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 :موجز الدراسة

 مرضى السرطان، حيث نيدف إلى   نسمط الضوء خالل ىتو الدراسة عمى جانب ايجابي في شخصية
تحديد مجموعة من المؤشرات التي توحي بوجود عمميات بناء لمجمد ، ثم الكشف عن التوظيف النفسي 

 .ليذه المؤشرات  لدى حاالت الدراسة

 : وتتحدد إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 

كيف يوظف الراشد المصاب بالسرطان في بيئتنا المحمية مؤشرات الجمد لديه لمتحكم في  -
 اضطراباته النفسية؟

 : والتساؤالت الفرعية التالية

 كيف يوظف  الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو لمتخفيف من أعراض االكتئاب؟ -
 كيف يوظف الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو لمتخفيف من أعراض القمق؟ -
 كيف يوظف  الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو لتحسين صورة الذات؟  -

 :  الفرضية الرئيسة

 .يبدي الراشد المصاب بالسرطان في بيئتنا المحمية توظيفا نفسيا متنوعا لمؤشرات الجمد

 :الفرضيات الفرعية

  يخفف الراشد المصاب بالسرطان أعراض االكتئاب لديو، من خالل توظيف بعض 
   .(اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)مؤشرات الجمد 

  يخفف الراشد المصاب بالسرطان أعراض القمق لديو، من خالل توظيف بعض  مؤشرات
   (اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)الجمد

  يحسن الراشد المصاب بالسرطان صورة الذات  لديو، من خالل توظيف بعض مؤشرات
   . (اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)الجمد

 :وعميو تضمنت الدراسة جانيين أساسيين



 ب
 

  وضحنا فيو  إشكالية الدراسة وتساؤالتيا وفرضياتيا، وأىدافيا وأىميتيا، :جانب نظري 
وخصصنا فصمين منفصمين لمتغيرات الدراسة،  حيث وضحنا السياق التاريخي لظيور 

مصطمح الجمد، وحددنا أىم تعريفاتو  ونظرياتو المفسرة،  و العوامل المساندة و التي تحد من 
عمميات بناء الجمد، وطرق قياسو وتقديره، واىم مظاىر التوظيف النفسي لمجمد، وكيفية تقديره 
من خالل االختبارات االسقاطية،  وكذلك األمر بالنسبة لمرض السرطان، مع التركيز عمى 

العوامل النفسية المسببة لو، واألصول النفسجدية، و العالجات الحديثة، واىم مراحل الصدمة 
مكانيزمات الدفاع لدى المريض بالسرطان، واىم الدراسات التي ربطت بين الجمد  النفسية ، و

 .ومرض السرطان

 فخصصنا فيو فصل لإلجراءات المنيجية لمدراسة حددنا فيو المنيج :الجانب التطبيقي أما 
 :العيادي ، كأفضل منيج مناسب لمدراسة وتقنية دراسة الحالة، معتمدين أدواتيا التالية

، ىدفو الكشف عن  بعض المؤشرات الجمد التي تميز الحاالت، وتم تصميم استبيان مؤشرات الجمد -1
 فرد، ثم قمنا بحساب الصدق الذاتي، والثبات بالتجزئة النصفية، 35تطبيقو عمى عينة مكونة من 

معتمدين عمى الحساب اليدوي،  وذلك بعد إخضاعو إلى عممية تحكيم وتعديل في الفقرات من 
 .طرف بعض األساتذة المتخصصين 

 اليدف منيا التأكد من وجود بعض األعراض  االكتئابية وأعراض تصميم مقابمة عيادية موجهة -2
القمق والوساوس حول المرض والخوف من الموت وانتشار المرض، وبعض األعراض التي توحي بتدني 

 .الثقة في النفس وعدم الرضا عن التغيرات الجسدية، والتي وتوحي بوجود خمل في تقبل صورة الذات
 تيدف إلى الكشف عن الصيرورة الصدمية، وعن التوظيف تصميم مقابمة عيادية نصف موجهة -3

 .النفسي لمجمد
، اليدف منو تحميل وتقسيم فقرات المقابمة العيادية النصف تحميل المضمون الكمي والكيفي -4

 .موجية  لتحديد النسب المئوية لمتوظيف النفسي لمجمد لحاالت الدراسة
 .والتي اعتمدنا عمييا خالل إجراء المقابالت واالختبارات االسقاطية: المالحظة  -5
 اختبار الروشاخ والذي نيدف من خاللو إلى تحديد البروفيل النفسي :االختبارات االسقاطية  -6

لمحاالت، والكشف عن مؤشرات الجمد وكيفية توظيفيا في مواجية القمق واالكتئاب والبحث عن نوعية 
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صورة الذات، واختبار تفيم الموضوع لمكشف عن السير النفسي لمحاالت ، والتوظيف النفسي لمجد 
 .لدييم

وتمثمت حاالت الدراسة في أربع حاالت تم اختيارىم بدقة وفق الشروط التي تم تحديدىا مسبقا،  حتى 
 .تتالءم مع فرضيات الدراسة وما جاء في اإلشكالية من تساؤالت

 : نتائج الدراسة

خالصة لما توصمنا إليو من خالل التحميل الكيفي والكمي لنتائج الدراسة، وخالصة لما تم تحميمو من     
 :نتائج االختبارات االسقاطية،  فقد توصمنا إلى أن

اغمب حاالت الدراسة ، قد عانوا من حياة تممؤىا الضغوط النفسية والتوترات، قبل اإلصابة  (1
 .بالمرض بمدة ، مما قد يكون قد ساىم بشكل أو بأخر في ظيور مرض السرطان

تمكن اغمب حاالت الدراسة من بناء صيرورة مناسبة وتطوير مؤشرات عديدة لمجمد بمساىمة  (2
 ..سند معين، تمثل لدى بعض الحاالت في الشريك، و لدى كل الحاالت في األبناء

أظيرت حاالت الدراسة أعراضا نفسية مرضية مختمفة حسب كل حالة، فظيرت األعراض  (3
االكتئابية أكثر لدى بعض الحاالت ، في حين ظيرت أعراض القمق لدى اغمب الحاالت، والتي 

تركزت أساسا في الخوف من انتشار المرض، والوساوس حولو، أما اضطرابات صورة الذات 
 .فميزت كل حاالت الدراسة،  خاصة  الجرح النرجسي، وعدم الرضا عن شكل الجسم

تميز التوظيف النفسي لمجمد لدى اغمب الحاالت بالتنوع ، وكانت النسبة مختمفة حسب كل  (4
حالة، وسجمنا توظيفا مميزا لمجانب الروحاني، لدى كل الحاالت، وكذلك توظيفا مناسبا لمغيرية 

والمشاركة االجتماعية،  وروح الدعابة، و العقمنة، أما بالنسبة لتوظيف اإلعالء فكان محدود لدى 
 .بعض الحاالت ، بسبب المحيط والبيئة غير المشجعة، التي تنتمي ليا ىتو الحاالت

 :تتمثل أىم مظاىر التوظيف النفسي لمجد لدى حاالت الدراسة في (5
 .  التقصي حول كل ما كتب عن المرض، كأىم توظيف لمعقمنة،  لدى كل الحاالت -
تقبل القضاء والقدر وقراءة القران والدعاء واالبتيال هلل سبحانو وتعالى ، كأىم توظيف لإليمان  -

 .والروحانيات لدى كل الحاالت
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 القيام بأعمال المنزل والتكفل باألبناء، والمشاركة في نشاطات عائمية مختمفة كأىم توظيف لمغيرية  -
 .لدى كل الحاالت

الضحك من التغيرات الجسدية، واختراع النكت والمزاح بشأن المرض، كأىم توظيف لروح الدعابة  -
 .لدى كل الحاالت

أما توظيف التسامي، فظير بشكل واضح لدى حالتين فقط،  متمثل في االىتمام بالرسم و  -
 .الحرف، وكتابة الخواطر واليوميات

-  

The study abstract: 

During this study, we highlight a positive aspect of the personality of cancer 

patients. We aim to identify a set of indicators that suggest the existence of Build 

resilience operations; , then the disclosure of psychological employment of these indicators 

from  the study cases. 

 

The study determined the problem in the next major question: 

 

- How to employ adult cancer patient in our local environment the resilience 

indicators have; to control the psychological troubles? 

 

   And the following sub- questions: 

 

- How to employ adult cancer patient; the  resilience indicators have  to alleviate the 

symptoms of depression? 

- How to employ adult cancer patient; the resilience indicators have  to alleviate the symptoms 

of anxiety? 

- How to employ adult cancer patient the  resilience indicators have  to improve the self-

image? 

 

 The main hypothesis of the study: 

 

The adult   patient shows cancer in our local environment main employer’s psychologically 

diverse indicators of resilience. 

 

 And the Sub- hypotheses: 

 

- Adult cancer patient relieves symptoms of depression has , by employing some 

resilience  indicators ( upholding , rationality , altruism , a sense of humor and 

faith ) . 
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- Adult cancer patient relieves symptoms of anxiety has , by employing some resilience  

indicators ( upholding , rationality , altruism , a sense of humor and faith ) 

- Adult cancer patient improves self-image has , by employing some resilience 

indicators ( upholding , rationality , altruism , a sense of humor and faith ) 

 

   Accordingly, the study included two main aspects, 

the theoretical side: 

outlining the problem of the study and its questions and assumptions, its goals and 

importance, and we have dedicated two separate variables of the study, where we explained 

the historical context of the emergence of the term resilience , we have identified the most 

important definitions and theories unexplained, and supporting factors and that limit resilience 

-building processes, and methods of  measurement and appreciation, and the most important 

aspects psychological hiring him, and how his appreciation through projective tests, so on for 

cancer, with a focus on psychological factors that cause it; psychosomatic  assets , modern 

treatments, the most important phases of trauma,. defense mechanisms   in the patient with 

cancer, the most important studies that have linked resilience and; cancer disease. 
 

The practical side: 

 

   Separation procedures methodology of the study we have identified a clinical approach, 

as the best suitable approach to the study and technical case study, relying following tools: 

1. design  resilience  indicators questionnaire , aim detected some resilience  indicators that 

characterize the cases; that  have been applied to is made up of 35 individual samples , and 

then we calculated self- honesty, and consistency midterm retail , relying on manual 

calculation , after subjecting it to the arbitration process and modification in paragraphs by 

some professors specialists. 

 

2 -the preparation of- directed   clinical interview:  Intended to identify the most important 

psychological symptoms such anxiety symptoms, depression, and self-image disorder. 

 

3- The design of clinical interview half -oriented: And so as to detect the employment of 

resilience indicators on a psychological level, face the anxiety, depression and self-image 

disorder. 

4- Quantitative and qualitative content analysis: of the clinical interview Half –oriented. 

 

5- Projective tests:  Rorschach and TAT   

 

   And the  casse studies are four cases were selected strictly in accordance with the conditions 

that have been previously identified, even fit the hypotheses of the study and came in from the 

problematic questions. 

 

Results: 



 و
 

    A summary of what we found through qualitative and quantitative analysis of the results of 

the study, and a summary of what has been analysed from the results of projective tests, it was 

determined that: 

 

1- Most of the cases,of the study, may have suffered from life filled with psychological 

pressures and tensions , by the duration of the disease , which may have been one way 

or another contributed to the emergence of cancer 

2- Sons are the most important support for the operations building resilience  in all cases 

of the study ;  and Partner contributed to that with only three cases 

3-  The cases  study showed  psychiatric symptoms different satisfactory according to 

each case, which showed depressive symptoms more in some cases , while the 

symptoms of anxiety appeared in most cases, which are mainly concentrated in the 

fear of the spread of the disease , and the whispers around him , and the self-image 

disorders in all cases of study , especially narcissistic wound , and dissatisfaction with 

body shape  

4- we recorded employ distinctive religious side , and faith, in both cases , as well as 

employing suitable for altruistic and social participation , a sense of humor , and 

rationality , but for the employment of exaltation and sublimation; it  was limited in 

some cases, because the environment is encouraging , where these cases   belong . 

5- the most important aspects of the employment indicators of resilience  during this 

study  are in the following points: 

- Investigation about what has been written about the disease, as the most important 

recruit to rationalize, in all  cases. 

- Accepting  Allah’s destiny ; reading  Koran and praying  are  the most important to 

gain faith and  spirituality in both cases 

- participate in various activities of a family as the most important hire for altruistic in 

both cases. 

-  Making fun of physical changes , and joking about the disease , as the most 

important for the employment of a sense of humor in both cases 

- The employment of sublimation appeared clearly the only two cases, represented in 

drawing attention and crafts, writing thoughts and diary. 
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 ساحة خصبة لمباحث في عمم النفس العيادي ، فقد  la résilienceيشكل مصطمح الجمد 
اىتم بو النفسانيون في مختمف التخصصات، فبينما يتطرق لو  التيار الفرنكوفوني  من جانب 

 واآلليات الدفاعية وعمميات النفسي، تحميمي ، ويركز فيو الباحثين عمى العمميات النفسية والتوظيف 
 copingبناء صيرورة الجمد، يشير الباحثين في انجمترا وأمريكا إلى أن الجمد ىو عمميات مواجية  

 بدراسة ىذا المفيوم أكثر لدى األطفال ، اتجو   في التيار الفرنكوفوني،  وبينما اىتم التحميميين
 من  استيراد المفيومأنأصحاب نظرية المواجية إلى دراسة المصطمح لدى الراشدين أكثر، كما 

 خمق نوع من االختالف في تقديم تعريف موحد لو ، رغم أن مصطمحات كثيرة في عموم الفيزياء ، 
عمم النفس العيادي والتحميمي أخذت ىي األخرى من الفيزياء والبيولوجية وحتى من عموم أخرى  
مختمفة،   ورغم االختالف نجد أن ىناك اتفاق نسبي بين الباحثين حول  وجوب التحدث  عن 

   بان الجمد قد تم تعريفو  Garmezy& Rutterيرى   عناصر أساسية ميمة تميز  الجمد،  حيث
لكن  بالرغم من كل االختالفات ، اغمب التعريفات  تتوجو إلى شرح ثالث أنواع من  بعدة طرق ،

 :الظواىر 

 .نمو ايجابي ناتج عن التعرض إلى خطر جد عال أو ضيق شديد-  .1
 .االستخدام و ببراعة لمكفاءات تحت الضغط-  .2

 عممية تعافي ناجح من الصدمات، بصفة خاصة الرعب الشديد، أو الحروب - 3 

(Fuderich,2007,p47) 

 انو ال يزال ىناك الكثير من الخمط بين إال  ورغم محاوالت الباحثين  وضع تعريف موحد لمجمد 
 يعتبره مرادفا  أو ، فنجد من يخمط المفيوم مع المناعة النفسية،  مشابية أخرىالمفيوم ومصطمحات 

، أو المرونة النفسية، وكميا مصطمحات تختمف في أساسيا عن الجمد لذلك وجب تبيان لالانجراحية
 .كل ىتو االختالفات، في دراستنا ىذه

    كما أن بعض الباحثين اعتبر الجمد قدرة خارقة ، تشفي من كل الصدمات ميما كانت شدتيا، 
فوجب أيضا تبيان محدودية بناء الجمد، وعوامل الحماية وعوامل الخطر ، واألفراد   المساندين، 

Tuteurs ودورىم في عمميات بناء ىتو الصيرورة ، فيشير Jacques Lecomte الكثير من إلى 
 Cyrulnik أما حتى بعض الحيوانات  ، أو من خارجيا أو األسرة أفرادالمساندين قد يكونون من 

 أن إلى في عمميات بناء الجمد ومحدوديتو، حيث يشير ،  قيمة كبيرة لمبيئة والمحيط الحسيفأعطى
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 قد تعرقل بشكل كبير ،  والتي ال تمنح لمفرد المصدوم الحرية في التعبير ثقافيا واجتماعياالبيئة الفقيرة
 حيث انو يتحدد أخرى إلىعمميات بناء الجمد، والذي اعتبره محدودا جدا، لكنو مختمف من حالة 

 لشدة الصدمة ، حيث يبين لنا انو ليس إدراكو  و ، ومدى قابميتو لالنجراح، بقدرات سابقة لدى الفرد 
 العادية صادمة بشكل كبير اإلحداث تعتبر بعض أنىناك عتبة محددة لمصدمات حيث يمكن 

 .آخرين ألشخاص المرعبة غير صادمة األحداث في حين تعتبر بعض األفرادلبعض 

حيث انو وبعيدا عن الوثبة والعودة   أجريت بطريقة أخرى،  دراسة مصطمح الجمد لدى الراشد
  الى الوضع السابق ،والمسمم بيا، في نظر الجميع ، فانو من الغالب أن يكون مغريا لممالحظ

لإلفراد في مرحمة الرشد، أن يقوم بتحديد المستوى الذي من خاللو يستطيع الراشد خمق الجمد، 
والطريقة التي يتأسس بيا، مع تثبيت الشروط التي تصاحبيا ، مثل القدرات المعرفية ، اإلحساس 

 Richard)بقيمة الذات ، الرضا عن الحياة، والتي رغم ذلك تبدو بأنيا غير كافية لموصول إليو

J,2004,p19.(  

فنجد من الباحثين من وضع سمات معينة تميز الشخصية الجمدة ومن حدد بروفيل 
الشخصية الجمدة بشكل يجعل تميزىا سيل،  خاصة لدى الراشدين وقد اعتمد الباحثون ىنا عمى 

مقاييس موضوعية ، ومقابالت عيادية واختبارات اسقاطية،  الستخراج أىم السمات والمؤشرات التي 
 .تميز بروفيل الشخصية الجمدة

تبرز أىمية الموضوع   من خالل  ارتباط المصطمح بشكل حتمي  بالصدمة النفسية ،  
فصدمات الحياة وأحداثيا كثيرة ومتعددة ، وتشكل الصحة الجسدية ىاجسا كبيرا لدى البشر منذ 
األزل ، بينما يشكل  التيديد من داخل الجسم عامل من  العوامل الصادمة، فالعجز الناجم عن 
المرض العضوي خاصة إذا كان  من األمراض المستعصية والتي تعتبر نسبة الشفاء منيا قميمة 

 .جدا  مثل السرطان ، يعتبر من اشد الصدمات النفسية
فبالرغم من  التقدم العممي المذىل ما زال التأثير النفسي لمسرطان عمى المريض ربما يكون 
مدمرا ، فال تزال كممة السرطان تستحضر مخاوف الموت والعذاب والتشوه واالعتماد عمى الغير 

والعجز،وعادة مما تكون ردة الفعل الفورية عند التشخيص ىي عدم التصديق واإلصابة بالصدمة ثم 
تأتي مرحمة الضيق الحاد واليياج الشديد واالكتئاب  والذي ينطوي عمى االنيماك في التفكير 

بالمرض والموت والقمق وفقدان الشيية واألرق وضعف التذكر والتركيز والعجز عن القيام باألعمال 
 (.213،ص 2006زياد بركات )اليومية الحياتية
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إن أىم ما دفعنا إلى اختيار موضوعنا ىو إطالعنا عمى بعض اإلصدارات التي كتبيا 
 ، واإلطالع عمى بعض األعمال  fritz zorn  الذي ألفو  Marsمرضى بالسرطان، مثل كتاب 

الفنية لمرضى مصابين بالسرطان  والتي ساعدتيم،  عمى عقمنة الصدمة ، و عمى تقبل الذات 
واسترجاع لمثقة بالنفس، وتخطي مراحل الصدمة بشكل فعال  دون الدخول في مرحمة اليأس أو 

 .التشاؤم
كما دفعنا أيضا اقتصار  اغمب الدراسات النفسية ،  عمى تتناول الجانب السمبي لدى 

المصاب بالسرطان والصدمات النفسية المختمفة مثل صدمة التشخيص الجراحة ، و فقدان العمل 
والشريك وغيرىا ، و رغم وجود بعض الدراسات التي اىتمت بتحديد أىم أساليب المواجية لدى 

مرضى السرطان ، فان الدراسات في بيئتنا المحمية التي اىتمت بربط مصطمح الجمد مع  السرطان 
قميمة جدا عمى حد عممنا، رغم أن الدراسات األجنبية في الموضوع كثيرة، إال  أن اغمبيا اعتمد 

عمى مناىج وصفية مقارنة أو وصفية ارتباطيو ، جمعت بين متغير الجمد ومتغيرات الصحة النفسية 
أو نوعية الحياة أو مستويات القمق واالكتئاب و الصورة الجسدية وتقدير الذات،  وأشارت نتائجيا 

إلى ارتباط بين مستويات الجمد العالية وبين المستويات المنخفضة  من القمق واالكتئاب  واإلعياء،  
أن مثل ىذه الدراسات في بيتنا المحمية نادرة، كما أن نتائج الدراسات السابقة األجنبية تمثل بيئة 

مختمفة وثقافة مختمفة، ال تتشابو بأي شكل من األشكال  مع بيئتنا،  ولم توضح نتائجيا الكمية،  
الكيفية التي يوظف بيا المصابون بالسرطان مؤشرات الجمد لدييم لتحسين نوعية حياتيم مع 

المرض الخطير، ىذا ما دفعنا إلى محاولة البحث في الموضوع بشكل أخر قد يكون مكمال لما 
جاءت بو نتائج الدراسات السابقة ، فقد اعتمدنا في دراستنا التحميل  الكيفي ، المتثمل ىنا في 

المنيج العيادي، معتمدين تقنية دراسة الحالة ، رغبة في التعمق في البحث بشكل  اكبر، حتى 
نكشف أكثر عن الكيفية التي يوظف بيا الراشدون المصابون بالسرطان ما يتميزون بو من مؤشرات  

 .لمجمد في تحسين نوعية حياتيم مع المرض
واعتمدنا  من بين أدوات المنيج العيادي  الكثيرة ،  بداية بتصميم استبيان يكشف عن  أىم 

المؤشرات التي تميز الفرد الجمد في بيئتنا المحمية حيث ارتأينا أن تكون بنوده مقسمة إلى أبعاد 
تتالءم مع بيئتنا وثقافتنا، ومعتقدنا اإلسالمي الحنيف ، كما اعتمدنا  عمى المقابالت العيادية 

بنوعييا الموجية والنصف موجية، و المالحظة، واختباري الروشاخ وتفيم الموضوع لمكشف عن 
 .التوظيف النفسي لمجمد لدى الراشدين المصابين بالسرطان
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إن ما يضيفو بحثنا ىذا يختمف عما قدمتو باقي الدراسات السابقة ، حيث أن الكشف عن 
الكيفية والسموكيات التي يقوم بيا المريض المصاب بالسرطان الجمد ، كل يوم في حياتو مع 

السرطان ، والتي ساىمت في تخفيف معاناتو ، مقارنة مع باقي المرضى الذين لم يتمكنوا من بناء 
صيرورة جمد بعد صدمة اإلصابة بالمرض،  قد تساعد في المستقبل في خمق خطة ، تساعد 

المرضى المصدومين والذين يتميزون بيشاشة نفسية ، عمى بناء الجمد  وتحسين نوعية حياتيم مع 
: السرطان، إن التعرف عمى الطريقة التي يستخدم بيا المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو مثل

، قد تدفعنا إلى دعم باقي المرضى ممن لم (روح الدعابة، العقمنة، اإليمان، الغيرية، التسامي) 
يتمكنوا من بناء الجمد ، كما أن اكتشاف السموكيات التي تتجمى فييا ىتو المؤشرات ميم جدا حيث 
يمكن تعزيزىا وتطورييا لدى الراشدين الدين يتميزون بصيرورة جمد ، وتعميميا لباقي المرضى الدين 
عجزوا عن بناء ىتو الصيرورة ،  وبذلك ننتقل من مرحمة الكشف عن العالقة بين مستويات الجمد 

ونوعية الحياة إلى مستوى أعمى، أال وىو بناء الجمد،  كما أن ىتو الدراسة تساىم  كثيرا في الكشف 
عن أىم الحدود التي تعيق عمميات بناء وتوظيف الجمد لدى الراشد المصاب بالسرطان، في بيئتنا 

 . المحمية ، وبالتالي يمكن تفادييا ومحاولة تخطييا ، والتقميل من تأثيرىا السمبي مستقبال
حيث يمكن أن تستفيد الجمعيات الخيرية من مثل ىتو الخطط العالجية ، كما يمكن أن تدعم 

نتائج بحثنا،  عمل المختصين النفسين داخل  المراكز الجيوية لمكافحة السرطان في مختمف 
واليات الوطن ، حيث أن تشجيع المرضى عمى توظيف التسامي في عمميات فنية،  أو عمميات 
سرد وكتابة ، خالل مراحل العالج بالمراكز قد يساىم في تخفيف معاناتيم النفسية مع المرض، 

 . خاصة وانو تبين  لنا خالل الدراسة وجود محدودية لمثل ىذا التوظيف في بيئتنا المحمية
 وبغية الوصول إلى أىداف بحثنا المتمثمة في محاولة الكشف عن التوظيف النفسي لمجد 
لدى الراشدين المصابين بالسرطان، فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصول نظرية وأخرى ميدانية، 
شممت الفصول النظرية إطار عام لمدراسة، يوضح  االشكالية وتساؤالتيا وفرضياتيا وأىميتيا 

 ,وأىدافيا، كما وضحنا فيو بدقة المفاىيم اإلجرائية لمدراسة وحدودىا الزمنية والمكانية
أما الفصل الثاني فيوضح أىم التعريفات والمقاربات النظرية التي تطرقت إلى مصطمح 

الجمد، وما يميزه عن باقي المصطمحات المشابية، وما يحد عمميات بناءه واىم العوامل المساندة 
 .وطرق قياسو و عمميات التوظيف النفسي لمجد
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والفصل النظري األخير يخص مرض السرطان من ناحية طبية ، ونفسية، حيث تطرقنا فيو 
إلى أىم الدراسات الحديثة التي تناولت السرطان والتي ربطتو باألمراض السيكوسوماتية ،  

والعالجات الحديثة مثل العالج المناعي والعالج الكرونو بيولوجي، كما حاز الجانب النفسي عمى 
قسم كبير من الفصل حيث تعرضنا إلى أىم  مراحل الصدمة النفسية واآلليات النفسية  الدفاعية، 

 .والدراسات التي ربطت بين الجمد والسرطان
أما الجنب الميداني فقمنا فيو باستعراض أىم نتائج أدوات الدراسة الكيفية،  ودعمناىا 

.  بمخططات توضحيو،  و مناقشة ألىم النتائج عمى ضوء الفرضيات، إضافة إلى استنتاجات عامة
واختتمنا دراستنا بخالصة عامة ، مع بعض االقتراحات لدراسات أخرى مستقبمية وخطط عالجية 

 .مستنبطة من نتائج دراستنا الحالية
 

 
 

 

 



 

: األولالفصل 

  العام للدراسةاإلطار
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 : الدراسات السابقة  -1

    إن البحث العممي ىو عممية تراكمية وال يمكن ألي باحث أن ينطمق في بحثو من فراغ 
وتمثل الدراسات السابقة واألبحاث والكتابات والمنشورات،  منطمقا ميما ألي باحث في دراستو 

 :نستعرض في ىذا العنصر بعض الدراسات السابقة الحديثة، التي اىتمت بمتغيرات دراستنا

  دراسةxiaadong wang& jun tian ( 2011) الدراسة إلى الكشف عن ىدفت  ،بالصين 
اإلعياء ) وبين الجمد والعوامل المؤثرة في نوعية الحياة  العالقة بين الجمد النفسي ونوعية الحياة

 منيم بمختمف انواعو، مصاب بالسرطان 970عمى عينة من  (،الضغط ،اآلثار الجانبية لمعالج
 ومقياس لمجمد ، واآلثار الجانبية لمعالج،واإلعياء ،باستخدام عدة مقاييس لمضغط  و  إناث ،271

 وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة بين RS14 بند معدل لمبيئة الصينية  14مكون من 
وجود فروق ذات داللة في درجات اإلعياء  والى والعمر والجنس ومرحمة العالج ،، مستويات الجمد 

  والى وجود  بين مستويات الجنس والعمر والمرحمة العالجية،، والضغط واآلثار الجانبية لعالج، 
%  16.1وتأثير عمى مستوى اإلعياء بنسبة ، عمى مستوى الضغط  % 33.2جمد بنسبة للتأثير 

 من ،  بشكل غير مباشر عمى تحسين نوعية حياة المصاب بالسرطانيؤثر الجمد أنومنو توصل 
عراض الجانبية لمعالج   (wang،  tian ،2011)خالل التقميل من مستويات الضغط واإلعياء وا 

  دراسة laufry disragmarsdotter( 2012)  ،الجمد عند الرجل  بعنوان بأيسمندا
 44 عمى عينة من (واإلجهادالعالقة بين الجمد والسند االجتماعي  )المصاب بسرطان البروستاتة 

-connor  ومقياس ، السند االجتماعي،حالة باستخدام مقاييس االكتئاب والقمق وأحداث الحياة

davidson     وكانت النتائج تشير إلى وجود عالقة   بنود ،10 مكون من األيسمنديةلمجمد النسخة
اإلجياد   ،القمق ، االكتئاب ،ذات داللة بين مستويات الجمد المرتفعة والمستويات المنخفضة لكل من

 والمدة ،عدم وجود عالقة ذات داللة بين ارتفاع مستويات الجمد والى ودلك عمى ضوء مدة العالج ،
 إلى وجود عالقة غير دالة بينو وبين النتائجالزمنية لمعالج ،أما بالنسبة لمسند االجتماعي فأشارت 

 أشير التشخيص 6 إلى 3مستويات المنخفضة لالكتئاب والقمق واإلجياد وذلك بعد مدة تتراوح بين 
 .(disragmarsdotter،2012)باإلصابة
  دراسةBernhard Strauss ،والتي  أجريت عمى عينة  ،2012 وآخرون ب ألمانيا 

 مريض بالسرطان قبل وبعد العالج اإلشعاعي ، وذلك بيدف البحث عن تأثير 208مكونة من 
الجمد عمى كل من اإلعياء الناجم عن العالج اإلشعاعي،  وعمى تحسين نوعية الحياة من خالل 
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   وسمم األبعاد المتعددة لإلعياء   SF -12  ومقياس نوعية الحياة RS دافيدسوناستخدام سمم كنور 

MFI    ،توصل الباحثون إلى أنو،  وخالل مراحل العالج اإلشعاعي يكون لمجمد دور ميم  حيث
في خفض درجات ىذا اإلعياء وان الجمد ىو عامل نفسي ميم في تحسين نوعية الحياة لدى ىتو 

 .(Strauss et al    ،2012)العينة خالل مراحل العالج اإلشعاعي
  دراسةcatherine dubey   2012 بعنوان الجمد لدى الراشدين المصابين حديثا 
  . بسويسرا Lausanne، وذلك بكمية الطب والبيولوجية بجامعة ( معاودأو أولي )بالسرطان 

سمم كونور  ) سنة ، مستخدمة األدوات 18أجريت الدراسة عمى عينة تتجاوز أعمارىم   
وكانت النتائج تشير إلى وجود درجة جمد متوسطة ،  (دافيدسون لقياس الجمد نسخة فرنسية وألمانية

 77.77 لدى العينة ، حيث سجمت متوسط درجات الجمد لدى النساء بما مقداره 74.35تقدر ب 
 مستوى ،  سنو55 من األقل بينما سجل الراشدين 71,70في حين سجل الرجال  متوسط قيمتو 

 في حين ، 65.75 ، كما سجل المصابين غير المتزوجين متوسط درجات قدره77,94يقدر ب
  أما اآلباء المتزوجين والذين يحظون بأبناء كانت متوسطات 76.33 ما مقدارهالعازونسجل اآلباء 

 وتم تسجيل ، 74.43 فسجموا متوسط درجات أبناء المتزوجين دون أما ، 78.06درجاتيم تقدر ب 
 وقد 71.66 في حين سجل غير الموظفين 76.62متوسطات المصابين الموظفين والتي قدرت ب 

  في سرطان الثدي، أما في ما ،81.20 درجة حسب نوع السرطان والتي قدرت باعميسجمت 
يخص أولية السرطان أو معاودتو فمم تتوصل الباحثة إلى إيجاد فروق ذات داللة إحصائية ، ونفس 

.  اإلشعاعي أوالشيء فيما يخص الخضوع لمعالج الكيميائي 

 سجمت بين متوسطات درجات الجمد بين فئتين ،إال أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية  
 حيث كانت منخفضة لدى المصابين مقارنة ، الراشدين المصابين بالسرطان وغير المصابين

. (dubey،2012)باألصحاء

   دراسةjung- ah- min   بعنوان ، م بالجامعة الكاثوليكية بكوريا2013وآخرون  عام 
 دراسة إلىمساىمة الجمد النفسي في خفض الضغط االنفعالي لدى مرضى السرطان ، والتي تيدف 

 راشد مصاب 152 عمي عينة مكونة من ،العالقة بين مستوى الجمد ومستوى اإلعياء النفسي
سمم كونور دافيدسون لقياس الجمد،  ومقياس اإلعياء  )بالسرطان ، وقد استخدم الباحثون األدوات 

. (النفسي داخل المستشفيات 
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. مستويات الجمد مرتبطة عكسيا بمستويات اإلعياء النفسي: وكانت النتائج تشير إلى

المستويات المرتفعة لمجمد ترتبط عكسيا بمستويات اإلعياء النفسي المرتفعة، واعتبر    
 يعتبر مؤشر حماية لمفرد أو الجمد يمكن أن يؤخذ كعامل وقائي ضد اإلعياء النفسي أنالباحثين 

.  (min ،2013)من اإلعياء النفسي داخل المستشفيات

  دراسةbitisika viki  بعنوان التتبع الزمني ، باستراليا،    م2013 وآخرون عام 
  ضد االكتئاب  منذ التشخيص األول ،لمتأثيرات الوقائية لمجمد لدى مرضى سرطان البروستاتة 

لإلصابة،حيث ىدفت الدراسة إلى تتبع التغيرات عبر الزمن  لمدة خمس سنوات منذ التشخيص 
والكشف عن دور الجمد في الوقاية من االكتئاب ، وذلك عمى عينة ، األول لسرطان البروستاتة 

 وجود عالقة عكسية بين مستويات الجمد إلى مصاب ، وكانت النتائج تشير 55مكونة من 
 ومستويات االكتئاب وبالتالي إمكانية اعتبار الجمد كعامل وقائي ضد االكتئاب لدى ىتو العينة

 (;bitisika  et al ، 2013). 
 دراسةdavid kissane  بعنوان ،  بالواليات المتحدة األمريكية،  م2014 وآخرون  عام 

الجمد والمواجية االيجابية ونوعية الحياة لدى نساء شخصن حديثا بسرطان الرحم ، وىدفت الدراسة 
 بين مستويات الجمد والمواجية االيجابية ونوعية الحياة، وذلك االرتباطية، إلى الكشف عن العالقة 
 سنة، وقد استخدم الباحثون المنيج 55 أعمارىن مصابة  متوسط 281عمى عينة مكونة من 

سمم كونور دافيدسون لقياس الجمد، مقياس التعبير االنفعالي  ) واألدوات أالرتباطيالوصفي 
االيجابي، مقياس روح التصالح ، ومقياس معنى الحياة ومقياس جودة الحياة، وكانت النتائج تشير 

 والنتائج تشير إلى أن النساء ، ارتباط مستويات الجمد المرتفعة بمستويات جودة الحياة المرتفعة: إلى
 التعبير إلى قابميتين إلى قد يكون السبب في ذلك راجع ، الالتي تمتعن بمستوى عالي لمجمد

عطاء لمحياة  عادة دمج جيد لمخبرة ، وخمق نوع من التصالح مع الذات وا  االنفعالي االيجابي وا 
 . (kissane،2013)معنى

  دراسةsabin marakovitz   بعنوان ، لندن ،نورت لند بجامعة ، م2015وآخرون عام  :
الجمد كعامل وقائي في مواجية االستجابة االنفعالية لمتشخيص والجراحة لدى مريضات سرطان 

 التحقق من الدور الذي يمعبو الجمد في التنبؤ باالستجابة االنفعالية عند إلىالثدي ، وىدفت الدراسة 
  والكشف عن العالقة بين مستويات الجمد ومستويات الحالة االنفعالية ، ، اإلصابة بسرطان الثدي

 253وقد أجريت الدراسة  باستخدام  المنيج الوصفي أالرتباطي المقارن عمى عينة مكونة من 
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كونر دافيدسيون  ) امرأة معافاة ، باستخدام استبيانات 211مصابة بسرطان الثدي وقورنت ب
ومقياس ،  االيجابي والسمبي التأثرلقياس الجمد، مقياس قمق المستقبل، مقياس االكتئاب ، برنامج 

تبدي : يمي   ماإلى النتائج وأشارتوقدمت لممصابات بعد التشخيص وبعد الجراحة ،  (السعادة 
 السمبي ، في حين تبدين مستويات والتأثرالمصابات بالسرطان مستويات عالية من القمق واالكتئاب 

 انو لم إال االيجابي والسعادة، وذلك مقارنة مع نتائج النساء غير المصابات، التأثرمنخفضة من 
 مستويات الجمد العالية مع ارتبطت في مستويات الجمد كما إحصائية داللة ذات فروقات إيوتسجل 

االنفعاالت وتوافق جيد لدى المجموعتين عمى حد سواء ، إال أن ىذه العالقة كانت اقوي ارتباطا 
لدى المصابات بسرطان الثدي، وقد تبن من خالل ىذه الدراسة أن المصابات بسرطان الثدي 

بذلك خمص واظيرن نفس النتائج عمى االستبيانات السابقة مثميا مثل نظيراتين غير المصابات ، 
 اعتبار الجمد كعامل وقائي وتنبؤي لالستجابات االنفعالية لمتشخيص بالسرطان الثدي إلىالباحثون 
 . (marakovitz،2015)والجراحة

 موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة :

إن نتائج مثل ىتو الدراسات الغربية ،  تعد ذات أىمية بالغة ، إال أن نتائجيا  قد تختمف لو أجريت 
في بيئتنا المحمية، أين يكون لمعامل الثقافي واالجتماعي دور كبير،  كما أنيا  ال تمدنا بحقائق 

معمقة عن األفراد، فيي دراسات كمية، وصفية، تيتم بوصف الظاىرة كميا، مما يستوجب البحث 
أكثر، من خالل  البحث  الكيفي المعمق لمحاالت الفردية ،  فمثل ىتو الدراسات ال توضح لنا 

الكيفية التي من خالليا يتمكن ىؤالء المرضى من التخفيف من مستويات االكتئاب  والقمق لدييم، 
رغم خطورة المرض ورغم توالي  الصدمات النفسية  التي سببيا ليم السرطان، وىذا ما  دفعنا    في 
دراستنا ىتو لمبحث باعتماد منيج مختمف،  ىو المنيج الكيفي ، أين نحاول الكشف عن الكيفية التي 

يوظف بيا المصابون بالسرطان مؤشرات الجمد لدييم لمتخفيف من ىتو اإلعراض وذلك في بيئتنا 
 .المحمية

 : إشكالية الدراسة -2

 باألدوية منذ البداية اإلنسانلطالما شكمت الصحة الجسدية لمبشرية ىاجسا كبيرا ، فقد اىتم 
 التي األمراضمن بين و ، الجسدية التي تيدد صحتو األمراض الكامنة خمف األسبابوالبحث عن 

 ".السرطان" يشكل رعبا كبيرا األفرادعرفتيا البشرية والتي ال يزال وقع اسميا عمى 
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 ال يزال يحصد عدد ، السرطان ورغم كل التطور العممي في مجال الطب واليندسة الوراثيةإن
 ففي كل عام يكتشف نوع جديد ،المرض المتجدد يعتبر كبيرا من الضحايا في كل العالم بل انو 

 عناصر السرطان ، وال تتوقف المنظمة العالمية لمصحة في كل مرة عن التحذير بوجود أنواعمن 
 مثل المبيدات التي تستغل ، مواد كيميائيةأو سواء كانت غذائية ، ، الموادمختمفمسرطنة في 

 و ال يعرف ، العالمأسواق التي تكتسح ، و حتى مواد التجميلأوبشكل عشوائي في الزراعة ، 
 الفئات وأصبحتبات السرطان عديدة، ب مسوأصبحت حتى مصدرىا، أوبالتحديد مكوناتيا 
 المتعارف عمييا والتي تمعب الوراثة دورا ميما فييا األنواععمى عكس بعض و ،المستيدفة متنوعة

 .،  مصدرىا وسببيا خارجي أخرى أنواعمثل سرطان الثدي ىناك 

يربط بعض الباحثين بين مرض السرطان وبين التوتر والقمق واالضطرابات النفسية، ولكن 
نما كأحد العوامل المسببة ، ىذا ما يسمى األصول السيكوسوماتية لمسرطان،  ليس كنتيجة لممرض وا 

 Bonaparte, Freud السوماتي عند كل من والمرضحول السرطان   Moirot الفرنسي وقد بحث 

Pompidou،   بالسرطان ال بد من يكون الفرد اقل صرامة وجدية اإلصابة انو لتفادي إلىوخمص 
 (MOIROT ;2012 ). األحداث مرونة في مواجية أكثر يكون أنفي حياتو، وال بد 

ورغم  اعتبار السرطان من األمراض التي تعد نسبة الشفاء منيا قميمة،  إال انو وفي الدول 
المتطورة، تعتبر نسبة الشفاء مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المتخمفة، بسبب التطور العممي 

والتكنولوجي، واألبحاث المستمرة والمتواصمة إليجاد عالج لمسرطان، إضافة إلى نوعية الرعاية 
الصحية المقدمة ليؤالء األفراد، والمستوى االقتصادي المرتفع، وكذلك السياق الثقافي واالجتماعي ، 

رغم ذلك فان ىذه الدول المتقدمة تسجل نسب مرتفعة في مرض السرطان  مقارنة بباقي الدول ، 
 ألف نسمة ، أما الواليات المتحدة األمريكية فتسجل 100 حالة لكل 300حيث تسجل مثال فرنسا 

 حالة لكل 130 ألف نسمة، و بالرجوع إلى بيئتنا المحمية فتسجل الجزائر 100 حالة لكل 400
 40 ألف نسمة ، إال أن ىذه النسبة مرشحة لالرتفاع  في كل سنة حيث يتم تسجيل أكثر من 100

 .منظمة الصحة العالميةألف حالة جديدة كل سنة وذلك حسب 

ويصعب تحديد األرقام بشكل دقيق بسبب أن المرضى غالبا ما يتقدمون لمفحص بشكل 
متأخر ، حيث انو يمكن أن يصاب الفرد بالمرض لكنو ال يتم تشخيصو إال بعد عام أو عامين مما 

، يصعب ميمة إحصاء عدد المصابين كل سنة وتكون األرقام تقريبية وتحدد بالنسب المئوية عادة
 21م سجمت  نسبة  تقدر ب2013 الجزائر وفي نياية العام انب OMS أكدت ذلك إلى إضافة و
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 30بالمائة من الوفيات والتي يكون سببيا السرطان  وذلك لمفئة العمرية التي تتراوح  أعمارىا بين 
 حالة لكل 300 م إلى 2020 سنة، كما تتوقع أن تصل نسبة اإلصابة بالسرطان سنة 70إلى 
 (. 2013 منظمة الصحة العالمية،) ألف نسمة100

 إن مثل ىذه األمراض الخطيرة تنعكس عمى األفراد، وعمى المجتمعات و في  كل 
المستويات، فال يمكن التغاضي عن االنعكاسات الكثيرة لمرض السرطان سواء كانت اجتماعية أو 
اقتصادية  أو نفسية ، وتعد تكاليف العالج بكل أنواعو سواء كان جراحي أو كيميائي أو إشعاعي 

حيث تشير منظمة عالية جدا،  وليست في متناول العديد من المرضى خاصة في الدول المتخمفة ، 
 في البمدان المنخفضة ، تسجلمن مجمل وفيات السرطان% 70  نحو أن إلىالصحة العالمية 

 (.OMS ,2013)الدخل والبمدان المتوسطة الدخل 

 و ىذه الوفيات ىي من مختمف األعمار ومن الجنسين، حيث وفي الجزائر تشكل نسبة 
بالنسبة لمذكور في حين تسجل نسبة وفيات بالسرطان  %97.7الوفيات من السرطان ما يقدر ب 

 . 2013وذلك حسب تقرير المنظمة العالمية لمصحة سنة % 79.2لدى اإلناث 

صالح المستشفيات بالجزائر عمى المخطط  الوطني الجديد   وقد اعتمدت وزارة الصحة وا 
 م لمتكفل بالمرض، حيث تشير البيانات التي وضعتيا الوزارة في  ىذا 2015الذي انطمق سنة 

 ألف مصاب بالسرطان، كل سنة وبمعدل 45المخطط، إلى نسبة أخرى قد تصل إلى غاية 
 وفاة كل سنة ، وىذا الرقم قد يفسر بالنمو الديمغرافي السريع الذي تعرفو الجزائر ، ومن 24000

خمف ىذا الرقم فان السرطان يمثل وبشكل خاص مسؤولية ثقيمة وعبء ، وذلك ألنو يدخل وبشكل 
كبير معاناة درامية أكثر من أي مرض أخر سواء عمى المستوى الشخصي أو العائمي ، وخوفا من  
أن يخمق ىذا العبء الثقيل اختالل في التوازن المالي لمنظام الصحي بالجزائر فان الدولة وضعت 

 plan national  anticancer)ىذا البرنامج الجديد الذي يسمح بتكفل أحسن بالمرضى

2015p 5.) 

 واعتمدت الدولة  سياسة تكفل كبير بيتو الفئة من حيث توفير المراكز الجيوية لمكافحة 
السرطان ، إال أنيا تعتبر غير كافية، حيت ال يزال  المرضى يعانون من العديد من المشاكل، 

خاصة ما يتعمق منيا بالوعي بالمرض وخطورتو وثقافة الكشف المبكر وغيرىا، فبينما نجد المريض 
في الدول األوربية يتابع كل التطورات العالجية  ويمجا إلى تجريبيا مثل العالجات المناعية 



الفصل األول                                         اإلطار العام للدراسة  
 

 

12 

، التي تربط جرعات الكيميائي باإليقاع  chrono chimio thérapieكيميائية - والعالجات الكرونو
الحيوي، والساعة البيولوجية لكل حالة عمى حده، إال أننا نجد المريض في بيئتنا المحمية يمجا في 

المقابل إلى المشعوذين وبعض الرقاة غير الشرعيين والمحتالين ، تيربا من تكاليف العالج الباىظة 
 . واالنتظار الطويل لمظفر بجمسة عالج مجانية في المراكز الوطنية

وتختمف ىتو المشاكل حسب الشريحة العمرية وجنس المصاب  ونوع السرطان،  إال أن  
األمر الذي ال يمكن االختالف فيو ىو الوقع الصادم الذي يشكمو خبر اإلعالن عن اإلصابة بيذا 

 .المرض

 ففي حالة إصابة الراشد بالسرطان، فان الصدمة تمس الجياز النفسي لو بشكل كبير، حيث 
أن مرحمة الرشد ىي مرحمة العمل والعطاء والنشاط االجتماعي، ومرحمة المشاركة لمعواطف مع 

الشريك ومرحمة إنشاء األسرة والتكفل باألبناء ، ففي ىذه المرحمة يرفض الراشد  االستقالة من الحياة 
ألي سبب كان،  كما أن ىذه المرحمة ىي التي يقيم فييا الفرد انجازاتو ويبحث فييا عن النجاح، و 
أي عائق بسيط في ىذه المرحمة قد يكون لو تأثير كبير ، وىناك من المختصين من يفترض وجود 
أزمة منتصف العمر في ىذه المرحمة، والتي يراجع فييا الراشد مسيرة حياتو ويبحث عن إخفاقاتو 
ونجاحاتو ويعيد ترتيب حياتو، فما بالك إن كان ىناك مرض خطير ييدد حياتو، فقد تتفاقم الحالة 
النفسية وقد تكون الصدمة ممزقة لمجياز النفسي وقد يعجز األنا عن مواجيتيا، وقد يختل التوازن 

 .ويقع الراشد فريسة لالضطرابات النفسية بمختمف أنواعيا

إن متصل اإلصابة بالسرطان لدى الراشد، يبين لنا أن المريض ال يعاني من صدمة واحدة 
فقط، فقد تبين من خالل عديد األبحاث والدراسات الحديثة أن مريض السرطان الراشد  يعاني من 
صدمات عديدة ، ويتمكن الباحث المتتبع لمعاناة الراشد المصاب بالسرطان من مالحظة عالمات 

الصدمة النفسية وذلك عمى طول ىذا المتصل، حيث إن المصاب بالسرطان تتوالى عميو الصدمات 
منذ لحظة اإلعالن عن اإلصابة وتأكيد التشخيص الطبي، مرورا بصدمة عدم القدرة عمى متابعة 
الحياة بشكل طبيعي إلى صدمة العالج الكيميائي وأثاره ، إضافة إلى صدمة فصمو من العمل أو 
استقالتو بسبب عدم قدرتو عمى متابعة العمل، والى صدمة تخمي الشريك في بعض الحاالت ، 
حيث الحظ العديد من الباحثين ، وجود خوف لدى المرأة التي تصاب بالسرطان، من الجرح 

النرجسي ، خاصة إذا كانت اإلصابة تمس األعضاء التي تمثل الجانب األنثوي، في جسميا مثل 
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الرحم والثدي، فيي  تحاول إخفاء مرضيا أو تحاول إنكاره خوفا من  تخمي زوجيا عنيا مما يزيد 
. من تدىور الحالة، و التي كان من الممكن شفائيا لو كان العالج مبكرا

و رغم ذلك يؤكد المختصين النفسين العاممين بالمراكز الجيوية لمكافحة السرطان ، وجود 
العديد من الرجال المصابين بالسرطان والذين تعرضوا أيضا لصدمة  التخمي من طرف شريكاتيم، 

 .كل ىتو الصدمات ليا تأثير قوي عمى الجياز النفسي لمراشد المصاب بالسرطان

 لديو "األنا" أن الجياز النفسي لمراشد  وعكس األطفال قد تطور بشكل كبير حيث أن  
أصبح قادرا عمى خمق التوازن بعد مختمف االحباطات التي واجييا خالل كل مراحمو النمائية 

السابقة، وبذلك فانو غالبا ما يتوقع من الراشدين استخدام طرق عقالنية لمواجية المحن في الحياة، 
إال أن صدمة اإلصابة بمثل ىذه اإلمراض تعد شديدة ، خاصة إذا كان توقع الشفاء واحتمالو 

ضعيف ، إن الصدمة النفسية تجعل الفرد يتوقف في الزمن ويعاني من تناذر التكرار، وأثار أخرى 
قد تؤدي إذا طالت مدتيا إلى اضطراب آخر ىو اضطراب ما بعد الصدمة،  ويوضح الدليل 

التشخيصي الرابع لالضطرابات النفسية أن من بين أسباب اضطراب ما بعد الصدمة ىو التشخيص 
 .باإلصابة ببعض األمراض الخطيرة أو المزمنة، والتي من بينيا السرطان

 تقوم أنياىو و  Jacques Lacan الصدمة النفسية حسب إلى ما يميز  Ferencziوقد تطرق 
 ثغرة في بشكل يسببوعمى الصعق والفجائية التي تيجم عمى األنا  دون وسيط  عمى الفقدان،
  الفرد المسار الزمني لحياة في تمزق أو انكسار  فيتوقف الوقت حيث يحدث الزمن،استمرارية 

 الجديدة من حياة الراشد  أو الفترة الزمنية ىذه المرحمة،فيكون انتياء لفترة وبداية لفترة أخرى 
ىذه المعاناة قد تكون بسبب أعراض  الصدمة   ىي فترة معاناة بالنسبة لو ،  ، بالسرطانالمصاب
يحدث اختالل توازن الجياز النفسي ، فيستخدم األنا آليات دفاعية متعددة وبشكل  حيث   ،النفسية

 الصدمة النفسية  مثل ضربة غير متوقعة Ferencziويصف الباحث   يستنزف الطاقة النفسية
ومفاجئة ،عنيفة، مدمرة، زعزعة نفسية، والتي تعدم أو تنفي اإلحساس بالذات، والقدرة عمى 

و  المقاومة ،أو التصرف، أو التفكير، والدفاع، و ويؤكد بان القمق الصدمي هو نتيجة عن العجز
 .Ciccone &Ferrant,2009,p26))عدم القدرة عمى التكيف 

ولطالما كان اىتمام الباحثين باآلثار السمبية والمدمرة التي تخمفيا صدمة اإلصابة بالسرطان 
، إضافة إلى اىتماميم بأىم االضطرابات النفسية الناجمة عنيا ، فأصبحت ىذه االضطرابات 
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يشخص مرضى  السرطان  باضطرابات نفسية  مثل  موضوعو في قوالب جاىزة ، حيث غالبا ما 
قمق الموت، االكتئاب ، القمق  المعمم، اضطراب ما بعد الصدمة ،  اضطرابات صورة الذات ، 

 .والعديد من االضطرابات النفسية التي ارتبطت بشكل حتمي بمرض السرطان

إال انو في السنوات األخيرة وبعد عديد من الدراسات النفسية عمى مرضى السرطان، وتتتبع 
العديد من الحاالت وتغير نوعيات العالج والتكفل االجتماعي، واالىتمام أكثر بالعالجات النفسية و 
االجتماعية والتدريب عمى المواجية، بدأت تنتشر ثقافة تحسين نوعية الحياة مع األمراض المزمنة 

 السرطان لبحوث الدولية والوكالة  العالمية منظمة الصحةوكذلك مرض السرطان، حيث ألحت 
تتألف من المجتمع و فعالة لمصحة العامة، إستراتيجياتعمى إدخال الرعاية الممطفة، والتي تعتبر 

ضرورية لتوفير اإلغاثة من األلم والرعاية التمطيفية لممرضى وأسرىم في  وىي والرعاية المنزلية، 
 خاصة في الحاالت المتطورة من السرطان، والتي كان ليا نتائج ،األماكن التي تعوزىا الموارد

مقبولة إلى حد كبير في التقميل من األلم، والتخفيف من تناول المورفين، حيث ساىمت ىذه الرعاية 
الممطفة في التخفيف من المشاكل المادية والنفسية والروحية بنسبة كبيرة لدى ىؤالء 

 (.OMS&IARC)المرضى

 وبذلك بدأت تتجمى وجود عالمات ومؤشرات أخرى، مغايرة لنمط القوالب الجاىزة التي 
وضعت فييا ىذه الشريحة من المرضى، فبدأ االىتمام  بتحسين حياة مرضى السرطان، حتى وان 
كان األمل في بقاءىم عمى قيد الحياة ضئيال، خاصة وانو قد تبين لدى  العديد من الباحثين بان 

ىناك بعض األفراد من الذين واجيوا صدمات شديدة، إال أنيم لم يبقوا حبيسي التناذر التكراري، بل 
تخمصوا من أعراض الصدمة ووتمكنوا من التخفيف من انعكاساتيا عمى جيازىم النفسي ، عكس 

ما اتفق عميو حول الحتمية  الصدمية، ففي السابق اعتبر أن التمزق الذي يمحق بأغمفة األنا بسبب 
الحدث الصدمي ال رجعة فيو، وان األفراد الذين يواجيون مثل ىتو الصدمات ىم أفراد غير قابمين 

 .لالسترجاع

أن المالحظات التي تمت حول عديد من األفراد بينت العكس، فمم تعد ىناك عتبات محددة 
لمصدمات ، فقد ظيرت العديد من الحاالت التي تمكنت من تخطي صدمات تعد في نظر الغالبية 
بأنيا شديدة وممزقة لالنا، في حين أن ىناك حاالت أخرى تبقى تعاني من أثار ما بعد الصدمة 

 .نتيجة أحداث قد ال تعد صمدية في نظر األغمبية
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 La "بالجمد" ىذا ما ال حظو الباحثين في بدايات اكتشافاتيم لممفيوم الجديد الذي سمي

Résilience  ، بشكل خاص  اىتم األطفالحيث  وفي بدايات دراسة ىذا المفيوم الذي اكتشف لدى 
 ليا  تعرضوا ورغم الصدمات الشديدة التي األطفالالباحثون بالطريقة التي يتمكن منيا بعض 

 ، وعكس ما كان متوقعا منيمالوصول من، "  معاممةإساءة ، جنسيةكوارث طبيعية ، اعتداءات "
 فعالين ومثمرين، وتمكنوا من تشكيل عائالت أشخاص كانوا بل وبالعكس ، مرحمة الرشد بسالمإلى

 .سوية

إن مصطمح الجمد ال يزال محل بحث ودراسات من طرف العديد من الباحثين ، كما انو لم 
يتم االتفاق بشكل نيائي ومحدد عمى تعريف عالمي موحد لو، خاصة وانو تمت استعارتو من عموم 
الفيزياء حيث تمثل الكممة قدرة بعض المواد عمى تمقي الضربات ، واستعمل في عمم النفس ليصف 

 وىناك اختالف كبير Rebondir » « قدرة األفراد عمى الوثب أو االرتداد فوق الصدمات النفسية
فيما يخص ىذا المفيوم ، فيناك العديد من الباحثين من اعتبره سمة من سمات الشخصية التي 

تساعد الفرد في تخطي الصدمات والعودة من جديد إلى الحياة، وىناك من اعتبره نتيجة نيائية بعد 
،    « Coping » المرور بالخبرة الصادمة، كما أن البعض اآلخر اعتبره من استراتجيات المواجية

 تبدأ ، وصيرورة عممية بناء أووالمختصين النفسين التحميمين وصفوه بالعممية النفسية الديناميكية 
، تتجمى في  عمميات توظيف نفسي آلليات من الطفولة وتستمر حتى مراحل متقدمة من العمر

 .الدفاع المختمفة لمجياز النفسي

 والذي بحث بشكل Cyrulnik Borisويقدم لنا المحمل النفسي الفرنسي وطبيب األعصاب 
 :مكثف في مصطمح الجمد في إحدى إصداراتو األولى تعريفا مبسطا

هو القدرة عمى النجاح في استرجاع الحياة والنمو بشكل ايجابي ، بطريقة مقبولة  لجمدا"  
اجتماعية ، وذلك تصديا لمضغوط والصدمات أو العدوان والذي يستوجب في الغالب خطرا كبيرا 

 (.(Cyrulnik B , 1999 ,p10 " لمتوجه السمبي

 و غالبا ما  يركز الباحثين عند  دراسة الجمد  في مرحمة الرشد، عمى  أىم القدرات التي 
تمكن  الراشد من تحصيميا خالل مسار حياتو والتي تشكل وبصفة خاصة وساءل دعم في بناء 
الجمد لديو،  وعمى عكس األطفال  الذين اىتم الباحثين بدراسة العمميات الديناميكية لبناء الجمد 
لدييم، واىم عوامل الحماية وعوامل الخطر التي قد تساعد أو تعيق ىذه الصيرورة النفسية، فان 
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الدراسات التي أجريت عمى الراشدين اىتمت أكثر بعمميات القياس والتقييم لمستويات الجمد، 
التي تدل عميو،  وركزوا  أكثر عمى السمات الشخصية التي تميز ىؤالء األفراد ، فقد  والمؤشرات

وضعت العديد من المقاييس الموضوعية واالختبارات األسقاطية الستخراج أىم ىذه السمات أو 
عادة استرجاع التوازن النفسي لالنا، لقد ركز الباحثين  القدرات التي تمكن من تجاوز الصدمات وا 
عمى سمات التفاؤل وروح الدعابة والقدرة عمى إيجاد معنى الحياة ووجود تقدير جيد لمذات، عند 
دراسة المفيوم لدى ىتو الفئة،  وقد تم التركيز عمى فئات الراشدين الذين كانوا ضحايا الكوارث 
الطبيعية أو الحروب ، والمحاربين القدامى إضافة إلى األبحاث في مجاالت الصحة النفسية 

والوظيفية ، وضغوطات الحياة العصرية، وما ينتج عنيا من أمراض جسدية تستدعي التكفل النفسي 
 .، والتي من أىميا مرض السرطان

ويعد اإلنكار أول المراحل التي يمر بيا المصاب بالسرطان ، كما يعتبر اإلنكار آلية دفاعية 
أساسية في ىذه المرحمة، فيو يسمح لالنا  بان توازن الجياز النفسي ، إن توظيف اآلليات الدفاعية 

في صيرورة الجمد أمر بالغ األىمية، ففي كل مراحل الصدمة النفسية، تستخدم األنا آلية دفاعية 
ذا لم يتمكن الجياز النفسي من استخدام  مناسبة ، تمكن المصدوم من تجاوز المرحمة فيما بعد، وا 

اآلليات الدفاعية بالشكل المناسب، فانو سوف يقع فريسة لمجمود، ولالستخدام المرضي ليذه 
اآلليات، الشيء الذي يؤدي إلى االضطرابات النفسية التي غالبا ما تربط بمرض السرطان، لكن إذا 
ما استدخل المصدوم الصدمة، وتمكن األنا من عقمنة الحدث الصدمي، فان الفرد ىنا يصبح قادر 
عمى الخروج من دائرة المرض، خاصة إذا تمكن المصدوم من تجاوز الصمت أو  عدم القدرة عمى 

استرجاع الحدث الصدمي بشكل لفظي، ففي ىذه الحالة فان الفرد يصبح قادرا عمى بناء الجمد 
 .وتوظيفو بشكل فعال في خمق التوازن النفسي

إال انو  قد يبدو لموىمة األولى،أن  الربط بين مرض السرطان ومصطمح الجمد غير ممكن، 
ربما بسبب خطورة المرض وفقدان األمل في الحياة، وبالتالي فال داعي  لمبحث عن عودة إنمائية 

جديدة لمحياة لدى ىتو الفئة، لكن المالحظ في الدول المتطورة يشير إلى  تمكن العديد من المرضى 
المصابين بمختمف أنواع السرطان ، من السيطرة عمى اآلثار الجانبية لمعالج ، والتقميل من شدة 
أعراض االكتئاب،  والخفض من مستويات القمق، كما اثبت العديد من مرضى السرطان قدرتيم 
عادة خمق مفيوم جديد لمذات بعد خبرة الحدث الصدمي الناجم  عمى تحسين صورة الذات لدييم وا 

عن اإلصابة بالسرطان، فقد أجريت بعض الدراسات حول مستويات الجمد لدى الراشدين المصابين 
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 فردا 69م بسويسرا عمى عينة من2012عام  Catherine Dubey بالسرطان حيث توصمت دراسة
من  الراشدين المصابين بالسرطان إلى  أنيم يسجمون درجات ميمة لمجد، ، وذلك عمى سمم 

Connor&Davidson  لقياس الجمد ، وىو السمم األكثر استعماال في قياس الجمد لدى الراشدين، إال
أن  معدل مستويات الجمد لدييم كان اقل منو لدى عينة من نفس العدد من راشدين أصحاء،  وىذا 

ما يعد أمرا منطقيا بسبب صعوبة وخطورة المرض، ىتو الدراسة تبين لنا إمكانية تخطي صدمة 
 . السرطان لدى الراشدين من خالل بعض مؤشرات الجمد التي يبدونيا

وقد تجاوز بعض الباحثين جدلية إمكانية بناء الجمد لدى مرضى السرطان خاصة وانو قد 
اثبت بان الصدمات النفسية تقاس بمدى إدراك الفرد ليا، و أن بناء الجمد يعتمد عمى مدى قابمية 
الفرد لالنجراج قبل الصدمة،  وعمى الحدود الثقافية واالجتماعية والبيولوجية التي قد تعيق ىتو 

العممية، إضافة إلى  تأثير أو عمل آليات الدفاع ، والخياالت حول الحوادث التي تحس عمى أنيا 
 .تجاوز لممعمومات، أو تحس بأنيا فقدان أو حداد

 ومن بين الدراسات التي بحثت عن قدرة بعض المصابين بالسرطان الذين يتميزون 
  xiaadong wang& jun tian بمؤشرات الجمد عمى تحسين نوعية حياتيم مع المرض،  دراسة

 بشكل غير مباشر عمى تحسين نوعية تؤثر الجمد توصمت إلى أن مؤشرات بالصين والتي م 2011
عراض الجانبية اإلمن خالل التقميل من مستويات الضغط واإلعياء و، حياة المصاب بالسرطان

 وجود إلى والتي خمصت،   بأيسمندا م laufry disragmarsdotter 2012، و دراسة  لمعالج
اإلجياد بين مستويات الجمد المرتفعة والمستويات المنخفضة لكل من االكتئاب والقمق و دالة عالقة 

 .لدى مرضى سرطان البروستاتة

ىتو الدراسات تبين لنا قدرة بعض المصابين بالسرطان عمى توظيف ما يمتمكونو من 
مؤشرات لمجمد في تحسين نوعية حياتيم مع المرض وخاصة التخفيف من مستويات االكتئاب 

 .والقمق وتحسين صورة الذات، وتخطي اإلعياء واآلثار الجانبية لمعالج بشكل فعال 

 إال أن التساؤالت تبقى محيرة حول الطرق التي استخدم بيا ىؤالء المرضى آلياتيم الدفاعية 
في تخطي الصدمة، كيف تمكنوا من  توظيف قدراتيم الخاصة التي يتميزون بيا في الخفض من 

مستويات اإلجياد لدييم ، والتقميل من األعراض  النفسية الناجمة عن اآلثار الجانبية لمعالج، 
وكيف يتمكن ىؤالء المرضى والذين يظيرون مؤشرات لمجمد،  من توظيفيا في التحكم في نوعية 
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حياتيم مع السرطان، كيف يمكن تفسير  االرتباط بين المستويات المنخفضة من االكتئاب والقمق 
لدييم وبين مستويات الجمد المرتفعة بشكل معمق، ما ىي أىم السموكيات التي يعتمدونيا في 

حياتيم اليومية حتى يتمكنوا من تحسين حياتيم؟  وكيف يمكن االستفادة من تجاربيم الشخصية 
لمساعدة باقي المرضى الذين ال يتمكنون من الخروج من الوقع الصادم لخبر اإلصابة بالمرض 

 والذين يصابون بالتناذر التكراري واضطراب ما بعد الصدمة؟

 وبمعنى أخر كيف يتمكن ىؤالء المرضى من توظيف مؤشرات صيرورة الجمد لدييم عمى 
 المستوى النفسي،  لتحسين حياتيم مع ىذا المرض الخطير ؟

 في الدول الغربية، تالحظ تجميات التوظيف النفسي لمجمد بشكل جيد من خالل تنشيط 
اآلليات الدفاعية  النفسية لالنا مثل التسامي، حيث تتجسد في  األعمال الفنية التي يقدميا ىؤالء 
المرضى، سواء كانت  لوحات مرسومة، منحوتات، أو قصص درامية، أشعار ، إلى غير ذلك ، 

كما تالحظ أيضا عمميات التوظيف النفسي لمجمد، من خالل عمميات التفريغ النفسي والسرد، وذلك 
من خالل الكتابات المختمفة، قصص الحياة، كتابة المذكرات بعد اإلصابة بالسرطان ، كتابة 
اليوميات منذ التشخيص بالمرض، مثل ىتو التوظيفات ليا دور كبير في التخفيف من معاناة 

المرضى، وتحسن نوعية الحياة لدييم فبدل االستسالم ولعب دور الضحية، فأنيم يخمقون أعماال 
ممموسة ، ومقبولة اجتماعية يشاركون من خالليا صدمتيم النفسية مع اآلخرين بشكل يحفظ 

 .كرامتيم وتقديرىم لذواتيم

  "   Lagarde" حالة المريضة  Benestroff وفي مثل ىذا السياق  وصف المختص النفسي 
والتي اعتمدت جعل كتابة  يومياتيا المصورة كرفيقة ليا منذ اليوم األول إلعالن إصابتيا بسرطان 
الثدي، وىناك العديد من المؤلفات واإلصدارات األدبية التي تمثل مثل ىذه الحاالت وىي مؤلفات 

ىؤالء المؤلفين قاموا بوصف حالتيم المرضية ، "  Zorn  Fritz "  أصبحت مشيورة مثل كتاب
ومن ثم قاموا بتحميل التحوالت التي فرضت عمييم ،  وبحثوا عن األسباب المؤدية لممرض من 

 .Benestroff,2011,p140))خالل كتاباتيم

 النفسين وقد الفت حولو عدة المختصين متداوال بين   Zorn  Fritz  كتاب أصبحلقد 
 السمات التي ميزت المريض أىم المختصين من استخراج ا تمكن من خاللوأخرى، إصدارات

Zorn  Fritz    حيث تمكن من تحميل حالتو بشكل فعال جدا فقد  إصابتو ساعدتو في تقبل والتي

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zorn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zorn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zorn
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وضع في كتابو أىم العوامل التي جعمتو يصاب بالسرطان كأسموب حياتو غير الصحي  
 وبذلك تمكن من توجيو الطاقة السمبية الناجمة عن والضغوطات النفسية التي كان يتعرض ليا ، 

من خالل تمكنو من سرد سيرتو الذاتية  باستخدام آلية التسامي والصدمة النفسية بشكل ايجابي 
، حيث يقول بأنو يدرك وفاتو لكنو ال يريد أن يكون مجرد رقم ومشاركتيا مع كل مرضى السرطان

إحصائي يضاف إلى باقي اإلحصائيات حول وفيات السرطان، وقد تميز الكاتب بفعالية كبيرة 
 عدة لغات وكان لو دور كبير إلى األلمانية وقد ترجم الكتاب من لمذات تجمت خالل ىذه الكتابات، 

 .(Fischer,2013,p17-18)في مساعدة عديد من المرضى

 ال يمكن حصر التوظيف النفسي لمؤشرات الجمد في عمميات الكتابة فقط، فيختمف التوظيف 
 عن ميكانيزم Cyrulnikالنفسي  لمؤشرات الجمد  لدى الراشد ، من حالة إلى أخرى، فيحدثنا مثال 

الغيرية، وىو ميكانيزم يساعد المصدوم في التخفيف من معاناتو، من خالل مساعدة اآلخرين، وقد 
نجد ىذا النوع من التوظيف لدى األفراد الذين ينخرطون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فرغم 

 .إصابتيم بأمراض خطيرة ، فيم يعمدون إلى مساعدة اآلخرين

إن مثل ىتو التوظيفات النفسية ، آلليات الدفاع  قد تكون  من بين أىم العوامل التي جعمت 
نتائج الدراسات السابقة تؤكد وجود عالقة ايجابية بين المستويات المنخفضة لمقمق واالكتئاب 

والضغط النفسي، إن التنفيس االنفعالي من خالل عمميات السرد تخفف بشكل كبير من الضغط 
الشديد الناجم عن الصمت الذي يقع المصدوم فريسة لو ، إن المشاركة الوجدانية لقصة الحياة بعد 
اإلصابة بالسرطان من خالل كتابة سيرة ذاتية تدعم المصدوم وتسانده ، وتجعمو يندمج تدريجيا في 

 . بيئتو المحيطة مما يخفف من حاالت االكتئاب والعزلة واالنسحاب االجتماعي

 لكن المالحظ ىنا ىو أن اغمب ىتو الدراسات ىي دراسات أجنبية، تختمف في سياقيا 
الثقافي عن بيئتنا المحمية،  حيث  أن السياق الثقافي لمرضى السرطان  لو دور كبير في صيرورة 
الجمد لدييم، إضافة إلى أن نوعية البيئة المدعمة التي تتوفر عمى كل الوسائل واإلمكانيات،  والتي 

 وجود  عوامل آخر بمعنى أوعمى مفيوم حدود الجمد    Cyrulnikليا دور كبير أيضا، ويؤكد 
 . محدودة ومن بينيا السياق الثقافيأوتجعل من عمميات صيرورة الجمد غير ممكنة 

 وبالتالي ال يمكن إىمال دور البيئة والمحيط في عمميات بناء الجمد، وفي تنشيط السمات 
والمؤشرات التي تميز األفراد الجمدين، أو تثبيطيا، خاصة في حالة اإلصابة بمرض خطير 
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كالسرطان، وبالتالي ال يمكن إىمال تأثيره  أيضا  عمى عمميات التوظيف النفسي لمؤشرات  الجد 
لدى الراشد المصاب بالسرطان، خاصة وانو  في الدول المتطورة يتميز األفراد باالنفتاح عمى 

األخريين ، وبالقدرة عمى السرد واإلفضاء،  حيث كثيرا ما نتمكن من مشاىدة برامج تمفزيونية حول 
مرضى بالسرطان يقدمون قصتيم مع المرض، أو نقراىا عمى شكل رواية منشورة ، أو يشارك 

معاناتو عبر شبكات التواصل االجتماعي، من خالل عرض لوحات فنية أو غيرىا من أعمال،  
كما نتمكن بسيولة من اإلطالع عمى صور بعض النساء  المصابات قبل وبعد  بعد العالج 
الكيميائي وسقوط شعرىن بالكامل عمى صفحاتين في مواقع التواصل االجتماعي، بل وتقوم 

البعض منين بتزيين رؤوسين بنقوش جميمة من الحناء، أو ابتكار طريقة تجميمة بوضع أقمشة 
مطرزة عمييا، وتحافظن بذلك عمى أناقتين بشكل طبيعي، وذلك لمتخفيف من الجرح النرجسي، مما 

يعزز صورة الذات لديين، بالتالي يقيرن أىم مشكل نفسي قد تعاني منو النساء المصابات 
 .بالسرطان

ولكن  في بيئتنا المحمية ، قد ال يتمكن اغمب المرضى من تحقيق ما حققو مثل ىؤالء 
األفراد، وقد ال يتوفر محيطيم عمى الدعم والمساندة والتقبل  إال انو يمكن أن تبرز لنا توظيفات 

 .أخرى  متكيفة مع المحيط المحافظ ، والبيئة المحمية  

ىذا ما يجعمنا نتساءل، ىل ىناك ما يعوض ىذا االنفتاح لدى الغرب في بيئتنا المحمية؟ ىل 
يتمسك المرضى في بيئتنا بالروحانيات؟ ىل يتمكن الراشد المصاب بالسرطان والذي يبدي مؤشرات 
لمجد في بيتنا المحمية، من إيجاد توظيفات نفسية لمجمد تتالءم مع بيئتو ومجتمعو ؟ وكيف يستخدم 

المريض المصاب بالسرطان في بيئتنا المحمية ، مؤشرات الجمد لديو لمتخفيف من أعراض  
االكتئاب والقمق؟ كيف يحسن من صورة الذات لديو؟ ىل يبرز الجانب الروحاني أكثر من غيره؟ أم 
يستخدم روح الدعابة في تخفيف معاناتو أكثر؟ ىل يوظف المريض بالسرطان في بيئتنا المحمية ، 
الغيرية،   من خالل انضمامو إلى مؤسسات وجمعيات خيرية؟ كيف يوظف التسامي؟   ىل ىناك 
أعمال فنية كانت نتيجة لإلصابة بيذا المرض؟ ىل يجعل من يوميات مرضو مع السرطان إصدارا 

يساعده في تخفيف معاناتو مع المرض؟  أم أن  ىناك عوائق تحد من ظيور مثل ىتو  
 التوظيفات؟

 :تدفعنا كل ىتو التساؤالت إلى طرح التساؤل الرئيسي التالي
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كيف يوظف الراشد المصاب بالسرطان في بيئتنا المحمية مؤشرات الجمد لديه لمتحكم في  -
 اضطراباته النفسية؟

 : والتساؤالت الفرعية التالية

 كيف يوظف  الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديه لمتخفيف من أعراض االكتئاب؟ -
 كيف يوظف الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديه لمتخفيف من أعراض القمق؟ -
 كيف يوظف  الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديه لتحسين صورة الذات؟  -

   تم صياغة الفروض التالية ، كإجابات محتممة لما أثير :فرضيات الدراسة -3
 :في إشكالية الدراسة من تساؤالت

 :  الفرضية الرئيسة3-1

 .يبدي الراشد المصاب بالسرطان في بيئتنا المحمية توظيفا نفسيا متنوعا لمؤشرات الجمد

 : الفرضيات الفرعية3-2

  يخفف الراشد المصاب بالسرطان أعراض االكتئاب لديو، من خالل توظيف بعض 
   .(اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)مؤشرات الجمد 

  يخفف الراشد المصاب بالسرطان أعراض القمق لديو، من خالل توظيف بعض  مؤشرات
   (اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)الجمد

  يحسن الراشد المصاب بالسرطان صورة الذات  لديو، من خالل توظيف بعض مؤشرات
   . (اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليمان)الجمد

يكتسب موضوع البحث أىميتو من خالل تناولو لمرحمة   :أهمية الدراسة -4
حساسة من مراحل النمو النفسي  وىي مرحمة الرشد التي تمثل  مرحمة العمل والعطاء  والنشاط 
االجتماعي،  ومرحمة إنشاء األسرة والتكفل باألبناء، كما أن ىذه المرحمة ىي التي يقيم فييا الفرد 

انجازاتو ويبحث فييا عن النجاح، وفي ىذه المرحمة يراجع الراشد مسيرة حياتو ويبحث عن إخفاقاتو 
ونجاحاتو ويعيد ترتيب حياتو، وتبرز أىمية الدراسة في تناوليا لمحالة النفسية الناجمة عن إصابة 
ىذا الراشد بمرض خطير  أال وىو السرطان، والذي أصبح يشكل ىاجسا كبيرا لمدول العالم الثالث 
ضافة إلى ذلك فان الدراسة تستمد أىميتيا من خالل تناوليا لمتغير آخر أال  في اآلونة األخيرة، وا 
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وىو الجمد، والذي ال يزال يعتبر متغيرا حديثا في عمم النفس ، خاصة في الدول العربية التي لم  
تتفق بعد عمى ترجمة موحدة لممصطمح، كما أن ربط متغير الجمد مع مرضى السرطان يعد ذا 

 . أىمية بالغة  في خمق أفكار جديدة حول ىذا المرض قد تكون ايجابية إلى حد ما

 : األهمية النظرية4-1

   تضيف الدراسة الحالية  إلى الدراسات السابقة محصوال نظريا ميما فيما يتعمق بمتغيري 
الدراسة، فإلى جانب اإلحصائيات والتقارير الحديثة، عن مرض السرطان في البيئة المحمية، فيي 
تضيف جانبا ميما فيما يخص تناول الجوانب االيجابية لشخصية الراشدين المصابين بالسرطان، 
وذلك عمى عكس اغمب الدراسات التي تناولت ىذا المرض الخطير لدى ىتو الفئة،  كما تضيف 
الدراسة شروحات مختصرة وموضحة ألنواع السرطان الحديثة  وأسبابو المتعددة والتي أصبحت 

مختمفة ومتباينة في عصرنا الحالي خاصة بعد اكتساح األسواق المحمية بالمنتجات المستوردة والتي 
أصبحت تشكل خطرا عمى صحة األفراد، مما يساىم في زيادة المحصول األدبي حول ىذا المرض 
الخطير ، كما أن الدراسة تمقي الضوء عمى أىم األدبيات الحديثة التي تناولت العالجات و تحسين 

نوعية حياة مرضى السرطان، إضافة إلى  ذلك فان الدراسة تمثل كم متواضع يضاف إلى  
المحصول  والتراث األدبي حول متغير الجمد وذلك بالمغة العربية حيث تعتبر اغمب المراجع التي 

 .تناولت المصطمح ىي مراجع أجنبية ويمكن تمخيص ماسبق في النقاط التالية

تعتبر الدراسة  وحسب إطالع الباحثة من الدراسات القميمة التي تناولت فئة الراشدين  -
 .المصابين بالسرطان  من خالل دراسة الجوانب االيجابية لدييم  وذلك في بيئتنا المحمية

تعتبر الدراسة وحسب إطالع الباحثة من بين الدراسات القميمة التي تناولت متغير الجمد  -
 .لدى فئة الراشدين المصابين بالسرطان في البيئة المحمية

تضيف الدراسة جانب ميم إلى الدراسات السابقة من خالل البحث الكيفي والتفيمي من  -
 .خالل المنيج العيادي المتعمق في بحث الحاالت

تعتبر الدراسات وحسب إطالع الباحثة من الدراسات القميمة التي تبحث في الكيفية التي  -
 .يوظف بيا األفراد مؤشرات الجمد التي تميزىم في البيئة المحمية

تعتبر الدراسة وحسب إطالع الباحثة من بين الدراسات القميمة التي اىتمت بالتوظيف  -
 . النفسي لمجمد لدى الراشدين المصابين بالسرطان في بيئتنا المحمية



الفصل األول                                         اإلطار العام للدراسة  
 

 

23 

 : األهمية التطبيقية4-2

تبرز أىمية الدراسة في الجانب الميداني وفي بيئتنا المحمية من خالل توقع اإلسيامات 
 :التالية

من المتوقع أن تساىم ىذه الدراسة في التقرب أكثر من فئة الراشدين المصابين  -
 .بالسرطان
تفيد الدراسة الحالية الباحثين في تحديد بعض األفراد المصابين بالسرطان والذين يتمتعون  -

 .بمؤشرات عالية لمجد
 (مؤشرات الجمد )تفيد الدراسة الحالية الباحثين في التعرف عمى أىم المؤشرات االيجابية  -

 .التي تميز األفراد الراشدين المصابين بالسرطان
تساىم االختبارات االسقاطية في الغوص في العالم الداخمي الحميم لدى ىتو الفئة  -

 .وتكشف لنا ما يميز ىؤالء الراشدين الجمدين وكيفية تخطييم صدمة اإلصابة بالسرطان
من المتوقع أن تساىم ىتو الدراسة في إسقاط التجارب األجنبية الناجحة لدى الراشدين   -

 . الجمدين المصابين بالسرطان إلى البيئة المحمية
من المتوقع أن تساىم الدراسة الحالية في التخمص من النظرة التشاؤمية لمسار حياة  -

 .الراشدين المصابين بالسرطان في بيئتنا المحمية
تفيد الدراسة الحالية المرضى المصابين بالسرطان في تقديم نماذج ايجابية لمتوظيف  -

 .وذلك لمتحسيس بضرورة تدريبيم عمييا (الخ..رسم، موسيقى ، كتابة ، )النفسي لمجد 
 من المتوقع أن تساىم الدراسة الحالية في إدماج حاالت الراشدين المصابين بالسرطان  -

الذين يتميزون بمؤشرات عالية لمجمد،  في جمعيات أو مؤسسات دعم ومساندة لباقي األفراد 
 .المصابين بنفس المرض أو بإمراض خطيرة أخرى

من المتوقع أن تساىم الدراسة الحالية في تحفيز الجيات المختصة في تعزيز الرعاية  -
 .الخاصة بيؤالء المرضى 

 : أهداف الدراسة -5
 :تيدف الدراسة الحالية إلى اليدف الرئيسي التالي -
 .الكشف عن التوظيف النفسي لمجمد لدى الراشدين المصابين بالسرطان في بيئتنا المحمية -

 : والى األىداف الفرعية التالية
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الكشف عن الكيفية التي يوظف بيا الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو في  -
 .التخفيف من أعراض االكتئاب

الكشف عن الكيفية التي يوظف بيا الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو في  -
 .التخفيف من أعراض القمق

الكشف عن الكيفية التي يوظف بيا الراشد المصاب بالسرطان مؤشرات الجمد لديو في  -
 . تحسين صورة الذات

 :المفاهيم اإلجرائية لمدراسة -6

 : الراشد المصاب بالسرطان6-1

والذين تم تشخيص إصابتيم بمرض  (55-30)ىم الحاالت الذين تتراوح أعمارىم بين 
السرطان من خالل الكشف الطبي المتخصص وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع عمى ىذا 

التشخيص ، والذين خضعوا لجمسة عالج كيميائي عمى األقل، والذين يسجمون  اعمي الدرجات  
 .فوق المتوسط ، عمى أبعاد استبيان مؤشرات الجمد لمراشدين، المعد خصيصا ليتو الدراسة

 : التوظيف النفسي لمجمد6-2

العقمنة، ) ويقصد بو في ىتو الدراسة تمظير  أىم  العمميات النفسية المميزة لصيرورة الجمد 
،  في (حالة الدراسة)، لدى الراشد  المصاب بالسرطان  (اإلعالء، روح الدعابة، الغيرية، اإليمان

بعض  السموكيات الفردية أو النشاطات االجتماعية،  أو األعمال الفنية ، أو أية مظاىر أخرى، 
اكتئاب، )بشكل  يساعده في التحكم  في بعض  أعراض االضطرابات النفسية المصاحبة لممرض 

، و يتم االستدالل عمى ىذا التمظير، من خالل تحميل الكمي والكيفي  (قمق، اضطراب صورة الذات
 .  لمضمون المقابمة العيادية نصف الموجية

 أما القدرة عمى التحكم في االضطرابات النفسية فيستدل عمييا من خالل تحميل مجمل نتائج 
، (قمق واكتئاب)بروتوكول الروشاخ وخاصة استجابات الحاالت تجاه البطاقات االرتكاسية 

واالستجابات التي تحدد صورة الذات في بطاقة الخامسة من اختبار الروشاخ ومن خالل استخراج 
أىم السياقات الدفاعية وتحميل قصص اختبار تفيم الموضوع، ومن خالل مالحظة الحاالت أثناء 

جراء االختبارات  .المقابالت وا 
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 :حدود الدراسة -7

  حدود البحث ىي المعالم الواضحة لبداية البحث وفترة امتداده ونيايتو وما يحتوي عميو من 
شكالية ومشكمة تستوجب  مكانيات مادية ومصادر عممية وميدان إلجراء البحث  وا  مصادر بشرية وا 

 (23عقيل،ب س،ص  )البحث 

   نظرا لخصوصية البحث وصعوبة وخطورة مرض السرطان، فان ىناك عوامل مختمفة 
حيث يرتبط بحثنا , ساىمت في وضع أىم حدود البحث سواء منيا البشرية أو الزمنية أو المكانية

بفترة زمنية محددة مسبقا ، ال يمكن تجاوزىا بأي حال من األحوال، كما أن الحدود المكانية تتحدد 
باإلمكانيات المادية لمباحث والقدرة عمى التنقل وتتحدد ىي أيضا بالفترة الزمنية المحددة، فال يمكن 

نيا دراسة  بأي حال من األحوال أن نقوم بتغطية كل التراب الوطني في ىتو الدراسة، خاصة وا 
 .كيفية تعتمد عمى التعمق في الحاالت وال يمكن بأي حال من األحوال تعميم نتائجيا

 فيي تتمثل في كل من المركز الجيوي لمكافحة السرطان، وبعض : الحدود المكانية  
الجمعيات الخيرية بوالية باتنة ، ومصمحة األورام  التابعة لمستشفى الحكيم سعدان بوالية بسكرة،  
أين تم توزيع االستبيان  عمى عينية قصديو تم اختيارىا بطريقة كرة الثمج،  لمبحث عن عدد من 

 .الحاالت  التي تتوفر فييا شروط الدراسة 

،  من الراشدين الذين ال تتجاوز أعمارىم (4 ) تتحدد بعدد الحاالت : الحدود البشرية   
 سنة، المصابين بأحد أنواع السرطان،  والذين تم تشخيصيم من طرف طبيب مختص، والذين 55

تجاوزوا مرحمة الصدمة النفسية، المحددة ب أربع أسابيع، والذين خضعوا عمى األقل لجمسة عالج 
كيميائي ، و لدييم مسؤوليات عائمية قبل المرض،   والذين سجموا أعمى الدرجات فوق المتوسط 

 .عمى استبيان مؤشرات الجمد المعد خصيصا ليتو الدراسة

 

تمثل الفترة الزمنية التي تم خالليا  إجراء كل من الدراسة الكمية :   الحدود الزمنية لمدراسة
والكيفية، حيث استغرقت الدراسة الكيفية  عمى األقل   شير ونصف،  بشكل  متقطع  ، أما 

الدراسة الكيفية فقط استغرقت فترة زمنية طويمة حيث يفصل بين كل مقابمة عيادية موجية ونصف 
 يوم إلى شير، لمحالة الواحدة،  15موجية وبين مقابالت إجراء االختبارات االسقاطية مدة  بين 
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وذلك بسبب ظروف الصحية لممرضى وتنقالتيم ، ويمكن أن نحصر الفترة الزمنية لمدراسة الميدانية  
 .2016-2015ككل ، في الموسم الدراسي 
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 :تمــــــــهيد

ال يزاؿ النقاش قائما بيف العمماء كالباحثيف حكؿ مصطمح الجمد، في عمـ النفس،  ك ككنو 
مستعار مف العمكـ الفيزيائية، زاده تعقيدا كغمكضا،  في ىذا الفصؿ نحاكؿ اف نمقي الضكء عمى 
تاريخ ظيكر ىذا المصطمح في العمكـ االجتماعية كخاصة عمـ النفس ، كعمى أىـ ما قدـ مف 

تعاريؼ حكلو ، كعمى أىـ النقاط المشتركة بيف العمماء ، كنقاط االختبلؼ، كنكضح أىـ 
االختبلفات بينو كبيف مفاىيـ أخرل متشابية،  كما نتكقؼ عند  أىـ المقاربات النفسية المفسرة 

لممصطمح، كما ىي حدكده، كما ىي مجاالت تكظيفو،  كمف ىـ دعائمو كمساندك بناءه، ك كيفية 
 .قياسو

 :لمحة تاريخية -1

 كثيقة أك بحث حكؿ 4641  األبحاث حكؿ الجمد عرفت تطكرا ممحكظا، كذلؾ بشيادة 
 مذكرة دكتكراه كالتي أخذت الجمد كمتغير أساسي، في نفس 1023المصطمح، إضافة إلى ما يفكؽ 

 (.(Ionescu s, 2010, p401-403الكقت مازالت كممة الجمد محؿ نقاش العديد مف الباحثيف

باختبار ركشاخ  M.Rutterمصطمح الجمد ىك مصدر لمغمكض كمف اصؿ متعدد كقد شبيو 
جديد،كالذم يسمح لمختمؼ النقاد بإسقاط كؿ ما يشغؿ باليـ عميو، كذلؾ لكجكد عديد مف 

المصطمحات المشابية كالسياؽ الثقافي الذم منو انحدر، إضافة إلى ربطو مع نتائج العديد مف 
 .(Ionescu s, 2012, p19)األبحاث  كالتي رسختو في حقؿ العمكـ اإلنسانية 

 كالذم re-salire, résilier, ressaut   كممة الجمد كالتي تأتي مف المصطمح البلتيني
استعمؿ بشكؿ منتظـ في العمكـ الفيزيائية حيث يمثؿ قدرة المكاد عمى المقاكمة لمصدمات كاستعادة 

 (.(Cyrulnik, 2012, p8الشكؿ البلئؽ

 كالذم Bacon  قد استعممو الفيمسكؼ الفرنسي م1626كقد ظير المصطمح في انجمترا عاـ 
 .استخدمو ألكؿ مرة في آخر إصداراتو، ليصؼ مف خبللو الطريقة التي يرتد بيا الصدل 

إعادة "أو " إعادة القبض أو األخذ" "ارتداد "  في المغة االنجميزية كممة الجمد مرادفة لكممة
 .كالذم يمكف تطبيقو في العديد مف السياقات، "التقويم واالعتدال
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ككذلؾ في  مhenry more 1668 كما نجده في الحكارات السماكية لمفيمسكؼ األفبلطكني  
المشترؾ مع الركح  في ما معناه   أيف يشير لمجمدم1751  عام « The Rambler « Johnson كتاب

صبح مبتهج وبشوش أ" ،ككذلؾ بمعنى " النهوض من جديد بسهولة بعد اإلصابة بالكآبة"
 طبيب أمريكي، كالذم عمؿ لمدة عاميف كقنصؿ م1857، بعد ذلؾ بمدة مف الزمف عاـ "وسعيد

في الياباف تحدث في إصدار لو عف مصطمح الجمد،  ككظفو ليصؼ التمظيرات  النفسية لدل 
 .اليابانييف الذيف كاجيكا الككارث كالزالزؿ

كقد ذكرت كممة الجمد في عديد مف المقاالت  كذلؾ في مجاؿ لو عبلقة بعمـ النفس كذلؾ  
 حكؿ نشاط العامميف  Scoville خاصة خبلؿ الحرب العالمية الثانية كالتي كتبيا م1942في سنكات 

الجمد لدى أطفال " االجتماعيف السيكاتريف  في انجمترا ، حيث كضع خطا تحت مصطمح الجمد 
كما ذكر في مقاؿ أخر في نفس السنة أف كؿ مف " تعرضوا لوضعيات أو حاالت خطرة عمى حياتهم

 طفؿ عايشكا انفجاريات متكررة كمحطمة إال أنيـ ال يظيركف 138كتبكا عف  dorothy آنا فركيد ك
 (.Ionescu s2012, p20-21)عبلمات لمصدمة  النفسية باإلمكاف مبلحظتيا 

ك في عمـ النفس استخدـ المصطمح مف طرؼ فركيد كنمكذج لتكضيح فكرة اإلنساف القادر 
 .عمى المقاكمة في حالة الصدمات كتمقى الضربة ثـ العكدة مف جديد لبلنطبلؽ

 تعد ىي مف كضعت األسس م1950كفي عاـ  Emmy werner  المختصة النفسية 
ىجر، "  طفؿ في ىاكام يعانكف مف 700عمـ النفس، حيث قامت بالبحث حكؿ  لممصطمح في

 %72كبعد ثبلثيف سنة ، مف تتبع األطفاؿ ، كجدت " حرماف عاطفي، صحة متدىكرة، سكء معاممة
 منيـ قد تمكنكا مف %28األطفاؿ تطكركا بشكؿ كارثي، لكف المفاجئة  ىي كجكد نسبة  مف ىؤالء

العمؿ كتعمـ حرفة، كأسسكا عائبلت، كال يعانكف مف اضطرابات نفسية، كبذلؾ تشكمت رغبتيا في 
 .((Cyrulnik, 2012, p8 البحث عف العكامؿ التي جعمت ىؤالء األطفاؿ غير قابميف لمتحطيـ

جؿ المبلحظات التي استنتجت مف ىذه الدراسة ساىمت في كضع  قكاعد التحميؿ الكظيفي 
لمجمد كركزت عمى ديناميكية صيركرة الجمد، حيث درست الجمد كنتيجة لتكازف النمك بيف مكاجية 

عكامؿ خطرة كميددة خارجية، كأيضا القابمية لمجرح، كمف جية أخرل عكامؿ الحماية الداخمية لمفرد 
مثؿ ركح الدعابة ، تقدير الذات ، استعداد معرفي كالخارجية مثؿ مصادر لمسند كالعائمة كالعمؿ 

 (.Anaut M, 2007,p38)كاألصدقاء 



جمدالتوظيف النفسي للالفصل الثاني                                              
 

 31  التوظيف النفسي لمجمد

 

 ككانت (1980-1960) بدراستيف طكليتيفM Rutter كما قاـ الطبيب العقمي في بريطانيا 
األكلى حكؿ أطفاؿ مف اصؿ إفريقي تعيش في جزيرة كايت كالثانية حكؿ شباب منحرفيف بمندف ، 

كافترض أف ىناؾ صيركرة تفاعمية لمجمد بيف عكامؿ الحماية الخاصة ، كىدفت دراستو إلى التحميؿ 
. (Tomkewicz S,2005 ;p46)ألنسقي ليتو الصيركرة

 بنشر نتائج بحث أجراه حكؿ الجمد مستخدما ما يعرؼ بعمـ م1973 عام Garmezyكما قاـ 
الكبائيات، الذم يدرس األشخاص الذيف يتعرضكف لممرض كالذيف ال يتعرضكف كلماذا كذلؾ 

لمكشؼ عف عكامؿ الخطكرة كالكقاية كالتي تساعد كثيرا اآلف في تعريؼ الجمد،  كقد صاغ عاـ 
  Streitman .  أدكات لمنظر إلى تنظيـ الجمد رفقة الباحثم1974

كما أصبح مكضكع الجمد احد المكضكعات المطركحة عمى المستكل النظرم كالبحثي في 
ابو  )دراسات أطفاؿ األميات المصابات بالفصاـ خبلؿ العقد الثامف  مف القرف العشريف 

 (.25،ص 2013حالوة،

بالنشر في الكاليات المتحدة األمريكية، في إصدار لو  James Anthony قاـم 1972 عاـ
عف ظاىرة التأقمـ لدل  األطفاؿ الذيف يعيشكف في شركط  ايجابية لئلجياد،  كىـ أطفاؿ يعيشكف 

في ظركؼ لدييا القدرة الشديدة عمى جعميـ انجراحيف، كاقترح الباحث مصطمح األطفاؿ غير 
كقد درس محددات  الخطر كالتطكر لمكفاءات في الكسط المميء بالصعكبات كدرس   ، الجركحيف

 .(Bailiy,2006,p 224)طبيعة الجمد في مكاقؼ اإلجياد

االنتقاد المكجو الستخداـ مصطمح الجمد في عمـ النفس ىك غالبا راجع إلى استعارتو مف 
العمكـ الفيزيائية ، أك بسبب استخدامو كمرجع لممركنة المقاكمة لممكاد، كاالستخداـ ليذا المصطمح 

في الفيزياء سجؿ انتقاؿ إلى  عدة مجاالت مختمفة كفي المغة الفرنسية يعرؼ المصطمح بفعؿ 
االرتداد كالرجكع إلى االعتداؿ  استشيادا عمى المركنة، لكف مف جانب أخر استعارة المصطمح مف 

 كذلؾ في حديثيـ عف La blanche & pontalisالفيزياء ليس باألمر المخزم لعمـ النفس حسب 
كجية النظر االقتصادية المستخدمة مف طرؼ فركيد كالمستعارة أيضا ، خاصة كاف فركيد كاجو 

 (.Ionescu s,2012,p21)تأثيرا معارضا كبيرا 
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 :تعريف الجمد -2
 لغة: 

مىدنا    مكدنا، جميدى يىجميد،جى بلدةن كجي ْمد كالجمع،جى مُّمًؿ اْلمىكىاًرهً ،أىْجبلىده ، كًجبلىده   فيك جى مىى تىحى ميدى عى  ،جى
ًميىا  مُّم مىى تىحى ْبرو عى بلىبىةو كىصى يىًة الشَّدىاًئًد ،  كىافى ذىا صى مىى ميكىاجى ميدى عى   (.معجم المعاني الجامع)  قىًكمى ,جى

 اصطالحا: 

بأنو المقاكمة لمصدمات كالقدرة عمى التطكر   James Anthony & Michael Rutterيعرفه 
لشديدة ابشكؿ سكم في خضـ  الكرب  الناجـ عف الظرؼ المعادم أك حالة  الضيؽ  

                                                              cyrulnik, 2006, p7  )  ) .
بأنو القدرة عمى مكاجية الشدائد كالمصاعب كالصبلبة كالقدرة عمى  Agnes 2005  يعرفو 

التعافي ك التجاكز السريع لمتأثيرات السمبية لمحف الحياة كأحداثيا الضاغطة، كىذا ما يتسؽ مع 
التعريؼ المغكم لمكممة في المغة البلتينية كالتي تعني القفز ك الكثب عمى أك فكؽ أك يتجاكز أك 

 .يستعيد

إلى أف مصطمح الجمد نشا  أصبل في مجاؿ عمكـ الفيزياء كيعني  Sederer 2012   ك يشير
قدرة المكاد عمى العكدة إلى حالتيا بعد تعرضيا لمضغط الشديد أك الحرارة الشديدة أك أم قكة 

خارجية أخرل ، كيرل انو مف المفاىيـ الراقية التي يجب تبنييا في التعامؿ مع الطبيعة البشرية، 
لككنو يدؿ عمى قدرة المرء عمى العكدة إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ تعرضو لخبرة الصدمات أك 

 (.19،ص2013أبو حالوة،)الككارث أك األخطار الميددة

كما استخدـ الجمد لئلشارة إلى  عمميات المكاجية مع، أك التغمب عمى التعرض لمكركب، أك 
الضغكط، ك بالنظر إلى تداخبلت الصحة العقمية فاف الجمد ىك أكثر مف سمة في شخصية الفرد،  

انو عممية  متداخمة  كمتفاعمة داخؿ الفرد ،،في خبرات حياة األفراد، كفي مسار  كسياؽ الحياة، 
(Meredith .L& all ; 2011,p8.) 

  ك في البداية ، ىناؾ مف اعتبر  الجمد بأنو الكفاءة كالقدرة عمى إيجاد معنى في عمؽ 
المعاناة المرعبة، كالتي ىي عبارة عف اشتغاؿ لدل ىؤالء األفراد لعممية اإلنكار لمكاقع الذم كاجيكه 
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عادة تنظيـ  مف معاناة، أك لكضعيتيـ، لكف بعد البراىيف كالدالئؿ التجريبية اعتبر الجمد بأنو بناء كا 
  (.(Rochelle ;2007,p13    ليذه الصعكبات كليس بسبب اإلنكار ليا

الجمد بمثابة القدرة عمى التأقمـ في سياؽ كجكد عدكاف    Wriht & Masten اعتبر كؿ مفك
في مراحؿ سابقة أك في  حاضرة ، كمنو فيـ يطرحكف فكرة كجكد سمات سابقة في الشخصية، مع 
كجكد في نفس الكقت تيديد تجاه النمك النفسي خاصة لدل األطفاؿ، أك لمتكظيؼ النفسي كالتكيؼ 

 فقد قدمكا نمكذج القيمة المضافة  التي O’leary & Lckovics بالنسبة لمراشديف ، أما بالنسبة إلى 
 (.Ionescu,2014,p5-6 )  تنتج بعد التعرض لمضغط

 بأنو عممية ديناميكية لتحيف  استراتجيات مكاجية فعالة كايجابية في  Lutharيعرفوك 
 . حاالت الكربأكمكاجية العداء الشديد 

بأنو خاصية فردية أك كاحدة مف  Wagnild & young عمى النقيض يعتبره كؿ مف  
.    خاصية أك كفاءة لمنجاح في المكاجية مع التغيرات أك المحف أك الفركقات الفردية،

 فيعتبر الجمد بأنو عمميات المكاجية تجاه  أحداث الحياة اليكمية كالكفاح Richardsonأما   
 .(p3   Resnick et all; 2011,)في مكاجية اإلحداث المكربة 

عملية بيولوجية نفسوعاطفية اجتماعية وثقافية والتي   الجلد بأنه Boris cyrulnik  ويعرف 

 .(cyrulnik ;2012 ;p8)تسمح بتطور جديد بعد حدث صدمي نفسي 

مصطمح الجمد قد فرض كجكب إعادة مراجعة السمككيات في  Grotberg حسب ك   
في مقابؿ الباحثيف الذيف  الحاالت غير المرغكبة، كبالخصكص تمؾ التي تظير عقب الصدمة ،

حاكلكا تحميؿ الكضعيات الميددة أك ذات التأثير السمبي، فاف الجمد يضع خطا تحت احتمالية 
 Madariaga)  النيكض بنجاح  بعد مكابدة الصعكبات ، ككذلؾ بمناقضة غير متكقعة لمصدمة

J& all,2014 ,p,103). 

لكف  بالرغـ مف كؿ     باف الجمد قد تـ تعريفو بعدة طرؽ ، Garmezy& Rutterيرل   
 :االختبلفات ، اغمب التعاريؼ  تتكجو إلى شرح ثبلث أنكاع مف الظكاىر 

 .نمك ايجابي ناتج عف التعرض إلى خطر جد عاؿ أك ضيؽ شديد .1
 .االستخداـ ك ببراعة لمكفاءات تحت الضغط .2
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 كعممية تعافي ناجح مف الصدمات، بصفة خاصة الرعب الشديد، أك الحركب  .3
(Fuderich,2007,p47)   . 

إال انو ىناؾ لمجمد،  مقبكؿ مكحد كعالميرغـ غياب تعريؼ  فيعتبر انه Ionesco كيكافقيما  
 :ميمتيففي األخير اتفاؽ حكؿ نقطتيف 

ك عدكاف مزمف كالذم نتج عنو تكيؼ أك عايشكا حدث صدمي، أالجمد يميز أفراد كاجيكا   -
 - هذا الذي له معاني مختمفة حسب عمر الفرد البيئة االجتماعية التي يعيش فيها- جيد 

 (.(Ionescu ; 2011p3 ك باف الجمد ىك نتيجة لعممية تفاعؿ بيف الفرد كالعائمة كالمحيط -

 الذم أكد انو كبالرغـ مف اختبلؼ المقاربات التي حاكلت تحديد مMunzo 2012  ككذلؾ 
 :المصطمح ، فاف الجمد يشير إلى تكافؽ متزايد بيف كؿ مف الباحثيف

 Cyrulnik, Grotberg, Luther, Cicchetti, Becker, Masten, Rutter ,  Ungar, 

Vanistendael  كذلؾ مف خبلؿ تعريفو كمكتسب لمتكيؼ االيجابي ، كفي بعض األحياف  مكاجية
الشدائد بشكؿ مناسب ، مف خبلؿ التطكر كالنمك مقارنة بالمرحمة الخاصة، بامتبلؾ ثقافة  المكاجية 

 عندما يكاجو صعكبات أك صدمات ، أك ما يؤدم إلى أخطار مرتبطة باحتمالية تكافؽ سمبي

Villalba C& all,2014,p89).)  

 :  مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لمصطمح الجمد، نبلحظ انو يمكف تقسيميا إلى تياريف

 كالذم يتميز بمقاربات سيككدينامية أك سيكاترية حيث يربطكف مفيكـ :التيار الفرنكوفوني
الجمد في غالب األكقات بالصدمة النفسية أك األحداث الصدمية، كيربطكف الجمد بقدرات داخمية في 

 .ذات األفراد تمكنيـ مف تجاكز أعراض الصدمة كالنيكض مف جديد

حيث     Coping كيركز الباحثيف ىنا عمى ما يسمى المكاجية  :التيار االنجمو سكسوني
يعرفكف الجمد بأنو القدرة عمى المكاجية لؤلحداث المكربة في الحياة اليكمية، كلقد أكردنا في األخير 

بعض التعاريؼ التي تشكؿ نقطة التقاء بيف التياريف كتركز عمى العناصر المشتركة مثؿ ما 
 كفي دراستنا ىذه ، Garmezy& Rutter، مIonesco 2011  ،مMunzo 2012يكضحو كؿ مف  

التي تيتـ بيذا المفيكـ لدل فئة الراشديف الذيف كاجيكا صدمة اإلصابة بالسرطاف نحاكؿ أف نتطرؽ 
 .  إلى المصطمح بكؿ الطرؽ  التي يمكف أف تدعـ دراستنا مف التياريف السابقيف
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 :مصطمحات مشابهة ومتداخمة مع الجمد  -3
 الواجهة الجمدة:pseudo résilience  أك ما يسمى  résilience de façade ستعمؿ ىذا ا

 فكعكس الجمد فيك يعبر ع Anthony  مف طرؼ المحمؿ النفسي األمريكيم1987المفيكـ سنة 
 .  تكىـ بالقدرة كالتغمب عمى الضغطحضكرتنظيـ جامد لمشخصية مع 

 الال انجرا حية :L’invulnérabilité   كىي أيضا تختمؼ عف الجمد كظيرت أيضا في
 ."تناذر الطفؿ البل انجر احي نفسيا" ـ 1974أعماؿ انتكني عاـ 

  الصبرL’endurance : في إصدار م1967 استخدـ عاـ Maddi    كاكتشؼ مف طرؼ
Kobasa   نخرطكف في م الذيف ليـ القدرة عمى التحكـ في حياتيـ كاألفراد كىك ما يميز م1979عاـ

 .م2003لغاية  خطر كاستخدـ أك تشكؿ تيديد أعماؿ
 المقاومة:La résistance  استخدـ مف طرؼBananno كيقصد بيا كجكد تكظيؼ 

 .حالة الضغط" ك أك بعد زمف طكيؿ " طبيعي قبؿ أك خبلؿ أك بعد 
 روح التماسك :  Sens de la Cohérenceاستخدـ مف طرؼ Antonovski       لكصؼ

 . العكامؿ المكلدة لمضغطإدراؾقدرة 
  االنفتاحEpanouissement:  طرؼ منم1995استخدـ منذ سنة  Oleary & Ickovice 

نما يمكف ليـ      كأطمقكه عمى األشخاص الذيف ليس فقط يتمكنكف مف مكاجية أحداث ضاغطة كا 
 .المضي قدما، فيي عبارة عف قيمة مضافة

 القدرة عمى التكيؼ االجتماعي كمكاجية األخطار كالعدائية: التأقمم والتكيف.  
  يقصد بو العكدة إلى تكظيؼ سابؽ لمحدث الصدمي : االسترجاع. 

قدرة األشخاص عمى إعادة رسـ معارفيـ كاعتقاداتيـ كسمككياتيـ بطريقة : إعادة التشكيل 
 ,Ionescu s)تسمح ليـ بالتأقمـ مع الحاالت الصدمية كربما لمقاكمة الصدمات المستقبمية

2012, p23-25). 

  مف ىامة سمة كتعتبر النفسية، الصحة في األساسية الركيزة األنا قكة  تعتبر:األنا قوة 
 كفي لمفرد كاالجتماعي النفسي النمك تطكر في كمؤثر فعاؿ دكر مف تمعبو بما الشخصية سمات
  شكؿ في نفسيا عف تكشؼ أكلية خاصية تعتبر حيث،  عاـ بشكؿ الشخصية اإلنسانية تشكيؿ
  .االنفعالية الصعكبات عمى كالتغمب المكاجية عمى األنا كقدرة الفرد، لدل االنفعالي االتزاف
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 األزمات مكاجية عمى الشخص قدرة بو كيقصد فرضي، مفيكـ: النفسية المناعة 
 كسخط غضب كمشاعر أفكار مف عنيا ينتج ما كمقاكمة كالمصائب، الصعكبات كتحمؿ كالكركب،

 :أنكاع ثبلث إلى النفسية المناعة كتقسـ تشاؤـ، كانو كعجز يأس كمشاعر كأفكار كانتقاـ، كعداكة
 في اإلنساف عند مكجكدة كىي كالقمؽ التأـز ضد مناعة كىي  :طبيعية نفسية مناعة  - 
 النفسي التككيف صاحب فالشخص ،كالبيئة الكراثة بيف التفاعؿ مف ينمك الذم النفسي تككينو طبيعة

 اإلحباط، تحمؿ عمى كالقدرة كالكركب، األزمات ضد عالية طبيعية نفسية بمناعة يتمتع الصحي
 .النفس كضبط الصعاب، كمكاجية
 التعمـ مف اإلنساف يكتسبيا كالقمؽ التأـز ضد مناعة كىي: طبيعياً  مكتسبة نفسية مناعة  -

  .السابقة كالصعكبات األزمات مكاجية في يتعمميا التي كالمعارؼالخبرات كالميارات 
 حقف في الفرد يكتسبيا التي الجسمية المناعة تشبو ىي: صناعياً  مكتسبة نفسية مناعة - 

 كتسمى طكيمة، مدة مناعتيا كتبقي خطكرتيا مف لمحد لممرض، المسببة بالجرثكمة عمدان  الجسـ
فاعمة  مكتسبة مناعة

 انفعالية استجابة الفرد فييا يبدم التي السكية الشعكرية الحالة تمؾ :االنفعالي الثبات 
 ، االستجابة نكعية حيث مف سكاء االنفعاالت، ىذه يستدعي الذم المثير أك المكقؼ لطبيعة
 .راتكالمثي الكاحدة لممكاقؼ بالنسبة رارىاكاستؽ ثباتيا كمدل كميتيا، االستجابة كشدة ،تبلؤميا
 منيا الحسنة الحياة في المختمفة الظركؼ مكاجية عمى القدرة  كىك:االنفعالي الهدوء 
 .كالرضا كالمساكاة كاالنشراح كالبيجة كالحـز بالشجاعة كالسيئة
 انفعاالتو عمى كالسيطرة التحكـ عمى القدرة الفرد لدل يككف أف  كىك:االنفعالي االتزان 
 االنفعالية استجابتو تككف بحيث الجارية كاألحداث المكاقؼ مع التعامؿ في مركنة كلديو المختمفة
 (.1088-1051، ص 2007الخطيب،  ) االنفعاالت ىذه تستدعي التي لممكاقؼ مناسبة

الجمد نجد عدة نقاط   خبلؿ استعراض أىـ المصطمحات المتداخمة مع مصطمح مف     
مشتركة كأخرل مختمفة ، كىذا ما سبب العديد مف االختبلفات بيف الباحثيف فيما يخص المصطمح 
خاصة كانو استدخؿ حديثا في عمـ النفس ،  كلكف اغمب ىذه المصطمحات ال تشير إلى الجمد كما 

 كبذلؾ يمكف القكؿ أف الجمد يشمؿ قدرة التكيؼ كالتأقمـ ق،تـ تعريفو مسبقا لكنيا تدخؿ في سياؽ
عادة التشكيؿ كاالسترجاع كالصبر كركح التماسؾ،  لكف ال يمكف اعتبار الجمد  كيشمؿ االنفتاح كا 

 في حيف أف األشخاص الذيف   ذلؾ أف البلجركحية ىي عدـ القابمية لبلنجراح،،بأنو البلجركحية
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يتميزكف بالجمد ىـ أشخاص عانكا ككابدكا صدمات كاستطاعكا تجاكزىا أم أنيـ أشخاص مجركحيف 
. في حد ذاتيـ 

 :المقاربات النظرية المفسرة  -4
 مقاربة التعمق: 

 عف التعمؽ باألـ بسبب أنيا تمبي رغبات الطفؿ م1926 قد تحدث  عاـ فرويدإذا كاف     
 ، قد رأل باف التعمؽ ىك حاجة مBolwby 1969 جون بولبيالنفسية  كترضي رغبات الميبيدك فاف 

لمقرب األكلي مخالؼ لميبيدك  كليس ثانكم  لعبلقة الرعاية ، كمف خبلؿ الصكرة اإلجمالية لنظرية 
 كضعكا خطا تحت ما يفيد باف ,Bolwby  ,Ainsworth, Winnicott, Sternالتعمؽ فاف كؿ مف 

 (. Demogeot,2014,p 70)الطفؿ بحاجة كبشكؿ خاص إلى القرب النفسي مف طرؼ األـ
 تعتبر المرحمة إذ, ترتكز نظرية التعمؽ  عمى دراسة طريقة تككيف العبلقات  األكلى   

حيث يشير  كؿ مف . األكلية النمائية  قاعدة جيدة لبلماف ينتج عنيا تطكر كظيفي لنمك  المعرفي 
 "Bowlby "و"Sptiz" ركابط التعمؽ إف"  مف خبلؿ دراستيما لمحرماف االمكمي األكلي البدائي 

 .األكلى المعبرة لمطفؿ الصغير  تككف أساس  الركابط  العاطفية البلحقة 
 كما أف  أعماؿ الباحثيف تأخذ في الحسباف  نماذج التعمؽ األكلى  ك انعكاساتيا  في النمك  

 ضركرية أكلية (طفؿ–  أـ ) حيث أف العبلقة المتينة ،البلحؽ لؤلشخاص  ك ىيكمة الجمد عندىـ 
لبناء الجمد، حيث أف الثبلث سنكات األكلى تنتج نكعا محددا مف التعمؽ انطبلقا مف تفاعبلت 

. األكلياء ك تؤثر عمى اإلمكانيات التطكرية البلحقة لبناء الجمد
 "أمياتيـ   عف المنفصميف القركد حكؿ التجارب خبلؿ مف"Bowlby & Harlow فرض كلقد

 ستة قبؿ األقؿ عمى قحيات مف األكلى السنكات في تتمكضع الطفؿ عند لمتعمؽ حساسة منطقة كجكد
 ، الصغير الرجؿ عند الحساسة المرحمةىذه  كجكد ترفض ثراء أكثر أبحاث ظيرت  كما ، سنكات

 البلحؽ النمك في اكانعكاساتو األكلى التعمؽ نماذج الحسباف في تأخذ لمباحثيف الراىنة فاألعماؿ
 .ىـعند الجمدهيكلة ك لؤلشخاص

 نجد ،إذ المعبر اآلمف غير كالتعمؽ اآلمف لمتعمؽ كفقا لمتعمؽ مختمفة درجات صنؼ كقد   
 غير ،التعمؽ "ب" النكع كهك المتجنب اآلمف غير التعمؽ " أ " النكع كهك األكيد أك اآلمف التعمؽ
 . منظـ غير اآلمف غير التعمؽ كهك "د" النكع ،أما "ج" النكع كهك المتجاذب اآلمف
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 ضركرة األـ مع خصكصا القديمة العبلئقية األكلى التجارب كؿ أف الباحثيف بعض يعتقد  
 محددا نكعا تنتج سنكات ثبلث إلى الميبلد مف الحياة مف األكلى السنكات أف حيث الجمد لنمك أكلية
 اإلمكانيات عمى كتؤثر (الرعاية يعطكف الذيف اآلباء أك مع تفاعبلت مف انطبلقا التعمؽ مف

 & Fonagy  كحسب ، بناء الجلد تشجع التعمؽ أنكاع بعض  لبناء الجمد فيناؾ البلحقة التطكرية

all   أبحاث ظيرت  كما "األكيد" أك  اآلمف التعمؽ " أ " بالنكع بالتعمؽ كربط تظير الجمد قدرة 
 في العاطفية فالركابط األشخاص عند الحياة دكرة خبلؿ التعمؽ نكع تغيير إمكانية إلى  تتجو أخرل
  .(Anaut M,2007,p47 )كالمفتكح المتغير الدينامي المحيط مع تفاعؿ

التعمؽ إذف ىك مكتسب  عاطفي مشبع في الذاكرة البدائية لؤلشير األكلى، ىذا التعمـ 
كالتدريب يعطي أسمكبا عاطفيا كالذم يدير العبلقات البلحقة ، فإلى غاية الشير العاشر  ك إلى 

% 66العاـ األكؿ مف حياة الطفؿ عدد ال باس بو مف األطفاؿ يتعممكف المحبة بأسمكب خاص بيـ 
منيـ يكتسبكف تعمقا آمنا كالرغبة في التكجو لآلخريف ، كتقديـ المساعدة لآلخريف الذيف ىـ في حالة 

مف األطفاؿ في ىذه %  20خكؼ أك كآبة ، كما يتعممكف كضع أنفسيـ  في فضاء لتعمـ الكبلـ،
يطكركف عبلقات % 15السف يكتسبكف تعمقا تجنبي ، مسافة عاطفية ، انسحاب مرغكب فيو ، 

عاطفية متناقضة ، يعتدكف كيعنفكف األشخاص الذيف يحبكنيـ، في ىذه المجمكعة نجد أكثر 
األطفاؿ الذيف كاف آباءىـ غير مسانديف ليـ أك غير داعميف بعد الصدمة حيث كانكا ىـ في حد 

مف األطفاؿ في ىذه السف يككنكف منحرفيف أك مضطربيف كىؤالء % 5، ذاتيـ ضحايا لمصدمات
ىـ الذيف كاف آباءىـ دائما ما يعانكف مف شداة نفسية كضيؽ نفسي شديد 

Cyrulnik, 2014, p11-12)) . 

 ثابتة كثيرة صكر إلى يتعدل بؿ كاألب األـ عمى ينحصر ال لتعمؽ ا Cupa ؿ كفقا ك
 ال  أف الركابط  العبلئقيةGilligan   كالحاضنة  ، كما يضيؼ العائمة كخارج العائمة كأفراد كاإلخكة
 فقط،  ال تككف الحقا تأثيرات تعرؼ قدحيث  ،الحياة مف األكلى األشير في دائما ثابتة تككف

  ، كالتي تمثميا البنية العائمة خارج ركابط كلكف ، متطكرة عائمية عاطفية بعبلقات مرتبطة
 (.50Anaut M,2007,p ) االجتماعية
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 المقاربة العصبية البيولوجية : 

كىك   Bustany Pierre العمكـ العصبية تزكدنا حاليا بمعطيات مميمة حكؿ الجمد الباحث 
عالـ نكر بيكلكجي  يؤكد لنا المعطيات  الكبلسيكية لممركنة الدماغية ، كاف الحرماف الحسي يغير 

كظائؼ المنطقة الدماغية التي في الغالب تقكـ بدراسة كتحميؿ المعطيات الحسية ، التنظيـ أك 
العضك الخاص بالتحفيز الفسيكلكجي يقدـ عامبل لمجركحية إذا لـ يتعمـ استقباؿ ىذا النكع مف 

المعمكمات الحسية،  ككذلؾ كؿ ما يغير المحيط الحسي لمطفؿ الرضيع يغير النمك عمى مستكل 
الدماغ ، حيث أف عامؿ اإلنذار يصبح ىك ما يميز كؿ البصمات الدماغية الناتجة عف الفقر 

الحسي المحيط بالطفؿ، فعندما نتمقى الصدمات يصبح األلـ جزء مف الكجكد، خاصة إذا اكتسب 
مف قبؿ عامؿ الجركحية،  الذم يعطي لحدث صغير القكة ليككف جارحا، أما االستئناؼ  كالعكدة 
مف جديد فانو يككف أيضا غير متكافئ حيث أف العامؿ الجيني يبيف لنا باف الناقبلت السيركتكنينة 
تتقطع عند كجكد مرض أك عندما يككف المكضكع غير امف لكف عندما يككف المكضكع صدمي  

 (. Cyrulnik,2012p 10)التمزؽ يككف اكبر 

ىناؾ  العديد مف أنظمة  االستجابة الدماغية العصبية لحاالت الضغط، كالمؤسسة عمى 
الناقبلت العصبية سكاء كانت نكركبيبتيدات اك ىرمكنات، ىذه األنظمة  تترتب  لتراقب قابميتنا 

لبلنجراح أماـ الضغكطات  ككذلؾ لتراقب عممياتنا الخاصة ببناء الجمد، إف القدرة عمى  مكاجية 
 :كتخطي الضغط  كىي مرتبطة بشدة ب

  آلية التحفيز ك المكافأة العصبية كالتي تتحكـ في القدرة عمى االستمتاع ك القدرة عمى
 .المقاكمة كالقدرة عمى التفاؤؿ 

  ، النظاـ الكراثي كالمكتسب الخاص بردة الفعؿ تجاه الخطر ، كالذم يتحكـ في الخكؼ
 .اإلنذار ، درجة اإلحساس بالخطر الكشيؾ

  النظاـ السمككي االجتماعي الذم يتحكـ في الغيرية أك التكجو لآلخر،  كالذم يتحكـ في
 .نكعية العبلقات كالتعمؽ

كؿ االضطرابات التي يصنعيا المحيط الخارجي ىي مربكطة بمناطؽ لئلنذار خاصة، 
 .متكاجدة عمى  مستكل الدماغ البشرم كالتي تدرؾ عمى أنيا ضغكطات بشكؿ كبير
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ىذه المناطؽ بالدماغ تقكـ بإطبلؽ مكجة مف النشاط تككف بقدر اكبر كأكثر انتشارا كتعميما 
 . مف اإلنذار عندما يككف قكيا

عندما يككف الضغط نفسيا مثبل صراع نفسي أك اضطرابات عبلئقية اجتماعية أك كالدية ، 
تستثار ىذه المناطؽ بسرعة ، كلكف أيضا مناطؽ أخرل أكثر تخصصا مثؿ االمجداال ، كالقشرة 
الجبيية التي تتحكـ باتخاذ القرار إضافة إلى القشرة الجبيية الكسطى ، ىذه المناطؽ ال تعمؿ 

نما بشكؿ متكامؿ  .(Bustany P, 2012, p 45-46) الكاحدة بمعزؿ عف األخرل كا 

في المرحمة الفمية يككف ىناؾ عممية إنتاجية كبيرة لممشابؾ العصبية في دماغ الطفؿ 
مشبؾ في الدقيقة، كفي ىذه المرحمة الحساسة فاف البيئة كالكسط المحيط ، ىي مف بيف 200000

األحداث التي تسجؿ بصمتيا في ىذا الفكراف ألمشبكي ، كيمكف أف يترؾ أثرا دائما ، خاصة عندما 
تككف األـ مثبل تكاجو حدثا صدميا كجدانيا، عندما تككف تحت ضغط بسبب ماضييا أك عائمتيا أك 

. السياؽ الثقافي االجتماعي المحيط بيا

في ىذه المرحمة يككف مف السيؿ بناء الجمد عمى المستكل العصبي ، مادامت المركنة 
 .( Cyrulnik B,2014,p7-21)الدماغية عالية جدا 

 المقاربة  السيكودينامية: 

مفيكـ الصدمة النفسية لـ يكف سيبل لبلعتماد،  ككؿ االضطرابات النفسية التي تمت 
مبلحظتيا بعد الحرب العالمية أك الككارث الطبيعية أك حاالت االعتداء كانت تفسر مف خبلؿ 

 ككاف ال بد مف انتظار كؿ ,السياؽ الثقافي سكاء مف خبلؿ الحسد أك االستحكاذ أك التدني العقمي
 الستخداـ نمكذج جركحية الصدمة كتكظيؼ فكرة إمكانية  قدرة العالـ Pierre Janet&Freudمف 

الخارجي عمى  تمزيؽ  كعزؿ األغمفة النفسية لبلنا، كتغيير بشكؿ دائـ العالـ الداخمي العميؽ، 
كبتكرار ىذه الفكرة أصبحت مكضكعة في قكالب جاىزة إال أف فكرة التمزؽ القابؿ لبلسترجاع تستمـز 

 :التكقؼ لمناقشتيا عمى 

 كاقعية المؤثر الخارجي . 
 جركحية الفرد قبؿ الصدمة. 
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  تأثير أك عمؿ آليات الدفاع كالخياالت حكؿ الحكادث التي تحس عمى أنيا تجاكز
 .(Cyrulnik,2012,p7  (لممعمكمات، أك تحس بأنيا فقداف أك حداد 

كحتى يتـ التحاـ األنا الممزؽ بسبب الصدمة ، يستمـز إذف التحكـ كتسير المكضكع المصدكـ 
، كذلؾ بالتحكـ في محيطو، ىذه التدخبلت قد تستمـز دراسات ايثكلكجية كذلؾ بعد تطكير التأثير 
المتفاعؿ  لميكانيزمات الدفاع ، مما يستكجب دائما عمؿ مف نكع التحميؿ النفسي بعد اإلصبلح ، 

كذلؾ لممساعدة عمى التخمص مف تناذر التكرار الصدمي، التكيؼ البلـز لبلستمرار البيكلكجي 
يسمح باالنخراط في المحيط كالذم ال يمكف العيش بدكنو ، لكف التكيؼ الذم يمكف اعتباره خارج 
عف المكضكع ىك ضركرم أحيانا كذلؾ ليسمح بتفريغ الشحنات السامة أك المرضية الناجمة عف 
الصدمة ، في ىذه الحالة البلتأقمـ  يعطي األمؿ بالعكدة النمائية ، رغـ صيركرتو المعارضة ، 

فاألطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة يتكيفكف مع العنؼ الصادر عف الشخص المقرب ، يصحبو 
خمؽ نكع مف التعمؽ غير اآلمف، ىذه المسافة العاطفية تسمح ليـ باف يككنكا اقؿ تعنيفا ، ىذا 

التكيؼ يسمح بحماية لحظية،  لكنو يعيؽ  مستقبمو العبلئقي، كال يمكننا بعدىا الحديث عف بناء 
 .لمجمد، إال إذا كاف ىناؾ تغير لمكالدديف أك المحيط المعنؼ

في المرحمة الصمدية فركيد أكضح باف األثر الصدمي النفسي ىك نتيجة لحدث حقيقي ، 
األبحاث حكؿ الجمد غيرت ىذه المعتقدات، انو المكضكع في حد ذاتو الذم يمنح لمحدث القكة 

المكسرة كالممزقة أك العكس، كؿ الصيركرة الجمدية، ىي تفاعؿ ما بيف ما نككف كما ىك كائف، كما 
يشرح فركيد أف التخيؿ كأحبلـ اليقظة تمنح شكؿ مصكر لرغبة بيكلكجية ، األبحاث حكؿ الجمد 

 .) Cyrulnik ,2006,P 23 )تؤكد كتدعـ كجية النظر ىذه

التحميؿ النفسي يقدـ لنا أداة ىامة لفيـ أفضؿ لماىية العالـ الداخمي لمفرد المتعرض لحدث 
 الغيبكبة النفسية ىي حالة  إفصدمي، فيستطيع أف يككف قد عايش االقتراب الكشيؾ مف المكت ،

لكف ىناؾ إمكانية العكدة مف جديد إلى الحياة، ، شائعة عند التعرض لمصدمات النفسية الشديدة
عندما يتمكف  ككذلؾ يككف عندما يككف الفرد المصدكـ مؤمف ، حيث ينجح في استخداـ العقمنة ،

مف استحضار الحدث الصدمي المرعب،  الذم كاجيو، عندما يتمكف مف كضعو في شكؿ صكر، 
أك كممات كيتمكف مف فيـ الصدمة التي كاجييا ، عندما يتمكف مف لقاء شخص يضع فيو ثقتو 

. كيكجو لو أك يحكي لو ركايتو عف الحدث الصدمي ،عندما يحس بو كسند أك كداعـ لو
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إف اآلليات الدفاعية النفسية تساعد عمى بياف العالـ الحميـ لممكضكع المصدكـ، بعض 
، كالتي تسمح لممصدكـ بتخفيؼ معاناتو لكنيا  » التغييب، الالمباالة»اآلليات قد تعيؽ عمؿ الجمد 

.  تعيؽ عمؿ الجمد لديو،  كتعيؽ مكاجية المشكؿ

فيي تعقد العبلقات كتغير عمؿ الدعـ  ( كبت ، عداء ، توهم )الدفاعات غير الناضجة 
فبدؿ قير الصدمة كتمثبلتيا كبدؿ العقمنة كالبحث عف الدعـ العاطفي كالمفظي، تعزؿ الجركح 

 . كتتفاقـ المعاناة، كيعاؽ عمؿ الجمد

 ، تسبب اضطراب عبلئقي يفاقـ مف الكضعية، كبش فداء ، البحث عف الغضب، العدوانية
 فأنيا  النكوصكيأخذ أحيانا إلى العزلة، كالتي تككف العامؿ الرئيسي المعيؽ في بناء الجمد، أما آلية 

تجمب تأثير يخفؼ مف استقالة الفرد المصدكـ،  لكف تصيب الثقة في النفس التي تعد األساس لبناء 
: كيمكف قبكؿ كبشكؿ مؤقت نكعيف فقط مف آليات الدفاع في عمؿ الجمد. الجمد

 الذم يسمح بتجنب االجترار المأساكم كلكنو في نفس الكقت يعرقؿ عممية :اإلنكار 
 .العقمنة

 كيشكؿ التأقمـ األقؿ شيكعا :االنشطار  . 

ال يشارؾ الفرد المتعرض لحدث صدمي مع المحيط إال ما يمكف لو سماعو، لكف قسـ كبير 
مف عالمو الداخمي غير قابؿ لممشاركة ، حيث انو يعاني في صمت، الشيء الذم يفسر أحيانا 

. االنفجارات أك االكتئاب الذم يفاجئ المحيطيف بو

: بعض اآلليات الدفاعية تككف ليا دكر فعاؿ كمساىـ في بناء الجمد

 حيث يقكـ الفرد المصدكـ بتحكيؿ الرعب المعاش إلى أعماؿ فنية ، :التسامي أو اإلعالء 
 الحدث الصدمي كالتشارؾ مع المحيط لقسـ كبير مف العالـ الداخمي  بعقمنةتسمح لو فيما بعد

 .لممصدكـ
 كىي تمثؿ آلية تسمح بالتعبير عف اليأس الذم يجتاح :روح الدعابة أو حس الفكاهة 

 .المصدكـ، لكف بكؿ لباقة دكف إحراج اآلخريف المحيطيف بو
 أيف تنشط محبة اآلخريف، التعاطؼ ك المشاركة : الغيرية واالنخراط في المجتمع

 (.Cyrulnik, 2014,P7-21)الكجدانية كالتي تسمح بالعيش الجماعي
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 مقاربة المحيط الحسي: 

 في عديد مف كتاباتو عمى مقاربة مفسرة لمجمد عف Cyrulnikاعتمد الطبيب العصبي 
 « niche sensorielle "طريؽ ما يسمى اليالة الحسية 

  تغمفو »  « niche sensorielleيحتاج كؿ طفؿ إلى ىالة أك مشكاة حسية حيث 
كتساعده في النمك، فانو كفي حالة ما إذا كانت ىذه اليالة الحسية قد أصيبت، فاف نمك الدماغ ليذا 

. الطفؿ يككف في خطر انو خطر التحكؿ إلى كجيات غير متجانسة

إف الحرماف العاطفي الذم يميز األطفاؿ المسعفيف أك األطفاؿ الذيف تـ التخمي عنيـ كاف 
يكضح لنا رساـ المخ االلكتركني تقدـ في النمك يتعارض مع األطفاؿ غير ، دائما يشكؿ لغزا

المحمييف، ىذا التقدـ في النمك كالذم يمس المراحؿ السابقة البطيئة يثبط إفراز ىرمكف النمك 
كاليرمكف الجنسي كذلؾ منذ الميمة األكلى التي يتكاجد فييا الطفؿ المسعؼ بيف أيادم آمنة كيصبح 

 يعاكد عممو النور اندرو كرينيبرنامج النكـ لدييـ طبيعي كيتبلءـ مع مرحمتيـ اإلنمائية كاإلفراز 
إف استجابة األطفاؿ ليست ىي نفسيا دائما فاإلصابات ال تككف بنفس الطريقة  ، في بناء الجسـ

مع كؿ األطفاؿ كما أف إعادة التنظيـ المحيط ال تحقؽ لنا نفس العكدة في النمك لدل كؿ األطفاؿ،  
كلكف يمكف القكؿ عمى العمكـ أك إجماال، أف المحيط الذم يكفر مشكاة حسية أمنة لمطفؿ يعمؿ 

. عمى إطبلؽ كتشغيؿ عدد كبير مف عمميات سيركرات الجمد

لذلؾ كجب التصدم لكؿ ما يعمؿ عمى تفقير  اليالة الحسية المحيطة بالطفؿ في األشير 
. األكلى، فنقكـ بتكفير األمف لمطفؿ حتى ننشط نمكه

كفاة األـ، اكتئاب )أسباب فقر اليالة الحسية  عديدة كمتغايرة كلكف تؤدم إلى نفس البنية 
حياتيا الخاصة حدث صدمي غير محمكؿ عائمة مختمة الكظيفة ، "األـ ميما كانت أسبابو،أصكلو 

كميا مصادر مختمفة تتجمع لتنظيـ مشكاة فقيرة " عنؼ زكاجي انكسار اجتماعي كثقافي حركب 
كفي غياب أم تدخؿ أك مساعدة فاف المشكاة الحسية الفقيرة ال تسمح لمفكراف ، حكؿ الطفؿ 

ألمشبكي عمى مستكل الدماغ الطفؿ بالعمؿ خاصة في الفصكص الجبيية كالتي تمثؿ الداعـ 
. ( Cyrulnik,2014, p7-21) النكركلكجي لكبح كتثبيط أك تنشيط االمجداال الدماغية
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نما يكتسب الطفؿ كذلؾ جركحية نكركعاطفية كالتي تجعؿ العبلقات صعبة  كليس ىذا فقط كا 
  ،إف ما يحمي الطفؿ بشكؿ أفضؿ ىك النظاـ العائمي متعدد التعمقات، كتصيب التنشئة االجتماعية

ىذا المحدد ىك بشكؿ قكم مبني عمى تاريخ الكالديف كالتطكر أك التقدـ ىك بشكؿ قكم مبني عمى 
. تاريخ الكالديف كالتطكر النفسي كالثقافي لمكالديف

حيث أف النساء البلتي يعشف في مستكل اجتماعي كثقافي مرتفع نكعا ما،  دكف عائمة    
. كدكف حرفة ، يجدف أنفسيف غالبا في كضعيات فقر كحاجة حسية

اكتساب عامؿ الجمد ألطفاليف ال بد ا ف يأتي مف تعميـ كثقافة أفضؿ مف ىذا الكسط الفقير،  
. كمف المحيط االجتماعي ليؤالء النساء المعزكالت حسيا

منذ ظيكر الميف التكنكلكجية تغيرت اليالة الحسية التي تحيط باألطفاؿ كأصبحت معدلة 
 حسية كما عزلة خاص،استبدلت القرية بالمنازؿ المنفردة التي تحمؿ تنظيـ  بصفة أك بأخرل،

. ( Cyrulnik,2014, p7-21)أصبح يخدـ الرضيع ىي الثبلجات كالستائر

  كيمكف القكؿ باف أىـ  العناصر التي تساعد في بناء الجمد في ىذه المراحؿ النمائية األكلى 
 :ىي

 تجنب اليالة الحسية الفقيرة المحيطة بالطفؿ. 
  ،إذا تـ تخطييا بسبلـ زادت -مراحؿ تعمـ المغة مثبل-كجكد مراحؿ حساسة في النمك 

 .إمكانية بناء الجمد
 كجكد عكامؿ كراثية خاصة بالقدرة عمى تفيـ اآلخريف. 
 بناء كتشكيؿ بنية لفظية لميالة الحسية. 
 تدعيـ الحكاس كالتخاطب المفظي.(Cyrulnik,2014,p39-49)). 
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  العرضيةالمـــــقاربة: 

 ك التي حاكلت التكفيؽ بيف النمك العقمي األبحاث مف بيف "Gilligan "أعماؿلقد كانت 
: أسس كضع حيث عند الشخص الجمديركرة ص عمميات بناءاالجتماعي في تفسير م ك النفس

 الداخمي األمان من قاعدة  :
كذلؾ دكف  ، لمتعمؽاألكلى بالتجارب  ، مرتبطة أساسا الداخميباألماف الشعكر عمميات بناء

الشعكر ك ، سبللةأك عائمة إلىفاالنتماء ,  اجتماعية  عبلئقية  بيئة  إلى الشعكر باالنتماء إغفاؿ 
بناء يساعدنا عمى ،  الحصكؿ عمى سند أك آخر مف العائمة ام فرد  أك األب،  مف طرؼ باألىمية

 األىمية إف كما يعتبر بعض الباحثكف الجمد كالتي تدعـ عمميات بناء ،  الداخمياألماف قاعدة مف 
  . مرحمة الطفكلة تجربة جيدة لمتعمؽ العائمي فيتمثؿ ، النكعية الجيدة لمدعـ االجتماعي

  تقدير الذات :
يتعمؽ مفيكـ تقدير  الذات بدرجة حب الشخص  لذاتو ك بالشعكر المترتب عف ذلؾ اتجاه 

 باالعتماد  ،  لمطفؿاألكلى التجارب العبلئقية إلى يعكد اصؿ تقدير  الذات  كقدكاآلخريف، نفسو 
في  "Bloch  &all كيعرؼ، الفردنرجسية كالتي تساىـ في بناء   العبلقة الكالديةعمى استثمار

 أفتقدير الذات يمكف حيث أف  ،ربط  الشخص بذاتو ؿالقامكس النفسي القيمة الشخصية المؤىمة 
 مع مختمؼ  تيا مقارفثـ  بإدراكيا بعدما يقكـ بداية  ،  لنماذج خارجيةالفرديتأسس عمى اختيار 

مكاىبو ب  الفرد ك يرتكز تقدير الذات عمى كعي، المؤسس لدل الفرد في حد ذاتولذات اصكر 
:  أساسيتيف يستدعي بشكؿ ايجابي فاف نمك تقدير الذات Rutterالخاصة ك مؤىبلتو الذاتية ك حسب

  العبلقات الحميمية ك حب مطمئف ك متجانس .
  مركز اىتماموتككف الفرد لنجاحات في مسار حياتو،   تحقيؽ . 
 الفعالية الذاتية : 

 مؤىبلت  أك مف خبلؿ كعي الرقابة الداخمية األفراد في النمك عند  العبلقة الكالدية،يؤثر نكع 
   حيث تشكؿ نمك الطفؿ  عبلئقي، أىـ نمكذج  تعد  العبلقة الكالدية  ك ، المكاضيع المرغكبةإدراؾ

  . كىي التي تعمؿ عمى تقديـ عامؿ االستقبللية اك عامؿ التبعية لمطفؿ ، منذ صغره
  الشعكرقد تغير ( المينية،المدرسية،التربكية)اف التجارب االجتماعية ؼ Rutterكحسب 
 ك تساعد الطفؿ عمى األكلي فالخبرات االجتماعية قد تخفض مف الحرماف التربكم ،السمبي

 .Anaut .2003.p) .75-72 ( .الكعي بمؤىبلتو
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 المقاربة العاطفية: 

حيث بحثت في أثار اليجر  Anaut Marieالعكامؿ العاطفية لمجمد درست مف طرؼ  
 . بكلبي  فيما يسمى الحرماف االمكمي جكفكانتقاالتو كتحكالتو ، كانخرطت في  اتجاه 

 ىؿ األـ مسئكلة عف نمك طفميا؟: كتطرح الباحثة السؤاؿ

، لكف كفي إطار التأثيرات الحالية عززت اإلجابة عف طريؽ " نعـ"باألمس كاف الجكاب 
خبرات ايثكلكجية كتتبع المجمكعات الصغيرة،  إلى غاية سف الرشد، كاألنظمة العائمية التي تميز 

  .(p11   Cyrulnik,2012 )بتعمؽ متعدد حيث أصبحت تمثؿ النظاـ األكثر حماية 

 إف الركابط العاطفية تساىـ بقسط كبير في المكقع الذم سكؼ يبنى عمى أساسو الجمد، 
 كلكف السؤاؿ المطركح ىك كيؼ يككف كضع األسس لعممية البناء ىذه؟

الدخكؿ في عممية بناء لمجمد تعتمد عمى مكارد داخمية كخارجية، أنيا ترتكز عمى عكامؿ 
 حماية التي تحكم كؿ ما يعمؿ عمى تغيير ردة الفعؿ تجاه الخطر المتكاجد في البيئة المحيطة

(  Anaut M,2014,p65 .)

 عمى عمميات التأثير عكامؿ الحماية كعكامؿ الخطر التي تعمؿ عمى أىـنمخص فيما يمي 
 :بناء صيركرة متكاممة لمجمد

 عوامل الحماية الذاتية :
.  ذاتية ك تقدير الذات  بفعاليةالشعكر ك ( عاليأكذكاء عادم )الميارات المعرفية ػػ 
. القدرة عمى التخطيطك  الركح التفاؤلية إلىتغيير الركح التشاؤمية ػػػ 
 .القكيةمشاعر مف خبلؿ مراقبة المشاعر ك االندفاعات اؿالقدرة عمى التحكـ في ػػ 
 (الذكاء االجتماعي )القدرة عمى إقامة عبلقات شخصية ك اجتماعيةػػ 
 .(دعـ)الميارة في البحث عف مساندةك القدرة عمى التعامؿ مع التكتر ك مكاجية الضغكط ػػ 
 ك اآلراء ك التجارب المؤلمة مف األحاسيس التعبير عمى العكاطؼ ك :اإلبداعالقدرة عمى ػػ 
الخ ...المكسيقى ،الكتابة ،الرسـ،خبلؿ 

.  الحاالت أبشع معنى لمحياة حتى في ك إيجادقكة القناعات ػػ 
  . مساعدة اآلخريف إلىالسمكؾ الذم ييدؼ : اإليثار ػػ 
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. مختمؼ اجتناب تيكيؿ الكضع كرؤية األشياء بشكؿبالضحؾ عمى مشكمة يسمح : الفكاىةػػ 
  العائمةعوامل الحماية التي تقدمها: 

  .أب/  طفؿ ػػػػ أـ :جيدةػػػ عبلقات 
 .األسريةػػ كجكد طقكس عائمية كتكقيت الكاجبات ك العادات ك التقاليد 

 .الكضع المالي المستقراألسرم،  ػػ غياب العنؼ ، ػػ القدرة عمى التقمص
 :المجتمععوامل الحماية التي يقدمها - 

 ( األخكاؿاألعماـ، الجد،):المكسعةػػ أعضاء األسرة 
... ػػ كجكد مقدمي الرعاية مثؿ المعمميف ك األساتذة ك 

  .المدرسيةػػ تجارب النجاحات 
 .ػػ الشعكر بالتضامف في مجمكعة الرفاؽ

 4p. 2003. ( Virginie B )  ػػ كجكد البيئات الداعمة التي تعزز اإلستقبللية

 كؿ الشركط الكجكدية في ذات الطفؿ أك ىي عكامؿ الخطر "Marcelli" مف كجية نظر 
 كيشير ،  حدث أك شرط عضكم أك محيطي  نتيجةاالمراضية،في محيطو كالتي تسبب لو خطر 

العبلئقية ك االجتماعية  إلى أف عكامؿ الخطر تتضح في أبعاد مختمفة مف حياة الطفؿ البيكلكجية ك
  أكفيضفي احتمالية تطكر المشاكؿ االنفعالية" Garmezy " أما. ك يبدك ىذا مف خبلؿ انتمائو

 .الطفؿالسمككية عند 
  عوامل متمركزة عمى الطفل :

. ػػ الطفؿ المكلكد قبؿ األكاف ك معاناة الكالدة المبكرة 
 (  . إعاقاتضعيؼ الكزف ، إصابة مخية ، )ػػ المرض الجسمي المبكر 

 .، التكأميف األمكمي المبكراالنفصاؿ ، ػػ العجز المعرفي  
 عوامل تخص المحيط العائمي لمطفل :
. ػػ الكحكلية في الكسط األسرم ة أك العنؼ األسرم،  المزمفات الخبلؼأك األمكمي االنفصاؿػػ 

 أـ أك (أـ عزباء)ػػ الزكاج الغير كامؿ ، (جسدم أك نفسي)ػػ المرض المزمف ألحد اآلباء
 .أك غير ناضجة/ مراىقة ك 
  الطفلعوامل تخص المجتمع الذي يعيش فيه: 
 .المكتظ أك العزلة االجتماعية السكف أك البطالة، االقتصادم االجتماعيالفقر ػػػ 
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 .Anaut .2003.p) 25،26 ).كضعية اليجرة، تكظيؼ الطفؿػػػ 
  مقاربة أو نموذجCasita : 

 نمكذجا ممخصا في مخطط  م2000 عاـ  Vanistendael & Lecomte   اقترح كؿ مف 
 لمعكامؿ األساسية التي تساىـ في  Casitaتكضيحي   شديد السيكلة كالتبسيط كقاما ب تسميتو 

بناء لمجمد، ىذا المصطمح ىك مف اصؿ اسباني، كالذم يعني منزؿ صغير كالذم يشكؿ رمزا 
نمكذجيا لمبيئة العائمية ، أك المنزؿ ، أك مكاف الدؼء كالحب ، مكاف لمتضامف كاألمف البلزميف 

 .لؤلفراد حتى يتمكنكا مف  مقاكمة الصدمات، كالرجكع مف جديد

 

و   Vanstendael 2002,p 10 مقتبس مف :   )يكضح النمكذج كما كضعو الباحثاف (1)الشكؿ 

Jacinthe Legros (2004)) 

 في ىذا النمكذج يككف مف المبلحظ أف ما يشكؿ حجر الزاكية  لمجمد :  أوال تقبل الفرد
ىك في البداية  تقبؿ الطفؿ أك الفرد ، إف ىذا االنفتاح الدافئ الذم يسمح  في البداية  ببناء الثقة 
في األخر كالذم يؤدم إلى الثقة في النفس، كمف ثـ تقدير الذات ، ىذه المؤىبلت ىي التي تعجؿ 
تشكيؿ األسس  الكظيفية لمشخصية كالقدرات اإلصبلحية كالترميمية لمفرد المصدكـ مف قبؿ أحداث 

الحياة ، مع التذكير باف ىذا التقبؿ ىك مكجو إلى الفرد نفسو ، كليس بالضركرة إلى أفعالو 
كسمككياتو  كالتي قد تككف مكبمة لؤلسؼ، الطفؿ أك الراشد الذم يكاجو أزمة حادة ، كالذم لـ يتـ 
نفسيا  التكفؿ بو عف طريؽ ىذا التقبؿ ، سكؼ يبقى محط أنظار كلمدة طكيمة ، ك كذلؾ قدراتو 

     .عمى التصدم لمعكاطؼ كاألحاسيس بأنو ضحية، فاحتمالية بناء الجمد لديو سكؼ تككف حتما نادرة

عائلة أصدقاء جيران  : شبكة التواصل   

 التقبل المؤسس  للشخص  

 

 تقدير الذات

 

االستعدادات 
 والكفاءات 

 

 روح الدعابة

 

 

 

 القدرة على اكتشاف معنى الحياة وروح التماسك

خبرات أخرى 
 لالستكشاف
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 العنصر المؤسس اآلخر لمجمد  الذم نجده في ىذا النمكذج ىك :  ثانيا شبكة االتصال
نكعية شبكة التكاصؿ لؤلفراد، كالتي تتمثؿ في العائمة ، األصدقاء ، الجيراف ، أك مدعميف مف 

المجتمع، الف الجمد ىك ظاىرة مركبة ال تتككف  فقط مف داخؿ الفرد، أنيا بشكؿ ما، المنتج أك ثمرة 
الخميط مابيف ما يفعمو األفراد لنفسو كالدعـ الذم يأتي مف الخارج ، ككمثاؿ الطفؿ الذم يعاني مف 

السرطاف أك الذم يعاني مف سكء المعاممة ، المحيط يمكف أف يحمؿ النيكض بالصكر العائمية 
المفقكدة ، أك الغير كفئة ، بالنسبة لمراشد الذم كاجو صدمة اعتداء عنيؼ، أك تعدم ، أك حرب، ا 
كاك كارثة طبيعية ،  شبكة التكاصؿ مع المجتمع ، كالتفيـ مف قبؿ اآلخريف الذم تطرحو ف يصبح 
كسيمة ممتازة ، لتبيف لو بأنو ليس لكحده في معاناتو ،  ىذا الدعـ ىك فرصة لممساندة، في إيجاد 
ثقتو في األشخاص كالذيف يصغكف إليو باىتماـ  لخبرتو كمعاناتو ، يقدمكف لو جزء مف الطاقة 

البلزمة إلعادة البناء، كلكف البد مف التذكير انو مف بيف ىذه العناصر الخارجية نجد عامؿ ميـ ، 
انو تقبؿ الفرد المصدكـ مف قبؿ المحيطيف بو ، كىنا نجد ما يسمى التقبؿ غير المشركط، أيف الفرد  

 عندىا يتمكف الفرد مف الحصكؿ عمى تأثير ،يستطيع أف يحس  انو مرحب بو دكف تعبير الشؾ
 .ايجابي
 في الطابؽ الثاني مف :   ثالثا معنى وتماسك الحياةCasita  نجد عامؿ ميـ آخر لمجمد ،

، انو قدرة الفرد خبلؿ األزمات عمى اكتشاؼ معنى لمحياة ككضع نفسو في  نكع مف التماسؾ ، انو 
 (.Vanistendael et Lecomte 2000, p. 77 .)الشرط الذم يرل  الباحثاف  بأنو خطكة ىامة لمجمد

 المعسكرات، عنصر  فيرعباؿلمذم عرؼ    يعتبر  بالنسبة   Victor Frankl بالنسبة ؿ
أساسي لمتابعتو في أزمتو كذلؾ  الفرد الذم يقدـ مكضكع لمتطكر الشخصي ، أك إصدار لبلستثمار 

، أك استكماؿ ، سكاء كاف استكماؿ مساره الدراسي ، تنفيذ مشركع إنساني ، أك فني ، أك أيضا 
تأسيس عبلقة جديدة ذات معنى، فانو سكؼ يتمكضع عمى طريؽ المقاكمة ، أك عمى طريؽ 

الشفاء،  كيرسـ  آفاؽ جديدة،، كيؤكد إرادتو  عمى المكاصمة ، لمحصكؿ عمى  الكثبة الضركرية 
الشخصية إلى انتصار ، تحكيؿ معاناة "   لتراجيديةا"لتحقيؽ ذاتو ، ك التي تسمح بتحكيؿ المأساة 

 .إلى  انجازات  إنسانية

أين ؟ لماذا هذا الظمم؟ لماذا إناإف طرح التساؤالت مف طرؼ الفرد المصدكـ في البداية مثؿ 
؟ تفقده معنى الكجكد ، فيك يككف غير قادر عمى إعادة كضع معاني لقيمة الحياة، لكف العدالة
 بأنيا مرحمة أكلية مقبكلة قد تككف مشحكنة بالغضب ، إضافة إلى أف مثؿ ىذه فيكتور فرانكليعتبر 
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التساؤالت قد تككف ذات فائدة، فاأللـ كالمشاعر كاإلحساس بأنو ضحية ، قد تحط مف تقدير الذات 
، كلكف قد تؤدم إلى البحث عف قيمة لمحياة ، بعد ىذه المرحمة ىناؾ أسئمة أخرل تطرح، بعدما 
أصبحت قكتو اقؿ حيث استيمؾ طاقتو في الغضب، ما الذم سأفعمو أالف؟ أية كجية اتجو؟ ىؿ 

أستطيع أف أعاكد التحكـ في األمكر؟ أـ سأفقد القدرة عمى ذلؾ؟ ىؿ اترؾ االنتصار لؤلشخاص، أك 
لمف قاـ بجرحي؟  يتمكف الفرد المصدكـ  مف اإلجابة عمى ىتو التساؤالت بمساعدة االخصائيف 

 logo"  مف خبلؿ العبلجفيكتور فرانكلالنفسانييف كاإلصغاء لو كالتفيـ كالدعـ كىذا الذم يقترحو 

thérapie "كبذلؾ يتمكنكف مف تخطي ىذا المنعرج الكبير في حياتيـ((Frankl, 1993, p. 121. 

 رابعا تقدير الذات: 

في الطابؽ الثالث مف المنزؿ النمكذج نجد عديد مف سمات الشخصية ، لكف البد أكال مف 
كضع في المقدمة تقدير الذات ، الفرد المصدكـ ، يحس غالبا بالضآلة مف صدمتو، مف كضعيتو 

احترامو كدعمو  ،  كضحية ، أيف يعتقد انو مدنس مف قبؿ االعتداء،  كذلؾ تقبؿ كتقدير اآلخريف
 ىؿ ىي كسائؿ لممساعدة إلعادة إيجاد  الثقة في النفس كاعدة بناء معنى لقيمتو الذاتية؟

(Jacinthe, Legros, 2004,p )  

 أية أك الكارثة أك االفتخار بككنو ناج مف الحرب إف  Wolin et Wolin يكضح كؿ مف 
 لديو بأنو البد مف جعؿ الفرد المصدكـ يفتخر  إذف يخضع  لمتطكير ، أف البد أخرلصدمة 

 في  الناجحة عناصر لممحيط  أربعةالشجاعة  لتمكنو مف العيش كمتابعة الحياة كالنيكض كيضعاف 
: بناء تقدير الذات لمفرد المجركح   كالتي يمكف تمخيصيا في 

 االعتقاد ك اإليماف بنفسو كبالمستقبؿ  .  
  ف المعاناة ك اكتشاؼ  األمر الذم مر بو، كتقديـ االحتراـ ـالفائدة الظاىرة  التي نتجت

 .كعدـ الحكـ عميو
 ،أكثر مف التركيز عمى  التركيز عمى القكة كعمى المكارد الخاصة بالفرد المصدكـ 

 .الصعكبات مع تفادم زرع فكرة الضحية
 االنتباه إلى التفاصيؿ المرتبطة بالنقاط األساسية، لممعاناة في قمب ىذه الخبرة المأساكية 

( (Sybil. W et Steven, J. W, 2001     
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 خامسا االستعدادات والكفاءات المختمفة: 

معايشة الصدمة الشديدة تقتضي قدرات تكيفيو كتطكرية ميمة، لذلؾ فأننا نجد في الطابؽ 
 .الثاني مف النمكذج كفي الغرفة المركزية، االستعدادات كالكفاءات المختمفة، لمفرد المختبر لمصدمة

  ىي بالتأكيد مف بيف أىميا ، الفرد الذم لديو القدرة عمى التكاصؿ :القدرات العالئقية 
بسبلسة ، قادر أيضا عمى طمب المساعدة بكؿ سيكلة ، كيأتمف ما عاناه مف صعكبات إلى 

 .شخص أخر كالدم يككف قد كضع فيو ثقتو
 ىناؾ قدرة أخرل ميمة ىي القدرة عمى إدارة  العكاطؼ ، الشخص  : تسيير المشاعر

الذم يتمكف مف التحكـ في مشاعره كأحاسيسو، كتفكيره الحزيف، كأفكاره االنتقامية، يتمكف بسيكلة 
عادة النيكض مف جديد ،ىذه الشخصية تستمـز ما سماه  مركز الضبط   : Rotterمف التطكر ، كا 

الداخمي   حيث لدييا اعتقاد راسخ كعميؽ بقدرتو عمى إدارة حياتو ، كعمى قدرتو عمى تحمؿ 
كترفض ىذه الشخصية  أف تكضع بشكؿ عشكائي أك بشكؿ  كالتحكـ فييا، مسؤكلية أحاسيسو،

، الفرد الذم يممؾ ىذا  مصدر ضبط داخمي شخصية ذات امتأثر بآراء اآلخريف ، بمعنى أنو
المكقع الداخمي لصنع القرار ، انو شخص أكثر  استقبللية، كلديو إدراؾ حسي ايجابي لذاتو، انو 
أيضا فرد قابؿ لبلقتناع بسيكلة  ، باف  نجاحو يعتمد عميو كبأنو لديو القدرة عمى الكصكؿ إلى 

 .أىدافو ، كلديو القدرة عمى خمؽ تقدير أفضؿ لذاتو،كلديو تكجو اقؿ إلى إدراؾ ذاتو عمى انو ضحية
 ىي أيضا عامؿ جد مفضؿ، كالذم يساعد الفرد إعادة استثمار القدرة عمى التفاؤل 

المصدكـ لمجابية األحزاف التي تمكف حياتو، كعمى مقاكمة الغضب، كالشعكر بالذنب كعمى عدـ 
 .الحكـ عمى نفسو

 كالتحكـ في القمؽ كالضغط ، ىي أيضا عامؿ التدريب عمى استراتجيات المواجهة 
 كىك المصطمح المستخدـ كثيرا في « Coping »  ككسيمة أساسية ، كالتي تربط غالبا بالمكاجية

 libération » مجاؿ الصحة، كىذه االستراتيجيات ىي أيضا مرتبطة مع مصطمح التفريغ النفسي

psychologique » 

لكف المكاجية ال تككف فعالة إال إذا أخد بعيف االعتبار، القدرة لدل الفرد عمى حؿ كعقمنة 
المشاكؿ  كالتي تساعده في إيجاد داخمو الكسائؿ التي تدعـ مكاجية الكضعيات المجيدة، كذلؾ 

ليس فقط لتقبميا، كلكف أيضا لمتكيؼ معيا، أما التفريغ النفسي كالذم يمثؿ مصطمح تحميمي،  فيك 
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يساعد في التحكـ، كيعمؿ عمى اإلدراؾ الذاتي المتكلد عف الصدمة أك عف األحكاـ الصادرة مف 
 .(الخ...الذنب ، انخفاض قيمة الذات،  )طرؼ المحيط 

 ىذه المكىبة تسمح بإعادة ربط أم كضعية، كتخفؼ مف : سادسا المزاج أو روح الفكاهة
الجك الكئيب الناجـ عف الصدمة كتمطفو، كتصارع األحزاف، كاألحاسيس باف الشخص ىك ضحية، 

 يخمؽالمزاج المرح ليس ىركب مف الكاقع بؿ انو   "  :Lecomte وVanistendael كذلؾ كما يكضح
 ."مؤشر لمتكيؼ االيجابي ما  بالقدرة عمى االستفادة، كيصبح بشكؿ إحساس مسافة ، باألحرل

Vanistendael et Lecomte 2000, p128)..) 
 السقؼ الذم يعمك النمكذج يحكم عمى االنفتاح عمى باقي :سابعا خبرات الحياة األخرى 

الخبرات التي تستكجب االستكشاؼ، يتـ لجـ بعض حركيات العكدة إلى الكراء كاليشاشة، كذلؾ 
عندما يككف الشخص منفتحا عمى معايشة ىذه الخبرات الحياتية ، كبيذا الشكؿ يككف عمى طريؽ 
إعادة البناء الذاتي ، كقادر عمى النجاح إلعبلء المشاعر المرتبطة بالحدث الصدمي ، كيصبح  

 Vanistendael et قابؿ إلعادة تكجيو حياتو كأيضا قادر عمى إعطاء كصنع أىداؼ جديدة

Lecomte 2000, p128). .)

ىناؾ الكثير مف المقاربات المفسرة لعممية بناء الجمد، كقد تطرقنا إلى بعض ىذه المقاربات 
كتتشابو بعضيا في الطرح فمثبل المقاربة العاطفية تعتمد عمى كصؼ عكامؿ الحماية كعكامؿ 

الخطر التي تساىـ في بناء الجمد أك تعرقمو، كقد تطرؽ إلى ىذا الطرح العديد مف الباحثيف مف 
 بتمخيصيا كجمعيا في مقاربة   Anaut Mكقد قامت الباحثة    Masten & Gramezyبينيـ 

فقد   Marcelliعف نفس العكامؿ التي تساىـ في بناء الجمد، أما   Rutterكاحدة، كما تحدث أيضا 
 العكامؿ المختمفة سكاء  Chiland & Anthonyتحدث أكثر عف عكامؿ الخطر ، كصنؼ كؿ مف 

كانت ذاتية أك خارجية، كقد تـ دمج كؿ ىذه العناصر في المقاربة العاطفية التي تطرقنا إلييا، أما 
المقاربة النكر كبيكلكجية، فيي مقاربة أخرل حاكلت التطرؽ إلى العكامؿ العصبية كالبيكلكجية التي 
تساىـ في بناء الجمد ، كبذلؾ فيي أدخمت مفيكـ حديثا لمجمد ىك المفيكـ العصبي ، أما المقاربة 

فقد مرت بعدة مراحؿ . السيككدينامية فتعد مف المقاربات األكلى ك التي  حاكلت تفسير بناء الجمد 
 بدمج أىـ العناصر في مقاربتو الخاصة، حيث تطرؽ إلى أىـ ما يميز Cyrulnikكقد قاـ الباحث 

الصدمة النفسية قديما كحديثا كالى العناصر األساسية التي تسمح بجركحية الفرد أك ببناء الجمد، 
إضافة إلى أىـ اآلليات الدفاعية التي تتخمؿ عممية البناء ىذه ، كما أف الباحث نفسو قد كضع 
مقاربة اليالة الحسية كالتي ليا دكر كبير في تفسير مساىمة عامؿ  المحيط الحسي  لمطفؿ في 
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في بناء الجمد، كتعد .(الخ...المفظية، الحكاسية، العاطفية، )مراحؿ النمك الباكرة كالغني بالمثيرات 
مف أحدث المقاربات المفسرة، كتتشابو مع مقاربة التعمؽ في اعتمادىا عمى عبلقات الطفؿ الباكرة 

نما مع المحيط ككؿ، أما نمكذج  ، لمباحثتيف   Casitaليس فقط مع األـ كما في مقاربة التعمؽ كا 
Vanistendael وLecomte  فتعتبر مقاربة شاممة ألىـ العناصر األساسية التي تدعـ بناء الجمد 

 .لدل الفرد المصدكـ حيث أنيا تطرقت إلى عديد مف العناصر كتشمؿ  باقي المقاربات السابقة 

 :بروفيل الشخصية الجمدة -5

مف خبلؿ استعراض المقاربات السابقة نجد أف ىناؾ مف تطرؽ إلى بعض العناصر 
المساىمة في بناء الجمد، كقد ذكر عديد مف الباحثيف أف ىناؾ عكامؿ ذاتية في شخصية الفرد 

 :تساىـ إلى حد بعيد في عمميات بناء الجمد، كنذكر أىميا

 ـ أف يضع بعض الخصائص لشخصية الفرد الجمد مف 2007  عاـ   Tullلقد حاكؿ 
 :بينيا

 القدرة عمى التكافؽ االيجابي كالمكاجية الفعالة لمضغكط بطرؽ سكية. 
 اكتساب ميارات حؿ المشكبلت. 
 البحث عف مصادر المساعدة. 
 القدرة عمى إدارة االنفعاالت كالمشاعر. 
 الحصكؿ عمى المساندة االجتماعية. 
 االىتماـ باآلخريف مثؿ أعضاء األسرة كاألصدقاء. 
 التحدث عف الصدمة مع األشخاص المحبكبيف. 
  التمسؾ بالقيـ الركحية. 
  التخمص مف أسمكب ممارسة دكر الضحية. 
 مساعدة اآلخريف. 
  (.30،ص2013أبو حالوة  )البحث عف معنى ايجابي لمصدمة أك الحدث الصدمي 

 : فقد ذكر بعض مف ىذه الخصائص  Cyrulnikأما 

 القدرات العقمية الجدية. 
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 القدرة عمى الفعالية كاالستقبللية في المحيط. 
 القدرة عمى اإلحساس بالقيمة. 
 كجكد كامتبلؾ كفاءات عبلئقية جيدة. 
 القدرة عمى التخطيط. 
 التمتع بركح الفكاىة(Anaut M 2007,p 51.) 

بعض السمات في شخصية الفرد قد تعد مف عكامؿ  Claudia samsonذكرت الباحثة 
 :بناء الجمد

  تقدير الذات. 
 الثقة كالتفاؤؿ كاإلحساس باألمؿ. 
 االستقبللية، أك اإلحساس بالقدرة عمى التطكر الذاتي. 
 القدرة عمى مقاكمة الضغط. 
 االجتماعية. 
 القدرة عمى معايشة  عكاطؼ مختمفة. 
  المكاجية االيجابية لممشاكؿ كاالعتقاد بقدراتو. 
 اإلبداعية. 
  ركح المرح(Phaneuf M ,2005,p6.) 

 :ـ فقد أضافتCopasa 1979أما 

 مركز الضبط الداخمي 
 اإلحساس القكم بااللتزاـ الذاتي 
 اإلحساس القكم بمعنى الحياة الساـ عف األحداث الركتينية 
 االعتقاد باف الضغكط ىي تحديات جديرة بالمكاجية. 

:  الخصائصأىـفيحدد  مRutter 1985  بالنسبة ؿأما

 االندماج التمقائي في مساندة اآلخريف. 
 التعمؽ اآلمف باآلخريف. 
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 فعالية الذات. 
 القدرة عمى إدراؾ التأثير القكم لمضغكط. 
 القدرة عمى االستفادة مف النجاحات السابقة لمكاجية  الضغكط. 

 :مLyones   1991بينما يضيؼ إلى ما سبؽ 

 الصبر  ك تحمؿ تأثيرات األحداث الضاغطة كالصدمات. 

 :  كؿ مفمConner & Davidson  2003كما يضيؼ عمى ما سبؽ 

  (.34، ص 2013أبو حالوة،  )التفاؤؿ ك اإليماف 

   إف ىذه السمات في الشخصية ، ال تمثؿ بالضركرة الشخصية الجمدة ، كلكف األبحاث 
كالدراسات التي أجريت حكؿ عديد مف األفراد الذيف كاجيكا صدمات عديدة كتبيف لدييـ عمميات 
بناء لمجمد ، برزت لدييـ بعض مف ىذه السمات ، كقد حاكؿ العمماء ترتيبيا في عناصر محددة، 

فقد نجد ىذه السمات لدل شخصيات جمدة كما قد نجدىا لدل شخصيات غير جمدة، إضافة إلى أف 
 .كجكدىا ال يعني بالضركرة أف الشخص  الذم يتمتع بيا ىك فرد جمد

 : Tuteurs مساندي بناء الجمد  -6

انو الدرس الذيف يعممنا إياه األفراد الذيف كاجيكا الصدمات ،  "ال نكون أفراد جمدين لوحدنا"
كالذيف تمكنكا مف إعبلءىا ، األفراد الجمدييف ، ليسك إبطاال خارقيف  عصامييف، ىـ جديريف 

بالتقدير ألنيـ تمكنكا مف  إعبلء الصعكبات التي كاجيتيـ، كلكف ىـ نساء ك رجاؿ  عاديف، لكنيـ 
 : Tuteursامسككا باأليادم التي قدمت ليـ الدعـ كالمساندة، كفي المغة الفرنسية يطمؽ مصطمح 

 في عديد مف كتاباتو، ليصؼ األشخاص  Cyrulnikعمى مساندم بناء الجمد كالذم استخدمو 
 .الذيف يمعبكف دكرا ميما في عمميات تطكير الجمد لدل األفراد الذيف يعانكف

  (  Lecomte j,2004,p 23.) 

التكفؿ الفردم أك الجماعي الذم يقكـ بو داعمك الجمد أك مساندك الجمد، الذيف يحيطكف  إف 
بعض المدعمين " باألفراد المصدكميف سكاء كانكا مف العائمة أك األصدقاء أك الثقافة المحيطة 



جمدالتوظيف النفسي للالفصل الثاني                                              
 

 56  التوظيف النفسي لمجمد

 

لمجمد أو مساندي الجمد قد يكونون أفرادا محددين ومعروفين مثل المختصين النفسيين أو األطباء 
". أو المساعدين االجتماعيين، وهم من يشكمون الدعم والمساندة لممصدوم

عطاء االتساؽ في ؼ المعالج النفسي قد يتمكف مف مساعدة المصدكـ في عقمنة الصدمة ، كا 
إعادة استحضار الصدمة التي حطمتو كتقاسـ كمشاركة عكاطؼ كمشاعر كانت في السابؽ فاترة 

. كغير قابمة لبلختراؽ أك المشاركة

أف بعض المسانديف أك الداعميف لبناء الجمد قد يككنكف ضمنييف أك غير معركفيف ،  إال 
يختارىـ الفرد المتعرض لمحدث الصدمي مف محيطو العائمي أك الثقافي كالذم يعزل إليو القدرة 

رياضي ، " عمى التفيـ كالمساندة ، انو المساند المتجاىؿ،  قد ال تككف بينيـ عبلقة حقيقية مثؿ 
 ، كيمثؿ ىذا النكع مف السند العبلقة التي يتمناىا الفرد المصدكـ، إف ما يكفر لنا "موسيقي، كاتب

ىؤالء المشرفيف أك المدعميف لبناء الجمد أك بمعنى مصدرىـ  ىك الثقافة أك التدريب المحترؼ أك 
 (.Cyrulnik,2014,P)الحياة اليكمية 

 بيف مساندم النمك كمساندم الجمد، حيث  أف مساندم النمك ، ىـ Cyrulnikيميز 
ضركرييف لكؿ طفؿ حتى يتمكف مف النمك بشكؿ سكم ، كبدكف مساندم النمك الطفؿ ليس لو الحظ 
في النمك كاكبر دليؿ ىـ األطفاؿ المسعفيف، يتككف مساندم النمك مف الماضي أك التاريخ األبكم ، 

بمعنى العاطفة " المحيط الحسي، طريقة العناية كالرعاية كمبلمسة األـ لطفميا،  ككبلميا معو، 
إال أف الجمد ىك عممية ديناميكية تبدأ منذ الطفكلة كتستمر إلى غاية األربعينات مف "  كاإلحساسات

 (.Cyrulnik,2003 ;p55,56)العمر ، كطكاؿ حياة الفرد فانو يقكـ بعمميات نسج لمجمد 

دكرا ميما لمساندم الجمد ليس فقط Antoine Lejeune &Louis Polton  منكأعطى كؿ 
نما أيضا في مراحؿ متقدمة مف العمر مثؿ المسنيف، حيث يعتبراف أف كجكد  في مرحمة الطفكلة كا 

المساند في ىذه المراحؿ ميـ لخمؽ نكع مف االستقرار العاطفي كالتعمؽ فعندما يعمؿ المساند كقاعدة 
آمنة ، كعندما تككف الثقة ىي المتعارؼ عمييا فاف نكع التعمؽ الخاص بيؤالء المسنيف سكؼ يعتدؿ 

فإعادة البناء بعد الصدمة بالنسبة ليتو الفئة ، يستمـز المساند، فقد يككف احد األقارب أك معالج  ،
أك إم شخص أخر  كالذم يحمؿ معو الراحة  ممرضة، أك مساعدة اجتماعية، أك مختص نفسي ،

 (.Lejeune& Polton,2012,p 120,121)كاألماف
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بعض  Guérir de son enfance كتابوفي  ـJacques Lecomte 2004كقد ذكر الكاتب  
 :األفراد كالمسانديف لبناء الجمد   كنذكر مف بينيـ

 األقارب: 
يمكف ألم احد أف يصبح ذات يكـ سند أك مدعـ لبناء الجمد، لفرد آخر ، أفراد العائمة ىـ 
األشخاص األكثر نجاعة في المساندة العاطفية لمطفؿ المصدكـ، الكالديف يمعبكف دكرا ميما ، فقد 

 أف األطفاؿ خبلؿ الحرب العالمية الثانية كالذيف يعيشكف مع آباءىـ في لندف انا فرويدالحظت 
لدييـ نمك نفسي أفضؿ بكثير مف األطفاؿ المنفصميف عف آباءىـ،  كىذا الدعـ العائمي لو دكر 
كبير في حاالت االعتداءات الجنسية ، التي حدثت مف طرؼ خارج أفراد العائمة، كىذا ما أكدتو 

 فتاة كف ضحايا ىذا النكع مف االعتداء، حيث أف الدعـ 43عمى عينة مف  Spaccarelliدراسة 
العائمي كاف لو دكر فعاؿ في بناء الجمد لدييف،  حيث اف التدخؿ المحترؼ مف طرؼ األخصائييف 

   (.(leconte, 2004 ,p 23-39 النفسيف لمساعدة الكالديف في التعامؿ مع الضحايا كاف لو دكر فعاؿ
 الشريك : 

في مرحمة الرشد الشريؾ يمعب دكرا ميما ككبيرا، في عمميات بناء الجمد، الدراسات االكثر 
 Rutterتعمقا كالتي اىتمت بدكر الشريؾ في بناء الجمد لدل الراشد المصدكـ ىي دراسات 

 سنو في ممجأ أك دار لمرعاية 12 إلى 7 امرأة  كف في عمر 81كشركائو ،  حيث قامكا بتتبع 
بسبب عدـ تمكف آباءىـ مف رعايتيـ، ك مقارنتيـ بحاالت أخرل لنساء لـ يختبركا أبدا تجربة العيش 
في دكر الرعاية، حيث كجد أف النساء البلتي عشف فترة مف طفكلتيـ في ديار الرعاية يعانيف أكثر 

مف مشاكؿ نفسية  اضطرابات في الشخصية ، إجراـ، طبلؽ، كانفصاؿ، كما تبيف الدراسة أف 
النساء البلتي يعش مع شريؾ منحرؼ ىف أكثر انحرافا مف النساء البلتي حظيف بفرصة العيش مع 

 خططف لمزكاج برجؿ متزف كانت مشريؾ متزف مف بيف العينة المتبعة ، كتبف باف النساء البلت
نما كاف زكاجيف ناجـ عف عبلقة حب،  أىدافيف ليس اليركب مف كضعية معينة أك غير ذلؾ، كا 

 .p316-331,(  Rutter; 1987; (مما يؤكد دكر الشريؾ كسند لبناء الجمد لدييف
 يمعب األبناء دكرا ميما أيضا في بناء الجمد لدل األفراد ، فالعبلقة الجيدة بيف : األبناء

اآلباء كأبناءىـ ، تسيؿ أحيانا العمؿ عمى تطكير الذات،  باتجاه  بناء الجمد، ىناؾ مف يعتقد بأنو 
مف الخطير أف يمعب األبناء دكر المعالج النفسي آلبائيـ كاف ذلؾ يتعارض مع كؿ األساسيات في 

 العبلج النفسي ، لكف ىناؾ حاالت اطيرت تطكرا جمديا بكجكد سند لمجمد متمثؿ في األبناء

leconte, 2004 ,p 23-39).)  
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 األصدقاء: 
بأف    Lackey & Williamsتعد الصداقة بشكؿ مميز، منبع جيدا لمجمد، يعتبر كؿ مف

 مف اخذ منعطفات جمدية، ا لمعنؼ داخؿ عائبلتيـ األصمية،  قد تمكنكااألفراد الذيف تعرضك
 العنؼ داخؿ ا رجؿ عرفك287بمساعدة األصدقاء أك االلتقاء بشريؾ محب، كذلؾ بعد دراستيـ ؿ 

 .أسرىـ
 
 خمق روابط مع الحيوانات، الطبيعة، وغيرهما: 

في غياب سند  إنساني لمجمد ، فاف اإلرادة في الحياة كالتكاصؿ رغـ كؿ شيء قكية جدا، انو 
مف العادم أف نجد ركابط مع األفراد، ك لكف يتمكف األطفاؿ مف خمؽ ىذه الركابط مع كائنات 

أخرل حية، كفي األغمب مع الحيكانات، حيث يجد األطفاؿ لدل الحيكانات األليفة ، الحناف ، الذم 
يفتقده  كيتمكف مف كضع ثقتو فيو مف خبلؿ البكح لو بإسراره، دكف أف يشؾ بأنو سكؼ يخكنو، 

ىناؾ حاالت تمكنت مف مكاجية الصعكبات التي تكاجييا داخؿ العائمة باالعتماد عمى حيكاف أليؼ 
الخ، كىناؾ مف الحاالت ،كفي حالة غياب الحيكانات ..مثؿ الكبلب، أك الخرفاف في الحظيرة 

الحقيقة تمجا إلى الدببة المصنكعة مف الفرك كالدمى، كىناؾ مف يخمؽ صديؽ كىمي كذلؾ مثؿ 
،   كما تكجد أيضا حاالت اتخذت مف األشجار كسند حيث يحكي  Anne Frankحالة الطفمة

سراره    .(.(leconte, 2004 ,p 23-39ليا الطفؿ المصدكـ معاناتو كا 
 
  الرجوع إلى الخالق: 

فمف  ىناؾ العديد مف الباحثيف مف افترض باف الجانب الديني كالركحي لو دكر في بناء الجمد
 حكالي أف التي تناكلت العبلقة بيف التديف كاضطرابات التالية لمصدمة كجد األدبياتخبلؿ مراجعة 

 ايجابية كدالة ارتباطيو في ىذا المجاؿ كشفت عف كجكد عبلقة أجريتمف الدراسات التي  % 50
  (.30، ص 2013أبو حالوة ،  )بيف التديف كالجمد 

  أيضا إلى  السند المتمثؿ في العامؿ الركحي كالديني،  ففي الدراسة التي leconteكيشير  
جرت في ىايتي ، تبيف فييا أف العامؿ الديني كالركحاني ىك احد الخصائص الكبرل  لدل األطفاؿ 

   Jacky Van Thuyne  عمميات بناء لمجمد، عندما أصبحكا راشديف ، كفي حالة االذيف اظيرك

 أنكاعو مف طرؼ األب،  كلـ يعرؼ أبدا حياة عائمية طبيعية، كبعد ؿكالذم عانى مف العنؼ بؾ
دخكلو السجف كبمساعدة مف طرؼ احد عمماء الديف مف الكنيسة تمكف مف جعؿ تقربو مف الخالؽ 
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كسند لو في بناء الجمد كبعد خركجو مف السجف تمكف مف بناء عائمة كخمؽ حياة جديدة لنفسو ، 
 رغـ انو كاف في السابؽ ال يفكر أبدا في أف يصبح أبا بسبب ما تعرض لو مف طرؼ كالده

leconte, 2004 ,p 23-39).) 

يعد مساندم الجمد سكاء كانكا أفرادا، أك شخصيات ميمة أك حتى حيكانات أك أشياء ، مف 
أىـ العكامؿ التي تدعـ مسار بناء الجمد في كؿ مراحمو، كيساىـ مساندم الجمد بشكؿ كبير في 
إخراج الفرد المصدكـ مف العزلة التي يضع نفسو فييا، كما أف السند ميما كاف نكعو، يعد ىك 
المنقذ األكؿ لممتعرض لمحدث الصدمي، ك ال بد مف تكفر خصائص معينة في مساندم الجمد 

  .كالتي تجعميـ يقكمكف بيذا الدكر
 

 :لخصائص التي تميز األفراد ألمساندين لبناء الجمدا -7
 ببعض الخصائص كىي التي ايتميزك أفباف مساندم الجمد يجب  leconteيعتقد الباحث   

 :تسمح ليـ بالقياـ بيذا الدكر
  يظهرون  قدرة فطرية عمى تفهم شخصية اآلخرين وعمى العطف: 

حتى يتمكف الطفؿ مف الدخكؿ في عممية بناء لمجمد، ال بد أف يحس باف ىناؾ راشد ييتـ بو 
 .كيعتبر كشخص مميـ لو، بشكؿ حقيقي كشخصي

 لكؿ فرد جانب مضيء كآخر :يظهرون اهتمام و أولوية لمجانب االيجابي لمشخص   
مظمـ كبالنسبة لمساندم بناء الجمد البد ليـ أف يككنكا يتمتعكف بالقدرة عمى إعطاء األكلكية لمجانب 

المضيء مف شخصية الفرد الذم يعاني مف الصدمات ، كيجب أف يؤمف بقدراتو كيساعده عمى 
    .(Lecomte, 2005, p22-24)اكتشافيا 
  ال يقومون بتثبيط  اآلخرين في مواجهة حاالت الفشل : 

   مف بيف أىـ الخصائص التي قد تساعد في بناء الجمد ىي كجكد مساند لديو القدرة عمى 
 .جعؿ مكاقؼ الفشؿ ال تعبر إال عف مرحمة عابرة في حياة الفرد كبالتالي يمكف االستفادة منيا

 يحترمون مسار الجمد لدى اآلخرين: 
    يختمؼ مسار الجمد مف حالة إلى أخرل فيناؾ مف يستمـز المركر بالعبلج النفسي ك 
االعتماد عمى الركحانيات كالجانب الديني، كالمساند ىنا  يحتـر ىذا المسار كال يتدخؿ فيو ، في 
نما يعتمد  بعض الحاالت المسار يككف مختمؼ تماما فقد ال يتطمب العبلج النفسي بشكؿ تاـ، كا 
الفرد المصدكـ فقط عمى الجانب الديني كالركحانيات، مساند الجمد في ىذه الحالة ال يجبره عمى 
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نما يحتـر مسار الجمد لديو، فكؿ مسار ىك متفرد بذاتو كال بد مف احتراـ  العبلج النفسي كا 
 .خصكصيتو
 يسهمون عممية بناء تقدير الذات لآلخرين: 

   مف البدييي أف تقدير الذات آلم فرد ، يمكف أف يتـ إصبلحو عندما يككف ىناؾ شخص 
ميـ بالنسبة لو يعبر لو عف مدل إيمانو بو ، كيعبر لو مدل قيمتو لديو، لكف األمر األكثر أىمية 
عمى المدل الطكيؿ ىك تمكف ىذا األخير مف إثبات ذلؾ لنفسو،  كبالتالي فاف أىـ نقطيتيف يجب 

منح اإلحساس بالقيمة في نظر اآلخريف ، ك مساعدتو في إثبات : أف يقكـ بيما مساند الجمد ىما
  .ىذه القيمة لنفسو

 يتفادون الجمل المنمقة التي تجرح اآلخر: 
   مف بيف الخصائص االيجابية التي يجب أف تميز مساند الجمد ىك قدرتو عمى تجنب 

الجمؿ المتعارؼ عمييا كالتي تظير بأنيا جمؿ مساندة في حيف أنيا تسبب ألما كبيرا لمشخص الذم 
ىذه الجممة متداكلة كثيرا " نعم أستطيع أن أضع نفسي في مكانك: " يعاني مف بيف ىذه الجمؿ

لكنيا تعتبر جممة قاتمة لؤلخر، حتى كاف كاف مستعمميا قد كانت نيتو ىي اإلحساس باآلخر 
كاإلرادة القكية في الدعـ ، لكف في اغمب األحياف يككف استقباؿ ىذه الرسالة بشكؿ سيء مف طرؼ 

ذلؾ أف الشخص " كل هذا من الماضي البد من نسيانه " اآلخر، ىناؾ جمؿ أخرل مف بينيا
المصدكـ قد عانى مف حدث كضائقة شديدة جدا، ال يمكف لشخص أخر لـ يعايشيا أف يحس بنفس 

اإلحساس،  ىذا ما يجعؿ ىده الكممات جارحة بالنسبة لو،  أك تقمؿ مف معاناتو، إضافة إلى أف 
 الجمد يحتاج في بناءه إلى إعادة صياغة كترجمة الذكريات بشكؿ ايجابي كليس عف طريؽ نسيانيا

(Lecomte, 2005, p22-24) 
إف ىذه الخصائص التي تميز المسانديف لبناء الجمد، تعتبر خصائص ميمة كضركرية كال بد 

مف تكفرىا كال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تصنعيا، فيناؾ مف الباحثيف مف يعتبر باف ىذه 
الخصائص البد أف تككف تمقائية في شخصيات المسانديف كحتى كاف تـ التدرب عمييا ، فاف 
الصدؽ كالتحكـ في ىذه القدرات يعد أمرا ضركريا ، فالفرد المصدكـ ىك مف يختار في اغمب 

األحياف مساندم الجمد المناسبيف لو كقد ال يتـ ذلؾ إال بعد مراحؿ جد صعبة كحساسة كبعد أف 
 . يطمئف إليو بشكؿ جيد، كفي اغمب األحياف فاف المختصيف النفسيف يمعبكف ىذا الدكر بشكؿ جيد

 : بناء صيرورة الجمد لدى الراشد -8
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لو أف يكاجو حدثا صادما ، أك  معاناة يصعب تحمميا،  في كؿ المراحؿ العمرية لمفرد، يمكف
 الراشد الذم يتقدـ في السف ىؿ يمكف لو أف يصبحا راشد جمدا؟ 

إف األفراد الذيف كاجيكا الصدمات، المعاناة، ال يمكنيـ التعبير عما يدفنكنو في أعماقيـ، 
كلكف في لحظة معينة مف حياتيـ، يتـ إنقاذىـ، بفضؿ شخص أك شيء، يتمكنكف مف إيجاد 

  (Mercier M &all, 2006, p319).الطاقة، كالقكة البلزمة إلعادة بناء حياتيـ

مصطمح الجمد قد تمت دراستو كبشكؿ خاص لدل األطفاؿ كالمراىقيف ، كلكف عمى نفس 
المستكل لـ ييمؿ دراستو لدل الراشد ، سكاء في مراحؿ الرشد المبكر أك في مراحؿ الرشد المتقدـ، 

حيث انو كبعيدا عف الكثبة كالعكدة المسمـ بيا، في  كلكف ىذه الدراسات قد أجريت بطريقة أخرل،
 لئلفراد في مرحمة الرشد، أف يقكـ بتحديد  نظر الجميع ، فانو مف الغالب أف يككف مغريا لممبلحظ

المستكل الذم مف خبللو يستطيع الراشد خمؽ الجمد، كالطريقة التي يتأسس بيا، مع تثبيت الشركط 
التي تصاحبيا ، مثؿ القدرات المعرفية ، اإلحساس بقيمة الذات ، الرضا عف الحياة، كالتي رغـ 

  ).Richard J,2004,p19)ذلؾ تبدك بأنيا غير كافية لمكصكؿ إليو
إف مصطمح الجمد قد عرؼ بشكؿ مكسع لدل األطفاؿ المسعفيف، الفاقديف لمحناف، أك الذيف 

تعرضكا لسكء المعاممة، لكف ال يجب أف ننسى أف ىناؾ  كذلؾ راشديف عايشكا  صدمات، كىنا 
القكة الداخمية كالدعـ مف طرؼ اآلخريف يساىـ في اشتعاؿ عمؿ الجمد لدييـ ، كلكف طريقة الراشد 
في التصرؼ تختمؼ عف األطفاؿ  ذلؾ إف الراشد قد تعمـ التعامؿ مع صعكبات الحياة، ك أصبح 

 .(Michel Lemay )متمرف، كلكنو أيضا يحتاج إلى كسائؿ أخرل  
 فمثبل يستطيع أف يصاب بنككص في الحالة المرضية، فيقكـ بصنع نكع مف الحماية التي 

 تشكؿ نكع مف  األعراض أف  Michel Lemayتسمح لو بكضع نفسو في مرحمة انتظار حيث يبيف 
 .إدارتياالتي ال يستطيع  فييا كسمح لو بكضع شحنة القمؽ تم ت اؿ، كالتفريغ كالخركج مف التثبيت

(                                                                 Michel Lemay). 
اليياج كالحركية المفرطة، ىي أيضا كسائؿ أخرل لمتصرؼ في حاالت الشدة كاأللـ، فالحركة 
تعطي االنطباع بأنو عمى األقؿ عمى قيد الحياة، كلكف أيضا بأنو يقكـ بشيء معيف، حتى كاف لـ 
يكف ذا فعالية، يمكف أف نتنبأ بكجكد قدرة عمى حؿ المشاكؿ أكثر إجرائية لدل الراشد ، فبالنسبة 
لمطفؿ يمكف استخداـ أحبلـ اليقظة، كىي أيضا مستحبة بالنسبة لمراشد، اليركب في عمميات 
التخيؿ ، في عمميات الكتابة ، أك اإلبداع الفني، تصبح منارات لئلنقاذ، مرسى ليتو الفئة التي 

 .تعاني
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ىذه االستراتجيات كىده اآلليات العاطفية كالسمككية كالتي تقكد أحيانا إلى إنكار الكاقع ، 
كعمى إعادة ربطو ، ىي ممجأ  مف خبلؿ ىذه االعتقادات أيف يمكف لو تحرير قكاه اإلبداعية ، 

كاالىـ مف ذلؾ ،  ىك إحساس الراشد بأنو ىك مف يكتب كاقعو الخاص ،  كلكف الجمد ليس فقط 
نما  ىك نتيجة تكامؿ مجمكعة مف العكامؿ المركبة، أيف الشخصية كالقكل  قدرات فردية خاصة كا 

تبني مف طرؼ المكضكع ، كالتفاعبلت االجتماعية كالدعـ مف طرؼ اآلخريف يمعباف دكر ميـ في 
 .Samson C,2005)  )تغيير الخاصية السمبية ألية خبرة

 بيف العزلة في المحيط االجتماعي كالثقافي ، كعمميات بناء الجمد لدل Cyrulnik   يربط 
الراشديف، حيث يعتبر أف اإلعادة لمذكريات الدفينة لمصدمات التي تـ إنكارىا سابقا ، ىي  مراحؿ 

صعبة، التي تضع تحت الضكء أىمية بنية الكسط كالمحيط كالتي تبني العالـ الداخمي الحميـ لمراشد 
العزلة الحسية الباكرة تخمؽ جركحية، عصبية عاطفية كالتي تشكؿ اضطرابات عبلئقية ، ، 

كاضطرابات التعمـ كالتككيف، لدرجة أنيا لدل المراىؽ تأخذه لبلكتئاب، كعند الراشد تأخذه نحك 
الصدمة، التي ال يمكف بناء الجمد في مكاجيتيا، كالتي ال يتـ أبدا تطكيرىا كال تسمح حتى بتفعيؿ 

الراشديف الذيف  كخبلؿ مرحمة الرشد لدييـ طكركا كبشكؿ بسيط ؼ ،اإلنكار،  الذم يمنع المعاناة
صدماتيـ كتشارككا األحاديث كالتعبير عف تجربتيـ، كقامكا بتعديؿ تمثبلتيـ لمصدمة ، ليس لدييـ 

 التكرار الصدمي، كال ينقمكف معاناتيـ ال نيـ غيركا كاستبدلكا ذكرياتيـ عف الحدث الصدمي
(  Cyrulnik,2014,p)  

 مف خبلؿ السياؽ الزمني االجتماعي إليو ينظر أفمصطمح الجمد في مرحمة الرشد ال بد مف 
كذلؾ لفيمو كمية ، مع احتراـ الزمف  حيث سجؿ كؿ مف   االيككلكجي كالثقافي ، بشكؿ منظـ أك

Ong et all 2009،  نقاطا عمى امتداد الحياة النمائية المبلحظة، لمختمؼ السمات المميزة لمجمد  
التي قد تككف ميددة أك متأثرة بمرحمة العبكر الطبيعية مف العمؿ إلى التقاعد، أك بأحداث أخرل 

لمحياة غير طبيعية مثؿ الككارث الطبيعية ، مصادفة فقداف شخصي مدمر، كالحياة مع صعكبات 
مزمنة،  حياة طكيمة مع الفقر، خبلؿ مرحمة الرشد ، كبصفة خاصة، مؤثرات طبيعية قد يككف ليا 

 .تأثير مضخـ أك متزايد، بشكؿ سمبي ، كبذلؾ فيي تيدد بشدة مستكيات التأقمـ

  بالعكدة، إلى مفيكـ الجمد في الرشد، كبشكؿ نمكذجي، يصنؼ الجمد بأنو الشفاء مف 
 األخطار كالعدكاف، كىك تحييف لمتطكر اإلنمائي لمقدرات، في مكاجية التيديد المتراكـ،  كالتحديات

  (,2012 ,Smith  Hayslip.)   
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  لدل الراشديففي دراساتيـ عف الجمد   Mary Lynn ,Michael Wakefieldيعتقد كؿ مف 
باف الجمد لو دكر كبير في حياة الراشديف في ظؿ التغيرات السريعة التي تميز  ،في الكسط الميني

األحداث " بدراسة حكؿ (CCL) اإلبداعيةقاـ معيد القيادات ـ  1984الحياة العصرية ففي عاـ 
 بأنيـ أجابكا باف عشريف بالمائة منيـ فكجدت احترافية لدل المسيريف ، إلىكالتي تؤدم " المفتاحية

 حياة صادمة ، مثؿ فقداف العمؿ، تدىكر كبير في أحداث دركسا ميمة في حياتيـ بسبب اخذكا
 ككذلؾ صدمات شخصية ، كنفس ، كفشؿ أخطاء الكظيفية، ـ كسيرتوـ االقتصادية كخمفيتوىـمكانت

 األحداث مف بيف بأنو أفادكا بالمائة ، 39 في نياية سنكات التسعينات، ككانت نسبة أجريتالدراسة 
 كانت بداية لبناء الجمد أنيا مفتاحية بمعنى أحداث كانت تمثؿ ، صادمةأحداثالتي كاجيتـ ىناؾ 

يجعؿ مف التكجو نحك التدريب عمى بناء الجمد لدل الراشديف ميما في الحياة  لدييـ، كىذا ما
 .( (Lynn M , Wakefield M ,2012,p9 )الكظيفية ليـ بشكؿ خاص

يركز اغمب الباحثيف عند  دراسة الجمد  في مرحمة الرشد، عمى  أىـ القدرات التي تمكف  
الراشد مف تحصيميا خبلؿ مسار حياتو كالتي تشكؿ كبصفة خاصة كساءؿ دعـ في بناء الجمد 

لديو،  كعمى عكس األطفاؿ فاف الدراسات التي أجريت عمى الراشديف اىتمت أكثر بعمميات القياس 
التي تدؿ عميو، كما ييتـ الباحثيف بعمميات بناء الجمد لدل  كالتقييـ لمستكيات الجمد كالمؤشرات

الراشديف في مجاؿ الصحة الجسدية كمستكيات الجمد لدل المرضى ك مجاؿ الصحة الكظيفية 
كاالنجاز كذلؾ بسبب اندماج الراشديف في المجتمع ك عالـ الشغؿ كالتنافسية، حيث نبلحظ مما 

سبؽ محاكلة التركيز عمى الجكانب الشخصية لمفرد الراشد في مكاجية الصدمات ، دكف إىماؿ دكر 
العكامؿ األخرل، كما يميؿ بعض الباحثيف إلى التركيز عمى إعادة  ذكريات صدمات قديمة في 

عادة  الطفكلة أك المراىقة ، لدل فئة الراشديف، ككيفية التخمص مف ىذه الذكريات كتحريرىا كا 
 .تشكيميا كعامؿ لبناء الجمد لييـ

 :حدود بناء صيرورة الجمد -9

إف الجمد ال يسمح بإعادة النيكض كالرجكعية مف كؿ الصدمات،  حتى األكثر سكءا منيا، 
 حدكدا لعمميات الجمد، كيضع عتبة معينة لؤلثر Cyrulnikكما قد يدعي البعض ، حيث يضع 

الصادـ أك الضربة الصادمة التي ال تسمح ببناء الجمد، حيث يكضح كجكد تفاعؿ بيف عدد مف 
األسباب المتباينة كالتي تفسر أف البعض ممف يعانكف مف الجرح الصدمي ، قادركف عمى العكدة 



جمدالتوظيف النفسي للالفصل الثاني                                              
 

 64  التوظيف النفسي لمجمد

 

رغـ أف ىذه الصدمة تعتبر لدل األغمبية بأنيا صدمة جد كبيرة، في حيف البعض األخر يراكحكف 
مكانيـ كيبقكف منكسريف بسبب التمزؽ الصدمي، كالذم قد يبدك لدل األغمبية باف  سببو بسيط  

 .Cyrulnik ,2012,p 16)  (كغير صادـ

 حدود الجمد كمصطمح لغوي جديد: 

المصدكميف  منذ عديد السنكات قاـ كثير مف الباحثيف بمبلحظة مؤشرات كثيرة لدل األطفاؿ
لتكضيح ىذه الظاىرة "  Résilience" يعرؼ اآلف بالجمد، كلكف بمجرد استعماؿ الكممة  تمثؿ ما

أصبح المصطمح ذا شيرة كبيرة، كاخذ في تداكلو قبؿ حتى أف يتـ البحث فيو بشكؿ عممي ، ىذا 
التصرؼ في عالـ المسانيات شائع كثيرا،  كأصبح قاعدة ، ففي كؿ مرة تظير كممة جديدة ، تؤدم 

 . Cyrulnik ,2012 ;p 192) (إلى حركية كبيرة في الثقافات  

 قد سبب إرباكا "التحميل النفسي"كاف مصطمح " 1910" إلى 1887"  ك كمثاؿ في عاـ 
حيث كاجو معارضة كبيرة دكف حتى اإلطبلع عمى  " جيني"أيضا، كنفس الشيء بالنسبة لمصطمح 

أىـ المقاالت التي كتبت حكلو ، كأحسف طريقة لتكضيح كممة جديدة أك مصطمح ىي عف طريؽ 
كضع الحدكد، أك الخطكط الفاصمة، كيجب أكال التساؤؿ عف السياؽ الثقافي كاالجتماعي الذم 

ظيرت مف خبللو فكرة الكممة، الجمد  كالذم تـ تعريفو بأنو العكدة كالنمك الجديد بعد الصدمة، يضع 
مشكبل ميما في  البحث، فالمقاربة العممية تدعكنا إلى تصغير   الشيء ك إلى تجزئتو حتى نتمكف 
مف  تحميمو، ثـ إلى اختباره تجريبيا حتى نتمكف مف  تحديد السببية  الكامنة خمفو ، إف دراسة ىذا 
النمك الجديد بعد التعرض لمصدمة ، يستكجب  مبررات أك براىيف نسقيو ،  كالتي يجب أف يضاؼ 
إلييا المقارنة مع الحاالت الطبيعية أك التي لـ تتعرض لمصدمات ،  كمنو فاف أكؿ الحدكد   ىي 

التي تتعمؽ بطريقة فيـ  الصدمة كاحتماؿ بناء لمجمد ، الشيء الذم يبيف لنا باف الصدمة تسير مثؿ 
المعنة القاسية التي تفرض عمى المذيف يبحثكف عف الكسائؿ مف اجؿ العكدة لمحياة ، مع الحدث 

 . الصدمي الذم سجؿ في ذاكرتيـ

 حدود الجمد البيولوجية: 

اإلنساف خمؽ بمحددات كراثية جينية مثؿ  الجنس كلكف العينيف، كأكثر مف سبعة أالؼ 
مرض كراثي،  إال أف ىذا ال يعني إطبلقا ، باف اإلنساف محدد جينيا ، حيث أف ىناؾ آالؼ 

المحددات األخرل التي تتفاعؿ أيضا بدكرىا ، حتى كاف كانت البداية ىي األبجدية الجينية، عمكـ 
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  Allèleالكراثة الجزيئية، كشفت باف الطفؿ المعنؼ أك المتعرض لسكء المعاممة ، الحامؿ لبلليؿ 
  السيروتونين عف نقؿ المسئكؿ   Mono oxydase A" مونو اكسيداز أ" ينتج نشاط قكم لئلنزيـ 

نما ،  بشكؿ جيدالمعاممةالمعدؿ العصبي لممزاج ، ليس فقط  يقيركف سكء   بعد ذلؾ يستردكف كا 
 أما  "ين لمجمدج" عف إذفالسببية الخطية  فقد تكممكا إلى  يميمكففمف  ،  نمكا جيدابكؿ سيكلة 

تؤدم   الكبيرة لمسيركتكنيف ، قد الناقبلت أف النسقية ، فقد تحدثكا عف البراىيف إلىالذيف يتكجيكف 
ال يمكف ،   الشيء الذم جعميـ يبحثكف عف الدعـ العاطفي البلـز،استجابات عاطفية منخفضةإلى 
 أضرار الكراثية التي تسبب األمراض يكضع في  محيطو ، كحتى أفيني دكف ج عامؿ أم يعبر أف

 يقمؿ منو أك يزيد مف تفاقـ المرض إما مف المحيط كالذم التأثيركبيرة عمى مستكل الدماغ تستقبؿ 
 مف أكثر ذلؾ ،  فمنذ بداية النمك فاف ما يحد الجمد ىك العزلة الحسية كالحرماف العاطفي ك

 . Cyrulnik ,2012 ;p 193) ( المحددات الجينية 

 حدود الجمد الحسية: 

اليالة الحسية المحيطة بالطفؿ كالتي تغمفو كتحمي دماغو كأعضاءه ، فيي متشكمة كفي 
البداية مف السائؿ االميمكزم في رحـ األـ، كالذم يأخذ عطرا  مف خبلؿ ما تأكمو األـ كما تتنفسو، 

صكت األـ الذم يحس كترددات أك اىتزازات تعطي معمكمات باألمف لمجنيف،  ىذا النكع مف 
التكاصؿ يفسر لماذا حديثي الكالدة مف أميات يعانيف مف أثار صدمات  نفسية ، يأتكف إلى العالـ 

 ، ففي ىذه الحالة فاف الممبي األماميمع تأخر ميـ في الحجـ ، الكزف ، مع ضمكر تاـ لمجياز 
الجمد مف الناحية العصبية سكؼ يككف بناءه بطيء جدا أك صعب االشتغاؿ، في نفس الكقت فاف 

األـ التي تككف محاطة برعاية زكجيا كعائمتيا  كالثقافة المحيطة كفي حالة الضركرة مف قبؿ 
مختص نفسي ، يككف كصكؿ الجنيف إلى العالـ اقؿ تضررا ،  أم أف ما يحد الجمد مف الناحية 

 .العصبية ، ىك عدـ تاميف األـ

 حدود الجمد العاطفية: 

أف االكتساب المبكر ألسمكب عاطفي اجتماعي يككف عمى شكؿ بصمة في الذاكرة ، تكجو 
عبلئقي ميما كانت الثقافة، أك مستكل الكالديف التعميمي أك االجتماعي اثناف مف بيف ثبلثة أطفاؿ 
يكتسبكف خبلؿ العشر اشير األكلى تعمقا آمنا ، ففي حالة المعاناة فأنيـ يحتفظكف بعامؿ الجمد 

لدييـ في ذاكراتيـ البدائية، ىذا العامؿ يسمح ليـ بالبحث عف قاعدة آمنة ، كبالعكس طفؿ مف بيف 
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ثبلثة يكتسب تعمقا غير امف كفي حالة المعاناة فاف بركدتو العاطفية، أك تناقضو الكجداني أك 
اضطرابو، يجعمكف مساندتو صعبة،  إما في حالة الصدمة فاف ىؤالء األطفاؿ يكتسبكف عامؿ 

 .الجركحية

 حدود الجمد النفسية واالجتماعية: 

العقمنة ، اإلعالء، والروح : ىناؾ العديد مف آليات الدفاع التي تساعد في بناء الجمد مثؿ 
 إال أف ىناؾ  آليات دفاعية  أخرل تحد مف عمؿ الجمد مف بينيا ، العدكانية، التي تدفع المرحة،

باآلخريف ، النككص ، تكىـ المرض أك  الكبت، النجاح االجتماعي ليس بالضركرة دليؿ عمى عمؿ 
الجمد، فمثبل الفرد المصدكـ عندما ينغمس في العمؿ بشكؿ حصرم ، كيربط عبلقات عاطفية، فانو 

    يعتبر ىذه اآللية بأنيا تمثؿ نتائج ثانكية لبلنشطار العصابي ، كال يمكننا التحدث ىنا عف الجمد
) (Cyrulnik ,2012 ;p 195 . 

ال   تسمح كؿ البيئات بنفس النكع مف الجمد، كلكف كؿ حسب إيديكلكجيتو، فالبعض يعمؿ 
عمى تطكير تعمـ الميف كالحرؼ البسيطة، أيف يمكف لمجمد العاطفي أف يتحقؽ، ىناؾ أيضا 

    مجتمعات تؤسس جمعيات دعـ كمساندة لؤلفراد فينا أيضا يختمؼ نكع الجمد
(Cyrulnik ,2012 ;p 192-200).  

مف خبلؿ استعراض أىـ العكامؿ التي قد تشكؿ حدكدا لبناء الجمد، حسب كجية نظر 
Cyrulnik    الجمد عممية نمائية ديناميكية ، لكف في نفس الكقت ىناؾ العديد مف أفنبلحظ 

اء فالمعيقات ليذه العممية ، كانو يستكجب االىتماـ بيذه الحدكد حتى نتمكف مف تسييؿ عممية  ب
 . معرفة ىذه الحدكد تسمح لنا بالتنبؤ بإمكانية اشتغاؿ عمؿ الجمد مف عدموأفالجمد، كما 

 :قياس وتقدير الجمد -10

إف االىتماـ بتقدير كقياس الجمد، مختمؼ ك ىك بشكؿ كبير نتيجة لغياب مبلمح كاضحة 
لكضع تعريؼ مكحد لمجمد ، فبعض الباحثيف يركزكف عمى الخصائص الشخصية كالفردية، أك حكؿ 
بعض العكامؿ التي تسيؿ أك تعيؽ عمؿ الجمد، كالبعض األخر يقيمكنو عمى أساس االستراتيجيات 
المستخدمة مف طرؼ الفرد الذم يكاجو العدكاف، باإلضافة إلى التعريؼ الذم يعتبر الجمد كعممية 

عام  Luther & Zelazo أك كؿ مفم  Luther & Cusing  1999 كصيركرة، بعض الباحثيف مثؿ
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كالذيف دعمكا الرأم باف الجمد ال يمكف أف يقاس بطريقة مباشرة، كلكف فقط يمكف م 2003
االستدالؿ عميو مف خبلؿ مفيكميف اثنيف مككنيف لو، الخطر المتعرض لو الفرد كالتأقمـ الناجح مع 

 .الخطر، أك الكفاءة أك القدرات

 قياس جمد األنا: 

-Jack block  & Jeanne Block    (1950   مصطمح جمد األنا يجد جذكره في أبحاث 
 في دراسة دكتكراه بجامعة ستانفكرد، مصطمح جمد األنا مربكط بقدرات التكيؼ  بشكؿ مرف (1951

 California Adult Q- Sort في حاالت الضغط الشديد، كأكؿ أداة لقياسو ىي ما سمي ب 
 عبارة تقيس سمات الشخصية كعمميات تكظيفيا  100ـ كالمككف مف 1961-1978

Ionescu ,2011,p61-127).(.  

 ER89 فقد كضعكا نسخة معدلة سميت سمـ جمد األنا أك   Bock& Kremenأما كؿ مف 

 . بند، بأربع بدائؿ 14كالمككف مف 

 قياس الجمد الشخصي : 

 كىك مف كضع سمـ الجمد 2007 -2006 عاـ  Prince – Embury  كاستعمؿ مف طرؼ 
 كيعتبر الباحث أف الجمد الشخصي يعرؼ مف RSCAلؤلطفاؿ كالمراىقيف  أك ما يرمز لو ب 

الشعكر بالتحكـ، الشعكر بأنو في عبلقة،  القدرة عمى إعادة التنشيط : خبلؿ ثبلث مفاىيـ تطكرية
 0,79عبارة، بثبلث بنكد ،  السالفة الذكر، بمعدؿ ثبات 64العاطفي، كيتككف ىذا السمـ مف 

  .0,95كصدؽ 

 قياس الجمد من خالل مقابالت مع أشخاص يعتبرون جمدين: 

  Heather Young  Gail Wagnild & األعماؿ األكلى التي تمت بيذه الطريقة ىي أعماؿ

 امرأة، اعتبرف كنساء يتمتعف بالجمد، قاما 24بجامعة سياتؿ األمريكية، انطبلقا مف مقاببلت مع 
 عبارة ، كسبعة بدائؿ ، ثـ قاما بتطبيقو عمى عينة كبيرة 25الباحثاف بكضع سمـ لمجمد مككف مف 

 نساء، كأعمارىـ % 62.3 مف بينيـ نسبة 782لحساب الخصائص السيككمترية، مككنة مف 
 . ككاف معدال الصدؽ كالثبات عالياف93 إلى 53تتراكح بيف 
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كقد تمت ترجمة السمـ إلى عديد المغات كتـ التحقؽ مف خصائصو السيككمترية بطرؽ 
 .مختمفة

 

 قياس الجمد من خالل جمع كل ما كتب عن الجمد: 

  Connor & Davidson   خبلؿ عممية تطكير سمـ الجمد الذم يأخذ اسمييما قاـ كؿ مف 
في البداية  بعممية جمع لمخصائص التي تميز األفراد الجمديف، مف كؿ ما كتب  كنشر عف 

مف أعماؿ  ككتابات  مكضكع الجمد كالذم تمكنا مف تحصيمو ككاف في متناكليما،  كقد اقتبسكىا
 ك ,Rutter , Lyone " حكؿ الصبلبة النفسية، Cobassa" عديد مف الباحثيف مف بينيـ 

Alexander، كيرمز لو بالرمز CD- RISC سؤاؿ، 25 كىك سمـ مختصر كقصير، مككف مف 
كبخمسة بدائؿ ، طبؽ السمـ عمى عديد مف العينات المختمفة ككانت خصائصو السيككمترية عالية  

Ionescu ,2011,p61-127).(. 

اعتبر ىذا السمـ مف بيف أفضؿ األدكات المعدة لقياس الجمد لدل الراشديف، حيث طبؽ     ك
، ك كفي دراسة عمى أفراد حاكلكا 2007في دراسة عمى ممرضات مصمحة الجراحة 

، ك عمى نساء يعانيف مف 2008، كعمى أفراد مكتئبيف آك لدييـ اضطراب القمؽ 2007االنتحار
، 2010،  كعمى أشخاص ناجيف عقب ىزات أرضية  سنة   2010مشاكؿ في اإلنجاب كالعقـ

(Ionescu ,2011,p61-127.( 

ال يزاؿ البحث قائما فيما يخص قياس كتقدير الجمد، حيث أف المصطمح في حد ذاتو ال يزاؿ 
محؿ نقاش بيـ الباحثيف، كيميؿ اغمب الباحثيف إلى قياس بعض السمات كالخصائص التي تميز 

األفراد الجمديف خاصة في مراحؿ الرشد،  كاعتمد بعض الباحثيف عمى طرؽ اسقاطية كذلؾ ككنيـ 
يعتبركف الجمد ىك عممية غير منتيية كصيركرة نفسية ديناميكية، كيمكف لمباحث المطمع عمى أىـ 

النظريات  كالمقاربات النفسية أف يستدؿ بعدة طرؽ عمى ىتو الصيركرة حسب المكضكع المراد 
 .دراستو كحسب الفئة  العمرية التي يراد دراستيا

 :التوظيف النفسي لمجمد -11
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ىناؾ العديد مف المظاىر التي تدؿ عمى كجكد تكظيؼ نفسي لمؤشرات الجمد لدل الراشديف 
خاصة، كلقد تحدث العديد مف الباحثيف عف مثؿ ىتو المظاىر التي قد تككف كاضحة كجمية عند 
بعض الشخصيات الجمدة في حيف أف البعض األخر قد ال تككف بيذه الدرجة مف الكضكح كنذكر 

 :مف بينيا

 حسب: كتابة السيرة الذاتية   Gaston Pineau   الحياة قصة" ىذا المسعى المتمثؿ في 
ىي عممية بحث عف المعنى مف خبلؿ أعماؿ  كقتية كشخصية معاشة ، إف كتابة قصة الحياة  " 

تخمؽ ذاكرة بيف الماضي كالمستقبؿ ، بيف الفعؿ كالقكؿ ، انو عمؿ تطبيقيي إنتاجي لمذات ، كالذم 
 Bayle,2012,p))يدفع إلى نكع مف التكفؿ ،  بحياة المصدكـ الخاصة كذلؾ مف طرؼ شخص أخر

كما أنيا تجعمو شخص  متدرب كمتككف ، حيث أف ىذا المسعى المتمثؿ في عممية سرد . 158
باألخذ بجميع  األحداث، ك يشخص الذيف قابميـ ، في قصتو " الحياة، يسمح لممكضكع المصدكـ 

مف خبلؿ الكتابة ، في سياؽ اجتماعي قصصي ، كالذم يسمح لو بالتميز  مف جانبو الخاص 
كالذم يختمؼ عما يراه اآلخريف، أك عما كضعتو الجماعة،  ىذه اإلنتاجية المتمثمة في كتابة القصة 

الذاتية، تعتبر كبشكؿ بدييي محصمة شخصية لمخبرات ، حيث تبدك  متعارضة مع االعتقاد 
 . بالتدميرية ،  كالمصير أك المآؿ  المدمر ، صانعة بذلؾ  كمظيرة عمميات جديدة لمشعكر

  ىناؾ مف يحاكؿ كضع حدكد ليذا النكع مف التكظيؼ كيعتقد بأنو يتكقؼ عمى الفركقات 
  : Anne Marie Garat :الفردية كقد يككف لو دكر سمبي ، تقكؿ

«  dire ne donne pas la paix il ne faudrait pas raconter ».     

حيث تعتبر أف كتابة قصة عف حياة الفرد المصدكـ، قد ال تعبر بشكؿ تاـ عف ما عايشو 
الفرد آك  عف الطريقة التي عايش بيا الحدث الصادـ، كتعطي مثبل عف الحاالت المتطرفة، مثؿ 

ال " الكالد الذم فقد ابنتو جراء السرطاف، حيث تعتبر أف ىذا النكع مف التكظيؼ غير ضركرم 
الف البل معنى قد يصؿ إلى المصدكـ مف خبلؿ مفتاح المعاناة " يجب أن يروي المصدوم قصته

التي تعاكد التكرر كالحدكث كتتنشط مف جديد، كاف العكدة إلى الشعكر قد يككف باديا لكف يعتبر 
 .Bayle,2012,p 158,166))ذلؾ غير مؤكد

 إال إذا عرض المحيط عمى ,، باف عممية السرد ال تككف ذات فعاليةCyrulnik يضيؼ 
الفرد المصدكـ مساحة لمكبلـ كتقاسـ العكاطؼ كالمعاناة،  كعندما يعرؼ المصدكـ انو ليس الكحيد 
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في ىذا العالـ، كلكف البد مف اختيار الكممة آك الصكرة التي تسمح  بالتكاجد في أركاح اآلخريف،  
 .كفي بعض األحياف قد يستدعي السرد عمؿ االجترار لمحدث الصدمي، كيككف دكره سمبي

 (Cyrulnik,2012,p15 ( 

 

 األعمال الفنية: 

 باف لكؿ فرد طريقتو في التعبير الفني الذم يناسبو ، كيككف في Silke Schauderيعتقد 
اغمب األحياف إما عف طريؽ منحكتات ، آك رسكمات، عف طريؽ مسرحية، كالذم يكضع لمتعبير 

عف شيء غير مكجكد ، انو تعريؼ لمقدرات الرمزية لؤلفراد، كلكف كذلؾ لمتسامي ضد الصدمة،       
في األصؿ المصطمح الفركيدم لمتسامي  يمثؿ العممية النفسية التي تسمح بإعطاء شكؿ مقبكؿ 
اجتماعيا لرغبة جنسية،  أما في الصدمة األثر يككف متطرؼ ، كلكف كألنو متعمؽ في الجسد 

كالذاكرة المصدكمة،  فالتعريؼ يبقى مناسب،  كالتعبير الفني يسمح بإعطاء شكؿ اجتماعي متقاسـ 
 (.Cyrulnik,2012,p15)كمتشارؾ لجرح صدمي خاص كعميؽ

 :ىناؾ مجمكعة مف النقاط التي تدعـ كجية النظر ىذه مف بينيا

  في قمب النظرية التحميمية، بعض الباحثيف أمثاؿAnzieu ;Le Pouliche ,Mijolla 

,Mellor قدرة التسامي"  كضحكا كيؼ أف الفنانيف يجدكف باالرتكاز عمى قدراتيـ اإلعبلئية "
 .كيتجاكزكف الحدث الصدمي ، مف خبلؿ أعماليـ الفنية

  حسب كؿ مفLedoux & Green & Sécgaud ىناؾ رغبات ىادمة ، تستدعى عند 
الميبلد عممية تكقيؼ آك قمع النشاط الفني ، ىذا األخير كعمى  نفس منكاؿ عمؿ  األعراض، 
يييكؿ حبل لمصراع النفسك داخمي ، كيحمؿ بشكؿ خاص عمى الفقداف ، كينقؿ أك يحرؾ قدرات 

 .المكضكع كطاقاتو حتى يتمكف مف تطكير عممية الحداد، كذلؾ بمساعدة الرمزية كالتعبير
  حديثا حدد Cyrulnik   أف مف بيف مساندم الجمد  يمكف أف نضع اإلبداع كالذم يمثؿ 

نقطة ارتكاز لممكضكع المصدكـ ، كىك يعمؿ عمى البناء الشافي ، فعممية الكتابة مثبل لكحدىا 
مف خبلؿ نشاط كاحد فقط يمكف تكظيؼ الحد األعمى مف " تعتبر عممية جامعة حيث يقكؿ  

 " ميكانزمات الدفاع   العقمنة كاإلدراؾ كالتخيؿ آك أحبلـ اليقظة كاإلعبلء آك التسامي

                                                                                        (Schauder, 2012, p 179 .)
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  يمكف اعتبار أف الكسيمة األفضؿ كاألضمف لتعديؿ التمثبلت الصدمية، ىي التطكير مف
خبلؿ التعبير كاألحاديث، اإلفضاء أك السرد ، لكؿ المشاىد التي تعيد المعاناة، كتنشط الذاكرة 

في حيف  فيما يخص االنتحار،    Primo Levi المصدكمة، كىذا ما أتى بو المختص النفسي 
التمثبلت الصدمية مف خبلؿ كتابة " إعادة تنقيح" األفراد الذيف كاجيكا الصدمة، كالذيف يعدلكف 

-Jean"  " مثؿ مسرحية مسرحيةأك مف خبلؿ مشاىد "   charlotte delbo"  مثبل قصيدة الشعر

claude grunberg orphelin »    " أغنيةأك مف خبلؿ أغنية مثؿ" corneille après le 

Rwanda" مثؿ قصة قصة عاطفية أك كتابة  "Jorge Semprun après la Seconde Guerre 

mondiale  " يحكلكف  الصدمة النفسية إنشائي أك تعبير كتابي فمسفيأك قد تككف مف خبلؿ ، 
إلى عمؿ فني، فيصبحكف  ىـ المكضكع الذم  يمثؿ قصتيـ بعدما كانكا منكسريف بسب الحدث 

 . الصدمي

إنيا تمثؿ  لمصدمة ليست دالئؿ أك شكاىد ،"  االتوبيوغرافية" التعابير الكتابية اإلنشائية 
. حقائؽ سردية كالتي تسمح إذف بالمشاركة لمتمثبلت الصدمية

دخاؿ  فافCyrulnikكحسب  عادة صناعة كا   السياسة الثقافية ىي إذف ضركرية لتكجيو كا 
األفالم، القصص إف ىذه اإلبداعات مثؿ  ،المكسيقى في دكر المتقاعديف كالمسنيف مثبل

عادة دمج الرومانسية، التعابير اإلنشائية ، كميا ليا دكر كبير في مساعدتنا عمى فيـ كتكامؿ كا 
 (..(Cyrulnik ;2014,p7-21  الحالة اإلنسانية

 كتابات متعددة: 

 ـ 2006حكؿ عدد مف المرضى السكماتيف  عاـ   Gilis & Lumley   في دراسة قاـ بيا
بينت فكائد عبلجية كشفائية ، مف خبلؿ عمميات الكتابة التي يقكـ بيا المرضى  حيث كجدكا 

معامؿ ارتباط قكم ذا داللة، بيف القدرات التي يمتمكيا ىؤالء المرضى كالمتمثمة في القدرة عمى 
    .Benestroff,2011,p140))التعبير العاطفي ، كبيف مستكيات التطكر ألشفائي المرتفعة 
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 حكؿ نفس المرضى ، كالتي بينت الدكر مPennebaker 1998ككذلؾ األمر في دراسة 
الكبير الذم تمعبو التعابير الكتابية في ىذا النكع مف األمراض ، حيث كاف المرضى يكتبكف لمدة 

 فقد اعتمدت جعؿ كتابة   Lagardeعشريف دقيقة كؿ أربعة أك خمسة أياـ، كفي حالة المريضة 
يكمياتيا المصكرة كرفيقة ليا منذ اليكـ األكؿ إلعبلف إصابتيا بسرطاف الثدم، ك ىناؾ العديد مف 

المؤلفات كاإلصدارات األدبية التي تمثؿ مثؿ ىذه الحاالت كىي مؤلفات اصبحت مشيكرة مثؿ 
 ىؤالء المؤلفيف قامكا بكصؼ حالتيـ المرضية ، كمف ثـ قامكا " Zorn et son cancer"كتاب 

بتحميؿ التحكالت التي فرضت عمييـ ،  كبحثكا عف األسباب المؤدية لممرض مف خبلؿ 
 .Benestroff,2011,p140))كتاباتيـ

 أنشطة جماعية وعائمية: 

يحدث أيضا أف تككف العائمة كميا  ضحية لمصدمة، فالجمد العائمي ىك آلية جماعية أك أليو 
فرقة،  تستمـز عمييا أف تدخؿ كتضـ كؿ أفراد العائمة في عممية بناء الجمد، كتككف الكسائؿ مختمفة 
ىنا، كلكف غالبا ما تككف ىناؾ شخصية كاحدة تفضي إلى عدكل في المشاعر، كتنسؽ أفراد العائمة 

 العائبلت المنفتحة عمى   كنحك ىدؼ مشترؾ، كتشارؾ فيو تمثبلت كنشاطات تككف مجمميا عائمية
الحياة االجتماعية كاألصدقاء ك كالعبلقات الكدية،  تصؿ إلى تطكير الركابط التي تمزقت بسبب 

كتعيد تنظيـ تكظيؼ أخر يككف   ( عطل، أعياد ميالد )الصدمة ، كتخترع العائمة طقكس جديدة 
جمديا ، كذلؾ حسب كؿ ثقافة كالتي تخمؽ شكؿ معيف مف التنظيـ العائمي 

 (. cyrulnik ;2014,P18)الجمد

يسمح السرد داخؿ العائمة بربط كنسج الخيكط ، البنيات  الحميمة التي تمزقت بسبب 
الصدمة، التفيـ ، كفيـ جديد لمحدث الصادـ ، مف طرؼ الكاحد تمكل اآلخر في العائمة، ثـ يسمح 

التعبير بعدىا بإعادة تنظيـ األحداث، مع إعادة إعطائيا برمجية جديدة ، كيساعد التحدث 
كاإلفضاء بيف أفراد العائمة في استرجاع معنى الحياة المغتصب ، كذلؾ بسماع كؿ كاحد ركاية 

اآلخر عف الحدث،  كباستخراج العكامؿ التي قد تككف مغيرة، كقادرة عمى إثراء التمثبلت  الصدمية 
(. (Delage,2012,p 113الفردية

  خاصية الجمد األفراد كالطرؽ التي يكظؼ بيا األساليب  أف مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا 
 اغمب ىتو التكظيفات تككف متشكمة أف كما أخرل، إلى كمف بيئة أخرل إلىلدييـ تختمؼ مف حالة 

 عائمية اك أكسكاء كانت صدمة جماعية ، األفرادحسب نكع الصدمة النفسية التي تعرض ليا 
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 الدفاعية دكرا ميما في تحديد نكعية التكظيؼ النفسي لمجمد اآللياتصدمة فردية ، كغالبا ما تمعب 
 االندماج في جماعات دعـ كمساندة إلى الدفاعية التي تتميز بالغيرية اآلليات أصحاب، فيتجو 

 األنا استخداـ الذيف تغمب عمى جيازىـ النفسي األفراد أما كتشكيؿ جبية داعمة، األخركالتالؼ مع 
 ، األشعار أك الخكاطر أك دفاعية مثؿ التسامي فنجدىـ ينخرطكف في كتابة السير الذاتية ، آلليات

  . التي غالبا ما تتسـ بحس فني األعماؿ غيرىا مف أك

 :التوظيف النفسي لمجمد واالختبارات االسقاطية -12

  تعتبر الطرؽ االسقاطية أكثر األدكات قدرة عمى استخراج قكة انأ المفحكصيف كعمى كشؼ 
عمميات التكظيؼ النفسي ، كاليات الدفاع التي تستخدميا األنا في مكاجية رغبات اليك كمغرياتو 
كالتصدم لصدمات الكاقع كالتكيؼ معو،  كيعد كؿ مف اختبارم الركشاخ كاختبار تفيـ المكضكع 
أكثر ىتو األدكات استخداما خاصة كأنيما يكمبلف بعضيما البعض ، كيمكف الكقكؼ عمى عديد 
مف االستجابات في اختبار الركشاخ كالتي تدؿ عمى تكظيؼ المفحكص مؤشرات الجمد لدية عمى 

الصعيد النفسي ، كما يمكف استخراج العديد مف العبلمات مف خبلؿ القصص التي يسقطيا 
المفحكص عمى  لكحات اختبار تفيـ المكضكع، فبينما تككف بعض التكظيفات جمية ككاضحة لدل 
بعض المفحكصيف الذيف يجسدكنيا في كتابات آك رسـ آك أعماؿ فنية معينة، آك غيرية كمساعدة 

اآلخريف ، قد ال تككف لدل البعض األخر بيذه الدرجة مف التجمي ، بالتالي تساىـ االختبارات 
 .االسقاطية في كشفيا لنا أكثر

 التوظيف النفسي لمجمد من خالل استجابات اختبار الروشاخ: 
 يظير تكظيؼ سمات كمؤشرات الجمد مف خبلؿ  متكسط االستجابات الذم يككف بنسبة  -

معتدلة، كالتي تدؿ عمى كجكد رقابة مرنة لمعاطفة، مما يسمح بالتنفيس االنفعالي كتفادم الكبت،  
كاالستجابات الجزئية كالتي يككف عددىا فكؽ المتكسط إضافة إلى ترافقيا مع استجابات شكمية 

مكجبة ، حيث تمثؿ ىتو االستجابات تمكف المفحكص مف خمؽ تكاصؿ جيد مع كاقعو كضبط جيد 
 .(عقمنة )لعمميات التفكير لديو مما يمنعو مف النجراؼ كراء التشاؤـ كاالكتئاب  

يظير التكظيؼ النفسي لمجمد أيضا مف خبلؿ عدد متكسط مف االستجابات الجزئية  -
 .الصغيرة كالتي تمثؿ استجابات مبتكرة
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يكظؼ الجمد مف خبلؿ خمؽ مركنة لمذات كتكيؼ جيد مع الكاقع في مختمؼ كضعيات  -
 .الحياة كذلؾ يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ نمط مقاربة مرف كثرم 

يظير تكظيؼ المفحكص لمؤشرات الجمد لديو مف خبلؿ تعزيز قكة األنا لديو كالسيطرة  -
العقمية كالتكيؼ الجيد مع الحياة اليكمية كفعالية الذات كذلؾ ما يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ 
استجابات الشكؿ المكجب كالتي تككف نسبتيا جيدة كغير مبالغ فييا، كما تدؿ كذلؾ عمى مركنة 

 .الحياة االنفعالية كتخطي  كؿ مف حاالت االكتئاب كمظاىر السمكؾ القيرم بشكؿ مناسب
استجابات الحركة البشرية النشطة  كالتي تككف نسبتيا متكسطة كمتنكعة  داللة عمى قدرة  -

المفحكص عمى خمؽ حياة داخمية غنية، ك عمى قكة ابتكاريو ، كقدرة عمى التحفيز الذاتي ،  كتأكيد 
الذات ، كما تدؿ عمى فعالية لمذات كاستغبلؿ جيد لمحياة الداخمية ، كاالتزاف النفسي كتقدير الذات 

 .المرتفع
يككف المفحكص الذم يتميز بمؤشرات جمد عالية قادر عمى ربط عبلقات جيدة مع  -

اآلخريف كقادر عمى ضبط انفعاالتو ، كما يتمكف مف خمؽ تكيؼ عاطفي مناسب لكضعيتو،كيككف 
قادر عمى تفيـ اآلخريف كعمى التعاطؼ معيـ مف خبلؿ الضبط النفعالي الجيد الذم يمكف 

 .(ش ؿ )االستدالؿ عميو مف خبلؿ االستجابات الشكمية المكنية 
يستدؿ عمى قدرة المفحكص عمى ضبط القمؽ مف خبلؿ معادلة القمؽ كمف خبلؿ  -

 .(فؽ ش ) (ش فؽ) (ش ض):استجاباتو تجاه البطاقات االرتكاسية كالتضميؿ ، بشكؿ مناسب مثبل
  االستجابات ذات المحتكل البشرم تدؿ عمى قدرة المفحكص عمى تككيف عبلقات إنسانية

مناسبة، أما عدد معتبر مف الشائعات في حدكد المتكسط فيي داللة قدرتو عمى تقبؿ الكاقع كالتكيؼ 
 .المناسب
 كجكد نمط رجع حميـ منبسط أك مرف يمثؿ أيضا قدرات التكيؼ، كالحيكية, 
  كحسب مكضكع كؿ بطاقة فاف التكظيؼ النفسي لمجمد يظير مف خبلؿ القدرة الجيدة

 .لمدخكؿ في كضعيات جديدة مف خبلؿ االستجابة الشائعة في البطاقة األكلى
  مكاجية القمؽ كاالكتئاب  في البطاقات االرتكاسية  ، مف خبلؿ االستجابات غير

 .الصدمية كالشائعة، كاستجابات الشكؿ المكجب  كالتضميؿ
  بطاقة صكرة الذات تككف االستجابات فييا عمكما تدؿ عمى صكرة ذات جيدة مف خبلؿ

الشائعات مثبل، كتظير فييا قدرة المفحكص عمى التمثيؿ الجيد لمذات، ك عمى كجكد مشاعر 
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ايجابية نحك الذات ، كما تمثؿ القدرة عمى المكاجية ، كعمى ضبط النزعات، كتظير أيضا تقدير 
 .جيد لمذات كالثقة بالنفس  كالتكيؼ مع الكاقع 

 القدرة عمى التقمصات البشرية تمثؿ ارتياح تجاه صكرة الجسـ ، كصكرة الذات. 

 

 التوظيف النفسي لمجمد من خالل قصص اختبار تفهم الموضوع: 

 عمى أف األفراد الجمدييف، قادريف عمى تحكيؿ الصدمة النفسية إلى تعبير سيرلنيكيؤكد 
لفظي بشكؿ جيد، كاف ىذا يعد أفضؿ تكظيؼ لصيركرة الجمد حيث يخرج المصدكـ مف حالة 

الصمت كينتقؿ إلى اإلفضاء ، كبذلؾ فاف استخداـ اختبار تفيـ المكضكع يعد ذا فائدة عبلجية 
 .كتشخيصية في نفس الكقت

 شنتوب  فيكاىناؾ العديد مف طرؽ تحميؿ االختبار كتعد الطريقة األكثر تداكال ىي  طريقة 
، كالتي تساعدنا في الكشؼ عف أىـ السياقات الدفاعية لدل المفحكصيف، كالتي تمعب دكرا كبيرا 
في بناء الجمد، كما تساعدنا السياقات الدفاعية  في التعرؼ عمى التكظيفات النفسية لممفحكصيف 

، موراي، إال انو كفي دراستنا ىذه ارتأينا استخداـ ىذه الطريقة  باإلضافة إلى  الطريقة األصمية ؿ 
 ، قد فيكا شنتوبذلؾ ألننا ارتأينا أف ىناؾ بعض المكحات التي أقصيت مف االختبار حسب طريقة 

تككف ذات داللة أكثر بالنسبة لدراستنا ىذه حيث نسعى إلى الكشؼ عف الطرؽ التي يكظؼ بيا 
المصابكف بالسرطاف صيركرة الجمد لمكاجية األعراض النفسية الناجمة عف المرض الخطير،  مثؿ 
التفاؤؿ األمؿ ، العقمنة ، ركح الدعابة ، المجكء إلى الركحانيات ، المشاركة كالغيرية ، كمف بيف ىذه 

 :المكحات

 3GF ،8GF ; 12 M    ،  12 F ،    14،  15، 17 BM    17 GF،   GF: اللوحات 

 18،18 BM ، 20 . 

 مكررة ، لكف في دراستنا ىذه قد تككف ذات داللة لشتنبوببعض المكحات تعتبر بالنسبة 
 12 قد تكحي لممريضات بالسرطاف باألمؿ كالتفاؤؿ ، المكحة 14 كالمكحة 8GFمختمفة فمثبل المكحة 

M قد  تكحي لممرضى الرجاؿ، بنكع مف العبلج الركحاني  أك التنكيـ المغناطيسي كالتي غالبا ما ،
 قد تستدعي قمؽ المكت 15يؤمف بيا المرضى في رحمة بحثيـ عف عبلج لمسرطاف، المكحة 
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كتساعدنا في الكشؼ عف الطريقة التي يكظؼ بيا المريض صيركرة الجمد لتخفيؼ أعراض قمؽ 
 . المكت 

  قد يساعدنا في ىذه الدراسة حيث يمكف التنبؤ مورايإف تحميؿ قصص االختبار بطريقة 
بالتكظيفات النفسية  العديدة لمجمد التي يمكف أف نجدىا في تحميؿ القصص خاصة كاف استخراج 
الحاجات كالضغكطات ، كالبحث عف الطريقة التي يكاجو بيا المفحكص ىتو الضغكطات تمثؿ 

صدمة  ) أحسف طريقة لكشؼ طريقة المفحكص في حؿ مشكبلتو اليكمية كتخطي صدمات الحياة
 .(اإلصابة بالسرطان موضوع الدراسة

  يتجمى التكظيؼ النفسي لمجمد في القصص التي يسقطيا المفحكص عمى لكحات االختبار
سقاط الصفات االيجابية عمى شخصية  مف خبلؿ قدرة المفحكص عمى التماىي مع بطؿ القصة، كا 

 . البطؿ ككصفو بالقدرة عمى التحدم كالتصدم الزمات الحياة
  كترتكز عمى العمكـ مورايتظير اغمب حاجات البطؿ في  حدكد الحاجات التي حددىا 

حكؿ الحاجة إلى التحكـ في المشاعر كالحاجة إلى االستقبللية، كالفعالية،  كتحقيؽ الذات،  
 .كالحاجة إلى األمف كاالستنجاد كالحماية كالمحبة

  في  )تظير ضغكط البيئة لدل المفحكص الجمد ، بما يمثؿ ما تعرض لو مف صدمات
فتتمثؿ في ضغكط العمؿ كاألصدقاء كالشريؾ ، ك العبلقات ، (حالة الدراسة اإلصابة بالسرطان

  .العاطفية كاألسرية ، الضغكطات المادية كالفقداف كالحرماف
  كيتجمى التكظيؼ النفسي لمجمد مف خبلؿ قدرة المفحكص عمى حؿ عقدة القصص كذلؾ

مف خبلؿ طريقتو في تحدم الضغكطات التي تككف فعالة كالتي يعتمد خبلليا عمى خمؽ حمكؿ 
تكحي بالتعاكف كالمساندة كالدعـ مف طرؼ اآلخريف، كعمى القدرة  عمى االعتماد عمى النفس ، 

كتحميؿ المشاكؿ كتسطير األىداؼ، مف خبلؿ قصص تكحي بشخصية البطؿ الناجح الذم يتمكف 
مف تحدم الصدمات، كمف خبلؿ إسقاط الحياة الداخمية في قصص مميئة بااليجابية كالتفاؤؿ ، 

 . كالمرح ، كالتي يتمكف في نيايتيا البطؿ مف تحقيؽ حاجاتو كقير الضغكطات التي تعيقو
  كعمى العمكـ تعتبر االختبارات االسقاطية ذات فعالية كبيرة ، ميما كاف أسمكب التصحيح

كالتحميؿ لمنتائج ، ذلؾ أف ىتو العمميات تعمد في األساس عمى شخصية الباحث كتمكنو مف فيـ 
اإلطار النظرم لمكضكع بحثو كالقدرة عمى التعمؽ في التحميؿ كالربط بيف النتائج في االختبارات 

 .كنتائج المقاببلت كالمبلحظات ك تاريخ الحالة كذلؾ ما يدعـ نتائج عممية التحميؿ أكثر
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  خالصة الفصل: 

   رغـ كؿ االختبلفات القائمة بيف الباحثيف حكؿ كيفية قياس كتقدير الجمد لدل الراشديف، إال أف االتفاؽ 
حكؿ كجكد عكامؿ صادمة  في حياة األفراد  الراشديف خاصة، ىي أساس انبثاؽ عمميات بناء الجمد، 

كرغـ ما تطرقنا لو مف نظريات كمقاربات نفسية كالتي أشارت إلى كجكد حدكد كعتبات معينة ليتو 
العمميات النفسية الدينامكية، إال أف المقاربات التحميمية بينت أف صيركرة  الجمد قد يمكف أف تشتعؿ عند 

أفراد كاجيكا االقتراب الكشيؾ مف المكت، اك صدمات شديدة جدا، تعمؿ عمى تمزيؽ الجياز النفسي، 
كلعؿ أىـ ىتو الصدمات ىك اإلصابة بأمراض خطيرة كمزمنة،  كما يحددىا التصنيؼ الرابع لبلضطرابات 
النفسية، ك يعتبر السرطاف مف اخطر كأكثر األمراض فتكا باإلنساف  خاصة في مراحؿ الرشد، نحاكؿ في 

الفصؿ المكالي التعرؼ عمى ىذا المرض الخطير،  كعف االضطرابات النفسية الناجمة عنو كالصدمة 
 .النفسية التي يخمفيا كمراحميا، كمف ثـ نربط بيف عمميات بناء الجمد كمرض السرطاف

 



 

: الفصل الثالث

 السرطان والصدمة النفسية
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 81    السرطاف والصدمة النفسية

 

 :دػػػػػػػػػػػيػػػػػػتمو
 

   لقد تطرقنا في الفصؿ السابؽ لمصطمح الجمد، كتبيف لنا ارتباطو بشكؿ كبير مع مفيكـ الصدمة 
النفسية، ىذا المفيكـ األخير،  يرتبط ىك اآلخر بتشخيص بعض األمراض المزمنة أك الخطيرة كالتي مف 

 .أىميا اإلصابة بمرض السرطاف
كذلؾ راجع لبلعتقاد السائد باف  كممة سرطاف ليا كقع صادـ كمخيؼ لدل الكثير مف األفراد ،ؼ   

رغـ التطكر  مرض السرطاف ىك مرض ميئكس مف عبلجو كىك مرض فتاؾ كال يمكف الشفاء منو نيائيا ،
التي يشفى منيا المرضى بشكؿ  السرطاف ،   أنكاع مختمفة مفكجكدالعممي كاثبات التجارب كاألبحاث 

إال انو ال يمكف التقميؿ مف أىمية اآلثار  نيائي سكاء بالعبلج بالكيميائي أك اإلشعاعي أك الدكائي ،
في  كال يمكف إنكار الكقع الصدمي  لخبر اإلعبلف عف اإلصابة بو ، النفسية التي يسببيا ىذا المرض،

ىذا الفصؿ نحاكؿ التطرؽ إلى كؿ ما يتعمؽ بيذا المرض مف الجانب الطبي كالبيكلكجي كمفيكـ المرض 
عراضو كأنكاعو كطرؽ العبلج كالمعاناة النفسية التي يسببيا لممرضى ، إضافة إلى مراحؿ كأسبابو كا 

الصدمة النفسية التي يمر بيا المصاب كفي األخير نربط بيف اإلصابة بالسرطاف لدل بعض الراشديف 
 .كعمميات بناء الجمد

 :لمحة تاريخية -1

عكس ما ىك معركؼ عف السرطاف فيك ليس مرض حديث الظيكر ، ناشئ مع الحضارة الجديدة 
 القدـ كذلؾ منذ فقد أظيرت األبحاث  الباثكلكجية انو أصاب اإلنساف كالحيكاف عمى حد سكاء

( Pinell ;1992.p8 ). 

  في المكمياء كذلؾـ أك اعظاؿحيث كجدت منذ بداية اإلنسانية أثار تشير إلى كجكد السرطاف في 
ثـ األكراـ الداخمية بفضؿ  ككانت تيتـ باألكراـ السطحية خاصة أكراـ الثدم ،أقراط،  أبكفي كتابات 

 ((Hoerni b ;2001 ;p1التطكر كاألبحاث في التشخيص مثؿ تشريح الجثث 

أصاب السرطاف البشر كأدرككه عمى مر التاريخ كليس مف المفاجأة أف األطباء القدامى كتبكا عنو 
اكتشاؼ أكراـ عظمية أحفرية لمكمياء  مثؿ منذ فجر التاريخ ك بعض الدالئؿ المبكرة عمى السرطاف، 

كذلؾ أيضان كجكد جماجـ ،  كمنيا اكتشفت خاصية النمك لسرطاف العظاـ ،البشر في قدامى المصرييف
. كنفس الشيء مع عظاـ العنؽ،  أيضان بسبب السرطاف امحطمة العظاـ أك بيا ثقكب اقترح أنو
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الكصؼ القديـ لمسرطاف بما فيو مصطمح السرطاف لـ يكف مستخدمان أك متداكالن، ككجد أقدـ كصؼ 
 Edwin)   عاـ قبؿ الميبلد عمى يد(1600)لو في بعض الكشكؼ المصرية التي تعكد إلى حكالي 

Smith)   أنكاع مف األكراـ أك التقرحات لمثدم كالتي كانت تعالج ثمانيةكالذم كجد أكراؽ بردم تصؼ 
  .حيث أف أكراؽ البردم تحدثو فقط عف المرض (Fire drill) بالكي باستخداـ أداة تسمى مثقب النار

كالذم يمقب  ، أبو قراطكاف بكاسطة الطبيب اإلغريقي  (Cancer)  منشأ كأصؿ كممة سرطاف أما
-non)  لكصؼ الحاالت غير التقرحية carcinoma و carcinos أبك الطب كقد استخدـ المصطمحيف ب

ulcère)  كالتقرحية (Ulcération)  ،كفي اإلغريقية فإف ىذه الكممات تعكد إلى سرطاف البحر (Crab)  ،
 .ألف السرطاف يشابو في انتشاره شكؿ أصابع سرطاف البحر مف حيث إحاطتو بخبليا الجسـ السميمةك

 رأسيـفي القرف الخامس عشر كّكف العمماء اإليطالييف فكرة عظيمة لفيـ جسـ اإلنساف كعمى 
Galileo  و Newton (الموسوعة الشاممة لمسرطاف)   كالذيف بدءا باستخداـ الطريقة العممية.  . 

الذم ابتكر التشريح لمجثة ككميـ استخدمكا األسمكب العممي في دراستيـ  ك Harvey ذلككأتى بعد 
. لؤلمراض

بما يمكف اعتباره أمران ذك دكر بارز في تقدـ  Giovanni  لمميبلد قاـ العالـ1761في العاـ 
رجاعيا إلى الممرضات  األبحاث إلى يكمنا ىذا حيث قاـ بتشريح الجثث كاكتشاؼ أسباب الكفاة كا 

. oncologieالسرطاف المكجكدة بعد الكفاة في الجسـ كالذم قاد إلى إنشاء عمـ دراسة 
كالذم اقترح أف بعض أنكاع السرطاف  John Hunte (1793-1728 ) جاء بعد ذلؾ الجراح الشيير

 .قد تعالج بالجراحة ككصؼ كيؼ يمكف لمجراح أف يقرر أم السرطانات يمكف استئصاليا جراحيان 
ثـ في القرف التالي أدل التطكر في مجاؿ المسكنات أك المكاد المخدرة جراحيان إلى تطكر كازدىار 

القرف التاسع عشر شيد كالدة عمـ كفي   ،جراحات استئصاؿ األكراـ السرطانية خاصة سرطاف الثدم
 Rudolf بالتكازم مع استخداـ الميكركسككبات الحديثة كيعتبر العالـ (Oncologie) دراسة السرطاف

Virchow  كاضع عمـ الممرضات الخمكية كالذم كفر األسس العممية لدراسة السرطاف حيث أصبح
 ، باإلمكاف لعمماء الممرضات أف يخبركا الجراحيف إذا كاف التدخؿ الجراحي سكؼ يزيؿ الكـر بالكامؿ أـ ال
كتكالت بعد ذلؾ الكشكؼ كالدراسات المختمفة عمى السرطاف ككؿ ما يتعمؽ بو مف جميع جكانبو المختمفة 

 .(الموسوعة الشاممة لمسرطاف )إلى يكمنا ىذا 
مف خبلؿ ىذه الممحة التاريخية يبدك لنا باف السرطاف ىك مرض بدا يبلحؽ اإلنساف منذ بداياتو  

األكلى ، رغـ غمكضو كرغـ تعدد تسمياتو كاختبلؼ الطرؽ التي كاف اإلنساف يتعامؿ بيا مع ىذا المرض 
إال انو ، يمكف القكؿ باف السرطاف كاف كال زاؿ يعد مف اخطر األمراض التي تصيب البشرية كالتي تشكؿ 
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تيديدا مباشر لحياتو، كقد حاكؿ األطباء كالعمماء كصؼ كتقديـ بعض الشركح ، لكضع مفيكـ أك تعريؼ 
شامؿ ليذا المرض مف الناحية الطبية، كذلؾ عبر كصؼ طريقة تشكمو ككيفية انتشاره داخؿ الجسـ كفي 

 . ما يمي ذكر لبعض ىذه المفاىيـ

 :رطافػػػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػتعري -2

 تغير عاـ لمجمكعة كبيرة مف اإلمراض التي تتميز بالنمك الفكضكم يعتبر العمماء السرطاف بأنو
 .(9،ص1988مالكوـ شوارتز،  )كغير المنضبط لمخبليا

 الخمكم العشكائي المستمر كالغير المتحكـ فيو ،حيث تتسـ ىذه بآلية االنقساـىك مرض يتميز ك
 (.pinell ;1992 ;p8)اإلصابة المرضية بانقساـ خمكم  غير خاضع لمقكانيف الطبيعية لبلنقساـ 

 تكاثر خمكم فكضكم سريع كغير منتظـ يعمؿ فقط مف اجؿ التكاثر كما يمكف تعريفو بأنو ، 
كاف نظرنا إلى الخمية السرطانية مف خبلؿ المجير فأننا نرل باف  كسرقة المكاد الغذائية مف الجسـ ،

عبد الطيؼ محمد ياسيف )الخبليا تشبو العضك الذم نشأت منو كلكف شكميا مشكه كمحرؼ 
(. 49،ص1998

 يصيب خبيث أك تغير تحكؿ عف ناتج خبيث كـر بأنو السرطاف الميسرة العربية المكسكعة كتعرؼ
 في يحدث كالذم كتكاثرىا، نمك الخبليا في التغير ىذا سبب التحديد كجو عمى يعرؼ كال البشرية، الخبليا

 غير كبطريقة بسرعة كتتكاثر تنمك مرضي يجعميا تغير يصيبيا البشرية الخبليا ىك أف المرض ىذا
 الدمكية كاألكعية الميمفاكية األكعية طريؽ عف تنتشر بيا ثـ كالمحيطة ليا المجاكرة األنسجة كتغزك منظمة

 (938،ص 1996المسوعة العربية الميسرة).الجسـ مف متعددة  كأعضاء الميمفاكية الغدد إلى
 في تتمثؿ    التي(DNA)الجينية الكراثية المادة في خمؿ عف السرطاف ينجـؼ  ،كمف الناحية الجينية

 بشكؿ تتكاثر اإلنساف فخبليا جسـ كتكاثرىا، الخبليا نمك عمى السيطرة عف المسئكؿ الجزء اإلنساف خبليا
 زائد تسارع إلى يؤدم مما (DNA)المادة الكراثية   في خمبل يحدث السرطاف حالة في لكف كبطيء، منتظـ

 طاقاتو تستنزؼ األخرل، الجسـ خبليا بعكس السرطانية ؛الخبليا أف المعركؼ كمف كانتشارىا، نمكىا في
مكاناتو ( 811 ص ، 2008 تايمور، شيمي) كا 

 مجمكعة األمراض التي تتميز بالنمك غير منتظـ لمخبليا كفي المجمؿ يمكف اعتبار السرطاف بأنو،
لكنيا تفمت مف النظاـ االعتيادم كتتجمع كتشكؿ ، كاف مف المفركض أف تتخمص منيا العضكية  التي ك
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كتككف ما يعرؼ بالبؤر السرطانية التي تنتقؿ بدكرىا إلى ، أكراـ أكلية عمى حساب األنسجة الطبيعية 
 .(Déléhedde ;2006 ;p6)لتشكؿ مراكز تدميرية ، الممؼ أك أعضاء الجسـ األخرل عف طريؽ الدـ 

تبيف لنا ىذه التعاريؼ أف السرطاف ىك عبارة عف أكراـ خبيثة ، تنشأ في جسـ اإلنساف ألسباب 
عديدة قد تككف مف بينيا األسباب الجينية، كقد قدمت ىذه التعاريؼ جانب ميـ يكضح لنا مفيكـ المرض 

ككيفية تدميره  لخبليا الجسـ بشكؿ سريع، كحتى يتضح لنا المفيكـ أكثر ال بد مف التطرؽ إلى كيفية 
 .نشكءه كتشكمو كالية انتشاره كذلؾ ما سكؼ نتطرؽ لو فيما يمي 

: رطافػػػػػػػػػػػػػػػوء السػػػػػػػػػػػكؿ ونشػػػػػػػػػػػتش- 3
 وروبرت ىاناىاف دوجالس كىما — الخبليا بيكلكجيا عمماء كبار مف نشر اثناف ،2000 عاـ في
 ككنيا ضركرية بيف تجمع التي التغيرات فيو لمسرطاف أكجزا المميزة بعنكاف السمات ميمٍّا  بحثناواينبيرج
 :السرطاف ينشأ كي نفسو الكقت في ككافية

 عمى كعبلكة ،منتظـ غير بأسمكب تنقسـ أنيا في السميمة عف الخبليا تختمؼ السرطانية الخمية
 كلخص ،كغزكىا الجسـ مف أخرل أجزاء إلى االنتشار عمى القدرة الخبليا السرطانية لدل فإف ذلؾ،

 عضك  عادم مف تتحكؿ حتى الخمية داخؿ تقع أف الضركرم مف التي العمميات ىاناىاف وواينبيرج
. القانكف عف خارج إلى الخمكم المجتمع أعضاء مف بالقانكف ممتـز
: اآلتية بالسمات تتسـ التغيرات كىذه 

 .اإليجابية النمك إشارات في ذاتي اكتفاء -
 .المثبطة لئلشارات االستجابة عدـ -
 التخمص مف الخبليا إلىعدـ الخضكع لعممية المكت الخمكم المبرمج الذم ييدؼ  -
  .المعيبة

 .تجنب التدمير الذم يقكـ بو جياز المناعة -
 .القدرة عمى النمك في أنسجة أخرل كغزكىا عمى نحك مدمر -

 ،2012،نيكوالس جيمس) .القدرة عمى المحافظة عمى النمك بتكليد أكعية دمكية جديدة -
 .(41ص

 كتخرج تحكـ دكف تنمك كتتكاثر شاذة لتصبح بالجسـ ما نسيج  خبليا تنقمب حيف السرطاف ينشأ
 نتيجة كالتكاثر النمك في تستمر النيائي، طكرىا تمكت في أف مف كبدال الطبيعي، كالتبدؿ النمك خط عف

، يسمى تضخما أك كثمة كتككف السرطانية كتتكدس الخبليا جديدة شاذة خبليا نمكه  تقدـ عند يقكـ بالكـر
زاحتيا، المجاكرة األنسجة عمى بالضغط  بعض ذلؾ مف يستثنى الخبليا الطبيعية كيدمر يغزك أف كيمكنو كا 
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نما كرمية كتبل تككف التي ال الدـ، ابيضاض سرطاف خبليا مثؿ األنكاع  لمدـ المنتجة األعضاء في تنشأ كا 
  ،الحيكية األخرل كاألعضاء األنسجة بعض إلى عبره كتنتقؿ ،(الميمفاكم العظمي كالجياز النخاع )

 نمكىا لتكاصؿ بالجسـ أخرل إلى أعضاء كتنتقؿ محيطيا مف تخرج أف الكرمية الخبليا مف لبعض كيمكف
 المكضع في مثيمة أكراما لتككف نفسيا كتستنسخ تستقر التحكـ حيث عف كالخارج الطبيعي كغير الشاذ
 االنتقاؿ عقب  الناتجة االنبثاث أك باالنتشار االنتقاؿ ىذا كيسمى  Métastasais األكراـ   كتسمى،الجديد
 اختبلؿ حدكث عند السرطانية الخبليا األكراـ األصمية تنشأ عف ليا تمييزا الثانكية أك المنتقمة باألكراـ عادة
 التي تحمؿ الكيميائية المادة ىك الحمض كىذا ،الطبيعية  لمخبليا DNA النككم بالحمض عطب أك

 تككيف ذلؾ في بما كؿ نشاطاتيا في بالتحكـ كيقكـ الخبليا، حياة كدكرة لنظاـ المكجية التعميمات
 .كالنمك كالتكاثر التأيض عمميات الحيكية مثؿ لمعمميات البلزمة كاألنزيمات البركتينات

 .(جمعية ادـ لسرطاف الطفولة)
 بالمكرثات تعرؼ النككم الحمض مف أجزاء الكراثية، كثمة الشفرات جميع عمى DNAيحتكم كما 

 كاالنقساـ النمك آلية في تتحكـ التي التعميمات عمى منيا بعض يحتكم كالتي (Gènes)الجينات  أك
الخمية  انقساـ عمميات كتعدؿ تحدث معينة مكرثات كمنيا جديدة، خبليا كالتكاثر إلنتاج التضاعؼ كبالتالي
 تعطي أك كالتكاثر، االنقساـ تبطئ كتكبح أخرل كمكرثات الكرمية، المكرثات بطميعة اصطبلحا كتسمى

  .لمتكـر الكابحة كتسمى بالمكرثات لمخمية الذاتي لئلفناء التعميمات
 إلى يدفع مما الحمض النككم، ببنية جذرم تغير أك عطب أك اختبلؿ نتيجة السرطاف يحدث كقد

 يبطؿ أك ا كتكاثره الخمية نمك في التحكـ عمى يفقده القدرة مما ضكابط، دكف الكرمي المكرث طميعة تشغيؿ
 برنامج مف بتكجيو كالنمك كاالنقساـ بالتكاثر الخبليا تقكـ آخر،   كبمعنى،الكابحة لمتكـر الجينات عمؿ

 مف الخبليا، المطمكب الكـ يتكفر حيث معيف حد عند بالتكقؼ إشارة كتتمقى النككم، مشفر بالحمض
 خبليا لتصبح البركتينات البلزمة إلنتاج الخبليا تكجو تالية برامج تشغيؿ كيتـ كالتكاثر، االنقساـ فيتكقؼ
 .  .(جمعية ادـ لسرطاف الطفولة)  بيا المنكط بالمياـ القياـ عمى قادرة بالغة

 مف كخاؿ تعاقبي متسمسؿ نظاـ حسب كينشط كيبدأ يتكقؼ كالعمؿ االنقساـ كالنمك نظاـ أف أم
 : فمثبل ،المنيجي النظاـ ىذا تقدـ كمقاطعة لعرقمة أكجو عدة كثمة سميمة، طبيعية لينتج خبليا األخطاء

 كالتكاثر دكف االنقساـ في الخبليا تستمر ما لسبب تعمؿ كلـ التكقؼ إشارة في قصكر حدثمأف   -
 .متضخمة شاذة كتمة كتككف ضكابط

 عف مسئكال يككف معينا بركتينا تنتج التي المكركثات الكابحة، عمؿ في قصكر حدكث عند أك  -
 تعذر عند ذاتيا إلفنائيا أك الخمؿ إلصبلح سكاء ، النككم عطب بالحمض كجكد عند الخمية تكقيؼ
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 المعطكب النككم الحمض ذات الخبليا تستمر ما، لسبب البركتيف ىذا يعمؿ فحيف ال ،االصطبلح
نتاج في االنقساـ، يأتي  التي األخرل المكركثات في العطب مف المزيد مسببة جديدة، خبليا كا 

 بنشكء السرطاف األمر كينتيي الخبليا كتطكر نمك في تتحكـ كالتي الحيكية العمميات في تاليا دكرىا
 .(جمعية ادـ لسرطاف الطفولة)

 :افػػػػػػػػػار السرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة انتشػػػػػػػػػػػػآلي-4
 ،إف عممية انتشار كنمك الخبليا السرطانية تفتقر إلى آليات الكبح التي تتمتع بيا الخبليا السممية

فالخبليا السرطانية تستمر في الحركة كاليجرة في أم اتجاه فكؽ الخبليا المجاكرة ليا مع استمرار النمك 
تككف الكـر السرطاني كبذلؾ تفشؿ ىذه الخبليا في استقباؿ ، كتككينيا لطبقات عديدة غير منتظمة 

 إف الغزك كاالنتشار ،اإلشارات المختمفة مف الخبليا األخرل فتقكـ بغزك األنسجة السميمة كاالنتشار فييا
ركتينية بيف ىذه بلمخبليا السرطانية يتطمب منيا إفراز إنزيمات قادرة عمى تحميؿ كتكسير الحكاجز اؿ

 أك جدر األكعية الدمكية كما تقكـ الخبليا السرطانية بإنتاج بركتينات ،الخبليا كاألنسجة األخرل السميمة
 .أخرل مف مياميا تنشيط عممية تككيف كنمك أكعية دمكية جديدة داخؿ الكـر تقكـ بتغذيتو بالمكاد المختمفة

 :االنتشار الموضعي  4-1
حيث ينمك السرطاف كينتشر مباشرة داخؿ األنسجة القريبة كالمبلصقة لمكـر السرطاني كخاصة في 

  .تجاكيؼ الجسـ المختمفة
 :االنتشار مف خالؿ األوعية الدموية  4-2

كلكي تنتشر الخبليا السرطانية بيذه الطريقة فإنو يجب عمييا أكالن أف تفصؿ نفسيا مف الكـر األكلي 
ثـ تنفذ  (السرطاف األكلي ىك السرطاف الذم ينمك كيتضاعؼ في نفس المكضع الذم نشأ فيو مف الجسـ)

.     .(الموسوعة السرطانية الشاممة) كتنسؿ مف خبلؿ جدار الكعاء الدمكم إلى مجرل الدـ
 

الشعيرات )كبعد أف تصبح في مجرل الدـ فإنيا تنساب معو خبلؿ األكعية الدمكية الصغيرة 
إلى ( الشعيرات الدمكية)كبعد ذلؾ فإنيا تعاكد النفاذ كتنسؿ مف خبلؿ جدراف األكعية الدمكية  (الدمكية

داخؿ األنسجة لمعضك كتثبت نفسيا داخمو ،بعد ذلؾ تبدأ الخمية السرطانية بالتضاعؼ كاالنقساـ غير 
المحتكـ بو كالنمك لتككيف كـر جديد،الغالبية العظمى مف الخبليا السرطانية تحطـ كتدمر في الدكرة الدمكية 

عف طريؽ تعرؼ خبليا الدـ البيضاء عمييا كمف ثـ تدميرىا كخاصة الخبليا الميمفاكية كبعضيا يتحطـ 
كلذلؾ كمما أسرعت ، عف طريؽ الطَرؽ كالتصادـ الذم تتعرض لو خبلؿ االنسياب كالتدفؽ السريع لمدـ 

الخبليا السرطانية في االلتصاؽ بجدار الكعاء الدمكم كالنفاذ منو إلى النسيج الجديد كاف ذلؾ أكثر أمنان 
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كفي بعض األحياف تقكـ الخبليا السرطانية بااللتصاؽ بالصفائح الدمكية كتككيف ما يشبو جمطات ، ليا 
صغيرة كنكع مف الحماية لنفسيا باإلضافة إلى أف ىذه العممية تسيؿ ليا عممية النفاذ مف خبلؿ جدر 

  .األكعية كالترشيح منيا إلى األنسجة كبداية تككف كـر سرطاني جديد

 :االنتشار عف طريؽ الجياز الميمفاوي   4-3
ىذا النكع مف االنتشار يشابو االنتشار عف طريؽ الجياز الدكرم الدمكم حيث تنفصؿ الخمية 

 كتسافر عبرىا حتى تمتصؽ في ، السرطانية مف الكـر السرطاني األكلي ثـ تنفذ إلى األكعية الميمفية
القنكات الصغيرة داخؿ العقد الميمفية كمف ثـ تبدأ في تككيف الكـر السرطاني الثانكم كيعتبر أكثر طرؽ 

 .االنتشار شيكعان بالنسبة لمسرطاف
النمك الثانكم لمسرطاف في الغالب يتأثر باتجاه الدـ أك الميمؼ مف مكاف النمك األكلي ليذا 

السرطاف فمف المعمكـ أف الدـ المنساب مف معظـ أعضاء الجسـ يذىب إلى الشعيرات الدمكية في 
 ،الرئتيف كلذلؾ ليس مف الغريب أف سرطاف الرئتيف مف أكثر األنكاع انتشاران سكاءن لمذككر أك اإلناث
كما أف الدـ المنساب مف الجياز اليضمي يذىب إلى الكبد كبذلؾ فإف سرطانات الجياز اليضمي 

  ..تنتشر إلى الكبد مباشرة كفي الحقيقة أف الكبد ثاني أكثر المكاقع شيكعان النتشار السرطاف

 :االنتشار عف طريؽ الجراحة أو الزراعة -  4-4
كىذا النكع نادر كيحدث عرضيان عف طريؽ أخطاء بشرية مثؿ عندما يقكـ المختص بأخذ عينة 

أك يقكـ الجراح بإجراء عممية كتككف األدكات تحمؿ خبليا سرطانية تنمك كتنتشر في  مف النسيج
 .(الموسوعة السرطانية الشاممة ).النسيج أك قد تككف متعمدة خاصة في التجارب عمى الحيكانات

  كما تبيف لنا في العناصر السابقة فاف السرطاف قد يتشكؿ كينشا مف كـر أك مجمكعة مف 
األكراـ ، كلكف كجب التكضيح حكؿ الفركؽ التي تكجد بيف األكراـ الحميدة كاألكراـ الخبيثة كذلؾ حتى 

 .تتضح أكثر أنكاع السرطانات ككيفية العبلج كىذا ما نكضحو في العناصر التالية

: يؼ األوراـػػػػػػػػػػػػ تصف -5
الكـر ىك تكاثر خبليا عضك معيف في الجسـ بشكؿ غير منظـ كخارج ضكابط كقكانيف العضكية 

( 195،ص199األغبر،)
: األوراـ الحميدة  5-1

ىك عبارة عف تكاثر نسيج جديد الذم يحكم عمى عناصر خمكية ذات تنظيـ عادم بنيتيا النسيجية 
تككف مماثمة بشكؿ كبير لمنسخة األصمية كعادة تمتاز بتطكر تمقائي كنمك بطئ كيمكف التنبؤ بيا إال في 

: حاالت أيف تؤدم إلى تعقيدات ميكانيكية أك ايضية كمف أنكاع األكراـ الحميدة 
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 :أكراـ حميدة ظاىرية
:  أكراـ حميدة لمجياز العصبي

 (105،ص1997الخطيب، ):أكراـ حميدة ناجمة مف الخمية الكراثية
 مف نوع  -كاضحة  حافة  بكاسطة فيو نشأت الذم النسيج عف عادة الحميدة األكراـ كتنفصؿ

 الجسـ أجزاء إلى كال تنتشر نشأتيا مكاف في الحميدة لؤلكراـ المككنة الخبليا كتظؿ  -المحدد الجدار
 في تبقى الخبليا كلكف . الخبليا مكضكعيا تراكـ ازداد كمما الجسـ في األكراـ ىذه كتكبر .المختمفة

  .البطيء النمك إلى تميؿ حيث األصمية المستعمرة
 يحدث قد القميؿ منيا أف غير ,عمكما الخطر إلى الحياة الحميدة األكراـ تعرض ال األسباب كليذه

 .الحيكية  الكظائؼ في إلى التداخؿ المكقع ىذا في كجكدىا يؤدم كقد  ،مثبل كالمخ حيكية مكاقع في
: األوراـ الخبيثة 5-2
 تميؿ أنيا - باريس الطبي مرجع – البريطاني الطبي المرجع  في جاء كما خبيث  كممة كتعني 

العالي،ص  لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية )   الكفاة إلى يؤدم مما أسكأ إلى سيئ مف السير إلى
7-8) 

   .      
 أنيا تختمؼ كما ، فعبل لمخطر الحياة تعرض أنيا في الحميدة األكراـ عف تختمؼ الخبيثة فاألكراـ

 ، كبيرة درجة إلى زميبلتيا الطبيعية أحيانا الخبيث الكـر الكـر خبليا تشبو كقد ،كذلؾ كسمككيا تركيبيا في
 الطبيعية الخبليا تتميز بينما حجميا في ىذه الخبليا كتتبايف ، بينا اختبلفا عنيا تختمؼ ما عادة كلكنيا

 تنتسب التي الطبيعية الخبليا تتشابو بينما البعض بعضيا عف في شكميا تختمؼ أنيا كما ،المكحد بحجميا
 األكاديمية )الطبيعية الخبليا نكايا مف أكبر السرطاف خبليا نكايا تككف ما كعادة ،معيف تقريبا  طرازإلى

 (8-7العالي،ص  لمتعميـ البريطانية العربية
  كفي الغالب تككف كبيرة الحجـ  كحدكدىا غير كاضحة قد تككف مفتكحة كما يبلحظ كجكد مناطؽ 

تككف ذات حجـ  متنخرة كنازفة ال تحتكم عمى محفظة كاذبة كالخبليا ال تشبو الخبليا األصمية لمنسيج ،
كبير كنكاة كبيرة كصبغياتيا زائدة مع تزايد انقسامات الخمكية كسرعتيا كيحتمؿ عكدة ظيكرىا بعد العبلج 

 .(106،ص1997الخطيب،)كقد تسبب المكت لممصاب بيا 
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 :الخبيثةالفرؽ بيف األوراـ الحميدة واألوراـ  (1)جدوؿ رقـ 
الوـر الخبيث الوـر الحميد الخصائص  
يدفع النسيج الطبيعي جانبا  توضع الوـر 

يكوف محاطا بمحفظة وواضح الحدود 
 يغزو النسيج الطبيعي المحيط بو 

ة وتكوف حدوده مختمفة ظال يكوف محاط بمحؼ
 .مع النسيج الطبيعي

 .قد تكوف بطيئة أو سريعة بطيئة سرعة النمو 
قد يؤدي إلى حدوث انتقاؿ عبر العقد الممفاوية يقتصر عمى الكتمة الورمية ونموىا  مدى االنتشار  

 .القريبة أو البعيدة 
 .يصيب عدة أعضاء

  .قد تكوف وخيمة ومميتة إذ لـ يتـ عالجياعادية وحميدة النتيجة 

قد ال تكوف الجراحة وحدىا شافية وتحتاج إلى الجراحة شافية  العالج 
شعاعي دائـ  .اعالج كيميائي وا 

 .(105موريس ستوف ب س، ص)

 :رطافػػػػػػػػػػػػبالس ةػػػػػػػػػلإلصاب اعدةػػػػػػػػػالمس ؿػػػػػالعواـ-6
 فتشير التقديرات اآلف أما كراثي؛ خطأ نتيجة ىك السرطاف أف الماضي في السائد االعتقاد كاف  

 ىذا يحدث إذ ما؛ البيئي دكرا العامؿ فييا يمعب السرطاف حاالت جميع مف األقؿ عمى % 80  أف إلى
 البيئية لمعكامؿ اليائؿ لمتأثير الفيـ سرطانية، كىذا إلى الطبيعية الخبليا تحكؿ تسبب التي التغييرات العامؿ

 لئلصابة تعرض التي العكامؿ تحديد عمى يتركز يجب أف االىتماـ أف إلى يشير ألنو مشجع تطكر ىك
 ظيكر احتماالت تزيد التي كالحاالت الظركؼ المساعدة كنعني بالعكامؿ تجنبيا، يتـ كي بالسرطاف
 :يمي فيما العكامؿ ىذه كيمكننا تصنيؼ السرطاف،

 الفيزيائية العوامؿ: 
 أف كما الجمد، لئلصابة بسرطاف لمتعرض العامة العكامؿ مف ىك الشمس لضكء المفرط التعرض إف
 فكجكد بالسرطاف، اإلصابة خطر بعيد مف حد إلى يزيد مختمفة أنكاع مف اآليكنية لئلشعاعات التعرض
 كقد الذرية، القنبمة مف الناجيف بيف ىائؿ بشكؿ   ازداد،البيضاء الدـ خبليا مجمكعات سرطاف المككيميا

 .االنفجار تبعت التي الخمس إلى السنكات الثبلث فترة في المرض بينيـ ظير
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 مجاليا يعممكف في الذيف الفيزيائيكف يكف لـك"  اكس" أشعة تكنكلكجيا لتطكير األكلى السنكات في
 األشعة عمماء يفعؿ استعماليا كما مف الحذر نفس يتكخكا كلـ األشعة، ىذه بمخاطر جيدة معرفة عمى
 اإلصابة نسبة مرات 10 تبمغ بنسبة بالمككيميا  لئلصابة معرضكف الفيزيائييف ىؤالء أمثاؿ ككاف اليكـ،
     Beers, 2008, P 1033 ).)عامة الفيزيائييف بيف
 الكيميائية العوامؿ: 

 تصبح قد الخمية في عدة طفرات تراكـ كعند المطفرة، بالمكاد تسمى طفرات، تحدث مكاد    كىي
 بسرطانات مرتبطة محددة مكاد ىناؾ المسرطنة، سرطانات بالمكاد تحدث التي المكاد كتسمى سرطانية
  أماق، حدكث إلى يؤدم قد ألسبوتسا لحجر كالتعرض كالمثانة الرئة بسرطاف التدخيف المرتبط مثؿ محددة
 ىذه أف كيعتقد المطفرة، الميزكثيميكما كغير أكراـ Mesothelioma ، المسرطنة المكاد مف فيك الكحكؿ
 أم يمنع الذم الخبليا انقساـ مف تسرع فيي المكرثة، عمى المادة كليس الميتكزم االنقساـ عمى تؤثر المكاد
 Nezu et al ,2003,270) .)  المكرثة المادة في تمؼ أم إلصبلح تدارؾ

 قطراف:بالسرطاف ؼ لئلصابة تعرض أنيا الصناعية الكيميائية المكاد مف الكثير عف    يعرؼ
 .الجمد سرطاف  يسبباف-القطراف بتقطير تستحضر زيتي سائؿ -الكريبكسكت كمستحضرات الفحـ

ف حتى الجمد سرطاف تسبب أيضا فيي الزرنخية المستحضرات أما      الفـ، عف طريؽ ُأخذت كا 
 الشخص ليا إذا تعرض ما حالة في المثانة بسرطاف اإلصابة إلى تؤدم قد األناليف فأصباغ كذلؾ

 لمسرطاف المسببة المكاد ألف المعرض لئلصابة العضك ىي المثانة أف الحالة ىذه في كيَفترض باستمرار،
 .البكؿ طريؽ عف منيا التخمص يتـ

 االستركجيف الصناعي ىرمكف استعماؿ عمى المتزايدة األدلة بسبب كبير اىتماـ مؤخرا كظير   
 االىتماـ ىذا أيد كمما كعنؽ الرحـ، الميبؿ، بسرطاف إصابتيف احتماؿ مف يزيد المريضات النساء قبؿ مف

 الثبلثة الحمؿ أشير خبلؿ الصناعي أمياتيف االستركجيف تمقت المكاتي المراىقات البنات ككف مبلحظة
 في انتقاؿ ىناؾ أف يبدك كىكذا الرحـ، كعنؽ الميبؿ بسرطاف غيرىف لئلصابة مف أكثر معرضات األكلى
 .جيؿ إلى جيؿ مف التأثير

 أكليا أف عديدة، ألسباب ليا الدقيؽ التأثير تحديد الصعب فمف الكحكلية المشركبات أما      
 ال السرطاف عندما يظير فإنو كىكذا السجائر، مدخني مف يككنكف ما غالبا يتناكلكنيا الذيف األشخاص

 عمى %90 عف مسئكؿ السجائر كتدخيف السجائر، أك الكحكؿ بسبب كاف إذا فيما الجـز باستطاعتنا يعكد
 أم يسبب مما الرجاؿ؛ بيف الكفيات مف اكبر عددا الذم يسبب الرئة بسرطاف اإلصابة حاالت مف األقؿ
 (Beers, 2008, P1035)..السرطاف أنكاع مف نكع
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   -البيولوجية العوامؿ: 
 ىي بالسرطانات الفيركسات المرتبطة أىـ كمف فيركسية عدكل مف السرطانات بعض تنبع     قد

 ،الممفكمة كفيركس ، C الكبائي الكبد  كالتياب Bالكبائي  الكبد كالتياب ،البشرم الحميمي الكـر سكفير
 الخمية الفيركس تغيير بحسب فيركسية عدكل سببيا التي تنقسـ السرطانات البشرم، الدـ كابيضاض

 فيركسية كثانييا سرطانات التغير حادة فيركسية سرطانات أكليما قسميف، إلى سرطانية إلى خمية السميمة
 مف بركتيف مف إنتاج يحفز جيف الفيركس يحمؿ التغير، حادة الفيركسية السرطانات في، التغير بطيئة
 .خمية سرطانية إلى السميمة الخمية تتحكؿ كعندىا كرمي جيف

 مكاف في الفيركس يمتحـ جينكـ عندما التغير بطيئة الفيركسية السرطانات تتككف المقابؿ كفي   
 ألجيف تجاكر فبسبب جيناتو، بتشفير يقكـ أف الفيركس كبما السميمة، الخمية في أكلي كرمي جيف مف قريب

 .  (1040 ص ، 1994 ، بستاني).  الكرمي ألجيف تشفير يتـ أيضا م الكـر كالجيف الفيركسي
 تحدث كالتي  Helicobacter pylori ا كبكتيرم المعدة سرطاف بيف ارتباط اكتشاؼ مؤخرا تـ كقد

 .بالسرطاف إصابتيا إلى تؤدم كقد  المعدة البكابية جدار في التياب
 ىرمونية عوامؿ:  

 نمك سرعة مف فيي تزيد المطفرة، غير المسرطنات آثار تشبو آثار اليرمكني الخمؿ يحدث قد
 .ذلؾ عمى األمثمة أحسف مف الرحـ سرطاف بطانة حدكث تعزز التي االستركجيف زيادة كتعد الخبليا

 الوراثية العوامؿ: 
 لبعض  أىـ المسببات مف كتعد االبف، إلى األبكيف أحد مف طفرة يحمؿ جيف انتقاؿ    كىي

 مرض كىك العائمي، الغدم السبلئؿ داء -  :مكرثة بطفرات المرتبطة السرطانات أمثمة مف السرطانات
 .سرطاف القكلكف إلى يؤدم قد كراثي،

 سرطاف أك الميككيميا  سرطاف  إلى تتطكر زائد، 21 كركمكزكـ حمؿ كىي داكف، متبلزمة -
كبالرغـ مف أف اغمب أنكاع السرطانات غير متكارثة إال أف البعض منيا يكصؼ بذلؾ مثؿ ، الخصية

( 1040 ص ، 1994 ، بستاني).سرطاف الثدم 
 الغذائية العوامؿ: 

 عف الغني فمف كمرضو، اإلنساف صحة كبيرا في دكرا  تمعب الغذائية العكامؿ أف الجمي مف     
 كتصمب القمب أمراض  كالسكرم كأمراضيا السمنة مثؿ كثيرة أمراض تطكر في الميـ التغذية دكر الذكر

 المثاؿ سبيؿ منيا، فعمى الكقاية أك السرطانات ببعض اإلصابة في ىامان  دكرا التغذية كتمعب كما الشراييف،
 عند الثدم كسرطاف مثبلن  الشعكب بعض عند قميمة بنسبة السرطانات أنكاع ببعض اإلصابة تحدث قد
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 أعمى المتحدة الكاليات في المقيمات اليابانيات عند الثدم بسرطاف اإلصابة نسبة أف نجد لكف .اليابانيات
 األمريكيات النساء عند اإلصابة نسبة نسبتيا تقارب أنيا حتى األـ البمد في المقيمات اليابانيات في منيا
(. 16جازية،ب س، ص، (التفاكت ليذا األسباب أىـ مف البيئية العكامؿ إلى إضافة التغذية تككف كقد

 مدل يتصكر أف كيمكف لئلنساف غذائية لعكامؿ السرطاف حاالت مف % 30 الباحثكف كيعزك    
معيف  سبب تحديد بمكاف الصعكبة مف تجعؿ كمتداخمة أسباب كثيرة لكجكد العكامؿ ىذه تحديد صعكبة

 .السرطاف نسبة حدكث عمى تؤثر عديدة كعادات بيئية عكامؿ كجكد مع خصكصان 
 كبالمقابؿ القكلكف مف سرطاف تحمي قد باأللياؼ الغنية الكجبات أف السائد االعتقاد كاف  فقد   

 أف العكامؿ يعتقد التي السرطانات أنكاع بعض ىناؾ عاـ بشكؿ الفائدة كلكف ىذه تنفي دراسات حديثة نجد
 .فييا ميمان  دكرا تمعب الغذائية
 المشكية المحكـ إلى كالمحفكظة إضافة المالحة خاصة األطعمة بعض تزيد المثاؿ سبيؿ  فعمى    
صحية  أخطار إلى تؤدم قد األطعمة لبعض الممكثات بعض أف المعدة كما بسرطاف اإلصابة خطكرة
  في  بعض   كىك منتج(Aflatoxin) األفبلتككسيف مركب المثاؿ سبيؿ السرطاف فعمى حدكث كمنيا

 المكاد بعض   ىناؾ.الكبد سرطاف إلى حدكث كيؤدم السكداني كالفكؿ أ الفستؽ يمكث أف يمكف الفطكر ك
فالسكاريف  ،اإلنساف عمى أخطارىا يثبت لـ كلكف لحيكانات المختبر بالسرطاف اإلصابة تسبب قد الغذائية
 (اآلف حتى اإلنساف عمى عمميان  الخطر ىذا   يثبت كلـ المخبر جرذاف في المثانة سرطانات إلى يؤدم

 (17جازية،ب س، ص،
 المينية العوامؿ: 

 التعرض بسبب ببعض السرطانات اإلصابة ةرخطك الزدياد اإلنساف تعرض الميف بعض ىناؾ   
 اإلصابة زيادة إلى تؤدم بأنيا كصفت قد ميف عدة المكاد المسرطنة كىناؾ لبعض األمد كالطكيؿ المتكرر

 .السرطانات ببعض أنكاع
 اإلصابة الممكف كنكع السرطاف المسرطنة المادة تحديد مع الميف بعض يتضمف  المكالي  الجدكؿ

 :ليا التعرض نتيجة بو
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 يوضح الميف والمواد المتعرض ليا وبعض أنواع السرطاف الناجمة عنيا (2)جدوؿ
نوع السرطاف المادة المسرطنة المينة 

الرئة والغشاء المحيط بيا اسبستوز عماؿ البناء 

 الجمد  ، الكبد،الرئةالزرنيخ عماؿ المناجـ 

امينوبايفنيؿ  عماؿ الدباغة 

اوراميف 

بنزيديف 

نفتالميف 

المثانة  

المثانة  

المثانة 

المثانة 

البنزيديف  عماؿ الجمد واألحذية 

بنزيف 

المثانة واالنؼ 

ابيضاض الدـ 

نفتالميف عماؿ المطاط 

فينيؿ كموريد 

بنزيديف 

بنزيف 

المثانة 

الكبد 

المثانة 

ابيضاض الدـ 

األنؼ غبار الخشب عماؿ األثاث 

الرئة واألنؼ نيكؿ  عماؿ النيكؿ 

قطراف  عماؿ المواد البترولية والفحـ 

زيوت  

رماد الفحـ 

الرئة  

المثانة  

الجمد 

 

الرئة كروميـو عماؿ الكروميـو 

. (20 جازية،ب س،ص(
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  العوامؿ النفسية :
 في كتابو الشيير المظاىر السيككسكماتية لمسرطاف، كىك simons 1956يعتبر العالـ سيمكنز 

مف ابرز العمماء كاألطباء الذيف درسكا الجذكر النفسية الكامنة كراء السرطاف قد تكصؿ إلى االستنتاجات 
: التالية 

 تككف تمؾ أف يعجؿ بظيكر السرطاف دكف النفسية مايككف ىناؾ نكع مف الصدمات  -
 .الصدمات ىي السبب األكؿ لمسرطاف

االضطرابات في الكظائؼ الغددية تثيرىا كتطمقيا الضغكط االنفعالية كخاصة تمؾ  -
 .العتيد القمؽ أكالمتعمقة بمشكبلت الطفكلة 

باإلضافة إلى العبلج النفسي   يجمع بيف الجراحة كاألشعة كعبلج الغدد،أفالعبلج يجب  -
 .كالخدمة االجتماعية عمى مستكل الفرد كالجماعة كالعائمة

 :كما تمكف بعض المحمميف النفسانييف مف مالحظة ما يمي
 .معظـ النساء المصابات بالسرطاف كف يعانيف مف صعكبة في تقبؿ دكاتيف -
 مف مشاعر سمبية نحك الحمؿ كالكالدة   تقبؿ ،كمعظـ المصابات بالسرطاف كف يعانيف صعكبة -

 (.398،ص 2008بطرس،) . الحنجرةأككغالبا ما يككف مكضع اإلصابة الثدم 
  بالرغـ مف ذلؾ ال يتمكف احد مف العمماء التأكيد بكؿ دقة،  كيقيف عمى التأثير الميـ لمعكامؿ  -

النفسية  في ظيكر السرطاف ، بؿ انو مف المؤكد انو ىناؾ بعض الكضعيات  يمكف أف  يتمخض 
عنيا  ممعبا كساحة خصبة  كمفضمة  لنشكء السرطاف ، مثؿ  الصدمات ، العنؼ ، البطالة ، 

الطبلؽ، التحرش، المشاكؿ األسرية، أك المينية،  تعتبر حسب بعض األطباء كالمختصيف النفسيف 
 (hordé ;2016 ;p22)مكجكدة لدل المرضى قبؿ بأشير أك سنكات مف التشخيص بالسرطاف

 اىتماـ الباحثيف بالعكامؿ المسرطنة مثؿ العكامؿ الكيميائية إلي أشارفقد  Moirotأما الباحث الفرنسي  -
ىماليـكالتبغ كغيرىا  بتكمفتو الخاصة ، ،  تجارب عمى الفئراف اجرم المريض في حد ذاتو حيث ، كا 
كىي   بالسرطاف ىي الفار في حد ذاتو ،لئلصابة باف السبب كالعامؿ الرئيسي خبللياتبيف لو مف 
، اإلضاءة العزلة،  النقص في ،  قمة المثيرات الحسية ،  العجز مثبل عف النشاطإلىعكامؿ ترجع 

 العدكاني كالعنيؼ، تغذية غير متكيفة، كقت راحة غير كاؼ، السجف في محيط التبلعب مف الكثير
 السرطاف ىك أف إلىاصطناعي، نقص كمي في التحفيز الحسي  االيجابي،  كمف ىنا خمص الباحث 

 .  moirot ;2012 ).)  لمتدمير الذاتي  لممكضكع تخمؽ نكع مف السكماتيةنتيحو
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  ،Bonaparte, Freud et Pompidou السكماتي عند كؿ مف كالمرض كقد بحث حكؿ السرطاف  -
 بالسرطاف ال بد مف يككف الفرد اقؿ صرامة كجدية في حياتو، كال بد اإلصابة انو لتفادم إلىكخمص 

 (moirot ;2012 ). األحداث مركنة في مكاجية أكثر يككف أف

:  رطافػػػػػػػػػػػػػػيص السػػػػػػػػػػػػػػتشخ- 7
غالبا ما يتأخر التشخيص بسبب تطكره الصامت كقد يتـ أحيانا خبلؿ فحص طبي كاختبار دمكم 

  .كيقكـ التشخيص عمى فحص إكمينيكي
منطقة  الرقبة ، يبدأ التشخيص باستجكاب مع جس لكؿ أعضاء الجسـ كمناطقو خاصة  الجمد ،

 la)كما يجب القياـ بفحكصات دقيقة بالنسبة لممناطؽ  اإلدخاؿ كاإلخراج  األمعاء كالعقد الممفاكية، البطف،

touche rectal)،   كىذا بالنسبة لسرطاف القكلكف كالبركستاتة كباختبار جينكككلكجي بالنسبة لسرطاف عنؽ
   (.lavallois ;2003 ;162) الرحـ كجسد الرحـ

  : خبيثا كيتـ بالطرؽ التاليةأكإذا كاف السرطاف حميدا  كما تجرم عدة فحكصات لتحديد نكع الكـر ،
 الجمدية البسيطة ليزيؿ األكراـ الكـر جراحيا كفحصو استكلكجيا كىذا ما يجرم مع جميع استئصاؿ -

 (202،ص 1999األغبر ،) كاف خبيثا إذا تكاصؿ الفحص أك كاف حميدا إذا كميا الكـر
 كىك ميـ جدا لمساعدة الطبيب عمى تشخيص السرطاف كفي عممية (Biobsy)فحص األنسجة  -

فحص األنسجة تؤخذ عينة مف األنسجة لمفحص تحت المجير مف قبؿ اختصاصي األمراض،  
 .التنظير، اإلبرة، الجراحة: كذلؾ بثبلث طرؽ 

 يقكـ الطبيب بالنظر إلى مناطؽ داخؿ الجسـ مف خبلؿ (Endoscopie)عند اخذ عينة بالتنظير  -
أنبكب رفيع كمضيء كيسمح التنظير لمطبيب بمعرفة ما يحصؿ داخؿ جسـ المريض، كالتقاط 

 .الصكر، كما يمكف لو نزع أنسجة أك خبليا لفحصيا إذا دعت الضركرة لذلؾ
عند اخذ العينة باإلبرة يغرز الطبيب إبرة في المنطقة التي يشتبو بككنيا شاذة كيمكف لو عند إجراء  -

 :الجراحة القياـ بكاحدة مف العمميات التالية
 كعندىا يقكـ الجراح بإزالة الكـر بكاممو كأحيانا يزيؿ  Exisionel biobsy  الخزعة االستئصالية

 معو بعض األنسجة السميمة المحيطة بو 
ذا ثبت  كجكد السرطاف تتـ إزالة  (Incisional biobsy ) الخزعة الشقية فيزيؿ الجراح قسما مف الكـر ، كا 

 (174،ص2010يحيى،)كامؿ الكـر فكرا أك في عممية الحقة 
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 عف طريؽ الرنيف المغناطيسي كالذم أك الصكتية أكيككف إما باألشعة السينية  :الفحص باألشعة -
 مـ  ميما بعدت عف السطح كمثمو في ذلؾ في 2 إلى ثانكية يصؿ حجميا أكيكشؼ لنا أكراـ أكلية 

 .حالة أكراـ المخ كاألعصاب
 :مثؿتكشؼ لنا عف بعض المكاد التي تفرزىا بعض األكراـ كتسمى عبلمات األكراـ  الفحص الدموي -

 .في حالة سرطاف الكبد كالعظاـ(  Alk Phophatasce)ارتفاع إنزيـ 
 .في دـ مرضى سرطاف القكلكف (  CEA)كجكد 

 . بنسبة مرتفعة عند مرضى سرطاف البركستاتةAFPكجكد البركتيف 
في حالة سرطاف الرحـ يساعد مسح لعنؽ الرحـ باكتشاؼ الكـر المبكر كبالتالي ينقص مف  المسح -

 .خطكرتو
 fibroscopeالكشؼ عف األكراـ اليضمية عف طريؽ الفيبركسككب  -
 سنكيا ألخكات كبنات  Mammographie العائبلت التي ليا استعداد كراثي  مف خبلؿ أفرادمتابعة  -

 . ) Encyclopédie medicale ;1997 ;P99)  أصيبت بالسرطاف الثدمأكامرأة مصابة 
إف األطباء ينظركف عادة إلى عدة عكامؿ قبؿ التكصية بفحص مبكر ، فيـ ينظركف إلى العكامؿ 

المرتبطة بالفرد ، أك بالفحص أك بنكع السرطاف، الذم يتقصى عنو، فعمى سبيؿ المثاؿ يأخذ األطباء بعيف 
االعتبار سف الشخص كتاريخو الطبي كحالتو الصحية العامة كتاريخ عائمتو  كنمط حياتو،مع التركيز عمى 

مخاطر إصابة الشخص بأنكاع محددة مف السرطاف، باإلضافة إلى ذلؾ فاف الطبيب يقيـ دقة كمخاطر 
، كما يقيـ فعالية العبلج كاآلثار الجانبية المصاحبة لو في  الفحص نفسو كفحكص المتابعة التي قد تمـز

 (.172،ص2010يحيى،)حاؿ اكتشاؼ المرض

 : أعػػػػػػػػػػػػراض السػػػػػػػػػػػػػػػػػرطاف–8
 :األعراض العامة 8-1
 .قرحة أك تشقؽ الجمد ال يندمؿ بالمعالجة العادية خبلؿ أسبكعيف- 

شامة تغير شكميا أك حجميا أك تغير لكنيا إلى السكاد أك ابتدأت بالحؾ أك التقرح أك النزؼ أك - 
 .االلتياب

 .بحة أك تبدؿ في الصكت ال يزكؿ خبلؿ فترة قصيرة- 

 .سعاؿ مستمر ال يزكؿ رغـ العبلج كقد يصاحب بإفراز مف الصدر بشكؿ بمغـ  قد يككف مصحكبا بالدـ-
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الثدييف أك تغير  عقد أك كـر في الثدم غالبا ما يككف غير مؤلـ، أك ظيكر تغير في شكؿ أك حجـ أحد- 
 .دمكم منيا مكضعي في جمد الثدم بشكؿ انخفاض أك غكر في الحممة أك ظيكر نزؼ

 .غير مؤلمة ظيكر كـر في أم مكاف مف الجسـ، أك ظيكر ضخامة عقد لمفاكية في الرقبة أك اإلبط- 

أك الشككل مف  صعكبة بمع الطعاـ أك قيئ مستمر كالشككل مف سكء اليضـ المستمر مع فقداف الشيية- 
 .كتمة أك ألـ مستمر فيو أعراض فقر الدـ مع الشحكب ك الكىف أك ظيكر تضخـ في البطف أك كجكد

 .تبدؿ في عادات التغكط مع ظيكر إمساؾ أك متناكبة مع إسياؿ ككجكد دـ مع الغائط- 

 .ظيكر الدـ مع البكؿ في نياية البكؿ أك مختمطا معو أك شككل مف صعكبة كتعدد البيبلت- 

نزؼ غير طبيعي مف الرحـ في غير كقت العادة الشيرية أك بعد انقطاعيا أك ظيكر إفراز غير طبيعي - 
 .مف الرحـ

 (52،ص 2003 رفاعي، مرواف ( ..أم نزيؼ غير طبيعي مف أم مكاف مف الجسد- 

  :األولي الوـر مف موضعية أعراض-  8-2
 كالنزؼ الكـر كاأللـ كتمة نمك تشمؿ األعراض كىذه المجاكرة النسج كاألعضاء تدمير عف ناجمة
 المريض انتباه تمفت أف يجب الجسـ مف ما مكاف كتمة في فظيكر ،المصاب العضك كظيفة كاضطراب

 نزيؼ حصكؿ أك كاضح سبب دكف كجكد معيف مكاف في مزمف ألـ كجكد كذلؾ ،الطبيب كتدفعو لمراجعة
 عبلمة قد يككف كظيفي تغير كحدكث ،التغكط أك التبكؿ أك السعاؿ أك مع القيء سكاء عضك أم مف

 .السعاؿ أك أك التنفس التغكط أك التبكؿ عادة في كتغير سرطاف
  :البعيدة االنتقاالت أعراض .-  8-3

مثؿ  االنتقاالت ىذه أعراض تظير كلذلؾ باضطراد كتبلن تنمك تشكؿ الكرمية االنتقاالت إف
 العظمية الكسكر أك االختبلجات أك كنكبات الصرع خاصة أخرل أمكر إلى باإلضافة السابقة األعراض

 .(7-6ب س ،ص ص  جازية، ).سبب كاضح غير مف
ىذه األعراض التي تطرقنا ليا، ىي أعراض عامة تخص اغمب أنكاع السرطاف كالتي تعد بمثابة الدالالت 

التي تشير باحتمالية تشكؿ الكـر السرطاني في الجسـ، كسكؼ نتطرؽ إلى أعراض كؿ نكع مف أنكاع 
 .السرطاف بالتفصيؿ في عنصر أىـ أنكاع السرطاف

 



 الفصؿ الثالث                                                 السرطاف والصدمة النفسية
 

 98    السرطاف والصدمة النفسية

 

  :افػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسرط واعػػػػػػػػػػػػأف أىـ- 9
 الجمد سرطاف: 

 يمكف سرطاف أكثر أنو الحظ كلحسف المزمنة القرحة أك الكـر فيشبو ، كمختمفة متعددة أشكاالن  يأخذ
 ال السرطانات ىذه أكثر أف كما المبكرة أطكاره في كرؤيتو كخاصة تشخيصو بسيكلة ذلؾ كيرجع، شفاؤه
مخبريا  كمو أك الكـر مف جزء بفحص التشخيص مف التأكد كبعد ،الجسـ في عميقة كبعيدة  أجزاءإلى تمتد

 (53 ص ، ىاشـ-)
 والمساف والشفة الفـ سرطاف: 

 يظير كما ،الشفة السفمى في غالبان  اإلصابة كتحدث النساء مف أكثر الشفة بسرطاف الرجاؿ يصاب
 غير قرحة شكؿ عمى السرطاف كيظير ىذا ،الفـ داخؿ جزء أم أك المساف عمى السرطاف مف النكع ىذا

 شقكؽ شكؿ عمى أك متصمبة بقعة أك صغير كـر عمى شكؿ أك عمييا أسابيع ثبلثة مركر رغـ ممتحمة
 ، قرنفمي أك قرمزم كلكنيا كرطبة ناعمة تبدك الطبيعية كالشفاه ،مدة مناسبة خبلؿ تشفى ال الشفة عمى
 كتكبر في ببطء تنمك بؿ لبللتئاـ ميؿ أم عمييا يبدك بالحراشؼ ال مغطاة بيضاء بقعة ظيرت بيا ما فإذا

 البارز النسيج مف كتككف كتمة أحيانان  صمبة قرنية كتمة تككف قد أنيا كما ، سمكان  القشرة تزداد كقد، الحجـ
 .الشفة سطح فكؽ

زالة  كاألسناف الفـ نظافة عمى المحافظة يجب كىنا  األسناف كالتغمب عمى الحمؽ مف العفكنة كا 
 الكحكلية المشركبات كيجب تجنب  ,المنخكرة األسناف كمعالجة  ,كمعالجتيا المكسكرة أك الصنع الرديئة

 استعماؿ أشعة الجراحي أك بالتدخؿ إما ىنا كالعبلج السرطاف نمك عمى تساعد عكامؿ ألف كميا ،كالتدخيف
  .الراديكـ

 الحنجرة سرطاف: 
 نتيجة كبحة الصكت ،أجش نغـ أك بحة ظيكر ىك الحنجرة لسرطاف كمنذرة مميزة عبلمة أىـ إف

 حركة تعترض الصغر األكراـ المتناىية كحتى، الصكتية الحباؿ أحد حافة عمى السرطاف نمك أك لكجكد
 كحبالو  الشخص حنجرة الجراحة  إلنقاذ مف حينذاؾ المبحكح كالبد الصكت تصدر التي الصكتية الحباؿ

 قد إذ  ,لمزىرم الدـ فحص الصكت تغير أكقات حاالت كؿ في يجب    كما،نفسيا حياتو بؿ ،الصكتية
 في شخص سمبية النتيجة كانت إذا أما  ,الخاص الطبي العبلج بعد الحاؿ يعتدؿ كغالبان  لسبباىك  يككف
 لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية  )  الخبيث المرض عمى تدؿ أخرل إنذار عبلمة فيذه العمر متقدـ

 . (36العالي،ص
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 المريء سرطاف: 
 مف ابتداءن  البمع بالتدريج صعكبة كتزداد الشيية فقداف ثـ البمع صعكبة ىك أعراض المرض أكؿ

 في المريض عمى يصعب حتى مثؿ الميمبية الرخك بالطعاـ كانتياءن  كالخبز المحكـ مثؿ الصمب الطعاـ
األعراض  بدء منذ أشير ثمانية خبلؿ المرحمة ىذه إلى كيصؿ المريض ، الماء مف قميؿ بمع المطاؼ آخر

 عمى تضغط الميمفاكية التي الغدد في تضخـ مع الشديد اليزاؿ  إلى كتؤدم جدان  خطيرة كمضاعفاتو 
 الصكت بحة إلى يؤدم عصب الحنجرة  مما عمى تضغط كما السمبثاكية كاألعصاب اليكائية القصبة

 .نزؼ شديد مع بالمرمء بثقب  منتيية التيابات أك رئكم التياب إلى أك التنفس كصعكبة
 المعدة سرطاف: 

 يككف أف بعد إال فييا الخطر عبلمات ال تظير المعدة سرطاف حاالت أرباع ثبلثة أف نجد  لؤلسؼ
 ما حد إلى تشبو لممريض األكلى كالعبلمات الجراحي التدخؿ مستعصيان عمى كأصبح استفحؿ قد المرض
  :قرحة المعدةأعراض 

  ,األلـ مف لمزيدمصدرا نفسو  الطعاـ يصبح األياـ تكالي مع كلكف ,إطعاـ بعد تختفي الجكع عند آالـ -
 بالكـر مسدكدان  المعدة مخرج إذ يصبح  ,القيء مف كثبات تنتابو ثـ الطعاـ عف الشخص يعزؼ كلذا

  .الخبيث
ذا - ا   الكزف في عامان نقصان  ضعفان  األكلى العبلمات تككف  ,الحس مرىؼ غير عجزكا  الشخص كاف  ك 

مساكا كأنيميا الكجو في اصفرار ن  ا   الكتؿ مف قطع عف عبارة ىي مادة كريية الشخص يقيء كأحيانان  ,ك 
 .السرطانية

 يصابكف الذيف المرضى جميع بيف فمف ،مفزعان  يبدك ىذا المرض تشخيص في التأخر أف كالكاقع -
 األكاديمية )متقدمة فحالتيـ الباقكف أما ,جراحيا عبلجو يمكف نصفيـ مف أف أقؿ نجد المعدة بسرطاف
 .(37العالي،ص لمتعميـ البريطانية العربية

 القولوف سرطاف: 
 نفسو فيجد الشخص  , الطريؽ في بانسداد الشعكر ىك القكلكف في سرطاف لكجكد عبلمة أكؿ إف

ذا الرائحة  خركج غازات كريية يعقبو شديد انتفاخ مع مفاجئ مستعصي بإمساؾ أصيب كقد ا   كبر ما ك 
 بأصكات األمعاء مف الغازات خارجة تيدر عندما تزكؿ, المخاض آالـ تشبو آالـ الشخص انتابت الكـر

 .فييا شؾ ال عبلمة خطر كىذه  ,مدكية مزعجة
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 الكبد سرطاف: 
 الصفراء أك كيس األمعاء أك القكلكف أك المعدة مثؿ أخرل جية في سرطاف نتيجة الغالب في ىك
 .لمعبلج قابؿ غير كىك لؤلسؼ عبلمتو ىي اليزاؿ الشديد مع العينيف كبياض الجمد كاصفرار

 نكعاف  ىناؾ:البنكرياس سرطاف:  
 ككميا شديدة آالمان  كيسبب جسـ البنكرياس كسرطاف  ,الجسـ اصفرار كعبلمتو ,البنكرياس سرطاف

 .لمشفاء قابمة غير
 الثدي سرطاف: 

 ىك األكراـ عبلج أحدث عمى األبحاث كالعبلجات بأف استقرت قد العالـ في الدراسات  أف
 كثيرا ما فاألكراـ  , ،عمميان  ذلؾ طبقنا ما إذا المتاعب مف الكثير المرأة تتجنب لذلؾ لو المبكر االكتشاؼ

   إف،ليا ثمنان  حياتيا المرأة  تدفع قد إلى أكراـ  تحكلت أىممت لك  ، , مف المراحؿ حميدة مرحمة في تككف
  إف، 3.5  %إلى 18 %.مف  الكفيات نسب تخفيض العممي التقدـ بفضؿ استطاعت المتحدة الكاليات

 كمكقعو الثدم ككجكد إفراز مف حممة ، الثدم في تكـر أك عقدة ظيكر الثدم سرطاف عمى دليؿ أكؿ
 إنجاب بيف العبلقة عمى تمت التي كاإلحصاءات البحكث دلت   كقد.، الخارجي العمكم الربع ىك المفضؿ
   فالثابت،تفسير بدكف كانت التي العبلقة كىي ،الثدم بسرطاف اإلصابة فيالمرأة  كبيف فرصة األطفاؿ

 البلتي أك  ,تزيد أك  شيرا36 مجمكعيا يبمغ فترة الثدم مف أطفاليف بإرضاع قمف البلتي السيدات أف
 عمى السرطاف مف النكع بيذا تعرضيف لئلصابة نسبة تزيد ال ,، مبكرة سف في لدييف الطمث انقطع
 عمى الثمثيف بمعدؿ تزيد  ، المتزكجات غير لمنساء ىذا الخطر نسبة فإف ذلؾ كمع ،العادم المعدؿ نصؼ
تعرضان  أكثر أنيف يبدك الثدم سرطاف ضحايا كأخكات بنات فإف ،ىنا دخؿه  كلمعبلقة العائمية ، األقؿ
 35 بيف ما األكلى عمرىا مف فترتيف في المرأة  عند الثدم سرطاف حاالت   كتحدث،بو اإلصابة لخطر
 )الفترة الثانية في تحدث اإلصابة  مف  67 %ك سنة 60 إلى 55 بيف ما كالثانية سنة  40إلى

 . (38العالي،ص لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية
 الرحـ سرطاف: 

 لو بالعادة عبلقة ال كىك ، الرحـ مف الطبيعي غير الدمكم النزيؼ الرحـ سرطافأعراض  أىـ
الرائحة ككريو  طبيعي إفراز غير يخرج قد كما، كقت منذ الحيض انقطاع بعد حدث إذا كبخاصة الشيرية

 الرحـ سرطاف يسبب كما ،التناسمية مف أعضائيا مناسبة ببل ينزؿ  ، ميتة سرطانية قطع عمى يحتكم إذ
 بعد يحدث الذم الميبمي كالنزيؼ ،القاتـ كاألحمر الفاتح بيف القرنفمي لكنو يككف بالدـ إفراز مخصَّب

، الرحـ  عنؽ في سرطاف كجكد عمى دليبلن  العادة في يككف مباشرةن  الميبمي الغسيؿ أك بعد الجنسي الجماع
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 كحت عمؿ مف ال بد الحالة ىذه في ،الحجـ صغير الكـر يككف عندما طفيفان  النزيؼ ىذا يككف ما كغالبان 
 .سرطانية خبليا عف بحثان  الناتج كفحص لمرحـ

 الرئة سرطاف: 
 عدد عشرة أضعاؼ بو المصابيف عدد يبمغ حيث ،الرجاؿ خاصةن  يصيب مرضان  الرئة سرطاف يعتبر

 بأف أجمكس لكس في الرئة معيد سرطاف أخرجيا التي اإلحصائيات دلت كلقد ،بو المصابات السيدات
 المرض ليذا ثابت عارض  كأكؿ،  واحد إلى ستةبنسبة  في النساء منيا الرجاؿ في حدكثان  أكثر اإلصابة

 مفكثيرا  إف حيث ،األحياف مف كثير في أمر صعب السعاؿ سبب  عمى تعرؼ اؿأف غير ،السعاؿ ىك
المستمر تقريبان  بالسعاؿ مصابكف الناس

 الجيكب كمف أمراض  المزمف الشعبي االلتياب مف , المعتدلة المناطؽ في السعاؿ ينشأ ما فكثيرا .
 ثـ ،أشير عدة إلى تمتد قد لفترة يتمكه السعاؿ كقد االنتشار كاسع مرض كىك ،بالبرد اإلصابة كمف األنفية

 .شخص انتباه يثير ال الذئب يشبو الذم السعاؿ لدرجة أف مشيكر التدخيف عف الناشئ السعاؿ إف
 المثانة سرطاف: 

 كيمتزج لسرطاف المثانة عبلمة أكؿ الدمكم البكؿ  :كىي التاليةباإلعراض المثانة  سرطاف يتميز
 كالبكؿ ،بو المكجكدة الدـ كمية البكؿ حسب لكف تغيُّر شدة كتتبايف ،متجانسان  لكنو يصبح بحيث بالبكؿ الدـ

 المثانة سرطاف كجكد عند التبكؿ في مع عسر  ,مخمكطان  أك البكؿ نياية في إما يظير الدمكم
ما  كثيرا  أنو غير ،مطمقان  مؤلـ غير المبكر المثانة سرطاف حاالت في النزيؼ يككف   كقد،كالبركستاتة

 لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية  ).التبكؿ  مراتعدد في كازدياد التعب ببعض مصحكبان  يككف
 (38العالي،ص

 الكمى سرطاف: 
 سرطانات كتسبب أغمب ،المسنيف عند خاص كبصكرة الكبار أك الصغار الكمية  سرطاف يصيب

 بكجكد االشتباه أك لكجكد   عبلمة,البكؿ في الدـ ظيكر كيعتبر ،نمكىا أطكار أثناء في النزيؼ الكمية
 عمى كيختفي يظير حيث  ,منتظـ غيراألكراـ ىذه  مف الصادر النزيؼ يككف كقد ،الكمية في سرطاف
 تكرمان  يحدث أف بدرجة كتضخمو الكـر نمك ىي الكمية عبلمة لسرطاف أكؿ تككف كأحيانان ، متباعدة فترات
 .في البطف أك الجنب في

 غير ،أطكارىا المبكرة في تشخص قمما أنيا حيث  ,منخفضان  الكمية سرطاف مف الشفاء معدؿ يعتبر
  .رامبؾ التي تكتشؼ الصغيرة لؤلكراـ بالنسبة مشجعة االستئصاؿ الجراحي نتائج أف
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 البروستاتة سرطاف: 
 قد ىرمكنات الجسـ أف عمى دالئؿ تكجد أنو غير ،البركستاتة لسرطاف معركفة أسباب تكجد ال

 التبكؿ عممية بعد أكؿ األمر المريض يبلحظ أفإعراضو كمف  ،السرطاف ظيكر في ميمان  تمعب دكرا 
 ،حجميا في البركستاتة غدة كبرت كمما اندفاع البكؿ كيقؿ ، فيو التحكـ يمكف ال مستمر " تنقيط " يحدث
 , البكؿ مف كبيرة بكمية المثانة احتفاظ إلى يؤدم كىذا ،البكؿ تفريغيا مف يصعب المثانة أف نجد ثـ كمف
برغبة  كاإلحساس الشعكر إلى المريض يدعك مما بالبكؿ المثانة امتبلء إلى بالتالي كيؤدم ىذا ،التبكؿ رغـ

 كأسفؿ كالقضيب كالمستقيـ المثانة في متزايدة آالمان  أيضان  المرض ىذاأعراض  كمف ،التبكؿ في متكررة
 .كاألرجؿ الكميتيفك الظير

   كيعطى،البركستاتة سرطاف لشفاء الكحيد العبلج لمبركستاتة االستئصاؿ الجراحي التاـ يعتبر
 .األكيد الشفاء مف طبية نتيجة المبكر العبلج

 (: الموكيميا) الدـ سرطاف 
 ىذا األطباء أطمؽ كقد ,،  األبيض الدـ الكممة ىذه كتعني  المككيميا  يعرؼ باسـ الدـ سرطاف أف

 يقؿ متفاكتة حيث بدرجات المرضى ىؤالء يصيب الذم الدـ فقر نتيجة باىتان  يبدك المصابيف ألف دـ االسـ
 قفزت كقد فنجدىا  , الكريات البيضاء عدد يزداد حيف عمى  ,السارم الدـ في نسبيان  الحمراء  الكريات عدد
 في بيضاء كريو ألؼ خمسمائة   كأحيانان ,ألؼ مائة إلى الكاحد المكعب المميمتر في آالؼ سبعة مف

 .(39العالي،ص لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية )المكعب المميمتر
 سرطاف الدماغ: 

يعتبر الدماغ أكثر المكاقع تعرضا لمسرطاف، كبالنسبة المئكية ىي األعمى لدل األطفاؿ حيث  
 . انو يسبب تشكىات النظر أك االزدكاجية األشياء كالشعكر بالدكخة كصعكبة المشي

كتتبايف أعراض أكراـ المخ حسب مكضكع الكـر بالضبط فعندما ينشا في أجزاء المخ التي تبعد عف 
المراكز العصبية اليامة كالحيكية كمسالؾ األعصاب فانو  قد ينمك إلى حجـ كبير دكف أف يسبب أم 

عبلمة لممريض عمى غير األكراـ المتناىية الصغر كالتي تنشا في مكاقع حساسة  قد تسبب 
جبرائيؿ )اضطرابات مزعجة كرىيبة ،أما العبلج فيككف بالجراحة كالعبلج باألشعة 

 (.161،ص1993،
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 :رطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج السػػػػػػػػػػػػػػػع-10
 كال باالستئصاؿ التاـ تشفى الحميدة فاألكراـ الكـر نكع حسب يختمؼ العبلج أف المؤكد      مف

 أىـ كمف 20 اؿ خبلؿ القرف العبلج في ممحكظ تقدـ حدث فقد الخبيثة لؤلكراـ بالنسبة أما ثانية، تعكد
  :المتاحة العبلجات

 الجراحي العالج: 
 ؛ 1878 عاـ في السرطاف إمكانية شفاء عف تقرير أكؿ جاء عشر، التاسع القرف في استخدامو بدأ

 في الكبير التقدـ كحدث جراحيا، عبلجيف كالبلئي تـ الثدم بسرطاف المصابات مف %5 شفاء تـ حيث
 الثدم استئصاؿ يتـ ،حيث بالثدم كـر في مرة ألكؿ الجراحي الجذرم االستئصاؿ باستخداـ 1891 سنة

 الناجح الجذرم االستئصاؿ إمكانية األطباء سجؿ 1935 عاـ حمكؿ الغدد الممفاكية كمع كمعو كامبل،
 (.59 بادويالف ،ص)لجميع األكراـ 
 عمى أنسجة تأثيرا كأقميا الطرؽ، أقصر مف الكـر مكضع إلى الكصكؿ الجراحي العمؿ يستيدؼ

 تمييدا أنسجتيا كتحميميا، مف خزعة استخبلص عبر الكـر ، تسرطف مف التحقؽ ثـ كمف السميمة الجسـ
 مع المتكفرة، التقنيات كافة ممكف كباستخداـ ضرر كبأقؿ السرطاني النسيج مف ممكف كـ أكبر الستئصاؿ

 األنسجة مف معينة مساحة إزالة  إلى المجاكرة، إضافة الحيكية األعضاء عمى ذلؾ مراعاة تأثير
 مكضكع الكـر خبليا انتقاؿ المعتاد مف مكاضع أك أم الممفاكية، الغدد خصكصا القريبة كاألعضاء
. (جمعية ادـ لسرطاف الطفولة )إلييا الجراحة

 اإلشعاعي العالج: 
  كاكتشؼ بيكركرؿ النشاط اإلشعاعي  1895ركنتجف األشعة الصينية  في عاـ " اكتشؼ قد

   . كتـ استخداـ كؿ ىذه االكتشافات في عبلج األكراـ1898كاكتشؼ مارم ككرم  الراديكـ في عاـ 
 السرطانية كمعالجة الخبليا بنية تدمير في لئلشعاع المختمفة التطبيقات اإلشعاعي العبلج يكظؼ

 عمى كتسميطو عالي الطاقة إشعاعي دفؽ تكليد أك المشعة، كالنظائر العناصر باستخداـ سكاء األكراـ 
 آدـ جمعية( تأثيراتو لتخفيؼ كتمة الكـر تقميص أك نيائيا عمييا القضاء بغية الكرمية، كالخبليا األنسجة
 .)الطفولة لسرطاف

 مكتيـ إلى ما يؤدم جزيئات تدمير عمى قدرتو في العبلج ىذا فاعمية تكمف السرطانية الخبليا في
إلى  بدكره يؤدم كالذم إلى تدميرىا يؤدم ما باإلشعاع السميمة الخبليا تتأثر اإلشعاعي العبلج كأثناء

 أف يمكف نفسيا تصميح عمى القدرة لديو تتجدد ألف أف الخبليا ليذه يمكف ىذا رغـ لكف جانبية، أعراض 
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 ليذه يمكف الدـ، فقر الشعر، فقداف إسياؿ، التقيؤ، مثؿ الغثياف، جانبية آثار اإلشعاعي العبلج يحدث
الطبيعي  نشاطيا كتستأنؼ لتجدد كقتا الخبليا أف تأخذ بعد تتبدد أف الجانبية اآلثار

. (NEZU et al, 2003,269) 

 الكيماوي العالج:  
 في استخدمت السامة التي الكيماكية المكاد نجاح اكتشاؼ بعد 1943 سنة في  العبلج ىذا بدأ
 التي الخبليا قتؿ عمى تعمؿ األدكية  كىذه، اليكجيكينية  الممفاكية األكراـ عبلج في الثانية العالمية الحرب

 كتـ الغدد الممفاكية، كسرطاف الدـ سرطاف في فقط الكيماكم بالعبلج يكتفي كعادة،  التكاثر طكر في ىي
 خبليا كؿ لتدمر الكيماكية مف المكاد جدا كبيرة جرعات إعطاء بعد تتـ كالتي النخاع زرع عممية استحداث

 .لممريض العظمي النخاع كذلؾ كتدمر الكـر
 السمية لخبليا، مف نكع كىك كانتشارىا انقساميا كتمنع الخبليا، نمك تحبط التي األدكية مف نكع كىك

 كغير السرطانية تطاؿ الخبليا سميتو أف الكيميائي العبلج كمشكمة بالتمؼ، النامية الخبليا تصيب حيث
 :كالمتجددة مثؿ الحيكم النشاط ذات الخبليا كبالذات السرطانية
 المنكية كالحيكانات البكيضات مثؿ الجنسي النشاط ذات الخبليا، الشعر -
 في نقص يحدث ما الخبليا، كاستبداؿ نمك العبلج يثبط حيث الدـ، خبليا مثؿ الدمكية الخبليا -
 بسبب النزيؼ ، الحمراءالكريات عمى األثر بسبب الدـ فقر البيضاء، الدـ كريات ىبكط بسبب المناعة
 كلتقميؿ األلـ كلتخفيؼ األكراـ لتصغير تمطيفا الكيميائي العبلج يستعمؿ  كقد، الدمكية الصفائح عمى األثر

 )الخطيب ( بعدىا أك الجراحة قبؿ قد يستعمؿ  كمااألعراض
 اليرموني العالج: 

 كيتـ الثدم أكراـ في مضادات االستركجيف مثؿ اليرمكف عمى المعتمدة األكراـ في كيستخدـ
  .ىرمكف الذككرة لتقميؿ البركستاتة أكراـ في الخصيتيف استئصاؿ

 نسبة كأصبحت  لمعبلج، النيائية النتيجة تحسيف إلى مجتمعة العبلجات ىذه استخداـ أدل  كلقد
   .حكالي خمسيف بالمائة تشكؿ الشفاء

 الجيني العالج:  
 كالذم الجينات في الخمؿ الحادث في يتحكمكا أف الكراثية اليندسة طريؽ عف العمماء يحاكؿ حيث

  .السرطاف حدكث إلى يؤدم
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 :المناعي العالج  10-6 
 الخبليا عمى كالقضاء كذلؾ بالبحث السرطاف، مقاكمة في كبير دكر لو المناعي الجياز أف ثبت لقد
 معدالت استخداـ في العمماء فكر كلقد األشخاص، "كؿ  في يكميا تتككف كالتي بالطفرات المصابة
(.  61 بادويالف،ص،)السرطاف عبلج في  البيكلكجية  االستجابة

 بتكظيؼ آليات عبلج كىك الحيكية، لبلستجابة المعدؿ العبلج أك الحيكم بالعبلج أيضا كيعرؼ
ثارةالداخمية  الخبليا بتمييز المتعمقة اآلليات خصكصا ، المختمفة المناعي الجياز عمؿ  الفعؿ ردكد كا 

 بشكؿ المناعة، جياز دعـ كتحفيز بغية كتعزيزىا، المناعية الخبليا إنتاج معدؿ رفع كآليات المناعي،
 كخبليا السرطانية الخبليا لمعاممة أك األمراض كمكافحة العدكل لمقاكمة سكاء ، مباشر غير أك مباشر
 حيكية مركبات باستخداـ كذلؾ األكراـ لعبلج الجانبية التأثيرات إدارة في لممساعدة أك كتدميرىا، عدكة
 (. جمعية ادـ لسرطاف الطفولة )المناعية طبيعيا المنظكمة خبليا تفرزىا

 : chrono chimio thérapie   العالج الكرونو كيميائي10-7

 

يقكـ ىذا العبلج الحديث عمى محاكلة تعديؿ بأكبر شكؿ ممكف العبلج الكيميائي، عف طريؽ تفعيؿ 
  INSERM "إليقاع البيولوجي  والسرطاف ا" اكبر لو ، حيث تكصؿ الباحثكف في   المؤسسة  األكركبية 

 الساعة بالحسباف يأخذ الذم  العبلج مف النكع ىذا باف  ، Francis Levi كالمؤسسة مف طرؼ الباحث
 لمرضى الكيميائية كاألدكية العبلجات سمية خفض في تساعد  حده، عمى حالة بكؿ الخاصة  البيكلكجية
 ، الجيني كفيؿ كالبر الجنس باف سبؽ ما إلى باإلضافة كضحكا الباحثيف ىؤالء كنفس  ، السرطاف
 غير يبقى الكيميائي العبلج أف حيث ، عبلجية كطريقة كجية أحسف الختيار  أساسا معديف  لمحاالت

 تجعؿ كالتي كثيرة تعد كالتي  بو، المرتبطة الجانبية اآلثار إلى إضافة السرطاف، أنكاع اغمب لعبلج متاح
  الجانبية، األعراض ىتو بتخفيض يسمح كيميائي الكرونو العبلجؼ  العبلج، عف تتكقؼ الحاالت بعض
  (Levi.2009)   العبلج ىذا فعالية ب األكركبية المؤسسة في الباحثيف أشاد حيث

مف خبلؿ التطرؽ إلى الجانب الطبي كالبيكلكجي ألىـ أنكاع السرطانات ، كاىـ العبلجات المتاحة 
فإننا نبلحظ مدل صعكبة التعامؿ مع مختمؼ ىذه األنكاع كاغمبيا غبر قابمة لمشفاء خاصة إذا تأخر 
التشخيص، كما أف التطرؽ إلى أنكاع العبلجات المختمفة بيف لنا صعكبة ك تعدد اآلثار الجانبية ليا ، 
كىذا ما يستمـز منا كأخصائييف نفسانييف عيادييف ، التطرؽ إلى الجانب النفسي ليؤالء المرضى، حيث 
البد مف اإلشارة الى حالة الصدمة النفسية التي تنتج عف التشخيص بيذا المرض ، دكف إىماؿ أىـ 
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االضطرابات النفسية التي تعاني منيا ىتو الفئة ، ككيفية عمؿ الجياز النفسي كتكظيؼ الميكانيزمات 
 .الدفاعية لبلنا في تحقيؽ التكازف النفسي كىذا ما نتطرؽ إليو في العناصر المكالية

 :السػػػػػػػػػػػػػػػرطاف والصػػػػػػػػػػػػػػػػػدمة النفسيػػػػػػػػػػػة لدى الراشػػػػػػػػػػػػػد 11
 : الصدمة النفسية1- 11

 مف جدا كبيرة لزيادة كجيزة فترة خبلؿ تؤدم اإلنساف حياة في معاشة تجربة أك حدث ىي الصدمة
 التكتر خفض محاكلة أك مجابيتيا أف إذ نفسو، فيو الشخص يجد الذم كبالعجز لشدتيا تبعا تتحدد ،اإلثارة
 حيث لمكاجيتيا بدفاعاتو لمقياـ األنا يضطر ما كىذا،بالفشؿ تؤكؿ كمألكفة سكية بحمكؿ عنيا الناتج
  .النمك مراحؿ كتكقفات التثبيتات كطبيعة األنا لقكة تبعا الدفاعات تختمؼ

 كبالعجز بشدتو يتحدد الفرد حياة في حدث أنيا عمى النفسي التحميؿ مصطمحات معجـ عرفيا كقد
 كآثار اضطراب مف النفسي التنظيـ يثيره بما حيالو، المبلئمة كاالستجابة فيو نفسو الشخص يجد الذم
 بالنسبة مفرطة تككف  اإلثارةمف بفيض االقتصادية الناحية مف الصدمة كتتصؼ،  لممرض مكلدة دائمة
  .اإلثارة ىذهعمى  السيطرة في لكفاءتو كبالنسبة االحتماؿ عمى الشخص لطاقة

( laplanche et pontalis,1985,p300  .) 

 أتت  الصدمة لمةؾ الجراحة، ك الطب في قديما مستعممة تعابير ىي الصدمي أك الصدمة لمة ؾإفّ 
  (Plaie) قرح أك (Blessure) جرح تعني ، التي(trauma) اليكنانية الكممة مف األكركبية، المغات في

 أك ، مباشرة قكة سببتيا جسمية إصابة إلى إما يشير عاـ، مصطمح كىي عنيفة، بطريقة نتجت قد تككف
 . شديد انفعالي ىجكـ فييا تسبب نفسية إصابة إلى

 التي الثبلثة المعاني النفسي الصعيد إلى بذلؾ ناقبل المصطمح، ىذا النفسي التحميؿ اقتبس كلقد
  :معنى أم يتضمنيا،
 .العضكية مجمؿ عمى اآلثار كمعنى اإلصابة، أك الكسر كمعنى العنيفة الصدمة

 ىذه تحتاج بحيث لمحياة، كميّددة مؤذية قكية، تعد عنيفة، أك شديدة حكادث إلى الصدمة تشير
 الجياز كيخترؽ اإلنساف، يياجـ حادث أم أنيا عمى فتعّرؼ ، عمييا لمتغمب بيرؾ مجيكد إلى الحكادث
 التحكـ يتـ لـ إذا عضكم، مرض أك الفرد شخصية في تغييرات الحادث ىذا عف ينتج كقد لو، الدفاعي

العجز  نشأة إلى الصدمة تؤدم كفعالية، بسرعة معو، كالتعامؿ فيو،
 ( (CROCQ .L . 1997, p 8. 
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 الصدمة النفسية  مثؿ ضربة غير متكقعة كمفاجئة ،عنيفة، مدمرة، Ferencziيصؼ الباحث 
زعزعة نفسية، كالتي تعدـ أك تنفي اإلحساس بالذات، كالقدرة عمى المقاكمة ،التصرؼ، التفكير، الدفاع، ك 

 ,Ciccone ;Ferrant,2009)  ك عدـ القدرة عمى التكيؼ يعتقد أف القمؽ الصدمي ىك نتيجة عف العجز

26)  . 

:  الصدماتأنواع 11-2

: أىميا عدة فئات نذكر إلىالصدمات النفسية  Moussongيصنؼ الباحث 

 التيديد مف داخؿ الجسد: 

القمب،السرطاف ،السيدا  ) بمرض ييدد حياتو إصابتو ىذه الفئة معايشة المريض لشعكر كتضـ
فقد تحدث مثؿ ىذه المعايشة لمجرد طمب الفحكصات كىك  حتى لك لـ يكف مصابا بيا فعبل ، (الخ....

 ىذه الفئة صدمات التعرض تتضمف مؤكدة بالمرض ،كما إصابةطمب يترجمو المفحكص عمى انو 
 حاالت الخكؼ مف فقداف إلييالمعمميات الجراحية كغيرىا مف صدمات المرض الجسدم ،كما تضاؼ 

 . المرض العقميأكالتكامؿ العقمي 

 دالتيديد مف خارج الجس:  

 األذل االصطناعي كالحرب كالخطؼ كالتيديد كمخاكؼ كاألذلكتضـ ىذه الفئة مخاكؼ العدكل 
 األكلى،كما تتضمف ىذه الفئة مخاكؼ خارجية تتداخؿ مع مخاكؼ الفئة ك الفيضانات كالزالزؿالطبيعي 

النابلسي  ).معركؼ  بمجرد مكت شخصأحيانا أكفتساعد عمى تفجيرىا مثؿ فقداف شخص عزيز 

 (.91،ص1991

:  مراحؿ الصدمة النفسية لدى الراشد المصاب بالسرطاف3 -11

بالرغـ مف  التقدـ العممي المذىؿ ما زاؿ التأثير النفسي لمسرطاف عمى المريض ربما يككف مدمرا ، 
فبل تزاؿ كممة السرطاف تستحضر مخاكؼ المكت كالعذاب كالتشكه كاالعتماد عمى الغير ،كالعجز،كعادة 

مما تككف ردة الفعؿ الفكرية عند التشخيص ىي عدـ التصديؽ كاإلصابة بالصدمة ،ثـ تأتي مرحمة الضيؽ 
الحاد كاليياج الشديد كاالكتئاب  كالذم ينطكم عمى االنيماؾ في التفكير بالمرض كالمكت كالقمؽ كفقداف 

،ص 2006بركات )الشيية كاألرؽ كضعؼ التذكر كالتركيز كالعجز عف القياـ باألعماؿ اليكمية الحياتية  
213.) 
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يشعر المريض فكر تمقيو خبر اإلصابة بالسرطاف بتيديد جسده لو، فينفجر قمقو كتبدأ معاناتو 
النفسية الصريحة ،كما يظير ىاجس المكت الذم ييدده لتتبدل المظاىر النفسية المصاحبة بمراحؿ يمكف 

 :إيجازىا في ما يمي
 تتفجر نرجسية المريض مع عدـ قدرتو عمى تحمؿ فكرة خيانة الجسد لو:مرحمة عدـ التصديؽ . 
 تظير ككاحدة مف اقكم اآلليات الدفاعية النفسية كالتي يعتبرىا بعض المحمميف :مرحمة اليستيريا 

 .النفسييف مف عبلمات الحياة
 ىنا يقتنع المريض بخيانة حسده لو كتككف ردكد الفعؿ مختمفة تبعا لمفركؽ :المرحمة الواقعية

 الفردية كإلدراؾ خطكرة اإلصابة كنكعية السرطاف كدرجتو
 فقد أعطى كصفا لمصيركرة النفسية لممصدكـ جراء تمقي خبر اإلصابة kruegerأما 

بالسرطاف،تبدأ بطكر الصدمة ثـ اإلنكار ثـ الطكر االكتئابي أيف يككف خطر االنتحار كبيرا ،ثـ طكر 
 (. 77،ص 1998 شولتيس،)التمرد عمى االستقبللية مفضبل التبعية ليصؿ إلى طكر التبلؤـ

 :  كىناؾ مف يقسميا إلى أطكار حسب المدة
 .كيدكـ لمدة أسبكع األكؿ بعد التشخيص:  طور اإلنكار وعدـ التصديؽ -1
 كىك طكر االنتقاؿ الشديد كيدكـ لمدة أسبكعيف تتخممو مشاعر القمؽ كالخكؼ :طور الحسرة والحداد - 2

كتمتد مف التكتر كاالنفعاؿ لتصؿ إلى أقصى درجات الفزع،إضافة إلى الحزف كمشاعر الحسرة كالضيؽ 
ليصؿ إلى مستكل االكتئاب الكامؿ ثـ الغضب الذم قد يككف مكجو إلى الذات أك اآلخريف أك إلى 

 .الظركؼ
 يككف لمدة شير بعد التشخيص، حيث تتحكؿ المشاعر مف العمكميات : طور المساومة والتقبؿ- 3

، أك مف قبيؿ "الوـر ىؿ ىو وـر كبير أـ صغير منتشر أو غير منتشر" إلى المساءؿ العممية مف قبيؿ
 . البحث عف إمكانية العبلج المتاحة كمف ثـ تبدأ الخطكات العممية

كيبدأ بعد نياية الطكر السابؽ كيستمر مع حياة المريض  كفيو يعيد :  طور التعايش والتكيؼ -3
المصاب رسـ حياتو مع مراعاة التغيرات الحاصمة عمى نمط الحياة، سكاء كاف ىذا التكيؼ ايجابي 
مف خبلؿ المكاجية كالتصدم كالبحث عف الحمكؿ كالبدائؿ ، أك سمبي مف خبلؿ التيرب ، كذلؾ 
حسب عكامؿ تتعمؽ بشخصية الفرد كتككينو الجيني كلبيئي كالركحاني أك حسب عكامؿ خارجية 

 .(جماؿ الخطيب)أخرل
 
 



 الفصؿ الثالث                                                 السرطاف والصدمة النفسية
 

 109    السرطاف والصدمة النفسية

 

 :يمثؿ مراحؿ الصدمة النفسية لدى تمقي خبر اإلصابة بالسرطاف (3)جدوؿ رقـ 
 ما يقصد بو النتيجة ردة الفعؿ المراحؿ

 األولى
مكانية الموت  انكسار الجنسية وا 

 (ليس انأ)
 اليروب مف الواقع بعدـ تقبؿ الخبر الصادـ الرفض أو العزلة

 الثانية
تظاىرات عدوانية تجاه 

 (لماذا أنا)األصحاء
 رفض فكرة اإلصابة بالسرطاف الغضب

 الثالثة
تكيؼ نسبي مع فكرة الموت لربح 

الوقت اإلضافي مف اهلل أو 
 المحيطيف أو األطباء

 طريقة لتأخير المحتـو المساومة

 الرابعة
انقطاع عف اآلخريف وتخمي عف 

 الرغبات
 الحزف المصحوب بفقداف الموضوع المحبوب االكتئاب

 الخامسة
تقبؿ الفكرة بانتظار شاؽ يحس 

 فيو ببعده عف العالـ
 فقداف كؿ أمؿ في الحياة ودخوؿ مرحمة اليدوء التقبؿ

 (. 56 ،ص2010شرابف، )

 :االضطرابات النفسية الناجمة عف إصابة الراشد بالسرطاف -12
ندرؾ أف مريض السرطاف باإلضافة إلى مرضو المرعب  فيك يعاني مف االكتئاب كالقمؽ كالشعكر 
بالكحدة كالخكؼ مف مقابمة الناس كىذا يؤثر في حياتو االجتماعية كالنفسية فيذا الكضع ال يؤدم إلى 

نما العجز النفسي كاالجتماعي أيضا ،كقد أشارت عديد الدراسات  شعكر اإلنساف بالعجز الجسدم فقط كا 
إلى أف مريض السرطاف يعاني مف التعب كاإلعياء النفسي كبخاصة عقب انتياءه مف تمقي المعالجات 

الكيماكية كاإلشعاعية ليذا المرض ،كيعد اإلعياء عرضا معقدا كمتعدد الجكانب ،كتتعدد أعراضو كتتفاكت 
كبيف المظاىر الجسدية الحيكية كالنفسية كالعاطفية كالسمككية باإلضافة إلى الحياتية لمرضى السرطاف 
سكاء في مشاعرىـ نحك أنفسيـ  أك نحك  اآلخريف  أك في نشاطاتيـ اليكمية كأعماليـ كمقدرتيـ عمى 
مكاصمة المعالجات ك مف الميـ مساعدة ىؤالء المرضى ليتسنى ليـ التكيؼ كالتعايش كالتخفيؼ مف 

 (.231،ص 2006زياد بركات )المشقة النفسية كاالجتماعية كالجسدية لدييـ 
إف التأثير النفسي لمسرطاف يككف كاضحا مف خبلؿ التكتر النفسي كالذم يستمر  إلى  Zabora  يشير

 .Zabora & al ;2001,  p 19-28)) %66- 20بيف لمدة طكيمة عند المرضى كبنسبة تتراكح
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صكرة الجسـ، : إف العيش مع السرطاف يتسبب في ظيكر ضغكط ليا تأثير نفسي شديد كتشمؿ 
كالمشاكؿ الجنسية، كصعكبات العبلقات الشخصية، كالقمؽ، كالخكؼ، كالقمؽ المتعمؽ بالبقاء عمى قيد 
ف أغمب المصابيف بالسرطاف تظير عمييـ أعراض  خفيفة أك  الحياة، كالخكؼ مف رجكع السرطاف، كا 

متقمبة مف القمؽ كلكآبة، كتتطكر عند غيرىـ لتصبح شديدة كالقمؽ المرضي كالكآبة أك اضطرابات التكتر 
(.  (National Breast Cancer Centre, 2003, p16بعد الصدمة، كىذه الحاالت تحتاج إلى عبلج خاص

إف النقص في تقدير كجكد الضغكط النفسية عند مرضى األكراـ، أك النقص في اكتشاؼ 
 أك فشؿ فريؽ ،  قد يككف دليبل عمى تردد المرضى في الكشؼ عف مخاكفيـ، االضطرابات النفسية

 كلسكء الحظ فإنو حتى عند التعرؼ إلى ىذه ، المعالجيف في االستجابة لمتمميحات المفظية كغير المفظية
، أف المعالجيف يميمكف Greer (1985) كيقترح جرير ، الضغكط النفسية فأنيا تظؿ ببل عبلج في الغالب

التفكير فيما إذا كانت المساعدة  إلى اعتبار تمؾ الحاالت بمثابة استجابات غير مفيكمة كبذلؾ يفشمكف في
( 174،، ص2002سكوت وآخروف، )النفسية ممكنة أك الزمة 

 كقد لخص بعض العمماء أىـ االضطرابات النفسية التي تترافؽ مع المرضى المصابيف بالسرطاف .
 :في ما يمي

 :القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؽ 12-1
القمؽ ك التكتر العصبي ك الجزع ك الخكؼ ك الذعر ك الُرىاب بأنكاعو المختمفة، جميعيا تعتبر أكجو  

ك التكتر النفسي ك  ( Anxiety Disorder )مختمفة لما يمكف تسميتو بشكؿ عاـ بعمؿ القمؽ الحاد 
العصبي، فالقمؽ رد فعؿ طبيعي تجاه السرطاف، ك قد ُيعاني المرء مف القمؽ أثناء إجراء االختبارات ك 
التحاليؿ األكلية لمسرطاف، أك حيف ينتظر نتائج الفحكص، ك عند تمقى نبأ التشخيص ك حيف البدء 

، ك سيجد مرضى السرطاف أف مشاعرىـ مف القمؽ ك التكتر تزيد  بالمعالجات أك عند تكقع عكدة الكـر
ك تنقص في أكقات مختمفة، فقد يصبح المريض قمقا ك متكترا أكثر حيف ينتشر السرطاف أك ينتقؿ إلى 

مكضع آخر، أك حيف تصبح المعالجات أكثر كثافة ك إجيادا، ك بطبيعة الحاؿ تتفاكت ك تختمؼ 
مستكيات القمؽ مف مريض آلخر، ك يتمكف معظـ المرضى مف تخفيض مستكيات القمؽ باإلحاطة بكؿ 

 .المعمكمات المتعمقة بالسرطاف ك المعالجات المزمعة ك األحداث المتكقعة أثناءىا

 .(جمعية ادـ لسرطاف الطفولة) 
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ك مف جية أخرل ك بالنسبة لبعض األشخاص، خصكصا ممف عانكا في حياتيـ مف فترات 
تخممتيا أزمات التكتر الشديد قبؿ إصابتيـ بالسرطاف، قد تصبح مشاعر القمؽ غامرة ك ساحقة ك معرقمة 

لممعالجات ك لمتقدـ نحك التعافي، فالقمؽ في ىذه الحاؿ قد يزيد مف الشعكر باأللـ، ك يتسبب في 
اختبلؿ النكـ، ك يسبب الغثياف ك التقيػؤ ك يؤثر بعمؽ عمى أسمكب حياة المريض، ك ليس غريبا القكؿ 

  ك قد ُيعاني البعض مف القمػؽ ،أف القمؽ الحاد يمكنو حتى أف يقصر عمر المريض إف لـ تتـ معالجتو
الحاد، ك تزداد احتماالت نشكئو لدييـ بالنمػط المرضي بسبب مف عكامػؿ ك ظركؼ مختمفة، ك تفيد 

: الدراسات الطبية أف معدالت القمؽ الحاد تزيد بيف األشخاص بالحاالت التالية 

  ذكم التاريخ المرضي مف عمؿ القمؽ ألسباب مختمفة، أك مف لدييـ ماض مف الصدمات النفسية
. أك العاطفية

 الذيف عانكا مف القمؽ الحاد أثناء التشخيص .

  األشخاص فاقدم الدعـ االجتماعي، ك ذكم القميؿ مف األصدقاء أك أفراد العائمة ممف سييتمكف
. ألمرىـ

 المرضى ممف يعانكف مف ألـ حاد، ك المعاقيف جسديا .

 المرضى بأكراـ ال تستجيب لممعالجات القياسية .

ك مف جية أخرل ثمة العديد مف األدكية المستخدمة في معالجة السرطاف بإمكانيا أف تفاقـ مف 
مشاعر القمؽ بدكرىا، ك عمى النقيض مما قد يظّنو المرء، ُيعاني المرضى بمراحؿ كرمية متقدمة مف 
القمؽ ليس خكفا مف المكت بحد ذاتو، ك إنما مف عكامؿ أخرل، تتضمف غالبا الخكؼ مف األلـ غير 

القابؿ لمسيطرة، أك الخكؼ مف تركيـ كحيديف دكف دعـ، أك مف شعكرىـ بالحاجة ك االضطرار 
. (جمعية ادـ لسرطاف الطفولة) لبلعتماد عمى الغير

 :قمؽ المستقبؿ 12-1-1

غالبا ما يككف عمى شكؿ خكؼ مربكط بالحاضر كالمستقبؿ في حالة عدـ تفيـ المريض لطبيعة 
مرضو كتطكره كما يسعى المريض لمبحث عف ربط سببية منطقية لما يعيشو مف مصائب كاألـ كالتي 

  (. (Hacipille,1994,p16 تؤدم بو في نياية المطاؼ إلى اإلحساس بتأنيب الضمير
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 :قمؽ الموت 12-1-2
  كالذم يبدأ بمجرد سماع كممة السرطاف ككنو مرض يقتؿ ببطء كما يزيد مف حده الخكؼ ىك كجكد 

 .األلـ إف لـ يتمؽ المريض الكفالة البلزمة
 خاص بشكؿ المكت كقمؽ العاـ القمؽ بيف مكجبة عبلقة كجكد  العديد مف الدراسات  إلى أشارتك   
 حالة كتدىكر المتأخرة الحاالت في تؤثر ال النفسية الحالة أف القكؿ  كنستطيع، السرطاف بمرض كاإلصابة
 األكلى، مراحمو في الكـر يككف عندما خاصة السرطانية األكراـ نمك في تؤثر أف يمكف كلكف المريض
 بيف حقيقيا فارقا يشكؿ كقد كبير، إيجابي أثر المرض كمكاجية الحياة عمى كاإلقباؿ لمتفاؤؿ يككف عندئذ
 (Bruchon & al, 2003, P 26)..كالمكت الحياة

   كبعد تشخيص مرض السرطاف، يككف المريض في قمؽ مستمر بخصكص عكدة المرض 
كالخكؼ مف الفحكصات الطبية كتستمر ربما لعدة سنكات، كبالرغـ مف أف القمؽ يعتبر كِاستجابة طبيعية 
لحكادث الحياة الضاغطة إال أف بعض حاالت القمؽ يؤثر في العبلقات االجتماعية أك المينية  كالسمكؾ 

ف المشاكؿ المصاحبة لمقمؽ تتمثؿ في اليقظة الجسدية كاضطراب النكـ، كقمة التركيز،  المتعمقة بالصحة، كا 
كضعؼ القدرة عمى اتخاذ القرار، كالتييج كالغضب، كتجنب المكاقؼ كالحاالت التي تسبب األلـ كالكرب، 

 ,Breitbart)ككثرة طمب االطمئناف، كقد تؤثر ىذه االستجابات كبشدة عمى كظيفة الشخص كعائمتِو  

1995, p 45  .)

 : اضطػػػػػػػػػػػػػػػراب صػػػػػػػػػػػػػػورة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػسـ -  12-2
 تقكد إلى تغير كتبدؿ ، إف العديد مف عبلجات السرطاف تسبب تغيرات جسدية دائمة أك مؤقتة     

 كتدفِّ في تقدير الذات لدل المصابيف بالسرطاف، إف فقداف عضك أك حدكث الندبات ، في صكرة الجسـ
  تؤدم إلى تككف خبرة مخيفة كميددة لتقدير ، نتيجة الجراحة أك فقداف الشعر نتيجة العبلج الكيميائي

 .(Fawzy, et al , 1995, p 233)الذات 
نما يعكد تأثيره إلى إدراؾ        كال يعمؿ عامؿ المظاىر الجسمية الشخصية دائما بصكرة مباشرة، كا 

ف رضا الفرد عف  اإلنساف لتقييـ اآلخريف ليذه المظاىر الجسدية، كلما يحب اآلخركف كما يكرىكف، كا 
مظاىره الجسدية أمر ميـ في تكافقو، فثمة أمكر ليا قيـ جمالية مثؿ صفات المرء الجسدية الخارجية، كقد 
يشعر بالنقص مف ال تتناسب أكصافو مع معايير الثقافة في المجتمع، ككثيرا ما تؤثر المظاىر الجسدية 

 (Burns, 1999, p 154)في استجابة اآلخريف نحك الفرد، كبالتالي في نظرتو لنفسو 
قد يحدث اختبلؿ في شخصية المريض جراء اضطرابات الصكرة الجسدية التي تخمفيا الجراحة 

 .كاألشعة كالعبلج الكيميائي كالتي قد تؤدم إلى االنتحار لدل الكبار كاالكتئاب الشديد 
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  :االكتئػػػػػػػػػػػػػػػػاب  12-3. -
   إف مرض السرطاف يؤدم إلى تغير عميؽ  كشامؿ في حياة الفرد ، فتظير لديو أعراض فقداف 
المذة  التي كاف يشعر بيا سابقا مثؿ عدـ االىتماـ بما يدكر  مف حكلو،  فيصبح المريض لديو عدكانية 

 كنادرا ،م اغمب األحياف تظير ىذه االستجابات عمى شكؿ فقداف الثقة بالنفس تجاه المحيطيف بو ، ك ؼ
 ,ما يتطكر ىذا االكتئاب إلى اكتئاب سيكاترم خطير لكف ال يمنع ذلؾ مف التكفؿ بو 
(Hacipille,1994,p 17.)  

 كفقداف الرغبة ،  كاألرؽ كالتعب كفقداف الكزف، كتتمثؿ أعراض االكتئاب الشديد بفقداف الشيية   
الجنسية كالخمكؿ، كتتعمؽ ىذه األعراض في حالة السرطاف بمراحؿ المرض أك اآلثار الجانبية  لمعبلج، 

 كفقداف المتعة بالحياة، ، كيفضؿ تقييـ حالة االكتئاب الشديد عند المرضى حسب شدة المزاج الكئيب
كدرجة اإلحساس بالتشاؤـ، كالشعكر بالذنب كعدـ القيمة، ككجكد األفكار االنتحارية، كالخكؼ الشديد 

  (Massie&al, 989,p290).المصاحب لبلنسحاب أك االنعزاؿ االجتماعي 

 مرضى السرطاف مع مركر السنيف، كأظيرت فيقامت مجمكعات عديدة بتقييـ االكتئاب   كقد 
 :تقاريرىا عف مدل االنتشار تفاكتا كاسعان 

  .(52% - %15 متالزمات أعراض االكتئاب مف ،%38- 3 %مف االكتئاب الشديد ) 
 :إف أنكاع السرطاف الكثيقة الصمة باالكتئاب تتضمف  

  (%93% -41)سرطاف المخ، 
 (%50معدؿ يبمغ  )سرطاف البنكرياس ،
  ( %42معدؿ يصؿ إلى )سرطاف الرأس كالرقبة،  
  (%37% - 4.5)سرطاف الثدل، 
  (%23)سرطاف الجياز التناسمي في السيدات ،
  (.%11)كسرطاف الرئة  
اختبلؼ تعريفات االكتئاب، اختبلؼ ) الكاسع لمعدالت االنتشار تباينان بيف الدراسات المدليعكس 

  .(االستبيانات ك المقاببلت النفسية،  اختبلؼ نكع السرطاف أك مرحمتو، اختبلؼ عبلجات السرطاف
 مرضى السرطاف، ألف أعراض االكتئاب قد تتفاكت مف في تقييـ االكتئاب فيقد تككف ىناؾ صعكبة 

  . (3، ص2010الخولي وآخروف  (  الشديدالكجدانيمشاعر الحزف الطبيعية إلى االضطراب 
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 تنطكم DSM-IV مرضى السرطاف تحديان  ألف معايير تشخيص فيقد يشكؿ  تشخيص االكتئاب 
فقداف الشيية، فقداف ) أك األعراض الجانبية لمعبلجات ، عمى أعراض عديدة تتداخؿ مع أعراض السرطاف

 الحركي األداء فيالكزف، اضطرابات النكـ، اإلجياد، فقداف الطاقة، صعكبة التركيز، بطء 
فالشخص المصاب باالكتئاب .  ك انخفاض المعنكيات،  مرضى السرطاففييتعيف التفرقة بيف االكتئاب  

 يتعرض النخفاض المعنكيات الذم حيف أف الشخص فييفقد القدرة عمى اإلحساس بالسعادة بصفة عامة، 
 يتعرض الذم كيشعر الشخص ،قد يستمتع بالمحظة الحالية إذا كاف ىناؾ ما يصرفو عف األفكار المحبطة

 ألنو ال يعرؼ ماذا يفعؿ، كيشعر بأنو عديـ الحيمة شيء بأمالنخفاض المعنكيات بأنو ال يستطيع القياـ 
 شيء بأمك غير كفؤ، أما الشخص المصاب باالكتئاب فيفقد الباعث كالحافز كيصبح عاجزان عف القياـ 

 (4، ص2010الخولي وآخروف  (حتى إذا كاف المسار الصحيح لمسمكؾ معمكمان 

 :اآلليات  النفسية الدفاعية لدى الراشد المصاب بالسرطاف -13
 حيث ،فييا يتخصص أف لمدفاع يمكف التي العمميات مف مختمفة أنماط الدفاع، بآليات يقصد   
 انسجاـ لضماف الضركرية الداخمية، النفسية التكترات خفض إلى النفسية العمميات ىذه مختمؼ تيدؼ
  .النفسي الجياز

 شعكرية، قبؿ بصكرة أخرل كأحيانا الشعكريا الشخص يستخدميا التي الطرؽ ىي الدفاعية  اآلليات   
 .الخطيرة التصكرات ك التصديات يتجنب لكي
 نكع كالى الصيانة إلى كتيدؼ األنا يستخدميا العمميات مف مجمكعة أنيا عمىShentoub v تعّرفيا    
 كالتقمبات المتطمبات" كالخارجية "النزكات "الداخمية التأثيرات اتجاه كالنفسي البيكلكجي االنبساط مف

  السكاء  أك الباثكلكجيا حالة في سكاء الفرد شخصية لفيـ ميمة الدفاعية اآلليات أف ترل، كما "المحيطية
(  Shentoub. 1972, p597   .)   

 لممرحمة كتبعا اإلصابة ، لنمط تبعا تتنكع التي العمميات مف مختمفة أنماط ىي الدفاع فآليات  
 ، اإلصابات ك المكاقؼ تنكع حسب استخداميا فيتنكع الدفاعي الصراع ارصاف لدرجة ذلؾؾك التككينية

 كطبيعة -ذىاني أك عصابي- األنا تنظيـ بمستكل متعمؽ كخصكصياتو الدفاع في االختبلفات أف حيث
  .لو يتعرض الذم الضغط

 النفسي فالجياز األنا تنظيـ مف معيف كمستكل الدفاع مف خاصة أشكاؿ بيف كثيؽ ارتباط  فيناؾ
 تمؾ عف مختمفة دفاعية طرؽ األعمى األنا تشكيؿ كقبؿ ، كاليك األنا بيف ما القاطع االنفصاؿ قبؿ يستعمؿ

 .النفسي التنظيـ مف المراحؿ ىذه بمكغ بعد يستعمميا التي
 (Laplanche .P. et Pantalis.J.B. 1967, p.234  )                                       
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 النفسية الصراعات كمعالجة الشديدة الصدمات مع لمتكيؼ الفرد محاكلة ىي الدفاعية اآلليات   
 تؤدم التي التيديدات ك األخطار ضد نفسو عف الدفاع عمى دائما الفرد يعمؿ حيث يكاجييا، التي الحادة
 عمى الحفاظ إلى ترمي دفاعية لكسائؿ الشعكريا بالمجكء االرتياح، كعدـ التكتر ك بالقمؽ  شعكره إلى

 ىذا بالتيديد، بالكعي الشعكر ؼؾ أك تحكيؿ أك رفض بتشكيو، الدفاعية اآلليات ىذه تقكـ حيث راحتو،
  .الشعكرم إطار تحت لوؾ

 ،اإلصابة الطبية التدابير ، فالعناية المرضى، األفراد لدل النفسية النككصات   Freudيكضح 
النككص  نحك الفرد تبعث عكامؿ تعد الجراحية التداخبلت

 بعض تكظيؼ تستدعي انفعالية كىشاشة نفسية اضطرابات عنيا ينتج جسديةاؿ أإلصابةكحسبيما فاف 
 العزؿ ، اإلنكار ، المرض نفي النككص، : منيا مماثمة كضعيات في تستخدـ كالتي الدفاعية اآلليات
 .Bergeret .J) لؽالؽ في التحكـ مف تمكف البلشعكرية الدفاعية  اآلليات ىذه ، العقمنة ، ،اإلسقاط الكبت

et al. 1982, p112. ). 

 :الجدكؿ التالي يمثؿ أىـ آليات الدفاع لدل مريض تـ تشخيصو بالسرطاف
 

 .يمثؿ أىـ اآلليات الدفاعية ومظاىرىا لدى الراشد المصاب بالسرطاف (4)جدوؿ رقـ 
  التمظيرات   اليدؼ منيا  اآللية الدفاعية 

 التصرؼ كاف اإلعراض المصاحبة لمسرطاف غير موجودة الحماية مف حقيقة مدمرة   le déni اإلنكار

التجنب 

l’évitement 

إخفاء الحقيقة المؤلمة  مع قمع التحدث عنيا 

 أو التفكير فييا

يقـو المريض بتفادي كؿ ما يتعمؽ بمرض السرطاف 

 الخ....سواء كتب أو حصص تمفزيونية 

 laاإلسقاط 

projection 

ينسب لآلخريف سموكياتو أو مشاعره وغرائزه 

 الغير مقبولة

يعتقد أف اآلخريف يخدعونو في حيف انو ىو ال يريد اف 

 . يخبرىـ الحقيقة

العزؿ 

l’isolation 

فصؿ األحداث و الحاالت و المشاعر التي 

 . تشكؿ خطر التيديد

التحدث عف موت صديؽ مقرب دوف وجود آثار لمشفقة 

 .عميو

 la العقمنة 

rationalisatio

n 

إيجاد أسباب اجتماعيا مقبولة لتبرير أفكار أو 

 أفعاؿ غير مقبولة 

 يفقد عممو ثـ يخبرنا بأنو ال يحبو 

ينخرط المريض في عالقة اعتمادية عمى اآلخريف  الرجوع الى مراحؿ سابقة مف مراحؿ النمو  la النكوص 
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régression   ويصبح متمركز حوؿ الذات النفسي. 

 le االنشطار 

clivage 

 التحكـ في القمؽ عف طريؽ تقسيـ النظرة 

الى الحقيقة والتصرؼ في نفس الوقت 

بطريقتيف مختمفتيف وفي بعض الحاالت 

 بطريقتيف متناقضتيف

 كاف يقوؿ المريض أنا بخير ثـ يضيؼ تعميؽ سمبيا آخر 

 . أناـ بشكؿ سيئ وليست لدي شيية

 laالتسامي 

sublimation 

تحويؿ الرغبات غير المقبولة او النزوات 

الناجمة عف مواجية معاناة مؤلمة عاطفيا 

 .إلى نشاط بناء والى حالة شجاعة

يحوؿ كؿ رغباتو الجنسية او العدوانية إلى أعماؿ فنية أو 

 .رسـ وغالبا انخراط في مساعدة اآلخريف

 .(,p6-11) Margot phaneuf,2005مقتبس مف
إف ىذه اآلليات مختمفة كمتعددة مف حالة إلى أخرل كقد تظير بشكؿ مرتب أك عشكائي لدل كؿ 

مصاب بشكؿ متبايف ، لكف األمر الميـ أف ىتو اآلليات ليا دكر كبير في حالة تمكف الجياز النفسي مف 
 .السيطرة عمى مركنة استخداميا، حيث تساىـ بشكؿ كبير في تخطي الصدمة بشكؿ الئؽ 

لقد تحدث الكثير مف األطباء كالباحثيف كالمختصيف النفسيف عف الحاالت النفسية المضطربة التي 
يعاني منيا مرضى السرطاف ككما بينت لنا العناصر السابقة فاف الصدمة النفسية تعد أمر ال مفر منو 

بالنسبة ليتو الفئة مف المرضى،  كلعديد مف السنكات اعتبر مرضى السرطاف بأنيـ أشخاص ذكم ىشاشة 
نفسية ، كجياز نفسي مصدكـ غير قابؿ لبلسترجاع نظرا لخطكرة المرض كاحتمالية الشفاء البسيطة ، في 

العنصر المكالي نحاكؿ التطرؽ إلى أحدث الدراسات التي ربطت بيف قدرة التخطي كاالرتداد فكؽ 
 .كبيف شخصية مرضى السرطاف" الجمد" الصدمات 

 :الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد والسػػػػػػػػػػػػػػػػرطاف -14
 التكجيات كالتخصصات مف مقاربات متعددة بالمناداة باستحداث 2007قامت معاىد الطب منذ      

 اآلثار حكؿ  نمكذجاAdler & Page, 2008 مف اقترح كؿ آفمنذ بالسرطاف،  لممرضى أفضؿاجؿ عبلج 
  .لمسرطاف  اجتماعيالعبلج النفس

في المقابؿ ىناؾ عدة مبلحظات   السمبية مثؿ االكتئاب القمؽ ،النتائج حكؿ األبحاثىناؾ العديد مف    
لعكامؿ نفسك اجتماعية ايجابية قبؿ خبلؿ كبعد اإلصابة بالسرطاف،مف بينيا بناء الجمد الذم يعده البعض 

 كنتيجة ايجابية في حد أك ايجابية نتائج إلى دفاعية تؤدم كآلية أك سمة مف سمات الشخصية ،أكخاصية 
.   (. (Yamile ,2014p 93-101ذاتو 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4002224/#R1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
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حيث يكاجو  بداية مف التشخيص ،  الصادمة ،األحداث متصؿ السرطاف يكضح لنا سمسمة مف     إف
  أفىذه المراحؿ يمكف ؼ التفكير في خطكرة المرض كمكاجية المكت  إلىالفرد تغيرات عديدة في حياتو،
. كذلؾ باعتماد الفرد المصاب عمى سمات شخصيتو ينتج عنيا عممية بناء لمجمد،

 اكحددك   حكؿ المصابيف بالسرطاف ،2012 غاية إلى 1993 دراسة  منشكرة منذ 57 الباحثيف كجدلقد 
 بناء  ىناؾ أف كا بالسرطاف حيث كجداإلصابةالعكامؿ كالكحدات التي تشكمت لبناء الجمد خبلؿ مراحؿ 

 كسمة خاصة أكجمد كميكانيـز دفاعي ضد المرض لؿ أك بناء  اإلصابةجمد عمى شكؿ نتيجة بعد لؿ
 (. (Yamile ,2014p 93-101  بشخصية المريض في حد ذاتو

     إف العيش مع أمراض جد خطيرة أك مزمنة مثؿ فقداف المناعة المكتسبة أك السكرم أك السرطاف 
تعني المكاجية ضد أزمات ضغط شديدة  كالتي تؤدم بشكؿ أك بأخر إلى نتائج نفسية كاالكتئاب كالقمؽ 

  alonzo 2000 ,fulcher 2004كحتى اضطراب ما بعد الصدمة ،  كىذا ما يؤكده عديد مف العمماء مثؿ 
كما يشير كذلؾ الدليؿ اإلحصائي لبلضطرابات النفسية إلى أف اضطراب ما بعد الصدمة قد يككف ناتج 
عف إصابة الفرد بيده األمراض، كعمى العكس مف ذلؾ ىناؾ عدد ال باس بو مف المتغيرات التي تساىـ 
في ىذه االستجابات لمتشخيص الصدمي  ، حيث أف بعض األفراد  كبشكؿ متطرؼ يبدكف نكع مف الجمد 

كاالرجاعية ، مع اضطرابات نفسية طفيفة ك تعايش جيد مع المرض كيبقى البعض اآلخر يظيركف  
 .كآخركف   adriaanse 2004 ; coughlinمؤشرات نفسية ايجابية  كىذا ما أكده كؿ مف       

 في كتابو عف المعاناة مع السرطاف،   آف الحياة  الميددة بمرض   jordan 2001حيث يعتبر 
خطير مثؿ السرطاف ىي صدمة  قكية تصيب الحياة،  كتؤدم إلى أزمة أك ضيؽ، رغـ ما يعانيو 

المريض مف ذكريات صادمة حكؿ تشخيص المرض  كالتفكير في المكت،  ك كعدـ تمكف المريض مف 
إيقاؼ ىذه الذكريات  كترؾ مشاعره جانبا،  إال انو ىناؾ مف  يتمكف مف إيجاد معنى أخر لمحياة بعد 

السرطاف ، ىذا ما يعد  استجابة الجمد ، كما أف ىناؾ  آخريف يجدكف معنى جديد لمعزلة كالتثبيط كفقداف 
األمؿ ، كالشخصية  التي تتمكف مف إيجاد استجابة محددة تنطمؽ بعيدا عف نفسيا، حسب ما يعتبره 

 . الكاتب  ككذلؾ تخكض تجربة خاصة مع المرض
    كقد طكر الكاتب مفيكـ خاص بو عف الجمد في مكاجية السرطاف، كأكد عمى انو يكجد بناء لمعنى 

 .جديد لميكية ككثبة فكؽ متغيرات الحياة الصادمة خبلؿ مراحؿ المرض
.                                                  John W&all, 2010, p105- 465)   )

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molina%20Y%5Bauth%5D
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 بتتبع  حالة  راشد مريض بسرطاف الرئة كالذم  اظير  فقد قامت Margot phaneuf أما الباحثة 
عمميات بناء لمجمد ، كتعتبر الباحثة أف الجمد ىك مصطمح أخر لطبيعة التكيؼ  بعد الخبرة الناجمة عف 
اإلصابة بالسرطاف ، فعندما انتيى الحالة بنجاح،  بعد مرركه األليـ بالصدمة النفسية فقد أمكف اعتباره 

أف  المصطمح استعمؿ " كشخص جمد ذلؾ ألنو تمكف  مف ربح المعركة ضد السرطاف ،  كتقكؿ  الباحثة 
في عديد مف الكتابات، خص بيا الحديث عف حاالت األطفاؿ  boris cyrulnikكثيرا مف طرؼ الباحث 

وكذلؾ الراشديف،  الذي واجيوا ضغط شديد وضائقة ميمة بشكؿ مؤلـ، خطر محقؽ، والذيف يتمكنوف 
 ، ك قد تبيف لدل الحالة التي تتبعتيا قدرتو عمى بناء صيركرة لمجمد، حيث " مف العودة إلى التوازف بعده

انبثؽ عمؿ الجمد لديو، مف تكامؿ لبعض  العكامؿ المساعدة باإلضافة إلى آليات  الدفاع التي سجمتيا 
الباحثة،   كالتي اتضح دكرىا في بناء الجمد لدل الحالة مكضكع الدراسة ، فالحالة دعـ مف قبؿ آلياتو 

الدفاعية النفسية الخاصة ، حيث كفي ىذه الكضعيات الخاصة كالصعبة سمحت  لممريض بكضع 
سمككيات  منقذة،  فقد كظؼ  بشكؿ خاص آلية النفي،  كلكف بشكؿ مؤقت كالتي خففت مف ىكؿ الصدمة 
النفسية  بعد التشخيص، كما كظؼ  األحبلـ ، كالتي ساعدتو عمى التنفيس كاليركب مف كقائع الصدمة 
النفسية،  ثـ العقمنة التي ساعدتو عمى تجنب المكاجيات، كما كظؼ ركح الدعابة لمتخفيؼ  مف الكقع 

أك مساعدة األخر فقد  (الغيرية)الدرامي لمصدمة كساعدتو في الضحؾ مف معاناتو، أما ميكانيـز اإليثار
 (.p24       phaneuf,2005) خففت  مف معاناة المريض مف خبلؿ مساعدتو لآلخريف  

   يعتبر العمماء انو كفي سياؽ األمراض الخطيرة مثؿ السرطاف كالتي تككف  في مراحؿ الرشد، 
عادة عبلج  الجمد الشخصي،  أك السمات الشخصية المميزة لمفرد الجمد، تمعب دكرا ميما في حماية كا 

 .فمعدؿ االكتئاب في بعض أنكاع السرطاف يصؿ إلى أربعيف أك خمسيف بالمائة كتأقمـ المريض ،
 fridman كتقدـ لنا تقدير بالعدد مف األفراد الذيف يتمتعكف بدرجات جمد منخفضة، فقد قاـ كؿ مف 

& booth kewey 1987  بدراسة كتحميؿ العبلقة بيف األمراض الخطيرة كالمزمنة ككجدكا عبلقة بينيا  
كبيف بعض العبلمات السمبية مثؿ االكتئاب كالقمؽ ، لكنيـ أيضا كجدكا مؤشرات أخرل لمجمد مثؿ التفاؤؿ 

 (.Hayslip ; Gregory C 2012)   ، كمؤشرات أخرل مرتبطة بنكعية حياة أفضؿ 

الدراسات التي طبقت عمى مختمؼ الفئات المصابة بالسرطاف ، سمحت بتحديد  كتعريؼ   إف 
 الدراسات التي بحثت حكؿ عكامؿ الحماية أفعكامؿ الحماية التي تدعـ عمميات بناء الجمد، لمفرد كرغـ 

 انو ىناؾ عدد إال  ال تتكقؼ عف الزيادة ، ،التي تساند عمميات بناء الجمد لدل راشديف مصابيف بالسرطاف
 بخمؽ مقاييس لقياس كتقدير مستكل الجمد لدل ا قامكأك ، ككسائؿأدكات عف بحثكاقميؿ مف الباحثيف الذيف 
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 قمة إلى إضافةىتو الفئة ، مما يجعؿ مف المعمكمات حكؿ مستكيات الجمد لدل ىتو الفئات قميمة،  
 . العكامؿ الخاصة بالمرضأكالمعمكمات حكؿ ارتباطو ببعض العكامؿ االجتماعية كالديمكغرافية 

  ;2013 ;p4)    . (Dubey 

يتبيف لنا مف خبلؿ استعراض ىذه األبحاث كالدراسات حكؿ الجمد لدل مرضى السرطاف باف الجياز 
 كرغـ شدة الصدمة الناجمة عف اإلفرادالنفسي لمفرد الراشد يتمتع بمركنة كبيرة  كاف األنا لدل بعض 

 . بعد مركره بمراحؿ الصدمة النفسيةاإلنمائية بالسرطاف قد يتمتع بقكة كقدرة عمى العكدة اإلصابة
 :خالصة الفصؿ

قمنا في ىذا الفصؿ بالتعريؼ بيذا المرض الخطير الذم عرفتو البشرية منذ القدـ كذلؾ بعد استعراض 
أىـ المراحؿ التاريخية لظيكر المصطمح، كاالكتشافات الطبية التي سبقت ، إضافة إلى التعرؼ عمى أىـ 
أنكاع السرطاف كاألسباب كاألعراض، كمراحؿ الصدمة النفسية التي يمر بيا المصاب الراشد ، باإلضافة 
إلى ذلؾ تطرقنا إلى الجانب النفسي ليؤالء المرضى بداية ببعض كاىـ االضطرابات النفسية التي غالبا ما 
ترتبط بيذا المرض، مركرا إلى اآلليات الدفاعية التي غالبا ما يستخدميا الجياز النفسي خبلؿ مكاجيتو 

الصدمة النفسية كفي األخير تطرقنا ألخر األبحاث التي ربطت ىذا المرض الخطير بمؤشرات ايجابية في 
 .شخصية األفراد كالتي تتمثؿ في عامؿ الجمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

: الفصل الرابع

 الدراسة المنهجية إجراءات
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 : منيج الدراسة-1

المنيج العممي ىو مجموعة من القواعد العممية والمنطقية بيا يتمكن الباحث من تفكيك 
 و بو تنسج األفكار وتعرض التصورات المجسدة ليا في ةوتركيب وربط المعمومات بموضوعي

السموك والفعل، والن البحوث تختمف باختالف مواضيعيا ودرجة اىتمام الباحث أو المجتمع بيا لذا 
فيي تتطمب مناىج عممية مرنة تمكن الباحث من الوصول إلى أىدافو العممية بأقصر الطرق واقل  

 (.  60-59ب س،ص  عقيل، ) التكاليف وتقدم الموضوع بخطوات يمكن مراجعتيا والتأكد منيا

 : المنيج العيادي1-1

 الذي يعرف عمى انو الطريقة التي ترتكز  عمى اإلكمينيكياستخدمنا في ىذه الدراسة المنيج 
 البحث النفسي أدواتل الظاىرة المراد دراستيا حيث يقوم الباحث باستخدام ثفردية الفرد والتي تم

 فيم العوامل العميقة إلىالمختمفة والتي تمكنو من دراسة الحالة دراسة شاممة ومعمقة حتى يصل 
 .(21 ص1993،عبد القادر)  لظاىرة المراد دراستيال والتأثيراتشخصية الفي 

وتعد دراسة الحالة من أىم تقنيات المنيج  العيادي،  والتي تعد الطريقة التي تعنى بالتركيز  
عمى دراسة الفردية التي تمثل الظاىرة المراد دراستيا ، حيث يقوم الباحث  باستخدام أدوات البحث 

النفسي المختمفة،  والتي تمكنو من دراسة الحالة دراسة شاممة ومعمقة ، حتى يصل  إلى فيم 
عبد )العوامل العميقة في شخصية المبحوث والتي تأثرت بالظاىرة موضوع الدراسة أو أثرت فييا، 

 (.91، ص 200القادر طو، 

    :  أدوات الدراسة-2

 :االستبيان 2-1

ىو نموذج مطبوع يحتوي عمى مجموعة من األسئمة المرتبة بأسموب منطقي مناسب ومقسم 
إلى وحدات تدور حول موضوع معين يتم وضعيا  في استمارة، ترسل إلى المفحوصين بالبريد أو 

يجري تسميميا باليد ، وقد يكون االستبيان مقنن أو غير مقنن ، واألول يتضمن مجموعة من 
األسئمة الدقيقة المحددة المعدة مسبقا قبل تطبيق االستبيان والتي يضعيا الباحث بعناية كبيرة 

 (.221،ص2013خضر ، )  لمحصول عمى معمومات في غاية الدقة
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 : التاليةاألنواع بينياويمكن استخدام عدة أنواع من االستبيانات والتي يذكر من 

 والذي يتمثل في أسئمة مطروحة بشكل استفيامي  والذي يحدد اإلجابة :االستبيان المغمق 
مسبقا إما بنعم أو ال أو بدون إجابة، ومن أىم ايجابياتو تسييل عمميات الفرز والتصحيح خاصة 

 .في الدراسات التي تمس العينات ولكن ال يفضل استخداميا في دراسة الحاالت
 نما يترك الحرية :االستبيان المفتوح  والذي وعمى عكس المغمق ال يحدد اإلجابات وا 

لممفحوص في اإلجابة، ومن ايجابياتيا عدم تقييد المفحوص وتسمح إذا قام الباحث بإعدادىا بشكل 
جيد بالتعمق في المواضيع والتحصل عمى معمومات ميمة، ومن أىم سمبياتيا أنيا تحتاج إلى بناء 

 (  (   Mucchielli,p22وتقنين  كما تحتاج إلى تحميل مضمون

 : استبيان مؤشرات الجمد لدى الراشدين2-1-1

حتى نتمكن من استخراج أىم مؤشرات الجمد، والتي تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري، 
 سؤال 35 مكون من  مغمق وثقافتو ودينو اإلسالمي الحنيف،  قمنا في ىذه الدراسة بإعداد استبيان

 . (دائما، أحيانا، أبدا)يكشف أىم مؤشرات الجمد التي تميز األفراد الراشدين وذلك وفق ثالث بدائل 

 :واعتمدنا في تصميم االستبيان عمى

  لقياس الجمد كونور دافيدسونسمم (Rs Conor Davidson ) : وىو السمم األكثر اعتمادا
 سؤال  والتي تقيس مستوى الجمد خالل 25، ويتكون من في قياس مستوى الجمد لدى الراشدين

 درجة بينما ادني 100األشير األخيرة قبل التطبيق، وىو سمم بخمسة بدائل وتقدر الدرجة العميا ب
 ، والدراسة األولى لمخصائص السيكومترية لو ، عمى عينة عشوائية بينت صدق 0درجة تقدر ب

 أسئمة فقط، ويقدر معامل الفا كرنباخ  ليذا السمم ب 10وثبات السمم، النسخة المختصرة مكونة من 
0,88 (scali & all ;2012 ;p2.) 

 (69-68 )ويمكن الرجوع إلى الفصل الثاني حيث تطرقنا إلى أىم أدوات قياس الجمد ص

 :كما اعتمدنا أيضا عمى 

  سمات شخصية الراشد الجمد، الواردة في مقرر الجمعية األمريكية لمطب العقمي: 
  سمات الشخصية الجمدة حسبRutter  1985التي وضعيا سنة: 
  سمات شخصية الراشد الذي يتميز بالقدرة عمى عمل الجمد حسبLyons 1991: 
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  وكذلك القائمة التي أعدتياKaren Reivich   2005 ويمكن اإلطالع عمى أىم ىذه  ،
 (56-54)السمات والمؤشرات بالرجوع إلى اإلطار النظري لمدراسة والفصل الثاني ص 

إعادة رسم األىداف،    العالقات االجتماعية، تقبل الواقع،: تضمن االستبيان البنود التالية
 ((.1)انظر الممحق  )إدارة المشاعر، تخطي الصدمات وأزمات الحياة، واتخاذ القرار

 التخصص قصد تعديل بعض أساتذة عدد من إلى األوليةقمنا بتقديم االستبيان في صورتو 
  (.(2 )انظر الممحق ) من وضوح تعميمة االستبيان والبدائل والتأكدالعبارات غير المالئمة 

: تم تعديل  صياغة اغمب عبارات االستبيان باستثناء العبارات رقم

4, 3,5,7,10,12,14,16,30,32. 

 30عمى عينة قصدية مكونة من  (( 3)انظر الممحق )تم تطبيق االستبيان  الصورة المعدلة 
 . سنة، من الجنسين55 سنة إلى غاية 25راشد تتراوح أعمارىم بين 

  تم حساب ثبات االستبيان يدويا  من خالل التجزئة النصفية وفق معادلة سبيرمان براون :
 أما معامل ثبات كل االستبيان  فقدر ب 0,70حيث معامل ثبات نصف االستبيان  يساوي 

 0,90 وتم استخراج قيمة الصدق الذاتي من خالل  معامل الثبات الكمي والذي قدر ب 0,82
 .وكميا معامالت مرتفعة تدل عمى ثبات وصدق االستبيان

 اليدف من تصميم االستبيان ىو استخدامو كأداة مناسبة لطبيعة المجتمع :مالحظة 
والبيئة الجزائرية، والستخدامو في الدراسة الكمية، عمى عينة قصديو  من المرضى ، تتناسب مع 
شروط الدراسة، والتي تحدد بطريقة كرة الثمج،  لتسييل عممية اختيار الحاالت، و ليدف التعرف 
أيضا عمى أىم مؤشرات  صيرورة الجمد، التي تتميز بيا الحاالت المختارة ، قصد التعرف عمى 

 .  كيفية توظيفيا نفسيا  وذلك من خالل باقي األدوات

  : المقابالت العيادية2-2

ىي عبارة عن حوار عالئقي ديناميكي مباشر يتم وجو لوجو بين الباحث والمبحوث يسعى 
فيو الباحث إلى تحقيق ىدفو العممي في فترة زمنيو ومكان محدد يتطمب تقنيات يمارسيا الباحث 

 (.249،ص 2001ممحم،). لتحقيق غايتو
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 سؤال يطرح حيث مشترك، إنشغال ذات الطرق من مجموعة  Roger Mucchielli حسب و
 من أو مفتوحة، ألسئمة ،مسبقا معدة قائمة من مستمد واسع، سؤال المطبق، أو المستجوب قبل من

 Roger) . )إليو وضعية، بالنسبة أو مفيوم معنى عمى لموقوف نفسو العميل خطاب خالل

Mucchielli, 1977.P74 

 

:  المقابمة العيادية الموجية2-2-1

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى توجيو بعض األسئمة المباشرة، والتي تيدف إلى جمع بعض 
  :المعمومات حول تاريخ الحالة االجتماعي والمرضي واىم األعراض النفسية وتقسم إلى محورين 

السن،الجنس، المينة، الحالة االجتماعية،عدد " يشمل أسئمة بخصوص :  المحور األول 
األبناء،مينة الشريك، الظروف المعيشية، نوع السرطان، تاريخ أول تشخيص، تاريخ ثاني تشخيص، 
رد فعل الشريك، ردة فعل األبناء، أفراد مساندين، أفراد محبطين، رد فعل األصدقاء وزمالء العمل، 

 .انتشار المرض، أنواع العالج،   زيارات إلى الطبيب النفسي

 فتم صياغتو باالعتماد عمى معطيات الجانب النظري،  وباالستعانة بكل  أما القسم الثاني
 وذلك بيدف  استخراج أىم األعراض التي تميز الحاالت االكتئابية  ICD 10و    DSM4من 

المرافقة لإلصابة بالسرطان،  و أعراض  القمق الناجم عن إصابة عضوية أو مرض عضوي،  
وأعراض اضطرابات صورة الذات الناجمة عن تشوه جسدي أو فقدان عضو من أعضاء الجسم ،  

 :وىي االضطرابات التي حددت مسبقا في الفرضيات ، ويشمل أسئمة مباشرة   في المحاور التالية

 الميل إلى العزلة وتفضيل البقاء وحيدا ؟ -
  اإلحساس باإلرىاق والتعب والخمول الدائم؟ -
  فقد الحيوية والنشاط ؟ -
 األفكار تشاؤمية ؟ -
 فقد االىتمام بكثير من النشاطات ؟ -
 اإلحساس بكآبة  الجو في البيت؟ -
 فقد االىتمام بعالقتك مع الشريك؟ -
  اإلحساس بالحزن  واأللم الدائم؟ -
 التفكير المستمر في المرض والخوف من انتشاره؟ -
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 الوساوس حول انتشار المرض؟ -
 االنشغال الدائم بأفكار حول الموت؟ -
 االنشغال الدائم بالتفكير في المستقبل؟ -
 اإلحساس  بالتوتر الدائم وعدم القدرة عمى االسترخاء؟ -
 الثقة بالنفس؟ -
 الرضي عن شكل الجسم والتغيرات الكبيرة فيو؟ -
 االىتمام المبالغ بنظرة اآلخرين؟ -
 الشعور نحو شكل  الجسم ؟ -
 انحطاط قيمة الذات؟ -
 الشعور بالعجز وعدم القدرة عمى القيام بأبسط األعمال؟ -

 :  المقابمة العيادية نصف الموجية2-2-2

والتي تم تقسيميا إلى قسمين يتعمق الجزء األول بأسئمة مفتوحة حول المراحل الصدمية  لكل 
محور صدمة : حالة حسب نوع السرطان وحسب الظروف المعيشية ، وتشمل المحاور التالية

 )التشخيص، محور صدمة الجراحة،  محور صدمة العالج الكيميائي،  محور صدمة الفقدان 
 .(عمل، شريك، أو أي صدمات أخرى

أما الجزء الثاني فيشمل مجموعة من األسئمة غير المباشرة،  والتي تيدف إلى التعرف عمى 
كيفية توظيف أىم  مؤشرات الجمد ، المستخرجة من استبيان مؤشرات الجمد لدى الراشد، المطبق 

عمى الحاالت ، في التحكم والتخفيف من  األعراض النفسية المستخرجة  مسبقا من خالل المقابمة 
العيادية الموجية،  ويتم تعديل األسئمة حسب األعراض التي تعاني منيا كل حالة،  وتشمل 

 :المحاور التالية

 محور  التحكم في أعراض االكتئاب، ويحوي األسئمة التالية : 

ماذا تفعل لتخرج نفسك من العزلة؟  ما ىي النشطات التي تقوم بيا حتى تتخمص  : 1س
 من لشعور بالوحدة والرغبة في البقاء وحيدا؟



الفصل الرابع                                                      إجراءات الدراسة المىهجية  
 

 

 125  إجراءات الدراسة المنيجية

 

كيف تحاول أن تجعل نفسك نشيطا وتتخمص من الخمول؟ ما ىي النشطات التي  : 2س
 تقوم بيا؟

   ما ىي الطرق التي تستعمميا لتفتح شييتك لألكل؟: 3س

 ؟ما ىي األعمال والنشاطات التي تقوم بيا حتى تتخمص من األفكار التشاؤمية : 4س

ماىي النشاطات التي كنت تستمع بيا قبل المرض وكيف تحاول أن تحافظ عمى  : 5س
 نفس الدرجة من االستمتاع بيا رغم المرض؟ 

 ما ىي الطرق التي تستعمميا لتحافظ عمى عالقة جيدة مع الشريك أو مع باقي إفراد : 6س
 ؟.األسرة

 كيف تخفف من مشاعر األلم النفسي والحزن؟ : 7س

  ما ىي اليوايات أو النشاطات التي تعتبر كمتنفس لك في اغمب ىتو الحاالت السابقة؟8س 

 محور التخفيف من أعراض القمق: 

 كيف واجيت، أو تواجو الخوف من اآلثار الجانبية العالج الكيميائي؟ : 1س 

كيف تواجو األفكار السمبية؟ ما ذا تفعل عندما تنتابك الوساوس حول انتشار  :2س
 .المرض؟

  كيف تحاول أن تتخمص من الخوف واألفكار حول الموت؟: 3س

 ماذا تفعل عادة لتتخطى الحاالت أين تكون فييا عصبيا جدا؟: 4س 

 ، كيف تحاول التخمص من المخاوف تجاه المستقبل؟:  5س

ما ىي أىم النشاطات التي تساعدك في التخمص من الشعور بالتوتر و وعدم القدرة :  6س
 عمى االسترخاء؟

 ىي اليوايات أو النشاطات التي تعتبر كمتنفس لك في اغمب ىتو الحاالت السابقة؟: 7س 

 محور تحسين  صورة الذات: 
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 كيف تسترجع ثقتك بنفسك؟ ماذا تفعل لتحقيق ذلك؟: 1س

كيف تتقبل التغيرات التي تحصل في جسمك بعد المرض؟ ىل تقوم بعمل معين :  2س
 لتحقيق ذلك؟

كيف تتخمص من اإلحساس بأنك عديم الفائدة؟  وىل تقوم بنشاط معين لمتخفيف من : 3س
 ىذا اإلحساس؟

 كيف تحاول أن تبقى دائما راضيا عن نفسك؟ : 4س

 كيف تتمكن من الحفاظ عمى عالقات جيدة مع اآلخرين ؟: 5س

ىل ىناك ىوايات أو أعمال ترفييية تساعدك في التخمص من كل ما سبق ذكره من : 6س
 أعراض؟

يتم طرح كل ىتو األسئمة بالمغة العامية المالئمة لكل حالة حسب المستوى الثقافي 
 . واالجتماعي، وحسب المرحمة العالجية، وجنس المريض

 : تحميل المحتوى2-1-2

 المكتوبة، المواد عمى تطبق العممي لمتقصي مباشرة غير تقنية " ىو المحتوى تحميل
 رقمي، غير المحتوى يكون حيث الجماعات أو األفراد عن تصدر والتي المرئية، أو المسموعة
 ص ، 2004 أنجرس،) "والمقارنة والفيم التغييربيدف  كمي أو كيفي بسحب بالقيام ويسمح
218.) 

 أو المعنى إبرازو   االتصال أو بالمستند الموجودة المعمومات عن البحثكما يعرف بأنو 
 االتصال أو المستند ىذا محتوى وترتيب بصياغة ويتم المقدم لمشيء المعاني

( Mucchielli , 1977 ,.P59) 
 ىناك جوانب متعددة لسموك أن مبدأ في حقيقتو من أساسا تحميل المحتوى ينبثق إن 
نما، ال يمكن معرفتيا وتحديدىا بواسطة استجواب، اإلنسان  أو يرسمو، أو بواسطة ما يكتبو ، وا 
( 236،ص2006العساف ، )يقولو 

مع  فقط ،  الكيفي  الكمي    اتبعنا طريقة تحميل المضمونوبغرض تحقيق أىداف الدراسة 
الجزء الثاني من المقابمة العيادية النصف الموجية والتي تشمل المحاور الخاصة بتوظيف مؤشرات 
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" شبو الجممة "واعتمدنا كوحدة لمتقسيم، الجمد لمتخفيف من االضطرابات النفسية لدى حاالت الدراسة
 . معنى واضحذاتالتي تكون 

 : المالحظة2-3

تعد المالحظة من األساليب العممية لجمع المعمومات والبيانات وتشترط عمى الباحث 
، 2011مصطفى، ) الموضوعية والدقة والقدرة عمى التبويب والتصنيف والتحميل ومن ثم التفسير

 (.61ص

  وتعتبر  بأنيا عممية مالحظة الوضع الذي يكون عميو المفحوص في مختمف المواقف 
 (.73، ص2004زىران، )والسموكيات والوضعيات 

  وىناك عدة أنواع لممالحظة العممية، وفي دراستنا ىذه نسجل أىم السموكيات والمؤشرات 
ذات الداللة اإلكمينيكية ، التي تتم مالحظتيا لممفحوصين خالل المقابالت العيادية ، وخالل تطبيق 

االختبارات االسقاطية، والتي يتم تدوينيا حسب ظيروىا  وتحميميا ضمن سياق المقابالت أو 
 .االختبارات

 :االختبارات االسقاطية- 2-4

إن اإلسقاط ىو مفيوم تحميمي األصل، وان استعمالو كتقنية لمكشف عن العالم الداخمي 
 : لألفراد مر بعديد من المراحل وتم التأسيس لو من طرف عدة باحثين ونشير إلى أن

  والتي شكمت منذ عديد 1939عام  Frank الطرق االسقاطية أدخمت من طرف -
 (.(Debroux & all , 2009, p 8السنوات  أدوات  ثرية  في العمل النفسي العيادي

االختبارات االسقاطية مؤسسة حول نظرية  إمكانية أن العقل الباطن والالشعور يعودان  -
 (.(Tavris ; Wade,1999,p 170 إلى الشعور من التخيل و التماىيات

النظرية الديناميكية توضح لنا الفوارق الفردية وتعقيدات التوظيفات في الشخصية والتي  -
تعتبرىا ككل موحد،  واالختبارات االسقاطية  تقيس عديد من السمات في الشخصية بدل التركيز 

عمى سمة واحدة بالتحديد كما أنيا تسمح باستخراج اآلليات الدفاعية 
 (.Pervin,2005,p97)لممفحوصين
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 التركيبة الالواعية لألداة االسقاطية،  والحرية في اإلجابات، وفي Anzieu  وحسب  -
يقدمون لموضعية االسقاطية وضعية عالئقية، والتي يواجييا المفحوص ليس فقط باستخدام  الزمن ،

نما باستخدام منابعو الداخمية العميقة لمشخصية  ,Lévy,2002)الميارات والكفاءات الخاصة والذكاء وا 

p 44.) 

 عمميات التحميل والقراءات التي يقدميا المفحوص من خالل استجاباتو لمادة االختبار إن  -
الغامضة والمحيرة  والمتناظرة،  واالحتماالت العديدة التي يقدميا االختبار االسقاطي ، تمثل طريقة 

 (Chabert ;Anzieu , 2005, p14) جيدة لمتحقيق والكشف عن صيرورات الشخصية

:  االختبارات االسقاطيةأنواع - 1- 4- 2

قدمت تقسيمات متعددة لالختبارات االسقاطية واشير ىذه التقسيمات ذلك الذي قدمو   
 من طمبو الفاحص وىدف لو نوع االستجابة التي نحصل عمييا من الفرد أساسا واتخذ لورانس فرانك

 : أنواع خمسة إلىليا ، ويقسم فرانك االختبارات االسقاطية 

  مثل اختبار روشاخ : التنظيميةالطرق التكوينية او 

 الفسيفيسائي حيث يتطمب من  لووينفمدمثال ذلك اختبار : اإلنشائيةالطرق البنائية او 
 . في صورة نماذجواألشكال األلوان المختمفة األجزاءالمفحوص ترتيب 

 .مثال ذلك اختبار تفيم الموضوع  :التفسيريةالطرق 

 .تشمل السيكودراما:  التطييرية أوالطرق التفريغية 

ص 2001عباس   ) التعبيريةواألساليبمثال ذلك تحميل المغة والكتابات : الطرق التحريفية
104 -108). 

 ابتكر: اختبار الروشاخ Herman Rorschach اختبار بقع الحبر  والذي  م 1920 عام
يسمح لنا بدراسة العالم الداخمي والخيالي لإلفراد،  ولكنو أيضا يمثل تطوير لتشخيص نفسي 

لمشخصية في حاالت السواء والمرض،  سواء لدى األطفال أو المراىقين أو لدى فئة الراشدين ، 
 الشخصية ،  وىو أكثر االختبارات النفسية استعماال من ةوىو اختبار قادر عمى تحديد دينامكي

 النفسين العيادين  ، األطباء وأطباء األمراض العقمية ، التقنين نطرف كل من األخصائيي
إن  اختبار الروشاخ ال يعتبر وال يمثل ىدفا في حد ذاتو ، (Chabert ,2012,P4)والمرشدين النفسين
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نما ىو عبارة عن خطوة أو مرحمة في عمميات فيم التوظيف النفسي لممفحوص ويستعمل عادة  وا 
 (.(Debroux & all , 2009, p 8في عمميات التشخيص العالجي 

يؤكد العديد من المختصين الذين يستخدمون اختبار الروشاخ بأنو يساعدىم في خمق عالقة 
مع العميل  ويساعد ىذا األخير في أن يشكل جزءا من قمقو  وجزءا من صراعاتو  ومشاكمو النفسية 

وبمساعدة الروشاخ يتمكن الفاحص من كشف عديد من المشاكل التي يعمد المفحوص عمى 
 (.Tavris ;Wade,1999,p170)إخفائيا

 :ويساعد اختبار الروشاخ في
 تقيم النمو العاطفي والوجداني لمشخصية. 
 تقيم قوة األنا . 
 التعرف عمى مدى جمود أو مرونة آليات الدفاع . 
 نوعية آليات الدفاع المستخدمة في الوضعية االسقاطية. 
  ،الخ.....نوعية القمق ، قمق االنفصال ، االنشطار، اإلنكار. 
  نوعية العالقة بالواقع ، نوعية العالقة بالموضوع، نوعية العالقات
 ).(Lévy ;2002 ;p45العاطفية

 :مراحل تطبيق االختبار -
 الحبر من بقعة عمى منيا واحدة كلّل  تحتوي بطاقات عشر من الرورشاخ اختبار   يتكون

 .لشخصياتيم الخاص البناء عمى ليا األفراد استجابات تدلّل  و فييا، يراه ما ذكر الفرد من ويطمب
   من األفضل أن يجمس المفحوص عمى الجانب األيسر  ويقابل الفاحص بشكل جانبي 

  وذلك لتسييل عممية مالحظة السموكيات التي تصدر من المفحوص  وال يفضل ،أكثر منو أمامي
أن يقابل المفحوص الفاحص وجيا لوجو وذلك حتى نمغي اإلحساس بأنو امتحان أو بان ىناك 

 .Rausch, 2006, p 12))عممية مراقبة من قبل الفاحص

 

 :البطاقات تقديم و تعميمات -
 األعمى ىي األولى البطاقة تكون بحيث المفحوص أمام ومرتبة مقموبة البطاقات توضع
 يمكنو حيث الحبر، باستخدام البقع تشكيل كيفية عن قصيرة بمقدمة االختبار الفاحص يقدم

 فتحيا عند وضغطيا ثنييا ثم ورقة عمى الحبر من قطرة وضع يمكن" اإلشارة استخدام مع يقول أن
 ."مشابو شكل عمى سنحصل
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 الستجاباتو، توجيو أي فييا يكون أن دون سيمة بمغة المفحوص من المطموب الفاحص يبين 
 قول المقترحة الصيغ ومن ،التدخل من قدر اقل مع االستجابة حرية لممفحوص يترك وبحيث
 :يمي ما الفاحص
 يمكن وماذا أنت، تراه عما حدثني .ومختمفة كثيرة أشياء ىذه الحبر بقع في الناس يرى"

 "؟تفكر تجعمك وبماذا لك، بالنسبة تعني أن
 صمم كما لمشكل األساسي أو الصحيح الوضع في تكون بحيث بالتتالي، البطاقات تقدم  

 البطاقة ورقم وبالمعمومات نفسو بالشكل ذلك عمى االستدالل يمكن األسفل في القاعدة تكون حيث
 .الخمف في

 اعتقد إذا ذلك منو يطمب أن لمفاحص يمكن و بالبطاقة المفحوص يمسك أن يستحسن  
 .ذلك ضرورة

 أن إلى التالية البطاقة ويتناول االستجابة من االنتياء بعد الطاولة عمى مقموبة البطاقة يعيد
  .العشر البطاقات تنتيي

 االستجابات تسجيل: 
 ويشمل المفحوص، أداء تقويم في يساعده أن يمكن ما كل تسجيل الفاحص عمى يتوجب  

 :يمي ما ذلك
 واإلضافية األساسية كاممة المفحوص استجابات· 
 لالختبار الكمي الزمن عمى الحصول بغرض االستجابة وزمن استجابة لكل الرجع زمن 
 .(14، ص  2003 ،دافيدسون ،كموبفر) 

 عمى ضرورة تسجيل كل عالمات التعجب والتعميقات واإلجابات Nina Rausch كما تؤكد 
 . المترددة  وكذلك عمميات تدوير الموحات 

 : التحقيق -
ىو مرحمة جد ميمة في تطبيق االختبار وال تقل االستجابات التي تسجل في التحقيق قيمة 
عن االستجابات التمقائية في بداية تطبيق االختبار ولو دور ميم في توضيح االستجابات الغامضة 
من حيث المكان والمحتوى والمحددات ، ويشترط فيو أن ال يتسرب اإلحساس إلى المفحوص بأنيا 

 (.(Rausch, 2006, p  16-19 عممية تقييم أو حكم الستجاباتو أو تقييد أو توجيو ليا
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 المرحمة في المفحوص قدمو لما تبعا تختمف والتي التعميمات بتقديم المرحمة الفاحص يبدأ  
 من التساؤالت تختمف قد كما   ،عامة بصورة المرحمة ىذه في معرفتو إلى يحتاج ما و األولى
 المثال سبيل فعمى   .(...المحتوى والمحددات، المكان ) منيا كل في لمعجز تبعا أخرى إلى بطاقة
 المحددات عن البحث أو استجاباتو إلى المفحوص وصول كيفية تحديد محاولة لمفاحص يمكن

 ما أو إلييا توصمت كيف اعرف أن أريد و شيقة أجابتك" مثل تساؤالت طرح خالل من والحدود
 مازالت" مثل مثيرا يطرح أن االستجابات عدد انخفاض حالة في لو يمكن كما ."لك؟ بيا أوحى الذي

 كمية الستجابات المفحوص تقديم حالة في يمكن و ."االستجابات من مزيدا لتقديم قائمة الفرصة
 إذا كثيرة أشياء البقع ىذه في يرى من ىناك" مثال يقول أن البحت األداء مرحمة في ومختصرة
 (.14،ص  2003 ،دافيدسون ،كموبفر) هب ابمغني شيئا الحظت

 : االختيار التفضيمي -
  بعد انتياء االختبار يطمب الفاحص من المفحوص أن يدلو عمى الموحتين األكثر تفضيال 
بالنسبة لو أو الموحتين التين نالتا إعجابو أكثر، ثم يطمب منو أيضا تحديد الموحتين األقل تفضيال 

 .بالنسبة لو وذلك دون محاولة توجييو من طرف الفاحص
 :نياية االختبار -

يقوم الفاحص بعد المراحل السابقة بجمع االستجابات وتصحيحيا حسب المحددات المحتوى 
  (.(Rausch, 2006, p  19 .والمكان وذلك بعيدا عن المفحوص

 : بطاقات االختبار  صفو -
 :األولى البطاقة
 أن يمكن التي الصغيرة األجزاء بعض تضم أنّليا مع ككلّل  ليا االستجابة من تمكّلن البطاقة

 خصائص ذلك عمى تساعد و الحركة، ما إ و الشكل إما االستجابات محدد يكون كما .ليا يستجاب
 مع  سوداء عموميا في ىي و ليا، االستجابة لرفض مجاال يفسح ال ما أيضا ىو و نفسيا، البقعة
  الوسط في البيضاء الفراغات بعض

 :الثانية البطاقة
 أبيض فراغا تضم و الحركية، االستجابات األولى من أكثر تستثير حمراء، و سوداء ىي و  

خاصة  أىمية ذو الوسط في
 أعمى في ىو و المون صدمة الصدمات بعض عنو ينتج أن يمكن فييا األحمر المون وجود

 .األسود الجزء أسفل و
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 :الثالثة البطاقة
 فيو األحمر المون ما أ الحركة، استجابات كبيرة بسيولة تستثير و حمراء و سوداء ىي و
 .الخاصة أىميتو لو الوسط في أبيض فراغا أخرى جية من تضم و األسود، الجزء عن منفصل

 :الرابعة البطاقة
 .الحركة استجابات و الشكل استجابات كبيرة بصعوبة تستثير سوداء، ىي و
 عامة بصفة و أجزائيا، عكس كذلك، الصعوبة من غاية عمى ككلّل  ليا االستجابة تعتبر و 
 .الصعوبة من نوع تجاوز إلى يحتاج التفسير و الجمالي، اإلحساس من نوعا يعطي الشكل

 :الخامسة البطاقة
 إما ،منتظمة بصفة و نوعيا يكون الذي و لمتفسير، البطاقات أسيل ىي و كّلميا، سوداء

 ليا االستجابة يرفضون ما غالبا حيث الفصاميين لدى ما عكس ىذا و  "ليمية فراشة" إما "خفاش"
 .حركة حالة في أشخاصا فييا يدركون أو

 :السادسة البطاقة
 .صعوبة األكثر الشكل أنّليا مفاده انطباعا تعطي و كّلميا، سوداء

 فراغيا إّلنما و السوداء أشكاليا ليس فييا الميم و كذلك، كّلميا سوداء :السابعة البطاقة
 مع عكسية عالقة عمى ىي و "زيتي مصباح" مميزة بصفة و يمثّلل الذي و المتوسط، األبيض
 يراه ما نادرا بينما الحاالت غالب في "مصباح" ىنا الفصاميون يرى حيث الخامسة البطاقة
 .العاديون

 :الثامنة البطاقة
   وجود بإمكان أيضا تتميز و الشكل في أو المون في إن متناسقة و األلوان، متعددة ىي و
 " لألجزاء بالنسبة خاصة و سيل تفسيرىا، العصابيين  لدى "المون صدمة

 إنما و الشكل، أو المون في تناسق دون لكن األلوان، متعددة أيضا ىي و:التاسعة البطاقة
 .الوسط في خاص بشكل ذلك إلى باإلضافة تتميز كما الحركة، استجابات بسيولة تستثير

 :العاشرة البطاقة
 ىنا الكّلمية االستجابات فإن لذلك و منفصمة، و متفرقة بقع ذات األلوان، متعددة أيضا ىي و

 .(104، ص2012عدوان،) . مستحيمة تكون تكاد
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 :الموحات ت دالال 2-4-1-7
 المفحوص يتصدى وكيف جديدة وضعية في الدخول بطاقة تمثل: الموحة  األولى 

 . الجديدة لموضعيات
 تمثل لوحة العدوانية: الموحة الثانية . 
 ىي لوحة التقمص: الموحة الثالثة .   
 األبوية ىي الموحة : الموحة الرابعة. 
 ىي لوحة صورة الذات: الموحة الخامسة . 
 ىي الموحة الجنسية: الموحة السادسة . 
  األمومةىي لوحة : السابعةالموحة. 
 العاطفي تدل عمى قدرة التكيف : الموحة الثامنة. 
 ما نوعا مدمجة شخصيتو طالما نفسو المفحوص يواجو الموحة ىذه  في:الموحة التاسعة. 
  لموحة  التناظرية الموحة  تعد كما ، الفاحص تجاه التحويل انقطاع تمثل :الموحة العاشرة
 (224، ص 2012بوسنة،)األولى

 التفسير والتحميل في اختبار الروشاخ وتتفق أنظمةىناك العديد من : التفسير أنظمة 
 التالية  العام رغم وجود بعض االختالفات، واعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المراجعاإلطاراغمبيا في 

 2009 )، (Rausch, 2006):  والتي تعتمد عمى نظام  لوسمي واوستيري لتقدير وتصحيح االختبار 

،Debroux)  ،( ، 2012بوسنة ) . 
وقد استعنا باختبار الروشاخ لكونو يساعدنا في الغوص في أعماق دينامكية شخصية 

المرضى الراشدين المصابين بالسرطان، خاصة فيما يخص فرضيات دراستنا حيث يساعدنا في 
الكشف عن مواجية  القمق واالكتئاب  وكذلك الكشف عن نوعية صورة الذات لدى الحاالت،  كما 

انو يساعد في الكشف عن القدرات والمؤىالت لدى المفحوصين  والقدرة عمى التكيف، كما أن 
اختبار الروشاخ يقدمنا لنا العديد من المؤشرات فيو اختبار يقيس عديد من السمات في شخصية 

 (. (Hansenne,2003,p 53العميل، وىو اختبار يقدم لنا صورة متكاممة عن البروفيل النفسي لمعميل
. 
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 اختبار تفيم الموضوع: 
 بداية من   Henry Murrayابتكر اختبار تفيم الموضوع من طرف الطبيب البيوكيميائي  

 وقد وضح موراي بصفة شخصية أن االختبار 1943   ووضع في شكمو النيائي عام 1935عام 
يوجو األنظار نحو الحاجات والصراعات والدوافع الكامنة لدى المفحوصين ،  ويتكون االختبار من 

 لوحة تحمل رسومات بالمونين األبيض واألسود ، وىي لوحات إما ثنائية  األشخاص أو ثالثية 31
أو لفرد واحد فقط،  تتميز بنوع من الغموض ،  وعند تقديميا لممفحوص يطمب منو رواية قصص 

 لوحة بيضاء تماما، كما أن 16حول ما يمكن أن يتخيمو من ىده الموحات،  تكون الموحة رقم 
ىناك لوحات مخصصة حسب الجنس والسن، وبذلك يكون العدد النيائي لموحات حسب كل حالة 

 (. (Hansenne,2003,p 53 لوحة حسب موراي 20

لقد أسس االختبار عمى فرضية أن الفرد في مواجية الوضعيات االجتماعية التي تتسم 
بالغموض ، فانو عادة يتوجو إلى استخدام موارده الشخصية، وذلك تحت عنوان عريض لمظاىرة 
التي تكون محل اىتمامو ىو، واالستجابات الناتجة عن االختبار تضع تحت الضوء العالقة مع 
المقاربة التحميمية ، وحسب موراي فان االختبار يساعد في البحث في الالشعور والمكبوتات لدى 

(. Pervien , 2005, p100) المفحوصين

مثمو مثل باقي االختبارات االسقاطية يساعد اختبار تفيم الموضوع في التشخيص اضطرابات 
 .الشخصية واالضطرابات العاطفية

كما يعد االختبار كتحميل نفسي مختصر والجمع بينو وبين اختبار الروشاخ  محبذ ألنيما 
 .يكمالن بعضيما البعض 

 :تقديم االختبار -

 والتي تسمى 16 بطاقة كل واحدة منيا صورة ما عدا البطاقة رقم 31  يتكون االختبار من 
 .البطاقة البيضاء

  يقدم الفاحص لممفحوص مجموعة من الصور الواحدة تموى ألخرى ويطمب منو االستجابة 
 .ليا من خالل سرد قصة تخطر ببالو تتماشى مع الصورة

 :نجد وراء كل بطاقة سواء رقم فقط أو رقم يتبعو حرف أو حرفان وتصنف البطاقات كاألتي
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 . رقم فقط تستعمل مع كل األعمار والجنسين -1
 . سنة14 لألطفال الذكور الباغين اقل من Bرقم يتبعو الحرف  -2
 . سنة14 لمبنات اقل من G رقم يتبعو الحرف  -3
 .14 لمذكور اكبر من Mرقم يتبع حرف  -4
 . سنة14  لإلناث اكبر من  Fرقم يتبعو الحرف  -5
 . سنة14 لمذكور والبنات اكبر من  M Fرقم يتبعو الحرفان  -6
 . لكل الذكورBMرقم يتبعو الحرفان  -7
 . لكل اإلناثGFرقم يتبعو الحرفان  -8
 سنة وبالتالي يقدم 14 لمذكور والبنات البالغين اقل من BGرقم يتبعو الحرفان  -9
 (549، ص 1996عطوف  ) صورة لكل مفحوص تبعا لمعمر والجنس20الفاحص 
 :خطوات تطبيق االختبار -

  كان موراي يجري االختبار في حصتين يمرر في كل حصة عشر لوحات ، يبدأ في 
: الحصة األولى ، بعد توفير الشروط  المساعدة عمى التكيف ، بتقديم تعميمة مطولة نسبيا

سأعرض عميك بعض الصور واحدة تموى األخرى ، والمطموب منك أن تحكي لي قصة حول كل 
منيا، أو توضح ما يحدث في كل صورة وتصف ما وقع وما يقع  وكيف ستكون نياية القصة ، 

وفي ىذا السياق يخبر " مع ذكر المشاعر التي يحس بيا األشخاص المشاركون في المشيد
 . دقائق لكل لوحة5الفاحص المفحوص بأنو مقيد بزمن قدره 

 يقدم الفاحص الموحة طالبا منو أن يتخيل أية صورة تخطر ببالو وعيناه 16  بالنسبة لموحة 
 .مغمقتان إذا لزم األمر ثم يحكي قصة انطالقا منيا

واقع يومي، أفالم، روايات، " في نياية الحصة يقوم الفاحص بتحقيق عن مصادر القصص 
سي  )مع إمكانية االستعانة بتقنية التداعي الحر والتي تأخذ كوجية عالجية" ذكريات شخصية

  ( 172 ،ص 2009موسي، 
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 : تحميل القصص حسب موراي -
 ليس من السيل اكتشافو، وغالبا ىو الشخص الذي يتوحد معو :   أوال تحديد البطل 

 .المفحوص ويظير لو اىتماما أكثر ويقترب من سن وجنس المفحوص ومكانتو االجتماعية وغيرىا
  ىي كل ما يعيشو البطل من خوف بكاء وقمق ، وقد وضع :   ثانيا حاجات البطل 

 .االنجاز ، تحقيق الذات، االنتماء، الدفاعية، الظيور واالستعراض"مرواي قائمة بيذه الحاجات ، 
 تتكون البيئة من شخصيات ليا عالقة مع البطل وضغوط البيئة :   ثالثا ضغوط البيئة

ىي العوائق التي تتعرض لمبطل أو تسانده أو ليا تأثيرات عميو ، وقد أشار أيضا موراي إلى قائمة 
 .ليذه الضغوط

 وقد أعطاىا مرواي أىمية كبيرة، كيف تنتيي القصة : رابعا نياية القصة وحل العقدة 
،حيث نتساءل كيف يقاوم البطل إزاء ضغوط البيئة لتمبية حاجاتو، ىل يقاوم أم ينيار؟من يساعده 

 . الظروف المالئمة لمنجاح ، أو لمفشلةماىي
 ىو التفاعل بين حاجات البطل وضغوط البيئة باإلضافة : خامسا تحميل الموضوعات    

إلى النتيجة والنياية التي ألت إلييا القصة ، حيث يحمل الفاحص كل قصة عمى حده،  ويتساءل 
  .عن الصراعات واألزمات التي تخص المفحوص

 يمكن لمفاحص معرفة الكثير من اىتمامات وعواطف : سادسا االىتمامات والمشاعر
المفحوص، وىي اىتمامات وعواطف ينسبيا ىذا األخير إلى أبطال قصصو، والتي يكشف عنيا 

 (.543،ً  ص 1996ًعطوف ،  )من خالل اختيار موضوعات القصص

ال  توجد اختالفات كثيرة في ما يخص عمميات تطبق االختبار ولكن اغمب الباحثين اختمف 
 عدة طرق أخرى مورايبشكل أو بأخر في عمميات التحميل حيث نجد بعد التحميل  الذي قدمو 

 :لتحميل وتفسير القصص  التي يسردىا المفحوص ونذكر من بين أىم ىذه الطرق 

الموجيات و الظروف : حيث يحمل القصص حسب أربع مستويات  ىي:  طريقة  تومكينز
 .والصفات والخصائص

موضوع القصة ، : حيث وضع جدول لمتحميل يتضمن النواحي التالية : طريقة ليون 
التفسير الشكمي ويشمل االتجاه العقمي واالتجاه االنفعالي، ثم تفسير المحتوى ويشمل البطل ، 

 (.178-174،ص 2001عباس )الموقف ، والحل ، وأخيرا المالحظات عن القصة واتجاه المفحوص 
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  وىناك أيضا العديد من الدراسات التي أجريت عمى اختبار تفيم الموضوع فقد قامت 
Shentoub    بتقديم نظرية حول االختبار انطالقا من دراسة مطولة  وتجسدت 1967منذ سنة 

أعماليا الحقا بعرض تقنية تحميل وتفسير لالختبار من خالل مسممات النظرية المقدمة في إطار 
ما يسمى سياقات االختبار ، والتي تعني اآلليات العقمية الممتزمة بيذه الوضعية الفريدة التي يطمب 

 لوحة فقط 18فييا من الشخص أن يتخيل قصة انطالقا من الموحة، واختار المختصون فيما بعد 
من بين الموحات، تطبق في حصة واحدة فقط، وقد تمت إضافة لوحات من فئات مختمفة إلى فئات 

 قدمت لتمييز تصورات 15 قدمت لمراشدين والموحة 12BGأخرى في تجارب خاصة مثال الموحة 
سي موسي ،  ) غير إجباري شنتوب الذي اعتمدتو بالموت، واعتبر بعض الباحثون أن الترتي

 (.171-170، ص 2009

 واالحتفاظ المّلوحات بعض حذف في تمثمت شنتوب .ف استحدثتيا التي التعديالت أىم  إن 
 « ظاىري بمحتوى تتميز لوحة لك أن وضحت ماك ،كثرأ مالئمة اعتبرتيا التي بالمّلوحات فقط

 ىذا ما إشكالية تنشيط عمى القدرة لو باطني ومحتوى المّلوحة في المقدمة األساسية العناصر يصف
 .األصمية ماتاباليو عالقة ليا والتي الفردية رويةكالذ اآلثار ينشط الباطني المحتوى »

                                                        . (Shentoub .V. 1990, p.16) 

 الفرد يستعمميا التي الدفاعية السياقات من مجموعة تمثل فيي ، الفرز شبكة يخص فيما أما
 ىذه من انطالقا الفرد طرف من القصة إعداد طريقة شنتوب .ف ترجع إذ القصة، ارصان في

 أربعة شكل عمى الدفاعية السياقات ىذه نجد، مرضية النفس لبنيتيم مميزة دفاعيةآليات   الموحات
 الرقابة و بالتحكم خاصة دفاعية سياقات تمثل : A  النسق سمسمة - :أنساق

 بالمرونة خاصة دفاعية سياقات تمثل : B سمسمة النسق
  :بينيا من نجد الصراع، تجنب و بالكف خاصة دفاعية سياقات تمثل:  Cسمسمة النسق 

  - (C /P) .الفوبي بالنمط الخاصة
  - (C/N) .بالنرجسية الخاصة
  - (C/M) .باليوس الخاصة
  - (C/C) بالسموك الخاصة
  - (C/F) .اليومي و الحالي باالىتمام الخاصة

  .أولية نفسية عمميات شكل في ىنا الدفاعية السياقات  E سمسمة النسق 
(Shentoub .V.1990, pp.68 ,72)    
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 :يمثل أىم الموحات التي تستخدم مع الراشد حسب طريقة فيكا شنتوب  (5)جدول
 

∑ اللوحات 

 3BM 4 5 6BM 7BM 8BM 10 11 13MF 19 16 13 2 1رجال 

 3BM 4 5 6GF 7GF 9GF 10 11 13MF 19 16 13 2 1نساء 

                                        
 (169، ص 2009سي موسي ، )                                                          

 

وفي دراستنا ىذه استندنا إلى اختبار تفيم الموضوع وذلك لكونو اختبار مكمل الختبار 
الروشاخ ، وذلك ألنو يساىم إلى حد كبير في إعطاءنا فكرة معمقة عن كيفية معالجة الراشد 

المصاب بالسرطان صدماتو وكيفية توظيفو لمؤشرات الجمد لديو في حل الصراعات الناجمة عن 
 في تفسير وتحميل القصص  مناسبة مورايمرحمة حياتو الجديدة بعد مرض السرطان ، تعد طريقة 

في دراستنا ىذه ، فباإلضافة إلى  كونيا تساىم في إعطاء فرصة لممفحوصين لمقيام بعمميات السرد 
أىم الطرق  في توظيف  صيرورات الجمد  Cyrulnik والرواية وىي العمميات التي يعتبرىا الباحث

، وان األفراد الذين يتميزون بسمات الشخصية الجمدة ال يواجيون مشكمة في التعبير بشكل عفوي 
عن صدماتيم ، بل يتمكنون من مشاركة صدماتيم مع اآلخرين من خالل عمميات التعبير الكتابي 
أو عمميات رواية القصص، فأن تحميل  الطريقة التي يعالج بيا المفحوص ضغوط البيئة، والتي 
تتمثل في دراستنا ىذه في صدمة اإلصابة بالسرطان وما تميا من ضغوطات ، و تحميل الطريقة 

التي يتقمص بيا ادوار البطولة، في روايتو لمقصص، و الحاجات والصراعات، وكيفية حل العقدة  
في القصص التي يروييا سوف تمدنا بمعمومات مختمفة عن التوظيف النفسي لمجمد،  في مواجية 
صدمات الحياة بعد السرطان لدى حاالت الدراسة، باإلضافة إلى وجود بعض الموحات التي يمكن 

 فيكا شنتوبأن تكون ذات داللة ومعنى يتناسب مع موضوع الدراسة والتي تم حذفيا في طريقة 
المعدلة، ىذه الموحات تبعث عمى عمميات سرد ومواضيع من نوع األمل والتفاؤل أو اليأس 

والتشاؤم، أو لوحات تستدعي مواضيع الموت والصدمة، وبالتالي التعرف عمى الكيفية التي يوظف 
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بيا المفحوصين صيرورة الجمد لدييم في استثمار مثل ىتو المواضيع ، وذلك ما يتوافق مع 
 .فرضيات البحث والدراسة المقترحة

  كما نعتمد أيضا عمى استخراج السياقات الدفاعية لدى المفحوصين من خالل استخدام 
 ، والتي تمكننا من معرفة أنواع اآلليات الدفاعية والميكانزمات التي يستخدميا فيكا شنتوبطريقة 

األنا في مواجية الصراعات الناجمة عن االختبار والتي من خالليا يمكن االستدالل عمى نوعية 
اإلصابة بالسرطان في ىده  )التوظيف النفسي لمحاالت ، وكيفية التعامل مع صدمات الحياة 

، وبالتالي الكيفية التي يتمكن من خالليا المفحوصين من توظيف صيرورة الجمد في  (الدراسة
 .مواجية أىم االضطرابات النفسية الناجمة عن اإلصابة بالسرطان

تعتبر الدراسة االستطالعية دراسة تجريبية يقوم بيا   :الدراسة االستطالعية -3
الباحث عمى عينة صغيرة بيدف التأكد من صالحية خطتو وأساليب وأدوات البحث أو إجراء بعض 

 .(158،ص 1997عمجمي،). التعديالت عمييا إن تطمب األمر

و اعتمادا عمى إشكالية الدراسة وتساؤالتيا ومن خالل اعتماد المنيج العيادي وتقنية    
دراسة الحالة، فان حاالت الدراسة تتحدد بالراشدين المصابين  بالسرطان  والذين مر عمى 

تشخيصيم أكثر من أربع أسابيع،  والذين  يبدون مؤشرات عالية لمجمد، والمستخرجة من االستبيان 
 . المعد خصيصا لمدراسة  

 : أىداف الدراسة االستطالعية1- 3

 :تيدف الدراسة االستطالعية في بحثنا ىذا إلى

   التقرب من الراشدين المصابين بالسرطان ، قصد التعرف عمييم وخمق نوع من األلفة
 .والمودة حتى يسيل عمينا باقي إجراءات الدراسة التطبيقية

  تحديد العينة القصدية  الختيار الحاالت المناسبة ، وذلك بمساعدة األطباء والمختصين
  .النفسين
  التأكد من وجود حاالت قادرة عمى استكمال إجراءات الدراسة من مقابالت واختبارات

 .اسقاطية لما تستمزم ىذه األخيرة من وقت
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  استخراج الحاالت التي تسجل اعمي الدرجات، عمى بنود االستبيان المختمفة،  والتي توافق
 .عمى طمب التعامل معنا في ىذه الدراسة

 :إجراءات الدراسة االستطالعية 3-2
  (.2015–أكتوبر    )الدراسة االستطالعية بوالية بسكرة 

   من خالل ما تم جمعو من دراسات سابقة،  والتي تشير إلى ارتفاع مستويات الجمد لدى 
النساء المصابات بسرطان الثدي ،  توجينا في البداية إلى مصمحة األورام بمستشفى الحكيم سعدان 
بسكرة ،حيث تتكفل ىذه المصمحة بالمصابات بسرطان الثدي خاصة ، بينما يحول باقي المرضى 

إلى مراكز جيوية في واليات ورقمة أو باتنة او الجزائر العاصمة، إال انو ومن خالل الدراسة 
االستطالعية تبين لنا أن الحاالت ال يعانين فقط من سرطان الثدي وان ىناك نسبة كبيرة، منين 

ينتشر لديين السرطان إلى أعضاء أخرى من الجسم خاصة منيا الرئتين والكبد والعظام ، وغالبا ما 
 .يتابعن العالج بشكل متوازي لكل عضو مصاب في المراكز التي سبق ذكرىا

 اكم, (لرئيس المصمحة و مكاتب خاصة باألطباء) المصمحة مقسمة إلى أقسام إدارية،  
خصص لممختصة النفسية مكتب أيضا، يتكفل طاقم من الممرضين برعاية المرضى، ابتداء من 

 . soins de jour بعد الظير 2 صباحا إلى غاية 8الساعة 

   كما تحتوي المصمحة عمى قاعات لمكشف الطبي وقاعات لممالحظة، وقاعة لمعالج 
الكيميائي، وقاعة لمراحة بعد العالج الكيميائي،  يزور المصمحة يوميا عدد محدد من المريضات 

 .حيث تحدد الجمسات مسبقا وفق مواعيد منظمة

  (2016مارس  )الدراسة االستطالعية بوالية باتنة  

قمنا بالتوجو إلى  المركز الجيوي لمكافحة السرطان لوالية باتنة، حيث تبين لنا أن المركز 
يستقبل المرضى من عدة واليات ، ويتكفل بكافة أنواع السرطان ويقدم كل أنواع العالجات الخاصة 
بالمرض سواء جراحة أو عالج كيميائي أو  عالج باألشعة،  إال أن نظام العمل في المركز أيضا 

  ، ، حيث تبين لنا أن ىناك عدد كبير من  soins de jourيعتمد عمى العالج النياري فقط 
الحاالت ىم من واليات مجاورة أو من بعض القرى و المداشر التابعة لموالية، والذين غالبا ال 

 يوم أو أسبوع 15يفضمون البقاء في المركز بعد انتياء جمسات العالج التي غالبا ما تتكرر إما كل 
، وذلك حسب نوع السرطان ودرجة انتشاره وخطورتو،  استفسرنا من المرضى عن كيفية التنقل إلى 
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المركز لمعالج خاصة وان خدمة المبيت غير متوفرة فتبين لنا أن ىناك عدة جمعيات تساعد 
المرضى من خالل توفير مساكن خاصة يقيم فييا المرضى القادمين من المناطق النائية والواليات 

 . يضطرون لإلقامة بالفنادق ااألخرى المجاورة، والتي ساعدتيم بعدما كانو

    و من بين  أىم الجمعيات التي يتواصل معيا المرضى، جمعية أمل باتنة لمكافحة 
السرطان،  جمعية مد اليد  و الجمعية الوطنية الفجر  لمساعدة األشخاص المصابين  بالسرطان،  

وىي في معظميا جمعيات وطنية ذات مقرات عمى مستوى الواليات،  وفي والية باتنة،  قامت 
بيت الراحة واألمل في  ) بفتح منزل لمراحة واإليواء تحت اسم 2013بعض ىذه الجمعيات  منذ سنة 

 الستقبال المرضى الذين يقدمون لمعالج من خارج الوالية ، و يخصص ليم  بوالية باتنة،  (الشفاء
حافمة خاصة لنقل المرضى من المركز إلى بيت الراحة الذي يحتوي عمى  قسمين األول مخصص 

لمنساء والثاني لمرجال، ويحوي كل قسم عمى غرف نوم وحمامات، وبيو ، ومطبخ معد بكل 
التجييزات، تقدم ىده الجمعيات حسب ما تبين لنا من أراء  المرضى العديد من الخدمات،  والتي 

نما حتى في التكفل بضروريات الحياة ودعم بعض  تساعدىم ليس فقط في التنقل والعالج ، وا 
 .عائالت المرضى  المعوزين

 : نتائج الدراسة االستطالعية3-3

مكانية    تمكنا من خالل  الدراسة االستطالعية  من التأكد من إمكانية إجراء البحث، وا 
تطبيق أدواتو،   كما  تمكنا من التعرف عمى أىم الصعوبات والعراقيل التي يمكن تفادييا، وبالتالي 

قمنا بتوسيع دائرة البحث عن الحاالت ،  معتمدين عمى مخبرين  من المرضى أنفسيم، وبعض 
األطباء، والمختصين النفسين،  والذين وجيونا إلى عدد ال باس بو من الحاالت التي تتوافق مع 

، كما تأكدنا من توفر الحاالت وقدرتيم عمى االستمرارية (عينة قصدية ، كرة الثمج)شروط دراستنا،  
 .في كل مراحل الدراسة 

 :الدراسة الكمية -4

تعرف بأنيا، تقنية معاينة بسيطة جدا وعممية تستعمل :   المعاينة بطريقة كرة الثمج4-1
حينما نقوم باختيار قصدي  وال يتوافر لدينا الئحة عن وحدات مجتمع الدراسة، ونعرف أفراد قالئل 

يتطابقون مع المتغيرات أو المعايير التي نريد تبيانيا، بحيث تكمن ىتو المعاينة بتكوين عينة 
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 في العينة وتصمح ابالطمب من بعض المخبرين تزودنا بأسماء األشخاص الدين بإمكانيم أن يشاركو
 ( 233، 2003مجذوب ،  )ىده العينة بشكل خاص عندما نريد دراسة ظواىر يصعب الوصول إلييا

  قمنا بتوزيع استبيان مؤشرات الجمد المعد خصيصا ليتو الدراسة عمى بعض الحاالت 
وذلك عمى مستوى مصمحة األورام ببسكرة، أين ساعدتنا , المختارة بطريقة المعاينة بكرة الثمج

المختصة النفسية في التقرب من بعض الحاالت التي تتطابق مع معايير وشروط الدراسة،  و 
المركز الجيوي لمكافحة السرطان بباتنة، حيث تواصمنا مع بعض األطباء الذين وجيونا إلى بعض 
الحاالت، كما  صادفنا بعض المرضى الذين ينتقمون إلى مراكز الراحة  التابعة لمجمعيات ، والذين 

عن طريقيم تم االستدالل عمى بعض الحاالت،  وعمى كل المرضى الذين تمكنا  من التعرف 
 :عمييم من خالل باقي المرضى و األصدقاء،  وتتوفر فييم شروط الدراسة التالية 

  (انتياء مراحل صدمة التشخيص  )مرور عمى األقل أربع أسابيع بعد التشخيص لكل حالة. 
  لتفادي قدر اإلمكان مرحمتي المراىقة والشيخوخة لما ليما من ظروف  ) ،55- 30السن

 .(خاصة
  ،(حتى نتمكن من رصد التوظيف النفسي لمجمد بعد صدمة الكيميائي )إجراء العالج الكيميائي. 
 الن أىم دور في  )أن يكون الراشد محل الدراسة متزوجا أو مطمقا،  أو لديو أسرة قبل المرض

  (مرحمة الرشد ىو تكوين األسرة، و لمبحث عن التوظيف النفسي لمجمد في حالة صدمات تخمي الشريك

 :نتائج الدراسة الكمية 4-1

 ، وذلك بعد 2016-2015 استبيان ،  عمى فترات مختمفة خالل الموسم 19قمنا بجمع 
 . الغاء االستبيانات الناقصة 

 .يوضح توزيع افراد العينة حسب مستويات الجمد بالمقارنة مع الدرجة المتوسطة لالستبيان (6)جدول 

 النسبة نساء النسبة رجال الدرجات
% 55,55 5% 20 2  الدرجات العالية

% 44,44 4% 80 8 الدرجات المنخفضة
% 100 9% 100 10 المجموع
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   نالحظ من خالل المخططات والجدول ارتفاع نسبة الدرجات العالية لدى النساء اكثر ، وبالتالي فان 
الدرجات المنخفضة سجمت اكثر لدى الرجال، ولكن تبقى ىده االرقام ال تمثل المجتمع الكمي بسبب صغر 

حجم العينة، وطريقة اختيارىا القصدية، كما ان اغمب افراد ىتو العينة ىم من بمديات وقرى والية باتنة، 
بسبب تركز البحث اكثر عمى مستوى الحاالت التي تمجا الى الجمعيات، كما ان  اغمب الحاالت  من 

 .والية بسكرة،  و التي تطابقت مع شروط الدراسة معضميا ايضا من البمديات والقرى 

 يوضح توزيع درجات الجمد المنخفضة والعالية حسب نوع السرطان (7)جدول

 المجموع النسب المنخفضة النسب العالية الدرجات المنخفضة الدرجات العالية نوع السرطان 
% 100% 16,66% 83,33 1 5 الثدي
% 100% 50% 50 1 1 الرئة

% 100% 50% 50 1 1 القولون
% 100% 100% 0 2 0 الكبد

% 100% 100% 0 2 0 الرحم 
% 100% 80% 20 4 1 منتشر

% 100   11 8 المجموع
 

يوضح توزيع درجات الجمد العالية حسب الجنس1مخطط  

نساء

رجال

توزيع الدرجات المنخفضة حسب الجنس يوضح2مخطط 

نساء

رجال



الفصل الرابع                                                      إجراءات الدراسة المىهجية  
 

 

 144  إجراءات الدراسة المنيجية

 

 

 

نالحظ ان المصابين بسرطان الثدي يشكمون النسبة االكبر في درجات الجمد العالية فوق المتوسط 
وذلك عمى ابعاد استبيان مؤشرات الجمد لدى الراشدين المعد خصيصا لمدراسة، مما يدل عمى  ان 
مؤشرات الجمد لدى ىتو الفئة من مرضى السرطان مرتفعة نسبيا، تمييا نسبة كل من سرطان الرئة 

والقولون ، ثم  نسبة السرطان المنتشر ،  وتنعدم مؤشرات الجمد لدى مرضى سرطان الكبد  وسرطان 
وىي عينة قصدية  تم - الرحم ، و تبقى ىتو النتائج متعمقة فقط بعينة الدراسة المطبقة عمييا االستبيان

، وال يمكن تعميميا ، حيث استعنا بيا فقط  - اختيار افرادىا بشكل محدد وفق الشروط الموضحة سابقا 
 .لتحديد بعض الحاالت التي تالءم دراستنا الكيفية 

 

يوضح توزيع مستويات الجمد العالية حسب نوع السرطان3مخطط 

الثدي

الرئة

القولون

الكبد

الرحم 

منتشر

يوضح توزيع مستويات الجمد المنخفضة حسب نوع السرطان   4مخطط 

الثدي

الرئة

القولن 

الكبد

الرحم 

منتشر
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  درجات الحاالت، العالية فوق المتوسط  وتوزيعيا عمى بنود االستبيانيمثل (8)دول ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوع السرطان
 الجنس

 الدرجة المتوسطة

عالقات 
اجتماعي

 ة

تقبل 
 الواقع

إعادة رسم 
 األىداف

إدارة المشاعر 
 واالنفعاالت

تخطي 
 الصدمات

االستبصار 
 واتخاذ القرار

المجمو
 ع

3,33 2,66 3,33 2,66 5,33 3,33 20,6
4 

دي
الث

ثى 
أن

لة  
لحا

ا
1

 

الدرجات فوق المتوسط
 

5,67 4,34 5,67 3,34 9,67 4,67 
33.3
6 

دي
الث

ثى 
أن

الة 
الح 2 3,67 2,34 5,67 2,34 4,67 5,67 

24.3
6 

رئة
ال

لة  ذكر 
لحا

ا
3 5,67 1,43 5,67 2,34 3,67 3,67 

22,4
5 

ئة 
الر

ي 
لثد

ا
كبد

ال
ثى 

أن
لة  

لحا
ا

4 4,67 3,34 6,67 4,43 9,67 6,67 35,4
5 

ون
قول

لة  ذكر 
لحا

ا
5 3,67 3,34 4,64 0,34 7,67 4,64 

24,3
0 

دي
الث

ثى 
أن

لة  
لحا

ا
6 3,67 1,43 5,67 1,43 3,67 4,67 20,5

4 

دي
الث

ثى 
أن

لة  
لحا

ا
7 

5,67 2,34 5,67 3,34 5,67 3,67 
25,3
6 
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 .يوضح درجات الحاالت عمى إبعاد استبيان مؤشرات الجمد (5)  مخطط 

 

  

، تسجل اعمي الدرجات عمى 7، 5، 4، 1  من خالل المخطط يتبين لنا أن الحاالت التالية
أبعاد االستبيان، خاصة في بعد تخطي الصدمات، وبالتالي قمنا باختيار ىتو الحاالت إلجراء 

 التي أكدت 2الدراسة الكيفية، واتصمنا بيم وتمكنا من استكمال الدراسة معيم، كما اتصمنا بالحالة 
لنا أنيا تعمل  عمى كتابة مذكراتيا مع مرض السرطان، وىو السموك الذي يعكس توظيف جيد 
لإلعالء، إال أن الحالة لم تستمر في تواصميا معنا ألسباب خاصة بيا،  كما أكدت لنا إحدى 

المختصات النفسيات العامالت بالمركز الجيوي لمسرطان  باتنة ، عمى  وجود حاالت أخرى،  تقوم 
بكتابة بعض الخواطر واإلشعار ، لكننا لم نتمكن من استكمال إجراءات الدراسة معيم ألسباب 
خاصة بالحاالت ، وبالتالي اكتفينا بالحاالت األربعة التي تمكنا من إتمام كل إجراءات الدراسة 

 .معيا ، حيث تبقى نتائج الدراسة غير قابمة لمتعميم ميما كثر عدد الحاالت 

 

 

0
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9
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1حالة  2حالة  3حالة  4حالة  5حالة  6حالة  7جالة 

عالقات اجتماعية
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تخطي صدمات
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 :أساليب معالجة البيانات- 5   

اعتمدنا في دراستنا ىده عمى بعض األساليب اإلحصائية، وذلك سواء في تقسيم المقابمة 
العيادية النصف موجية وتحميميا الكمي ، أو في حساب صدق وثبات االستبيان المعد خصيصا 

 ، أو في تفريغ نتائج الحاالت عمى إبعاد ليذه الدراسة، لتحديد مؤشرات الجمد لدى الراشدين
 .االستبيان

 استخدمنا في التحليل الكمي للمقابالت النسبة المئوية وذلك بالطريقة التالية:  

 .100 × الوحدات الكلية ∑ ÷عدد الوحدات المستخرجة 

 : من كل لالستبيان والثبات الصدق لحساب استخدمنا

 معادلة بيرسون لحساب ثبات نصف االستبيان والتي تحسب بالشكل األتي: 

𝑹 =

n  xy −  x .  y    ÷   n   x2  −    x 2 .   n   y2  −   y 2  

  هى معامل بيرسىن لالرتباط ما بيه الدرجات الفردية والزوجية R :حيث

nهى عدد أفراد العيىة  

xهي مجمىع درجات األفراد على البىىد الزوجية  

 y هي مجمىع درجات األفراد على  البىىد الفردية   

  األتيمعادلة  سبيرمان براون لحساب معامل ثبات كل االستبيان والتي تحسب بالشكل: 

  r = i × R ÷ 1 +  i − 1 × R 

 يمثل i،(بيرسىن) هى معامل ثبات وصف االختبار R هى معامل ثبات كل االختبار، r: حيث 

 .عدد األجزاء

 الصدق الذاتي والذي يحسب بالشكل التالي: 

𝑽 =  𝒓  حيثr   (سبيرمان بروان ) يمثل معامل ثبات كل االختبار. 
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 استخدمنا في تحديد الدرجات المتوسطة ألبعاد االستبيان المتوسط الحسابي المرجح                    : 

 

  ىو الدرجة المتوسطة لمبعدx  حيث 

n= 3(.2،  1، 0 ) ت مجموع  تقدير اإلجابة عمى سمم ليكار  و تمثل 

X1 ; x2 ; x3 ; ……xn : مجموع درجات أسئمة كل بعد. 



 

: الفصل الخامس

 عرض ومناقشة النتائج



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 154  عرض ومناقشة النتائج

 

 :أوال عرض وتحميؿ النتائج

 (الغيرية):  الحالة األولى 

تقديـ الحالة   :

. متزوجة:          الحالة االجتماعية                              س                     : االسـ

.  إناث1 ذكور و2:      عدد األبناء                        مؤنث                    :  الجنس

. ممرضة بالقطاع العاـ:     المينة                          سنة                     49: السف

.   سرطاف الثدي:     نوع السرطاف                         متوسط          :المستوى المعيشي

  تاريخ الحالة :

تعيش الحالة مع أسترتيا الصغيرة الزوج واألبناء وىي يتيمة إالم واألب وال تممك سوى أخ وحيد       
ىاجر منذ مدة إلى ليبيا ويتواصل معيا بشكل نادر، تعيش المفحوصة في إحدى الدوائر التابعة لوالية 
بسكرة وتعمل كممرضة بالقطاع الصحي الجواري،  يوجد تاريخ مرضي لعائمة المفحوصة فيما يخص 

 أكثر من عشرين سنة ، وبذلك فقد تربت ذلك منذالسرطان فقد توفيت أميا بسبب مرض السرطان و
المفحوصة يتيمة األم،  وقد تأثرت كثيرا لذلك، تم تشخيص المفحوصة بالسرطان  في شير أكتوبر 

وىو الشير  (أكتوبر  ) وتتذكر المفحوصة التاريخ بشكل جيد كونو مرتبط بالشير الوردي 2014
المخصص لمتوعية حول سرطان الثدي،  نظرا لوجود تاريخ عائمي مرضي فقد راودت المفحوصة شكوك 
كثيرة قبل اكتشاف المرض لدييا وبالتالي فقد تقدمت من تمقاء نفسيا لمكشف وأخضعت نفسيا لعديد من 

التحاليل كانت سمبية  في اثنين منيا و ايجابية في الثالث، وبالتالي اضطرت المفحوصة إلى إعادة 
التحاليل عدة مرات متنقمة بين عدة واليات من الوطن ، حتى تم تأكيد التشخيص، خضعت المريضة 
لمعبلج الكيميائي ثم الجراحة وأخيرا العبلج اإلشعاعي، وتكفل زوجيا برعايتيا بشكل جيد وكان سندىا 

الم،  لم تتقدم الحالة إلى  أي طبيب نفسي أو مختص نفسي ، سواء بعد صدمة  الوحيد في غياب األىل وا 
 .التشخيص أو في المراحل البلحقة
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  الحالة مؤشرات الجمد لدى نتائج استبيافعرض وتحميؿ: 

: يمثل أبعاد االستبيان والدرجات المتوسطة ودرجات الحالة (9)جدول 

 األبعاد
عالقات 
 تقبؿ الواقع اجتماعية

إعادة رسـ 
 األىداؼ

إدارة المشاعر 
 واالنفعاالت

تخطي 
 الصدمات

االستبصار 
 واتخاذ القرار

الدرجة 
 المتوسطة

3,33 2,66 3,33 2,66 5,33 3,33 

 8 15 6 9 7 9 درجات الحالة
الدرجات فوؽ 
 4,67 9,67 3,34 5,67 4,34 5,67 المتوسط

 

    من خبلل مبلحظة نتائج الجدول يتبين لنا أن الحالة تتميز بعديد من مؤشرات الجمد حيث سجمت عدة 
درجات فوق المتوسط في كل أبعاد االستبيان،  و يمثل بعد تخطي الصدمات  البعد األعمى درجة ،  

، حيث تميزت  (اإلصابة بالسرطان )وىذا ما يمثل وجود قدرات عديدة لدى الحالة في تخطي الصدمات 
لي ومضحك حتى في الحاالت الصعبة، كما تميزت بالقدرة عمى زالحالة بالقدرة عمى إيجاد جانب ه

التفاؤل حتى في أصعب المحظات،  والقدرة عمى الصمود، كما تمجا الحالة إلى اإليمان  والرجوع إلى 
النجاحات السابقة لتدعيم قوة األنا لدييا، أما بعدي إعادة رسم األىداف و بعد العبلقات االجتماعية فقد 
سجمت الحالة فييما درجات مرتفعة أيضا فوق المتوسط، وتعتبر قدرة الفرد عمى ربط عبلقات اجتماعية 
جيدة والمحافظة عميو من أىم سمات األفراد الجمدين إضافة إلى القدرة عمى إعادة رسم أىداف جديدة 

، كما يبدو أن ىناك تقبل جيد لمواقع من طرف (مرض السرطان )متبلئمة مع الوضع بعد الصدمة 
الحالة، وبالتالي خروج الحالة من مرحمة اإلنكار  والرفض ، كما سجمت الحالة ثبلث درجات فوق 

المتوسط في بعد إدارة المشاعر واالنفعاالت  ، مما يدل عمى وجود قدرة ال باس بيا في ىذا الجانب ، 
 .وبذلك يمكن القول أن الحالة تتميز بعديد المؤشرات التي تدل عمى وجود صيرورة لمجمد لدييا

 عرض وتحميؿ نتائج المقابالت العيادية: 

   نظرا لصعوبة المرض وصعوبة األعراض التي  كانت تعاني منيا الحالة ، فقد قمنا بتقسيم المقاببلت 
عمى عدة لقاءات ، مراعاة لتمك الظروف الصحية، حيث كان المقاء األول مقابمة تعارف وبحث عن تاريخ 
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الحالة وتاريخ المرض والظروف المعيشية،   إما المقابمة األولى فخصصت  لمكشف عن أىم األعراض 
النفسية التي تعاني منيا المفحوصة خاصة في بداية الحالة المرضية،  وكانت عبارة عن مقابمة عيادية 
موجية شممت أسئمة مباشرة، والمقابمة الثانية ىي مقابمة نصف موجية شممت أسئمة حول أىم الصدمات 

النفسية التي عانت منيا المفحوصة خبلل مسيرتيا مع المرض، والمقابمة الثالثة  ىي مقابمة عيادية نصف 
 . موجية ، خصصت لمكشف عن التوظيف النفسي لمجمد لدى الحالة 

 ممخص المقابمة العيادية الموجية: 

    وصفت الحالة  كل ما عانتو من اضطرابات ومشاكل في المراحل األولى لمتشخيص وبعد مراحل 
الجراحة والعبلجات الكيميائية واإلشعاعية، حيث   أشارت إلى  أنيا دخمت فعبل في حالة من حب 

االنعزال مباشرة بعد تشخيصيا بالمرض، والرغبة في تجنب اآلخرين والبقاء بمفردىا، كما أكدت إحساسيا 
الدائم باإلرىاق والتعب في تمك المراحل األولى، وعانت كثيرا من الخمول ، ونقص الحيوية والنشاط 
المعيودين، كما أكدت عمى أنيا كانت تراودىا أفكار تشاؤمية وال تزال ، وفقدت االىتمام بعديد من 

النشاطات المفضمة، وتشعر أن الجو أصبح فعبل كئيبا في البيت بسبب حالتيا الصحية، وتشير إلى فقدان 
حساسيا الكبير بالحزن واأللم، وأما التفكير بشكل دائم في  االىتمام أيضا بعبلقتيا الحميمة مع الزوج، وا 

المرض فقد نفت المفحوصة ذلك، ولكنيا تشير إلى وجود الخوف من انتشار المرض إلى أعضاء أخرى، 
كما تنتابيا وساوس مختمفة كميا حول المرض وانتشاره، ولكنيا ال تنشغل كثيرا بالتفكير في الموت ، وال 
بالتفكير في المستقبل، كما أنيا أنكرت إحساسيا الدائم بالتوتر وعدم القدرة عمى االسترخاء، أما ثقتيا 
بنفسيا فتشير إلى نوع من انخفاض الثقة بالنفس، وقمت رضاىا عن نفسيا ، لكنيا لم تكن راضية في 

البداية عن كل التغيرات التي حدثت  في جسميا، ولم  تتغير فكرتيا  أو اىتماميا بفكرة الناس ونظرتيم 
ليا، كما أنيا أشارت إلى أنيا لم تعد تحب رؤية نفسيا كثيرا في المرأة بعد المرض كثيرا، لكنيا ال تشعر 
 .أبدا بأنيا اقل قيمة من اآلخرين ، إال إنيا تحس بنوع من العجز حين الرغبة في القيام ببعض األعمال

   توحي إجابات المفحوصة عمى أسئمة المقابمة العيادية الموجية بوجود أعراض اكتئابية وأعراض قمق 
 . الى حد ما كما تشير إلى وجود أعراض تشوه في صورة الذات والجسم

 الصيرورة الصدمية لمحالة  ممخص: 

    جرت ىذه المقابمة العيادية النصف موجية مع الحالة بشكل جيد، حيث آن الحالة كانت متقبمة جدا 
لفكرة البحث كونيا تممس جانبا ايجابيا في شخصيتيا وصرحت لنا بأنيا  كثيرا ما تنزعج من األحكام 
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المسبقة التي يطمقيا المجتمع عمييا ونظرة الشفقة والعطف، كما  وضحت الحالة بشكل جيد مسارىا 
 .(زوج، أبناء، صديقات وجارات )الصدمي مع المرض واىم األفراد المساندين 

بالرجوع إلى الفصول النظرية حول السرطان يتبن لنا أن المصاب بالسرطان ال يعاني من صدمة    
نما تتوال  عميو الصدمات ، وتختمف من حالة إلى أخرى حسب الظروف المعيشية ىنفسية واحدة  فقط وا 

واالجتماعية، حيث نجد من يعاني من صدمات التشخيص والعبلج بأنواعو ، وباإلضافة إلى ذلك نجده 
. يعاني من صدمات أخرى اجتماعية كتخمي الشريك أو فقدان العمل ، أو صدمة نظرة المجتمع

  تقدمت المفحوصة بملء إرادتيا لمكشف ذلك بسبب احتمالية وجود العامل : صدمة التشخيص
الوراثي في العائمة ، كانت صدمة التشخيص شديدة جدا عمى الحالة رغم أنيا كانت تنتابيا الشكوك منذ 

 إلىوتعزي  المفحوصة شدة الصدمة ،  مدة طويمة ، ورغم التاريخ المرضي الميا المتوفاة بسبب السرطان
الخوف الشديد من الموت ، وترك أبناءىا أيتاما، حيث لم تتمكن المفحوصة من استدخال الصدمة في 
البداية ، وقامت بإزاحة كل مشاعر الحرمان العاطفي الذي عانت منو وأسقطتو عمى أبناءىا،  ولم تكن 

تفكر في تمك المرحمة سوى في صورة األبناء األيتام والتي شكمت بالنسبة ليا صدمة شديدة، كما أن الحالة 
أصيبت بتناذر التكرار والكوابيس التي تعاد فييا كل لحظات الكشف والتحاليل ، وظيور النتائج ، والدخول 

حيث ربطت بشكل ال إرادي بين سن وفاة  في حمقة مفرغة من األفكار الوسواسية حول مستقبل أبناءىا،
 .   سنة وبين السن الذي تم فيو تشخيصيا ىي بالسرطان مما شكل ليا وساوس حول الموت 49أميا 

تمكنت المفحوصة بعدة مدة من استدخال الصدمة وعقمنتيا واستطاعت في األخير أن تفكر           
بشكل ايجابي من خبلل التخمص من األفكار السمبية وذلك استعانة بالبحث والتقصي عن الطرق العبلجية 

. الحديثة

 اعتبرت المفحوصة صدمة العبلج الكيميائي اشد بكثير من صدمة :  صدمة العالج الكيميائي
التشخيص، وذلك بسبب األلم الشديد ، واإلرىاق واإلعياء الناجمين عنو ، حيث دخمت المفحوصة في 

نوبات من البكاء الشديد ، والصراخ واأللم غير المحتمل، وقد تعمدت المفحوصة إخفاء كل تمك النوبات 
 عن أبناءىا ،  وكانت مرحمة العبلج الكيميائي اشد المراحل وأصعبيا ولم تتجاوزىا الحالة إال بعد انتياء 

. العبلج الكيميائيكل جمسات 

 تعد صورة الجسم ضرورة لتكامل صورة الذات لدى األفراد ويتحقق الرضا  :صدمة التغيرات الجسدية
عن صورة الجسم من خبلل وجود العناصر األساسية واألعضاء  المتناسقة في الجسم، وبعد العبلج 
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الكيميائي تحدث تغيرات كثيرة في جسم المريض أىميا فقدان الشعر، ويعتبر الشعر بالنسبة لممرأة من أىم 
مقومات صورة الجسم وبالتالي عنصر أساسي في بناء صورة ذات ايجابية ، شكل فقدان شعر ألراس 

والحاجبين وحتى األىداب صدمة شديدة لممفحوصة لم تتمكن خبلليا من مواجية نفسيا في المرأة لمدة 
 .طويمة جدا، مما افقدىا الثقة بالنفس

  إن استئصال أي عضو من أعضاء الجسم يؤدي ال محالة إلى صدمة واإلحساس : صدمة الجراحة
الرىيب  بالفقدان ،  ينجم عنو حداد قد تطول مدتو ، إال أن المفحوصة اعتبرت أن صدمة الكيميائي ىي 
التي كانت اشد بالنسبة ليا حيث تحضرت جيدا لمعممية ، إال آن تقبميا لشكميا الجديد وعدم تمكنيا من 

.  الثقة بالنفسفقدان بالنقص وخمق شعورالقيام باألعمال اليومية قد ساىم في 

. لم تراجع الحالة رغم كل ىتو الصدمات أي مختص نفسي أو طبيب نفسي

  (التوظيؼ النفسي لمجمد ) المقابمة العيادية النصؼ موجيةعرض وتحميؿ :

 ممخص اؿ: 

    المفحوصة اعتمدت عمى مواردىا الذاتية بشكل كبير في خمق توازن جديد لجيازىا النفسي، وتنوعت 
الطرق التي وظفت بيا صيرورة الجمد لدييا في تخفيف أعراض القمق واالكتئاب وتحسين صورة الذات، 
وغالبا ما كانت تمجا إلى العبلقات االجتماعية، والغيرية المتمثمة في دعم ومساندة أبناءىا، كما صرحت 
لنا الحالة بأنيا ، تمكنت أخيرا من استرجاع ثقتيا بنفسيا وتقبمت صورتيا الجديدة ، حيث كانت ترفض 

بشدة رؤية نفسيا في المرآة في المراحل األولى من المرض، صرحت الحالة بأنيا متفائمة وتأمل في الشفاء 
حيث تتابع دائما كل األبحاث والتطورات حول المرض،  وتعرفت بذلك عمى كل جوانب العبلج وحظرت 
نفسيا لآلثار الجانبية لو، إال أنيا لم تنكر شدة الصدمات والمعاناة ، والتوتر والقمق والوساوس، والخوف 
الشديد، ونوبات البكاء والصراخ التي كانت تنتابيا في اغمب األوقات، و في األخير صرحت الحالة بأنيا 

تمكنت اآلن من رسم أىداف جديدة لحياتيا، من خبلل التوقف عن العمل وتركيز اىتماميا بصحتيا 
 . ومستقبل أبناءىا وبقضاء الوقت معيم و مع زوجيا واالستمتاع بكل لحظة من لحظات الحياة
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 التحميؿ الكمي :

: يمثؿ توزيع وحدات المقابمة عمى محاورىا ونسبيا المئوية (10)جدوؿ 
محاور المقابمة
 

 نسبة الوحدات عدد الوحدات وحدات المقابمة 

 تخفيؼ أعراض االكتئاب

 %21.42 15 العقمنة
 %21.42 15  والتفاؤؿالروحانيات

 %50 35 و المشاركة الغيرية
 %0 0 التسامي

 %7.42 5 روح الدعابة
 %100 70∑  مجموع الوحدات

 تخفيؼ أعراض القمؽ

 %20.93 18 العقمنة
 %23.25 20  والتفاؤؿالروحانيات

 %34.88 30 و المشاركة الغيرية
 %0 0 التسامي

 %5.81 5 روح الدعابة
 %100 86∑  مجموع الوحدات

 تحسيف صورة  الذات

 %19.48 15 العقمنة
 %18.18 14  والتفاؤؿالروحانيات
 %32.46 25 والمشاركة الغيرية

 %2.59 2 التسامي
 %5.19 4 روح الدعابة

المجـ
 وع

 %100 77∑  مجموع الوحدات

 

 )من خبلل طرح أسئمة المقابمة العيادية نصف الموجية والتي أعدت مسبقا لتحقيق أغراض الدراسة 
، حيث اعتمدنا تحويرىا إلى المغة العامية وتبسيطيا قدر اإلمكان (()انظر فصل اإلجراءات المنيجية ص 

حتى تتمكن المفحوصة من اإلجابة بشكل واضح، وتم تقسيم إجابات المفحوصة إلى وحدات متمثمة في 
 ، تحصمنا عمى مجموع الوحدات الموضح في الجدول السابق ، وذلك لكل محور داللةشبو جممة ذات 

من محاور المقابمة، ثم قمنا باستخراج الوحدات التي تعبر عن كل نوع من أنواع التوظيف النفسي 
: ومن خبلل استخدام المعادلة البسيطة (عقمنة ، روح دعابة ، روحانيات، تسامي، غيرية )المختمف لمجمد

 .مجموع الوحدات، تم استخراج النسبة المئوية الموضحة في الجدول\   عدد الوحدات المعبرة 
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 :محور تخفيؼ أعراض االكتئاب  – 1

من خبلل تحميل نتائج الجدول يتبن لنا أن المفحوصة تستخدم لتخفيف أعراض االكتئاب لدييا بشكل   -
 50وذلك بنسبة (العائمة ، األصدقاء، الجيران ، المرضى اآلخرين ) أو المشاركة االجتماعية الغيريةاكبر 
وىي نسبة تعتبر مرتفعة ، حيث ركزت المفحوصة عمى تحويل ومشاركة صدمتيا ، واالندماج في % 

. مساعدة اآلخر ، لمتخفيف من أعراض االكتئاب ، حتى تتمكن من الخروج من حالة العزلة  االكتئابية

 وذلك بنسبة العقمنة والروحانياتكما وظفت المفحوصة صيرورة الجمد لدييا من خبلل المجوء إلى   - 
حيث تمكنت من استدخال الصدمات النفسية وعقمنتيا والتخفيف من أعراض االكتئاب من ، 21.42%

 . خبلل التمسك بقوة اإليمان والمجوء إلى الجوانب الروحانية

فقد استخدمتو المفحوصة بشكل منخفض إلى حد ما في تخفيف أعراض  روح الدعابة أما توظيف- 
. وىي نسبة منخفضة مقارنة بالتوظيفات السابقة% 7.42 االكتئاب حيث تمكنا من استخراج نسبة

 أو استخدام أساليب ، لدى الحالة، عمميات تسامي جمية ممموسة من االستدالل عمى تمكننلم - 
 االستدالل عمى عمميات التسامي من مواقف أخرى إال انو يمكنتعويضية مقبولة لمتعبير عن صدمتيا،  

. ربما لم تتمكن المفحوصة من التعبير عنيا بشكل جيد

: محور تخفيؼ أعراض القمؽ- 2

من خبلل استخراج الوحدات المعبرة عن توظيف الجمد لمتخفيف من أعراض القمق تحصمنا عمى النسب 
: التالية

وبذلك يتبن لنا اعتماد ،  %34.88 تمثل النسبة المرتفعة حيث تقدر بالغيريةنسبة توظيف  -
.  من باقي التوظيفات أكثرالمفحوصة عمى المشاركة والغيرية 

 والتي تقدر العقمنة تمييا مباشرة نسبة توظيف% 23.25 قدرت ب الروحانيات نسبة توظيف -
وىي نسب متقاربة جدا، والتي تبين لنا أن  األنا يستمد قوتو لدى المفحوصة من خبلل ، %20.93ب

. استخدام آليات  عقمنة الصدمة، باالعتماد عمى القوة اإليمانية والروحانية 

ويبدو انعدام نسبة توظيف التسامي بشكل مادي من خبلل استثمار موضوع الصدمة في أعمال  -
مقبولة اجتماعية سواء كانت فنية أو إبداعية غير وارد لدى المفحوصة حيث لم نستخرج أية وحدة من 
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وحدات محور تخفيف أعراض القمق، تدل عمى ذلك  بشكل واضح ، إال انو يمكن االستدالل عمييا 
. بشكل أخر 

: محور تحسيف صورة الذات  – 3

 الجمد التي تبينت لدييا في تحسين صورة الذات لدييا بشكل متنوع  صيرورةاستخدمت المفحوصة مؤشرات
: حيث سجمنا النسب التالية

وىي نسبة مرتفعة تبين لنا أن المفحوصة حاولت %  32.46 بقدرت الغيرية نسبة توظيف -
تحسين صورة الذات لدييا من خبلل البحث عن قيمة الذات في مساعدة اآلخرين ومشاركتيم صدمتيا 

. النفسية

وبالتالي فقد اعتمد المفحوصة بالدرجة الثانية عمى % 19.48 قدرت ب العقمنةنسبة توظيف  -
  .عقمنة الصدمة حتى تتمكن من تقبل صورة الجسم الجديدة والتغيرات الكبيرة التي حدثت ليا

 وقوة اإليمان بشكل جيد، حيث اعتمدت عميو بعد الغيرية والعقمنة  الروحانياتوظفت المفحوصة -
حيث تمكنت من تقبل صورة ذاتيا والرضا عن  نفسيا من خبلل ، %18.18ذلك بنسبة تقدر ب  
.  توظيف القوة اإليمانية

 حيث كانت ،%5.19 فقد استدلمنا عميو من خبلل نسبة تقدر بروح الدعابة أما توظيف -
 وتحاول تقبل التغيرات الجذرية من خبلل جسميا،المفحوصة تضحك عمى نفسيا وعمى تغير شكل 

. روح الدعابة وذلك ما تبين من خبلل المقابمة

حاولنا توجيو السؤال بشكل مباشر لممفحوصة حول توظيف التسامي من خبلل ىوايات معينة وقد  -
تبين أن المفحوصة ترجع بشكل مستمر إلى قراءة القرآن والذي تعتبره بأنو اليواية المفضمة ليا، وبذلك 

تمكنا من استخراج وحدتين يمكن اعتبارىما توظيفا لمتسامي لتحسين صورة الذات، رغم انو يمكن 
. إدراج ىذه الوحدات في توظيف الروحانيات 

من خبلل التحميل اإلجمالي لمنسب يتبين أن المفحوصة تعتمد توظيفا متنوعا لمجمد وذلك لمتخفيف  -
من أعراض االكتئاب والقمق و لتحسين صورة الذات لدييا ، كما يتبين أنيا تعتمد تقريبا عمى توظيف 

 بشكل متوازي العقمنة والروحانيات، بشكل اكبر، ثم تستخدم بعد ذلك الغيرية والمشاركة االجتماعية
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 ، تعتبر اقل بالمقارنة مع التوظيفات روح الدعابة والتساميإلى حد ما ، وأخيرا فان نسبة توظيف 
.   السابقة

 التحميؿ الكيفي :

إن عممية بناء الجمد لدى المفحوصة مرت بمراحل عديدة وذلك مباشرة بعد تخطي أول صدمة أال وىي 
صدمة التشخيص ، فرغم وجود العامل الوراثي ورغم توقع الحالة وتنبؤىا باحتمالية المرض إال أن الصدمة 

حسيت بصدمة كبيرة وتفكرت أمي المي ماتت بنفس المرض " كانت قوية بالنسبة ليا وذلك ما تبين في قوليا
 . " سنة، قمت اكيد راح نموت ونخمي والدي يتامى 49، سيرتو النيا ماتت في عمر

يعتبر تأثير رد فعل المحيط تجاه المرض ومراحل التشخيص والعبلج ، امرأ ميما، حيث تبين لنا من 
خبلل الجزء األول من أسئمة المقابمة والذي يتمحور المعمومات العامة ومراحل الصدمة وتأثير المحيط ، إن 
ىناك عوامل مساعدة وعوامل محبطة في المحيط تدخمت في عمميات بناء الجمد لدى المفحوصة وقد أكدت 
المفحوصة باستمرار مساندة الشريك ليا ودعمو وبذلك فقد مثل الزوج بالنسبة لممفحوصة مساند بناء الجمد 

راجمي وقؼ معايا، راجمي ىو المي يعاوني ، راجمي ربي يسمحمو " األول ، وذلك تبين في قول المفحوصة   
ويمكن االستدالل عمى دور الزوج من ، "الخ...، تقبمني وديمة يقولي نحي الفوالر عمى شعرؾ نورماؿ  

 قامت المفحوصة، إال أن فقدان األم والعائمة شكل فراغا لدى المفحوصة،خبلل كل عبارات المقابمة مع 
بتعويضو من خبلل المشاركة و االختبلط المستمر مع األصدقاء والجيران والذين اعتبرتيم المفحوصة ثاني 

. مساند ليا

ذكرت المفحوصة وجود أفراد محبطين مثل بعض األطباء ، أو بعض أفراد العائمة الذين ال يراعون في 
وحدة مف فاميمتنا قالتمي راؾ عبد ميت يمشي ، يعني راؾ " كبلميم وضعيتيا الصحية ، وذلك يتبين في قوليا

" . ميتة ميتة

تمكنت المفحوصة من بناء الجمد وذلك من خبلل  استخدام األنا آلليات دفاع مثل العقمنة،  والتعويض، 
حيث أصرت المفحوصة عمى عدم ترك أبناءىا يفشمون بسبب مرضيا، وأصرت عمى تقديم الدعم ليم من 

كي نجي نبكي ندخؿ الصاؿ دو باف ونقفؿ عمى روحي " خبلل إخفاء معاناتيا عنيم حيث يتبن ذلك في قوليا
وبذلك كان الدافع ، "ونبكي نبكي حتى نكره ، مف بعد نخرج كانو ما صرى والو الميـ ما يشوفونيش والدي

مساعدة  )األساسي ليا لمقاومة السرطان ىو ضمان مستقبل أبناءىا، وىذا ما يعتبر إيثارا أو ما يسمى بالغيرية
. (اآلخر لمتخفيف من األلم
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تمكنت المفحوصة من توظيف مؤشرات الجمد لدييا لمتخفيف من أعراض االكتئاب  والقمق وتحسين صورة 
" الذات حيث يمكن االستدالل من أقواليا عمى توظيف الغيرية والمشاركة  بشكل أساسي   وذلك فيما يمي

نعاوف والدي في قرايتيـ، ما نخمييمش يحسو بمي راني مريضة، نحاوؿ ندييـ نخرجيـ، نخرجو مع راجمي 
"  . يدينا نحوسو باه ما نتقمقوش

ما نقعدش وحدي خالص، ديمة نعيط لمجارات وصحاباتي، باب داري مفتوح ، ديمة " وكذلك في اقواليا 
عندي صحاباتي معايا نحيكيو ونقصرو مع بعض ننسى كمش، يقولولي باالؾ كثرنا عميؾ ، بصح انا ما 

" دابيا ما نبقاش وحدي

نعاونو بعضانا يالوكاف بالكممة الطيبة، كؿ وحدة "  وكما يتبين كذلك في التواصل مع باقي المرضى 
". تحكي كيفاه دارت مع مرضيا  وونصحو بعضانا

وقد اعتمدت المفحوصة عمى مساعدة اآلخرين وخاصة أبناءىا، كشكل من أشكال الغيرية والتي اعتمدت 
عمييا في كل مراحل تخطي الصدمات ، حيث تبين أن توظيف الغيرية لدى المفحوصة ساىم بشكل جيد في 

قمؽ ، اكتئاب،  ) تخفيف األعراض النفسية الناجمة عن اإلصابة بالسرطان والتي حددناىا في ىذه الدراسة ب
. (صورة الذات

 بشكل جيد لمتخفيف من صدمتيا النفسية حيث تمكنت من البحث  وقراءة العقمنةوظفت المفحوصة 
مكانات الشفاء ،  الكتب التي تتحدث عن السرطان، وبذلك تمكنت من التعرف عمى العبلجات الحديثة وا 

خاصة وان نسبة الشفاء من سرطان الثدي تعد كبيرة وبذلك تخمصت المفحوصة من قمق الموت ، والتفكير في 
 السمبية والسيطرة عمييا حيث وضعت المفحوصة األفكارمستقبل أبناءىا والقمق عمييم ، وتمكنت من عقمنة 

برنامجا مسطرا لحياتيا مع أبناءىا وزوجيا ومحيطيا العائمي، نظمت فيو أسموب حياتيا بشكل يتناسب مع 
اطمعت في االنترنت،  قريت عمى " المرض، مما ساىم في تقميل معاناتيا النفسية ويتضح ذلك في اقواليا

قريت عمى العالج الكيميائي، حظرت روحي   سنة بالسرطاف،20مرض السرطاف ، كاف ناس عاشو حتى 
لمعالج ، قررت باش نعاوف والدي في قرايتيـ سيرتو كيعاد الكبير ما نجحش في االىمية والصغير عاود 
العاـ، قررت باه ندير برنامج جديد لحياتي ، وولينا كؿ مرة نديرو خرجات مع راجمي باه نرفو عمى روحي 
وعمى والدي ،  امي ماتت بكري خاطر ما كانش العالج متطور كيما ضرؾ ، ضرؾ تطور العالج ماشي كي 
بكري ، امي ماتت عندىا عشريف سنة ماكانش العالج مي ضرؾ كايف ، انا درت تشخيص مبكر عندي 

 ".فرصة
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كما اعتمد المفحوصة عمى استخدام قوة اإليمان والمجوء إلى الروحانيات بشكل كبير حيث  نستدل عمييا 
استغفر ربي ، كي نقمؽ نتوضى ونوض نصمي، ندعي ربي ، الحمد هلل، نقرا القراف ،  " بعديد األقوال منيا

". الخ... يوسوني الشيطاف نستغفر ونوض نصمي، رانى والحمد هلل ناس مؤمنيف

لم تتخمى المفحوصة عن روح الدعابة رغم صعوبة الحالة النفسية التي تمر بيا فقد تمكنت من إدخال 
البيجة عمى حياتيا وعمى حياة عائمتيا من خبلل الضحك من معاناتيا والذي يساىم بشكل كبير في تخفيف 
الصدمة النفسية، فقد تمكنت المفحوصة من تخطي صدمة تغير صورة الجسم وذلك من خبلل الضحك عمى 
شكميا الجديد بعد العبلج الكيميائي، كما حاولت التخفيف من كآبتيا وحزنيا بإدخال روح المرح عمى بعض 
النشاطات العائمية، والتمتع بجمسات الصديقات والضحك عمى مشاكل الحياة اليومية البسيطة لنسيان األلم و 

يجيو جاراتي نحكيو " وقوليا " نحاوؿ ندير جو باه والدي ما يحزنوش:" المرض ويتبن ذلك في األقوال التالية
قررت نخمؽ جو جديد في الدار ما .."  نستغؿ كؿ لحظة في حياتي نضحكو  و"   " ونصحكو عمى ىمومنا
"  نتمسخرو عمى شعري " " نضحكيـ ونضحؾ معاىـ" " نخميش الحزف خالص

لم نتمكن من اعتبار أن المفحوصة استخدمت التسامي بشكل ممموس في التخفيف من أعراضيا النفسية 
 انو وحسب البيئة المحمية ، إالحيث يعتبر تجسيد الصدمة في أعمال فنية مثبل غير واضح لدى المفحوصة 

 بشكل دائم وىو ما يساعدىا في التخفيف من أالميا وبذلك يمكن اعتباره  القرآنفان المفحوصة تعتمد قراءة 
كتوظيف لعمميات التسامي لمحالة حيث نفت الحالة أنيا حاولت كتابة خواطر أو مذكراتيا أو غير ذلك ويتبن 

ال ال ما عنديش حساب فايس " ما عنديش ىويات باينة، ما نكتب ال خواطر وال مذكرات " ذلك في قوليا 
" . بوؾ

ومنو يمكن القول أن  المفحوصة تتبنى توظيفا نفسيا متنوعا لصيرورة الجمد لدييا وذلك لمتخفيف من أىم 
 .(االكتئاب ، القمق، اضطراب صورة الذات )أعراض االضطرابات النفسية التي تواجييا 
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  عرض وتحميؿ نتائج اختبار الروشاخ: 
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 اختبار االختيارات: 

 .ىذه عجبتني فييا أمؿ  وممونة  ، 9، 8: البطاقات

 .،  مظممة ياسر4، 2: البطاقات

 البسيكوغراـ: 

 " 32.07=  زمن كل استجابة ،26:االستجاباتعدد 

% 60 اقل من %(26)، 7= ج :التموقعات

%. 20، أكثر من  ( %57)، 15= ؾ 

%.  20،اقل من  (% 7.69) ،  2=جج

%. 10اقل من ، (%3,84) ، 1 =ج ؼ 

 . ج جج  ؾ :نمط المقاربة 

 2+-=، ش5= ، ش ل0-= ، ش12+ =  ش:المحددات

 .2=  ،  ل ش1=   ،    ض0= ،   ض ش2= ش ض

. 4,5= ؿ∑، 27% %=ؿ  ،% 53 %=ش ،%92 +%=ش

 :المحتويات

 %(27 )7=حي  ، 1=  ب ج .%(8)، 2=ب.  3= جنس; 0=تشر

.  نمط منبسط محض4,5= مجموع ل 0=  ح ب :نمط الرجع الحميـ

 .فوق المعدل وجود أعراض قمق، %15= معادلة القمؽ 

. 5 =الشائعات  في دائرة السواء،   مفكك، :التتابع 

تناظر : 3فق، البطاقة : 2البطاقة :النقاط الحساسة
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 الييكؿ الفكري: 
تدل إنتاجية المفحوصة المتوسطة عمى عدم وجود تثبيط أو كف ، كما أن متوسط زمن االستجابة  -

جيد ، حيث تمكنت المفحوصة من إعطاء استجابات في زمن متوسط دون سرعة كبيرة تدل عمى عدم 
.  لدييارقابة مرنةمراقبة  أو عمى بطء شديد يدل عمى الكف والتثبيط،  مما يدل عمى وجود 

أما بالنسبة لنمط المعالجة  فقد كان متنوعا  ويغمب عميو التناول الكمي ، مع وجود استجابات   -
ابتكاريو اسقاطية ، اعتمدت عمييا المفحوصة لتحاشي صدمات البطاقات ،  ونسبتيا جيدة تمغي 
مرونة احتمالية الكف والتثبيط،  إن أسموب المعالجة، لدى المفحوصة الثري والمتنوع يدل عمى وجود 

 مع الواقع في مختمف الوضعيات،  وبالتالي فان الحالة تعالج مشاكميا وقدرة عمى التكيؼ لمذات
 .اليومية من خبلل االىتمام بالكميات واستبعاد التفاصيل والجزئيات

 تقدير الذكاء: 
 وكذلك نسبة االستجابات الكمية مرتفع فيذا دليل ، %مقارنة ب نسبة حي + % ارتفاع نسبة ش -

عمى  أن الذكاء نظري لدى المفحوصة، كما أن التتابع مفكك   ومرتبط مع أسموب معالجة ثري ، 
 .ويدل كل ذلك عمى ذكاء فوق المتوسط لدى المفحوصة

 الييكؿ العاطفي: 
 :الطبع والمزاج -

بقدرة المفحوصة عمى تكويف عالقات يعتبر نمط الرجع الحميم لمحالة منبسط محض، مما يوحي  -
حيث كانت االستجابات من نوع ش ل اكبر من باقي االستجابات المونية، وىو ما يمثل  ،مع اآلخريف

 .، وىذا ما تؤكده نسبة االستجابات المونية قدرات لمتكيؼ العاطفي، والغيرية
عالقات وجود استجابات بشرية بعدد كاف غير مرتفع لدى المفحوصة يدل عمى قدرة عمى ربط  -

نيا ترافقت مع عدد معتبر من االستجابات المونيةاجتماعية وتقمص بشري  .، خاصة وا 
 :مراقبة العاطفة -
العدوانية، رغم وجود عبلمات القمق لدى المفحوصة مثل استجابة فق  لمكتمة السوداء في بطاقة  -

 إن مثم هته  اننسبة دنيم عهي    n  Rauschوارتفاع نسبة االستجابات الشكمية الموجبة حيث تعتبر 

 .وجود اكتئبة وقهق نذى انمفحوص
 سجمت المفحوصة  وىذا ما تؤكده أيضا معادلة القمق حيث أن نسبتيا تجاوزت المعدل ، رغم ذلك -

 لمسيطرة عمى القمؽ واالكتئاب عدد مناسب من االستجابات الشكمية التضميمية والتي تمثل محاوالتيا
 .في البطاقات االرتكاسية
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مترافقة مع عدد كاف +%  مرنة بالنسبة لمحالة حيث أن نسبة ش مراقبة العاطفةتعتبر  وبالتالي  -
، وىذا ما يوحي من استجابات كمية  مما يدل عمى قدرة األنا عمى السيطرة عمى االنفعاالت وضبطيا

 .بوجود محاوالت لمسيطرة عمى وضعيات القمق واالكتئاب لدى المفحوصة
 البروتوكول غني باالستجابات المونية مما يدل عمى عاطفة خصبة لدى الحالة  -

 :القدرة عمى التكيؼ -
استخدام عدد كاف من االستجابات الشكمية لدى المفحوصة يدل عمى  n  Rausch حسب  -

بذليا مجيودا لمسيطرة عمى الوضعية الصراعية لموحات االختبار ،  وىي دليل عمى نوعية االستجابة 
في مواجية الوضعيات المقمقة ، ويمكن االستدالل  منيا عمى مرونة األنا لدى المفحوصة، كما تدل 

    .عمى محاوالتيا لمتكيف مع الحياة اليومية

 .  كما نجد لدى المفحوصة عدد مناسب من الشائعات،   وىو ما يعزز قدراتيا عمى التكيف

 :النقاط الحساسة -
وجود استجابة واحدة من فق لدى الحالة قد تدل عمى وجود الم إزاء القمق  العميق، وذلك يعد   -

 .مبلئما لما تواجيو المفحوصة من أثار نفسية ناجمة عن مرضيا العضوي

 التفسير الدينامكي :
 : الدخوؿ في وضعيات جديدة1البطاقة 

يدة بشكل مناسب ، حيث تظير لنا في الموحة دتتمكن المفحوصة من مواجية الوضعيات الج -
 رغم أنيا جاءت األولى االستجابة الشائعة والتي تمثل الدفاع األكثر شيوعا ضد صدمة الموحة ،

متأخرة وذلك في التحقيق، حيث بدأت المفحوصة استجاباتيا بمحتوى جنسي،  وىذا ما قد يوحي بوجود 
 كما أن زمن الرجع كان مناسبا ، وعدد  ،Loosli-ustrriتثبيط جنسي لممفحوصة حسب 

 التصدي لمتحريض الذي تثيره البطاقة األولى قد يتماثل فية صالمفحوأسموب االستجابات كاف، إن 
، حيث انتقمت من الكميات إلى الجزئيات والتي مع قدرتيا عمى التصدي لممواضيع الجديدة في الحياة

  .كانت ابتكاريو و تدل عمى إدراك جيد

 :  العدوانية2البطاقة 

يمكن اعتبار استجابات المفحوصة في لوحة العدوانية بأنيا رفض لموحة ، حيث لم تدرج  -
المفحوصة المون األحمر في االستجابة واعتمدت عمى الكتمة السوداء والفراغ األبيض ،   وكانت 
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، كما أن زمن االستجابة ذات معنى عاطفي  شخصي ،  قد تدل عمى وجود صراعات منذ الطفولة
الرجع و زمن البطاقة ككل كان طويبل إلى حد ما مقارنة بالموحة السابقة، و انتقمت المفحوصة من 

 لكنيا كانت متدىورة، إضافة إلى إدماج الفراغ واالستجابة الفاتحة  معالجة جزئية إلى أخرى كمية
 .القاتمة

 : التقمص3البطاقة 

 كان زمن الرجع مناسبا في ىده الموحة وكذلك زمن البطاقة الكمي، مع وجود االستجابات الشائعة   -
المفحوصة ال وانتقال من الكمي إلى الجزئي مع استجابات شكمية موجبة، وبالتالي يمكن  القول  أن  

تعاني من إشكالية في التقمص، لكن يحتمل أن يكون لدييا إشكالية جنسية، نظرا لغياب الحركة في 
أىم عضو )، وىو ما يمكن إرجاعو إلى الجرح النرجسي الناجم عن استئصال الثدي لوحة التقمص

 .والذي قد يكون سبب اختبلل التقمص الجنسي لممفحوصة  (يمثل الوظيفة الجنسية لممرأة
عمى عكس البطاقة الثانية تمكنت المفحوصة في ىذه الموحة من معالجة المون األحمر بشكل جيد  -

 .وذلك من خبلل استجابة شائعة

 : األبوية4البطاقة 

 كان زمن الرجع قصير نوعا ما مقارنة بباقي الموحات ، وجاءت االستجابات كمية تماما ، إال انو  -
استجابة المفحوصة لمبطاقة التضميمية األولى بغياب غابت عنيا االستجابة الشائعة ، وبالتالي فان 

 حيث لم تعالج المفحوصة البطاقة استجابة شائعة قد يوحي بوجود نوع من أعراض  االكتئاب  لدييا، 
 .باستجابات تضميمة ، واعتمدت فقط عمى الشكل

 زمن رجع مناسب وكذلك زمن البطاقة الكمي ، والذي ترافق مع استجابة :   صورة الذات5البطاقة 
 صورة الذات لدى المفحوصة جيدة ، حيث أن ارتباطاىا واحدة كمية وشائعة ، قد يدل عمى أن 

، بالرغم من بالواقع جيد،  ولدييا قدرة جيدة عمى التكيف وىذا ما توضحو االستجابة الكمية والشائعة
  .ظيور الجرح النرجسي وااللتباس في التقمص الجنسي في البطاقات السابقة 

 : الجنسية6البطاقة 

 كان زمن الرجع طويل عموما ، كما أن استجابات المفحوصة كانت كمية وذات محتوى تجريدي  -
وفني،  مما يوحي بوجود إشكال إال أن المفحوصة قد تتمكن من السيطرة عميو من خبلل استجابات 
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 رغم اإلدراك المريح لموحة الجنسية لدى المفحوصة إال أن غياب ذكر الشكمية التضميمية ، و
، مما يوحي بمحاوالت المفحوصة لمتحكم في التقسيمات ربما يشير إلى قمق حول المواضيع الجنسية

 .ىذا القمق

 : األمومة7البطاقة 

وفاة األم  )قد تعاني المفحوصة من نوع من اإلحساس بعدم األمان وتوتر في العبلقة مع األم -
سقاط المشاعر السمبية ، ،(بالسرطان   تضميل  وذلك حسب استجابتيا الوحيدة وذلك راجع لمفقدان وا 

 .وزمن الرجع الطويل مقارنة بباقي الموحات، خالية من اإلحساس بالحركة األنثويةمحض، وىي أيضا 

 : التكيؼ العاطفي8البطاقة 

زمن الرجع كان طويبل نسبيا في ىتو الموحة ، واالستجابات انتقمت من الجزئية إلى الكمية حيث لم تقدم  -
المفحوصة استجابات كثيرة إال أنيا تمكنت من إدراك االستجابة الحيوانية  الشائعة، وىو ما يشير إلى 

 .نوع من  محاوالت التكيف العاطفي لدييا،  والقدرة عمى مواجية العالم الخارجي

زمن الرجع كان جيد، وتمكنت المفحوصة بعده من تقديم استجابتين جزئيتين ، :   المرفوضة9البطاقة 
ومحتوى نباتي مع استعمال الشكل ثم المون ،  ورغم ذلك فان استجابات المفحوصة لم تكن مشحونة 

نما  وجدتيا بطاقة  مفرحة ، وىذا يدل عمى قوة العبلقات العاطفية مع المحيط  .بانفعال منزعج وا 

 

 

 : العائمة10البطاقة

زمن الرجع كان مناسبا في ىده البطاقة، إال أن المفحوصة استيمت باستجابات كمية والتي غالبا ما  -
تكون نادرة في ىذه البطاقة والتي قد تدل عمى  قدرة عقمية خاصة بالتنظيم ،  خاصة وأنيا استخدمت 
المون ثم الشكل في تحديد ىتو االستجابات ، مع غياب لمشائعات وانعدام االستجابات الحيوانية ،  ال 
أن عدد االستجابات كان مناسب إلى حد ما ،   كما حاولت في األخير المفحوصة تقديم استجابات 
جزئية ،  مع استجابات من نوع شكل لون محاولة بذلك ضبط انفعاالتيا  تجاه  تحريضات الموحة، 

 .والخروج من وضعية االختبار بشكل جيد 
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 التوظيؼ النفسي لمجمد مف  خالؿ االختبار:  

يمكن القول بان المفحوصة ىي امرأة ناضجة قادرة عمى التكيف االجتماعي وربط عبلقات اجتماعية      
حول  ،   وقمق  قمق  أعراض عراض اكتئابية لدييا ، و رغم وجودأمناسبة،  بالرغم من وجود عبلمات و

  والذي يحتمل أن يمثل  جرحا نرجسيا ليا حيث تبين بشكل واضح وفي عديد المواضيع الجنسية ،
الموحات التباس في التقمص الدور الجنسي وقمق حول المواضيع الجنسية ، والذي يتبلءم مع نوعية 

 )المرض العضوي الذي تعاني منو المفحوصة،  واستئصال  جزء ميم من التكوين الجسدي لدييا 
 إال أنيا تظير قدرات مناسبة لممقاومة والدفاع ، الذي يرمز إلى الوظيفة الجنسية األنثوية األساسية،(الثدي

ويمكن إرجاع ذلك إلى   كما توضحو استجابات المفحوصة لمبطاقات االرتكاسية،ضد القمق واالكتئاب،
، والتي من طرف األنا لمعاطفة واالنفعاالت وذلك من خبلل مراقبة مرنة توظيف صيرورة الجمد لدييا 

 رغم  ،  وتبدي المفحوصة صورة ذات ايجابية، يمكن االستدالل عمييا من خبلل  بروتوكول الحالة 
الجرح النرجسي الناجم عن استئصال الثدي، وتغير شكل الجسم وفقدان الشعر وغيرىا من األعراض 
الناجمة عن المرض وعن العبلج الكيميائي واإلشعاعي، والذي يترتب عنو تشوه في الصورة الجسدية، 

وبالتالي اضطراب صورة الذات، و  رغم وجود اإلحساس بعدم األمان والتوتر خاصة في بطاقة األمومة ،  
بسبب فقدان األم في سن مبكر بسبب نفس المرض الخطير ، والذي شكل حدادا عمى فقدانيا ربما لم 
تتمكن المفحوصة من تخطيو،  إال أن الجياز النفسي لممفحوصة يعمل عمى استثمار الطاقة النفسية 
بشكل مناسب لتحقيق التوازن النفسي ، وذلك ما يوحي بوجود توظيف لصيرورة الجمد لدييا عمى ىذا 

 . المستوى

 

 عرض وتحميؿ استجابات تفيـ الموضوع : 
 :استخراج السياقات الدفاعية -

 :1البطاقة 

  ىذا الطفل ، يحاول اختيار أوتار الكمان،  مركز في حاجة ممكن في الكمان بعد، : طفؿ شارد الفكر
يا شارد الفكر يا مركز في حاجة، بصح راه كئيب عندو مشكل الزم يمقى الحل ، من األحسن يركز باه 

 .يحل المشكل انتاعو، يخمم مميح الزم يفكر مميح باه يمقى الحل
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،بدأت (b2-1)بعد زمن كمون قصير جدا،  تدخل المفحوصة في  التعبير مباشرة : ديناميكية الصراعات
عطاء عنوان لمقصة  مع محاولة لتقديم ، ( A2-13)المفحوصة قصتيا بالتعرف الجيد عمى األشخاص وا 

مع وصف لؤلشخاص  بما في ذلك تعابيرىم ، (A2-6)تفسيرات متذبذبة لممضمون الموحة 
-A2)وفي األخير تركز الحالة عمى وجود صراع نفسي داخمي لدى شخصية البطاقة ، (A2-1)وىيئاتيم

17.) 

دراؾ اإلشكالية المقروئية جاءت مقروئية الفاحصة ليده الموحة جيدة  حيث تناوبت السياقات الدفاعية :  وا 
، كما   تمكنت من إدراك المحتوى الظاىر كما تمكنت من أدراك التحريضات الكامنة لموحة ، حيث 

تمكنت المفحوصة من تقمص شخصية الطفل الصغير الذي يجد نفسو في مواجية موضوع  راشد يحمل 
 .دالالت رمزية واضحة

  :2الموحة 

ارض فبلحيو ، منطقة زراعية، امرأة ىازة كتب تبان إنسانة حزينة وفقيرة ، يعني ىذو عائمة مزارعين، 
يزرعوا األرض ، ناس فقراء، عايشين كيما وقت بكري، نقص في كمش، نقص في التغذية ، والتعميم، 

 الزميم إرادة قوية باش يقدروا يقاوموا الفقر، وىذاك الراجل الزم يخدم ويتخذ قراراتو، ال زم يخدم ويعيشيم  

، تعرف عمى شخصيات البطاقة ووصفيم مع (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات 
 مع وجود تقمصات (CF2)وتشديد عمى موضوعات الحياة اليومية والعممية،  (A2-1)التعمق باألجزاء 

-B1)، مع وجود تعبيرات ممونة عن العاطفة حسب المنبو (B1-3)،مرنة ومنتشرة لشخصيات القصة
  ،(A2-13)، مع ظيور سياقات العقمنة والتجريد لحل اإلشكالية (4

دراؾ اإلشكالية   جاءت مقروئية الموحة جيدة حيث تنوعت السياقات الدفاعية  إلى حد ما ، :  المقروئية وا 
ورغم ذلك  لم تتمكن المفحوصة من التعبير عن  الصراع االوديبي  بشكل واضح ، رغم أنيا تمكنت من 
أدراك المحتوى الظاىر لموحة والتعرف عمى الشخصيات، وعمى وجود صراع نفسي داخمي لدى شخصيات 

 .الموحة

 :3الموحة 
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إنسانة حزينة، كئيبة ىموم الدنيا كميا فوق رأسيا، متشائمة تماما في حالة انييار، تبكي في حالة، 
كئيبة طول، ممكن عندىا كثرة المشاكل، ممكن فقر ممكن مرض ، كيما حالتي، ممكن مشاكل عائمية، 

 .نورمالمون تكون قوية وتقوي إيمانيا وأدير مجيود ، الزم تقاوم وتخرج من المشكل المي عندىا 

سقاط وتقمص ، (B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات وصف لشخصية البطاقة وا 
وتكرار لوصف الصراعات ( A2-17) ، مع تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية(B1-3)مباشر 

، لجوء الى العقمنة لمخروج من (B2-4 )وتعبير لفظي عن عواطف قوية ، (A2-8)النفسية الداخمية 
 (.A2-13)الصراع النفسي الداخمي 

دراؾ اإلشكالية    كانت مقروئية المفحوصة جيدة  حيث تناوبت السياقات بين الرقابة :المقروئية وا 
والمرونة ، كما تمكنت من إدراك التحريضات الكامنة لموحة ، وتمكنت المفحوصة من التطرق إلى 

 .إشكالية فقدان الموضوع ، والوضعية االكتئابية وذلك بشكل جيد دون إلى المجوء إلى الكف او التجنب

 :4الموحة 

 امرأة حابة تجذب راجميا، بصح ىو ماش ميتم بييا ، كاين مشكل :ىذه  الصورة تمثؿ الحياة الزوجية
 .بيناتيم، راىو ىارب عمييا، ىي تحاول معاه مي ماقدرتش

-A2)، عقمنة من خبلل إعطاء عنوان لموحة ( B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
،  التطرق إلى وجود (B1-3)، التعرف عمى األشخاص وتقمص مرن ومتنوع  لشخصيات الموحة (13

، والرجوع الى العقمنة لمحاولة حل (B2-3)صراع نفسي عبلئقي  وتشديد عمى العبلقات بين األشخاص 
 (.A2-13)الصراع من خبلل  التجريد  

دراؾ اإلشكالية  جاءت المقروئية جيدة وتناوبت السياقات بين سياقات الرقابة والمرونة،  كما : المقروئية وا 
 .تمكنت المفحوصة من إدراك الفروق الجنسية والعبلقة النزوية والصراع  العدواني والميبيدي لمشخصيات 

 :5الموحة 

 امرأة فتحت الباب وعيطت ، كاش ما شافت حاجة، كي دخمت شافت حاجة، ممكن راىي تشوف في 
 .حاجة خمعتيا ، ىو منزل عادي ربما أوالدىا خبلو حوايجيم كامل مخمطين 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 175  عرض ومناقشة النتائج

 

) ، التعرف عمى الشخصيات وتقمص مرن  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكيات الصراع
B1-3)  تكرار واجترار ،(A2-8) مع تعبير لفظي عن عواطف قوية ومبالغة ،(B2-4) مع تشديد ،

  .(CF2)عمى الحياة اليومية والعممية

دراؾ اإلشكالية    تعتبر جيدة فقد استخدمت المفحوصة سياقات دفاعية مختمفة ، وتمكنت :المقروئية وا 
المفحوصة من إدراك واضح لمتحريضات الكامنة لموحة ، والتي تتمثل في تقمص الصورة االمومية ، التي 

 .تقتحم الغرفة 

رجل مبتسم ، ما نقولك راجميا ما نقولك زميميا، بصح ىي فيزاجيا ماشي نورمال يعني : GF6الموحة  
 .ماشي وحدة طبيعية، نظراتيا غريبة ، ماشي زوجيا  العبلقة ىذه ماشي طبيعية

، والتعرف عمى األشخاص ،    مع وصف  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
،مع تذبذب في تحديد العبلقة بين األشخاص وتفسيرىا  (A2-1)متعمق باألجزاء وتعاير ألشخاص 

(A2-6)  مع تحفظات كبلمية ،(A2-3) مع تمسك بالمحتوى الظاىري لموحة  ،(CF1)  وعدم توضيح ،
 (.CP4)الدوافع الصراعية 

دراؾ اإلشكالية   تعتبر المقروئية متوسطة  في ىذه الموحة ، حيث تميزت بنوع من سياقات :المقروئية وا 
التجنب العممي ، والتحفظ الكبلمي إال أن المفحوصة أدركت التحريضات الكامنة لموحة ، كما تمكنت 
المفحوصة من إدراك ىوام اإلغراء في الموحة  واختبار القدرة عمى التقمص األنثوي في إطار عبلقة 

 .الرغبة

 :GF 7الموحة 

ىذه امرأة مع بنتيا ، راىي تشوف معاىا وتحقق فييا، بصح بنتيا ماشي التية مع اميا، بالرغم من 
،  كيفاه راىي مادة رأسيا لييا، وىي نظراتيا ماشي الميا، (اشارة لمفاحص )انو أميا ميتمة بييا شوفي  

 .ميتمة بالمعبة المي في حجرىا 

،استخدام  (B1-3) ،  تقمصات مرنة (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
، وتشديد عمى العبلقات بين (A2-1)الوصف مع التعمق باألجزاء، بما في ذلك تعبير األشخاص وىيأتيم 

،كما استخدمت المفحوصة اإلشارة إلى الفاحص لتوضيح العبلقة بين األشخاص (B2-3)األشخاص 
(CC2) مع ىيئات تدل عمى العواطف ،(CN4)  وعدم توضيح لدوافع الصراعات(CP4.) 
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دراؾ اإلشكالية   تعتبر المقروئية متوسطة حيث تنوعت السياقات الدفاعية وتمكنت :  المقروئية وا 
المفحوصة من إدراك المضمون الظاىر لموحة والتحريضات الكامنة إلى حد ما ، من خبلل التمميح الى  

 .منافسة - ، تقمص (بنت -  أم )الصراع العبلئقي

 : 9GFالموحة 

غابة حديقة ، ىاذي ممكن تكون بنتيا، الميم  كاينة عبلقة ماشي مميحة بيناتيم، خاطر في زوج 
 .نظراتيم فييا حاجة 

،مع تشديد عمى العبلقات بين األشخاص   (A2-1)وصف مع التعمق باألجزاء :  ديناميكية الصراعات
(B2-3) وتردد  في التقمصات ،(B2-11)مع تبرير التفسير  باألجزاء ،(A2-2. ) 

دراؾ اإلشكاليات تعتبر جيدة فالسياقات جاءت متنوعة ،  كما  تمكنت المفحوصة من إدراك : المقروئية وا 
المحتوى الظاىري ، و التحريضات الكامنة حول إشكالية اليوية واصطدام األدوار من خبلل االلتباس 

 .الموجود عمى مستوى األشخاص

 : 10الموحة 

، ىذه ياخي امرأة ، تبالي مراة راىي حابة وتطمب الحنان من راجميا ، (إشارة لمفاحص  )صمت ، 
 .يبانو عايشين نورمال ، سعادة، بحث عن الحنان من طرف الزوج انتاعيا

، ثم (CC2)،  مع طمب وسؤال موجو لمفاحص (CP1 )زمن كمون طويل نسبيا :  ديناميكية الصراعات
، مع تشديد عمى الحياة اليومية (A2-13)، ثم لجوء إلى التجريد والعقمنة (B1-3)تقمص مرن ومنتشر 

 ( .B1-4)، مع تعبيرات لفظية عن عواطف مرنة ومتكيفة حسب المثير  (CF2)والعممية

دراؾ اإلشكالية  جاءت المقروئية جيدة وتنوعت السياقات الدفاعية ، كما تمكنت المفحوصة : المقروئية وا 
بعد تردد بسيط من إدراك العبلقة اليبيدية بين الشخصين في الموحة وتحديد الجنس ، رغم وجود سياقات 
 .الكف الرىابي المتمثل في زمن الكمون الطويل ، وذلك لصعوبة  وغموض سن وجنس شخصيات الموحة

  :11الموحة  

ىده تمثل ببلصة فييا أشجار بصح مظممة ياسر، مام طريق ما فيياش ، كمش مظمم، ببلصة : الظالـ
 .كئيبة، الزم نخرج منيا الزم  ندير أي حاجة باش نخرج من ببلصة كيما ىده
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، مثمنة سمبية (A2-13)، عنونة لمقصة(B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
ياب بين (A2-8)،وتكرار واجترار(CF1)، مع تمسك بالمحتوى الظاىري(CM2)لمموضوع ، ثم ذىاب وا 

 (. A2-7)التعبير النزوي والدفاع

دراؾ اإلشكالية  تنوعت سياقات المفحوصة في ىذه الموحة بين الرقابة والمرونة والكف : المقروئية وا 
وتعتبر مقروئية جيدة، كما تمكنت المفحوصة من إدراك التحريضات الكامنة لموحة التي تبعث عمى القمق 

 .وكيفية الدفاع تجاىو

ىذه مرتو ممكن مريضة، داخت ، وال ماتت ،  راه  :  امرأة وزوجيا راه يبكي عمييا: 13MFالموحة 
 .مغمض عينيو كأنو جاه الضوء قاوي في عينيو ، راىو مفزوع ممكن ماتت مرتو

،مع (A2-13)، ،مع إعطاء عنوان  لموحة  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
، وتشديد (A2-8)،مع تكرار واجترار(A2-6)،مع تذبذب بين تفسيرات مختمفة  (B1-3)تقمصات مرنة

،مع تعبير لفظي عن  (A2-1)،  ووصف لؤلشخاص  وىيئاتيم (B2-3)عمى العبلقات بين األشخاص
 ( .B2-4)عواطف مبالغة 

دراؾ اإلشكالية تناوبت السياقات بين الرقابة والمرونة ، وتعتبر مقروئية المفحوصة جيدة ، : المقروئية وا 
 .كما تمكنت المفحوصة من أدراك التحريضات الكامنة لموحة

 : 19الموحة 

، منازل صغيرة ، وىنا بحر ىائج، أمواج عاليو، عاصفة (شوفي  ) جو عاصف ، رياح وسحب:العاصفة 
 .ورياح ، وىذا بحر أو نير كبير 

، مع وصف مع (A2-13)، إعطاء عنوان لموحة(B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
، مع (A2-2)، مع تبرير التفسير بتمك األجزاء(CC2)، مع إشارة لمفاحص(A2-1)التعمق باألجزاء  

 ( .A2-8)، وتكرار(CM2)مثمنة سمبية لمموضوع

دراؾ اإلشكالية تنوعت السياقات الدفاعية ع بروز سياقات التجنب مما يجعل المقروئية : المقروئية وا 
دراك اإلشكالية جيد من خبلل الرجوع إلى عناصر الطبيعة التي ترمز إلى الصورة االمومية،  متوسطة، وا 

سقاط لمموضوع السيئ  .وا 

 :16الموحة 
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 واش نشوف، إنسان عندو مشكل كبير ، ممكن مرض ، بصح ىو يحاول يقوي إرادتو ميما كانت 
معاناتو، الزم يعيش حياتو، ويقوي إيمانو ، والزم اإلرادة، واإليمان، ىده الموحة ترمز لمصفاء والنقاء حياة 
صافية وىانية، يعني  ىذا اإلنسان الزم يبدأ حياتو من جديد كصفحة بيضاء ، الزم ينسى كمش ويبدأ من 

 .جديد

، مع تعبير لفظي عن (B1-3)،  تقمص مرن (B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
، وتجريد وعقمنة لحل (A2-17)، مع تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية(B2-4)عواطف قوية 

عطاء عنوان لموحة(CM2)، مثمنة ايجابية لمموضوع(A2-8)، تكرار واجترار(A2-13)الصراع -A2)، وا 
 (.CN2)، واالعتماد عمى المصادر الشخصية(CN1)، مع تشديد عمى االنطباع الذاتي (13

دراؾ اإلشكالية تنوع السياقات الدفاعية وبروز سياقات التجنب وتجعل المقروئية متوسطة، :  المقروئية وا 
أما إدراك اإلشكالية  فبروز الموضوع المحبوب والمثمنة االيجابية والطريقة التي تنظم بيا المفحوصة 

 .مواضيعيا المفضمة يدل عمى إدراك التحريضات الكامنة

 :يمثؿ مجمؿ السياقات الدفاعية  (12)جدوؿ 

 السياقات األولية سياقات التجنب سياقات المرونة سياقات الرقابة
A1=0 B1=10 CF=4 

E=0 
A2= 33 B2=20 

CP=3 
CN=3 
CM=3 
CC=3 

∑   33  = ∑30= ∑  14= ∑ 0= 
 

 

   التحميؿ العاـ لنتائج البرتوكوؿ: 

 تمييا  ، بشكل متقارب  تدمج المفحوصة بشكل متنوع سياقات كل من الرقابة مع سياقات المرونة
سياقات التجنب وذلك بعدد كاف ، حيث يدل ذلك عمى قدرة المفحوصة عمى تناول الواقع الظاىري 

دماجو بشكل جيد ، حيث يعبر اعتماد المفحوصة عمى سياقات التجنب، مع سياقات كل من الرقابة  وا 
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والمرونة ، قدرات دفاعية وفكرية وتصورية وىوامية لمواجية إشكالية االختبار ، حيث أن سياقات الرقابة 
تفيد بوجود مؤشر سميم لمتكيف مع الواقع  وخاصة في التمسك بالجزئيات وعزل التصورات والعواطف ، 
كما أن سياقات التجنب العممي المرافقة لسياقات الرقابة تعطي موازنة لمتنظيم العصابي من خبلل الرجوع 

إلى العناصر اليومية لمتخفيف من وطأة الصراعات العصابية وتجنبيا وىو ما يمثل بحث من طرف 
   9=(A2-13)المفحوصة لمتكيف مع الواقع  واالندماج الناجح فيو ، تبرز سياقات الرقابة من نوع العقمنة 

بشكل كبير لدى المفحوصة  وىو ما يدل عمى قدرتيا عمى ارصان الصراع الناجم عن إشكاليات االختبار 
 فتدل عمى الحاجة إلى بناء عبلقات بين األشخاص بعيدا   B2-3، أما بروز سياقات المرونة من نوع 

 ،  B2-4عن إثارة الصراع بينيم ، وىو ما يمثل توظيف سميم لؤلىداف  ، أما ظيور سياقات من نوع 
 .ميوالت لممبالغة فيي تعتبر عادية بالنسبة لئلناث، كما أنيا قميمة لدى المفحوصة

و تعكس مقروئية الحالة الجيدة ألغمب الموحات  نوعية العبلقة بين العالم الداخمي  لممفحوصة  
والعالم الخارجي ، حيث يعكس تنوع السياقات الدفاعية وقدرة المفحوصة عمى بناء جيد لمقصص ، قدرتيا 

عمى التفريغ والتعبير عن التصورات  والوجدانيات التي يحرضيا االختبار ،حيث  لم  تسجل الحالة 
سياقات كف كثيرة خاصة المتعمقة منيا بزمن الكون الطويل ، سواء أثناء  السرد أو في بداية القصة ،  
مما يدل عمى وجود نوع من الرقابة المرنة غير المتشددة، والقصص جاءت بشكل يعتبر عموما مقبول 
فيي ليست مختصرة بشكل يمغي معناىا، مما يدل عمى قدرة المفحوصة عمى المواجية ، وقدرتيا عمى 

،  باإلضافة إلى قدرة المفحوصة عمى تعريف اغمب شخصيات (خاصية األفراد الجمدين)اإلفضاء و السرد 
القصص، وتحديد الجنس بدقة،  والتعريف بنوع الصراعات بين األفراد ونوع العبلقات بينيم،  في اغمب 

الموحات ، االستخدام المنعدم لسياقات األولية يدل عمى قوة األنا  لدى المفحوصة، كما أن  التناوب 
 .المتساوي في استخدام سياقات الرقابة والمرونة يدل عمى تعبير ىوامي ورقابة مرنين

قدرة المفحوصة عمى إدراك التحريضات الكامنة ألغمب الموحات يدل عمى  سبلمة  التنظيم النفسي ، 
 .والقدرة عمى إيجاد حمول لمصراع النفسي عمى المستوى الواقعي ، واليوامي

  تحميؿ موضوعات القصص حسب موراي: 

   :8GFالموحة 

إنسانة قاعدة تخمم في حل لمشكمتيا، ممكن مريضة كيما حالتي ، ممكن عندىا مشكل ، ىموم الدنيا، 
 .كئيبة ، تحوس تمقى حل لحالتيا
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 :12Fالموحة  

امرأة كبيرة في السن ، قمبيا عمى بنتيا وال حفيدتيا ، حابة تعاونيا في مشكمتيا ،   ىذه الجدة ، الميم
 .الميم كاين خوف وقمق

  :14لموحة ا

ىذه لوحة مظممة ، بصح كاين نور لبرى وىذا الشخص راه قاعد مع روحو ويشوف لبرى راه : الظبلم
 .يحوس ويدقق كيفاه يخرج لبرى يخرج من الظممة لمنور ، الزم يشوف مميح حتى يمقى منين يخرج

 : 15الموحة 

ىده تمثل الموت بعد، ىذا شبح الموت راه يدور في المقبرة بين األموات، واحد ما يقدر يخرج منا، : المقبرة
 . ىاك تشوفي كميا صعوبات مستحيل واحد يخرج منيا، شبح الموت تمثل الموت بعد

 : 17GFالموحة 

ىذو ناس جاء عمييم الفيضان ىذا البحر ىاج عمييم ، فيضان، وكاين ظممات ىنايا، بصح شوفي كاين 
 .أمل ىاو نور الشمس ، برغم الظممات كاين نور الشمس

 :  18GFالموحة 

ىذه آم حزينة راىي تبكي عمى بنتيا ، فقدتيا ، مريضة بزاف وال ماتت، حزينة ياسر ، راىي حاكمتيا بين 
 .يدييا وحزينة عمييا ، ممكن ماتت

ىذا إنسان في غابة فييا ياسر أشجار مظممة، بصح ما كان حتى طريق منين يخرج منيا، : 20الموحة 
الزم يحوس، ويروح يشوف حتى يمقى طريق يخرج من ثم ، خاطر ظممة واألشجار من كل جية الزم 

 .يسعى إيو، يشوف

 :يمثؿ ممخص تحميؿ الموضوعات (13)جدوؿ 

البطاقات
البطؿ 
 

االىتمامات  تحميؿ المواضيع حؿ العقدة ضغوط البيئة الحاجات
يؿ  والمشاعر

تحم
ال

كمي
لش
ا
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الطفل 1
 

حاجة  
االنجاز ، 
رغبة في  
تحقيق 
 الذات

صعوبة 
التعامل مع 
اآللة، عجز ، 

 عوائق

االعتماد عمى 
النفس من خبلل 
 التركيز والتفكير

طفل يواجو صعوبة في 
 العزف عمى اآللة

 
كآبة، شرود ، 
تفكير عميق ، 

يمة تركيز
تعم
د لم

 جي
فيم

يدة 
 ج
ون
تعا
جة 
در

ط  
تراب
ة و

ص
 لمق
جيد

اء 
بن

عي
وواق

   
قي
منط

 
الفبلح 2

 

حاجة إلى 
تحقيق 
الذات 
واالنجاز 
واالستقبلل

 ية

بيئة فقيرة ، 
غير مثقفة 
عائمة تحتاج 
 إلى رعاية

مضاعفة الجيد 
والعمل  من 
خبلل اتخاذ 
 قرارات عقبلنية

رجل يواجو صعوبة في 
تمبية حاجات عائمتو، 
ويرغب في الخروج من 
 وضعية الفقر والبؤس

بؤس حزن ، 
مقاومة ، 

إيمان ، اتخاذ 
قرارات 
 عقبلنية

يمة
تعم
د لم

 جي
فيم

يدة 
 ج
ون
تعا
جة 
در

ط  
تراب
ة و

ص
 لمق
جيد

اء 
بن

عي
وواق

   
قي
منط

 
GF

المرأة 3
 

عدم القدرة 
عمى 
مقاومة 
 المشاكل

ىموم ومشاكل 
 مرض او فقر

تقوية اإليمان  
والمقاومة وبذل 
 مجيود اكبر

امرأة  منيارة تعاني من 
مشاكل وىموم او مرض 

 خطير

كآبة ، تشاؤم 
انييار بكاء 

تجديد اإليمان  
يمة والعمل

تعم
د لم

 جي
فيم

يدة 
 ج
ون
تعا
جة 
در

صة  
 لمق
جيد

اء 
بن

   
قي
منط

ط 
تراب
و

عي
وواق

 

المرأة 4
بحث عن  

سعادة 
 زوجية

مشاكل زوجية 
وال مباالة 
 الزوج

تقبل الوضعية 
 من طرف المرأة

امرأة تحاول جاىدة 
جذب زوجيا الذي يبتعد 

 عنيا

ال مباالة وعدم 
اىتمام،  
تجاىل ،  
يمة تقبل الوضع

تعم
د لم

 جي
فيم

يدة 
 ج
ون
تعا
جة 
در

صة  
 لمق
جيد

اء 
بن

   
قي
منط

ط 
تراب
و

عي
وواق

 

المرأة 5
الرغبة في  

النظام 
 والنظافة

صعوبة دور 
األم والرقابة 
عمى األبناء، 
موقف غير 

 متوقع

انفعال في 
مواجية الموقف 

 المفاجئ

امرأة تفاجأ  بسبب  
غرفة أبناءىا غير 

 منظمة

صراخ ،  
 تفاجئ،

ء، 
لبنا
ة ا
سط
متو

صة 
ق

ي 
طق
 من
رابط

ت
. 

GF
المرأة 6
حاجات  

 جنسية
إغراءات 
 .جنسية

وصف وعدم 
 تقديم حل

امرأة تحاول إغراء 
 .رجل

إغراء  رغبات 
ي   ليبيدية،

د ف
ترد

يد 
حد
ت

   
مع
قة 
عبل
ال

فظ
تح

. 
GF

األم 7
 

الحاجة 
إلى 
مساندة 
 البنت

منافسة من 
طرف البنت 
وعدم تقدير 
 .لدور األم

بذل مجيود 
إلرضاء  البنت  

ودعميا 
 .ومساندتيا

آم تعمل جاىدة عمى 
 .مساعدة ابتنيا

خبلف، 
مساندة، غيرية 
و منافسة  
صة  ونكران جميل

 لمق
جيد

اء 
بن

ي 
طق
 من
رابط

ع ت
م

. 
8GF
المرأة 
بحث عن  

 السعادة
مشاكل 

 وىموم، مرض

حل عمى 
مستوى الفكر 

 .عقمنة 

امرأة حزينة تفكر في 
 حل لمشاكميا

كآبة ، حزن 
ىموم مشاكل 

يد  ، تفكير
 ج
راك
إد

حة 
لمو
م ا
عال
لم

يد 
 ج
ناء
وب

صة 
لمق

. 
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9GF
المرأة 
الحاجة  

إلى دعم 
 األخر

عبلقة غير 
مريحة مع 
 البنت

وصف دون 
 تقديم حل

بنت غير - عبلقة آم
 مستقرة

عدم ارتياح 
رة  وانزعاج

عبا
صة 

ق
 ، 
صف

ن و
ع

ص 
 ناق

ناء
ب

ير 
 غ
رابط

وت
ضح

وا
 

10
المرأة 
رغبات  

جنسية 
 وعاطفية

نقص العاطفة  
 من الزوج

مبادرة من . 
الزوجة، تقرب  

 .لمزوج

زوجة تسعى جاىدة 
 .لكسب حنان زوجيا

حنان ، 
عواطف 
يد  .ايجابية

 ج
ناء
ب

مع 
صة 

لمق
سل 

تسم رابط
وت

. 
11
  

الحاجة 
إلى الدفاع 
ضد 
موقف 
 مخيف

مواجية موقف 
كئيب ومظمم 
، غير واضح 

 المعالم

 حل عممي
بحث عن  )

 (مخرج

تجد نفسيا في مكان 
مظمم  بو أشجار  
 وتنعدم فيو الطرق

خوف ،  
عجز ، كآبة، 
محاوالت 
جاىدة، 
صة  إصرار

 لمق
سل
تسم
ء م

بنا
مع 

 ، 
ات
 لمذ

قاط
س وا 

قي
منط

ط 
تراب

. 
12F
الجدة 
الحاجة  

إلى دعم 
 اآلخرين

صعوبات 
تواجو األبناء 
 أو األحفاد

دعم ومساندة ، 
تقديم النصح 
  )واالىتمام
 (غيرية

جدة تيتم بحفيدتيا 
وتحاول دعميا في 

 مشكمتيا

اىتمام  
مساندة ودعم، 
غيرية  خوف 

صة  .وقمق
 لمق
جيد

اء 
بن

سل 
تسم
ط و

تراب
و

قي
منط

. 
13

MF
الزوج 
الحاجة  

إلى تجنب 
 الفقدان

المرض 
الموت ، 
 الفقدان

صدمة، وعدم 
 .تقبل الفقدان

زوج يفقد زوجتو اما 
بسبب موت او مرض 

 خطير

فزع، صدمة ، 
يد  بكاء، انيزام

 ج
راك
إد

ة، 
وح
 الم
صيل

لتفا
صة 

 لمق
جيد

اء 
بن

قي
منط

ط 
تراب
و

. 
14
الرجل 
 

ظبلم وموقف  الدفاع
 .معيق 

البحث  العممي 
 .عن مخرج

رجل ينظر بدقة إلى 
خارج الظبلم ويبحث 

 عن مخرج

وحدة، تقصي 
وبحث عن 

د،  مخرج
 حي

راك
إد

جيد
اء 
بن

 
15
الشبح 
الرغبة في  

 الموت الحياة
وصف دون 
 تقديم حل

شبح الموت يجوب 
 .المقبرة

خوف من 
 .الموت

 ، 
جيد

ك 
إدرا

ود 
وج
دم 
ع

صة 
ق

. 
16
  

تحقيق 
الذات 
 والدفاع

المرض 
المشاكل 
 والصعوبات

االعتماد عمى 
اإليمان وتقوية 
عادة  اإلرادة وا 
 رسم األىداف

شخص يواجو مشاكل 
جد صعبة لكنو يتحداىا 
ويعيد بناء حياتو من 

 .جديد

إيمان ، إرادة، 
إعادة رسم 
أىداف، بداية 

شر  جديدة
مبا
ط 
سقا
إ

ت 
اما
ىتم

ال
صة

حو
لمف
ا

. 
GF

17
ص 

أشخا
رغبة في  

الحياة 
 والدفاع

الموت 
 األمل والتفاؤل والكوارث

أشخاص يجتاحيم 
فيضان إال أنيم 
يتمسكون باألمل 
الموجود في نور 

 الشمس

 تفاؤل ، أمل ،

اء 
وبن
يد 
 ج
راك
اد

ط 
تراب
ة و

ص
 لمق
سك

تما
م

قي
منط

. 
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18
GF
 
االم
الدفاع  

ضد 
 الموت

الفقدان 
 والموت

وصف دون 
 تقديم حل

امراة تصاب بصدمة 
 ,لدى فقدان ابتنيا 

بكاء ، صدمة 
 ، حزن

 ، 
جيد

ك 
ادرا

اء 
بن

ك، 
ماس

مت
ط 
تراب

سل
تسم
و

. 

19
 الدفاع  

الكوارث 
 الطبيعية

وصف دون 
 فزع ، خوف عواصف وبحر ىائج تقديم حل

 ، 
جيد

ك 
ادرا

اء 
بن

سط
متو

. 
20
الرجل 
 

 التحرر
عدم وجود 
 مخرج

اإلصرار العممي  
والمقاومة و 
البحث عن 

 مخرج

رجل في غابة بدون 
مخرج، يحاول جاىدا 

 البحث عنو

بحث عممي 
وحركة، 
إصرار، 

ك  مقاومة ودفاع
ادرا
د و

 جي
ناء
ب

سل 
تسم
د و

جي
قي
منط

 

 

 خالصة تحميؿ القصص : 

تقبمت المفحوصة تعميمة االختبار بشكل جيد، كما أنيا أوضحت ارتياحيا لبلختبار واعتبرتو نوع من 
نيا وجدتو  اقل غموضا من اختبار الروشاخ ،  التنفيس االنفعالي حيث أنيا  استمتعت بسرد القصص وا 

رغم أنيا فضمت لو كانت الموحات ممونة أكثر، وأكثر مرحا حيث اعتبرت أن لوحات االختبار كميا توحي 
 . بالكآبة وال تبعث عمى االنبساط 

 و تمكنت المفحوصة في اغمب الموحات من التوحد مع بطل القصة ، لم تجد المفحوصة صعوبة 
في إدراك اغمب تفاصيل الموحات ، كما أن القصص اغمبيا كانت مبنية بشكل جيد وبطريقة تراعي فييا 
التسمسل والترابط المنطقي لؤلحداث ،  وجاءت اغمب الحاجات تتعمق بمواضيع الحياة اليومية ، وتحقيق 
الذات ، والدفاع والحاجات إلى الدعم والمساندة، والغيرية ، أما ضغوط البيئة التي تطرقت ليا المفحوصة 
في قصصيا فكانت اغمبيا  واقعية ،  و تمكنت المفحوصة من إعطاء حمول ونيايات ألغمب القصص 
باستثناء بعض الموحات المقمقة والتي حاولت المفحوصة استخدام آليات دفاعية مختمفة ضد القمق الذي 

 .تثيره ىتو الموحات 

سياق القصص تميز بنوع من اإلصرار عمى الدفاع ضد الضغوط،  والمقاومة، من خبلل تقديم حمول 
 .من نوع التفاؤل واألمل، والبحث العممي عن مخرج لبلزمات

 في اغمب الموحات اعتمدت المفحوصة عمى استثمار القدرات  الخاصة في الخروج من الصراع 
الذي يواجيو البطل ، كما أن المفحوصة  وفي اغمب القصص  تضع البطل في مواجية الصراعات 
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والدفاع ضد الضغوط دون تحديد أفراد مساندين ،  أو وسائل معينة ،  وغالبا ما يعتمد البطل في اغمب 
،  أو اعتماده عمى الجانب  (تفكير تركيز )القصص عمى موارده الذاتية ،  من استخدام قدراتو العقمية ، 

الروحاني والتفاؤل واألمل، وفي الموحات التي تتطرق لمواضيع األمومة ، فتعتمد المفحوصة عمى الغيرية 
في موقف داعم ومساند لمشخصية  (األم  )في دعم الشخصيات الثانوية ، حيث غالبا ما تضع البطل 

، فالمفحوصة اعتمدت  (ثنائي  )، وحتى في الموحات التي تستثير العبلقة الجنسية   (البنت  )الثانوية 
  .(المرأة  )عمى إسقاط سموك المبادرة  والغيرية عمى البطل 

يبرز التفاعل بين الموضوعات في قصص المفحوصة ، كما أن القصص ليست مختصرة وفييا 
بعض التفاصيل ،  واغمب المشاكل التي واجيت البطل في القصص ىي مواقف مفروضة عمى البطل 

مرض ، موت ،  مشاكل حياة يومية ، فقر ، مشاكل األبناء، )ويجد صعوبة في الخروج منيا، مثل 
 .، وىو ما يتماثل مع الحياة الشخصية لممفحوصة(مشاكل زوجية

  أما االىتمامات والمشاعر فجاءت مرتبطة بالمواضيع الظاىرة في الموحات ولم تكن من نوع التيويل أو 
المبالغة في المشاعر باستثناء البطاقات التي تثير القمق ،   ويعتبر ذلك سوي، وكانت اغمب االىتمامات 

عقمنة مقاومة، دفاع ، - حزن ، مرض ، كآبة ،  قمق ، خوف )والمشاعر تتناوب بين السمبية وااليجابية 
 .(آمل ، تفاؤل ، غيرية ، روحانيات

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ نتائج االختبار: 

 بأنيا ىي البطاقة التي يسقط فييا المفحوص صورة الذات ، وقد قامت 16يعتبر موراي البطاقة 
المفحوصة بسرد قصة تشبو إلى حد بعيد واقعيا اليومي ومعاناتيا مع المرض والصدمة، ثم تطرقت 

عادة رسم األىداف  . المفحوصة إلى إيجاد حمول من نوع التفاؤل واألمل واإليمان والمقاومة وا 

يمكن اعتبار أن الحالة تمكنت وبشكل جيد من إسقاط عالميا الداخمي عمى لوحات االختبار ، كما 
، وتمكنت (االختبار )أن الحالة تمكنت من معالجة اغمب الوضعيات المقمقة الناجمة عن المثير 

دراك سميم  وجيد  لممضامين الظاىرة وتفاصيل  المفحوصة من إدراك اغمب التحريضات الكامنة لموحات وا 
أن األفراد الجمدين يتميزون بقدرة عمى اإلفضاء والسرد وىذا ما تبين في قصص " سيريمنيؾ"البطاقة يعتبر 

المفحوصة التي جاءت اغمب القصص لدييا  ثرية ومترابطة ومتسمسمة، بعيدة عن الكف واالختصار ،  
وىو ما يمثل قدرة عمى إعبلء الصدمة النفسية وتوظيف  صيرورة الجمد  من خبلل عممية اإلعبلء 

والتسامي، والتي تتمثل ىنا في عمميات مشاركة لمعالم الداخمي لممفحوصة والصدمة النفسية مع العالم 
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الخارجي بشكل مقبول اجتماعيا ، وقد صرحت المفحوصة بإعجابيا باالختبار الذي ساعدىا عمى التنفيس 
واستخدام الخيال لمتعبير عن معاناتيا، حيث يبدو أن عمميات اإلبداع لدى المفحوصة لم تجد متنفسا ليا ، 
وقد ساىم االختبار في انبثاقيا، إن  تمكن المفحوصة من مشاركة العالم الداخمي ليا وربطو بالواقع أيضا، 

يمثل  قدرة جيدة عمى التكيف وتقبل لمواقع ، إن  بروز آليات دفاعية عديدة لدى المفحوصة ساىم في 
صيرورة الجمد لدييا وقد تميزت الحالة باستخدام متميز لمعقمنة في مواجية صراعات االختبار ، والتي 

 .ربطتيا بأساليب المرونة ، مما يدل عمى توظيف نفسي لمعقمنة لخمق التوازن النفسي

اعتمدت المفحوصة أيضا عمى سياقات المرونة التي تدل عمى ربط العبلقات مع األخر، وىو ما 
يمثل توظيف عامل الغيرية لدييا لتخطي الصراعات والصدمات ،  وىذا ما تمثل في بعض الموحات مثل 
لوحات األمومة أين استخدمت المفحوصة الغيرية  لدعم ومساندة اآلخرين ، وحتى في البطاقة التي تمثل 
العبلقة  الميبيدية فقد اعتمدت المفحوصة عمى توظيف الغيرية لحل صراع الموحة ، كما ظير وبشكل 
واضح اعتماد المفحوصة عمى الموارد الذاتية لحل صراعات بين شخصيات القصص  وذلك يدل عمى 

توظيف نفسي لصيرورة الجمد ، وفي الموحات المقمقة  اعتمدت المفحوصة عمى الحمول  التي تعتمد عمى 
استثمار الجانب اإليماني والروحاني والتمسك باألمل والتفاؤل  ، أو المجوء إلى توظيف العقمنة  من خبلل 

 .البحث عن حمول من نوع التفكير والتركيز 

العقمنة ، الغيرية ،  ):  وبالتالي يمكن استخبلص بأن  أىم التوظيفات النفسية لمجمد لدى المفحوصة ىي
  .(اإلعالء، اإليماف والتفاؤؿ 

 التحمػػػػػػػػػػػيؿ العػػػػػػػػػػػاـ لمػػػػػػػػػػػػػػحالة : 

من خبلل استخدام المنيج العيادي  وتقنية دراسة الحالة ومن خبلل توظيف األدوات المتمثمة في  
استبيان مؤشرات الجمد لدى الراشد، والمقابمة العيادية نصف الموجية وتحميل المضمون، واختباري 

 :الروشاخ وتفيم الموضوع، يمكن أن نخمص إلى النتائج التالية حول الحالة

تتميز الحالة بعديد المؤشرات التي تدل عمى صيرورة جمد لدييا،  وما يميزىا أكثر ىو قدرتيا عمى 
تخطي الصدمات وقدرتيا عمى إعادة رسم أىداف حياتيا، وقدرتيا عمى ربط عبلقات اجتماعية جيدة 

والمحافظة عمييا، وتقبل  جيد لمواقع،  وذلك ما يستدل عميو من خبلل نتائج االستبيان، كما يمكن أيضا 
االستدالل عمى مؤشرات صيرورة الجمد من خبلل بروفيل شخصية المفحوصة المتحصل عميو من نتائج 
اختبار الروشاخ، والتي تتمثل أساسا، في وجود ذكاء فوق المتوسط لدى المفحوصة ساىم بشكل كبير 
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لدييا في عقمنة الصدمة، باإلضافة إلى قدرة التكيف مع الواقع،  و القدرة عمى ربط عبلقات اجتماعية 
جيدة، وىو ما ساىم في بروز جانب الغيرية لدى المفحوصة،  باالضافة الى تمكن الحالة من التحكم في 

،  والتكيف العاطفي الجيد والقدرة عمى إعطاء صورة ذات  ايجابية ، (الصدمة)الوضعيات الجديدة لمحياة 
كما يتبين لنا وجود عديد من السمات التي تميز الشخصيات الجمدة والتي تم التطرق إلييا في الجانب 

 .، من خبلل تحميل قصص وموضوعات اختبار تفيم الموضوع (...انظر الفصل الثاني ص )النظري 

 أما أىم األعراض النفسية التي تجمت لدى الحالة فتركزت أكثر في وجود أعراض اكتئابية ، أكثر 
من أعراض المقمق،  وذلك ما تبين من خبلل  اختباري الروشاخ وتفيم الموضوع، باإلضافة إلى وجود قمق 
حول الوظيفة الجنسية، قد يكون ناجم عن الجرح النرجسي الذي خمفتو عممية استئصال الثديي ، واآلثار 

، إال أن المفحوصة تبدي رغم ذلك (تشوه الجمد وسقوط الشعر )الجانبية لمعبلج الكيميائي واإلشعاعي 
صورة ذات ايجابية، خبلل اختباري الروشاخ وتفيم الموضوع، كما أبدت أيضا عمميات دفاع مرنة ، 
ومراقبة جيدة لبلنفعاالت خبلل ىذين االختبارين حيث يمكن اعتبار أنيا تمكنت من توظيف مؤشرات 

صيرورة الجمد التي تمكنا من الكشف عنيا من خبلل االستبيان لتحسينيا، كما قد تبين أيضا، من خبلل 
تحميل مضمون المقابمة توظيف الحالة ليتو المؤشرات بشكل متنوع في التخفيف من إعراض القمق 
واالكتئاب وفي تحسين صورة الذات لدييا، فقد اعتمدت المفحوصة ، عمى قدرتيا الجيدة في خمق  

العبلقات االجتماعية والمحافظة عمييا ، وذلك ما ظير  بشكل جمي في  اعتمادىا عمى توظيف  الغيرية 
، من خبلل دعميا ومساندتيا واىتماميا بأبنائيا وزوجيا رغم  صعوبة الوضع النفسي والصحي ليا، وذلك 

ما تؤكده نتائج  كل من اختباري الروشاخ وتفيم الموضوع ، حيث  يمكن الوقوف بشكل واضح عمى 
عامل الغيرية في قصص اختبار تفيم الموضوع ، و عمى قدرة خمق العبلقات االجتماعية في استجابات 

 .اختبار الروشاخ، ويؤكده  أيضا تحميل المقابمة العيادية النصف الموجية، الكمي والكيفي

 الصدمة، حيث تبين لنا من عقمنةوما يدعم تنوع توظيف صيرورة الجمد لدى الحالة اعتمادىا عمى 
دراك جيد،  كما يؤكد لنا التحميل الكيفي  خبلل اختبار الروشاخ تميز المفحوصة بذكاء فوق المتوسط وا 
والكمي لممقابمة العيادية نصف الموجية، قدرة المفحوصة عمى استدخال صدماتيا النفسية من خبلل 

البحث والتقصي عن كل ما يخص مرض السرطان ،  وعن طريق تقبل الواقع ومحاولة رسم خطة جديدة 
لمحياة وبداية جديدة متماشية مع  كل  التغيرات ، ويؤكد ذلك نتائج اختبار تفيم الموضوع حيث تميزت 
السياقات الدفاعية لممفحوصة بعدد كاف من سياقات العقمنة ، والقدرة عمى الرقابة المرنة ، كما تميز 

 .برتوكول الروشاخ بعدد كاف من االستجابات التي تدل عمى  اإلدراك الجيد لمواقع 
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إن لجوء المفحوصة لئليمان والروحانيات والتي تعتبر من أىم مؤشرات صيرورة الجمد، خاصة في 
بيئتنا المحمية، تبين بشكل واضح من خبلل التحميل الكيفي والكمي لممقابمة ومن خبلل اختبار تحميل 

 .قصص تفيم الموضوع، حيث غالبا ما كانت حمول اإلشكاليات تعتمد عمى التفاؤل واإليمان

 من خبلل اختبار الروشاخ تبين لنا نمط الرجع المنبسط المحض لدى المفحوصة، والذي يؤكد نتائج 
االستبيان، وقد تمكنت المفحوصة من استخدام روح الدعابة الذي تمتمكو في التخفيف من معاناتيا وتقبل 

شكميا الجديد، وكل التغيرات التي طرأت عمى مجمل حياتيا وقد تمكنا من الكشف عن توظيف روح 
 .الدعابة لدييا من خبلل تحميل المقابمة العيادية النصف الموجية الكيفي والكمي

رغم أن توظيف التسامي واإلعبلء لم يظير بشكل  كبير في تحميل المقابمة الكمي والكيفي، إال انو 
ظير بشكل جمي في عمميات السرد والتعبير  في اختبار تفيم الموضوع، حيث كانت قصص المفحوصة 
متنوعة وثرية، كما عبرت المفحوصة عن ارتياحيا الكبير لبلختبار وعن دوره في مساعدتيا في التنفيس 
االنفعالي، ويمكن القول أن المفحوصة لم تجد ربما المجال المناسب ليا حتى تبرز لدييا عمميات إعبلء 
فنية سواء  في  الكتابة أو السرد  واإلفضاء ، بالرغم من انو يمكن استخراجيا أو االستدالل عمييا من 
خبلل   عمميات  المشاركة مع الجارات والصديقات،   أين يحتمل أن تكون المفحوصة تشارك صدمتيا 
معيم بشكل كبير مما ساىم في التخفيف عنيا وبالتالي فان بيئتيا ومحيطيا الشعبي  البسيط حدد نوع 
عممية التسامي عندىا بالمشاركة مع الجيران والصديقات، أو بنشطات الخروج والمشي والتنزه مع الزوج 

واألبناء، كما يمكن أيضا االستدالل عمييا من خبلل قراءة القران والمجوء إلى الصبلة والجانب الديني وىو 
 .األمر الذي يتوافق أكثر مع  طبيعة البيئة المحمية لممفحوصة

ويمكن أن نخمص في األخير أن  المفحوصة تبدي تنوعا في توظيف صيرورة الجمد لدييا عمى 
المستوى النفسي سواء في التخفيف من أعراض االكتئاب أو القمق أو تحسين صورة الذات لدييا، حيث 

اعتمدت بشكل اكبر عمى الغيرية والمشاركة االجتماعية  وىو ما يتبلءم مع طبيعة المفحوصة كامرأة تيتم 
بشؤون أبناءىا وتسير عمى راحتيم و عمى راحة زوجيا الذي اعتبر اكبر سند ليا لبناء الجمد، في غياب 

األم والعائمة، كما خمصنا إلى توظيف جيد  لمجانب الروحاني  وىذا  راجع بشكل كبير إلى المجتمع 
المحمي الذي يتمسك بشكل جيد بالجانب اإليماني والروحاني والديني،  والذي ساىم بشكل جيد في تقبل 
الواقع، والتكيف مع المرض بشكل جيد، واعتمدت المفحوصة روح الدعابة لمتخفيف من صعوبة ودرامية 

 .بعض المواقف الشديدة خاصة سقوط الشعر وتغير شكل الجسم 
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(العقمنة) :الحالة الثانية 

 تقديـ الحالة  :

. مطمقة:      الحالة االجتماعية                  س                                : االسـ

.  إناث2 ذكور و1:    عدد األبناء               مؤنث                            :  الجنس

. ممرضة بالقطاع العاـ:       المينة                سنة                        47: السف

سرطاف الثدي، الكبد، لرئة :     نوع السرطاف                       المستوى المعيشي متوسط           

  تاريخ الحالة :

تعيش الحالة مع أبناءىا بعد أن تخمى عنيا زوجيا ، تاركا ليا مسؤولية تربية أبناءىا،   وذلك في منزل     
فردي بوالية بسكرة ، وتعمل المفحوصة كممرضة بالمستشفى الجامعي ببسكرة، لكنيا توقفت بشكل مؤقت عن 
العمل بسبب وضعيتيا الصحية، يمكن اعتبار المستوى المعيشي واالقتصادي لممفحوصة بأنو متوسط وتمتمك 
يصال أبناءىا إلى المدرسة ، تعتمد المفحوصة عمى نفسيا  المفحوصة سيارة خاصة تساعدىا في التنقل و وا 

في التكفل بأبنائيا مع مساعدة بسيطة من طرف األخ واألب ، في حين تبدو عبلقة المفحوصة مع األم متوترة 
ىي أىم أسباب " العمل ، الطبلق، التوتر األسري " تعتقد المفحوصة أن ظروفيا الصعبة  وغير مستقرة ،

. إصابتيا بالسرطان حيث ، تخمو العائمة من أي عوامل وراثية متعمقة بالمرض

تشتكي المفحوصة من تخمي الزوج عنيا وعدم اىتمامو وتيربو من مسؤوليتو المادية والمعنوية ي التكفل    
. بأبنائو ، حتى بعد إصابتيا بالسرطان حيث توقعت أن يكون مساندا ألبنائو في مثل ىتو الظروف

الحالة ناشطة اجتماعيا ، حيث كانت مؤسسة لجمعيات تيتم بشؤون المرأة ، وكانت تحرص فييا عمى    
. تقديم العون والنصح لمنساء فيما يخص العبلقات الزوجية ، ومشكبلت الطبلق وغيرىا

،  ثم انتشر بعدىا السرطان إلى كبد المفحوصة، وفي (2013)سنة  تم تشخيص الحالة بسرطان الثدي منذ   
. تم تشخيص سرطان الرئة لدييا (2015 )عام

أجرت المفحوصة العبلج الكيميائي والجراحي في والية بسكرة، وىي تتابع فحوصاتيا في العاصمة ، كما     
. تجري بعض التحاليل في مخابر داخل وخارج الوالية 
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قررت الحالة رغم مرضيا إكمال دراستيا بالجامعة في تخصص الحقوق ،  كما أنيا لم  (2014 )في عام  
تكتفي فقط بالدراسة ، بل واىتمت أيضا بالمشاركة في كل النشاطات الجامعية من ممتقيات وندوات ، لم 

تتوقف الحالة منذ تشخيصيا بالسرطان عن البحث عن حمول وطرق جديدة لمعبلج البديل ، واطمعت عمى كل 
ما يتعمق بالمرض من عوامل وأسباب، وطرق لمعبلج والتكفل النفسي، كما لم تنغمق عمى نفسيا ، واندمجت 

. في عديد من النشاطات االجتماعية

و خصصت الحالة لنفسيا حساب عمى مواقع التواصل االجتماعي، كما خصصت حسابات أخرى ألبنائيا،   
جل المفحوصة من وضع صورىا بعد المرض ، عمى ىذه المواقع ، كما أنيا تتشارك قصتيا ومعاناتيا خال ت

وكفاحيا مع السرطان مع الجميع، من خبلل ما تكتبو عمى صفحاتيا من خواطر ، وأشعار وقصص ويومياتيا 
. مع أبناءىا،  ومن خبلل ذلك اكتسبت الحالة شعبية كبيرة داخل وخارج بيئتيا المحمية 

  عرض وتحميؿ نتائج استبياف الحالة  : 

:  يوضح أبعاد االستبيان ودرجاتو المتوسطة والدرجات المسجمة لمحالة(14) جدول

 اإلبعاد
عالقات 
 اجتماعية

تقبؿ 
 الواقع

إعادة رسـ 
 األىداؼ

إدارة المشاعر 
 واالنفعاالت

تخطي 
 الصدمات

االستبصار 
 واتخاذ القرار

الدرجة 
 المتوسطة

3,33 2.66 3,33 2,66 5,33 3,33 

درجات 
 الحالة

8 6 10 7 15 10 

الدرجات 
فوؽ 
 المتوسط

4,67 3,34 6,67 4,43 9,67 6,67 

 

من خبلل مبلحظة الجدول السابق يتبين لنا أن الحالة سجمت اعمي الدرجات فوق المتوسط في بعد    
تخطي الصدمات، وىو البعد األساسي في  االستبيان  والذي يمثل قدرات الحالة عمى تجاوز األزمات 

     ، ويعد ذلك مؤشرا ىاما من مؤشرات الجمد لدى الحالة ، (مرض السرطان  )والصدمات النفسية في الحياة 
كما يمكن مبلحظة أن الحالة سجمت درجة عالية فوق المتوسط أيضا في بعدي إعادة رسم األىداف ، 

واالستبصار واتخاذ القرارات ، وىذا ما يدل عمى وجود قدرة لدى الحالة عمى العودة من جديد بعد األزمات 
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حيث تتمكن الحالة من إعادة رسم أىداف جديدة تتوافق مع الواقع بعد األزمة أو الصدمة ، كما يبن لنا 
قدرة المفحوصة عمى اتخاذ قرارات مناسبة لموضعية الجديدة والقدرة عمى االستبصار بالحالة المستقبمية 

ووضع خطط جديدة وأىداف واقعية ، وىذا ما يدل عمى قدرة المفحوصة عمى العقمنة  والتكيف  وىما أىم 
. ميزات الفرد الجمد

واجيت الحالة  صعوبة في  تقبل الواقع حيث سجمت  ثبلث درجات  فوق المتوسط ، ولكنيا تمكنت    
دارة المشاعر واالنفعاالت ،   وعمى العموم  من تسجيل درجات اعمي في بعدي العبلقات االجتماعية وا 
تمكنت الحالة من تسجيل درجات جيدة فوق المتوسط في كل أبعاد االستبيان  وىو ما يدل عمى وجود 

مؤشرات عديدة لمجمد لدى الحالة تمكنيا من تخطي صدمة اإلصابة بالسرطان  حيث يبن االستبيان قدرة 
، كما    (روح الدعابة  )المفحوصة مثبل عمى إيجاد جانب ىزلي ومضحك  في عديد مواقف الحياة ، 

تتميز الحالة  بقدرة الصمود في الحاالت التي ينعدم فييا األمل ،  وروح التفاؤل ،  واعتمادىا عمى مسار 
حياتيا الناجح  السترجاع الثقة بالنفس ،  واىم مؤشر ىو قدرة الحالة عمى العودة إلى نفس المستوى من 

وىو ما يميز الفرد الجمد ،  كما يبن لنا االستبيان اعتماد الحالة عمى قوة ,   المرض،النشاط بعد حاالت
. وىذا ما يدل عمى تنوع مؤشرات الجمد لدى الحالة, اإليمان  وشجاعة كبيرة في مواجية المرض 

  عرض  وتحميؿ نتائج المقابالت العيادية: 

   بسبب صعوبة المرض والظروف الصحية لمحالة ومراعاة لذلك ، قمنا بتقسيم المقاببلت عمى عدة 
لقاءات حتى نتمكن من التعمق أكثر في وضعية الحالة ، دون أن نكون سببا في إزعاجيا أو  الزيادة في 
إرىاقيا جسديا ونفسيا ، وكانت المدة الفاصمة بين كل مقابمة وأخرى ال تتجاوز في الغالب الخمس عشر 

 .يوما، الحظنا خبلليا في كل مرة تطورا ممحوظا وتحسنا كبيرا خاصة في الجانب النفسي

  ممخص المقابمة العيادية الموجية: 

    في لقاءنا األول مع الحالة الحظنا عامل المرح وروح الدعابة بشكل واضح حيث كانت الحالة تحظر 
لجمسة عبلج ليا بالمستشفى وكانت تتواصل بشكل فعال مع الممرضين واألطباء والمرضى ، كما كانت 

تمتقط صورا ليا داخل المستشفى ومع الممرضين ، وىي متفائمة ، كما الحظنا اىتمام المفحوصة بمظيرىا 
 . الخارجي ،  والمحافظة عمى مستوى معين من األناقة
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 ووافقت الحالة  عمى  مساعدتنا في إجراء الدراسة ، حيث قمنا في أول مقابمة بتقديم فكرة الموضوع ، 
وطريقة العمل ومراحمو، وأبدت استعداد لممتابعة واالستمرارية، أجابت المفحوصة باىتمام عمى أسئمة 
المقابمة العيادية الموجية ، والتي تمحورت حول أىم األعراض التي عانت منيا منذ بداية تشخيصيا 

 .بالمرض ، وخاصة في المراحل األولى

     حيث نفت الحالة أنيا رغبت أو ترغب  في االنعزال أو البقاء وحيدة ،  وذلك حتى في المراحل 
األولى من التشخيص والعبلج ، و رغم أنيا تحس أحيانا بأنيا متعبة  ومرىقة، إال أنيا ال تعتقد بأنيا 

شعرت بالخمول ، أو فقدت النشاط والحيوية، بشكل كبير، وأكدت المفحوصة أن األفكار التشاؤمية كانت 
تنتابيا خاصة في بداية المرض، كما أنيا أكدت فقدانيا لبلىتمام ببعض النشاطات ، و وال تعتقد الحالة 

أن  الجو في المنزل تسوده الكآبة ، وبما أنيا مطمقة فمم تكن ليا عبلقة مع الشريك، ونفت  الحالة سيطرة 
شعور األلم والحزن عمييا حتى في المراحل األولى ، وأكدت بأنيا فعبل تفكر بشكل دائم في مرضيا، 
وتشعر بشكل دائم بالخوف من انتشاره، وتنتابيا وساوس حول ذلك،  لكنيا نفت انشغاليا الدائم بأفكار 
الموت ، و أكدت انشغاليا أيضا بالتفكير في المستقبل، كما أكدت شعورىا المستمر بالتوتر وعدم القدرة 
عمى االسترخاء،  وأكدت كداك أنيا في بداية المرض تزعزعت ثقتيا بنفسيا كثيرا، ولم تكن راضية أبدا 
عمى نفسيا، وعن التغيرات التي حدثت في جسميا، ولكنيا ال تيتم كثيرا بنظرة الناس إلييا، ولم يعد 
يعجبيا جسميا كثيرا حين تنظر في المرأة، لكنيا ال تشعر بأنيا اقل قيمة من اآلخرين ، رغم شعورىا 

 .بالعجز حين القيام بأبسط األعمال خاصة في المراحل األولى لممرض

 الصيرورة الصدمية لمحالة ممخص  : 

   في المقابمة الثانية مع الحالة حاولنا التطرق أكثر إلى أىم الصدمات التي عانت منيا الحالة منذ بداية 
 عانت من صدمات عديدة في حياتيا الزوجية ، وخاصة بعد  فصرحت لنا المفحوصة بأنيا ، التشخيص 

 غير صحيا في اكانت تعتمد أسموب وصرحت لنا بأنيا الطبلق وسببت ليا اضطرابات نفسية عديدة ، 
 صدمات الحياة قبل السرطان اعتبرت بسيطة مقارنة أن إال حياتيا ، بسبب ضغوطات العمل كممرضة ، 

بما واجيتو المفحوصة من اختبلل في الجياز النفسي، واستنزاف لمطاقة النفسية لبلنا، خبلل مراحل 
. إصابتيا بالسرطان
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  األولي والثانوي " صدمات التشخيص :"

كانت أولى عبارات المفحوصة حول تشخيص المرض توحي بوجود أثار صدمية حقيقية، حيث انو وفي      
كل مرة يتم تشخيص المفحوصة بالسرطان يتصادف ذلك مع شير أكتوبر، وبذلك فقد أطمقت المفحوصة عمى 

. شير أكتوبر شير الصدمات

تم تشخيص المفحوصة بسرطان الثدي منذ أكثر من ثبلث سنوات ، وكانت صدمتيا شديدة جدا ، خاصة   
نيا أجرت التحاليل في احد المخابر التابعة لمقطاع الخاص وكانت النتائج ايجابية ، وبسبب ظروف عمميا  وا 
وتكفميا بإنائيا لم تتمكن المفحوصة من االستفسار عن نتيجة التحاليل إال بعد ثبلث اشير ، وأحست بصدمة 

عبلميا بنتائج  شديدة وفقدان لمثقة في المخبر، حيث لم تتمكن من استيعاب فكرة إىماليم االتصال بيا وا 
.  التحاليل، واعتقدت المفحوصة حينيا أن السرطان قد انتشر بشكل كبير خبلل كل ىذه المدة

أما صدمة التشخيص الثانوي بانتشار السرطان في الكبد ، فمم تكن اقل شدة ، خاصة وان المفحوصة    
حاولت وبكل الطرق تحسين ظروف حياتيا وتغير نظاميا الغذائي والمعيشي بشكل جذري، إال أن المفحوصة 
دخمت في حالة انييار شديد بعد ثاني تشخيص ، تمكنت بصعوبة من استرجاع توازنيا النفسي ، حيث كانت 
في كل مرة تذكر نفسيا بمصير أبنائيا إن لم تتمكن من العناية بيم خاصة وان عبلقتيا مع طميقيا ليست 

.  جيدة وكما أن عبلقتيا مع أميا متوترة ، وبذلك كان أبناءىا ىم سند بناء الجمد لدييا

 تشخيص المفحوصة الثالث بانتشار المرض إلى الرئة فكان اقل تأثيرا عمى جيازىا النفسي ، كما أنيا    أما
 حاولت التخفيف من وقع الصدمة من خبلل أنيا إالكانت تتوقع ذلك بحكم األعراض التي كانت تعاني منيا، 

إتباع أسموب البحث الدائم عن عبلج مخفف لؤللم ، يساعدىا في التحكم أكثر في حياتيا حتى تتمكن من 
. دعم أبناءىا ألطول فترة ممكنة

 صدمة العالج الكيميائي :

وصفت الحالة العبلج الكيميائي باألمر الرىيب، حيث واجيت درجة كبيرة من األلم الشديد قدرتيا     
بأنيا أقصى درجات األلم، كما تأثرت الحالة كثيرا بعدم وجود تييئة نفسية جيدة من طرف األطباء لمثل 
ىتو العبلجات فرغم محاولة الحالة اإلطبلع والبحث عن األعراض الجانبية لمعبلج الكيميائي ، إال أنيا 
وقفت مصدومة تماما ، وتجاوزت الصدمة كل توقعاتيا ولم ينفع اإلعداد النفسي الذي قامت بو من تمقاء 

وىي  (مرحمة الغضب )نفسيا، ولمتخفيف من وقع الصدمة اعتمدت عمى إلقاء الموم دائما عمى األخر
، من خبلل اتيام  (انظر الفصل الثالث ص )إحدى أىم مراحل الصدمة النفسية عند اإلصابة بالسرطان 
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األطباء بالتقصير وقمة التواصل اإلنساني مع المرضى قبل إخضاعيم لمثل ىتو الصدمات ، كما أنيا 
صدمت بشدة من  فكرة اعتبار األطباء  العبلج الكيميائي بأنو عمل روتيني،  مثمو مثل أي حقنة بسيطة 
تعطى لممريض ، فقد حولت المفحوصة جل غضبيا إلى األطباء ، وبصعوبة شديدة تمكنت من تجاوز 

 إال أنيا قررت عدم الخضوع إلى العبلج الكيميائي مرة أخرى، والمفحوصة تبحث عن أي المرحمةتمك 
عبلج بديل لمسرطان كما أنيا تخمت بشكل سري عن استخدام األدوية والمقويات والمدعمات الغذائية 

. واعتمدت أسموبا خاصا بيا ، بذلك تجاوزت الحالة ىذه المرحمة بصعوبة شديدة

  صدمة العالج الجراحي :

لم تكن صدمة العبلج الجراحي شديدة حسب المفحوصة ، حيث قامت المفحوصة بإعداد نفسيا بشكل    
جيد ، كما أنيا تواصمت بشكل فعال مع األطباء الجراحين واستعادت الثقة في الطاقم الطبي، وبذلك كانت 
الصدمة الحقيقة ىي صدمة تشوه صورة الذات ، بعد العممية الجراحية ، حيث كبتت المفحوصة تماما كل 

ما يتعمق بيذا الموضوع واستقرت في مرحمة اإلنكار إلى حد ما لمدة طويمة نسبيا ، بعدىا حاولت 
ميكانيـز ) المفحوصة تقبل صورة جسدىا الجديدة من خبلل محاوالت تحسين المظير بشكل دائم

ارتداء المبلبس األنيقة ، و  ،( انظر اآلليات الدفاعية لدى مرضى السرطان الفصل الثالث ص (التعويض
والمداومة عمى الظيور بمظير جميل خاصة أمام أبنائيا، ثم تقبل التغيرات بشكل عقبلني من خبلل 

انفتاحيا عمى المجتمع والمحيط وتخمصيا من الخجل ، حيث فضمت الحالة الحفاظ عمى صحتيا من اجل 
.  أبنائيا 

  صدمة تخمي الشريؾ والعائمة :

رغم أن الصدمات السابقة تبدو شديدة الوقع عمى الجياز النفسي لمحالة إال أن صدمة تخمي األشخاص    
الذين كان يتوقع منيم الدعم والمساندة، أو األشخاص الذين يمثمون مركز األمان النفسي تبدو اشد بكثير 
من الصدمات األخرى، فتوتر عبلقة الحالة مع أميا ، وعدم دعميا ليا ومساعدتيا ليا كان لو وقع صادم 
عمى الحالة حيث لم تتمكن الحالة حتى من سرد وقائع الصراع مع األم، بل وتتفادى الحالة ذكرىا تماما 

وفي كل مرة كانت تؤكد بان الجميع تخمى عنيا، وبأنيا لوحدىا ،  فرغم أن الحالة تعاني من اخطر 
. إال أن ذلك لم يشفع ليا أمام أميا ، ولم  يكسر الحاجز بينيما" سرطان " األمراض 

، حيث أنيا تعتبر أما طميق الحالة فرغم أنيا اعتادت عمى تنصمو من المسؤولية وتخميو عن أبناءىا  
 حيث كانت في كل مرة ترفع ضده شكوى طميقتو الثانية وىو أيضا غير ميتم بأبنائو من الزوجة األولى، 
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حتى يسدد نفقاتو عمى أبناءه  ، إال أنيا اعتقدت بأنو سوف يقف إلى جنبيا بعد إصابتيا بالسرطان، 
ويدعميا في تربية أبناءىا، ومن ىنا أصيبت الحالة بصدمة جديدة، تجمت في الخوف  الشديد من بقاء 

نيا تتوقع الموت في أية لحظة .  أبنائيا دون كفيل مسئول قادر عمى تربيتيم بشكل جيد خاصة وا 

إال أن الحالة تمكنت من استرجاع استقرارىا النفسي من خبلل محاولة تدريب أبناءىا عمى االعتماد    
. عمى أنفسيم بشكل دائم في كل المواقف الحياتية، استنادا إلى تجربتيا الشخصية

رغم كل الصدمات التي مرت بيا الحالة لم تتواصل بشكل رسمي مع أي طبيب نفسي أو مختص نفسي 
. أو تخضع لجمسات عبلج نفسي

(التوظيؼ النفسي لمجمد )نتائج المقابمة العيادية النصؼ موجية عرض وتحميؿ: 

 الممخص  : 

  في لقاءنا الثالث مع الحالة قمنا بمحاولة البحث عن أىم السموكيات التي اعتمدتيا الحالة لمتحكم 
في ما تعانيو من أعراض نفسية، وذلك بيدف معرفة الكيفية التي توظف بيا الحالة ما تم استخراجو من 
مؤشرات لمجمد من خبلل االستبيان، و من خبلل المقابمة العيادية النصف موجية مع الحالة تبين لنا أن 

الحالة ، تبذل مجيودا كبيرا لمسيطرة عمى كل االنفعاالت التي تنتابيا في بشكل يومي منذ إصابتيا 
بالمرض وانتشاره وانتقالو إلى أعضاء مختمفة، حيث أكدت الحالة عمى شعورىا المستمر بالقمق، وصعوبة 
التحكم في ىذا الشعور، ثم وضحت لنا كل السبل والوسائل التي كانت تعتمدىا لمتخمص من القمق، وقد 
وضحت أنيا غالبا ما تشغل نفسيا بالبحث عن كل ما يتعمق بالمرض، وخاصة بالبحث عن طرق عبلج 
بديل وعن وسائل وأساليب جديدة لمحياة مثل إتباع نظام غذائي خاص ووضع جدول أعمال يومي مرتب 
ومنظم يتبلءم مع معاناتيا مع المرض، كما أكدت الحالة عمى أنيا ال تشعر بالكآبة كثيرا وبالعكس فإنيا 
ىي من تبعث األمل في باقي المريضات من خبلل ابتسامتيا التي ال تفارقيا ومن خبلل خمقيا لجو مرح 
وىزلي داخل المستشفى ، حتى أنيا نسجت قصص خيالية مضحكة حول ممك الموت وكيفية حضوره كل 

مرة ليستمم إحدى المريضات وبالتالي فيي تحاول بشكل دائم التخمص من مشاعر الكآبة بكل الطرق 
الممكنة، أما عن استرجاع الثقة بالنفس وتحسين صورة الذات فقد صرحت الحالة بان أىم عامل مساعد 

 .ىو إصرارىا عمى إكمال دراستيا الجامعية 
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o التحميؿ الكمي :

:  يمثؿ توزيع وحدات المقابمة عمى محاورىا ونسبيا المئوية(15)جدوؿ 
محاور المقابمة

 
 الوحدات  نسبة الوحدات  عدد وحدات المقابمة 

أعراض  تخفيؼ
 االكتئاب

 14.72% 24 العقمنة

 %7.36 12 الروحانيات
 و الغيرية

 المشاركة 
31 19.01% 

 %15.33 25 التسامي
 %17.17 28 روح الدعابة

 %100 163  مجموع الوحدات

 أعراض القمؽ تخفيؼ

 %37 47 العقمنة
 %7.87 10 الروحانيات

 و الغيرية
 المشاركة 

25 19.68% 

 %19.68 25 التسامي
 %2.36 3 روح الدعابة

 %100 127  مجموع الوحدات

 صورة  الذات تحسيف

 %25.54 35 العقمنة
 %7.29 10 الروحانيات

 %15.32 21 والمشاركة  الغيرية
 %19.70 27 التسامي

 %2.18 3 روح الدعابة
المجمو

 ع
 %100 137  مجموع الوحدات

 

شبو " من خبلل تقسيم إجابات المفحوصة عمى أسئمة المقابمة العيادية نصف الموجية إلى وحدات    
و استخرجنا النسب المئوية بقسمة عدد الوحدات المعبرة عن توظيف الجمد لمتخفيف من " جممة واضحة
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إعراض االكتئاب والقمق وتحسين صورة الذات  عمى عدد الوحدات اإلجمالي ، تحصمنا عمى النسب 
. الموضحة في الجدول 

 محور توظيؼ الجمد لتخفيؼ أعراض االكتئاب :

استخدمت المفحوصة سمات الجمد لدييا لمتخفيف من أعراض االكتئاب بشكل متنوع حيث سجمنا  -
، فقد تمكنت % 19.01اعمى نسبة لتوظيف المشاركة االجتماعية والغيرية لدييا والت يتقدر ب 

الحالة من تخفيف أعراض االكتئاب من خبلل دعم ومساندة المرضى اآلخرين ومن خبلل دعم 
ومساندة أبنائيا ، كما تمكنت الحالة من مشاركة صدمتيا النفسية مع المجتمع من خبلل التواصل في 

. الجمعيات الخيرية او من خبلل مواقع التواصل االجتماعي

 وىي نسبة مرتفعة حيث تمكنت الحالة من %17.17وظفت المفحوصة روح الدعابة بنسبة تقدر ب  -
. إيجاد جانب مرح،  ومضحك في مواقف حياتيا ،  ورغم معاناتيا 

اعتمدت الحالة عمى عدة طرق لمشاركة صدمتيا مع اآلخرين بشكل الئق اجتماعيا من خبلل  -
 %.15.33عمميات اإلعبلء والتسامي والتي سجمت بنسبة تقدر ب

وظفت الحالة العقمنة بشكل جيد في استدخال الصدمة  وتقبل المرض ، حيث سجمت نسبة تقدر  -
 %.14.72ب

أما الرجوع إلى الروحانيات واإليمان فكان الميرب األخير والدائم، في حاالت الحزن الشديد وعدم  -
 %.7.36القدرة عمى ممارسة أي نشاط أخر حيث سجمت نسبة تقدر ب

 محور توظيؼ الجمد لتخفيؼ أعراض القمؽ : 

استخدمت الحالة توظيفات متنوعة لصيرورة الجمد لدييا في التخفيف من أعراض القمق لدييا  وسجمت 
 .نسب متقاربة إلى حد ما 

 فاستخدمت الحالة بالدرجة األولى العقمنة ، حيث اعتمدت عمى البحث والتقصي  عن كل الدراسات 
واألبحاث المتعمقة بالمرض، والبحث عن كل الطرق والوسائل المساعدة في التعايش معو ، إضافة إلى  

إعداد أبناءىا لتحمل ظروف الحياة الصعبة بعد وفاتيا وتقبميا لفكرة الموت ، وذلك ما مكنيا من استدخال 
 .بالمائة. 37الصدمة ، وكانت النسبة تقدر ب 
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 كما وظفت الحالة كل من الغيرية والتسامي بشكل متساوي في التخفيف والتحكم في أعراض القمق من 
 . بالمائة19.68خوف من المستقبل وغضب وتوتر ، حيث سحمت نسبة تقدر ب 

وتمجا الحالة إلى استخدام الروحانيات والتمسك باإليمان في حاالت القمق الشديد وذلك  بنسبة - 
 . بالمائة7.87تقدر ب 

 . بالمائة2,47وأخيرا تعتمد المفحوصة عمى روح الدعابة بنسبة تقدر ب -  

  محور توظيؼ الجمد  لتحسيف صورة الذات: 
حتى تتمكن الحالة من تقبل شكميا الجديد وتتوافق مع ذاتيا وتسترجع ثقتيا بنفسيا قامت بتوظيف  -

 :صيرورة الجمد لدييا بشكل متنوع وسحمت النسب التالية
 بالمائة ، وىي أعمى نسبة وبالتالي فان الحالة ركزت عمى عقمنة الصدمة حتى 25.54العقمنة بنسبة  -

 .تتمكن من تقبل صورة حسميا وتحسين ثقتيا بنفسيا من جديد
كما لجأت الحالة إلى استخدام التسامي واإلعبلء لتحسين صورة الذات لدييا  وذلك بنسبة تقدر ب  -

 . بالمائة 19.70
 . بالمائة15.32 أما اعتمادىا عمى  الغيرية فكان بنسبة  -
 7.29 وغالبا ما تمجا الحالة إلى استخدام الروحانيات وقوة اإليمان حيث سجمت نسبة تقدر ب  -

 .بالمائة
 . بالمائة2.18وتمكنت الحالة من استخدام روح الدعابة لدييا في تحسين صورة الذات بنسبة تقدر ب  -

 التحميؿ الكيفي  لممقابمة العيادية النصؼ موجية لمحالة: 

استخدمت الحالة توظيفات متنوعة لمجمد في تخفيف األعراض النفسية المصاحبة لمصدمة الناجمة عن 
. اإلصابة بالسرطان 

  محور توظيؼ الجمد لمتخفيؼ مف أعراض االكتئاب: 

يتبن من خبلل تحميل المقابمة العيادية نصف الموجية توظيف المفحوصة بشكل اكبر لمؤشر الغيرية    
والذي يساعد  في  (اإليثار )والمشاركة، حيث أن األنا لدى المفحوصة تمكن من توظيف ميكانيزم الغيرية 

خمق التوازن النفسي فبدل االنطواء عمى الذات  ينفتح األنا عمى اآلخر من خبلل تقديم العون والدعم، 
ومشاركة اآلخرين الصدمة النفسية واأللم يساىم كثيرا في تخطييا ، ويمكن االستدالل عمى ذلك من خبلل 
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تفاني المفحوصة في االعتناء بأبنائيا وكذلك من خبلل مساعدتيا لغيرىا من المرضى ويتيبن ذلك في 
: أقواليا التالية 

انا شخصية اجتماعية ، انا مؤسسة جمعية ، نعاوف الناس، كؿ المرضى يتصمو بيا ، انا مريضة " 
اكثر منيـ بصح ما نبخمش،  نعاوف والدي في قرايتيـ ، عالجاليـ راني عايشة ،  نعاوف الناس 

، سجمت ..ونشرحميـ بمي المواد الكيميائية تضرىـ ، انا نقرى ونفيـ نعاوف النساء المي ما يعرفوش
 "  الخ. اوالدي في السباحة ونديرو نشاطات مع بعض ، وقتي كمو مخصص لييـ العائمة ضرؾ أولى 

وقد اعتمدت المفحوصة بالدرجة الثانية عمى توظيف روح الدعابة من اجل تخفيف  أعراض االكتئاب     
، حيث تمكنت من إيجاد وخمق جو مرح رغم المعاناة النفسية ،  وقد تمجا األنا إلى توظيف آليات دفاعية 
مثل روح الدعابة ، وذلك لتحويل األلم والمعاناة النفسية إلى وضعيات ىزلية ومضحكة تجعل الفرد قادر 

: عمى تقبميا ونجد ذلك في أقوال المفحوصة 

، " قمتميـ السرطاف ىو عبارة عمى خاليا ميبولة في الجسـ" نخمقو جو " ، " وليت طبيبة ضحؾ" 
ديمة نفكرىـ باه يوقولولي ابتسمي ماما " ما نخمعيمش" ، نحيبيا بضحكة " حيط فيو ياجورة مكسرة

نستمتع مع " نفرحو " نديرليـ حفالت عيد ميالد" " يرسمو باصابيـ عالمة االبتساـ عمى وجوىيـ " 
 "اوالدي

كما يمكن أيضا االستناد إلى مبلحظتنا لممفحوصة خبلل المقابمة حيث كانت مرحة وتستخدم الفكاىة 
. والضحك خبلل إجاباتيا

 توظيف الجمد كان أن الحالة أيضا لتخفيف أعراض االكتئاب عمى إعبلء الصدمة ، حيث    اعتمدت
واضحا من خبلل ما تكتبو المفحوصة من خواطر ويوميات حياتيا مع السرطان ، كما اعتمدت 

المفحوصة طرق مختمفة لمتعبير عن معاناتيا ، طرق إلعادة استثمار الطاقة النفسية بشكل سوي يضمن 
توازنيا النفسي فبدل التوقف في الزمن و الدخول في تناذر التكرار الصدمي ، واجترار الصدمة ، خمقت 

المفحوصة لنفسيا طرق جديدة لمتعبير ، وكانت أخر طريقة لئلعبلء، التحاقيا بالجامعة من جديد ومزاولة 
: الدراسة  ويمكن االستدالل عمى ذلك من خبلل أقوال المفحوصة

ىذه الفترة " " ، الجامعة ىي المي نحات عميا " ، نستمتع أكثر شئ بالقراية " سجمت في الجامعة " 
ننسى السطر وما نحسش "  "" نروح لمجامعة نتنفس ننسى كمش" بالذات الجامعة ىي المي عاونتني
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عندي ىوايات ياسر ، نكتب خواطر نكتب " " كي ندير البحث ننسى السطر" بيو كي نكوف نقرى 
 " الشعر 

تعتبر عممية فيم المرض ووضع خطة عبلجية خاصة ونظام غدائي جديد ، ثم عممية شرح المرض     
عطاءىم كل المعمومات البلزمة لمتصرف في حاالت األزمة ، أىم خطوة اتبعتيا المفحوصة  لؤلبناء وا 

 استدخال الصدمة النفسية وىذا ما يسمى بالعقمنة ، فتوظيف العقمنة لدى المفحوصة مكنيا إلىلموصول 
 : من تجاوز العديد من األزمات واألعراض االكتئابية ويمكن االستدالل عمى ذلك بأقوال المفحوصة

" عممتيـ كيفاش ييزولي الضغط " دربتيـ كيفاه يتيالو فيا وفي ارواحيـ كي نكوف مريضة ياسر" 
) "  فيمتيـ في الموت " اديتيـ لممقبرة " عممتيـ يتصمو بجدىـ او خاليـ اذا شافوني مريضة ياسر

وضعت الحالة صورىا مع أبناءىا عند ذىابيـ إلى المقبرة وىـ يحمموف كفنيا بيف أيدييـ عمى 
  ( صفحتيا في الفايس بوؾ

 نشاط إلى الجانب أوترجع الحالة في كل لحظات الضعف الشديد والعجز التام عن القيام بأي مجيود     
نطمب مف " حيث تقوؿ : الروحي واإليماني ، فتوظف اإليمان والروحانيات لتخفيف أعراض االكتئاب 

" نقرى القراف " يحكيولي قصص االنبياء " نحب نسمع القراف بصوت ابنائي" اوالدي يقراولي القراف
" . عممت اوالدي قصص االنبياء والصابريف

 محور توظيؼ الجمد لمتخفيؼ مف أعراض القمؽ: 

لقد وظفت الحالة العقمنة بشكل اكبر  لتجاوز الخوف من أثار العبلج الكيميائي ، والوساوس،     
طبلعياواألفكار حول  الموت ، يبدو ذلك في بحثيا المستمر   عمى كل ما يتعمق بالمرض من كتب وا 

بحثت " :  دليبل عمى ذلكاآلتية المفحوصة أقوال حياة جديد، تمثل وأسموب واعتمادىا نظام وأبحاث
عممتيـ "  " التوسويس ماشي مف المرض المرض عمبالي ما يرتاحش" واطمعت ولقيت عالجات بديمة 
قررت ما نزيدش ندير الكيميائي " الـز نعمميـ يعتمدو عمى انفسيـ " كمش خاطر ما راحش ندومميـ 

حتى " راني مستعدة لمموت " ما نخافش مف الموت " قررت نتبع نظاـ خاص " ندير عالج باالعشاب
"   راني محظرة روحي " " كي فيمتيـ كمش باه يتنحى الخوؼ مف الموت " والدي مستعديف لموتي 

 " .نحيب معمومات عمى المرض مف االطباء مف الكتب مف االنترنت  التمفزيوف نطمع عمى كمش"

اعتمدت الحالة أيضا عمى توظيف كل من الغيرية واإلعبلء، حيث كانت ىواياتيا تساعدىا في        
شغل وقتيا وتجنب األفكار السمبية كما ساىمت الدراسة في الجامعة في تفريغ كل الطاقات السمبية وخمق 
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التوازن  في الجياز النفسي من جديد من خبلل مشاركة الصدمة مع اآلخر ومن خبلل دعم ومساندة 
: األبناء وباقي المرضى ، نرجع إلى أقوال المفحوصة التالية لنتحقق من ذلك 

شاركت في " نعقب الوقت كمو مع اوالدي " ، نعاونيـ في قرايتيـ " نعيش مع اوالدي العمر المي بقالي
نخرج مع " نروح مع اوالدي " (سباحة تنس  )" ياسر نشاطات وسجمت اوالدي في كؿ النشاطات 

الجامعة " نخرج مع أوالدي او نروح لمجامعة  " نديرو اي نشاط الميـ نشغمو ارواحنا" اوالدي نحوسو
كي نمقى البحث " مي ضرؾ القراية ىي تخمني نريح " نكتب خواطر ندخؿ لمفايس بوؾ " نحات عميا 

" نيدرو عمى السرطاف في الفايس بوؾ " عندي اصدقاء مف كؿ العالـ "  انتعي نحس براحة كبيرة 
 "  خاصة العالجات البديمة " ننصحو بعضانا " نعاونو بعضانا 

يعتبر المجوء الى الروحانيات توظيفا نفسيا لمجمد يساعد المفحوصة في المقاومة والصبر فقدرة    
المفحوصة عمى السيطرة عمى بعض أعراض القمق ترجع إلى توظيف األنا لمكتسبات روحانية و إيمانية 

 :تدعم التوازن النفسي  حيث تؤكد اقوال المفحوصة ذلك 

االيماف بربي " وقت ما كتبمي ربي نموت نموت "  الموت حؽ " اآلجؿ واحد " التمسك بربي سبحانو " 
 " الحمد هلل" نعرفو القضاء والقدر " احنا ناس مؤمنيف" الحمد هلل" سبحانو 

" اما روح الدعابة فقد ساعد المفحوصة في االستمتاع بكل النشاطات التي تقوم بيا وذلك في قوليا     
كما لم تخفي المفحوصة  " نعيش العمر المي بقالي مع اوالدي" نروح مع اوالدي نحاوؿ نستمتع معاىـ 

. ابتسامتيا وضحكاتيا أثناء المقابمة إلى جانب الروح المرحة

  محور توظيؼ الجمد لتحسيف صورة الذات :

رغم تنوع التوظيفات  المستخدمة في تحسين صورة الذات لدى الحالة إال أن العقمنة سيطرت عمى     
مجمميا ، فقد ساىمت العقمنة في مساعدة المفحوصة عمى استرجاع الثقة بالنفس والرضا عن شكل الجسم 
الجديد بعد الجراحة والمرض ، كما ساىمت في تقبل التغيرات التي كانت متوقعة من طرف المفحوصة 
خاصة وانيا اطمعت بشكل مكثف عمى كل األعراض التي تصيب المريض بالسرطان وتقبمتيا ويمكن 

: االستدالل عمى ذلك بأقوال الحالة

يقولولي روحي تاكمي برؾ عاله " عادي نحس بمي تبدلت بصح نحاوؿ نعوض" نحاوؿ نعوض النقص " 
نمبس ماسؾ ماـ يضحكو عميا " اديري ريحيـ راكشيتني بزاؼ بصح ما نسمع لييـ نعرؼ نيتـ بصحتي
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" ما نيتمش كي يعمقو عميا " الميـ صحتي ، ما نعمرش راسي بحكاياتيـ عمبالي واش الـز ندير 
ونمبس مميح ما نخمي حتى واحد يشوفني مبيدلة ، ما نخميش اوالدي يشوفوني " نتيمى في روحي 
"  تعبانة خالص 

وساعد التحاق الحالة بالجامعة كثيرا في استرجاع ثقتيا بنفسيا وتعويض إحساسيا بالنقص والتقصير    
حققت كؿ واش نحب "  حيث تمكنت من إثبات فعاليتيا مما عزز صورة الذات لدييا، تقول المفحوصة 

نحس بمي نحقؽ حاجة في الجامعة " ، " ، القراية في الجامعة عاونتني ياسر" راني راضية عمى روحي 
كي نقارف روحي بييـ " ندير بحوث خير منيـ ونشارؾ خير منيـ " انا خير مف الطالبات الصغار " ، " 

انا خير  مف ياسر ناس " نحس بقيمتي " القراية تعطيني الثقة في روحي "  انا ناشطة خير منيـ 
 " صحاح

إن اعتماد الحالة عمى تقديم الدعم لآلخرين رغم مرضيا ساىم في  تقوية األنا لدييا من خبلل الخروج    
من الذاتية إلى الغيرية أين تكتسب األنا طاقة جديدة، وبدل استنزافيا في معالجة أثار الصدمة النفسية، 
من كوابيس وتكرار صدمي، فان المشاركة تسمح لبلنا بتوزيع أحسن لمطاقة النفسية وبالتالي استرجاع 

نعاوف والدي قد " نيتـ بصحني باه نقدر نيتـ باوالدي " االتزان في الجياز النفسي ، وتقول المفحوصة 
ما نبخمش " وليت طبيبة " كامؿ يتصوؿ بيا يسقسيوني "نتيمى حتى في المرضى االخريف " ما نقدر 
 " عائمتي أولى " نعاوف 

اعتمدت المفحوصة عمى اإليمان وروح الدعابة حيث كانت تبتسم كل مرة خبلل المقابمة وأكدت أنيا      
  :تضحك دائما من معاناتيا كما ترجع الحالة دائما إلى ذكر الخالق والتمسك بالجانب اإليماني والروحاني

انا خير مف "  الحمد هلل " راضية بحكـ ربي سبحانو " راني مؤمنة " ، ما نيش كافرة "راضية والحمد هلل "
 ." ضحؾ"انا خير منيـ " انا خير مف االصحاء ضحؾ" الطالبات الصغار ضحؾ

وكخبلصة يمكن القول أن توظيف الحالة لصيرورة الجمد لدييا تنوع بشكل واضح حيث اعتمدت بالدرجة 
 . األولى عمى العقمنة ، ثم التسامي ، والغيرية ، وروح الدعابة واإليمان
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  يمثل  نتائج اختبار الورشاخ (16) جدول: 
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 "45:      وضع اصمي  -
-  Squelette   
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  د1,5                    

1 

 
 شا

 
 حي
 حي

 تجريد
 دـ

 تجريد
 

 
+ش  

 ح حي 
+-ش  
 ؿ
+-  ش  

 
 ج
 ؾ
 ؾ
 ج
 ؾ

 
 األسود
 الكؿ
 الكؿ

 األحمر
 الكؿ

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػػاظر

 "20:        وضع اصمي -
 زوج فيمة متقابميف -
  صراع بيف فيميف -
 . مواجية -
 .دـ -
 فييا عنؼ، قوة متساوية   -
 د1,30                -
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 األحمر-
 األحمر الجانبي-

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناظر

 "40:            وضع اصمي.
شخصاف متقابالف  -

يتصارعاف عمى حاجة ، 
متواجياف يتحداو بعضيـ 

البعض وىـ في زوج 
 .أقوياء

 فراشة -
زوج عباد معمقيف  -

 د1,50.وشاديف  برجمييـ
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 "33:         وضع اصمي
 . وحش - 
 -Squelette 
مف الفوؽ كي شغؿ شخص  -

 خاضع يائس، ميبط رأسو 
 د1,55                     
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 "20:       وضع اصمي -
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 .عمود فقري -

 . Squeletteتوجور  - 
 كميتيف - 
 الكبد- 
 توجور حوض امراة - 

 د1,50                    
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 الجزء العموي-

 
 

 

 د1:         وضع اصمي
 حوض امرأة توجور -
مف فوؽ زوج  كأنيـ  -

 أعباد 
-                       

 د1,50
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: اختبار االختيارات -

.  ، تبعث عمى الفرح ابتياج زاىية ألوانيا  8،9: البطاقات

 .ىذه كئيبة و غامضة ومظممة: 4،6،:  البطاقات

 

 
 
 
 شا
 

 
 ىي
 

 حي 
 

 
 -ش
 

 ح حي 
 

 
 ؾ
 
 ج

 

 
 الكؿ-
 
 .الوردي الجانبي-

 

 "30:        وضع اصمي -
دائما  Squeletteشكؿ  -

 .يتبع 
زوج حيوانات طالعيف إلى  -

األعمى راىـ متشبثيف باه 
 1,30ما يطيحوش   
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 ىي
 عموـ
 جنس
 تشر
 حي

 
 -ش

 ض ش
 ش ؿ
 ش ؿ 
 ح حي 

 
 ؾ
 ج
 ج
 ج 
 ج

 
 الكؿ- 
األخضر الغامؽ -

 في الوسط
 األسفؿ الوردي-

 الجزء العموي - 
 البرتقالي  -

 "30:  وضع اصمي -
 Squeletteتوجور  -
 .  كأنو وـر  خاليا مريضة -
 حوض امرأة توجور -
 فقص صدري -
حيوانات تنظر لإلماـ   -

 د1,45
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 ج

 
 .الكؿ-

 
 .األصفر-
 .الوردي-
 . الرمادي العموي-
األصفر في - 

الوسط  واألخضر 
 السفمي

 

   "25:وضع اصمي           
عمود فقري ألعضاء الجسـ -

 .حولو
 .ىنا كميتيف- 
 الرئتيف- 
 القصبة اليوائية-
 رحـ و مبيضيف -
 

 د1,33
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 تحميؿ برتوكوؿ الحالة: 
 أوال البسيكوغراـ : 

 "35,23=  زمن كل استجابة ،34:االستجاباتعدد 

% 68-60 المعدل  اقل من %(47)، 16= ج :التموقعات

%. 30- 20   المعدل، أكثر من (  %47)، 16= ؾ 

%.  10-6مناسبة ، (% 6)،  2= جج

 . ج جج  ؾ :نمط المقاربة 

 4+-=، ، ش5-= ، ش6+ =  ش:المحددات

% 44 %=ش ، %53+%=ش

. 5= ؿ∑، %21 %=ؿ

  . 1=، ض ش0=، ض 6= ش ض

  .1=   ل ،  5= ش ل،  1= ل ش

 :المحتويات

  .1=، دم 4 =جنس ;9  = تشر  ،3=، ح ب0= ج ب .%(11)، 4=ب %(19 ) 6=حي  

.   يميل إلى االنبساط نمط 5=ل ∑،  3=ح ب :  نمط الرجع الحميـ

  .تفوق المعدل بكثير تشير إلى احتمال قمق عميق،  %41= معادلة القمؽ 

. 7 =الشائعات  منتظم، في دائرة السواء،   :التتابع 

 4ش فؽ في البطاقة . ،2،3: تناظر في البطاقات :النقاط الحساسة
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 الييكؿ الفكري: 

حسب تكوين المفحوصة في تخصصات مثل اإلعبلم اآللي والتمريض وحاليا في العموم القانونية فان    
باإلضافة ، ،  بل ويمكن اعتبارىا جيدة40 إلى 30إنتاجيتيا في حدود المعدل لذوي الثقافة العالية بين 

 بطء شديد يدل وال عمى   وجود مراقبة صمبة، متوسط زمن االستجابة جيد ، تدل عمى عدم ف إلى ذلك 
. رقابة مرنةاؿ وبالتالي يمكن القول بان عمى الكف والتثبيط،  

أما بالنسبة لنمط المعالجة  فقد كان متنوعا   ومتناوبا بين التناول الكمي والجزئي  ، مع وجود     
استجابات ابتكاريو اسقاطية في حدود المعدل ، وقد اعتمدت عمييا المفحوصة لتحاشي صدمات 

 مع الواقع في مختمف الوضعيات،  وقدرة عمى التكيؼ مرونة لمذاتالبطاقات ، وىذا ما  يدل عمى وجود 
وبالتالي فان الحالة تعالج مشاكميا اليومية من خبلل االىتمام بالكميات وفي نفس الوقت بالجزئيات 

 .بشكل متساوي

 تقدير الذكاء: 

 وكذلك نسبة االستجابات الكمية مرتفع  فوق المعدل ، %مقارنة ب نسبة حي + % ارتفاع نسبة ش   
فيذا دليل عمى أن الذكاء نظري لدى المفحوصة وميل أيضا إلى  استخدام الذكاء التطبيقي، كما أن 
التتابع منتظم ، ومرتبط مع أسموب معالجة ثري ، ويدل كل ذلك عمى ذكاء مرتفع لدى المفحوصة، 

 . كما أن عدد الشائعات متوسط%50خاصة مع وجود حركات بشرية واستجابات حيوانية اقل من 

 الييكؿ العاطفي: 

بقدرة المفحوصة ، مما يوحي يميل إلى االنبساطيعتبر نمط الرجع الحميم لمحالة :  الطبع والمزاج   
حيث كانت االستجابات من نوع ش ل اكبر من باقي االستجابات  ،عمى تكويف عالقات مع اآلخريف

، وىذا ما تؤكده نسبة االستجابات المونية  قدرات لمتكيؼ العاطفي، والغيريةالمونية، وىو ما يمثل 
 .كذلك

عالقات وجود استجابات بشرية بعدد كاف غير مرتفع لدى المفحوصة يدل عمى قدرة عمى ربط    
 ترافقت مع إضافة إلى أنيا   وخاصة وأنيا جاءت كميا كمية وليست جزئية،،اجتماعية وتقمص بشري

. عدد معتبر من االستجابات المونية
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 :مراقبة العاطفة -

أىميا ارتفاع معادلة القمق بشكل كبير ووجود تناظر قمق لدى المفحوصة لل  عديدة رغم وجود عبلمات    
في بطاقة العدوانية وكذلك استجابة ضد ىده العدوانية من نوع دم ، باإلضافة إلى وجود تناظر أيضا في 

المفحوصة إال أن ىناك محاوالت لمتحكم في القمق حيث أظيرت   بطاقة األمومة ، مع إطالة زمن رجع،
 لمسيطرة عمى القمؽ واالكتئاب في عدد مناسب من االستجابات الشكمية التضميمية والتي تمثل محاوالتيا

 .البطاقات االرتكاسية

مترافقة مع عدد كاف من +%  مرنة بالنسبة لمحالة حيث أن نسبة ش مراقبة العاطفةتعتبر  وبالتالي     
، وىذا ما يوحي بوجود استجابات كمية  مما يدل عمى قدرة األنا عمى السيطرة عمى االنفعاالت وضبطيا

 .محاوالت لمسيطرة عمى وضعيات القمق واالكتئاب لدى المفحوصة

 البروتوكول غني باالستجابات المونية مما يدل عمى عاطفة خصبة لدى الحالة كما أن 

 :القدرة عمى التكيؼ -

استخدام عدد كاف من االستجابات الشكمية لدى المفحوصة يدل عمى بذليا  n  Rausch   حسب 
مجيودا لمسيطرة عمى الوضعية الصراعية لموحات االختبار ،  وىي دليل عمى نوعية االستجابة في 

مواجية الوضعيات المقمقة ، ويمكن االستدالل  منيا عمى مرونة األنا لدى المفحوصة، كما تدل عمى 
كما نجد لدى المفحوصة عدد مناسب من الشائعات،   وىو ما يعزز ، محاوالتيا لمتكيف مع الحياة اليومية

 .قدراتيا عمى التكيف

وجود انفجار عدواني من نوع لون محض في بطاقة العدوانية قد تدل عمى  :النقاط الحساسة -
 .وجود صراعات قديمة، كما أن مثل ىتو االستجابة قد تكون لدى األسوياء أيضا بشكل عادي

 التناظر في بطاقة العدوانية واألمومة خاصة يوحي بوجود أيضا فتور عبلقة أو توتر عبلقة مع إالم    

 التفسير الدينامكي :
 : الدخوؿ في وضعيات جديدة1البطاقة 

استيمت المفحوصة االختبار بزمن رجع جيد، مع استجابات كمية مرفقة بمحددات شكمية موجبة، 
وتمكنت من إدراك االستجابة الشائعة ، ىذا ما يدل عمى قدرتيا عمى التصدي لصدمة الموحة األولى 
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وبالتالي يمكن القول بان المفحوصة تستخدم اإلدراك الكمي في مواجية الوضعيات الجديدة في حياتيا 
 .اليومية ، وبشكل جيد

 :  العدوانية2البطاقة 

   بعد زمن كون جيد أدرجت المفحوصة المون األحمر ضمن الجزئيات وكانت استجاباتيا األولى جزئية 
أيضا حيث تمكنت من إدراك االستجابة الشائعة بسيولة ، كما تمكنت من إدراك التفاعل في الموحة ،  

ترافقت مع محددات موجبة وانفجار عدواني من نوع لون محض ، ثم إسقاط  لمعالم العاطفي الشخصي  
من خبلل استجابات ذات محتوى تجريدي والذي قد يدل عمى وجود عقد معينة ، إال انو  يمكن القول أن 

الحالة تمكنت من مواجية التحريض الذي تثيره الموحة، كما أن صدمة المون األحمر قد تكون لدى 
 .الحاالت السوية أيضا وال يمكن الحكم عمى ذلك أال بالرجوع إلى باقي البرتوكول ونتائج المقاببلت 

 : التقمص3البطاقة 

 بعد زمن كون طويل نسبيا، أدرجت المفحوصة المون األحمر بنفس الطريقة كما في لوحة العدوانية 
ضمن الجزئيات، كما تمكنت بسيولة من إدراك الكائنات البشرية في حركة، مما يدل عمى قدرة تقمص 

سوية وعدم وجود قمق تجاه المواضيع الجنسية، باإلضافة إلى ذلك فقد أدرجت المفحوصة استجابة 
ابتكاريو اسقاطية في الموحة ، تدل عمى قوة اإلدراك، وعمى وجود ميكانيزم دفاعي ضد القمق حسب 

 .روش

 : األبوية4البطاقة 

رغم زمن الرجع الجيد وكذلك زمن البطاقة، إال أن استجابة المفحوصة األولى كانت استجابة فاتحة  
قاتمة كمية، إال أنيا كانت مرفقة بشائعة، وىو ما يفيد بوجود نوع من مقاومة تحريض الموحة االكتئابي، 
كما أن االستجابات البلحقة انتقمت من الكمية إلى استجابة أخرى اسقاطية، وىو ما يدل عمى استخدام 

آليات  دفاعية ضد القمق الذي تثيره الموحة والتي تمثل لوحة األشخاص االنتحاريين،عدم وجود استجابات 
 .تضميمية محضة ينفي جود أفكار انتحارية لدى المفحوصة

 :   صورة الذات5البطاقة 
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استجابة المفحوصة لمبطاقة كانت مثالية ، حيث يعتبر زمن الرجع جيدا وكذا زمن البطاقة ككل كما إن 
إدراك االستجابة الشائعة بشكل سمس، مع إرفاقيا بحركة ، وتقديم تعبير فرح وارتياح لموحة ينفي وجود 
 .اكتأب عميق لدى الحالة، كما يدل عمى صورة ذات ايجابية ، وارتباط جيد بالواقع مع تكيف مناسب 

 : الجنسية6البطاقة 

من خبلل زمن الرجع المناسب وكذا االستجابات المريحة لمبطاقة من طرف المفحوصة والتي جاءت    
اغمبيا تشريحية أو ذات محتوى جنسي أنثوي،  وانتقال سمس بين استجابات كمية وجزئية يدل عمى ارتياح 
من طرف المفحوصة تجاه المواضيع الجنسية ، رغم الجرح النرجسي، الناجم عن استئصال الثدي، والذي 
تم التحكم فيو من خبلل استجابات شكمية تضميمية تدل عمى قدرة عمى ضبط القمق واالكتئاب الناجمين 

 . عن الشحنة االنفعالية التي يثيرىا التضميل في ىتو الموحات االرتكاسية 

 : األمومة7البطاقة 

   انعكس توتر عبلقة األم مع المفحوصة بشكل واضح في ىده البطاقة حيث سجمت المفحوصة زمن 
رجع طويل جدا، مع استجابتين األولى ذات محتوى جنسي أنثوي، والثانية ذات محتوى بشري ساكن، إن 

كما أن إدراك التناظر أيضا قد يساىم في تعزيز  ، غياب الحركة قد يدل عمى توتر وقمق  وحاجة لؤلمن
افتراض وجود التوتر، رغم ذلك فظيور محاوالت السيطرة والدفاع ضد القمق تتضح من خبلل توظيف 

 .استجابات شكمية تضميمة

 : التكيؼ العاطفي8البطاقة 

  يمكن االستدالل عمى وجود تكيف عاطفي جيد لمحالة من خبلل أسموبيا في معالجة البطاقة الممونة 
التي تأتي بعد البطاقات االرتكاسية، حيث انتقمت الشحنة العاطفية بشكل جيد من االستجابات التضميمية 

دراك مناسب حيث برز بوضوح المحتوى الحيواني مع استجابة  إلى المونية ، مع زمن رجع جيد ، وا 
 .شائعة ومعالجة جيدة لمشحنة االنفعالية والعاطفية من خبلل استجابة شكمية لونية، مرفقة مع حركة 

 :  المرفوضة9البطاقة 

 تعد إمكانية ظيور استجابة كمية في ىذه البطاقة قميمة إال أن المفحوصة قدمت استجابة كمية في زمن 
رجع مناسب ، حيث أدركت الموحة عمى أنيا وحدة كمية ، وىي إحدى عبلمات الذكاء لدى المفحوصة، 
مع نضج عاطفي جيد، كما جاءت بعد ذلك االستجابات جزئية مرفقة ب محدد شكمي لوني ، يدل عمى 
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قدرة المفحوصة عمى التحكم في االنفعاالت، مع ظيور استجابة تضميمية شكمية وىي استجابة ذات 
ورم )محتوى عممي تعتبر إلى حد ما إسقاط مباشر لمعاش المفحوصة وتفاصيل شخصية ذات داللة  

،  كما أن اغمب محتويات الموحة ىي تشريحية أو جنسية، وىو ما قد يشير إلى اىتمام (،خبليا مريضة
  (جرح نرجسي )فعمي بأعضاء الجسم ، أو مشكمة  في الجوانب الجنسية، قد تكون ذات داللة شخصية 

إال انو ال يمكن التحقق من ذلك إال بالرجوع إلى باقي البرتوكول والى  دراسة حالة المفحوصة ككل ،حيث 
 .يمكن ربطيا مثبل بتخصص المفحوصة في مجال الشبو طبي 

 :  العائمة10البطاقة

   بنفس نمط المقاربة كما في الموحة السابقة تمكنت المفحوصة من إدراك جزئيات الموحة الكثيرة عمى 
أنيا وحدة كمية، وذلك في زمن رجع جيد،  ما يؤكد درجة الذكاء العالي لدى المفحوصة، تمتيا استجابات 

 (صدمة التجزئة )جزئية مع محددات شكمية لونية تدل عمى جيد مبذول لمسيطرة عمى تحريض الموحة 
حيث غابت االستجابات الحيوانية الشائعة، وتم استبداليا باستجابات تشريحية ، قد توحي بمحاولة تغطية 

 .مشاعر النقص لدى المفحوصة ، أو قد تكون ناجمة عن اىتمام حقيق بالجسم 

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ االختبار:  

عمى  تتمتع بنضج عاطفي جيد، مع ذكاء عالي ، وقدرة يمكن القول بان المفحوصة ىي امرأة       
 مع ميل عام لبلنبساط، رغم معدل القمق المرتفع التكيف االجتماعي وربط عبلقات اجتماعية مناسبة، 

جدا والذي يظير لدى المفحوصة ، حيث كانت اغمب استجاباتيا تشريحية جنسية ، مما يوحي بوجود قمق 
عميق لدى المفحوصة فيما يتعمق بالتكوين الجسمي والنواحي الجنسية، وىو أمر طبيعي في حالة مريضة 

مصابة بثبلث أنواع سرطان تيدد حياتيا في كل لحظة، كما أن المشكمة الجنسية قد تكون ناتجة عن 
إال أن  الجرح النرجسي واضطراب صورة الذات بسبب بتر الثدي، والذي يمثل أىم عضو جنسي لممرأة، 

المفحوصة  أبدت  مجيودا معتبرا لمتحكم في ىذين االضطرابيين األساسين ، حيث برزت لدييا قدرات ال 
بأس بيا في ضبط االنفعاالت والتكيف العاطفي ، كما برزت لدييا قدرات مميزة في التكيف مع الواقع، مع 
محاوالت جاىدة لمدفاع ضد الصدمات ، حيث ورغم الجرج النرجسي تمكنت المفحوصة من إبداء صورة 
ذات ايجابية ،   وتقمص بشري ممتاز يدل عمى الغيرية والقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية، كما تميز 
برتوكول المفحوصة بغياب عبلمات اكتئاب واضحة ، مما يدل عمى قوة األنا ومرونة اآلليات الدفاعية 

حيث تمكنت المفحوصة من الخروج من الوضعية االكتئابية بنجاح ، وبذلك يمكن إرجاع  قدرة المفحوصة 
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عمى التخفيف من أعراض ىتو االضطرابات إلى توظيف صيرورة الجمد لدى المفحوصة في إعادة توازن 
 .  الجياز النفسي

 عرض وتحميؿ نتائج اختبار تفيـ الموضوع :
 :السياقات الدفاعية -

 :1البطاقة 

  ىذا الطفل عنده مشكل، يفكر في حمو بشكل جيد ، خاطر راه مركز بشكل كبير، يبان : طفؿ صغير
ىادئ، وبالتالي أكيد راح يوصل لمحل، بما انو ما ىوش عنيف ، عنده قدرة عمى التأمل، ويبان مستواه 
الثقافي مميح مادام قدامو الكمان، ما دام عندو الكمنجا يعني عندو حاجة راقية في فكره، مشكل انتاعو 

 .ساىل ، يقدر يتخطاه يفكر برك بالتفكير يمقى الحل

،بدأت (b2-1)بعد زمن كمون قصير جدا،  تدخل المفحوصة في  التعبير مباشرة : ديناميكية الصراعات
عطاء عنوان لمقصة  ثم الشروع في ، ( A2-13)المفحوصة قصتيا بالتعرف الجيد عمى األشخاص وا 

، والمجوء إلى تبرير التفسير عن (A2-1) الوصف مع التعمق بالتفاصيل بما في ذلك الوضعيات والتعابير
،  ثم التأكيد عمى صراعات نفسية (A2-8)، مع تكرار واجترار(A2-2)طريق عرض تمك التفاصيل

، مع مثمنة ( B1-4 )   وتعبيرات لفظية عن وجدانات  معدلة من طرف المنبو ،( A2-17)داخمية 
  (.A2-13)،والرجوع إلى العقمنة لحل اإلشكال (CM2) ايجابية لمموضوع

دراؾ اإلشكالية المقروئية جاءت مقروئية الفاحصة ليده الموحة جيدة  حيث تنوعت السياقات الدفاعية :  وا 
، كما   تمكنت من إدراك المحتوى الظاىر كما تمكنت من أدراك التحريضات الكامنة لموحة ، حيث 

تمكنت المفحوصة من تقمص شخصية الطفل الصغير الذي يجد نفسو في مواجية موضوع  راشد يحمل 
 .دالالت رمزية واضحة

  :2الموحة 

 ىنا ىذه الحياة فييا تحدي وصمود، وأيضا كاين اإلرادة، ما عندىمش الخمول، كميم :  طبيعة قاسية
نشاط وحيوية، ىده الطفمة ىنا وىذه أميا وىذا باباىا، وىي حابة تخرج من ىذيك الطبيعة القاسية، وحابة 

تثبت نفسيا، رغم انو أبوىا صاد عمييا ليو، وأميا ثاني، بصح ىي عندىا إصرار لمخروج من التقاليد 
 .البالية، وتحقق ذاتيا ، بالعمم والبحث
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، مع (B2-1)دخول مباشر في التعبير ، ثـ ( A2-13)إعطاء عنوان لموحة: ديناميكية الصراعات 
مع تعبيرات لفظية  ،(B2-5)مع ظيور نوع من التعبير بصفة درامية، ( A2-13)تجريد ومعان مجردة 

، مع (B1-3)، مع التعرف عمى األشخاص وتقمصات مرنة( B1-4 )عن وجدانات مرتبطة بالمثير
-A2)، وبروز التأكيد عمى الصراعات البين شخصية(B2-3)التأكيد عمى العبلقات بين األشخاص 

ياب بين التعبير النزوي والدفاع(A2-1)،مع وصف والتعمق بالتفاصيل(17  (. A2-7)،مع ذىاب وا 

دراؾ اإلشكالية   جاءت مقروئية الموحة جيدة حيث تناوبت السياقات الدفاعية  بين المرونة :  المقروئية وا 
والرقابة ، مع عدم ظيور لمكف   وتمكنت المفحوصة من التعبير عن  الصراع االوديبي  بشكل واضح ، 
كما أنيا تمكنت من أدراك المحتوى الظاىر لموحة والتعرف عمى الشخصيات، وعمى وجود صراع نفسي 

 .داخمي  وعبلئقي لدى شخصيات الموحة

 :3الموحة 

  أوف ما ىذا خيبة أمل كبيرة، أنيا صدمة ، إنسانة محبطة، كان الزم ترفع رأسيا، ال زم  ما تيبطش 
 .رأسيا خبلص، الزم تشوف كيفاه تتجاوز المشكل، ميما كان، بصح باينة ىنا صدمة كبيرة

مع تعبير لفظي عن وجدان ناتج عن المثير ،(B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
(B1-4) مع وصف مع العمق بالتفاصيل ،(A2-1)وتبرير من خبلل التفاصيل ،(A2-2) ومع التمسك ،

،  مع التأكيد عمى (A2-17)، مع التأكيد عمى الصراعات البين شخصية(CF1)بالمحتوى الظاىري 
 (.B2-4)، مع تعبيرات لفظية عن وجدان مستثار من طرف المنبو(CF3)القيام بالفعل

دراؾ اإلشكالية    كانت مقروئية المفحوصة جيدة  حيث تناوبت السياقات بين الرقابة :المقروئية وا 
والمرونة ، وسياقات الكف  الحالية والعممية، كما تمكنت من إدراك التحريضات الكامنة لموحة ، وتمكنت 

 .المفحوصة من التطرق إلى إشكالية فقدان الموضوع ، والوضعية االكتئابية وذلك بشكل جيد

 :4الموحة 

 UN COUPLE : ىذا الراجل راه رايح بجيية ،  وىذه المراة راىي تحوس عميو،  وديمة ىك، ىي
عندىا حنان األنثى، ىي راىي ميتمة بيو بصح ىو راه صاد عمييا ، ال مباالة ، استخدمت كل الطرق ، 

 .أناقة، جمال ، حنان ، كمش ، بصح ىو المي مايستيالش، مي  ما زالت تحاول
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 :ديناميكية الصراعات

عطاء عنوان لموحة(B2-1)دخول مباشر في التعبير ، مع وصف (B1-3)،وتماىيات مرنة(A2-13)، وا 
،مع وصف وتعمق (CN3)،  مع وجدان معنون(A2-8)، مع تكرار(A2-1)وتعمق بالتفاصيل

-A2)،  وتجريد وعقمنة(B1-4)،مع تعبيرات لفظية عن وجدان مثار من طرف المنبو(A2-1)بالتفاصيل
،  وتمسك بتفاصيل نرجسية (CF2)، والتأكيد عمى ما ىو يومي(CF3)، مع تأكيد عمى  القيام بالفعل(13

 (. CF3)،والتاكيد عمى القيام بالفعل(A2-8)، مع تكرار (B2-10)ذات قيمة عبلئقية

دراؾ اإلشكالية    جاءت المقروئية جيدة وتناوبت السياقات بين سياقات الرقابة والمرونة، : المقروئية وا 
والتجنب من نوع  الحالي  والنرجسي، كما تمكنت المفحوصة من إدراك الفروق الجنسية والعبلقة النزوية 

 .والصراع  العدواني والميبيدي لمشخصيات 

 :5الموحة 

  ىذه المرأة راجميا راقد، في  ، un bouquet de fleurs، اه (إشارة لمفاحص)امرأة تطل ، ىذا واشي؟ 
الغرفة وال ابنيا ، راىي تحرص عمييم، يعني ميتمة بييم اىتمام األم بعائمتيا،  حرص األم، راىي تنوض 

 .فيو ، عندىا حرص واىتمام تسعى إلى الكمال، تحب كمش منظم

، التعرف عمى (CC2)، مع طمب موجو لمفاحص (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكيات الصراع
، مع إدخال شخصيات (A2-1)، مع وصف وتعمق بالتفاصيل (B1-3 )الشخصيات وتماىيات  مرنة 

، مع عقمنة (A2-8)، وتكرار(CF2)، مع التأكيد عمى الحياة اليومية(B1-2)غير موجودة بالصورة
، والتمسك بالمحتوى (CF3)، والتأكيد عمى القيام بالفعل(A2-8)، وتكرار(A2-13)وتجريد

 (  A2-10)، مع عناصر من نوع النظام النظافة(A2-13)، مع تجريد وعقمنة(CF1)الظاىري

دراؾ اإلشكالية    تعتبر جيدة فقد استخدمت المفحوصة سياقات دفاعية مختمفة ، وتمكنت :المقروئية وا 
المفحوصة من إدراك واضح لمتحريضات الكامنة لموحة ، والتي تتمثل في تقمص الصورة االمومية ، التي 

  . تقتحم الغرفة، الرقابة االمومية والنظام

 الراجل إما واثقة من نفسيا، امرأة نظرة واثقة، عندىا المرأةىده : GF6  :Une femme solideالموحة 
 يبان ماشي من مستواىا، أصبل، شخص مزعج، ما دام يدخن يعني ماشي مربي، (ضحك )فيو متطفل 

 . راقية، وىو رجل مستيتر  امرأةىي 
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، والتعرف عمى األشخاص ، عنونة  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
،مع تمسك بتفاصيل نرجسية ذات قيمة (A2-1)،مع وصف متعمق بالتفاصيل (A2-13)لموحة

،   مع تحفظات (A2-2)، وتبرير التفسير (A2-1)،مع وصف وتعمق بالتفاصيل(B2-10)عبلئقية
، والتمسك بتفاصيل نرجسية ذات قيمة (CN10)، مع إعطاء تفاصيل نرجسية(A2-3)كبلمية
 (. B2-10)عبلئقية

دراؾ اإلشكالية       تعتبر المقروئية متوسطة  في ىذه الموحة ، حيث تميزت بنوع من :المقروئية وا 
سياقات التجنب النرجسي، مع مرونة من نوع التمسك بالتفاصيل النرجسية ، والتحفظ الكبلمي  ، إال  أن 
محاوالت المفحوصة لمتجنب صراع الموحة، تظير بشكل واضح من خبلل تحفظيا حول العبلقة اليوامية، 

وابراز الرغبات الجنسية من خبلل تمسكيا باستثمار الشخصية ومثمنتيا دون قدرة حقيقية عمى تكوين 
 .الصراع النزوي

 :GF 7الموحة 

عبلقة األمومة، اىتمام بالغ من طرف األم بأبنائيا، األب غياب، ىذاك طفل صغير في : تمثؿ األمومة
حجرىا، بصح يبانو تجاوزوا غياب األب، خاصة بصبر وحنان األم، احتوت الغياب، رغم أن ىذيك 

الطفمة حزينة شوية، ماشي متقبمة غياب  األب، لكن أميا احتوت المشكل، و قالتميا اىتمي بالحاضر 
وليس بالغايب، يعني وليدىا الصغير، خاطر ىذه بنتيا الصغيرة تحوس عمى األب الغايب، لكن األم 

 .ذكية، تطمب منيا تيتم بالطفل الصغير  ىو المي حاضر

) ، تماىي مرن (B2-1)دخول مباشر في التعبير ، ثـ (A2-13)عنونة :   ديناميكية الصراعات
B1-3) مع سرد قصة منسوجة بشكل قريب من المضمون الظاىري،(A1-1) والتأكيد عمى العبلقات ،

دخال (B1-4)، مع تعبيرات لفظية عن وجدان مثار من طرف الموحة(B2-3)بين األشخاص  ، وا 
، مع (A2-2)، وتبرير التفسير(A2-1)، مع وصف وتعمق بالتفاصيل(B2-2)أشخاص غير موجودين

،مع تعبيرات (CF2)، والتمسك بما ىو يومي(CF3)، مع التأكيد عمى القيام بالفعل (CN3)وجدان معنون
،مع التأكيد عمى القيام (A2-8)، مع تكرار(B2-4)لفظية عن وجدان مثار من طرف الموحة

 ،(A2-13)،مع عقمنة وتجريد(CF3)بالفعل
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دراؾ اإلشكالية جاءت المقروئية جيدة حيث استخدمت المفحوصة سياقات الرقابة والمرونة : المقروئية وا 
والسياقات النرجسية وسياقات التجنب العممي، كما تمكنت من المفحوصة من ادراك التحريض الكامن 

 .   ام–لموحة والعبلقة بنت 

 : 9GFالموحة 

، باين (إشارة لمفاحص )ىذو زوج نساء وحدة فييم إنسانة منطمقة، واألخرى حابة تقمد عمييا، واش ىازة ىنا
كاين غيرة بناتيم وتنافس شديد، او ربما تحاول تعاندىا ، أكيد غيرة ، قادر تكون عاجبتيا شخصيتيا حابة 

 .تولي كيفيا، بصح ما عرفتش والت تغير منيا

، وذكر  (A2-1)، وصف مع التعمق باألجزاء (B2-1)دخول مباشر في التعبير:  ديناميكية الصراعات
،مع طمب موجو (B2-3)،مع تشديد عمى العبلقات بين األشخاص(CN10)تفاصيل نرجسية

، وتردد  بين تفسيرات (B2-4)مع تعبيرات لفظية عن وجدان مثار من طرف المنبو(CC2)لمفاحص
 (.A2-8)،تكرار(A2-6)مختمفة

دراؾ اإلشكاليات تعتبر جيدة فالسياقات جاءت متنوعة ،  كما  تمكنت المفحوصة من إدراك : المقروئية وا 
المحتوى الظاىري ، و التحريضات الكامنة حول إشكالية اليوية واصطدام األدوار من خبلل االلتباس 

 .الموجود عمى مستوى األشخاص

 : 10الموحة 

حنان الزوجين، حب ، لقاء بعد فراق، طويل، زوجين في حالة اشتياق، كاين بينيم حب كبير، حبيم 
 .صافي وصادق 

، تاكيد عمى الحياة (« &-A2)، عنونة وتجريدّ)B2-1)دخول مباشر في التعبير:  ديناميكية الصراعات
، مع تمسك بالمضمون (B2-3)،تماىيات مرنة(B2-4)، وجدان مرن  مرتبط بالمثير (CF2)اليومية

 (.A2-13)وتجريد.(CF1)الظاىري

دراؾ اإلشكالية  تعتبر المقروئية جيدة حيث تنوعت السياقات الدفاعية كما أدركت : المقروئية وا 
 .المفحوصة تحريض الموحة الميبيدي والعبلقة الزوجية بشكل سميم
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  :11الموحة  

 .ىده غامضة، تعبر عمى المشاكل، والصعوبات والقسوة ، تمثل التضارب في األفكار ، وتمثل الصراعات

، تأكيد عمى (CM2)، مثمنة سمبية لمموضوع(B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
 ( . A2-13)،مع تجريد(B2-5)، تعبيرات درامية (A2-17)صراعات داخمية

دراؾ اإلشكالية  تنوعت سياقات المفحوصة في ىذه الموحة بين الرقابة والمرونة والكف : المقروئية وا 
وتعتبر مقروئية جيدة، كما تمكنت المفحوصة من إدراك التحريضات الكامنة لموحة التي تبعث عمى 

 .  القمق

 : 13MFالموحة 

 ىذا المنظر فيو الم كبير جدا، مرض، حزن، فراق، موت، الرجل يبكي عمى زوجتو راه :منظر مؤلـ
 .حزين عمييا، كان يحبيا كانت عبلقتيم مميحة ، تبان ماتت بسبب المرض 

،مع (A2-13)، ،مع إعطاء عنوان  لموحة  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
، وتشديد عمى العبلقات بين (A2-6)،مع تذبذب بين تفسيرات مختمفة  (B1-3)تقمصات مرنة

-B2)،مع تعبير لفظي عن وجدان مرن  (A2-1)،  ووصف لؤلشخاص  وىيئاتيم (B2-3)األشخاص
4. ) 

دراؾ اإلشكالية تناوبت السياقات بين الرقابة والمرونة ، وتعتبر مقروئية المفحوصة جيدة ، : المقروئية وا 
 .كما تمكنت المفحوصة من أدراك التحريضات الكامنة لموحة

 : 19الموحة 

 .فييا غموض، أشباح،  ىذه كأنيا دبابة ، غموض: أشباح 

، مثمنة سمبية (A2-13) إعطاء عنوان لموحة،(CP1)زمن كمون طويل: ديناميكية الصراعات
 ( CP2)، مع ميل لبلختصار(A2-8)، مع تكرار(CM2)لمموضوع

دراؾ اإلشكالية مقروئية كانت ضعيفة، مع طيور سياقات الكف من نوع الفوبي، مع : المقروئية وا 
اختصار شديد في القصة، البطاقة مقمقة والمفحوصة لم تتكمن من الدفاع بشكل جيد أمام تحريض 

 .الموحة
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 :16الموحة 

نشوف أسرة سعيدة، أطفال يضحكو ويمعبو، وأنا في وسطيم، أطفال متفوقين متميزين، أسرة سعيدة إن 
 .شاء اهلل، بقدرة الخالق راح تكون أسرة سعيدة

، مع تعبير لفظي عن (B1-3)، تماىي مرن (B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
، مثمنة ايجابية (A2-8)، تكرار واجترار(A2-13)، وتجريد وعقمنة (B2-4)عواطف قوية 

 (.CN2)، واالعتماد عمى المصادر الشخصية(CM2)لمموضوع

دراؾ اإلشكالية  :المقروئية وا 

 .المقروئية جيدة، لتنوع السياقات الدفاعية، مع قدرة المفحوصة عمى إسقاط المواضيع المفضمة    

 : يمثؿ مجمؿ السياقات الدفاعية (17)جدوؿ 

 السياقات األولية سياقات التجنب سياقات المرونة سياقات الرقابة
A1=1 B1=11 CF=12 

E=0 
A2=50  B2=29 

CP=2 
CN=5 
CM=4 
CC=1 

∑   51  = ∑40 ∑  24= ∑ 0= 
 

 التحميؿ العاـ لمبرتوكوؿ: 

   تكشف لنا مقروئية المفحوصة الجيدة  والتي  تميزت بتنوع السياقات ، وبنوع من البناء السميم والمترابط 
في  اغمب الموحات، وكذلك تنوع القصص حسب المثير ، وغناىا بالتفاصيل ، ونقص واضح في سياقات 
الكف من نوع زمن الكمون الطويل أو الميل لبلختصار والقصص المبتذلة،  قدرتيا عمى التفريغ  والتعبير 

عن التصورات  والوجدانيات التي يحرضيا االختبار ، كذلك تعكس نوعية العبلقة الجيدة بينيا وبين 
عالميا الداخمي من جية وبينو وبين العالم الخارجي من جية أخرى، وتدمج المفحوصة بشكل متنوع 

 تمييا سياقات التجنب وذلك بعدد كاف ،  ، بشكل متقارب  سياقات كل من الرقابة مع سياقات المرونة
دماجو بشكل جيد ، حيث يعبر اعتماد  حيث يدل ذلك عمى قدرة المفحوصة عمى تناول الواقع الظاىري وا 
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المفحوصة عمى سياقات التجنب، مع سياقات كل من الرقابة والمرونة ، قدرات دفاعية وفكرية وتصورية 
وىوامية لمواجية إشكالية االختبار ، حيث أن سياقات الرقابة تفيد بوجود مؤشر سميم لمتكيف مع الواقع  
وخاصة في التمسك بالجزئيات وعزل التصورات والعواطف ، كما أن سياقات التجنب التي   كان اغمبيا  

من النوع العممي و المرافقة لسياقات الرقابة تعطي موازنة لمتنظيم العصابي من خبلل الرجوع إلى 
العناصر اليومية لمتخفيف من وطأة الصراعات العصابية وتجنبيا وىو ما يمثل بحث من طرف 

المفحوصة لمتكيف مع الواقع  واالندماج الناجح فيو ، رغم بروز سياقات نرجسية ، وسياقات مرونة مفرطة 
من نوع العبلقات النرجسية، والتي قد توحي بوجود اشكالية نرجسية او باستخدام األنا آلليات دفاعية تعتمد 

فييا المفحوصة عمى التأكيد النرجسي لمقاومة القمق والصراع الناجم عن االختبار ، و تبرز سياقات 
   بشكل كبير لدى المفحوصة، حيث مثمت اغمب سياقات الرقابة،   A2-13=16الرقابة من نوع العقمنة 

وىو ما يدل عمى قدرتيا عمى ارصان الصراع الناجم عن إشكاليات االختبار ، أما بروز سياقات المرونة   
 ، فيي تدل عمى وجود مرونة معتدلة لدى المفحوصة، وقدرة عمى التعبير اليوامي، B1=11من نوع 

خاصة وأنيا ترافقت مع سياقات الرقابة ، في اغمب الموحات، ويمثل توظيف سياقات الكف العممي والحياة 
اليومية ، قدرة المفحوصة عمى االستناد عمى الواقع، مما يدل عمى فعالية اآلليات الدفاعية لممفحوصة ، 

 .حيث تحرك األنا بشكل يمكنو من الخروج من صراع المثير، والتحكم في النزوات العدوانية  واليبيدية

  تحميؿ  القصص والموضوعات حسب موراي: 

ىده المرأة تعيش في حيرة وتأمل ، تبحث عن األمل في حياتيا، بما أنيا تنظر لئلمام :  8GFالموحة 
فيي متفائمة وتبحث عن األمل، بما أنيا ماىيش ميبطة رأسيا، يعني راىي متفائمة ، متطمعة لممستقبل 

 .رغم وجود مشاكل باين بمي عندىا مشاكل إال أنيا لم تستسمم ما زالت تقاوم

 . كاين عبلقة رضا وتفاىم بينيما، أم وبنتيا، رضا وحب، أمل وصمود :12Fالموحة  

 ىذه تمثل التحدي، تحدي الصعوبات ، ىذاك الشخص  يفتح النافدة ويتطمع إلى األمام إلى :14لموحة ا
 . المستقبل، رغم الظممة الكبيرة كابن آمل، رغم كل الصعوبات كاين آمل، رغم الظممة

  شخص مقيد داخل مكان يستحيل الخروج منو ، مكان في قمة القسوة، ىده تمثل قمة : 15الموحة 
األزمة والمشاكل ، قمة العجز عجز تام، ال يوجد منفذ، أو ميرب وىذيك الصخور القاسية، وحتى 

 .الشخص في حد ذاتو مستسمم ، لم يقاوم ، كان قادر عمى األقل ييز رأسو ، يموت بشرف
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 شمس مشرقة بنورىا ، عمى ىذيك المرأة ، بصح ىي واش بييا خبلت نور الشمس :17GFالموحة 
وراحت تشوف لؤلسفل، نور الشمس اكبر منيا ، ال تستحقو، شوفي لتحت كان ظبلم داكن وىي خبلت 

 النور وتنظر لمظبلم، تحتيا ىنا كاين عبودية ناس يعانيو من االستعباد، وىي إنسانة غير منطمقة وسمبية 

ما ىذا ؟ ىنا يظير عنف الرجل ضد المرأة، امرأة ضعيفة استسممت لمرجل، رجل ال :    18GFالموحة 
يستحق أن تخاف منو، أو تستسمم لو، ألنو ضعيف، ليس بالقوة الكافية، ال يجب عمييا أن تستسمم راه 

 .اضعف منيا

  ظبلم وغموض شبح يخترق الظبلم، ممكن إنسان حاب يخرج من ىده الظممة، حاب يخرج : 20الموحة 
من الصعوبات، ىو أكيد شخص منطمق، باه يخرج ، راه صراع كبير، رغم صعوبة الموقف، بصح ما 

 .استسمم شراه يقاوم، باه يوصل

 :يمثؿ ممخص تحميؿ البطاقات وفؽ موراي (18)جدوؿ 

البطاقات
البطؿ 
 

ضغوط  الحاجات
 البيئة

االىتمامات  تحميؿ المواضيع حؿ العقدة
 والمشاعر

الطفؿ 1
حاجة  االنجاز ،  

رغبة في  تحقيؽ 
 الذات

صعوبة 
التعامؿ مع 
اآللة، عجز 
 ، عوائؽ

االعتماد عمى النفس 
مف خالؿ التركيز 

 والتفكير

طفؿ ذكي، يواجو 
مشكؿ ويتمكف مف حمو 

 .بالتفكير

 
تفكير عقالني، 
 تأمؿ وىدوء

الشابة 2
حاجة إلى تحقيؽ  

الذات واالنجاز 
 واالستقاللية

طبيعة 
قاسية 

 وتقاليد بالية

حؿ عممي مف خالؿ 
تحدي ومقاومة وعمؿ 

 فكري

شابة ترغب في الخروج 
مف بيئة قاسية وتقاليد 

 بالية

تحدي صمود إرادة، 
مقاومة، اختالؼ 
 أفكار وفرؽ أجياؿ

GF
المرأة 3
حاجة إلى تخطي  

الصدمات وتحقيؽ 
 الذات

صدمة 
وخيبة آمؿ 

 كبيرة
امراة مستسممة بسبب  حؿ عممي وفكري 

 صدمة كبيرة
صدمة، خيبة امؿ، 
 استسالـ، مقاومة 

المرأة 4
 

 حاجة لمحب
زوج غير 
 مبالي

حموؿ عممية ، االىتماـ 
 بالمظير واألناقة

امرأة تحاوؿ جاىدة 
جذب زوجيا الذي 

 يبتعد عنيا

ال مباالة وعدـ 
اىتماـ،  تجاىؿ ،  
 مثابرة، نرجسية
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المرأة 5
الرغبة في النظاـ  

 والنظافة

وظيفة األـ 
في البيت 
 والتنظيـ 

امرأة توقظ زوجيا أو  حؿ عممي ،  
 ابنيا بغية تنظيـ الغرفة

حرص واىتماـ 
 ورغبة في النظاـ 

GF
المرأة 6
تحقيؽ الذات في  

 عالقة ثنائية

ضغوطات 
جنسية، 
إخضاع 
وفرض 
 .السيطرة

االعتماد عمى الثقة 
بالنفس والنرجسية 
وحب الذات ، فعالية 

 الذات

رجؿ يحاوؿ التالعب 
بامرأة واثقة مف نفسيا 

 .ال تستسمـ لو

إغراء  رغبات 
ليبيدية،نرجسية، 
فعالية الذات، ثقة 

 بالنفس

GF
األـ 7
 

 مساندة االخريف

غياب االب 
وترؾ 

المسؤولية 
 لالـ

حؿ عممي وحؿ فكري 
 (عقمنة)واعتماد الذكاء 

اـ ذكية تساند ابنتيا 
لمتغمب عمى الفراغ 
 .الذي تركو األب

عقمنة، ذكاء ، دعـ 
ومساندة غيرية، 
حب، تعاوف، صبر، 

 احتواء

8GF
المرأة 
 

مشاكؿ  حاجة لمنجاح
 وصعوبات

 تفاؤؿ وأمؿ ، حؿ 
 فكري

امرأة متفائمة رغـ  
مشاكميا، فيي تبحث 

 عف حؿ

تفاؤؿ آمؿ تطمع 
 لممستقبؿ

9GF
 

المرأة المنطمقة
 

تحقيؽ الذات 
واالنجاز 
 والمنافسة 

الغيرة 
والتنافس 
والرغبة في 
 التفوؽ

حؿ عمى مستوى 
 عاطفي، تقميد وغيرة

امراتاف في تنافس ، 
احداىما منطمقة 
واالخرى تغار منيا 
وتحاوؿ تقميدىا فال 

 تتمكف

غيرة ومنافسة 
شديدة ، محاولة 
تقميد وعجز عف 
 تحقيؽ اليدؼ

10
المرأة 
 

حؿ عمى مستوى  اليجر حاجة لمحب
 .التمني 

زوجيف يمتقياف بعد 
فراؽ طويؿ ويسترجعاف 

 الحب 

 حب، لقاء بعد 
فراؽ حناف ، 
 .عواطؼ ايجابية

11
  

الحاجة إلى 
الدفاع ضد موقؼ 

 مخيؼ

مواجية 
موقؼ مظمـ 
، غير 
واضح 
المعالـ، 
 صعوبات 

 ال يوجد حؿ 
وصؼ لغموض الموحة 

 وتجريد 
غموض مشاكؿ 
 صعوبات 

12F
االـ 
الحاجة لمحب  

 االمومي

ضغوطات 
العالقة مع 

 األـ
 وصؼ  وتمني

عالقة تفاىـ بيف أـ 
 وابتنيا

تفاىـ ، آمؿ 
 .صمود، حب 

13
MF
الزوج 
الحاجة إلى  

 الحياة حب البقاء

المرض 
الموت ، 
 الفقداف

صدمة، وعدـ تقبؿ 
 .الفقداف

زوج يفقد زوجتو اماـ 
بسبب موت او مرض 

 خطير

الـ حزف فراؽ ، 
 فقداف،
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14
الرجؿ 
 

 الدفاع
ظالـ 
وموقؼ 
 .معيؽ 

البحث  العممي عف 
 .مخرج

رجؿ ينظر بدقة إلى 
خارج الظالـ ويبحث 

 عف مخرج

وحدة، تقصي 
 وبحث عف مخرج

15
ص  
الشخ

 

 الرغبة في الحياة

الموت، 
األزمات 
الشديدة، 
المشاكؿ 
 .الكبيرة

حؿ عمى مستوى روحي 
استنكار حالة 

االستسالـ وبحث عف 
 حؿ  عممي

شخص مقيد محتجز 
في مكاف ال مخرج منو 
ومستسمـ، في حيف انو 
كاف بإمكانو أف يرفع 
 .رأسو ويموت بشرؼ

عجز، قسوة ، 
مشاكؿ  استسالـ، 
عدـ رضا عف 
 .االستسالـ

16
الحالة  

الحاجة لمسعادة  
والمشاركة 
 العائمية 

 ضغوطات 
الحياة 
 اليومية

حؿ عمى مستوى 
التمني حؿ إيماني 

 .وروحاني

 الحالة تضع نفسيا 
وسط أسرة سعيدة 
وأطفاؿ متميزيف 

وناجحيف وتتمنى أف 
 تدـو سعادتيـ

سعادة نجاح، 
تفوؽ، ضحؾ، 

وابتسامة،  مشاركة 
، إيماف بقدرة 

 الخالؽ

GF
17
 

المرأة في األعمى
 

حاجة لتحقيؽ 
الذات وفعالية 

 األنا
 سمبية الذات  

استنكار السمبية 
والبحث عف خمؽ جو 
ايجابي  عمى مستوى 

 .فكري وعممي

امرأة سمبية تفضؿ 
االىتماـ بالجانب 

األسفؿ حيث العبودية 
والظالـ بدؿ النظر إلى 
األعمى حيث نور 
 الشمس ساطع

سمبية، عدـ إدراؾ 
الجوانب االيجابية 

 في الحياة

18
GF
المرأة المنيارة 

حاجة لمدفاع  
وتحقيؽ الذات 
واسترجاع الثقة 

 بالنفس

عنؼ 
الشريؾ ، 
فرض 

السيطرة ، 
 قوة متسمطة

استرجاع الثقة بالنفس 
، تحقيؽ الذات وفعالية 

 الذات 

امرأة معنفة مف طرؼ 
زوجيا، استسممت لو ، 
في حيف كاف البد أف 
تنتبو لضعفو وتقوي 

 ثقتيا بنفسيا

عنؼ، استسالـ، 
 .ضعؼ

19
اشباح 
 

 الدفاع
خوؼ مف 
المجيوؿ 
 والغامض 

ارتباؾ وخوؼ قمؽ،  أشباح ، غموض  وصؼ دوف تقديـ حؿ
 مف الغموض ،

20
الرجؿ 
 

 الدفاع ضد الخطر

عدـ وجود 
مخرج، 
خطر 
 صعوبات

اإلصرار العممي  
والمقاومة  باإلرادة و 
 البحث عف مخرج

شخص يجد نفسو في 
مكاف مظمـ وغامض 
لكنو يمتمؾ اإلرادة 
 لمخروج منو 

بحث عممي وحركة، 
إصرار، مقاومة 

 ودفاع
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 خالصة تحميؿ القصص: 

   تمكنت المفحوصة من التوحد مع بطل القصة في اغمب الموحات، فغالبا ما كان البطل من نفس سن 
وجنس المفحوصة، وحتى بعض التفاصيل الحياتية مطابقة تماما لمحياة الخاصة لممفحوصة، كما أنيا 
تمكنت من إسقاط مباشر لصورة الذات لدييا في البطاقة البيضاء، ونسجت المفحوصة قصة تشير إلى 
دخال البيجة والسرور  اىتمامات المفحوصة الشخصية، والمتمثمة في البحث عن السعادة مع أبناءىا وا 
عمي حياتيم وتمنياتيا بتفوقيم وتميزىم ، وذلك كأسموب تعويضي ، لمدفاع ضد الشعور بالنقص الناجم 
عن الجرح النرجسي، الذي تعاني منو المفحوصة بسبب طبلقيا وتخمي زوجيا عنيا وبسبب عجزىا عن 

 .القيام بدورىا كأم بشكل جيد و الناجم عن مرضيا الخطير وضعف جسدىا 

   كما تقمصت المفحوصة دور المرأة الصمبة والمتحدية لعنف الزوج ، واستنكرت في اغمب الموحات 
االستسبلم واليأس والخضوع، وىذا ما يتماثل مع شخصية المفحوصة التي كانت فيما مضى رئيسة جمعية 

 . تدافع عن حقوق المرأة

    أما نوعية الحاجات التي ظيرت في اغمب القصص فقط تناوبت بين الحاجة إلى الدفاع خاصة في 
نما كانت مجرد وصف لممحتوى  الموحات المقمقة أين لم تتمكن المفحوصة من إعطاء قصة حقيقية وا 
الظاىري لموحة، وىذا ما يوحي بوجود  مستوى قمق معين  لدى المفحوصة،  وبين الحاجة إلى تحقيق 

الذات واالستقبللية والفعالية ، والحاجة إلى استرجاع الثقة بالنفس، وكل ىده الحاجات تماثل إلى حد كبير 
ما تعاني منو المفحوصة، وىذا ما يدل عمى قدرتيا عمى التعبير والتفريغ حيث يمكن اعتبار ان 

 .المفحوصة اعتمدت عمى اإلسقاط المباشر لمعالم الداخمي ، عمى قصص الموحات

    أما ضغوط البيئة، فكانت أيضا متماثمة مع ضغوط الحياة اليومية لممفحوصة، سواء مع المرض او 
مع المشاكل الزوجية واألسرية، فكانت تتجمى بوضوح في سياق القصص، من نوع تسمط الزوج وعنفو، 

 .مشاكل وصعوبات وتحديات 

   ولحل إشكاليات القصص أبدت المفحوصة اعتمادا كميا عمى مواردىا الذاتية ، وقوة ومرونة األنا 
واآلليات الدفاعية، ولم تكن تستند إلى أي أشخاص آخرين، كما يظير ذلك في أبطال القصص الذين 

اإلرادة، التفاؤل واألمل، العمل بجد،  )يعتمدون فيحل مشاكميم عمى أنفسيم بشكل كبير، من خبلل 
اإلصرار، التفكير الجيد، العقبلنية، الفعالية الذاتية، إعادة الثقة بالنفس، استنكار السمبية والبحث عن 

وتدل ىده األساليب التي  (الجوانب االيجابية،  رفض االستسبلم والمقاومة، الرجوع إلى الجانب اإليماني
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اتبعتيا المفحوصة في تقديم الحمول لقصص االختبار عمى اعتماد كمي عمى فعالية الذات وعمى تقدير 
، والتي جاءت بشكل  (صورة الذات)جيد لمذات ، وذلك ما تؤكده القصة المنسوجة في البطاقة البيضاء 

 .ايجابي، و تعبر عن رغبة المفحوصة في سعادة أبناءىا وتدل عمى عامل الغيرية لدييا

، (رغبة في مقاومة شديدة )  أما المشاكل التي احتمت المرتبة األولى فجاءت تقريبا حول عدم االستسبلم
خوف من الفشل، خوف من الخضوع واالستسبلم وىو ما يدل عمى خوف المفحوصة وانشغاليا بظروفيا 
الصحية والمرض الذي يفتك بأعضاء جسدىا بشكل متكرر، وخوف من ضعفيا إمام المرض، باإلضافة 

إلى خوفيا من الرضوخ إلى طميقيا ، حيث تظير في كل مرة نزعة المقاومة في الموحات التي تمثل 
عبلقات ثنائية لبيدية ، أين برزت بشكل متكرر قصص من نوع محاوالت سيطرة من طرف رجل عمى 

امرأة عادة تكون قوية وراقية وىو ما يمثل دفاع نرجسي من طرف المفحوصة ضد القمق ، ويوحي 
بإشكالية نرجسية، سواء بسبب الطبلق أو بسبب المرض وكل التغيرات التي سببيا، وىده الموضوعات 
ىي متطابقة إلى حد بعيد مع الحياة الخاصة لممفحوصة، حيث عانت من زوجيا المستيتر والذي تخل 

 .عن زوجتو األولى وأبناءه ، كما تخمى عنيا ىي أيضا وأبناءىا

   أما عبلقتيا المتوترة مع األم فقد حاولت المفحوصة استخدام آلية التكوين العكسي حيث وصفت العبلقة 
بالجيدة و عبرت عن التفاىم والحب المتبادل وىي ربما تدل عمى رغبة المفحوصة في تحسين عبلقتيا مع 

 .أميا، أو عبارة عن محاوالت لمتحفظ حول نوع العبلقة 

الصعوبات ، المشاكل،  )وجاءت المشاعر واالىتمامات متناغمة مع نوعية القصص، وتنوعت بين
الضغوطات، السيطرة والخضوع، عقمنة وغيرية، تفاؤل أمل ، إيمان ، ثقة بالنفس ، مقاومة ، عدم 

 .(الخ...استسبلم

عطاء حمول عمى المستوى الفكري    واغمب القصص كانت جيدة وثرية بالتفاصيل مع بناء جيد ومترابط وا 
والعممي وأحيانا عمى المستوى الروحاني والتمني، تميل اغمب القصص إلى الواقعية بعيدة عن التخريف 

والخيال المبالغ فيو،كما أن الصور كانت مدركة بشكل جيد حيث تمكنت المفحوصة من إدراك كل 
 .األشخاص ووصفيم حسب سنيم وجنسيم بشكل صحيح ،وتمكنت من ربط عبلقات سوية بينيم

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ نتائج االختبار: 

   إن قدرة المفحوصة عمى تقديم قصص غنية وثرية عمى لوحات االختبار يعتبر في حد ذاتو عممية من 
عمميات توظيف صيرورة الجمد في مواجية صدمات الحياة مع مرض السرطان، يظير في   بروز 
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سياقات المرونة  المعتدلة لدى المفحوصة، فيي تمثل  قدرة عمى التعبير اليوامي، خاصة وأنيا ترافقت مع 
، القدرة عمى اإلفضاء و سيرلنيؾ،  وحسب فيكا شنتوبسياقات الرقابة ، في اغمب الموحات وذلك حسب 

السرد والتعبير الكتابي أو الشفيي، ىي أىم ما يساعد المصدومين في التخفيف من معاناتيم، وىو ما 
 حول إعبلء الرغبات  فرويديسميو باإلعبلء أو التسامي والذي يختمف ىنا عن التسامي الذي عرفو

نما تحويل الصدمة الغير قابمة  الجنسية الغير مقبولة اجتماعيا  إلى مواضيع مقبولة اجتماعيا،  وا 
لممشاركة والتي تشكل اضطرابا نفسيا إلى قصة أو حكاية أو رواية يمكن مشاركتيا مع الجميع بشكل 

مقبول ، وىذا ما يتبين بشكل واضح في قصص المفحوصة والتي تعبر بشكل جيد عن المعاش النفسي 
 . ليا بعد صدمات الحياة مع السرطان

  عمى سياقات دفاعية من نوع الرقابة والتي كان أىميا فيكا شنتوب   لقد اعتمدت المفحوصة و حسب 
، وىي قدرة عمى التجريد تساعد المفحوصة في السيطرة عمى القمق واالكتئاب ، والصراع العقمنةسياقات 

إلى أن اغمب الشخصيات الجمدة تعتمد عمى آليات دفاعية مثل سيرلنيؾ  النفسي الداخمي، ويشير أيضا 
 . العقمنة الستدخال الصدمة النفسية وتجاوزىا فيما بعد

ىو إسقاط ألسموب المفحوص في  ( ضغوطات–حاجات  )التفاعل بين الموضوعات  موراي    حسب
معالجة موضوعات حياتو الداخمية وتفاعميا مع البيئة الخارجية، والطريقة التي يحل بيا المفحوص مشاكمو 
ىي نفسيا الطريقة التي يحل بيا بطل القصة مشكبلتو،  ومن ىنا يبين لنا ان المفحوصة قد قدمت حموال 
ألغمب القصص توحي بطريقتيا في حل مشكبلتيا اليومية حيث تدل ىده الحمول عمى فعالية كبيرة لمذات، 
ومرونة كبيرة لبلنا واآلليات الدفاعية،  واعتمدت عمى توظيف صيرورة الجمد لدييا بشكل جيد من خبلل 
التفاؤل واإليمان ، والمقاومة والفعالية، والعقمنة والتفكير االيجابي، كما لجأت إلى توظيف الغيرية خاصة 

 .في الموحات التي تمثل العائمة واألسرة، أين تجمت الغيرية في دعم األبناء بشكل جيد

    أما روح الدعابة فبرز بشكل مقبول من خبلل تناول االختبار بشكل ايجابي ومرح ، مع ابتسامة 
 . ترافقت مع اغمب الموحات رغم كآبتيا

 وكخبلصة يمكن االستدالل من خبلل نتائج اختبار تفيم الموضوع عمى تنوع توظيف صيرورة الجمد لدى 
 بشكل مف العقمنة ، واالعالء، الغيرية واإليمافالمفحوصة عمى المستوى النفسي من خبلل توظيف كل 

 .متنوع 
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 التحميؿ العاـ لمحالة: 

   من خبلل اعتمادنا عمى المنيج العيادي و تقنية دراسة الحالة في البحث ، ومن خبلل استخدام 
األدوات المتمثمة في االستبيان المعد لمكشف عن أىم مؤشرات الجمد، والمقابمة العيادية النصف موجية 

روشاخ وتفيم  )ومن خبلل، تحميل مضمونيا كيفيا وكميا، وكذا االستعانة باالختبارات االسقاطية 
، تبين لنا أن المفحوصة تبدي بعض المؤشرات التي تدل عمى صيرورة جمد لدييا، أىميا القدرة (الموضوع

عمى تخطي الصدمات من خبلل توظيف روح الدعابة واإليمان والتفاؤل والقدرة عمى إعادة رسم األىداف، 
واتخاذ القرار، وتقبل الواقع، والقدرة عمى ربط عبلقات اجتماعية والمحافظة عمييا،  والتي تم االستدالل 
عمييا من خبلل  نتائج استبيان مؤشرات الجمد، كما مكننا اختبار الروشاخ كذلك من  إضافة مؤشرات 
أخرى ميمة لمحالة، حيث بين لنا الييكل الفكري ذكاء المفحوصة العالي وقدرتيا عمى الرقابة المرنة 

واستخدام اآلليات الدفاعية بشكل مناسب في تخطي الصدمات، كما بين لنا االختبار قدرة المفحوصة عمى 
مواجية الوضعيات الجديدة في الحياة بشكل مبلئم، والقدرة عمى ربط عبلقات اجتماعية، والتكيف العاطفي 

الجيد، وبناء صورة ذات متكاممة وايجابية، وكميا سمات وخصائص تؤكد وجود صيرورة جمد لدى 
المفحوصة حيث يميل اغمب العمماء إلى قياس الجمد لدى الراشد من خبلل وضع وتحديد بعض السمات 

 . والخصائص في شكل مرتب

   وذلك بالرغم من أن الصيرورة الصدمية لمحالة تعتبر طويمة ومستمرة ، حيث ال تزال المفحوصة تعاني 
من نوعين من السرطان بعد انتقالو من الثدي إلى الرئة والكبد،   إال أن المفحوصة تمكن في كل مرة من 

إيجاد سند نفسي لبناء الجمد لدييا، فكانت تعتمد أحيانا عمى دعم أبناءىا الصغار وابتسامتيم التي ال 
تفارقيم، كما تعتمد مؤخرا عمى البحث العممي بعد عودتيا إلى الجامعة حيث اعتبر الجامعة اكبر سند 

 .لبناء الجمد لدييا في المراحل الحالية لممرض

    لقد تبين لنا من خبلل اختبار الروشاخ وجود  أعراض قمق عميق لدى الحالة ،  وفي نفس الوقت بين 
لنا وجود دفاع جيد ضد  ىذا القمق ، كما تبين لنا وجود إشكالية نرجسية لدى المفحوصة يبدو أنيا 

مرتبطة بشكل كبير بعبلقتيا مع زوجيا وبالجرح النرجسي الناجم عن الطبلق، وذلك ما يوحي بو تحميل 
قصص وموضوعات اختبار تفيم الموضوع، كما يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى اعتماد  المفحوصة الدفاع 

النرجسي ضد الشعور بالنقص الناجم عن فقدان الثقة بالنفس بسبب المرض وما سببو من ضعف ووىن ، 
وبسبب تغير شكل الجسم واستئصال الثدي أىم عضو يمثل الجانب األنثوي لممرأة ،  والتي ترتبط 

 .بالنرجسية لدييا  بشكل أكثر من الرجل
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  أما عبلمات االكتئاب فقد كانت ضئيمة جدا ، سواء في بروتوكول الروشاخ أين أبدت المفحوصة نمط 
 .رجع منبسط، وأين أبدت كذلك تحكم جيد في التحريضات االكتئابية لموحات

   ولمتخفيف من أعراض القمق وتحسين صورة الذات و تخطي الجرح النرجسي من خبلل خمق صورة 
ذات جيدة والتي تمكنا من االستدالل عمييا من خبلل  مبلحظة محاوالت التعويض بارتداء أجمل المبلبس 

والحفاظ عمى األناقة، و عدم إىمال المظير الخارجي ، كما تبين لنا أيضا  في نتائج  االختبارات 
االسقاطية و اعتمدت المفحوصة عمى توظيف متنوع لصيرورة الجمد لدييا ، فقد تبين لنا من خبلل تحميل 
مضمون المقابمة العيادية النصف موجية  ، توظيف المفحوصة لمعقمنة بشكل جيد، حيث اعتمدت عمى 
كل الدراسات واألبحاث التي ساعدتيا في فيم المرض وفيم األعراض والعبلج،  واعتماد نظام غذائي 

صحي ، والبحث عن العبلجات البديمة، كما اعتمدت عمى تدريب أبناءىا تدريبا مكثفا لمواجية الحياة في 
حالة وفاتيا المفاجئة، وبذلك فبدل االستسبلم لميأس والفشل وبدل البقاء حبيسة التناذر الصدمي، الكوابيس 
والقمق واالكتئاب، فقد سعت جاىدة الستدخال صدمتيا والتعايش مع مرضيا بشكل عقبلني ومبلئم، وقد 
تبين لنا قدرة المفحوصة عمى توظيف العقمنة كذلك بشكل جيد في اختبار الروشاخ و ما بينتو السياقات 

 .الدفاعية  في اختبار تفيم الموضوع

   ووظفت المفحوصة  اإلعبلء والتسامي حيث أكدت لنا نتائج تحميل مضمون المقابمة العيادية،  مشاركة 
المفحوصة صدمتيا النفسية من خبلل كتابة الخواطر وعرض  تفاصيل حياتيا مع السرطان وصورىا في 
مراحل المرض،  وصورىا  في المستشفى  لممشاركة ، مع اآلخرين من خبلل وسائل التواصل االجتماعي 
ومن خبلل الجمعيات الخيرية، باإلضافة إلى إعبلء الصدمة من خبلل البحث والعودة لمجامعة والدراسة 
حيث استثمرت المفحوصة كل طاقتيا في ذلك ، ما جعميا تشارك صدمتيا بشكل الئق مع المجتمع دون 

  عمى أن مشاركة الصدمة بشكل مقبول اجتماعيا بعيدا عن سيريمنيؾأن تحس بالنقص ، حيث   يؤكد 
نظرات الشفقة، والتعاطف ، يساعد المصدومين في تعزيز الثقة بالنفس ويعطييم القدرة عمى إعبلء 

 .الصدمة

   كما يبين لنا اختبار تفيم الموضوع قدرة المفحوصة الجيدة عمى التعبير واإلفضاء والسرد لمقصص التي 
جاءت ثرية ومتنوعة حسب المثير ،  وىو الجانب األخر من شخصية المفحوصة الذي يمكن إدراجو 

 .ضمن عمميات اإلعبلء والتسامي لدى المفحوصة
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   أما توظيف عامل الغيرية والذي يتمثل أساسا في اإليثار، حيث يبين لنا تحميل مضمون المقابمة 
العيادية،  قدرة المفحوصة الجيدة في االىتمام بأبنائيا بشكل جيد ورعايتيم والتفرغ لمساعدتيم في دراستيم 
رغم صعوبة المرض ورغم الوىن الجسدي والنفسي، كما تمثل أيضا في دعم المفحوصة لباقي المرضى 
وفي تواصميا الجيد معيم وتقديم تجربتيا وخبرتيا ليم لممساعدة والتخفيف من أالميم ، وىي بذلك تخفف 

من أالميا ىي، تمكنا أيضا من االستدالل عمى الغيرية لدى المفحوصة من خبلل  تحميل قصص 
وموضوعات اختبار تفيم الموضوع ، خاصة في الموحات التي يمثل الموضوع الظاىر فييا الحياة األسرية 

 .أو العبلقة  االمومية

  واستدلمنا عمى توظيف روح الدعابة لدى المفحوصة من خبلل تحميل مضمون المقابمة العيادية ومن 
خبلل مبلحظة المفحوصة خبلل المقاببلت المختمفة وخبلل إجراء االختبارات، أين كانت تستقبمنا بابتسامة 

كبيرة، ومرح وخفة دم ، حتى أنيا كانت تتصل بنا في كل مرة مازحة حول أنيا تتواصل بشكل جيد مع 
 .ممك الموت في الفترة األخيرة ،  وتحثنا عمى اإلسراع في إجراءات الدراسة ، حتى تتطمع عمى النتائج

   وقد اظير لنا اختبار الروشاخ نمط الرجع الحميم لدى المفحوصة والذي يعتبر منبسط ، وىو ما ساعد 
المفحوصة في استغبلل انبساطيتيا في خمق روح مرحة بشكل دائم خاصة في التخفيف من االكتئاب ، 
والذي أكدت وبشكل مستمر خبلل المقابمة بأنيا ال تشعر غالبا باالكتئاب أو الحزن ، بل ىي  قمقة أكثر 

عمى أوالدىا ، وقد دعمت المفحوصة ىذا التنوع بالجانب اإليماني والروحاني ، فحتى في أصعب األوقات 
لم تكن المفحوصة تفقد األمل ، ولم تكن تتشاءم، بل اعتمدت عمى قوة إيمانيا لمصبر والتحمل، وقد 

استدلمنا عمى ذلك من خبلل نتائج تحميل مضمون المقابمة العيادية، كما تبين لنا جميا في تحميل قصص 
 .وموضوعات اختبار تفيم الموضوع

   وكخبلصة فان المفحوصة تمثل مثال نموذجيا لمتوظيف  النفسي لمجمد أمام مرض خطير مثل 
السرطان ، خاصة وأنيا شخصت بأكثر من نوع ، ويمكن القول بان المفحوصة ساعدتيا بيئتيا  و 
ظروفيا المادية المبلئمة لبلنفتاح أكثر عمى اآلخرين حيث أن المفحوصة كانت باألساس شخصية 

اجتماعية ومؤسسة جمعية خيرية، كما أن انفتاحيا عمى اآلخرين ساعدىا كثيرا في تجاوز مرحمة الطبلق، 
حيث تبدي المفحوصة ثقة في النفس واعتزازا،  ورفضا لبلستسبلم أو الرضوخ لمسيطرة من طرف الزوج، 
حيث تمكنت بذلك من إعبلء الصدمة بشكل جيد،  وساعدىا في ذلك مستواىا الثقافي والفكري ، فتمكنت 
من كتابة الخواطر واليوميات، ومشاركة صورىا مع أبناءىا عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما ساىمت 

مكانتيا االجتماعية المتميزة كامرأة منطمقة، في ذلك بشكل جيد، واندمجت في عالم البحث العممي 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 228  عرض ومناقشة النتائج

 

والدراسات العميا، واعتمدت كذلك عمى قوة اإليمان، وروح الدعابة،  وعمى  عقمنة جيدة لمصدمة بكل 
الطرق الممكنة ، من نظام غدائي صحي ، وتنظيم أسموب الحياة اليومي بشكل يتبلءم مع الوضع الجديد، 

 .وكل ذلك  يمكن  إرجاعو إلى درجة العقبلنية والذكاء العالي لممفحوصة

 (العقمنة والتسامي ) : الثالثةالحالة 

تقديـ الحالة   :

. متزوج:                              الحالة االجتماعيةص: االسـ

  إناث2 ذكور، 2عدد األبناء                          مذكر:  الجنس

. مينة حرة:  سنة                         المينة45: السف

               جيد :المستوى المعيشينيائي            : المستوى التعميمي

   .القولوف  سرطاف:نوع السرطاف

  تاريخ الحالة: 

يعيش الحالة في منزلو الخاص الذي، قام ببنائو بمساعدة مالية من والدتو ، التي تعيش معو ىي 
وأخوه األصغر غير المتزوج، في مدينة بسكرة، بعد ما انتقموا إلييا من احد القرى المجاورة من االوراس،  

أين كان يعيشون في فقر وبؤس بعد تخمي األب عنيم وزواجو بامرأة  ثانية، وبذلك كان الحالة ىو 
 سنة،  حيث كانت تجمعو عبلقة 35المسئول عن عائمتو منذ سن مبكرة ثانية ،  تزوج الحالة في سن 

عاطفية مع إحدى زميبلتو في الثانوية، وتوقف عن الدراسة رغم تفوقو حتى يعمل بجد لمزواج منيا، 
يمارس الحالة منذ ذلك الوقت عدة مين حرة ، استقر بعدىا في صناعة المجوىرات الفضية والذىبية، 

توفي والد الحالة متأثرا بمرض السرطان، و يعتقد الحالة أن ىناك عامل وراثي لمسرطان في عائمتو، كما 
انو ذكر  بان والده كان يتناول الخمر في مراحل مبكرة من العمر ، و كان يدخن بشراىة ، ولم يتم 

 .تشخيصو مبكرا 

تم تشخيص الحالة بوجود التيابات في الكولون والمستقيم في بداية األمر ، لكنو تطور الى نوع من 
االلتيابات الخطيرة التي تسمى السميبلت والت تحمل في داخميا خبليا سرطانية ، كان عامل الكشف 

 .المبكر دور كبير في مساعدة الحالة عمى العبلج
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، ثم عممية أخرى سنة 2013 اجري الحالة عمميتين جراحيتين بالجزائر العاصمة، األولى في سنة 
،  ،أما العبلج الكيميائي فتم وصفو عن طريق أدوية تتناول عن طريق الفم وليس عن طريق 2104

 .الحقن الوريدي

يتماثل الحالة لمشفاء لكنو ممزم بالمراقبة الدقيقة والدورية لمحالة الصحية لو حيث يعتبر السرطان 
كما يخضع إلى فحوصات . مرض منتشر ويتابع العبلج مع األطباء في المركز الجيوي لوالية باتنة،

 .مستمرة لتجنب أي تفاقم لمحالة أو انتشار جديد لمسرطان

  الحالة مؤشرات الجمد لدى نتائج استبيافعرض وتحميؿ: 

:  يمثل أبعاد االستبيان والدرجات المتوسطة ودرجات الحالة(19)جدول 

 األبعاد
عالقات 
 تقبؿ الواقع اجتماعية

إعادة رسـ 
 األىداؼ

إدارة المشاعر 
 واالنفعاالت

تخطي 
 الصدمات

االستبصار 
 واتخاذ القرار

الدرجة 
 3.33 5.33 2.66 3.33 2.66 3.33 المتوسطة

 8 13 3 8 6 7 درجات الحالة
الدرجات فوؽ 

 المتوسط
3.67 3.34 4.64 0.34 7.67 4.64 

 

من خبلل مبلحظة الجدول السابق يتبين لنا أن الحالة سجل اعمي الدرجات فوق المتوسط في    
بعد تخطي الصدمات، وىو البعد األساسي في  االستبيان  والذي يمثل قدرات الحالة عمى تجاوز األزمات 

     ، ويعد ذلك مؤشرا ىاما من مؤشرات الجمد لدى الحالة ، (مرض السرطان  )والصدمات النفسية في الحياة 
كما يمكن مبلحظة أن الحالة سجل درجة عالية فوق المتوسط أيضا في بعدي إعادة رسم األىداف ، 

واالستبصار واتخاذ القرارات ، وىذا ما يدل عمى وجود قدرة لدى الحالة عمى العودة من جديد بعد األزمات 
تمكن الحالة من إعادة رسم أىداف جديدة تتوافق مع الواقع بعد األزمة أو الصدمة ، كما يبن لنا يحيث 

قدرة المفحوص عمى اتخاذ قرارات مناسبة لموضعية الجديدة والقدرة عمى االستبصار بالحالة المستقبمية 
ووضع خطط جديدة وأىداف واقعية ، وىذا ما يدل عمى قدرة المفحوص عمى العقمنة  والتكيف  وىما أىم 

. ميزات الفرد الجمد
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   تمكن الحالة من تسجيل درجات مقبولة في بعدي العبلقات االجتماعية وتقبل الواقع ، لكنو سجل 
،   وعمى العموم تمكن الحالة من درجات شبو منعدمة فوق المتوسط في بعد إدارة المشاعر واالنفعاالت

تسجيل درجات جيدة فوق المتوسط في كل أبعاد االستبيان  وىو ما يدل عمى وجود مؤشرات عديدة لمجمد 
لدى الحالة تمكنو من تخطي صدمة اإلصابة بالسرطان  حيث يبن االستبيان قدرة المفحوص مثبل عمى 

تميز الحالة  بقدرة ي، كما    (روح الدعابة  )إيجاد جانب ىزلي ومضحك  في عديد مواقف الحياة ، 
 الناجح  ةحياالالصمود في الحاالت التي ينعدم فييا األمل ،  وروح التفاؤل ،  واعتماده عمى مسار 

السترجاع الثقة بالنفس ،  واىم مؤشر ىو قدرة الحالة عمى العودة إلى نفس المستوى من النشاط بعد 
وىو ما يميز الفرد الجمد ،  كما يبن لنا االستبيان اعتماد الحالة عمى قوة اإليمان  ,  حاالت المرض

  .يووىذا ما يدل عمى تنوع مؤشرات الجمد لد, وشجاعة كبيرة في مواجية المرض 

 عرض وتحميؿ نتائج المقابالت العيادية: 

    قمنا بإجراء لقاءات مع الحالة بعد أن تم تحديد  أىم مؤشرات الجمد لديو من خبلل االستبيان، حيث 
عمدنا إلى جعل المقاببلت مقسمة عمى مرتين ،  وذلك مراعاة لظروف الحالة  ومسؤولياتو وتنقمو ، وتجنبا 

 .لنفور الحالة من الوضعية وخاصة مقابمة إجراء االختبارات حاولنا اختصار الوقت قدر اإلمكان

 حيث أجرينا المقابمة  العيادية الموجية ذات األسئمة المباشرة، والمقابمة العيادية النصف موجية ، 
الخاصة بالصيرورة الصدمية في نفس المقاء، حيث أن المفحوص كان في لياقة  بدنية مناسبة،  وحيوية 

 .مبلئمة لذلك

 ممخص المقابمة العيادية الموجية: 

     أشار المفحوص انو عانى بالفعل في المراحل األولى من المرض من الرغبة في االنعزال والبقاء 
بمفرده ،  كما أكد إحساسو المستمر بالتعب و اإلرىاق  والخمول خاصة في المراحل األولى من المرض،  
و كذلك نقص في  الحيوية والنشاط،  مقارنة بالوضع السابق لممرض، وفقدان االىتمام ببعض النشاطات 
، كما أكد عمى معاناتو مع األفكار التشاؤمية والوساوس حول المرض، و حول انتشاره  حيث كان يفكر 

في المرض بشكل دائم منذ اإلصابة بو، لكنو نفى االنشغال بأفكار  حول الموت،  أو الخوف من الموت، 
ال يعتقد الحالة بان ىناك كآبة تسود البيت منذ إصابتو بالمرض،  كما أشار إلى إحساسو الدائم بالحزن 
واأللم ،  والتوتر الدائم ، وعدم قدرتو عمى االسترخاء ، كما أشار إال انو فقد رضاه عن نفسو في مرحمة 
ما ، كما تزعزعت  ثقتو في نفسو قميبل ، وكذلك أصبح ال يحب كثيرا التغيرات التي حدثت في جسمو 
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بسبب المرض، ورغم انو يحس بالعجز عن القيام ببعض األمور البسيطة إال انو ال يحس بأنو عديم 
 . القيمة

  الصيرورة الصدمية لمحالة ممخص :

بالرجوع إلى الفصول النظرية حول السرطان يتبن لنا أن المصاب بالسرطان ال يعاني من صدمة   
نما تتوال  عميو الصدمات ، وتختمف من حالة إلى أخرى حسب الظروف ىنفسية واحدة  فقط وا 

المعيشية واالجتماعية، حيث نجد من يعاني من صدمات التشخيص والعبلج بأنواعو ، وباإلضافة إلى 
ذلك نجده يعاني من صدمات أخرى اجتماعية كتخمي الشريك أو فقدان العمل ، أو صدمة نظرة 

. المجتمع

 صدمة التشخيص : 

   اعتقد الحالة أن األعراض التي أصابتو من حين إلى أخر من فقدان كبير في الوزن وأالم في الجياز 
اليضمي وتغير في عادات اإلفراغ ، ىي أعراض بسيطة ناتجة عن أسموب حياتو غير الصحي حيث 
كان غالبا  ما يتناول الوجبات السريعة خارج البيت ، كما كان دائم السير والعمل ، وارجع كذلك تمك 

األعراض إلى عبلمات تناول السحر حيث اعتقد انو مسحور من طرف بنت عمو التي كانت تريد الزواج 
 .منو، وبذلك انتقل قبل ذىابو إلى األطباء إلى المرقين وبعض العشابين 

   وصف الحالة صدمتو بالتشخيص بأنيا قوية جدا، وانو لم يتمكن من تحريك رجميو لفترة دامت حوالي  
نصف ساعة بسبب وقع الصدمة، حيث انو المسئول األول عن عائمتو، وعن أمو وأخيو، وكانت أول ردة 
فعل ىي  كتم الموضوع عن الجميع ، أصيب بعدىا بحاالت من الغضب الشديد والنرفزة المستمرة ، التي 
لم يتمكن أىمو من فيم أسبابيا، كما وصف حالتو باإلحباط الشديد والرغبة في تحطيم وتكسير األشياء ، 
وقد فوجئت زوجتو كثيرا بتغير سموكو المفاجئ ، وتغيرت العبلقة بينيم كثيرا ، حيث اعتبرتو يعاني من 

مشكمة نفسية أو عصبية، كما انو  مر بمرحمة لم يعد يدرك من ىو ومن يكون ، وأصبح يغمق الباب عمى 
 .نفسو في غرفتو لساعات وساعات وتغيرت عاداتو تماما ، وسموكو مع األبناء

   وخرج الحالة بصعوبة من ىتو الصدمة من خبلل تواصمو مع احد أبناء عمو وىو من أصدقاءه 
المقربين والذي نصحو بزيارة لمطبيب النفسي أو طبيب األعصاب، وبذلك وصف لو الطبيب مضادات 

القمق واالكتئاب والتي ساىمت إلى حد ما في تحسين مزاجو لكنو أصبح كثير النسيان بسببيا وأصبح غير 
 .قادر عمى قيادة السيارة بشكل جيد
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 صدمة الجراحة : 

   لم يتمكن الحالة من إخفاء حالتو لمدة طويمة حيث استمزم  القيام بعممية جراجية الستئصال الورم، 
وبذلك فقد اعمم زوجتو وأمو بأنو مجرد التياب بسيط ويستمزم الجراحة ألنو في منطقة حساسة، لم تكن 

العممية الجراحية ىي الصادمة في حد ذاتيا ولكن الخوف من ترك األبناء والخوف من الموت ، والخوف  
 .إضافة إلى أن الحالة منذ صغره ال يحب جو المستشفيات و األدوية وغيرىا من عدم نجاح العممية، 

  كانت الصدمة كبيرة بعد الجراحة حيث اكتشف الحالة عجزه التام عن التكفل بنفسو فما بالك بالتكفل 
بأبنائو،  ولم يتمكن الحالة من تقبل عجزه وضعفو فقد نشأ عمى االعتماد عمى النفس منذ الصغر وتحمل 
المسؤولية، كما انو عجز في البداية عن مشاركة صدمتو مع أي كان وكان يصمت لساعات طويمة دون 

 .أن يكمم احد

 صدمة العالج الكيميائي: 

   تم وصف العبلج الكيميائي لمحالة عمى شكل أدوية تتناول عن طريق الفم ، وبالتالي فقد كان وقع 
صدمة الكيميائي اخف قميبل إال أن األعراض الجانبية كانت ليا دور كبير في تفاقم حالتو النفسية ، 

 وزيادة حالة  اليياج ، حيث كان يصاب بنوبات غضب شديد تؤدي في اغمب األحيان إلى تكسير األشياء 

 صدمة التغيرات الجسدية: 

   لم يخفي الحالة عمينا معاناتو من صدمة تغير شكل جسمو رغم انو لم يعاني من تساقط كبير لمشعر  
فقد كان الحالة منذ البداية ال يممك الكثير من الشعر عمى رأسو، ولكن الصدمة الكبيرة ىي في العجز 

البدني والضعف الكبير وانخفاض الوزن الشديد، وسوء عبلقتو الحميمة مع زوجتو أو انعداميا أحيانا، ىي 
ما شكل لو صدمة نفسية، إضافة إلى تأثير األدوية النفسية والعصبية، والتي أصبح غير منتظما في 
تناوليا ، كما انو أصبح يقارن نفسو بمراحل قبل المرض أين كان يعتبر شابا وسيما قوي البنية، جذابا 

 .حيث لم يخفي انو يفتقد إلى معاكسة النساء البلتي يأتين إلى محمو 

 المقابمة العيادية النصؼ موجية ممخص : 

   يتميز الحالة بروح دعابة واضحة ، تتخمل كل الحوار ،  يستخدميا لمتخفيف من مشاعر الحزن واأللم 
،حسب ما جاء في إجابات الحالة حول الطرق التي يتعامل بيا مع مختمف األعراض النفسية التي سبق 

نما تختمف  و تم التعرض ليا في المقابمة العيادية الموجية، فانو ال يعتمد عمى سموك واحد معين وا 
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السموكيات التي يتبعيا في كل مرة حسب الوضعية النفسية ، حيث نجده غير قادر عمى ضبط االنفعاالت 
مثل الغضب واليياج، بشكل جيد وغاليا ما يحاول ذلك لكن دون جدوى،  حيث لجا إلى استشارة طبيب 
أعصاب، والذي قدم لو بعض مضادات القمق واالكتئاب حيث ساعدتو في التعايش مع تمك األعراض 
النفسية، كما تبين لنا أن الحالة وجد دعما كبيرا من طرف العائمة خاصة الزوجة وابن العم واألصدقاء 
الذين ىم في األغمب من أبناء العمومة والعائمة الممتدة،  والذين كانوا طريقتو المعتمدة لميروب من 
معاناتو مع أعراض االكتئاب والقمق، حيث كان يمجا إلى الخروج معيم ، كما كان يمجا إلى محاولة 
الترفيو عن األبناء والزوجة كمحاولة السترجاع الثقة بالنفس والتخمص من الشعور بالنقص والجرح 

النرجسي الناجم عن الشعور بعدم القدرة عمى القيام بالمسؤوليات الذكرية والتي يختص بيا الزوج و األب، 
كما يرجع الحالة في اغمب األوقات إلى الصبلة والصبر، واإليمان بالقضاء والقدر في اغمب األوقات، 

خاصة في الحاالت التي يعجز فييا عن القيام بنشاطات بدنية و الخروج والحركة، كما تبين لنا أن عمل 
الحالة في تصميم وصناعة المجوىرات،  يعتبر كعامل فني  وموىبة ساعدتو كثيرا في إعبلء الصدمة 
النفسية، حيث يحس في كل مرة بان المكان الوحيد الذي يساعده عمى الراحة النفسية ىو ورشة العمل 

 .داخل المنزل 

   لم يزر الحالة أي مختص نفسي لكنو اطمع كثيرا عمى األعراض النفسية التي تصاحب مثل ىتو 
 .األمراض الخطيرة وتقبل فكرة الذىاب إلى طبيب نفسي وعصبي،  والتي اقترحيا عميو طبيبو الخاص

 الحالة لديو حساب خاص عمى مواقع التواصل االجتماعي لكنو ال ينشر فيو صوره او يتحدث فيو عن 
 .مرضو ، إال انو في اغمب األحيان يتصفح كل ما ىو متعمق بالمرض والعبلجات المختمفة

     الحالة ميسور ماديا وىو دائما يخرج زكاتو في موسميا، كما يتصدق عمى الفقراء والمساكين خاصة 
منذ أصيب بالمرض، ويساعد المحتاجين في العائمة ، رغم انو لم يذكر ذلك كأحد السموكيات التي تخفف 

نما اعتبره عمل ضروري كان يقوم بو قبل إصابتو بالمرض ألنو عاش الفقر  عنو معاناتو النفسية وا 
 .والمعاناة ويحس بما يعانيو المحتاجين
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: التحميؿ الكمي- 

:  يمثؿ توزيع وحدات المقابمة عمى محاورىا ونسبيا المئوية(20)جدوؿ 
محاور المقابمة
 

نسبة الوحدات عدد الوحدات وحدات المقابمة  

تخفيؼ أعراض االكتئاب 

% 8,87 11العقمنة 
% 10,48 13الروحانيات والتفاؤؿ 

% 12,06 15و المشاركة  الغيرية
% 16,12 20التسامي 

% 1,64 2روح الدعابة 
% 100  124/63 ∑مجموع الوحدات 

تخفيؼ أعراض القمؽ 

% 25,25 25العقمنة 
% 5,05 5الروحانيات والتفاؤؿ 

% 5,05 5و المشاركة  الغيرية
 11,11% 11التسامي 

% 7,07 7روح الدعابة 
% 100 99/54 ∑مجموع الوحدات 

تحسيف صورة  الذات 

% 13,84 9العقمنة 
% 9,23 6الروحانيات والتفاؤؿ 

 18,48% 12والمشاركة  الغيرية
% 10,76 7التسامي 

% 18,48 12روح الدعابة 

 %100 65/46 ∑ مجموع الوحدات ∑
 

 :محور تخفيؼ أعراض االكتئاب  – 1

 % 16,12 من خبلل الجدول يتبين لنا أن الحالة استخدم بشكل اكبر التسامي واإلعبلء بنسبة -  
والمتمثل في سموك اإلبداع في صنع المجوىرات والعمل في الورشة، حيث وجد أسموبا تفريغيا مناسبا،  

 .يساعده في تخطي مشاعر األلم والحزن

، والعبلقات االجتماعية والتشارك مع (الزوجة واألبناء )ثم يعتمد الحالة عمى سموكيات دعم اآلخرين -  
األصدقاء لمخروج من عزلتو والتخمص من الرغبة في البقاء وحيدا، حيث كانت نسبو الغيرية والمشاركة 

% 12,06تقدر ب
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أما عامل الروحانيات واإليمان والتفاؤل فقد ساعد الحالة في التخفيف من الحزن والكآبة من خبلل - 
 .%10,48الرضا بالقضاء والقدر وسجل نسبة تقدر ب

والتي ساعدتو في تقبل مرضو وفيمو وذلك ما ساعد في % 8,87استخدم الحالة العقمنة بنسبة تقدر ب - 
 .تخفيف مشاعر الحزن لديو

وجود عامل المزاح في شخصية المفحوص ، ساعده كذلك في تقبل حالتو والخروج من العزلة -  
 %1,64واالكتئاب وذلك بنسبة تقدر ب

: محور تخفيؼ أعراض القمؽ- 2

 أعراض القمق لدى المفحوص كانت قد تحسنت بسبب تناول األدوية ، إال انو اعتمد كثيرا عمى   -
العقمنة  حيث ساىمت في إعطاءه فكرة واضحة عن المرض من خبلل البحث والتقصي، واكتشاف أىم 
األعراض والعبلجات وبالتالي قرر التوجو إلى طبيب األمراض العصبية حتى يساعده في التحكم في 

 %25,25المشاعر واالنفعاالت السمبية وكانت نسبة توظيف العقمنة في تجاوز القمق تقدر ب
أما التسامي فكان العمل الفني الذي يبرع فيو ،حيث ساعده في توظيف الحركة والنشاط واليياج  -

 11,11%بشكل ايجابي وفعال في إنتاج تمك القطع الفنية وكانت نسبة توظيف اإلعبلء تقدر ب 
روح الدعابة ساعد المفحوص في تجاوز حاالت التوتر وعدم القدرة عمى االسترخاء والخوف من  -

 %7,07المرض وانتشاره، حيث سجمت بنسبة تقدر ب
أما كل من الغيرية واإليمان فقد كانا دعما لو في التقميل من أعراض القمق والخوف والوساوس  -

 %5,05واألفكار التشاؤمية بخصوص المرض والموت وسحل نسب تقدر ب

: محور تحسيف صورة الذات  – 3

 حسب المقابمة العيادية الموجية ، أعراض تشوه صورة الذات كانت تتمثل أكثر شئ في زعزعة الثقة 
بالنفس، وعدم الرضا عن الوضعية الجسدية المتعبة، والجرح النرجسي والخوف من فقدان الييبة والقيمة 
الرجولية، وعدم القدرة عمى تحمل مسؤولية العائمة وعدم الرضا عن ضعف البنية الجسدية ،وىي كميا 

 .أعراض يصعب تقبميا من طرف مريض ذكر تتحقق ذاتو من خبلل كل تمك العناصر

   وقد وظف الحالة مؤشرات الجمد لديو بنسب متفاوتة حيث سجل اعمي نسبة  في توظيف كل من 
الغيرية وروح المزاح والدعابة، فقد ساىم محاوالتو في دعم عائمتو وخمق بعض النشاطات المشتركة في 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 236  عرض ومناقشة النتائج

 

تحقيق شعور بالرضا عن النفس،  كما ساىم سموك المشاركة مع األصدقاء في الخرجات الذكورية نوع من 
% 18,48محاوالت استرجاع القيمة والثقة في النفس وكانت النسبة تقدر ب

كان إطبلع الحالة عمى أىم العبلجات وعمى نسب الشفاء عامل مساعدا في استرجاع الثقة بالنفس و - 
 %13,84والنشاط والحيوية واألمل  حيث وظفت العقمنة بنسبة تقدر ب

اإلبداع في العمل أعطى المفحوص شعورا بالقدرة عمى اإلنتاج و القدرة عمى العمل ودعم العائمة مما - 
 %10,76ساىم في إعطاء قيمة لمذات وتحسين مفيوم الذات  حيث ساىم  توظيف العبلء بنسبة تقدر ب

أما اإليمان والروحانيات فقد ساىمت في تقبل شكل الجسم الجديد المتعب والمرىق بنسبة تقدر -
 %9,23ب

:  لممقابمة العيادية نصؼ الموجيةالتحميؿ الكيفي- 

 مساندي  بناء الجمد: 

    تتضح صيرورة بناء الجمد لدى الحالة من خبلل المؤشرات التي سجميا عمى بنود االستبيان كما ، تمكنا 
من االستدالل عمييا من خبلل روح الدعابة لدى الحالة خبلل كل المقاببلت وخبلل المقابمة العيادية نصف 
الموجية،  والصبر والتفاؤل وقوة اإليمان،  والقدرة عمى عقمنة الصدمة، والمشاركة االجتماعية والغيرية، رغم 

نجيب ساعات طويمة راقد ما ندير والو، نقعد ساعات " أن الحالة مر بمراحل نفسية جد عصيبة حيث يقول
إال انو تمكن من  العودة من جديد إلى مستوى جيد من النشاط "  طويمة وحدي في الغرفة ما ندير والو

والحيوية ، وذلك باالعتماد عمى موارده الذاتية تارة وباالستناد عمى زوجتو وعائمتو وأبناءه تارة أخرى حيث 
سند بناء الجمد لدى الحالة حيث ساعدت الزوجة بتقبميا و باالعتناء بو " ابن العم " مثمت الزوجة والصديق 

ىي مميحة معايا درت فييا حالة مسكينة، صبرت عميا،  تغيضني " كثيرا في تحسن حالتو، حيث يشير 
، كما ساىم ابن عم الحالة كثيرا في دعمو خاصة في مراحل التشخيص األولى وتقديم مسكينة صبرت معايا

 .النصح ومرافقتو في زياراتو إلى األطباء وخاصة الطبيب النفسي

 توظيؼ مؤشرات الجمد: 

لقد تمكن الحالة من توظيف بعض المؤشرات التي سجميا في بنود االستبيان  ، وذلك لتحسين   
حالتو النفسية وتخفيف أعراض القمق واالكتئاب ، التي عانى منيا كما استخدميا أيضا لتحسين صورة 

 بنسبة التسامي والعقمنةالذات لديو واسترجاع الثقة بالنفس، حيث نجده يوظف بشكل اكبر كل من 
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 عمى التوالي،  والتي يمكن االستدالل عمييا من خبلل أقوال المفحوص %24، و%28إجمالية تقدر ب
نتفرج حصص طبية وأشرطة عممية ،خاصة عمى السرطاف، نافيغي في االنترنت نحوس عمى : " التالية

المواقع المي تيدر عمى المرض انتاعي، نحوس عمى العالجات، باالعشاب،  كي حوست في االنترنت 
لقيت بمي ىذا العالج الكيميائي بالدواء ماشي كيما انتاع الدـ، تناحمي الخوؼ، سقسيت وقررت نروح 

وتبين لنا ىتو العبارات الطرق العقبلنية التي اعتمدىا المفحوص الستدخال الصدمة "  لمطبيب النفسي
حيث ساىمت عممية العقمنة في تخفيف  الوساوس والخوف من المرض وانتشاره، خاصة وان عممية 

التقصي والبحث عن المرض وأسبابو وعبلجو جعمت المفحوص يكون عمى دراية تامة بكل ما يمكن أن 
يواجيو مع المرض وبالتالي ساعده ذلك في التحكم كثيرا في أعراض القمق وتخفيف الحزن واأللم خاصة 
عندما عمم بنسبة الشفاء المرتفعة عند الكشف المبكر، كما ساعد في استرجاع الثقة بالنفس وتقبل الجسم 
والتغيرات بشكل مناسب، إما عممية التسامي فتظير في عمميات اإلبداع في صنع المجوىرات ووضع 

لقيت روحي في الخدمة،  وليت ندير دي موداؿ جدد،  " تصاميم مميزة حيث يشير المفحوص بقولو 
وليت نتفنف فييـ ،  نجيب سوايع كامؿ في الخدمة ما نحسش بالوقت ،  نيرب مف القمقة لمقاراج كي 

حيث ساىمت كثيرا في شغل وقت الحالة، واستثمار القمق ".  نخدـ نريح،  في االتولي نصيب راحتي 
 .والحركة واليياج في أعمال فنية مميزة 

 ، %20    أما  توظيف الغيرية فقد كان في المرتبة الثالثة حيث يسجل بنسبة إجمالية تقدر ب 
وتظير  لدى الحالة في  قدرتو عمى العناية بأبنائو وزوجتو ، وعمى قدرتو عمى المحافظة عمى عبلقات 

نمعب " الصداقة والمشاركة مع العائمة الممتدة واألصدقاء، يستدل عمى ذلك من خبلل أقوال الحالة التالية
مع االوالد، نخرجيـ لبرى يحوسو، نيزو السيارة ونخرجو،  نروح لمقيوى ، نروحو لمجبؿ مع والد عمي 

لقد ساىمت الغيرية بشكل كبير في تحسين صورة الذات من خبلل استرجاع اإلحساس ،  " وصحابي
بالقدرة عمى تقديم الدعم والمساندة لؤلبناء و القدرة عمى تحمل مسؤوليتيم مما يساىم بشكل كبير في 

 .التخفيف من وطأة الجرح النرجسي

وقد اعتمد الحالة بشكل اقل عمى كل من روح الدعابة واإليمان والروحانيات حيث سجل نسبة 
، حيث خفف عامل المزاح من شدة الصدمة ومن %15 و% 13إجمالية فييما عمى التوالي قدرت ب 

أعراض القمق واالكتئاب كما ساىم في تقبل صورة الذات بشكل اجتماعي دون الخوف من نظرة الشفقة 
وليت نجيبيا بضحكة، " والتعاطف من اآلخرين، ويستدل عمى ىذا التوظيف من خبلل األقوال التالية
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ونتمسخر مع صحابي، والفت بخميقتي ضحؾ، كنت بوقوص ضحؾ، حتى ضرؾ مازلت ضحؾ، عجبت 
 " كامؿ الفرمميات في السبيطار ضحؾ

نوض نصمي "  وكان لمجانب اإليماني  أيضا دور ميم حيث يستدل عميو من خبلل األقوال التالية
ونقرى القراف، رحت لممرقيف،  نرقي روحي ، نقرى وحدي القراف، نروح لممسجد نصمي الفجر ديمة 

 ".صالتي في الوقت، نحاوؿ نستغفر

 ويمكن القول أن الحالة تبنى توظيفا نفسيا متنوعا لمجمد ، حيث اعتمد عمى العقمنة والتسامي 
قمق، اكتئاب، تشوه صورة  )والغيرية واإليمان وروح الدعابة، في مواجية ما يعاني منو من أعراض نفسية 

 (الذات

 عرض وتحميؿ نتائج اختبار الروشاخ: 

 :يمثؿ تقدير استجابات المفحوص (21)جدوؿ 

الشائعة
المحتوى 
 

المحدد
 

المكاف
البطاقات االستجابة التحقيؽ  

 
 

 
 شا
 شا
 
 شا

 
 حي
 حي
 شئ
 حي

 
 +ش
 +ش
 +ش
 +ش

 
 ؾ
 ؾ
 ؾ
 جج

 
 الكؿ
 الكؿ
 الكؿ

 الجانبيف العموييف
 

         5"        :وضع اصمي
  

 حمامة فاتحة جنحييا  -
 فراخ  -
 شغؿ ماسؾ -

 غراباف
                 55" 

1 

 
 شا 
 
 
 

 شا 

 
 بشر
 

 تشر 
 

 حي 

 
 +ش
 

 -ش
 

 ح حي

 
 ؾ
 
 ج
 
 ج

 
 الكؿ
 

 األحمر العموي
 

األسود يباونو فيمة يمعب 
 مع بعض بالخرطـو

 تناظر

 "5:            وضع اصمي
زوج عباد متقابميف، يد  -
 بيد
ىنا شغؿ رئة انتاع  -
 بنادـ
يبانولي ىنا ثاني شغؿ  -

زوج فيمة متقابميف بالخرطـو 
 انتاعيـ

 د1                  
 

2 
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 االحمر في الوسط فراشة
االحمر عمى الجانبيف ما 

فيمتوش يبالي ىدو 
نساء يعزمو ويديرو 

سحر واىنا راىـ 
يستخرجو اعضاء الموتى 
 ىده كميتيف انتاع بنادـ 

 "2:                   وضع اصمي
ىذي باينة زوج عباد يكونو نساء راىـ 
يحركو في ىده الحاجة ىنا في الوسط  
كي تحركت خرجت ىده الفراشة الحمراء 

 وطارت 
 
 
 

 د1                            
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 ض ش
 

 
 
 
 ؾ 
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 وضع اصمي
 وضع جانبي

 "25وضع اصمي                
ىدو ما بانوليش مميح يطيرلي  -

رئة انتاع بنادـ يتكيؼ بزاؼ 
مريضة بالسرطاف ىاكي تشوؼ 

 كحمة مف الدخاف 
 د20و1                 -

4 
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 حي
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 "5:       وضع اصمي الكؿ
ىاذي ساىمة باينة طوؿ خفاش       
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 "10:                 وضع اصمي
ىده ماشي مميحة طوؿ مظممة،  -

كيؼ كيؼ رئة انتاع واحد 
 مريض مدخف ،

 كبدة مريضة بالسرطاف حتى  -
 "55كحالت،     
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 "5:                 وضع اصمي
 زوج عباد  -
 زوج وجوه بنات  -
زوج يديف مدايريف عالمة  -

 "j’aime    55إعجاب 
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 الكؿ
 البرتقالي السفمي

 "5:         وضع اصمي
ىذي لوحة  ممونة ، ييا بزاؼ -

 االلواف،
 فصوص ممونيف،-  
 ىده فراشة- 

8 
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 االخضر العموي

ىنا زوج نمورة ، حاكميف غير - 
 بالسيؼ راح يطيحو يظيرلي 

الفوؽ حيواف انتاع البحر - 
 "59حبار وال        
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 الوردي
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 الوسط

 

 "5:               وضع اصمي
 زوج زرافات  -
 زوج عواد  -
 زوج رؤوس زرافات  -
 لتحت دخاف مموف وردي -
 ىنا رئة -
 القصبة اليوائية   -
 د1,15                    -
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 األزرؽ الجانبي
 

 الوردي في الوسط
 

 الرمادي العموي
 

 البرتقالي الجانبي
 
 
 

 األخضر الوسط
 ا

 األصفر الجانبي

 "7:           وضع اصمي
 ىدي ثاني لوحة  ممونة

عنكبوت ىذا ىنا وال سرطاف  -
 البحر 

 رئتيف فييـ التياب او سرطاف -
قصبة ىوائية ورئتيف ثاني  -

 مراض، ىاؾ تشوؼ المرض ىنا
 كميتيف -
كمش انتاعو مريض مشالو  -

 السرطاف في كمش الكمية والرئة
االخضر ىذاؾ المصراف حتى ىو  -

 مريض
 ىدو شغؿ حيواتات انتاع البحر               -

 د2

1
0 

 :اختبار االختيارات

 . فييا الواف تباف فصوص 8 جاتني ساىمة، البطاقة 5البطاقة : البطاقات

 . ما عجبونيش 4،  البطاقة 6البطاقة : البطاقات
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 تحميؿ برتوكوؿ الحالة: 
 البسيكوغراـ: 

  ثا اقؿ مف المعدؿ 17,5" =  زمن كل استجابة   ،35  :االستجاباتعدد 

% 60 اقل من ( %43)، = ج :التموقعات

%. 20، أكثر من  ( %43)، = ؾ 

%.  20،اقل من  (14%)،  = جج

%. 10اقل من ، (%0)،  =  شؼ

 .جج    ج ؾ :نمط المقاربة 

 0 +-= ، ش12  = ، ش ل2 -= ش ،9+ =  ش:المحددات

 %37= % حي ،% 31 %=ش  ،% 81+%=ش

. 8=ؿ∑، %43 %=ؿ

 2=  .، ض ش 0 =، ض 5  = ش ض

  ، 1=،  ح ب 2= ، ب 2= ، ج ب 1=، ج حي 13= حي   ،2 = ل ش

.  نمط منبسط محض8 = مجموع ل 1 =  ح ب :نمط الرجع الحميـ 

 .0= جنس;11  =   تشر

   قمؽ كبير    %37= معادلة القمؽ 

 11  =الشائعات،  منتظم   :التتابع 

 . معادلة قمؽ مرتفعة,   2: تناظر في البطاقات  :النقاط الحساسة
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 الييكؿ الفكري: 
 كما تدل عمى رغبة في لفت انتباه  عمى عدم وجود تثبيط أو كف ،الكبيرةتدل إنتاجية المفحوص  -

 عقدة الذكاء، أو عمى قدرة خيالية واسعة لدى المفحوص، و حاجة ماسة روشاخالفاحص، حسب 
،قد يدل عمى  عجز عن مراقبة   كل بطاقة يعتبر قصير إلى حد ما  كما أن متوسط زمنلمتعبير ،

  . األفكار والسيطرة عمييا
أما بالنسبة لنمط المعالجة  فقد كان متنوعا  ويتساوى فيو التناول الكمي مع التناول   -

الجزئي ، مع وجود استجابات ابتكاريو اسقاطية ، اعتمد عمييا المفحوص لتحاشي صدمات 
البطاقات ،  ونسبتيا جيدة تمغي احتمالية الكف والتثبيط،  إن أسموب المعالجة، لدى المفحوص 

 مع الواقع في مختمف  مرونة لمذات وقدرة عمى التكيؼالثري والمتنوع يدل عمى وجود
الوضعيات،  وبالتالي فان الحالة يعالج مشاكمو اليومية من خبلل االىتمام بالكميات  والجزئيات 

 .معا 
.   في دائرة السواءفيو وبالتالي المنتظم يعتبر تتابع المفحوص من النوع  -
 .، تدل عمى ذكاء فوق المتوسط %مقارنة ب نسبة حي + % ارتفاع نسبة ش -

 الييكؿ العاطفي: 
وجود استجابات بشرية بعدد كاف غير مرتفع لدى المفحوص يدل عمى قدرة عمى ربط  -

نيا ترافقت مع عدد معتبر من االستجابات المونيةعالقات اجتماعية وتقمص بشري  .، خاصة وا 
بقدرة المفحوص عمى تكويف يعتبر نمط الرجع الحميم لمحالة منبسط محض، مما يوحي  -

حيث كانت االستجابات من نوع ش ل اكبر من باقي االستجابات المونية،  ،عالقات مع اآلخريف
 .قدرات لمتكيؼ العاطفي، والغيريةوىو ما يمثل 

 سجل المفحوص عدد مناسب من االستجابات الشكمية التضميمية والتي تمثل محاوالت -
، رغم وجود عبلمات القمق لدى لمسيطرة عمى القمؽ واالكتئاب في البطاقات االرتكاسية

 . المفحوص 
، وىي غالبا راجعة إلى االستجابات التشريحية التي قد ية لإال أن معادلة القمق نسبتيا عا -

تفسر باىتمام حقيق، بالجسم والتي تظير خاصة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض عضوية 
 .خطيرة
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 :مراقبة العاطفة والقدرة عمى التكيؼ -
مترافقة مع عدد كاف من استجابات كمية  مما +% تعتبر مرنة بالنسبة لمحالة حيث أن نسبة ش   -

 .يدل عمى قدرة األنا عمى السيطرة عمى االنفعاالت وضبطيا
 البروتوكول غني باالستجابات المونية مما يدل عمى عاطفة خصبة لدى الحالة  -
  كما نجد لدى المفحوص عدد مناسب من الشائعات،   وىو ما يعزز قدراتو عمى  -

 .التكيف
استخدام عدد كاف من االستجابات الشكمية لدى المفحوص يدل عمى بذلو مجيودا  -

لمسيطرة عمى الوضعية الصراعية لموحات االختبار ،  وىي دليل عمى نوعية االستجابة في 
مواجية الوضعيات المقمقة ، ويمكن االستدالل  منيا عمى مرونة األنا لدى المفحوص، كما تدل 
عمى محاوالتو لمتكيف مع الحياة اليومية،  ، إن ظيور استجابات شكمية سمبية لدى الحالة مرتبط 

 .باالستجابات التشريحية والتي غالبا ما تكون ناتجة عن اىتمام بالجسم
 :النقاط الحساسة -
تناظرية في بطاقات الدخول في وضعيات جديدة وبطاقات العدوانية وجود استجابة   -

وبطاقة التقمص والبطاقة  األمومة ، مع معادلة قمق مرتفعة تدل عمى صعوبات في مواجية 
 .الصراع الذي تثيره ىتو الموحات

 التفسير الدينامكي: 

 :1البطاقة 

يدة بشكل مناسب ، حيث تظير لنا في الموحة دتمكن المفحوص من مواجية الوضعيات الجي
األولى االستجابة الشائعة والتي تمثل الدفاع األكثر شيوعا ضد صدمة الموحة ، كما أن زمن الرجع 

 عمى التصدي لمتحريض الذي تثيره البطاقة صكان مناسبا ، وعدد االستجابات كاف، إن قدرة المفحو
. األولى قد يتماثل مع قدرتو عمى التصدي لممواضيع الجديدة في الحياة 

 :2البطاقة 

لمفحوص من مواجية إشكالية العدوانية بشكل جيد رغم وجود إدراك لمتناظر إال انو تمكن مكن ات
من إعطاء استجابة شائعة كما تمكن من إدراك المون األحمر بشكل جزئي مع إدراج الحركة بعد 

. مجيود كبير في التحقيق
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 :3البطاقة 

كما ال يحتمل أن يكون لديو إشكالية في التقمص عاني المفحوص من إشكالية في التقمص، يال 
، وكان إدراج المون .الجنسي،  حيث واجو إشكالية الموحة باستجابات شائعة بشرية مع وجود الحركة

 .األحمر في الجزئيات والكميات معا

 : 4البطاقة

، جاءت  بعد زمن رجع أطول بقميل من البطاقات استجابة المفحوص لمبطاقة التضميمية األولى
 ،  مع محتوى تشريحي،(ض ش )السابقة مع قمب لموحات، ثم استفسار ، مع إعطاء استجابة واحدة فقط 

 أو انقبلب العدوانية إلى اكتئاب أو نوع من القمق وحي بوجود نوع من أعراض  االكتئاب  لديو،تقد 
.  لكنيا ال تصل إلى حد االكتتاب الحاد أو العبلمات االنتحارية خاصة في غياب الشائعة،  الطفمي،

 : 5البطاقة 

تبدو صورة الذات لدى المفحوص جيدة ، حيث أن ارتباطاه بالواقع جيد،  ولديو قدرة جيدة عمى 
. التكيف وىذا ما توضحو االستجابة الكمية والشائعة في البطاقة الخامسة

 :6البطاقة 

البطاقة الجنسية لم تدرك بشكل مريح لدى المفحوص حيث غمب التضميل عمى الشكل في االستجابة 
األولى، والتي كانت تشريحية، وتوحي باىتمام مبالغ بالجسم، ويمكن االستدالل عمى وجود عدم رضا عن 
 .الوضعية الجنسية لدى المفحوص رغم وجود ذكر لمتقسيمات والتي سيطر  عمييا  المحدد التضميمي أكثر

 : 7البطاقة

 رغم وجود التناظر في بطاقة األمومة إال أن إدراك الحركة األنثوية يدل عمى عدم وجود توتر في 
. العبلقة مع إالم

 :8البطاقة 

استجابات المفحوص في البطاقة الثامنة، تشير إلى تكيف عاطفي مقبول، حيث تمكن من إدراك 
االستجابة الشائعة، إضافة إلى سيطرة االستجابات من نوع ش ل وىي القدرة عمى التحكم في العاطفة 

 .والمرونة العاطفية
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 : 9البطاقة

في البطاقة المرفوضة اظير المفحوص ذكاء اكبر من المعدل مع نضج عاطفي كاف،  حيث تمكن 
من إعطاء استجابات كمية لموحة ، من خبلل دمج مختمف أجزاء الموحة، إضافة إلى تقديمو  استجابات 

 .شكمية لونية أكثر من االستجابات المونية الشكمية وغياب االستجابات المونية المحضة 

 : 10البطاقة 

البطاقة األخيرة جاءت كانفراج لممفحوص أين أعطى اكبر عدد من االستجابات والتي جاء اغمبيا ذا 
محتوى حيواني وتشريحي ، كما أعطى المفحوص استجابة كمية قد تدل عمى قدرة كبيرة عمى التنظيم، 
 .ظيور استجابة شائعة يدل عمى  قدرة عمى الخروج من الوضعية الصراعية لبلختبار بشكل تكيفي مبلئم

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ االختبار :  
 ناضج قادر عمى التكيف االجتماعي وربط عبلقات و رجل يمكن القول بان المفحوص ه  -

عراض  لديو ، و رغم وجود قمق حول  قمق واكتئاب اجتماعية مناسبة، ، بالرغم من وجود عبلمات وا 
 والذي يتبلءم مع نوعية المرض العضوي الذي يعاني منو،  والذي أدى إلى ضعف المواضيع الجنسية ،

ظير قدرات مناسبة لممقاومة والدفاع ضد القمق ي إال أنو في البنية وتراجع القدرات الجسدية والجنسية ،
ويمكن إرجاع ذلك إلى توظيف   كما توضحو استجابات المفحوص لمبطاقات االرتكاسية،واالكتئاب،

 بدي المفحوص صورة ذات ايجابية، يوذلك من خبلل مراقبة مرنة من طرف األنا ،  وصيرورة الجمد لديو 
رغم  تغيرات الجسم الكثيرة التي أصابتو بعد المرض، والتي  يترتب عنيا تشوه في الصورة الجسدية، 

وبالتالي اضطراب صورة الذات،  إال أن  الجياز النفسي لممفحوص يعمل عمى استثمار الطاقة النفسية 
بشكل مناسب لتحقيق التوازن النفسي ، وذلك ما يوحي بوجود توظيف لصيرورة الجمد لديو عمى ىذا 

 . المستوى

 عرض وتحميؿ استجابات تفيـ الموضوع : 
 :استخراج السياقات الدفاعية -

 :1البطاقة 

طفل صغير يبان ما عندوش أمو أو أبوه، يتيم، كي يتفكر امو وباباه يحزن ويروح عند الكمان 
انتاعو ، دار الموسيقى صاحب ، كي يحزن يروح لمكمان انتاعو، بصح يبان ما قدرش يخدم بيو، ممكن 
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ىدي المرة تعبان بزاف، عندو مشكمة كبيرة ىدي المرة، بصح ىو مادام يحب الموسيقى يمقى حل في 
 الموسيقى بعد، خاطر ىو يريح في الموسيقى

 :ديناميكية الصراعات

،  ثم يبدا المفحوص (b2-1)بعد زمن كمون قصير جدا،  يدخل المفحوص في  التعبير مباشرة 
،  مع نسج قصة  (A2-8)، ثم  المجوء إلى التكرار واالجترار (A2-1)قصتو بوصف مع التعمق باألجزاء 

، مع تشديد عمى (B1-2)، مع إدخال أشخاص غير مشكمين في الصورة(B1-1)من اختراع شخصي
،  ثم لجوء (B1-4)، مع تعبيرات لفظية عن عواطف متكيفة مع المنبو(B2-3)العبلقات بين األشخاص

، والتشديد عمى الصراع  (A2-1)، مع عودة لموصف والتعمق باالجزاء (A2-13)الى التجريد والعقمنة 
  (CM2)، ثم مثمنة  ايجابية لمموضوع(A2-17)بين شخصي 

دراؾ اإلشكالية المقروئية  : وا 

جاءت مقروئية الفاحص ليده الموحة جيدة  حيث تناوبت السياقات الدفاعية ، كما   تمكن من إدراك 
المحتوى الظاىر لموحة ، كما تمكن من أدراك التحريضات الكامنة لموحة ، و تمكن المفحوص من تقمص 

 .شخصية الطفل الصغير الذي يجد نفسو في مواجية موضوع  راشد يحمل دالالت رمزية واضحة

 ىدا المسئول عمييم راجل صحيح ، في كامل القوة انتاعو الباس عميو، بصح ممكن :عائمة  :2الموحة 
فقراء الزم يخدم بزاف ما قدرش يكفييم، بصح صحيح اهلل يبارك ىاك تشوف كامل األرض ىديك ىو لي 
حرثيا، ىذي تبان يحبيا ، بصح ماقبمتش بيو ىي قارية، ىو فبلح، ىذي أمو، ما عندىمش شكون يقوم 
 بييم باباه متوفي، ىو المسئول، ىذي تقرى في الجامعة ، ىو خير الفبلحة ، بصح معميش الميم الصحة 

، تعرف عمى (A2-17)،   عنونة القصة (B2-1)دخول مباشر في التعبير :ديناميكية الصراعات 
وتشديد عمى موضوعات الحياة اليومية ،  (A2-1)شخصيات البطاقة ووصفيم مع التعمق باألجزاء 

،  مع نسج قصة  من (، (B1-3)، مع وجود تقمصات مرنة ومنتشرة لشخصيات القصة(CF2)والعممية
، مع تشديد عمى (B1-4)،  مع وجود تعبيرات ممونة عن العاطفة حسب المنبو (B1-1)اختراع شخصي

،  مع ظيور سياقات (A2-17)، والتشديد عمى الصراع بين شخصي (B2-3)العبلقات بين األشخاص
  ،(A2-13)العقمنة والتجريد لحل اإلشكالية 
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دراؾ اإلشكالية   جاءت مقروئية الموحة جيدة حيث تنوعت السياقات الدفاعية  إلى حد ما،  : المقروئية وا 
تمكن المفحوص من التعبير عن  الصراع االوديبي  بشكل واضح كما  تمكن من أدراك المحتوى الظاىر 

 .لموحة والتعرف عمى الشخصيات، وعمى وجود صراع نفسي داخمي لدى شخصيات الموحة

ىذا شخص مريض طول، ما قدرش يقاوم المرض طاح خبلص ، ال زم يعيط كاش واحد :3الموحة 
 .يعاونو،  وحدو ما يقدرش، باين مريض بزاف

سقاط وتقمص ، (B2-1)دخول مباشر في التعبير:ديناميكية الصراعات وصف لشخصية البطاقة وا 
وتكرار لوصف الصراعات ( A2-17) ، مع تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية(B1-3)مباشر 

، لجوء الى العقمنة لمخروج من (B2-4 )وتعبير لفظي عن عواطف قوية ، (A2-8)النفسية الداخمية 
 (.A2-13)الصراع النفسي الداخمي 

دراؾ اإلشكالية    كانت مقروئية المفحوص جيدة  حيث تناوبت السياقات بين الرقابة :المقروئية وا 
والمرونة ، كما تمكن من إدراك التحريضات الكامنة لموحة ، وتمكن المفحوص من التطرق إلى إشكالية 

 .فقدان الموضوع ، والوضعية االكتئابية وذلك بشكل جيد دون إلى المجوء إلى الكف أو التجنب

 مراة مع راجميا، ىو حاب يروح ىي حكمت فيو، يتبالي حاب يروح، مخبي عمييا :couple :4الموحة 
  .حاجة، ما حبش يبنميا ىو مريض، ما حبش يقمقيا، يتحمل وحده المرض ما حبش يقمقيا

-A2)عقمنة من خبلل إعطاء عنوان لموحة ، ( B2-1)دخول مباشر في التعبير  :ديناميكية الصراعات
،  التطرق إلى وجود (B1-3)، التعرف عمى األشخاص وتقمص مرن ومتنوع  لشخصيات الموحة (13

والتشديد عمى الصراع بين ، (B2-3 )صراع نفسي عبلئقي  وتشديد عمى العبلقات بين األشخاص
 (.A2-13)والرجوع الى العقمنة لمحاولة حل الصراع من خبلل  التجريد  ( A2-17)شخصي 

دراؾ اإلشكالية  جاءت المقروئية جيدة وتناوبت السياقات بين سياقات الرقابة والمرونة،  كما  :المقروئية وا 
 .تمكن المفحوصة من إدراك الفروق الجنسية والعبلقة النزوية والصراع  العدواني والميبيدي لمشخصيات 

امرأة حمت الباب اطل واش كاين لداخل ، تبان الشمبرة مميحة ، ممكن تتفقد راجميا وال ولدىا  :5الموحة 
 .ممكن راه كان مريض

) ، التعرف عمى الشخصيات وتقمص مرن  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكيات الصراع
B1-3) مع تشديد عمى الحياة اليومية والعممية ،(CF2).  
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دراؾ اإلشكالية استخدم المفحوص سياقات دفاعية مختمفة ، وتمكن من إدراك واضح   :المقروئية وا 
 .لمتحريضات الكامنة لموحة ، والتي تتمثل في تقمص الصورة االمومية ، التي تقتحم الغرفة 

ىدا راجل مع أمو، راح مدة طويمة ومن بعد رجع، حازنة عميو وال ممكن غضبت منو،  : BM6الموحة  
 .ىو عندو مشكل حب يحمو وحده ما حبش يقوليا،  راح يطمب منيا سماح باه ترضى عميو

، والتعرف عمى األشخاص ،   مع وصف ( B2-1)دخول مباشر في التعبير  :ديناميكية الصراعات
،  مع وجود (B1-1)، مع نسج قصة  من اختراع شخصي( A2-1)متعمق باألجزاء وتعاير ألشخاص 

، (B2-3)، مع تشديد عمى العبلقات بين األشخاص(B1-4)تعبيرات ممونة عن العاطفة حسب المنبو 
 .( A2-13)،  لجوء الى التجريد والعقمنة (A2-17)والتشديد عمى الصراع بين شخصي 

دراؾ اإلشكالية   تعتبر المقروئية جيدة في ىذه الموحة ، حيث تميزت بتنوع  السياقات ،  :المقروئية وا 
 .وادراك لممحتوى الظاىري والتحريض الكامن لموحة

ضحك ، حاجة انتاع دراىم، مشكل وال قضية، شوف كيفاه يخبر : BM: LES AFFAIRES 7الموحة 
فيو تكون حاجة سرية، ىداك ممكن باباه مريض راه يخبر فيو ويقولو ما تخبر حتى واحد خاطر قريب 

 .يموت، يبان مشوكي، خاف من المسؤولية، ىذا المرض وراثي 

،   تقمصات (A2-13)، مع عنونة لمقصة (B2-1)دخول مباشر في التعبير  :ديناميكية الصراعات
، (A2-1)،استخدام الوصف مع التعمق باألجزاء، بما في ذلك تعبير األشخاص وىيأتيم  (B1-3 )مرنة 

، ، (CC2)،كما استخدم المفحوص اإلشارة إلى  الفاحص (B2-3)وتشديد عمى العبلقات بين األشخاص 
،  مع ىيئات تدل (CN2)،  والمجوء الى مصادر شخصية (B1-1)مع نسج قصة  من اختراع شخصي

 ( CN4)عمى العواطف 

دراؾ اإلشكالية   جيدة حيث تنوعت السياقات الدفاعية وتمكن المفحوص ¨تعتبر المقروئية  :المقروئية وا 
من إدراك المضمون الظاىر لموحة والتحريضات الكامنة إلى حد ما ، من خبلل التمميح الى  الصراع 

 .(ابن - اب  )العبلئقي

 شوفي ىنا جراحين ، راه ممزم باه يدير ىذي العممية سينو ما يرتاحش، :غرفة العمميات : 8BMالموحة 
راه مخدر بصح يحمم شاف روحو صغير وصحيح، كي يفطن يمقى روحو تبدل خبلص، بصح الزم 

 .يداوي العممية ىي الحل ما يقدرش ييرب منيا العبلج في العممية 
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إشارة لمفاحص ، (A2-13) ، عنونة (B2-1)دخول مباشر في القصة :  ديناميكية الصراعات
(CC2) وصف مع التعمق باألجزاء ،(A2-1)مع التبرير بتمك األجزاء  ، (A2-2) عقمنة  ،

، (B1-1)نسج قصة من اختراع شخصي،(CN10)، مثمنة ذاتية واجزاء نرجسية(A2-13)وتجريد
 ،(A2-17)، وتشديد عمى صراعات نفسية داخمية(CN2)واالعتماد عمى مصادر شخصية

تعتبر جيدة حيث تناوبت السياقات الدفاعية بين المرونة ولرقابة وسياقات الكف، كما تمكن :  المقروئية
 .المفحوص من التعرف عمى المحتوى الظاىر والكامن لموحة

 كبرو مع بعض وكانو متفاىمين صبرو مع بعض وىي تحممت المرض انتاعو :زواج مثالي :10الموحة 
 .وصبرت معاه،  عقبو كمش مع بعض ،الفقر، الجوع،  المرض، عشرة حقيقة

، مثمنة ايجابية (A2-13)، عنونة لمقصة(B2-1)دخول مباشر في التعبير  :ديناميكية الصراعات
، مع تشديد (CN3)، مع عاطفة معنونة(B2-3)، وتشديد عمى العبلقات بين األشخاص(CM2)لمموضوع

 (.A2-13)، وتجريد (CF3)عمى الحياة العممية واليومية

دراؾ اإلشكالية  جاءت السياقات الدفاعية متنوعة بين الرقابة والمرونة والكف، وتمكن : المقروئية وا 
 .المفحوص من إدراك العبلقة بين شخصيات الموحة والممضون الكامن 

ضحك، لتحت جاىنامة، الفوق الجنة ىذي طريق الجنة باينة ، تبعوىا : ىروب مف الجحيـ: 11الموحة 
 .نوصموليا

،  مع (A2-13)، ،مع إعطاء عنوان  لموحة  (B2-1)دخول مباشر في التعبير  :ديناميكية الصراعات
، ووصف مع التعمق (A2-8)،مع تكرار واجترار(B1-1)إعطاء قصة منسوجة من اختراع شخصي 

 (.A2-13)، ثم عقمنة(A2-2)،مع تبرير الوصف (A2-1)باألجزاء

دراؾ اإلشكالية تناوبت السياقات بين الرقابة والمرونة ، وتعتبر مقروئية متوسطة ، كما تمكن  :المقروئية وا 
 .المفحوص من أدراك التحريضات الكامنة لموحة

 ىذا الراجل في حالة غضب شديد ما فاقش وقتل مرتو ، ضرك ندم تبالي :جريمة قتؿ : 13MFالموحة 
كان سكران وال مدروقي، قتميا وال خنقيا، ممكن ندم ضرك، شوفي رآه يبكي ، كي فاق رآه نادم، 

 .نورمالمون يتصل بالشرطة ويسمم روحو خير 
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، (A2-13)، يعطي المفحوص عنوان لمقصة(B2-1)بعد دخول مباشر في التعبير :ديناميكية الصراعات
ياب بين  التعبير النزوي والدفاع (B1-3)مع تقمصات مرنة لؤلشخاص ، ثم (A2-7)،  مع ذىاب وا 

، (A2-2)، والتبرير (A2-1)، مع التعمق بالتفاصيل و(CC2)، و إشارة لمفاحص(A2-8)تكرار واجترار 
 (.A2-13)، ثم المجوء إلى العقمنة كحل أخير(A2-17)مع التشديد عمى الصراع بين شخصي

دراؾ اإلشكالية  أدرك المفحوص إشكالية الموحة جيدا، كما تمكن من إدراك المضمون : المقروئية وا 
 .الظاىري وجاءت السياقات الدفاعية متنوعة أيضا

ىادي ماشي باينة مميح، شغل رياح قاوية ىنا ديار ، الناس كل دخمت لديارىا الجو ماشي : 19الموحة
 ,مميح خبلص

، يشير المفحوص الى غموض (CP1)بعد زمن كمون طويل نسبيا  :ديناميكية الصراع
، مع تشديد عمى الحياة اليومية (CF1)، ثم يمجا الى التمسك بالمحتوى الظاىري لموحة (CC3)الموحة
 (.CM2)، مع مثمنة سمبية لمموضوع(CF2)والعممية

دراؾ اإلشكالية تعتبر المقروئية في ىده الموحة سيئة حيث كانت كل السياقات من نوع : المقروئية وا 
 .الكف والتجنب، إال إن المفحوص أدرك التحريض الكامن المقمق لموحة 

صمت ، نشوف حياة طويمة وصعيبة، واحد صغير عندو بزاف مشاكل في حياتو حتى : 16الموحة 
 .مرض، بصح ما زال عايش وقادر ييدر ويضحك ويقوم بعائمتو وأوالده 

، ثم تشديد عمى االنطباع (A2-13)، إعطاء عنوان لموحة(CP1)بعد زمن كمون  :ديناميكية الصراعات
، مع (CM2)، ثم مثمنة سمبية لمموضوع(B1-1)، مع قصة منسوجة من اختراع شخصي(CN1)الذاتي

، مع التشديد عمى الحياة (A2-13)ثم المجوء إلى العقمنة  (A2-17)تشديد عمى الصراع الشخصي
 (.CF2)اليومية والعممية

دراؾ اإلشكالية  تعتبر المقروئية جيدة حيث جاءت السياقات الدفاعية متنوعة ،  كما : المقروئية  وا 
 .تمكن المفحوص من إسقاط واقعو اليومي عمى الموحة البيضاء بشكل جيد ، وىو ما يمثل الصورة الذاتية 
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 :يمثؿ مجمؿ السياقات الدفاعية  (22)جدوؿ 

 السياقات األولية سياقات التجنب سياقات المرونة سياقات الرقابة
A1=0 B1=17 CF=6 

E=0 
A2= 42 B2=18 

CP=2 
CN=6 
CM=3 
CC=4 

∑   42  = ∑35= ∑  21= ∑ 0= 
 

 الدفاعية خالصة تحميؿ السياقات: 

 تمييا  ، بشكل متقارب  يدمج المفحوص بشكل متنوع سياقات كل من الرقابة مع سياقات المرونة
سياقات التجنب وذلك بعدد كاف ، حيث يدل ذلك عمى قدرة المفحوص عمى تناول الواقع الظاىري 

دماجو بشكل جيد ، حيث يعبر اعتماده، عمى سياقات التجنب، مع سياقات كل من الرقابة والمرونة ،  وا 
قدرات دفاعية وفكرية وتصورية وىوامية لمواجية إشكالية االختبار ، حيث أن سياقات الرقابة تفيد بوجود 

مؤشر سميم لمتكيف مع الواقع  وخاصة في التمسك بالجزئيات وعزل التصورات والعواطف ، كما أن 
سياقات التجنب العممي المرافقة لسياقات الرقابة تعطي موازنة لمتنظيم العصابي من خبلل الرجوع إلى 

العناصر اليومية لمتخفيف من وطأة الصراعات العصابية وتجنبيا وىو ما يمثل بحث من طرف 
 A2-13=15المفحوص لمتكيف مع الواقع  واالندماج الناجح فيو ، تبرز سياقات الرقابة من نوع العقمنة 

  بشكل كبير لدى المفحوص  وىو ما يدل عمى القدرة عمى ارصان الصراع الناجم عن إشكاليات  
االختبار ، رغم بروز السياقات من نوع الصراع البين شخصي ،  أما بروز سياقات المرونة من نوع 

B2-3   فتدل عمى الحاجة إلى بناء عبلقات بين األشخاص،  بعيدا عن إثارة الصراع بينيم ، وىو ما 
 تدل عمى قدرة خاصة عمى B1-1يمثل توظيف سميم لؤلىداف  ، كما أن سياقات المرونة من نوع 

 . التعبير والمجوء إلى الواقع الشخصي

سياقات التجنب سيطرت عمييا السياقات من  النوع الفوبي والنرجسي، والتي تمثل آليات دفاعية ضد 
قمق االختبار،  مع ذلك فيي متزامنة مع سياقات من نوع المجوء إلى الواقع اليومي والحالي، و اإلشارة 

إلى المفحوص والتي تدل عمى نوع من االرتباط الجيد بالواقع، كما أن  ترافقيا مع عدد كاف من سياقات 
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المرونة والرقابة غير الصمبة،  يساعد في التخفيف من حده الصراع النفسي الناجم عن إشكاليات لوحات 
 .االختبار

 : مقروئية االختبار والقدرة عمى إدراؾ اإلشكاليات -

تعكس مقروئية الحالة الجيدة ألغمب الموحات  نوعية العبلقة بين العالم الداخمي  لو   والعالم 
الخارجي ، حيث يعكس تنوع السياقات الدفاعية وقدرة المفحوص عمى بناء جيد لمقصص ، قدرتو عمى 
التفريغ والتعبير عن التصورات  والوجدانيات التي يحرضيا االختبار ، حيث  لم  يسجل الحالة سياقات 
كف كثيرة خاصة المتعمقة منيا بزمن الكون الطويل ، سواء أثناء  السرد أو في بداية القصة ،  مما يدل 
عمى وجود نوع من الرقابة المرنة غير المتشددة، والقصص جاءت بشكل يعتبر عموما مقبول فيي ليست 

مختصرة بشكل يمغي معناىا، مما يدل عمى قدرة المفحوص عمى المواجية ، وقدرتو عمى اإلفضاء و 
،  باإلضافة إلى قدرتو عمى تعريف اغمب شخصيات القصص، وتحديد (خاصية األفراد الجمدين)السرد 

الجنس بدقة،  والتعريف بنوع الصراعات بين األفراد ونوع العبلقات بينيم،  في اغمب الموحات ، 
االستخدام المنعدم لسياقات األولية يدل عمى قوة األنا  لدى المفحوص، كما أن  التناوب المتساوي في 

 .استخدام سياقات الرقابة والمرونة يدل عمى تعبير ىوامي ورقابة مرنين

قدرة المفحوص عمى إدراك التحريضات الكامنة ألغمب الموحات يدل عمى  سبلمة  التنظيم النفسي ، 
 .والقدرة عمى إيجاد حمول لمصراع النفسي عمى المستوى الواقعي ، واليوامي

  تحميؿ قصص االختبار حسب موراي: 

حرب ، وىنا جنود فييم لي مجروح وفييم لي مات، ىذي ىي : نياية المعركة:  9BMالموحة 
 .الحرب الزم واحد يموت وواحد يعيش، الزم تضحيات

ىذا الشخص مرضو قاتل زار كل االطباء ما نفعوىش، ياس عاد  تمثؿ اليأس،  :  12Mالموحة 
يروح لمسحارين والمشعوذين ، ىنا زعمة راح لممرقي، بصح ىو يقدر يرقي روحو ، خاطر كميم 

 .مشعوذين

 عزل روحو، عزل روحو من بعد قرر يخرج من الشمبرة انتاعو، مظممة حب :األمؿ : 14الموحة
 .ييرب، حل الطاقة باه ييرب لبرى كره من الظممة والعزلة 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 253  عرض ومناقشة النتائج

 

عزرين، ضحك، جاىم عزرين، جاء يقبض االرواح،  راه يدور عمييم في الجبانة، ىذا : 15الموحة 
واحد مات مؤخرا، غير كيما دفنوه ، مازال جديد ضحك،  ىاذو كامل ماتو بالسرطان ىذا ىو 

السرطان ظير في ىيئة راجل راه جاء يحسب عدد الضحايا انتاعو راح فرحان كي قتميم كامل، 
 ضحك، 

، يكون عسكري، (اشارة لمفاحص )راجل صحيح خدام الباس عميو، ىدا حبل ىنا : BM 17الموحة 
او يخدم في سمك الشرطة او الجيش، يدرب راه في التدريب عادي، باين مكافح شوفي مع وجيو 

 .يعطيك الخبر الزم يخدم ىذي الخدمة مسؤولية ىو تحمميا الزم يكمل ما يرجعش لموراء

راجل طايح وصحابو كانو من وراه شدوه، وال واحد حاب يخدعو جاوه من الورى : 18BMالموحة 
وخدعوه،  الصحاب مبلح في وقت الشدة بصح ساعات يخدعوك ، الواحد الزم يعرف يخير صحابو 

 .المي يعول عمييم

خرج يخمم لبرى ىرب من عائمتو ما حبش يقمقيم بالمشاكل انتاعو ، كره من : راجل ميموم: 20الموحة 
روحو ، ما حبش يشوفوه في ىذيك الحالة، كل وين يقمق يخرج في اليل يمشي يمشي حتى ينسى، ىك 

 .خير ما يشكي لواحد ما يشفق عميو حد

 :يمثؿ ممخص تحميؿ القصص وفؽ موراي (23)جدوؿ 

البطاقات
 

البطؿ
 تحميؿ المواضيع حؿ العقدة ضغوط البيئة الحاجات 

االىتمامات 
 والمشاعر

1 
الطفؿ
االنجاز ، رغبة  

 في  تحقيؽ الذات

اليتـ ، الوحدة، 
عجز عف 

 العزؼ

 المجوء إلى التسامي 
 مف خالؿ موىبة العزؼ

طفؿ يتيـ  اعتاد 
مواجية حزنو بالعزؼ 

 . عمى الكماف

 
حزف ، 

 عجز،إعالء راحة 

2 
الفالح
 

تحقيؽ الذات 
واالنجاز 

 واالستقاللية

بيئة فقيرة ، 
شاب مسؤوؿ 
عف عائمتو ، 
يفقد حبيبتو 
 بسبب الفقر

التخمي عف الحبيبة 
والتركيز عمى العمؿ 

 واإليماف بالقدر

رجؿ يواجو صعوبة 
في الحفاظ عمى 

 .حبيبتو، بسبب فقره 

بؤس حزف ، 
مقاومة ، إيماف ، 

اتخاذ قرارات 
 عقالنية

BM
ص  3
الشخ
الماثؿ
االستعانة بطرؼ  مرض شديد  اتحقيؽ الذات 

 خارجي، غيرية
رجؿ مريض ، ال 
 يقدر عمى الوقوؼ

 مرض ، غيرية 
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4 
الرجؿ 
 

 الحاجة إلى 
 تقدير الذات

 مرض الزوج 
االعتماد عمى النفس 

 وتحمؿ المرض

زوج مريض يحاوؿ 
إخفاء مرضو عف 
زوجتو وتحمؿ 
 المرض لوحده

روح مسؤولية، 
اعتماد عمى 

 الذات،  و غيرية

5 
المرأة
الرغبة في النظاـ  

 والنظافة
وجود شخص مريض  رقابة األـ 

 في العائمة 

امرأة تتفقد غرفة قد 
يكوف فييا شخص 

 مريض
 رقابة،

BM
الرجؿ  6
 العالقة مع األـ االستقاللية 
مشاكؿ الحياة اليومية 
 ، سفر طويؿ ، ابتعاد

رجؿ غاب كثيرا ورجع 
وىو يخفي مشاكمو 

 عف آمو 

حزف، غضب، 
بحث عف 
 استقاللية 

BM
7 

الرجؿ الشاب
الحاجة إلى القوة  

 والصحة

مسؤولية 
العائمة ، 

 المرض الوراثي

أعماؿ وقضايا ، مرض  
وراثي خطير  اقتراب 

 .مف الموت 

 رجؿ مع والده ، 
يخبره سرا إما عف 

عمؿ أو قضية خطيرة 
يحتمؿ أنيا مرض 

 وراثي خطير

صدمة، خوؼ، 
 ضحؾ، إنكار، 

8BM
الشاب  
المستمقي
الحاجة الى القوة  

 وتحقيؽ الذات
مرض عضوي 

 خطير
 عقالنية ، اقتناع 

 بضرورة العالج

شاب يعاني مف 
مرض يستمـز اجراء 

 عممية لمشفاء

 ، مرض، ىمـو
عقالنية ، تقبؿ 

 الواقع

9BM
الجنود 
االستقاللية  

 وتحقيؽ الذات
تضحيات  مف 
 اجؿ اآلخريف 

غيرية ، التضحية مف 
 اجؿ إنياء الحرب

رجاؿ في معركة 
يضحي بعضيـ مف 

 اجؿ اآلخريف

تقبؿ الواقع ، 
 غيرية 

10
الزوجاف 

 

الحب ، الدعـ 
 المساندة

الفقر ، الجوع، 
المرض، مشاكؿ 

 الحياة

الصبر، التضحية 
 الغيرية

زوجاف عاشا مع 
بعض وتحمال كؿ 

 .مشاكؿ الحياة

حناف ، عواطؼ 
صبرػ . ايجابية

تضحية ، حب 
وحناف، عشرة، 

 غيرية

11
 

 

الحاجة إلى 
الدفاع ضد 
 المجيوؿ 

مواجية نياية 
العالـ ، 

الغيبيات ، عالـ 
 الغيب

عقالنية ، إيماف 
 بالقضاء والقدر

يصؼ الجنة والنار 
 والطريؽ الى الجنة

صبر ، عقالنية ، 
رضا وايماف، روح 

 دعابة

12M
 

الرجؿ المستمقي
 

االعتماد عمى 
 الذات 

مرض خطير، 
 . عقالنية يأس مف العالج 

رجؿ يعاني مرض 
خطير يأس مف 

العالج فأصبح يزور 
 المرقيف والمشعوذيف

طمب المساعدة ، 
تعقؿ، ياس، عجز 

 .، تقبؿ الواقع
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13
MF
 

الزوج
 تجنب الفقداف 

الموت ، 
الفقداف،  
 العدوانية

 .عقالنية 
زوج يقتؿ زوحتو 

بسبب  الخمر، ويمجا 
 لالتصاؿ بالشرطة

فزع، صدمة ، 
 ندـ، 

14
الرجؿ 
 تحقيؽ الذات 

المرض، العزلة 
. 

الخروج مف العزلة، 
 .عقمنة

رجؿ عزؿ نفسو لمدة 
طويمة في الظالـ قرر 

بعدىا الخروج مف 
 ىتو العزلة

مرض، عزلة، 
 ىروب

15
الشبح 
 

 وصؼ دوف تقديـ حؿ الموت، المرض الحياة 

ممؾ الموت، يقبض 
أرواح الموتى 

بالسرطاف، أو مرض 
السرطاف تشكؿ في 

 .ىيئة رجؿ

الخوؼ مف 
. المرض، الموت

 روح دعابة

16
 

 

تحقيؽ الذات 
 والدفاع

المرض 
المشاكؿ 

 والصعوبات

االعتماد عمى  النفس 
 و اإليماف، وخفة الدـ 

شخص يواجو مشاكؿ 
جد صعبة لكنو 

يتحداىا ويعيد بناء 
 .حياتو مف جديد

إيماف ، إرادة، 
 روح دعابة 

BM
17
 

الرجؿ
العمؿ الشاؽ  تحقيؽ الذات 

 والمسؤوليات
االعتماد عمى النفس، 

 العقمنة

رجؿ مكافح يعمؿ في 
الشرطة او الجيش 
يتحمؿ مسؤولية 

 قرارتو

كفاح ، تحمؿ 
 مسؤولية ،

18
BM
 

الرجؿ 
 

الدفاع ضد 
 الخيانة

 التيقظ و التعقؿ الخيانة والغدر

رجؿ يسقط يمسكو 
أصدقاءه او تتـ 
خيانتو مف طرؼ 
 نفس األصدقاء

صداقة، خيانة ، 
 فقداف الثقة

19
 

 

 الدفاع
الكوارث 
 الطبيعية

المجوء الى االختباء ، 
 عقمنة

رياح قوية يضطر 
 اختباء ، خوؼ  الجميع لالختباء

20
الرجؿ 
 تحقيؽ الذات 

المرض واليمـو 
 اليومية 

 االعتماد عمى النفس

رجؿ يتمشى في اليؿ 
ىروبا مف آالمو 

بسبب المرض وحتى 
 ال يشفؽ عميو احد

، مرض،  ىمـو
تحدي، اعتماد 

 عمى النفس
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 خالصة تحميؿ القصص : 

تقبل المفحوص تعميمة االختبار بشكل جيد، كما أوضح ارتياحو لبلختبار  و تمكن المفحوص في 
اغمب الموحات من التوحد مع بطل القصة ، لم يجد المفحوص صعوبة في إدراك اغمب تفاصيل الموحات 
، كما أن القصص اغمبيا كانت مبنية بشكل جيد وبطريقة تراعي فييا التسمسل والترابط المنطقي لؤلحداث 
،  وجاءت اغمب الحاجات تتعمق بمواضيع الحياة اليومية ، وتحقيق الذات ، والدفاع والحاجات إلى الدعم 
والمساندة، والغيرية ، أما ضغوط البيئة التي تطرق ليا المفحوص في قصصو فكانت اغمبيا  واقعية ،  و 

تمكن المفحوص من إعطاء حمول ونيايات ألغمب القصص حتى  الموحات المقمقة اين استخدم  
 .المفحوص آليات دفاعية مختمفة ضد القمق الذي تثيره ىتو الموحات 

سياق القصص تميز بنوع من اإلصرار عمى الدفاع ضد الضغوط،  والمقاومة، من خبلل تقديم حمول 
من نوع  العقمنة، الغيرية ،  اإليمان، التسامي، كما أضفى روح الدعابة عمى مختمف القصص التي 

 .قدميا

 في اغمب الموحات اعتمد المفحوص عمى استثمار القدرات  الخاصة في الخروج من الصراع الذي 
يواجيو البطل ، خاصة العقمنة، إال انو اعتمد عمى الدعم والمساندة في بعض الموحات مثل االستعانة 

باألصدقاء أو األطباء، الشرطة كما اعتمد في الموحة األولى عمى المجوء إلى التسامي لحل اإلشكال ،  
 . أو اعتماده عمى الجانب الروحاني والتفاؤل واألمل

يبرز التفاعل بين الموضوعات في قصص المفحوص ، كما أن القصص ليست مختصرة وفييا 
بعض التفاصيل ،  واغمب المشاكل التي واجيت البطل في القصص ىي مواقف مفروضة عمى البطل 

مرض ، موت ،  مشاكل حياة يومية ، فقر ، مشاكل األبناء، )ويجد صعوبة في الخروج منيا، مثل 
 .(مشاكل زوجية

  أما االىتمامات والمشاعر فجاءت مرتبطة بالمواضيع الظاىرة في الموحات ولم تكن من نوع التيويل أو 
المبالغة في المشاعر حتى في  البطاقات التي تثير القمق ، وكانت اغمب االىتمامات والمشاعر تتناوب 

 .(عقمنة ، مقاومة، دفاع ، ، غيرية ، روحانيات- حزن ، مرض ، ، خوف )بين السمبية وااليجابية 
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  التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ االختبار: 

 بأنيا ىي البطاقة التي يسقط فييا المفحوص صورة الذات ، وقد قام 16يعتبر موراي البطاقة 
المفحوص بسرد قصة تشبو إلى حد بعيد واقعو اليومي ومعاناتو مع المرض والصدمة، ثم تطرق 

 .المفحوص إلى إيجاد حمول من نوع التفاؤل واألمل  وروح الدعابة والعقمنة

يمكن اعتبار أن الحالة تمكن وبشكل جيد من إسقاط عالمو الداخمي عمى لوحات االختبار ، كما أن 
، وتمكن المفحوص من (االختبار )الحالة تمكن من معالجة اغمب الوضعيات المقمقة الناجمة عن المثير 

دراك سميم  وجيد  لممضامين الظاىرة وتفاصيل البطاقة يعتبر  إدراك اغمب التحريضات الكامنة لموحات وا 
أن األفراد الجمدين يتميزون بقدرة عمى اإلفضاء والسرد وىذا ما تبين في قصص المفحوص " سيريمنيؾ"

التي جاءت اغمب القصص لديو  ثرية ومترابطة ومتسمسمة، بعيدة عن الكف واالختصار ،  وىو ما يمثل 
قدرة عمى إعبلء الصدمة النفسية وتوظيف  صيرورة الجمد  من خبلل عممية اإلعبلء والتسامي، والتي 
تتمثل ىنا في عمميات مشاركة لمعالم الداخمي لممفحوص والصدمة النفسية مع العالم الخارجي بشكل 

مقبول اجتماعيا ، تمكن المفحوص من مشاركة العالم الداخمي لو وربطو بالواقع أيضا، يمثل قدرة جيدة 
عمى التكيف وتقبل لمواقع ، إن  بروز آليات دفاعية عديدة لدى المفحوص ساىم في صيرورة الجمد لديو 
وقد تميز الحالة باستخدام متميز لمعقمنة في مواجية صراعات االختبار ، والتي ربطيا بأساليب المرونة ، 

 .مما يدل عمى توظيف نفسي لمعقمنة لخمق التوازن النفسي

اعتمد المفحوص أيضا عمى سياقات المرونة التي تدل عمى ربط العبلقات مع األخر، وىو ما يمثل 
توظيف عامل الغيرية لديو لتخطي الصراعات والصدمات ،  وىذا ما تمثل في بعض الموحات أين 

استخدم المفحوص الغيرية  لدعم ومساندة اآلخرين ، ، كما ظير وبشكل واضح اعتماد المفحوص عمى 
الموارد الذاتية لحل صراعات بين شخصيات القصص  وذلك يدل عمى توظيف نفسي لصيرورة الجمد ، 
وفي الموحات المقمقة  اعتمدت المفحوص الى  استثمار الجانب اإليماني والروحاني ، أو المجوء إلى 

 .توظيف العقمنة  من خبلل البحث عن حمول عقبلنية ومنطقية 

العقمنة ، الغيرية  ): وبالتالي يمكن استخبلص بأن ىناك مممح لتوظيف الجمد لدى المفحوص متمثل في 
  .(، اإلعالء، اإليماف والتفاؤؿ 
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 التحميؿ العاـ لمحالة: 

من خبلل استخدام المنيج العيادي  وتقنية دراسة الحالة ومن خبلل توظيف األدوات المتمثمة في   
استبيان مؤشرات الجمد لدى الراشد، والمقابمة العيادية الموجية و نصف الموجية وتحميل المضمون، 

 :واختباري الروشاخ وتفيم الموضوع، يمكن أن نخمص إلى النتائج التالية حول الحالة

تتميز الحالة بعديد المؤشرات التي تدل عمى صيرورة جمد لديو،  وما يميزه أكثر ىو قدرتو عمى 
تخطي الصدمات وقدرتو عمى إعادة رسم أىداف حياتو، وقدرتو عمى ربط عبلقات اجتماعية جيدة 

والمحافظة عمييا، وتقبل   جيد لمواقع،  وقد تبين من خبلل تحميل مضمون المقابمة توظيف الحالة ليتو 
المؤشرات بشكل متنوع في التخفيف من إعراض القمق واالكتئاب وفي تحسين صورة الذات لديو، فقد 

اعتمد المفحوص ، عمى قدرتو الجيدة في خمق  العبلقات االجتماعية والمحافظة عمييا ، كما تظير بشكل 
جمي  الغيرية لديو من خبلل دعميا ومساندتو واىتمامو بأبنائو وزوجتو ، وأمو  رغم  صعوبة الوضع 

النفسي والصحي لو، وذلك ما تؤكده نتائج اختباري الروشاخ وتفيم الموضوع ، حيث  يمكن الوقوف بشكل 
واضح عمى عامل الغيرية في قصص اختبار تفيم الموضوع ، و عمى قدرة خمق العبلقات االجتماعية في 

 .اختبار الروشاخ

وما يدعم تنوع توظيف صيرورة الجمد لدى الحالة اعتماده عمى عقمنة الصدمة فيؤكد لنا التحميل 
الكيفي والكمي لممقابمة العيادية نصف الموجية، قدرة المفحوص عمى استدخال الصدمة النفسية من خبلل 
البحث والتقصي عن كل ما يخص مرض السرطان ،  وعن طريق تقبل الواقع ومحاولة رسم خطة جديدة 

لمحياة وبداية جديدة متماشية مع  كل  التغيرات ، و من خبلل عدم خوفو من التقرب إلى األطباء 
والمختصين النفسين ،  ويؤكد ذلك نتائج اختبار تفيم الموضوع حيث تميزت السياقات الدفاعية لممفحوص 
بعدد كاف من سياقات العقمنة ، والقدرة عمى الرقابة المرنة ، كما تميز برتوكول الروشاخ بعدد كاف من 

 .االستجابات التي تدل عمى  اإلدراك الجيد لمواقع 

لقد برز توظيف التسامي بشكل جيد لدى الحالة من خبلل نتائج تحميل المقابمة العيادية نصف 
الموجية ، حيث وقفنا عمى أىمية العمل الفني المتمثل في صناعة المجوىرات في مواجية مختمف 

 األعراض النفسية المصاحبة لمرض السرطان
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إن لجوء المفحوص لئليمان والروحانيات والتي تعتبر من أىم مؤشرات صيرورة الجمد، تبين بشكل 
واضح من خبلل التحميل الكيفي والكمي لممقابمة ومن خبلل اختبار تحميل قصص تفيم الموضوع، حيث 

 .غالبا ما كانت حمول اإلشكاليات تدرج ضمن الجانب الروحي

تمكن المفحوص من استخدام روح الدعابة، الذي يميزه بشكل الفت ،  في التخفيف من معاناتو 
وتقبل  تغيرات حياتو بعد السرطان، ويمكن الكشف عن توظيف روح الدعابة لديو من خبلل المقاببلت 

 .العيادية ، وخبلل مراحل تطبيق االختبارات االسقاطية 

 (االيماف ) :الرابعةالحالة. 

 تقديـ الحالة  :

. متزوجة:      الحالة االجتماعية               س                                : االسـ

.  إناث1و  ذكور1:    عدد األبناء                                         .مؤنث: الجنس

 .ما كثة بالبيت:       المينة                                      . سنة54: السف

 .سرطاف الثدي:     نوع السرطاف                                 . جيدالمستوى المعيشي 

 .متوسط: المستوى التعميمي

  تاريخ الحالة: 

    تعيش الحالة مع أسرتيا الصغيرة في إحدى قرى االوراس ، في منزل ريفي خاص ،  مع زوجيا  الذي 
يعمل كمقاول في إشغال البناء، وابنتيا الصغرى، التي تدرس بجامعة قسنطينة تخصص طب،   ورغم 

المستوى التعميمي البسيط لمحالة إال أن أبناءىا كميم متخرجين من الجامعة ويعمل األكبر كطبيب مختص 
 أطفال ، 3بوالية خنشمة ،   بينما توفيت ابتنيا الكبرى في حادث غامض اثر تعنيف من الزوج،  وتركت 

تتولى الحالة مساندتيم ودعميم باستمرار ، خاصة وأنيا تعارض بقاءىم مع والدىم الذي اشتبو فيو،  في 
حادثة وفاة ابنتيا، وذلك بعد شيادة حفيدىا، بأنو قام بضربيا، بشكل عنيف قبل وفاتيا بساعات قميمة ، 
فبقيت الحالة غير مطمئنة لزوج ابنتيا المتوفاة رغم انو أطمق سراحو بعد التحقيق الذي لم يتوصل إلى 

دالئل قاطعة، كما تم التنازل عن القضية بحكم القرابة، كما توفي ابن الحالة  األكبر أيضا قبل سنوات في 
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حادث عمل خطير اثر سقوط خزان ماء عميو أدى إلى وفاتو مباشرة، وقد شكل ليا وفاة ابنيا وابنتيا 
 .صدمة شديدة، لم تتمكن من تجاوزىا بسيولة

يمكن أن نعتبر مستوى المعيشي لمحالة جيد، حيث أن االبن األكبر مستقل ماديا كما انو متزوج من    
زميمة لو في التخصص، ولدييم أبناء،  ويتكفل زوج الحالة بكل مصاريف العبلج والتنقل، حيث انو 

 .يدعميا في كل مراحل العبلج

  تستقبل الحالة العائمة واألحفاد، والجيران، وكل المعارف بصدر رحب رغم مرضيا، ويعودىا الكثير من 
 .أىل القرية وذلك منذ حادثة وفاة أبناءىا، حيث أن الجميع يتعاطف معيا ويقدم ليا الدعم والمساندة

  تم تشخيص الحالة بالسرطان منذ أكثر من أربع سنوات ، وقد خضعت الحالة لمعديد من الفحوصات ، 
قبل تأكيد التشخيص، ال يوجد تاريخ مرضي وراثي في عائمة الحالة بالسرطان، خضعت الحالة  لمعبلج 
الجراحي حيث تم استئصال الثدي المصاب ، ثم العبلج الكيميائي و اإلشعاعي،  وتحسنت حالتيا بشكل 
ممحوظ ، ولكن منذ السنة الماضية تم اكتشاف ورم أخر جديد في الثدي المتبقي، حيث خضعت الحالة 

 .مرة أخرى لنفس مراحل العبلج السابقة

  عرض وتحميؿ نتائج استبياف الحالة  : 

: يوضح أبعاد االستبيان ودرجاتو المتوسطة والدرجات المسجمة لمحالة (24) جدول

 اإلبعاد
عالقات 
 اجتماعية

تقبؿ 
 الواقع

إعادة رسـ 
 األىداؼ

إدارة المشاعر 
 واالنفعاالت

تخطي 
 الصدمات

االستبصار 
 واتخاذ القرار

الدرجة 
 المتوسطة

3,33 2.66 3,33 2,66 5,33 3,33 

درجات 
 الحالة

9 5 9 6 11 7 

الدرجات 
فوؽ 
 المتوسط

5,67 2,34 5,67 3,34 5,67 3,67 

ابعاد من خبلل مبلحظة الجدول السابق يتبين لنا أن الحالة سجمت اعمي الدرجات فوق المتوسط في    
تخطي الصدمات، وىو البعد األساسي في  االستبيان  والذي يمثل قدرات الحالة عمى تجاوز األزمات 

     ، ويعد ذلك مؤشرا ىاما من مؤشرات الجمد لدى الحالة ، (مرض السرطان  )والصدمات النفسية في الحياة 
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كما يمكن مبلحظة أن الحالة سجمت درجة عالية فوق المتوسط أيضا في بعدي إعادة رسم األىداف ، 
 ، وىذا ما يدل عمى وجود قدرة لدى الحالة عمى العودة من جديد بعد األزمات وربط العبلقات االجتماعية 

حيث تتمكن الحالة من إعادة رسم أىداف جديدة تتوافق مع الواقع بعد األزمة أو الصدمة ، كما يبن لنا 
المشاركة والغيرية ، والقدرة عمى ربط عبلقات إنسانية جيدة والمحافظة عمييا، قدرة المفحوصة عمى 

وتعتبر خاصية القدرة عمى المشاركة من أىم الخصائص التي تميز األفراد الجمدين حيث يتمكنون من 
مساعدة اآلخرين رغم صدمتيم كما أن قدرتيم عمى مشاركة صدمتيم مع اآلخرين تساىم في عقمنة ىده 

 .الصدمة

  عرض  وتحميؿ نتائج المقابالت العيادية: 

 بعد أن التقينا        قمنا بإجراء المقاببلت واالختبارات في عدة لقاءات حيث استقبمتنا الحالة في منزليا،
 ،  ورحبت بنا ، إال أنيا كانت تمح في كل مرة عمى عدم ذكر االسم أو أي  بيا في دار الراحة ألول مرة
 .تمميح يشير إلى شخصيا

 :ممخص المقابمة العيادية الموجية    

    ووافقت الحالة  عمى  مساعدتنا في إجراء الدراسة ، حيث قمنا في أول مقابمة بتقديم فكرة الموضوع ، 
وطريقة العمل ومراحمو، وأبدت استعداد لممتابعة واالستمرارية، أجابت المفحوصة باىتمام عمى أسئمة 
المقابمة العيادية الموجية ، والتي تمحورت حول أىم األعراض التي عانت منيا منذ بداية تشخيصيا 

 .بالمرض ، وخاصة في المراحل األولى

     حيث أكدت  الحالة أنيا رغبت في االنعزال و البقاء وحيدة ،  ولكن  فقط في المراحل األولى من 
المرض،   و رغم أنيا تحس أحيانا بأنيا متعبة  ومرىقة، كما  أنيا  كانت  غالبا ما تشعر بالخمول  ، و 
فقدت النشاط والحيوية، بشكل كبير، وأكدت المفحوصة أن األفكار التشاؤمية كانت تنتابيا خاصة في 

بداية المرض، كما أنيا أكدت فقدانيا لبلىتمام ببعض النشاطات ، وال تعتقد الحالة أن  الجو في المنزل 
تسوده الكآبة ، أما عبلقتيا مع الشريك فتعتقد أنيا تغيرت، وأكدت  الحالة سيطرة شعور األلم والحزن 

عمييا خاصة في المراحل األولى ، وأكدت بأنيا ال تفكر بشكل دائم في مرضيا، إال أنيا تشعر بشكل دائم 
بالخوف من انتشاره، وتنتابيا وساوس حول ذلك،  لكنيا نفت انشغاليا الدائم بأفكار الموت ، و أكدت  

عدم انشغاليا الدائم بالتفكير في المستقبل، كما نفت شعورىا المستمر بالتوتر وعدم القدرة عمى االسترخاء،  
وأكدت كذلك  أنيا في بداية المرض تزعزعت ثقتيا بنفسيا كثيرا، ولم تكن راضية أبدا عمى نفسيا، وعن 
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التغيرات التي حدثت في جسميا، ولكنيا ال تيتم كثيرا بنظرة الناس إلييا، ولم يعد يعجبيا جسميا كثيرا 
حين تنظر في المرأة، لكنيا ال تشعر بأنيا اقل قيمة من اآلخرين ، رغم شعورىا بالعجز حين القيام بأبسط 

 .األعمال خاصة في المراحل األولى لممرض

 يمكن االستدالل من خبلل إجابات الحالة عمى ىتو األسئمة المباشرة ، عمى وجود أعراض اكتئابية أكثر 
 .، لدى الحالة مع نوع من تشوه لصورة الذات،   بينما تشير اإلجابات إلى وجود أعراض قمق اقل  لدييا

  الصيرورة الصدمية لمحالةممخص  : 

مقابمة الصيرورة الصدمية عمى الحالة ، و حاولنا التطرق أكثر     خبلل المقابمة الثانية، قمنا بطرح أسئمة
 فصرحت لنا  ، إلى أىم الصدمات التي عانت منيا الحالة منذ بداية التشخيص  األولي  إلى الثانوي

 .، منذ أول تشخيص ليا بالسرطان عانت من صدمات عديدة المفحوصة بأنيا

 األولي والثانوي التشخيصةصدـ : 

 تتسم المفحوصة بنبرة ىادئة في كبلميا، مع ابتسامات بين الحين واألخر، مع ترديد عبارة ابتني في كل 
مرة، كما تميزت بالكرم والترحاب، تعتني الحالة جيدا بمظيرىا حيث تحافظ عمى أناقتيا داخل وخارج 

البيت، وتضع وشاحا عمى شعرىا، ال تضع الحالة مساحيق لمتجميل حيث تعتمد أسموبا تقميديا محافظا  
 .في مبلبسيا

 سنوات ، وكانت صدمتيا شديدة أربعمنذ أكثر من  ألول مرة تم تشخيص المفحوصة بسرطان الثدي      
لم تتمكن من استيعابيا في البدايّة، خاصة وأنيا انتقمت من مخبر إلى أخر، لمتحقق من نتائج جدا ، 

التشخيص، وكانت ىتو المراحل التي تسبق التشخيص النيائي في حد ذاتيا جد صعبة عمى الحالة، كما أنيا 
لم تكن بعد  قد تجاوزت صدمتيا من وفاة أبناءىا،  وكانت الحالة تعتبر من أكثر النساء جماال في القرية 
وأكثرىن صحة، حيث كان يضرب بيا المثل في ذلك، كما ان زوجيا كان متعمقا بيا كثيرا وفخورا بيا، ولم 
تتوقع أبدا الحالة أن تصاب بيذا المرض خاصة وانو ال يوجد أي تاريخ مرضي بالسرطان في عائمتيا، كما 
أن الجارات واألىل ساىموا في تعميق الوساوس  والشكوك في نتائج المخابر، حيث أشارت إلى أنيا كانت 
متخوفة من وجود أخطاء في التشخيص قد تجعميا تضطر إلى استئصال ثدييا وىي غير مقتنعة بنتائج 

 .التشخيص،خاصة وأنيا لم تعاني من أي أعراض أو أالم من قبل
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لم تكن صدمة التشخيص الثانوي اقل وقعا عمى الحالة من التشخيص األول، حيث أكدت الحالة أنيا، لم 
تصدق أنيا لم تتمكن من قير المرض رغم كل التحدي الذي رفعتو ضد السرطان، حيث أكدت أنيا عممت 

عمى تحسين أسموب حياتيا وان زوجيا وأبناءىا  لم ينقطعوا يوما عن دعميا ومساندتيا،  فمم تتوقع أن يعاود 
السرطان مرة أخرى، وقد تم اكتشاف انتشار المرض بعد جمسة فحص روتيني قامت بيا المفحوصة،  لمتأكد 

 .من الشفاء التام، إال أن ىتو الجمسة لم تكن إال صدمة أخرى جديدة لمحالة

  صدمة العالج الكيميائي :

   لقد  حظرت المفحوصة نفسيا جيدا لمعبلج الكيميائي ، حيث دعميا أبناءىا وشرحوا ليا ماىية العبلج 
الكيميائي وكيف يقوم بالقضاء عمى الخبليا السرطانية،  وأعراضو الجانبية، ورغم أن الحالة كانت تحظر 
نفسيا، لؤللم ، واآلثار الجانبية، إال أن الصدمة ، كانت اكبر مما توقعت الحالة،  حيث أكدت أنيا لم 

. تتوقع أن يكون األلم بتمك الشدة التي قدرتيا بأنيا ال يمكن وصفيا

  وتغير شكؿ الجسـصدمة العالج الجراحي ، :

 قامت بإعداد نفسيا بشكل جيد ورغم أنيا حسب المفحوصة، شدة  اقللم تكن صدمة العبلج الجراحي   
في المرة األولى، إال أن االلتحاق بالمستشفى والبقاء فيو لمدة طويمة، وعمميات التخدير ، كان ليا اثر 
صادم عمى الحالة، حيث أنيا لم تتقبل عممية االستئصال في البداية كثيرا وكانت ترفضيا، وفضمت 
الموت  بجسد كامل عمى أن تعيش بدون ثدي، أما االستئصال الثاني فكانت صدمتو اقل شدة عمى 

المفحوصة من األول، حيث صرحت بأنيا اعتادت اآلن عمى جو المستشفيات والمرض، كما أنيا فقدت 
عمى األقؿ يصبح اآلف جسمي "ثدييا األول وال ضرر من التنازل عن الثاني، حيث صرحت مازحة 

وتمكنت الحالة من تخطي الصدمات بصعوبة شديدة حيث ساىم الزوج واألبناء بشكل كبير ، "متناسؽ 
في ذلك، كما ساىم اآلىل واألقارب في دعميا  واعتبرت  الحالة ، أنيا ىي من أصبحت اآلن تدعم 

 .الجميع ، خاصة أحفادىا من ابنتيا المتوفاة  

(التوظيؼ النفسي لمجمد )نتائج المقابمة العيادية النصؼ موجية عرض وتحميؿ: 

 الممخص  : 

 من خبلل المقابمة العيادية النصف موجية مع الحالة تبين لنا أن الحالة ، معتادة عمى الصدمات،  
نيا تعيش نوع من الحزن المزمن أو الحداد الممتد رغم محاوالتيا المستمرة في تمطيف (وفاة األبناء ) ، وا 
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الجو وخمق نوع من روح الدعابة والمزاح ، أما صدمات المرض فيي كثيرة وعديدة وتحاول الحالة جاىدة 
مواجية أعراض االكتئاب الذي يغمب عمييا،  وأعراض القمق التي لم تكن واضحة كثيرة لدى الحالة، كما 
أنيا تحاول جاىدة تحسين صورة الذات لدييا، من خبلل توظيف بعض مؤشرات الجمد التي تم الكشف 
عمييا من خبلل االستبيان، حيث أن الحالة  غالبا ما تمجا الى العبلقات االجتماعية والمشاركة العائمية، 
والنشطات العائمية لمتخمص من مشاعر الحزن والرغبة في البقاء وحيدة، إضافة إلى بعض النشاطات 

 .خارج وداخل البيت ، والرجوع إلى الجانب اإليماني والروحاني 

كما اعتمدت المفحوصة عمى عقمنة الصدمة بمساعدة أبناءىا حيث كانوا يساعدونيا في التعرف 
عمى ماىية المرض والعبلج ، وتقبمو خاصة وانو  لم يسبق أن أصيب احد من عائمة المفحوصة 

بالسرطان، أما اليويات فمم تظير المفحوصة ىوايات معينة تعتمدىا بشكل منظم ، لكنيا انتبيت خبلل 
المقابمة بان الغناء في حفبلت األعراس يشعرىا بالراحة، وأنيا تغني الن ذلك يسمح ليا بالتفريغ والتنفيس، 
 .واعتبرت المفحوصة ترددىا عمى المسجد بشكل منتظم لحفظ ما تيسر من القران بمثابة اليواية المنتظمة

: التحميؿ الكمي- 

: يمثؿ توزيع وحدات المقابمة عمى محاورىا ونسبيا المئوية (25)جدوؿ 

محاور المقابمة
 

 الوحدات  نسبة الوحدات  عدد وحدات المقابمة 

أعراض  تخفيؼ
 االكتئاب

 7,83% 13 العقمنة

 %12,04 20 الروحانيات
 و الغيرية

 المشاركة 
30 18,07% 

 %4,21 7 التسامي
 %3,01 5 روح الدعابة

 %100 166  مجموع الوحدات

 أعراض القمؽ تخفيؼ

 %22,07 17 العقمنة
 %24,67 19 الروحانيات

 و الغيرية
 المشاركة 

8 10,38% 

 %3,89 3 التسامي
 %2.59 2 روح الدعابة
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 %100 77  مجموع الوحدات

 صورة  الذات تحسيف

 %7,14 7 العقمنة
 %17,34 17 الروحانيات

 %15.30 15 والمشاركة  الغيرية
 %3,06 3 التسامي

 %7,14 7 روح الدعابة
 %100 98  مجموع الوحدات المجموع

 

شبو " من خبلل تقسيم إجابات المفحوصة عمى أسئمة المقابمة العيادية نصف الموجية إلى وحدات    
و استخرجنا النسب المئوية بقسمة عدد الوحدات المعبرة عن توظيف الجمد لمتخفيف من " جممة واضحة

إعراض االكتئاب والقمق وتحسين صورة الذات  عمى عدد الوحدات اإلجمالي ، تحصمنا عمى النسب 
. الموضحة في الجدول 

 محور توظيؼ الجمد لتخفيؼ أعراض االكتئاب :

استخدمت المفحوصة سمات الجمد لدييا لمتخفيف من أعراض االكتئاب بشكل متنوع حيث سجمنا  -
، فقد تمكنت % 18,07تقدر ب   نسبة لتوظيف المشاركة االجتماعية والغيرية لدييا والتياعمي

خبلل المشاركة العائمية مع أبناءىا وأحفادىا الصغار ،  الحالة من تخفيف أعراض االكتئاب من 
 .واألقارب والجيران

ب  الروحانيات واإليمان ، في حاالت الحزن الشديد سجمت نسبة تقدر كما وظفت المفحوصة  -
12,04.% 

مما  أما المجوء إلى العقمة فكان بمساندة من طرف األبناء الذين وضحوا ليا ماىية المرض،  والعبلج  -
 %.7,83 في استدخال الصدمة  وتقبل المرض ، حيث سجمت نسبة تقدر بساىم 

لم تجد المفحوصة ىواية معينة أو عمميات فنية تعبر بيا عن صدمتيا وتشاركيا مع اآلخرين ، إال  -
أنيا اعتبرت حفظ القران كيواية كما تفطنت إلى أنيا تحب الغناء في الحفبلت وىو ما قمنا باعتباره 

 %4,21نوع من اإلعبلء وقدرت نسبة توظيفو ب 
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 رغم  الحالةمنخفضة  إال أن  وىي نسبة %3,01وظفت المفحوصة روح الدعابة بنسبة تقدر ب  -
.  في مواقف حياتيا ،  ورغم معاناتيا الضحك مرح،  وال جانب ذلك تتمكن من توظيف 

 محور توظيؼ الجمد لتخفيؼ أعراض القمؽ : 

استخدمت الحالة توظيفات متنوعة لصيرورة الجمد لدييا في التخفيف من أعراض القمق لدييا  وسجمت 
 .نسب متقاربة إلى حد ما 

 اعتمدت المفحوصة بشكل كبير عمى توظيف الروحانيات من خبلل التمسك بقضاء اهلل وقدره ومن خبلل 
 %24,67قراءة القران وسجمت نسبة تقدر ب 

ثم اعتمدت أيضا عمى توظيف لمعقمنة حيث أنيا تعرفت عمى وضعيتيا الصحية بمساعدة أبناءىا وسجمت 
 %22,07نسبة  تقدر ب 

 كما أن المفحوصة اعتمدت عمى المشاركة مع اآلخرين ودعميم من خبلل توظيف لمغيرية بنسبة تقدر 
 %10,38ب 

واعتمدت المفحوصة بنسبة اقل عمى كل من التسامي وروح الدعابة في مواجية أعراض القمق لدييا، 
 %2,59 و %3,89:حيث سجمت النسب التالية عمى التوالي

  محور توظيؼ الجمد  لتحسيف صورة الذات: 
حتى تتمكن الحالة من تقبل شكميا الجديد وتتوافق مع ذاتيا وتسترجع ثقتيا بنفسيا قامت بتوظيف  -

 :صيرورة الجمد لدييا بشكل متنوع وسحمت النسب التالية
 %17,34الروحانيات كأعمى نسبة  -
 %15.30تمييا نسبة توظيف  الغيرية والمشاركة  -
 %7,14ثم كل من العقمنة وروح الدعابة  -
 %3,06  وأخيرا التسامي -

 التحميؿ الكيفي  لممقابمة العيادية النصؼ موجية: 

إن عمميات بناء الجمد تحتاج إلى عوامل عديدة داخمية وخارجية، فكما اعتمدت المفحوصة عمى مواردىا   
الذاتية في تخطي صدمة المرض، تبين لنا من خبلل المقابمة العياددية نصف الموجية، وجود عوامل 
 "  أخرى خارجية، تشكل ما يسمى سند بناء الجمد، والذي كان بالنسبة لمحالة الزوج، حيث  تقول الحالة
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راجمي ما خالنيش ، راجمي ربي يسمحمو،  راجمي راضي بيا ، ربي رزقني راجؿ صالح،  راجمي مازاؿ 
مصدوـ  ، نصبرو بعضانا،  راجمي كاف طاير بيا كامؿ كانو يحسدوني،  كوف جاء راجؿ اخر كاف ازوج 

تشير كل ىده " عميا وال طمقني، مازاؿ مميح  وصحيح،  ما نديرش ما كياش ما داـ راجمي قابمني، 
العبارات إلى أن الزوج شكل أىم سند لممفحوصة لتقبل ذاتيا خاصة و بالتالي المرور إلى عمميات بناء 
الجمد،  كما تبين لنا وجود دور كبير لؤلبناء في مساندة الحالة وخاصة في توظيف العقمنة، حيث أن 

عاونتني بنتي،   والديف " األبناء متعممين ومثقفين وساعدوىا عمى فيم ماىية المرض ، وتقول الحالة 
قارييف ، والدي يعرفو كمش، والدي ما خالونيش، والدي في زوج اطباء، وحتى مرت ولدي طبيبة،  
والدي كبرو راىـ قايميف بيا،  ولدي عاوني بزاؼ ىو طبيب فيمني في المرض ىذا والدواء ، ولدي 

 "قالي اخطيؾ مف االعشاب ، الـز اديري العالج الكيميائي

كما لعب االحفاد دور المساند الكبير ايضا في تعويض الحالة عن فقدان ابنتيا، وفي شغميا عن التفكير 
نقعد مع لوالد وال د بنتي ربي يرحميا، يجيوني ديمة نتيمى "  في المرض والوساوس حولو، حيث تقول 
 " .فييـ ، نربييـ، ندييـ لمغابة نمعب معاىـ

استخدمت الحالة توظيفات متنوعة لمجمد في تخفيف األعراض النفسية المصاحبة لمصدمة الناجمة     و 
 .عن اإلصابة بالسرطان 

  محور توظيؼ الجمد لمتخفيؼ مف أعراض االكتئاب: 

يتبن من خبلل تحميل المقابمة العيادية نصف الموجية توظيف المفحوصة بشكل اكبر لمؤشر الغيرية      
والذي يساعد  في  (اإليثار )الغيرية والمشاركة، حيث أن األنا لدى المفحوصة تمكن من توظيف ميكانيزم 

خمق التوازن النفسي فبدل االنطواء عمى الذات  ينفتح األنا عمى اآلخر من خبلل تقديم العون والدعم، 
ومشاركة اآلخرين الصدمة النفسية واأللم يساىم كثيرا في تخطييا ، ويمكن االستدالل عمى ذلك من خبلل 

، وتربية أحفادىا الصغار ومشاركتيا في مختمف النشاطات العائمية تفاني المفحوصة في االعتناء بأبنائيا
في البدية كي مرضت خفت يشمتو فيا "  وعدم االنطواء عمى الذات  ويستدل عمى ذلك في أقواليا    

 الناس،  بصح بني كاف ديمة يقولي روحي تخرجي ، حتى وليت نحب نخرج كيما بكري، ونروح لمعايمة،

نقعد مع لوالد،  والد بنتي ،   نمعب مع لوالد، نخرج مع راجمي، نغرس النباتات ونسقييـ، نروح لممسجد
 " .ربي يرحميا، يجيوني ديمة نتيمى فييـ ، نربييـ، ندييـ لمغابة نمعب معاىـ
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 وليت نروح لإلعراس ما نخمي حتى عرس، لي يعرضني نروح،  مف بكري نروح لإلعراس ، انأ لي كنت 
 "قائمة بالعائمة ، نطيبميـ ونغني ونشطح

 بالقضاء والقدر، كأىم توظيف لدييا لمتخمص من اثأر اإليماف   وتمجا المفحوصة إلى الروحانيات و
الحزن والكآبة ولمخروج من العزلة والوحدة حيث قرت االلتحاق بالمسجد لتعمم وحفظ القران الكريم كما أن 

  : المفحوصة تمجا إلى األذكار باستمرار، والصبلة واالستغفار، يستدل عمى ذلك من أقواليا التالية

نستغفر ربي سبحانو،  نرضى بالمكتوب،  الحمد هلل  عمى كؿ شيء، نياس ساعات بصح نستغفر " 
 " ربي، نصمي ونقرا القراف، ديمة االستغفار

 فقد تمكنت المفحوصة من توظيفيا بدعم من أبناءىا حيث تمكنت من فيم ماىية العقمنة      أما 
"  المرض والعبلج وأثاره، مما ساعدىا في تقبل المرض والتحضير لمجراحة والعبلج الكيميائي ، فتقول 

والدي قاريف ،  ىذا المرض ماشي ساىؿ، راىو يضرب في كمش،  المرض ىذا صعيب ىو لي يخميؾ 
ما تقدريش تاكمي،  كمش يضر ، المرض والدواء،  ىذا المرض ما عندناش في العايمة خالص، بني 

 ".قالي مرضت مف الصدمة انتاع والدي لي ماتو ربي يرحميـ،  يعني ما ىوش وراثي 

 فمم يكن بالنسبة الكبيرة مقارنة بالروحانيات والغيرية، حيث تمجا التسامي وروح الدعابةأما توظيف 
نما اعتبرتيا طرق لمتفريغ  المفحوصة الى نوع من االعمال والنشطات والتي لم تعتبرىا كيواية منتظمة  وا 

والتنفيس ، مثل العمل في الحديقة وغرس النباتات واالعتناء بيا، او الغناء في الحفبلت، او قراءة القران ، 
نخرج " وىي النشاطات التي اعتبرناىا دليبل عمى وجود نوع من اإلعبلء لدييا، ونستدل عمى ذلك باقواليا

لمغابة ماشي باه نخدـ  بصح نحب نغرس اي حاجة،  ونسقييا، نحس براحة، نحس بالنشاط،  ما 
 " نرسـ ما ندير الشعر عادي كيما كؿ نساء انتاع الدوار،  نحب نغني في االعراس، ىوايتي الغناء

ندخؿ برؾ لمدار نمقى ىمي  " أما روح الدعابة فقد استدلمنا  عمييا في مزاح المفحوصة خبلل المقابمة   
يستنى فيا ضحؾ، ما نديرش شعر ما والو ضحؾ، ىوايتي الغناء ضحؾ، راني خير مف النساء الصحاح 

 " ضحؾ،  نحب نغني في االعراس ضحؾ

 محور توظيؼ الجمد لمتخفيؼ أعراض القمؽ: 

 ،  بشكل اكبر حيث استدلمنا عمى  اإليماف   لقد اعتمدت المفحوصة أيضا في تخفيف القمق  لدييا عمى
مكتوب ربي،  ما تقدريش تقاومي ترجعي لربي سبحانو،  تقريبا دائما نقرى القراف، "  ذلك من أقواليا
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راني حابة نحفظ القراف، نروح لممسجد،  ما عندش افكار سمبية معولة عمى ربي سبحانو، ما عنديش 
 " توسويس، الحمد هلل ما نيش خايفة مف الموت كامؿ نموتو  

قالي ولدي  "    ثم في الدرجة الثانية نجد توظيفا اكبر لمعقمنة في مواجية القمق  وتقول  المفحوصة
عادي المرض ىاذ صعيب، يقدر يعاود يرجع، المرض ىذا يقدر يرجع حتى بعد ما يرتاح الواحد،  اصال 
سرطاف الثدي قالي بني  يرتاح،  ماشي كيما سرطانات اخريف، تعرفت عمى نساء ماتو بعد شير  وال 

 "شيريف، العالج الكيميائي ىو الدواء الوحيد مازاؿ مالقاولوش عالج اخر  

واعتمدت المفحوصة بالدرجة الثالثة عمى الغيرية والمشاركة االجتماعية لشغل تفكيرىا عمى الخوف من  
نشغؿ روحي ديمة اما مع والد بنتي ربي  "  انتشار المرض والوساوس ، وأفكار الموت  حيث تقول

 "يرحميا، وال مع العايمة ، نروح نزور العايمة، ساعات يجيوني، باه ما نفكرش في المرض ىذا خالص

قادرة نعيش انأ ويموتو لي  "   ثم اعتمدت المفحوصة بدرجة اقل عمى روح الدعابة والتسامي فتقول
صحاح ضحؾ،  كي نقرى القراف في المسجد يعجبيـ صوتي ضحؾ، ما فكرتش خالص في اليوايات 
ىذو طوؿ،  تقدري تقوؿ قراة القراف ىوايتي، عندي صوت مميح نحب نغني في الحفالت، حتى كي 

 " يسمعو صوتي في المسجد يقولولي مميح

  محور توظيؼ الجمد لتحسيف صورة الذات: 

وحتى تسترجع الحالة ثقتيا بنفسيا وتقديرىا لذاتيا وتتقبل شكل جسدىا الجديد بعد المرض، اعتمدت     
حسيت ربي " المفحوصة عمى توظيف اكبر  عمى اإليمان باهلل سبحانو وتعالي ونستدل عمى ذلك بأقواليا

ابتالني ، وال عاقبني ، استغفر اهلل، استغفر اهلل، ربي رحيـ ما يعاقبش، الحمد هلل راجمي وقؼ معايا 
نعمة مف عند ربي ىذي لي مصبرتني،  ماشي ساىؿ تسترجعي الثقة  بصح الحمد هلل،  والفت برؾ 
بروحي اإلنساف مؤمف ماشي ساىؿ باه توالفي، الحمد هلل،  نروح لممسجد نحفظ القراف،  الـز نرضى 

 "بالمكتوب،  ماشي ساىؿ بصح الحمد هلل

بكري تقدري "  كما اعتمدت أيضا بدرجة اكبر عمى توظيف لمغيرية والمشاركة االجتماعية ، فتقول  
تقولي كنت مغرورة ، بالزيف والصحة، الحؽ فقدت الثقة، ما نقدرش نقوـ بداري ووالدي،  ماشي ساىؿ 
بصح انا والدي قريتيـ وربيتيـ احسف تربية،  واهلل ندز روحي لمكوزينة، نحاوؿ نطيبميـ اي حاجة،  

 " وال نمعب مع لوالد، نخرج مع راجمي، نروحو لمغابة، نروح لممسجد،  نروح لالعراس
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 فتمكنا من الوقوف عمى نسب متساوية لتوظيفيا من خبلل تحميل المقابمة، العقمنة  وروح الدعابة  أما 
راكي ما توليش امراة جسمؾ يتشوه، حتى المبسة ما تجيكش، ضرؾ "   ونستدل عمى ذلك باألقوال التالية

عدت ديمة بالخمار حتى في الدرا، راجمي راني حايرة كيفاه حممني، كوف جاء راجؿ أخر كاف طمقني، او 
زوج عميا، أصال ما نيش مصدقة بمي راىو حاممني، مازاؿ مميح وصحيح ،  نعوض بوالد بنتي،  ما 

  "نديرش ما كياج ما داـ راجمي قابمني عاله

 كي طاح شعري ، حتى شفاري راحو جابت بنتي الماكياج ورسمت وجو انتاع الميرح  وولينا نضحكو  
 " حتى دمعو عينينا مف الضحؾ،  كنت مغرورة ضحؾ،  ضرؾ نديرىا وىواية صح ضحؾ

 ولم تستدل كثيرا عمى توظيف لئلعبلء لدى المفحوصة، ولكن يمكن اعتبار العمل مع النباتات، او الغناء 
في األفراح، أو قراءة القران بصوت عال ، كمحاوالت إلعبلء الصدمة لدى المفحوصة حتى تتقبل صورة 

درت الورد والنباتات في الدار، عادي نعوض بقراءة القراف، " الجسم الجديدة، ونستدل عمى ذلك بقوليا
 "تقدري تقولي المشاركة في االعراس، والغناء تنحي عميا ضيقة الخاطر

 عرض وتحليل نتائج اختبار الروشاخ: 

 :تقدير استجابات الحالة (26)جدوؿ 
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 الجانبيف 
امرأة بال راس 

 (ضحؾ)تشطح  
 في  الوسط  

 "40:      وضع اصمي  -
البراؽ انتاع اإلسراء  -

والمعراج، راه يطير في 
 .السموات السبع

زوج كالب مربوطيف مف  -
                    رجمييـ 

  د1,5
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 "25:        وضع اصمي -
 زوج دببة يمعبو مع بعض  -
   زوج حيوانات كبار  -
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 األحمر  العموي
األحمر السفمي، 
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الدببة ممكف 
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 "45:            وضع اصمي.
زوج نساء يغسمو في  -

 القش، 
 زوج نساء يتعاونو باه  -

ييزو ىذيؾ القصعة  
 المي في الوسط

  فراشة   -
 د1,50                   
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                          48" 
 وضع اصمي-

 وضع جانبي
  وضع اصمي

كمي تشوفي في غابة كبيرة -
 مف فوؽ مف السماء، 

في الوسط طريؽ طويمة - 
غير ىذيؾ ىي الطريؽ لي 
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كاينة، ما كاف حتى طريؽ 
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 "50:         وضع اصمي
 زوج نساء  -
 ىدو  يدييـ  -
بينانو التوأـ الغير  -

منفصؿ  ياخي خريف 
يزيدو ال سقيف ، ال ـز 
عممية جراحية باش 

 .يفصموىـ 
 د1,50                     
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 البرتقالي األوسط
 األزرؽ في الوسط

 

 "25:        وضع اصمي -
ىادا ضبع ، ىنا ثاني  -

ضبع أخر في زوج راىـ 
حاكميف بيدييـ وسنييـ 

 باه ما يطيحوش 
   ميرج حاؿ يديو   -
 طائر العنقاء -

 د1                        
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 البرتقالي العموي -
 األخضر -

 الوردي  - 
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 "25:  وضع اصمي -
 لوحة زيتية -
 حصانات ، فرس  -
 كبدة وال رئة انتاع بنادـ -
 رئة ىنا ثاني -
األعضاء الداخمية لجسـ  -

 .اإلنساف
   د1,30
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: اختبار االختيارات -

. ممونيف يبانو لوحات فنية  9،10،: البطاقات

 .ماشي واضحيف ما عرفتش واش فييـ ما عجبونيش: 4،6:  البطاقات

 تحميؿ برتوكوؿ الحالة: 
 أوال البسيكوغراـ : 

 :االستجاباتعدد 

34R=،  50,23= زمف كؿ استجابة" 

: التموقعات

% 68-60 المعدؿ اقؿ مف  (%56)، 19=   ج

%. 30- 20   المعدؿ، أكثر مف ( % 41)، 14= ؾ 
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 .الكؿ-
 

 
 .األزرؽ -
 
 .االخضر -
 .الرمادي العموي-
  

األصفر في - 
 الوسط 

  األخضر السفمي
 الوردي في الوسط

    "20:وضع اصمي 
, ىنا ثاني لوحة زيتية -

 . انتاع حيوانات البحر
 

 )سرطاف البحر ماشي المرض 
  (ضحؾ

 عندو فؾ واحد كبير
، جياز  (ضحؾ )غرنوؽ 

 .تنفس انتاع بنادـ
 عقرب صفراء
 دودات خضراء

 حوتات زوج 
رئة انتاع بنادـ بصح ماشي 

 .صحيحة مريضة
 د1,45
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%.  10-6 مناسبة ، (% 9)،  3=  جج

 . ج جج  ؾ :نمط المقاربة 

: المحددات

  6= +-، ش0=  -، ش4+ =  ش

 %34 %=ش ، %75+%=ش

. 11=ؿ∑، % 38 %=ؿ

  . 2=، ض ش0=، ض 4= ش ض

  .1=   ؿ ،  7= ش ؿ،  6= ؿ ش

 :المحتويات

 . 1=، دـ 0 = جنس;5  =   تشر،2=، ح ب1= ج ب %(.17)، 6 =ب %(23 )8=حي  

   منبسطنمط ،   11 =ؿ ∑، 2=ح ب :  نمط الرجع الحميـ

 .إلى قمؽ غير قاعدي وغير عميؽ أكثر بقميل من المعدل تشير ،  %20= معادلة القمؽ 

. 9 =الشائعات  ، منتظـ، في دائرة السواء  :التتابع 

 2، استجابة دـ في البطاقة 4ش فؽ في البطاقة  :النقاط الحساسة

 الييكؿ الفكري: 

 حسب المستوى التعميمي لممفحوصة الذي يعتبر متوسط،  فان إنتاجيتيا تتوافق مع متوسط إنتاجية 
األشخاص دوي المستوى الثقافي العادي ،  بل ويمكن اعتبارىا جيدة ،  وتنفي وجود الكف والتثبيط،  
وبما أنيا فوق المعدل قميبل،  فإنيا قد تدل عمى قدرة المفحوصة عمى التعبير الشفيي، أو عن الخيال 

 باإلضافة إلى ذلك   ،الواسع، أو حسب ما سماه روشاخ عقدة الذكاء ، أي  الحاجة إلى التعبير 
 بطء شديد يدل عمى الكف وال عمى   وجود مراقبة صمبةدل عمى عدم يمتوسط زمن االستجابة جيد ، ف

. رقابة مرنةاؿ وبالتالي يمكن القول بان والتثبيط،  
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أما بالنسبة لنمط المعالجة  فقد كان متنوعا   ومتناوبا بين التناول الكمي والجزئي  ، مع وجود     
استجابات ابتكاريو اسقاطية في حدود المعدل ، وقد اعتمدت عمييا المفحوصة لتحاشي صدمات 

 مع الواقع في مختمف الوضعيات،  وقدرة عمى التكيؼ مرونة لمذاتالبطاقات ، وىذا ما  يدل عمى وجود 
وبالتالي فان الحالة تعالج مشاكميا اليومية من خبلل االىتمام بالجزئيات ثم مباشرة بالكميات حيث أن 

 . عدد الجزئيات ال يفوق كثيرا عدد الكميات وىو متقارب جدا

 وكذلك نسبة االستجابات الكمية مرتفع  ، %مقارنة ب نسبة حي + % ارتفاع نسبة ش    :تقدير الذكاء -
فوق المعدل فيذا دليل عمى أن الذكاء نظري لدى المفحوصة وميل أيضا إلى  استخدام الذكاء التطبيقي، 

كما أن التتابع منتظم ، ومرتبط مع أسموب معالجة ثري ، ويدل كل ذلك عمى ذكاء مرتفع لدى 
 ، إال أن عدد الشائعات %50المفحوصة، خاصة مع وجود حركات بشرية واستجابات حيوانية اقل من 

 .فوق المعدل بقميل قد يشير إلى نوع من االمتثالية لممجتمع  والمحيط الثقافي

 الييكؿ العاطفي: 
بقدرة المفحوصة عمى تكويف ، مما يوحي منبسطيعتبر نمط الرجع الحميم لمحالة     : الطبع والمزاج -

حيث كانت االستجابات من نوع ش ل اكبر من باقي االستجابات المونية، وىو ما  ،عالقات مع اآلخريف
 .كذلك، وىذا ما تؤكده نسبة االستجابات المونية  قدرات لمتكيؼ العاطفي، والغيريةيمثل 

عالقات وجود استجابات بشرية بعدد كاف غير مرتفع لدى المفحوصة يدل عمى قدرة عمى ربط    
 ترافقت مع إضافة إلى أنيا   وخاصة وأنيا جاءت اغمبيا كمية وليست جزئية،،اجتماعية وتقمص بشري

. عدد معتبر من االستجابات المونية

المفحوصة عدد مناسب من االستجابات الشكمية التضميمية والتي تمثل أظيرت   :مراقبة العاطفة -
، كما ان معادلة القمق ال تشير إلى  لمسيطرة عمى القمؽ واالكتئاب في البطاقات االرتكاسيةمحاوالتيا

 ، حيث لم تتجاوز معادلة القمق المعدل كثيرا، قمؽ بسيطوجود قمق عميق وقاعدي، ويمكن اعتباره 
كما ان البرتكول كان خال من االستجابات التناظرية،  وزمن الرجع في كل البطاقات كان مناسبا، 
 .رغم ظيور استجابة واحدة دم وواحدة فق، إال أنيا تعتبر مبلئمة لمصراع الذي تحرضو البطاقات

 مترافقة مع عدد كاف من +%ش مرنة بالنسبة لمحالة حيث أن نسبة  مراقبة العاطفةتعتبر  وبالتالي     
، وىذا ما يوحي بوجود استجابات كمية  مما يدل عمى قدرة األنا عمى السيطرة عمى االنفعاالت وضبطيا

 .محاوالت لمسيطرة عمى وضعيات القمق واالكتئاب لدى المفحوصة
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 البروتوكول غني باالستجابات المونية مما يدل عمى عاطفة خصبة لدى الحالة كما أن 

استخدام عدد كاف من االستجابات الشكمية لدى  n  Rausch   حسب  :القدرة عمى التكيؼ -
المفحوصة يدل عمى بذليا مجيودا لمسيطرة عمى الوضعية الصراعية لموحات االختبار ،  وىي دليل 
عمى نوعية االستجابة في مواجية الوضعيات المقمقة ، ويمكن االستدالل  منيا عمى مرونة األنا لدى 

كما نجد لدى المفحوصة عدد ، المفحوصة، كما تدل عمى محاوالتيا لمتكيف مع الحياة اليومية
 .مناسب من الشائعات،   وىو ما يعزز قدراتيا عمى التكيف

وجود انفجار عدواني من نوع لون محض في بطاقة العدوانية قد تدل عمى  :النقاط الحساسة -
 .وجود صراعات قديمة، كما أن مثل ىتو االستجابة قد تكون لدى األسوياء أيضا بشكل عادي

 تدل عمى عبلمات اكتئابية لدى المفحوصة، متحكم فييا حيث  أنيا 4 في البطاقة  فؽاالستجابة   
 . ترافقت مع استجابة شكمية 

 التفسير الدينامكي :
 : الدخوؿ في وضعيات جديدة1البطاقة 

استيمت المفحوصة االختبار بزمن رجع جيد، مع استجابات كمية ، وتمكنت من إدراك االستجابة 
الشائعة ، ىذا ما يدل عمى قدرتيا عمى التصدي لصدمة الموحة األولى وبالتالي يمكن القول بان 
 .المفحوصة تستخدم اإلدراك الكمي في مواجية الوضعيات الجديدة في حياتيا اليومية ، وبشكل جيد

   بعد زمن كون جيد أدرجت المفحوصة المون األحمر ضمن الجزئيات وكانت : العدوانية2البطاقة 
استجاباتيا األولى جزئية أيضا حيث تمكنت من إدراك االستجابة الشائعة بسيولة ، كما تمكنت من إدراك 
التفاعل في الموحة ،  ترافقت مع محددات موجبة وانفجار عدواني من نوع لون محض ،  إال انو  يمكن 
القول أن الحالة تمكنت من مواجية التحريض الذي تثيره الموحة، كما أن صدمة المون األحمر قد تكون 
 .لدى الحاالت السوية أيضا وال يمكن الحكم عمى ذلك أال بالرجوع إلى باقي البرتوكول ونتائج المقاببلت 

 بعد زمن كون مقبول نسبيا، أدرجت المفحوصة المون األحمر بنفس الطريقة كما في :  التقمص3البطاقة 
لوحة العدوانية ضمن الجزئيات، كما تمكنت بسيولة من إدراك الكائنات البشرية في حركة، مما يدل عمى 

 .قدرة تقمص سوية وعدم وجود قمق تجاه المواضيع الجنسية، خاصة مع ظيور االستجابة الشائعة

 : األبوية4البطاقة 
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رغم زمن الرجع الجيد وكذلك زمن البطاقة، إال أن استجابة المفحوصة األولى كانت استجابة فاتحة  
قاتمة كمية، إال أنيا كانت مرفقة بشائعة، وىو ما يفيد بوجود نوع من مقاومة تحريض الموحة االكتئابي، 

وىو ما يدل عمى استخدام آليات  دفاعية ضد القمق الذي تثيره الموحة والتي تمثل لوحة األشخاص 
 .االنتحاريين،عدم وجود استجابات تضميمية محضة ينفي وجود أفكار انتحارية لدى المفحوصة

 :   صورة الذات5البطاقة 

استجابة المفحوصة لمبطاقة كانت مثالية ، حيث يعتبر زمن الرجع جيدا وكذا زمن البطاقة ككل كما إن 
إدراك االستجابة الشائعة بشكل سمس، كما يدل عمى صورة ذات ايجابية ، وارتباط جيد بالواقع مع تكيف 

 .مناسب 

 : الجنسية6البطاقة 

من خبلل زمن الرجع  الطويل نسبيا، وكذا قمب البطاقة عدة مرات، استيمت المفحوصة باستجابات    
تضميمية ، ما يدل عمى وجود صراعات اكتئابية لدى المفحوصة،  اال انو يمكن االستدالل عمى مجيود 
لمسيطرة عمى الوضعية االكتئابية المثارة من طرف الموحة من خبلل إدراج استجابة شكمية تضميمة، رغم 

ذلك فيمكن القول بان المفحوصة تعاني من أعراض اكتئابية  وجرح نرجسي  خاص بالوضعية الجنسية،   
أن  اإلدراك المريح لموحة، و الخالي من شحنات القمق، يدل عمى ارتياح من طرف المفحوصة تجاه 

المواضيع الجنسية ، رغم الجرح النرجسي، الناجم عن استئصال الثديين، والذي تم التحكم فيو من خبلل 
استجابات شكمية تضميمية تدل عمى قدرة عمى ضبط القمق واالكتئاب الناجمين عن الشحنة االنفعالية التي 

 . يثيرىا التضميل في ىتو الموحات االرتكاسية 

 : األمومة7البطاقة 

 تدل استجابات المفحوصة في بطاقة األمومة عمى القدرة عمى التحكم في الوضعية الصراعية التي تثيرىا 
ىده األخيرة، حيث أن كل االستجابات جاءت شكمية تضميمة، كما أن وجود اإلحساس بالحركة األنثوية 
يدل عمى سبلمة العبلقة مع األم، و ظيور االستجابات البشرية يدل عمى النضج العاطفي و قدرة عمى 

 .التصدي لمجنسية الغيرية

  يمكن االستدالل عمى وجود تكيف عاطفي جيد لمحالة من خبلل أسموبيا  : التكيؼ العاطفي8البطاقة 
في معالجة البطاقة الممونة التي تأتي بعد البطاقات االرتكاسية، حيث انتقمت الشحنة العاطفية بشكل جيد 
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دراك مناسب حيث برز بوضوح المحتوى  من االستجابات التضميمية إلى المونية ، مع زمن رجع جيد ، وا 
الحيواني مع استجابة شائعة ومعالجة جيدة لمشحنة االنفعالية والعاطفية من خبلل استجابة شكمية لونية، 

 .مرفقة مع حركة، مع استجابات جزئية ابتكاريو  

 تعد إمكانية ظيور استجابة كمية في ىذه البطاقة قميمة إال أن المفحوصة قدمت  :  المرفوضة9البطاقة 
استجابة كمية في زمن رجع مناسب ، حيث أدركت الموحة عمى أنيا وحدة كمية ، وىي إحدى عبلمات 
الذكاء لدى المفحوصة، مع نضج عاطفي جيد، كما جاءت بعد ذلك االستجابات جزئية مرفقة ب محدد 
شكمي لوني ، يدل عمى قدرة المفحوصة عمى التحكم في االنفعاالت، اال ان اغمب االستجابات جاءت 
تشريحية والذي قد يشير إلى اىتمام حقيق بالجسم وأعضاءه الشيء الذي يمكن إرجاعو إلى الوضع 

 .الصحي لممفحوصة

   بنفس نمط المقاربة كما في الموحة السابقة تمكنت المفحوصة من إدراك جزئيات  :  العائمة10البطاقة 
الموحة الكثيرة عمى أنيا وحدة كمية، وذلك في زمن رجع جيد،  ما يؤكد درجة الذكاء العالي لدى 

المفحوصة، تمتيا استجابات جزئية مع محددات شكمية لونية تدل عمى جيد مبذول لمسيطرة عمى تحريض 
حيث شكمت  االستجابات الحيوانية الشائعة، أغمبية االستجابات، مع ظيور  (صدمة التجزئة )الموحة 

استجابات تشريحية ، قد توحي بمحاولة تغطية مشاعر النقص لدى المفحوصة ، أو قد تكون ناجمة عن 
 .اىتمام حقيق بالجسم 

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف  خالؿ االختبار:  

عمى  تتمتع بنضج عاطفي جيد، مع ذكاء متوسط  ، وقدرة يمكن القول بان المفحوصة ىي امرأة       
 مع ميل عام لبلنبساط، رغم معدل القمق  الذي التكيف االجتماعي وربط عبلقات اجتماعية مناسبة، 

يمكن اعتباره غير قاعدي، والذي يظير لدى المفحوصة ،  غالبا  يمكن  أن يتعمق بالتكوين الجسمي 
والنواحي الجنسية،  خاصة وان ارتفاع معادلة القمق راجعة لبلستجابات التشريحية ، وىو أمر طبيعي في 

حالة مريضة مصابة  بالسرطان ، كما أن المشكمة الجنسية قد تكون ناتجة عن الجرح النرجسي 
واضطراب صورة الذات بسبب بتر الثديين، والذين يمثبلن  أىم األعضاء  األنثوية لممرأة،  ورغم بعض 
عبلمات االكتئاب في البطاقات االرتكاسية التي أظيرت المفحوصة خبلليا محاوالت لمتصدي لمتحريض 

إال أن المفحوصة  أبدت  مجيودا معتبرا لمتحكم في ىذين  الذي تثيره ىتو الموحات غير الممونة، 
االضطرابيين األساسين ، حيث برزت لدييا قدرات ال بأس بيا في ضبط االنفعاالت والتكيف العاطفي ، 
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كما برزت لدييا قدرات مميزة في التكيف مع الواقع، مع محاوالت جاىدة لمدفاع ضد الصدمات ، حيث 
ورغم الجرج النرجسي تمكنت المفحوصة من إبداء صورة ذات ايجابية ،   وتقمص بشري ممتاز يدل عمى 

الغيرية والقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية، كما تميز برتوكول المفحوصة ، بما يدل عمى قوة األنا 
ومرونة اآلليات الدفاعية ، وبذلك يمكن إرجاع  قدرة المفحوصة عمى التخفيف من أعراض ىتو 

 .  االضطرابات إلى توظيف صيرورة الجمد لدييا في إعادة توازن الجياز النفسي

 عرض وتحميؿ نتائج اختبار تفيـ الموضوع :
 :السياقات الدفاعية -

  ىذا الطفل ميموم، يفكر في حاجة ، راه يشوف مع ىده اآللة، واش يسميوىا : طفؿ حزيف :1البطاقة 
كمان ، ياخي ، إشارة لمفاحص، ممكن خبلتو لو  امو ، حاجة ورثيا من أمو متوفية ، ىو يكون يتيم األم 

 .، عمييا ما يمعبش كيما باقي األوالد، يخمم كيفاه يتعمم يخدم بيو باش يرضي أمو في قبرىا 

،بدأت (b2-1)بعد زمن كمون قصير جدا،  تدخل المفحوصة في  التعبير مباشرة : ديناميكية الصراعات
عطاء عنوان لمقصة  ثم الشروع في ، ( A2-13)المفحوصة قصتيا بالتعرف الجيد عمى األشخاص وا 

 ثم المجوء إلى طمبات موجية  ،(A2-1) الوصف مع التعمق بالتفاصيل بما في ذلك الوضعيات و التعابير
   وتعبيرات لفظية عن وجدانات  ،( A2-17)،  ثم التأكيد عمى صراعات نفسية داخمية (CC2)لمفاحص 

،والرجوع إلى العقمنة لحل (CM2)  لمموضوعايجابية، مع مثمنة ( B1-4 )معدلة من طرف المنبو 
 (. A2-13 )اإلشكبل

دراؾ اإلشكالية المقروئية جاءت مقروئية الفاحصة ليده الموحة جيدة  حيث تنوعت السياقات الدفاعية :  وا 
، كما   تمكنت من إدراك المحتوى الظاىر كما تمكنت من أدراك التحريضات الكامنة لموحة ، حيث 

تمكنت المفحوصة من تقمص شخصية الطفل الصغير الذي يجد نفسو في مواجية موضوع  راشد يحمل 
 .دالالت رمزية واضحة

 ىده عائمة في القرية،  األم راىي بالحمل ، و راىي تعبانة من الحمل،  ىي :  الحياة الريفية  :2الموحة 
ما كممتش قرايتيا خاطر كانو فقراء ، لكن عوضت النقص بتربية بنتيا ، ىذي بنتيا طبيبة، تقرى في 

المدينة، جات تطل عمى أميا و راىي راجعة لمجامعة، األب خدام، وىو لي يعاون العائمة ومتكفل بكمش، 
 . ىو راجل صالح، يعاون الزوجة انتاعو ، في المرض والصحة
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، وصف (B2-1)دخول مباشر في التعبير ، ثـ ( A2-13)إعطاء عنوان لموحة: ديناميكية الصراعات 
، مع التعرف ( B1-4 ) ، مع تعبيرات لفظية عن وجدانات مرتبطة بالمثير(A2-1)والتعمق بالتفاصيل

، وبروز (B2-3)، مع التأكيد عمى العبلقات بين األشخاص (B1-3)عمى األشخاص وتقمصات مرنة
، والتاكيد عمى (A2-1)،مع وصف والتعمق بالتفاصيل(A2-17)التأكيد عمى الصراعات البين شخصية

 (.B2-3)العبلقات بين  االشخاص

دراؾ اإلشكالية   جاءت مقروئية الموحة متوسطة، حيث تناوبت السياقات الدفاعية  بين :  المقروئية وا 
المرونة والرقابة ، وتمكنت المفحوصة من التعبير عن  الصراع االوديبي  بشكل واضح ، كما أنيا تمكنت 
من أدراك المحتوى الظاىر لموحة والتعرف عمى الشخصيات، وعمى وجود صراع نفسي داخمي  وعبلئقي 

 .لدى شخصيات الموحة

ىده المراة ياست تماما وال راىي تعبانة بزاف من اإلحباط والفشؿ، الخيبة واالنييار التاـ، : 3الموحة 
المرض ممكن ، راىي في الحمام ، ىذاك بينوار ؟ توجيو سؤال لمفاحص، ما عرفتش واش ىذاك لي 

طايحة قدامو ، ما حبتش يشوفوىا والدىا منيارة ، عزلت روحيا في الدوش وانيارت تبكي عمى حالتيا، 
 .الميم ما تزيدش عمييم، تبكي وحدىا خير ما تضر حتى واحد

مع ، ( A2-13)، مع تجريد وعنونة لمقصة (B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
، وتبرير من (A2-1)، مع وصف واتمعمق بالتفاصيل (B1-4)تعبير لفظي عن وجدان ناتج عن المثير 

مع ) (CC2، وتوجيو طمب لمفاحص (CF1)، ومع التمسك بالمحتوى الظاىري (A2-2)خبلل التفاصيل
، مع تعبيرات (CF3)،  مع التأكيد عمى القيام بالفعل(A2-17)التأكيد عمى الصراعات البين شخصية

 (.B2-4)لفظية عن وجدان مستثار من طرف المنبو

دراؾ اإلشكالية    كانت مقروئية المفحوصة جيدة  حيث تناوبت السياقات بين الرقابة :المقروئية وا 
والمرونة ، وسياقات الكف  الحالية والعممية، كما تمكنت من إدراك التحريضات الكامنة لموحة ، وتمكنت 

 .المفحوصة من التطرق إلى إشكالية فقدان الموضوع ، والوضعية االكتئابية وذلك بشكل جيد

ىدو الزوج بيناتيم عبلقة، ما يكونش راجميا، وال مزوجين في السر، أو وحدة برك من ىدوك  :4الموحة 
النساء ساعة ساعة،  يروحميا، بصح يبان نادم ، حاب يروح يخمييا ىي مازالت ، تمحق فيو، شوفي كيفاه 
ىو يخزر لييو ، حاب ييرب منيا، ما حبش يشوف فييا، ىي امبصح تمحق فيو، الزم يخمييا خير يرجع 

 . لمرتو واوالده
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، مع وصف وتعمق (B1-3)، وتماىيات مرنة(B2-1)دخول مباشر في التعبير :ديناميكية الصراعات
-A2)،مع وصف وتعمق بالتفاصيل(CN3)،  مع وجدان معنون(A2-8)، مع تكرار(A2-1)بالتفاصيل

،  (CF3)،  مع تأكيد عمى  القيام بالفعل(B1-4)،مع تعبيرات لفظية عن وجدان مثار من طرف المنبو(1
، (CF3)، ،والتاكيد عمى القيام بالفعل(CF2) والتأكيد عمى ما ىو يومي(cc2)وتوجيو طمب لمفاحص 

 (A2-13)وتجريد 

دراؾ اإلشكالية    جاءت المقروئية جيدة وتناوبت السياقات بين سياقات الرقابة والمرونة، : المقروئية وا 
والتجنب من نوع  الحالي  ، كما تمكنت المفحوصة من إدراك الفروق الجنسية والعبلقة النزوية والصراع  

 .العدواني والميبيدي لمشخصيات 

األم في منزليا، دخمت تنده ، عمى ولدىا، أو بنتيا، لي راه في الشمبرة، وال حبت برك تشوف : 5الموحة 
 .اذا راه ثم وال خرج، عادي ما كانش مشكل ىنا، حياة يومية لربة البيت ، تنظيف و ترتيب البيت

) ، التعرف عمى الشخصيات وتماىيات  مرنة  (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكيات الصراع
B1-3) مع وصف وتعمق بالتفاصيل ،(A2-1)مع إدخال شخصيات غير موجودة بالصورة ،(B1-2) ،

، (A2-8)، وتكرار(A2-13)، مع عقمنة وتجريد(A2-8)، وتكرار(CF2)مع التأكيد عمى الحياة اليومية
، مع (A2-13)، مع تجريد وعقمنة(CF1)، والتمسك بالمحتوى الظاىري(CF3)والتأكيد عمى القيام بالفعل

 (  A2-10)عناصر من نوع النظام النظافة

دراؾ اإلشكالية    تعتبر جيدة فقد استخدمت المفحوصة سياقات دفاعية مختمفة ، وتمكنت :المقروئية وا 
المفحوصة من إدراك واضح لمتحريضات الكامنة لموحة ، والتي تتمثل في تقمص الصورة االمومية ، التي 

  . تقتحم الغرفة، الرقابة االمومية والنظام

راجل ومرتو نورمال ، ممكن ىو راه خارج ، ويسقسييا اذا تحتاج حاجة، تبان غاضبة  : GF6الموحة 
منو ، كاين خبلف معين بينيم، ىو يبان كانو يكمح فييا وىي فايقة بيو،  ما حبتش برك ادير المشاكل، 

ممكن يعنفيا، مادام يتكيف يكون عنيف ويضرب ، ما حبتش تعاندو برك راىي تسايس فيو باه ما 
 .تخسرش عائمتيا واوالدىا

 ،   مع (B1-3)، والتعرف عمى األشخاص (B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
،مع وصف (B2-10)،مع تمسك بتفاصيل نرجسية ذات قيمة عبلئقية(A2-1)وصف متعمق بالتفاصيل 
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( A2-7)والذىاب واالياب بين الدفاع والتعبير النزوي  A2-2)، وتبرير التفسير (A2-1)وتعمق بالتفاصيل
 (. A2-17)مع تشديد عمى الصراعات بين شخصية 

دراؾ اإلشكالية       تعتبر المقروئية حيدة   في ىذه الموحة ، حيث تميزت بنوع من سياقات :المقروئية وا 
التجنب النرجسي، مع مرونة من نوع التمسك بالتفاصيل النرجسية ، إال  أن محاوالت المفحوصة لمتجنب 
صراع الموحة، تظير بشكل واضح من خبلل تحفظيا حول العبلقة اليوامية، وابراز الرغبات الجنسية من 

 .خبلل تمسكيا باستثمار الشخصية ومثمنتيا دون قدرة حقيقية عمى تكوين الصراع النزوي

،  ما تعرفش تربيو،  االـ تعاوف في بنتيا مازالت صغيرة وزاد عندىا طفؿ:  االـ وبنتيا :GF 7الموحة 
راىي تنعتميا كيفاه تيتم بيو، خاطر راىي تخزر فيو بكل محبة،   الطفمة صغيرة مقمقة ، ما عرفتش واش 
الزم ادير ، بصح األم عاونتيا وراىي تنصح فييا باه تصبر ، وتحاول كيفاه تخمييا تحب ولدىا الصغير 

 .وتيتم بيو

) ، تماىي مرن (B2-1)دخول مباشر في التعبير ، ثـ (A2-13)عنونة :   ديناميكية الصراعات
B1-3) مع سرد قصة منسوجة بشكل قريب من المضمون الظاىري،(A1-1) والتأكيد عمى العبلقات ،

، مع وصف (B1-4)، مع تعبيرات لفظية عن وجدان مثار من طرف الموحة(B2-3)بين األشخاص 
، مع التأكيد عمى القيام  (CN3)، مع وجدان معنون(A2-2)، وتبرير التفسير(A2-1)وتعمق بالتفاصيل

،مع (A2-8)،  مع تكرار(A2-13)،ثم المجوء الى التجريد (CF2)، والتمسك بما ىو يومي(CF3)بالفعل
 (.CF3)التأكيد عمى القيام بالفعل

دراؾ اإلشكالية جاءت المقروئية جيدة حيث استخدمت المفحوصة سياقات الرقابة والمرونة : المقروئية وا 
والسياقات النرجسية وسياقات التجنب العممي، كما تمكنت من المفحوصة من ادراك التحريض الكامن 

 .   ام–لموحة والعبلقة بنت 

  كاين حاجة خمعتيم، عمييا ىذيك لي لتحت قدام البحر راحت تجري، ، جاىم خبر  : 9GFالموحة 
ماشي مميح، ىادي واش ىازة كتاب ؟ ىذو ممكن بنات يقراو في الجامعة في العاصمة خاطر كاين 

البحر، ىديك لي لفوق كانت متخبية وتعس في لوخرى ، من بعد كي شافتيا راحت تجري بقات تعس فييا 
باه تعرف واش كاين، ممكن ما يتفاىموش، بصح ىديك لي فوق الشجرة باينة مركزة مع قرايتيا ولوخرى  

 .ال ال ، بعدت عمييا وبقات تعس فييا من بعيد 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 283  عرض ومناقشة النتائج

 

، ثم تأكيد  (A2-1)، وصف مع التعمق باألجزاء (B2-1)دخول مباشر في التعبير:  ديناميكية الصراعات
، ثم توجيو طمب b2-5) (،  مع تعبير بشكل درامي(b2-13)عمى مواضيع من نوع الجري 

،مع التشديد عمى (A2-2)ثم تبرير التفاصيل  (A2-1)، مع وصف متعمق بالتفاصيل (cc2)لممفحوص
و تمسك بالمحتوى  ،(CF3)، مع التأكيد عمى القيام بالفعل(B2-3)العبلقات بين األشخاص

، مع نوع من البحث االعتباطي عن المراد من (A2-6)،ثم تردد بين تفاسير مختمفة (CF1)الطاىري
 ( E16)الصورة 

دراؾ اإلشكاليات تعتبر متوسطة حيث برزت سياقات أولية،  رغم محاوالت البحث عن نسج : المقروئية وا 
 .قصة حول البطاقة، ورغم تنوع السياقات بين الرقابة والمرونة، والتجنب من النوع الحالي والممموس

ىذه المرأة عندىا الزىر ربي حبيا كي رزقيا براجل مميح وتقي ، كانت مميحة في صغرىا،  : 10الموحة 
حبيا ، وكي كبرت ومرضت ، ما خبلىاش، بقى معاىا في المحنة انتاعيا، عقبو مع بعض كل المحن ، 

 .الموت، المرض، الصدمات، ىي ثاني راىي مميحة معاه، وبقات وفية ليو 

، وجدان مرن  (CF2)، تاكيد عمى الحياة اليوميةّ)B2-1)دخول مباشر في التعبير:  ديناميكية الصراعات
، مع قصة (CF1)، مع تمسك بالمضمون الظاىري(B2-3)،تماىيات مرنة(B2-4)مرتبط بالمثير 

 (. A2-13)، وتجريد(A1-3)منسوجة حول رغبة  شخصية،  مع ادراج مصادر اجتماعية وأخبلقية 

دراؾ اإلشكالية  تعتبر المقروئية جيدة حيث تنوعت السياقات الدفاعية كما أدركت : المقروئية وا 
 .المفحوصة تحريض الموحة الميبيدي والعبلقة الزوجية بشكل سميم

الجحيم، السراط، الطريق بين الخير والشر، ما شي باينة، كأنو جبل ، طاحو : فيمم رعب   :11الموحة  
حجار من فوق وقطعو الطريق ، كانو ىنا جسر، بصح وين يؤدي ما نعرف الطريق ماىيش باينة، واحد 

 .ما يتمنى يكون في ببلصة كيما ىذه

، إعطاء عنوان (CM2)، مثمنة سمبية لمموضوع(B2-1)دخول مباشر في التعبير : ديناميكية الصراعات
، وتردد بين (A2-1)، مع وصف متعمق بالتفاصيل(B2-5)، تعبيرات درامية (A2-13)لموحة  وتجريد 
 (CN1)،مع التأكيد عمى ما ىو مشعور بو ذاتيا(A2-6)تفاسير مختمفة
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دراؾ اإلشكالية  تنوعت سياقات المفحوصة في ىذه الموحة بين الرقابة والمرونة والكف : المقروئية وا 
وتعتبر مقروئية جيدة، كما تمكنت المفحوصة من إدراك التحريضات الكامنة لموحة التي تبعث عمى 

 .  القمق

 ىو لي قتميا، قتميا من بعد فاق بروحو ، راجميا ىاذا ، كل مرة كان يضربيا ، المرة : 13MFالموحة 
ىذي قتميا، ممكن ندم، ممكن كان ماشي في وعيو، ىي عبله كانت تقبل يضربيا كل مرة ، كان الزم 

تخميو قبل ما يقتميا ويشرد اوالدىا، ضرك تفرت راىي ميتة، وىو حتى كي يدخل الحبس يزيد يشرد اوالدو 
 .ىاذا ماكان

، وتشديد عمى العبلقات بين  (B1-3)، مع تقمصات مرنة (E17)انفجار لفظي: ديناميكية الصراعات
 رغبة،وقصة منسوجة حول  (A2-1)،  ووصف لؤلشخاص  وىيئاتيم (B2-3)األشخاص
دخال أشخاص غير موجودين بالصورة(B1-1)شخصية ،مع تناوب بين الدفاع والتعبير (B1-2)،وا 
، (B1-4)،مع تعبيرات عن وجدان معدلة من طرف المنبو(B2-5)،مع تعبيرات درامية (A2-7)النزوي

 (.CM2)،و مثمنة سمبية لمموضوع(CN2)مع الرجوع إلى مصادر شخصية

دراؾ اإلشكالية تناوب لمسياقات بين رغـ االنفجار الكالمي في بداية القصة، اال انو ىناؾ  : المقروئية وا 
الرقابة والمرونة ، والكف النرجسي واليوسي، وتعتبر مقروئية المفحوصة متوسطة ىنا، و تمكنت 

 .المفحوصة من أدراك التحريضات الكامنة لموحة

 لوحة زيتية، ىده ماشي كيما لخرين، تبان مرسومة، ديار ، كيما انتاع غوفي، في الجبل ،  :19الموحة 
 .كيوف ، معيشة صعيبة

، (A2-8)، ، مع تكرار(A2-13) إعطاء عنوان لموحة،(CP1)زمن كمون طويل: ديناميكية الصراعات
 ( A2-13)،تجريد(A2-1)،وصف مع تعمق بالتفاصيل(CP2)مع ميل لبلختصار

دراؾ اإلشكالية مقروئية كانت متوسطة، مع ظيور سياقات الكف من نوع الفوبي، مع : المقروئية وا 
 .اختصار شديد في القصة، ودفاع ضد التحريض المقمق من خبلل الرقابة

   ىده ىنا تمثل الحياة انتاع بنادم ،   تبدأ صفحة بيضة، وىو لي يعمرىا، يكتب فييا واش  :16الموحة 
يحب، كاين لي يدير الخير وكاين لي يدير الشر، وانأ نشوف امرأة، كانت ىي المخيرة في الدوار ووالت 
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مريضة وكبيرة وطاحو عمييا المشاكل من كل جيية، بصح ما ياستش من رحمة ربي وصبرت ومازالت 
 . عايشة ، وقائمة باوالدىا وعائمتيا

، مع تعبير لفظي عن (B1-3)، تماىي مرن (B2-1)دخول مباشر في التعبير: ديناميكية الصراعات
، واالعتماد عمى (CM2)، مثمنة ايجابية لمموضوع(A2-13)، وتجريد وعقمنة (B2-4)عواطف قوية 

 (.A2-13)، والتجريد(CN2)المصادر الشخصية

دراؾ اإلشكالية المقروئية جيدة، لتنوع السياقات الدفاعية، مع قدرة المفحوصة عمى إسقاط :   المقروئية وا 
 .المواضيع المفضمة 

 :يمثؿ مجمؿ السياقات الدفاعية  (27)جدوؿ 

 السياقات األولية سياقات التجنب سياقات المرونة سياقات الرقابة
A1=2 B1=17 CF=10 

E=2 
A2=44  B2=17 

CP=2 
CN=5 
CM=4 
CC=3 

∑   46  = ∑34 ∑  24= ∑ 2= 
 التحميؿ العاـ لمبرتوكوؿ: 

   تكشف لنا مقروئية المفحوصة الجيدة  والتي  تميزت بتنوع السياقات ، وبنوع من البناء السميم والمترابط 
من   في  اغمب الموحات، وكذلك تنوع القصص حسب المثير ، وغناىا بالتفاصيل ، مع عدد مبلئم 

سياقات الكف ،  قدرتيا عمى التفريغ  والتعبير عن التصورات  والوجدانيات التي يحرضيا االختبار ، 
كذلك تعكس نوعية العبلقة الجيدة بينيا وبين عالميا الداخمي من جية وبينو وبين العالم الخارجي من 

  ، بشكل متقارب  جية أخرى، وتدمج المفحوصة بشكل متنوع سياقات كل من الرقابة مع سياقات المرونة
تمييا سياقات التجنب وذلك بعدد كاف ، حيث يدل ذلك عمى قدرة المفحوصة عمى تناول الواقع الظاىري 
دماجو بشكل جيد ، حيث يعبر اعتماد المفحوصة عمى سياقات التجنب، مع سياقات كل من الرقابة  وا 

والمرونة ، قدرات دفاعية وفكرية وتصورية وىوامية  لمواجية إشكالية االختبار ، حيث أن سياقات الرقابة 
تفيد بوجود مؤشر سميم لمتكيف مع الواقع  وخاصة في التمسك بالجزئيات وعزل التصورات والعواطف ، 

كما أن سياقات التجنب خاصة  من النوع العممي و المرافقة لسياقات الرقابة تعطي موازنة لمتنظيم 
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العصابي،  من خبلل الرجوع إلى العناصر اليومية لمتخفيف من وطأة الصراعات العصابية وتجنبيا وىو 
ما يمثل بحث من طرف المفحوصة لمتكيف مع الواقع  واالندماج الناجح فيو ، رغم بروز سياقات نرجسية 
،  إال إن نوعية سياقات المرونة جاءت متناسبة بين المرونة المعتدلة والمفرطة ، و تبرز سياقات الرقابة 

   بشكل كبير لدى المفحوصة، حيث مثمت اغمب سياقات الرقابة،  وىو  A2-13=14من نوع العقمنة 
ما يدل عمى قدرتيا عمى ارصان الصراع الناجم عن إشكاليات االختبار ، أما بروز سياقات المرونة   من 

 ، فيي تدل عمى وجود مرونة معتدلة لدى المفحوصة، وقدرة عمى التعبير اليوامي، خاصة B1=17نوع 
وأنيا ترافقت مع سياقات الرقابة ، في اغمب الموحات، ويمثل توظيف سياقات الكف العممي والحياة اليومية 

، قدرة المفحوصة عمى االستناد عمى الواقع، مما يدل عمى فعالية اآلليات الدفاعية لممفحوصة ، حيث 
 .تحرك األنا بشكل يمكنو من الخروج من صراع المثير، والتحكم في النزوات العدوانية  واليبيدية

  تحميؿ  القصص والموضوعات حسب موراي: 

راىي تخمم في حاجة، ممكن حاجة تتمناىا، تحمم بالمستقبل، تحمم تغير   ىده المرأة :  8GFالموحة 
الحياة المي راىي عايشتيا، تبان فقيرة، راىي تحمم بمعيشة أحسن، عمى كل حال ىي مؤمنة وراضية 

    .بمكتوبيا

 ىديك المراة كانت عايشة الباس عمييا، بصح عجوزتيا ما خبلتياش في حالة ديمة  : 12Fالموحة  
 .تعمرليا في راسيا، وتحرش فييا، حتى ضيعتيا، ما كانش الزم تسمعميا، كان الزم تحل مشاكميا وحدىا

  النور والظبلم، الفرق بين الظممة والنور، اإليمان والكفر، الصبر واليأس، ىذاك الشخص :14لموحة ا
عرف بمي الزم يخرج لمنور ،فيم بمي الظممة ىي الجيل، الزم يخرج منيا، كي فتح التاقة شاف النور 

 .اندىش

  مقبرة باينة، ىذا الشخص جاء يزور واحد ميت ، بصح ماشي شخص مميح، يكون شخص : 15الموحة 
 .ماشي مميح، ممكن راه نادم ، عمى افعالو ، وجاء باه يطمب السماح من الميت

 ىنا ثاني كيما لخرى النور واالمل، ىديك المراة من فوق تراقب في ىدوك البحارة صيدو :17GFالموحة 
الحوت،كان لتحت عاصفة ، بصح قريب تفوت ، خاطر الشمس راىي طمت عمييم، ىديك تكون سمطانة 
، شوفي خاطر تسكن في ىذاك القصر العالي، ىي انسانة مميحة حبت تشوف الصيادين المي يخدمو 

 .عندىا اذا ما اداتيمش العاصفة
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ماتت بنتيا مسكينة بين يدييا، دموع الحزن ما جفتش خبلص، االم مرضت من :    18GFالموحة 
حزنيا عمى بنتيا، الحياة كميا كحالت في وجييا،  الميم ضرك تحاول تصبر وتعوض احفادىا عمى اميم 

 .لي راحت 

كاين بوطو انتاع الضوء، ىاد الراجل جاء يحوس عمى الضوء،خاطر ىاك تشوفي الظممة : 20الموحة 
 .في كل ببلصة، ممكن ىو انسان عندو مشاكل، حب يبقى وحدو ويفكر في حل لمشاكمو

 :يمثؿ ممخص تحميؿ االموضوعات وفؽ موراي (28)جدوؿ 

البطاقات
البطؿ 
 

االىتمامات  تحميؿ المواضيع حؿ العقدة ضغوط البيئة الحاجات
 والمشاعر

الطفؿ 1
حاجة  االنجاز ،  

رغبة في  تحقيؽ 
 الذات

عدـ القدرة عمى 
 استعماؿ اآللة

االعتماد عمى 
النفس مف 
 خالؿ التفكير

طفؿ تركت لو أمو 
المتوفاة كماف ويحاوؿ 
تعمـ العزؼ عميو لتنفيذ 

 .وصيتيا

 
حزف، موت، 
 تفكير عقالني

2 
األـ الحامؿ 
 

 تعويض النقص
الفقر، 

األمية،قساوة 
 العمؿ والبيئة

حموؿ عممية، 
مف خالؿ دعـ 
االبناء ، غيرية 

 ومشاركة

امرأة تعيش ظروؼ 
قاسية لكنيا تعوض ذلؾ 
بتعميـ ابنتيا، وتستند 

 عمى زوج صالح

صمود إرادة، 
مقاومة، دعـ 
 ومساندة

GF
المرأة،  3

حاجة إلى تخطي  
الصدمات وتحقيؽ 

 الذات

صدمة وخيبة 
آمؿ كبيرة، 
 مرض، 

اعتماد عمى 
النفس، غيرية، 
إيثار األبناء 
 عمى النفس 

امراة منيارة بسبب 
المرض، لكنيا تحاوؿ أف 
ال تزعج أبناءىا فتعزؿ 

 نفسيا 

إحباط فشؿ، 
خيبة انييار ، 
 مرض ، إيثار  

4 
الرجؿ 
 

حاجة لمدفاع ضد 
 النزوات

صراع الرغبات 
 والعقؿ 

مقاومة اإلغراء، 
إيثار األبناء 
والعائمة عمى 
 الغرائز، عقمنة

رجؿ يقع تحت إغراء 
امرأة غير زوجتو، 
ويحاوؿ مقاومتيا مف 
خالؿ التفكير في أبناءه 

 وزوجتو

إغراء، 
تصدي، تفكير 
 عقالني 

األـ 5
الحاجة الى التنظيـ  

 والترتيب

وظيفة األـ في 
البيت وتربية 

 األبناء

ال يوجد حؿ 
 واضح  

امراة تقـو بتفقد الغرفة 
 كعمؿ روتيني في البيت

حرص 
واىتماـ 
ورغبة في 
 النظاـ 
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GF
المرأة 6
 

 الحاجة إلى االنتماء، 

الحفاظ عمى 
األسرة 

والتضحية مف 
 اجؿ األبناء

إيثار وغيرية، 
عقمنة الموقؼ 

 ، 

امرأة تعرؼ جيدا أف 
زوجيا غير أىؿ لمثقة 
لكنيا ال تخمؽ مشاكؿ 

 .مف اجؿ أبناءىا

تعنيؼ 
وخداع، إيثار 

 وغيرية
GF

األـ 7
 

صعوبات   المساندة والدعـ
 االمومة

 غيرية، عقمنة،

شابة صغيرة تجد صعوبة 
في التعامؿ مع رضيعيا، 
تحاوؿ االـ دعميا 

وتعميميا كيفية التصرؼ 
 معو 

عقمنة، ، دعـ 
ومساندة 
 غيرية، 

8GF
المرأة 
 

 حاجة لمنجاح
مشاكؿ 
 وصعوبات

 تفاؤؿ وأمؿ ، 
حؿ عمى 

 مستوى األحالـ

امرأة تحمـ بمستقبؿ 
 أفضؿ 

تفاؤؿ آمؿ 
تطمع 
 لممستقبؿ

9GF
المرأة فوؽ  
الشجرة
 

تحقيؽ الذات 
 واالنجاز والمنافسة 

الغيرة والتنافس 
والرغبة في 
 التفوؽ

 حؿ عقالني

طالبتاف أحداىما تحاوؿ 
التركيز في دراستيا 

واالبتعاد عف األخرى التي 
 ال تفعؿ ذلؾ

منافسة 
شديدة ، ترقب 
 ، وحذر 

10
المرأة 
 

 االستقرار واالمف
المرض 
والموت، 
 الصدمات

الوفاء، الغيرية 
 .والمشاركة

امرأة أصيبت بمرض 
خطير لكنيا وجدت الدعـ 

 مف زوجيا ، 

 حب، 
وفاء،عواطؼ 

 .ايجابية

11
الحاجة إلى الدفاع   

 ضد موقؼ مخيؼ

مواجية موقؼ 
مظمـ ، غير 
واضح المعالـ، 
 صعوبات 

 ال يوجد حؿ 
وصؼ لغموض الموحة 

 وتجريد 

غموض 
مشاكؿ 
 صعوبات 

12F
الشابة 
 

 الحاجة لالستقاللية
تدخؿ اآلخريف 
في الحياة 
 الشخصية

عقمنة واعتماد 
 عمى النفس

عالقة صراع بيف الكنو  
 والحماة

 صراع ، 

13
MF
المراة 
 

 االستقاللية
التعنيؼ ، 
 تمني، عقمنة  العدوانية 

امرأة سكتت عمى تعنيؼ 
 .زوجيا حتى قتميا

ال وعي ، ندـ 
 ، عنؼ، قتؿ،

14
ص 
الشخ

 

االستقاللية 
 واالنطالؽ

ظالـ وموقؼ 
 .معيؽ 

البحث  العممي 
عف مخرج، 

 .عقمنة

شخص ينظر بدقة إلى 
خارج الظالـ ويبحث عف 

 مخرج

تقصي وبحث 
 عف مخرج
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 خالصة تحميؿ القصص: 

   تمكنت المفحوصة من التوحد مع بطل القصة في اغمب الموحات، فغالبا ما كان البطل من نفس سن 
وجنس المفحوصة، وحتى بعض التفاصيل الحياتية مطابقة تماما لمحياة الخاصة لممفحوصة، كما أنيا 

تمكنت من إسقاط مباشر لصورة الذات لدييا في البطاقة البيضاء، وجاءت اغمب القصص متأثرة 
بصدمات المفحوصة الكثيرة ، منيا فقدان ابنتيا والتي ظيرت أكثر في القصص، بالتناوب مع صدماتيا 

 .مع مرض السرطان، ىذا ما يدل عمى أن المفحوصة ال تزال تعاني من حداد مزمن عمى ابنتيا

15
ص  
الشخ

 
 ندـ وعقمنة الموت،  الدفاع 

شخص يزور احد 
األموات في المقبرة وىو 
نادـ ويطمب السماح مف 

 .المتوفي

 .ندـ وحسرة
16
الحالة  

 

 الدفاع 
المرض، تدىور 
 الحالة الجسدية

حؿ عمى 
مستوى التمني 
حؿ إيماني 
 .وروحاني

إسقاط لموضعية والتاريخ 
 .الشخصي لمحالة

إيماف ، صبر 
 ، عقمنة

GF
17
 

المرأة في األعمى
 

حاجة لتحقيؽ الذات 
 وفعالية األنا

 قساوة الطبيعة  

دعـ ومساندة 
غيرية 

ومشاركة، 
 .تفاؤؿ

امرأة رغـ مكانتيا 
المرموقة في المجتمع إال 
أنيا تطمئف عمى العماؿ 
لدييا  خالؿ ىبوب 

 عاصفة قوية

تعاوف و 
غيرية، 
 ومشاركة

18
GF
األـ   
 

 الموت، الفقداف حاجة لمدفاع 
تعويض الفقداف 
مف خالؿ 

 الصبر واإليماف 

اـ  حزينة توفيت ابنتيا 
بيف يدييا، تحاوؿ الصبر 

 عمى الفقداف 

فقداف وحزف 
 .وصبر

19
 ظروؼ  الدفاع  

 معيشية صعبة  
وصؼ دوف 
 تقديـ حؿ

 منازؿ في بيئة قاسية 
ارتباؾ وخوؼ 
قمؽ، مف 
 الغموض ،

20
الرجؿ 
 

حؿ عمى  الظالـ  األمف
 مستوى الفكر

شخص لديو ىمـو 
ومشاكؿ، في مكاف مظمـ 
يتجو نحو عمود كيربائي 

 بحنا عف النور 

بحث عممي 
وحركة، 

 مقاومة ودفاع
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    أما نوعية الحاجات التي ظيرت في اغمب القصص فقط تناوبت بين الحاجة إلى الدفاع خاصة في 
نما كانت مجرد وصف لممحتوى  الموحات المقمقة أين لم تتمكن المفحوصة من إعطاء قصة حقيقية وا 
الظاىري لموحة، وىذا ما يوحي بوجود  مستوى قمق معين  لدى المفحوصة،  وبين الحاجة إلى تحقيق 

الذات واالستقبللية والفعالية ،  والحاجة إلى األمن  واالستقرار، وكل ىده الحاجات تماثل إلى حد كبير ما 
تعاني منو المفحوصة، وىذا ما يدل عمى قدرتيا عمى التعبير والتفريغ حيث يمكن اعتبار أن المفحوصة 

 .اعتمدت عمى اإلسقاط المباشر لمعالم الداخمي ، عمى قصص الموحات

    أما ضغوط البيئة، فكانت أيضا متماثمة مع ضغوط الحياة اليومية لممفحوصة، سواء مع المرض أو 
 . مع صدمات وفاة ابنتيا، فكانت تتجمى بوضوح في سياق القصص

   ولحل إشكاليات القصص أبدت المفحوصة اعتمادا كميا عمى مواردىا الذاتية ، وقوة ومرونة األنا 
واآلليات الدفاعية، ولم تكن تستند إلى أي أشخاص آخرين، كما يظير ذلك في أبطال القصص الذين 

اإلرادة، التفاؤل واألمل، العمل بجد،  )حل مشاكميم عمى أنفسيم بشكل كبير، من خبلل  يعتمدون في
وتدل ىده األساليب التي  (اإلصرار، التفكير الجيد، العقبلنية، الفعالية الذاتية، الرجوع إلى الجانب اإليماني

اتبعتيا المفحوصة في تقديم الحمول لقصص االختبار عمى اعتماد كمي عمى فعالية الذات وعمى تقدير 
، والتي جاءت بشكل  (صورة الذات)جيد لمذات ، وذلك ما تؤكده القصة المنسوجة في البطاقة البيضاء 

 .ايجابي، و تعبر عن رغبة المفحوصة في تعويض ما فاتيا بسبب المرض

الصحة الجسدية ، والمرض والموت،    أما المشاكل التي احتمت المرتبة األولى فجاءت تقريبا حول 
ومشاكل الحياة اليومية، مع التركيز عمى   صدمة وفاة  ابنتيا، والذي يمكن إرجاعو إلى  عدم اقتناع 

  .  المفحوصة بأسباب الوفاة، مما يشير إلى احتمالية  حداد ممتد لدى المفحوصة

 ، بمعزل عن قمق الموت من مرض السرطان، وىذا ما يؤكد أن 15  عالجت المفحوصة البطاقة  
المفحوصة ال تعاني من قمق الموت ، لكن ما يثير االىتمام ىو معالجة الموحة بما يشير إلى صدمة 

 . سابقة عن الموت أال وىي صدمة وفاة أبناءىا خاصة البنت

 فقد كانت القصة توحي بإعطاء حمول عقبلنية ومنطقية ،  واعتماد المفحوصة عمى 14  أما البطاقة 
 .التفاؤل واألمل 

 إلى إسقاط مباشر لمتاريخ الشخصي لممفحوصة، حيث  اعتبرت أن 18GF    وتشير القصة في الموحة
األم أصيبت بالمرض بسبب صدمتيا لوفاة ابنتيا، وىو ما يتطابق بشكل كبير ما واقع ومعاش المفحوصة 
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، مقدمة حمول تعتمد فييا عمى االيمان والصبر ، والعقمنة ، وخاصة الغيرية ، من خبلل تعويض وفاة 
 .ابنتيا بتربية أحفادىا

 التوظيؼ النفسي لمجمد مف خالؿ نتائج االختبار: 

   إن قدرة المفحوصة عمى تقديم قصص غنية وثرية عمى لوحات االختبار يعتبر في حد ذاتو عممية من 
عمميات توظيف صيرورة الجمد في مواجية صدمات الحياة مع مرض السرطان، يظير في   بروز 

سياقات المرونة  المعتدلة لدى المفحوصة، فيي تمثل  قدرة عمى التعبير اليوامي، خاصة وأنيا ترافقت مع 
، القدرة عمى اإلفضاء و سيرلنيؾ،  وحسب فيكا شنتوبسياقات الرقابة ، في اغمب الموحات وذلك حسب 

السرد والتعبير الكتابي أو الشفيي، ىي أىم ما يساعد المصدومين في التخفيف من معاناتيم، وىو ما 
 حول إعبلء الرغبات  فرويديسميو باإلعبلء أو التسامي والذي يختمف ىنا عن التسامي الذي عرفو

نما تحويل الصدمة الغير قابمة  الجنسية الغير مقبولة اجتماعيا  إلى مواضيع مقبولة اجتماعيا،  وا 
لممشاركة والتي تشكل اضطرابا نفسيا إلى قصة أو حكاية أو رواية يمكن مشاركتيا مع الجميع بشكل 

مقبول ، وىذا ما يتبين بشكل واضح في قصص المفحوصة والتي تعبر بشكل جيد عن المعاش النفسي 
 . ليا بعد صدمات الحياة مع السرطان

  عمى سياقات دفاعية من نوع الرقابة والتي كان أىميا فيكا شنتوب   لقد اعتمدت المفحوصة و حسب 
، وىي قدرة عمى التجريد تساعد المفحوصة في السيطرة عمى القمق واالكتئاب ، والصراع العقمنةسياقات 

إلى أن اغمب الشخصيات الجمدة تعتمد عمى آليات دفاعية مثل سيرلنيؾ  النفسي الداخمي، ويشير أيضا 
 . العقمنة الستدخال الصدمة النفسية وتجاوزىا فيما بعد

ىو إسقاط ألسموب المفحوص في  ( ضغوطات–حاجات  )التفاعل بين الموضوعات  موراي    حسب
معالجة موضوعات حياتو الداخمية وتفاعميا مع البيئة الخارجية، والطريقة التي يحل بيا المفحوص مشاكمو 
ىي نفسيا الطريقة التي يحل بيا بطل القصة مشكبلتو،  ومن ىنا يبين لنا أن المفحوصة قد قدمت حموال 
ألغمب القصص توحي بطريقتيا في حل مشكبلتيا اليومية حيث تدل ىده الحمول عمى فعالية كبيرة لمذات، 
ومرونة كبيرة لبلنا واآلليات الدفاعية،  واعتمدت عمى توظيف صيرورة الجمد لدييا بشكل جيد من خبلل 

 .التفاؤل واإليمان  ، و العقمنة والتفكير االيجابي، كما لجأت إلى توظيف الغيرية 
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وكخبلصة يمكن االستدالل من خبلل نتائج اختبار تفيم الموضوع عمى تنوع توظيف صيرورة الجمد لدى 
 بشكل مف العقمنة ، واالعالء، الغيرية واإليمافالمفحوصة عمى المستوى النفسي من خبلل توظيف كل 

 .متنوع 

 التحميؿ العاـ لمحالة: 

   من خبلل اعتمادنا عمى المنيج العيادي و تقنية دراسة الحالة في البحث ، ومن خبلل استخدام 
األدوات المتمثمة في االستبيان المعد لمكشف عن أىم مؤشرات الجمد، والمقابمة العيادية النصف موجية 

روشاخ وتفيم  )ومن خبلل، تحميل مضمونيا كيفيا وكميا، وكذا االستعانة باالختبارات االسقاطية 
، تبين لنا أن المفحوصة تبدي بعض المؤشرات التي تدل عمى صيرورة جمد لدييا، أىميا القدرة (الموضوع

 والقدرة عمى إعادة رسم  عمى تخطي الصدمات من خبلل توظيف روح الدعابة واإليمان والتفاؤل،
األىداف، واتخاذ القرار، وتقبل الواقع، والقدرة عمى ربط عبلقات اجتماعية والمحافظة عمييا،  والتي تم 

االستدالل عمييا من خبلل  نتائج استبيان مؤشرات الجمد، كما مكننا اختبار الروشاخ كذلك من  استخراج 
مؤشرات أخرى ميمة لمحالة، حيث بين لنا الييكل الفكري ذكاء المفحوصة المتوسط،  وقدرتيا عمى الرقابة 

المرنة واستخدام اآلليات الدفاعية بشكل مناسب في تخطي الصدمات، كما بين لنا االختبار قدرة 
المفحوصة عمى مواجية الوضعيات الجديدة في الحياة بشكل مبلئم، والقدرة عمى ربط عبلقات اجتماعية، 
والتكيف العاطفي الجيد، وبناء صورة ذات متكاممة وايجابية، وكميا سمات وخصائص تؤكد وجود صيرورة 

 . جمد لدى المفحوصة

   أما أىم األعراض النفسية التي تعاني منيا الحالة ، والتي تم االستدالل عمييا من خبلل أدوات الدراسة 
، فيي مختمفة حيث وقفنا عمى أعراض الحزن والكآبة لدى (المقاببلت العيادية، واالختبارات االسقاطية )

الحالة ، مع معادلة قمق تميل إلى االرتفاع في اختبار الروشاخ، وعبلمات لوجود إشكاليات تقبل شكل 
استئصال الثديين، تعير شكل  )الجسم وصورة الذات ،  وىي أعراض جد مقبولة لدى مريض السرطان، 

، كما وقفنا أيضا  عمى أعراض توحي (الجسم ، اآلثار الجانبية لمعبلج الكيميائي، فقدان الطاقة والنشاط
 .بوجود صدمات أخرى سابقة لئلصابة بالسرطان ، من خبلل اختبار تفيم الموضوع

   ورغم كل ىتو األعراض النفسية المرضية فان االختبارات االسقاطية لممفحوصة تشير بوجود 
صيرورة جمد موازية، تساعد في تحقيق نوع من التوازن النفسي ليا، حيث وقفنا عمى عمميات دفاع مرنة، 

ومراقبة جيدة لبلنفعاالت، ودفاع جيد ضد القمق الذي تثيره لوحات اختبار الروشاخ، خاصة الموحات 
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االرتكاسية، أين تمكنت المفحوصة من  استخدام مرونة األنا لدييا لمخروج من الوضعية االكتئابية 
الجسيمة،  حيث لم نسجل استجابات توحي بعبلمات انتحارية أو اكتئاب جسيم لدى الحالة، فقد اعتمدت 
المفحوصة ، عمى قدرتيا الجيدة في خمق  العبلقات االجتماعية والمحافظة عمييا ، وذلك ما ظير  بشكل 

 ، من خبلل دعميا ومساندتيا واىتماميا بأبنائيا وأحفادىا،   الغيريةجمي في  اعتمادىا عمى توظيف 
رغم  صعوبة الوضع النفسي والصحي ليا، وذلك ما تؤكده نتائج  كل من اختباري الروشاخ وتفيم 

الموضوع ، حيث  يمكن الوقوف بشكل واضح عمى عامل الغيرية في قصص اختبار تفيم الموضوع ، و 
عمى قدرة خمق العبلقات االجتماعية في استجابات اختبار الروشاخ، و ذلك ما يؤكده  أيضا تحميل 

 .المقابمة العيادية النصف الموجية، الكمي والكيفي

 والتي تعتبر من أىم مؤشرات صيرورة الجمد، خاصة في لإليماف والروحانياتإن لجوء المفحوصة 
بيئتنا المحمية، تبين بشكل واضح من خبلل التحميل الكيفي والكمي لممقابمة ومن خبلل اختبار تحميل 

 .قصص تفيم الموضوع، حيث غالبا ما كانت حمول اإلشكاليات تعتمد عمى التفاؤل واإليمان

 الصدمة، حيث تبين لنا من عقمنةوما يدعم تنوع توظيف صيرورة الجمد لدى الحالة اعتمادىا عمى 
دراك جيد،  كما يؤكد لنا التحميل الكيفي والكمي  خبلل اختبار الروشاخ تميز المفحوصة بذكاء متوسط وا 
لممقابمة العيادية نصف الموجية، قدرة المفحوصة عمى استدخال صدماتيا النفسية من خبلل مساعدة 

ابناءىا ليا  لفيم  ماىية مرض السرطان، مما ساعدىا في تقبل الواقع ،  ويؤكد ذلك نتائج اختبار تفيم 
الموضوع حيث تميزت السياقات الدفاعية لممفحوصة بعدد كاف من سياقات العقمنة ، والقدرة عمى الرقابة 

 .المرنة ، كما تميز برتوكول الروشاخ بعدد كاف من االستجابات التي تدل عمى  اإلدراك الجيد لمواقع 

من خبلل اختبار الروشاخ تبين لنا نمط الرجع المنبسط المحض لدى المفحوصة، والذي يؤكد نتائج 
 الذي تمتمكو في التخفيف من معاناتيا وتقبل روح الدعابةاالستبيان، وقد تمكنت المفحوصة من استخدام 

شكميا الجديد، وكل التغيرات التي طرأت عمى مجمل حياتيا وقد تمكنا كذلك  من الكشف عن توظيف 
 .روح الدعابة لدييا من خبلل تحميل المقابمة العيادية النصف الموجية الكيفي والكمي

 لم يظير بشكل  كبير في تحميل المقابمة الكمي والكيفي، والذي التسامي واإلعالءرغم أن توظيف 
استدلمنا عميو، بوجود تنفيس انفعالي عن طريق الغناء في المناسبات العائمية، أو تجويد القران في المسجد 
، إال انو ظير بشكل جمي في عمميات السرد والتعبير  في اختبار تفيم الموضوع، حيث كانت قصص 

المفحوصة متنوعة وثرية،  ويمكن القول أن المفحوصة لم تجد ربما المجال المناسب ليا حتى تبرز لدييا 
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عمميات إعبلء فنية سواء  في  الكتابة أو السرد  واإلفضاء ، كما أن أسموب حياة الحالة بعيد نوعا ما عن 
األعمال الفنية والكتابية ومستواىا التعميمي متوسط،  كما  يمكن االستدالل عمى عمميات اإلعبلء، من 

خبلل   عمميات  المشاركة مع العائمة والجيران، أو من خبلل العمل في حديقة البيت أو الغابة حيث أن 
الطابع الريفي والجبمي الذي تقيم بو الحالة يساعدىا عمى ذلك،  وبالتالي فمن   المحتمل  أن تكون 
المفحوصة تشارك صدمتيا مع األقارب، وبالتالي فان بيئتيا ومحيطيا الريفي البسيط حدد نوع عممية 

 . التسامي عندىا ، أو بنشطات الخروج والمشي والتنزه مع الزوج واألبناء

ويمكن أن نخمص في األخير أن  المفحوصة تبدي تنوعا في توظيف صيرورة الجمد لدييا عمى 
المستوى النفسي سواء في التخفيف من أعراض االكتئاب أو القمق أو تحسين صورة الذات لدييا، حيث 

اعتمدت بشكل اكبر عمى الغيرية والمشاركة االجتماعية  وىو ما يتبلءم مع طبيعة المفحوصة كامرأة تيتم 
بشؤون أبناءىا وتسير عمى راحتيم و عمى راحة زوجيا الذي اعتبر اكبر سند ليا لبناء الجمد،  كما 

خمصنا إلى توظيف جيد  لمجانب الروحاني  وىذا  راجع بشكل كبير إلى المجتمع المحمي الذي يتمسك 
 . بشكل جيد بالجانب اإليماني والروحاني والديني،  والذي ساىم بشكل جيد في تقبل الواقع

 : مناقشة النتائج:ثانيا

 ممخص ألىـ النتائج: 

    يعتمد كل باحث  لموصول إلى أىدافو عمى منيج عممي واضح يسيل لو سبل البحث والتقصي، 
ويدعم صدق نتائجو  ويضعيا في خانة النتائج العممية ، وبغية الوصول إلى  أىدافنا المحددة مسبقا ، 

انتيجنا المنيج الكيفي  والذي يتناسب مع موضوع بحثنا، وىو المنيج العيادي،  واعتمدنا عمى تقنية من 
أىم تقنيات ىذا المنيج أال وىي دراسة الحالة مستعينين ببعض األدوات المتمثمة في إعداد استبيان مغمق 

يكشف لنا أىم مؤشرات صيرورة الجمد لدى الراشدين ، وعمى مقابمة عيادية موجية لغرض تحديد أىم 
األعراض النفسية التي يعاني منيا المفحوصين،  وعمى تصميم مقابمة عيادية نصف موجية، من جزئيين  
ييدف الجزء األول إلى الكشف عن الصيرورة الصدمية لمحاالت ، والجزء الثاني يتكون من  ثبلث محاور 

رئيسية ووحدات فرعية، تيدف إلى الكشف عن توظيف مؤشرات الجمد لدى الحاالت، في تخطي 
الصدمات ، وما ينتج عنيا من أعراض واضطرابات نفسية، وبعد تحميل محتوى ىده المقاببلت كميا 

، ويمكن تمخيص أىم  (الروشاخ وتفيم الموضوع  )وكيفيا ،  دعمنا أيضا دراستنا باالختبارات االسقاطية 
 :النتائج فيما يمي
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 (الثدي: أنثى، نوع السرطاف : ،  الجنس49: السف ): 1الحالة  

 

 يوضح  نتائج استبياف مؤشرات الجمد : (6)مخطط 

 

 يوضح نتائج المقابمة العيادية نصؼ الموجية: (7)عرض بياني رقـ 
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 يمخص الصيرورة الصدمية و نتائج  االختبارات االسقاطية  (29)جدوؿ 

 TATنتائج اختبار  نتائج اختبار الروشاخ الصيرورة الصدمية
صدمة 

 التشخيص
صدمة 

 الكيميائي
صدمة 
التغيرات 
 الجسدية
صدمة 
 الجراحة

 برتوكوؿ غني
 رقابة مرنة

 قدرة عمى التكيؼ
 ذكاء فوؽ المتوسط

 قدرات التكيؼ العاطفي 
 عالقات اجتماعية وتقمص مرف
 قدرة عمى السيطرة عمى القمؽ

 اكتئاب غير جسيـ
قدرة عمى مواجية الوضعيات 

 الجديدة
 صورة ذات مقبولة
 مع جرح نرجسي

 إشكالية نرجسية جنسية
 

 .تقبؿ االختبار  مع روح مرحة
 )دمج سياقات المرونة والرقابة بشكؿ مناسب

 (مرونة األنا
سياقات تجنب  سموكية كافية لربط الحالة 

 بالواقع
 سياقات تجنب نرجسية 
 .إسقاط جيد لصورة الذات

 برتوكوؿ غني 
 قصص مبنية بشكؿ جيد
 تحديد البطؿ بشكؿ جيد

 حاجات مف نوع تحقيؽ الذات
األمراض ، المشاكؿ  )ضغوط البيئة مف نوع 

 (اليومية ، عجز
العقمنة، االعتماد عمى :  تقديـ حموؿ مف نوع

 الذات، الغيرية التمسؾ بالروحانيات
 

 

توظيف الجلد لتحسين صورة الذات

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة

الىسب  الكلية للتُظيف  الىفسي للجلذ

الغيرية 

االيمان 

العقلنة 

روح الدعابة 

التسامي 
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 يوضح  مظاىر التوظيؼ النفسي لمجمد  (30)جدوؿ 

 مظاىره  نوع التوظيؼ 

% 38الغيرية 

 .دعـ األبناء في الواجبات المدرسية -
 .القياـ باألعماؿ المنزلية واالىتماـ بالعائمة -
 .دعوة الجارات والصديقات إلى المنزؿ -
 .خرجات عائمية ونزىات مع الزوج -

% 21اإليماف 

 قراءة القراف بشكؿ  منتظـ -
 .الدعاء واالبتياؿ هلل -
 .تقبؿ الواقع واإليماف بالقضاء والقدر -
 .تقبؿ الموت و األجؿ -

% 20العقمنة 

 .التقصي حوؿ كؿ ما كتب عف المرض -
 .البحث عف كؿ ما كتب عف العالجات الحديثة -
 .التعرؼ عمى أنواع العالجات وأثارىا الجانبية -
 . التحضير النفسي لمعممية الجراحية -
 التحضير النفسي لمعالج الكيميائي وأثاره الجانبية، -

% 6روح الدعابة
 الضحؾ مف المظير بعد سقوط الشعر  -
 .خمؽ جو مرح داخؿ البيت  -
 

التسامي 
0,80 %

لـ تظير آي أعماؿ فنية أو كتابية وعمميات سرد لممعاش النفسي مع  -
 . (اعتمدنا سرد قصص تفيـ الموضوع  )السرطاف بشكؿ واضح 
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 (ثدي، كبد، رئة )منتشر : أنثى ، نوع السرطاف: ، الجنس47:السف  ): 2الحالة 

 

 .يوضح نتائج استبياف مؤشرات الجمد(8)مخطط 

 

 .توضح نتائج المقابمة العيادية نصؼ الموجية (9)مخططات
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توظيف الجلد لتخفيف اعراض االكتئاب

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة
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 يمخص الصيرورة الصدمية و نتائج االختبارات االسقاطية  (31)جدوؿ 

 TATنتائج اختبار  نتائج اختبار الروشاخ الصيرورة الصدمية

صدمة التشخيص 
 أولي وثانوي

 صدمة الكيميائي
صدمة التغيرات 

 الجسدية
 صدمة الجراحة
صدمة تخمي 

 الشريؾ والعائمة

 برتوكوؿ غني
 رقابة مرنة

 قدرة عمى التكيؼ
 ذكاء فوؽ المتوسط

 قدرات التكيؼ العاطفي
عالقات اجتماعية وتقمص 

 مرف
 .قمؽ واضح

قدرة عمى التحكـ في 
 االكتئاب

قدرة عمى مواجية 
 الوضعيات الجديدة
 صورة ذات مقبولة
 مع جرح نرجسي

 إشكالية نرجسية جنسية
 

 .تقبؿ االختبار  مع روح مرحة
 )دمج سياقات المرونة والرقابة بشكؿ مناسب

 (مرونة األنا
سياقات تجنب سموكية كافية لربط الحالة 

 بالواقع
 سياقات تجنب نرجسية

 إسقاط جيد لصورة الذات
 برتوكوؿ غني

 قصص مبنية بشكؿ جيد
 تحديد البطؿ بشكؿ جيد

 حاجات مف نوع تحقيؽ الذات
األمراض، المشاكؿ  )ضغوط البيئة مف نوع 
 (اليومية ، مشاكؿ زوجية

العقمنة، االعتماد عمى : تقديـ حموؿ مف نوع
 الذات، الغيرية التمسؾ بالروحانيات واالمؿ

 
 

 يوضح  مظاىر التوظيؼ النفسي لمجمد  (32)جدوؿ

توظيف الجلد لتخفيف اعراض القلق

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة

توظيف الجلد لتحسين صورة الذات

العقلنة

االيمان

الغيرية 

التسامي

روح الدعابة
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 مظاىره  نوع التوظيؼ  

% 62العقمنة 

 التقصي عف المرض وكؿ ما كتب عنو -
 التقصي عف الحاالت الناجيف مف السرطاف -
 التقصي عف العالجات الدوائية والجراحية والعالج الكيميائي -
 البحث عف عالجات بديمة واالعتماد عمييا -
 تدريب األبناء عمى االعتماد عمى أنفسيـ في حاالت المرض الشديد -
تعريؼ األبناء بالمرض ، وتدريبيـ عمى كيفية اإلسعاؼ في حاالت المرض  -

 .الشديد
عدادىـ لمفقداف -  تعريؼ األبناء بماىية الموت ، وا 

% 45الغيرية 

خرجات ، عطؿ ، أعياد ميالد، نشاطات  )تفضيؿ قضاء الوقت مع األبناء -
 .(رياضية

 االىتماـ باألبناء ومساعدتيـ في الدراسة -
 مساعدة باقي المرضى بالسرطاف  -
خمؽ شبكة تواصؿ واسعة مع مرضى السرطاف في كؿ أنحاء الوطف  -

 ودعميـ مف خالؿ تبادؿ التجارب مع المرض

% 45التسامي 

 .كتابة الخواطر -
 كتابة اليوميات  ومشاركتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي -
 .نشر صور قبؿ وبعد المرض -
 .كتابة قصة الحياة قبؿ وبعد المرض -
 .الرجوع إلى مقاعد الجامعة و الدراسة والبحث وحضور الممتقيات -

روح الدعابة 
20 %

خمؽ دعابات حوؿ المرض وحوؿ ممؾ الموت مع باقي المرضى في  -
 المستشفى

 .الضحؾ مف كؿ التغيرات  الناتجة عف المرض -

% 19االيماف

 قراءة القراف، سماع القراف مرتؿ مف طرؼ األبناء -
 .تقبؿ فكرة الموت, تقبؿ القضاء والقدر -
 .قراءة سيرة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ ، وقصص األنبياء والصابريف -
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  (قولوف: ذكر، نوع السرطاف: ، الجنس45: السف ): 3الحالة 

 يوضح نتائج استبياف مؤشرات الجمد(10)مخطط  

 

 .توضح نتائج المقابمة العيادية نصؼ الموجية(11)مخططات .
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تخطي 
الصدمات

اتخاذ القرار اعادة رسم 
االهداف

عالقات 
اجتماعية

تقبل الواقع ادارة المشاعر

مؤشرات الجلد

Colonne1

Colonne2

االنسب الكلية للتوظيف النفسي للجلد 

العقلنة

التسامي

الغيرية

االيمان

روح الددعابة

توظيف الجلد لتخفيف اعراض االكتئاب

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة

توظيف الجلد لتخفيف اعراض القلق

العقلنة

الغيرية

االيمان

التسامي

روح الدعابة

توظيف الجلد لتحسين صورة الذات

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة
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 يمخص الصيرورة الصدمية و  نتائج  االختبارات االسقاطية  (34)جدوؿ 

 TATنتائج اختبار  نتائج اختبار الروشاخ الصدمات

 صدمة التشخيص 
 صدمة الجراحة
 صدمة الكيميائي
صدمة التغيرات 

 الجسدية
 

 برتوكوؿ غني
 رقابة مرنة

 قدرة عمى التكيؼ
 ذكاء فوؽ المتوسط

 قدرات التكيؼ العاطفي 
 عالقات اجتماعية وتقمص مرف

 .قمؽ واضح
 اكتئاب غير جسيـ

قدرة عمى مواجية الوضعيات 
 الجديدة

 صورة ذات مقبولة
إدراؾ غير مريح لمبطاقة الجنسية 

 واىتماـ مبالغ بالجسـ

 .تقبؿ االختبار  مع روح مرحة
دمج سياقات المرونة والرقابة بشكؿ 

 (مرونة األنا )مناسب
سياقات تجنب سموكية كافية لربط 

 الحالة بالواقع
 إسقاط جيد لصورة الذات 

 برتوكوؿ غني 
 قصص مبنية بشكؿ جيد
 تحديد البطؿ بشكؿ جيد

 حاجات مف نوع تحقيؽ الذات
األمراض،  )ضغوط البيئة مف نوع 

 (المشاكؿ اليومية ، تحمؿ المسؤولية
العقمنة، االعتماد :  تقديـ حموؿ مف نوع

عمى الذات، الغيرية التمسؾ 
 بالروحانيات 
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 يوضح  مظاىر التوظيؼ النفسي لمجمد    (35)جدوؿ 

 مظاىره  نوع التوظيؼ 

% 28العقمنة 

 .التقصي حوؿ كؿ ما كتب عف المرض -
 .البحث عف كؿ ما كتب عف العالجات الحديثة -
 .التعرؼ عمى أنواع العالجات وأثارىا الجانبية -
 . التحضير النفسي لمعممية الجراحية -
 .االتصاؿ والتواصؿ مع الطبيب النفسي -
 تقبؿ الجراحة والعالج   -

% 24التسامي
 .اإلبداع في خمؽ تصاميـ حرفية جديدة -
 .رسـ تصاميـ مميزة  وأشكاؿ فنية حرفية -

% 20الغيرية 

 .مساندة األبناء، الخروج والتنزه معيـ -
 .التخفيؼ عمى الزوجة -
 .تحمؿ مسؤولية الوالدة -
 ,المشاركة في نشاطات خيرية -
 المشاركة والمحافظة عمى العالقات العائمية واألصدقاء -

% 15اإليماف 

 .قراءة القراف والمحافظة عمى الصالة -
خراج الزكاة -  .التصدؽ وا 
 .االستغفار والدعاء -
 .الرقية -
 .الرضاء بالقضاء والقدر -

روح 
% 13الدعابة

 .المزاح  بشاف التغيرات الجسدية -
 .(تحسيف صورة الذات )المزاح بشاف الجاذبية ومعاكسة النساء -
 . المرح وخمؽ جو مرح مع األصدقاء والعائمة -
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 ( ، الجنس انثى، نوع السرطاف الثدي54السف  ) :4الحالة 

 يوضح نتائج استبياف مؤشرات الجمد(12)مخطط 

 
 

 .توضح نتائج المقابمة العيادية نصؼ الموجية(13)مخططات .
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تخطي الصدمات  اعادة رسم 
االهداف

عالقات اجتماعية  ادارة المشاعر تقبل الواقع 

Série 1

Série 2

Série 3

توظيؼ مؤشرات الجمد لتخفيؼ اعراض 
االكتئاب 

العقلنة 

االيمان

الغيرية 

التسامي

روح الدعابة

توظيؼ مؤشرات الجمد لمتحسيف صورة 
الذات

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة
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 يمخص الصيرورة الصدمية و  نتائج  االختبارات االسقاطية (36)جدوؿ 

 TATنتائج اختبار  نتائج اختبار الروشاخ الصدمات

 صدمة التشخيص 
 صدمة الجراحة
 صدمة الكيميائي
صدمة التغيرات 

 الجسدية
 

 برتوكوؿ غني
 رقابة مرنة

 قدرة عمى التكيؼ
 ذكاء متوسط 

 قدرات التكيؼ العاطفي 
 عالقات اجتماعية وتقمص مرف

 أعراض اكتئابية 
 قمؽ غير عميؽ 

قدرة عمى مواجية الوضعيات 
 الجديدة

 صورة ذات مقبولة
 

 .تقبؿ االختبار  
دمج سياقات المرونة والرقابة بشكؿ 

 (مرونة األنا )مناسب
سياقات تجنب سموكية كافية لربط الحالة 

 بالواقع
 إسقاط جيد لصورة الذات 

 برتوكوؿ غني 
 قصص مبنية بشكؿ جيد
 تحديد البطؿ بشكؿ جيد

 حاجات مف نوع تحقيؽ الذات
األمراض،  )ضغوط البيئة مف نوع 

 (المشاكؿ اليومية ، تحمؿ المسؤولية
العقمنة، االعتماد :  تقديـ حموؿ مف نوع

 عمى الذات، الغيرية التمسؾ بالروحانيات 
 

 

النسب االجمالية لمتوظيؼ النفسي لمجمد  

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة

توظيؼ مؤشرات الجمد لتخفيؼ اعراض القمؽ

العقلنة

االيمان

الغيرية

التسامي

روح الدعابة
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 يوضح  مظاىر التوظيؼ النفسي لمجمد    (37)جدوؿ 

 مظاىره  نوع التوظيؼ 

% 37العقمنة 

 فيـ المرض بمساعدة األبناء -
 .فيـ العالج الكيميائي وأثاره بمساعدة األبناء -
 . التحضير النفسي لمعممية الجراحية -
 تقبؿ الجراحة والعالج   -
 االعتراؼ بخطورة المرض  وتفيـ دور الزوج كسند -
  إرجاع المرض إلى الصدمات النفسية وأسموب الحياة المكتئب  -

% 11التسامي
 ال يوجد اعماؿ فنية ظاىرة  -
 حفظ القراف -
 المشاركة بالغناء في الحفالت -

%  44الغيرية

 .مساندة األبناء، األحفاد الصغار، الخروج والتنزه معيـ -
 ، المعب مع األحفاد والتكفؿ بتربيتيـ.الخروج مع الزوج -
 المشاركة والمحافظة عمى العالقات العائمية واألصدقاء -
 المشاركة في الحفالت واألفراح  العائمية  -

% 54اإليماف

 .قراءة القراف والمحافظة عمى الصالة -
 .االجتياد في  حفظ القراف  -
 .االستغفار والدعاء -
 .الرضاء بالقضاء والقدر -
 قراءة األذكار باستمرار  -

روح 
% 13الدعابة

 .المزاح  بشاف التغيرات الجسدية -
 . المرح وخمؽ جو مرح مع الجيراف والعائمة -
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 مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات : 

 : الفرضية الجزئية األولى

  يخفؼ الراشد المصاب بالسرطاف أعراض االكتئاب لديو، مف خالؿ توظيؼ بعض مؤشرات
   (اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليماف)الجمد

لقد تبين لنا من خبلل دراستنا  وجود  أعراض متباينة لبلكتئاب لدى حاالت الدراسة ففي حين 
برزت بشكل نادر لدى الحالة الثانية و بشكل متوسط لدى الحالة الثالثة، إال أنيا واضحة إلى حد ما لدى 

  إلى أن ىذا االكتئاب ناتج عن عدم القدرة عمى مشاركة cyrulnik،  والرابعة ، ويشير  الحالة األولى
جانب كبير من العالم الداخمي، والذي يبقى المصدوم يعاني منو في صمت، إال إذا تمكن من تحويل 

الرعب المعاش إلى أعمال فنية،  من خبلل اإلعبلء، ويمكن بالتالي تفسير أعراض االكتئاب لدى الحالة 
الثانية  والرابعة  بعدم قدرتيما عمى اإلعبلء في شكل فني، إال انو ورغم ذلك فقد تمكنا من الوقوف عمى 

 .عمميات دفاعية من نوع أخر وظفتيا الحاالت ، لمتخفيف من أعراض االكتئاب

  التي ىدفت إلى تتبع التغيرات عبر الزمن  لمدة خمس bitisika viki  2013  وتشير  دراسة  
سنوات منذ التشخيص األول لسرطان البروستاتة والكشف عن دور الجمد في الوقاية من االكتئاب ، وذلك 

 مصاب ، توصمت  إلى وجود عبلقة عكسية بين مستويات الجمد ومستويات 55عمى عينة مكونة من 
االكتئاب وبالتالي إمكانية اعتبار الجمد كعامل وقائي ضد االكتئاب لدى ىتو العينة، وتتوافق بذلك مع 
نتائج دراستنا التي تبين أكثر  الكيفية من خبلليا يتمكن المريض بالسرطان الجمد التخفيف من أعراض 

االكتئاب،  وذلك من خبلل توظيف متنوع لصيرورة الجمد لديو،  فقد تنوعت أساليب وطرق توظيف 
صيرورة الجمد لدى كل الحاالت في التخفيف من أعراض االكتئاب فقد برزت بشكل واضح ىذه 

التوظيفات خاصة في تحميل محتوى المقاببلت الكمي والكيفي، واختبار تفيم الموضوع، فيمعب توظيف 
الغيرية والمشاركة االجتماعية دورا كبيرا لدى الحاالت، إال انو اقتصر في الحالة األولى والثالثة  والرابعة  
عمى دعم األبناء و الشريك، والمشاركة مع األصدقاء  ، في حين امتد لدى الحالة الثانية إلى دور المساند 

العائالت   إلّ أن  cyrulnikلممرضى بالسرطان والنشاط في جمعيات دعم ومساعدة المرضى ، يشير  
المنفتحة عمى الحياة االجتماعية واألصدقاء و والعالقات الودية،  تصؿ إلى تطوير الروابط التي تمزقت 

 عطؿ، أعياد ميالد  وتعيد تنظيـ توظيؼ أخر يكوف ،بسبب الصدمة ، وتخترع العائمة طقوس جديدة
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جمديا ، وذلؾ حسب كؿ ثقافة والتي تخمؽ شكؿ معيف مف التنظيـ العائمي 
 (.cyrulnik ;2014,P18)الجمد

وقد تبين بشكل كبير مثل ىذا التوظيف الجمد لدى الحاالت حيث تبين من خبلل تحميل الكيفي  
. لممقابمة اعتماد الحاالت عمى طقوس جديدة  لخمق روح جمدة داخل العائمة 

كما يتبين لنا تنوع التوظيف النفسي أيضا في االعتماد بشكل اكبر عمى الروحانيات والتفاؤل ، وىو     
عامل جد ميم في بيئتنا المحمية حيث يمعب الجانب الروحي دورا ميما لدى كل الحاالت وربما يعتبر ىو 
المحرك األساسي لبناء صيرورة جمد لدى  حاالت الدراسة حيث لمسنا الجانب الروحي في كل  مراحل 

جراءاتيا، والقدرة عمى تقبل الواقع واإليمان بالقضاء والقدر ،  % 50 حوالي أفوجد    حيث الدراسة  وا 
 ايجابية ودالة بيف التديف ارتباطيو في ىذا المجاؿ كشفت عف وجود عالقة أجريتمف الدراسات التي 

 (.30، ص 2013أبو حالوة ،  ) والجمد

   لقد ساىم الجانب اإليماني لدى حاالت الدراسة بخمق نوع من التقبل والتفاؤل لدى الحاالت بشكل كبير 
 . مما ساىم في محاوالت خمق أجواء مرحة لمتخفيف من المراحل االكتئابية

   لقد دعمت حاالت الدراسة صيرورة الجمد لدييا بروح الفكاىة والدعابة  والتي برزت لدى كل حاالت 
الدراسة ، بشكل متفاوت ، إال أنيا كانت سمة مميزة ، غير أن التسامي اختمفت وجوىو لدى حاالت 

 .الدراسة وذلك في محاوالتيم لمتخفيف من أعراض االكتئاب

  وبالتالي يمكن القول أن أىم التوظيفات التي برزت في التخفيف من االكتئاب ىي الغيرية والمشاركة ، 
حيث يجد األنا طريقة لمشفاء وخمق التوازن،  من خبلل الوقوف إلى جانب اآلخرين في معاناتيم،  حيث 

ينتج عن ذلك ارتياح نفسي لدى الحاالت، ويساعدىم بشكل كبير في تقبل الصدمة، وعقمنتيا فيما بعد، ثم  
الروحانيات والعقمنة ، أين يتمكن الجياز النفسي لمحاالت من استدخال الصدمة وتجاوز مرحمة الرفض 

واإلنكار، حيث تعمل العقمنة عمى الخروج من المرحمة الصدمية االكتئابية، من خبلل فيم المرض 
والتعرف عميو، وعمى طرق العبلج، وأنواعيا، بدل التركيز عمى المأساة بشكل درامي، ووظفت حاالت 

الدراسة روح الدعابة لمتخفيف من الوقع الصادم والمحزن لمصدمة لمشاركة األحزان مع اآلخرين من خبلل 
األسموب اليزلي في تناول المواضيع الدرامية والكئيبة  والخروج من العزلة االكتئابية والتخفيف من فقدان 
االىتمام والبلمباالة،  وأخيرا التسامي، أين يتمكن األنا من وضع الموضوع الصادم والمدمر وتجسيده في 
كممات شاعرية، بأسموب فني  يساعد المصدوم في مشاركتو مع اآلخرين بشكل مقبول يحفظ األنا من 
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التمزق الذي ينتج عن نظرة الشفقة والتعاطف من طرف المجتمع، أين يحوليا إلى نظرة إعجاب وتقبل 
 .وتقدير، مما يعزز الثقة بالنفس وتقدير الذات

كؿ الحاالت، مع توظيؼ      ويمكف مف خالؿ ذلؾ أف نشير إلى تحقؽ الفرضية األولى لمدراسة لدى 
 .اقؿ لإلعالء لدى الحالتيف األولى والرابعة

 :الفرضية الجزئية الثانية

  يخفؼ الراشد المصاب بالسرطاف أعراض القمؽ لديو، مف خالؿ توظيؼ بعض   مؤشرات
   .(اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليماف)الجمد

    من خبلل نتائج الدراسة تبين لنا وجود أعراض قمق لدى اغمب الحاالت وقد استدلمنا عمييا خاصة من 
خبلل المقابمة الموجية، واختبار الروشاخ واختبار تفيم الموضوع، وىده األعراض متفاوتة حسب كل حالة 

توصمت الدراسة إلى أن نورت لند و  بجامعة مsabin marakovitz  2015، تؤكد ذلك دراسة 
المصابات بالسرطان تبدين مستويات عالية من القمق واالكتئاب والتأثر السمبي، مقارنة بالصحيحات، إال 
انو ىناك عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين مستويات الجمد المرتفعة ومستويات القمق  المنخفضة 

 .لدى المصابات بالسرطان أكثر منيا لدى الصحيحات

    تدعم نتائج دراستنا باستخدام التحميل الكيفي ىتو النتائج  حيث تتضح  في دراستنا الطريقة التي تم 
بيا التخفيف من القمق لدى حاالت الدراسة، فمثبل نجد لدى الحالة الثانية والتي تبدي  أعراض قمق أكثر ، 

توظيف مكثف لمعقمنة، التي تجمت في العمميات العقمية الستدخال صدمة اإلصابة بالسرطان ، وتمثل 
بشكل كبير في محاوالت فيم الحالة لممرض، والبحث عن أسبابو ، وطرق العبلج وجعمت المفحوصة ىذا 
النوع من الدفاع النفسي والميكانيزم الدفاعي كطريق لمشفاء والتعافي، وغالبا ما يتميز مرضى السرطان 

 الذي أصدر أىم مؤلف عن مرض    Zorn  Fritzبيذا النوع من التوظيف النفسي لمجمد حيث نجد مثبل 
حيث تمكن من تحميل حالتو بشكل فعال جدا فقد وضع في كتابو أىم العوامل التي جعمتو  السرطان،

 وبذلك يصاب بالسرطان كأسموب حياتو غير الصحي  والضغوطات النفسية التي كان يتعرض ليا ، 
 . (Fischer,2013,p17) تمكن من توجيو الطاقة السمبية الناجمة عن الصدمة النفسية بشكل ايجابي

    أنيا نفس الطريقة الذي تبنتو الحالة حيث عمدت إلى تغيير أسموب حياتيا واعتماد سموك غدائي 
صحي، ىذا التوظيف ظير أيضا لدى باقي الحاالت ، و العقمنة تعتبر  ذات دور كبير في الخروج من 
التناذر الصدمي التكراري ، حيث يتمكن الجياز النفسي من إعادة بمورة الصدمة بشكل أخر مختمف ، 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zorn
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ودمجو بدالئل عقبلنية منطقية ، تخفف من التمزق النفسي الذي يصيب األنا لدى ىؤالء المصدومين ، 
 الغيبوبة النفسية ىي حالة شائعة عند التعرض لمصدمات حيث يشير إلى إف  Cyrulnikوىذا ما يؤكده 

لكف ىناؾ إمكانية العودة مف جديد إلى الحياة، وذلؾ يكوف عندما يكوف الفرد ، النفسية الشديدة
عندما يتمكف مف استحضار الحدث الصدمي  والمصدوـ مؤمف ، حيث ينجح في استخداـ العقمنة ،

المرعب،  الذي واجيو، عندما يتمكف مف وضعو في شكؿ صور، أو كممات ويتمكف مف فيـ الصدمة 
 .(Cyrulnik, 2014,P)  ,,,التي واجييا

دراك الصدمة ، لقد تمكنت  كل حاالت الدراسة من عقمنة الصدمة ، حتى تواجو       أنيا عممية الفيم وا 
القمق الكبير الناجم عن اإلصابة بالسرطان، حيث أن قدرة المرضى عمى معرفة نوعية السرطان وفيم آلية 

االنتشار والقدرة عمى التعرف عمى أنواع العبلج واآلثار الجانبية لكل نوع، ىي ما جعميم يتمكنون من 
تخفيف القمق لدييم خاصة وان اغمب الدراسات تشير إلى أن القمق لدى مرضى السرطان متعمق أساسا 
بالخوف من انتشار المرض ، والخوف من أعراض العبلج الكيميائي، وان ىذا الخوف والقمق يتزايد في 

اوظر  )Breitbart  وHacipilleحالة عدم فيم المريض لطبيعة مرضو ، وذلك ما يشير إليو كل من 

(.  ، ص 3الفصل 

حيث يعتبرىا قدرة  debray  وتساىم العقمنة بشكل كبير في خفض القمق لدى الحاالت ويؤكد ذلك      
 de )عمى مفاوضة القمؽ الداخمي ، والصراعات  وىي نوع مف العمؿ النفسي المحقؽ في مواجية القمؽ

tychey 2001.) 

   كما نقف أيضا عمى توظيف ميم لئلعبلء في التخفيف من القمق، خاصة لدى الحالة الثانية  
والثالثة، أين برز التسامي لدييم بشكل واضح، خاصة في تخفيف القمق، لقد ارتبط التسامي لدى الحالة  
الثانية أكثر بعمميات الكتابة، سواء عمى شكل خواطر أو عرض لمقتطفات من يومياتيا مع السرطان أو 
كتابة أحزانيا، ومعاناتيا مع أبناءىا حيث ساىم المستوى االجتماعي المنفتح والثقافي الجيد في خمق ىذا 
النوع من اإلعبلء لدى الحالة،  حيث أن  التيديد الدائم من طرف المرض جعل الجياز النفسي يبحث 

 حيث يقوـ الفرد التسامي ٌُ" Cyrulnikبشكل مستمر عمى حمول لمرجوع إلى التوازن، وىذا ما يؤكده  
المصدوـ بتحويؿ الرعب المعاش إلى أعماؿ فنية ، تسمح لو فيما بعد بعقمنة الحدث الصدمي والتشارؾ 

 .مع المحيط لقسـ كبير مف العالـ الداخمي لممصدوـ
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مف خالؿ نشاط واحد فقط يمكف توظيؼ " فعممية الكتابة مثال لوحدىا تعتبر عممية جامعة حيث يقوؿ 
) " الحد األعمى مف ميكانزمات الدفاع   العقمنة واإلدراؾ والتخيؿ آو أحالـ اليقظة واإلعالء آو التسامي

Schauder, 2012, p 179 .) 

    كما اعتمدت الحالة الثانية عمى إعبلء صدمتيا من خبلل الرجوع إلى مقاعد الجامعة رغم كل المعاناة 
وصعوبة التنقل، إال أن الحالة وجدت أسموبا جديدا إلعبلء صدمتيا ، من خبلل البحث العممي، حيث 

جراء البحوث بشكل مستمر، وذلك لمتخفيف  ركزت في دراستيا عمى المشاركة في الممتقيات، والندوات، وا 
من القمق الكبير الذي تعاني منو، فالتنقل والحركة ساعداىا في التخفيف من األعراض السوماتية لمقمق 

 كما تبين اإلعبلء بشكل واضح أيضا لدى الحالة الثالثة، حيث اعتمد عمى حرفة صناعة ،خاصة
المجوىرات أين تمكن من ابتكار أشكال فنية جديدة، ونقوش جميمة ، حيث اعتمد قضاء أوقات كثيرة 
داخل المعمل ، جعمتو  يحول التوتر الدائم وعدم القدرة عمى االسترخاء إلى عمل فني ،  ساعده في 

اليياج والحركية المفرطة، ىي  "Samson  وىذا ما يؤكده  اإلحساس بوجوده وباسترجاع ثقتو بنفسو،
أيضا وسائؿ أخرى لمتصرؼ في حاالت الشدة واأللـ، فالحركة تعطي االنطباع بأنو عمى األقؿ عمى قيد 
الحياة، ولكف أيضا بأنو يقوـ بشيء معيف، حتى واف لـ يكف ذا فعالية، يمكف أف نتنبأ بوجود قدرة عمى 

حؿ المشاكؿ أكثر إجرائية لدى الراشد ، فبالنسبة لمطفؿ يمكف استخداـ أحالـ اليقظة، وىي أيضا 
مستحبة بالنسبة لمراشد، اليروب في عمميات التخيؿ ، في عمميات الكتابة ، أو اإلبداع الفني، تصبح 

  .Samson C,2005))"   منارات لإلنقاذ، مرسى ليتو الفئة التي تعاني
فمحاوالت الحركة و التنقل لمجامعة والبحث والدراسة  لدى الحالة الثانية مثبل ، ىي عمميات دفاع      

الفرد الذي يقدـ   " Victor Frankl   وىذا ما يؤكده   نفسي ضد القمق، ورغبة في التخفيف منو
موضوع لمتطور الشخصي ، أو إصدار لالستثمار ، أو استكماؿ ، سواء كاف استكماؿ مساره الدراسي ، 
تنفيذ مشروع إنساني ، أو فني ، أو أيضا تأسيس عالقة جديدة ذات معنى، فانو سوؼ يتموضع عمى 

 .Frankl, 1993, p. 121) ("طريؽ المقاومة ، أو عمى طريؽ الشفاء
  إال أن مثل ىتو التوظيفات لم تظير مثبل لدى الحالة األولى، والحالة الرابعة،  حيث لم نقف عند 
عمميات فنية واضحة وجمية كما لم تتبين بشكل جيد عمميات تسامي لدييما ،  من ىذا النوع ،  ويمكن 
تفسير ذلك بوجود حدود معينة  لمجمد،  والتي تختمف من بيئة إلى أخرى ومن مستوى اجتماعي وثقافي  

ال   تسمح كؿ البيئات بنفس النوع مف الجمد، ولكف كؿ   "Cyrulnikإلى أخر وىذا ما يتطابق مع قول 
حسب إيديولوجيتو، فالبعض يعمؿ عمى تطوير تعمـ الميف والحرؼ البسيطة، أيف يمكف لمجمد العاطفي 
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 "أف يتحقؽ، و ىناؾ أيضا مجتمعات تؤسس جمعيات دعـ ومساندة لألفراد فينا أيضا يختمؼ نوع الجمد
(Cyrulnik ,2012 ;p 192) . 

 إال إذا عرض المحيط عمى الفرد ,باف عممية السرد ال تكوف ذات فعالية، Cyrulnik     كما يضيف 
المصدوـ مساحة لمكالـ وتقاسـ العواطؼ والمعاناة،  وعندما يعرؼ المصدوـ انو ليس الوحيد في ىذا 
العالـ، ولكف البد مف اختيار الكممة آو الصورة التي تسمح  بالتواجد في أرواح اآلخريف،  وفي بعض 

) األحياف قد يستدعي السرد عمؿ االجترار لمحدث الصدمي، ويكوف دوره سمبي 
Cyrulnik,2012,p15 (. 

فيذا النوع من التوظيف الفني يستمزم أسموب مميز في التعبير الكتابي وانتقاء جيد لمعبارات التي      
تجعل قصة الصدمة تعمق في أذىان اآلخرين،   وبالتالي يمكن إرجاع عدم تمكن الحالة  األولى  مثبل  
من سرد صدمتيا، إلى  نوعية المحيط االجتماعي البسيط حيث تقيم الحالة في إحدى الدوائر  وفي حي 
شعبي ومستوى معيشي بسيط ، أين يمكن أن تتجمى عمميات السرد في العبلقات االجتماعية مع الجارات 
والصديقات، فقط، حيث وقفنا عمى توظيف ميم لمغيرية والمشاركة االجتماعية في التخفيف من أعراض  
القمق، لدى كل حاالت الدراسة إال أنيا برزت أكثر لدى الحالة الثانية، كما أن  الحالة تمكنت من إعطاء 
قصص ذات عبلقة مباشرة بالتاريخ الشخصي ليا من خبلل اختبار تفيم الموضوع وىو ما يوحي بوجود 

 .قدرة عمى السرد واإلعبلء لكنيا ىده القدرة لم تجد المحيط المبلئم حتى تتجمى في عمميات فنية

    وبالتالي يمكن الوقوف عمى تنوع في توظيف صيرورة الجمد لمتخفيف من أعراض القمق، فقد برزت 
العقمنة بشكل جيد لدى اغمب الحاالت، والتي تمثمت في عمميات البحث والتقصي عن المرض من كل 
جوانبو، فيم كل أعراض المرض ، وأسبابو، وطرق العبلج وأنواعو،  بحث عن كل قصص المرضى 

الناجين من السرطان، التعرف عمى نماذج غذائية صحية، وكميا نقاط مشتركة لدى كل الحاالت، إن ىتو 
العمميات النفسية التي يعمل األنا فييا عمى تغير وتحويل اإلدراك المرعب  لممرض وخطورتو، والذي يمثل 

السبب األساسي في ظيور أعراض القمق،  إلى عمميات أخرى تعويضية عقمية، تسمح بالتخفيف من 
الخوف من انتشار المرض والقمق حول األعراض الجانبية لمعبلج من خبلل االستعداد والتحضير ، كما 
أن عمميات اإلعبلء والتسامي توظف بشكل يسمح بتحويل القمق والخوف والرعب المعاش إلى عمميات 
تفريغ  عمى المستوى النفسي والحركي حيث تخفف الحركة والكتابة والنشاطات العقمية من االنشغال 
المستمر بالمرض والوساوس التي تنتاب الحاالت حول انتشار المرض  وقمق المستقبل والخوف من 

الموت، حيث يستمر األنا في تحويل تمك المشاعر المرعبة والمقمقة إلى عمميات فنية مثل الكتابة والتعبير 
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الكتابي، إال أن ىذا التوظيف وجد حدودا اجتماعية وثقافية في البيئة المحمية جعمت منو غير واضح لدى 
 . كل الحاالت

  ومنو يمكف القوؿ بتحقؽ الفرضية الجزئية الثانية مع كؿ  الحاالت، مع توظيؼ اقؿ  لإلعالء لدى 
 . الحالتيف األولى والرابعة

 : الفرضية الجزئية الثالثة

  يحسف الراشد المصاب بالسرطاف صورة الذات  لديو، مف خالؿ توظيؼ بعض  مؤشرات
 .  .(اإلعالء، العقمنة،  الغيرية، روح الدعابة و اإليماف)الجمد

   يتبين لدى حاالت الدراسة من خبلل المقاببلت العيادية النصف الموجية معاناتيم الشديدة مع 
تغير شكل الجسم سواء بسبب الجراحة أو بسبب اآلثار الجانبية لمعبلجات المختمفة، ىده المعاناة انعكست 
بشكل أو بأخر عمى الثقة بالنفس أو الرضا عنيا، كما انعكست عمى تقدير الذات، و الثقة بفعاليتيا، حيث 
تمكنا من التوقف عمى وجود إشكاليات نرجسية وجنسية، خاصة من خبلل نتائج االختبارات االسقاطية،  

حساس بالعجز وأحيانا بعدم القيمة ، بسبب صعوبة أداء الميام  حساس بالنقص لدى كل الحاالت وا  وا 
اليومية وااللتحاق بالعمل بشكل طبيعي، مما يشكل صعوبة ليم في إيجاد صورة ذات ايجابية متكاممة،  

يشعر بالنقص مف ال  "انو  حيث يعتقد Burnsيؤكده   َ   L. Dany   وىذا ما يتطابق مع دراسة 
تتناسب أوصافو مع معايير الثقافة في المجتمع، وكثيرا ما تؤثر المظاىر الجسدية في استجابة 

 (.Burns, 1979, p: 154 )اآلخريف نحو الفرد، وبالتالي في نظرتو لنفسو

إال أن مثل ىتو االستجابات تصبح مرحمية لدى الشخصيات الجمدة وذلك ما تبين لنا من خبلل    
الدراسة حيث تمكنت حاالت الدراسة من إيجاد معنى لمحياة مع السرطان من خبلل توظيف روح الدعابة 

عطاء معنى جديد لمحياة، من خبلل العقمنة، وىذا ما يؤكده حيث  Frankl))  مثبل ، و اإليمان والتفاؤل وا 
إف طرح التساؤالت مف طرؼ الفرد المصدوـ " يصف عمميات بناء تقدير الذات لدى الشخصيات الجمدة

في البداية مثؿ لماذا إنا؟ لماذا ىذا الظمـ؟ أيف العدالة؟ تفقده معنى الوجود ، فيو يكوف غير قادر عمى 
إعادة وضع معاني لقيمة الحياة، لكنيا مرحمة أولية مقبولة قد تكوف مشحونة بالغضب ، إضافة إلى 
أف مثؿ ىذه التساؤالت قد تكوف ذات فائدة، فاأللـ والمشاعر واإلحساس بأنو ضحية ، قد تحط مف 

 "تقدير الذات ، ولكف قد تؤدي إلى البحث عف قيمة لمحياة 
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التي تشير إلى أن النساء المصابات بالسرطان، البلتي   david kissane تؤكد ىتو النتائج دراسة 
تمتعن بمستوى عالي لمجمد قد يكون السبب في ذلك راجع إلى قابميتين إلى التعبير االنفعالي االيجابي 

عطاء لمحياة معنى، ىده النتائج تتطابق مع  عادة دمج جيد لمخبرة ، وخمق نوع من التصالح مع الذات وا  وا 
توظيف حاالت الدراسة لصيرورة الجمد لديين في استرجاع مستوى مقبول من الثقة بالنفس وتقدير الذات 

وخمق معنى جديد لمحياة، حيث استخدمت الحاالت خاصة روح الدعابة في الضحك عمى التغيرات 
ىتو العممية بأنيا قدرة عمى االحتفاظ بالبسمة في وجو  Vanistendaelالجسدية حيث يفسر 

المصاعب، وبذلؾ فأنيا تساعد المصدوـ عمى تحويؿ األلـ المخفي إلى الـ موجو ومدمج في الحياة، 
،  كما (Vanistendael ;2005 ;P162    )وتجعمو يرى الحقيقة مف زاوية ترجع المعنى لحياتو

 بالقدرة عمى إحساس مسافة ، باألحرى يخمؽالمزاج المرح ليس ىروب مف الواقع بؿ انو  يضيف  
وبذلك فقد ساىم توظيف روح الدعابة بشكل جيد  ،مؤشر لمتكيؼ االيجابي ما االستفادة، ويصبح بشكؿ 

 لدى حاالت الدراسة، فتبين لنا من في استرجاع قيمة الذات وتقديرىا وتقبل صورة الجسد بشكل اقل ألما
خبلل نتائج المقاببلت العيادية النصف موجية استعمال المزاج المرح لدى الحالة األولى مثبل في الضحك 

من الشكل الجديد بعد سقوط الشعر مع األبناء والزوج، كما تبين لدى الحالة الثانية مثبل في المزاح 
عطاءه اسما خاصا مع المرضى في المستشفى     .بخصوص ممك الموت وا 

وقد وظفت الحالة الثانية عمميات الكتابة والدراسة والبحث بشكل جيد السترجاع الثقة بالنفس  والرضا 

عادة االعتبار لذاتيا ، فخففت من مشاعر النقص لدييا  عنيا، كما ساعدتيا الدراسة في اكتشاف قدراتيا وا 

ومشاعر اإلحساس بالضعف،  وعدم الفعالية ، وىذا ما ساعد في خمق معنى لمحياة من جديد وتحسين 

 .صورة الذات

   كما ساىم اإليمان وروح التفاؤل في تقبل التغيرات الجسدية حيث أن كل الحاالت تؤمن بوجود 

حكمة أالىية خمف كل اإلحداث في الحياة ، وبالتالي  فقد اعتبرت حاالت الدراسة بان ىتو التغيرات ىي 

بداية وانطبلقة جديدة لحياة أخرى ذات معنى أخر، حيث يربط كل حاالت الدراسة الصدمة النفسية 

باكتشاف معنى جديد لمحياة وارتباط اكبر بالخالق و تقبل أكثر لكل الصدمات باعتبارىا ابتبلءات من 

الخالق أو باعتبارىا تكريما ليم ، وفرصة ليم بان يتمكنوا من تصحيح مسار حياتيم ، ويمكن اعتبار ذلك 

 .نوعا أيضا من العقمنة الناتجة عن اإليمان والتمسك بالخالق 



  انفصم انخبمس                                      عرض ومنبقشة اننتبئج
 

 315  عرض ومناقشة النتائج

 

  وبالتالي يمكن القول بان حاالت الدراسة وظفت صيرورة الجمد لدييا بشكل متنوع السترجاع صورة 

الذات االيجابية، حيث اعتمدت  روح الدعابة لدى اغمب الحاالت، أين ساعد المزاج المرح في الضحك 

من المعاناة والتخفيف من األلم النفسي الناجم عن التشوىات والتغيرات الجسدية، التي سببت حرجا نرجسيا 

متعمق أساسا لدى الحاالت النساء بإشكالية جنسية، حيث ارتبطت التشوىات بأعضاء ميمة وأساسية في 

أن النساء تممن     ، Wendy W    ،Julia Rowlandالحياة الجنسية لممرأة، حيث تشير دراسة كل من 

أكثر إلى إخفاء التغيرات الجسدية عكس الرجال ، الذين ال يخفون ىتو التغيرات بشكل مباشر رغم ما 

 .تشكل ليم أيضا من مشاعر نقص

 باإلضافة إلى  الغيرية التي برزت أكثر لدى الحالتين  األولى والرابعة،  والتي ساىمت في إعطاء معنى 

جديد لحياتيما ، حيث تمكنت من استرجاع ثقتيا بنفسيا من خبلل تمكنيا من دعم أبناءىا ومساندتيم 

وخمق جو مرح داخل األسرة ، ومع الصديقات والجارات، حيث يعزز ذلك ثقة الحاالت بنفسيا، وساىم في 

 .تحسين صورة الذات 

وبذلؾ يمكف القوؿ بتحقؽ الفرضية الجزئية الثالثة لدى كؿ الحاالت، مع توظيؼ اقؿ لإلعالء لمحالتيف  

 . األولى والرابعة

 الفرضية الرئيسية : 

و   رغم غياب توظيف التسامي أو       بما أن الفرضيات الجزئية تحقق كميا مع اغمب حاالت الدراسة

اإلعبلء لدى الحالة األولى بشكل واضح ، واالستدالل عميو بشكل نسبي لدى الحالة الرابعة،  إال انو  

عطاء  يمكن وبالرجوع إلى برتوكول تفيم الموضوع لدى الحالتين مبلحظة قدرة عالية عمى السرد،  وا 

قصص اقرب ما يكون إلى التاريخ الشخصي لمحالتين ، وىو ما يمثل قدرات عمى اإلعبلء والتسامي لدى 

 .الحالتين لم تجد المحيط المبلئم حتى تتجمى بشكل أفضل في صورة عمميات فنية 

  ومنو يمكف القوؿ بتحقؽ الفرضية العامة لمدراسة مع حاالت الدراسة ، حيث يتنوع التوظيؼ النفسي 

 .لمجمد لدييـ في تخفيؼ أعراض االضطرابات النفسية المصاحبة لمرض السرطاف
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 مناقشة  االستنتاجات العامة: 

ان اعتمادنا عمى المنيج العيادي  الذي يتميز بالتعمق الكيفي في الطاىرة  و عمى تقنية 
روشاخ وتفيم )دراسة الحالة من خبلل ادوات متعددة ومن خبلل اختبارين اسقاطين أساسين 

والذين يتميزان بصدق تزايدي كبير ، فانو وباإلضافة إلى تحقق فرضيات الدراسة  (الموضوع 
تمكنا من التوصل إلى استنتاجات عامة أخرى ، خاصة وان ىدين االختبارين االسقاطين 
ىما اختبارين لمشخصية بصفة عامة،  ومنو يمكن الوقوف عمى االستنتاجات التالية والتي 
تطابقت مع عديد من المقاربات النظرية ، التي تطرقنا ليا في الجانب النظري، ومع عديد 

 :  من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

،  والتي استدلمنا عمييا من خبلل المقابمة العيادية صدمية لدى كل حاالت الدراسةالصيرورة ال -1

 بالسرطان، وىذه الصيرورة الصدمية ال اإلصابة غير مباشر عن أو ناتجة  بشكل مباشر نصف الموجية،

 مع صدمات أوتنتيي عند مرحمة التشخيص ، بل تعاود الظيور في كل مرة سواء مع التشخيص الثانوي 

صذمة  " عهي  Moussong ويؤكد ،األولية اجتماعية ونفسية، لكنيا تختمف في شدتيا عن الصدمة أخرى

القمب،السرطاف  ) بمرض ييدد حياتو إصابتومعايشة المريض لشعور  وىي التيديد مف داخؿ الجسد

فقد تحدث مثؿ ىذه المعايشة لمجرد طمب الفحوصات وىو طمب يترجمو المفحوص  ، (الخ....،السيدا 

 صدمات التعرض لمعمميات الجراحية وغيرىا مف صدمات  إضافة إلى  مؤكدة بالمرض ،إصابةعمى انو 

) "  المرض العقميأو حاالت الخوؼ مف فقداف التكامؿ العقمي إليياكما تضاؼ  المرض الجسدي ،

 (.91،ص1991النابلسي 

ه الدراسة،  مع الدراسات التي تشير بان لمسرطان أسباب وعوامل نفسية واحتمالية ذتوافقت نتائج ه -2
،   حيث  تبين لنا  من خبلل تاريخ كل ( 96 ص انظر الفصؿ الثالث )وجود أصول سيكوسوماتية  لو، 

حاالت الدراسة  وجود إما صدمات  نفسية سابقة، أو وجود أسموب حياة مميء بالقمق والتوتر والضغط 
  .النفسي،  يسبق اإلصابة بالسرطان

  يمر اغمب المصابين بالسرطان بمراحل الصدمة النفسية بعد التشخيص ، التي غالبا ما ال  -3
تتجاوز األربعة أسابيع في الحاالت العادية ، وتكون أخر مرحمة ىي مرحمة التعايش ، وىي غالبا مرحمة 
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ىدوء وفقدان لؤلمل ويأس ، إال أن حاالت الدراسة أظيرت مؤشرات عديدة لوجود صيرورة جمد لدييا حيث 
يختمف التقبل والتعايش مع الجمد عن التقبل اليائس ، حيث وقفنا عمى روح التفاؤل، واألمل و الصبر، 
وعمى روح دعابة مميز لحاالت الدراسة،  إضافة إلى قدرة كبيرة عمى إعادة رسم األىداف ووضع خطة 
جديدة لمحياة مع السرطان، خطة مميئة بالعطاء حيث برزت الغيرية والمشاركة االجتماعية بشكل كبير 

 .وذلك عكس المصابين الذين ال يبدون مؤشرات لمجمد أين نجد عامل العزلة واضحا لدييم
 رغم الصدمات والمعاناة النفسية، لم تتقدم  اغمب حاالت الدراسة ، لمتواصل مع مختص نفسي،  -4

غير أن الحالة الثالثة اتصل بطبيب نفسي ووصف لو أدوية مضادة لمقمق،  ىذا ما يشير إلى وجود قيود 
وحدود كثيرة خاصة بالمحيط والبيئة الجزائرية، والتي تمنع التقرب من المختصين النفسيين حتى في 

حاالت شديدة مثل صدمات اإلصابة بإمراض خطيرة، رغم أن المرض العضوي  ال يعتبر وصمة عار، 
إال أن اغمب الحاالت خاصة النساء ،  تتجنب التواصل مع المختصين النفسين ألسباب عديدة ومختمفة 
قد تكون نقص في ثقافة التواصل والتي تميز البيئة المحمية، وحتى بعض الحاالت التي سجمت مؤشرات 
مقبولة لمجمد ، انقطعت عن إجراء الدراسة معنا ألسباب غير واضحة، حيث أننا فقدنا التواصل مع أكثر 

من حالة ألسباب لم نتمكن من معرفتيا، رغم أن إحدى الحاالت أكدت لنا عمى أنيا بصدد كتابة مذكراتيا 
 .مع مرض السرطان ، بالمغة الفرنسية، وىو ما يمثل توظيفا نفسيا لمجمد من خبلل التسامي

عمميات بناء الجمد لدى الحاالت، دعميا وجود جياز نفسي مرن لدى حاالت الدراسة حيث  -5
توصمنا من خبلل تحميل برتوكول الروشاخ إلى وجود بروفيل نفسي جيد وسوي لدى الحاالت،  إضافة إلى 
وجود عامل مشترك بين كل حاالت الدراسة والمتمثل في قدرات الذكاء العالية ، مع تنظيم نفسي  وفعالية  
كبيرة لمذات ، كما دل تحميل سياقات الدفاع في اختبار تفيم الموضوع عمى وجود سير نفسي يميل إلى 

  باف  "Wriht & Masten النموذجي  ويدخل في دائرة السواء، ويؤكد ىتو النتائج ما أشار إليو كل من 

الجمد ىو بمثابة القدرة عمى التأقمـ في سياؽ وجود عدواف  في مراحؿ سابقة أو حاضرة ، ومنو فيـ 
يطرحوف فكرة وجود سمات سابقة في الشخصية، مع وجود في نفس الوقت تيديد لمتوظيؼ النفسي 

 (.Ionescu,2014,p5-6  )"  والتكيؼ بالنسبة لمراشديف

، تستمـز (الجمد )أف فكرة التمزؽ القابؿ لالسترجاع   " Cyrulnik    كما تتُافق مع ما  يُكذي 
التوقؼ لمناقشتيا عمى  واقعية المؤثر الخارجي، جروحية الفرد قبؿ الصدمة و تأثير أو عمؿ آليات 

  الدفاع والخياالت حوؿ الحوادث التي تحس عمى أنيا تجاوز لممعمومات، أو تحس بأنيا فقداف أو حداد
Cyrulnik,2012,p7.) 
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اختبلف  سند بناء الجمد بين كل حاالت الدراسة ، حيث نجد مثبل لدى الحالة األولى والثالثة   -6
 تبن بان  التي Rutterدراسات  ىو أىم سند بالنسبة ليا وىذا ما يتوافق مع دراسة لشريؾوالرابعة ، ا

 خططن لمزواج برجل متزن كانت أىدافين ليس اليروب من وضعية معينة أو غير ذلك، يالنساء البلت
نما كان زواجين ناجم عن عبلقة حب، مما يؤكد دور الشريك كسند لبناء الجمد لديين ، بينما شكل ,وا 

 باف لألبناء دورا ميما Jacques Lecomte األبناء لدى كل الحاالت ،  أىم سند لبناء الجمد حيث يشير 
أيضا في بناء الجمد لدى األفراد ، فالعالقة الجيدة بيف اآلباء وأبناءىـ ، تسيؿ أحيانا العمؿ عمى تطوير 

 . -(leconte, 2004 ,p 23 )الذات،  باتجاه  بناء الجمد 
تميزت حاالت الدراسة بوجود أعراض متفاوتة بين قمق واكتئاب و مشاكل متعمقة بالجرح النرجسي  -7

لدى النساء ومشاكل اليوية الذكرية لدى الرجال، وىذا ما يتناسب مع التراث األدبي حول االضطرابات 
     Bruchon َ  Breitbart و Hacipilleالنفسية المصاحبة لئلصابة بالسرطان، أين يؤكد كل من 

 تشخيص مرض السرطان، يكون المريض في قمق مستمر بخصوص عودة المرض والخوف عمى أن بعد
 أن  sabin marakovitz ، كما تؤكد دراسة من الفحوصات الطبية وتستمر ربما لعدة سنوات

المصابات بالسرطان تبدين  مستويات عالية من القمق واالكتئاب وذلك مقارنة مع نتائج النساء غير 
المصابات، رغم أن أعراض القمق و االكتئاب تختمف لدى مرضى السرطان عنيا لدى الحاالت األخرى 
كما قد تتداخل ىتو األعراض مع اآلثار الجانبية لمعبلج، ونادرا ما يدخل مرضى السرطان في االكتئاب 

 .(116-112انظر الفصؿ الثالث ص)الجسيم أو يقبمون عمى محاوالت انتحار 
وجود صيرورة جمد لدى الحاالت ال تنفي وجود أعراض اضطرابات نفسية لدى الحاالت،   -8

يمكه للفرد  " Ionescuفصيرورة الجمد تتزامن مع مكابدة لمصدمة وألثار المعاناة النفسية ، ويؤكد ذلك 

الجلذ، أن يظٍر كفاءات في مياديه مختلفة كما يمكه لً أن يظٍر صعُبات َمشاكل مٍمة في مياديه 

 (.Ionescu ;2008 ;p4)أخرِ 
يوظف  الراشدين المصابين بالسرطان حاالت الدراسة صيرورة الجمد لدييم بشكل متنوع في     -9

التخفيف من أعراض االضطرابات النفسية الناجمة عن صدمة اإلصابة بالسرطان، حيث يستعممون 
قدراتيم عمى  العقمنة واإلعبلء والغيرية كما يوظفون روح الدعابة واإليمان  وتوافق ىتو النتائج مع دراسة  

Margot phaneuf   لحالة مريض راشد بسرطان الرئة أين بينت كيفية توظيفو لصيرورة الجمد   حيث 
اعتمد  األحبلم ، والتي ساعدتو عمى التنفيس واليروب من وقائع الصدمة النفسية،  ثم العقمنة التي 

ساعدتو عمى تجنب المواجيات، كما وظف روح الدعابة لمتخفيف  من الوقع الدرامي لمصدمة وساعدتو 
أو مساعدة األخر فقد خففت  من معاناة المريض من خبلل  (الغيرية)في الضحك من معاناتو، أما اإليثار

  (.p24      Margot phaneuf,2005) مساعدتو لآلخرين
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أىم التوظيفات التي برزت في بيئتنا المحمية ىي العقمنة والغيرية بشكل اكبر،  ثم  المجوء  -10
إلى الروحانيات والتفاؤل واألمل، وروح الدعابة،  وكانت عمميات التعبير الفني والكتابي محدودة  نوعا ما 
، ويمكن تفسير ذلك بوجود حدود معينة لمجمد أىميا الحدود الثقافية واالجتماعية والحدود العاطفية ويؤكد 

  (68-65اوظر الفصل الثاوي ص  ) cyrulnikذلك  
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مة ـــــــــــــــــــــاتــــــــــخ
   إن  االنتشار المخيف لمرض السرطان في بالدنا ، يجعمنا نبحث عن هته الفئة من المرضى خاصة 

الراشدين منهم، حيث إن مثل هذا المرض الخطير يعرقل مسار الفرد الراشد اإلنتاجي ويخمق له 
اضطرابات نفسية عديدة، إن اغمب الدراسات النفسية، التي تناولت الراشدين المصابين بالسرطان ركزت 
كثيرا عمى الجوانب السمبية لمموضوع، وحتى بعض الدراسات التي حاولت  تناول جوانب ايجابية ركزت 

فقط عمى بعض استراتجيات مواجهة الضغط النفسي، رغم أن المصاب بالسرطان يعاني من متصل من 
الصدمات،  وعديد من االضطرابات النفسية،  واألعراض المتداخمة بين ما هو أثار جانبية  لمعالجات  

الخاصة بالمرض وما هو أثار نفسية و صدمية ، هذا ما جعمنا نأخذ منحى مخالف لهته الدراسات ، 
واعتمدنا كنقطة انطالق نتائج بعض الدراسات السابقة التي حددناها في بداية الفصول النظرية، وعمى أهم 

المقاربات النظرية الحديثة التي تطرقت إلى  مصطمح الجمد  ، حيث هدفنا من خالل هته الدراسة إلى 
ربط هذا المفهوم االيجابي بمرض السرطان وما ينجم عنه من متصل صدمي، وانطمقنا من تساؤل رئيسي 

،  وفرضيات رئيسية وفرعية ، وهدف أساسي متمثل في محاولة الكشف  عن الكيفية التي يوظف بها 
الراشدين المصابين بالسرطان ما توفر لديهم من مؤشرات لمجد عمى المستوى النفسي، وقد تم إثبات 

الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية، والوصول إلى الهدف األساسي لمدراسة من خالل اعتمادنا عمى 
المنهج الكيفي العيادي وأدوات عديدة، حيث قمنا بتصميم استبيان  يكشف عن بعض مؤشرات الجمد ، و 

عمدنا إلى جعمه يتالءم مع بيئتنا المحمية وال يهمل الجانب الروحاني والديني لما له من أهمية في 
مجتمعنا المسمم ، ورغم أن الدراسة األساسية هي دراسة كيفية، إال أننا اعتمدنا عمى جانب كمي في 

بدايتها، حيث قمنا بتوزيع االستبيان عمى عينة صغيرة من المرضى المصابين بالسرطان، وتحصمنا عمى 
نتائج ، يمكن أن تكون كمقدمة إلجراء دراسات أخرى كمية مستقبال في نفس الموضوع ،  كما اعتمدنا 

عمى المقابالت العيادية والمالحظة وتحميل المضمون الكيفي والكمي والذي يجعل من النتائج أكثر دقة، 
وعمى تطبيق اختباري الروشاخ وتفهم الموضوع،  وتم تفسير ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة 

والمقاربات النظرية المطروحة في الجانب النظري، ورغم أن صمب الموضوع يتركز حول بعض المؤشرات 
التي هي في األساس وكما يعتبرها التحميمين، نوع من ميكانيزمات الدفاع النفسية، مما يوحي بميل الدراسة 

نحو جانب التحميل النفسي أكثر، إال أن مناقشة النتائج جاءت تكاممية حيث لم نهمل باقي المقاربات 
النظرية األخرى ، مع التركيز عمى المقاربة السيكودينامية أكثر،  كما عززنا طرح النتائج بأشكال بيانية 

 .وجداول  ، تسهل عمى القارئ اإلطالع السريع عميها
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 :اقتراحات
    يعتبر البحث في العموم االجتماعية ، من أصعب البحوث حيث أن النفس البشرية ال يمكن الغوص 

في أغوارها، مهما تعددت المناهج وطرق وأدوات البحث، ولعل هدا ما  خمق اختالفات كثيرة حول 
المناهج واألدوات المناسبة لمبحث في النفس البشرية، ولكل منهج نقائص و عيوب، ورغم أن المنهج 

الكيفي العيادي، يتعمق في دراسة الحاالت، إال أن تطبيق األدوات، والتقنيات قد يتخممه بعض النقص،  
وبالتالي  فإن نتائج هته الدراسة تعد بمثابة انطالقة جديدة إلجراء دراسات أخرى تكمل ما جاء فيها من 

 :نقائص، وتتدارك ما تم إغفاله، حيث أنها وضعت بعض االفتراضات وأثارت بعض التساؤالت الجديدة

 .إعداد مقاييس موضوعية مقننة ومكيفة، لقياس مستويات الجمد خاصة ببيئتنا المحمية -1
إجراء دراسات كمية لقياس وتحديد مستويات الجمد لدى الراشدين المصابين بالسرطان في بيئتنا  -2

 .المحمية
إجراء دراسات كمية تربط بين متغير الجمد و االضطرابات النفسية المصاحبة لمسرطان في بيئتنا  -3

 .المحمية 
إعداد خطط عالجية تعتمد مظاهر التوظيف النفسي المحددة في دراستنا الحالية، لمساعدة  -4

 . المرضى ذوي المستويات المتدنية لمجمد في بيئتنا المحمية
إعداد خطط عالجية موسعة، لتشمل المرضى المصابين بمختمف األمراض العضوية الخطيرة  -5

 .والمزمنة، و تهدف إلى بناء الجمد لديهم وذلك بما يتماشى وخصوصية البيئة المحمية
تقديم الخطط العالجية المعدة من طرف الباحثين الجامعين،  إلى المختصين النفسين العاممين   -6

بالمراكز الجهوية لمكافحة السرطان،  والجمعيات الخيرية،  ومصالح  األورام بالمستشفيات العامة 
، وذلك لمحسيس بمدى أهمية  المساندة ، والتكفل النفسي،  في بناء الجمد، وفتح مجال لمتعبير 

 .الفني والكتابي ، والمشاركة االجتماعية لدى مرضى السرطان 
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: 1 ممحق رقم 

 

جامعة محمد خيضر بسكرة  

كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية  

قسم العموم االجتماعية 

شعبة عمم النفس 

:  مؤشرات الجمد لدى الراشدين استمارة تحكيم  استبيان لمكشف عن 

نحن بصدد إعداد استبيان حول مؤشرات عمل الجمد لدى الراشدين ،وعميو نود إشراككم في تصميم ىذا االستبيان تبعا    
. إلحدى الطرق المتبعة في قياس الصدق فنرجو منكم إفادتنا في ىذا العمل 

ولتسييل ميمتكم نضع بين أيديكم التعريف اإلجرائي لمجمد وأبعاده المراد قياسيا من خالل ىذه األداة وذلك الستخداميا 
في الدراسة الكمية، لمكشف عن الحاالت التي تسجل درجات مرتفعة في مؤشرات عمل الجمد وذلك الختيارىا كحاالت 

التوظيف النفسي لمجمد لدى الراشد المصاب بالسرطان دراسة عيادية من خالل اختباري )لمدراسة األساسية الموسومة ب 
. (الروشاخ وتفيم الموضوع 

. نشكر لكم حسن التعاون

 فضيمة لحمر :                                                                                الباحثة

 

: تعميمة االستبيان

. سيدتي الفاضمة......سيدي الفاضل 

بين يديك قائمة تحتوي عمى مجموعة من العبارات التي تعبر عمى كيفية إدراكك لبعض العالمات والمؤشرات التي 
تميز شخصيتك والتي تساعدك في تخطي أزمات الحياة،والعودة من جديد إلى الحياة بشكل فعال،الرجاء قراءتيا 

أمام العبارة التي تعبر عنك  (×)بتمعن ثم اختيار  إجابة واحدة تتفق مع سموكك  وتعبر عن ذاتك بوضع عالمة 
.   بشكل أفضل،مع العمم انو ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة،وأنيا لن تستغل إال إلغراض البحث العممي

 .شكرا جزيال عمى تعاونكم 

 



 

: مثال توضيحي

أبدا  أحيانا  دائما  العبارة  رقم العبارة  

1 
ال أخاف من أن أكون في المواقف التي تبعث 

. عمى التحدي
 

 ×
 

 

التعديل المقترح غير واضحة  واضحة   
   التعميمة  

 

التعديل  غير مناسبة  مناسبة  البدائل  
   دائما 
   أحيانا 

   أبدا 
 

 :الجدول الموالي يمثل النسب المئوية لمدى مطابقة العبارات لمبند الذي تمثمو في ىذا االستبيان

:  البعد األول

ويقصد بو قدرة المفحوص عمى ربط عالقات جيدة مع اآلخرين سواء أفراد العائمة أو : العالقات االجتماعية
. األصدقاء أو الزمالء، والقدرة عمى المساعدة والدعم والتعاطف، وطمب المساعدة

اقل من العبارة الرقم 
25 %

أكثر من % 50
75 %

   . أنا قادر عمى ربط عالقات جيدة مع أفراد األسرة 1
   . انأ قادر عمى ربط عالقات صداقة متينة وحقيقة  2

3 
لدي عالقة واحدة عمى األقل تربطني بشخص قادر عمى 

. مساعدتي في وقت األزمات 
   

   . اندمج بشكل تمقائي لمساعدة اآلخرين عند الحاجة 4
   أتعاطف مع اآلخرين في وقت األزمات التي تحل بيم  5
   في حالة األزمات أستطيع تحديد األشخاص القادرين عمى  6



. مساعدتي
: البعد الثاني 

.  ويمثل ىذا البعد قدرة المفحوص عمى تقبل إحداث الحياة السيئة والجيدة والتكيف الجيد مع الواقع: تقبل الواقع

العبارة الرقم 
اقل من 

25 %50 %
أكثر من 

75 %
   . أتقبل الظروف التي ال يمكن تغييرىا 1
   احمل المشاكل التي تواجيني من عدة زوايا  2
   . اعتقد أن الفشل والمحاولة والخطأ ىي جزء من مسار الحياة 3
   . لدي القدرة عمى التأقمم مع المتغيرات الجديدة التي تطرأ عمى حياتي 4

5 
أؤمن بان ىناك حكمة وسبب خمف  كل أحداث الحياة سواء الجيدة 

. أم السيئة
   

: البعد الثالث

: إعادة رسم األىداف

.  يقصد بو قدرة المفحوص عمى إعادة التخطيط من جديد ألىداف بديمة بعد الفشل في الوصول إلى األىداف السابقة

اقل من العبارة الرقم 
25 %

أكثر من % 50
75 %

   أضع أىدافا واقعية لحياتي واسعي  لتحقيقيا  1
   . ابذل كل جيدي لتحقيق أىدافي ميما كانت النتائج 2
أتمكن من إعادة صياغة أىداف جديدة ميما كانت الصعوبات التي  3

. تواجيني
   

حتى بعد حاالت الفشل ال افقد اليمة لمعودة من جديد لمعمل عمى  4
. أىدافي

   

   . أنا من األشخاص الذين يحددون مساراتيم في الحياة 5
   .  أحس بالفخر بعد كل النجاحات التي اصل الييا 6

: البعد الرابع

: إدارة المشاعر

يقصد بو قدرة المفحوص عمى الوعي بمشاعره االيجابية والسمبية والتحكم في انفعاالتو ومن ثم سموكياتو الناجمة 
. عنيا 

العبارة الرقم 
اقل من 

25 %50 %
أكثر من 

75 %



   . أنا قادر عمى أن أكون واعيا بمشاعري وانفعاالتي 1
   . أنا قادر عمى السيطرة عمى اندفاعاتي 2
   . اعتقد إني من األشخاص الذين يتمتعون بالصبر 3

4 
أنا من األشخاص الذين يتحكمون في مشاعر الحزن واأللم 

. والغضب
   

 

:  تخطي الصدمات وأزمات الحياة :البعد الخامس

اقل من العبارة الرقم 
25 %

أكثر من % 50
75 %

حتى في حاالت األزمات والشدائد أجد جانبا ىزليا لمموقف،  وأكون  1
. قادرا عمى الضحك 

   

   .  ال استسمم بسيولة حتى في الحاالت التي يكون األمل فييا ضعيفا 2
   .  أحافظ عمى روح التفاؤل وأتوقع األفضل حتى في حاالت الشدة 3
   .  اعتقد انو لدي قدرة عمى إدراك التأثير القوي لمضغوطات 4
أحافظ عمى ىدوئي وأفكر بشكل واضح  في حاالت األزمة والضيق  5

. الشديد 
   

   . الجأ إلى الجانب اإليماني والروحاني في مواجية األزمات 6
اعتقد انو من الضروري التصرف وفق حدسنا في بعض حاالت  7

.  المواجية المباشرة والمفاجئة مع المشكالت
   

تساعدني نجاحاتي السابقة في تعزيز ثقتي بنفسي خالل مواجية  8
. الصدمات

   

حتى بعد حاالت المرض الشديد أستطيع العودة بحيوية إلى نفس  9
. مستوى النشاط السابق

   

: البعد السادس

ويقصد بيا قدرة المفحوص عمى تخطي الصعوبات واألزمات التي تواجيو وكيفية اتخاذه لمقرارات : إدارة واتخاذ القرار
. المناسبة وقت الشدة والصدمات

العبارة الرقم 
اقل من 

25 %50 %
أكثر من 

75 %
   . ال اترك اآلخرين يقررون بدل عني في أموري الخاصة 1
   . أتحمل مسؤولية حل مشاكمي بنفسي 2
   . اعتقد إني شخص قوي وأتحكم في حياتي 3
   .  أستطيع أن اتخذ قرار يخص اآلخرين في حاالت الضرورة 4
   . أتصرف بشكل قيادي في األعمال الجماعية 5



   .  ال أخاف من مواجية تحديات الحياة 6
   . أعيد استكشاف نفسي بعد حاالت الصراع والخسارة والفشل 7
 

المؤسسة الجامعية الدرجة العممية  األستاذ المحكم  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: 2ممحق رقم 

: قائمة األساتذة المحكمين

 المؤسسة  الدرجة العممية األستاذ 

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ التعميم العالي نصر الدين جابر  د . ا

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ التعميم العالي عبد الوافي زىير بوسنة د . ا

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ محاضر  خالد خياط  .  د 

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ محاضر عائشة نحوي . د

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ محاضر فطيمة دبر راسو . د 

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ محاضر حنصالي مريامة  . د

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : 3ممحق رقم

:  االستبيان في صورتو النيائية 

. سيدتي الفاضمة......سيدي الفاضل 

بين يديك قائمة تحتوي عمى مجموعة من العبارات التي تعبر عمى كيفية إدراكك لبعض الصفات والسموكيات  
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: 1العيادية نصف الموجية مع الحالةالت المقاب 5ممحق رقم 

 1مقابمة 

كي نحب ما نبقاش وحدي، نبعث لمجارات، باه يعاونوني في عسيل المواعن، وال في الطياب،  وانا في الحق نبعثميم 
ماشي باه يعاونوني ، باه ما نقعدش وحدي، باه يتنحى عميا ىذيك الغمة كي نقعد وحدي، ندخمو في حكايات  ونضحكو 

. ، ونطيبو ، وىك نمقى روحي خرجت من الحالة ىذيك

  ،فً ٔالدي َعأٌنستغفر ، ديمة االستغفار مميح، نقرى القران، وال نخمم في والدي لي راىم مازالو محتاجيني 

 يا باِ َحٕسٕ راجهً  ٌذٌُا يع َخرجٕ َخرجٓى، َذٌٍٓى َحأل يرٌضت، اراًَ بهً ٌحسٕ َخهٍٍٓص يا قراٌخٓى،

 "َخقهقٕش
  : مشكمة الشيية كبيرة ، راني بالسيف ما نقدر ناكل ، كرىت الماكمة، حتى ريحة الطياب اديرلي الغثيان، عقبت

يامات ما نقدرش حتى نشرب الماء، ما نحبش حتى نفوت قدام الكوزينة،  واش اندير؟، نعيط لصحاباتي ، الجارات،  
نقوليم يجيوني لمدار  باه يطيبولي خاطر ما نقدر نطيب، وكثر خيرىم وين نعيطميم يجيوني  وقفو معايا ،  نقول باالك 

. معاىم نقدر ناكل معاىم
  : إيو كي يحكمني التشاؤم واش أندير؟ ندير كمش ، تصغر الدنيا في عيني خالص وتكحال،  نولي نشوفيا

نقطة، يوسوسني الشيطان، بصح انوض  ونستغفر ربي، نتوضى ونصمي  وال نبقى مع الدعاء، الدعاء، حتى يروح عميا 
. التوسويس

  : كنت نحب الخدمة،  مي ضرك عييت، راني مدايرة ماالدي، وليت نشغل روحي بوالدي نقرييم، ندير كمش باه
نعقبو وقت مميح مع بعض، وليت نستغل كل لحظة معاىم ومع زوجي، نضحك عمى الدنيا ونرفو عمى روحي نحاول 

. غل كل لحظة مميحة مع والدي، نخرج مع بعض ، الزوج انتاعي  دائما كان معايا تنس
  ولى الجو كيب بزاف سيرتو كي والدي ما نحجوش في قرايتيم،  واحد عاود السنة ، واالخر ما نجحش في

االىمية، ثم لي فطنت من الصدمة وقررت نخرج من ىداك الجو الكئيب، وليت نحاول ندير جو تاع ضحك وفرح،  ما 
نخيميمش يحزنو وال يشوفوني حزينة خالص، نضحكم يموتو بالضحك،   و مع راجمي ثاني، و نتمسخرو  معاىم، 

  وتقبل شكمي،  وديمة يقولي خميو برك ، ما  ربي يسمحمو ،نتمسخرو عمى شعري كي طاح،  راجمي تقبمني ودعمني ،
.  انا نقولو باه تضحكو عميا، ونضحكو مع بعض  نحيو الفوالر عمى شعرك نورمال،كان اله تحطي فوالر،

  :  ،الحزن سيطر عميا اكثر في البداية ، ضرك خالص نسيت كل ىذاك االلم،  والفت بالعالج،  وراني متقبالتو
واهلل راج عميا الحزن ضرك،  في البداية الحزن كان سببو والدي، ماشي المرض، كنت نخمم عمييم، غاضوني ما 

حبيتش نخمييم وحدىم، كيما صراتمي،  بصح قمت في نفسي امي ماتت بكري، خاطر ما كانش العالج، ضرك الطب 
تطور، ضرك ماشي كيف كيف، ضرك كاين العالج،  وقريت عمى مرض السرطان،  ووليت نعرف عميو كمش، عمبالي 
كون نقوي ارادتي نرتاح، اال اذا انتشر المرض اكثر  ثم لي راني خايفة، بصح تقبمت االمر وشديت في ربي سبحانو،  

   ×. أعيد استكشاف نفسي بعد الصدمات 34
   ×. لدي القدرة عمى تخطي الخوف من مواجية تحديات الحياة 35



وزيد راجمي يخرجني نحوس دائما ،  وولدي لكبير ينحي عميا،  ووليت  كي نشوف روحي بدى الحزن يغمب عميا ، 
 عهى يرض قرٌج االَخرَج، فً اطهعج، نقول لراجمي يخرجني، نمشيو  نمشيو حت نتعبو كي نروح نمقى الحزن راح

 باش قررث ، رٔحً نهعالج حظرث انكًٍٍائً، انعالج عهى قرٌج بانسرطاٌ، سُت 20 حخى عاضٕ َاس كاٌ ، انسرطاٌ

 عأد ٔانصغٍر االْهٍت فً َجحص يا انكبٍر كٍعاد سٍرحٕ قراٌخٓى فً ٔالدي َعأٌ

 ،رٔحً  عهى َرفّ باِ يع راجهً، خرجاث َذٌرٔ يرة كم ٔٔنٍُا ، نحٍاحً جذٌذ برَايج َذٌر باِ قررث انعاو

 أَا ، كاٌٍ ضرك يً انعالج ياكاَص سُت عطرٌٍ عُذْا ياحج أيً ، كً بكري ياضً انعالج حطٕر ضرك ، ٔالدي ٔعهى

 ."عُذي  فرصت يبكر حطخٍص درث
  :نقرى القران، نشغل روحي مع والدي نقرييم، وال نقرى كتب .
  : ما عنديش أمي نيدر معاىا، كون ماشي راجمي ما نيدرش ، وكاين صحاباتي وجاراتي،   نيدر مع بعض

. والمريضات في السبيطار  نحكيو كامل مع بعضانا عمى المرض ىك ننساو ىمومنا
  2مقابمة 
  : قريت ياسر عمى العالج الكيميائي ،  قريت عميو قبل، كنت عمبالي بمي صعيب،  بصح الصدمة انتاعو

وحدىا، اكبر صدمة ممكن تواجو العبد، رغم اني حظرت روحي،  وقويت ارادتي وايماني باهلل، سبحانو وتعالى، بصح 
صدمة حقيقية كبيرة الم ما نقدرش نوصفيولك،  بالسيف ال عقبتيا،  فكني راجمي ، ربي يجازيو كل خير، وصحاباتي 

وجاراتي،  بصح تاثرو والدي ياسر ، ودرو قرايتيم،  
  : نتمنى ما نعاودوش خالص، ضرك الحق نسيت كمش والحمد هلل، ىذيك المرجمة كاني نسيتيا خالص،  كانيا

ما صراتش،  والحمد هلل، ديمة نرحع لربي سبحانو،  
  :  ،كي ترجعمي الوساوس ىذيك ما نخميياش تسيطر عميا، ثم ثم نوض ونستغفر،  وال نصمي،  ونقرى القران

وندعي ربي يفرج عميا،  وال نطمب من زاجمي يخرجني،  ما نخميش روحي نبقى وحدي، كي نتوسوس نروح نقعد مع 
والدي وال مع راجمي، وال نتصل بصحاباتي وال جاراتي،  يعني نحاول ما نقعدش وحدي خالص باه ما نتوسوسش،  وكي 

. نحكي مع الجارات وال مع صحاباتي نفرغ كامل واش في قمبي يتنحى عميا التوسويس
  : تعرفي كامل يوقمولي راك عبد ميت يمشي، اليدرة ىذي قاسية ياسر، واهلل تغيضني كي قولولي ىك، صح في

البدية قمت سرطان يعني موت،  وكنت نخاف من الموت نخاف عمى والدي، انأ مؤمنة بربي سبحانو، الموت حق، ضرك 
ما وليتش نخاف، شفت في االنترنت، كاين ياسر ناس عاشو بالسرطان حتى عشيرن سنة، قريت عمى مرض السرطان، 

سرطان الثدي يرتاح، وليت كي ييدرولي عمى الموت نقوليم واحد ما يعرف وقتاه يموت، كل راح نموتو، حتى انتم ما 
تعرفوش وقتاه تموتو، االجل بيد ربي، نقدر نعيش انا ويموت واحد اخر صحيح، سبحان اهلل كل واحد وساعتو، ال 

يؤخرىا وال يقدميا احد، ما عادش ييمني خالص كالم الناس عمى الموت، بالعكس وليت نستغل كل لحظة في حياتي مع 
. اوالدي نستمتع بييا، نضحكو ونفرحو، نستغل الوقت باه نعاون والدي في قرايتيم، ونوجدىم لممستقبل

   : ما نيش من النوع لي نقمق وال نعيط ، بصح ساعات ندخل لمدوش ونبكي بحرقة وحدي باه واحد ما
يشوفني،اصال ما نخميش روحي نتقمق،كي نشوف روحي بديت نتقمق نزرب ندير حاجة نشغل بييا روحي، نخرج لبرى 

مع راجمي، وال نكمم صحاباتي، 
  : ما نخممش ياسر في المستقبل، نعيش كل نيار بنياره،نستمتع مع والدي وراجمي،نعيش كل يوم بيومو،نخمم

عمى مستقبل والدي بصح راني شادة في ربي سبحانو، 



  :نشوف تمفزيون، نشوف المرضى ونسقسي كيفاه ,ما نكتبش خواطر وما عنديش ىوايات باينة،نقرى القران
دارو مع المرض، نحكي مع االطباء، نحوس عمى حاالت عاشو مع المرض، وال ارتاحو، ونسقسي كيفاه دارو، شكون 

. عاونيم، نبحث في الكتب واالنترنت 
  
  3مقابمة 
  :  ،بعد الكيميائي، طاح شعري، طاحو شوافري وحواجبي، وليت ما نقدرش نشوف روحي في المراية خالص

حبست الخدمة،وعييت حتى نقوم بروحي وباوالدي وداري،تزعزت ثقتي بروحي خالص، تبالي ميتة ما نقدر ندير حتى 
حاجة، قدرت نسترجع الثقة ماشي مرة وحدة ، ما نكذبش عميك، تدريجيا، كل مرة كيفاه كنت اندير،  كي نقصو شوي 

اعراض الكيميائي، تحسنت شوية وقدرت نسترجع الثقة، وليت نعاون والدي في قرايتيم نتبع دروسيم، نحس بمي راني 
قادرة وعايشة، حبست ما نبكيش قداميم خالص، كي شفت الروح رجعت فييم تشعت باش نكمل،كانو مصدومين اكثر 

مني،خاصة كي قمتميم في البداية بمي راح نموت، وليت ما نخمعيمش حاطر كي نشوفيم ال باس نتحس انا ثاني، 
  : ،لضرك ما تقبمتش التغيرات لي صراتمي في الجسم انتاعي، ما نكذبش عميك، ما قدرتش نوالف بروحي ىك

مي الحمد هلل،  ضرك راني ساعات نشوف مع روحي في المراية ، قبل كل مستحيل ، اكثر من اشير بعد الكيميائي واهلل 
ال شفت مع المراية،حتى ضرك ما عنديش شعر ياسر غير شوي، مي نشوف في المراية،شوافري رجعو شوي 

،  ضرك نبان شيبة خالص ، (ضحك )وحواجبي،كنت نخبيو بالفوالر، راجمي يقولي ما تخبي ما والو يحبو يضحكو عميا 
مي والفت شوي خير من بكري، ما حاولتش ندير الماكياج وال نكحل عينيا ، بغيت نتقبل روحي ىك كيما راني ، ما 

رسمت حواجبي ما والو خممت نرسميم، بصح ما درتياش، حبيت نقبل روحي ، تقبمت وجيي الجديد ووالفت بيو تقريبا، 
نقولك خاطر راجمي عاونني ، دايما كان يقول يراك تباني عادية خالص، ما شفتش خالص نظرة شفقة وال احتقار منو 
عمييا رجعتمي الثقة، كان يقولي راني نقدر نشوفك كيما تكوني عادي ، ما تخمعينيش، واهلل نحى عميا ىم كبير، الناس 

. االخرين ما ييمونيش، ىو ساعدني ياسر ربي يجازيو،كون ما شي ىو ما نقدرش نكمل
  : ، كون تشوفي بعد (استئصال الثدي )تعرفي احساس غريب اول مرة شفت روحي في المراية،بعد الجراحة ،

،  الحمد هلل شديت في ربي، ماشي (ضحك )الراديو ثيرابي، تعرفي الجمدة انتاعي والت تطير، تقولي دجاجة مشوطة 
ساىمة خالص تولي ما تعرفيش روحك، جسمك كل تخسريو ، ىاك تشوفي درعيا كامل بمي بيك حتى ما بقاش بالصو 

وين يديرولي الدواء، واهلل ديمة نرجع لربي سبحانو، واال نتميى مع ااالوالد باش ما نبقاش نخمم في روحي، كي نتيمي 
. فييم ونشوفيم الباس ننسى روحي خالص

  : حسيت روحي ما نيش قادرة ، بصح زوجي وقف معايا، عاونني، ياسر في ىده االمور، ىو يدير كمش،  ما
عدتش نخمم في ىده االمور ياسر، بمي راني عاجزة، نشغل روحي الحق ديمة ندير حاجة،ما نقعدش وحدي خالص، باه 

. ما نخمم في حتى حاجة سمبية، ديمة عندي وحدة تونسني من صحاباتي وال جاراتي، الميم ما نبقاش وحدي
  : الرضا بمكتوب ربي سبحانو،الحمد هلل راني في نعمة، راني خير من ناس صحاح، كاين لي صحاح وما

، نشوف مع الناس نمقى احوال الناس كل كيف كيف كي المريض كي الصحيح كل عندىم ىم (ضحك)تمتعوش بصحتيم،
. حتى كي نشوف المريضات كيفي في السبيطار خالوىم رجالتيم وال طمقوىم نحمد ربي, يقمقيم



  :حبيت نعيش عالجاليم،وبغيت نرتاح باه نكبرىم، ,والدي ىم لي خالوني نوض،عالجاليم نقاوم المرض
نعاونيم في قرايتيم الزم ينحجو ىذي المرة،نحس بالراحة حتى كي نتعب معاىم بصح نكون نفسيا مرتاحة،كي نخرجو 

مع بعض،كي نديرو جو في الدار،كمش عالجاليم وانا ثاني نريح،زوجي ثاني ربي يعطيو ما يتمنى،نحاول قد ما نقدر ما 
نخمييش يحس بمي راني حزينة، ديمة نضحك  ونضحكيم،  

  : نعاوني بعضانا احنا المريضات في السبيطار ، بكل يا لوكان بالكممة الطيبة،نتبادلو المعمومات عمى المرض
وعمى النساء لي مرضو كيفنا كيفاه دارو كيفاه حالتيم نصبرو بعضانا،نحكيو حكاياتنا مع الكيميائي قبل وبعد،كيفاه 

, عايشين مع المرض ، شكون لي رجعت تخدم وىك
  : ،عالقتي ممتازة مع الجميع، باب داري مفتوح لمجميع،ساعات يوقمولي كثرنا عميك الزيارات، لكن انا بالعكس

،خاطر انا لي (ضحك )ما دابيا يجيوني كل يوم،في كل وقت، نستقبميم كامل،نرحب بييم،بابتسامة عريضة 
محتاجتيم،كون ماشي ىم ما نقدرش نكمل وحدي، 

  : ما عنديش ىوايات باينة، نحب االختالط مع الناس انا اجتماعية،نحب نستفيد من تجارب الناس في ىذي
. الدنيا،نقرى القران بشكل دائم

:  2 الجمد الحالة مؤشرات  استبيان: 7ممحق رقم 

دائما العبارة رقم 
أحيا
أبدا نا 

   ×. لدي القدرة عمى الحفاظ عمى عالقة جيدة بأصدقائي 1
   ×. لدي القدرة عمى الحفاظ  عمى عالقة جيدة مع أفراد أسرتي 2
   ×. اندمج بشكل تمقائي لمساعدة اآلخرين   3
   ×. أتعاطف مع اآلخرين في محنيم 4
 ×  . احمل المشاكل التي تواجيني من عدة زوايا 5
  × . أتقبل متغيرات  الحياة 6
  × . لدي القدرة عمى تحديد األشخاص القادرين عمى مساعدتي 7
  × . أتقبل الفشل كجزء من مسار الحياة 8
  × . أكون واعيا بمشاعري وانفعاالتي 9

 ×  . أضع أىدافا واقعية لحياتي واسعي لتحقيقيا 10
   ×, لدي القدرة عمى التأقمم مع متغيرات الحياة 11
   ×. لدي القدرة عمى تجديد ىمتي  ونشاطي حتى بعد حاالت الفشل 12
   ×.  استفيد من نجاحاتي السابقة في تخطي حاالت الفشل  13
   ×. ابذل كل جيدي لتحقيق أىدافي ميما كانت النتائج 14
   ×. لدي القدرة عمى الصبر في حاالت المحن 15
   ×. الجأ إلى الجانب الروحاني واإليماني في مواجية المحن 16
   × .أؤمن بان ىناك حكمة  أالىية خمف  كل أحداث الحياة  17
  × . أسيطر عمى اندفاعاتي 18
  × . لدي القدرة عمى تحديد مسار حياتي بنفسي 19



 :2المقابمة العيادية نصف الموجية مع الحالة  : 8ممحق رقم 

 1مقابمة 

انا كنت شخصية اجتماعية ، وكنت رئيسة جمعية المرأة والمجتمع،  انأ كنت نشيطة ياسر، كل ناس يعرفوني، : 1ج
ونعاون الناس، سجمت في الجامعة ، درت ليسانس حقوق، وزدت قريت إعالم ألي، يعني من بكري انا اجتماعية، وزيد 

مع الخدمة في السبيطار كل ناس تعرفني، مي ضرك نقصت شوي عالقاتي، بصح مازلت نعاون الناس، تمفوني ما 
يحبسش، ساعات حتى نتقمق من المكالمات، نعاون المرضى ، كامل المرضى لي يعرفوني يكمموني، يحسو ننصحيم 

عمى المرض، وليت طبيبة، ضحك، بصحن تقمق ، خاطر ينساو بمي انا ثاني مريضة، في بالدنا كي يشوفو واحد صابر 
ويتحمل ، ما يقولوش راه يبذل مجيود، يحسبوك ما كيش مضرورة، كاين لي يحسدك ضحك، وانا واهلل مريضة اكثر 

 .منيم، بصح واهلل ما نبخل، كل مرة ندير طريقة حديدة عندي ياسر طرق، نخمق افكار جديدة

/ ينشطوني/ اوالدي سر حياتي، عالجاليم ندير كمش، كي نشوف روحي بديت نتعب نعيطميم، باه ييدرو معايا: 2ج
 /وال نقرييم ونحفظيم/ نعاونيم في قرايتيم/ يخمقو اي نشاط 

منو نشاط / نوض ندير قاطو مع لوالد/ بصح ما نخميش روحي ىكاك/ ساعات نعود ما نقدر ناكل خالص صح: 3ج
/ تنوض اطيبمي / بنتي لكبيرة والت تعرف اطيب / الميم ناكموىا مع بعض/ اي حاجة/ يفرحيم ومنو نحاول نفتح شييتي

 /نخمقو جو/ نخرجو  في الحوش نقعد تحت الزيتونة / ناكل معاىم باه يشجعوني

ونقوليم / وال نقوليم يدورو بيا كامل/ نحب نسمع القران بصوت اوالدي/ نعيط لوالد ونقوليم يقراولي القران: 4ج
نعمميم كيفاه / كي نكون مميحة ندربيم/ انا راني مدربتيم/ قصص الصابرين/ قصص االنبياء/ اي حكاية/ يحكيولي

  × . لدي القدرة عمى التحكم في المشاعر السمبية 20
   ×.  لدي القدرة عمى إيجاد جانب مضحك ، وىزلي ميما كانت الظروف  21
   ×. لدي القدرة عمى الصمود حتى في الحاالت التي يكون األمل فييا ضعيفا 22
   ×. أتفاؤل وأتوقع األفضل حتى في أصعب الحاالت 23
 ×  . اتخذ قراراتي الخاصة بنفسي 24
   ×. أعيد صياغة أىداف جديدة ميما كانت الصعوبات التي تواجيني 25
   ×. أتصرف حسب حدسي في حاالت األزمات المفاجئة 26
   ×. اعزز ثقتي بنفسي من خالل الرجوع إلى نجاحاتي السابقة 27
   ×. لدي القدرة عمى العودة بنفس القوة والنشاط بعد حاالت المرض الشديد 28
   ×. أحافظ عمى ىدوء نفسي حتى في أصعب الظروف  29
 ×  . أتحمل مسؤولية حل مشاكمي بنفسي 30
  × . لدي القوة الكافية لمتحكم في حياتي 31
×   . اتخذ قرارات تخص اآلخرين في حاالت الضرورة 32
   ×. لدي شجاعة كافية لمواجية الصدمات الشديدة 33
   ×. أعيد استكشاف نفسي بعد الصدمات 34
   ×. لدي القدرة عمى تخطي الخوف من مواجية تحديات الحياة 35



جدىم او / عممتيم يتصمو باشخاص باينين/ عممتيم كل االسعافات االولية/ عممتيم كيفاش ييزولوي الضغط/ يتيالو فيا
وصورتيم / شريت الكفن انتاعي/ فيمتيم في الموت/ اديتيم لممقبرة/ عممتيم كمش/ اذا شافوني مريضة ياسر/ خاليم

 / ىاني ىطيت لي فوطو في افايس بوك/ باه تتناحميم  الرىبة/ ىازينو ورحنا شفنا القبر

بصح ما زلت نستمتع اكثر شيئ / فقدت االىتمام شوي/ الجامعة/ الخدمة/ كان عندي ياسر نشاطات في الجمعية:5ج
ساعات / كي نروح نقرى نتنفس ننسى كمش/ ىذه الفترة بالذات الجامعة/ الجامعة ضرك ىي لي تنحي عميا/ بالقراية

ندير البحث / نحظر ت يدي/ نروح نقرى ىكاك/ واهلل ما نشرب الدواء/ وسطر في راسي/ يكون عندي سطر يقتل 
نروح في / ننسى كل االلم/ نحس براحة كبيرة/ ساعات يعود ماشي بحثي ونخدمو انا ونمقيو/ وناقش ونشارك/ انتاعي

ضرك ىي لي خالتني نقاوم / الجامعة فتحتمي ابواب جديدة/ نحس براحة كبيرة/ ونشارك في الممتقيات/ راحة تامة
 / المرض

ضحك، / نقوليم مثال السرطان ىو عبارة عن خاليا ميبولة/ كي نجي نشرح لوالد حالتي ما نخمعيمش/ ايو دائما: 6ج
/ ضحك/ وال نقوليم السرطان حيط فيو ياجورة مكسرة/ كل مرة تكبر في بالصة جديدة/ ما تعرفش واش ادير في الجسم

كي نشوفيم / يعني نجيبيا بضحكة،  وساعات نقوليم كي تشوفوني زعفانة فكروني باه نتبسم، يرسمولي رمز االبتسامة 
ساعات نقوليم ىيا نديرو / ونقوليم ما تنساوش االبتسامة/ ىم حكميم الحزن ندير بيدي عمى وجيي رمز االبتسامة

 / نقعدو ونضحكو رواحنا حتى تنحى عمينا/ كيما شفنا في التمفزيون/ جمسات ضحك

انا / الى اقصى حد/ ونستمتعو بالنيار/ نفرحو/ ونشريو الكادوات/ ونعرضو اصدقائيم/ ديمة نديرليم حفالت عيد ميالد
نجييم لكل / ساعات نيز الطونوبيل ونروحو نحوسو/ وعمى نفسي باي لحظة فرح/  قررت اني ما نبخمش عمى اوالدي

 / وكي نشوفيم فرحانين نفرح معاىم/ المي تفرحيم/  وكل النشاطات/ سجمتيم في السباحة/ بالصة

نحب / نقرى القران/ ما نخمييش يسيطر عميا/ بصح نتغمب عميو/ بالحزن الحزن ديمة كاين/مستحيل ما نحسش : 7ج
/ اي حاجة/ ونقوليم احكيولي/ لميم عندي/ كي نحزن نجري لوالدي/ نحب نسمعو باصواتيم/ اكثر يقراوىولي اوالدي

الميم ما نخميش / ساعات ندييم ونخرجو/ كي نحزن نقوليم اقراولي القصص/ شريتميم كتب/ عممتيم قصص االنبياء
 /المرض يغمبني

كنت / نحب نحمي حقوق المراة/ من بكري كانت عندي جمعية/ نكتب شعر/ نكتب خواطر/ عندي بزاف ىوايات: 8ج
بين / كي نروح لمجامعة ثم نحس براحة كبيرة/ القراية ىوايتي المفضمة/ ضرك القراية ىي ىوايتي/ نحب كمش/ ناشطة

ضرك تقدري تقولي / قريت كل كتب عمى السرطان/ نطمع عمى الكتب الطبية/ نبحث في كل الميادين/ الكتب والبحوث
نشرب / نتبع نظام غدائي صارم/ تفاىمت مع طبيبة في العاصمة باه ما نزيدش ندير الشيميو/ نعالج روحي بروحي

الطبيبة قاتمي حبسي / الحمد هلل/ اخر مرة درت تحاليل لقيتو مازادش انتشر ياسر/ كركم، زنجبيل، غرافيوال،/ اعشاب
درت نظام / انا نشرب ادوية طبيعية/ تحسبني نشرب فيو خاطر لقات الحديد طالع بزاف/ ضحك/ المكمل المي فيو الحديد

 /حتى االطباء ما يعرفوش المرض خير مني/ انا ادرى بالمرض انتاعي/ غدائي خاص قريت  عميو



كامل يتصمو بيا / ضحك/ عندي ياسر عالقات راىم يحسبوني طبيبة ماشي فرممية. مع اوالدي عندي غير ىم: 9ج
ضحك، ديمة / انا نبحث وليت مثال اعمى لييم/ خاطر انا نقرى ىم ما يقراوش/ وننصح ما نبخمش/ خاطر نعاون الناس 

 / من بكري نعاون الناس/ نعاون لي نقدر نعاونو/ يتصمو بيا

نشفى بمي واحد / كان السطر قاوي ياسر/ ما نحبش نتفكرىا/ عمري ما ننساىا/ الكيميائي صدمة ، صدمة، كبيرة: 1ج
يكمموك في التمفون ارواحي / يعني ما كنتش محظرة نفسيا خالص/ وال قالي كيفاه/ واحد ما فيمني فيو/ ما قالي عميو

خاصة / كبير ياسر/ سطر ما يتحممش/ كان ىابرة عادية/ تجي ديراكت تقعدي ويديروىولك/ غدوة عندك شيميو وخالص
 /الميم سطر كبير/ ما يتوصفش/ حسيتو في عروقي بشكل رىيب/ والدواء كان بارد ياسر/ كان الشتاء والجو بارد

ثم / كاين عالجات طبيعية تعاون المريض/ شفت وقريت/ عمييا انا وليت نبحث/ صدمة انتاع الشيميو كانت كبيرة: 2ج
ىك خير واهلل تينيت / نشرب االعشاب/ قررت ندير نطام خاص بيا/ لي قررت ما نزيدش نعاود ندير الشيميو خالص

/ اماال عاله نزيد نعذب روحي/ ياخي يقولولي ميتة ميتة/ ىك تينيت ما نزيدش نخمم فيو/ ومن القمقة انتاعو/ منو
 / وجربت العالج الطبيعي خير ياسر/ نعيش مع والدي العمر لي بقالي

نشغل / مع اوالدي/ قررت نستمتع بحياتي/ ضرك ما عادش ييمني/ ساعات/ ماشي دايما/ ساعات نتوسوس: 3ج
من نيار / رحمة ربي/ كل وقتي مشغول/ ضرك اصال ما عنديش الوقت/ ما نخميش الوسواس يسيطر عميا/ روحي

عندي / ونعاونيم في قرايتيم/ ونزيد نتيمى في اوالدي/كل وقتي مشغول/ وليت ما نمقاش الوقت/ سسجمت في الجامعة
بصح عممتيم / المرض عمبالي ما يرتاحش/ ماشي توسويس تاع المرض/ بعدي/ يكثر التوسويس كي نخمم في والدي

ساعات نحس بمي ما خميتيمش / نعمميم كل واش نقدر/ الزم نعطييم الحنان كمو/ خاطر ما راحش ندومميم/ كمش
 /الزم يتعممو يعتمدو عمى رواحيم/ بصح ىك خير/ يعيشو طفولة انتاعم

/ بصح ىك خير/ صح صدمتيم/ حتى والدي وجدتيم/ راني موجدة روحي/ ما نخافش منيا/  الموت ما تخوفش5ج
/ خاطر راني محظرة روحي/ وفيمتيم كمش ىك يتنحاليم الخوف من الموت/ اديتيم لممقبرة نعتميم كيفاش الدفن والموت

يعني وقت ما كتبمي ربي / االجل واحد/ الزم واحد يشد في ربي سبحانو/ باه يتقبمو حياتيم بال بيا/ وراني محظرة والدي
 /الحمد هلل/نعرفو القضاء والقدر/ رانى مؤمنين/ الحمد هلل/ بربي سبحانو/دائما نسترجع ايماني/ نموت نموت

/ حتى الناس يقمقو/ كاين الغضب كاين/ حابة نقعد وحدي/ نعيط عمى والدي ونقوليم روحو اخرجو عميا/ كي نقمق: 6ج
/ ممي سجمت ماستر لقيت حاجة نخرج فييا الغش/ ضرك نيرب لمقراية/ ما كانش لي يعاونيي/ تحممت المسؤولية وحدي

 / نفعتني بزاف خاصة في جانب القمقة/ نعيط عمى والدي نقوليم حتى انا عندي قراية/ نحات عميا ياسر

كل يوم / ىك وليت ندير نخمم غير في ليام / ما نشوفش بزاف لي بعيد/ مستقبل والدي صح/  المستقبل 7ج
درتيم في السباحة / ونسجل اوالدي حتى ىم/ نشارك في نشاطات لبرى /نعيش االيام لي بقات باحسن طريقة/بيوم

نديرو قاطو مع / ندير حفالت /نخرجو نحوسو/ نحاول ندير مجيودي باه نفرحو مع بعض/ نروح معاىم/ والتنس
 /الميم نشغمو رواحنا القصى حد/ نديرو اي نشاط /بعض



ساعات نكتب في الفايس /كنت نكتب خواطر/او نروح لمجامعة/ نخرجو / دائما نحاول ندير نشاط مع اوالدي8ج
 / نحس براحة كبيرة / وال كي نمقيو/ خاصة كي ندير البحوث/ضرك القراية ىي لي تخميني نريح/بوك

ودرت لروحي برنامج /راني وليت نعرف المرض تاعي خير من االطباء/ ضحك/راني وليت طبيبة/  ماشي غير اطمعت 9ج
 /وقريت عمى السرطان ياسر/خاص في كمش

اعمبيم من المرضى / عندي اصدقاء من كل البمدان/ نتبع في الفايس بوك/ في النترنت/ نشوف/  نتفرج الحصص10ج
كل واحد يمد نصيحة / نيدرو عمى عالجات جديدة/ اغمب الوقت نيدرو عمى المرض/ نتواصمو مع بعض/ كيما انا

 /والخبرة نتاعو مع المرض/ تاعو

 .معموماتي عمى السرطان نجيبيا من األطباء وال من الكتب وال من االنترنت  التمفزيون كل مرة كيفاه

نحوس اكثر عمى / نشوف لي تحسنو/ عالجات باألعشاب/  نشوف اكثر المرضى لي يديرو العالج  الطبيعي11ج
وفي الحياة /مع الكيميائي والعممية/ كل واحد كيفماه دار مع المرض تاعو/ نسقسييم/ مرضى لي يقاومو المرض

 /اليومية

  2مقابمة 
وحسيت / وال نقوم بروحي/ كنت نحس بمي ما نقدرش نقوم باوالدي/ خاصة في البداية/ عندي شعور بالعجز -1

عمييا بديت نحوس عمى طريقة نعوض / كي نخمم ىك نتقمق/  دائما نحس اني مقصرة في حقيم/ بمي راني مقصرة
ونيار / كي نمرض نيمل اوالدي/ نيارات لي نكون مميحة نعوض عمى نيارات لي نعود فييم مريضة/ بييا النقص

/ ندخمو مع بعض لمفايس بوك / نديرو خرجات مع بعض/ نحس روحي مميحة نروح نعوض معاىم الوقت لي فاتنا
/ وال نروحو لممسبح/ ساعات نديرو جمسات الضحك/ نضحكو رواحنا/ بصح نراقبيم/ درتميم حسابات كل واحد وحدو

 / الميم نخمقو جو مع بعض
ما نحب حتى واحد /  بصح ما نحبش نظرة الشفقة/ تبدل شكمي ياسر/ صح نكره كي يقولولي كيفاه وليتي -2

كولي / وحدة طبيبة قاتمي عاله راك اديري في الريجيم/  عمييا وليت نيتم اكثر بشكمي اكثر من بكري/ يشفق عميا
واهلل اخرين ناس يطيحولك / ىذا مقصودىا/ زعمة راك ميتة ميتة عاله تعبي في روحك/ راك شينتي ياسر/ كمش

واهلل ال / عمبالي ياسر ناس راىم ييدرو / وما ييمينش واش يقولو عميا/ بصح انا ما نعمرش راسي بحكياتيم/ المروال
يكون سخون الحال وانا /ما نيتمش بييم/ الناس كل تشوف معايا/ كي نروح نقرى ندير ماسك الطبي / عادو  ييموني

 /يعمقو عميا واهلل ما يضروني/ صحتي اىم/ ما ييمنيش واش يقولو عميا/ البسة شال
من / ما نخمي حتى واحد يشوفني مبيدلة/ عادي/ ما نخبيش جسمي بزاف/ نتيمى في روحي نمبس ممسح -3

ما نخميش والدي خالص /ندير الماكياج/ شعري نمشطو/ عل جاليم راني نقاوم/ خاصة والدي/ بكري نحب نعدل روحي
 / ما نخمعيمش  ضحك/ يشوفوني تعبانة

/ نمبس مميح نستيكي روحي بيان/ نيتم بروحي/ بصح نحاول نعوض/ تبدلت في كمش/ عادي تبدلت خالص -4
 / ما نخمي حتى واحد يشوفني ناقصة



كل / كنت ناشطة اجتماعية/ الحمعية تاعي ضرك حبست النشاط فييا/ كاين ياسر نشاطات حبستيم خالص -5
نروح لممعارض ما كانش / مازلت بصح ماشي كيما بكري/ نروح لمندوات/ نعاون النساء في مشاكميم/ الوالية تعرفني

اوالدي اىم ضرك، الزم ندير المستحيل / ركزت نشاطاتي مع اوالدي/ ضرك شوي نقص النشاط/ معرض داروه ما رحتش
نعاونيم في الدروس / ندير الماكسيوموم باه نعوضيم/ كل لحظة نستغميا مع اوالدي خير/ باه نقعد معاىم اطول وقت

 ساعات يكون عندىم معمومات اكثر من المعممة تاعيم/ ونثقفيم/ نقرييم/ تاعيم
حاجة لي ما /  عمى روحي راضية/  وراضية بحكم ربي سبحانو/ راني مؤمنة/ ما نيش كافرة/ راضة والحمد هلل -6

/ درت الخير/ انا حياتي عشتيا بالطول والعرض/ يعني التقصير برك/ نيش راضية عمييا ىي مسؤولية تجاه والدي
بصح انا تحممتيا / راجمي تخمى عمى مسؤولية والدو / تقدري تقول حققت كل حاجة كنت حابتيا/عاونت الناس ومازلت

ما نحسش بمي رني / نحس بمي راني قادرة ندير حاجة/ خاطر تريحني/ عندك القراية في الجامعة عاونتني بزاف/ وحدي
/ انا خير من الطالبات الصغار في السن وبكامل صحتيم / يعني تخميني نحس بمي مازلت نقدر ندير انجاز/ معوقة
نقول الحمد / واهلل كي نقارن روحي بييم / يعني واهلل انا فعالة خير منيم/ ونشارك/ انا ندير بحوث خير منيم/ ضحك

 / صح مريضة بصح نحس روحي خير منيم/ هلل
/ ىو نظام عالج طبيعي / ىذا ريجيم خاص/ عمييا قررت ندير الريجيم/ عمى جال والدي نيتم بروحي وبصحتي -7

مثال وضعية السجود تعطينا / مثال الصالة تعطي طاقة لمجسم/ قريت عمى العالج بالطاقة/  أنا قريت عميو وتبعتو
عممتيم / قريتيم / نحاول نعاون اوالدي قد ما نقدر/ نشد في ربي سبحانو/ نقوي ايماني ونطمع المرال لروحي/ الطاقة

انا ما / بصح الزم يتعممو يعولو عمى رواحيم/ساعات نقول حرمتيم من الطفولة تاعيم/ حوايج اكثر من عمرىم
ما / ضحك/ وليت طبيبة / يسقسيوني عمى المرض/ كامل يتصمو بيا/ وحتى المرضى لخرين نعاونيم/ ندومميمش

وكاين ناس / بصح بصراحة ضرك عائمتي اولى/ نعوان بالشيء لي نقدر عميو/ ما نبخمش/ نعاون كل الناس/ نبخمش
كامل المي عاونوني دائما نتواصل / ما نقطعش لي يخدمو معايا/ دائما نتصمو ببعضنا البعض/ اخرين ما نقطعيمش

 /معاىم
/ كيما يقولو نتخمص من الطاقة السمبية/ خاطر نفرغ فييا/ القراية ىي لي تقدر تقولي اعطاتني الثقة بالنفس -8

مذكرة تاعي تاع اليسانس درتيا / سيرتو كي نمقى المستوى تاعي خير من تاع باقي الطمبة/ نحس بروحي عندي قيمة 
خاطرعندي شيادة في االعالم / ضحك/ كاين حتى لي قرصنتيا / جبت كل البيانات وحدي/ وحدي واحد ما عاونني

كل مجيود وال نشاط نديرو في الجامعة نحس بمي يزيد فيا حاجة / ثم حسيت بمي مازلت نقدر ندير بزاف حوايج / االلي
 /وباال كانا خير من ياسر ناس صحاح/ ماشي كيما في البدية كي مرضت/ ثم نحس بمي عندي معنى/

 :3 استبيان مؤشرات الجمد لدى الحالة 10ممحق 



 أبدا أحيانا دائما العبارة رقم
  f  .لدي القدرة عمى الحفاظ عمى عالقة جيدة بأصدقائي 1
  f  .لدي القدرة عمى الحفاظ  عمى عالقة جيدة مع أفراد أسرتي 2
  f  .اندمج بشكل تمقائي لمساعدة اآلخرين   3
   f .أتعاطف مع اآلخرين في محنيم 4
   f .احمل المشاكل التي تواجيني من عدة زوايا 5
  f  .أتقبل متغيرات  الحياة 6
   f .لدي القدرة عمى تحديد األشخاص القادرين عمى مساعدتي 7
   f .أتقبل الفشل كجزء من مسار الحياة 8
 f   .أكون واعيا بمشاعري وانفعاالتي 9

  f  .أضع أىدافا واقعية لحياتي واسعي لتحقيقيا 10
  f  ,لدي القدرة عمى التأقمم مع متغيرات الحياة 11
   f .لدي القدرة عمى تجديد ىمتي  ونشاطي حتى بعد حاالت الفشل 12
  f  . استفيد من نجاحاتي السابقة في تخطي حاالت الفشل  13
   f .ابذل كل جيدي لتحقيق أىدافي ميما كانت النتائج 14
  f  .لدي القدرة عمى الصبر في حاالت المحن 15
   f .الجأ إلى الجانب الروحاني واإليماني في مواجية المحن 16
   f .أؤمن بان ىناك حكمة  أالىية خمف  كل أحداث الحياة  17
 f   .أسيطر عمى اندفاعاتي 18
  f  .لدي القدرة عمى تحديد مسار حياتي بنفسي 19
  f  .لدي القدرة عمى التحكم في المشاعر السمبية 20
   f . لدي القدرة عمى إيجاد جانب مضحك ، وىزلي ميما كانت الظروف  21
   f .لدي القدرة عمى الصمود حتى في الحاالت التي يكون األمل فييا ضعيفا 22
   f .أتفاؤل وأتوقع األفضل حتى في أصعب الحاالت 23
   f .اتخذ قراراتي الخاصة بنفسي 24
  f  .أعيد صياغة أىداف جديدة ميما كانت الصعوبات التي تواجيني 25
   f .أتصرف حسب حدسي في حاالت األزمات المفاجئة 26
   f .اعزز ثقتي بنفسي من خالل الرجوع إلى نجاحاتي السابقة 27
   f .لدي القدرة عمى العودة بنفس القوة والنشاط بعد حاالت المرض الشديد 28
 f   .أحافظ عمى ىدوء نفسي حتى في أصعب الظروف  29
   f .أتحمل مسؤولية حل مشاكمي بنفسي 30
  f  .لدي القوة الكافية لمتحكم في حياتي 31
 f   .اتخذ قرارات تخص اآلخرين في حاالت الضرورة 32
  f  .لدي شجاعة كافية لمواجية الصدمات الشديدة 33
   f .أعيد استكشاف نفسي بعد الصدمات 34
  f  .لدي القدرة عمى تخطي الخوف من مواجية تحديات الحياة 35



 3لمقابمة العيادية نصف الموجية الحالة :  11ممحق 

  1مقابمة: 
مي كنت كي / وال نرقد ساعات بزاف /نجيب سوايع قاعد وحدي في الشمبرة/ في البدية كنت ما ندير والو -1

عدت  /يعني عزلت روحي بزاف/ من فقت بروحي بمي ما رانيش مميح/ وال نقرى شوي ايات قران/ ننوض  نوض  نصمي
/ نقعد وحدي نقعد من بعد نتخطف/ مرى نحاول نخرجيم/ مع لوالد/ مرة نمعب غير ثم برك / نجي عمى روحي ونخرج 

عادي / ما عنديش يعني نشاطات ىك بعد باينين/مرة نبعدو مرة غير ىنا برك/مرة نيز السيارة ونخرج بييا/ندييم يخرجو
نتنفس كي /ساعاتش يديوني معاىم لمجبل نحوسو/وال نقصر مع صحابي/نقصر شوي مع ولد عمي/يعني نروح لمقيوة

كي مرضت في / قبل والو/ وال كي ما نخرجش وليت نتفرج التمفيزيون/ خطرات نقعدو حتى الميل/ نروحو لمجبل مع بعض
قبل كنت / وال ىذيك القناة تاع األشرطة الوثائقية/نركز مع الحصص الطبية/ نتفرج/ ضرك الحمد هلل/ البدية ما ندير والو

 / ضرك العكس نتبع كل حاجة لي تخص المرض نتاعي/ نيرب من كل حاجة عندىا عالقة بالمرض
اي حاجة / مع صحابي كي نخرجو لمجبل/ غير اذا كنت مع جماعة/الشيية راحتمي خالص ما ناكمش طول -2

 ضحك/ يعن نسمكيا غالية/ ناكميا ينوضمي السطر
/ كعاد ما زوجت شبييا واديت برانية/شكيت في بنت عمي سحرتني/في البدية حسبت بمي راني كميت السحور -3

من بعد كرىت / درت الرقية عند قداش من واحد/ رحت لممرقيين/ كنت ناكل عندىم دائما/ شكيت ىي لي دارتمي سحر
افكار ماشي مميحة / ويجيوني ىك عفايس في راسي/ يحكمني التوسويس /نقرا القران وحدي/ وليت نرقي روحي

 /وصالة الفجر نروح/ نريح/ سيرتو كي نروح لممسجد/وال نوض نصمي/ نرقي روحي/طول
مي ساعة عمى ساعة /ضرك عييت/ رجت لمخارج/ خرجت حوست البالد اكل/ قبل ما نمرض كنت ناشط بزاف -4

نبدع في لي / لقيت روحي في الخدمة تاعي/ونقعد نخدم/ نيبط الى ال توليي تاعي/ كي نعود في حالة ماشي مميحة 
لو كان يتوفرولي امكانيات /ضرك عندي بزاف لي مودال جدد انا لي نبدل فييم كيما نحب/ قبل ما كنتش نديرىم/ مودال

نرسم / حتى ولو ما نطبقيمش/ نتفنن /  سواء في القايس وال في الخواتم وال في كل شيئ/ ندير حوايج بزاف مالح
وين /نيرب لييا/ درتيا المخبا تاعي / ضرك ىدي ىي الحاجة لي تخميني نتنفس شوي/ ونخمييم عندي/ اشكال جديدة

 /ما نحسش بالوقت/ساعات نجيب النيار كل ثم/ نحس روحي ثم مميح وحدي مع الحوايج نريح/نتقمق بزاف نيرب لثم
وليت نيرب منيم كي /نتقمق بزاف/عندىا ما تحممت/ مسكينة المادام/ درت فييم حالة/ وليت نتقمق بزاف  -5

راني الباس /مي ضرك الحمد هلل/مرات نبات في ال توليي/ سيرتو كي مرضت ىكاك في البدية/ نشوف روحي مقمق بزاف
حتى كي نتقمق ما نيربش بزاف بالعكس / ضرك عدت نخرجيا ونخرج لوالد/حتى ىي مميحة صبرت معايا/تحسنت بزاف

 /عمييا ىي وقفت معايا/ انا من الثانوية وانا باغييا/ والزوجة تغيضني مسيكنة/ وليت نخرج معاىم
واش ندير كل مرة /  نرجع لربي سبحانو/ نستغفر/ واش ندير/ كاين اوقات تحس ىكاك/ تحس روحك عالة -6

حتى اذا /ما نحممش الدار / اغمب الوقت نعقبيا لبرى خير/ مرة نخرج مع صحابي/ ما عنديش حاجة باينة يعني/ كيفاه
/ ساعات نافيقي في االنترنت/ ساعات نقرى القران كي نعود في ىذيك الحالة/نخرج مع االوالد/ ما كانش مع من نخرج 

جربت ىذوك العالجات باالعشاب / ضحك/ خاطر نبقى غير نحوس عمى المواضيع تاع المرض والعالج /ماشي دايما
 /ضرك حبستيم/ في البدية تبعتيم بزاف/



كون دخمت الجامعة كان راني /انا ما حبيتش نكمل/كنت نقرى مميح/ بكري كنت نحب نقرى/ ما عنديش ىواية -7
عندي فييا / ىذي بعد راىي ىواية/ لقيت روحي نخدم الذىب/حبيت ندير التجارة/ بصح حبيت نخدم/ ضحك/ طبيب

يجيونا افكار / نحب ندير ىذوك النقشات كيما تجيني الفكرة نديرىا/ وليت نحب نخترع اشكال وحدي/موىبة خير
وليت نخدم / خاطر وقتي تقريبا كل وليت نعقبو في التولي/وكي مرضت ثم لي وليت نتفنن خير/ خاصة لي باغ/بزاف
/ الزم واحد يكون عندو خبرة قبل باه يقدر يتفنن/ ىي ىوايتي لي تريحني/ نرتاح فييا/ ولقيت روحي في خدمتي/ خير

 /ضحك/ يعني الزم تكون فنان / خاطر ماىيش ساىمة/ ويتقن الخدمة
نحس / نحب الطبيعة الجبمية/ خرجات لمجبل/ التحواس/ خاصة مع صحابي/ممكن ثاني نقدرو نقولو الخرجات -8

 / بالراحة في الطبيعية
تفكرت / تفكرت بابا ربي يرحمو/ وعرفت بمي فييا شيميو /كي سمعت بمي كونسار/ ضحك/عانيت من لخاليع -1

تقدر تقولي /كنت نسكر ونخبط/ مرضت ومرضت العايمة كل معايا/ وليت كي الميبول/ واش كنت نشوف في التمفزيون
 /كنت نخمييم ال مصروف ال والو/ساعات نقفل عمى روحي ما نحبش نخرج / ساعات نتغاشى/كي شغل تجيني ال كريز

مي حتى /يخي نقص عميا شوي/يعني حب برك نورمال/ من بعد كي عرفت بمي ماشي تاع الدم/العالج يخوف -2
 /ىذا واعر ويضر

 /ونولي / نوصل حتى بعيد/ مرة نروح نسافر/مرة نيرب لمجبل/رمة نخرج لبرى مع لوالد/كل مرة كيفاه -3
/ وحوست عميو حتى لقيتو/ قريت عميو/ كيما مثال الدواء الكيميائي/ كي حوست في االنترنت لقيت اجابات -4

 /نمتسخر مع صحابي/ نديروىا بالتمسخير/ وليت نجيبيا بالضحك/كي عرفت نتاح عميا الخوف/عرفت التاثيرات انتاعو
بصح / الطبيب مدلي دواء نقص عميا/ياخي من بعد رحت لمطبيب تاع االعصاب/ما قدرتش/ التوسويس ىبمني -5

نغارييا /ضحك/ساعات نخرج بالطونوبيل وننساىا لبرى ونروح عمى رجميا/خاطر وليت ننسى/ حتى ىذا الدواء يتعب
 / ضحك/ ونروح

وليت نقرى /نصمي وكمش/ بقيت موسوس/عييت نقرى القران والو/ الحق عييت نستغفر/ صعيب التوسويس -6
يعني حبيت انا بعد نشرب / عرفت بمي ماشي توسويس نورمال/من بعد كي رحت لمطبيب الباس/  عمى التوسويس

 /ضحك/انا قمتمو ريغميني وخالص/ رحت لمطبيب وخالص/عندي بزاف ميدئات/ عمييا رحت لمطبيب/ دواء
/ في البدية حبيت نموت ديراكت/صعيب نخمييم وحدىم/خفت عمى االوالد وعمى العايمة/الموت ما خفتش منيا -7

/ يعني فاقو بيو بكري/ وعرفت بمي مازال اصال ما بداش/ ياخي مع االطباء فيموني في المرض تاعي/ حسبت خالص
عرفت بمي التشخيص / في كل بالصة/ في النات/ حوست في كل المنتديات الطبية/ وزدت الحق قريت عميو بزاف

واش /يعني مادام راني في مرحمة األولى نقدر نرتاح/يخي انا شخصوني مبكر/ ىو العالج/ ضحك/ المبكر كيما يقولو
الخوف من البداية عمى /  خالص ما وليتش نخاف من الموت/ كي عرفت  المرحمة تاعي والعالج/ ىو الزم العناية

انا بديت /الزم يتعممو يحافظو عمى صحتيم/البنات الزم يخرجو قارين/ سجمتيم في الكاراتي/ نحبيم يكونو قاوين/والدي
خاطر بابا ربي يرحمو توفى بسبت نفس / ىو حسب الطبيب وراثي/ عمى ىذيك السبة لي مرضت/ الخدمة بكري

 / ىو ما تعالجش خالص/المرض
 /مع الخدمة ما نفيقش يفوت عميا كمش/ اما نخرج او نقعد في المشغل تاعي/الخروج / الدواء ضروري -8



ونديرليم مستقبل /درتميم الدار/ كيما يمزم/راني نحاول نديرليم كمش/ ىم مستقبمي/ نخاف عمى مستقبل والدي -9
الحمد / الطبيب يقول بمي نسبة تاع الشفاء كبيرة/ضرك عرفت بمي راني قريب نرتاح/ الحمد هلل/بصح الزم يقراو/لييم

 /انا شديت في ربي سبحانو/ هلل
نبقى ساعات غير نتامل في االشكال / ماتلاير الخدمة/ نحب  كمش فييا/ كي نيبط لالتولي نريح/ الخدمة -10

عمبالك حتى كي يعود /وكميم مالح/ من بعد يخرجو اشكال بزاف/ وساعات نعود نخربش برك ما ندير والو/ ىدوك
 /وال كي ما نقدرش ناكل ترجعمي الشيية/ عندي سطر يروح عميا

مالح /منفرج ىدوك الحصص العممية/نحب افالم االكسيون/نتفرج االفالم/ما عنديش ىواية باينة/ كيما قمتمك -11
اي حاجة نخدميا /ونحب الخدمة تاعي ىي اليواية تاعي/بزاف نتبعيم خاصة كي تعود مواضع انتاع الطب واالمراض

 /ضحك/ ومانيش معوق / نحس بمي مازلت قادر/ بيدي خير
 2مقابمة: 

ىدو المسؤوليات قبل / نحيب الحوايج/نخرج نقدر نقضي لمدار/ ونسوق/وليت نخدم/الحمد هلل بديت نتحسن -1
كنت نرجع عمى /نحس روحي ناقص/ يعني مقمق بزاف وكاره الدنيا كل/ نفسية اكثر/ كنت في حالة/واهلل ما نقدر نديرىم

فاتت المرحمة / الحمد هلل/ القران/  االستغفار مرة ومرة الصالة/ رانى مؤمنين/ الحمد هلل/قمبي تعمر/ نرد لداخل/روحي
 /الصعيبة

/ البوقوص تاع العايمة/ انا كنت كل نساء نعجبيم/ضحك/بصح والفت بخميقتي/لضرك ما تقبمتش/ ضحك -2
 /ضحك/ كامل ىدوك الفرمميات عجبتيم/ حتى كي كنت في السبيطار تاع العاصمة/ضحك/ ومازلت /ضحك

 /نبقى نورمال ىك وخالص/ ضحك/ ندير الماكياج كي النساء / واش راح ندير  -3
قادر / مازلت مانيش معوق/ كل حاجة مميحة نخرجيا تريحني/ نيبط لالتوليي/نوض نخدم عمى روحي -4

ضرك حاس / خير من االول/ مانيش معوق/ قايم بداري/ ونقضيميم/ نكسييم/ ضرك راني نخرج االوالد/مازلت قادر/نخدم
ضرك الحمد /عاونوني الفاميميا/عمبالك قبل كنت نسمف من عند الناس/ عندي معنى في الدنيا ىذي / بمي مازلت قادر

 /حتى التعب تاع الخدمة عاد يبان حمو/ وكل وين نخدم حاجة نحس بالراحة كبيرة/ نجيب دراىمي بذراعي/ هلل
الزم ما نيممش روحي /وزيد تحسنت بزاف وقريب نرتاح/مادام راني عايش/راض عمى روحي ضرك/الحمد هلل -5

 /انا عندي زىر شخصوني بكري/ماىوش خطير كيما كنت نحسب/ قريت عميو /ونكمل دواء  نتاعي
ىذو ىم لي وقفو / صحابيم/الفاميمة الكبيرة يعني/ بالخصوص والد عمومي/ ايو نحاول نحافظ عمى معارفي -6

 /ينحيو عمى الخاطر/غير الضحك والتمسخير/نسيرو/ نخرجو/ديمة نتالقاو/عاونوني/معايا
 /ضحك/ نعرف غير نخدم الدىب/ضحك/ىوايتي الخدمة -7

 :4 استبيان مؤشرات الجمد الحالة 12ممحق 



 أبدا أحيانا دائما العبارة رقم
  f  .لدي القدرة عمى الحفاظ عمى عالقة جيدة بأصدقائي 1
   f .لدي القدرة عمى الحفاظ  عمى عالقة جيدة مع أفراد أسرتي 2
   f .اندمج بشكل تمقائي لمساعدة اآلخرين   3
   f .أتعاطف مع اآلخرين في محنيم 4
 f   .احمل المشاكل التي تواجيني من عدة زوايا 5
  f  .أتقبل متغيرات  الحياة 6
  f  .لدي القدرة عمى تحديد األشخاص القادرين عمى مساعدتي 7
  f  .أتقبل الفشل كجزء من مسار الحياة 8
 f   .أكون واعيا بمشاعري وانفعاالتي 9

 f   .أضع أىدافا واقعية لحياتي واسعي لتحقيقيا 10
  f  ,لدي القدرة عمى التأقمم مع متغيرات الحياة 11
  f  .لدي القدرة عمى تجديد ىمتي  ونشاطي حتى بعد حاالت الفشل 12
 f   . استفيد من نجاحاتي السابقة في تخطي حاالت الفشل  13
  f  .ابذل كل جيدي لتحقيق أىدافي ميما كانت النتائج 14
   f .لدي القدرة عمى الصبر في حاالت المحن 15
   f .الجأ إلى الجانب الروحاني واإليماني في مواجية المحن 16
   f .أؤمن بان ىناك حكمة  أالىية خمف  كل أحداث الحياة  17
  f  .أسيطر عمى اندفاعاتي 18
 f   .لدي القدرة عمى تحديد مسار حياتي بنفسي 19
  f  .لدي القدرة عمى التحكم في المشاعر السمبية 20
   f . لدي القدرة عمى إيجاد جانب مضحك ، وىزلي ميما كانت الظروف  21
   f .لدي القدرة عمى الصمود حتى في الحاالت التي يكون األمل فييا ضعيفا 22
   f .أتفاؤل وأتوقع األفضل حتى في أصعب الحاالت 23
  f  .اتخذ قراراتي الخاصة بنفسي 24
 f   .أعيد صياغة أىداف جديدة ميما كانت الصعوبات التي تواجيني 25
   f .أتصرف حسب حدسي في حاالت األزمات المفاجئة 26
 f   .اعزز ثقتي بنفسي من خالل الرجوع إلى نجاحاتي السابقة 27
   f .لدي القدرة عمى العودة بنفس القوة والنشاط بعد حاالت المرض الشديد 28
   f .أحافظ عمى ىدوء نفسي حتى في أصعب الظروف  29
   f .أتحمل مسؤولية حل مشاكمي بنفسي 30
  f  .لدي القوة الكافية لمتحكم في حياتي 31
 f   .اتخذ قرارات تخص اآلخرين في حاالت الضرورة 32
   f .لدي شجاعة كافية لمواجية الصدمات الشديدة 33
  f  .أعيد استكشاف نفسي بعد الصدمات 34
   f .لدي القدرة عمى تخطي الخوف من مواجية تحديات الحياة 35



 :4 المقابالت النص الموجية الحالة 13ممحق 

 :1مقابمة 

ونروحميم /والناس في العرش تاعنا اكل يعرفوني/واهلل يا بنتي قبل ما نمرضص كنت امراة ناشطة -1
/ العرش اكل كان يدخل عندي/وابني ربي يرحمو ىو ثان/ربي يرحميا/ بالخصوص كيما  منين ماتت بنتي/كامل

كي /بالخصوص في االول خالص/بصح ضرك المرض راح متعبني بزاف/لي يجيني يصبرني ولي يجي يطل عميا
حتى /عزلت روحي كيما راك تقولي / ووليت ما نروحش لمناس/مرضت المرة االولى ما حبيت حتى واحد يعرف

في / يعرفوني في العرش غير عالجال الوين نتاعي/ شحال خطبوني/ انا كنت صغيرة ومميحة/العايمة انتاعي 
 / خاطر كانو لي يغيرو مني/ االول قمت غير ضرك يشمتو فيا

ربي / والدي قارين/وابني الصغير ثاني/ بصح عاونتني الطفمة بنتي الصغيرة/ كنت نحب نبقى وحدي -2
وين / ولدي الصغير ىو لي كان ما يخمينيش نبقى وحدي/ما خالونيش/ ماشي كيما انا /يعرفو كمش:يحفظيم

/ ىك يديرولي الكوراج/ كيما كنت بكري/وال يقولي روحي زوري العايمة/ يدخل لمدار يقولي ىيا نروحو نخرجو
/ ىك ىك حتى وليت نخرج ممرة عمى مرة/ راجل عاونني بزاف/ربي يسممحيم كامل/ ما خالونيش / راجمي ثان 

راجمي / ضرك ما نحشمش خالص / بكري كنت نحشم/ وليت نروح لمجارات /ورجعت نروح شوي شوي لمعايمة
ما نحب حتى واحد يدور بالساحة / بصح يجيوني يامات /راضي بحالتي ووالدي واقفين معايا عاله نخاف

من / ونخرج نروح عند اي وحدة/ ومن بعد نستغفر ربي سبحانو/ نقفل كمش الضوء ما يدخمش لمدار/ انتاعي
ىذا / واش راه نديرو المومن مصاب/ الزم نرضاو بمكتوب ربي/الميم نيرب من الدار/ العايمة وال من الجارات

 / ابتالء واختبار من عند ربي
البدن انتع /راه يضرب في كمش/ ضحك/ المعوق خير مني / راىو يرجعك معوقة/ ماشي ساىل المرض ىذا -3

ياخي راجمي فرج / وضرك الحمد هلل / بكري كنت ناشطة نخدم في الغابة وفي الدار/ بنادم كل يولي فيو الرىج
ولدي مرتو / والدي ضرك في زوج اطباء/وعندو الباس عمينا/ مقاول /عميو ربي من جيية المادة رانى مرتاحين

بصح بقيت نشتي / ما ناش محتاجين كي بكري/ ماشي باه نخدم/ بصح ىكاك نحب نخرج لمغابة/ ثان طبيبة
كي شغل راك تربي / يكبر وينبت / واهلل واش يجي في يدي نغرسو ونسقيو/ ونخدم في التراب واالرض/ تغرس 

تضرني الشمس / وما نحممش الشمس/ بصح فيسع نتعب/نحاول نشط روحي/ تحسي بالراحة / في بنادم
الحمد / انا زوجت صغيرة خالص/ندير واش قدرت/ وفي الدار نشغل روحي/واليواء والغبرة وكمش عاد يضرني

 /ما نحتاجش نخدم عمييم/ ىم لي قايمين بيا/ضرك والدي راىم كبرو/ ىذي نعمة/ هلل
كمش / الدواء واعر/ المرض واعر/ كمش يضر/ كمش صامت/ الماكمة ما تقدريش تاكمي/ صعيب المرض -4

وال ساعات كي نروح / وال مع بني ومرتو كي يحظرو/ واهلل حاولت زعمة نجمع مع راجمي / يخميني ما ناكمش
 /عند واحد نحب ناكل مع الناس خير من وحدي

نستغفر ونرجع في /واقفين و قايمين/ بصح كي نشوف راجمي ووالدي معايا / ونتشاؤم ىيو/ نياس ساعات -5
/ االستغفار/ غير القران لي ينحي عميا/ راني زعمة نحفظ ىدو اليامات/ حفظت شوية/ نصمي نقر القران/ عقمي

 /دائما االستغفار



/ نشطح / نغني / نطيب/ انا لي نديرليم االعراس/وانا لي قايمة بكل العايمة/ناشطة/ بكري كنت مميحة بزاف -6
ما /بالخصوص ىذا المرض/ واحد ما صدق بمي انا نمرض/ في الدار/ نخدم في الغابة/ صحيحة/ زىوانية

ما نقدرش نعجن وال ندير الكسرة / ما نيزش الثقل /ضرك ما نقدر لوالو/عندناش خالص في العايمة انتاعنا
مكرةفي يامات لي نعود / ضحك/ ما نخمي حتى عرس ما نروحوش / بصح وليت ىده المدة االخيرة / كيما بكري

راني خير من /يخرجني/ واهلل راجمي قايم بيا في التحواس/ نخرج نحوس/ لي يعرضني نروح/فييم ميمومة
من نيار توفى ابني الكبير / مسكين راجمي/ربي رزقني برجل صالح/ الحمد هلل نعمة/ ضحك/ النساء الصحاح

حتى / ضرك الحمد هلل/بصح مرة يصبرني مرة نصبرو/كي زادتت توفات الطفمة الكبيرة خالص/وىو في حالة
/ تقريبا انا لي نربي فييم/ نشغل روحي مع والد بنتي  ربي يرحميا/ولدي قالي  ممكن الصدمة  ىي سبتي

خير ما نبقى نبكي عمى / نعاونيم/ قريتيم/ كبرتيم/ كي نمعب معاىم/ غير ىم لي ينحو عميا/ داءئما عندي
 /نشوفيا كل يوم كي نشوفيم/اميم

نمعب /ندييم لمغابة/نخرج مع االوالد/نقرى القران/االستغفار/ الواحد الزم يرجع لربي سبحانو -7
بصح كمش يبقى في /الميم ندير اي حاجة باه ننسى وخالص/ نروحو عند ولدي في خنشمة/نسافر/معاىم
 /ضحك/ندخل برك لمدار نمقى ىمي يستنى فيا/القمب

نحب نغني في /عادي امراة تاع الدار عادية/ ضحك/ما نكتب الشعر/ ما نرسم / ما عنديش ىوايات -8
 /ضحك/ىوايتي الغناء/ضحك/االعراس

/ واعر بزاف/ الزم نصبر/ مكتوب ربي/ بصح ىاك تشوفي/ جسبت تينيت منو/الدواء صعيب كثر من المرض -9
الشدة في ربي / ما تقدريش تقاومي/ما عندي واش نحكيمك عميو/اهلل ال يشوف مؤمن/نار تمشي في العروق

كاين وحدة / نروح لممسجد/راني حابة نحفظو/ واش ندير نقرى القران/كي نتفكرو برك نموت بالخمعة/سبحانو
/ ىو طبيب/ وابني ىو لي عاونني بزاف/ راجمي ديمة يصبرني/ نستغفر/ كي نخمع نصمي/ تقري القران عمكيف

بصح ىاو زاد / قالك ىولي يخميو ما يزيدش يمشي/وكيفاش يقتل المرض/ وفيمني كيفاش يخدم الدواء ىذا
الزم نديرو وخالص ما كانش دواء /مطتوب ربي/زعمة درت كمش/واهلل مافيمت عاله عاود مشالي/مشالي

بصح جربت الحشاوش / وال اعشاب / زعمة يقولوي النساء ىك ديري الحجامة/مازال ما لقاوش دواء اخر/اخر
 /ولدي قالي غير الدواء لي يعاونك:ولدي قالي اخطيك منيم/ ىذو 

حتى كي يجيني / ما نخممش بزاف/معولة عمى ربي/ عمى المرض يعني/ ما عنديش ىذو االفكار -10
بالتابالت شارىالي /اذكار الصباح والمساء/القران/ االستغفار / الذكر/ندير اي حاجة/ التخمام نشغل روحي

وال / نشغل روحي مع والد بنتي/ كمش/ تحفيظ القران/وفييا كمش/ مميحة واضح المصحف فييا خير/ ولدي
حاني ابتالء عادي من /باه ما نفكرش في المرض خالص/ وال يجيوني ىم/نروح نزور كاش جارة وال العايمة

 /تقبمتو الحمد هلل/عندي ما قاسيت قبل/ عند ربي
كي مشالي /ضرك ىاو مشى وخالص/ كنت خايفة صح يمشيمي / ما عنديش توسويس من المرض -11

ولدي ىو لي /وال غمطة/ وال ماعرفوليش االطباء/ قمت باالك مش ىذا ىو الدواء انتاعو/ صح توسوت شوي



واش / راني مؤمنة بربي سبحانو/المرض ىذا واعر بزاف/فيمني بمي قادر يمشي حتى ولو داويت/ عاوني
 /كتبمي راني راضية بيو

/ كل واحد ونياره/كامل نموتو/الموت راحة لالنسان/ الموت رحمة/ ما نيش خايفة من الموت خالص -12
اصال سرطان /ضحك/ قادرة نعيش انا ويموتو الصحاح/كي المريض كي الصحيح/واحد ما يموت قبل وال بعد
تعرفي مافاتش عمييم / كاين نساء اخرين ماتو ثم ثم/ ماشي خطير بزاف/ يرتاح/ الثدي قالي وليدي ساىل 

 /شير و ال شيرين ماتو كل واحد كيفاه
وال / تقدري تقول قراءة القران/ما فكرتش فييم خالص/ ضحك/ ما عنديش اليوايات ىذو خالص -13

يعجبيم التجويد / في المسجد دائما يقولولي اقراي /حتى كي نجود القران يعجبيم صوتي/ الغناء في االعراس
 /انتاعي

قولي / تقدري تقولي كنت بكري حاسبة روحي/ ما نحبش نشوف روحي/ المراية/ اصعب حاجة عقبتيا -14
كنت /كامل كانو يحسدوني/راجمي كان طاير بيا/عمري ما تخيمت نولي ىك/ الزين والصحة/ضحك/مغرورة 

تقدري تقولي راح الغرور / من بعد فقدات الثفة ىذيك راحت/ضحك/كنت  مغرورة/ماشي غير واثقة في روحي
من ثم حسيت كي شغل ربي /ماشي من المرض من الضربات تاع والدي لي ماتو خطفة/ضحك/ ماشي الثقة 

ما نحبش نتفكر ىذاك الوقت قريب / استغفر اهلل / استغفر اهلل/ قريب خرجت من الممة/ واال ابتالء/عاقبني
 /ما يعاقبناش/ ربي رحيم/الحمد هلل ضرك راني مؤمنة بالقضاء والقدر/ الواحد كفر 

ما /ما ندير والو/ وليت معوقة/ عمبالك بعد العممية االولى / بالسيف/نحس روحي ساعات معوقة -15
ما توليش /تشوه/عييت نقبل روحي/ حسمي حسيتو ماشي انتاعي/معوقة/ ال براجمي/ نقدر نقوم ال بروحي 

حتى في الدار ساعات نبقى /نمبس  عادي/ ضرك عادي/ بكري نفصل القنادر ونعاود/ حتى المبسة كرىتيا/امراة
تعرفي ساعات ما نصدقش بمي راه /وال طمقني/ كون جاء واحد اخر كان تزوج عميا/راجمي عمى قد نيتو/بالخمار

 /ىاذي لي تصبرني ديمة/ىذي راه نعمة كبيرة/ الحمد هلل/ىو واهلل مازال مميح وصحيح/حامل اليم ىذا اكل
الحمد /ماشي ساىل/الغرور تقدري تقولي/ باش واحد يعاود يرجع الثقة ىذيك تاع بكري/ صعيب بزاف -16

 /راجمي ىو لي وقف معايا/هلل
الحمد هلل كي / االنسان مؤمن/ىذا ماكان شكل جديد والفت بيو/بصح والفت بروحي برك/تبدل خالص -17

 /الحمد هلل/ قريتيم ربيتيم/ واوالدي/ عوضت بوالد بنتي/راني حية
ساعات نجيبوىا /الواحد الميم يكون نظيف/واهلل ما نجير/ مادام راجمي قابمني ىك/ ما نديرش المكياج -18

 /بالخصوص كي طاح شعري/انا وبنتي/بالضحك
كي نمعب /ضحك/الميم خير من المعوقة / ساعات كي نطيب حاجة مميحة نحس بمي درت حاجة كبيرة -19

الميم ضرك ما نحسش بمي راني /مازلت عبد نقدر ندير حاجة/ الفمفل/ غرست الطماطم /مع لوالد ثاني
 /الحمد هلل/معوقة



وال كي / تقدري تقولي نحب نسمع صوتي كي نقرى القران/االستغفار/ نعوض عمى روحي بقراءة القران -20
راك وليتيني لفكرة جديدة ىذي تاع / ضرك نديرىا ىواية صح/ ضحك/نغني في العرس نتنفس

 /ضحك/ضرك نديرىا ىوايتني/ضحك/اليواية


