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 :الملخص

قائم على النظرية المعرفية التي جاء  نفسي يالدراسة إلى تصميم وتنفيذ برنامج عالجهذه  هدفت
السلوك ،بحيث سعت هذه الدراسة الختبار التفاعل الواقع مابين  وقولبتها في وعاء تعديل "بيك"بها 

عن  حاالت الدراسةتصورات التي تحملها المثلها تو )واالجتماعية ( شعور االكتئاب)والجوانب النفسية 
من  الشبه تجريبي  جهالموضوع للدراسة والتحليل وفق المن وقد ارتئينا ان نخضع هذا ،(الصحة والمرض

خالل تطبيق مجموعة من االدوات المتمثلة في مقاييس نفسية ،وانطالقا من نتائج هذه المقاييس تم بناء 
البرنامج وتحديد محتواه من جلسات وادوات واستراتيجيات انطالقا من المعلومات التي تم استخراجها من 

العية،وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج والتحصل على نتائج كمية والتي توضحت لنا من الدراسة االستط
خالل درجات الحاالت على مقاييس الدراسة في القياسين القبلي والبعدي، وقد توصلنا في االخير الى 

لواقع  وتم تفسير هذه النتائج بالرجوع الى ا.نتيجة متمثلة في شفاء اربعة حاالت من اصل ستة حاالت
 . النفسي االجتماعي لعينة الدراسة

 

Abstract: 

This study aimed to design and implement a psycho  therapeutic program based on 

Cognitive theory for "Beak" and  Stereotyping in a container behavior modification, so this 

study sought to test the interaction between the psychological aspects of reality (a feeling of 

depression) and social (represented by the perceptions of the study on the health and 

disease(It has preferred to succumb to this subject for study and analysis in accordance with 

the experimental approach through the application of a set of tools of psychological standards, 

proceeding from the results of these measures was the building of the program and identify 

the content of the meetings, tools and strategies from the information extracted from the 

exploratory study, after the completion of the implementation of the program of access to 

quantitative results which have been made clear to us through the degrees of cases to study in 

tribal measurements standards conference, and we have come to as a result of the represented 

in the recovery of four out of six cases.These results were interpreted by reference to the 

psycho-social reality of a study sample. 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 وعرفان كرـــش
 

يحصدونه، لذا نقّدر جهودك  للنجاح أناس يقّدرون معناه، ولإلبداع أناس  
ف لك منا كلّ الثناء  .. المضنيه، ف أنت أهل للشكر والتقدير، فوجب علينا تقديرك

 .والتقدير
الى صاحب التمّيز واألفكار النّيرة، مشرفي وابي الروحي البروفيسور دمحم بلوم أزكى  

تعجز الحروف أن   التحيّ ات وأجملها وأنداها وأطيبها، أرسلها لك بكلّ وّد وحب وإخالص،
تكتب ما يحمل ق لبي من تقدير واحترام، وأن تصف ما إختلج بملئ فؤادي من ثناء  

كما اتوجه بالشكر الى  .، فما أجمل أن يكون اإلنسان شمعة تنير دروب الحائرينوتقدير
 .كل ما ساعدني في انجاز هذا العمل البحث من قريب او بعيد
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 :اشكالية-مقدمة

،من خالل تقديم الرعاية والدعم واالستقرار النفسي الفرادهاتسعى كل عائلة الى تحقيق االمن 
فرد لكي يصل الى بر االمان،وأصعب شيء على تلك االسر ان ترى لل واشباع الحاجات الضرورية

احد افرادها يتألم وفي نفس الوقت ال تستطيع هذه االسر ان تضع حدا لمعاناته بأي من الطرق 
المتعارف عليها في اعراف وتقاليد المجتمع،خاصة ان كان هذا الفرد طفال مازال يحتاج الى رعاية شبه 

وابيه وأمه بوجه خاص،وهذه االخيرة هي العنصر االكثر تضررا الحتكاكها كليه من اسرته عموما، 
االكبر بالطفل،وان تشخيص ابنها بالسرطان يعد بمثابة صدمة قوية جدا على االم بصورة خاصة 
وعلى بقية االفراد بصورة عامة،والكن االم بشكل خاص هي االكثر تضررا ألنها تعد نفسها هي 

وحمايته من كل االمراض التي قد تصيبه،وذالك ما يعطينا تفسيرا اوليا لما المسؤلة عن امان الطفل 
ظهور بعض اعراض  وحداد واسى كاستجابة لهذه الصدمة وقد تصل الى درجة  يعتريها من حزن 
د،كالثقافة،العادات،القيم ،التي تتحدد طبيعتها بحسب االطار االجتماعي المرجعي للفر السلوك المرضي

 .وغيرها

نو   تصبح والمادية والسلوكية الفكرية الصيغة إطار في للجماعة الثقافية العناصر اكتساب ا 
 التنشئة عملية تتضمن .وجوده نهاية إلى الصيغة هذه أي، وتالزمه للفرد الشخصي تكوينه من جزءا

 بتثمالتها ،الشعبية والمعتقدات والقيم والرموز والمعاني ولغته مجتمعه لثقافة الفرد اكتساب االجتماعية
الطب  نطاق عن والخارجة اجتماعيا عليها المتعارف التقليدية بالطرق  عالجها وكيفية والمرض للصحة

 الناتجة النفسية والمؤثرات السرطان مرض تمثالت بين القائمة الروابط على والتعرف الفهم محاولة إلى
 العالجات مختلف عن للبحث العميقة الدوافع فهم الوقت نفس وفي ،الكبير المرض اذه عن الناتجة
 كبيرا تقدما يشهد األخير هدا ان العلم مع باإلعشاب التداوي  خاصة الرسمي الطب نطاق عن الخارجة

 (3،ص4102:وديمح)السرطان وعالج التشخيص مجال في

 تؤثر المفاهيم التي يحملها االفراد عن الصحة والمرض عن كيفية استجاباتهم  لالعراضكما 
المرضية  والتي يطلق عليها بالتمثيالت المرضية او المخططات، تشير الى المدركات المنظمة عن 
المرض  والتي يتم اكتسابها من خالل عمليات التنشئة االجتماعية والخبرات الشخصية ومن االسرة 

مابين المتعلقة بالمرض  توتترواح التمثال،صابة بمرض معين تعرضو لخبرة اال نواالصدقاء الذي
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وتنبع اهمتها من حقيقة كونها انها توجه السلوك وردود افعالهم ،الغموض التام وعدم الدقة الى الشمولية 
( 214،ص4112:تايلور )ومدى التزامهم بالتوصيات العالجية  مشابهة عندما يتعرضون الى اعراض

الصادرة عن الطب الرسمي،او انحرافهم عن هذا المسار وتفضيلهم لطرق عالجية اخرى نابعة اصال 
 .من التراث الشعبي لهؤالئي االفراد والتي تغذيها العادات والتقاليد المتوارثة جيال بعد جيل

ما تحمله  حاالت دراستنا الحالية يكمن في المحاولة لفهم العالقة القائمة بين  صلبوان 
عزو المرض لمسببات ماوراء طبيعية وبالتالي اتباع طرق استشفاء تحمل راسة من افكار وتصورات لالد

نفس الطبيعة كطقوس الزار وزيارة االضرحة واقامة والوالئم او اللجوء الى السحر االبيض،او كما هو 
مرض السرطان متعارف عليها بين المترديين على هؤالئي الناس بالسحر المضاد او التعزيم،والن 

يحمل طابعا خاص في التصور او المتخيل العربي بصورة عامة والجزائري بصورة خاصة يشير الى 
و اسرته يدخلون في  العديد من عالمات االستفهام حول هذا المرض،وبالتالي نجد الفرد المصاب به

مرض والكنه يقف دوامة غير منتهية للواقع والمعتقد،فمن جهة نجد الطب ينجح في تقديم تشخيص لل
عاجزا عن انقاض حياة المصابين به،وهنا يدخل الشك لدى المريض واهله عند النظر الى قول الرسول 

وهذا القول يطرح نقاط كثيرة في مدى كفاءة الطب في عالج مثل  ﴾ان هللا خلق لكل داء دواء﴿:الكريم
هذه الحاالت،حتى وان وافق االهل على عالج الطب الرسمي في مرحلة معينة من المرض فان 
االعراض الجانبية الناتجة عن العالجات الكيمياية تتقاطع مع نقطة اعتقادية قوية جدا بشان هذا 

شيطاني،خاصة في مرحلة ماقبل موت المريض اذا يتحول جسمه  المرض وهي انه راجع الى التباس
سقوط للشعر وميالن لون الجسم ،هن في الجسم و رة أدمية في نظر الناس من ضعف و الى شبه صو 

الى اللون االزرق وكل هذه االعراض لها تفسيراتها الطبية،والكن كل هذه التفسيرات لن تكون بنفس 
ذه االعراض والتي هي نابعة اصال من معتقداتهم الشخصية والتي التفسيرات التي يعطيها االسر له

 تعدد إن  تغذيها وتدعهما الجماعات االجتماعية التي تحيط بهم من وصم بالخزي  للمصاب،اذ 
 من أساس لها ليس أو التحقيق صعب منها والبعض الواقع مع متعارض هو ما منها ال تي االعتقادات
 .موضوعي تحليل غياب ظل في هذا كل الصحة،
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ا تبدو األولى التخميناتان    المرض بهذا المصاب تالحق ال تي العار وصمة من ناتجة أنه 
 التفكير من شكال يحجب اإلحساسي الجانب الحاالت من العديد وفي العقل، بدل القلق زيادة

 (57ص، 4102 :حمودي) .المتصور الوحيد المخرج بإدراكها الموت من الخوف تدعم والالمباالة

كل هذه العوامل ممكن ان تؤثر على المعاش النفسي السرة المصاب ونجد المتضرر االول 
من كل هذا هو االم ،فنجد انها تظهر مجموعة من االعراض السريرية التي هي في المقام االول رد 
فعل عن صدمة االبالغ بتشخيص الطفل المصاب بالسرطان بغض النظر عن نوعيته،ولعل اكثر 

ضمن االضطرابات  ويصن ف اضطراب االكتئاب النفسي ض شيوعا بنهم هو التظاهر االكتئابي،االعرا
النفسية التي تتسم بخلل في المزاج، كما أنه من المشكالت النفسية التي يمكن أن تعوق الفرد عن أداء 

واالكتئاب النفسي اضطراب له جوانب انفعالية ومعرفية وبدنية،  دوره االجتماعي، وعن توافقه وارتقائه،
ويمكن أن يتمثل االضطراب االنفعالي في االكتئاب بعدم القدرة على الحب، وكراهية الذات والتفكير 
في االنتحار، أما االضطراب المعرفي فيتمثل في انخفاض تقدير الذات، وتشويه المدركات، واضطراب 

فشل وخيبة األمل في الحياة، وعدم القدرة على التركيز الذهني، هذا فضال عن الذاكرة، وتوقع ال
االضطراب البدني الذي يتمثل في اضطراب الشهية للطعام، واضطراب النوم، والعجز الجنسي، 

 :الحمد)واضطراب الجهاز العصبي المستقل، والصداع واإلنهاك، وكثرة البكاء وتناقص الطاقة 
 .(3ـص،4102

هي التي تستثير تلك االعراض السالفة الذكر ،حيث تتميز المعتقدات كونها  عتقدات األساسية لماوان  
تقع على المستوى األكثر عمقما  في الجانب المعرفي  والتي تم  اكتسابها في في و خاصة بكل فرد 

ما يلي بعض األمثلة على  في. وهي تقوم على مفاهيم جامدة ومطابقات الذات،. وقت مبكر من الحياة
وفيما يلي بعض األمثلة ". الناس يحبونني"أنا ذكية و "، "أنا جذابة: "ذلك المعتقدات األساسية اإليجابية

ال " ،"و الناس خطيرون "، "أنا ضعيف"، "أنا جيد من أجل ال شيء: "على المعتقدات القاعدة السلبية
 ".ومهيمنالعالم مكان مخيف ". "أستطيع أن أثق بأي شخص 

(Neil A. Rector..p12) 
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 ى حاالت الدراسةالذي يظهر لد،وفي دراساتنا سنعنى بدراسة االكتئاب الموقفي او االستجابي 
وتكيفهن مع  تاقلم االمهات بوالذي نتوقع ان يزول مع مرور الوقت اما  بن،كرد فعل عن مرض اال

ن وهما يهامت ناول هذا المتغير من خالل جزئيتنم بتو او بشفاء الطفل،وبالتالي سنقالوضع الراهن ،
ة للضبط والتوكيد ية خارجغتحمل صبقد ان التمثالت االجتماعية للمرض  الضبط والتوكيد،وباعتبار

وبالتالي يتخذ االهل موقف سلبيا من العالج المقدم ،غيبيات امور لك بعزو المرض الى المنخفض وذ
فالهم الى التهلكة بايدهم،لذلك نجد ان اطفالهم ال من طرف الطب الرسمي،ونجدهم يقودون اط
،من خالل عدم االلتزام بخطوات الطب الرسمي،وايقاف يتحسنون وانما هم بذلك يسرعون من وفاتهم 

العالج ثم العودة اليه مرة اخرى،باالضافة الى ادخال المعالجات الغيبية وذالك دون االخذ بعين 
اعالت التي قد تحدث من جراء خلط المعالجتين معا في ان االعتبار االثار الجانبية او التف

االمهات نظرا لعدم تحسن الحالة الصحية عالمات االكتئاب بادية على  وبالتالي تبقىواحد،
لحاالت  ،ولذلك قمنا بتصميم برنامج عالجي مبني في االساس من الواقع االجتماعي المعيشالطفالهن

،حيث بيك لالكتئابفهو مستند على نظرية  ،االساسي المبدأاما من حيث  وى،الدراسة من حيث المحت
 أنه حدث امتزاج فى السنوات األخيرة بين العالجين المعرفى والسلوكى، وقد( 2102)الصبوه يقول 

حدث هذا الجمع بينهما فى برامج عالجية واحدة ألنه على كال الجانبين أدرك المعالجون السلوكيون 
واإلدراكات والتفكير والمعتقدات والمخططات المعرفية فى تشكيل اإلصابة بعدد كبير  أهمية المعارف

من االضطرابات النفسية والعقلية والنفس جسمية، وعلى الجانب اآلخر وجد المعالجون المعرفيون 
. السلوكى-أهمية ترجمة التغيرات المعرفية إلى تغيرات سلوكية ونتج عن هذا ما يسمى بالعالج المعرفى

 (2فؤاد،ص)

 
 :الدراسة إلى أربعة فصول  هذه  تقسيم قمنا ب واعتمادا على منهجية البحث العلمي 

 ،وتساؤالت الدراسة ،اشكالية-مقدمة: ويضم العناصر التالية تصور للدراسةالذي يحمل  :الفصل األول
التحديد أهداف الدراسة ،وصوال إلى  باالضافة الىباإلضافة إلى أهمية الدراسة بشقيها النظري والميداني، 

 . لمفاهيم الدراسة إلجرائيةا
النظري للدراسة  الجانبفقد خصص لعرض  الخلفية النظرية للدراسةوالذي حمل عنوان : أما الفصل  الثاني

 :  اجزاءوالتي ارتأينا أن نقسمها إلى ثالث 
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 المفهوم والعالج-االكتئاب  : اوال
  االجتماعية النفسية من الناحية ام الطفل المصاب بالسرطانعلى  تطرأالتغيرات التي  :ثانيا
 العالج النفسي عند بيك في ضوء بعض المتغيرات النفسية و االجتماعية : ثالثا

،وقد ضم مجموعة من الخطوات البناء التقني والمنهجي للدراسةقد خصص لعرض  أما الفصل الثالث
 .المتعارف عليها  بدا بالدراسة السابقة،وتصميم ادوات الدراسة وتقنينها،مرورا باشتقاق العينةالمنهجية 

 والخير فقد خصصته الباحثة لعرض نتائج الدراسة الميدانية وقد تضمن العناصر أما الفصل الرابع
ضوء تساؤالت الدراسة،وصوال التفسير النفسي االجتماعي للنتائج في  ، عرض نتائج الدراسة: التالية

 .ومالحق الدراسة  ،،قائمة المراجعالى الخاتمة والتي تحمل مجموعة من المنطلقات البحثية المستقبلية

 :يةالتال ت،قمنا بطرح  التساؤال هاناالعناصر التي استعرضوانطالقا من 

 :تساؤوالت الدراسة

من مظاهر االكتئاب االستجابي لدى أمهات األطفال  التخفيفهل للبرنامج العالجي فعالية في 
  ؟بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  المصابين بالسرطان

  لدى أمهات األطفال المصابين بالسرطان ستوى توكيد الذاتمرفع هل للبرنامج العالجي فعالية في 
 ؟بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي

لدى أمهات   (من الخارجي الى الداخلي)تغيير مصدر الضبط فعالية في هل للبرنامج العالجي 
 ؟بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  األطفال المصابين بالسرطان

 :فرضيات الدراسة

من مظاهر االكتئاب االستجابي لدى أمهات األطفال المصابين  التخفيفللبرنامج العالجي فعالية في 
 .بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  بالسرطان

بعد   لدى أمهات األطفال المصابين بالسرطان ستوى توكيد الذاتمرفع للبرنامج العالجي فعالية في 
 .االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي

لدى أمهات األطفال  (من الخارجي الى الداخلي)تغيير مصدر الضبط للبرنامج العالجي فعالية في 
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 .بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  لمصابين بالسرطانا

 :اهداف الدراسة

ويتماشى مع البنية صالح لالستخدام في البيئة المحلية  نفسي اجتماعيبناء برنامج عالجي -
 .االجتماعية للحاالت

 .عالجي  على عينة الدراسةالتطبيق البرنامج -

التي تحملها عينة الدراسة حول مرض السرطان وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية  االفكارمعرفة -
 .على معاشهن النفسي

ها نحوى تبنى الصحية منها وتقليل هت في محاولة لتوجياالفكار التدخل العالجي على مستوى هذه -
 .ين بالسرطانتاثير تلك التي تؤثر سلبا على اتخاذهن قرارات مصيرية بشان عالج اطفالهن المصاب

االرتكاسية  من خالل التخفيف من حدة الميول االكتئابية السواء محاولة التقدم بالحاالت نحو حدود-
 .التي يظهرنها

على المستوى  والتي نعتقد انها ستكون كنقطة بداية لدراسات الحقة واقتراحات الخروج بتوصيات- 
 .المحلي والعالمي

 : الدراسةمفاهيم ل االجرائي ضبطال
 

 :التظاهرات االكتئابية

في هذه الدراسة ردات الفعل االرتكاسية لصدمة اصابة الطفل بمرض  ونقصد بالتظاهر االكتئابي
 .السرطان،والذي سنقيسه من خالل اختبار بيك الثاني االكتئابي،في الطور البسيط منه

 :  الضبط مركز
-الضبط الداخلي مركزالدرجة التي يتحصل عليها أفراد العينة على مقياس  تلك نقصد به اجرائيا

 .المستخدم في الدراسة الحاليةلروتر  الخارجي 
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    :توكيد الذات

المستخدم في الدراسة  توكيد الذاتالدرجة التي يتحصل عليها أفراد العينة على مقياس  وهاما اجرائيا ف 
 .الحالية

 :النفسي البرنامج العالجي

على مجموعة من الخطوات هذه الدراسة في  البرنامج العالجي النفسي االجتماعي نعرف
 مجموعة منالمنضمة والموزعة من خالل مجموعة من الجلسات االسبوعية ،يتم من خاللها تناول 

كالتنفيس،تقديم )اليات العالج النفسي االفكار المسببة لمرض االم من خالل تطبيق مجموعة من
،والتي سيتم قولبتها في وعاء مواقف اجتماعية على  وغيرها من االليات...راجعة،االسترخاءالتغذية ال

 .والقايم على نظرية بيك لالكتئاب.المستوى الواقعي والتخيلي

 

 :امهات االطفال المصابين بالسرطان

( 01-93)تتراوح اعمارهن مابين  والالتي،ستة حاالت  هن مجموعة من النساء ،البالغ عددهن
مرافقات الطفالهن المرضى،والالتي تتوفر فيهمن سنة،ممن لديهن طفل مصاب بالسرطان،وهن حاليا 

ل في الفصل يمجموعة من الصفات البحثية تم تحديدها من طرف الباحثة والتي سنتعرض لها بالتفص
 .المنهجي



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الخلفية النظرية للدراسة :الفصل الثاني

 دخلم

 المفهوم والعالج-االكتئاب -اوال        

 االجتماعية النفسية من الناحية ام الطفل المصاب بالسرطانعلى  تطرأالتغيرات التي -ثانيا        

 العالج النفسي عند بيك في ضوء بعض المتغيرات النفسية و االجتماعية-ثالثا        

 خالصة
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 :مدخل

 النظري  التوجه ويمتد، األدوات انتقاء في مهما دورا الخاص العالجي النظري  التوجه يلعب 
 التي األدوات باختيار وانتهاء التشخيصية األدوات استخدام برفض مرورا المبدئي الشكل من العالجي
 األدوات عدد أن على التأكيد من عام بشكل البد أنه إال .الخاص العالجي باالتجاه ارتباطا وثيقا تمتلك
 مسترشد انتقاء وان، األخرى  األدوات مع بالمقارنة قليل عالجية نظرية على وثيق بشكل تستند التي

 العمل إطار تتضمن ما، نظرية في متجذرة التشخيصية األدوات بناءات تكون  عندما"ما، ألداة بالنظرية
 استعرافي عالج في"  بيك" ل  المعطوبة هاتاالتجا مقياس استخدام المثال سبيل على يتم فعندما .الكلي
 (110،ص6102رضوان،) .التدخل نظرية في التشخيص نغرس فإننا سلوكي

 
 :العالج النفسي للتظاهرات االكتئابية لدى امهات االطفال المرضى بالسرطان

سنتطرق في هذه الجزئية من الدراسة الى مجموعة من العناصر التي تخص المقاربة النظرية 
تئاب وتصورها للعالج النفسي له،ولن تقف الدراسة عند هذا الحد بل سنغوص في تصور المرض لالك

اجتماعيا باعتبار ان االستعرافات المعرفية ليست وليدة اليوم بل انها تنمو وتترسخ في شخصية الفرد مع 
طرح اضطراب االم  مرور الزمن،وان للعادات والتقاليد والثقافة دور جوهري في تشكيلها لذالك سنركز على

 .كرد فعل استجابي الطفل انطالقا من محددات معرفية اجتماعية
 

 :والعالج مفهومال-االكتئاب -اوال
 :مفهوم االكتئاب-0

 وجود يفسر مما للفرد  المعرفي بالجانب كبير حد إلى يرتبط بيك اضطرابا   حسب االكتئاب يعد
 والحركة القوى  في وضعفا   التفكير في عوبةص يتضمن بأنه يعرف حيث التفكير، في السلبي النمط

 توهم أو الذات اتهام أو المرض كتوهم أخرى  أعراض له يكون، وقد الوظيفي، النشاط في وهبوطا   والحيوية
 (62ص، 6106:العاسمي.)  االضطهاد

يعرف بيك االكتئاب على انه اضطراب في التفكير والناحية المزاجية للفرد،وان االكتئاب هو نتاج 
 .خاصة،والتي يجب تغييرها لتتغير حالة االكتئاب  معرفية سلبيةشاط انماط ن
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 .(62،ص6110:الشربيني) 

ستجابة التكيفيــــه مبالغ فيها وتتم بوصفهــا نتيجــة منطقيــة لمجموع إبأنه كما يعرفه ايضا           
. و للعناصر الثالث مجتمعهالتصورات واألدراكات السلبية للذات أو الموقف الخارجي أو المستقبل أ

 (6112،الدمحماوي )

على انه حالة مرضية تركز على نوعين من االضطرابات،من جهة حدوث تغير كبير  كما يعرف
في المزاج،والمتمثل في الشعور باالرهاق واالحتقار وتانيب الذات،ومن جهة اخرى تباطئ في النشاط العام 

 (33ص،6106:حالسة.) ).الحركية والسلوكيات النفس حركية والوظائف الرمزية

وان المرض النفسي ال يختلف في جوهره عن ردود الفعل الطبيعية لالنسان فال يوجد منا من ال 
يعرف القلق والحزن،والكن االختالف هنا هو اختالف في الكم والدرجة وغالبا ما ترجع اسباب المرض 

 (00ص س، ب:فتمر )النفسي الى ظروف بيئية او اجتماعية سلبية او معاكسة
 

 :من حيث الدرجة يقسم الى االكتئابانواع -6

 البيئة من خارجية وأسبابه يراتهوتأث ومحتملة متوسطة واعراضه االكتئاب صور وهو :البسيط االكتئاب
 سريع وعالجه بسهولة عليها التعرف يمكن واضحة وكلها ذاتي، وانفعالي نفسي وبعضها بالفرد المحيطة
 (01ص،6111 :عال). وحاسم

 :الخفيف االكتئاب
 يبدأ ما وعادة   آخر، إلى وقت   من المزاج تعّكر من المرء يعاني الخفيف، باالكتئاب اإلصابة عند

 تكون  ما غالبا   الحقيقة، في .محبطا   ويصبح المريض على القلق فيسيطر مرهق حدث   بعد المريض
 .االكتئاب من النوع بهذا لإلصابة كافية   الحياة أسلوب تغيرات

 :المتوسط االكتئاب
 أعراض بعض عليه وتظهر دائم، شكل   في مزاجه يتعّكر المتوسط، باالكتئاب المرء ُيصاب عندما

 تطرأ التي التغيرات تسبب وال .آخر إلى شخ ص من تختلف االعراض  هذه أن علما   الجسدي، المرض 
 باالكتئاب إصابته عند لمرءا يحتاج ما وغالبا   االكتئاب، من النوع هذا وحدها الحياة أسلوب على
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 .طبية مساعدة إلى المتوسط 
 :الشديد االكتئاب

يشعر  لذلك شديدة، أعراضا   الجسم على ويترك اإلنسان حياة يهدد مرضا   الشديد االكتئاب ُيعتبر
 اكتئابا   المكتئب يراجع أن بدّ  وال .والهلوسات التوّهمات وتراوده جسدية بأعراض شديدا   اكتئابا   المكتئب
 (32-32،ص ص 6103:ماكنزي ) .االنتحار على قدامال لخطر تفاديا   ممكن وقت   بأسرع الطبيب شديدا  

 :أنواع أخرى منها 
ويسمى باالكتئاب األحادي القطب   :االكتئاب العنيد المقاوم للعالج   

عن العجز متهما نفسه معبرا , ال يستقر المريض في مكان واحد ويتحرك هنا وهناك  : االكتئاب الهياجي
.ويحتاج هؤالء المرضى للرعاية , والضياع   

سنة عند ( 55-04)ويصيب األفراد غالبا في األعمار المتوسطة والمتأخرة مابين : اكتئاب سن اليأس
سنة عند الرجال ( 55-54)النساء ومابين    

تهديد بفضيحة  ويعد رد فعل  لألحداث الخارجية مثل موت عزيز أو فقدان ثروة أو:  االكتئاب التفاعلي
 (21،ص 0022:,زهران)وهو نتيجة سيكولوجية طبيعية منطقية لألحوال المسببة له 

 
سواء كانوا أطباء نفسيين أم معالجين ومرشدين , إن العديد من العاملين في مجال الصحة النفسية

 ،المعتدل  تندرج  تحت النوع% 55نفسيين يرون إن اغلب أنواع  واكبر نسبة من حاالت االكتئاب حوالي
 (وانج)ويؤكد , ال تتطلب استخدام مضادات االكتئاب الدوائيةأن حاالت االكتئاب المعتدلة ( بك)ويرى 

(wang,1974 ) يتميز بعدم , الذي يمثل غالبية حاالت االكتئاب( العصابي)أن االكتئاب االستجابي
 (02،ص 6101:جبوري ). يوان عالجه في األساس عالج نفس, استجابته لمضادات االكتئاب الدوائية

 
 :اعراض االكتئاب-3

تعتبر بمثابة الشكل االساسي لالضطرابات الوجدانية مثل حدوث مزاج :اعراض تتعلق بالمزاج
ويتمثل في الشعور بالكدر ،لالضطرابئابي هو العرض الجوهري ويعتبر المزاج االكت.حزين معظم الوقت

 .وكذلك يتميز بتقلب المزاجواالسى والحزن الشديد الذي ال يتناسب مع سببه،
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 :االنفعالية والعاطفية ألعراضا-3

 ه على وجه المريضحهبوط الروح المعنوية والحزن الشديد لدرجة تظهر مالم 
 االفراط في التشاؤم وطغيان مشاعر  خيبة االمل 
 الذات وعدم االهتمام بالنظافة وا همال ةالالمباال 
 عدم التمتع بالحياة كما كان سابقا 
 الميل الى العزلىى واحتقار الذات ونوبات البكاء و اعر عدم الرضظهور مش. 

 :االعراض النفسية الحركية 3-6

 تفينكثقلها وقلة الكالم وانحناء الظهر وتدلي الو  يتجلى في بطئ الحركة وخمول الخطوات تباطؤ. 
 تقلص القدرة القرائية والقدرة على تتبع تفكير االخرين 
 ستجابة وتردد وانخفاض الصوت  عند الكالمفكري يميزه بطئ في اال تباطؤ. 
  وآالمهتمركز افكار المريض حول كالمه. 

 :ض معرفيةااعر  3-3

 تاخر زمن الرجع 
 انخفاض التدفق الفكري والتركيز واالنتباه والذاكرة 
 الشعور بالنقص والعجز وفقدان تقدير الذات واحتقارها 
 الشعور بالياس والتشاؤم 
  الشك في القدراتو  بالضآلةالشعور الدائم. 
 انخفاض القدرة على النقد الذاتي. 
 النظرة التشاؤمية نحوى  الذات واالخرين 
 الشعور باالثم والندم 
 االستسالم وعدم اتخاذ القرارات المصيرية 
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 :اعراض بدنية 3-6

 تغير في انماط النوم والشهية واالهتمام الجنسي. 
  االرهاق المزمن الغير مبرر بنشاط ما و الذي 
 يغادر المريض ابدا ال. 
  زيادة او فقدان الوزن 
  في الجسم على شكل روماتيزم واآلمحاالت الصداع 
  (66-60 ص ص،6106:حالسة)تنفسياضطرابات صدرية على شكل ضيق 

 :اجتماعية-اعراض نفس 3-1

الى و  والتشاؤملعل من ابر ما يميز الشخص المكتئب هو تبني وجهة الضبط الخارجية،التي تتميز بالسلبية 
غيرها من االعراض والكن قبل التطرق في سمات الضبط الخارجي يجب علينا اوال ان ندرك مفهومه 

 .حسب روتر

 :تبني وجهة الضبط الخارجية 3-1-0

 :Rotter) (الضبط لدى روتر مركزمفهوم 

في طرحه لهذا المفهوم إلى افتراض مفاداه أن األفراد تنمو لديهم توقعات عامة  روترلقد استند 
حيث يوجد أفراد يدركون أن أفعالهم وطريقة عملهم .تبعا لمدى استطاعتهم الضبط في األحداث البيئية 

ولخصائصهم الشخصية الدائمة نسبيا ،تؤثر في شكل معيشتهم وطريقتها فهم يعتقدون بأنهم أسياد على 
ينما األفراد اآلخرون أقدارهم ويتحملون مسؤولية ما يحدث لهم هؤالء يطلق عليهم فئة الضبط الداخلي، ب

يدركون أن أسلوب معيشتهم و طريقتها الحول وال قوة لهم فيها ،فهم يعتبرون أنفسهم مخلوقات تتحكم فيها 
 .قوى خارجية اليستطيعون التأثير فيها وهؤالء يطلق عليهم فئة الضبط الخارجي

ليات العالج النفسي أيضا بصفته عياديا إلى النتائج التي حصل عليها من عم روتركما استند   
للمرضى ،ومن نتائج الدراسات حول عملية تعلم األداء واالنطفاء فالتحليل العيادي للمرضى بين أن هناك 
من يكتسبون من التجارب الجديدة ويغيرون سلوكهم ،بينما آخرون اليتأثرون بها ويهملونها ويرجعون 
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 .أسباب حالتهم إلى الحظ أو الصدفة أو اآلخرين

الضبط  إلى الجهة التي يعزي إليها السبب في تفسير السلوك ،هل  مركزشير مفهوم وبينما ي
الضبط إلى مدى  مركزيرجع إلى الشخص نفسه أو إلى مصادر أخرى خارجة عنه ، يشير مفهوم إدراك 

دراكه أن مايناله من تعزيز يرتبط بعوامل متأصلة في شخصيته  قدرة الفرد على ضبط ما يصدر عنه ،وا 
 (22 ،ص6100معمرية، )عها لعوامل خارجية عنه توجد في بيئته وال يستطيع ضبطها  أو يرج

 :سمات فئتي الضبط الداخلي والخارجي-3-1-6

دراك  مركزمفهوم ( 0022)روترولقد وظف  الضبط في تفسيره للفروق الفردية في السلوك وا 
ئمة بين سلوكه وما يرتبط به من إن وجهة الضبط هي إدراك الفرد للعالقة القا: المواقف البيئية بقول

نتائج، إنه ترجمة العتقادات الفرد أن سلوكه وما ينجم عنه من نجاح أو فشل يستند إلى مصادر قد تكون 
وصنف الناس إلى فئتين األولى من ذوي الضبط الداخلي )0022(روترلذا افترض ." داخلية أو خارجية

فشل يتم إسناده إلى ذواتهم من حيث ارتفاع أو نقص  وهم أفراد يعتقدون أن نتائج سلوكهم من نجاح أو
في اإلرادة ، كما يتميزون عن غيرهم بالثقة واالتزان االنفعالي والتوافق مع الذات والمجتمع والطموح 
والسعي وراء تحقيق التفوق، كما إن لهم مستوى عالي من النشاط المعرفي ويبذلون جهودا للسيطرة على 

وأكثر ميال لالنجاز وتحمل للمسؤولية إلى جانب كونهم أكثر اندماجا في العالقات  البيئة ، وهم اقل قلقا
 (.20،ص 0020رشاد ،). االجتماعية كما أنهم يستجيبون أحسن للمواقف الضاغطة

 :فإن الناس يقسمون إلى فئتين  روتروحسب تعريف 

  :فئة الضبط الداخلي-أ

) السميع أباضه  عبدأمال  يحدث لهم ،بحيث تقولوهم األفراد الذين يعتقدون أنهم مسئولون عما 
وأن هذه ( التدعيم)إذا استشعر الفرد وأدرك العالقة السببية بين األفعال والنتائج المترتبة عليها" ( 0000

األفعال واألحداث تقع متسقة مع قدراته وسلوكه الشخصي أو سماته المميزة والدائمة يسمى هذا اعتقاد في 
 (60،ص 6112:مفيدة  ،بدوي " )الضبط الداخلي

ويعرف البعد الداخلي بأنه مجموعة العوامل التي يعتقد الشخص بأنها المسببة لنتائج سلوكه من 
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رادته ومهاراته وتحكمه في بيئته،  خير أو شر، وهي ترجع في الوقت نفسه، إلى ذاته وقدراته وجهوده وا 
باشر عن تصرفاته ونتائج أعماله، وأن ما حيث أن الشخص في هذا البعد يعتقد بأنه هو المسئول الم

رادة وتصميم، أو إلى نقص فيها دروزة .) يحققه من نجاح أو فشل راجع إلى ما يبذله من جهد ومثابرة وا 
 (. 663 ،ص6112:

 

 :ولقد أثبتت األبحاث التي أجرها السيكولوجيين أن فئة الضبط الداخلي يتصفون بالخصائص التالية 

الداخلي أنهم يستطيعون تحديد ما سوف يحدث لهم وبالتالي فهم يستطيعون  يعتقد أصحاب الضبط -
 (.360،ص 0006موسى،.) الهيمنة على قدراتهم ومصيرهم 

هم أكثر دافعية ولديهم القدرة على االستفادة من الفرص و المعلومات ،باإلضافة إلى ذلك ترتبط الدافعية  -
 .لفاعلية في مواجهة الموقف لديهم بعدد من المتغيرات كالضبط الذاتي و ا

يركزون إهتمامهم بشكل اكبر على تعزيزات المهارة في األداء وعلى كفائتهم الداخلية التي تحقق لهم  -
الوصول إلى األهداف المرجوة ،فقد تبدو الكفاءة الذاتية في النظرة المتفائلة لمتطلبات الحياة و المهارات 

 .فادة بقدر اإلمكان من الموارد المتاحة التي تساعد على إدارة الضغوط و االست

هم أكثر ثقة بأنفسهم ولديهم مفاهيم إيجابية عن الذات ، وقد ربطت بعض الدراسات بين  وجهة الضبط  -
 .وتقديرات الذات 

لديهم قدرة أكبر من المهارات المهنية و الكفاءة التدريبية وهم أكثر كفاءة عقلية وتحصيال أكاديميا -
 (.60ص :6111محمود،)

من الفئتين أسباب حصولهم على التعزيز  ويذكر الباحثون أن المصدر الذي يعزو إليه األفراد
ليس واحدا بل متعدد،فإذا كان الحصول على التعزيز مضبوطا بالعالم الداخلي للفرد، فان مصادره 

 :المحتملة هي

ط أحداثها لصالحه و هو المسؤول عما فالفرد يعتقد انه يستطيع فهم البيئة و ضب:الذكاء و القدرات العقلية
 . يناله من ثواب أو عقاب
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 و االستفادة من الخبرات السابقة للسيطرة على البيئة :المهارة و الكفاءة

فالفرد يكون اعتقادا حول نفسه بأنه يتوفر على خصائص تجعله يتحكم في :السمات االنفعالية و المزاجية
الثقة بالنفس،االكتفاء الذاتي الطموح، : مرغوبة و هذه الخصائصاألحداث البيئية و ينال التعزيزات ال

  (22،ص 6100معمرية،)المثابرة،الجدية

 :فئة الضبط الخارجي-

يعرف البعد الخارجي بأنه مجموعة العوامل التي يعتقد الشخص بأنها المسببة لنتائج سلوكه من و
ته، وخارجة عن إرادته، وال دخل له خير أو شر، وترجع في الوقت نفسه إلى عوامل خارجية فوق طاق

فيها، وليس له سيطرة عليها، أو الضبط بها، مثل الحظ والصدفة والقدر والنصيب والناس 
 (.360 ص: 6110خالد،)اآلخرين

 :أما أصحاب الضبط الخارجي فيتصفون بالخصائص التالية- ب

لحظ أو الصدفة أو هناك من يلقون مسؤولية وقوع األحداث على عوامل خارج أنفسهم مثل القدر ،ا -
 نتائج الدراسات التي تفيد بأن الضبط الخارجي يرتبط بدرجة عالية بالمعتقدات الغيبية 

 .هم أكثر سلبية وعدم المشاركة في انفتاح وأقل تفاعل  -

تنخفض لديهم درجة اإلحساس بالمسؤولية الشخصية عن نتائج أفعالهم الخاصة فهم يرجعون األحداث  -
 .ة أو السلبية إلى مادون الضبط الشخصي اإليجابي

 (36- 30ص ،ص 6111محمود، )لديهم استعداد للقلق و االكتئاب واالستجابة العصابية للضغوط -

 :أن هناك أنواعا مختلفة لمؤشرات مركز السيطرة الخارجي روترو يرى 

ال يمكن التنبؤ بها، و و هو أن الدنيا معقدة جدا بحيث : قد يكون مرتبط بالحظ و الصدفة و القدر -0
ال بأحداثها، وذلك الن األحداث قد تختلط على الفرد نفسه ، فال يفهمها و ال يستطيع التنبؤ بها و الضبط 

 .فيها

 .و يتمثل  في عدم مقدرة األفراد على تغيير مسار األحداث المقدرة لهم سلفا :القدر-6
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 .ا من الشخص ذاتهأي أن هناك آخرين أكثر قدرة و تأثير : قوى اآلخرين -3

وتالميذه أن هذه األنواع لمركز السيطرة الخارجي قد تبدو مختلفة و لكنها مرتبطة  روترو بين 
يبعضها البعض، و يحدث التوجه نحو مركز السيطرة من خالل موقف، أو وضع نفسي تتفاعل فيه 

المسؤولية الشخصية عن خصائص الفرد مع الحدث حيث ينقسم األفراد تبعا للدرجة التي عندها يتحملون 
 .ما يترتب على الموقف

و بناءا على ذلك فاالعتقاد بالمركز المسيطر يعتمد بشكل أساسي على مدى إدراك الفرد للعالقة 
بين السلوك واالستجابات في البيئة، و على مدى شعوره بالمسؤولية اتجاه األحداث، فجوهر مركز السيطرة 

ل و النتيجة، حيث يقسم األفراد تبعا للدرجة التي عندها يقبلون هو االعتقاد بوجود عالقة بين الفع
 .المسؤولية الشخصية لما يحدث لهم

فعندما يعتقد الفرد أن الناتج االيجابي أو السلبي هو نتيجة منطقية للفعل و السلوك الخاص به 
عتقد أن الناتج فان هذا الفرد يوصف بأنه من ذوي مركز السيطرة الداخلي، في حين إن الفرد عندما ي

االيجابي أو السلبي للفعل أو السلوك يعود لألحداث و غير مرتبطة بفعله الخاص بل يرجع إلى قوى 
 .خارجية عن ذاته، فان هذا الفرد يوصف بأنه من ذوي مركز السيطرة الخارجي

ا من المبتكرين إلى أن األفراد و ذوي مركز السيطرة الداخلي العالي، يمكن أن يكونو  (روتر)قد أشار هذا و 
 (26-26ص ص : 6112المعايضة،. )و المجددين في مجال السياسة و الفكر و الفن

 :تدني مستوى تقدير الذات 3-1-6

تأكيد الذات هو أن تكون قادرا بالنهوض بنفسك، والتأكد من آرائك ومشاعرك وعدم السماح 
بحيث  يمكنك أن تكون حازما .انيةالعدو  ال يعنيوهذا . ألشخاص آخرين دائما أن يوجهوك على طريقتهم

 3p :6110، (Chris Williams.)دون أن تكون عنيفا أو وقحا

وان تعريف تأكيد الذات كبعد في كل التصورات التي تعكس رغبة الفرد الشخصية إلى الوقوف 
 .والتحدث عن مصالحه الخاصة واألفكار، والسعي إلى أهدافها ومقاومة إمالءات اآلخرين

(Daniel Ames.2009.p02) 
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 :توكيد الذاتمحددات -3-1-6-0
، و أساليب تقويم فعاليته، و طرق توكيد الذاتو من المالحظ أن الدراسات الخاصة بوصف 

تنميته نالت القسط األكبر من العناية في حين لم يلق الجزء الخاص بمحدداته اهتماما مماثال، على الرغم 
و بوجه خاص  –كيفية ارتقائه، فضال عن إمكانية استثمارها من أهمية تلك المحددات في تفسير نشأته و 

و توظيف وعينا بدورها على نحو فعال في تصميم برامج التدريب التوكيدي  -أكثرها إسهاما في تشكيله
 .التي تهدف إلى تنمية هذا السلوك

 :و من المفترض أن تتجمع تلك المحددات في أربع فئات تتضمن ما يأتي

 فردمحددات خاصة بال- 
 محددات خاصة بالطرف اآلخر- 
 .االجتماعي –محددات خاصة بالسياق الثقافي - 
 (    010،ص 6113شوقي،. )النوعي -محددات خاصة بالسياق الموقفي- 

وهذه المتغيرات تشمل عدة فئات تحوي كل منها  توكيد الذاتوهناك متغيرات متعددة تساهم في تشكل 
ر معين وذلك من اجل الوصول إلى معرفة طبيعتها ودورها مجموعة من المتغيرات التي يجمعها عنص

 :تصنف في فئات عده توكيد الذاتحيث أن محددات 

توكيد تعتبر خصال الفرد احد مكونات السياق التفاعلي الذي يحدث من خالله :خصال الفرد-أوال
 :،والذي يحتوي بدوره عددا من المتغيرات وهيالذات

العامة للفرد كجنسه وعمره وسلطته ومستوى تعليمه وحالته االجتماعية فالخصال :متغيرات ديموغرافية-0
 .واالقتصادية تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد درجة سلوكه التوكيدي

ومن هذه المتغيرات  توكيد الذاتتتعدد المتغيرات النفسية التي لها ارتباط وتأثير في :متغيرات نفسية-6
إحدى الركائز النفسية لتفسير  توكيد الذاتجتماعي الذي يعتبرها المنظرون في القلق العام والقلق اال

 (.612،ص 6100الجهني ،)نشوئه

 :القلق العام-3
حيث يأخذ الدور الذي يؤديه القلق في حدوث التوكيد أهمية تاريخية يوضح من خالل أعمال 
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ويفترض وجود عالقة   بافلوفهود ونموذجه في الكف المتبادل، الذي يقوم جزئيا على ج" ولبيجوزيف "
، وبالمثل فإن القلق المرتفع يقلل توكيد الذاتتبادلية بين القلق والتوكيد، حيث إن القلق المرتفع يؤدي كف 

من القلق، ويحدث ذلك من خالل مبدأ الكف التبادلي، والذي يشير إلى انه إذا أمكن حدوث االستجابة 
 . لمنبهات التي تستثيره، فإن الرابطة بينهما ستضعففي وجود ا( التوكيد)التي تكف القلق 

 :متغيرات معرفية-6
لقد أسهمت الجوانب المعرفية ف تفسير السلوك االجتماعي بدرجة كبيرة، وبالتالي في تطوير علم 

المعرفية على  النفس، وجعله أكثر اقترابا من فهم السلوك بصورة واقعية، حيث يتمحور اهتمام الجوانب
كيفية توظيف منحنى معالجة المعلومات في تفسير السلوك والتعرف على الطريقة التي يتشكل بها 
المشاعر واالنفعاالت من خالل المعنى الذي يضيفه الفرد عليها،وكيف أن األحداث يتم إدراكها وتفسيرها 

ت المعرفية التي تساعد في معرفة في ضوء تصورات الفرد، ومعارفه االجتماعية حولها ويتعدد المتغيرا
 (62-66ص  ص: 6111الشهري، .)  توكيد الذاتوفهم كيفية 

 : توقع العواقب-1

و تشير إلى القدرة على االستبصار بما سيحدث كنتيجة مباشرة لتنفيذ فعل معين،فالفرد يقوم 
الموازنة ما أشارت  بعمل موازنة لعواقب سلوكه المؤكد و من ثم يقرر ماذا سيفعل، و مما يعبر عن تلك
عن رأيها سيكون اقل  إليه إحدى الجامعيات من أنها تؤكد ذاتها إلدراكها إن الضرر الناتج عن التعبير

 .من الضرر الناتج عن كبت مشاعرها و عدم التعبير عنها

 :خصال الطرف األخر ثانيا

لفرد ومن هذه ل توكيد الذاتوقد تلعب المتغيرات المتعلقة بالطرف األخر دورا في تشكيل 
 :المتغيرات

إن إدراك الفرد وتقويمه للسلوك التوكيدي لنوع الطرف األخر الذي يصدر هذا :نوع الطرف األخر-0
السلوك من شانه أن يوجه استجابة الفرد الالحقة،كما أن نوع الطرف األخر يؤثر في طبيعة استجابة الفرد 

 .في المواقف التي يتفاعل معها وفيها

 :األخرسلطة الطرف -6
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للفرد خصوصا حين يكون  توكيد الذاتحيث تمارس سلطة الطرف األخر دورا هاما في تحديد 
 .الفرد األخر ممن يتعامل معهم بصورة مباشرة ومتكررة

وجد أن العينة كانت اقل توكيدا  (Minaitoya & Sedlacek) ميناتويا وسيدالسيكوفي دراسة أجراها 
 .ثر توكيدا مع األصدقاءمع نماذج السلطة في حين كانوا أك

 :األلفة بالطرف اآلخر-3

طبيعة التفاعل بين الفرد والطرف األخر أيضا التاريخ السابق للتفاعل له دور هام في تحديد 
مع الطرف األخر حيث أن األلفة باألحرى ومدى هذه العالقة من حيث هذه العالقة عميقة  توكيد الذات

ايجابية حميمية أو سلبية فيها جفاء،آو من حيث التفاعل هل  أو سطحية وأيضا من حيث وجهة العالقة
 .توكيد الذاتهو مكثف أو منخفض،كل ذلك من شانه أن يسهم في تحديد 

 :الخصائص الثقافية للتفاعل-ثالثا

فهي مسؤولة عن الفروق  توكيد الذاتتتفاعل مكونات الثقافة وتتعدد وتمارس تأثيرا إجماليا على 
دراك  د الذاتتوكيفي التعبير عن  عبر النوع والعرق والدين،وعن درجة تحمل السلوك المؤكد من األخر وا 

لألقليات ودرجة الفهم او سوء الفهم المتبادل عبر  توكيد الذاتما هو سلوك توكيدي،وتشكيل 
من خالل أطراف متعددة كاألسرة والمدرسة  توكيد الذاتالثقافات،فتمارس الثقافة دورها في تشكيل مستوى 

الجماعة المرجعية والنظام السياسي والمؤسسة الدينية حيث تقوم هذه المؤسسات مهمتها في التنشئة و 
 ( 611،ص 6100الجهني،) التوكيدية

 : وفرة النماذج التوكيدية في الثقافة-0

ففي الغرب نجد أن ثقافتهم . إننا نتعلم التوكيد من المحيطين بنا كما تتعلم الطيور بناء أعشاشها
بنماذج مؤكدة ،على شاشات التلفزيون و في ساحات المحاكم و قاعات الدراسة، فانه يسهل على مليئة 

و حري بنا اإلشارة أننا كأمة إسالمية يذخر تاريخها، . الفرد مالحظة ذلك و من ثم تمثل ذلك السلوك
ا الكريم صلى هللا وواقعها أيضا بنماذج توكيدية عديدة من الشأن االقتداء بها ، وأول تلك النماذج رسولن

عليه و سلم، الذي لنا فيه أسوة حسنة، حيث جاهر أمة كاملة باختالفه معها، و سيدنا عمر بن الخطاب 
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صاحب القول الشهير يعجبني الرجل الذي يستطيع أن يقول ال بملء فيه، و األحنف بن قيس الذي كان 
شام، فقام خطيبا، فكان األحنف آخر جالسا عند معاوية و عنده جمع  من الناس، فدخل رجل من أهل ال

كالمه أن لعن عليا رضي هللا عنه، فاطرق الناس، و تكلم األحنف، فقال ﴿يا أمير المؤمنين إن هذا 
. القائل ما قال آنفا، لو علم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم، فاتق هللا، و دع عليا، فقد لقي هللا﴾

 (332،ص 6110حجازي ،)

 :التفاعل خصائص موقف -رابعا

في موقف التفاعل حيث أن هذه المتغيرات على   توكيد الذاتتتعدد المتغيرات التي تحدد مستوى 
فنجد أن لطبيعة الموقف من حيث مستوى الصعوبة  توكيد الذاتالتأثير على ارتفاع وانخفاض مستوى 

كيد والمواقف السهلة فالمواقف الصعبة تؤدي إلى استجابة منخفضة التو  توكيد الذاتتأثير على مستوى 
 ( 22ص ،6100الجهني ،)تيسر صدور استجابة مرتفعة التوكيد 

 : أن االستجابة التوكيدية تتكون من (،0002) األغا يرى -

وتعني الكلمات التي يستخدمها الفرد وتلك المعاني كثيرة وتختلف من فرد آلخر، وكذلك : الجوانب اللفظية
 .تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر

وتعني العمليات العقلية التي يستخدمها الفرد، باإلضافة إلى األفكار واآلراء التي : جوانب المعرفيةال
 .يستخدمها في تلك االستجابة

والتي تعني االنفعاالت واألحاسيس ومستوى المشاعر، ونغمة الصوت وحجمه، :  الجوانب العاطفية
 .والمسافة النفسية

الفرد، بل ولهجته، والتعبيرات الحركية واإليماءات واإلشارات، تعبيرات وتعني لغة : الجوانب غير اللفظية
 (63-66،ص ص0002، األغا.) الوجه، ونظرة العينين

 :المعرفي لالكتئاب النموذج-6
 أن النموذج هذا ويفترض .االكتئاب تفسير في المهمة النفسية النماذج بيك من نموذج يعتبر
 االستعرافية البنى تتصف حيث االستعرافية، االضطرابات ساسأ على تنشأ االكتئابية االضطرابات
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 غير التمثل من شكل هي (االستعرافية األخطاء أو)االستعرافية والتشويهات .مختلفة بدرجات بالتشويه
 ومبالغات مفرطة وتعميمات انتقائية وتجريدات عشوائية استنتاجات بكونها وتتصف للمعلومات المالئم
 عند االستعرافات هذه محتوى  يصبح أن إلى يقود الذي األمر، وتخصيصات مطلق أخالقي وتفكير

الثالوث  "تسمية بيك عليه يطلق الذي والمستقبل، والعالم للذات السلبية بالنظرة مشحون ا المكتئبين
 "االستعرافي

 االنفعالي المجال على وتؤثر االكتئابية، األعراض من كثير عن مسؤولة السلبية المواقف هذه بأن ويعتقد
 (1ص،رضوان )والسلوكي والدافعي

 :هي المعرفي النموذج حسب االكتئابية الحاالت في المعرفية فاتااالنحر  اإذ
 :العشوائي التداخل -
 .ناقصة معلومات على مبنية خالصات أدلة، بدون  خالصات استنتاج في يتمثل و
 :االنتقائي التجريد -
 .للموقف العام المعني و الشكل راك إد عدم و ون المضم خارج زءج على التركيز في يتمثل و
 :التعميم في المبالغة-

 يصبح محدود مهني إخفاق مثال .الممكنة المواقف كل على الحزينة تجربته الشخص يعمم بحيث
 .الالحقة المواقف كل على معمم إخفاق المستقبل في

 :السلبي االنتقاء و اإليجابيات بخس
 المواقف و النجاحات قيمة من نقص و السلبية األحداث أو اإلخفاقات إلى كبيرة قيمة إعطاء في يتمثل

 .المفرحة
 :الشخصي العزو
 و سلبية، أحداث من يحدث أن يمكن ما كل على الوحيد المسئول بأنه أتوماتيكية بصفة الشخص يفكر
 .االكتئابي المخطط خالل من محزن  معاش إلى الواقع تحويل إلى األمر به ينتهي

 التداخل خاصة التشويهات هذه تكون مجموع التي معرفية بأحداث عياديا تترجم:االكتئابي التفكير
 ال أو الكل لمبدأ طبقا الناس أو األحداث إلى الثنائي التفكير من بنمط الشخص ينظر أي  العشوائي
 عدم و النشاط عدم في ينغلق الشخص لديه، يكون  أن ينبغي ما لديه ليس قيمة، أي لديه ليس شيء،
 (6ص ،6106،برزوان  ) .اإلنتاج
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 :االسباب النفسية االجتماعية لالكتئاب-1

االكتئاب هو اضطراب انفعالي يتميز بفقدان تقدير الذات والنظرة التشاؤمية وضياع االمل في 
استجابة  وأليمةالى مشاعر الحزن والذنب ولوم الذات الذي ينتج عن ظروف محزنة  افةضباإلالمستقبل،
ومن المعروف ان قدرة االنسان على تحمل االحباط تقل بتكرار المواقف  او خسارة مفاجئة لحرمان

 (61،ص6110الشربيني،) ،الضاغطة

 البيولوجية النظرية فهناك االكتئاب، حدوث أسباب تفسير في النفس علماء آراء تعددت وقد هذا
 والسلوك واألفكار فالمشاعر ثم ومن دماغلل الكيميائي النشاط على تؤثر االنفعالية الخبرات أن ترى  والتي
 المواد تكون  االكتئاب حالة في أنه الباحثون  ويفترض الدماغ، في الكيميائية للتغيرات تبعا   تتغير قد

 الشعور يسبب ما هو النقص وهذا الدماغ، في ناقصة السيروتونين والدوبامين :مثل العصبية الكيميائية
 االكتئاب بتفسير شغلت التي النظريات أوائل من تعد والتي التحليلية النظرية ترى  حين في باالكتئاب،
 أو بالموت سواء الحب موضوع لفقدان نتيجة   يحدث االكتئاب أن فرويد رأسها وعلى أسبابه، عن والبحث
 قد عمره، من المبكرة السنوات في الفرد يواجهها التي الصدمية، الضاغطة فالخبرات الخسارة، أو الهجر
 مستوى  تدني عن ينجم االكتئاب أن السلوكية النظرية تعد بينما لالكتئاب، أساسي بشكل مستهدفا   تجعله
 النظرية المعرفية وعلى تشير حين في السارة، غير السلبية الخبرات مستوى  وارتفاع اإليجابي التدعيم
 وتحريف ح،والنجا الفشل خبرات  في المكتئبين لدى المعرفي التشويه أن ،Beck 1976بيك رأسها

 السرور بعدم وبالشعور السلبية بالتوقعات المرتبطة السلبية األحداث نسيان ينخفض إذ والذاكرة، اإلدراك
 .(220ص، 6100:االحمد ، دانيا).والسعادة بالمتعة المتعلقة اإليجابية األحداث نسيان ويكثر واللذة،
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 :دورة االكتئاب-2

 

 

 

 

 

 (6110،10:صباح الصقا )                                           

 

 :االجتماعية النفسية من الناحية ام الطفل المصاب بالسرطانعلى  تطرأالتغيرات التي -ثانيا

 :تاثير اكتئاب االم على االسرة واالبناء-0
يسود بين افراد من تفاعالت وعالقات  يشة داخل االسرة وماعيتخلف المناخ االسري نمط الم

ب نفسي او عقلي مثل ن او كليهما من اضطرااحد الوالدي معاناةسرة الى اسرة،ولعل اختالفا شديدا من ا
االكتئاب قد يؤثر على المناخ العام لتلك االسر،ولما كنت نتائج الدراسات تثبت ان النساء هم اكثر 
عرضة لالصابة بهذا االضطراب اكثر من غيرهم من الرجال،فان احتماالت اصابة االم تفوق احتمال 

 .ابة االب،مما يعد امرا خطيرا يهدد سالمة االسرة،ومايسودها من تفاعالتاص
يختلف بشكل  المكتئباتان المناخ االسري السائد لدى االمهات  (0022)هيمن واخرون ويقرر 

كما تختلف انماط التفاعالت اللفظية وغير .واضح عن المناخ االسري السائد لدى اسر االمهات السليمات
ان المناخ  باتالبيئة المنزلية لالمهات المكتئة في االسرة،حيث تبين من خالل مالحظة اللفظية السائد

طرابات والمشكالت االنفعالية،مثل تزايد جو القلق في االسرة  ضاالسري لديهم كان يتسم بقدر عالي من اال
والشجارات  ،والسلوكيات البغيضة والمنفرة مما يؤدي الى كثرة المشاحناتالعدائيةمع سيادة مشاعر 

االسرية سواء بين الزوجين او بين االبناء او بين االبناء واالباء،نتيجة شعور االم بالياس والحزن والقنوط 

 استدعاء مشوه

 مزاج مكتئب

 أفكار تلقائية

 استدعاء مشوه

مشوه استدعاء  

 أفكار تلقائية

 جديدة

 أفكار تلقائية

 جديدة

 مزاج مكتئب

 مزاج مكتئب

مخططات, معتقدات  

مخططات ,معتقدات  

مخططات, معتقدات  
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وتزايد العدوانية ونوبات الغضب،وكثرة حدوث التهيجات العصبية لديها،وندرة السلوكات العاطفية التي 
 . تعبر عن الفرح والسعادة

له الثقيلة على المناخ االسري العام،وعلى نمط التفاعالت السائدة ان اكتئاب االمهات يلقي بضال
قصور العالقات االجتماعية مع االخرين من االهل واالصدقاء بلدى االسرة،كما يتميز هذا المناخ ايضا 

خارج نطاق االسرة،نظرا لعدم اهتمام االم بالعالقات االجتماعية،عالوة على ما تسببه معاناة االم من 
اب من تفضيل الكثير من االهل واالصدقاء االبتعاد عنها  تجنبا للمشاكل،ان المعيشة مع شخص االكتئ

 .مكتئب قد يمثل عبئا ثقيال ال يستطيع اي احد تحمله،وخاصة اثناء النوبات االكتئابية لدى المصاب
 (. 21-23ص ص ،6110:لموع)
 

االجتماعي وعبر  التفاعليق اما من حيث تاثير اكتئاب االم على االبناء فهو يحدث عن طر 
اليات التنشئة االجتماعية التي تمارسها االم لتربة االبناء ،فهي المصدر الذي يزوده بالعاطفة والرموز 

 .كما تمكنه من ان يصبح عضوا فاعال في المجتمع .التي تعطيه صبغته االنسانية
ارها بكل وضوح على من حيث او المرض تنعكس اثشك فيه ان الحالة النفسية لالم ومما ال

شخصية االبناء وتكوينهم النفسي،لذا فان معانة االم بالشعور باالكتئاب قد يشكل عامل خطورة على 
الصحة النفسية لالبناء،وتجمع اغلبية البحوث والدراسة في مجال االكتئاب النفسي ان ابناء االم التي 

،حيث يعد االستعداد الوراثي لالكتئاب من تعاني من االكتئاب هم اكثر عرضة لمخاطر االكتئاب الوراثي
 احد اهم المؤشرات الدالة والمنبئة بظهور اعراض االكتئاب لدى االبناء فيما بعد من خالل االنتقال الوراثي

ان هناك مجموعة من االليات ينتقل من خاللها االكتئاب من االمهات ( 9111)ويرى جودمان واخرون 
 :الى ابنائهم وهي

 ابوراثة االكتئ-
 الميكانيزمات الفطرية والعجز الوظيفي لضبط النشاط العصبي-
 التعرض لسلوكيات وادراكات وافكار ومؤشرات سلبية من االم-
 (.22-22ص ص،6110:لموع.) البيئة الباعثة على التوتر التي يمضي فيها االطفال حياتهم-
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حياتها بها الكثير من اوجه النفسي عن الرجل،حيث ان شخصية المراة و تختلف المراة في تركيبها 
الخصوصية،واذا تتبعنا حياة المراة من الطفولة  نجد ان البنات اكثر تاثرا باالضطرابات النفسية مقارنة 
بالذكور،وفي بداية المراهقة تظهر العديد من العوامل التي تمهد لبناء االستعداد النفسي لالضطرابات 

قف راحل االخرى التالية لمرحلة المراهقة فنجد ان المراة تمر مواالنفسية او العقلية،واذا انتقلنا الى الم
شاكل المتعلقة باالرتباط العاطفي،حيث يعتبر هذا االخير احد المحطات متعددة بحيث تبدا بمواجهة الم

 .الهامة في حياتها،ثم تاتي مرحلة التوافق واالرتباط الفعلي واالنتقال الى الحياة الزوجية
 (.21،ص  6110 :الشربيني )

ان المراة اكثر عرضة لالكتئاب من :" المرأةهموم دت ميرفت عبد الناصر في كتابها ور وقد ا
تشجع  او ن هناك عوامل خاصة بالمراة تكثرالرجل،واستدلت بان هناك من الدراسات ما وجدت ا

ا االخرون استعدادها لالصابة به،اهما صورة المراة الضعيفة عن نفسها والتي تعكس الصورة التي يراه
بحيث حصر .عنها وتربط اما بانوثتها او بجمالها او بالدور الذي يراه المجتمع الخارجي مناسبا لها

الوصف االجتماعي التقليدي لالنوثى هو ان تكون سلبية ومستكينة تعتمد على الغير في امورها وال 
وحا من الرجل،والمراة التي تستطيع ان تبادر،تثور وتنفعل التفه االسباب وهي بذلك اقل عدوانية وطم

تتمرد على هذا الصفات التي تدعى انثوية  فانها تبدو في نظر المجتمع غير عادية ومتشبه بالرجال 
وتتحول السمات الصحية فيها من االعتماد على النفس والطموح الى مدلوالت تشير الى عدم التوازن 

 (11ص :مرفت)".النفسي
المراة في حالة تواجد اي ظروف سلبية في االسرة فاذا ماكانت وايضا من السهل القاء اللوم على 

هذه الظروف اقتصادية مثال يكون اسرافها وسوء تصرفها هو السبب،واذا كانت مشاكل متعلقة باالطفال 
الخ،وهكذا وهذا االحساس المتراكم بانها مخطئة ايا كانت الظروف ...ا في سوء تربيتهايكون السبب ايض

لة مزمنة في حياتها مما يقلل من شانها ويزيد من اقتناعها بانه ال حيلة لها،وهذا يجعلها االحباط حا يجعل
 (32،صمرفت )في نظر نفسها انها مجرد لعبة في يد الظروف

 
 :الصحة النفسية االسرية وبناء االقتدار وحسن الحال-6

اء العادي او يمثل الخلو من المرض الحد االدني من الصحة النفسية،مما يعرف بحالة السو 
ان تحقيق الحالة المثلى من الصحة النفسية لالسرة يتطلب قفزة نوعية تقع مسؤليتها على  اال،المتوسط
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عاتق االسرة ذاتها وكل واحد من اعضائها،ان مشروع ارتقاء االسرة على مستوى جميع االصعدة البنيوية 
هذا المشروع في بناء اقتدار االسرة في محور والوظيفية واالنتمائية،ويمثل مهمتها النمائية الكبرى،ويمثل 

ر في اول،تحقيق حسن الحال حالها وصوال الى السعادة في محور ثاني،وبقدر ماتجتهد االسرة في السي
تبلغ الحالة الفضلى من الصحة النفسية،والبد من تكرار القول بانها ليس  هذا المشروع مزدوج المحاور

و فرص تقدم عفويا،بل هو مسالة ارادة بناء حياة ،ومسؤلية بناء المسالة ليست مسالة حظوظ  توهب،ا
حياة تتصفان باالقتدار وحسن الحال،ومهما كانت الصعوبات والمعوقات يظل هناك دائما امكانات غير 

 (61،ص 6101:حجازي )منظورة للعمل والسعي،وتظل هناك طاقات الحياة التي تصر على ان تتحقق

 :لكيانيبناء االسرة القتدارها ا-3

والعجز،التي اهتم بها علم  واالضطرابيمثل االقتدار الكياني الوجه النقيض لحاالت القصور 
النفس المرضي تقليديا،ولقد امسى بناء االسرة القتدارها قضية ملحة في العالم الراهن الذي يحكمه قانون 

التي  ادهار فوأ لألسرةة الكلية جلى في الكفاءالقوة في مختلف اصعدة الحياة ومجاالتها ونشاطاتها،وهو يت
،ويتالزم معها كل من الكفاءة ( فيما يتجاوز مجرد الصحة الجسمية)تتضمن كل منم اللياقة الجسمية

النفسية واالقتدار المعرفي الذي يمثل بطل الساحة راهنا ومستقبال على الصعيد العالمي،حيث حل محل 
لمعرفي في كسر الحدود والقيود امام انطالق االفكار قوة المال والموارد االولية،يكمن سر االقتدار ا

ة بادئ ذي بدء في نوعية وتجاوز الروتيني والمألوف في الفكر و الممارسات والتعامل،مما يتم داخل االسر 
الى   واألكيدوتفاعالتها وتوجهاتها،وتتالزم معها الجدارة المهنية التي تمثل جواز العبور المضمون عالقتها 

،وهي بدورها تضع اسسها في االسرة من خالل تربية الجهد واإلتقانجتماعية من خالل الجودة االهلية اال
فيما  المدرسةالبناء وتمثل معيار االتقان في العمل،هنا تكون االسرة بصدد بناء الجدارة التي تكملها 

تمثل احد  فرادهاوأسرة بعد،ويتمم ذلك الكفاءة االجتماعية ورسوخ الهوية واالنتماء ،والحصانة الخلقية لال
العولمة،وال تبنى الحصانة الخلقية من خالل التحريم  وآفاق االنكشافاهم مقومات االقتدار  في علم 

والتجريم والتاثيم التي تقيد الطاقات الحية،وانما هي تقوم على اساس مقومات الصحة النفسية الفضلى 
وادع  وحرب التخويف ال تشكل حصانة خلقية،اذ ومقومات االقتدار،ولقد اصبح معروفا ان الزواجر والر 

سرعان ما تتهاوى امام مختلف المغريات وتفاقم الحاجات،حين تتراخى هذه الزواجر والروادع،على االسرة 
ان تتمتع بحصانة ذاتية وان تنمي هذه الحصانة لدى االبناء،بما يمكنهم في االنطالق في امان  في 
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تها واخطارها المتزايدة،وهكذا فان بناء االسرة القتدارها هو بناء هوية خوض غمار الحياة الراهنة وتحديا
 .متينة لذاتها تمكنها من االنفتاح الواثق على الحياة

واالقتدار هو مرادف للتمكين الشامل في معناه الواسع،حيث يمسك االنسان بزمام مصيره،ويصنع 
تحقيق حسن الحال،وهو ليست مجرد سمات نستقبله ويفرض مكانته،ودوره في الوجود وصوال الى حالة 

وخصائص تتوفر لدى فئة من الناس وال تتوفر في اخرى،بل هو عملية تبنى من خالل اطر اجتماعية  
وبيئة وسياقات مالئمة،انه ليس معطى ثابت مستقر وانما هو رهن بالتكيف والمرونة التكيفية لالسرة،والتي 

 .،حيث تتمكن االسرة من تمكين طاقاتها وفرصها"كيفيةالت اللياقة"في اقصاها فيما يطلق عليهّ 

ويرتبط بناء االسرة االقتداري بشبكة عالقاتها المنمية مع الناس االخرين،وروابطها 
االجتماعية،وبحثها عن الروابط والسياقات االجتماعية المسيرة،ان تغيير معطيات البيئة وشبكة العالقات 

ن السلبي ،يشكل احد اوجه بناء االقتدار،كيف تفتش عن مواقع من خالل االيجابي منها واالحتراز م
ميسرة  وتتعاون مع اناس واسر ذي مهارات ووصفات ايجابية؟ كما ان الفشل في وضعية او عالقات 

السياقات التي توفر فرص اطالق طاقاتها  تكتشفسرة ان ليس مطلقا كذلك هو الحال مع النجاح،على اال
ن التركيز على ماهو تثمير فرصها مما يساعدها على بناء اقتدارها،بالد مالحية وتوظيف مهاراتها و 

،مما يمنحها فرصا ( اقتدارهابناء )منها فقط،على االسرة ان توسع نطاق مجال جدارتها وكفائتهاموجود 
تكيفية اكبر تهيئ السبيل امام المزيد من بناء االقتدار،وصوال الى كسر حواجز الجمود والرتابة،ونسف 

 .كان يعتبر قدرا مفروضا المجال لتجاوزهما

بالطبع فان تحديات البيئة قد تكون مقيدة او ميسرة لبناء االقتدار،حتى في هذه الحالة فان قدرة 
،بقدار نجاحها تدريجيااالسرة على المجابهة والمثابرة في وجه الظروف الصعبة والعثرات سيجعلها تنمو 

لمثابرة،وينمو االقتدار بقدر تمكن االسرة في التعامل مع التحديات في تزويد ذاتها بوسائل  المجابهة وا
االقتدار وبعض خصائصه  لتمنيهالهامة،فهذه التحديات والظفر في التعامل معها يمثل متطلبا سابقا 

مسدودة االفاق وعديمة  الوضعياتالثقة في النفس،ابتداع الحلول،القدرة على التراجع واالنكفاء ازاء :مثل
ج،اذ تتحول المكابرة عنصر ضعف تدخل االسرة في مآزق بسبب تدني الحس الواقعي،اذ تتطلب المخار 

  .ظرف الحياة احيانا شجاعة التخلي واالنسحاب التي تدل على الفطنة في التوجه الذاتي
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الفطن هو من يعرف متى ينسحب في المكان والزمان المناسبين،مما يشكل حفاظا على الطاقات  
الهدر في مساع مسدود االفق،يحدث المازق الفعلي الذي يلقي باالسرة في حالة العجز وصيانتها،من 

معين،ويتعذر التخلي عنه في االن عينه،ويكمن الحل في حالة  هدفالفعلي حين يتعذر الوصول الى 
 باب يمكن غلقاالنسحاب والتخلي في استبدال وسائل الوصول،مما يدل على االقتدار في الممارسة، فاذا 

 (01-06-ص ص،6101:حجازي )التفتيش على ابواب اخرى يمكن ان تفتح

 : الوظيفة النفسية لألسرة -6

 :ويكمن إجمالها فيما يلي 

توفير الدعم النفسي لألبناء وذلك بمراعاة مرحلتي الوالدة واإلنجاب وخصوصية احتياجات كل  
الجنين في رحم أمه يتأثر بالكثير من  أثبت العلم الحديث أن ،ال الحصرمرحلة، إذ وعلى سبيل المثال 

فالعالقة الزوجية بين الزوج وزوجته أثناء مرحلة الحمل لها  ،المثيرات التي تؤثر على سلوكياته فيما بعد
البيولوجيا بضرورة إعطاء رعاية أثرهـا العميق في التكوين العصابي لدى الطفل وهنا يوصي علماء النفس و 

 .المرحلةخاصة للزوجة الحامل في هذه 

وال يتوقف هذا الجانب هنا فحسب، بل حتى خالل سنوات اإلنجاب األولى اين تزداد أهمية 
الرعاية النفسية لألبناء في هذه المرحلة من عطف وحنان وتغذية روح اإلنتماء الوجداني لديهم، ولن يتأت 

يجابي مع األبناء  .ذلك إال بخلق ثقافة حوار بناء وا 

 : لألسرة الوظيفة االجتماعية -1

ْنَيا : )لقد فطر هللا عز وجل الناس على حب أوالدهم قال تعالى  ٱْلَماُل َوٱْلَبُنوَن ِزيَنُة ٱْلَحَياِة ٱلدُّ
اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربِ َك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَماًل   .(62سورة الكهف اآلية ) ( َوٱْلَباِقَياُت ٱلصَّ

وهنا  تنشئةللة لتكون حلقة من سلسلة المراحل القبلية من هذا المنطلق تأتي الوظيفة اإلجتماعي
كالحنان ( روحية)كالتغذية و( مادية)تجدر اإلشارة إلى أن األبناء يحتاجون إلى نوعين من الرعاية 

والعطف، كما ذكرنا سالفا، وفيما يتعلق بجانب التغذية لدى الطفل فقد أكد هللا سبحانه وتعالى على هذا 
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َضاَعَة َوعَلى ٱْلَمْوُلوِد َلُه رِ َوٱْلوَ : )في قوله  ْزُقُهنَّ اِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ ٱلرَّ
 .(633سورة البقرة، اآلية )(  َوِكْسَوُتُهنَّ ِبٱْلَمْعُروفِ 

حليب )عون رضاعة طبيعية وتجدر اإلشارة هنا أن العلم الحديث قد أثبت أن األبناء الذين يرض
سيتمتعون بصحة جسمية ونفسية وروحية جيـدة، بينما الذين يعتمدون في تغذيتهم على بدائل أخرى ( األم
سيكونون أكثر عرضة لألمراض المختلفة هم وأمهاتهم، إال أن ( الخ...حليب اصطناعي، أنواع العصير )

العهد فإن هناك إهمال لجانب التغذية الطبيعية،  المالحظ في واقعنا المعيش السيما عند الزيجات حديثي
فأصبحن يقدمن بدائل غذائية ...وهذا تحت مبررات ال مبرر لها كالحفاظ على جمال المرأة وصحتها

 .ألطفالهن، وهذا ما انعكس سلبا على صحة وسالمة األبناء 

عيدا عن الضغوط وفي هذا المجال فقد دعا اإلسالم إلى إيجاد وسط مستقر ينشأ فيه األبناء ب
 .اخرجه الترميذي."خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي": النفسية واالجتماعية ، قال ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا وقد أكد علماء التربية أن هناك مراحل أساسية للتنشئة االجتماعية المثلى لألبناء، إذ أن 
، ثم مرحلة التنشئة االجتماعية الثقافية، ثم (عيةاصطلح عليها بالمرحلة الطبي)المرحلة األولى البيولوجية 

نسانيته ،أهم مرحلة وهي مرحلة الطفل المبدع  ).أي الطفل إطار الغد وما يؤديه تجاه أسرته ووطنه وا 
  (.021ص ، 6112:عيســات 

 :كيف تساعد االسرة على شفاء المريض-2
تي المستعملة حينما يمرض ان الجانب الهام الي ثقافة اسرية هو استراتيجية العالج الذا

الناس،حيث يتم التعرف على المرض وتسميته ثم عالجه بواسطة االمهات والجدات،بالتالي فان اشكال 
 .العالج الذاتي تعد ادوارا حقيقية في ثقافة االسرة ولها تاثير قوي على صحة الجماعة
ل توسيع واثراء ممارسة ويمكن تضمين الثقافة االسرية كنظم متغيرة في الرعاية الصحية،من خال

العالج العائلي مع االخذ في عين االعتبار السياق االيكولوجي واالجتماعي االوسع،فقد نجح العالج 
عالقة )العائلي في دمج جوانب من العلوم االجتماعية والسلوكية كما انتقل من نموذج عالجي ثنائي

 (طبيب-مريض–بين اسرة  عالقة)الى نظم عائلية لنموذج الرعاية الصحية (طبيب-مريض
 (.011-016،ص ص 6112:خليل) 
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 :االجتماعيةالنفسية و العالج النفسي عند بيك في ضوء بعض المتغيرات -ثالثا

 :العالج المعرفي عند بيك -0

 النظرية مبادئ على يرتكز الذي  المعرفي العالج (Aaron T. Beck)بيك  آرون  ويعرف
 سلوكه، يوجه مما الفرد، حول من العالم تصور في العقل إعمال ىعل مبني مباشر اتجاه بأنه،المعرفية

 وذلك اليومية، الحياة متطلبات مع للتكيف وسلوكه تفكيره طريقة تنظيم على المرشد المسترشد يساعد وفيه
 الوقت في المشكالت على ويركز الوقت، قصير نشط، عالج وهو وتصحيحها، الخاطئة األفكار بتحديد

 .نهنا واآل الحاضر

يسعى العالج المعرفي الى تعديل السلوك واالنفعاالت واالدراكات باستخدام نهج معين في العالج موجه 
 (Mélanie Joanisse،p6 .)نحو هدف محدد باشراك كل من العمل والمعالج

رشاد والعائلي، والجمعي، الفردي، العالج في المعرفي العالج ويستخدم  والمراهقين األطفال وا 
 واألحالم واالتجاهات، والمشاعر، كاألفكار للفرد الداخلية  الخبرات على المعرفي العالج ،و يركزوالبالغين

 عنها ينتج بمشاعر لها االستجابة ثم والخارجية الداخلية األحداث لفهم معرفية عمليات إجراء دائما ويتم
 .الجديد على التقييم بناء لوكوالس المشاعر وتغيير المعرفية العمليات لهذه تقييم إعادة يتم وقد سلوك،

 اإلدراكات في إلى التنوع وتقود الفرد خبرات بنية في تؤثر الداخلية والمثيرات ، الخارجية فاألحداث

 طريقة على تؤثر الواقع في لألحداث  الفرد إدراك طريقة أي المعرفي للعالج األساسي المبدأ هو وهذا
 .نحوها وتصرفه شعوره

 مع السلوك وتوافقها صالحيتها ولمدى للمنطق، تبعا واختبارها األفكار مناقشة يتم فإنه لذا
 (6،ص6100أبوسعيد ،.) المرضي السلوك عن واالبتعاد اإليجابي،

العالج المعرفى على أنه مجموعة من األسس والمبادئ التى تؤثر فى  Beak(1976)يقدم بيك 
 :السلوك حيث أن
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المخططات  ).لها عالقة بالسلوك المضطرب وظيفيا  ( تذكرالتفكير والتخيل وال) العوامل المعرفية  -9
،فيتمثل المواضيع  . المعرفية تمثل المعتقدات الحتمي التي يكونها الفرد على عن نفسه وعلى العالم

متسببة في تشوهات منهجية ( وفقا لتجربة سابقة الموضوع )في ذاته بشكل منظم والكن بمحتوى مشوه 
 (Christine MIRABEL-SARRONM.p22 ).اث الحاليةالبناء العقلي جديد لالحد

تعديل هذه العوامل يعد شرطا أساسيا حتى يحدث أى تغير فى السلوك، إذن فالسلوك المضطرب ناتج  -2
األحداث المعرفية : عن نماذج تفكير مشوه تم االبقاء عليه مؤكدا أن هناك ثالثة مفاهيم أساسية هي

Cognitive Eventsرفية ، والعمليات المعCognitive Processes واألبنية المعرفية ،
Cognitive Structures . 

السلوكى بأنه أحد مناهج العالج النفسي، الذى يهدف -العالج المعرفى( 9110مليكة ،)ويوضح 
إلى تعديل السلوك الظاهر من خالل التأثير فى عمليات التفكير لدى الشخص، عن طريق التدريب على 

التحكم فى القلق، والتحصين ضد الضغوط، والتدريب على حل المشكالت، والتدريب مهارات المواجهة و 
االتجاهات، واألفكار، ومفهوم ) على التعلم الذاتى، ويحدث التعديل السلوكى من خالل تغيير المعارف 

 (5فؤاد،ص(.)الذات

الجات لمواجهة سارون ان العالج المعرفي السلوكي  من انجع الع –كريستين ميرابيل  -يقول ماري 
االكتئاب،وتكمن فعاليته في كونه عالج  متطور ومواكب لتطورات المجتمع وتطورات المعرفة العلمية  

الحديثة،وبالتالي هذا التغير سيجعل من نتائج فنيات التدخل العالجي المعرفي تساعد  والتكنولوجيا
 :ليةوذالك من خالل اتباع الخطوات التا.االشخاص المكتئبين بشكل افضل

 (السلوك-عاطفة )عرض النموذج المعرفي-

 تعريف وتحديد األفكار التلقائية السلبية -

 تحديد العمليات المعرفية -

 ( Christine MIRABEL-SARRONM.p22 ).البدء في تقنية التخطيط اإلجراءات-
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 :مبادئ لعالج المعرفى 0-6

a.  وجزها في النقاط االساسية للعالج المعرفي ست بادئمالمجموعة من  جوديث بيكذكرت
 :التالية

أن العالج المعرفى يبنى أساسا  على التقييم المتنامى والمستمر للحالة ومشاكلها فى صيغة  -2
 .مصطلحات معرفية

 يتطلب العالج النفسى تحال عالجي سليم بين المعالج والمتعالج -3
 .اط جماعيالتاكيد على شرط المشاركة الفعالة  والتعاون حيث يرون ان العالج عبارة عن نش -0
 .العالج المعرفى  عالج ذو هدف واضح ومتمركز حول مشكلة ما -5
يركز العالج المعرفى على الحاضر ويتضمن تركيزا قويا على المشاكل االنية والمواقف التي  -5

 .تؤلمهم
 .العالج المعرفى عالج تعليمى في االساس اذا يسعى الى تعليم المريض كيف يكون معالج لنفسه -5
 90الى  0محدد بزمن اذ ان اغلب مرضى االكتئاب البسيط يتطلب عالجهم من العالج المعرفى  -8

 .جلسة
 .العالج المعرفى يستخدم تقنيات وطرقا  مختلفة لكى يثير التفكير والمزاج والسلوك -1

جلسات العالج المعرفى مقننة،فمهما كان التشخيص او المرحلة العالجية فان العالج المعرفي -94
 (31-63،ص ص6112جوديث ،).جلسة مقيد ببنية ثابتة في كل

 :تكمن فعالية العالج المعرفي في كونه 

 منظم-

 موجه نحو المشكلة وهدفه-

 يعلم استراتيجيات وتطوير المهارات التي قد أثبتت نفسها-

 يؤكد على أهمية إقامة عالقة صحية تقوم على التعاون بين المعالج والعميل

(Christine MIRABEL.p22) 
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 :للعالج المعرفي لبيك ساندةلمااالجتماعية النفسية  المتغيرات-2

 :التصورات النفسية للمرض 6-0

 و ارتباطها و مسمياتها دراسة و الجماعية التصورات هي االجتماعي النفس علم مهمة ان
 من لفترة المصطلح أهمل إذ الباحثين، عند صدى دوركايم أمنية تجد لم قريب وقت إلى لكن تمايزها،
 المجتمعات في التصورية الظواهر صوصيةخ على وألح تحليلها  1961موسكوفيتشي جدد أن إلى الزمن

 فهم إلى يهدف فهو الفردي، التصور عن جذريا يختلف الجماعي التصور مصطلح أن اعتبر و المعاصرة
 أعطى وقد المشترك الحس" طريق عن بتكيفها المجتمع تغير و تحول أن للمعرفة يمكن كيف وتحليل
 :"فيقول الجماعي المستوى  إلى الفردي المستوى  من وانتقالها التصورات لنشأة بالغة أهمية وفيتشيموسك
 الذي االتصال حتمية على بالتأكيد الجماعة أو الفرد عند سواء األصلي التنوع االعتبار بعين األخذ يجب
العكس  و جماعي حيصب أن يمكن فردي هو ما كل أن بحيث مشاعرنا و األفراد تالقي و بتجمع يسمح
 بالعقل تستثار إنتاجات و قواعد سيرورات، عن عبارة الحديثة المعرفية العلوم في التصور أصبح و صحيح
 كفعل تعرف الجدلية على التصور دينامية أين الحقيقة، يعكس كبناء التصورات هذه تعرض الفردي،
 ".اجتماعي
 ال التي العالم لمواضيع المختلفة ئصالخصا و العقالني النشاط بين المتواصلة هيغل يؤكد و

 بدالالت الدوام على مشحونة ناشطة عقلية بناءات في إنما و مجمدة تصويرية تجريدات في نتاجها يتجلى
 لما بالغة أولوية بذلك فأعطي نظرة في خاصة بصورة توسيعها جرى  التصويري  للنشاط النظرة هذه جديدة،

 االجتماعية التصورات مصطلح بذلك ظهر و فردي هو ما لهوسرل القصدي الفعل على اجتماعي هو
 .االجتماعي و النفسي المجال هذا رواد أهم سنتناول و إيضاحه في الباحثون  اجتهد

 (31،ص 6106:خاليفية) 
 ولكن طريقته، وعلى ذهنه في بيئته من األشياء بناء الفرد يعيد إذ عقلي، بناء هو اجتماعي تصور كل

 فإن سابقا ذكرنا وكما فيها، يتبلور التي االجتماعية بالظروف تأثره هو اعياالجتم التصور خصوصية
 رانيتأث بدورهما اللذين المتصور والموضوع المتصور الشخص من كل بخصائص تتأثررات التصو 

 باآلخرين، االتصال طريق عن اكتسابها يتم التي االجتماعية والمعايير واإليديولوجيات والقيم باألفكار
 .رادأف عدة بين مشتركة اجتماعية خصائص أنها روباختصا
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 هو وما نفسي هو ما بين يقع مشترك مفهوم هو االجتماعي التصور أن موسكوفيسي ى وير 
 التفكير أصناف من صنفا وليس بحتا نفسيا نشاطا ليس فهو جماعي، وما فردي هو ما بين اجتماعي،

 .واحدة لعملة كوجهين معا االثنين إنه االجتماعي،
 ويعيد المتصور الموضوع يبني الذي هو الشخص فيه يكون  خاص معرفي نمط هو التصور إن

  اجتماعيين وانتاج عملية هو التصور فإن ثانية جهة ومن جهة، من هذا الموضوع ذلك حقيقة تشكيل
 له يعطي للفرد المعرفي فالنشاط االجتماعي، واالتصال والتبادل التفاعل أثناء تتم التصور بناء فعملية
 (01،ص 6106:خاليفية) .للمعرفة االجتماعي التنظيم يضمن الذي هو التطبيع وهذا اجتماعي، طابع

 أو االنتماء جماعة وقيم لمعايير وفقا وتكوينه تربيته تمت معرفيا، إنتاجا المتصور الفرد يعتبر كما
 التفاعالت أثناء منه مفروغا مراأ يصبح تصوراتلل االجتماعي الطابع فإن وعليه والمجتمع، الوسط

 وهي اجتماعية، عالقات نتاج هي راتفالتصو  للتفكير، االجتماعي التطبيع وأثناءراد األف بين االجتماعية
 (023-026،ص ص   6106: الجموعي) .اللغة بواسطة المجتمع وثقافة لقيم ناقلة

 الذي هو وكالسل وهذا لإلنسان، الموضوعي السلوك راسةد على ترتكز االجتماعيةرات التصو  أن
 ما أو الداخلي التأمل وترفض قاطعا نفيا تنفي فهي وبالتالي أيضا، ويقيسه يالحظه أن اإلنسان يستطيع
 الوصول إلى يهدف كان الذي واطسون  كالعالم المدرسة هذه زعماء أبرز أحد أن حتى باالستبطان، يعرف
 إلى تخضع بدورها والتي الموضوعية المالحظة على تعتمد التي الطبيعية العلوم مصاف إلى النفس بعلم

 بها تعلقت التي الغيبية المفاهيم يكن لم من التخلص شعار رفع أنه عن ناهيك والقياس، التجريب معيار
 أن ورغم المعرفية، الضمنية الكامنة باالستجابات يؤمن أن يعني هذا...،راكواإلد والوجدان كالشعور النفس

 إلى عاد ما سرعان االجتماعي التصور مفهوم أن إال الزمن من طويلة ولفترة هيمنت قد السلوكية المدرسة
 مسار عرقلت التي األسباب بين من أن ننسى ال كما االجتماعي، النفس علم مباحث أهم كأحد الوجود
 يرتبط راتوالتصو  األفكار إنتاج بأن يؤمن الذي الماركسي النموذج سيطرة االجتماعي التصور تطور

 (21،ص 6101شين،) .للناس المادي بالنشاط
 أنها كما الجميع، يخص اجتماعي المرض بداية إلى تنظر للمرض االجتماعية راتالتصو ان 

 المعلومات وهذه االجتماعي الجسم من المستقاة المعلومات من تأتي وهي واألسرة، الفرد تاريخ في تبحث
 السلوك أنماط توجه فهي وقيم، معايير من قصص أو حقائق كانت سواء علمانية أو علمية معلومات هي

 .اجتماعية ومشكلة فردية مشكلة يشكل بالتالي وهو المرض، هذا لمواجهة والقيم والمعايير والمواقف
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 للصحة االجتماعي التمثيل لتحليل مقدمة" :في Herzlich 9191 هارزليش لدى ورد فكما
 القيم من مجموعة خالل من رضوالم للصحة االجتماعية التمثالت أو راتالتصو  فيها درس "والمرض
 و حتى للمرض معنى تحدد كما للمرض، ونفسيا منطقيا نموذجا وتضع تحدد التي االجتماعية، والمعايير

 المرض تمثل أو تصور في المتمثلة المعارف هذه ولكن علمية، أو حقيقية غير الصورة هذه كانت ان
 .السلوك تشكل

 من الرغم فعلى الطبية، األنثروبولوجيا ساتاالدر  في خاصة االجتماعية راتالتصو  راسةد وترتكز
 الدائرة، نفس في تنصب أنها إال المختلفة المدارس قبل من تحديدها وصعوبة المصطلحات في االختالف

 المرض، يشكلها التي واالجتماعية الشخصية التهديدات ومدى البشرية والمعاناة المرض فهم يمكن أين
 االجتماعية راتالتصو  اعتبار يمكن كما "الطبية الممارسة متطلبات إطار في كله هذا فهم يمكن وكيف
 المجتمع يحدد التي والثقافية االجتماعية التعبير أشكال أو معرفية، نماذج أو خدعة باعتبارها للمرض
 .لها معنى

 بالصحة الخاصة المختلفة األنثروبولوجية االجتماعية ساتابالدر  المختصون  المفكرون  أكد كما
 يختلف المرض تعريف أن نجد لذا الثقافة، من به خاص نمط المجتمعات من مجتمع لكل أن والمرض

 التصور في يعني إنما المجتمع هذا في اجتماعي تطور وأي الثقافي، نمطه حسب آلخر مجتمع من
 الشخص تهاجم شريرة وروح قوى  بأنه المرض يعرفون  كانوا القديمة المجتمعات في فمثال للمرض، الثقافي
 أنه على المرض يعرف فكان الوسطى القرون  في أما الموت، وربما األلم له وتسبب جسمه داخل وتسكن
 طريق عن تكون  الحالة هذه في بالمرض العناية وأن اآلثام، من إثم ارتكابه نتيجة لإلنسان عقاب

 والتعريف المعاناة، من حالة بأنه يعرف فالمرض اليوم أما المريض، لشفاء وذلك الدينية االبتهاالت
 تظهر معينة راضأع بسبب عقلي،راب اضط أو طبيعي غير بيولوجي ألم هو المرض أن يرى  :العلمي
 (00-01ص ص ،6106:فيروز) الرعاية من معين نوع ويتطلب اإلنسان، على

 في تحمل القرون  ممر على نشأت عام، معنى ذات فهي بعيد زمن إلى السرطان كلمة تعود
 .  معنى وبدون  األخطاء من كبيرا دداع األحيان بعض

 مرادفة دائما كلمة وهي األبناء إلى اآلباء من شفهيا تواصلت اّلتي الخاطئة المفاهيم هذه ومن
 حول الشعبية االعتقادات قاعدة مستوى  على موجودة والقلق بالرعب مملوءة مفاهيم إّنها .للموت شك بدون 

 .السرطان
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 المقولة قبول لنا أمكن الكبير الخوف هذا ترأس اّلتي الرئيسية اداتاالعتق هي ما تحديد حاولنا إذا
 .متعددة أوجهه لكن واحد المرض بأنّ  القائلة الشعبية

 موجودة غير شريرة داللة لوحده يكسب اإلجماع هذا مكان أي وفي األعضاء جميع يمس مرض
 الخاليا تكاثر من ينشأ أّنه ماا متناقضة خاصية المرض هذا يملك ذلك على زيادة األمراض، بعض في
 .تتحطم الوقت نفس في

 يمثل اّلذي الرمز هذا تكون  الشعبي المخيال في السرطان، مثل ويقطع يخرب مرض بأّنه مدرك
رسال مكان أي في التنقل على وقادر يهزم ال اّلذي الوحش فكرة  وهذا جسمنا في مكان أبعد إلى خالياه وا 
 يكون  أن بعد إالّ  يتركه وال بعمق جذوره يطور اّلذي المرض بذلك عادة ندركه .ذلك في نشك أن بدون 
 الكبيرة واآلالم الصحية المشاكل تظهر االعتقادات هذه مختلف على زيادة .العالم هذا من نقله في سببا
 .الرعب من الكبيرة النظرة هذه تدعم اّلتي

 العادات قلقا، ألكثرا األشخاص قرب لها المساعدة الظروف تجد السرطان أسطورة كانت إذا
 المرض، هذا عن الصورة هذه لتثبيت مساعدا عامال عادة تكون  الشعبي المخيال إطار داخل والتقاليد
 الكبير والجهل القلق هذا لتدعيم تأتي له المرافقة تو والنع فيه الخوض وعدم الصمت تتابع إلى إضافة
 .  ةحماق أكثر العتقادات آخر إضافي عامل المرض لهذا المرافق

 ليس أو التحقيق صعب منها والبعض الواقع مع متعارض هو ما منها اّلتي االعتقادات تعدد إنّ 
 .موضوعي تحليل غياب ظل في هذا كل الصحة، من أساس لها

 القلق زيادة المرض بهذا المصاب تالحق اّلتي العار وصمة من ناتجة أنّها تبدو األولى التخمينات
 الخوف تدعم والالمباالة التفكير من شكال يحجب اإلحساسي الجانب الحاالت من العديد وفي العقل، بدل
 (22-22،ص ص 6106:جمال) .المتصور الوحيد المخرج بإدراكها الموت من

 
 :للمرض االمهات تصور-6-6

 المرض هذا يرتبط ما غالبا   أنه إذ الناس نفوس في ووقعا   رهبة االمراض أكثر من السرطان يعتبر
 .الشديدة والمعاناة المحتم الموت مع ناسال أذهان في

 بدون  أو معاناة بدون  يتم ال الشفاء هذا ولكن تاما   شفاء   تشفى السرطان حاالت منرا كثي أن ومع
 .المادي أو االجتماعي أو الجسدي أو النفسي الصعيد على سواء العالج أو المرض من جانبية تاتأثير 
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 (6ص:جازية )
لصحة والمرض يفيدنا في وضع استراتيجية شاملة من اجل نشر ثقافة ان التصورات االجتماعية ل

صحية،واستبدال السلوكيات المفضية لالصابة بالمرض بسلوكيات صحية،وفي هذا الصدد اشارت وزارة 
 .الصحة االمريكية ان نسبة الوفيات  تعود الى مخاطر تعود اساسا بالسلوك

لم يتم التاثير على نوعيتها،قد تصبح مضللة ان المعلومات العامة حول الصحة والمرض،اذا 
وتشكل كوابح ثقافية  تحول دون االستفادة من الخدمات الصحية،وتصعب من مهنة العاملين والممارسين 
بالصحة ،الذين عليهم تكييف تعاملهم مع المرضى بناء على التصورات االجتماعية 

 (61،ص 6111:ومدينب)السائدة

يعطي الفرد االطار الذي يتم من خالله تفسير كل الظواهر التي تمس  فاالنتماء الثقافي هو الذي
 .الجسم بشكل خاص المرض واعراضه

ان الثقافة تنمط استجابات افرادها  اتجاه الصحة والمرض،فالذي يثير خوف وقلق البعض في 
انبه بناء ثقافة ما قد ال يلقى له بال في ثقافة اخرى،فالمريض قد يبني نموذجا تفسيريا في يعض جو 

فردي،والكن هذا البناء التفسيري قد يكون في الغاب منغرسا بعمق داخل الثقافة التي ينتمي اليها الفرد،وهو 
 .ما اسماه الباحثون شبكة معاني المرض

فكل مجتمع اذا يدرك الصحة والمرض وفقا لقيمه وعاداته التي تحددها الثقافة،حتى ان بعض 
افة تنتج مرضاها،ولما كان التصور االجتماعي لطبيعة المرض واسبابه الدراسات ذهبت للقول ان كل ثق

 (666،ص 6111: ومدينب)هو الذي يحدد سلوك الناس في كيفية عالجه او الوقاية منه

 اذ ان هناك اختالفات ثقافية ثابتة في سرعة تمييز االعراض ونوعيتها،ففي دراسة اجريت للمقارنة
تبين ان االنجليز يميلون بدرجة اكبر ،(Burnman.timbers.hough1984)بين االنجليز والمكسيك

الى االفادة بعدم تعرضهم الى تكرار االعراض على عكس المكسيكيين،ان االختالفات الثقافية في الشعور 
باالعراض واالقرار بوجودها عرفت منذ القدم ،واللكن االسباب التي تكمن وراء هذه الفروقات ليست 

  .حد ذلك بشكل كاملمعروفة مفهومة الى 
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الذين يركزون على انفسهم  فاألفرادوتؤثر الفروقات في االنتباه في االحساس باالعراض،
،يكونون اسرع في مالحظة االعراض،من اوالئك الذي (اجسامهم وانفعاالتهم،وردود افعالهم بشكل عام)

بهم،والى مايقومون به من نشاط،وبذلك فان االفراد الذين يوجهون انتباههم الى البيئة الخارجية المحيطة 
يؤدون وظائف مملة،ومعزولون اجتماعيا،وملزمون بالبقاء في بيوتهم ،او يعيشون لوحدهم،اكثر ميال الن 

 .يفيدو بوجود عدد اكبر من العيوب الجسمية لديهم من اوالئك الذين يعملون في وظائف ممتعة

 .(613ص ،6112تايلر،)

 :صورات السرطان في الجزائرت 6-3
في بحث استقصائي حول التصورات المرتبطة بالسرطان في  6110معاوي  مصطفىكما توصل 
،والتي تم توارثها من (KHENZIR)السرطان في العائالت الجزائرية خنزير تسميةالجزائر الى انه يتم 

اشارة لرفضه كما يرفض ،وفيه (CANCER)الحقبة االستعمارية،اذ شبهوها بالوجهة الصوتية بكلمة
الخنزير النه حيوان محرم في الشريعة االسالمية،فمماثلة السرطان بحيوان مشين وشنيع تحول المريض 
الى شخص منحرف،وهو ما ادى الى العديد من النساء والرجال الى اخفاء اصابتهم بالسرطان وخاصة 

 .ر هذه المعتقداتاين ياخذ المرض معنى في اطا.عند االصابة في المناطق الجنسية
وبالرغم من تعدد التسميات التي يطلق الفرد الجزائري على المرض فكل ذلك اليؤثر بقدر الرمزية 

المتوارثة  السلبيةالتي يحملها ذلك المسمى،وما تحركه من تداعيات اجتماعية حوله،وان تلك النظرة 
الخ ...والقلق والحصر اجتماعيا حول تبعث في المريض واسرته مشاعر الذنب والقلق والحزن 

 (.003،ص6106:حافري )
 مرتبط المعرفي، المجال على مهيمنة تبقى السرطان لمفهوم الحالكة الصورة أن نالحظ وعليه

 .والموت المعاناة سجل في تصنفه التي بالتمثالت كذلك
نما فقط ثقافية ليست السرطان تمثالت إن  الصور أن الباحث يقول حيث أيضا اجتماعية وا 

 ألن بهم خاصة عالمة لتكوين أساسية قاعدة يشكل  الفيزيولوجي والتدهور كالمعاناة بالسرطان تبطةالمر 
لى االنعزال االنفراد إلى يؤدي المرض مظهر  كاألصحاء لسنا كاآلخرين، لسنا نحن .عار بوسمة بصمه وا 
 بوضعية دوما تذكر للمرض الفيزيولوجية المظاهر ألن نخيفهم، نحن رؤيتهم، في الناس يرغب ال من نحن

 اختياراته وعلى المريض معاش على االعتقادات لهذه القوي  التأثير على كذلك هنا نتساءل وعليه الموت،
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 يستطيعون  ال مرضى اتجاه بالمسؤولية أم بالذنب اإلحساس على المحافظة في تساهم قد التي العالجية
 الذين فقط هم المحضوضين أن يعتبرون  مألنه المرض اتجاه إيجابي موقف أو دفاعية روح على الحفاظ
 سلبية تكون  قد الشخصية المراقبة األفعال لقدرات الزائد التقييم أن ذلك إلى أضف .النجاح من يتمكنون 
نما اجتماعية تركيبة إلى المريض معاناة عن التعبير من التقليص يمكن ال بحيث  هذه أن على نؤكد وا 
 قد للمرض، االجتماعية والنماذج مرضه اتجاه الشخصي معاشه مع المريض يتعامل حينما تظهر المعاناة
 على تساعد والتي المهيأة، األحكام الستقبال خزان تكوين إلى وتمثالته للسرطان االجتماعي الخيال يؤدي

 (26-20،ص ص 6106:شدمي)بالمريض الخاصة المعاناة مع التعامل أو التدهور
 

 :ر نوعية العالجاختياودورها في  العادات والتقاليد-3
يرى المختصون في مجال طب االسرة والمجتمع انه لكي يمارس طبيب االسرة والمجتمع عمله 

تخصص جديد يعرف اليوم في  نشوؤوالتقاليد امر الزم،وقد ادى ذلك الى  بالعاداتبنجاح فان معرفته 
الصحة  تقاليد علىتخصص يعني باثر العادات وال وهو،"االنثروبولوجيا الطبية"االدب الطبي باسم

العادات والتقاليد وفهم الثقافة  ودراسة،فالبد اذا بذل مجهود لمعرفة  (060ص :الشاذلي واخرون )عموما
 .المميزة للمجوعات السكانية

في  منشرهالمعاون الصحي عن ما اذا كانت الحصبة  سالففي احدى الرحالت البحثية للكاتب 
اذا ليس في سجله سوى بضع حاالت،وعند زيارة بعض البيوت المنطقة،فاجاب بانها تكاد تكون منعدمة،

ون الصحي من الحاالت اي،والسبب في خلو سجل المعفي القرية اتضح ان الحصبة منتشرة بشكل وبائ
الى المستشفى،فهي من  وأ،ان الحصبة من االمراض التي ال يذهب بها االهالي الى المعاون الصحي 

المصابون ال يالمسون  فاألطفالمن االعتقاد في المسببات والعالج، االمراض التي يدور حولها الكثير
من حدة المرض وضعف المقاومة،من غير  العظمىالماء وال يخرجون في ضوء الشمس،ويموت الغالبية 

ان يعرف المعاون الصحي للباحث عن الوفيات،وذلك مرده اساسا لجهله بالعادات المحلية لتلك 
 .ي البالد العربيةالمنطقة،واالمثلة كثيرة ف

 :اقبال حاالت الدراسة على العالج البديل على حساب الطب الرسمي-6
منذ العصور القديمة الى يومنا هذا اصبح الطب له خاصة تضمن االستمرارية،والتطور واصبح 

 ي،رغم التحوالت والتغيرات الطارئة على المجتمع،اال ان التصورات االجتماعية مازالتمينافس الطب الرس
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تتقاسمها القضايا الغيبية والموضوعية،وهذا راجع الى العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
للمجتمع،دون اغفال اهمية االوضاع الطبقية التي تلعب دورا بارزا في اساليب مواجهة المرض،ففي 

مع الطب  االقبال على الطب الشعبي بكثرة ودون أي اصطدام او تناقض مازالالمجتمع الجزائري 
 (006،ص 6103:تامي نب).الحديث،اذا يتم بشكل موازي له احيانا او كبديل له احيانا اخرى 

لقد اضاف المخيال الشعبي كل ماله عالقة بقضاء الولي سواء اكانت احجار او تربة او تابوت 
او مياه فكلها مقدسة،فقد اصبح كل شيء في فضاء الضريح له فاعليته فيجلب الخير ويدفع 

مكروه،فالحجارة الموجودة داخل االضرحة تحمل  قداسة وطهارة يتم التبرك بها،ويطال التقديس ايضا ال
التي تغطي التابوت،وهكذا فالتبرك باشياء الوالي يزكي الزائر ( الخضراء والبيضاء)االعالم واالقمشة

الخاصة فال يجوز اطالقا ويطهره من ذنوبه،كما ان االشجار المجاورة لضريح الوالي لها حرمتها وقداستها 
بها محرم صيدها او قتلها،واكثر انواع االشجار تواجدا في فضاء  ستضلكسرها ا،حتى الطيور التي 

الضريح هي النخلة،فالنخلة في المخيال االسالمي الشعبي  فيما يخص قدرة هذه االشجار على شفاء انواع 
 (031،ص 6103:تامي نب).االمراض،عديدة من 
 

 :لمواجهة السرطان التي تبنتها االمهات عينة الدراسة الغير رسمية العالجات-1
لقد تنوعت العالجات الغير رسمية التي تبنتها االمهات حاالت الدراسة الحالية ،والتي لم تخترنها بطريقة 

ر الذي يحملنه على طبيعة المرض من حيث ااعتباطية وانما كان االختيار على حسب التصور واالفك
 .ونجوع العالجالمسببات 

 :الطب التكميلي 1-0

لدراسة على األمريكيين أجِرَيت عام  ايستخدم الكثيُر من مرضى السرطان الطبَّ التكميلي؛ فطبق
٪، قد استخدموا بعَض طرق العالج 38، فإن أكثر من ثلث عدد البالغين، وهو ما يعادل حوالي 2445

األشخاص الذين استخدمو العالَج بالطبِّ التكميلي  كما أظهرت الدراسات أنَّ غالبيةَ . بالطب التكميلي
وتتشابه . ٪ ممَّن تعافوا من المرض أنَّهم استخدموا الطبَّ التكميلي04وذكر . كانوا من مرضى السرطان

معدَّالُت من استخدموا الطبَّ التكميلي في عالج السرطان ومعدَّالت من يعانون من أمراض مزمنة أخرى، 
وأشهُر الطرق . والربو ومرض األمعاء االلتهابي ومتالزمة القولون العصبي والقرحة مثل التهاب المفاصل
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٪، يليها 24التي استخدمها الناجون من السرطان كانت العالج باألعشاب والمنتجات الطبيعية بنسبة 
 .٪1٪، ثم التأمُّل بنسبة 90س العميق بنسبة فُ طريقة التن ماستخدا

َج بالطبِّ التكميلي شائٌع بين مرضى السرطان، بالرغم من أنَّه تقول دراساٌت أخرى إنَّ العال
كما أظهرت الدراسات أنَّ مرضى السرطان غالبا  ال يتوقَّعون . ُيستخَدم على نطاق  واسع في حاالت  أخرى 

الشفاَء عند استخدامهم طرق العالج بالطبِّ التكميلي، ولكنَّهم يستخدمونها لتقوية جهاز المناعة وتخفيف 
ويقول . اآلالم أو لعالج بعض اآلثار الجانبية التي يعانون منها والناتجة من المرض أو عن معالجته

القليُل من مرضى السرطان إنَّهم يستخدمون الطبَّ التكميلي ألنَّهم يئسوا من طرق عالج السرطان 
عة، حيث يسعون إلى السيطرة وُتعدُّ حماسُتهم عنَد استخدام طرق العالج بالطب التكميلي ميزة ناف. المعتادة

تهم أو يكون لديهم إيماٌن كبير بالطبِّ التكميلي  .على صحَّ

إلى أنَّ الكثير من مرضى السرطان أو الناجين منه يستخدمون الفيتامينات  توتشير الدراسا
ية لهم مي الرعاية الصحِّ  (031،ص6106:عبد العزيز) .والمعادن، دون علم مقدِّ

 :الطب الشعبي 1-6

ان الطب الشعبي عنصرا من الفلكلور،يوجد في ثقافات يذهب التقليد بين بنية  Yoderيودربر يعت
الى المناطق الجبلية المنعزلة التي ال تربطها مع العالم الخارجي وسائل  باإلضافةصالحة لنموه وازدهاره،

دده مصطلح شعبي على نحو ما ح يودراتصاالت او مواصالت، ضمن الناحية االصطالحية حدد 
التي توصل الى تعريف لهذا المفهوم،ليس بمعنى الطبقة او المستوى الثقافي في  ريتشارد فايس

المجتمع،وانما كطريقة للتفكير يعيش االفراد في داخلها،وتتحدد في عالم اليوم مع غيرها من انماط اخرى 
 . للتفكير

تقليدية حول المرض الطب الشعبي عبارة جميع االفكار ووجهات النظر ال يودريعتبر  كما
والعالج،وما يتصل بذلك من سلوك وممارسات تتعلق بالوقاية من المرض،ومعالجته بصرف النظر عن 

 (011،ص 6103:تامي ا نب).النسق الرسمي للطب الرسمي
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 على والمثال عنه بديال أي التقليدي الطب مكان الطب هذا يستخدم" وال نقصد الطب البديل الذي
الجراحة  من بدال السرطان لعالج معينا غذائيا نظاما مثال يستخدم فيه البديل العالج نأ نجد البديل الطب

 (021،ص 6106:شين)التقليدي الطب به يوصي والذي الكيميائي العالج أو االشعاع أو
والعالج البديل ( complementary medicine)يستخدم بعض مرضى السرطان العالج المكمل 

(alternative medicine) تسمى طريقة عالجية ما بأنها عالج مكمل عندما تستخدم جنب ا إلى جنب،
وتسمى طريقة عالجية ما بأنها عالج بديل عندما تستخدم بدال  من العالج . مع العالج الرئيسي

والعالج بالتدليك، ومنتجات األعشاب، والفيتامينات أو  ،(acupuncture)ويعد العالج بالوخز .األساسي
 .المكمل والبديل ائية الخاصة، والتخيل، والتأمل، والتنمية الروحية أنواع ا من العالجاألنظمة الغذ

يقول أشخاص كثيرون إن هذا العالج أشعرهم بمزيد من االرتياح، غير أن بعض أنواع العالج 
. وهذه التغيرات ربما تكون ضارة بالمريض. المكمل والبديل قد تغير من طريقة عمل العالج األساسي

كما أن بعض أنواع .ناك أنواع أخرى من العالج المكمل والبديل قد تكون ضارة إن استخدمت وحدهاوه
  .العالج المكمل والبديل غالية الثمن، وقد ال يشملها التأمين الصحي بالتغطية

إن التطورات في االكتشاف والعـالج المبكـرين للمـرض تعنـي شـفاء الكثيـرين مـن مـرض السـرطان، غيـر 
فالخاليـــا الســـرطانية التـــي لـــم يـــتم . ء ال يمكـــنهم أن يتيقنـــوا مـــن عـــدم عـــودة الســـرطان مـــرة أخـــرى أن األطبـــا

اكتشافها تظل داخل الجسم بعد العالج، ورغم أن المرض قـد يبـدو أنـه تمـت إزالتـه أو تـدميره بالكامـل، فـإن 
 االمريكيـة والصـحية االنسـانية الخـدمات دائـرة)وهذا مـا يطلـق عليـه األطبـاء اسـم االنتكـاس. عودته ممكنة

 (21-20،ص ص6112:

 والتجبير الكيك"الطبيعي الشعبي الطب"أولهما قسمين، إلى المستعمل الشعبي الطب تقسيم ويمكننا
 باألحجبة العالجك"او السحري  الغيبي الشعبي الطب"يسمى وثانيهما ،...األعشاب واستعمال الكسور
 معدن وتذويب البخور، واستخدام الماء، في صالرصا معدن وضرب األولياء أضرحة وزيارة القرآنية

 الناس لتعلق وذلك األكاديمي، الطب ُتنافس تزال ما التي األخرى  العالجية الطرق  من وغيرها الرصاص،
 (002،ص 6100سرقمنة،)األمراض من كثير عالج في نجاعتها في واعتقادهم بها
 :العالج باالعشاب5-2-9
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 كل في تنبت فاألعشاب لذلك .دواء ء دا لكل خلق قد الىتع هللا أن على الشعبي الطب يعتمد
 .بالغريزة منها ينفعه ما إلى الحيوان اهتدى و بالعقل، منها يشفيه ما إلى اإلنسان اهتدى قد و ،مكان
 و وعصائر بذور و جذور و أوراق و ثمار و أزهار من التسعة أقسامها و الشجيرات و األشجار فهناك
 و البذور، يستخدم أخرى  تارة و األوراق، يستخدم فتارة .ألمراضه ا عالج اإلنسان استخدمها الخ،... لحاء
 و يجففها و أخرى، مرة منقوعها يستخدم و مرة الخام حالتها في عليها يعتمد فهو كذلك .الجذور ثالثة تارة

 .هكذا و تالية مرة أخرى  عناصر إليها يضيف
 في و الظالل، في و الرطبة األماكن في تنبت التي الطبية النباتات اإلنسان استخدم كذلك و

 اجزائها و الحيوانات لحوم على اعتمد كما .الشعاب و المروج و البحيرات و األنهار و الراكدة المياه
 التي مخلفاتها و الحشرات أنواع كافة استخدم و ريش، و غدد و افرازات و عظام، و جلود من المختلفة
 )مرارة( منها و االستشفاء في مخلفاته و الحيوان جسم من أجزاء استخدم و العالج، في لتجربتها اهتدى
 و الرديئة للقروح القديم الجبن و الجراحات، تورم لمنع الطري  الجبن و األعصاب، لجروح كغالف األغنام
 و المزمن الربو إلزالة الفلفل مع لتتكلس كاملة السلحفاة أحرق  كذلك .الجراحية العمليات بعد للمريض

 فعرف .العالجية األعشاب و النباتات ، السيما (يثالخب السرطانات و القروح عالج و القرحة،)و لسلا
 العالج في بأكملها عائالت فقد خصصت هذا من أكثر و الصحية، فوائدها و مزاياها و خواصها

 عجزت فإذا .فاداألح و األبناء رثها منهم ي و األجداد، و االباء من الخبرة و المعرفة يرثون  باألعشاب،
 (6-0 ص ص،6106:علي)العالجية  لحاجاتهم يكفيهم ما الخارج من األفراد جلب المحلية النباتات

 :المعالج في الطب الشعبي1-6-0-0

هو ذلك الشخص الذي يحترف الممارسات الطبية سواء كانت سحرية او طبيعية او جراحية،والذي 
للتعامل معها بالوصفات ة،وتحديد احتياجها الة المرضييلجا اليه الشخص بسبب مقدرته على تشخيص الح

وقد تنتقل تلك القدرة العالجية عن طريق الهبة الالهية،او بالوراثة،او ،او الطرق الجراحية او السحرية 
 (003،ص6103بن تامي ، ).باالدعاء 

 ولديه حريةس بقوى  تمتزج عادة التي والقوة الكاريزما صاحب انه على ايضا يعرف الشعبي المعالج
 لكي المريض يفهمها ال بطرق  وألفاظه وحركاته جسده، اعضاء واستخدام والخداع الكذب ادماج على القدرة
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 the)المعالج هذا على يطلق ان االمر يصل وقد والتصديق االعجاز من بهالة وممارساته تهاتفسير  يحيط
clenic) (660،ص 6101:شين)العيادة بمعنى 

 والشامان الشعبيين المعالجين بين ركةالمشت الخصائص 1-6-0-6

 والميزات الخصائص بعض في العالم اقطار كل في الشعبيين والمعالجين الشامان من كل يشترك
 :منها بعضا سنذكر

 ثم ومن اليه المجتمع داافر  من ممكن عدد اكبر لجذب والتميز الغموض من بهالة الشخص إحاطة-
 .تصديقه

 ببعض ويتفوه سحرية، اخرى  ووسائل الطبيعة من يستمدها عالجية ناصرع على الشعبي المعالج يعتمد-
 لدى مفهومة وغير غريبة اغلبها في تكون  التي الجسدية الحركات من بعدد القيام لدرجة والكلمات االلفاظ

 .المعالج الشخص
 .نفسية او عضوية كانت سواءا المرضية الحالة تشخيص وبالتالي االحالم تفسير على قدرته-
 في والمتخصص باالعشاب، المعالج فمنهم التصنيفات من عدد الى الشعبيون  المعالجين يصنف-
 (666،ص 6101:سعيدة شين)..،رالكسو  عالج في والمتخصص السحر، فك

 عدة تداخل إلى هذا ويعود يومية مالحظات وليدة المرضى بعض طرف من العلمي الطب قبول عدم إن
 والمرض للصحة اإلنسان يضعها التي الداللة خاصة ، وأخالقية يةودين فلسفية اعتبارات ذات عوامل
 في تفكير ضرورة إلى يؤدي ما هذا للطب، العلمي التصور مع تتعارض أن يمكن والتي االعتقادات وتعدد
وهذه .الصراعات لتفادي وهذا الوضعيات هذه مع يتأقلم لكي نموذجي طبي لتفكير ضروري  تغيير حدود

لمريض واسرته يلجؤن الى عالجات اخرى غير العالجات الطبية ،وهذه العالجات قد تجعل ا العوامل
تختلف من مجتمع الى اخر حسب الثقافة والمعتقدات السائدة خاصة منها التي تخص مخيال الصحة 

 :والمرض ومنها نذكر

 :الطبي السحري  1-6-6
المجتمعات والثقافات،يطلق  وهو نوع من انواع الطب الشعبي،ويرتبط هذا المفهوم بمرحلة تمر بها

ليبه العالجية اعليها مرحلة ماقبل العملية،يسود فيها نوع من الطب الشعبي االجتماعي،وتعتمد طرقه واس
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الساحر ،المعالجين الروحانيين :على ممارسات سحرية والشعوذة،مما ادى الى ظهور مسميات محلية مثل
 .وغيرهم

هدف  تحقيق رغبات الناس التقليدية المعروفة،وفي ان الممارسات السحرية كانت والزالت تست
مقدمة تلك االغراض ياتي موضوع شفاء المرض بشتى انواعه،حيث ان هناك اعمال ووصفات سحرية 

،ايضا عالج ...المدونة في الكتب المتخصصة في عالج االمراض،بدا بامراض العيون والحمى والصداع
والطالق،واالنحراف،والحزن الدائم،واالمراض النفسية مثل المشاكل االجتماعية كالخالف بين الزوجين 

ومن بين الطرق المستخدمة في .ادخال السرور على الحزين،والتخلص من االحالم المزعجة والوساوس
 .التعويذة او االحجبة،الرقى الغامضة،وبعض االعشاب والوسائل الطبيعية:العالج بالسحر هي

 (:الديوان)العالج بواسطة طقوس الزار 1-6-6-0
يشير مفهوم مصطلح الزار من خالل الطقوس المرتبطة بممارسته،وان هناك بعض االرواح 

 متعددةالكائنات الشريرة مسميات  ،وتطلق على تلك(المرضى)الشريرة او الجن تتواجد مع بعض االفراد
اد تحت ظروف ابليس،الجن،التابعة،الشيطان ،وهم مخلوقات غيبية تسبب المرض واعتالل صحة االفر :مثل

 .صحية ونفسية معينة يمرون بها في حياتهم،مما تتطلب حالتهم المرضية ضرورة اقامة حفالت الزار
ويقود تلك العملية شيخ الزار او كاهن الزار عند المسيح،والذي يقوم بعملية بكل ثقة لدرجة توحي 

لطب شفائه،ويقوم ذلك القائد للمريض بفعالية الطقوس التي يقوم بها ذلك الساحر في تخليصه مما فشل ا
مر به أي فيلبي المريض كل ما( او حقيقي-مزيف)بنقل رغبات الجن الى المريض ،من خالل تلبس جني 

اضاحي بهدف ارضاء الجن لتنفذ هي بدورها الطرف الثاني من االتفاق وهو عالج  قائد الزار من مال او
 .المريض 

 :صالحينالعالج عن طريق زيارة االولياء ال 1-6-6-6
متفوقين على  وكانوافي وقت مضى بين الناس ، عاشوااالولياء الصالحين هم ناس صالحين 

في المعتقدات الشعبية لديهم  واألولياءغيرهم  وكانت لهم كرامات مايدل على جدارتهم بلقب االولياء،
به  ة دعوة من يلوذشفاء المرضى،تلبي:كرامات تمكنهم من القيام بممارسة اصناف من المعجزات من بينها 

من الناس في أي امر من االمور،ومن اشهر االمراض التي يذهب الناس من اجلها لالولياء الصالحين 
 إلضافةباهي الحمى،االمراض العصبية والنفسية،امراض العيون،واالمراض المستعصية مثل السرطان ،

 (032-032،ص ص  6103:فيروز.) الى المشاكل االجتماعية
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 :الغير رسميات التي يقوم عليها الطب االعتبار -2
 :الثقافة2-0

البد من اإلشارة إلى مفهوم الثقافة من المفاهيم التي حظيت بتعاريف كثيرة جدا ألنه مركز اهتمام 
 ...(النفس،األنثروبولوجيا،االقتصاد،إلخعلم االجتماع )االجتماعية الباحثين من العلوم اإلنسانية و منكثير 

الثقافة هي جانب :"لقد قال.لكنه شامل  تعريفا بسيطا (Herskofits 1948) فيتشفقد عرفها هارسكو
 ." البيئة أو المحيط الذي هو من صنع البشر

الثقافة ال وجود لها ما عدا ما :"ئالقا لقد.عرفاها تعريف سلوكيا فقد Bamlund anda rakiأما 
مجرد مبني على ما يظهر من صفات عامة وهي مفهوم .يتجلى منها في سلوك األفراد الذين ينتمون إليها

 ."في سلوك جماعة من األفراد

 :أن عناصر الثقافة أربعة هي (Hofstede 1990)هوفستيد قد بين 

و تشمل اللغة اللفظية و اللباس الذي يلبسه األفراد و كل ما يعمل على تعزيز  (symbols)الرموز -
 .والء الفرد للجماعة التي ينتمي إليها

 .و هم الذين يتخذهم المجتمع قدوة للخلف يقتدون بهم و يتعلمون منهم (Heroes) األبطال-

 .تشمل الروتينيات اليومية التي تعبر عن القيم،و هي تدعم القيم و تعززها و (Rituals) الطقوس-

و هي .و هي الجانب الخفي من الثقافة الذي ال يستنتج إال من خالل سلوك األفراد (Values)القيم -
 (6111دمحم مقداد،.) جانبا واحدا فقط من جوانب الثقافة المختلفة تشكل

على دور الثقافة في قضايا الصحة والمرض،حيث ال اسة االجتماعية واالنثروبولوجية الدر  وأكدت
يمكن فهمها بمعزل عن البناء االجتماعي والثقافي،فقضايا الصحة والمرض تتعامل مع كائنات بشرية 

الوجداني الرمزي  المعنىقاربهم ،وهي بيئة بشرية مسؤلة الى حد كبير عن اهمية سواء من المرضى او ا
التعبيري للعالقات االجتماعية والثقافية،ومن ناحية اخرى هناك مجموعة من االحاسيس التي تدور حول 

ئي حرمة الجسد وتستمد مقوماتها اساسا من المجتمع والثقافة السائدة فيه،والثقافة هي التي تجيز لهؤال
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قدم فيها   Klinmanالذين يمتهنون الطب في االطالع على الجسم البشري دون غيرهم،وفي دراسة 
تعريفا للنموذج الطبي االثنولوجي وميز بينه وبين النموذج الطبي البيولوجي،حيث اوضح ان النموذج 

مختلفة لدى  االول ينظر الى الصحة والمرض على انهما مفهومان يحمالن دالالت لفظية تتحدد بطرق 
المرضى وعائالتهم،والمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها والممارسين العالجيين الذين يتعاملون 
معهم،بينما يختزل النموذج البيولوجي مفهومي الصحة والمرض بمعزل عن الشخص وعن السياق 

يير الثقافة والتفاعالت الى هذين المفهومين  في ضوء معا ينظراالجتماعي والثقافي،فالنموذج االثنولوجي 
الشخصية في حدود االطار الذي ينضم انساق المعاني والمعايير الشرعية،كما يتناولهما في ضوء العوامل 

الدور،وتتركز تحليالته حول الخبرات المرضية الحقيقية للمرض وتبين كيف  وأوضاع والتنظيميةالساللية 
العائلة ومع شبكة العالقات االجتماعية ومع  يتصرف المريض حيال هذه الخبرات اثناء تفاعله مع

الممارسين،فالمرض يتخذ شكال منظما بالنسبة للمريض واسرته في اطار الثقافة السائدة العامة 
العالقات والتفاعالت الشخصية التي يشارك  ةوالفرعية،على نحو موازي لشبكات المعاني اليومية،وشبك

حدد التسمية التي تطلق على المرض وانماط التوتر التي تصيب واسرته والتي في اطارها تت فيها المريض
 (013-061،ص ص 6112:خليل)االسرة بسبب المرض ونظرة االخرين للمرض واستجابتهم له

 إلى يقودنا والمرض بالصحة وعالقته األسري  النظام عن الحديث أن إلى نشير أن ويمكن هذا
 طفلها،وفي صحة في راةالم دور وكذلك والطفل األم ةبصح ارتباطها ومدى األسرية التنشئة عن الحديث

 تعني والتي بالقدرية كبير بشكل تؤمن كانت إذا العامة الصحة رامجب تعرقل قدراة الم أن نقول الشأن هذا
 تتضمن قد والتي المتوارثة والتقاليد العادات على اعتمادها كذلك والقدر، القضاء على المفرط االعتماد
 بعض في لتاالز  التي الوصفات هذه بعض بشرح كفيل الثالث والفصل رةخط عالجية وصفات

 الوالدة بأن االقتناع مثل للثقافة الذاتي التمركز " عن ناهيك خطورتها، من الرغم على تمارس المجتمعات
 إذا راةفالم وعليه.السنرات صغي بالمولدات االقتناع عليهم الصعب ومن الطرق  أفضل هي الداية بواسطة
 التنمية في يساهم أن أو ينبغي كما بدوره يقوم أن المجتمع من ننتظر ال فإننا األفكار بهذه تعتقد كانت

 الصحية بالثقافة يعرف ما أو الصحي بالتثقيف االهتمام على الدول حكومات عملت فقد ولذلك الصحية،
 فاألسرة عمرها، من متأخرة نس في وليس حياتها بداية منذ ذاتيتها في وتستدخلها إليها تمرر" والتي مراةلل

 طريق عن وأبنائها بناتها إلى الصحية الثقافة تمرير بمهمة تضطلع أن إليها تنتمي اجتماعية جماعة كأول
 إتمام عملية في تساهم أن شأنها من االجتماعية التنشئة طريق إذن وعن فاألسرة االجتماعية، التنشئة
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 إشباع أن نجد المثال سبيل فعلى حة،ار لل وسائل من له توفره يما للمريض واالجتماعي الطبي العالج
 المريض مساعدة أن كما العالج، بعملية يعجل أن شأنه من والفسيولوجية النفسية المريض لحاجات األسرة
 بعد يأتي ثم الشفاء، تحقيق في سيسهم المرض أثناء والترويحية واإلبداعية الثقافية حاجاته إشباع على
 واالتجاهات المعرفة :بأنها تعرف والتي الصحية الثقافة نشر في اإلعالم ووسائل المدرسة، دور ذلك
 البدنية السالمة اكتمال من حالة إلى الوصول من تمكنه والتي للمتعلم الالزمة العلمي التفكيررات ومها

 سالمته تحقيق يضمن بشكل اليومية الحياة مواقف مع التعامل على دراقا ليكون  واالجتماعية والعقلية
) .أنواعها بكل الصحية المؤسسات به تقوم الذي الفاعل الدور ننسى ال كما حاجاته، وتلبية
 (063-066،ص ص 6101:شين

 :الشعبي التراث 2-6
 من الشائعة والمعقدات الثقافي والموروث الفلكلور منها كثيرة عناصر في الشعبي تراثال يتجلى

 تحتل كما جيل إلى جيل من تلقاها التي الثقافية العناصر امع بشكل يعني  تراث ولفظ وأساطير، خرافات
 ،واألمثال كالحكم الشعبي األدب من وغيرها الشعبي راث الت مجال في مهمازا حي واألساطير خرافاتال

 :منها متنوعة اعتقادات الشعبي راثالت ويتضمن
 به حلوال اإلنسان مع تعاملها يةوكيف...الموتى وأرواح والعفاريت كالجن العلوية بالكائنات االعتقاد -
 .منه خروجا أو
 واللعن النحس يجلب مما التوقي أو أفعال أو أشياء من بالتفاؤل أو بالتشاؤم الخاصة االعتقادات -

 بعضها أن نظي التي والعين... والتبرك الملعون  إذاء بقصد المنظورة غير القوى  راراستد بهدف
 .رديئا أو طيبا راأث يجلب

 والخواص األعمال وعمل "األثر" أحد خالل من والتعزيم بالسحر اإليمان يتضمن ام ومنها -
 .واألشكال المعادن لبعض السحرية

 .بينار قوال بالهيبات واإليمان والوسطاء باألولياء االعتقاد -
 .زاروال والرقية والحجامة بالكي العالج مثال وفيه الشعبي بالطب االعتقاد -
 هدايا الخطبة، الختان، والسبوع، الوالدة حول تدور والتي الحياة بدورة طةالمرتب العادات منها -

 .إلخ...الموت المرض، الوضع، ،الزفاف، العروس
 



 دراسةلل الخلفية النظرية                    :                                           الثاني الفصل

 

  59                                                              
 

 
 :الدين 2-3

 وقيم تعاليم و نصوص من مجموعة كونه في ليس حضارة، أو لشعب كاملة ثقافة الدين يمثل
 حيث من أي وأفعال، وتقاليد أنماط في بالممارسة ومبلور اجتماعيا مجسد كيان هو ما بل فحسب،
 .وراتالتص من نظاما كونه عن فضال الممارسات، من نظاما صيرورته

 االجتماع للبناء را تصو  يقدم أيضا وهو واإلنسان والوجود للطبيعة العالم رؤية عن يعبر فالدين
 (20-21 ص ص،6106:فيروز) .اإلنساني

 المسبقة اآلراء إلى بالنظر الوضعية في التحكم جلأ من المعرفة توجيه ضرورة األحيان بعض في
 .للمريض

 ألنها المريض مع للعالقات مشوشا عامال تمثل ثقافية جتماعيةاال العائلية االعتبارات على زيادة
 .المقترحة العالجات تغيير األحيان بعض في تستطيع

 بوضع تسمح والمريض بيبالط بين العالقة إطار في منها مفر ال والتي النفسية االعتبارات أما
 (13،ص 6106:جمال)بالمريض تكفل أجل من حسنة عالقة

 والمريض الطبيب حاالت، عدة في صعب جد يكون  أن يمكن والمريض الطبيب بين التواصل إن
 للمريض، بالنسبة أما الوقت في نقص أو االهتمام عدم بسبب للطبيب بالنسبة بدورهما، يقومان ال

 ال المقدمة المرض عالمات إلى بالنظر والمريض للطبيب والتفسيرات التصورات ألن صعب جد فالتواصل
 .تتقابل

 
  : الرسمي الطب إطار في وتمثالته المريض إحساسات فهم -2

 عالمات تفسير العرقية أو الثقافية الجماعة إلى وانتمائه للمريض االجتماعية التنشئة إلى بالنظر
 .الرسمي الطب في به معمول هو كما مختلفة بطريقة النفسية أو العضوية المرض

 الثقافية ومحدداته والمريض الطبيب بين الحوار 2-0
 الطبيب طرف من به معترفا يكون  أن البد لمرضه الخاص التفسير وهذا الثقافي التنوع هذا إن

 .جيد وتكفل المريض مع بناء لحوار مساعد عامل وهذا
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 الطبية السلطة إن ،السخرية أو الدينية منها خاصة ثقافية بمصادر ترتبط التمثالت بعض
 ...والسيدا السرطان مثل الكبيرة األمراض وثقل المزمنة األمراض كثرة مع خاصة نقاش محل أصبحت
 آخذة استهالكية سلوكات ظهور في ساعدت عوامل كلها األمراض عالج تأمين في العلمي الطب وعجز
 إلخ... البديل الطب استعمال أو التقليدية بالطرق  ي التداو  أو الذاتي التداوي  منها أشكال عدة

 تفترضها التي وحريتهم ودينهم ثقافتهم احترام ظل في لمراقبة بإخضاعهم المرضى على والمحافظة
 :علم على للطبيب بالنسبة األفضل من ون  يك كما الطبية، المهنة أخالقيات

 .المريض إليها ينتمي التي الثقافية للجماعة بةبالنس والمرضي الصحي والسلوك الرئيسية التمثالت معرفة-
  .لمرضه تفسيره في يتموقع نموذج أي وفي يفكر المريض أن كيف فهم يحاول-
 (20-21،ص ص :حمودي).جيد تكفل أجل من عائلته أفراد وكذلك المريض مع يتحاور-
 :الطقوس 2-3

االخر عن طريق الطقوس،وهذه تعبر الرموز عالبا عن القيم والمعتقدات التي تدعم بين الحين و 
ان للطقس  رونيه باستيدوتعني عادات وتقاليد مجتمع معين،ويرى  ،Ritusالكلمة ذات االصل الالتيني 

ان الطقس يظهر كفعل :" jean cazaneveكازانوف  قولوظيفة االسترجاع الصول االسطورة والدين،وي
لطبيعة،وهو يتجلى بكل خصوصية في مطابق لعرف اجتماعي يندرج فعاليته على المستوى مافوق ا

العادات والتقاليد العرفية التي تبرز ذاتها،ليس فقط داخل العالم الطبيعي بل وكذلك في عالقة االنسان 
 .بالعالم مافوق الطبيعي

مهما تكن طبيعة الدوافع الدينية او االجتماعية للطقس فان هناك واحد سيكلوجي،لذلك يجب 
ع السيكولوجية التي تتضمنها السلوكات الطقسية التي تنبعث فجاة في فترات بالضرورة ان تتوضح الدواف

يرى ان الطقس هو عبارة عن تعبير رمزي عن االفكار  0022اريك فروم كما يرى ،االزمة االجتماعية
 (061-036،ص 6103:رضى)والمشاعر بواسطة الفعل

ث،وادى ذلك الى تحسين قبول ولقد تمكن الصينيون بمهارة فائقة من دمج الطب الشعبي بالحدي
الى االعجاب بالطب الصيني وحرصهم على بعض الممارسات مثل  الغربيينالخدمات،مما ادى بالعلماء 

 . الوخز باالبر الصينية،اذا ان هناك كليات باكملها في الغرب خصصت لذلك اليوم
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 :سرطان الطفولة
يث نوع الخاليا الذي تسببه،فهي يختلف سرطان الطفل اختالفا كبيرا عن سرطان الراشد،من ح

بصفة عامة سريعة النمو تشبه في كثير من االحيان خاليا الجنين،هذه الخصائص تجعلها اكثر حساسية 
 (01 ،ص 6113حريف، .)للعالج باالدوية،وهكذا ان غالبية سرطانات الطفولة يمكن شفاؤها

 الذين واألمهات، لآلباء لشديدينا والتوتر الضيق من لفترة بداية الطفولة سرطان تشخيص ويشّكل
 والضرورية الالزمة اإلجراءات مع التعامل في صعوبات ويواجهون  العاطفي، واأللم بالصدمة يصابون 
 السيطرة عدم من بشعور مصحوبة المعلومات عن البحث من عالية ولمستويات األطفال، على لتنفيذها
  ((Boeving، Alderfer، Hwang، and Reilly، 2005 الدراسات إحدى توصلت وقد،األمور على
 من ،( 119 ) عشرة وتسع مائة من مؤلفة عينة أفراد من فقط، واحد باستثناء المشاركين جميع ، أن إلى

 أعراض عن أبلغوا السرطان، من للعالج يخضعون  ألطفال اآلباء من ( 52 ) وخمسين واثنين األمهات
 وأمهات آباء بين مقارنة إجراء ولدى . والتجنب لفسيولوجيةا واإلثارة الدخيلة األفكار مثل الصدمة توتر

 الذين ،238= ن) األطفال وأمهات آباء مع السرطان، من للعالج يخضعون  الذين ،955= ن األطفال
 أكثر بشكل واالستثارة والمقحمة المترسبة األعراض النفسية الصدمة أعراض عن اإلبالغ تم العالج، أكملوا
 األمهات أن كما العالج، بعد بالوالدين مقارنة العالج، من الحاّدة المرحلة خالل والدينال قبل من تكرارا ،
 التعليم من أقل بسنوات واألمهات اآلباء أن وتبّين التوتر، من أعلى مستويات سجّلن باآلباء مقارنة

 .وقت أي في الصدمة توتر لخبرة عرضة أكثر كانوا واالقتصادي، االجتماعي الوضع وانخفاض النظامي
 (321-326ص ص ، 6100الرحمن، عبد و جهاد)

 ففي بالسرطان، المصاب العضو بحسب وآخر نوع بين فتختلف السرطانراض أع إلى بالنسبة
 حالة وفى صرع، ونوباتراس ال في وآالما   التوازن  في وخلال   تقيؤا   المريض يعانى الدماغ سرطان حالة

 سرطان إلى وبالنسبة متكررة، والتهابات العظام في وآالما   ونزفا   الدم في االعراض فقرا تكون  الدم سرطان
 .العنق في تورم يالحظ اللمفاوية الغدد

 حالة في أما مبكر، وقت في الطبيب ويستشيرون  الطفل عند مباشرة راضاألع يالحظون  واألهل
 المستشفى إلى فالاألط يصل كثيرة حاالت وفى .المرض بداية في الورم يالحظ ما رافناد البطن، سرطان

 .دامفي العالج يعود ال بحيث المرض، من متأخرة مرحلة في وهم
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 يكون  أنه خصوصا   الدواء، لتناول المستشفى في الطفل بقاء تستدعى العالج من األولى والمرحلة
 الطبيعية حياته ومتابعة المدرسة إلى الذهاب الفترة هذه خالل عليه يصعب قد لذلك تناوله، بعد ضعيفا  
ا خطر  تشكل والتي لها يتعرض قد التي األوبئة تجنب شرط ذلك على را قاد كان إذا يمنعه شيء ال ،ألن
 فيتم الطفل أما األهل، إخبار عند الحذر من بكثير معها التعامل من البد الطفل حالة لدقة را ونظ عليه،
 يتناسب بما حالته له حتشر  مصورة قصة طريق عن وذلك ، سنوات   ثالث تجاوز كان إذا بمرضه إعالمه

 لقتله محاربته من والبد جسمه يؤذى إنه ويقال بالخوف يشعر ال لكي ورما   السرطان يسمى كأن عمره، مع
 .عليه للقضاء المرض ضد يشنها حرب وكأنها للطفل وتظهر مبسطة الشرح طريقة ،فتكون 

 والبكتيريا، راثيمللج نتيجة يلتقطها قد التي راضباألم التأثر شديد الطفل يكون  المرحلة هذه خالل
 راضبأم المصابين األشخاص عن واالبتعاد الضرورية الوقائية ءاتااإلجر  بعض اتخاذ من البد لذلك
 يديه وغسل المصاب، بالطفل االهتمام قبل جيدا   اليدين غسل من العامة، النظافة على والمحافظة معدية
 الطبيب واستشارة العالج مرحلة خالل الفم في قرحاتوالت لاللتهابات عرضة كونه بانتظام وأسنانه وفمه

 .ضعيفة تكون  بالسرطان المصاب الطفل مناعة إن خصوصا   ،رارةالح ارتفاع عند مباشرة
 يشاء ما يأكل أن يمكنه بل العالج مرحلة خالل إتباعه الطفل على محدد غذائي نظام يوجد وال

 أن الضروري  من أنه كما طهوه، قبل جيدا   غسلهو  الطعام نظافة على التركيز شرط عمره في ولد كأي
 تحتوى  ذلك، إلى باإلضافة ، راثيمالج على تحتوى  قد ألنها النيئة، اللحوم المرحلة هذه في الطفل يتجنب
) .الطعام في الملح كمية تخفيف من البد الحالة هذه وفى الكورتيزون  على السرطان عالجات بعض

 .(032ص : 6106عيسى،
 :المرض ذاه يبدأ كيف-0

 الخلية تشوه إلى تؤدي مورثية تحوالت عليها رأيط حيث واحدة خلية من ةعاد المرض هذا يبدأ
 الطبيعية الخاليا من أبطأ بشكل وتموت سريع بشكل تتكاثر الخلية أن أي العشوائي المضطرد وتكاثرها

 المجاورة األعضاءزو غ إلى يؤدي مما وتكبر عشوائي بشكل تنمو صغيرة كتلة تشكل إلى يؤدي وهذا
 مما بعيدة ألعضاء الورمية الخاليا النتقال طريقا   وتكون  الورم تغذي دموية أوعية تنمو كما .وتدميرها
 .ورمية انتقاالت لظهور يؤدي

 تتجنب وأن أطول فترة وتعيش وذاتي سريع بشكل تتكاثر أن السرطانية الخاليا بإمكان كان ولما
 (1ص:جازية)وبعيدا   موضعيا   الجسم زوغ من يمكنها هذا إنف المناعي والجهاز الجسم دفاعات



 دراسةلل الخلفية النظرية                    :                                           الثاني الفصل

 

  63                                                              
 

 من اإلنسان جسم ويتكون  .الحية الكائنات جميع منها تتكون  التي األساسية البناء لبنة الخلية إن    
 وبعض ،أزرق  حوت أكبر حتى كالخميرة أصغرها من الحيوانات سائر وبين بينه مشترك أمر وهذا خاليا،

 من ونحن أخرى  كائنات تتكون  حين في ،واحدة خلية من تتكون  المثال سبيل على كالخميرة الحيوانات
 كائن أي داخل الخاليا لجميع ،ذلك إلى وما وكلى ومخ وعظام دم :المتنوعة الخاليا من العديد من  بينها
 هذه في التحكم عملية في ما خطأ يقع عندما السرطان ويحدث .بعناية محكومة بها خاصة حياة دورة
تالف االنتشار ذلك بعد يمكنها الخاليا من لمجموعة منتظم غير نمو إلى يؤدي دورة،ال  أخرى  أعضاء وا 

 بالجينات، يسمى فيما (dna) ينتظم كروموسوم كل وداخل .بشرية خلية اآلن نفهم أن السهل ومن،بالجسم
 كتب ا، تضم بمكتبة أشبه والكروموسومات الجينات اعتبار ويمكننا .واحد لبروتين شفرة يحمل منها وكل
 صفحة يمثل جين ألف والعشرين الواحد من لوك كتاب ا، يمثل والعشرين الثالثة الكروموسومات من لوك
 إحدى لتلف يمكن كيف النظرية الناحية من اآلن نفهم أن السهل ومن .الكتاب هذا داخل التعليمات من

ا الفصل هذا يتناول وفوس .ما خلية خصائص في تغيرات إلى يؤدي أن التعليمات صفحات  أسلوب سريع 
 نشوء في بها الخلل يتسبب أن يمكن وكيف بعض، مع بعضها وتفاعل المختلفة التركيبات هذه عمل

 .السرطان
 الخاليا من مضغة إلى األمر بادئ في تتحول مخصبة واحدة ببويضة منا كل حياة تبدأ
ا نموّ ا تنمو ذلك وبعد المتطابقة،  وتعد .التركيب معقد مكتمال   كائن ا تصبح أن إلى وتتطور وتنتظم مطرد 
 من واحدة   التخصص عالية فرعية أنواع إلى األولية المجموعة هذه من الخاليا بها تتطور التي العملية
ا العمليات أكثر  ومن .داخلنا وفي حولنا مكان كل في باستمرار تحدث فإنها ذلك ومع الطبيعة، في تعقيد 

 إلى الخاليا من تحتاج إنها .والموازين الضوابط من معقدة شبكة إلى حتاجي األمر هذا أن الواضح
 المناسب الوقت في الصحيح النمو مسار اتباع من تتأكد حتى جاراتها مع التواصل

زالتها مطلوبة تعد لم التي الخاليا حذف إلى تحتاج وهي  وهي) التعطل من ممكن قدر أقل مع وا 
ا عليها ينبغي المختلفة، األعضاء تكون  وأثناء .المبرمج لوي الخ الموت اسم عليها يطلق عملية  أن أيض 
 أنظمة تتواصل أن إلى ذلك ويحتاج .التلف من عليها تحافظ وأن بها الخاصة الدموية مواردها تنمي

 بين التنسيق ويجري  .فيها تتحكم التي بالعضالت األعصاب تتصل فمثال   بعض، مع بعضها األعضاء
 استجابة أو (المبيضان ذلك على مثال) دورات في منتجاتها لتنتج (الهرمونات تفرز يالت) الصماء الغدد
 منسق نحو على تارة وتخمد تارة   تنشط التي الجينات خالل من ذلك ويتحقق .(الكظريتان الغدتان) للتوتر
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صالح األنسجة، صيانة يجب كون، والت النمو عملية وباكتمال .وتطورها العضوية األجهزة نمو أثناء  وا 
 ومعالجتها، الغذائية بالعناصر اإلمداد من الجسم، عموم على العام اإلشراف واستمرار منها، تلف ما

 المهام، هذه كل يكتنف الذي المذهل التعقيد في المرء فكر وكلما .ذلك إلى وما النفايات، من والتخلص
 معظم لدى السنوات من الكثير مدى على للغاية به موثوق  نحو على تجري  العمليات هذه أن نظره لفت

ا وهو السرطان وأن الناس،  يحدث الذي المعدل من أكبر بمعدل يظهر ال منتظم غير خلوي  انقسام أساس 
 .(36-33ص ص : 6106جميس، )بالفعل

 :وفي مايلي ذكر الهم انواع السرطان التي تصيب االطفال
احامتل العيش ملدة  شارهانت  عالجه الاختبارات املشخصة اعراضه انواعه تعريفه املرض

 س نوات5

اللوكمييا 

رسطان )احلادة

 leucemie(ادلم

aigue 

اللوكمييا احد انواع 
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 اللمفاوية
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العالج 
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للخالاي عىل مس توى 
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)الاشعاعي

2) 

متثل 

12اللمفومات

من %

الاصاابت 

الرسطانية دلى 

الاطفال 

 :وتنقسم اىل

03% MH 

60%-

LNH(1) 

03% MH 

95%LNH 

اجلهاز  اورام

 العصيب
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Les tumeurs 

du système 

nerveusc 

اورام اجلهاز العصيب  (كزي واحمليطياملر )

 TSNS)السمبثاوي

)النوروبالس تومات

1) 

ابختالف موقع 

ارتفاع -الاصابة

الضغط 

الام -ادلماغي

-يف الراس

اعراض -تقئي

نورولوجية 

وهذا -وغدية

يف حاةل 

الاصابة 

 TSNCب

اما ابلنس بة 

للنوروبالس توم

ورم يف ت-ات

-منطقة البطن

-امل العظام

-ضغط خناعي

 محى

 حتليل شامل لدلم

Ldh 

FERITINE 

RXخاص ابلصدر 

USخاص مبنطقة البطن 

ECHOGRAPHIE 

IrmSCANNER 

Biopsie 

tumodensitomemet

rie 

اجلراحة بزنع 

 الورم 

العالج 

 الاشعاعي

اما 

الرتوبالس تو 

 مات

جترى لها 

 جراحة

مث العالج 

 الكمييايئ

اما يف حاةل 

امليتاس تازات 

فيبدا العالج 

الكمييايئ 

 مبارشة

العالج 

 الاشعاعي

من رسطاانت 

 الطفل

  tsncمتثل 

من  15-20%

رسطاانت 

 الطفل

يف حاةل حتديد املوقع 

املصاب  او اقل من 

يف حاةل عدم  53%

 حتديد املوقع

        

 نيفروبالس توم

Nephroblasto

mes 

اورام تصيب اللكى 

خاصة النفروانت 

وتمتثل يف تاكثر 

رسطاين خلالاي اولية 

(طالئعية)

ombnionaire 

اكتشاف جفايئ  

لكتةل صلبة 

يف منطقة 

-تواجد اللكى

ارتفاع الضغط 

فقر -الرشايين

الام -ادلم

 موضعية

Usملنطقة البطن 

 نتيجة حتليل البول

IRM 

Echographie 

 صور اشعاعية

Thomodensitometri

e  

عالج دوايئ 

قبل جرايح 

يتبعه 

استئصال 

 .العضو

-5ميثل 

من 7%

رسطاانت 

 الطفل

 %05اكرب من 

 اورام الش بكية

Retinoblasto

mes 

تصيب ش بكة العني 

انجتة عن تاكثر 

عشوايئ خبيث 

 خلالاي اولية

مظهر -احلول 

غري طبيعي 

-للعني

مظهرالبؤبؤ 

-الابيض

منعكس عني و 

 القط

ضعف 

عضالت 

-الام-العني

عدم -امحرار

تقلص حدقة 

 العني عند ال

 اليوجد اختبار 

التشخيص يعمتد عىل 

 تواجد الاعراض

العالج 

 الاشعاعي

العالج 

الكمييايئ يف 

حاةل 

الاشاكل 

احلارج 

 ش بكية

استئصال 

 العني

 %5-2متثل 

من رسطاانت 

 الطفل

 %55اكرث من 

 اورام العظام

Tumeurs 

اورام تصيب العضام 

 مبختلف انواعها

الرسكومات 

 الاوستيوجينية

 الام العظام

 كسور مرضية

RX 

IRM 

عالج 

 اشعاعي

من  %5متثل 

رسطاانت 

يف حاةل  73%

موقع  حتديد
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osseuses Osteo-sarcome 

 الاستيوساركوم

 ewingساركومات

 انتفاخ

tumefactio

n 

biopsie عالج كمييايئ 

عالج 

برت )جرايح

 (لكي للعضو

 الاصابة الطفل

يف حاةل  23%

 امليتاس تازات

ساركومات 

 الانسجة الرخوة

Sarcome des 

tissusous 

اورام رسطانية تنشاء 

من الانسجة الرخوة 

ابجلسم وتشمل 

العضالت والانسجة 

الضامة اكالواتر 

الرابطة والغضاريف 

الانسجة الزاللية 

والليفية احمليطة 

ابملفاصل الشحوم 

والاوعية 

 (1)ادلوموية

الاورام الغرنية 

لالنسجة 

 tumeursالرخوة

Mesenchymate

ux 

الاورام الغرنية 

 ابلعضالت اخملططة

rhabdomyosar

come 

تورم او ظهور 

كتةل متضخمة 

دون الام او 

 مشالك جانبية

-وتقرحات

تضخم العقد 

-تعب-اللمفاوية

-فقدان الوزن

الام يف 

 .العظام

Usاجلراحة لزنع  موضعية وملنطقة البطن

 رمالو 

العالج 

 الاشعاعي

العالج 

 الكامييئ

من  %6متثل 

رساطاانت 

 الطفل

يف حاةل  55%

rhabdomyosar

come 

 املوديلوبالس توم

meduloblasto

me 

اعراض ارتفاع   

الضغط 

HICادلماغي

تقئي -دوار-

حىت وان اكن 

البطن فارغ 

الام يف 

عيوب -الراس

يف الاعصاب 

 ادلماغية

 اليوجد اختبار للتشخيص

ه احلاةل لقسم جيب توجي

 خمتص

  40-70 % 

الاورام اخلبيثة 

 للكبد

Tumeurs 

malignes du 

foie 

 الايباتوبالس تومات

الاكرسينومات 

 الايباتوخلوية

Les 

hepatoblastom

e 

Les carcinomes 

Hepato-

cellulaires 

من  %1متثل    

رساطاانت 

 الطفل 

 

 (21-12: 6100قابلي حنان،)
 

 : توريث السرطان-6
 

زوج من الكروموسومات نصفها أتى من األب و  23كما هو معلوم فإن الخلية البشرية مكونة من      
النصف اآلخر من األم ولذلك فإن الفرد يرث بعض الصفات المظهرية أو الوظيفية من كال األبوين فإذا 

ما نعلم فإن ما كان أحد هذين األبوين مصابا  بالسرطان فهل يمكن أن يورثه إلى االبن ؟ حيث أنه ك
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الكروموسومات مكونة من عدد هائل من الجينات التي توجه إنتاج عدد ضخم من البروتينات المسؤولة 
عن إعطاء الصفات المظهرية والوظيفية المختلفة للفرد حيث أن كل جين يعطي صفة واحدة محددة 

ا يخص السرطان حيث أن بعضها وأيضا  فإننا نعلم أن الجينات تقوم بدورين أساسين في م( بروتينا  واحدا  )
  tumor )والبعض اآلخر يوقف نمو وتطور السرطان(oncogenes)يساهم في تكوين السرطان 

suppressor genes   ) فحتى ولو ولد الفرد بجينات سليمة فإن بعضها قد يحصل له طفرة لألسباب
السرطان ولذلك كان من  وتتحول إلى جينات ورمية تؤدي إلى تكون  (carcinogens) التي سبق ذكرها

ضمن العوامل الخطرة هو التقدم في العمر والذي يزيد معه مقدار التراكم للجينات الطفرة وبالتالي تكون 
هناك بعض األنواع من السرطانات تورث وتمثل . كبار السن عالية مقارنة بالصغار نسبة اإلصابة لدى

 السرطانات الموروثة باكرا  جدا  في حياة الفردنسبة صغيرة جدا  من حاالت السرطان ولذلك تظهر هذه 
 .بعكس السرطانات غير الوراثية

 
والسرطان مثل األمراض الشائعة خاصة في البالغين كبار السن فإن بعض العوامل لديها على األقل     

أفراد سبق وأن أصيبوا بالسرطان وقد يورثونه إلى النسل كأي صفة وراثية أخرى مثل لون الشعر أو 
 . العينين أو غيرها

 
فقط من السرطانات بأنواعها المختلفة ولذلك فإن السرطان % 94إلى % 5هذه السرطانات تمثل فقط    

غالبا  ما تكون هناك . بوجه عام ال يعتبر مرضا  وراثيا  ولكن الجينات المسببة للسرطان هي التي تورث
ائعة مثل تدخين السجائر وضرره في تدمير بعض أنواع السرطانات التي تكون مرتبط بعادات عائلية ش

جينات الرئتين وبالتالي حدوث سرطان الرئة والحلق والفم وأعضاء أخرى ولكن الدراسات أكدت أن بعض 
السرطانات تزيد نسبة ظهورها في بعض العائالت ومثال ذلك المرأة التي لدى إحدى قريباتها من الدرجة 

الثدي فإن احتمال ظهور أو إصابتها بسرطان الثدي يفوق بمرتين  سرطان( األم، األخت، االبنة)األولى 
حيث أن بعض النساء ورثوا . المرأة التي تكون قريباتها من نفس الدرجة غير مصابات بسرطان الثدي

جينات مطفرة مرتبطة بمعدالت عالية من سرطان الثدي والمبيض ولذلك فإن النساء من النوع األول عند 
فإنه لو وجد لديهم جينات طفرة فإن احتمال إصابتهم بسرطان الثدي قبل سن  خضوعهم لفحص جيني
الكتشاف السرطان  mammogram ولذلك فمن األفضل أن تبدأ بفحص مثل. األربعين تكون عالية جدا  
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هناك نوعان من جينات . مبكرا  وبالتالي تقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي وذلك في عمر الشباب
األفراد الذين لديهم . مرتبطة بسرطان الثدي والمبيض BRCA 1 معروفة الطفرة في جينسرطان الثدي ال

 الطفرة في جين. هذه الطفرة الجينية لديهم أيضا  زيادة في خطر اإلصابة بسرطان القولون والبروستاتا
BRCA 2 رياس أيضا  مرتبط بخطورة عالية لإلصابة بسرطان الثدي باإلضافة إلى سرطان المبيض والبنك

 .لدى الرجال والنساء
 

أنواع قليلة من سرطانات الطفولة معروفة بأنها أكثر ظهورا  لدى بعض العائالت كسرطانات        
وهو سرطان عيون يظهر لدى األطفال ،موروثة نادرا  أثناء عمر الطفولة مثل مرض البالستوما الشبكي 

عالجه بواسطة الجراحة واألشعة إذا ما تم  في سن الثالثة ويصيب الخاليا الشبكية في العين ويمكن
اكتشافه باكرا  بحيث يعيشوا ويكونوا عائلة جديدة سليمة وراثيا  حيث أظهرت الدراسات أن هذا المرض 

واألفراد المصابين عن . كمرض موروث أو كمرض يظهر بالصدفة دون عالقة بالوراثة: يظهر بطريقتين 
يتهم وعلى العكس من المصابين بطريقة غير وراثية فإنهم ال طريقة الوراثة ينقلون المرض لنصف ذر 

ينقلون المرض إلى الذرية وهناك مثال آخر على السرطان الوراثي وذلك عندما يرث شخص طفرة في 
والمسؤول عن إيقاف نمو الخاليا غير الطبيعية فإنه يكون على مستوى خطورة عالية لإلصابة  p35 جين

 –الثدي واللوكيميا وسرطان الغدد والكلى وتعرف هذه الحالة بمتالزمة لي بسرطانات ساركوما وسرطان 
وال ( أورام ولمز)وهناك سرطانات أخرى تنتقل بالوراثة مثل سرطان الكلى  . Li- Fraumeni فروميني

يمثل إال نسبة صغيرة من حاالت السرطان وأيضا  فإن بعض السرطانات السائدة بين البالغين قد تورث 
ان القولون والثدي كما ذكرنا ولذلك فإن عامل الوراثة مرتبط بوجود تاريخ للعائلة مع السرطان مثل سرط

باإلضافة إلى حساسية األفراد ألنواع عديدة من السرطان وكل ذلك يتحدد بالقابلية الوراثية والتعرض 
ق وراثية بين األفراد مثال جيد لوجود فرو ( النوع القاتم)فمثاُل سرطان الجلد . لعوامل مسرطنة بالبيئة

بالنسبة للقابلية والحساسية للمرض حيث يظهر لدى أصحاب البشرة البيضاء بنسبة أعلى بعشر مرات من 
بدرجة أكبر في الجلد ( اللون القاتم)أصحاب البشرة السوداء حيث أن نسبة وجود بروتين الميالنين 
ي لهم حماية أكبر ضد األشعة فوق ألصحاب البشرة السوداء من أصحاب البشرة البيضاء وهذا يعط

مثال  يتحدد بعاملين ( النوع القاتم)ولذلك قلنا إن احتمال ظهور سرطان مثل سرطان الجلد  UV البنفسجية
 .UV أشعة)والتعرض لعوامل البيئة ( لون الجلد)هما القابلية الوراثية 
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انات عامة وهذه السرطان عموما  فإن حاالت السرطان الموروثة تشكل نسبة بسيطة جدا  من السرط
الموروثة تنتقل عن طريق نقل القابلية لإلصابة بسرطان معين أو عدة سرطانات بواسطة انتقال الجين 
المطفر إلى الذرية وهذه األنواع النادرة عبارة عن سرطانات طفولة وسرطانات بالغين محمولة على جينات 

في بعض الحاالت باإلضافة إلى أن أنواع % 944منفردة تسبب تكوين السرطان بنسبة عالية تصل إلى 
من األمراض الموروثة تؤدي إلى تكوين السرطان بطريقة غير مباشرة حيث يتم التأثير على المادة الوراثية 
للخلية أو التأثير على جهاز المناعة في الجسم ويبدو أن الوراثة تتحكم في وجود بعض الفروق في 

 .ابة بالسرطان خاصة األنواع السائدة منهحساسية األفراد وقابليتهم لإلص
(https://smq1951.wordpress.com/cancer)  

 
 :خطوات ومراحل سير عملية اخبار المريض-3

الى تسطير بعض القواعد التي يجب على الطبيب او الممارس  Riech(2008)وقد سعى 
 :المكلف بتبليغ المريض بتشخيص مرضه االلتزام بها وتتمثل في

السوابق المرضية الفردية منها واالسرية،معلوماته عن )االستماع لقصة المريضضرورة -
 (المرض،ومايمكنه استيعابه

االفصاح عن المرض يكون بطريقة متدرجة مع تاكد الطبيب من حين الى اخر مستوى فهم 
 .المريض لما تم تبليغه به،واستعداديته لمتابعة حديثه

ظاهرة التعتيم  وتالشي المريض او اسرته  بات لتجنق المريض بزخم من المعلومتجنب اغرا
 .واصابته بالصعق والصمم االنتقائي

 .امال في المستقبل وا عطائهاحد اقارب المريض والذي سيكون بمثابة سند له  حضوراهمية 
،ومشاعره وهدم التسرع في تهدئته وخاصة عدم وأرائهترك فرصة للمريض للتعبير عن نفسه 

واختيار الكلمات  الالزمةعلى المعالج طرح االسئلة  بالتعبير في التعبير عن رايه يبدأاسكاته عندما 
فهامحول انفعاالته  استجابتهالصحيحة التي تستثير  المريض انه يتفهم انفعاالته وانه سيكون معه في  وا 
 .رحلته لمحاربة المرض

واره مع الطبيب نقطة حساسة غالبا ما يتطرق لها المريض اثناء ح Bacque(2008)وتضيف 
على مرضه وهي الموت،والتي غالبا ما يتحدث عنها المريض بطريقة تهكمية او في مناخ قلق او 



 دراسةلل الخلفية النظرية                    :                                           الثاني الفصل

 

  70                                                              
 

اكتئابي،وعلى الطبيب في هذا الموقف عدم الهرب من الجواب بتطمينه واستصغار المرض بتاكيد 
 .هذه النقطة الشفاء،بل عليه السماح للمريض بالحديث عن المرض وسماع مخاوفة وانشغاالته حول

 (006 ص،6106غنية،)
 

 :جدول يوضح مراحل االفصاح للمريض عن مرضه 3-0
 مرحلة قبل ابالغ المريض

 :من خالل االجابة على التساؤالت التالية
 من هو المريض

 كيف كانت سيرته قبل التقدم لفحص
 هل تقدم للفحص مع اقربائه

 كيف يمكن تخصيص مسحاة نفسية خاصة به
 مريض-قة طبيبكيف تبدو العال

 مالذي يشعر به الطبيب
 ماهي العناصر الكاملة التي يستخلصها الطبيب وراء هذا المريض

 .وضع اطار للعالقة لموازنة الوضعية والتحضير لخطة عالجية مشتركة
 
 الذي يعرفه المريض ام

ضه،عن بفضل االصغاء الجيد والنشط،يمكن للطبيب فهم بعض التصورات التي يحملها المريض عن مر 
 ...العالج،الموت

 مالذي يعرفه المريض عن مرضه
 الذي يمكن للمريض سماعه ام

التقدم خطوة بخطوة في محاوالت الخباره بالتشخيص،وتاجيل االمر ان كان المريض يلجا الى دفاعات 
صلبة،قلة استعمال المفردات التقنية والطبية واللجوء الستعمال وصف للمريض يسهل عليه اعطاء صورة 

 ن مرضهع
 تقاسم المعلومات واالفصاح عن االسم المتداول للمرض
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،التناوب بين االخبار الموضوعي والعالقة الذاتية نويع بالتبعد كل سلسلة من المعلومات يقوم الطبيب 
بتفهم المريض حتى ياخذ  االفصاح صبغة انسانية،استعمال اللغة المتداولة على ان تكون واضحة 

ستيعاب المريض للمعلومات من خالل طرح االسئلة من حين الخر،عدم تصريف وبسيطة،التاكد من ا
ردود الفعل المبالغ فيها او االكتئابية ومحاولة تقييمها بما يتم اللجوء اليه عادة لمواجهة ردود الفعل 

 المشابهة 
 السماح بالردود العاطفية االنفعالية للمريض

 .وهو ما يجب ان يستمر اثناء كل مقابلة
 الكلمات الصحيحة بإيجادلتعرف على ردود فعل المريض ومحاولة التعبير عنها ا

 .تعبير المعالج عن تفهمه الطبي لحالته المرضية وردود افعاله
 وبكل شفافية يقدم الطاقم الطبي التي سيشارك في عملية العالج.تسطير الخطوات العالجية المشتركة

 يةتلخيص الوضعية والتحضير للمتابعة العالج
 تلخيص المقابلة ينتهي بطرح االسئلة عن رايه،عن مافهمه؟عن شعوره

 مساعدته لتسهيل عملية االفصاح لالهل والمقربين
 االتفاق على االشتراك في الخطة العالجية وعدم التخلي عنها

 (001-006 ص ص،6106حافري ،)
  :عالج السرطان-6

 مشاكل الحق ا يسبب أن يمكن مبكر تشخيص إلى التوصل فرصة ضياع إدراك أن الطبيعي من
 أمّسِ  في المريض فيه يكون  وقت في هذا يكون  ما وغالب ا والطبيب المريض بين العالقة في خطيرة
 وآالم الصداع :المثال سبيل على ،الصدد هذا في عصيبة بأوقات األسرة أطباء ويمر .الطبيب إلى الحاجة
 وربما حميدة، أسبابها تكون  الحاالت من العظمى غالبيةال وفي الناس، بين الشائعة األعراض من الظهر

 األحيان بعض في أنه غير .مستفيضة أبحاث إلجراء الحاجة دون  فقط، األعراض لمداواة إال تحتاج ال
 .الشوكي الحبل أو بالمخ كامن ورم إلى األعراض هذه تشير ربما  بالطبع

 الذي العالج أسلوب بشأن قرار اتخاذ يجب للحالة، المالئم والتصوير االختزاع عملية إجراء بعد
 العالج كان فإذا .ال أم محتمل الشفاء هل تحديد وهو أال مهم، مبدئي قرار وثمة .المريض مع سُيتَبع

 عند الحسبان في تؤخذ التي العوامل بين من هذا يكون  أن ينبغي لألغراض تخفيف ا األساس في سيصبح
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 الشفاء، يحقق أن العالج من ُيتوقَّع كان إن أما .فائقة أهمية ذات ناه الحياة جودة تصبح إذ،القرار اتخاذ
 جانبية آثار ا يتحملون  المرضى أن األبحاث أوضحت فقد ،الحالة هذه في تنطبق متنوعة اعتبارات فتوجد
 العمر إطالة أم الشفاء هو الهدف أكان وسواءٌ  .المرض من للشفاء بفرصة تمتعهم مقابل الوطأة شديدة
 منها أي استخدام يمكن التي المتاحة األساليب من كبيرة مجموعة توجد آالمه، تخفيف أم للمريض قعالمتو 
ا أساليب عدة بين الجمع أو وحده  أسلوب تعديل يجري  وأن بانتظام، مراجعتها إلى القرارات تحتاج .مع 
 طريق في تسير موراأل كانت إن بمعنى الورم، استجابة ومدى له الجانبية واآلثار يتفق بما العالج
 .ال أم التحسن

 تصاب ،(نقيليَّة عادة   ُتسمَّى) متقدمة حالة إلى السرطان لديهم يتطور الذين المرضى بين ومن
 سرطان شاكلة على المتقدمة الحاالت هذه وتكون  .منه شفاء ال عضال بمرض أساسية بصفة الغالبية
 من المهلكة األنواع أخطر وهي المتقدمة، مرحلته يف الكبد أو البروستاتا أو الثدي أو القولون  أو الرئة

 أو الخصية، سرطان مثل الكيماوي، بالعالج للشفاء قابلة بأمراض فيصابون  القلة، أما .السرطان
 .األطفال سرطانات بعض أو اللوكيميا أو الليمفوما،

 في السرطان نم للشفاء تماثلوا الذين المرضى غالبية أن التقسيم هذا واقع من نرى  أن ويمكننا
 والعالج الجراحة وهما عشر، التاسع القرن  في أصال   ابتِكرا بأسلوبين عولجوا قد والعشرين الحادي القرن 

 العناوين من الكثير تحتل صارت التي بالعقاقير العالج مستوى  على الرئيسية التطورات وبدأت .اإلشعاعي
 الحاالت في المتوقع العمر إطالة على مليع ومعظمها العشرين، القرن  منتصف في لألخبار الرئيسية
 ال الجمهور أن غير الحقيقة، هذه يعون  العامة الصحة وأطباء .للمرضى فعليّ ا شفاء   يحقق وال المتقدمة،
 السرطان على تأثير أقصى على نحصل فقر ا، األكثر البلدان في فإنه لهذا ونتيجة .كامال   إدراك ا يدركها
 (21،ص 6103:جميس ) الجيدة األساسية والجراحة إلشعاعيا العالج أساليب اتباع من

التأثير الجانبي األكثر شيوعا ، والذي عادة ما يربط األشخاص بينه وبين عالج السرطان، هو  ان
ومع هذا، ال يفقد جميع المرضى شعرهم نتيجة للعالج، حيث يعتمد هذا األمر على نوع . فقدان الشعر

ن المرضى ال يختبرون نفس اآلثار الجانبية، فبعضهم يعانون بشكل أكبر العالج الذي يخضعون له كما أ
 .من هذه اآلثار، حتى لو كانوا يتناولون نفس األدوية

بسبب النمو واالنقسام السريع للخاليا السرطانية، فإن العالج الكيماوي يعمل على استهداف هذه  
أن يفرق بين الخاليا الطبيعية والخاليا السرطانية،  ومع هذا، فإن العالج الكيماوي ال يمكن. الخاليا وقتلها

 .لهذا السبب تتضرر الخاليا سريعة النمو األخرى في الجسم مثل خاليا الشعر
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ولكن اآلثار الجانبية مؤقتة، وبمجرد االنتهاء من العالج الكيماوي تبدأ الخاليا السليمة بالتعافي وستشعر 
 .بالتحسن

تخفيض المناعة، ما يجعلك أكثر عرضة اللتقاط العدوى أو  العالج الكيماوي يعمل على ان
لذلك تجنب االختالط باألشخاص المرضى أو في األماكن العامة المزدحمة، ألنه سيكون من . الفيروسات

 .السهل جدا  التقاط العدوى في مثل هذه البيئة
 :فيما يلي بعض اآلثار الجانبية الشائعة التي يسببها العالج الكيماوي 

زيادة فرصة -زيادة أو نقصان الوزن -اإلمساك-اإلسهال-فقر الدم-الغثيان والقيء-اإلرهاق-دان الشعرفق
فقدان الشعر -أو التهاب أو حكة في الجلد احمرار-زيادة فرصة حدوث نزيف أو كدمات-اإلصابة بالعدوى 

 االرهاق-هيفقدان الش-صلب في العضالت أو المفاصل-االسهال-(فقط في المنطقة الخاضعة لألشعة)
(http://www.khcc.jo/ar/section)  

 
 :السرطان مرض عالجأثناء العائلة دور-1

ا العائلة أفراد أحد يكون  عندما مشاركة بأسرها العائلة تكون  األحيان معظم يف  ذكرنا وكما .مريض 
 العائلة أفراد بين ومنفتح صادق بشكل بالتواصل يوصى ،)”يعرفوا؟ أن المرضى يريد هل“ البند في( سابق ا

 االنفتاح ويسمح .بالمرض المتعلقة بالمعلومات المريض، من وقربهم سنهم وفق الجميع، ومشاركة
 .وأبعاده المرض مع بنجاح التعامل على وقدرته إيمانه ويعزز وأحاسيسه، مخاوفه عن يعبر بأن للمريض
 وتشجيع عاطفي دعم توفير في اليومية، احتياجاته تلبية على المريض مساعدة في هام دور للعائلة

 .االجتماعي لنشاطا ذلك في بما اإلمكان، بقدر سليم حياة أسلوب مواصلة على المريض
ا العائلة وتستطيع  المرض يؤدي .العالج مواصلة حول قرارات اتخاذ في المريض مساعدة أيض 

 إن .مختلف بشكل األدوار وتوزيع العائلة حياة أسلوب تغيير يقتضي مما األدوار، في تغييرات إلى أحيان ا
 تعطى التي الخدمات حول مفصلة معلومات على العائلة أفراد حصول عن مسؤولة هي المعالجة الطواقم

 .المرض مع التعامل في تساعدهم أن شأنها من والتي المجتمع، وفي المستشفى في
ا بالشفاء واألمل اإليجابي التوجه يؤثر  من ذلك، من الرغم وعلى .المريض حياة جودة على قطع 

 .كهذا وضع في طبيعيان إحساسان وهما اليقين، عدم أو بالحزن  اإلحساس كبت المحبذ غير

http://www.khcc.jo/ar/section/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
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 .الجسم على النفسية األوضاع تأثير حول أبحاث العالم في المراكز من العديد في اليوم تجرى 
 إن .المناعة جهاز وظيفة على والضائقة الضغط ألوضاع معين تأثير وجود األبحاث بعض وأظهرت
 نتائج بعد تتوفر وال طريقها، مستهل في هي المناعة جهاز على النفسي الوضع تأثير حول األبحاث
 .الشأن هذا في قاطعة

 نفسي ا دعم ا يشمل والذي السرطان، لمرضى المعد اإلرشاد برنامج أن الجديدة األبحاث تبين
 وبقائهم حياتهم جودة من يحّسن الشامل، العالج من عضوي  كجزء المكّمل، الطب من أدوات واستعمال

ا ولوحظ .الحياة قيد على  تقليل وساهم .المرض عودة نسب في خفاضان البرنامج هذا إطار ضمن أيض 
 6101:قطاس) .الكيميائية للمعالجة أفضل بشكل استجابتهم في المرضى لدى واالكتئاب الخوف مستوى 

 (20-21،ص ص
    

 
 

 :خالصة
وانتشارها ادى  بأبعادهاان عدم تفهم العاملين في مجال الصحة الطبيبة للعادات المحلية والوعي 

المواطنين بالخدمات الطبية،  ولعله السبب المباشر في تفضيل الطب الشعبي عند  الى احجام الكثير من
العالج،والشك ان للطب الشعبي دورا ايجابيا يمكن ان يستفاد منه في الحد االقصى،اذا اقتنع العاملون في 

ادات المجال الصحي بان الطب الشعبي ليس كله شعوذة ودجل،وان الطبيب الشعبي قد يمتاز بمعرفته لع
 .وتقاليد ومعتقدات الناس واحوالهم،وعنده المقدرة على كسب ثقتهم ومخاطبتهم على قدر مستوى فهمهم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االجراءات المنهجية والتصميمية للدراسة :الفصل الثالث

 دخلم

 الدراسة االستطالعية 

 اهداف الدراسة االستطالعية 

 طالعيةنتائج الدراسة االست 

 ادوات الدراسة 

 الدراسة االساسية 

 منهج الدراسة 

 الدراسة خطوات 

 عينة الدراسة االساسية 

  التجريبيةتحديد المتغيرات 

 التجريبيتصميم ال 
 البرنامج العالجي 
 المعالجات االحصائية 

 خالصة
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 :مدخل

يعتبر الجانب المنهجي في الجزء االساسي ألي دراسة علمية ،الن فيه تتحدد مالمح وقواعد 
البحث االساسية كالمنهج،العينة،واالهم من ذلك استطالع الميدان،الذي يمكن الباحث من استكشاف 

ببناء ادوات بحثه وتقنينها حت تصبح جاهزة لالستخدام في الدراسة  اوحداته البحثية عن قرب مرور 
 .االساسية

 :الدراسة االستطالعية-1

الى تكييف مقياس توكيد على  باإلضافةخصصت الدراسة االستطالعية الختيار العينة البحثية،
الى البناء والتقويم للبرنامج العالجي الذي سيطبق في الدراسة االساسية،  باإلضافةعينة الدراسة الحالية،

بصورة  بيكوبعد االطالع على االطر النظرية الخاصة بالعالج النفسي عموما والعالج وفق منحى 
خاصة،تم الخروج بالشكل المبدئي للبرنامج الذي ضم مجموعة من االليات العالجية،واالطار العام 

حاالت اظهرت مجموعة من التظاهرات ثالث عينة الدراسة،وقد طبق البرنامج على لتطبيقها مع 
االكتئابية الختبار مدى صالحيته لالستعمال مع العينة االساسية للدراسة،وقد اجرينا مجموعة من 

 . التعديالت انطالقا من نتائج التطبيق التجريبي االولي ليصدر البرنامج في صورته النهائية 

 :لدراسة االستطالعيةأهداف ا 1 -1

 :يمكن أن نشير إلى أهداف الدراسة االستطالعية كما يلي

 البحث عن العينة المطلوبة الختبار فروض الدراسة-

 .التعرف على صعوبات الميدان-

بناء مقياس توكيد الذات لدى امهات االطفال .) المحليةتتماشى مع البيئة  تصميم وتقنين أدوات-
 ( المصابين بالسرطان

لمعرفة أهم  في العالج المعرفي بيكالبناء والتطبيق االستطالعي للبرنامج العالجي المستند الى نظرية -
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جراء بعض التعديالت بناء على نتائج هذا  المشكالت التي قد تواجه الباحثة أثناء التطبيق الفعلي وا 
  .التطبيق

 :عينة الدراسة االستطالعية 1-2

 :والذين يتميزون بالخصائص التالية( امرة)وحدة 57عينة مكونة من لقد ضمنت الدراسة االستطالعية 

 :عرض خصائص افراد العينة حسب  السن

 النس بة املؤية التكرار الفئات العمرية

82-33 01 03.33% 

33-33 38 65% 

31-36 81 85.55% 

35-60 3 3% 

 %011 56 اجملموع

 :التعليق على الجدول

من خالل نتائج الجدول الذي يبين التوزيع العمري لعينة التقنين تبين ان غالبيتهم يتوزعون في الفئة 
 .سنة43و 43العمرية  الثانية اي مابين 

 :عرض خصائص افراد العينة حسب  عدد االوالد

 النس بة املؤية التكرار عدد الاوالد

 %3.33 5 3اىل 0من 

 %50.33 35 5اىل3من 

 %33.33 86 اطفال5اكرث من 

 %011 56 اجملموع

 

 :التعليق على الجدول

االفراد العينة حسب عدد االوالد فقد بلغت اكبر نسبة مؤية  من خالل نتائج الجدول الذي يبين توزيع
 .فردا 57تكرار من مجموع  33مايقابلها  %31.44والتي قدرت ب
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 :في االسرة عرض خصائص افراد العينة حسب التعامل مع وجود فرد مريض

 النس بة املؤية التكرارات اخلاصية

 %55.55 61 يوجد

 %33.33 86 اليوجد

 %011 56 اجملموع

 :التعليق على الجدول

توزيع افراد العينة حسب امكانية وجود فرد مريض في االسرة ام ال من خالل نتائج الجدول الذي يبين 
تكرار،اي ان غالبية افراد العينة قد سبق لهم وان  75مقابل  %33.33وقد بلغت اكبر نسبة مؤية 

 .تعاملوا مع فرد مريض 

 

 :نتائج الدراسة االستطالعية 1-3

 :لقد تمخض عن القيام بالدراسة االستطالعية نتيجتين هامتين وهما

والتأكد من صالحيتها  الخروج بأدوات الدراسة في شكلها النهائي مرورا بحساب خصائصها السيكومترية
 .لالستعمال في البحث الحالي

والالتي تم اختيارهم بعد تطبيق مجموعة من االدوات للتأكد من ( نساء 3)الخروج بعينة من الحاالت 
 .توفر الشروط التي حددت من قبل الباحثة مسبقا

 :ادوات الدراسة 

  :مقياس االكتئاب-1

 النموذج،يفترض هذا االكتئاب تفسير في المهمة النفسية النماذج من Beck بيك نموذج يعتبر
 البنى هذه تتصف حيث االستعرافية، االضطرابات أساس على تنشأ االكتئابية االضطرابات أن

  (االستعرافية األخطاء) والتشويهات مختلفة بدرجات بالتشويه
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 وتجريدات عشوائية استنتاجات بكونها وتتصف للمعلومات المالئم غير التمثل من شكل هي 
 أن إلى يقود الذي األمر ومبالغات، مفرطة وتعميمات انتقائية وتخصيصات مطلق أخالقي وتفكير
 الذي والمستقبل، والعالم للذات السلبية بالنظرة مشحوًنا  المكتئبين عند االستعرافات هذه محتوى  يصبح
 من كثير عن مسؤولة السلبية المواقف هذه بأن ويعتقد،تسمية الثالوث االستعرافي بيك عليه يطلق

 (4،ص رضوان.) والسلوكي والدافعي االنفعالي المجال على وتؤثر االكتئابية، األعراض
-Beckونحن في هذه الدراسة استخدمنا مقياس بيك الثاني لالكتئاب الذي اعده بيك واخرون 

Steer-)Brown )واعداد الصورة (0555)،وقام بتعريبه كل غريب عبد الفتاح غريب 1333سنة،
وتتكون القائمة ( BD1)والتي تعتبر كصورة محدثة عن الصورة االولى(0553)الكويتية بدر االنصاري 

مجموعة  من االسئلة تضم  كل مجموعة بنودا يختار المفحوص بوضع دائرة امام البند الذي  01من 
.) سنة فما فوق 14الكتئاب لدى المراهقين والبالغين بدا من ،لقياس شدة ايصف شعوره،

وقد تم تقنينه من قبل الباحثة في دراسات سابقة لها على عينة مكونة من .(42،ص 6002ري،ااالنص
 :امرة وقد تم التحصل على الخصائص السيكومترية التالية45

 :الخصائص السيكومترية لمقياس االكتئاب-1-1
  :التالزميحساب الصدق  1-6

يتطلب منا هذا النوع من الصدق ان نجد أوال أداه تقيس نفس السمة التي يقيسها االختبار 
مقياس الدراسة هو االقرب من  زونج لالكتئابالحالي المراد تقنينه وفي هذه الدراسة وجدنا أن اختبار 

 على االختبارين وقد ( 45=ن)بين درجات أفراد العينة  بيرسون اط ب،فقمنا بحساب معامل االرتالحالية
  :وجدنا النتيجة التالية

 يبين معامل االرتباط بين مقياس بيك الثاني ومقياس زونج للتقدير الذاتي لالكتئاب( 4)جدول رقم
  مس توى ادلالةل  درجة احلرية  معامل الارتباط

1.53**  82  1.16  

 

 :التعليق على الجدول



لدلراسة والتصمميية املهنجية الاجراءات                                                                  الثالث الفصل  

 

  82                                                                                

 

وهي قيمة فوق  5.33من خالل نتائج الجدول نالحظ ان قيمة االرتباط والتي قدرت ب
 .المتوسط،أي ان هذا المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق

عادةحساب الثبات عن طريق التطبيق  1-3                                                 :التطبيق  وا 
 11تم التطبيق على نفس العينة والكن يطبق في هذه الحالة اختبار واحد مرتين بفاصل زمني قدره 

  :يوما،وبعد ذلك يتم دراسة معامل االرتباط بين التطبيقين االول والثاني،وقد تحصلنا على النتيجة التالية
 ياس االكتئابيبين معامل االرتباط بين درجات التطبيق االول والثاني لمق( 1)جدول رقم 

 
 
 
 

 : التعليق على الجدول
وذالك نظرا لقوة معامل االرتباط .المقياسوقد بين الجدول أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات  

  5.53والذي قدرت درجته ب.بيرسون 
  :النصفية التجزئةحساب الثبات عن طريق  1-4

بين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية لكل بعد من  بيرسون تم إيجاد معامل ارتباط 
  .للتصحيح براون -سبيرمان ، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط مقياسأبعاد ال

 الثاني لالكتئاب يبين معامل االرتباط  التجزئة النصفية لمقياس بيك( 2)جدول رقم
عدد 

  الوحدات

معامل الارتباط قبل 

  التصحيح

 مس توى ادلالةل  معامل الارتباط بعد    التصحيح

80  1.503  1.355  1.16 

 :التعليق على الجدول
من خالل نتائج الجدول الحظنا ان قيمة المعامل االرتباطي هي قيمة جد مرتفعة،والتي قدرت 

  :والمتمثلة في  بحسابهامن خالل الرجوع إلى المؤشرات اإلحصائية التي قمنا ،وبالتالي و 5.33ب
  الصدق التالزمي*

  مس توى ادلالةل  درجة احلرية  معامل الارتباط

1.53**  82  1.16  
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 إعادة التطبيقالثبات عن طريق *
 التجزئة النصفيةالثبات عن طريق *

 لالستعمال ألنه يتميز بخصائص سيكومترية  اصالحأصبح  المقياسنستطيع أن نقول على هذا 
 .جيدةمقبولة و 

 :تصحيح المقياس مفتاح 1-1

 : بنود تعبر عن جزئية المحور اربعةتم تصحيح المقياس في ضوء االختيار من بين 

 اليوجد اكتئاب 3 - 1

 اكتئاب بس يط 06 - 01

 اكتئاب متوسط 83 - 05

 اكتئاب شديد 35 - 83

 فاكرث اكتئاب شديد جدا -35

 

  :توكيد الذات لدى امهات االطفال المصابين بالسرطان مقياس-6

  :بناءالخطوات  6-1

ومن ثم الخروج بالتعريف اإلجرائي  توكيد الذاتقامت الباحثة بمراجعة اآلراء المختلفة حول مفهوم -
 .الذي يحدد األبعاد األساسية للمقياس

مقياس )مثل توكيد الذاتتمت مراجعة ما توافر لدى الباحثة من استبيانات أو مقاييس أعدت لقياس -
 .......( 1771،دمحم السيد عبد الرحمان.6001،يزيد الشهري 1793راثوس،6003طريف شوقي فرج

وبناء على مراجعة التراث النظري في مجال توكيد الذات والتعريف اإلجرائي الذي وصفته الباحثة -
 بندا01تم تصميم المقياس والذي ضم في صورته النهائية باإلضافة إلى مراجعة األدوات السابقة الذكر،

 :تم تصحيح المقياس في ضوء االختيار من بين خمسة بدائل لالستجابة وهي:لمقياستصحيح ا 6-6
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 يبين درجات البدائل( 2)جدول رقم

 

 

 

 :وعليه يصبح ميزان المقياس

 (14)الدرجة الكلية القصوى للمستجيب هي 

 (46)الدرجة المتوسطة للمستجيب هي

  (0)وأدنى درجة كلية للمستجيب هي

 :حساب الخصائص السيكومترية للمقياس 6-3

 :صدق المقياس 6-4

والصدق هو أهم خاصية من خواص القياس ، فالثبات مثاًل ضروري لالختبار ولكنه ليس بدياًل 
األغا )واالختبار الذي يعطينا درجة غير مستقرة أو غير متسقة ال يمكن أن يكون صادقًا  عن الصدق،

ويقصد بصدق المقياس قدرته على قياس ما وضع لقياسه الناحية األخرى إذا (   117 ص: 1779، 
هذا ول.  ما وضع لقياسهكانت درجة ثبات االختبار عالية جدًا فهذا ليس دلياًل على أن االختبار يقيس 

فإن انخفاض معامل الثبات يحد من الصدق ، ولكن ارتفاع معامل الثبات ال يضمن درجة مرضية من 
 . الصدق  وبمعنى آخر فإن وظيفة الثبات هي تحقيق استقرار الدرجات الذي يمكن من تحقيق الصدق 

 :وقد تأكدت الباحثة من صدق المقياس بالطرق التالية

 

 معارض متاما قفمواغري  حمايد موافق موافق جدا  بدائل االإجابة و وزن الفقرة

 1 0 8 3 3 ادلرجات
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 : صدق االتساق الداخلي 6-1

تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، 
وكذلك مع األبعاد الفرعية له، إضافة للتحقق من ارتباط أبعاد المقياس فيما بينها،ومع  الدرجة الكلية 

 (17ص: 1772حبيب،)للمقياس 

 :مقياس لالكلية ل يوضح معامالت ارتباط البنود مع الدرجة (9)جدول رقم

 مس توى ادلالةل معامل الارتباط العبارة مس توى ادلالةل معامل الارتباط العبارة

0 .547** 1.16 00 *613. 1.16 

8 .407* 1.16 08 *311. 1.16 

3 .335* 1.16 03 *311. 1.16 

3 .557** 1.16 03 *363. 1.16 

6 .705** 1.16 06 **333. 1.16 

5 .413** 1.16 05 **655. 1.16 

5 .420* 1.16 05 **308. 1.16 

2 .606** 1.16 02 **328. 1.16 

3 .417** 1.16 03 335 .** 1.16 

01 .484** 1.16 81 030 . 1.16 

80 .884** 1.16 

 :   التعليق على الجدول

السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة   (9)يتضح من الجدول رقم
يؤكد اتساق  ،وهذا يوضح أن لكل بند من بنود المقياس عالقة قوية بالدرجة بالكلية،وهذا ما0.01
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 .المقياس

 :الصدق الذاتي 6-2

 :تم حساب ثبات المقياس وفق طريقة الصدق الذاتي وتقد توصلنا ال النتيجة التالية

 5.533 =معامل الصدق الذاتي

 

 :حساب الثبات6-9

الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام األداة نفسها في الظروف نفسها  ويقصد به
 :ولقد قام الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقتين هما ( 161ص: 1779األغا ، )

 

 : طريقة التجزئة النصفية 6-1

 . للمقياسبين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية  بيرسون تم إيجاد معامل ارتباط 

 للمقياسمعامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية يبين ( 1)جدول رقم

 مس توى ادلالةل معامل الارتباط  عدد البنود

80 1.356 1.16 

 : التعليق على الجدول

 5.337والذي قدرت درجته ب.أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات المقياس (8)وقد بين جدول رقم  
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 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ-6-7

ويمثل معامل ألفا متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة االختبار إلى بطرق مختلفة،وبذلك فإنه 
 .0.236االختبار،حيث بلغت قيمته نصفييمثل معامل االرتباط بين أي 

 :الصورة النهائية للمقياس 6-10 

 (انظر المالحق)بندا01بعد أجراء التعديالت النهائية تقلص عدد البنود ليصل إلى 

 :لروتر الخارجي-مقياس مركز الضبط الداخلي-3

في دراسته التي هدفت الى  1333ان اول مقياس صمم لقياس مركز الضبط هو مقياس روتر 
فقرة كل  04شكل االختبار الجبري ويتكون من  وهو ياخد ،على السلوك والمكافأةتوضيح اثر التعزيز 

فقرة تتضمن زوجا من العبارات احدها تشير الى الضبط الداخلي واألخرى تشير الى الضبط 
فقرات  إضافية وضعت حتى ال يعرف المفحوص هدف  3الخارجي،وقد أضيفت الى الفقرات السابقة

 .فقرة03المقاس،ليصبح المقياس مكونا من 

 :حيحمفتاح التص 3-1

يتم تصحيح المقياس عن طريق حسابات اإلجابات االفراد على االختيارات الخارجية بحيث 
تعطى درجة لكل اختيار خارجي وهدا االختيار يسجل في اتجاه الضبط الداخلي،بمعنى ان الدرجات 

يئة وقام كفافي بتجربة المقياس على الب.المرتفعة فيه تنبئ بارتفاع الضبط الخارجي لدى المفحوص 
طالبا وطالبة بجامعة الفيوم،وكان معامل ثبات  305المصرية ودلك بتطبيقه على عينة مكونة من 

وتم  5.700باستخدام تطبيق وا عادة تطبيق في حين بلغ معامل التجزئة النفسية  5.331المقياس 
 (44ص،6001:عثمان واخرون )5.00اتي للمقياس فبلغذحساب  الصدق ال
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 :حساب الصدق 3-6

 :صدق االتساق الداخلي 3-3

 :معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مركز الضبطحساب :اوال

يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مركز  (7)جدول رقم
 :الضبط

 مس توى ادلالةل معامل الارتباط الأبعاد

 1.16 .528** الضبط ادلاخيل 

 0.05 **          780. الضبط اخلاريج 

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية موضع الدراسة :التعليق على الجدول
 .دالة إحصائيا وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس

 

 :معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس مركز الضبطحساب  3-4

 :يوضح  مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس مركز الضبط (10)جدول رقم

 اخلاريج ادلاخيل الأبعاد

 1.681 0 الضبط ادلاخيل

 0 1.681 الضبط اخلاريج

 

 :التعليق على الجدول

يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد المقياس موضع الدارسة دالة إحصائيا من خالل ارتباطها مع 
 .بعضها البعض ،وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس 
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 :الثبات وفق طريقة التجزئة النصفية  3-1

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بنفس الطريقة السابقة 

 :الخارجي-يوضح معامل الثبات لمقياس مركز الضبط الداخلي (11)رقم جدول

 مس توى ادلالةل معامل الارتباط  عدد البنود

85 0.85 0.05 

 :  التعليق على الجدول

 .أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات المقياس(11)وقد بين جدول رقم

 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 3-2

 0.941حيث بلغت قيمت معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

 :طريقة التصحيح وتفسير النتائج  3-9

 :( روتر.ج)الخارجي /يمثل مفتاح تصحيح مقياس مركز الضبط  الداخلي (16)جدول رقم 

 ادلرجة الفقرة ادلرجة الفقرة

 أأ  05 دخيةل 0

 أأ  05 أأ  8

 أأ  02 ب 3

 دخيةل 03 ب 3

 أأ  81 ب 6

 أأ  80 أأ  5

 ب 88 أأ  5

 أأ  83 دخيةل 2
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 .فقرات تمويه ولم تحسب لها أي عالمة ( 69،  64،  17،  14،  1،  1) الفقرات رقم 

تعطى  ( 67،  61 ، 63،  61،  60،  11،  19،  12،  7،  9،  2،  6) الفقرات رقم *  
) بالرمز ، وتعطى صفرًا عند اإلجابة عليها  (أ ) عالمة واحدة لكل فقرة عند اإلجابة عليها بالرمز 

 (.   ب

تعطى عالمة  ( 61،  62،  66،  11،  13،  16،  11،  10،  1،  4،  3) الفقرات رقم *  
 (.أ) عند اإلجابة عليها بالرمز ، وتعطى صفرًا ( ب ) واحدة لكل فقرة عند اإلجابة عليها بالرمز 

تكون درجة الفرد على المقياس مجموع الدرجات التي تعبر عن اتجاهه الخارجي ومدى الدرجات   -
 ) 63إلى ( والتي تعبر عن عدم وجود اتجاه خارجي لدى المستجيب ) على هذا المقياس من صفر 

 (.والتي تعبر عن اتجاه خارجي تمامًا 

 :على هذا المقياس إلى فئتين  ويصنف المستجيبون   -

 .درجات وهم ذوي مركز الضبط الداخلي  ( 1صفر ــ ) من :  األولى 

 (21ص: 6016حالسة،.)  درجة وهم ذوي مركز الضبط الخارجي ( 63ــ  7) من : الثانية 

 .تمت صياغة مجموعة من البنود التي تغطي كل بعد من األبعاد السابقة -

 دخيةل 83 أأ  3

 أأ  86 ب 01

 ب 85 ب 00

 دخيةل 85 ب 08

 ب 82 ب 03

 أأ  83 دخيةل 03

 ب 06
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 :الدراسة االساسية

 :منهج الدراسة-1

في دراستنا المنهج الشبه تجريبي النه يصعب على الباحث في العلوم االنسانية سنتبع 
 نلجأواالجتماعية القيام بتجربة مباشرة على الظاهرة المراد قياسها وذلك نظرا لتعقدها وتشابكها،لذلك 

 . الظاهرة للتجريب إلخضاعة يالى الطرق الشبه تجريب

 :الساسيةا خطوات الدراسة-2

 مقيااس مركاز الضابط -توكياد الاذاتمقيااس -مقياس بيك الثاني لالكتئااب)ات الدراسةو اد تطبيق
 على حاالت الدراسة.(البرنامج العالجي النفسي االجتماعي-الخارجي–الداخلي 

  اجرا القياسات القبلية 
 خفياف باإلضاافة الاى مجموعاة  الدراسة من بين من يعانون  من اكتئاب ارتكاساي اختيار عينة

 .من الشروط

   المجموعة التجريبية  أفرادعلى العالجي تطبيق البرنامج. 
 اجراء القياس البعدي للحاالت 
 في  واستخالص النتائج ومناقشتها ومعاملتها احصائيًا، تصحيح االستجابات وجدولة الدرجات

 (111ص،6012 :رضوان) .ضوء االطر النظرية المناسبة

 :االساسية  الدارسةعينة -3
 قيود هناك يكون  أن دون  معرفته على وبناءا دراسته أهداف يخدم بما عينته أفراد الباحث ينتقي

 غيرها، أو االختصاص أو العلمي المؤهل أو الكفاءة حيث من مناسبة هو يراها التي غير شروط أو
 ثري  ومصدر العلمي للتحليل متين أساس تعتبر ولكنها النظر وجهات لكافة ممثلة غير عينة وهذه

 (2ص،6001الطويسي، ) .الدراسة موضوع حول للباحث مناسبة قاعدة تشكل التي للمعلومات
حاالت  ليمثلوا العينة النهائية  ممن  3ولذالك تم االعتماد على المعاينة القصدية،واختيار 

 :تتوفر فيهن الشروط التالية
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 ستة نساء ممن لديهن طفل واحد مصاب بالسرطان على االقل ان ال يتجاوز عددهن. 
  نساء 0ان ال يتجاوز عدد المجموعة العالجية. 
 (سنة33-47)ان تتراوح اعمارهن مابين 
  ان تكون النساء عينة الدراسة خالية من االمراض النفسية او العضوية التي تتطلب تناول

 .يادوية معينة والتي قد تظلل نتيجة العالج النفس
 ان ال تكون ام الطفل مطلقة او ارملة. 
 ان التكن مما يعانين من اكتئاب ما بعد الوالدة 
 ان ال تكن ممن وصلن الى سن الياس 
 يستثنى )ان تكون النساء عينة الدراسة هي التي تقوم بالعناية بابنها اثناء تواجده في المستشفى

 ...(بديل االم كالجدة او الخالة او زوجة االب
  من القاطنات بوالية بسكرة كون تان  
  باالظافة الى تحصلهن على درجات اما متوسطة اما تحت المتوسط على مقاييس

 (انظر المالحق)الدراسة
 

 :عرض خصائص عينة الدراسة االساسية
 اخلاصية   

 احلاالت

 املهنة نوع الرسطان عدد الاطفال املس توى التعلميي السن

 يف البيت ماكثة لوكمييا 3 متوسط 31 0احلاةل

 معلمة لوكمييا 8 ليسانس 33 8احلاةل

 ماكثة يف البيت لوكمييا 6 متوسط 33 3احلاةل

 خياطة رسطان العظام 3 جامعي 35 3احلاةل

 ماكثة يف البيت رسطان ادلماغ 5 ابندايئ 33 6احلاةل

 ماكثة يف البيت لوكمييا 2 متوسط 36 5احلاةل

 .جدول يبين خصائص عينة الدراسة      
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 :التجريبيةمتغيرات التحديد -1

 :يمكن تصنيف متغيرات الدراسة الحالية في ثالثة أنواع

هو المتغير الذي اختارته الباحثة وعالجته بطريقة معينة ليحدث أثره على المتغير : متغير مستقل- 
 (العالجيمتمثل في البرنامج .)اآلخر

درجات المقاييس التي تم .)وهو المتغير الذي يلحقه ألثر الذي يحدثه المتغير المستقل:متغير التابع-
 ( تصميمها من قبل الباحثة

 :المتغيرات الدخيلة-

فإننا نقدر وجود عدة متغيرات تؤثر  ولما كان حصر العوامل المؤثرة في أية ظاهرة من الصعوبة بمكان،
وقد تكون هذه سبب التغيرات في المتغير التابع وليس المتغير . على الظاهرة أثناء إجراء التجربة
ومن أجل الحكم على قيمة  ولذلك (317: 6004سامي دمحم ملحم،) التجريبي، أو قد تعمل إلى جانبه
الدخيلة المتمثلة في المستوى التعليمي .فإننا نحتاج إلى ضبط المتغيرات المتغير التجريبي بصورة نقية،

 .للوالدين،الجنس،السن،مستوى التحصيل األكاديمي،المستوى االقتصادي،منطقة السكن 

 :المستخدم في الدراسة التجريبيتصميم ال-1-6

 (:ب-نموذج أ)تصميمات خطوط االساس المتعددة 

ب مختلفة  للمعالجة التجريبية التي تستخدم فيها خطوط اساس يتضمن هذا المنحى ثالثة اسالي
ونحن في هذه الدراسة سنختار اسلوب (.عالج)متعددة في التصميم التجريبي لدراسة تاثير متغير تجريبي

التطبيق المتعاقب للمتغير العالجي،والذي يعتبر اول نوع من انواع تصميمات خطوط االساس المتعددة 
،حيث يتم تطبيق المتغير العالجي على عدة جوانب سلوكية حسب بارلو وهيرسين

وقد قمنا باختيار هذا االسلوب دون غيره على اعتبار السلوك ،(613،ص6001،صفوت)للمفحوص،
الحالي موضوع الدراسة وهو االكتئاب االرتكاسي يتكون من مجموعة من المهارات الفرعية وهي تدني 
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التوكيد والضبط،حيث تم التدخل العالجي لكل مهارة او مكون على حدة بالتتابع المنظم،ولذالك تم 
التطرق لمعالجة الضبط دون التدخل على مستوى الجوانب االخرى،وبعد االنتهاء من هذا الجانب ثم 

،وبعد ذالك تم ادخال المتغير التجريبي وهو العالج النفسي على المتغير الثاني وهو التوكيد المتدني
التعامل مع االكتئاب االرتكاسي كاخر شيئ طبق في العالج،وبهذه الطريقة نكون انطالقنا من الجزء 

 .الحداث التغيير في الكل

 :ج العالجيمالبرنا-2

:وقد قسمت جلسات البرنامج الى ثالثة محاور كبرى وهي  

 (:فهااالفكار الخاطئة وتصني)المحور االول محور التعرف على االفكار

التي تسعى الباحثة من خاللها الى تطبيق مجموعة من  وقد ضم مجموعة من الجلسات 
المقابالت االولية التي تراوح عددها مابين جلستين الى ثالثة جلسات حسب كل حالة وقابليتها للتجاوب 

 .واالسترسال في سرد بعض الجزئيات التي نحتاجها في تطبيق البرنامج العالجي

 :الجلسات االوليةاهداف 

.محاولة بناء عالقة ثقة بين الباحثة والمتعالجات-  
تنمية روح التعاون بينهما-  
عرض اهم النقاط االساسية في حياة الحالة والتي قد تكون مربط الفرس في حالتهن الراهنة-  
حصر مجموعة المشكالت الرئيسية التي سيتم التعامل معها من خالل جلسات البرنامج-  
في بعض االحيان يستلزم استخدام اكثر )نوعية االليات واالستراتيجيات المناسبة لكل مشكلة تحديد-

(من استراتيجية واحدة للتعامل مع مشكلة واحدة  
(استبصار مبدئي)اعطاء وصف ملخص للحاالت عن معاشهن النفسي -  
يدخل في العالجتشجيع الحاالت على التعبير الحر والمطلق بنوعيه اللفظي والجسدي الن ذالك -  
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اعطا شرح توضيحي للحاالت عن سير جلسات البرنامج وتبيان اهمية التطبيق االني والبعدي -
 .لالستراتيجيات التي تم تعلمها خالل الجلسة والتي ستكون بمثابة واجبات

 :محور التدخل العالجي على مستوى مسببات مرض السرطان المحور الثاني

مرض )واالفكار التي تحملها حاالت الدراسة حول اسباب المرضبعد تحديد مجموعة االفكار 
تم تحديد االكثر تاثيرا في معاش الحاالت الراهن،ثم تم تناول كل واحدة من تلك ( سرطان االبن

 المغالطات الفكرية على حدة على المستوى النظري التخييلي والميداني

 :وقد هدفت الجلسة االساسية مايلي
 تم تناوله في الجلسة الماضيةاعطاء ملخص عن ما -
 تحديد المشكلة الحالية التي سيتم التعامل معها في هذه الجلسة-

وبما ان هذه المشكالت هي متغلغلة في التصور النفسي االجتماعي للموضوع المسبب لالضطراب 
االني فانه على الصعب على الباحثة ان تدحض او تعالج تصورا من خالل جلسة واحدة وبالتالي 

ستعانت بنوع اخر من الجلسات وأطلقنا عليها اسم الجلسات الثانوية وهي عبارة عن مجموعة من ا
الجلسات التي تلي الجلسة االساسية وتهدف الى محاولة تطبيق االستراتيجيات العالجية في موافق 

 .مختلفة حت تكون اكثر فعالية وعملية
الهدف العام وهو ايصال المتعالجات الى تشترك جميع الجلسات سوا كانت اساسية او ثانوية في 

مرحلة يستطعن فيها التعرف على االفكار الغير منطقية والتي تكون في الغالب سهلة التصديق صعبة 
التفنيد النها تغلغلت في فكرهن،فاذا تمكنت المتعالجة من تبيان مواطن الضعف في هذه االفكار وكيف 

الل تطبيق مجموعة من اليات العالج النفسي انها خلفت سلوكا مرضيا لدى الحاالت من خ
وهذا يكون على المستوى النظري التخييلي فقط، .....( الحوار السقراطي.االلهاء المعرفي.التخييل)مثل

كلعب ) بعدها ننتقل بعدها الى الممارسة الفعلية والتي تتناول مجموعة من االستراتيجيات الخاصة بها
 ...(دليلتفحص ال.الواجبات.التنفيس.الدور

في نهاية الجلسة العالجية نطلب من المتعالجات ان يقدمن ملخصا عن االمور الجديدة التي تعلمنها 
.مقارنة بالتالي كنا يحملنها،بهدف تحقيق هدف االستبصار الذاتي  
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تزويد المتعالجات ببعض الواجبات العملية ليطبقنها حتى يتم ترسيخ ما تم تطبيقه خالل الجلسة 
.الحالية  

:محور التدخل العالجي على مستوى تبني عالج ما دون غيره لمرض السرطانلمحور الثالث ا  
وقد كان هذا المحور اكثر عملية من المحورين الذين سبقاه،وذالك كون العالجات المستخدمة 

الى وفرة الحاالت  لمرض السرطان متاحة امام الحاالت بنوعيها الرسمي والغير رسمي،باالظافة
والنماذج التي استخدمت اما احد العالجين او كليهما معا سعيا منهم النقاذ المصاب به،وبالتالي كانت 

وكان العبئ االكبر في هذه الجلسات يقع على .النتائج تظهر بصورة انية داخل الجلسة الميدانية
ت في هذه المرحلة وصلن الى درجة المتعالجات وحصر دور الباحثة في التوجيه فقط،ذالك الن الحاال

كبيرة من الوعي بمسببات المرض وطرق العالج بنوعيها الغيبي والرسمي وبقي عليهن فقط دحض 
واحدة واالحتفاظ بواحدة من االفكار حول المرض ومستقبل الشفاء وهذا بالتالي سيؤثر على معاشهن 

 .برنامج العالجي الذي طبق معهنالنفسي اما بااليجاب واما بالسلب،وهنا ستظهر فاعلية ال
 :هداف البرنامج العالجيا 2-1

يسعى البرنامج الحالي الى خفض التظاهرات االكتئابية لدى النساء عينة الدراسة بدرجة اولى 
عن طريق احداث االثر الغير مباشر،باعتبار ان االكتئاب هو سلوك منحرف عن المعيار االجتماعي 
حسب نظرية التعلم االجتماعي وحدث نتيجة تعلم خاطئ ،وهذا التعلم كان على صعيد مجموعة من 

 :السلوكات الجزئية المشكلة للسلوك العام والى وهو االكتئاب وهي

االفتقار الى اليات توكيد الذات في مواقف التفاعل االجتماعي وهذا يقود الى العجز عن فهم دوافع -
 .السلوك الذاتي والغيري 

اطئ عزو نواتج السلوك الى ظروف خارجية بعيدة عن مسؤلية الشخص ،والوصول الى التعميم الخ-
 .المبالغ فيه يصل الى درجة العجز المكتسب
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وبالتالي سيتم التدخل العالجي على شكل مواقف اجتماعية واقعية ومتخيلة في عدد من الجلسات 
تين الجزئين لينتقل االثر الى السلوك العام  الحاوي لهما وهو التظاهر االعالجية الحداث تغيير في ه

 .االكتئابي

 :في تطبيق جلسات البرنامجالمتبع العالج نمط  2-3

يتم العالج الفردي بواسطة عالج فرد واحد في كل مرة،ويقوم اساسا على قوة وفاعلية العالقة 
العالجية بين المعالج ومريضه،وبعد االنصات النشاط االساسي للمعالج،ولذلك يجب على المعالج 

ة فتترك المريض يتحدث على استخدام مستويات متميزة من التواصل مع المريض والتي تسهل المهم
سجيته وبكل اريحية مع المعالج،ويتم العالج الفردي في مكان خاص تحيط به السرية التام بين مايدور 

 ادل والتفاعل االيجابيباثناء الجلسة العالجية وفق اسلوب التقبل واالحترام المت

كما تتراوح مدة مل فردين او ثالثة،شويرى بعض المختصين ان العالج الفردي يمكن ان ي
دقيقة،ويستعمل هذا النوع من العالجات مع المشكالت ذات الطابع  35-45الجلسة العالجية بين

 (31-39،ص ص 6010:الحريري  )الشخصي،والذي ال يصلح عرضها امام االخرين،

 :في البرنامج االليات العالجية المتبعة 2-4

 :الية المحادثة 2-4-1

ية،من خالل امتدادها الى مجاالت ر العالج بالمحادثة تبدو لنا ضرو ان اعادة النظر في بديهية 
النفسية،ففي هذه المجاالت تعتبر العالج بالمحادثة كنوع من الحكمة في  االرشاد النفسي والباحثة

الحياة،التي تتحدد في جوهرها من خالل كونها عالقة مساعدة بشكل عام،بل وحتى العالقات القائمة 
 .المحادثة تتحدد بشكل التعامل االنساني في ارقى درجاتهفي وعاء العالج ب

يتصف تصور العالج النفسي بالمحادثة بانه يضع التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي بين 
المعالج والمتعالج في مركز اهتمامه،ويسعى الى تمكين المتعالج من تعديل اسلوبه وسلوكه 

شكل افضل مع مشكالته الراهنة والمستقبلية،بطريقة اكثر وخبرته،وتنمية نفسه بحيث يستطيع التعامل ب
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اتساقا،بحيث يقول روجر سان العالج النفسي بالمحادثة عبارة عن شكل منهجي وانتقائي ومؤهل من 
بهدف (المتعالج-المعالج)التواصل اللفظي والغير لفظي  والتفاعل االجتماعي بين شخصين او اكثر،

في خبرته وسلوكه يظهر على له المتعالج،من خالل توجيه جديد تخفيض الضرر النفسي الذي يحسه 
 .شكل ادراك لذاته والمحيط الخارجي

ال يعتبر العالج  النفسي بالمحادثة تقنية يمكن مقارنتها مع اشكال العالج النفسي االخرى 
ة وانما تعتبر خالصة من كل االشكال الممكنة للعمل البناء مع انسان يحتاج للمعالجة النفسي

 (166ص :واخرين   إيفا )(العالجية
 :السقراطي  الحوار 2-4-6

في  محاضرة في مشفى البشر لألمراض النفسية العصبية تقول صباح السقا وهي دكتورة 
يعّد من  الحوار السقراطي ،انالكتئاببعنوان العالج المعرفي  07/3/0553محاضرة نشرتها بتاريخ 

ويسمى أيضا االكتشاف الموجه ) وأكثرها استخداما في طرح األسئلة  أكثر تقنيات العالج المعرفي،
oriented Discovery  )خاص بهذا األسلوب،  وليس هناك شكل أو تنسيق محدد أو بروتوكول

بداعه بصوغ األسئلة لسابرة التي من  نما بديل ذلك يجب على المعالج أن يعتمد على خبرته وا  وا 
هل "" دعينا نتوقف"  "تقصدين ماذا " كار المختلة وظيفيا مثل  المحتمل أن تكشف عن أنماط األف

 "ترغبين

 :التخييل 2-4-3
 ما، لشيء بسيط عقلي ادراك أنه على األول الفصل في ذلك إلى أشرنا كما التصور ويعرف

 هللا أودعها التي النعم أحد إذن فالتصور بتمامها، الشيء ذلك ماهية لديه تتمثل الذي هو العقل ألن
 النفسية الصحة في فعال بشكل ستسهم صحيحة بطريقة إستعملت إذا والتي فينا وتعالى سبحانه
 العالج أهمية على األبحاث من الكثير تؤكد األساس هذا وعلى والجسمانية، واالجتماعية والفكرية
 قوة للفكر وأن منه، والشفاء المرض إحداث على قادرة الفكر قوة أن "سينا ابن ذكر ذلك وفي بالتصور

  (611ص، 6011:شين)اآلخرين أجسام على بل الفرد جسم على ليس مؤثرة
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 نشاط إلى النفسية طراباتاالض سبب تعزو محورية قاعدة على المعرفي العالج يعتمد
 الفرد يجعل مما المتكيفة المخطوطة زاحةإ على القدرة لها يصبح والتي المتكيفة، غير المخطوطة

 يأتي وهنا المتكيفة، غير لمخطوطته آلية أفكار من ينتج وما تتماشى متحيزة راتلتفسي نالعنا يطلق
 والضمينة الخفية الطبيعة ذات المعرفية البنية هذه تحدي كيفية في لنا يتبدى الذي األكبر االنشغال

 بين ومن أفضل، عالجية نتائج لتحقيق اللفظية الوسائل غير وسائل على االعتماد جاء هنا ومن
 (123ص، 6011:وردة) .التخيلي العمل اللفظية غير العالجات
 :لممارسة الميدانية ا 2-4-4

الواجبات المنزلية من المكونات الرئيسية للبرامج اإلرشادية الجماعية وتمثل الرابط بين كل  وتعد 
وتتمثل الواجبات المنزلية في مجموعة من األنشطة العقلية واالنفعالية .جلسة وما يسبقها وما يتبعها

بداية كل  واالجتماعية على شكل وظائف منزلية يتم تحديدها في كل جلسة إرشادية ومراجعتها في
 (114 ص:1774عبد الستار، )جلسة لتحقيق التقدم في العملية التدريبية

 :   االنفعالي الضبط-2-4-1

السيطرة على سلوكه من خالل  ممارسة يستطيع اإلنسان على افتراض أن األسلوب يقوم هذا
و  الداخلية المتغيراتتعديالت بتلك  إحداث التحكم بالمثيرات ذات العالقة بذلك السلوك المشكل و

 .(153ص ، 2012:الحراشنة) .الخارجية المؤثرة فيه

 إخفاء و هو عبارة عن القدرة الفائقة على ضبط و تنظيم التعبيرات غير اللفظية، و القدرة على
مع عمل قناع مناسب للموقف ( يشعر الفرد بانفعاالت)المالمح الحقيقية لالنفعاالت و التحكم فيها 

يتميز صاحبه بقدرته على رسم وجه سعيد مثل افتعال نكتة رغم شعوره بالغضب أو  االجتماعي، و
-92 ص ص، 6007:دمحم على) .الحزن أو القلق، أي انه يجيد ضبط التعبير الظاهري لالنفعاالت

99). 
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 :إستراتيجية توقع النواتج 2-4-2

وتهدف إلى تدريب الفرد على حل المشكالت بطريقة  ، 1711زوبكي ابتكر هذه الطريقة  
 إبداعية باستخدام اإلجراءات التالية 

 .وضع الفرد أمام مشكلة أو هدف ما للوصول إلى حل إبداعي له* 

 .قيام الفرد بتحديد المشكلة * 

 .تحليل المشكلة إلى عناصرها األساسية * 

 .تحليل العناصر األساسية إلى عناصر ثانوية * 

 .حليل العناصر الثانوية إلى عناصر فرعية ت* 

 6001عمران ،) .إيجاد العالقات المتداخلة بين العناصر ككل للوصول إلى نتاجات جديدة * 
 (413،ص

 

 :النمذجة 2-4-9

الفنية القائمة على مراقبة نموذج سلوكي من أجل إيصال معلومات أو صور أو مهارات هي 
تساهم في إحداث تغيير في األنماط السلوكية إما باكتساب سلوك جديد أو تنمية لسلوك حالي أو إنقاص 

 ( 161 ص:1791عبد الستار،.) وتعديل سلوك غير مناسب

 :اسلوب ترديد المشاعر 2-4-1

يقوم المعالج وفق هذا االسلوب بترديد مشاعر العميل وذلك للتاكيد له بان المعالج يفهم ويحس 
بما يحس به المتعالج،وانه يهتم بتفاصيل مشكلته،وهناك مايسمى بترديد المحتوى،ويعني اعادة صياغة 

ويقوم المعالج  كالم المتعالج على لسان المعالج،وهنا يعتمد المعالج على التقاط اهم عناصر الموضوع
مثال على اعادة ، بطرحها من خالل عباراته هو دون الخروج عن محتوى الفكرة التي طرحها العميل
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اني امي وابي يبقيان مشغوالن عني لفترات طويلة،فابي يذهب الى :يقول احد الحاالت:صياغة المحتوى 
ها كل يوم،واحيانا تبقى في عمله كثيرا،كما يذهب الى اماكن عديدة،وامي رئيسة مكتب تذهب الى عمل

 .المنزل

 (610،ص 6010: الحريري .) ان معك لفترات طويلةيوالداك ال يبق:المعالج

 :مثال على اعادة ترديد المشاعر

 وجودنا،هيا اسرع انعم قادمون  االعميل دعنا نخرج من هنا قبل ان يكتشفو 

 .صوتك خافت جدا :المعالج

ولذلك يجب على المعالج ان يميز بين االفكار والمشاعر ،فالمشاعر تحتاج الى كلمة لوصفها 
،اما االفكار في تتطلب جمال لوصفها كان يقول احد ما بانه يشعر بان ...كان يقول اغضبني،احزنني

ان المعالجين هم اناس جيدون فهو يصف فكره نحوى المعالجين وليس شعوره اتجاههم،وعلى العموم ف
 .الفكر واالحساس هما وجهان لعملة واحدة فقد تصاحب الفكرة مجموعة احاسيس والعكس

 :التنفيس 2-4-7

لة التنفسي االنفعالي هي مسالة في غاية االهمية،وعلى المعالج ان يترك للمتعالج مطلق أمس
عن اي  الحرية في التعبير عن ما يشعر به،دون مقاطعة ودون تخويف،فقد يريد المتعالج الحديث

موضوع لكي يفرغ شحناته االنفعالية كان يتحدث عن الدراسة او العمل ،لذلك فان افساح المجال له 
 .سيمكنه من فهم مشكلته

 :االستيضاح 2-4-10

هنا سيتفسر المعالج من المتعالج عن بعض االمور الغير واضحة والتي تخص موضوع 
يض انا ال احب هذه المدرسة واني انتضر نهاية الجلسة والتي يشوبوها نوع من الغموض،فان قال المر 
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العام الدراسي في اسرع وقت،يتدخل المعالج ويحاول االستفسار عن سبب ذلك النفور للوقوف على 
 .الحل المناسب للمشكلة

تهدف هذه التقنية الى ابراز التناقضات النفسية والعاطفية واالجتماعية واللفظية  في :المواجهة بعناية
مة في شخصيته،فالمواجهة هي تقديم التغذية الراجعة االيجابية  ز عالج، لكي ال تصبح سمة مالكالم المت

 (617-611ص ص ، 6010: الحريري .) للمتعالج لمواجهة تلك التناقضات والتخلص منها

 

  :التدريب على إعادة العزو 2-4-11

وأشار إلى أن عملية الغزو هي  1711عام نظرية العزو في  Fritz Heider فريتز هايدرقدم  
أو هي . العملية التي يتم فيها إرجاع تأثير األحداث إلى الشخص نفسه ، والى الظروف المحيطة به

وركز فى البحث على الطرق التى من خاللها يمكن للفرد الوصول . اإلدراك الشخصي ألسباب حدث ما
  .لتفسير سببي وما يتضمنه هذا التفسير

وقد ميز علماء النفس االجتماعي بين نوعين أساسين من الغزو يتم صياغتهما في عقولنا لكي 
الغزو الداخلي حين نقرر أن هذا : نوضح بهما سلوكياتنا وسلوكيات اآلخرين ، وهذان النوعان هما 

ما الشخص هو المسئول عن سلوكه وهو الذي يوضح السلوك من خالل جانب معين في الشخصية وغالبًا 
يكون هذا الجانب يمثل السمة أو النزعة أو الميل لهذه الشخصية ولذلك فإن الغزو الداخلي يسمى أحيانًا 

أما الغزو الخارجي فيوجد حين تقرر أن ظروف هذا الشخص هي المسئولة عن سلوكه أي (. الميول)
ه بأنه غزو خارجي نوضح السلوك من خالل الموقف أو المحتوى االجتماعي حول الفرد ولذلك يشار إلي

 (117 ص: 6001عثمان،  .(موقفى

 : التركيز على تغيير البنية المعرفية 2-4-16

ويتم ذلك من خالل  إعادة التشكيل في االتجاه الصحيح للبنية المعرفية وتعديل المعتقدات غير 
حالل أخرى منطقية حتى تساعد الفرد على التوافق في عالقاته ا الجتماعية المنطقية أو استبعادها وا 
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 (666 ص،6014:حالسة.)وتدريب الفرد على إصدار المزيد من العبارات االيجابية بداًل من السلبية 

  :المشكالت حل على التدريب 2-4-13
 عامة استراتيجيات  تطوير خالل من المشكالت حل مهارات تطوير على األسلوب هذا يعمل

يجاد المشكالت مع للتعامل مناسبة  عبر العملية هذه وتسير ، مواجهتها حالة في لها الحلول وا 
دراكها، بالمشكلة االعتراف :الخطوات  أحد اختيار الممكنة، الحلول اقتراح وتحديدها، المشكلة تعريف وا 
 (393ص، 6011:الدين عز و جهاد ).والتنفيذ الحلول،

 :تفحص الدليل 2-4-14

بعد كتابة األفكار ف. التجريبي التعاوني في العالج المعرفي الختبارهو المكون الرئيس ل 
األفكار التلقائية  فرضية  يقوم المعالج والمتعالج   السلبية وتحديد التشوهات فيها، يتم اعتبار مجموعات

ته أو يدحضها، خاصة وأن المتعالج غالبًا ما يقدم دلياًل يدعم ويعزز فرضييؤيد  بالبحث عن دليل
وعند ذلك . جاهاًل معلومات أخرى رئيسة،ومرّكزًا على معلومات قليلة تعزز أفكاره المختلةاعتقاده  مت

ألننا غالبًا عندما نشعر بأننا لسنا على ما يرام فإننا نعتقد " ما الدليل على هذه الفكرة ؟"ُيسأل المتعالج 
ننا سنرى األشياء من بأن األشياء سيئة دون التدقيق في الحقائق والتأكد منها وحينما نتفحصها فإ

 .منظور مختلف

 : إضفاء الصفة الكارثيةاإلقالل من  2-4-11

ويساعد هذا األسلوب المتعالج على التقويم  " What ifماذا لو "  افتراضي وتسمى بأسلوب 
أسئلة  بنفسه فيما إذا كان يبالغ في تقدير الصفة الكارثية للحدث أو للفكرة، وفيه يسأ ل المتعالجون 

فال يعطون وقتا ألسئلة مشابهة حرفيا ولكن بشكل " ماذا لو رسبت " " ماذا لو لم أستطع "سلبية مثل 
إنهم يبحثون عن إجابة، أو عن وجهات نظر بديلة " ماذا لو استطعت" " ماذا لو نجحت: إيجابي مثل 

 .(100،ص 6007:ـــــــقاالســـ) "بشكل مثالي ويظهر ذلك واضحا في الحوار التالي ألحد المتعالجين
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 :اتر الجلسيسيتطريقة  2-1

 :مجموعة من الخطوات تمثلت بما يلي عالجيوقد تضمنت كل جلسة من جلسات البرنامج ال      

 .بدء الجلسة بمناقشة وتلخيص الجلسة السابقة-

 .مناقشة الواجب البيتي المعطى -

 .مناقشة موضوع الجلسة والقيام باإلجراءات المطلوبة -

 .تلخيص الجلسة -

 :تطبيق البرنامجمكان  2-2

 .المؤسسة العمومية االستشفائية الدكتور سعدان والية بسكرة 

 :المجال الزمني للبرنامج 2-9
لقد تم تطبيق البرنامج العالجي بمدى كلي قدر بستة اشهر بمقدار جلستين في االسبوع،وقد 

لكل جلسة،ليصل العدد الكلي للجلسات في نهائية البرنامج لكل حالة  د35الى 37حددنا مدة 
 .جلسة 30على حدة الى  

 

 : المعالجات اإلحصائية-1

يعتبر اإلحصاء وسيلة أساسية في أي بحث علمي ألنها تساعد الباحث على تحليل ووصف 
في اختيار األدوات واألساليب التي يستعملها الباحث  إن طبيعة الفرضية تتحكم.البيانات لمزيد من الدقة

 :للتحقق من فرضياته، وفرضيات دراستنا تتطلب استعمال األساليب التالية

 :من خالل األساليب اإلحصائية التالية SPSS ببرنامج  نتائجلقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل ال

 .لمعرفة ثبات فقرات المقياس ألفا كرونباخاختبار -6
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 .اختبار التجزئة النصفية لثبات فقرات المقياس-3

 .لقياس صدق االتساق الداخلي الفقرات بيرسون معامل ارتباط -4

 .لقياس الفروق القبلية والبعدية  يلكوكسنمعامل -1

 

 

 :خالصة

مقاييس وبرنامج )لقد قمنا في هذه الجزئية من الدراسة بتصميم مجموعة من االدوات المتنوعة
،كما قمنا بالتأكد من سالمتها االحصائية وموائمتها للبيئة المحلية، ونذكر على وجه (عالجي

الخصوص المحتوى الذي ضمه البرنامج العالجي  الذي قمنا بصبه في االليات التي سنستخدمها مع 
لحاالت،لتكون صالحة لالستخدام في المرحلة البحثية الالحقة،وهي التي سنتطرق لها في الفصل ا

 .الموالي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ةعرض وتحليل وتفسير نتائج الدراس: الفصل الرابع

  االولىعرض نتائج الفرضية 

  الثانيةعرض نتائج الفرضية 

 ثالثةعرض نتائج الفرضية ال 

  نتائج على ضوء الفرضياتالتفسير 

 خاتمة 
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 :وتحليلها لنتائجا عرض-1

 مرتبطتين، لعينتين Wilcoxon Test ويلكوكسون  مقياس للتحقق من الفرض تم حساب
للقياسات المتكررة الالبارامترية، وهو يناظر مقياس ت لعينتين  أفضل المقاييس من يعد والذي

، إال أننا في هذه الحالة نستخدم هذا  03يكون عدد األفراد أو األزواج أكبر من  مرتبطتين عندما
( T test)لعينتين مرتبطتين بسبب عدم توافر شروط استخدام مقياس(  T)المقياس كبديل لمقياس
 (1791،061:فؤاد البهي السيد)،بسبب صغر حجم العينة

 

 :االولىعرض نتائج الفرضية -2

من مظاهر االكتئاب االستجابي لدى  التخفيفللبرنامج العالجي فعالية في  ﴿ :محتوى الفرضية
 .﴾.بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  أمهات األطفال المصابين بالسرطان

يبين مقياس ويلكوكسون للفروق بين متوسطات درجات المجموعة العالجية التجريبية في القياسين ( 00)جدول 
 .ى مقياس بيك الثاني لالكتئاب القبلي والبعدي عل

 (w) قمية البعديالقياس  القبيل القياس القياس

 

 القرار املعنوية قمية

متوسط 

 الرتب

 مجموع الرتب    متوسط الرتب مجموع الرتب

مقياس بيك الثاين 

 لالكتئاب

 غري داهل .7533 335777 33 5.7. .5 05.7

 (غري دال)ال توجد اية اشارة        .757عند مس توى دال *              7570دال عند مس توى**

 :التعليق على نتائج الجدول

القياس  ال توجد فروق بين متوسطي انه(33)ل نتائج الجدول رقم خال نالحظ من
،وقيمة (33.777)المحسوبة (W)،كما نالحظ ايضا ان قيمة ( 7...)والبعدي( 7..0)القبلي
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ا بين ،أي ان الفروق غير دالة احصائي 7.70و .7.7 من وهي اكبر( .7.33)المعنوية قدرت ب
وان هذا الفرق البسيط يعود للصدفة وليس له أي تفسير إحصائي، وهذا ما القياسين القبلي والبعدي 
درجات ت داللة إحصائية بين متوسطي رتب التوجد فروق ذا الصفري اييدفعنا لقبول الفرض 
  .ورفض الفرض البديل في القياسين القبلي و البعدي توكيد الذاتمجموعة الذكور حول 

 :الثانيةعرض نتائج الفرضية 

لدى أمهات األطفال  ستوى توكيد الذاتمرفع للبرنامج العالجي فعالية في  ﴿ :محتوى الفرضية
 . ﴾.بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  المصابين بالسرطان

يبين مقياس ويلكوكسون للفروق بين متوسطات درجات المجموعة العالجية التجريبية في القياسين ( 03)جدول 
 .توكيد الذاتالقبلي والبعدي على مقياس 

 (w) قمية القياس البعدي القياس القبيل القياس

 

 القرار قمية املعنوية

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب   

 غري داةل 75500 355777 55 0533 35 5.0. توكيد اذلاتمقياس 

 

 :التعليق على نتائج الجدول

انه ال توجد فروق بين متوسطي القياس (33)ل نتائج الجدول رقم خال نالحظ من
،وقيمة (33.777)المحسوبة (W)،كما نالحظ ايضا ان قيمة ( 0.33)والبعدي( 0...)القبلي

بين ا ،أي ان الفروق غير دالة احصائي 7.70و .7.7اكبر من وهي ( 7.304)المعنوية قدرت ب
وان هذا الفرق البسيط يعود للصدفة وليس له أي تفسير إحصائي، وهذا ما القياسين القبلي والبعدي 
درجات ت داللة إحصائية بين متوسطي رتب التوجد فروق ذا الصفري اييدفعنا لقبول الفرض 
  .القياسين القبلي و البعدي ورفض الفرض البديل في توكيد الذاتمجموعة الذكور حول 
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 :الثالثةعرض نتائج الفرضية 

 (من الخارجي الى الداخلي)تغيير مصدر الضبط للبرنامج العالجي فعالية في  ﴿ :محتوى الفرضية
 .﴾ بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي  لدى أمهات األطفال المصابين بالسرطان

مقياس ويلكوكسون للفروق بين متوسطات درجات المجموعة العالجية التجريبية في يبين ( 03)الجدول 
 .الخارجي لروتر-القياسين القبلي والبعدي على مقياس مركز الضبط الداخلي

 (w) قمية القياس البعدي القياس القبيل القياس

 

 القرار املعنوية قمية

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

 الرتب    مجموع

الضبط  مركزمقياس 

 5اخلاريج لروتر-ادلاخيل

 غري داةل 75335 335777 33 5.7. .5 05.7

 :التعليق على نتائج الجدول

توجد فروق بين متوسطي القياس  انه ال(03)ل نتائج الجدول رقم نالحظ من خال
،وقيمة (33.777)المحسوبة (W)،كما نالحظ ايضا ان قيمة ( 7...)والبعدي( 7..0)القبلي

بين ا ،أي ان الفروق غير دالة احصائي 7.70و  .7.7وهي اكبر من ( 7.333)المعنوية قدرت ب
وان هذا الفرق البسيط يعود للصدفة وليس له أي تفسير إحصائي، وهذا ما القياسين القبلي والبعدي 
درجات ت داللة إحصائية بين متوسطي رتب التوجد فروق ذا الصفري اييدفعنا لقبول الفرض 
  .قبلي و البعدي ورفض الفرض البديلفي القياسين ال توكيد الذاتمجموعة الذكور حول 

 :لنتائج على ضوء الفرضياتاتفسير  -0

البرنامج العالجي النفسي االجتماعي الذي دام على مدار ستة من خالل تطبيق 
مجموعة من االليات التي قد تساعد حاالت الدارسة على اشهر،بشكل جلسات متفرقة،والذي ضم 

هو في اعتقادهم مرض مميت والجدوى من عالجه،وقد  ز صدمة مرض الطفل بالسرطان،الذيتجاو 
ن ذالك تحت المنهج تم التوصل الى مجموعة من النتائج بصورة فردية أي لكل حالة على حدة وكا

وهو تمثلهن لمرض  ا حاالت الدراسةهناك عناصر عديدة اشتركت فيه العيادي،والكن
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 ،والذي قدالى العالجات الغير رسمية ونفورهن من العالج الرسمي الى نزوعهن باإلضافةالسرطان،
وكل  ،(وغيرها....الثقافة،القيم،المعتقدات)يرجع الى اسباب عدة تنبع من البنية الغير مادية للمجتمع

عليها خاصة وان الدراسة الحالية تقع في مجال  وءالباحثة ان ال تلقي الض تشأهذه العناصر لم 
في اطار تلك المكونات السالفة  الظواهر االجتماعية،الذي يعني بدراسة علم النفس االجتماعي
 . الذكر في شكل دينامي

جتماعية هي ليست نتيجة لمحدد واحد االظاهرة ال ان:"هذا الطرح بقوله  ابو النيل كما يؤيد
 ابو النيل)."التي تعكس اثر العوامل النفسية االجتماعية ات المتفاعلة،والكنها نتيجة للمحدد

ولذالك ونظرا الى ان هذه الدراسة اقيمت تحت مضلة علم النفس االجتماعي ،(123ص، 2337:
بدرجة اولى،فقد كان لنا توجه كبير نحوى اضفاء الصبغة النفسية االجتماعية على نتائج الدراسة 

تفاسير للسلوكات التي تم رصدها خالل تطبيق البرنامج،ولعل اهمها هو والتي تكمن في اعطاء 
فراغ،وانما تشكله  ينشأ منابع في االساس من صلب المجتمع والذي ال نذالك المكون المعرفي ال

لتبني بعض  ،القوى االجتماعية بطريقة ضمنية وال شعورية تصل الى درجة التطبيع مجموعة من
ان هذا المكون المعرفي النفسي االجتماعي يضع بصمته على جل  السلوكات دون غيرها،وبما

افراد المجتمع  تىسلوكاتنا،والذي يعطيها طابعها الخاص الذي يميز كل شخص عن االخر ح
هذا المكون في مجال  نتعامل معان  ارتأيناالواحد،وحتى ال ندخل في دوامه متعددة المجاالت،

الدراسة الحالية،وهذا المكون له  ائجمباشرة على نت ثيرتأالصحة والمرض والذي كانت له عالقة 
التصريح والتي تنطلق في عملها فور المحددات والتي تتنوع حسب طبيعة كل مجتمع، مجموعة من

 بالسرطان مصاب أنه الشخص معرفة ّينهال باألمر ليساذ  ،بالسرطان مريض بأنه وأهلهللمريض 
وقد يتبادر في ذهن ،او بالغضب او قلق الموتبالخوف، يشعر له،فقد كبيرة صدمة يشكل هذا

مثال،او ان  التشخيص في أخطأ الطبيب أنّ  بعض االفكار مثل األحيان بعض في  وأهلهالمريض 
 جميع يصدق ال وقد آخرتشخيص تابع لمريض  وأعطانينتائج التحاليل اختلطت على الطبيب 

 .أنفاسه التقاط يستطيع أوال يهقدم على الوقوف يستطيع ال وقد تربكه المشاعر هذه
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 يسمع عندما باإلعدام عليه محكوم وأنه نفسه على السيطرة بفقدانالمريض واهله  يشعرقد 
 .مجهوال المستقبل يصبح فجأة بالسرطان مصاب أنه

 يمر اّلتي المراحل وصف والتي  " Kubleross " لكوبالرروس الظواهرية للمقاربة بالنسبة
 النفسية الحاالت ألن إجباريا بيانا تشكل ال ،الوفاة حتى بالسرطان التصريح من بداية ،المريض بها

 له الذي الدين عامل مثلرى أخ عوامل إغفال بدون  ،آخر إلى شخص من تختلف السلطان لمرضي
 ارتباك فهو السرطان مرضى جميع فيه يشترك الذي االرتباك أنّ  إال ،المرض تقبل في كبير دور

 جابر) . السرطان اسمه مرض مع ومجهولة جديدة مرحلة في يدخل المريض نأل مؤقت
 (193ص ،1771:البنا

 هذا يؤيد من فمنهم السرطان مرض عن التصريح إشكالية تبقى أمر من يكن ومهما
 مضاعفات إلي تضاف مضاعفات ظهور من خوفا التصريح بعدم يري  من ومنهم،التصريح
 .(100 ص،1771:البنا وف جابر)السرطان

 قلب في هو المريض إخبار ألن الحالة هذه تنظيم في التشريع يتدخل هذا كل من وبالرغم
 للطبيب تسمح اّلتي اإلجراءات تنظم الطب مهنة أخالقيات قانون  من 20 والمادة ،ةبيالط العالقة
 إطار في ملتزم الطبيب خطير، لمرض الحاملين بالمرضى المتعلقة الوضعيات هذه عن بالجواب

 لمشواره المريض مواصلة في هاما دورا تلعبان والكيفية الطريقة أنّ  إال به بالتصريح وصعب، مؤلم
  .الطبيب مع

 تساعده والتي ن،بالسرطا للمريض بالنسبة التأقلم آليات من آلية رفض الواقع  حالة تعتبر
نّ و . العقلية صحته على الحفاظ على  عدم أجل من الواقع تصغير هو الحالة بهذه المقصود ا 

 هذهان  على كوبالروس لالظواهرية المقاربة   تؤكد ، للتأقلم الوقت من قليل ربح قصد ، المواجهة
 السرطان مرضى فجميعهي المخرج الذي يتبعه غالبية المرضى، رفض الواقع حالة أي المرحلة
 ، ،ال  صحيح غير العبارات بعض في المخرج هذا يتمثل حيث لمرضهم مأسويا مخرجا يأخذون 
 (193-133 ص ص،1771:البنا و جابر) .الخاص موته المريض يتصور حيث ...أنا لست
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الراهن ما بالتوافق مع الوضع إسينعكس ذالك االمر على اهل المصاب وبطبيعة الحال 
 أكثر من،وهو  اإلستجابي االكتئابرد فعل غير تكيفي والمتمثل في  يظهرواان  المريض،او البنهم
 على القدرة وعدم والنكد زاج الم بتقلبات ويتميزوذويهم، السرطان مرضى لدى شيوعا اإلكتئاب أنواع
 .( 136ص ،2316:حمايدية)المعتادة النشاطات إنجاز

الصحة ثقافة  " المحددات ونجد في مقدمتها تلكولعلنا في المجتمعات العربية نتشارك في 
 بين متبادل تأثير وهناك الصحية، والجوانب الثقافية، األطر بين وثيقة جد العالقة إنو  ،"والمرض
 وتختلف الثقافية، األنماط تتعدد وقد المجتمع، في السائدة القيمية والمنظومة الصحية الحالة

 البيئة نجد حيث النامية، مجتمعاتنا في خاصة الواحد، المجتمع داخل القيمية المنظومة مكونات
 صناعة في دور له السابقة البيئات من بيئة كل داخل الثقافي فالنمط والمدينة، القرية وحياة الريفية
 .الصحي الجانب أو الحالة حول وتمثالت رؤى 

 وطبيعة يتناسب ما وفق الثقافية األنماط لتطوير يسعى صحي برنامج أي أن شك وال 
 أنها ذلك األنماط، لهذه السليم االستغالل من بد وال ،التقليدية الثقافة وبالتالي االجتماعي، البناء
 إلى النظر الصحية للرعاية تخطيط أي على يستلزم كما نشأتهم، منذ األفراد وقيم عادات تشكل
 بين االقتصادية، حياتها وقياس تعقيدها، أو بساطتها جانب من مجتمع أو جماعة أية حياة طبيعة
 ضمان أجل من هذا كل األهالي، بين المنتشرة الصحي الوعي درجة ومعرفة التدهور، أو القوة
 . الصحية الرعاية برامج نجاح

 والوفاة والمرض الصحة في الثقافية العوامل أهمية على بولوجيةو ر ثاألن الدراسات وتؤكد
 في األطفال وفيات معدالت ارتفاع سبب تفسير محاولة على اشتعلت قد "بندا دي" الباحثة وكانت
 ناتج الالمباالة من السلوك وهذا واألمهات، اآلباء لدى الالمباالة من نوعا فوجدت ،كولومبيا ريف
ذا المرضى ألبنائهم الصحية الخدمات يطلبون  فاآلباء ثقافية، قناعات عن  كان األطفال أحد مات وا 

 األبحاث بعض فهناك آخر، على وكمثال نموه، بعدم قضى مصيره أن ذلك في عزاؤهم
 والتجارب المرض أعراض وتفسير األلم عن التعبير في ثقافي تباين وجود أثبتت بولوجيةو ر ثاألن
 وألسبابه للمرض، تفسيرا تقدم الجماعات هذه عند فالثقافة المتوسط، البحر جماعات بين معها
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 الطبي العالج وسائل مع وتتناقض لألمراض، العلمية التفسيرات مع رضاتتع وهي وعالجه،
  .الحديث

 الثقافية والقيم الدين عالقة حول دراسات بولوجيينو االنثر  لبعض كان السياق هذا وفي
 والوفاة الموت وطقوس بالميالد، الخاصة الطقوس وتحليل بدراسة وقاموا ،ةالصحي للممارسات

 اهتموا كما والوقاية، الحماية ووظائف فوائد من الطقوس لهذه بما وقناعاتهم األفراد تصورات وتحليل
 واألكل، بالغذاء المتعلقة الثقافية واألنظمة العادات تأثير ومدى الصحة، على القيم بتأثير كذلك
 (99،ص2313:رحاب  ) .الصحية الحياة على تأثيرات من الثقافي التغيير يحدثه ما إلى إضافة

ي يثير خوف وقلق البعض اتجاه الصحة والمرض فالذالثقافة تنمط استجابات افرادها  ان
فالمريض يبني نموذجا تفسيريا هو في بعض  ،ثقافة اخرى ما قد ال يلقى له بال في في ثقافة 

ري يكون في الغالب يكون منغرسا بعمق داخل الثقافة  يوالكن هذا البناء التفس،جوانبه بناء فردي 
 .التي ينتمي اليها الفرد وهو ما اسماه الباحثون بشبكة معاني المرض

والتي نجدها في المخيال  لألمراضومجتمعنا الجزائري مثله مثل أي مجتمع يملك تفسير 
والمرض وسيلة  للتعبير عن المعتقدات والقيم   ةوبالتالي تصبح الصح ،الجمعي او تصورات الناس

ولما كان .حتى ان بعض الدراسات ذهبت الى القول بان كل ثقافة تنتج مرضاها.التي يؤمنون بها
. س في كيفية عالجه او الوقاية منههو الذي يحدد سلوك النا وأسبابهالتصور االجتماعي للمرض 

او ( المؤمن مصاب)ان المرض ابتالء من هللا للعبد المؤمن":وذالك يفسر قول البعض في مجتمعنا 
المؤمن )عن ذنب اقترف حتى يعتبر المؤمن إالهيةقول البعض االخر ان االصابة بالمرض نقمة 

 (233،ص 2333:بومدين ) (من اعتبر

 دون  تحول و المرضى تواجه التي العوائق على بالتعرف المعنية الدراسات من العديد يوجد
 بهذا المعنية الدراسات من العديد وجود من الرغم على .المتاحة الصحية الخدمات من استفادتهم
 .الموضوع

 (Nasser Abu-El-Noor :2311، p1) 
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يعطون وزنا كبيرا للكرامات التي   والنساءان كل من الرجال  سليمان بومدينوجد  فقد
نماذج تجسد نظرة فالنذور وزيارة االضرحة  ،نظرا الرتباطها بمشكالت الحياة اليومية لألولياءتنسب 

اكثر ايمانا بجدوى الطب الرسمي عن  جالدراسته ان الر  في كما وجد. الفرد الى الصحة والمرض
التقليدية المتعلقة بالصحة والمرض  لألساليبالطب التقليدي على عكس النساء وهن اكثر ممارسة  

المحافظة على المهارات االسرية في التشحيص و اضنة في المجتمع الجزائري هي الح فالمرأة ،
 .وذالك يدل على ان المسؤلية بالعناية الصحية لالسرة منوطة بالنساء ،والتداوي الذاتي 

 عادة د الجزائري يلجار المعدة فان الف وأالمالراس  وأالمكام ز العابرة ال باإلمراضفيما يتعلق و 
وعندما ال تجدي هذه المواد  (....زعتر،عسل ،زيت زيتون )الى للعالج بمواد موجودة في مطبخه 

 . ازاء الشفاء يذهبون للطبيب بعدها شيء
الفرد بعالج تقليدي منزلي ثم تليه زيارة الطبيب وفي حال  يبدأوفيما يتعلق بمسرة العالج 

 .طول المرض وعدم جدوى عالج الطبيب يلجا الفرد الى العالج التقليدي

ومحيط المريض بشكل  واألقارباالصدقاء  وتأثيركلفة العالج  وغالء المعيشة  ريتأثورغم 
البحث عن الشفاء السريع بدرجة  فان السبب الرئيسي الذي يرسم  مسار المريض العالجي هو ،عام

وبالرغم من االقبال الهائل على الطب  ،اولى ثم تليها في الدرجة الثانية قناعات المريض الشخصية
الرسمي اال انه ال يستطيع االجابة على جميع تساؤالت  المرضى وانه ال يصلح لعالج جميع 

لسيدا اما امراض السحر والعين والتي هي مصنفة تحت مضلته العالجية كالسرطان وا،االمراض 
 (236-233،ص ص 2333:بومدين ) .فهي تقع في مجال الطب التقليدي.... و

مواجهته وتفسيره ال يختلف فقط باختالف الثقافات بل وانه  وأسلوبان مفهوم المرض 
اخرى حضرية وبين الرجال والنساء  من جماعة ريفية الى،يتباين داخل الثقافة الواحدة

والمالحظ ان مفاهيم الصحة والمرض تتحدد في ضوء مجموعة من االعتبارات منها .الخ.....
المتعلقة بوجود االنسان والمخلوقات المختلفة وعالقاتها بالكون وبنى ،الدينية والشعبية  المعتقدات

الموجودات الطبيعية وفوق الطبيعية  ،وتأثيرالبشر ورؤيا االنسان للحياة والموت الصحة والمرض 



سةادلرانتاجئ  وحتليل وتفسري عرض                                            الرابعالفصل   

 

  116                                                        

 

وبالتالي يتمثل افراد الثقافة الواحدة  تفسير اسباب المرض ....ه كالجن والسحر والمس والعين علي
 . وكيفية الشفاء منه

وقد دلت الدراسات ان االنظمة الطبية الغير رسمية  شخصانية وتفسيرية بمعنى ان تفسيرها 
وعالقات الناس وط ثرات وضغيرتكز اساسا حول بنية المجتمع  وما فيه من مؤ  االمراض ألسباب

( المرض)الحظ سوءتبحث عن تفسير  ألنهاكالغيرة والتنافس كما انها تفسيرية ،ببعضهم البعض 
 . بدل الكشف عن سببه الفيزيقي

تتحكم في استجابة المريض  ان هناك مجموعة من المتغيرات االجتماعية والنفسية التي
 .عدم طلبهاالمساعدة الطبية او للمرض أي االعتراف بالمرض وطلب 

على نوعيتها قد تصبح  التأثيران المعلومات العامة حول الصحة والمرض اذا ما لم يتم 
وتصعب من المهمة  ،مضللة وتشكل كوابح ثقافية تحول دون االستفادة من الخدمات الصحية

ورات صالعاملين والممارسين الصحيين اللذين عليهم تكييف تعاملهم مع المرضى بناء على الت
 .(93-33،ص ص2333:بومدين)االجتماعية السائدة 

 ياالجتماعي والثقاف بالتصور المعالجمعرفة وتشير النقاط السالفة الذكر الى ضرورة 
والواقع ان الطب الحديث قد تعرض النتقادات واسعة من للمتعالجين الذين يشرف على عالجهم،
تصل ء انفسهم وتمثلت هذه االنتقادات فيما ياالطبا ىوحت ،جانب المحللين االجتماعيين والجمهور

المستخدمة في  والتكنولوجياتالمهنية لهذه الجماعة  او السيادة بالتنشئة الطبية لدارسي الطب
البناء االجتماعي والثقافي على  تأثيرالى  باإلضافة ،على االداء المهني وأثاراهاالممارسة الطبية 

الجتماعي  التأهيلالقرار ان  وأصحابوعلى ذالك ظهر االجماع العام من االطباء ،الطب ذاته 
والتعرف على حاجته الصحية ومواجهتها .البد منها لتحسين التعامل مع المجتمع ضروري لطبيب 

سسة الصحية ؤ الي ادرك الطبيب صورة الواقع االجتماعي والخريطة االجتماعية للمتكفاءة وبالب
ت االجتماعية لدى الجمهور طالب الخدمات الصحية وجماعات الضغط وصلنا الى والقيم والتصورا

 (.11 ص،1771:مكاوي  ).مستوى من اكفاءة في االداء المهني
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السليم  باألداءوان تقديم هذا العلم في اطار اجتماعي ثقافي يفيد طلبة الطب ويبصرهم 
 ).دون االداء المهني االفضل ههم لوجود عوائق ثقافية واجتماعية تحولبلدور المجتمع وين

 (.13ص،1771:مكاوي 

رورة البد منها ضللطبيب  االجتماعي التأهيلان هناك اجماعا عاما على ان  عوالواق
وتذهب احدى الدراسات الى ان تزويد الطبيب صور ،ع بكفاءة مالمجتافراد ليحسن التعامل مع 

السوي الكفء يعد كسبا ونجاحا  الداءال والحظر وتبصيره بكيفية االواقع االجتماعي بالريف مث
ة حين يذهب البعض االخر ان الكفاء على،للنسق الطبي الرسمي في تقديم الخدمة الصحية

فاذا كان  ،لهنياداء االجتماعية للطبيب وتكيفيه مع الموقف االجتماعي للمرض شرط اساسي لآل
ض يالموقف االجتماعي للمر مع ب معالج فالبد ان يتوائم بيعلى الطبيب ان يقوم بمسؤلياته كط
صول حرورة ضنمط ثالث من هذه الدراسات ببينما يطلب  ،ويراعي السياق االجتماعي للمرض

وربولوجيا للتعرف على كاديمي في علم االجتماع واالنثر اال التأهيلاالطباء على قسط اوفر من 
بينها وبين الجماعات وكذالك التي تربط  ،العالقات المعقدة التي تربط بين اعضاء الجماعات

النسق السلوكي المؤسس على شفاء  تأثيرعالوة على تعريفهم على ،رى في النسق االجتماعي خاال
واتجاهاتهم نحوها اما النوع االخير من الدراسات ان وجهة  ،رهماالمرضى وعلى قيام العاملين بادو 

 .جية النظر الطبية ترد كل االمراض الى االسباب الفيزيولوجية والبيولو 

في كليهما يرد كل االمراض الى هاتين الطائفتين ( etology)وكان مبحث اسباب المرض
االجتماعية  باألسباب اعترفوالنظرة قد تغيرت حاليا حيث ان االطباء قد على ان تلك ا،من االسباب 

فيا يختل وهكذا صار المرض يعرف تعريفا بيولوجيا واجتماعيا باعتباره حالة اضطراب  ،للمرض
بما فيها التكيف الشخصي واالجتماعي جنبا مع جنب مع الكيان  ،داء السوي للجسم البشري ككلآلا

 (.073،ص1771:مكاوي  ). البيولوجي

 إلى اإلنسان يحتاجاذ ، لثقافةل احدى المكونات الجوهريةوهي  "المعتقدات" بعد ذالك وتأتي
 بتقديم الثقافة وتقوم بيئته، مع والتوافق التكيف على تساعده التيو  والجماعةللفرد  أساسية وراتتص
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 العالم في اإلنسان يفكر عندما هنا ومن المعتقدات باسم يعرف شكال تأخذ التيالتصورات  هذه
 ويحاول شره، أو بخيره تسير األشياء يجعل الذي وما فيه؟ والسلطة القوة مصدر وما خلق؟ وكيف

 مجتمعه في السائدة المعتقدات هذه في فيجد ، حاجاته على الحصول على يساعد موقفا يتخذ أن
 وكذلك الحياة، في حاجاته مختلفتلبية  يضمن لكي الخارجية بيئته مع عالقاته بناء على يعينه ما

 حقوقه ومعرفة ومجتمعه بجماعته وعالقته مصيره، وعن العالم في مكانه تحديد من يتمكن لكي
 .وهكذا اإلنسانية عالقاته في ينبغي ال أو ينبغي وما ومركزه ومصالحه وواجباته

 (2،ص2313:فيروز)

 واإلنساني واالجتماعي الطبيعي بالعالم والخاصة الكلية األفكار من مجموعة هو واالعتقاد
 االتجاهات مثل الفرعية، األنساق من أو الجوانب من العديد إلى المعتقدات نسق ويحلل

 .لإلنسان الكلي النسق ضمن تدخل االعتقاد أنواع من نوع والقيمة .والعلم واألديان واإليديولوجيات
 دون  دينية صيغة تتخذ التي المعتقدات تلك وهي ،إيمانية صبغة ذات المعتقداتوهناك من 

 الصبغة ذات المعتقدات أمثلة ومن ،الديني النص في عليه متفق أو واضح أساس لها يكون  أن
 الوسخ الماء رشق أن يعتقد زالي وال البعض كان إذ كثيرة وهي المفاهيم أو األحداث بعض الدينية
 في الصفير ذلك ومثل ،(جمع جن)للجان مثير ألنه مكروه أو محرم أمر هو الليل في األرض على
 .،او القط او الكلب االسودالبوم طائر قتل أو الليل،

 الصالحين و لألولياء القصص ببعض منها يتعلق فيما الدينية المعتقدات بين من كذلك
 ومن الحنيف، الدين يقره ال وبعضها راماتالك من نوعا تعد التي الخضر وقصة،الجيالني قصصك

  .الكثير ذلك
 االعتقاد فبعض ،األحوال كل في ديني بمغزى  االعتقاد يرتبط أن الضروري  من وليس

 مالحظات من المشتقة راتالعبا فإن المعني وبهذا اإليمان، على ما حد إلى ويركز الواقع تتناول
 فإنه واال تقديسية أو دينية هالة يلبس ما غالبا المعتقد فإن آخر بمعنى معتقدات، تعتبر ال واقعية
 (96-93،ص ص 2313،فيروز) .بالضرورة رامهاحت يلزم ال عاديا اعتقادا
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وقد نجد ان االشخاص الذين ينزعون نحوى التفسير المبني على المعتقدات الدينية سبب 
 باإلنسان عالقة له المرض حدوث  في ان األوليكمن  حيث،مجموعة من العوامل االمراض الى 

َمن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز   ۗ  لَّْيَس بِأََمانِيِ ُكْم َوَل أََماِنيِ  أَْهِل اْلِكتَ اِب   ﴿تعالى في قوله الدليلو،المعاصي القترافه

َوَما  ﴿" :تعالى وايضا في قوله،(120،االية  النساء سورة)﴾  بِِه َوَل يَِجْد لَُه ِمن ُدوِن اَّللَِّ َولِي ًّا َوَل َنِصيرًا
اما العامل ،(03،االية  شورى ال سورة) ﴾أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعن َكثِيرٍ أََصاَبُكم مِ ن مُِّصيبٍَة فَبَِما َكَسَبْت  

 هللا صلى النبي في قول  الدليلو  ،العبد من صدرت لذنوب كفارة المرض حدوث  فيرجع الثاني
ن   والَ  غم   َوالَ  َهم   َوالَ  َصب  و  َوالَ  َنصب   من   المسلمُ  ُيِصيبُ  َوَما" :وسلم عليه  يشاكها الشوكة حتى ُحز 

 (البخاري ومسلم).الشيخان أخرجه "خطاياه من عنه هللا كفر إال
و  اآلخرة في المريض منزلة لرفع سبب المرض حدوث واالخير يعزو :الثالثوالعامل 

 هللا صلى قالوايضا  ."منه يصب خيرا به هللا يرد من" :وسلم عليه هللا صلى النبي في قول الدليل
  ( 3406)رقمحديث صحيح الترغيب و الترهيب  "إبتالهم قوما هللا أحب إذا" :وسلم عليه

 .(60،ص2313 :حمودي )
، ( .099)، كمال مرسي  (.099) ويتفق كل من  جابر عبد الحميد وعالء الدين كفــافي 

، دمحم ( 0773) ، هانم ياركندى  (0777)،عبد الباسط خضر ( 1998)عبد الستار إبراهيم 
رشاد وتربية وتعليم ، وهو علي أن ( .077)المهدي  اإلرشاد النفسي الديني هو أسلوب توجيه وا 

كأداة للتغلب على العقبات التي تقف في سبيل التوافق  أحد المساعدات اإلرشادية التي تستخدم
الحاجات النفسية واالجتماعية لدى األفراد،وذلك عن طريق اإلفادة من محتوى  النفسي،وتحقيق

 .في تصحيح األفكار والتصورات الخاطئة  لنبوية المطهرة كأحد المساهماتالقرآن الكريم والسنة ا

إلى أن األسس ( 0770) ،ومصطفى عبد المحسن(  0773) ىتشير هانم ياركند بينما
 للتعديل ، والجوانب قابلية السلوك: اإلرشاد النفسي في ضوء اإلسالم ، تتمثل في  التي يقوم عليها

والشعور  تقوم على أساس من الوعي تعديل السلوك، وتصرفات اإلنسان العقلية تعد جزءًا مهمًا في
قرار  واإلرشاد والعالج يكون بدافع من بها ، والمسئولية فردية وجماعية ،  مبدأالشخص نفسه ، وا 

واختالف  واختيارية القرار وحرية التصرف ، الفردية ، اإلرشاد والعالج علم ثم عمل ، الفـروق 
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ودمحم المهدي ( 0994)وحالة الفرد،ويتحدث محمود ابراهيم  الف الموقفطرائق اإلرشاد باخت
الموضوعية لألفكار  إنها المناقشة الدينية القائمة على النظرة ":مشيرا لهذه المبادئ قائال( .077)

حيث إنه في طريقته إلرشاد األفراد  ،تربوي  الفرد في التفكير، و يقوم على نموذج واحترام حرية
يتم التعليم  كما، التفاعل أكثر لعملية التعلم بجانب عملية ت النفسية يولي اهتماماً المشكال ذوي 

على اعتبار أن القرآن الكريم " الهنا واآلن " على  ويقوم على التركيز ، أيضًا من خالل القدوة
 (http://www.bu.edu.eg ،امال ابراهيم الفقي). "الهنا واآلن" موجودان في  والسنة النبوية المطهرة

 يجب التي العالجية األساليب تحديد وظيفة لها والمرض بالصحة عالقاتها في العاداتان 
 خالل من للفرد يمكن كما رسمية، صحية خدمات أو تقليدية عالجية أساليب كانت سواء إتباعها،
 العالج عن يتخلى وبالتالي يزول ما سرعان مؤقتا ،فيراهضالمر  نوعية يحدد أن والتقاليد العادات
 . حديث رسمي طبي فحص إلجراء دفعه على العادات فتعمل ذلك غير يكون  وقد الرسمي،

 الثقافي المدخل باختالف المدينة إلى الريف من تختلف اليومية الحياة وتقاليد عادات إن
 نم الكثير  العادات بعض وبحكم  نجد تحديدا الريف وفي مثال الجزائري  مجتمعنا ففي بيئة، لكل

 بال والتي الصحية غير والبرك المياه في يستحمون  فاألطفال األمراض من للكثير عرضة األفراد
 استخدام دون  أعمال بممارسة العمال بعض يقوم كما األمراض، من مجموعة لهم تسبب شك

 فيها يتبرز قد مجاري  في األواني وحتى المالبس بغسل المرأة تقوم كما الواقية، األدوات و األلبسة
 . والحيوان اإلنسان

 وبالتالي وخطورته المرض درجة تقييم في والجماعية الفردية العادات تدخل مدى بينا قد
 يكشف ما العصرية،وهذا الصحية بالخدمات االستعانة األمر يستوجب وهل . العالج طريقة تحديد

 يتطببون  الناس كان االستوائية إفريقيا في ذلك على وكمثال واالجتماعية، الثقافية العوامل دور لنا
 إلى وجلبهم الثقة تلك هز الصحية الخدمات من فريق فأراد بذلك، ثقة على وهم التقليدي بالطب
 بسلسلة التقليدي الطب نسق ارتباط هو ذلك في والسبب بالفشل المحاولة ،فباءت الحديث العالج

 الرتباطه التقليدي العالج أسلوب تغلب وبذلك الشعبية، والمعتقدات االجتماعية العادات من
 المعتقدات مضمون  خالل من والمرض الصحة األفراد سلوك توجيه في دورا لعبت التي بالعادات
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ذا الحياة، من شتى جانب في األفراد حياة في التأثير قوية أمرية سلطة للمعتقدات إن،الشعبية  وا 
 والمرض، للصحة األفراد تمثالت صناعة في تأثير للمعتقدات وجدنا والمرض الصحة جانب أخذنا

 (197،ص2313:رحاب ).العالج ،وطرق  التشخيص وكيفيات
 والمراقد االضرحة زيارة طبيعة البحث يتناول( 0770)في دراسة عبد الرزاق صالح محمودو 

 اهم على الوقوف الى البحث يهدف أنموذجا، مندان عمر ضريح وقد اختار القرية مجتمع في
 حالة .0 من البحث عينة تكونت الضريح، زيارة الى القروي  الفرد تدفع التي االجتماعية المعتقدات
 والمالحظة المقابلة وكانت ،الحالة دراسة ومنهج التاريخي المنهج بحثه في الباحث واعتمد ،مرضية
 مجموعة الى البحث توصل وقد .البحث في البيانات لجمع ادوات هي والمشاركة البسيطة بنوعيها

 وانعدام العالج بأمور جاهال القروي  الفرد يجعل التعليمي المستوى  انخفاض ان ، منها النتائج من
وهذا مايفسر توجه جل .المستشفى الى الذهاب عن بديال الضريح زيارة جعل الصحية اتالخدم

 .حاالت الدراسات الى هذه النوع من العالجات نظرا النخفاض مستواهن التعليمي
 إلى ويسعى وأمراض مشاكل من يعاني األرض على وجوده بداية منذ البدائي اإلنسان كان

 تجاه تفكيره يتخلل وكان وتواجده، لبقائه ضرورية يجدها التي واالحتياجات المتطلبات تحقيق
 غيبية قوى  إلى تصيبه التي المشاكل أو األمراض أسباب يعزو انه منها كثيرة اعتقادات األمراض

 والكهنة األبطال أرواح بتأثير يؤمن وكان ،اآللهة غضب إلى الطبيعية الكوارث ينسب أنه أو
 عندما الخصوص وجه على والكهنة واألبطال عامة البشر إن يعتقد وكان ذلك، إلى وما واألولياء
 ما إذا عليهم تؤثر أن ويمكن وتراهم ،أعمالهم الباقين وتشارك تبقى أرواحهم فإن الحياة يفارقون 
 أن منها ومتنوعة عديدة معتقدات اإلنسان لدى أصبح المنطلق هذا ومن هنا من،غضبها  أثاروا
 مجتمعه أفراد ومن ذويه من اإلنسان على تؤثر أن يمكن مرقده أو ضريحه في الساكنة الميت روح

 أن أساس على والمشاكل الشر من تقيه أن ويمكن مرضه من تشفيه أن ويمكن تساعده أن ويمكن
 تقديس جاء هنا من واإلله، اإلنسان بين وثيقة صلة تمثل أنها أو خارقة قوى  تملك الروح هذه

 من فأصبح وغيرهم، والخوارق  واألبطال والصالحين باألولياء الخاصة والمراقد لألضرحة اإلنسان
مكانية باألضرحة اإليمان بين الفصل بمكان الصعوبة  بها اإليمان عدم أو بها واالعتقاد تأثيرها وا 
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نما  بسيط تفكير ذات بعقلية أو متوارثة بمسألة متعلقاً  األمر يكون  كأن معينة لغاية زيارتها وا 
 .الحضرية حتى أو الريفية أو البدوية كالعقلية

 الحياة جوانب تشهده الذي التكنولوجي والتقدم التطور من الرغم وعلى اليوم مجتمعنا وفي
 والبدع الخرافات من الكثير هناك مازالت انه إال منها والعالجية الصحية ذلك في بما والمؤسسات

 في العقليات وبعض القروية العقلية على يؤخذ فما، القروي  المجتمع في مستمرة مازالت التي
 إذا األمراض من الشفاء بإمكانية تؤمن أنها بحيث وساذج بسيط تفكير ذات أنها الحضري  المجتمع

 وكذلك بواسطته، أو الضريح صاحب من الشفاء وطلب الضريح بزيارة المريض الشخص قام ما
 .الحاضر الوقت في مجتمعاتنا في الشائعة المعتقدات من وغيرها له الرزق  جلب أو له أمنية تحقيق

 (123-117،ص ص 2313:رحاب)

 يتعامل حيث المادية غير الممارسات إطار تحت والمراقد األضرحة بزيارة العالج يندرج
 أن المريض من يتطلب العالج من النوع هذا الن ،روحيا المريض مع العالج من الجانب هذا

ال نفسي استعداد على يكون   الكاملة فالثقة المستفيد وهو جوانبها احد ستفقد الطبية المعادلة فان وا 
 .العالجية للعملية النجاح طريق ترسم التي هي المستفيد أو العميل من

 أيضا يحتمل ولكنها صحيحة طريقة هي عالجية كطريقة والمراقد األضرحة زيارة تكون  وقد
 الصحي بالضرر صاحبها على تعود ،خاطئة مبادئ فيها مختلفة أوعقائدية دينية كطقوس تكون  أن

 بالموروث مرتبطة اجتماعية وتقاليد معتقدات من جزء هي وأخيراً  أوالً  ولكنها العالجية الفائدة وتأخر
 إيجاد لصعوبة اآلخر البعض عن بعضها فصل يمكن ال المعتقدات هذه أن بحيث االجتماعي،

 للمجتمع الكبرى  الثقافية المنظومة من جزء أنها حيث اآلخر عن منفرداً  منها ألي محددة تبريرات
وهذا ما يفسر عدم شفاء ابن .(123-120ص ص ،2313:رحاب) تجزئتها صعب ي والتي

الحالة التي تم عالجه عن طريق اتباع طقوس الزار ومايتبعها من حيثيات للعالج،وبالرغم من 
معرفة الحالة بعدم جدوى هذا العالج بعد مالحظاتها لحالة لبنها التي لم تتحسن بل ساءت 

دات قيدخل في منظومة معت النه،كثيرا،الكنها لم تستطع التعبير عن رفضها لهذا الطقس العالجي 
وتقاليد مجتمعية اليمكن استهجانها خوفا من ردات فعل الجماعة االجتماعية التي تختلف من 
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ونجد ان هذه الخاصية تشترك فيها اغلبية حاالت الدراسة  .مجموعة اجتماعية الى اخرى 
نصنفه فاننا سنضعه تحتى مضلة  ق تسمية علمية على هذا السلوك اوالحالية،واذا اردنا ان نطل

قبل وبعد  ملحوظةالضبط الخارجي،وهو فعال ماتميزت به حاالت الدراسات والذي لم يتغير بصفة 
تطبيق البرنامج العالجي النفسي االجتماعي ،الموجه في االساس لرفع مستوى الضبط الداخلي 

 لالحداث ،
حساساتورات تصعلى انها   الصحية لمعتقداتا عريفوت  شدة حول إعتقادات أو، خطر وا 

 .المرض
 عدة هناكو ،بالسلوك للتنبؤ كإمكانية الصحية المعتقدات لدراسة الصحة نفس علماءلجأ 

نظرية العزو ونظرية التعلم االجتماعي :منها نذكر الصحية المعتقدات ضمن مصنفة نظريات
 (36،ص  2313:قارة )وغيرها من النظريات 

 Irwin) الصحية ل لمعتقداتا موذجن )HBM  نموذج تطور ولح  مختصرة نظرة فيو 
Rosenstock. Godfrey Hochbaum .Stephen kegels)) فإن الصحية، المعتقدات 

 في يعملون  كانواقبل علماء النفس االجتماعي الذين  من الخمسينياتية بدا في طور النموذج
 مرض عالج في الصحة برامج فشل على ردا النموذج  طور أمريكا، في الصحية الخدمات مصالح
ة طويل الصحية سلوكاتال ستكشافا الصحية المعتقدات نموذج عرف الحين ذلك ومنذ .السل

 .المدى صيرةوق المدى،
 والطبيب المريض بين العالقة نوعية أن الى أشار مرتبطة بالمعالج اخرى  عواملوهناك 

يجب ان ينظر للمريض على اساس انه من شانها ان تعزز عملية تقبل العالج ،وانه  المعالج أو
 طرف من المقدمة الشروحات طبيعة:وان تشمل العالقة االمور التالية.طرف في العملية العالجية

 الشروحات،الزيارات إنتظام،الفحص عملية في المستغرق  الوقت،العالجية الخطة يخص فيما الطبيب
 الصعوبات حول المريض م التكلم.للدواء فيها المرغوب غير اآلثار حول الطبيب طرف من المقدمة
 . الدواء تناول في تواجهه التي

 درجة تكون  حتى ين أساس عنصرين تحوي  أن يجب والمريض الطبيب بين العالقة فنوعية
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 .المرضية المضاعفات يتفادى وحتى، عالية للعالج المريض تقبل

ما خلص  وهذا العالج، تقبل من يعزز أن نهأش من للمريض إجتماعية مساندة توفران 
 .الطويل المدى على العالج تقبل حول للصحة العالمية المنظمة نظمته الذي الملتقى تقرير اليه

 (92-63،ص ص2313 :قارة )

 أخرى  متغيرات تلعب فقد ،األعراض هذه يظهر الذي هو المرض بالضرورة يكون  ال قد
يمانه الفرد فاعتقد .ظهورها في الفرد لدى الشخصية سمات بنواحي تتعلق  وتنبئ تحدد بقدراته وا 
 سواء موضوع أي في االعتقاد فإن معروف هو وكما .فيه التحكم على قدرته ومدى،الالحق بسلوكه
 الحاضر في الفرد سيتبعه الذي السلوك كبيرة بدرجة يحدد ،خارجي بموضوع أو بالذات تعلق

يمانه الفرد اعتقاد أن كما .أوالمستقبل  المواقف مواجهة على خاللها من يعمل الذاتية بقدراته وا 
 وعلى ،السلوكات هذه تعزيز على الحقا سيعمل الخبرات هذه في نجاحها ومدى ،معها والتكيف
 .العكس

 مدى على تتوقف (كالمرض) الخطرة المواقف ومواجهة النجاح في االستمرار وعملية
 و ايجابية بطريقة سلوكاته تعزيز على نفسه الفرد يعمل فقد،الفرد يتلقاه الذي التعزيز أو التدعيم
 (الداخلي الضبط مركز) المبذول وجهده الذاتية قدراته إلى مهنة أو مرض تخطي في نجاحه أعزاء
 سيكون  وهنا ،واآلخرين والقدر والقضاء للحظ راجعة أو خارجية قوى  إلى ونجاحه سلوكاته يعزو وقد
نما ،قدراته إلى يرجعه ال نتائج من عليه يرتب أو يقوم سلوك فأي ،األولى الحالة عكس على  إلى وا 

 والتحكم للتدعيم الداخلي التحكم مفهومي قدم حيث ،الضبط مركزب أطلق ما وهذا .أخرى  مصادر
 يدرك التي الطريقة إلى لإلشارة وهذا،االجتماعي لتعلمل (Rotter) نظرية إطار في للتدعيم الخارجي

 .يتلقاها التي التدعيمات مصدر الفرد
 في اإلنساني بالسلوك التنبؤ دقة على تساعد بنتائج يمدنا وهو المفهوم هذا ظهر أن ومنذ

 ثم .الطبيعية االجتماعية المواقف في أو التجريبية العملية المواقف في سواء ،المختلفة المواقف
 السلوك أن إلى الشأن هذا في أجريت التي والدراسات البحوث توصلت حيث ،الصحة مجال دخل
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 الفرد يتبناه الذي الصحي الضبط مركز أن أي .صحته مصدر حول بمعتقداته يتأثر للفرد الصحي
 على لالزمات وتخطيه ،سلوكاته توقع وكذا ،ذاته تقدير على الفرد قدرة بعيد حد إلى يحدد حياته في

 (191 ص،2313:جبالي وعليوة ).اختالفها

ان  مجتمعنا المحلي يتميز بثقافة تسود جميع الطبقات سواء المثقفة أو  الباحثانيرى حيث 
غيرها، وأن كل ما يحدث هو من فعل أشخاص آخرين أو راجع للحظ والصدفة، خاصة في مجال 
الصحة، ومن خالل واقعنا نجد أن أغلب ما يقدم لهؤالء المرضى فيما يخص الوعي الصحي من 

على أنها لصالحه وعليه أن يثق في ( خاصة األميين)ركها الفرد ملتقيات أو أيام دراسية، ال يد
من أطباء )قدراته لتجاوز المشاكل الصحية، بل يزيد اعتقاده ويترسخ في ذهنه أن هؤالء المسؤولين 

هم المسؤولون عن صحته، وبالتالي يكون الشفاء من طرفهم، وليس من خالل ( إلخ...وممرضين و
 .ت شخصية تؤهله لهذا الفعل أو االلتزام بالسلوك الصحي المناسبما يدركه من امتالكه لقدرا

فهدفت غلى معرفة إمكانية التنبؤ بالسلوك الصحي الوقائي  ، Rodolfo 1713  أما دراسة
باالعتماد على مركز الضبط الصحي بوجود أو غياب بعض المتغيرات النفسية االجتماعية على 

 ،بندا 00وتم قياس مركز الضبط الصحي باستبيان مكون من  ،من طلبة علم النفس 71عينة من 
يمكنه التمييز بين من يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن وضعهم الصحي وبين من يعزون ذلك 

كما تم قياس  ،واستعمال السلوك الفعلي المالحظ كمحك خارجي ،للظروف والحظ والقوى الخارجية
ودلت النتائج على عالقة مركز الضبط الداخلي  ،سلوك العائلة الصحي وسلوك األصدقاء الصحي

 .وبين السلوك الصحي( األصدقاء+ العائلة )وكذا على عالقة بين البيئة  ،بالسلوك الصحي

يرى انخفاض المستوى التعليمي للعينة وما يصاحبه ( 0770)بهاء الدين ابراهيم سالمةاما 
المجتمع، فالفرد الذي ال يعرف القراءة من جهل يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض المستوى الصحي في 

أو الكتابة ال يستفيد من اإلرشادات والمعلومات الصحية المنشورة في الصحف أو المجالت أو 
النشرات الصحية، كما أنه غير مبال لسماع أي برامج إذاعية فيما يتعلق بالصحة، وهو غير مبال 

إلى ذلك فإن الفرد غير المتعلم تكون أيضا لحضور االجتماعات والندوات الصحية، باإلضافة 
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فرصة إليمانه في البدع والخزعبالت كبيرة، وقد يعتمد في عالجه على تلك الخرافات بصورة 
 و عليوة) وعلى نفسه أيضا،) أساسية، وهذا يؤثر على الحالة الصحية في المجتمع

 (03 ص،2313:جبالي
مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي في كتابه  0999لقد تحدث طارق بن علي الحبيب سنة 

عن تحفظ الناس عن الطب النفسي العتقادهم انه علم غربي وارتباطه بجذور وموروثات 
ولقد حاول االنسان على مر العصور ان يعالج نفسه بشتى الوسائل المتاحه له ،وتكون نابعة ،غربية

 .عن معتقداته وقيمه الروحية

وحاالت الدراسة بصورة خاصة يتوجهون نحوى وذالك ما يجعل الناس بصورة عامة 
 ،ن فيما بينهم في حجم الشهرة التي حققوهاين الشعبيييتفاوت المعالجالعالجات الغير رسمية  ذالك ل

 كذالك.على مستوى المجتمع الواحد طقة الحالية التي يعشو فيها نواحيانا تتجازو شهرتهم حدود الم
مثل معالج باالعشاب ،هم صمساعدين لهم في حين يكتفي البعض بشخ لىعضهم عبيعتمد قد 

 .الوصفات الشعبية تقديم  بالحجامة و،الذي يقوم 

مجتمع ال عتبر انعكاس للعوامل البنائية المختلفة فيتقليدي يان االتجاه نحو العالج ال
بالنظر الى العوامل ة يورة االنسانر وقد اتضح ان سبب بقاء العالج التقلدي فرضته الض ،الجزائري 

نجد انها تركت المناخ مناسب النتشرا العديدي من  ،البنائية التاريخية في المجتمع الجزائري 
 .(العالج التقليدي)المعتقدات حوله

 تلفة لمواجه المشاكل المرضيةخة ميفيه الثقافة اساليب عالج تفي الوقت للذي قدم
وان ذالك االعتقاد المسبق بان للجن والشياطين دورا في توجيه  .بالمقابل عجز الطب الحديث عنها

التنشئة والقيم االجتماعية  في توجيه اصابة الجن والشياطين  وأهمية.االفراد نحوى العالج التقليدي
تقادي عو ا فاختلط ماهو علمي بماه.وغرس فكرة العالج التقليدي ضد الشرور المرضية لإلنسان
 .اسطوري 
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ت تنتشر فقط في المجتمعات الريفية والكن اثبتت الدراسات اكان يعتقد ان هذه الممارس
 (.الريف و الحضر)العكس وان هذه المعتقدات تنتشر في كامل القطر الجزائري 

ان العالج التقليدي او كما يسميه البعض العالج الشعبي هو مجموعة من الممارسات 
الشعوذة الرقية العالج .يدان التطبيب يتكون من مجموعة من المظاهر كالسحر التقليدية في م

 (11-13ص ص ،2310:رضا)باالعشاب

 لتجاهل حتمية نتيجة تمثل ، الشعبى للطب السوية غير الممارسة وأشكال صور انتشار إن
 برامج تفعيل فى الطب من النوع بهذا المنوط للدور عليها والقائمين الرسمى الطب منظومة

 الشعبى بالطب المجتمعى االعتراف من الرغم فعلى لألفراد،المقدمة  الصحية الرعاية ومشروعات
 الشرعية إلى يفتقد مازال أنه إال ، والثقافية االجتماعية الشرعية من المزيد يكسبه مما ، وممارساته
 .الشعبيين للمعالجين الالزمة القانونية الحماية توفر ، الممارسة عملية تقنن ما بقدر التى القانونية

 ، فيه يعيش الذى يكولوجىاال والنسق اإلنسان بين التفاعل ذلك الشعبى الطب يعكس
 وجود دون  وحدها األمراض تشفى أن يمكن ال ورمال وأحجار طبية حشائش من البيئة فمصادر
 صحة عن النظر بصرف اليومى لالستخدام وتخضعها معها والتعامل استخدامها فى البشرية الخبرة
 الشعبى الطب ممارسة أن العالم بلدان كل فى المعروفة الظواهر ومن خطئه أو االستخدام هذا

 من نجد الحديث العالج وسائل فيها تتوفر حالة كل ففى الرسمي، الطب أمام تتراجع ما سرعان
 عالج فى وفعاليتها كفاءتها يثبت ما سرعان ،ثم وتجريبها عليها اإلقبال و بممارستها يبدأ من الناس
 تحقيق فى يخفق أو عالجها فى أطول وقًتا يستغرق  الشعبى الطب كان التى األمراض من كثير

 . المطلوب العالج
 أن وأتضح متعددة ثقافات فى المرض نظريات بدراسة يااألنثروبولوج علماء أهتم ولذلك

 جين المعال بقدرة ذلك وارتباط والعالج، التشخيص طرق  وبين الشعبية المعتقدات بين عالقة هناك
 الطب ممارسة فان ثم ومن ، السابقة ومهاراتهم خبراتهم ضوء فى البديل العالج فرص توفير على

 أن دون  المعالجين يكتسبها أن يمكن ال متخصصة مهنية وتجارب وخبرات مهارات تتطلب الشعبى
 ،بعنوان1773 المكاوى  يعل دراسةء، وفي أكفا متخصصين خالل من الكافى التدريب عليها يدربوا
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 البيئة بين العالقة دراسة وحاولت" األحمر البحر محافظة فى المرض وأنماط والصحة البيئة "
 بقيمة معرفتهم األشخاص منها يكتسب اجتماعية لبيئة انعكاس الصحة تعتبر حيث ، والمرض
 غير الطب لممارسات خصبة بيئة البدوى  المجتمع ويمثل .المجتمع خالل من إياها وفهمهم الصحة
 الوراثة على الممارسون  يعتمد حيث ،الرسمية الصحية الخدمات من تقريبا لخلوها نظًرا ، الرسمى
 ويحترف ،مكان أى فى بها يقومون  التى العالجية واإلجراءات، واألجداد األباء عن الخبرة واكتساب

 العالجية الوسائل من وغيرها والتجبير والكى باألعشاب العالج استخدام على القدرة الممارسون 
 .األخرى 

 إلى توصلت التى األنثروبولوجية دراسات ال إحدى  0997دراسته التي قام بها سنة  تمثل
 البرامج تطبيق فاعلية على يؤثر المجتمع فى السائد والثقافى االجتماعى البناء طبيعة أن

 مرحلة فى تأتى والمريض الطبيب بين التفاهم لغة أن على الدراسة وأكدت . الصحية والمشروعات
 تدل حيث . الطبية الممارسة فى الثقافية و االجتماعية األبعاد مراعاة أهمية على لتؤكد متقدمة
 الطب إلى اللجوء ويفضلون  الرسمى الطب عن ينصرفون  ( المسنين ) المرضى أن على الشواهد
 بيولوجى، ككيان معهم ويتعاملون  ، المرضى يفهمها ال حديثة لغة األطباء يستخدم حيث الشعبى
 الودية والعالقة التفاهم أسلوب خالل من ويعالجه القصور هذا الشعبى المعالج يعوض حين على

 .(13-0،ص ص 2332 :دمحم الصالح) الطرفين من لكل الشعبية والمفردات
الدراسة الى وتعد النتيجة التي توصل لها مكاوي من بين اهم العوامل التي دفعت حاالت 

تبني عالجات اخرى غير الطب،والذي يصب في جوهر العالقة العالجية وهو اللغة المستخدمة 
تها حاالت الدراسة وصعبت عليهن فهم حالة همن طرف الفريق الطبي،وتكمن الصعوبة التي واج

شرحا  ااطفالهن في استخدام اللغة الفرنسية من جهة،وفي حال تحدث االطباء باللغة العربية قدمو 
يضمن مفاهيم متخصصة جدا بذالك المرض،فكيف لحاالت الدراسة ان يفهمنها وتعليمهن محدود 

وانت توجههن الى المعالجيين الشعبيين وغيرهم يوفر لهم نوعا من الراحة النفسية وعدم الشعور .جدا
ة من االلفاظ بالعجز والدونية حين دخولهن في حوارات مع المعالج،النه يستخدم لغة يفهمنها ونابع

 .المتداولة لدى عامة الناس
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اطفالهن من  إلنقاذبية التي استخدمنها حاالت الدراسة في محاولة لهن غيوبالرجوع الى العالجات ال
 الشعبي الطب تقسيم ويمكننامرض السرطان ،وبالرجوع الى انواع العالجات الغير رسمية المتاحة 

 واستعمال الكسور والتجبير الكي) الطبيعي الشعبي الطب" :أولهما قسمين، إلى المستعمل
 أضرحة وزيارة القرآنية باألحجبة العالج)الغيبي الشعبي الطب يسمى وثانيهما ،(...األعشاب
 وغيرها ،(الرصاص معدن وتذويب البخور، واستخدام الماء، في الرصاص معدن وضرب األولياء

 واعتقادهم بها الناس لتعلق وذلك ،رسميال الطب ُتنافس تزال ما التي األخرى  العالجية الطرق  من
 .األمراض من كثير عالج في نجاعتها في

اما  المعدة، أمراضلعالج  شيحال نجد العالج في المستعملة األعشاب أهم من ولعل
 اتيزممالرو  ألمراض والقرنفل النساء، ألمراض يصلح الذي ،الحلبة،العرعار،البسباس،عرق السوس

 الجمل سنام وشحم الجسم، ونشاط لحيوية " الرب او الدبس" التمر وعصير ، للزكام "زعترال"و
  (.171 ص،2311:سرقمنة ).الجسم مناعة على للمحافظة النوق  وحليب الربو، لمرضى

الصحية  الظروف تراعي النظرة االجتماعية للمرض تالؤم االستجابة االنسانية مع
ومن هنا صك علماء االجتماع الطبي مصطلح ،واالستجابة لهماوالمرضية والمعايير المرتبطة بهما 

نماذج لدور المريض ودور الشخص في  طورواكما  ،سلوك المرض ليصفو االفعال المتوالية الزمنية
في المقدمة ليعني الطريقة الي يدرك بها االنسان  يأتيبداية المرض اال ان المفهوم لسلوك المرض 

اخرى لالعتالل الوظيفي للجسم يتعرف على التعب او أي عالمة و  ،االولى للمرض اآلالمبعض 
 (12،ص1771:مكاوي )يمها ويتصرف حيالها وهو سلوك انساني عام في جميع المجتمعات ويق

تدل الدراسات ان السرطان مثل كل االمراض هو ناتج لتفاعالت بين المخلوقات والبيئة و 
والتدخين والتربة ونواتج ،والمشرب  كالمأكلويرى الباحثون انه ناتج لنوعية الحياة ،المحيطة بها 

ولذالك يصفه الباحثون بانه ،السائدة والعادات المسيطرة  التكنولوجياالصناعة واالشعاعات وانماط 
مرض اجتماعي ومن ناحية اخرى هناك سلسة طويلة من العوامل االجتماعية التي تساعد على 

اط السلوك ماالجتماعية وان واألوضاعالصعوبات زم معرفتها ضرورة فهم تتل،بالسرطان  االصابة
والدليل على ذالك ان التغيرات الكبيرة في  ،ونوعية الحياة في ظل الظروف والتحوالت االجتماعية
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اذا فقد تسببت  ،الحالية باالورام اإلصابةنوعية الحياة على مدى القرن الماضي قد تسببت فيا 
 أالفننتج في الحاضر  خطاء العالم في الماضي في التعرض للعوامل السرطانية ونحناال

كل عام باسم التقدم وسوف تعكس اجسامنا في غضون السنوات القادمة ، المستحضرات الكيميائية
 .كميات من مسببات السرطان

 ومن ناحية اخرى نقول ان الصحة والمرض والخدمات الصحية موضوعات شائعة في كل
وتتنوع  ،ومع ذالك فهي تتنوع بتنوع البيئات االجتماعية والطبيعية والثقافات،نية ات االنساالمجتمع

 .عليها التغيير المتالحق يطرأايضا وفقا لنوعية الحياة التي 

عن  وما يطرأنجده يرتبط بنوعية الحياة واالنماط الثقافية والسلوكية والغذاء وان السرطان  
ان االنماط السلوكية المعتمدة على خلفية ثقافية هي تؤثر ،ت وخاصة االورام كل ذالك من التغيرا

بانواعها )ومن الواضح اذا ان االورام.عل االجهزة التي تعتمد على الغدد الصماء وتسبب االورام 
تكلفة اجتماعية بشرية للتحوالت  كأنهافي مجتمعاتنا الحضرية الصناعية ( التي تزيد على المئة

 (233،ص1771:مكاوي )ة وضريبة مالزمة للتحديث في البناء االجتماعي والثقافي االجتماعي

ان دراسة السلوك البشري من الدراسات الهامة التي تهيئ الطبيب التقان فن التعامل مع و 
منهم زمالء العمل والمرضى ،اصناف من البشر  عالطبيب يتعامل خالل مسار حياته مف،الناس 

ولما كان على الطبيب ان يكون فاعال ومؤثرا في مجتمعه وسيلة ،االصحاءوافراد المجتمع من 
دراسة ال تنتهي  وهي ،فالبد له من دراسة السلوك البشري واتقان فن التعامل ،للتغير الى االفضل
والممارسة ومراجعة ومة االطالع والمالحظة والتفاعل ابل تقتضيه مد ،تابكبقراءة فصل من 

 .النفس

في  وأسلوبهسان نمن االمراض لها عالقة بسلوك اال العظمىواذا ما امنا بان الغالبية 
الحياة وان احد اهداف الطبيب ان يساعد الناس عل تبني االنماط السلوكية الصحية في الحياة 

اذا على الطبيب ان .ادركنا اهمية ان يطور الطبيب قدرته في التعامل والتواصل والتفاعل مع الناس
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م بثقافة وعادات وتقاليد المجتمع لكي يساعده ذالك في فهم طبيعة العالقات الروابط بين المستوى يل
 (23-23،،ص صالشاذلي واخرون )الصحي والعادات والتقاليد

معتقدات والسلوكات التي تشكل الوالتصورات و  الثقافة جوانب مشتركة من االفكارتمثل 
 باأللمعور شوال.والمرض وطريقة االستجابة للمرضعن الصحة  كما تتضمن تعريفاتنا ،حياتنا

 .والتعب 

في المسرحية  واإلخراج واإلضاءةفالثقافة بهذا المفهوم بمثابة خشبة المسرح وسيناريو 
كانتها المؤثرة في هذه القضية والكن ليس بدرجة نهائي او حاسمة وبالرغم مولها  ،المرض والعالج
لوجيين المعاصرين يرون ان الثقافة نتاجا جماعيا بو و ر نثفان اكثر اال،جال حولها ممن تطور ال

 وامكانية تحقيقها بتوجيه وفهم المراد من الحياة اليومية ،مشتركا ومتطورا واطرا معيارية قابلة للتشاور
والرموز والمعاني  ،القيم واالحكام والمحظورات والتفضيالت كما يتفقون على ان الثقافة تشمل

والكيفية ،ء حياته اليومية ر لممارسات التي ترشد الى الكيفية التي يعيش بها الموالدالالت واللغة وا
مشترك بين جماعة من الناس  شيءوهي .التي يردك بها االحداث التي تقع داخل الممارسة اليومية
 .على الرغم من اختالفهم في تفسير المبادئ والممارسات

لوبائية والبيئية حيث كانت االمراض االثقافي بالمرض وخاصة وقد ارتبط مراحل التطور 
معدالت االمراض المعدية منخفضة نسبيا في المجتمعات بحثا عن الطعام بسبب حجمها السكاني 

 .الصغير وقابيلتها للحركة

السلوكية حيث ال كتفي علماء االمراض الوبائية بتصنيف  باألنماطوفي عالقة المرض 
اسباب المرض من خالل البحث عن  ابل انهم اوضحو ،نماذج المرض خالل الزمان والمكان فقط 

نوعين رئيسين من عوامل اخطار المرض  اوقد بينو .عوامل الخطر التي تبدو مرتبطة نتيجة المرض
وثانيها هو العوامل الخارجية الحيوية مثل الكائنات ،الوراثية  كاألمراضذاتية المنشأ اولها العوامل .

او االمراض الغير حيوية الموجودة في البيئة مثل  المعدية الحية الدقيقة التي تسبب االمراض
 .السموم والكيماويات
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د من كما ان ثمة تكيفات ثقافية مع المرض تتضمن توظيف السلوكيات والمعتقدات التي تح
وان هناك سلوكيات ومعتقدات لها وظائف وقائية عن طريق تقليل ،نسبة انتشار المرض والوفيات

وهناك معتقدات  عالمعينة من المجتم لألجزاءالتعرض للكائنات الحية المسببة للمرض بالنسبة 
وقد اكدت الدراسات االجتماعية دائما .ض يوسلوكيات ومعتقدات اخرى بشان العالج المالئم للمر 

الصحة والمرض حيث ال يمكن فهمها بمعزل عن البناء  على دور الثقافة في فهم قضايا
 .االجتماعي والثقافي

ربهم ائنات البشرية سواء من المرضى او من اقكافقضايا الصحة والمرض تتعامل مع ال
وهي بيئة بشرية مسؤلة الى حد كبير عن اهمية المغزى الوجداني والرمزي التعبيري للعالقات 

هناك مجموعة من االحاسيس تدور حول حرمة الجسد وتستمد ان  ية من ناح ،االجتماعية والثقافية
 .مقوماتها اساسا من المجتمع والثقافة السائدة فيه

ة فهذين المفهومين في ضوء معايير الثقا النموذج الطبي االنثروبولوجي الىفينظر 
كما .وفي حدود االطار الذي يضم انساق المعاني والمعايير والشرعية،فاعالت الشخصيةتوال

ات  الدور وتتركز تحليالته حول الخبر  وأوضاع،يتناولهما في ضوء العوامل الساللية والتنظيمية 
رات اثناء تفاعله مع العائلة المريض حيال هذه الخب يتصرفوتبين كيف ،المرضية الحقيقة للمرض 

فالمرض يتخذ شكال منظما للمريض واسرته في .الجتماعية ومع الممارسينومع شبكة العالقات ا
-130 ص ص،2336:خليل .) (المكانية او المهنية)اطار الثقافة السائدة العاملة او الفرعية

136) 

 في تتمثل بحيث الثقافة، من جزءا األفراد لدى والمعتقدات واألفكار القيم منظومة كانت إذا
 بهذا فإنها المجتمع، أفراد غالبية فيها يشترك التي والمشاعر والتفكير السلوك من معينة أنماط
 دفع ما هذا و .الخارجي -الداخلي الضبط مركز في االعتقاد مفهوم تشكيل في تؤثر قد المعنى
 هذا وفي ،به واالهتمام الضبط مركز في اإلعتقاد مفهوم دراسة إلى المختلفة الثقافات في الباحثين
 الخارجي الداخلي الضبط في االعتقاد أن إلى Rupp and Nowicki (1791) يشير السياق
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 صورة يعطي وبالتالي ثقافتهم حسب األفراد بين الشائع والسلوك القيم على مؤشرا يكون  أن يمكن
 .المجتمع طبيعة عن واضحة

 ،والثقافة الضبط مركز بين جدا وثيقة عالقة وجود إلى الدراسات من العديد أشارت وقد
 الجماعات أن ذلك .ردالف فيها ينشأ التي الثقافية بالبيئة االرتباط وثيقة الضبط في االعتقاد فوجهة

 تبني إلى إلجتماعيةا التنشئة عملية خالل من أبناءها تدفع والمجتمعة،والمدرس كاألسرة المختلفة
 تؤكد شعب أو جماعة كل أن إلى يرجع وهذا .األخرى  عن ثقافة كل في تختلف للضبط وجهات
 تكوين االعتقاد بنية تحدد ما مجتمع في الثقافة أن يعني ما وهو .القيم من مختلفة مجموعة على
 واتجاهات أنماط تظهر البنية تلك أن كما .المجتمع هذا داخل الخارجي أو الداخلي الضبط في

 أبو )(داخله المجتمعية والمعايير القيم)الوقت نفس في وتعكس هن في السائدة العمل أو السلوك
 (.1992  :ناهية

 الضبط، مركز وتوجه تحدد التي العوامل من مجموعة هناك أن سبق، مما لنا يتوضح
 واألساليب الثقافات إختالف أن كما .الجنس باختالف ويختلف السن، بتطور يتطور الضبط فمركز
 من معين نوع تبني إلى األفراد دفع في فعال دور لها االجتماعية، التنشئة في األسر تعتمدها التي

 واالستقاللية المسؤولية وتحمل النفس، على االعتماد على تشجع التي والثقافات فاألسر .الضبط
 في االعتقاد ينمو حين في .الداخلي الضبط تبني في المساهمة العوامل من تعتبر القرارات واتخاذ
  .إلخ...والتبعية السلبية، على أفرادها تشجع التي والثقافات األسر لدى الخارجي، الضبط

 (63-33،ص ص2337:وليدة)
 ترتبط المجتمع في السائدة فالثقافة ،الضبط مركز توجه على معطياتها و البيئة تؤثر و

 التحكم،إذ مركز توجه على يؤثر السائدة الثقافة نمط أن Chiu 1711  دراسة أكدت فقد ،هبتوجه
 أقرانهم من أعلى بدرجة الداخلي الضبط إلى يميلون  األمريكان المراهقين أن إلى الدراسة توصلت
 ( 100،ص 2313: بومعزوزة)الصينيين

الضبط الداخلي وتقبل العالج  مركزوقد وجدنا في دراستنا ان هناك عالقة ضمنية بين 
الرسمي،وانه كلما مال كصدر الضبط الى الوجهة الداخلية مالت حاالت الدراسة الى التوجه للطب 
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الرسمي لعالج ابنائهم وبالتالي احدا تحسن ،والذي سينعكس هذا االخير على معاشهن النفسي،ونت 
 أجريت دراسات وهي ،العالج تقبل و الصحي الضبط مركز بين العالقةبين الدراسات التي درست 

 السكري، مرضى الحميد، المزمن األلم مرضى (مختلفة مرضية عينات وعلى مختلفة بيئات في
 مرضى عند بالدواء اإللتزام( العالج تقبلحول  ،(الدموي  الضغط مرض الكيسي، التليف مرضى
 اإللتزام تقييم الدراسة الى الصحي،هدفت الضبط ومركز )السرطان غير(الحميد المزمن األلم

 في الدراسة أجريت فقد وعليه.العالج وتقبل الصحي الضبط مركز بين العالقة وتحديد بالدواء،
 من الفترة في إمتدت، أشهر 6 مدة في مريضا 30 على ،بالبرازيل باولو بساو العصبي األلم عيادة
 5 في وذلك للدواء الجيد األخذ خالل من صنف العالج تقبل ، 2000 ماي إلى 1999 أفريل

 لديهم فقط مرضى 3 و جزئي، تقبل لديهم مريض27)جزئي، تقبل كلي، تقبل أنه على مقابالت
 Multidimensional Santé Locus de Controlالضبط الصحي ب مركز قياس تم ،(كلي تقبل

Scale validité et la fiabilité) 
 :التالية  وقد توصل الباحث الى النتائج

 بين عكسية عالقة وجود المقابل في العالج، وتقبل الصحي الضبط مركز بين عالقة وجود عدم-
 لم داخلي، الصحي الضبط مركز كان كلما أي( العالج تقبل وبين الداخلي الصحي الضبط مركز
 .صحيح والعكس )الدواء أخذ( للعالج تقبل هناك يكن

 مرضى لدى العالج تقبل على اجتماعية-النفس المتغيرات بعنوان تأثير اخرى  دراسة و
 أخرى  جهة ومن اإلكتئابية، األعراض آثار من التحقق جهة من الدراسة هدفت ."بالبرازيل السكري 
 في السكر نسبة ومراقبة بالدواء اإللتزام ( العالج وتقبل الصحي الضبط مركز بين العالقة معرفة
 التابعة الصماء الغدد عيادة في ،)إناث و ذكور( بالسكري  مريضا 47 على الدراسة تمت،وقد  )الدم

 إستبيانوقد تم االعتماد على  .الفيديرالية للجامعة UFU المرضى هؤالء على طبق ، بالبرازيل
 .للمرضى واكلينيكية شخصية معلومات يحوي  البحث، فريق طرف من المعد الصحة

 BDI - لإلكتئاب بيك إستبيان 
.(MHLC) - وقد توصل الباحث الى النتائج التالية ،الصحي الضبط مركز إستبيان: 
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 ال أي( العالج تقبل سلوك على ملموسة آثار أي يظهر لم الصحي الضبط مركز في التوجه -
 .)العالج تقبل وبين بأبعاده الصحي الضبط مركز بين عالقة توجد
 .0 فالمرضى اإلكتئاب، مقياس على )المتقبلين وغير المتقبلين ( متوسطات بين فروق  وجود -

 الذين 32 المرضى المقابل في ، 10.8 إكتئاب معدالت أظهروا بانتظام غذائية حمية يتبعون  الذين
 بعض تظهر اإلكتئاب أعراض أن أي ، 97.18 إكتئاب معدالت أظهروا الغذائية بالحمية يلتزموا لم

 في آثار عنه ينتج أن يمكن العالقة هذه وتأثير ،)الغذائية الحمية ( العالج تقبل على اآلثار
 .العالج بتقبل المتعلقة السلوكات

 المرضى عند العالج لتقبل الذاتي التقييم و الضبط في المعتقدات بين العالقة بعنوان دراسة-
 وتقبل الصحي الضبط مركز بين العالقة الدراسة فحصت،الكيسي بالتليف المصابين الراشدين
 31 على الدراسة أجريت فقد وعليه،(Fibrose Kystique ) التليف الكيسي مرضى عند العالج
 (MHLC-C Wallston et al) 1994 الصحي الضبط مركز إستبيان:أجابوا على راشدا مريضا

 F-Adherence questionnaire) )العالج تقبل إستبيان -
 :وكانت النتائج كالتالي

 (0.45 آخرون  و 0.61 أطباء( النفوذ ذوي  بعدي بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -
 .الطويل المدى على العالج تقبل على تشجع قد والتي األطباء بعد خاصة العالج، تقبل وبين
 0.33  العالج وتقبل الحظ بعد بين سلبية عالقة وجود-
 0.13  العالج وتقبل الداخلي البعد بين عالقة توجد ال -

 العالج تقبل عدم الصحي، الضبط مركز بعنوان 2004(  Azlin et Hatta)دراسة و 
 الصحي الضبط مركز بين العالقة تحديد إلى الدراسة هدفتو، الدموي  الضغط مرضى عند الدوائي
 الضغط مرضى عند )الدم لضغط المضاد بالدواء اإللتزام ( العالج تقبل وبين اإلجتماعية، والعوامل
ديسمبر،  31 إلى جوان 01 بين الفترة في أجريت مريضا 200 على عرضية دراسة وهي الدموي،

 إلى سنة 40 من الجامعي،سنهم والمستشفى (  Bandar –Kebgangsaan)بماليزيا عيادتين في
 مقياس لتقييم على الدراسة متزوجين، اعتمدت العينة أغلب ، 103 اإلناث و 97 الذكور سنة، 89
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 . والعصبية النفسية للمقابالت العالمي الدليل و ، MHLC- forme C الصحي الضبط مركز
 اإللتزام( العالج تقبل في فروق  وجود،و38.5% كان العالج تقبل عدم معدل ان  النتائج كانت
 الداخلي، الضبط مركز الجنس، العرق، السن،)الدراسة فيها أجريت التي للمواقع تعزى  )بالدواء
 .)الحظ أطباء، ( الخارجي الضبط مركز

 أظهروا الداخلي، الصحي الضبط مركز في عالية درجات على تحصلوا الذين المرضى وان
 الداخلي الصحي الضبط مركز بين عالقة توجد ال أنه بمعنى العالج، تقبل في منخفضة درجات
 .العالج تقبل وبين

 بمعنى للعالج، جيدا تقبال أظهروا ،)الحظ أطباء،( الخارجي الضبط مركز ذوو المرضى 
 .العالج تقبل وبين )الحظ أطباء، (الخارجي الصحي الضبط مركز بين عالقة توجد أنه
 الشهري،عدد الدخل العائلية، الحالة المهنة، للمريض، التعليمي المستوى  ( بين عالقة توجد ال -

وتتفق هذه الدراسة تماما مع .العالج تقبل وبين ،)آخرون ( الخارجي الضبط مركز الدواء تناول مرات
فبالنسبة للحاالت التي تغير مصدر .الضبط واختيار نوعية العالج مركزنتائج الجزئية الخاصة ب

الضبط لديهن ولو بصورة قليلة الى الوجهة الداخلية،قد قمنا فعال بالتخلي عن عزو القدرة الخارقة 
 .او الحظ والصدفة والعين وغيرها(الشيخ،الوالي)للمعالجين الشعبيين
 (Mazloomy، Baghianimoghadam، Tonekaboni et Morowatisharifabad)وفي دراسة

 إيرانية عينة على )غذائية بحمية اإللتزام) العالج وتقبل الصحي الضبط مركز بين العالقة بعنوان
 السكري، مرضى لدى الصحي الضبط مصدر تحديد إلى الدراسة هدفت." السكري  مرضى من

 .الغذائية بالحمية اإللتزام في المساهمة العوامل بعض ودراسة
 ولجمع من بالسكري  مريضا 120 على ، 2006 أوت إلى جويلية من أجريت مستعرضة الدراسة
 الرعاية مقياس و السكري، لداء الصحي الضبط مركز اإليرانيين المقياسين تطبيق تم البيانات
 :النتائجوكانت .السكري  لمرضى الذاتية

 .داخلي صحي ضبط مركزب الذكور امتاز -
 .للحظ صحي ضبط مركز لديهن كان اإلناث -
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 .السن في التقدم مع يزداد الخارجي الصحي الضبط مركز -
 .التعليمي بالمستوى  عالقة له الداخلي الصحي الضبط مركز -
 بالحمية اإللتزام ( العالج تقبل وبين الداخلي الصحي الضبط مركز بين جيد موجب إرتباط -

 .)الغذائية
 .العالج تقبل وبين للحظ الصحي الضبط مركز بين سلبي إرتباط -

 العالج تقبل على الضبط مركز تأثير بعنوان (Omeje et Nebo)وهناك دراسة اخرى ل 
 الدم ضغط بارتفاع مريض 100 على الدراسة الدم ،أجريت ضغط بارتفاع المصابين المرضى عند

 كلهم الثانوي، هو األدنى التعليمي مستواهم سنة، 42 سنهم،متوسط ،)إناث 46 ذكور، 54 (
 الجامعي المستشفى من اختيارهم تم الحكومية، المؤسسات الشرقي الجنوب في يعملون  متزوجين،

 .ألطبائهم زياراتهم أثناء وذلك لنيجيريا Enugu ب
Wallston & Devellis (( 1978 ) MHLC( الصحي الضبط مركز مقياس تطبيق تم 

 :النتائجوقد توصلو الى  Wallston .البحث فريق طرف من المعد بالدواء اإللتزام استبيان و
  .داخلي صحي ضبط مركز ذوي  مريضا 53
  .خارجي صحي ضبط مركز ذوي  مريضا 47
الصحي  الضبط مركز ذوي  المرضى لصالح )بالدواء اإللتزام ( العالج تقبل في دالة فروق  توجد -

 من بالدواء التزاما، أكثر كانوا الداخلي الصحي الضبط مركز ذوي  المرضى أن أي الداخلي،
 (133-77 ص ص،2313:قارة ).الخارجي الصحي الضبط مركز ذوي  المرضى

خية الثقافية  حول مفاهيم الصحة والمرض تبين كيف ان المسببات العامية يان النظرة التار 
وما تحتويه في اعتقاد في تلبس االرواح وسط الشعوب البدائية ،الجات الشعبية للمرضعوالم

وقد .واالعتقاد في الوساطة الروحية والمزج بين الطقوس والوسائل الطبيبة في التطبيب  والمعالجة
كانت هذه االفكار الكالسيكية المبكرة المتوارثة من ثقافات عديدة تعتمد عل استحضار ارواح القوى 

 وأساليبالمرض ألسباب،غريبة بالنسبة  كأفكارواح قرناء السوء تبدو الفوق طبيعية او ار 
توظيف العرافين في السحر المضاد لكشف   كما اعجب الناس في ذالك الوقت بقصص.التشخيص
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توزيع الخصائص الثقافية المتعلقة بالصحة  (Clements)سكليمنتوقد وجد .اسباب المرض
 :والسيطرة على المرض وهي

اقحام روح -بسبب المرض شيءاقحام -انتهاك المحرمات-فقدان الروح-السحر والشعوذة
 .داخل المريض

وان االسباب التي تنسب المرض والموت الى السحر والشعوذة كانت بمثابة مصادر اولية 
الموت بعض اعضاء الجماعة دون  اذا يزور المرض اوملكيف ول ،رات الثقافيةيلمعرفة التفس

االجتماعية كنتيجة وعقوبة الخالله بهذه  روان المرض يزور الشخص الذي يخل بالمعايي.االخرين
 .( 193-161 ص ص،2336:خليل.) المعايير

وهو ما ذهبت إليه مجموعة من  ،بالسحر من الرجل طاالمرأة أكثر ارتبا نيسود االعتقاد أ
مجتمعات عديدة، البدائية منها أو ه ظاهرة عرفتها ناألبحاث والدراسات المقارنة، على اعتبار أ

ها عموًما تتركز حول نالمتقدمة في الحضارة، أما عن أسباب هذا الربط فاإلجابات تختلف، إال أ
قصائها االجتماعي والثقافي السحر ليس مجرد  نمن هنا نستطيع أن نؤكد أ. هشاشة مكانة المرأة وا 

ما هو قبل كل شيء، حاجة نفي طبائعها، وا  اعتقاد في تحويل األشياء أو التأثير فيها أو تغيير 
اجتماعية وثقافية ونفسية، يجد الفرد في اإلقبال عليه أو ممارسته في حالة سحر المرأة، الحماية 

فالشعور بالحرمان والعجز عن مواجهة واقعه االجتماعي وضغوطه . ضااإليمانية والواقعية أي
تقدات السحرية وممارساتها العملية، لما يلفيه فيها يدفعان هذا الفرد إلى االستسالم للمع ،المختلفة

 .من قوة على تخفيف آالمه وتجديد آماله وتعزيز قدراته على مواصلة الحياة

ابتعد عن التعامل بواقعية مع حياته وهرب بالمقابل إلى ما فكلما تضخم إحساسه بالعجز، 
يه تسهل عل ها عقالنيةنإال أ .من حيث هي عقالنية مشوهة عقالنية السحر هشام شرابيأسماه 

من االحتماء التأميني للمستقبل الهش، ما  اوبهذا يمثل السحر نوعغا،مواجهة الواقع وتجعله مستسا
  (2316:أعراب  ) لجبروت الذي يحطم القيوددام يقوم في العمق على مبدأ ا

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-3684
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 على منظمة تبقى حيث السرطان حول الشعبية المعرفة االعتبار بعيناالخذ لذالك يجب 
 عن منقولة ،المرض عن شاملة نظرة أم ذهنية صورة شكل على جماعية أو اجتماعية تماثالن شكل
 عدلته محيط في يعايشه كما التعبير للفرد تسمح اتصالية أفعال هي فالتمثالت اإذ .الشعوب طريق
 Bensoussan 0990حثب حسب وهذا المرض مفهوم على باألساس أثر الذي واالتصال الثقافة

 السرطان يبقى الشعبي التصور في بأن معتقدا Herzlick أبحاث مع الفكرة هذه ترافقت بحيث ،
 يةذالمؤ  الحيوانات لبعض المشابه والمنافق الماكر المتستر السلوك حيث للشيطان صورة دوما
 تركز أخرى  نظرة تتطلب للسرطان المقنعة الخطورة أن غير ،الضفادع،السرطان العنكبوت، الحية،ك

 مغايرة نظرة جسده إلى النظر منا فرد كل تدفع طبية سياسة إطار في التافهة األعراض على
 .الشعبية التمثالت حسب .تافهة كانت ولو عادية الغير العالمات مختلف لتفحص

 يرى  الدنيوي  المفهوم أن حيث وبقوة، بصمت للضرر المتطورة الصورة تلك هو السرطان  
 الجسم في الصفة هذه يتبنى السرطان أن المالحظ لكن األعضاء صمت مرادف هي الصحة بأن
 السرطان لتمثالت األساسية العالمات أن القول، خالصة و .معالجتها وليس الصحة تخريب قصد
 عن ام،ظالالن عن يعبر للسرطان المجازي  المفهوم أن :التالية العوامل على بالخصوص ترتكز

 الضبط يرورةس بسبب المراقبة فقدان الالنظام وقوي  النظام قوي  بين صراع عن الفوضى،
 .للجسد الطبيعي النظام لتهديم كرمز الموت ويبقى االجتماعي،

 فقدان بتر، من العالجات عنف بسبب يتدهور جسد إلى المريض جسد يحول فالسرطان 
 .محاربته البد لعدو صورة هي الوهن،،الشعر

 اختالل أّنه على للمريض ينظر ات المجتمع كل في بأنه Angé M  1713 يعتبر
 اختالل هو االجتماعي، واجبه تأدية من الفرد يمنع أنه بما للكلمة االجتماعي بالمفهوم بيولوجي

 وتبقى للمريض، المعاش العالم في خلل كذلك التحطيم، من شكل هو الذاتية، المريض لسيرة
 إعادة على تساعد التي عالجها وطرق  اإلصابة تمثالت رموز بفك مرتبطة المرض تفسيرات
 لمفهوم الحالكة الصورة أن نالحظ وعليه .المرض أي للحدث مفهوم بإعطاء وذلك ،التنظيم

 المعاناة سجل في تصنفه التي بالتمثالت كذلك مرتبط المعرفي، المجال على مهيمنة تبقى السرطان
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 .والموت
نما فقط ثقافية ليست السرطان تمثالت إن   أن الباحث يقول حيث أيضا اجتماعية وا 
 عالمة لتكوين أساسية قاعدة يشكل الفيزيولوجي والتدهور كالمعاناة بالسرطان المرتبطة الصور
لى االنعزال االنفراد إلى يؤدي المرض مظهر ألن ،بهم خاصة  لسنا نحن "،عار مةصبو  بصمه وا 

 المظاهر ألن ،"نخيفهم نحن رؤيتهم، في الناس يرغب ال من نحن كاألصحاء لسنا كاآلخرين،
 لهذه القوي  التأثير على كذلك هنا نتساءل وعليه الموت، بوضعية دوما تذكر للمرض الفيزيولوجية
 على المحافظة في تساهم قد التي العالجية اختياراته وعلى المريض معاش على االعتقادات
 موقف أو دفاعية روح على الحفاظ يستطيعون  ال مرضى اتجاه بالمسؤولية أم بالذنب اإلحساس
 أضف .النجاح من يتمكنون  الذين فقط هم المحضوضين أن يعتبرون  ألنهم ،المرض اتجاه إيجابي

 التقليص يمكن ال بحيث سلبية تكون  قد الشخصية المراقبة األفعال لقدرات الزائد التقييم أن ذلك إلى
نما اجتماعية تركيبة إلى المريض معاناة عن التعبير من  2313:شدمي ) هذه أن على نؤكد وا 

  .(62ص،
 التحقيق صعب منها والبعض الواقع مع متعارض هو ما منها اّلتي االعتقادات تعدد إنّ 

 .موضوعي تحليل غياب ظل في هذا كل الصحة، من أساس لها ليس أو
 القلق زيادة المرض بهذا المصاب تالحق اّلتي العار وصمة من ناتجة أنّها تبدو األولى التخمينات

 تدعم والالمباالة التفكير من شكال يحجب اإلحساسي الجانب الحاالت من العديد وفي العقل، بدل
 (92ص،2313 :حمودي).المتصور الوحيد المخرج بإدراكها الموت من الخوف

وان وصم مرضى السرطان في المخيال الشعبي ليس وليد اليوم بل هو قديم قدم خلق 
وهذا التشابه  صفات التي يتميز بها الخنزيرالالمخلوقات جميعا،ولقد شبه القدماء صفات المرض ب

اثناء الفترة االستعمارية  وهذه التسمية لما كان يهجوها العرب،(caner)ناتج عن تشابه التسميات
وهذا المصطلح قريب  كانسير شكل كلمةعلى  يلفظونها  اكانو   واألميةالتي كان يسودها الجهل 

وهو نهم كانس كنس الحقل والزريبة  شيءآكل كل  ذالك  هو من كلمة خنزير في الوزن،والخنزير
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فيأكل القمامات والفضالت والنجاسات بشراهة ونهم، وهو مفترس يأكل الجرذ والفئران وغيرها كما 
 .انيأكل الجيف حتى جيف أقر 
ان هناك ارتباطا بين تصنيف ( Clements)وكليمنتسRogers روجرزوقد اكد كل من 

فقد تبين ان . وبين طرائق المعالجة وتطبيب المرض نفسهالمرض لدى الجماعات البدائية واالمية 
عالج المرض الذي يعتقد انه نتيجة العمال السحر  يتضمن السحر ايضا او شيئا يتصل بالسحر 
كالقوى التي تبطله اما المرض الناتج عن انتهاك المحرمات وهو السب الشائع عند شعوب 

وعندهم تتطلب المعالجة ان يسأل  (مان وهو المعالجانسبة الى الش)و يتطلب عالجا شامنياماالسكي
المعالج الروح التي تلبسه ماهي المحرمات التي انتهكت كما يتطلب توضيح وتفسير هذه المشكلة 

واحيانا يتطلب ذالك العالج جلد المريض بالسوط  وترتيل .اعتراف المريض بما انتهكه من محرمات
 .دخال الرقية الشرعية المزيفةا الضاحي او القرابينتعازيم  وتراتيل معينة او تقديم بعض ا

وكانت هناك احتفاالت يقوم بها الهندوس وشارك فيها المسلمون ايضا في شمال وشرق 
كانت كارثة الهند بسبب )بستيال ومارياماالهند تبعا لدورة المرض في فصل الربيع وكان االيمان 
فسيرات تونشئت ال( عد انقضاء الموسمانتشار مرض الجدري في الفصل الربيع وانحصاره ب

االجتماعية لهذا المرض فكان البعض ينظر نظرة علمانية له وانه ناشئ بسبب انتشار الجراثيم اما  
عن نشر المرض  المسئولتانهما  ستيال وماريامايعتقدون ان االلهتين  ابالنسبة للهنود فكانو 

والعادات االخرى خالل طقوس تقام في فصل  التخفيف منه من خالل تقديم القرابين لىوقدرتهما ع
 .(167-192-،ص ص 2336:خليل) (فصل التي ظهرت فيه الوباء)لربيعا

ال تجد االسر مفرا من الطب الرسمي ليضع لمسته االولى في مسار  في بادئ االمر
الطب هو ذالك العلم المرض،من حيث اجراء التحاليل والفحوصات الالزمة لمعرفة نوعية المرض،

ويعتمد اساسا .ه االجتماعي والثقافيطالذي يعزل الصحة والمرض عن الشخص المريض ومحي
مايفقد تلك .قاقير الكيميائية غالبا في مواجه المرضعوال لألدويةعلى الرصيد والمخزون التجريبي 

وخلفيتها الثقافية المتصلة  واإلنسانيةالنظرة في غالب االحيان جوانب المرض الحسية واالجتماعية 
 (103 ص،2313:فيروز.) بالنضرة للصحة والمرض
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 وقد عليها، السيطرة أو السرطانية الخاليا ميرلتد يرالعقاق الكيميائي العالج في يستخدم
 ويوجد اضية،لما سنة يناألربع طوال السرطانية األمراض من عديد عالج في يرالعقاق استخدمت

 .العام هذا االستخدام قيد نوعاً ين ثالث من أكثر حالياً 
 .التكاثر سرعة خصائصها ومن الجسم، سيطرة نطاق خارج السرطانية الخاليا وتنمو

 قير،العقا ثيراتلتأ للتعرض الطبيعية الخاليا معظم من أكثر قابلية لها التكاثر سريعة والخاليا
 االنقسام على قدرتها باعتراض وذلك مباشرةً  الشاذة الخاليا إتالف على الكيميائية قيرالعقا وتعمل
 حتى الخاليا تلك تجويع على الطبيعية الغذائية وادلما بمحاكاة الحاالت بعض في أو التكاثر،
 .تموت

 إعطاء يتم عام وبشكل ،الطبيب يصفها التي األدوية نوع حسب على الطريقة تحديد ويتم
 في بالحقن أو العضل، في بالحقن أو الفم، طريق عن :طرق  بثالث الكيميائي العالج عناصر
 .مختلفة أوقات في أو الوقت نفس في طرق  عدة أو واحدة طريقة تستخدم وقد .الوريد

 الدواء، نوع رض،لما نوع :وهي أمور عدة على العالجية الجلسات وعدد العالج مدة وتعتمد
 .لألدوية الجانبية لآلثار الجسم تحمل مدى للعالج، يستجيب لكي الجسم يحتاجها التي دةلما

 تتراوح قد عام، وبشكل للراحة فترات عدة بينها يفصل مختلفة فترات على األدوية وتعطى
 الصحي التثقيف اختصاصي أو الطبيب يوضح وعادةً  ،تين سن إلى أشهر ثالثة من العالج مدة

 .(2310:الملحم ).تبعلما العالج برنامج
نظر حاالت الدراسة من االمهات اللتي  ولعل هناك بعض االسباب التي تعد منطقية في

 لألعراضعن عالج اطفالهن المصابين بالسرطانات بمختلف انواعها،دون ان يكن مدركات بتتا
 .الناتجة عن تلك المعالجات الجانبية

 العالج أو الهرموني العالج الكيميائي، الدواء باالشعاع، العالج الجراحة، تتضمن قد
 .العالجات هذه بعض بين جمعال أو (المناعي) البيولوجي

ولعل ذالك ما  الجيدة الخاليا بعض تقتل ولكنها السرطانية، الخاليا تقتل السرطان عالج وسائل كل
  (وزن  زيادة أو خسارة سواء) الوزن  في تغيرات ،الشهية فقدان:يسبب ظهور االعراض الجانبية مثل
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 )....،االسهال،سقوط شعر الراس،تغير لون البشرة والقيء الغثيان، الفم جفاف، الحلق أو الفم قرحة
 ( 2336:السرطان لمرضى التغذية ارشادات

 طفلك يعاني أن من القلق ينتابك وقد جدا، مؤلم السرطان مرض أن الناس من العديد يعتقد
 .قريبة فترة حتى غالبا يحدث هذا وكان بالسرطان، أصيب إذا شديد الم من

 مؤلما ليس األطفال سرطان أن يعني عليه السيطرة وكيفية األلم عن نعرفه ما أن الحظ ولحسن
 المستطاع قدر األلم من الحد هو الطفولة سرطان معالجة أهداف أهم احد أن والحقيقة بالضرورة،
 .وغيرهم والممرضين األطباء وبمساعدة

 تسببه الذي واأللم المرض، عن الناتج األلم :الطفولة سرطان ألالم مصادر ثالثة هناك
 إيالما أكثر والمعالجة اإلجراءات تكون  األحيان بعض وفي المعالجة، تسببه الذي واأللم اإلجراءات،

 ومع معك العمل نستطيع لكننا هذا، فهم واألطفال الوالدين على يصعب وقد نفسه، المرض من
 والتعب والحكة والغثيان كالدوار أخرى  مزعجة ألعراض طفلك يتعرض وقد ،األلم من للحد طفلك

 مع تحدث ،جدا الهامة األمور من األعراض هذه على السيطرة وتعتبر والكآبة، واإلحباط واإلعياء
 .المشاكل هذه تخفيف كيفيه عن طبيبه أو طفلك ممرض

 أو المعدة في أوجاع أو عادي، صداع من أيضا بالسرطان المصابون  األطفال يعاني قد
 .األطفال من العديد لها يتعرض التي األخرى  واآلالم األوجاع

 األلم هذا يكون  ما وغالبا السرطان، تشخيص قبل األلم ببعض األطفال من العديد يشعر
 خاليا ضغط إلى األحيان اغلب في المرض الم ويعود .الطبيب إلى الطفل ذهاب في السبب

 .بالمعالجة الخاليا هذه استئصال بعد عادة األلم ويزول الجسم في جزء على السرطان
 األمد قصير عادة األلم هذا ويكون  للظهور السرطان خاليا عادت إذا المرض الم يعود قد

 أن نعرف أن المهم من .المشكلة سببت التي الخاليا على ستقضيه التالية السرطان معالجة الن
 .آخر شيء عن ناتجا األلم يكون  فقد لطفلك، السرطان عودة بالضرورة يعني ال الجديد األلم

 المعالجة، فعالية من للتأكد اإلبر من العديد إلى بالسرطان المصابين األطفال يحتاج
 بالسرطان المصابون  األطفال يخاف أن الغريب من يكن لم ، األصبع في وخز اإلبر هذه وتتضمن
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 يزيد الخوف أن والواقع اإلبر، هو المرض في ما أسوا األطفال من العديد ويقول .اإلبر من كثيرا
 هناك أن نعرف أن الجيد من ، الماضي في اإلجراءات هذه من كثيرا يعانون  األطفال وكان األلم،
 أيضا السرطان معالجة عن األلم ينجم قد األلم من النوع هذا تخفيف من تمكننا عدة طرقا اآلن

 بلسع اشبه ألما تسبب كما، للجلد دخولها عند العضل في اإلبرة تؤلم فمثال، أحيانا يؤلم قد فالتحسن
 . الدواء حقن عند

  مثال، نفسه المرض من أسوا السرطان ألدوية الجانبية اآلثار تبدو قد األحيان بعض في
 تسبب قد كما . مؤلما يكون  أن يمكن وهذا. قصيرة لفترة األعصاب السرطان أدوية بعض تؤذي قد

 مؤلمة تقرحات )أشعة أو دواء( المعالجات بعض تسبب وقد. البطن في وآالما إمساكا أخرى  األدوية
 . حاليا ممكنة أصبحت المعالجة اآلم على السيطرة أن الحظ ولحسن. الفم في

 (13-9،ص ص2313 :تخفيف االم السرطان عند االطفال)

دراسة سواء على ولعل كل هذه المحددات ستحدد وجهة العالج التي تفضله حاالت ال
رفض العالج الرسمي واختيار وبالتالي فان اغلبية الحاالت ابدين  الجسدي، الصعيد النفسي او

المرض والتجاوب معه تتم من خالل اساليب  ألسبابالشعوذة،ذالك الن التفسيرات الشعبية والدينية  
ت وطقوس ثقافية تمثل الثقافة السائدة في ذالك المجمع الذي ظهر فيه المرض ومن ثما اوممارس

 .مرض اسباه وعالجهفهي تفسيرات ثقافية لل

قض مع الوسائل انتتا قد وقد تتعارض هذه التفسيرات مع تفسيرات علمية للمرض كم
وترفض االنتفاع بالخدمة الصحية التي يوفرها  فالتهرب من التطعيم ضد ،العالجية للطب الحديث 

الجدري في الهند على سبيل المثال كان يمثل عائقا امام الهنود بسبب ثقافتهم ومعتقداتهم الدينية 
وسبب في زيادة انتشار هذا المرض وكذلك الحال بالنسبة لالفريقين في روديسيا في ،عن المرض 

الثقافة في االستفادة من الخدمات  تأثيرونزا ومع ذالك فهناك نموذج اخر يؤكد على التعامل مع انفل
اذا نجد ان حاالت الدراسة ، (193 ص،2336:خليل)الصحية في المجتمعات الحديثة نسبيا

 وثيقة عالقة توجد فإنه األنثروبولوجيين من الكثير وحسب الطب البديليتوجهن بدرجة اولى الى 
 والعالم الباحث وكان األمية، الشعوب عند خاصة ،اتوالمعتقد الطبية الممارسات بين
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 و الطبيب بدور وقام (والدين ،السحر، الطب) حول بدراسة قام قد "ريفرز" االنثروبولوجي
 ذلك ثقافي، كنسق والعالجية الطبية للممارسات النظر على وركز نفسه، الوقت في االنثروبولوجي

 يفضل قد المعتقد فبدافع للفرد، الصحية الحالة على أثرا والرموز والطقوس الشعبية للمعتقدات أن
 توفر حالة في حتى الحديث، الرسمي الطبي العالج إلى الذهاب من بدال التقليدي، العالج المريض

 .(193،ص  2313:رحاب )لذلك الالزمة اإلمكانيات

بمدى شيوعه بين معارف الشخص او  يتأثركما ان المعنى الذي يخذه العرض  لدى الفرد 
 دااالفر  تؤثر في تفسير التي التوقعاتوينتج عن ذالك .بين من هم في مستواه الثقافي

قد يتجاهلون االعراض التي ال يتوقعونها في حين قد يضخمون االعراض التي  فاألفراد،لألعراض
الغامضة التي يتعرضون  عراضيتوقعونها،فالنساء االتي يتوقعون موعد الطمث يفسرن اسباب اال

قدن بان موعد الطمث مازال بعيدا انها اعراض تسبق حدوث الطمث فقط،اما النساء الالتي يعت لها
 .(333 ص،2331:تايلور) فقد يتجاهلن نفس االعراض عند حدوثها

ولعل موضوع التوقعات لدى حاالت الدراسة والذي تم رصده من خالل تصارحهن هو 
  الصحة بحالة جوهريا سلبيا إرتباطا يرتبط أي لحظة الطفالهن المرضى،في توقع الموت موضوع 
 أهم من فاأللم جسمية أمراض من يعانون  من لدى الموت قلق يزداد حيث ، الفرد لدى الجسمية

  نتيجة الحاالت معظم في يحدث والموت للموت، عادة يؤدي المرض و المرض مصاحبات
 باألمر ليست الغالبة لدى أنها إال ، بقوة معا ترتبط  )الموت، المرض،األلم( الثالثيةاو من  المرض
 .(22-23،ص ص 1719 :الخالق عبد)   المحبب المريح

،والذي كان له التاثير االكبر في اختيار الضبط مركزيعتبر التوقع من المحددات الهامة ل 
نوعية عالج الطفل المصاب بالسرطان من قبل االمهات،والتي انعكست نتائجه على حالتهن 
النفسية والتي تمثلت في االكتئاب االستجابي،ونجد ان من الحاالت التي تراجع نوعية الضبط لديهن 

ير التي وقعت فيه امهات االطفال المصابين الكب التأرجحوان . قد تراجعت نسبة االكتئاب والعكس
بالسرطان بين مايعتقدن فيه وبين ما هو موضوعي،هذا الصراع الذي نعتقد انه من احد العوامل 
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 وأرونسون  لفستنجر،الغير مباشرة المسببة الكتئابهن وتوترهن،وهو التنافر المعرفي الذي جاء به 
1767. 

 بهذا والمرتبطة (واإليجابية السلبية) انفعالية كنتائج المتناقضة المعتقدات وصفت و قد
 تلك طبيعة توضح أن دون  ،الضغط الصراع، السرور، الراحة، بعد واإلحساس كالتوتر، التناقض،
  مشاعر أن بينت التحليل دراسات بعض أن إال التناقض، هذا عن الناجمة األعراض أو االنفعاالت

 تلك بين التمييز هذا لكن .واحدة كزملة التجمع إلى تميل السلبية والمشاعر والخزي، الرضا،عدم  
 اإلكلينيكية الدراسات من العديد عنه كشفت قد واالكتئاب القلق من بكل المرتبطة االنفعاالت

 ( Beck0949. Higgins  ، 1967،Camern،1963،White، 1964( 
 حول الدراسات من الهائل الكم من وبالرغم التمييز استطاعت كما االكتئاب من مختلفة أنواع بين

 منهجية رؤية تقدم لم السابقة الدراسات أن إال الذات، مكونات بين والتناقض المعتقد بين العالقة
 بشكل خاللها من التنبؤ يمكن ال والتي التناقض، هذا عن الناجم االنفعال ونوعية طبيعة حول

 المؤشرات على ركزت هيغينز صاغها التي النظرية بينما .التناقض بهذا يرتبط الذي االنفعال
 (21،ص2312 :العاسمي)للمعتقد الذاتي التناقض ألشكال الناجمة االنفعالية

دراسة  الضبط باالكتئاب ومن ابرزها  مركزوقد اوردنا بعض الدراسات التي درست عالقة 
من االطفال تتراوح  بين االكتئاب ووجهة الضبط،لعينةة بهدف معرفة العالق 1713tesingتسينغ 

سنة،وذالك باستخدام مقياس نويسكي وستراكالند للضبط،فوجد ان هناك ارتباطا 00-4امارهم مابين 
 .بين وجهة الضبط الخارجي واالكتئاب منخفضةداال احصائيا  بدرجة 
بهدف معرفة العالقة بين وجهة الضبط و الداخلي الخارجي  1712aikenودراسة ايكن 

نيتين من طالب الجامعة باستخدام مقياس روتر للضبط فتوصل الى ان هناك واالكتئاب لدى عي
 .ارتباط دال وموجب بين االكتئاب ووجهة الضبط الخارجية

الختبار فرض ان الطالب لديهم ميل لغزو   metalsky 1982دراسة ميتلسكيوايضا نجد  
السلبية الى عوامل داخلية وثابتة عامة ويكونون اكثر عرضة للميل االكتئابي عن الطالب الذين 

طالبا 000لديهم لعزو النواتج السلبية الى عوامل خارجية غير ثابتة وخاصة،وقد بلغ عدد العينة 
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ر ،وقد تحققت صحة الفرضية بالنسبة لبعدي العزو استبيان اسلوب العزو للكبا وطالبة طبق عليهم
  (17،ص 2337 :بوزيد .)الداخلي والعام ولم تتحقق بالنسبة بالنسبة لبعد العزو الخارجي

الضبط ،ففي  مركزوقد اثبتت العديد من الدراسات ارتباط هذا المفهوم بمتغير اخر وهو 
الضبط واالكتئاب،وفي  مركزوجد وان هناك عالقة بين  وآخرون  مارتن سليجماندراسة اجراها 
مرتبط ارتباطا داال مع  لألحداثوجد وان اسلوب العزو الثابت والعام  لبلنسي وفوليندراسة اخرى 

فقد توصل ا الن االفراد اللذين لديهم اسلوب عزو  ميتليسكسحدة اعراض االكتئاب،اما في دراسة 
 .عرضة لالكتئاب اكثر ن السلبية يكونو  لألحداثعام خارجي 

حاولت التاكد من العالقة االرتباطية بين وجهة  (1773)نادية الحسينيوفي دراسة اجرتها 
 طالبا وطالبة من الصف االول 009 الضبط الداخلية والخارجية واالكتئاب،على عينة قوامها

ين ومدرسة جمال اناث من مدرسة بدر االعدادية بن..0ذكور و030والثاني والثالث اعدادي،بواقع 
 (1713)كوفاس ماريااختبار لالكتئاب من اعداد  على العينة الكلية بنات،وطبقت عبد الناصر

واختبار ،(1763)كريندالترجمة غريب عبد الفتاح،واستبيان مسؤلية التحصيل العقلي الذي وضعه 
الكريم مجدي عبد وتقنين  كريندالترجمة  (1792)كليفورد وكلب الضبط من اعداد مركز
وقد خلصت الباحثة الى انه توجد فروق دالة ،كوبر سميثاس تقدير الذات اعداد ،ومقيحبيب

-احصائيا بين متوسطي درجات الطالب المكتئبين وغير المكتئبين في وجهة الضبط الداخلي
الخارجي لصالح غير المكتئبين،بمعنى ان االكتئاب ينتشر اكثر عند اصحاب الضبط الخارجي 

والتحكم في  التأثيرالى اصحاب الضبط الخارجي لديهم اعتقاد بعدم قدرتهم على  ويعود ذلك
 .(172ص ،1773:عبد القادر)العوامل الخارجية

الخارجي للمراهقين -الضبط الداخلي مركزبعنوان  1773 فؤادة دمحم علي هديةدراسة اما 
من الجنسين،ومن بين اهداف الدراسة هو تحديد ما اذا كانت هناك فروق دالة احصائيا بين االناث 

توصل الى النتيجة التالية وهي فقد للضبط  روترالضبط،وطبق الباحث مقياس  مركزوالذكور في 
كما وجد عبد .ائيا عن غيرهم من االناثان الذكور كانوا كثر ميال للضبط الداخلي بفرق دال احص

 الضبط الخارجي واالكتئاب ، مركزالفتاح غريب ايضا ان هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين 
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فردا من الراشدين وطبق عليهم مقياسي روتر للضبط  30.بعد قيامه بدراسة على عينة قوامها
 (6ص،2312حالسة ،).الخارجي،وبيك الثاني لالكتئاب-الداخلي

 الدراكاتهم وفقا األفراد تصنيف والخارجي الداخلي الضبط مفهوم خالل من يمكن طالما
 .الحياة لمواقف اإلناث إدراكات عن تختلف الذكور إدراكات أن فيه شك ال فمما ف،قللموا
 ذلك وعالقة الخارجي و الداخلي ط الضب مجال في السابقة والبحوث الدراسات يراجع فمن ولذا

 09.0وآخرون  كاثوفسكي الدراسات مثل نتائج بعض توجد انه الجنسين،نجد بين بالفروق 
Kathovsky et al ،وفكا وجاد Gade and Fuqua0943، ومورفي ورو Rao and 

Murphy ،0943، وآخرون  وفاليشا Valecha et al0947، انتهت التي راساتالد من وغيرها  
 .الخارجي الضبط في إعتقادا أكثر اإلناث أن إلى

 إلى انتهت،Cooper et al0940 وآخرون  كوبر مثل أخرى  دراسات نتائج توجد حين في
  .الداخلي الضبط في اعتقادا أكثر اإلناث أن

 الفروق  بعنوان ، ( 1982 ) كفافي الدين ء عال أجراها التي الدراسة مع يتفق ما وهذا 
 في الخارجية الوجهة إلى ميال أكثر الذكور أن النتائج بينت ولقد .الضبط وجهة في الجنسية
 عدم إلى الدراسات بعض انتهت ذلك إلى باإلضافة .اإلناث من أكثر التدعيمات لمصادر إدراكهم
 ،Penk09.9 دراسات مثل الخارجي و يالداخل الضبط في الجنسين بين فروق  وجود

Krovetz094.، Moussa 1974 .( 320 ،ص 1998 :موسى) 
وان توقع الحاالت عينة الدارسة بفشل وعدم جدوى الطب الرسمي سيدفعن ال محالة الى 

ى الذي يتخذه العرب وهي عنيتحدد تشخيص المرض الى حد بعيد بالمالبحث عن البديل له، اذ 
وقد  وأقربائهالطبيب فحسب،بل في محادثات مع اصدقائه وجيرانه  عيادةفي  تبدأالعملية التي ال 

وهي شبكة غير رسمية من .لجة الشعبيةاكة المعبء االجتماع في الكتابة حول شاسهب علما
قبل ان يتم البحث عن اي عالج طبي  لألعراضاالسرة الذين يقدمون تفسيراتهم  وأفراداالصدقاء 

بتقديم وجهات نظرهم اسرته او لزمالئه ي العمل وهؤالئي يقومون بدورهم  ألفراد،فقد يذكر المريض 
لدى جورج كذا :"ير ما يمكن ان تعنيه االعراض ويتضح ذلك في قول احدهم مثال فسالشخصية لت
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وقد يقدم االصدقاء او االقارب النصائح بخصوص مدى  ."والكن تبين عدم وجود قيمة لذالك.وكذا
 .توفر الحاجة للبحث عن العالج الطبي

الفاتورة كل ما حصله من مراجعة الطبيب هو " ويتضح ذالك في قول اخر مثال
وتوصيات حول ضرورة استخدام طرق مختلفة في المعالجة في البيت،ويظهر ذالك في قول ."الكبيرة
 .ان العسل وعصير الليمون،سيشفي من هذه االعراض":اخر

وفي كثير من المجتمعات تعبر شبكة العالقات المرجعية الشعبية هي النموذج المفضل في 
االكبر سنا والتي يكون لها كثيرا  المرأةاص ،فقد تتصرف شخج اذ يمكن ان يقوم بها احد االالعال

من االوالد بصفتها طبيب شعبي حيث يفترضون بسبب ما لديها من خبرة طويلة انها تملك حكمة 
عات العرقية تقوم شبكة العالقات المرجعية احيانا بتشكيل موفي المجت،خاصة في المسائل الطبية 
والتي تعتبر من االمور التي تفوق القدرات الطبيعية او  ،مرض والشفاءالمعتقدات المتعلقة المؤدية لل

شبكات المرجعية غالبا ما تقوم لتقليدية اضافة لذالك فان هذه الالخرافية من وجهة النظر الطبية ا
 .بتقديم وصفات عالجية منزلية يعتبرونها اكثر مالئمة او فعالية من المعالجة الطبية التقليدية

التي تقود شبكة العالقات المرجعية ،استخدام كثير من الناس لطرق عالجية  ومن النتائج
 .غير تقليدية في عالج مشاكلهم الصحية

ونجد ان هناك عامال اخر يصب في قلب تمثل المرض وهو الجندر،وبما ان االمهات هن 
دم النساء تستخالالتي يواجهن قرار عالج اطفالهن فان اختيار نوعية العالج تتوقف عليهن، اذ 

الخدمات الطبية اكثر مما يفل الرجال فالحمل والوالدة يساهمان في احداث الفروق الجندرية الكبيرة 
وهنالك عدد من التفسيرات التي تم تقديمها  ،الخدمات الصحية استخداموالكن ليس جميعها في 

على سبيل المثال ان لدى النساء اليات للحفاظ على التوازن  بينهامن  ،ه الفروق ذاب هبلبيان اس
بشكل اكبر من الرجال ويشعرون باالختالفات  باأللمافضل من الرجال فهمن يعبرن عن الشعور 

في درجات الحرارة فينتبهن الى الروائح بشكل اكبر من الرجال مما يجعلهن اكثر احساسا بما يمكن 
 .منها البسيطةية خصوصا ان يتعرضن له من اضطرابات جسم
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فيعود الى  الخدمات الطبية استخداماما التفسير المحتمل االخر للفروق بين الجنسين في 
يتعلق بالتعبير عن االلم  اختالف المعايير االجتماعية التي تطبق على الرجال والنساء فيما

القدرة على تجاهل صورة صلبة عن انفسهم تتضمن  يعكسوااذا يتوقع من الرجال ان ،عاج واالنز 
 ين ان النساء ال يتعرض الى نفس الضغوطح االلم وعدم االستسالم للمرض في

 (137-131 ص ص،2331:تايلور)

الرسمي او  استخدام الطب التي تؤثر ايضا في ( الفقر)الطبقة االجتماعيةالى  باإلضافة
اللجؤء الى االنواع العالجات االخرى،وهذا يرجع سبب نزوع جميع حاالت الدراسة الى انواع اخرى 

 وأكثروغيرها من العالجات النها تعتقد انها اقل تكلفة ..( االعشاب-االولياء-الزار)من العالج
 .فعالية من الطب الرسمي

الى  ينتمون افراد الطبقات الدنيا اقل استخداما للخدمات الطبية من االفراد الذين ان 
ويرجع ذالك بشكل جزئي الى ان افراد الطبقات الدنيا  يمتلكون ماال اقل النفاقه  ،الطبقات العليا

اللذين ينتمون الى طبقات دنيا ال  لألفراد الرديءوالوضع االقتصادي .على الخدمات الصحية 
يعتبر السبب الرئيسي المتدني للخدمات الصحية والكن ذالك يعود ببساطة الى عدم توفر خدمات 

ذا ،لألغنياءطبية كثيرة للفقراء كما هو االمر بالنسبة  ما توفرت الخدمات فهي على االغلب غير  وا 
فان عددا كبيرا من الفقراء ال  لتقديمها نتيجة لذالكيوجد عدد كافي من افراد الهيئة الطبية  كافية وال
 .ن على االطالق على اي رعاية طبية منظمةو يحصل

ا اشرنا سابقا مكما تؤثر العوامل الثقافية في تقرير توجه الفرد للبحث عن العالج الرسمي وك
ت بصلة الى الذين يعيشون في المناطق العرقية قد يحملون معتقدات عن المرض ال يم دفان االفرا

الى استخدام  يلجئون مما يجعل هؤالئي  ،معتقدات المعنيين المتخصصين في المؤسسة الطبية
 (311 ص،2331:شيلي تايلور) .العالج الشعبي بدال من مراجعة الجهات الطبية المختصة

د حات التي تم التفصيل فيها هي من اصل مجتمعي اي انه ال يستثنى اي واددمحوالكن ال
النساء هن الالتي يدفعن  غالبية الماذوالكن  ،الوقوع تحت سيطرتها بصورة كلية او جزئيةمنا من 
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عند تبنيها،لعلى ذالك يجرنا الى محدد اخر وهو طبيعة او حتى الجسدي نحوى المرض النفسي 
وتلك التي تخص البنية الدماغية والهمينة المخية البنية التركيبية لشخصية النساء دون الرجال،

 .نى على اتخاذ التي توجه سلوك كليهمااليم

يلعب الجنس والعمر والحالة الثقافية أو الوضع االجتماعي أو الوضع االقتصادي، في حد 
ذاتها،تدخل في العوامل التي تؤهل اي شخص الى ان يصاب باالكتئاب،والكن تشير الدراسات الى 

 .(Izaias Claro:91)من الرجل لإلصابةاكثر عرضة  المرأةان 
 أخرى  إلى جماعة من تختلف مجتمع أي داخل في النفسية الصحة خدمات إلى الحاجة إن

 الجنسين بين الفروق  دراسة تبين ذلك على كمثال و ، توزيعها و النفسية األمراض إنتشار حسب 
 النفسي االضطراب على الدالة األعراض من الرجل من أكثر تعاني المرأة أن جتمعاتمال غالبية في

 من الرجال تفوق  قد النساء أن، COLBERTSON1799 كلبرتسون  تؤكد و ، اإلكتئاب خاصة
 على تنطبق النتيجة هذه أن و الضعف يعادل،بما باإلكتئاب اإلصابة و المعاناة نسبة حيث

 هذه أن تبين أخرى  بدراسات تستشهد و ، أيضا العالمي المستوى  على و األمريكية المتحدة الواليات
 . النفسي الطب عيادات أقسام في الضعف مستوى  لتصل ذلك على تزيد قد النسبة

 أشكال كل في الذكور من المرضى النساء،نسبة من المريضات نسبة فاقت كذلك
 . األولية للرعاية خارجية عيادة في اإلكتئاب اضطرابات
 االكتئابية االضطرابات إنتشار نسب تحديد في الدراسات بين إختالف فهناك ذلك مع و 
 و فرعية أم أساسية إكتئابية فئات درست إذا فيما و أهدافها و الدراسة لنوع تبعا ذلك و المختلفة
 تعرض التي الجديدة الحاالت أي اإلنتشار نسبة تتراوح و ، المستخدمة التشخيصية الوسيلة حسب
  . بارتاإلع بعين الخفيفة االكتئابية الدراسات أخذت حال في ، شخص ألف حوالي سنة كل

 األساسي باإلكتئاب اإلصابة خطر نسبة األمريكي التشخيصي و اإلحصائي الدليل يقدر و
  تتأرجح و،للذكور بالنسبة % 00و . بين و النساء لدى  %.0الى 07من  الحياة مجرى  خالل

 تفسر أن يمكن الذي ،األمرلالرجا من أكبر لالنتكاس ميل لهن النساء أن تشير دالئل هناك و
 . النساء بين اإلنتشار نسب إرتفاع
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 إلى هذا يعود و ، اإلناث و الذكور بين اإلنتشار بين تساوي  وجود أخرى  دراسات تظهر و
 حول دقيقة معلومات تتوفر ال و .بالماضي مقارنة اإلنفعالية الحالة على التعبير على الذكور تزايد

 في التنسيق غياب بسبب عليها اإلعتماد يمكن العربي المجتمع في اإلكتئابية اإلضطرابات إنتشار
 ، مختلفة بنسب االضطرابات أعراض إنتشار حول معلومات توجد لكن و ، النفسية للصحة بحوث

 .(133،ص1998 :الستار عبد)الرجال من أكثر النساء بين إنتشارها و
 النساء لدى االكتئاب معدل إرتفاع إلى أدت التي األسباب حول أعطيت تفسيرات هناك و
 لكن و كذلك الرجلو ، بغيرها متعلقة دائما فهي ، للمرأة العاطفي التكوين إلى البعض أرجعها
 و بزوجها ذلك بعد ثم أخوتها و أبيها و بأمها بشدة تتعلق فهي ، األهمية و الدرجة في الفارق 
 من هاما جزءا تصبح و الرجل من أكثر العالقات هذه في بقوة تندمج وهي . أحفادها و أبناءها
 درجة تصل ربما و األسى و بالحزن  تصاب فانها العالقات هذه من أيا تفقد حين بالتالي و حياتها

 . اإلكتئاب
 من الثاني العقد بداية في شهرية دورة أول بدأ في تتمثل التي و البيولوجية التغيرات كذلك

 مع الوضع هذا يزداد و المخ و الجسد كمياء معها تتغير هرمونية بتغيرات تمر المرأة و ، العمر
 في األستروجين هرمون  مستوى  إنخفاض آثار من تعاني الدورة إنقطاع بعد و . الوالدة و الحمل
 الضغط من نوعا تشكل و أنفاسها إللتقاط ةصفر  للمرأة تدع ال البيولوجية التقلبات هذه كل . الدم

 . باإلكتئاب لالصابة يهيئها فانه معينة حدود عن زاد إذا عليها
 ألن الراحة فترة تعرف ال التي و المرأة بها تقوم التي فالوظائف المستمر العمل كذلك

 تعمل بل العطل أيام و األسبوع نهاية في راحة ذتأخ ال هي و ، تنتهي ال األوالد و الزوج متطلبات
 . توقف بال ذاهك و الطعام إعداد و المنزل تنظيف في األيام هذه في أكثر

 مطالبة هي ثم ، مريض بطفل العناية أو رضيع طفل لرعاية المرأة تسهر الليل يأتي وحين
 إلى للذهاب تتهيأ ثم مدارسهم إلى للذهاب أبناءها توقظ و الباكر الصباح في تستيقظ أن ذلك بعد

 األعمال هذه كل من فرغت إذا حتى ، الطعام تحضير إلى تتجه البيت إلى تعود حين و ، عملها
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 تعرف التي فهي ، زوجها حول و بالمنزل المرتبطة األشياء حول التفكير عن يتوقف ال عقلها فان
 (.20 ص،2332  :المهدي ) .الدقيقة التفاصيل بكل األوالد و البيت إحتياجات كل

 إضطراب و من أنواع إلى قبل من ذكرناه ما بسبب معرضة المرأة فان ذلك إلى باإلضافة
 يصيب والذي،الشهرية الدورة قبل ما إكتئاب كذلك،الجسيم اإلكتئاب مثل ، اإلكتئاب ، المزاج إعتدال
 و ، الحمل أثناء من النساء ٪ 10 حوالي يصيب الذي و اإلكتئاب و ، النساء من ٪ 30 حوالي
  (13-13،ص ص 2336:لياس  )  بدرجاته النساء من 20 ٪يصيب  الوالدة بعد إكتئاب

والذي نعتقد انه احد  للجندر الدور االجتماعييدخل في صلب تصور ان انخفاض التوكيد و 
،ولعل حكم به بعض المكونات االجتماعية الثقافية في اكتئاب النساء،وهذا االخير تتالعوامل المهمة 

 التقليدي المجتمع في المراة دور يتمثلحيث ،انجاب الذكور والمحافظة عليها من اهمها هو دور
 األنثوي،إذ عكس محبوب و مطلوب جد الذكري،فهو الجنس اإلنجاب،وباألخص في األولى بالدرجة
 من حتى سرور وال فرح بال الفتاة ميالد يستقبل عادة التقليدي الوسطان :" 1793زردومي  تقول
 جعلها األنثى على للذكر المحيط فتفضيل ذكرا مولدوها يكون  أن تتمنى كانت التي األم طرف
 العائلة و الزوج طرف من ستتلقاها التي الشتائم من وتخاف تحزن 

 تستقبل فتاة مولدوها أول تنجب التي المرأة و األنثى عن الذكر يستحسن عمالمجت أنكما 
 العائلة كاهل على يوضع ثقيل عبء بمثابة الدنيا إلى البنت مجيء ومن طرف المحيطين،  ببرودة
 للفتاة المنجبة المرأة حظ يكون  قد ألنه المجتمع كل على نعممها أن يمكن ال النظرية هذه لكن

 ما حالة في إال األول المولود عن الزوج يتغاضى أن يمكن األخرى  األسر بعض في هكذا،لكن
المرتفعة عند النساء وهذا ما يفسر درجة االكتئاب  ،الذكور دون  الفتيات من الكثير المرأة أنجبت إذا

قد ينتقل اليه قلق  بأكملهفنجد ان العرش ،خاصة ان غالبية المصابين هم ذكور ،ة عينة الدراس
وحزن االسرة النووية عند اصابة المولود الذكر بالمرض،الن جنسه مرتبط برموز اجتماعية قديمة 

كل هذه الصفات المبالغ فيها ،(الخ......ة،السند،رمز العزوة والقو العائلةولي عهد )قدم التاريخ منها
عندما  بأكملهلذكر تجعل االم تقع تحت طائلة اتهام عرش التي يعزوها المجتمع العربي للمولود ا

 .يمرض ابنها فما بالك بالموت



سةادلرانتاجئ  وحتليل وتفسري عرض                                            الرابعالفصل   

 

  154                                                        

 

 الزالت أنها إال النووي  إلى التقليدي من الجزائرية األسرة في الحاصل التغيير من بالرغم و
 ظهور التطور عن المعبرة المظاهر فمن التقليدية، العائلة وظائف و خصائص ببعض تحتفظ
 ال هذا غيران.العصرنة مظاهر من غيرها و الزوجية اإلستقاللية و للمرأة بالنسبة العمل و التعليم
 و المعامالت من كثيرا أجيال،فنجد منذ فتناابثق المتعلقة التقاليد و العادات من الكثير وجود ينفي

 اإلنتماء روح يشجعون  حيث العروشية نظام تحت مازالوا أنهم و، السالفة لألنماط ترجع التصرفات
 2336:زردوم)دوما يجعلهم مما(الحشمة و النيف)مظاهره و الشرف على الغيرة و التعاون  و

 (26،ص
ان المراة اكثر اصابة لالكتئاب وذالك  .090( brown and all)وجد براون واخرون وقد 
التدعيم )او التدعيم للعالقات الشخصية المتبادلة ونوعية هذه العالقات التأييدمدى  يرجع الى

و  ية عشردفقدان االم بالموت او االنفصال قبل سن الحا،كما ان  (االيجابي للعالقات االجتماعية
 . قد يؤهلها لتصاب باالكتئاب مستقبال سنة او اقل03او اكثر قبل سن  اطفالثالثة االمومة وتربية 

اهرة االكتئاب  ميدان علم النفس التجريبي اال حديثا مع بداية العقد الماضي من لم تدخل ظ
(  lewinsohn-weinstein-show)وشو القرن الحاضر ويعد كل من ليونسون وونيشطاين

 .االسس التجريبية لظاهرة االكتئاب امن وضعو  وأولعلماء نظرية السلوك او التعلم االجتماعي 

مثير او امر يحدث تغييرا ما المدعم بانه حدث او ( glasser)0900ولقد حدد جالسر 
 .في السلوك حين يعقب احد اشكال او امثلة هذا السلوك

ويتحدد التدعيم بمعدل وكيفية تفاعل الشخص مع بيئته، ولقد بينت دراسات عديدة ان 
شوء حاالت معدل حدوث التدعيم االيجابي والتدعيم السلبي كل منهما مستقل عن االخر،ويفترض ن

البؤس اما لنقص في التدعيم االيجابي او زيادة في العقاب ويمكن حدوث انخفاض في معدل  
 :استجابة ايجابية في ثالث حاالت

 ربما تكون االحداث الشارطة للسلوك غير مدعمة  وقد تكون بسبب انخفاض فعالية التدعيم-
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 .ربما تكون االحداث التي تدعم السلوك غير متاحة-

تتاح المدعمات والكن لكون الفرد يفتقر الى المهارات االجتماعية الالزمة  فانه ال يكون قادرا ربما -
 .على احداث تدعيم لهذه المهارات

عندما تحدث هذه .وبالعكس فان االفعال المكروهة او العقوبة تلعب دورا في االكتئاب 
اذا كان  وأخيرااث المكروهة،او عندما تتضاعف حساسية الفرد لهده االحداالحداث بشكل مرتفع،

 .الفرد يفتقر الى المهارات الضرورية التي يستطيع بها انهاء او ابطال االحداث المكروهة

لبحث العالقة بين التدعيم واالكتئاب  ( 0909)ففي دراسة تجريبية قام بها ليونسون واخرون 
والمقابلة والعوامل االكتئابية في ( مقياس االكتئاب)باستخدام اختبار الشخصية المتعدد االوجه

 :وجدو مايلي( (09.0grinker)اختبار جرنكر

 يخفض التدعيم االيجابي من السلوك االكتئابي لدى المرضى المكتئبين

 يزيد معدل التدعيم االيجابي وفقا للتحسن في المستوى االكلينيكي لالكتئاب

 لالكتئاب يساهم خفض الخبرات المكروهة في خفض المعدل االكلينيكي

بصورة افضل عنه لدى  تحسنوايظهر تناقض في الخبرات المكروهة لدى معظم االكتئابيين الذين 
 .بصورة اقل تحسنوااالكتئابيين الذين 

 مواجهة في يستخدمها التي المواجهة أساليب وأن للضبط قابلة األحداث أن الفرد فإدراك
 بالضغط الشعور ويقلل والجسمية، االنفعالية بالصحة مرتبط ناجحة، هي األحداث هذه

 (33-33 ص ص ،2311:بومعزوزة)والمعاناة
تعد الروابط االجتماعية والعالقات مع االخرين منذ امد بعيد من المظاهر الحياتية التي و 

الضغط وتساعد الفرد من التعامل  تأثيرتبعث على تحقيق الرضى االنفعالي ويمكن ان تقلل من 
 .مع االحداث الضاغطة وتخفف مما يمكن ان يقود اليه الضغط من سواء في الصحة
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الحصول على المعلومات من االشخاص الذين يشر الفرد نحوهم بالحب  بأنهاوتعرف 
هم بمجموعة ويرتبط مع.واالهتمام واالحترام والتقدير ويشكلون جزءا من الدائرة عالقاته االجتماعية 

واللذين  واألصدقاءاالخرين  واألقربمن االلتزامات المتبادلة مثل الوالدين وشريك الحياة والحبيب 
صلون حان االفراد اللذين ي. او حتى الحيوانات االليفة.يرتبط معهم بعالقات اجتماعية ومجتمعية

تعرضون لخبرات على مستوى مرتفع من المساندة االجتماعية قد يشعرون بضغط اقل عندما ي
 (099 ص،2331:تايلور)ضاغطة وقد  يتعاملون معها بنجاح اكبر

يؤدي التدعيم االيجابي الكامن او الداخلي الى استثارت البواعث البيوكيميائية على العمل 
التي تعمل على زيادة النشاط وادخال السرور والتخلص من االنقباض ( زيادة الكاتيكول امين)

 (عبد هللا عسكر)كيوالتاخر النفسي الحر 

لقد تبين ان المساندة االجتماعية تقلل في مختلف الظروف من ردود االفعال الفيزيزلوجية 
علم النفس لدى دراسة  اوالعصبية الصماوية التي تصدر استجابات للضغط،وعادة مايستند مختصو 

اي عن طريق اخذ االفراد الى المختبر وتعريضهم لمهمات .هذه الظواهر الى منحى الضغط الحاد
في كل مرة،او عن طريق تكليفهم  03بانقاص  مثل العد العكسي السريع)تسبب لهم الضغط

ة واالستجابات ثم قياس استجاباتهم السمبثاوي( معينمام مجموعة غير متجاوبة من المستبالحديث ا
وقد لوحظ دائما ( HPA)الصادرة عن االجهزة الهيبوثالموسية والنخامية المنشطة للقشرة االدرينالية

ان هذه االستجابات كانت اكثر انخفاضا عند وجود رفيق يقدم المساندة مما هو االمر في حالة 
كانية الحصول على المساندة عدم توفر المساندة،كما تبين ان بمجرد وجود االعتقاد  لدى االفراد بام

، 2331:شلي)او لدى التفكير بالمساندة التي يحصلون عليها في العادة كان يؤدي الى نتائج مفيدة
 (096ص

المهدئة التي تحدث بسبب المساندة التي يقدمها صديق تكون اكبر من  التأثيراتا ان مك
 .تلك التي تحدث عندما يقدمها  شخص غريب
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يمكن للمساندة االجتماعية ان تقلل من امكانية حدوث المرض وان تسرع في حدوث و 
الشفاء لدى التعرض للمرض وان تقلل من معدالت الوفيات الناجمة عن االمراض الخطيرة،وقد 
بينت دراسة اهتمت بالحالة الصحية بان االفراد اللذين لديهم عالقات اجتماعية اكثر من الناحية 

وان العزلة االجتماعية تعتبر . من الناحية النوعية تكون معدالت الوفيات بينهم متدنية اوأحيانالكمية 
مصدرا رئيسي للتعرض للموت عند االنسان وبذلك تعتبر الدالالت المادية التي تدل على ارتباط 

 .ض للموت على درجة عالية من الصحةالمساندة االجتماعية بتقليل خطر التعر 

ة استخدام الفرد لشبكات العالقات يالمساندة االجتماعية على كيفويعتمد مدى فعالية 
االجتماعية المساندة فبعض الناس ال يكونون فعالين في انتزاع الدعم الذي يتحاجون اليه من 

 (097-096،ص ص 2331:تايلور) االخرين

 إال يهتم ال فهو قرابة، األكثر المحيط يفهمها والتي ،يرالغ نحو مباالة ال المريض يظهر
 . المعالجين لألقارب، بالنسبة عدوانيا المريض يصبح ألمه مرضه، بنفسه،
 واحد، آن في دورين تلعب التي العائلة وسط في وجدانيا تناقضا العدوانية هذه تثير ذلك ومقابل
 أحكام إعطاء خالل من وتقاوم تدافع التي القوية والعائلة شيء كل تحمل على القادرة العائلة

 ومن قبل من ضيق غالبا لديهم كان الذين أولئك خاصة بشيء المرضى تساعد ال والتي توعيظية،
 ."أجلنا من "جهد تبذل أن عليك تكافح أن عليك تأكل أن عليك " األحكام هذه

 التكفل عدم ويختلط تعبهم أو المرضى داء أ انخفاض تفسر التي ل العوام من عدد هناك
 (79 ص،2337:مرزاقة)لصالحه ويصبح بعد فيما يتطور الذي اكتئاب تناذر مع بسرعة

يفشل الشخص المقدم للمساندة من تقديم المساندة المطلوبة وبدال من ذالك يتصرف  وأحيانا
بطريقة ابعد ماتكون عن المساندة االجتماعية مما يؤدي الى تفاقم االحداث السلبية وهذه التفاعالت 

 . حةالسلبية قد تسبب اثارا ضارة بالص
 تيب على االسترخاء التقدمي للعضالان العالج بالتدريب على االسترخاء يتضمن التدر 

ة وهذه االساليب  تعمل على خفض معدل النبض الذي يتجاوز حدود الخبر والتصور الموجه والتامل 
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التوصيلية للجلد وتشنج العضالت وضغط الدم ومستويات القلق  والقابلية
 (.072،ص2331:تايلور)والتوتر

حلقة التغذية الراجعة  لالبقاء على المسالك االكتئابية ( 09.4)وقد اقترح ليونسون واخرون  
نتاجا النخفاض (وانخفاض معدل السلوك-واالعراض المصاحبة لها-مشاعر البؤس)والتي تشمل

معدل التدعيم وفي الغالب مهما قدمت البيئة االجتماعية من تدعيم اجتماعي في شكل مشاركة 
 كنموذجانية والحماية الزائدة التي تقوي وتبقي على المسالك االكتئابية، فان هذه المدعمات تعد وجد

وعلى الرغم من .كتئبين، في البيئة االجتماعية مثل االسرةمشرطي لقطاع صغير من االشخاص ال
روه كون نظريات التدعيم هي االنموذج االساسي الذي يرتبط بظهور االكتئاب كاستجابة لمثير مك

انها تعد القاعدة االساسية انظريات التعلم االجتماعي،والتي ترتكز  إالاو نقص التدعيم االيجابي،
على المهارات االجتماعية والقدرة على اكتساب التدعيم االيجابي من خالل العالقات االجتماعية 

 المتبادلة،

العالقة الوظيفية لدراسة ( youngern et all 1980)ففي دراسة قام بها ينجرن واخرون 
 وأخرى بين مجموعة من المكتئبين  ابين االكتئاب ومشكالت العالقات السلوكية المتبادلة حيث قارنو 

من االصحاء في كل من السلوك اللفظي والغير لفظي وذالك في نمط العالقات الشخصية المتبادلة 
بالتفاعل داخل الجماعة تم وفي الموقف الخاص .في اطار الجماعة وفي التفاعل الثنائي بين فردين

كما انهم يضعون تقديرات سلبية .تقدير االكتئابيين على انهم اقل من حيث المهارات االجتماعية
 .سهم تلك التقديرات تتفق مع التقديرات التي وضعها االخرون عنهمفالن

ان مشاعر البؤس والحرمان المصاحبة لالكتئاب تتحرك عن طريق  (1796)بيكلقد اعتقد 
 .ميل الفرد الى تفسير خبراته ضمن حدود الحرمان والنقص، واالنهزام

- ص ص،2310:عسكر)لديه تحرف ادراكي بدرجة كبيرةيقوك بيك ان الشخص المكتئب 
31-33) 
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دراسة لحجم -الذاتتوكيد بعنوان محددات  (0773)وقد ورد في دراسة لطريف شوقي فرج
ووجهة اآلثار،وكانت التساؤالت تدور حول معرفة اآلثار الرئيسية لتلك المحددات مجتمعة ،ثم كل 

بينت النتائج انه على الرغم من أن كل المحددات واحدة منها على حده على مستوى التوكيدية ،
إال أن ترتيبها كان مختلفا  ماعدى التصورات حول عائد التوكيد كانت ذات قدرة تنبؤية دالة بالتوكيد

لدى كل من الذكور و اإلناث، بغض النظر عن الفروق الفردية النسبية داخل هذا الترتيب تمثلت 
العائد -أسلوب التنشئة االجتماعية داخل األسرة-االقتداء-التفكير النقدي-في االنفتاح على الخبرة

 (131،ص 2330فرج،)الفعلي للتوكيد

 ت توكيد الذات  باالكتئاب نجد دراسة تحليلية للعالقة بين االكتئاب ومن الدراسات التي ربط
وتوكيد الذات لدى عينات مصرية،هدف الدراسة الحالية إلى دراسة العالقة بين االكتئاب وتوكيد،وقد 

 :صاغ الباحث مجموعة من الفروض الصفرية والمتمثلة في

 وتوكيد الذات لدى عينات مصرية منال توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين االكتئاب   
ال توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى عينات من  .المجتمع العام

ال توجد فروق دالة فى حجم العالقة بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى الجنسين . المكتئبين المصريين
  :كاآلتى alternative ةسوف تصاغ الفروض التجريبية أو البديلو  .فى مصر

  .توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى عينات مصرية 
 .المصريين يد الذات لدى عينات من المكتئبينتوجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين االكتئاب وتوك 

ن فى مصر المجموعة توجد فروق دالة فى حجم العالقة بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى الجنسي
من جامعتى األزهر  ( إناث 337ذكور و  0.7)فرد  77.تكونت من  األولى من المفحوصين 

فلقد تضمنت تخصصات . وعين شمس وتم تمثيل العديد من التخصصات وسنوات الدراسة األربع
 ، علوم ، رياضة ،( عربى ، فرنسى ، لغات شرقية  )اللغات : أفراد المجموعة تخصصات مثل 
تكونت هذه المجموعة  المجموعة الثانية من المفحوصين اما   . تجارة ، كيمياء ، طبيعة ، والتاريخ

  : كان توزيعهم كاآلتى( إناث  3.7ذكور  3.7) فرد  977من 
  . موظفاً  0.7طالبا جامعيًا ،  0.7طالبًا ثانويا ،  150 *
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: يستخدم فى هذه الدراسة أداتين سوف ،موظفة 0.7طالبة جامعية ،  0.7طالبة ثانوى ،  150 *
 وصفي ارتباطي وقد توصل الى مقياس االكتئاب ، ومقياس توكيد الذات وقد استخدم منهج

أن  توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين االكتئاب وتوكيد الذاتوهي انه   مجموعة من النتائج
لدى الجنسين ،وتتضح هذه  ذات هناك فروقا دالة فى حجم العالقة بين متغيرى االكتئاب وتوكيد ال

الفروق فى ارتفاع معامالت االرتباط بين المتغيرين لدى اإلناث عنه لدى الذكور ، مما يشير إلى 
 . الزيادة النسبية فى أهمية العالقة بين االكتئاب وتوكيد الذات لدى اإلناث عنه لدى الذكور

(http://dr-ghareeb.com/researchtm) 

من بين العوامل المؤثرة ايضا على المعاش النفسي المهات االطفال المصابين وان 
هل يتراجع المرض او "فتتبادر الى اذهانهن بعض االسئلة مثل  ومآلهبالسرطان،هو مستقبل العالج 

 ."هل يموت جميع المرضى ...يتراجع الشفاء

من الحاالت حيث يرجع ذالك الى ½ حالة الى  0/07التعافي من مرض السرطان من  مر
التشخيص المبكر للمرض،كما حققت العالجات المتوفرة اضافة لذالك تقدما ملحوظا في نسبة 

سنوات،وهو ماصرح به المعهد الوطني خمس عالجات المرض حيث ارتفعت مدة العيش الى 
ره حول الشفاء من السرطانات حيث اظهرت نتائج دراستهم في تقري( INCA)للسرطان بفرنسا

منهم سيتعافون من  007.777تم تشخيص االصابة السرطانية لديهم ان  307.777على
الى توضيح الحدود ( INCA)رئيس معهد  0707(Marananchi)المرض،وفيه يوضح البروفيسور

االهتمام بعامل الزمن لتوضيح  الفاصلة بين ماهو شفاء وبين ماهو تراجع المرض  ويرى بضرورة
الفرق بين المصطلحين،كما انه ينوه انه اليوجد سرطان واحد وانما عدة سرطانات ولكل نوع منها 
معدل نموه  وخصائصه،فهناك المآل السيئ والمآل المتوسط والمآل الجيد للمرض،فالشفاء يختص 

ر مرحلة تقدم المرض او مرحلة بانواع محددة من السرطانات دون اخرى مع االخذ بعين االعتبا
سنوات على االقل دون ظهور ارتكاسات خمس مدة  حواتر تشخيصه ،وللحديث عن الشفاء يجب ت

 %077بعد نهاية العالج مع االشارة انه اليمكن الحديث عما يسمى بالشفاء التام 
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شاراتد به غياب كل اثار للسرطان بعد العالج وغياب االعراض صاما التراجع فيق  وا 
اي ان هناك دوما خطر لالرتكاس  .والحديث عن التراجع يكون قبل اانتهاء السنوات .المرض

والمعاودة السرطان او ظهور السرطانات المتنقلة وعليه فان الشفاء عبارة عن تراجع يمتد من زمن 
سنوات غير ان بعض الخاليا يمكنها ان تفر من العالج وتندس خفية بحيث ال خمس الكثر من 

تنشيط سيرورة المرض شيئا  إلعادةر كافية لرغم من قلة عددها اال انها تعتبوبا،مالحظتها  يمكن
اء بثير من االطكلذا فان ال ،رطان الحقاسلتكن سببا في معاودة ال ،من السنوات دا بعد العديئشيف

عتبر فالتعافي من السرطان كما ي.ويتخوفن من اعطاء االمان للمرض.ون في نطق كلمة الشفاءديترد
فالخطر يبقى دائما وارد وعليه يجب  ،(سيف الداموقليسي)عليه االطباء هو اعطاء االمان لخطر 

على زيارة الطبيب  المداومةبعد نهاية العالج وعلى المريض  باالنتظاماتباع الفحوصات لمراقبة 
 .سنوات االولى ثم زيارة واحدة سنوياالخمس  خاللاشهر ستة المختص كل 

بضرورة االحتراس للمواقف او الظروف الحياتية الغير مالئمة  0770(Poncelet)وتوكد 
وتحذر من المعاودة للمرض بسبب التعرض لبعض الضغوطات النفسية وتدخل جانب 

متسائلة عن تدخل هذا الجانب في ظهور ،تنشيط الخاليا السرطانية النائمةالسيكوسوماتي في اعادة 
 (192-191،ص ص 2313 :غنية). المرض او معاودة ظهوره

والكن كيف تتجاوز حاالت الدراسة بصفة خاصة واالسر التي لديها ابن مصاب بالسرطان 
 كمنفذ وحيد امام االسر النقاض الطفل المريض من الموت حةالجر ان ا بصورة عامة هذه االزمة؟

 الورم بنزع رامبك التشخيص يكون  عندما تسمح فهي السرطانات، عالج في األولى المرتبة تحتل
 وقد السرطانية الخاليا من ممكن عدد أكبر ونزع الورم حجم من اإلمكان قدر التقليل أو وفروعه
 المرض من الكامل بالشفاء تسمح الطريقة وهذه ذلك األمر تطلب إذا كليا العضو بتر إلى تتعدى
 خلفتها التي اإلقتطاعات إلصالح التجميلية أو البالستيكية راحةالج من بنوع متبوعا يكون  الذي

 (61،ص  2316 :حمايدية ).العملية
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 :خاتمة

 ،ارتداد المرض ةنتج عن العالجات الحديثة للسرطان اطالة عمر المرضى والكن مع خطور 
قارنة مان خطورة ارتداد سرطان الفم والوجه لدى المرضى كبيرة نسبيا بال هامفريس وزمالؤهويذكر 

بات النفسية لدى اوهدفت دراستهم الى قياس الخوف من ارتداد واالضطر  ،ببقية انواع السرطان
وقيس الخوف من االرتداد بسؤال  واحد استخدم  في دراسات سابقة واستخدم .هؤالئي المرضى

تالية متمقياس المستشفى للقلق واالكتئاب بوصفه مقياسا لالضطراب النفسي وبعد ثالثة اشهر 
ى عن خوفهم من احتمال ارتداد المرض وانخفض هذا المستوى من المرض% 47من  للعالج اكثر

دالل .)النفسي مرتفعا بعد ثالثة اشهر من العالج االضطراباتبعد سبعة اشهر وكان  %00الى 
 تحسنواوبالتالي فان شبح عودة المرض سيبقى مالزما ألسر االطفال الذين ( 2331:موسى قويدر

حتى بعد توقفهم من التردد على المستشفى بصورة متكررة،الن خصائص المرض والتي تتمثل في 
المكر والغدر والمراوغة قد غرست ونمت مع التصورات االجتماعية له،ولن تتغير تحت اي ظرف 
من الظروف،حتى وان مرت سنوات كثيرة على شفاء يبقى هاجس الموت من جراء االصابة واردا 

 .ض وذويهلدى المري
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 :قائمة المصادر
 القرآن الكريم

 مسلم صحيح 
 البخاري صحيح 

طلعة  مطةر، مرمر ة  (: ترجمة )، األسس واألبعاد: العالج المعرفي (. 7002)آرون بيك، جوديث 
 . مرقومي رلترجم ، مرقاهرة

 اثر تقنية مجموعة المحادثة  لتخفيض من قلق الموت ،(7002)مرطاهري  هي  ومعروف خديج  
  .مرج مئر ،رسار  ريسانس غير منشورة،ورقل واالكتئاب لدى  لدى المرضى المصابين بالسرطان،

،مجل   مرمعلم مرعربي، و مرة  الخارجي-الدافعية لالنجاز الضبط الداخلي ،(7000)أمال مألحمد
  .مرتربي ،سوريا

م تب  جرير ،0ط، كل ماتريد ان تعرفه عن السرطان،(7002)مرجمعي  مالمري ي  رلسرطان 
 مررياض

  .مركوي  مرمعرف ، عارم ،الموت قلق ،(0892 )مرخارق عبد دمحم أحمد

تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في مواجهة الممارسة   ،(7007)محمد فاروق دمحم صارح 
 .درمس  مطبق  في مندي  مرمسنين بارفيوم،مرقاهرةالغير سوية للطب الشعبي مع المسنين 

 .،مديري  مرتربي  رومء مربترمءمجمتع الدراسات والعينات ،(7000)محمد مرطويسي
دمر مريقين ،0،ط الصحة النفسية للمراة صور من عيادة نفسية ،(7002)مرمهدي دمحم عبد مرفتاح

 .مصر ،رلنشر ومرتو يع 
مجل  علم  ،حالة تقدير الذات وعالقته بمركز الضبط المدرك،(0882)أيمن غريب قطب ناصر 

 ، مصر 20مرنفس،تصدر عن مرهيئ  مرمصري  مرعام  رلكتاب، مرعدد
العالقة بين مركز الضبط ومتغيرات أخرى ذات عالقة لدى الطلبة ،(7002)أفنان نظير درو ة 

،مروطني  مجل  مرجامع  مإلسالمي  سلسل   الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة النجاح
 .0مرعدد،01رمجلدمردرمسا  مإلنساني  م
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، إدمان المخدرات والكحوليات وأساليب العالج،(7007)محمد حسن مرحرمش  وجالل علي مرج مئري 
 .،دمر حامد رلنشر و مرتو يع،عمان مألردن0ط

 مرسرطان م افح  جمعي ،التحديث السرطان عن معرفته كل ما ادرت أردت،(7000)حوري  أورطال
 مرجمعي  مدير – غطاس فاتن مرسيد،مرعربي  بارلغ  وتدقيق مرمجع  ،مرقدس  – أورينتاتسيا :تعريب،

 .مرعربي مرمجتمع في
لي لدى التالميذ ابناء المهارات االجتماعية والثبات االنفعا،(7000)ممن  سعيد حمدمن مرمطوع

 .،رسار  ماجستير غير منشورة،مرقاهرةمكتئباتلاالمهات ا
مريضات  فاعلية برنامج إرشادي في تنمية التواصل االجتماعي لدى ،آمال إبرمهيم مرفقي 

 .مصر،بنهى  ،رسار  ماجستير غير منشورة  ،الحياة األسرية السرطان وأثره على جودة
،رسار  عالقة وجهة الضبط بالياس لدى عينة من العائدين للجريمة،(7008)مبرمهيم بو يد 

 .ماجستير غير منشورة،بس رة
مجل  درمسا   ، المرشد النفسي بين المهارة والتطبيق،(7008)سليمان موسى مرمصري إبرمهيم 

 . ورقل ، 7مرعدد ،مرصادرة عن مخبر تطوير مرممارسا  مرنفسي  ومرتربوي  ،نفسي  وتربوي  
ترجم  سامر جميل رضومن ، ميفا ماريا بيرمان رمتيان و يوخن مي ر  و هانس يوأخيم شفارتس

 .، ،دمر مرمسيرة مالردنبالمحادثةالعالج النفسي ،
، سلسل  عارم االكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب عالجه،(0882)إبرمهيم عبد مرستار

 .مرمعرف ،مرمجلس مروطني رلثقاف  ومرفنون ومألدب، مركوي 
دراسة استراتيجيات المواجه ومركز التحكم لدى مرضى سرطان ، (7000)بومع و  نسيم 

 .،رسار  ماجستير غير منشورة،مرج مئرالثدي
التوافق النفسي االجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي  ،(7007)بشير مبرمهيم دمحم مرحجار

 .رسار  ماجستير غير منشورة،غ ةبمحافظة غزة وعالقته ببعض المتغيرات،
 مرض الورقلي المجتمع في المرض و الصحة تمثالت و دالالت،( 7001)بلغومطي مسماء  

 .،مرج مئرمذ رة ماستر غير منشورة،ورقل ،أنثروبولوجية ميدانيةراسة د أنموذجا السرطان
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 من عينة لدى االجتماعي الرهاب عالج في سلوكي- معرفي برنامج أثر ،(7000)بلحسني وردة
ورقل   ،ورقل  مطروح  د تورمه غير منشورة مرباح قاصدي بجامع  تجريبي درمس   .الجامعة طلبة

 .مرج مئر،
منشورم  متحاد مركتاب  ،مرج ء مالول ، علم نفس القرن العشرين،(7000)بدر مردين عامود 

 .دمشق ،مرعرب
 اضطراب تشخيص عن اإلعالن نتيجة األم على الصدمي التأثير،(7008)بوس ين سليم  

 حاال  رعشر درمس  ،الهوامي الطفل صورة على الحداد عمل امكانية و الطفل عند اإلجترارية
 .عيادي ،رسار  ماجستير غير منشورة،مرج مئر

 القلق بمستوى  وعالقتها "الكوبين"النفسية الضغوط مع التعامل استراتيجيات، (7002)رياس بغيج 
 .،رسار  ماجستير غير منشورة،مرج مئرحركيا المعاقين لدى واالكتئاب

، عدد مركز ضبط عالقته بمهارات التعامل مع الضغوط المهنيةبدوي عائش  و   ور مفيدة ، 
خاص بارملتقى مردوري حول مرمعاناة في مرعمل، لي  مرعلوم مإلنساني  ومالجتماعي  ،جامع  

 .ورقل ،مرج مئر

دراسة سيكومترية اكلنيكية لقلق المستقبل وعالقته بمعنى ،( 7000)إبرمهيم محمود أبو مرهدى 
 .،مرج ء مرثارث، عين شمس21، مجل   لي  مرتربي  جامع  ، مرعدد الحياة ومصدر الضبط

غير  مه،رسار  د تور الطب الشعبي في المدينة مقاربة سوسيو انثربولوجية،(7002)بن تامي رضا
 .منشورة،وهرمن

،دمر مصدر الضبط والصحة النفسية وفق االتجاه المعرفي السلوكي،(7007)بشير معمري 
 .يع ،مرج مئرمرخلدوني  رلنشر ومرتو  

 مإلنساني  ،مجل  مرعلومنظرية التعلم االجتماعي لروتر، (0881)معمري  بشير
 .،جامع  باتن ،مرج مئر2ومالجتماعي ،مرعدد

تسيير مرضى القصور الكلوي المزمن واثره على العالقات االجتماعية ، (7002) نومل باشا
 .،رسار  ماجستير غير منشورة،مرج مئرللمصابين
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مرنهض   دمر ،الوسائل التعليمية و المنهج ،(0882 )جابر عبد مرحميد جابر ومحمد خيري  اظم
 .مرقاهرة ،مرعربي 
مجل  مردرمسا  ،نظري  مدخل االجتماعية التصورات، (7002)مرجموعي ب وش مومن،أحمد جلول

 .مرسادس مرومدي، مرعدد جامع  -مالجتماعي  ومربحوث
،مرمجلس مروطني سلسل  عارم مرمعرف نظريات التعلم،،(0890)حجاججيري فير ،ترجم  على حسن 
 رلثقاف  ومرفنون ومألدب، مركوي 

فاعلية برنامج ارشاد جمعي في خفض التوتر  ،(7000)جهاد عالء مردين وع  مردين عبد مررحمان
،مرمجل  مالردني  في مرعلوم مرتربوي  طانر لدى امهات االطفال االردنيين المصابين بالس تشاؤموال

 .20مرعدد 2مرمجلد

،رسار  ماجستير الخوف من سرطان الدم وعالقته بالصدمة النفسية،(7009)دالل موس  قويدر
 .دمشق،غير منشورة 

 ميدانية دراسة المراهقين عند باالكتئاب وعالقته القلق ،(7000)ممل مالحمد،مرشبؤون  دمنيا
 و مرثارث مرعدد، 27مرمجلد، دمشق جامع  مجل ،.التاسع الصف تالميذ من عينة لدى ارتباطية

  .مررمبع

مركز ضبط االلم وعالقته باستراتيجيات المواجهة لدى مرضى ،(7008)وريدة مر مق 
 .،مرج مئر،رسار  ماجستير غير منشورة، باتن السرطان

 أمهات لدى االكتئاب لتخفيف مقترح إرشادي برنامج فاعلية،(7002)مرعجوري  إبرمهيم حسين وجاد
 .غ ة،رسار  ماجستير غير منشورة ، التغذية سوء بمرض المصابين األطفال

 ،علم النفس الحديث ونواتجه االحتماعية،(0882)رجم  عبد مرمجيد نشومتي ت ،ه ج مي ينك
 .منشورم  و مرة مرثقاف  سوريا

،مذ رة ملة الوالدية وعالقتها باالكتئاباادراك المراهقين الساليب المع،(7000)وناسي ماسينيسا
 .،مرج مئرورقل ،ماستر غير منشورة

علم ،(0898)دمحم عثمان نجاتي المبر  ترجم  سلمى مرمال مرمجع .إ.المبر  و والس .و.وريم
 .مرشروق رلنشر ومرتو يع،دمر النفس االجتماعي
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،رسار  ماجستير غير  المعاش النفسي للحمل عند االمهات العازبات ،(7002)خديج   ردوم
 .مرج مئر ،منشورة،قسنطين 

 .عارم مركتب،7ط،الصحة النفسية والعالج النفسي،  (0829) هرمن حامد عبد مرسالم
رليوم مردرمسي مألول مدمخل  مقدم  ،تقنين اختبار بيك الثاني لالكتئاب،(7002)حالس  فاي ة

 .بس رة، طرق تصميم أدوم  مربحث في مرعلوم مالجتماعي  وأساريب مرتحليل مالحصائي:حول

،مذ رة  التظاهرات االكتئابية وعالقتها بمصدر الضبط لدى النساء المطلقات ،(7007)حالس  فاي ة
 .نس غير منشورة،بس رةاريس

تدريبي قائم على السلوك التوكيدي في كل من مصدر الضبط اثر برنامج  ،(7002)حالس  فاي ة
 .،رسار  ماجستير غير منشورة،بس رةومهارات االتصال الشخصي لدى عينة من المراهقين

 و نفسي  درمسا ، نفسي اكتئاب لحالة معرفي سلوكي عالج حالة دراسة ، 7007،بر ومن  حسيب 
 . 8 عدد مرتربوي  و مرنفسي  مرممارسا  تطوير مخبر تربوي ،

 الجزائري  المجتمع في التقليدي والطب الحديث الطب بين السرطان مرض،(7002)جمال حمودي
غير  مرد تورمه، شهادة رنيل مقدم  أطروح ، أنموذجا تلمسان منطقة طبية أنثروبولوجية مقاربة- 

 .مرج مئر،تلمسان ،منشورة 

دراسة بعض أعراض األكتئاب لدى المسنين من الجالية ،7009،حسن أبرمهيم حسن مردمحمموي 
 مؤسس  مرنور رلثقاف  ومالعالم ،العربية في السويد

الخجل لدى عينة  من المراهقين،دراسة تحليلية تنبؤية ،( 0882)حبيب مجدي عبد مركريم
 مرقاهرة ،0،مرمجل  مرمصري  رلتقويم مرتربوي، مرمجلد مررمبع ،مرعددباستخدام بطارية الموقفي

دور لعبة الفيديو رومسيون في التسيير الذاتي للمرض وانعاش ،(7002)حافري  هي  غني 
سطيف ،مطروح  د تورمه غير منشورة   ،السرطانبالتوظيف العقلي لدى المراهق المصاب 

 .مرج مئر،
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 خفض في إنفعالي عقالني إرشادي برنامج فاعلية،(0220)مرصميلي عبده إدريس بن حسن
،مطروح  د تورمه  التعليمية جازان بمنطقة الثانوية المرحلة طالب من عينة لدى الفوضوي  السلوك

 مرسعودي ، .غير منشورة
،درمسا  وبحوث نفسي  ،دمر المهارات االجتماعية واالتصالية،(7002)طريف شوقي دمحم فرج 

 غريب رلطباع  ومرنشر ومرتو يع، مرقاهرة
 الدافعية لتنمية سلوكي معرفي عالجي برنامج بناء،(7000) مرشهري  حسن بن دمحم بن ي يد

د تورمه  درج  على مرحصول رمتطلبا  مستكماالا  مقدم  أطروح ،فاعليته وقياس اإلدمان من للعالج
 .مررياض ،مألمني  مرعلوم في مرفلسف 

السلوك التوكيدي لدى أربعة أنماط من مدمني المخدرات دراسة ،(7001)ي يد بن دمحم مرشهري 
رسار  ماجستير منشورة ،جامع  أكاديمي  نايف مرعربي  رلعلوم مألمني ، لي  مردرمسا  ، مقارنة

 .مرعليا،مررياض

 لدى العدواني السلوك لتخفيف مقترح برنامج فاعلية،(7007)حطب  أبو محارب مسلم ياسين
 غ ة،رسار  ماجستير غير منشورة  ،غ ة بمحافظا  األساسي التاسع الصف طالب

 .مرمجل  مرعربي ،االكتئاب، (0222)رجم   ينب منعم تماكن ي  ومم 
التغلب على اكتئاب المراهقين دليل ن يه  ر ي، ىرجم  سهت ارول فيت  باتيرك وجون شاري 

 .مؤسس  موبي ان رلنشر ومرتو يعلالبوين،
 ،مرناشر منشأة مرمعارف جالل ح ى االكتئاب المرض والعالج ،(7000)رطفي مرشربيني

 .وشر ائه،متوفر في م تب  مرمصطفى مالركتروني 
،مرهيئ  قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي،(0882)رويس  امل مبو ملي  

 .02،مرفصل 2مرمصري  مرعام  رلكتاب،مرمجلد

 .،مرهيئ  مرمصري  مرعام  رلكتاب 0،جعلم النفس االكلينيكي،(0822)رويس  امل مبو ملي  

الدعم االجتماعي المدرك و مركز التحكم و دورهما في ظهور أعراض ، (7008)مرمهدموي رمياء 
 .، رسار  ماجستير منشورة ،جامع  مرج مئر االكتئاب لدى معاقين حركيا من الراشدين
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مرجامعي ترجم  عبد مرحليم محمود مرسيد ميمن دمحم عامر دمحم يحي مررخاوي مرمجع   ،رورنس برمفين
مرمر   مرقومي ،دمر مركتاب  ،0،ط0مرج ء، علم الشخصية،(7000)مرحليم محمود مرسيد  عبدج

  .022رجم ، مرعدد ترل
 ،مجل  مرخدم  مرنفسي ،مصروجهة الضبط واالضطراب النفسي،،(7001)مجد  محمد محمود 

 .مرعدد مرثاني ، جامع  عين شمس

 لي   فيمحاضرة مقدم   ،لجوليان روترنظرية التعلم االجتماعي  ،(7002)ةدمحم مرسعيد أبو حالو 
 .مصر ،مرقاهرة  ،مرتربي ، جامع  دمنهور

،مرمر   0،طالديناميات،العمليات ،االسرة وصحتها النفسية،المقومات  ،(7001)مصطفى حجا ي 
 .مرثقافي مرعربي،مردمر مربيضاء

مردمر مربيضاء  ،مرمر   مرثقافي مرعربي ،8ط،االجتماعي التخلف،(7001)مصطفى حجا ي 
 .مرمغرب

 رلطباع  مرصفاء دمر ،الطبية الجغرافيا في دراسات،(0889)مربنا دمحم وفاتن جابر مدح  دمحم
  . مألردن ومرنشر

،مرتنوير رلطباع  اطالق طاقات الحياة قراءات في علم النفس االيجابي،(7007)مصطفى حجا ي 
 .ومرنشر ومرتو يع،ربنان

 .حديثة في العالج النفسي اتجاهاتدمحم حسن غانم،
التحكم الصحي المدرك وعالقته بقلق الموت لدى المصابين بالقصور  ،(7002)حليم  مغاربي

 .مرج مئر،مربليدة  غير منشورة، ،مذ رة ريسانسالكلوي المزمن والخاضعين لعمليات التصفية الدموية
درم مرشروق رلنشر  ،االلكينيكيعلم النفس ، (0892) جوريان روتر ترجم  محمود عليا هنا

 .7طومرتو يع،مرطبع  
 في المعرفي العالج على قائمة إرشادية محاضرة فاعلية ،7000،أبوسعيد  مررحيم عبد ميرف 
 ،  38مرمّجلد مرتربوي ، مرعلوم درمسا ،،األردنية الجامعات في الطلبة بين للعنف الميل خفض
 2ملحق
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 منظور من مقاربة للمجتمع الثقافي بالنسق وعالقتهما والمرض الصحة،(7002)رحاب  مختار
 .01مجل  مرعلوم مالنساني  ومالجتماعي ، مرعدد  .الطبية األنثروبولوجيا

وعالقته ببعض المتغيرات لدى ابناء قياس االكتئاب النفسي ، (7000)دمحم عبد مرهادي مرجبوري 
 .منشورة رسار  ماجستير غير،الجالية العربية المقيمين في الدنمارك

 ،اليات تصميم اختبار مصدر الضبط العام على البيئة الجزائرية ،(7002)حالس  فاي ة  و  بلومدمحم

 .0مرعدد ،7مرمجلد  ،مجل  مرعلوم مرنفسي  ومرتربوي 

 الصحة على وأثره ومشكالته النفسي الضغط ، )7009)دعبي مرسيد مردين بهاء ماجدة
  .مألردن عمان، ومرتو يع، رلنشر صفاء دمر ،0ط،النفسية

،تحليل شامل رمشاكل مرمرمة مرنفسي ،مطابع ستار برس هموم المراةميرف  عبد مرناصر،ب س،
 رلطباع  ومرنشر،مرهرم،مصر

درمس  ميدمني  على عين  من )،الصورة السورية لمقياس بيك لالكتئابدمحم بدر مالنصاري،ب س، 
 .، لي  علوم مرتربي  وعلم مرنفس،جامع  دم وس،عمان(طالب جامع  دمشق

 ،مرم تب  مالنجلو مصري ،0،طعلم النفس االجتماعي عربيا وعالميا ،(7008)دمحم مرسيد مبو مرنيل 
 .مرقاهرة

ديمي لدى طلبة كلية مركز الضبط  وعالقته بمستوى التحصيل األكا،(7008)دمحم سليمان بني خارد
، مجل  مرجامع  مإلسالمي  سلسل  مردرمسا  مإلنساني ،  العلوم التربوية في جامعة آل البيت

 .، مألردن7،مرعدد02مرمجلد
ضم  مرصح  مرعارمي  ومرم تب ن،مالمجتمع طب،محمود خليل مرشاذري عطاهلل ربيع ومخرون 

 .مالقليمي رلشرق مالوسط،مكاديميا
المدخل الى المعالجة النفسية التفاعلية ،(7007)سامر جميل رضومنرجم  تميشال جاير 

 .دمر مركتاب مرجامعي،مالمارم ،طرائق العالج  النفسي الفردي-الدينامية
مرطبي   مرجغرمفي  في درمس ، غزة قطاع في السرطان مرض،(7007) رسوع حسين عيسى مريم

 .غ ة،رسار  ماجستير غير منشورة ،
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مرم تب   البحوث الكيفية للعلوم االجتماعية،،رجم  هناء محمد دمحم شويختهور  وروب رويس  نيجل
 .مرقاهرة ،مالنجلو مصري 

ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر ووجهة الضبط لدى ،(7009)نومل بن  دمحم عبد هللا   ري 
، رسار  ماجستير منشورة بجازانعينة من الطالبات المتفوقات دراسيًا والعاديات في كلية التربية 

 .،جامع  أم مرقرى 

مرم تب  مالنجلو  ،في علم االجتماع الطبي ثقافة الصحة والمرض ،(7002)نجالء عاطف خليل
 .مصري  مرقاهرة
 رسار  ماجستير ا،مركز الضبط لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسي،(7001)نبيل بن  ين  

 منشورة ،جامع  ورقل ، مرج مئر

 درمس - التصورات االجتماعية لدور المدرسة لدى االحداث المنحرفين،(7007)نصيرة خاليفي 
مطروح  د تورمه غير (.مناث-ذ ور -( س ي دة عناب ، مربومقي، أم مرتربي  إعادة بمرمك  ميدمني 
 .قسنطين منشورة،

،مؤسس  هندموي  0ط،السرطان مقدمة قصيرة،(7002)رجم  مسام  فاروق حسنتني والس جيمس  
 .رلتعليم ومرثقاف 

دور اإلرشاد والعالج بالواقع في خفض الشعور باالكتئاب  ،(7002)نايف مرحمد وحا م مرمومني 
 .0، مرعدد 70مرمنارة، مرمجلد ،مجل   النفسي لدى المراهقين

فاعلية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب ،(7009)سليمان سارم مرومن مردمدم 
 .، رسار  ماجستير منشورة ،مرجامع  مإلسالمي  غ ةالخجولين في مرحلة التعليم األساسي

منشورم  جامع  دمشق  لي   ، التشخيص النفسي االكلينيكي ،(7002)سامر جميل رضومن 
  .مرتربي ،جامع  دمشق 
 مالسس مرعام  ومرتوجها  مرنظري  التشخيص النفسي االكلينيكي ،(7002)سامر جميل رضومن 

  .منشورم  جامع  دمشق ،، دمر مركتاب مرجامعي 0،ط0مرج ء،
 مالسس مرعام  ومرتوجها  مرنظري  التشخيص النفسي االكلينيكي ،(7002)سامر جميل رضومن 

 .منشورم  جامع  دمشق ،، دمر مركتاب مرجامعي 0،ط7مرج ء،
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 موسى خديج  مرظاهر، تبمر  حنان مقدمدي، فخري  دمحم غيث، منصور سعاد بنا ، محمود سهيل 
 اآلباء لدى المدركة الوالدية الكفاءة تحسين في تدريبي برنامج فاعلية، (7001)مرعالوين،
 ، 8مرمجّلد مألردني ، ، مرمجل  مالردني  رلعلوم مالجتماعي ، مرجامع الحاضنة األسر في واألمهات

  .1 مرعدد
 منطقة في ميدانية دراسة الشعبي للطب االجتماعية التصورات،(7001)سعيدة شين 

 .مرج مئر ،،مطروح  د تورمه غير منشورة،بس رةالزيبان
 عين  على ميدمني  درمس ،لالكتئاب بيك لمقياس السورية الصورة،(7000)رضومن  جميل سامر
 .2مرعدد   ،مجل  مرعلوم مالجتماعي  مركوي ،دمشق جامع  طالب من

 ، م تب  مرمصطفى ،مال مريط  دراسات في سيكولوجية الطفولة،(0889)سهير  امل محمد 

 ،دمر مرف ر،عمان ،مألردن0،طعلم نفس النمو،دورة حياة االنسان،( 7002)سامي دمحم ملحم 
،دمر مرمسيرة 0، طسيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية،(7000)سامي ملحم 

 .رلنشر ومرتو يع ومرطباع ،عمان ،مألردن
ج ء  ،األخرى  األمراض وبعض السرطان بمرض الوراثي التنبؤ،(7002)سارم حسين عويد مرهالري 

 بغدمد  ،من متطلبا  نيل مردبلوم مرعاري في مرهندس  مرورمثي  ومالحيائيا 
 عينة على ميدانية دراسة-لالكتئاب بيك لمقياس السورية الصورة،ب س،رضومن  جميل سامر
 عمان-دمشق جامعة طالب من
 نموذجا تلمسان منطقة ميدانية دراسة والممارسة االعتقاد بين الشعبي العالج، عّمار علي

 .مرج مئر ،تلمسان جامع ،
المهارات االجتماعية وعالقتها بالسلوك التوكيدي و ،(7007)عبد مررحمان بن عيد مرجهني 
جامع  ،مجل  جامع  أم مرقرى رلعلوم مالجتماعي   ، المرحلة الثانويةالصالبة النفسية لدى طلبة 

 .مرطائف،مرمجلد مررمبع،مرعدد مألول

مجل  مرومحا  .تاريخ الثقافة والحياة االجتماعية في الصحراء الكبرى  ،( 7000)عاشور سرقمن 
 .01رلبحوث ومردرمسا ، مرعدد

 لدى الذاتية بالكفاءة وعالقته الصحي الضبط مصدر،(7002)مردين  نور جباري و سمي  عليوة
 .7مرعدد  ،2مجل  مرومحا  رلبحوث ومردرمسا  مرمجلد  ،السكري  مرضى
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مرم تب  مالنجلو مصري  ،0ط،االكتئاب النفسي بين النظرية والتشخيص،(7002)عبد هللا عس ر
 .مرقاهرة،مرقاهرة مل م  بارنشر 
برنامج عمل من مجل عالج السرطان،كيف تحمي نفسك من  ،(7000)عبد مررحمان جا ي 

 .  مروطني  رلطاق  مرذري  بارنمساطباع  مرو ار ،(PACT-IAEA)مرسرطان
 والزار الذكر حضرتا "األدائية والجماليات الشعبية المعتقدات،(7002)أحمد  خليل مرح يم عبد

 .7قفص ، مرعدد جامع  ،يا مإلنسان في مجل  درمسا ،أنموذجا
االكتئاب وعالقته باختالل التفكير السنني والتحكم المدرك من منظور ،(7002) عبد مرع ي  حدمر

 .رسار  ماجستير د تورمه دور  في علم مرنفس مالكلني ي،جامع  مرج مئر ،معرفي
 ، مإلصدمر مألول ،دمر مرشروق رلنشر و مرتو يع،عمان ،مألردننظريات التعلم( 7002)عماد  غلول

مطروح   ،والفن المستعصية بالوسائط العالجية التكفل النفسي باالمراض ،(7002)علي حمايدي 
 .مرج مئر،سطيف  ،د تورمه غير منشورة
،دمر لدراسات النفسية عند المسلمين الغزالي على وجه الخصوصا،( 0890)عبد مركريم عثمان

 .غريب رلطباع ،مرقاهرة
العالج في مضامين االمثال  صور الطب واساليب،(7000)عبد مرر مق صارح محمود

 .22مرعدد ،مجل  درمسا  موصلي  ،( دراسة تحليلية اجتماعية)الشعبية

دارة الضغوط النفسية، (7000)فاروق مرسيد عثمان،  ،دمر مرف ر مرعربي رلطباع  0، طالقلق وا 
 .ومرنشر ومرتو يع ،مرقاهرة

مرف ر ناشرون ومو عون،عمان  ،دمر0، ،طتعديل وبناء السلوك اإلنساني( 7000،)فاروق مرروسان
 .مرمملك  مألردني  مرهاشمي 

كما يدركها األبناء و عالقتها ( الرفض-التقبل)أساليب المعاملة الوالدية(7007)فرحا  محمد 
رسار  ماجستير منشورة، جامع  مورود معمري تي ي  ،بالسلوك التوكيدي لدى تالميذ التعليم الثانوي 

 و  و، مرج مئر
،دمر مرف ر مرعربي رلطباع  علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،(0829)سيد،فؤمد مربهي مر
 ومرنشر،مرقاهرة
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،دمر مرف ر علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة،(0888)فؤمد مربهي مرسيد وسعد عبد مررحمان
 .مرقاهرة،مرعربي رلطبع ومرنشر
،دمر 0، طسيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية( 7001،)فاروق مرسيد عثمان

 .مألمين،طبع ونشر وتو يع،مصر

تاثير العوامل االجتماعية والثقافية  في تفسير المرض وتحديد االنماط  ،(7002)صوره فيرو 
 9مرعددمجل  علوم مالنسان ومرمجتمع،،العالج لدى المرضى

 لتحسين ارشادي برنامج انفعالية، (7001)انرمض علي مصطفى ودمحم، عرمقي مردين صالح
  لي  مجل ،بنها جامع  مرتربي   لي  ، مرنفسي  مرصح  ،قسم المكتئبين الطالب لدى الحياة جودة
 43 .مرثاني،مرعدد طنطا،مرمجلد جامع  مرتربي 

في الضبط الداخلي الخارجي لدى األطفال والمراهقين  الفروق ،(0892)صالح مردين أبو ناهي  
،درمسا  تربوي  تصدر عن رمبط  مرتربي  مرحديث  ،مرمجلد مرثاني،  والشباب والمسنين بقطاع غزة

 مرج ء مرتاسع ،مرقاهرة

في مشفى مربشر مرقي  محاضرة ،السلوكي لالكتئاب-العالج المعرفي،(7008)صباح مرسةةةةةةةةةةقا
 . 71/2/7008ريخ تاب فسي  مرعصبي رألمرمض مرن

 ميدمني  درمس  ،عالجه وأساليب المرض لتصور االجتماعية المتغيرات ،(7002)صور  فيرو 
  .بس رة،بس رة بمدين 

 ،مرقاهرة0،علم مرنفس مالكلني ي،م تب  مالنجلو مصري ،ط(7009)صفو  فرج

األطفال  للتبول الالإرادي لدى عينة منالسلوكي –كفاءة العالج المعرفي، صارح فؤمد دمحم مرشعرموي 
 .جامع  بنها – لي  مرتربي  –"تجريبية دراسة"والمراهقين البواليي

 لدى العالج وتقبل الذات فعالية من بكل وعالقته الصحي الضبط مصدر،( 7002)قارة سعيد 
 .،مطروح  د تورمه غير منشورة،باتن األساسي الدم ضغط بارتفاع المصابين المرضى

،رسار  ماجستير غير الدينامية االبداعية لدى الطفل المصاب بالسرطان،(7000)قابلي حنان
 .مرج مئر ،منشورة،تي ي و و
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 ط،االرشاد التربوي والمدرسي في المؤسسات التعلمية،(7000)مالمامي مرحريري وسمير رمفدة
 .،دمر مرمسيرة رلنشر ومرتو يع،مالردن0

 االجتماعي القلق من بكل وعالقتها الذات إدراك تناقضات، (7007)رياض نايل مرعاسمي
 . مرثارث مرعدد،  28مرمجلد،دمشق جامع  مجل ،دمشق  جامعة طالب لدى واالكتئاب

فاعلية برنامج ارشادي مقترح لتخفيف االكتئاب لدى مرضى  ،(7000)ريم دمحم يوسف مبو فايد
 .،غ ةالفشل الكلوي 

، دمر مرنهض  مرعربي  دراسات وبحوث علم النفس الدافعي،(0882)رشاد علي عبد مرع ي  موسى 
 .رلنشر، مرقاهرة
،مجل  مرشرق فل المصاب بالسرطانطنفسية يعاني منها اللضغوط ال ،(7002)ريم مبو طارب

 .مرسن  مرثاني   ،222مرعدد ،مجل  مسبوعي  تصدر عن مسشفى مرملك فهد مرتخصصي باردمام،
،بيسان دراسة نظرية وعملية لتقنيات وميادين علم النفس االجتماعي،(7000)رجاء م ي طبارة 

 .بيرو ،ربنان.0،طرلنشر ومرتو يع 
قلق الموت لدى عينة من مرضى السرطان و مرضى السكري ،(7008)شروق خير عوض

 .مالردن ،مربد،رسار  ماجستير غير منشورة ومرضى القلب  في منطقة عكا دراسة مقارنة،
ه د تورم رسار  ،الثدي  بسرطان المصابة المرأة لدى النفسية الصحة واقع،( 7001)شدمي رشيدة 

 .مرج مئر ،غير منشورة،تلمسان
طرائق البحث في العلوم  ،(7002) ترجم  ريلى مرطويل ،شاقا فرمن فور  ناشميا  ديفد ناشميا 

 دمشق ،بترم رلنشر رلتو يع، 0ط،االجتماعية
، عمان علم النفس الصحي، (7009)و فو ي شاكر دمودترجم  وسام درويش بريك  شيلي تايلور

 .،دمر حامد رلنشر ومرتو يع0،ط
 .،م تب   هرمء مرشرق، مرقاهرة0،طالمهارات الحياتية،(7000)تغريد عمرمن وآخرون،

 ،دمر مرف ر،مألردن7، ،طعلم النفس االجتماعي،(7002)خليل عبد مررحمان مرمعايط  

 السرطان مرضى من عينة لدى باأللم والشعور األمل بين العالقة،(7002) مرب وش هللا عبد خيري 
 .مرثاني مرمجلد -عشر مرسادس مرعدد – مرجامع  مرمجل  -مر موي 
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،نضمتها مرجمعي  دورة تدريبية في االضطرابات االكتئابية ،(7001)غريب عبد مرفتاح غريب
 .مرقاهرة،(عادلهشام صدق )درمسا  مرنفسي  ومستشفى رلطب مرنفسيلمرمصري  ر

االضطرابات االكتئابية التشخيص عوامل الخطر  النظريات  ،(7002)غريب عبد مرفتاح غريب
 .02مرملجد ، 12مرعدد ،،مرمجل  مرمصري  رلدرمسا  مرنفسي  والقياس

درمس  -مفهوم الذات في مرحلة المراهقة وعالقته باالكتئاب،(0882)بريغريب عبد مرفتاح غ
بحوث مرمؤتمر مرثامن رعلم :ومالمارم  مرعربي  مرمتحدة،نشر  مردرمس  فيمقارن  بين مصر 

 .0882مرنفس،مصر
 :المراجع االجنبية

Chris Williams (2001 (.Being Assertive ، published by Arnold Publishers، 
University of Glasgow Medical School, Glasgow, UK 
Daniel Ames)7008( .Assertiveness and effectiveness in leadership and 
interpersonal dynamics ،Columbia Business School, Columbia University, 
USA. 
.Abstract،Research in Organizational Behavior ، Available online 3 August 
2009 at www.sciencedirect.com 
Nasser Abu-El-Noor(2011). Barriers to Health Care Utilization Facing 
Prostate Cancer Survivors Living in Gaza StripThe Islamic University 
Journal (Series of Natural Studies and Engineering) 
Vol.19, No.1, pp 1 - 21 , 2011, ISSN 1726-6807, 
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 

Izaias Claro.DEPRESSION CAUSES, CONSEQUENCES ET     
TRAITEMENT. 

Mélanie Joanisse,  Thérapie cognitive-comportementale: Qui ? Quand ? 
et Comment? Principes de Base TCC 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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Christine MIRABEL-SARRON Thérapies comportementales, cognitives et 
dépression Voir l’article n° 17 : « Dépression et Psychothérapie dans la 
vraie vie » (Dr. J-M Thurin), Le Livre Blanc de la Dépression. 

 

Neil A. Rector. La thérapie cognitivo-comportementale : Guide 
d’information Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives 
Canada Publié en formats électroniques. ISBN 978-1-77052-298-5 

 

 :المراجع االلكترونية

 

What is Locus of Control:aviball on  :  

http://teachinternalcontrol.com/WhatLocusControl.html 

  02.00على مرساع   07/2/7002تاريخ مردخول رلموقع يوم 

 :،متوفر في الرابط التاليالموسوعة السرطانية الشاملةالسرطان،

https://smq1951.wordpress.com/cancer 

  09.20على مرساع   08/2/7002تاريخ مردخول رلموقع يوم 

 :مرسرطان،مؤسس  مرحسين رلسرطان،مالردن،مقال متوفر في مررمبط مرتاري

http://www.khcc.jo/ar/section 

 07.20على مرساع   07/01/7002تاريخ مردخول رلموقع يوم 
أثر  ل من وجه  مرضبط ومرفروق بين مرجنسين على مالكتئاب ردى طلب  محمد حسن مرشافعي،

،متوفر مرقاهرة –منشور على ش ل بحث في م تب  مألنجلو مرمصري  ، (ممبريقي  درمس )مرجامع  
  :على مررمبط مرتاري

http://teachinternalcontrol.com/WhatLocusControl.html
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5mtnAuZ3WAhVHbRQKHeM8Aq0QFgg3MAA&url=https%3A%2F%2Fsmq1951.wordpress.com%2Fcancer1%2F&usg=AFQjCNEf3sFua3zV0yVpEv-Qv-_3B8xMhQ
https://smq1951.wordpress.com/cancer
http://www.khcc.jo/ar/section/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
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https://www.researchgate.net/publication/273442293  

 08:00على مرساع   09/02/7001تاريخ مردخول رلموقع يوم 

Définition de la dépression:aviball on: 

http://www.cpmdq.com/drveniez/documents/la_de9pression_de9finition.ht

ml (0102-10-01الدخول للموقع تاريخ)  

رجم  سامر جميل رضومن، عودة مرم بو ، مر   مردرمسا  مرنفسي  ومرنفسي  ت، هاي و إيرنس 
 :،متوفر في مررمبط مرتاريمرجسدي 

http://www.alba7es.com/Page1238.htm 

 01.21على الساعة  00/10/0102تاريخ الدخول للموقع يوم

مجل  مرصح   ،(0892)  بين مالكتئاب وتو يد مرذم  ردى عينا  مصري درمس  تحليلي  رلعالق
 :،متوفر على مررمبط مرتاريمرجمعي  مرمصري  رلصح  مرنفسي ،مرنفسي  

 http://dr-ghareeb.com/research.htm 

 00.11 على الساعة 01/00/0101تاريخ الدخول للموقع يوم 

مصدر الضبط الصحي وعالقته باستراتيجيات  فيها،(4102) جباريمردين  نور   وع و مسمهان 
،متوفرة على 08مرعدد   ،مجل  مرعلوم مالجتماعي ،المواجهة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن

  :مررمبط مرتاري
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1283 

 02.70على مرساع   00/00/7001تم مردخول رلموقع يوم

 :مرعنف ومرمقدس في مالسالم  تاب مرمحن البي مرعرب مرتميمي منموذجا،متوفر على مررمبط مرتاري
https://books.google.com.eg/books 

  00.70على مرساع   70/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

مرجمعي  مرمصري  رلصح  -نشر مربحث في مجل  مرصح  مرنفسي ،االثار الجانبية الشائعة للسرطان
 :متوفر على مررمبط مرتاري،79،مجلد،مرنفسي 

https://www.researchgate.net/publication/273442293_athr_kl_mn_wjht_aldbt_walfrwq_byn_aljnsyn_ly_alaktyab_ldy_tlbt_aljamt_drast_ambryqyt
http://www.cpmdq.com/drveniez/documents/la_de9pression_de9finition.html(تاريخ
http://www.cpmdq.com/drveniez/documents/la_de9pression_de9finition.html(تاريخ
http://www.cpmdq.com/drveniez/documents/la_de9pression_de9finition.html(تاريخ
http://www.alba7es.com/Page1238.htm
http://dr-ghareeb.com/research.htm
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1230
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1230
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1283
https://books.google.com.eg/books
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 http://dr-ghareeb.com/research.htm 

 02.00على مرساع  77/02/7002تم مردخول رلموقع يوم 

حاصل  على  ،مجل  ف ر مرثقافي  ،في 2:79على مرساع   02/00/7001نشر بتاريخ ،التوكيدية
 .ترخيص و مرة مرثقاف  ومالعالم

 02.00على مرساع  77/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

 :،مقال متوفر على مررمبط مرتاريالصحة والمرض
http://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_1993 

 09.00على مرساع  01/09/7001تم مردخول رلموقع يوم

 
أثر كل من وجهة الضبط والفروق بين الجنسين على ،(7007)مرشافعي عجمانمحمد حسين 

مرجمعي  -نشر مربحث في مجل  مرصح  مرنفسي ، درمس  إمبريقي : االكتئاب لدى طلبة الجامعة
 :متوفر على مررمبط مرتاري.79مرمصري  رلصح  مرنفسي  مجلد

https://www.researchgate.net/publication/27344 

08:20على مرساع   08/07/7001تم مردخول رلموقع يوم  
 

البنية العاملية لبعض المتغيرات الدافعية،لعينة مصرية وأخرى ،( 0882)عاطف  مألغا
 منشورة،مرجامع  مإلسالمي ، غ ةغير ،من طالب مرجامعا  مإلسالمي ، رسار  د تورمه فلسطينية

 :،متوفرة على مررمبط مرتاريرموسوع  مرسرطاني  مرشامل م

https://smq1951.wordpress.com/cancer1 

 07.70مرساع  على  07/00/7002تم مردخول رلموقع يوم

http://dr-ghareeb.com/research.htm
http://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_1993
https://www.researchgate.net/publication/27344
https://smq1951.wordpress.com/cancer1
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التنشئة االجتماعية لالبناء في االسرة الجزائرية قراءة سوسيو ثقافية و ،(7008) مرعمري عيسا 
 :،متوفرة على مررمبط مرتاريعدد خاص ،مجل  مالدمب و مرعلوم مالجتماعي  ،دالالت التغيير القيمي

URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=340 
 02.70على مرساع   07/00/7002تم مردخول رلموقع يوم

،مجل  العالج النفسي لالضطرايات النفسية من منظور اسالمي،االكتئاب انموذجا،(7002)مسماء بوعود
 :،متوفر على مررمبط مرتاري08مالجتماعي ،مرعددمرعلوم 

URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1281 

 02.20على مرساع   02/08/7001تم مردخول رلموقع يوم
 :متوفر على مررمبط مرتاري ،سلسل  جدرمن مرمعرف ،ررعاي  مرطبي  مم

Theknowledge_walls@yahoo.com 

 .08.71على مرساع   72/00/7002تم مردخول رلموقع يوم
URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=340 

 02.70على مرساع   07/00/7002تم مردخول رلموقع يوم

تخفيف االلم السرطان لدى  ،(7000)تيرنر جيه فنلي  اثرين أرن جي ماكغرمث جيه باتريك
 :في مررمبط مرتاري متوفر.رلرعاي  مرتلطيفي  رمرضى مرسرطان ببي  رحم مرسديل مؤسس ،االطفال
 Website www.sadeel.co.cc 9696071 -2 -1 مردوري مرمعياري  مرنشر - ISBN 

 07.00على مرساع  00/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

 مجل  طبي  صفح  مسبوعي  باشرمف، السرطان لمرضى التغذية ارشادات ،(7002)هاجر مرملحم
 .NIH7028-02رقم مرنشر،مرسن  مرثاني  ،222مرعدد ،مستشفى مرملك فهد مرتخصصي باردمام

 77.00على مرساع  79/00/7002تم مردخول رلموقع يوم

  :،متوفر في مررمبط مرتاريالسرطان عند االطفال ،دمحم حريف
7002https://www.researchgate.net/publication/282074355 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=340
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1281
mailto:Theknowledge_walls@yahoo.com
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=340
http://www.sadeel.co.cc/
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 00.21على مرساع  70/00/7002يومتم مردخول رلموقع 

 ،7مرعدد ،مجل  مرعلوم مالجتماعي ،القيم الثقافية و دورها في نقل التكنولوجيا ،(7001 )مقدمدحمد 
 .URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=5 :على مررمبط مرتاري متوفر

 77.00على مرساع  07/08/7002تم مردخول رلموقع يوم

 :،متوفرة على مررمبط مرتاريموسوع  مرملك عبد هللا بن عبد مرع ي  مرعربي  رلمحتوى مرصحي

https://www.kaahe.org/health/ar/13786- 

 00.21على مرساع  01/09/7002تم مردخول رلموقع يوم

س ي دة  مدينة حالة  الجزائر في والمرض للصحة االجتماعية التصورات ،(7001)سليمان بومدين
 :متوفرة على مررمبط مرتاري.مرشارق ، 99مجل  شون مجتماعي  مرعدد 

 http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_469.pdf 

  09.00على مرساع  20/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

 :، تاب متوفر على مررمبط مرتاريدراسات في علم اجتماع الطبي،(0889)علي م اوي 
www.Kotobarabia.com 

 08:00على مرساع  0/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

 : تاب متوفر على مررمبط مرتاري ،علم اجتماع الطبي مدخل نظري  ،علي م اوي 
www.Kotobarabia.com 

 00:00على مرساع  0/02/7002تم مردخول رلموقع يوم

 :متوفر في مررمبط مرتاريمقال   ،(7002)عبد مرهادي أعرمب
 http://www.mominoun.com/articles 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=182
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=182
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=182
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=182
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=5
https://www.kaahe.org/health/ar/13786-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A/all.html
http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_469.pdf
http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-3684
http://www.mominoun.com/articles
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 00:00على مرساع  00/09/7002تم مردخول رلموقع يوم

دراسة تحليلية للعالقة بين االكتئاب وتوكيد الذات لدي  ،(7000)عبد مررحمان بن سليمان مرنمل 
،متوفر في مررمبط  2:12pm 7000, 70مألربعاء أبريل :تاريخ مالدرمج في مرموقع، عينات مصرية

 :مرتاري
http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=219 

 02:00على مرساع  02/09/7001تم مردخول رلموقع يوم

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=219


 

 

 

 

 

 

 



 : 1ملحق رقم

 :لدى امهات االطفال المصابين بالسرطان توكيد الذاتمقياس 

 :تعليمة المقياس

سنضع بين يديكم مجموعة المواقف التي قد تصادف اي واحد منكم ،والتي تمت    
 .مناسباالبند الذي ترونه  ماما)*( صياغتها في عدد من البنود،والمطلوب منكم ان تضعوا عالمة

 .في اطار البحث العلمي إالعلما ان نتائج المقياس لن تستخدم 

 شكرا لتعاونكم                                                                     

غري  حمايد موافق موافق جدا  البنود

 قفموا

 معارض متاما

          .يبدو أن غالبية االفراد أكثر مني علما في غالب االمور   
          . ال استطيع ان ارفض اقتراح من غيري النهم ادرى مني   
عندما ال ينجح العالج المقدم البني فاني افقد القدرة على  

 .التعبير عن استيائي
         

          .اخشى ان ارفض اقتراحات غيري كي ال اجرح مشاعرهم
          اقوم بشرائه حتى لو منت اعلم ان هذا العالج لن ينفع رغم ذالك

          . هندما يطلب مني المعالجون امرا فاني اقوم به دون نقاش
          .اجد صعوبة في االستفسار حول فعالية العالج المقدم البني
          .اقبل جميع االقتراحات التي يقدمها غيري بشان شفاء ابني

          اعتقد ان الناس يستغلونني في غالب االوقات
          .اخشى الدخول في حوار مطول مع معالج ابني

اخشى التعبير عن مايدور في داخلي حول مرض ابني للطبيب 
 المعالج

         

في غالب االحيان ال افهم المصطلحات العلمية التي يتحدث بها 
 الفريق المعالج البني

         

العالج المناسب البني نظرا لخبرتهم  اترك غيري يتولى  اقتراح
 في التعامل مع مثل هذه الحاالت

         



       اتجنب طرح اسئلة لمعالجي ابني خوفا من وصمي بالغباء
اعتقد ان عامة الناس ليست مؤهلة التخاذ قرار يخص عالج 

 مريض ما
      

عندما ادخل في حوارات تخص مرض ابني فاني افقد السيطرة 
 مسار الحوارعلى 

        

         الجا للتعنيف مع متحدثي حتى ادافع عن فكرتي
         اخاف ان اتدخل في مهام من هم اعال مني درجة علمية

أثناء نقاشاتي اشعر أحيانا بالخوف من أن افقد السيطرة على  
 نفسي

        

         اعبر عن مشاعري بصراحة ووضوح
القدرة على التعبير عما يدور في داخلي عندما يواجهني  افقد

 موقف يخص مرض ابني
        

 

 

 :2ملحق رقم

 :الخارجي لروتر–الضبط الداخلي  مركزمقياس 

 :مة المقياسيتعل

يهدف إلى الكشف عن الطريقة التي تؤثر بها بعض األحداث  مقياس مبين يديكنضع
،وتكون االجابة (، ب أ ) وتتكون كل فقرة من عبارتين  ،المهمة على الناس بمختلف أعمارهم 

علما ان نتائج المقياس لن تستخدم .والتي ترونها مناسبة لكم (ب)او (أ )باختيار احد الفقرتين اما 
 .اال في اطار البحث العلمي

 شكرا لتعاونكم                                                                     

 :المقياس بنود

 . )   (                                                                        يقع األطفال في متاعب ألن والديهم يعاقبونهم كثيرا-أ-1



 . )   (                                   اضطراب األطفال في الوقت الحاضر يعود إلى تساهل آبائهم في معاملتهم أن سبب-ب-1

 . )   (                                               أن كثيرا من األمور غير المحببة في حياة الناس تعود أحيانا إلى سوء الحظ-أ-2

 . )   (                                                                           ى األخطاء التي يرتكبها الناسيعود سوء الحظ إل-ب-2

 . )   (                                      إن أحد األسباب الرئيسية في الحروب هو عدم اهتمام الناس بالسياسة بما فيه الكفاية-أ-3

 . )   (                                                                              وب أبدا مهما حاول الناس منعهالن تنتهي الحر -ب-3

 . )   (                                                                 مهما طال الوقت سينال الناس ما يستحقون بالفعل من احترام-أ-4

 . )                                                                          يضيع حق الفرد سدى مهما حاول استرجاعهلألسف -ب-4

 .  )   (  إن فكرة عدم إنصاف المدرسين للطالب ال معنى لها-أ-5

 . )   (                                                                            درجات معظم الطالب تكون نتيجة للحظ والصدفة-ب- 5

 

        . )   (                                                               لوال هضم الحقوق لما استطاع المرأ أن يكون قائدا مؤثرا-أ-6

                                        (. ) يعود فشل األفراد المقتدرين في أن يكونوا قادة إلى عدم استغاللهم للفرص المتاحة لهم-ب-6

                  . )   (                                                                      ال فائدة من التعلق الشديد بشخص ال يحبك-أ-7
                                       . )  (ف يديرون أمورهم مع اآلخرينالذين ال يستطيعون اكتساب محبة الناس ال يعرفون كي-ب-7

                   . )   (                                                             تلعب الوراثة دورا هاما في تحديد شخصية الفرد-أ-8

 . )   (                                                                      خبرات الناس في الحياة هي التي تحدد ما يكونون عليه-ب-8

                                   . )   (                                                       لقد علمتني الحياة أن المقدر البد أن يكون -أ-9

 . )   (                                                                          إيماني بالقدر ال يجعلني عاجزا عن اتخاذ قرار محدد-ب-9

                                               . )   (                       نادرا ما يجد الطالب المستعد جيدا لالمتحان أسئلة صعبة-أ-11



في كثير من األحيان تكون أسئلة االمتحان ليس لها صلة بالمنهج الدراسي مما يجعل -ب-11
 . )   (االستذكار قد ضاع هباءا

يعتمد النجاح في الحياة ببذل الجهد وليس للحظ إال نصيب ضئيل فيه أو ليس له دور على -أ-11
 (. )   اإلطالق

 . )                                              يتوقف الحصول على العمل في أن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب-ب-11

        . )   (                                                                       يستطيع اإلنسان العادي التأثير في قرارات اآلخرين-أ-12

 . )   (                                                     ال يستطيع الشخص العادي عمل الشيء الكثير لتعديل قرارات اآلخرين-ب-12

             .    )   (                                                   عندما أخطط لشيء ما فإنني غالبا ما أكون متأكدا من تنفيذه-أ-13

ليس من الحكمة دائما التخطيط للمستقبل البعيد، ألن كثير من األمور تصبح بصورة أو -ب-13
 )  (بأخرى نتيجة للحظ حسنا كان أم سيئ 

                  . )   (                                                                                   هناك بعض الناس سيئين بالفعل-أ-14

 . )   (                                                                                                  توجد في كل إنسان أشياء حسنة-ب-14

                                 . )   (           وصولي إلى أهدافي وتحقيقها ال يعتمد على الحظ إال قليال أو ال يعتمد عليه إطالقا-أ-15

في كثير من الحاالت يتساوى اتخاذ القرار عن تدبر وتخطيط واتخاذ القرار عن طريق -ب-15
 . )   إجراء القرعة

يعتمد الحصول على مركز الرئاسة في أن يكون المرأ محظوظا ومتواجد في المكان -أ-16
 . )                        المناسب قبل غيره

يتوقف عمل الناس لألشياء الصحيحة على القدرة وليس للحظ إال دور بسيط أو ال دور له -ب-16
 . )                      على اإلطالق

 . )   (                                                    في عالمنا هذا يكون معظمنا ضحية لقوى ال نستطيع فهمها وال التحكم فيها-أ-17



. يستطيع الناس التحكم في أحداث العالم من خالل إسهامهم بدور نشط في شؤون الحياة-ب-17
 )   ( 

 . )   (                                             معظم الناس ال يستطيعون إدراك المدى الذي تخضع فيه حياتهم ألحداث الصدفة-أ-18

 (                                                                                              . )ال يوجد في الحقيقة شيء إسمه الحظ-ب-18

 . )   (                                                                  ينبغي على المرأ أن يكون دائما مستعدا لالعتراف بأخطائه-أ-19

 . )   (                                                                             كشف المرأ عن أخطائهمن األفضل دائما أن ال ي-ب-19

 . )   (                                                       من الصعب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون يحبونك بصدق أم ال-أ-21

 . )   (                                                       نت عليه من لطف وحسن خلقيتوقف عدد أصدقائك على ما أ-ب-21

على المدى الطويل نجد أنه يحدث من التوازن بين ما يجري لنا من أمور سيئة وأمور -أ-21
 . )   (                       حسنة

 .                            و الكسل أو نتيجة لها جميعامعظم أنواع سوء الحظ تنتج عن ضعف القدرة أو الجهل أ-ب-21

 . )   (                                                                نستطيع ببذل قدر مناسب من الجهد القضاء على الفساد-أ-22

                                              . )   (          يصعب على الناس التحكم في األمور التي يقوم بها اآلخرون -ب-22

في بعض األحيان ال أستطيع أن أفهم كيف توصل المدرسون للدرجات التي يمنحونها -أ-23
 . )   (للطالب

 . )   (                                      هناك عالقة مباشرة بين مقدار ما أبذل من جهد والدرجة التي أحصل عليها-ب-23

 . )   (                                                   يتوقع القائد الجيد من الناس أن يقرروا ما ينبغي عليهم أن يفعلوا-أ-24

 . )   (                                                                        القائد الجيد يوضح لكل شخص طبيعة عمله-ب-24

 . )   (                                                            ما أشعر أن لي تأثيرا ضئيال على األشياء التي تحدث لي غالبا-أ-25

 . )   (                                                                  يستحيل أن أعتقد أن الصدفة أو الحظ لها دور في حياتي-ب-25



 . )   (                                                            يش بعض الناس منعزلين ألنهم لم يحاولوا أن يكونوا ودودينيع-أ-26

ال فائدة من بذل كثير من الجهد إلرضاء الناس، فإن من يحبونك سيفعلون ذلك دون جهد -ب-26
 . )   (منك

 . )   (                                                                           لرياضة البدنيةتولي المدرسة الثانوية أهمية كبيرة ل-أ-27

 . )   (                                                                     تعتبر الرياضة الجماعية أحسن أسلوب لتنمية األخالق-ب-27

 . )   (                                                                                                  يدايال يصيبني إال ما اقترفت -أ-28

أشعر في بعض األحيان أنني ال أملك السيطرة الكافية على االتجاه الذي تسير فيه -ب-28
 . )   (حياتي

 . )   (                                              الطريقة التي يسلكون بها ال أستطيع أحيانا أن أفهم لماذا يسلك اآلخرون بهذه-أ-29

 . )   (                                                  أعتقد أن المواطنين هم السبب في النهاية عن تصرفات المسؤولين السيئة-ب-29

 

 :3ملحق رقم

 :مقياس بيك الثاني لالكتئاب

 :المقياستعليمة 

البنود مجموعة من مجال يضم ، وكل واحد وعشرون مجااليتكون هذا المقياس من       
تنطبق عليه، وتصف  البنود أي طريقة االجابة تكون باختيار، مجموعة من االعراضتصف  التي

علما ان نتائج المقياس لن تستخدم اال في اطار  .حالته ، بوضع دائرة حول رقم العبارة المناسبة
 .البحث العلمي

 شكرا لتعاونكم                                                                     

 
 : (الحزن )األول  بعدال



  ال أشعر بالحزن 0-
 . أشعر بالحزن والكآبة -1
 . الحزن واالنقباض يسيطران علّي طوال الوقت، وأعجز عن الفكاك منهما -2
 . أشعر بالحزن أو التعاسة لدرجة مؤلمة -3
 . أشعر بالحزن والتعاسة لدرجة ال تحتمل -4

 : (التشاؤم من المستقبل)الثاني  البعد
  . ال أشعر بالقلق أو التشاؤم من المستقبل-0
 . أشعر بالتشاؤم من المستقبل -1
 . ال يوجد ما أتطلع إليه في المستقبل -2
 . ال أستطيع أبدًا أن أتخلص من متاعبي -3
 . أشعر باليأس من المستقبل ، وأن األمور لن تتحسن -4

 ( :اإلحساس بالفشل)الثالث  البعد
 . ال أشعر بأني فاشل0-
 . أشعر أن نصيبي من الفشل أكثر من العاديين -1
 . أشعر أني لم أحقق شيئا له معنى أو أهمية -2
 . عندما أنظر إلى حياتي في السابق أجدها مليئة بالفشل -3
 .(أبا أو زوجا ) فاشل تمامًا  أشعر أني شخص -4

 : (السخط و عدم الرضا)الرابع  البعد
 . لست ساخطاً 0-
 . أشعر بالملل أغلب الوقت -1
 . ال أستمتع باألشياء كما كنت من قبل -2
 (.أو الرضا) لم أعد أجد شيئا يحقق لي المتعة  -3
 . إنني غير راض وأشعر بالملل من أي شئ -4

  (:اإلحساس بالندم أو الذنب)الخامس  البعد
 . ال يصيبني إحساس خاص بالندم أو الذنب على شيء0-
 . أشعر بأنني سيء أو تافه أغلب الوقت -1
 . يصيبني إحساس شديد بالندم والذنب -2
 .األوقات تقريباً أشعر بأنني سيء وتافه أغلب  -3



  . أشعر بأنني سيء وتافه للغاية -4
 : (توقع العقاب)السادس  البعد
 . ال أشعر بأن هناك عقابًا يحل بي0-
 . أشعر بأن شيئًا سيئًا سيحدث أو سيحل بي -1
 . أشعر بأن عقابًا يقع علي بالفعل -2
 . أستحق أن أعاقب -3
  أشعر برغبة في العقاب -4

 . (كراهية النفس)السابع  البعد
 . ال أشعر بخيبة األمل في نفسي -0 
 . يخيب أملي في نفسي -1
 . ال أحب نفسي -2
 . أشمئز من نفسي -3
 . أكره نفسي -4

 : (نقد الذات)الثامن  البعد
 .ال أشعر بأني أسوأ من أي شخص آخر 0-
 . أنتقد نفسي بسبب نقاط ضعفي أو أخطائي -1
 . ألوم نفسي لما أرتكب من أخطاء -2
 . ألوم نفسي على كل ما يحدث -3

 : (وجود أفكار انتحارية)التاسع  البعد
 . ال تنتابني أي أفكار للتخلص من نفسي0-
 . تراودني أفكار للتخلص من حياتي ولكن ال أنفذها -1
 . أفضل لي أن أموت -2
 . أفضل لعائلتي أن أموت -3
 . لدي خطط أكيدة لالنتحار -4

 : (البكاء)العاشر  البعد
 . ال أبكي أكثر من المعتاد0-
 . أبكي أكثر من المعتاد -1
 . أبكي هذه األيام طوال الوقت وال أستطيع أن أتوقف عن ذلك -2



 . كنت قادرًا على البكاء ولكنني أعجز اآلن عن البكاء حتى لو أردت ذلك -3
 : (االستثارة والتهيج وعدم االستقرار النفسي)الحادي عشر  البعد -

 . لست منزعجًا هذه األيام عن أي وقت مضى0-
 . أنزعج هذه األيام بسهولة -1
 أشعر باالنزعاج واالستثارة دوماً  -2
 .سابقاً  ال تثيرني وال تغضبني اآلن حتى األشياء التي كانت تسبب ذلك -3

 : (فقدان االهتمام)الثاني عشر  البعد
 . لم أفقد اهتمامي بالناس0-
 . أنا اآلن أقل اهتمامًا باآلخرين عن السابق -1
حساسي بوجود اآلخرين -2  . فقدت معظم اهتمامي وا 
 . فقدت تماما اهتمامي باآلخرين -3

 : (التردد وعدم الحسم)الثالث عشر  البعد
 . قدرتي على اتخاذ القرارات بنفس الكفاءة التي كانت عليها من قبل-0
 . أؤجل اتخاذ القرارات أكثر من قبل -1
 . أعاني من صعوبة واضحة في اتخاذ القرارات -2
 . أعجز تماما عن اتخاذ أي قرار بالمرة -3
  : (تغير صورة الجسم والشكل)د الرابع عشر عالب

 . ال أشعر بأن شكلي أسوأ من قبل0-
 . أشعر بالقلق من أني أبدو أكبر سنًا وأقل جاذبية -1
 . وأقل جاذبية( منفرة ) أشعر بوجود تغيرات دائمة في شكلي تجعلني أبدو منفراً  -2
 (.قبيحة ) أشعر بأن شكلي قبيح  -3
  (فقدان الطاقة)هبوط مستوى الكفاءة والعمل )د الخامس عشر عالب

 . أعمل بنفس الكفاءة كما كنت من قبل0-
  أحتاج إلى مجهود خاص لكي أبدأ شيئاً  -1
 . ال أعمل بنفس الكفاءة التي كنت أعمل بها من قبل -2
 . أدفع نفسي بمشقة لكي أعمل أي شيء -3
  أعجز عن أداء أي عمل على اإلطالق -4
 : (اضطرابات النوم)د السادس عشرعالب



 . أنام جيدًا كما تعودت0-
 . أستيقظ مرهقًا في الصباح أكثر من قبل -1
 . ساعات أبكر من ذي قبل ، وأعجز عن استئناف نومي 3-2أستيقظ من  -2
 . أستيقظ مبكرًا جدًا وال أنام بعدها حتى إن أردت -3
 : (التعب والقابلية لإلرهاق)د السابع عشر عالب
 . المعتادال أتعب بسرعة أكثر من  -0
 . أشعر بالتعب واإلرهاق أسرع من ذي قبل -1
 . أشعر بالتعب حتى لو لم أعمل شيئا -2
 . أشعر بالتعب الشديد لدرجة العجز عن عمل أي شيء -3
 :(تغيرات في الشهية)د الثامن عشر عالب

 . شهيتي للطعام ليست أسوأ من قبل0-
 . شهيتي ليست جيدة كالسابق -1
 . شهيتي أسوأ بكثير من السابق -2
 . ال أشعر برغبة في األكل بالمرة -3
 : (تناقص الوزن )د التاسع عشر عالب
 . وزني تقريبًا ثابت -0
 . كغ من وزني 3فقدت أكثر من  -1
 . كغ من وزني 6فقدت أكثر من  -2
 . كغ من وزني 11فقدت أكثر من  -3
 : (الجنسيةتأثر الطاقة )د العشرون عالب
 . لم أالحظ أي تغيرات حديثة في رغبتي الجنسية -0
 . أصبحت أقل اهتمامًا بالجنس من قبل -1
 . قلت رغبتي الجنسية بشكل ملحوظ -2
 . فقدت تماما رغبتي الجنسية -3
  (النشغال على الصحة)د الواحد والعشرون عالب

 . لست مشغواًل على صحتي أكثر من السابق0- 
 . أصبحت مشغواًل على صحتي بسبب األوجاع واألمراض ، أو اضطرابات المعدة واإلمساك -1
 . أنشغل بالتغيرات الصحية التي تحدث لي لدرجة أني ال أستطيع أن أفكر في أي سيء آخر -2



 . مشغواًل تماما بأموري الصحية أصبحت -3
 
 

 :4ملحق رقم
 :جدول يعرض محكمي البرنامج العالجي

 التخصص الجامعة واللقب االسم
 علم النفس باتنة يوسف عدوان
 علم النفس 2الجزائر  صبرينة قهار
 علم النفس بسكرة كحول شفيقة
 علم النفس 2الجزائر هناء شريفي

دمحم السعيد عبد 
 الجواد أبو حالوة

 علم النفس مصر-دمنهور

 علم النفس مصر ربيع عامر
 
 

 :5ملحق رقم
 :عالجيالبرنامج الاستمارة تحكيم 

 
 اطروحة علوم تخصص علم النفس تحضير ألجل ميدانية دراسة إجراء إطار في

االجتماعي،قامت الباحثة بتصميم برنامج عالجي نفسي اجتماعي مستند الى نظرية روتر في التعلم 
والعالج،باعتبار ان كل سلوك متعلم سواء كان مرضي او سوي وكل ماهو قابل للتعلم فهم قابل 

 .للعالج في مواقف التفاعل االجتماعي اليومية
 كان إذا فيما البرنامج بشأن ومقترحاتكم السديد رأيكم بإبداء التكرم نرجو من سيادتكم  لذا

صالح،وان تزودونا بكل المالحظات التي ترون ان من شانها ان ترفع من جودة  غير أو صالحا
  .هذا العمل البحثي

 
 واالمتنان الشكر جزيل منا وتقبلوا

 
 معلومات البحث



  المشرف على االطروحة
 البروفيسور دمحم بلوم جامعة يسكرة

  عنوان البحث
اجتماعي في الحد من -فعالية برنامج عالجي نفسي

التظاهرات االكتئابية لدى امهات االطفال المصابين 
 دراسة ميدانية على عينة بمدينة بسكرة.بالسرطان

 
 

  الباحثة
 فايزة حالسة

  الكلية
 بسكرة–كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 علم النفس االجتماعي التخصص
 

 
 
 

 :مفاهيم الدراسة
 :الميل او التظاهر 

 كان مهما والمواقف األحداث تقدير في والتضخيم المبالغة إلى الميل المصطلح ذابه المقصود
 ارنها قد العالم وكأن المكتئب يشعر بحيث لها به المبالغ والتهويل المكتئبون بها  يمر التي نوعها

سامر جميل ). حلت قد كارثة وكأن عليها والسيطرة بالمواقف التحكم يمكن ال وأنه حوله من
 (5رضوان،ب س،ص

ونقصد بالتظاهر االكتئابي في هذه الدراسة هي الدرجة التي تتحصل عليها عينة النساء قيد الدراسة 
 . (تقنين الباحثة)االكتئاب لدى امهات االطفال المصابين بالسرطان على مقياس

 :العالج النفسي

بما ان السلوك المنحرف هو الخروج عن المعايير فان العالج يكون  بمساعدة الفرد لرده الى 
السلوك المقبول من جماعته او من ذويه او منه هو نفسه،وفي حدود نظرية التعلم االجتماعي ال 

العالج  نجد ما يحتم وجوب القيام بالعالج وال من يقوم به اذا انهما من احكام القيم،كما اعتبر روتر



النفسي كنوع من التفاعل  االجتماعي  المتبادل والمرضي والبناء مع البيئة،والمبادئ والقوانين التي 
 (جوليان روتر.)تحكم السلوك في المواقف القائمة بين االفراد وتنطبق تماما عل موقف العالج

لمواقف االجتماعية ونقصد بالعالج النفسي في هذه الدراسة مجموعة  من االليات  المقترحة في ا
 ( .المستشفى)المفتعلة داخل محيط العالج 

 :امهات االطفال المصابين بالسرطان

سنة،ممن 51الى39،والتي تتراوح اعمارهن مابين 6هن مجموعة من النساء ،البالغ عددهن
لديهن طفل مصاب بالسرطان،وهن حاليا مقيمات اقامة عالجية مؤقتة  بصفة دورية ،مع اطفالهم 

ة،ويشترط فيهم ان يكون سليمات من مؤسسة العمومية االستشفائية الحكيم سعدان بسكر في ال
 .االمراض العضوية والعقلية

 :الضبط مركز

يتمثل في مجموعة االفكار التي تحملها امهات االطفال المصابين بالسرطان والتي تعزو 
والذي .فيها قدرة االصابة بالمرض والشفاء منه الى قوى غيبية مثل العين والسحر والعقوبة اإللهية

 (.تقنين الباحثة)الضبط  مركزسنقيسه بمقياس 

 :توكيد الذات

دراسة الى القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشان عالج تتمثل في افتقار االمهات عينة ال
الطفل المريض،والتذبذ بين العالج التابع للطب الرسمي والعالج التابع للطب الشعبي بشقيه 
الطبيعي والسحري،وعدم قدرتهن على االعتراض على ما يقدمه االخرون من اقتراحات بشان 

والذي سنقيسه بمقياس توكيد الذات اعداد وتقنين . (االهل واالقارب-ام الزوج-معالج)العالج 
 .الباحثة

 :متغيرات البرنامج

 النفسي االجتماعي البرنامج العالجي:المغير المستقل

 الضبط مركز-توكيد الذات-مستوى التظاهر االكتئابي:المتغير التابع



 .طبيعة المرض-االطفالعدد -طبيعة منطقة السكن-المستوى التعليمي-السن:المتغيرات الدخيلة

 :المقاربة النظرية البنائية والتفسيرية للبرنامج

 لالكتئاب بيك نظرية 

 

 
 بيانات المحكم                                                                                      

  االسم و اللقب
  التخصص

  الدرجة العلمية
  الجامعة

 

 :نموذج تحكيم مقترح برنامج عالجي

    عناصر التقييم
 معايير التقييم

تاز المبررات واالقتراحات
مم

جذاً  
يد 
ج

 
ول جيد
مقب

ض 
رفو

م
 

 :هداف البرنامج العالجي العامةا 1

يسعى البرنامج الحالي الى خفض 
التظاهرات االكتئابية لدى النساء عينة 
الدراسة بدرجة اولى عن طريق احداث 

االثر الغير مباشر،باعتبار ان 
االكتئاب االستجابي هو سلوك 

منحرف عن المعيار االجتماعي 
حسب نظرية التعلم االجتماعي وحدث 

نتيجة تعلم خاطئ ،وهذا التعلم كان 

      



    عناصر التقييم
 معايير التقييم

تاز المبررات واالقتراحات
مم

جذاً  
يد 
ج

 
ول جيد
مقب

ض 
رفو

م
 

مجموعة من السلوكات على صعيد 
الجزئية المشكلة للسلوك العام وهو 

 :االكتئاب وهي

االفتقار الى اليات توكيد الذات في -
مواقف التفاعل االجتماعي وهذا يقود 

الى العجز عن فهم دوافع السلوك 
 .الذاتي والغيري 

عزو نواتج السلوك الى ظروف -
خارجية بعيدة عن مسؤلية الشخص 

وصول الى ،وال(مكتوب-سحر-عين)
التعميم الخاطئ المبالغ فيه يصل الى 

درجة العجز المكتسب وكل هذه 
العوامل بالضرورة تعزى الى 

التصورات الخاطئة التي تحملها 
النساء عينة الدراسة حول المرض 
والنابعة في االساس من المخيال 

االجتماعي الخاص بالمجتمع 
 .الجزائري 

وبالتالي سيتم التدخل العالجي على 
شكل مواقف اجتماعية واقعية ومتخيلة 

في عدد من الجلسات العالجية 
الحداث تغيير في هتين الجزئيتين 



    عناصر التقييم
 معايير التقييم

تاز المبررات واالقتراحات
مم

جذاً  
يد 
ج

 
ول جيد
مقب

ض 
رفو

م
 

لينتقل االثر الى السلوك العام  
 .الحاوي لهما وهو التظاهر االكتئابي

 :نمطي الجلسات المستخدمة. 2
 جلسات عالج فردي

عدد المجموعة )جماعيجلسات عالج 
 4الى  2العالجية ترواح  مابين 

 بما فيهم الحلفاء( نساء
           

      

 :الفنيات المستخدمة. 3
 العالج بالمحادثة 

 الحوار السقراطي
 االلهاء المعرفي

 االعالء والتخفيف من شدة الموقف
 التخييل

 اعادة الصياغة المعرفية
التدريب على العزو )لالحداث
 (والتوقع

 التعزيز الذاتي واالجتماعي
 الضبط االنفعالي

 النمذجة
 االستبصار

 التدريب على حل المشكالت الموقفية
التدريب التوكيدي والدفاع عن الحقوق 

 الشخصية 
   الواجبات

      



    عناصر التقييم
 معايير التقييم

تاز المبررات واالقتراحات
مم

جذاً  
يد 
ج

 
ول جيد
مقب

ض 
رفو

م
 

 

       د الى ساعة45مدة كل جلسة  .4

 :عدد الجلسات. 5
جلسات 11رنامج ضم الب

جلسات فرعية  رئيسية،تتبعها
 ظروف الحسب تكميلية، مقسمة 

 .كل حالةالنفسية واالجتماعية 

      

 :ادوات التشخيص القبلي والبعدي. 6
 قابلة النصف موجهةمال

المالحظة المنضمة المستندة الى 
 (لسامر جميل رضوان()ICD)محك

-الضبط الداخلي مركزمقياس 
 (تقنين الباحثة)الخارجي

اعداد وتقنين )الذاتاس توكيد يمق
 (الباحثة

وتقنين )بيك الثاني لالكتئاب اس يمق
 (الباحثة

      

 



 
  :6ملحق رقم

 :درجات افراد العينة في القياسات القبلية والبعدية
 
 المقياس

 األفراد

 الضبط مركزمقياس  توكيد الذاتمقياس  مقياس االكتئاب

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

1 11 5 45 44 14 11 

2 11 8 41 42 18 8 

3 11 4 48 48 11 12 

4 14 4 42 44 16 4 

5 12 21 41 43 11 21 

6 13 22 41 41 18 21 

 
 
 


