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 ممخص الرسالة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب النفسي 
لدل مرضى السرطاف، كالتعرؼ عمى مستكل نمك ما بعد الصدمة، كمستكل االضطراب النفسي 

العمر، المستكل  تبعا لممتغيرات الديمكغرافية التي تتمثؿ في الجنس، الحالة االجتماعية،
، كقد استخدـ الباحث مقياس التعميمي، مستكل الدخؿ، مدة المرض، نكع المرض، نكع العالج

مقياس القمؽ ك ، ـ(1996) (تعريب ثابت) "ييكفتيداشي ككال"نمك ما بعد الصدمة مف إعداد 
كما استخدـ ، (ـ1996)"عبد الخالؽ"مقياس قمؽ المكت إعداد ك ، (ـ1953)"تايمكر"العاـ إعداد 

، كقاـ الباحث بإجراءات الصدؽ ـ(1985)تعريب غريب( ) مقياس االكتئاب المصغر لبيؾ
معامؿ ألفا ك صدؽ االتساؽ الداخمي،  لجميع المقاييس، كذلؾ بعدة طرؽ تمثمت في كالثبات

 .التجزئة النصفيةك كركنباخ، 
المستشفيات، مف مرضى السرطاف المقيميف في ( مريض 120كتككنت عينة الدراسة مف )

 .القصدية دكات بالطريقة العشكائيةاأل باحث المنيج الكصفي التحميمي، كطبقتكقد اعتمد ال

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
، ككجكد القمؽ العاـ كقمؽ لدل مرضى السرطاف كجكد نمك ما بعد الصدمة بدرجة متكسطة .1

 يتراكح ما بيف االكتئاب المتكسط كالشديد.المكت بدرجة مرتفعة، أما االكتئاب فكاف كجكده 
الصدمة نمك ما بعد في ( α ≤ 0.05عند مستكل داللة ) إحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة  .2

 ناث.إلنثى( لصالح اتعزل لمتغير الجنس )ذكر، أ
نمك ما بعد في ( α ≤ 0.05عند مستكل داللة ) إحصائيةداللة ال تكجد فركؽ ذات  .3

 ألعراض االضطراب النفسي )القمؽ العاـ، قمؽ المكت، االكتئاب(. الصدمة تعزل
نمك ما بعد في ( α ≤ 0.05عند مستكل داللة ) إحصائيةداللة ال تكجد فركؽ ذات  .4

)العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل الدخؿ، مدة المرض، إلى  الصدمة تعزل
 .مكاف المرض، نكع العالج

في مستكل أعراض االضطراب النفسي )القمؽ العاـ،  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .5
قمؽ المكت، االكتئاب( تعزل إلى )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، 

 مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج(.
مج إرشادية كعالجية لتمؾ العينة صي الباحث بضركرة عمؿ براكفي ضكء نتائج ىذه الدراسة يك 

 .كتعييف أخصائييف نفسييف لتحسيف المستكل النفسي، كمساعدة ىؤالء المرضى
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Abstract 

This study aimed at identifying the relationship between Post Traumatic 

Growth (PTG) and Psychological Disorder Symptoms (PDS) among 
cancer patients. The study also aimed at identifying the levels of both 

PTG and psychological disorder in terms of demographic variables that 
include (sex, marital status, age, educational level, income level, cancer 

disease duration, cancer disease type, cancer treatment type). In order to 
reach this aim, the researcher used the following measures: Tadashi & 

Calhoun’s(1996) PTG Inventory (translated into Arabic by Thabet), 
Tylor’s General Anxiety scale (1953), Abdelkhaleq’s Death Anxiety 

scale (1996), and Beck’s Mini Depression scale (translated into Arabic 
by Ghareeb) (1985).The researcher applied validity and reliability 

instruments on all scales using several methods including content 
validity, Cronbach’s Alpha coefficient, and split-half reliability. 

The study sample consisted of (120) patients selected randomly from 

cancer patients reside in Gaza’s hospitals. The researcher adopted 
descriptive analytical approach. 

The key findings of the study are the following: 

1. There is an average degree of PTG, high degrees of general 

anxiety and death anxiety, and average to high degree of 
depression among cancer patients. 

2. There are statistically significant differences at significance level 
of (0.05) in PTG attributed to sex variable (male, female) in favor 

of females. 
3. There are no statistically significant differences at significance 

level of (0.05) in PTG attributed to Psychological Disorder 
Symptoms’ (General Anxiety, Death Anxiety, and Depression). 

4. There are no statistically significant differences at significance 

level of (0.05) in PTG attributed to the variables of (age, marital 
status, educational level, income level, disease duration, disease 

type, disease place, and treatment type). 
5. There are no statistically significant differences at significance 

level of (0.05) in Psychological Disorder Symptoms: (General 
Anxiety, Death Anxiety and Depression) attributed to the 

variables of (sex, age, marital status, educational level, income 
level, disease duration, disease place, and treatment type). 

In light of the study findings, the researcher recommends to launch 
counseling and therapeutic programs for the selected sample and to 

assign psychologists to help in improving their psychological level.  
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 ْاإِلىَدْاءُ 

مف قدمت.. كضحت.. كصبرت.. إلى مف سيرت  إلى مف تعجز الكممات عف شكرىا.. إلى
 الميالي لتمنحني دفئ الحياة..

إلى مف كانت كال زالت منبع الحب كالكفاء منبع الحناف كالعطاء إلى مف كانت سندم كعكني 
 كصانعة الرجاؿ.. ..كقدمت لي الكثير الكثير.. إلى مربية األجياؿ

 ..أمي أداميا اهلل لنا بالصحة العافية إلى
 

 ..إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ عز كافتخارسند كقت الشٌدة، كالرفيؽ كقت الضيؽ، إلى ال
 أبي العزيز.. أطاؿ اهلل في عمره كأبقاه

 
 .. أخكاتي الكريمات..، ركنؽ األياـ كزينتياإلى مف أعتز كأفتخر بيـ دكما

 كفقيف اهلل لما يحبو كيرضاه 
 

، فكانت نعـ الشريؾ كنعـ حمكىا كمرىاإلى مف شاركتني الحياة كميجة ركحي، إلى رفيقة دربي، 
 .. زكجتي الحبيبةالرفيؽ
 ، كأضاءكا بكجكدىـ أيامي..إلى مف سكنكا قمبي، إلى زىكر حياتي، كبيجتي كسركم
 بنائي فمذات كبدمأ إلى
 سمير، كرينا، كدينا 

 
 زمالئي في العمؿ، ك إلى أصدقائي األكفياء

 إلى كؿ مف عممني حرفان 
 حثإلى كؿ مف قرأ ىذا الب

  أىدم لكـ جميعا ثمرة جيدم المتكاضع
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 شكٌر وتقديرٌ 

 فالحمد هلل سبحانو كتعالى في األكلى كاآلخرة،  لمف شكره منةه تستحؽ الشكر، الشكر هلل 
كانطالقا مف قكؿ المصطفى سيدنا محمدان صمى اهلل عميو أكالن كآخران، كظاىران كباطنان، 

كسمـ القائؿ في الحديث الشريؼ: "مف لـ يشكر الناس ال يشكر اهلل" فإنو لمف دكاعي 
سركرم كاعتزازم كعرفاني بالجميؿ أف أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم كاحترامي ألستاذم 

تفضمو بالمكافقة عمى االشراؼ ، عمى تكرمو ك الدكتور أنور عبد العزيز العبادسةالفاضؿ 
فقد كاف  ، كاتاحة الفرصة لي كي أرتكم مف خبراتو الكاسعة ،عمى رسالتي المتكاضعة

فيك لـ يبخؿ عمٌي  ي اخراج ىذه الدراسة بيذه الصكرة، لتكجيياتو كارشاداتو األثر الكبير ف
حتراـ كالتقدير فمو مني عظيـ الشكر كاال، بكقتو كعممو طكاؿ فترة اإلعداد ليذه الرسالة

 جزاه اهلل عني خير الجزاءك 

كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى األساتذة الكراـ الذيف قبمكا أف يناقشكني 
يحيى والدكتور  مناقشا داخميان  عبد الفتاح اليمصالدكتور : في ىذا البحث المتكاضع

 مناقشان خارجيان. النجار

لى كمية التربية كطاقميا األكاديمي كاإلدارم في الجامعة كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إ
أعضاء الييئة التدريسية في قسـ  ،االسالمية بغزة، منارة العمـ كالعمماء، كأخص بالذكر

 عمى الجيد الكبير كالدعـ الذم قدمكه لي خالؿ مسيرتي الدراسية.عمـ النفس 

ي، كأخص بالذكر أمي كأبي أطاؿ كما كيسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أفراد أسرت
كبذؿ كؿ غالي كنفيس  ،اهلل في عمرىما، لما ليما مف فضؿ كبير في تشجيعي كمساعدتي

 كالدعاء لي بالتكفيؽ كالسداد. 

لى أصدقائي األكفياء ميـ مني كؿ فالذيف كقفكا بجانبي كساعدكني في إتماـ عممي ىذا،  كا 
 الشكر كالتقدير.

ىذا العمؿ، الذيف كانكا خير عكف كسند في إتماـ  العمؿ،كالشكر مكصكؿ لزمالئي في 
، مدير تمريض الجراحات بمجمع الشفاء الطبي : األستاذ أحمد الجباليكأخص بالذكر
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رئيس قسـ  ، كاألستاذ رامي حمدافمشرؼ تمريض العمميات كاالستاذ ناصر حماد،
 .العمميات التخصصية

بركف، ذك اليمة العالية كالنفس الراضية، كالشكر يبقى منقكصان إف لـ نذكر أكلئؾ الصا
مرضى قسـ األكراـ كالدـ شفاىـ اهلل كعافاىـ، كردىـ سالميف إلى ذكييـ كأحبائيـ، الذيف 

الدراسة، فميـ  أدكاترغـ ألميـ كمرضيـ كمصابيـ، لـ يترددكا في مساعدتي في تعبئة 
 مني كؿ التحية كالتقدير.

أتمكف مف شكره، سائؿ المكلى عز كجؿ أف ال يضيع كأخيران أعتذر لمف فاتني ذكره، كلـ 
 .ليـ أجران، كأف يجعمو في ميزاف حسناتيـ، إنو سميع مجيب الدعاء
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 األوؿالفصؿ 
 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة:

تتميز حياة الفرد الفمسطيني بككنيا فريدة مف نكعيا بناءن عمى الكضع المتذبذب الذم 
يعيشو السكاف سكاء في قطاع غزة أك في الضفة الغربية، كىذا ناتج عف الظركؼ السياسية 
كاالقتصادية الراىنة باإلضافة إلى التغيرات السريعة عمى المشيد الفمسطيني كالتي تؤثر بشكؿ 

 مباشر عمى حياة الفرد كالمجتمع الفمسطيني.
ىذه العكامؿ المؤثرة ىي الحركب التي تعرض ليا قطاع  كمف الممكف أف تككف إحدل

غزة في األعكاـ السابقة، باإلضافة إلى الدمار كالحصار الذم سببتو فإنيا قد ساىمت بشكؿ كبير 
مف أىـ ىذه األمراض ىي ك  في السابؽ. بيذا الشكؿ الممحكظ في ظيكر أمراض خطيرة لـ تكف

خطران تجابيو الجيات الصحية المسئكلة كتقؼ عاجزة السرطانات بأنكاعيا كالتي باتت ناقكسان 
أماـ مكاجيتو لقمة اإلمكانيات كلنقص الخبرة كلعدـ تكقع ىذا االنتشار السريع لمثؿ ىذه 

 األمراض.
حيث يعتبر مرض السرطاف مف أمراض القرف الذم يصيب اإلنساف في أم جزء مف 

في الكظائؼ، كالذم يزيد خكؼ  جسمو كيحدث فيو تكاثر لمخاليا بشكؿ غير طبيعي مع خمؿ
الناس كممة سرطاف التي تككف مرعبة كتشير إلى داء خطير فشؿ األطباء في معرفة أسبابو 

 .(2ـ، ص2012كتفسيره )قكاجمية، 
كفي الكقت الحالي يعتبر السرطاف المسبب الثاني لمكفاة بعد أمراض القمب، ففي الكاليات 

ائة ألؼ حالة سنكية بالسرطاف، يتـ كفاة حكالي نصؼ المتحدة األمريكية يتـ تشخيص مميكف كم
 (.Smeltzer, 1992: p342مميكف منخـ كؿ عاـ )

ظيكر ىذه السرطانات كنتيجة مباشرة لتكابع الحركب التي  لذلؾ فإف مف المحتمؿ أف 
تسببت في تدمير البنية التحتية، كزيادة مستكيات التمكث، كحدكث تغيرات عمى العادات 

السميمة كنمط االستيالؾ، باإلضافة إلى نقص القدرة عمى مقاكمة الظركؼ المسببة االقتصادية 
ليا نتيجة الحصار المشدد عمى قطاع غزة. األمر الذم تسبب في انييار ىائؿ في منظكمة 

الحاالت المتزايدة مف مرض السرطاف فرضت كاقعان جديدان بسط تأثيره ف الرقابة الصحية السميمة.
حي االقتصادية كاالجتماعية كالطبية في المجتمع الفمسطيني، كألـز المعنييف عمى مختمؼ النكا
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بضركرة الكقكؼ كقفة جادة تحاكؿ قدر اإلمكاف التغمب عمى التأثيرات المصاحبة لممرض في 
 حاؿ العجز عف مكافحتو مف جذكره.

 تيبرز عمى المشيد مرضى السرطاف الذيف يحتاجكف إلى عناية كانتباه، فميسفعندما 
، فالفئة المصابة بيذا المرض تمر بأطكار أيضان بؿ كنفسيان الفكرة في مكافحة المرض طبيان، 

نفسية مختمفة تؤثر مباشرة في حياتيـ كمحيطيـ االجتماعي. كربما يبدك الحديث عف إمكانية 
تييئة المرضى نفسيان لمجابية ظركؼ الحياة ترفان مقابؿ المرض الذم يشعركف بو كاأللـ الذم 
يعيشكف فيو، لكف مع نقص اإلمكانيات الالزمة لمكاجية ىذا المرض في شتى مراحمو بداخؿ 
مستشفيات قطاع غزة، يبرز عامؿ التييئة النفسية كأحد أىـ العكامؿ المرغكبة في مختمؼ 
، فإف ميمة األخصائي النفسي ىي جعؿ الحياة  ف كاف لمعمر أجؿ معمـك الحاالت المرضية. كا 

 كاف، كىنا يبرز دكر معالجة المشاكؿ النفسية المصاحبة لكؿ حالة مرضية.محتممة قدر اإلم
يعترم مريض السرطاف العديد مف االضطرابات النفسية الناتجة عف عدـ تقبمو لذلؾ 

، إذ يفكر المريض كثيران في حالو ك مرضو، إلى كقمؽ المكت االكتئابك لمرضو، كأىميا ىك القمؽ 
يؼ معيا، كيؼ سيقضي بقية حياتو، كما ىي احتماالت شفاؤه ماذا ستؤكؿ األمكر، ككيؼ سيتك

كعكدتو إلى حياتو الطبيعية، إلى جانب أسئمة كثيرة تجكؿ في خاطره. ىذا التفكير يصاحبو 
كاليأس كاالنطكاء، حيث يقارف المريض  ، كقمؽ المكتالقمؽك  حاالت نفسية معينة مثؿ االكتئاب

حياتو بعدىا، يربط الماضي بالحاضر بالمستقبؿ، حياتو قبؿ المرض بحياتو أثناء المرض ك 
االكتئاب كبعض األعراض أىميا القمؽ ك كتتكاثؼ عميو المسائؿ فيصاب باضطرابات نفسية 

 األخرل كقمؽ المكت.
اإلنساف، كسالمتو النفسية  فأم دحيث إف كجكد القمؽ يعتبر نذيران بالخطر الذم ييد

حساسو بالسعادة كالرضا، كلكف القمؽ لدل اإلنساف السكم يؤدم إلى التعمـ كيييئو  كتقديره لذاتو كا 
كقد أطمؽ  (،241ـ، ص1979لمتكافؽ مع تحديات بيئتو كيشجعو عمى حسف األداء ) سكيف، 

عمى ىذا العصر بأنو عصر القمؽ كالتكتر الفردم كالجماعي، لما يتضح مف شكاىد كثيرة حكؿ 
مسمياتيا،  العالقات االنسانية عمى اختالؼ فاالنساف تدعك إلى االىتماـ بحالو، كتشير إلى أ

 (.28ـ، ص1985ميددة باالضطراب كالخكؼ كمتدىكرة إلى مراحؿ الخطر )الفيكمي، 
ال اصبح يشعر   لذلؾ يجب عمى اإلنساف أف يتأنى في محاكلة التغمب عمى القمؽ كا 

 .(6ـ، ص1973بالتكتر ألتفو األسباب كينفعؿ بسرعة )غالي كرجاء، 
عمى االصابة بمرض عضاؿ الخكؼ مف فقداف الحياة، كالتي بدكرىا تقكد  كقد يترتب

كلعؿ التفكير في المستقبؿ  ،يختمط فيو القمؽ مف المكت بترقبوالذم قمؽ المكت، ب الفرد لإلصابة 
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يعد مف أحد مصادر القمؽ، كأف المكت ينيي ارتباطو بالحياة، لذا فإف التفكير فيو أمر صعب، 
اإلنساف القمؽ مف المكت بأعراض  كيظيرالنفسية عمى كاىؿ اإلنساف،  كيفاقـ االضطرابات

 (.55ـ، ص 1997في التفكير )عبد الخالؽ،  كجمكديو، اكتئابيو
ىك حالة انفعالية غير سارة تتضمف مشاعر سمبية مف خالؿ تأمؿ شعكرم في حقيقة 

ـ، 2015)عسمية كحمدكنة، مفركضة عمى الفرد، كال مجاؿ أنيا قادمة، لكف متى؟ كأيف؟ ككيؼ؟ 
 (. كىذا ما يحدث مع مريض السرطاف الذم بات يرل أف كؿ شيء بالنسبة لو مجيكؿ.733ص

كيعد المكت أعظـ غمكض كأكبر سر يكاجو اإلنساف كيصيبو بالقمؽ، كالخكؼ مف 
 المكت ال نجده إال عند مف يرل المكت حقيقة، أك ألنو يظف أف بدنو إذا انحؿ كبطمت تركيبتو

د انحمت ذاتو كبطمت نفسو بطالف عدـ، كأف العالـ سيبقى مكجكدان كليس بمكجكد فيو كما يظنو فق
مف يجيؿ بقاء النفس ككيفية الميعاد، أك ألنو يظف أف لمكت ألـ عظيـ غير ألـ المرض الذم 

، حيث أنو حالة انفعالية غير سارة تشير إلى (80ـ، ص2000ربما تقدمو )عبد الكىاب كمحمد، 
مف المجيكؿ بعد المكت، ككيفية اإلعداد لو، كالقمؽ مف العجز، كعدـ القدرة، كالكحدة  القمؽ

 (.14ـ، ص2015)شكقي، 
بشكؿ كبير في البيئات المختمفة،  األفرادكلك نظرنا إلى مشكمة نفسية أخرل يكجييا 

يرل كالتي تحظى بأىمية كبيرة في الدراسات التي تجرل بشكؿ كاسع، أال كىي االكتئاب، حيث 
الطب النفسي أف االكتئاب حالة مزاجية ذات أعراض خاصة تظير عمى شكؿ اضطرابات يمكف 
تشخيصيا باختبارات االكتئاب، كتتكقع منظمة الصحة العالمية تزايدان كبيران في نسبتو في األجياؿ 

(، لذلؾ كجد اىتماـ بالغ كأكلكية في البحث كالتشخيص 174ـ، ص2008القادمة )الجندم، 
 (.122ـ، ص2000ب تمؾ المشكمة كمدل انتشارىا في المجتمعات )معمرية، ألسبا

التي يككف  األليمة المحزنة الظركؼ عف الناتج المستمر، الشديد الحزفكيعتبر الشعكر ب
ـ، 1997 )زىراف، تكصمو إلى حالة مف االكتئاب الحقيقي لحزنو المصدر يعي ال المريض فييا
 النفسية الحالة التي تكضح اإلكمينيكية األعراض مف مجمكعة يصاحبوالذم  .(514ص

 كالشعكر شيء، بأم االستمتاع اليمة، كعدـ كفتكر كاإلحباط، ، في تتمثؿ كالتي لمفرد، كالمزاجية
 اتخاذ عمى القدرة كعدـ التركيز، القدرة عمى كضعؼ عمؿ، بأم القياـ عند كاإلرىاؽ بالتعب،
، عمى القدرة كعدـ كعدـ القيمة، بالتفاىة، كاإلحساس بالذنب، كالشعكر القرارات  الثقة كانعداـ النـك
 (.193ص ، 2007ـ األنصارم،( بالنفس

تؤدم إلى إحداث تغيرات في اإلدراؾ، كتنعكس عمى جكدة الحياة التي يطمح تمؾ األمكر 
مستأصالن في أعماؽ المريض، فقد يؤدم ذلؾ إلى عدـ مقابمتو  االكتئابليا المريض، فإف كاف 
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ممعايير التي يضعيا المريض كجكدة لحياتو. حيث تتداخؿ فييا عكامؿ بيئية كمادية كمعنكية ل
كثقافية كدينية كحضارية كاجتماعية. كىنا يأتي دكر األخصائي النفسي لمعرفة جكىر األعراض 
النفسية التي يعاني منيا مريض السرطاف، كالعمؿ عمى تحميؿ مصادره كمعرفة مدل التأثير الذم 

 حياة المريض.ثو عمى يحد
لعؿ عمة النقيض مف ذلؾ ىك تكقع كجكد تغيرات ايجابية في حياة المريض كتغيرات ك 

لألفضؿ، كألف الضربة التي ال تقتمؾ قد تقكيؾ، فمف الممكف أف يظير لدل المصاب ما يسمى 
رجع بنمك ما بعد الصدمة، فيجد الفرد نفسو في ظركؼ أفضؿ مف المتكقع أف يككف عمييا كذلؾ ي

 لعكامؿ قد تساىـ في ذلؾ.
يرجع لكجكد بعض التغيرات النفسية االيجابية، التي قد تشير إلى االرتقاء بالمستكل  كىذا

في يقكد الفرد لمتغيير مع ذلؾ  تكيؼ، فالاألفرادكتحسف الظركؼ الصعبة التي يعيشيا  ،الكظيفي
 .(Tedeschi & Calhoun, 2004:1)شخصيتو كرؤيتو لنفسو كالعالـ كالناس مف حكلو 

كلعؿ اكتشاؼ أشياء قكية في الشخصية كمسارات جديدة في الحياة، تقكد لكجكد طريؽ 
تتماشى مع الظركؼ  أىداؼ جديدة قابمة لمتحقيؽ إيجادفي نفس الكقت جديد ذك أىمية لمفرد، ك 

التي تحقؽ األىداؼ الجديدة كي يككف الفرد  باإليجابية، فيتـ استبداؿ تمؾ السمبية المحيطة بو
 .(Kallay, 2004:82)أكثر تكيفان معيا 

تمؾ التغيرات النفسية التي تحدثيا األمراض الجسدية جعمت الباحث ميتمان بذلؾ 
 باىتماـالمكضكع، كي يتـ الكشؼ عنيا بطريقة عممية بحثية، كالتكصؿ لنتائج يأمؿ أف تحظى 

 تعكد فكائده عمى مريض السرطاف لمتخفيؼ مف معاناتو النفسية كالجسدية.

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

عمؿ الباحث في مستشفى الشفاء بغزة بأقساـ األكراـ كالدـ كجد أنو مف مف خالؿ 
مى شريحة ميمة في مجتمعنا، أال الضركرة بمكاف أف يتـ تكجيو ىذا البحث لتسميط الضكء ع

الحياة ، ك النظرة المستقبمية الفارغةلمعاناة النفسية قبؿ الجسدية، ك ، حيث االسرطافىي مرضى ك 
التي تدكر في أفؽ كؿ مريض، كبالرغـ مف ذلؾ نجد أف التفكير يختمؼ اليائسة، ىذه المفاىيـ 

يمانو ، مستكل الكازع الدينيك  ،كالثقافات ،ذلؾ باختالؼ المجتمعات، ك مف شخص آلخر كا 
لتمؾ  مستكل االكتئابككذلؾ اختالؼ  ،قمؽالمما يؤدم إلى اختالؼ مستكيات بالقضاء كالقدر، 

ؽ المكت، كلعؿ الجدير بالذكر أف يتـ االىتماـ بمكضكع ككذلؾ اختالؼ مستكيات قمالشريحة، 
معظـ الدراسات تكرس جيدىا الكتشاؼ  حيث إفحديث نسبيان أال كىك نمك ما بعد الصدمة، 

السمبيات بينما نمك ما بعد الصدمة يبحث عف اإليجابيات التي مف الممكف أف يجنييا مف تعرض 
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كاالىتماـ لدل الباحث لمتعرؼ عمى تمؾ العالقات، ألحداث صادمة كؿ ذلؾ قد أثار الفضكؿ 
 المرتبطة ببعض المتغيرات الميمة.

 لذلؾ يمكف صياغة مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي:

 بأعراض االضطراب النفسي لدى مرضى السرطاف؟ نمو ما بعد الصدمة عالقةما 
 كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ؟نمك ما بعد الصدمة لدل مرضى السرطاف ما مستكل .1
ما مستكل أعراض االضطراب النفسي )القمؽ العاـ، قمؽ المكت، االكتئاب( لدل مرضى  .2

 ؟السرطاف
في مستكل نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب  ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية .3

 السرطاف؟النفسي)القمؽ العاـ، قمؽ المكت، االكتئاب( لدل مرضى 
الجنس، في مستكل نمك ما بعد الصدمة تعزل إلى ) إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .4

، مكاف المرض، نكع الدخؿ، مدة المرضمستكل العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، 
 العالج(؟

في مستكل أعراض االضطراب النفسي )القمؽ العاـ،  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .5
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، تئاب( تعزل إلى )قمؽ المكت، االك

 ، مكاف المرض، نكع العالج(؟الدخؿ، مدة المرضمستكل 

 أىداؼ الدراسة:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 لدل مرضى السرطاف. نمك ما بعد الصدمةمستكل عمى  التعرؼ .1
 لدل مرضى السرطاف. العاـ مستكل القمؽ عمى الكشؼ .2
 لدل مرضى السرطاف. قمؽ المكتمستكل  اظيار .3
 مستكل االكتئاب لدل مرضى السرطاف. ابراز .4
 العالقة بيف نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب النفسي. معرفة .5
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ند مستكل كنمك ما بعد الصدمة عاالكتئاب قمؽ المكت ك ك  العاـ مستكيات القمؽ الكشؼ عف .6
المرتبطة بالمتغيرات )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل  (α≤0.05 ) داللة

 ( لدل مرضى السرطاف.نكع العالجالتعميـ، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، 

 أىمية الدراسة:
 تكمف أىمية الدراسة فيما يمي:

 األىمية النظرية:
دراسات معمقة عف  ندرة الدراسات التي تتناكؿ مكضكع البحث، حيث لـ يجد الباحث أم .1

القمؽ ب كعالقتو نمك ما بعد الصدمةتبحث العالقة بيف  مرضى السرطاف في قطاع غزة
 كاالكتئاب كقمؽ المكت، كذلؾ حسب عمـ الباحث.

أف مكضكع نمك ما بعد الصدمة كعالقتو بفئة مرضى السرطاف لـ يتطرؽ لو في البيئة  .2
 .الفمسطينية، كذلؾ في حدكد عمـ الباحث

الباحث أف يستفيد الباحثيف كالدارسيف مف ىذه الدراسة التي تستيدؼ فئة مرضى يتمنى  .3
 األكراـ كالدـ.

 المكضكع الذم يتناكلو الباحث يستيدؼ فئة ميمة مف المرضى الذيف لـ يمقكا اىتمامان  أف .4
ذلؾ ك الضكء عمى ىذه الشريحة، تسميط  يحاكؿ الباحثمف قبؿ مزكدم الخدمة، لذلؾ  نفسيان 

 الباحث خالؿ عممو في أقساـ األكراـ كأمراض الدـ. حسب رؤية
مف خالؿ ممارسة الباحث لعممو كممرض في أقساـ األكراـ كأمراض الدـ كجد اختالؼ في  .5

نفسيات المرضى كفي ممارسة حياتيـ، كاجتماعياتيـ، بالرغـ مف االشتراؾ في نفس 
 المرض، لذلؾ يسعى الباحث لمعرفة سبب ىذه االختالفات.

ىذا المرض مف الممكف أف يتعافى صاحبو، فمف الممكف أف يصاحب ىذا  حيث إف  .6
المرض العضكم مرض نفسي، كمف ثـ يتـ الشفاء مف المرض العضكم كيبقى المرض 
النفسي، ففي ىذه الحالة عند عمؿ برنامج إرشادم لتمؾ الشريحة عف طريؽ األخصائييف 

 يعية بعد التشافي.كالمرشديف قد يؤدم إلى رجكع المريض إلى حالتو الطب

 األىمية التطبيقية:
تتمثؿ األىمية التطبيقية ليذه الدراسة مف خالؿ تطبيؽ األدكات الدراسية، كالتي تتمثؿ في  .1

 مقاييس القمؽ العاـ، كقمؽ المكت، كاالكتئاب، كنمك ما بعد الصدمة عمى مرضى السرطاف.
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فسييف في كضع البرامج يستفيد منيا األخصائييف الن مف الممكف أفمثؿ ىذه الدراسة  .2
 اإلرشادية التي قد تخفؼ عف كاىؿ ىؤالء المرضى.

نتائج ىذه الدراسة قد تساىـ في تكجيو أنظار كزارة الصحة بشأف تعييف أخصائييف نفسييف  .3
 إلرشاد تمؾ الفئة ككضع البرامج كالخدمات النفسية ليـ.

ممية التكيؼ كالتأقمـ في اف نتائج ىذه الدراسة قد تساىـ في مساعدة ىؤالء المرضى في ع .4
 ظركفيـ النفسية، مف أجؿ الكصكؿ لكضع نفسي أفضؿ.

 :حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 كأعراض االضطراب نمك ما بعد الصدمة مستكلكيتمثؿ في معرفة : الحد الموضوعي ،
ا م)القمؽ العاـ، قمؽ المكت، االكتئاب( لمرضى السرطاف كعالقتي النفسي المتمثمة في

 بالمتغيرات الديمكغرافية.

 كالمراجعيف في العيادات  ،المرضى المقيميف في مستشفيات قطاع غزة :الحد المكاني
 المصابيف بمرض السرطاف. ،الخارجية

 ـ(2017 -ـ2016) الثانيه الدراسة في الفصؿ الدراسي ىذ طبقت: الحد الزماني.  
 :السرطاف المقيميف في المصابيف بمرضى الالدراسة عمى  اقتصرت ىذه الحد البشري

 .كالمراجعيف في العيادات الخارجية ،مستشفيات قطاع غزة

 :مصطمحات الدراسة
 نمو ما بعد الصدمة:

ضو لمصدمات كالمحف كالشدائد، التغير النفسي اإليجابي الذم يشيده الفرد نتيجة تعر ىك 
رتفاع في مستكل األداء، تمؾ الظركؼ تمثؿ مجمكعة مف التحديات يسعى تؤدم إلى االكالتي 

في شخصيتو مف خالؿ نظرتو لنفسو كعالقتو باآلخريف الفرد لمتكيؼ معيا مما يقكد الفرد لمتغيير 
 .(Tedeschi et al., 2004:1) نظرتو لمعالـ مف حكلوك 

 االضطراب النفسي:
نمط متالزمة  بأنو DSM_IV (1994, p10)الجمعية األمريكية لمطب النفسي كتعرفو

سمككية أك نفسية ذات داللة إكمينيكية ترتبط بأعراض مؤلمة، أك بقصكر في كاحد أك أكثر مف 
 .المجاالت اليامة في الحياة
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 السرطاف:مرض 
 بصكرة تنمك كأخذت الجسـ في المراقبة أجيزة عف خرجت خاليا عف ناتج تكـر عف عبارة

 التي الحكاجز التكـر يتخطى ثـ المصاب، العضك في يككف البدء في النمك أف حيث عشكائية،
 في لتدخؿ السرطانية الخاليا بعض تخرج قد التخطي ىذا كخالؿ األعضاء، بيف تفصؿ

ـ، 2006الشعيرات الدمكية أك البمغمية التي تنقميا إلى مختمؼ أجزاء الجسـ )الشقماني كالفقي، 
 (.233ص



 

 

  
 

 

  

 
 

 الثانيلفصؿ ا
لمدراسة اإلطار النظري
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 تمييد:
ففي المبحث يقـك الباحث في ىذا الفصؿ بعرض ثالثة مباحث، كيتـ التحدث عنيا بالتفصيؿ، 

 تكمـ عف أعراض االضطراب، أما المبحث الثاني فةالصحة النفسيتناكؿ مكضكع  تـاألكؿ 
القمؽ العاـ كقمؽ  ىك عبارة عف ثالثة أجزاء تتمثؿ فيالنفسي الشائعة لدل مرضى السرطاف، ك 
 مكضكع نمك ما بعد الصدمة. فتحدث عفالمكت كاالكتئاب، أما المبحث الثالث 

  :(الصحة النفسية) المبحث األوؿ
 :مقدمة

، كبما أف الصحة النفسية لكي يتعرؼ الفرد عمى الالسكاء فال بد مف معرفة السكاء أكالن 
يتطرؽ الباحث في ىذا المبحث لمتعرؼ عمى  أفعمى النقيض مف االضطراب النفسي، فيجب 

مفيـك الصحة النفسية، كمعرفة معاييرىا، كما سكؼ يتكمـ عف مظاىرىا، ككذلؾ معرفة خصائص 
 .الفرد الذم يتمتع بصحة نفسية جيدة

 :تعريؼ الصحة النفسية
 كيشعر، البيئة كمع نفسو مع أم ،كاجتماعيان  كانفعاليان  كشخصيان  نسبيان  دائمة حالة ىي

 أقصى إلى قدراتو كاستغالؿ ذاتو تحقيؽ عمى قادران  فك كيك ،اآلخريف كمع نفسو مع بالسعادة فييا
 كيككف ،سكية متكاممة شخصية كتككف الحياة مطالب مكاجية عمى قادران  كيككف، ممكف حد

 (.20ـ، ص1982)زىراف،  كأماف سالـ في يعيش عاديان  سمككو
التكامؿ بيف الكظائؼ النفسية مف التكازف ك ىي حالة  (81ص، ـ1990)كفافي،  يايعرف

لمفرد، تؤدم بو أف يسمؾ بطريقة تجعمو يتقبؿ ذاتو، كيقبمو المجتمع، بحيث يشعر مف جراء ذلؾ 
 بدرجة مف الرضا كالكفاية.
النفسية ىي مفيـك مجرد يشير إلى ( أف الصحة 21ـ، ص1997كيرل )أبك ىيف، 

التكازف كالتكامؿ المتجدد كالنشط لمكظائؼ النفسية كالعقمية لمفرد، كتجعؿ الفرد يسمؾ سمككان 
اجتماعيان مقبكالن مف الفرد ذاتو كمف المجتمع المحيط، كأف يشعر مف جراء ذلؾ بدرجة مف الرضا 

 كالنجاح كتقبؿ الذات.
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النضج االنفعالي كاالجتماعي، كتكافؽ الفرد مع  بأنو (271ص ـ،1997)نجاتي،يعرفو ك 
نفسو كمع العالـ مف حكلو، كالقدرة عمى تحمؿ مسؤكليات الحياة كمكاجية ما يقابمو مف مشكالت، 

 .كالسعادة اع حياتو، كالشعكر بالرضكتقبؿ الفرد لكاق
اقات الفرد كتعرؼ بأنيا حالة عقمية انفعالية إيجابية، مستقرة نسبيا، تعبر عف تكامؿ ط

ككظائفو المختمفة، كتكازف القكل الداخمية كالخارجية المكجية لسمككو في مجتمع ما، ككقت ما، 
 (.21ـ، ص2003كمرحمة نمك معينة، كتمتعو بالعافية النفسية كالفاعمية االجتماعية )القريطي، 

 نيا حالة الفرد النفسية العامة كالصحة(. با213ـ، ص2007فيا )عبد الغفار،كيعر 
النفسية السميمة كىي حالة تكامؿ طاقات الفرد المختمفة بما يؤدم إلى تحقيؽ كجكده، أم تحقيؽ 

 إنسانيتو.
أنيا ىي  "منظمة الصحة العالمية" نقالن عف (68ـ، ص2014)عبد اهلل،  كتعرفيا

الرفاىية كالكفاية الجسمية، كالنفسية، كاالجتماعية، كليست مجرد غياب المرض، كتعرفيا 
بأنيا مجمكعة مف مظاىر السمكؾ التي يتجمى بيا الفرد، تشمؿ  "ية الكطنية األمريكيةالجمع"

 الشعكر بالرضا عف النفس، كالقدرة عمى تقدير اآلخريف، كالقدرة عمى مقابمة متطمبات الحياة.

 :معايير الصحة النفسية
 المعيار اإلحصائي:

الالسكية ىي االنحراؼ عف ىذا يككف فيو المتكسط كالمنكاؿ يمثؿ معيار السكية، كتككف 
 .(11ـ، ص1997 المتكسط )زىراف،

 :المعيار الذاتي )الظاىري(
عند ادراؾ الفرد لمعنى السكية مف خالؿ شعكره كرؤيتو لذاتو، عف طريؽ اإلحساس 
الداخمي كالخبرة الذاتية التي يراىا الفرد فيذه تشير إلى السكية، لكف عندما يككف الفرد يشعر 

الرضا عف ذاتو فيذا المعيار يعتبر غير سكم، لكف االعتماد عمى ىذا المعيار  بالقمؽ كعدـ
ما يمركف بأكقات مف  األشخاص األسكياء غالبان  ألفبشكؿ كمي ال يعطي نتائج دقيقة، كذلؾ 

 (.137ص ـ،1999القمؽ كالضيؽ النفسي )غريب، 
لذم يتخذ الذاتي ىك ا ( بشكؿ مختصر أف المعيار12ـ، ص2007كيشير )الزبيدم، 

 في الحكـ عمى السمكؾ السكم كغير السكم. ان مرجعي ان طار الفرد منو إ
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 المعيار االجتماعي:
( أف ىذا المعيار يحتكـ لمعايير المجتمع 84ـ، ص2001يعتبر)أبك حكيج، كالصفدم، 

، سكيان  ، حيث ما يتقبمو المجتمع يعتبر سمككان كاالنحراؼمف ناحية السكاء في الحكـ عمى السمكؾ 
 .ان منحرف ان المجتمع يعتبر سمكك وكأما ما يرفض

كتمعب العادات كالتقاليد االجتماعية دكرا في ىذا المعيار لمحكـ عمى السكية كالالسكية، 
 أيضان فما ىك سكم في مجتمع مف الممكف أف يككف غير سكم في مجتمع آخر، فثقافة الفرد 

 .(90ـ، ص2000تحدد صالحية ىذا المعيار)ربيع،

 :الباطنيالمعيار 
كما في المعايير السابقة، فينا يتـ الحكـ  ك ذاتيان ف الحكـ في ىذا المعيار خارجيان أكك ال ي

حقيقة الخبرات  ؿبالكصكؿ إلى حقيقية الشخصية كالخبرات الكامنة داخؿ اإلنساف مف خال
 (.22ـ، ص2001الشعكرية كالالشعكرية )فكزم، 

 :المعيار المثالي
أنو حالة  (13ـ، ص2007( ك)الزبيدم، 63ـ، ص2007كؿ مف )رضكاف،  اتفؽحيث 

مف الكماؿ يسعى الفرد لتحقيؽ طمكحاتو عف طريقيا، فالشخصية السكية ىي المثالية، كالحكـ 
الفرد  ابتعادمف المثؿ العميا كاالبتعاد عنيا، كالالسكية ىي  االقترابعمى السمككيات يككف حسب 
 عف الكماؿ كعما ىك مثالي.

ىذه المعايير بشكؿ عاـ تتجو نحك تحديد مستكل السمكؾ الذم يقـك بو  ويرى الباحث
البيئة كالمجتمع ككذلؾ الشخصية كميا مجتمعة  حيث إفالشخص مف ناحية السكية كالالسكية، 

تحدد السمككيات التي تقكد الفرد لمكصكؿ إلى الصحة النفسية السميمة كالصحيحة، كأم خمؿ في 
 ىذه المعايير ينعكس بشكؿ سمبي عمى الصحة النفسية.السمكؾ الشخصي الذم تحدده 

 :مظاىر الصحة النفسية
راء المختصيف كنظرياتيـ كنظرتيـ لمنفس آتختمؼ مظاىر الصحة النفسية حسب 

 حسب الثقافات المختمفة. أيضان البشرية، ك 
عف أىـ مظاىر الصحة النفسية كالتي تدكر ( 34ـ، ص1997بك ىيف،أ)فقد تحدث 

 األنساف نفسو،فأكثر الناس معرفة عف الذات ىك  ،الصحيحة مع الذات كمصاحبتياحكؿ العالقة 
ألنو ىك األقرب إلييا، كما أشار إلى الكاقعية كىي معرفة الشخص بقدراتو بشكؿ كاقعي بعيدان عف 

 معتعامؿ الفرد ك الخياؿ، كلعؿ شعكر الفرد باألمف كالطمأنينة كاليدكء يعتبر مف ىذه المظاىر، 
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التناسب  أيضان كذلؾ بالتكجو الصحيح،  ،عف االنفعاالت كالتيكر بحكمة كتريث بعيدان  المكاقؼ
أف االستفادة مف الخبرة في  اعتبركالتكسط كاالعتداؿ في التعامؿ مع جكانب الحياة المختمفة، كما 

 التعرض لألحداث الحياتية مف مظاىر الصحة النفسية.
يجب لذيف يتمتعكف بصحة نفسية جيدة ا األفرادفقد كصؼ  (92ـ، ص2000)ربيع، أما 

تكافر فييـ بعض السمات كالتي تتمخص في البعد عف الصراعات النفسية الداخمية ت أف
، يككف ناضج انفعاليان  بمعنى أفبشكؿ متزف  االنفعاالتكالخارجية، كالقدرة عمى التعبير عف 

 اإلشباعر عمى الحصكؿ عمى كيحب أف يتكفر في ذلؾ الفرد التكافؽ النفسي الذم يجعؿ الفرد قاد
، ككذلؾ تحقيؽ النجاح عف طريؽ كجكد ركح الذم يعيشوالالـز بالتأقمـ مع متغيرات المجتمع 

 اإليجابية.ك  الدافعية
قد اتفقا عمى أىمية التكافؽ النفسي  "ربيع"ك "أبك ىيف"مما سبؽ أف كؿ مف  ويرى الباحث

عمى االنفعاالت في المكاقؼ بشكؿ متكازف  كالبعد عف الصراعات الداخمية، كالقدرة عمى التعبير
المتمتعيف بصحة نفسية  األفرادكاالعتداؿ في التعامؿ معيا مف مظاىر كخصائص أف  ،كالئؽ
 سكية.

يف يتمتعكف بصحة نفسية الذ األفرادعف ىؤالء ( 153ـ، ص2004)سفياف، كتحدث 
كيتقبؿ نفسو،  ،الفرد يشبع حاجاتو حيث إف فرأل أف كجكد التكافؽ النفسي يمعب دكران ميمان  ،جيدة

 مف التكتر كالصراع. كيستمع بحياتو كعالقاتو الشخصية تجعمو خاليان 
عمى تقسيـ ( 32ـ، ص1999 ك)شعباف، (13ـ، ص1997 )زىراف، كقد اتفؽ كؿ مف

 :جانبيفالتكافؽ إلى 

 كالذم يحتكم عمى التكافؽ األسرم كالمدرسي كاالجتماعي. التوافؽ االجتماعي:
 .عف نفسو كىك أف يككف الفرد راضو  التوافؽ الشخصي:

أف الشعكر بالسعادة مع النفس كاآلخريف تقكد لتمتع الفرد بالراحة  "الزبيدم" اعتبركما 
النفسية التي تنبع مف صفاء ماضيو، كسعادة حاضره، ككضكح مستقبمو، كلعؿ اإلحساس 

النفس، كتحقيؽ ما يسعى إليو مف أىـ ما يجعؿ الفرد يشعر بصحة  كاحتراـبالطمأنينة كاألماف، 
 كاالحتراـة لمشعكر بالسعادة مع اآلخريف، فيي تنبع مف الحب أما بالنسب ،نفسية جيدة تجاه نفسو

كالتقبؿ كالتسامح المتعمؽ باآلخريف، كقدرة الشخص عمى إقامة عالقات اجتماعية، كأف يككف 
الفرد  يقكد كذلؾ منتمي لمجمكعة كمندمج بيا بحيث يقـك بخدمتيـ كيقكمكف بخدمتو في المكاقؼ،

 .(5ـ، ص2007، فضؿ )الزبيدمألنفسية 
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أف القدرة عمى مكاجية متطمبات الحياة كاإلقداـ عمى خبرات كأفكار جديدة  "العمرم"كيرل 
تعتبر مف أىـ  ،خبرة يستفيد منيا الفرد لمحصكؿ عمى النجاح باعتبارهكاالستفادة مف الفشؿ 

يجابي، كتقبميا كمكاجيتيا إالنظرة لمحياة بشكؿ  حيث إفمميزات الشخصية السميمة نفسيا، 
(. 47ـ، ص2012بطريقة كأسمكب سميـ تساعد في تحقيؽ الراحة كالصحة النفسية ) العمرم، 

بعض األدلة لقدرة الفرد عمى مكاجية متطمبات الحياة  "شعباف"قد حدد فكفي ىذا الصدد 
 الكاقع، كبذؿ مكاجية في كالكاقع، كالمركنة الحاضر في لمحياة، كالعيش السميمة كمشاكميا كالنظرة

 المسئكليات اليكمية، كتحمؿ اإلحباطات مكاجية عمى المشاكؿ، كذلؾ القدرة حؿ يف الجيد
 كالتكافؽ البيئة عمى الجديدة، كالقدرة عمى السيطرة باألفكار ، كالترحيبكاالجتماعية الشخصية

 .(32ـ، ص1999 )شعباف، معيا
كالتي  بالصحة النفسية كالمظاىر المتعمقة فقد حدد جممة مف الخصائص" المطيرم"أما 
أمامو، كالتفاؤؿ، كالنظرة الكاقعية،  تقؼ قد التي خضكع الفرد لمعقبات اإليجابية كعدـ تتمثؿ في

مع تحقيؽ قدر مف  ،الفرد لثقافة المجتمع كاحتراـاجتماعية ناجحة،  عالقات إقامة عمى كالقدرة
 كاالتزاف االنفعالي، كالشخصية عنو، كالنضج كرضاه عممو في الفرد ، كذلؾ نجاحاالستفالؿ

كاالجتماعية، كالشخصية، ككجكد الراحة  كالكجدانية كالمعرفية البدنية المتكاممة في الجكانب
داخؿ مككنات  التكامؿ حيث إف ،النفسية كعدـ الشعكر بالتعب كاإلرىاؽ، ككذلؾ الصحة الجسمية

 .(47-40ـ، ص2005 الجسـ يكدم لمشعكر كاإلحساس بالسعادة كالرضا )المطيرم،
( أف النظرة بشكؿ 62ص ـ،2015تكجو نحك الحياة فقد كجد )أبكر، كبالنسبة لمظير ال

المنشكدة، رغـ كجكد بعض الصعكبات، بحيث  اآلماؿيجابي يساعد في تقبؿ الحياة، كتحقيؽ إ
 ريرةبالتفاؤؿ، بعيدا عف التفكير بالجكانب السيئة كاألحداث الش كاالعتقاديرل أف جماؿ المستقبؿ، 

 .مف تمؾ المظاىر
 أف يجب النفسية مف الصحة كفير بقدر يتمتع الذم الشخص أف "الخالؽ عبد"ذكر ك 

كالقدرة عمى  ،تكاممةمكالشخصية ال ،كالسمكؾ السكم كالكفاءة، ،بمظير األخالؽ القكيمة  يظير
مكاجية الحياة، ككذلؾ التحرر مف أعراض االضطراب النفسية كاألمراض العقمية، كالسمككيات 

 (.22ـ، ص1991المنحرفة )عبد الخالؽ، 
إلى أف مظاىر الصحة النفسية تككف كمظاىر ( 18ـ، ص1998 ،صبحي)كأشار 

كالتقدير  ،عكر باألمفسمككية تبدك عمى التصرفات كاألفعاؿ، فرأل أف مف ىذه المظاىر الش
المتكازف لمذات، كالقدرة عمى التكاصؿ مع نفسو كالعالـ الحقيقي مف حكلو، كالشعكر بالسعادة، 
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، ككذلؾ تقبؿ الذات كاآلخريف، كالتفاؤؿ، كاالستقرار األسرم بالمسئكليةحساس كالقدرة عمى اإل
 ثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليده. كاحتراـكالميني، 

ف المحافظة  كالبيئية، االجتماعية المتطمبات مع كالتكافؽ كتكامميا، الشخصية عمى كا 
 عمى كالمحافظة العمر، مع كالنمك النسبي، الثبات عمى كالمحافظة الكاقع، شركط مع كالتكيؼ

المجتمع تعتبر مف مظاىر  في لمفرد االجتماعي كالدكر االنفعالية، الحساسية مف مناسب قدر
 .(7ـ، ص1999 الصحة النفسية )باظة،

 التفاعؿ عمى بالنفس، كالمقدرة كالثقة بالكفاءة، أف الشعكر "القريطي كالشخص"كقد رأل 
 األفرادالنفس مف الصفات التي تتكافر في  ضبط عمى كالمقدرة االنفعالي، كالنضج االجتماعي،

 أعماؿ في كاإلمكانات الطاقات تكظيؼ عمى المتمتعيف بصحة نفسية جيدة، ككذلؾ المقدرة
)القريطي،  الذات كتقبؿ كالقيمي، اإلنساني كالبعد العصابية، مف األعراض كالتحرر مشبعة،

  .(9ـ، ص1992 الشخص،
كيؤكد الباحث أف مظاىر الصحة النفسية السميمة تنبع مف تكافؽ الشخص داخميان، 

عالقتو مع اآلخريف، كتقديره لذاتو بشكؿ كاقعي، كالنظرة التفاؤلية بعيدان عف السمبية، كالصدؽ في 
ثـ تكافقو مع المجتمع مف حكلو، كاحترامو لمثقافة السائدة في مجتمعو، كاحترامو لمعادات كالتقاليد، 

 فالتكافؽ بيف الفرد كاآلخريف كالمجتمع تقكد الفرد لمكصكؿ لمصحة النفسية المنشكدة.

 :نظريات عمـ النفس والصحة النفسية
 :أوال: التحلَل النفسٌ

تحقيؽ الصحة النفسية يعتمد بشكؿ أساسي عمى  أفرائد النظرية التحميمية  "فركيد"يرل 
ـ، 2012الغريزية كاالنا العميا المثالية )العمرم،  قدرة األنا في تحقيؽ التكافؽ كالمكازنة بيف اليك

(، فقدرة األنا عمى حؿ الصراع بيف تمؾ األجيزة يقكد االنساف لمكصكؿ إلى تحقيؽ جزئي 41ص
 (.31ص ـ،1981ة النفسية )عبد الغفار، لمصح

 :ثبنَب: االتجبه السلوكٌ

يعتبر أصحاب النظرية السمككية أف الصحة النفسية حصيمة لعممية التعمـ كالتنشئة، التي 
يكتسبيا الفرد مف خالؿ تعمـ العادات المناسبة، كالتي تساعده في كيفية التعامؿ مع اآلخريف، في 

االضطراب ينشأ نتيجة الفشؿ في تعمـ ككتساب السمككيات المناسبة، أك تعمـ المكاقؼ، كيركا أف 
سمككيات سيئة غير صحيحة، أك أف الفرد يفشؿ في إدارة كحؿ الصراعات التي تحتاج التخاذ 

في قكلو أف الصحة النفسية  "سكنر" ، كيؤكد ذلؾ(40ـ، ص1981 قرارات حاسمة )عبد الغفار،
 (.26ـ، ص2016 بالتعمـ الشرطي الخاطئ )القيؽ،السيئة ترجع ألسباب تتعمؽ 
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 :ثبلثب: االتجبه االنسبنٌ

حيث يرل ركاد ىذه االتجاه أف الصحة النفسية تكمف في تحقيؽ الفرد لذاتو بشؾ كامؿ، 
يا خيرة، كالمظاىر السيئة تككف عبارة عف أعراض، لذلؾ يجب أف تعيالطبيعة االنسانية بطب إف

(، 23ـ، ص1997 نجيمة، االنساف السميـ كليس العصاب )أبك تككف الصحة النفسية تستيدؼ
أف مفيـك الذات كتحقيقيا كالصحة النفسية بينيما صمة كثيقة، كبما أف اإلنساف  " ركجرز"كيؤكد 

مسببات عدـ التكافؽ لديو، كأنو  يدرؾ فإنو لديو القدرة عمى أفكمتعاكف  جتماعياكائف عقالني 
ـ، 1981قادر عمى مكاصمة تطكره الذاتي، كبذلؾ يككف مسؤكؿ عف نفسو كمصيره )عبد الغفار، 

 (.53ص
 :رابعبً: المنحي الوجودً 

في  دراؾ الفرد لمعنى كجكدهإيرل أصحاب ىذا المذىب أف الصحة النفسية تككف ب
لحريتو لمكصكؿ لتحقيؽ ما يريد، كأف يعرؼ جكانب  ، كأف يعيش محققا إلمكانياتو كممارسان الحياة

الضعؼ كأف يتقبميا، كيدرؾ طبيعة الحياة بتناقضاتيا، كأف ينجح في تنظيـ حياتو، كيثؽ كيدرؾ 
 (.46ـ، ص1981 قيمتيا )عبدالغفار،

مف خالؿ العرض السابؽ لنظريات عمـ النفس تجاه الصحة النفسية أف  ويرى الباحث
يرىا؛ لكف في المقابؿ أنيا تتفؽ مف ناحية األىداؼ كالبناء النفسي كالتكازف ىناؾ اختالؼ في تفس

المطمكب لتحقيؽ الصحة النفسية، فالنظرية التحميمية تيتـ في عمميات التكازف الداخمية بيف 
مككنات النفس، بينما النظرية السمككية تنظر إلى الصحة النفسية بأنيا عممية التعمـ لمسمككيات 

تي يكتسبيا الفرد مف المجتمع، كقدرتو عمى تنفيذ السمككيات المكتسبة بطريقة الصحيحة ال
صحيحة، أما النظرية اإلنسانية ترجع إلى قدرة األنساف لمعرفة عممية مسببات عدـ التكافؽ 

، أما المنحى الكجكدم فيرجع مسؤكؿ عف نفسو كمصيرهىك يككف المكجكدة، بطريقة ذاتية ك 
لمعنى كجكده، قيمتو في الكجكد، كيسعى لتنظيـ حياتو لمكصكؿ لتحقيؽ ما لعممية إدراؾ الفرد 

 يريد.

 :الصحة النفسية في االسالـ
لقد كضع اإلسالـ منيجان كاضحان كىادفان لتحقيؽ التكازف بيف الجكانب المادية كالركحية 

ية التي ىذا التكازف يقكد المسمـ لمكصكؿ لمشخصية السك  حيث إفكالجسمية لمشخصية المسممة، 
سالـ أف النفس البشرية تمتمؾ اتجاىيف متساكييف ألف تككف تتمتع بالصحة النفسية، كلقد بيف اإل

سميمة أك تككف مضطربة، حيث يرجع ذلؾ لممسمـ نفسو، كقد دلؿ القرآف الكريـ عمى ذلؾ بقكلو 
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جََ) َشَّٔاَْاَو َا ٌَ اَ (7) ْفٍسََو َْ ا َٔ ْل َت اََو َْ ُجَٔر فُ اَ َٓ َ لٍَْٓ
َ
أ ا) 8)فَ َْ َّكَّ َََز ٌَ َحَ فْيَ

َ
أ ْدَ ََ (9) كَ ٌَ ْدََخاَبَ َوكَ

ا َْ ا َََِ) أيضان ، كيقكؿ [10-7الشمس: ] (َدشَّ ْ ي ْجَد َانلَّ َِاهُ حْ َد َْ  .[10البمد، ] (ََو

أف االنساف يمتمؾ االرادة كحرية االختيار، مما ( 3917ـ، ص1988)سيد قطب، كيقكؿ 
يجعمو يستجيب لتكجييات الكقائع ككؿ العكامؿ الخارجة عف نفسو بالطريقة التي يريد، كبالقدر 

فيسير الخير فييا، كتغميبو عمى الشر  يو كتطيره، كتنمية استعدادالذم يريد، فإرادتو ىي التي تزك
سمؾ طريؽ الخيبة ظمـ ىذه القكة كخبأىا كأضعفيا فقد كأما مف ، فالح كالنجاحفي طريؽ ال

 .كالفشؿ

ومف خالؿ استعراض األدبيات السابقة لإلسالـ والصحة النفسية فقد استنتج الباحث أف منيج 
 اإلسالـ ييتـ بالصحة النفسية مف عدة جوانب:

 :أوالً: الجبنب الزوحٌ

كتقكاه، كأداء العبادات كالفرائض، حيث حدد اهلل سبحانو  يماف باهللكيعني ىذا الجانب اإل
ََ(َ:كتعالى ىدؼ االنساف في ىذه الحياة كىذا الكجكد بقكلو تعاؿ إَِّلَّ نَسَ ََواْْلِ ََّ َاْْلِ ْلُج ََخيَ ا ٌَ َو

ُدونَِ ػْتُ ىدؼ المسمـ كاضح  حيث إف، كىنا يتضح الفرؽ بيف المسمـ كغيره، [56الذاريات: ] )ِِلَ
ا اليدؼ مف الكجكد االنساني، كلتحقيؽ ىذا الجانب يجب أف يقكم المسمـ كجمي، كيعرؼ م
ذلؾ مف خالؿ  يحدثيماف بو، حتى يصؿ كماؿ شخصيتو كاتزانيا، حيث عالقتو بربو، كاإل

 نكاىيو. جتناباك العبادات كالتزاـ أكامره  

 :ثانيًا: الجانب البدني
ـ مف األمراض، كأف يقي االنساف  بدنو بإتباع أساليب التغذية المفيدة، كيعني سالمة الجس

ََ (كالرياضة، كأف يشبع حاجاتو الجسدية بطريقة متكازنة، لقكلو تعالي ُسًْ نَخَ ي ِِنَآَدَمَُخُذواَزِ ةَ يَاَ
يََ ْْسِذِ ٍُ ْ َال َََّلَُُيِبُّ ُّ َُّ إِ ٔاَ ٔاََوََّلَتُْْسِفُ بُ ٔاََواْْشَ ََمْصِجٍدََوُُكُ ِ

 .[31األعراؼ: ]) ِغَِدَُكّ

مف أسباب قكة المسمميف  كاعتبرىابالنظافة كالصحة  اعتنىأف اإلسالـ  "الغزالي"كيرل 
كصؼ األجساـ اليزيمة حيث المادية كاألدبية، فيك يطمب أجسادان يمتمؾ أصحابيا القكة كالنشاط، 

(، فالجسـ السميـ في العقؿ 154ـ، ص1980)الغزالي،  كاأليدم المرتعشة بأنيا ال تقدـ خير
 الجسـؿ السميـ في الجسـ السميـ، كما ينمي الجسـ، ينمي النفس، كما يضعؼ السميـ، كالعق

، لذلؾ أخذ عمما النفس يدعكف إلى تنمية الجسـ مف أجؿ تنمية الصحة النفسية النفسيضعؼ 
 (.155ـ، ص2000)مرسي، 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
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 :ثالثًا: الجانب االجتماعي
كيات، األسرة، المجتمع، كيعني ىذا الجانب  العالقات االجتماعية لمفرد عمى جميع المست

ٔاََ(الناس لقكلو تعالى  َػاَرفُ ِِلَ َوَرتَانَِوَ ًَُْشػُٔبًَا ََُثَٰوََجَػيَِْاُز
ُ
ََذَنَرٍََوأ ِ ٌّ ًَ َخيَلَِْازُ ََّا إُِ انلَّاُسَ ََٓا حُّ

َ
أ َا يَ

ََختِيٌَ ًٌ ََغيِي َ َاَّللَّ إِنَّ َ َلاُزًْ تْ
َ
أ َ ِ َِغَِدَاَّللَّ ُسًْ ٌَ زَْر

َ
َأ  لتزاـاال أيضان كيعني  [13الحجرات: ] ) إِنَّ

 .بمعايير المجتمع كعاداتو كتقاليده بحيث ال يتعارض مع تعاليـ الشريعة اإلسالمية
 :رابعبً: الجبنب العقلٌ

 الخاصة كالقدرات العاـ الذكاء العقمية التي تتمثؿ في كيعتني ىذا الجانب بالكظائؼ
كيكضح القرآف أىمية  كالكاقعية، كالتفكير كالتخيؿ كالتذكر كاإلدراؾ كالحفظ العقمية كالعمميات
ِِفَ("ك لتنميتو بالعمـ كالػتأمؿ كالتفكير، حيث يقكؿ اهلل تعالى العقؿ كيدع ِِفَاْْلفَاِقََو آيَاحََِِا ًَْ َشُُنِيِٓ

ٍءََشِٓيدٌَ َََشْ ِ
َُكّ ٰ َلََعَ ُّ َُّ

َ
أ بَِّمَ ةَِر ْسِفَ يَ َ َولًَْ

َ
أ َ قُّ َاْْلَ ُّ َُّ

َ
أ ًَْ ُٓ َ ََل يَتَتَيَّ َٰ ًََْخَّتَّ ُُفِصِٓ

َ
 .[53فصمت: ] )أ

ٌ االنفعبلٌ  :خبمسبً: الجبنب النفس

ىذا الجانب يشمؿ عمى النشاطات المتعمقة باالنفعاالت كالتي تتمثؿ في الحب كالكره، 
كالخكؼ كالغضب، كالبيجة كالسركر، كالسعادة كالرضا، كالطمأنينة كاألمؿ، كالتفاؤؿ كاالتزاف، 

ََّلَةِذِكْرََِكالراحة النفسية قاؿ اهلل تعالى ) كلتحقيؽ الطمأنينة 
َ
أ َِ ًَةِذِكْرَِاَّللَّ كُئُبُُٓ َ َُّ ِ َوتَْطٍَه ٌََُِٔا آ َ ََ ي ِ

اَّلَّ
ُٔبَ ىُْليُ َا َُّ ِ ه ٍَ ْط َت َ ِ  .[28الرعد:] (اَّللَّ

أف جميع الجكانب السابقة مجتمعة ليا تأثيرىا الخاص عمى مريض  ويرى الباحث
بيف تمؾ المككنات يجعؿ لحياتو التكازف الممحكظ الذم بدكره يخفؼ السرطاف، حيث أف الترابط 

مف األعراض النفسية، التي تقكد لتحقيؽ الصحة النفسية المنشكدة، فمعرفة اليدؼ مف الحياة أنيا 
لمعبادة كالطاعة، ككذلؾ البعد عما يضر الجسد، كتقكية عالقاتو االجتماعية، كتنمية التفكير 

د عف السمبية، كالتمسؾ بالمكاقؼ اإليجابية التي تبعث األمؿ كالتفاؤؿ، تمؾ كتكسيع مداركو، كالبع
 .الصحيح نحك تحقيؽ الصحة النفسية باالتجاهتسير 
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 :(االضطراب النفسي) المبحث الثاني
 تمييد:

أجزاء رئيسية، حيث تعد ىذه األجزاء مف  ةيتناكؿ ىذ المبحث الحديث عف ثالث
الحديث عف مفيكمو كتعريفاتو  قد تـالقمؽ العاـ ك  ىك الجزء األكؿك االضطرابات النفسية الشائعة، 

تناكؿ  تـأما الجزء الثاني فيك قمؽ المكت حيث  ،كاألنكاع كاألعراض، كمف ثـ المستكيات كالعالج
 أما الجزء الثالث كاألخير فيك االكتئاب  ،المفسرة لوتعريفاتو كأسبابو كأعراضو كبعض النظريات 

كتفسيره مف منظكر النظريات النفسية المختمفة، ككذلؾ التعرؼ عمى  تعريفاتو، تـ استعراضحيث 
 أىـ أسبابو كأعراضو كبعض التصنيفات كالعالج.

 :أوال: القمؽ العاـ
 : مقدمة

يما في ظؿ الحركب المتتالية، إف العصر الذم نعيشو يكتظ بالتغيرات الحياتية، كالس
كالحصار الخانؽ، كتغيرات الحياة االقتصادية كاالجتماعية التي يعيشيا قطاع غزة، تمؾ االمكر 

في فرض نفسيا، كبالرغـ مف أف القمؽ يعتبر مف  ان جعمت لالضطرابات النفسية حظان كفير 
ة مف القمؽ، كلكف اختالؼ خالي األفراداألمراض النفسية منذ الحياة البدائية، فمـ تكف حياة 

عدـ االطمئناف  أيضان قد تمعب دكر كبير في االصابة بالقمؽ،  األفرادالمستكيات التي يتعرض ليا 
 ككجكد األماف النفسي، كعدـ القدرة عمى اشباع الحاجات النفسية تأخذ نصيبا مف تمؾ الدكر.

 إف لـ يكف أكثرىا شيكعان  رابات النفسية الشائعة بشكؿ كبيركيعتبر القمؽ مف االضط
الذىاب  عمى(، كىك مف أكثر المشاكؿ االنفعالية التي تجبر الفرد 20ـ، ص2004)الجزائرم، 

 لممساعدة النفسية كطمب العالج.

يقاع المريض في شبح الخكؼ إأف األمراض العضكية قد تككف سبب في  ويرى الباحث
سيس نفسية يجد الفرد صعكبة في التأقمـ كالتكتر كالضغط النفسي، كيككف أسيران لمشاعر كأحا

كالتكيؼ معيا، فمف الممكف أف تمقيو في بحر األمراض كاالضطرابات النفسية كالتي مف أىميا 
القمؽ، فتفكير الشخص بما حدث لو كماذا سكؼ يحدث تككف في عمـ المجيكؿ، تجعمو يشعر 

، فينا تكمف المعضمة التي  ،إلنسافاؽ لرىاإل تككف سبب بحالة مف التيديد مف خطر غير معمـك
كالتكتر، كيحدث ذلؾ عند استمرار تمؾ األحاسيس كالمشاعر لفترة  زعاجناالك باأللـ  هيشعر الذم 

طكيمة أم بشكؿ يكمي، كذلؾ حجـ القمؽ ككميتو، تمؾ األشياء ىي التي تساىـ في كجكد القمؽ 
 .األفرادلدل 
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 المشاكؿ النفسيةإلى كجكد بعض مف  تؤدم غالبان  كبشكؿ عاـ فإف األمراض العضكية
ىذه األشياء مف خالؿ عممو في  قد المس الباحث حيث إف، السرطانية الخبيثة االمراض كخاصة

 األكراـ كالدـ، حيث كجكد مظاىر كعالمات القمؽ العاـ عمى تمؾ الفئة. في أقساـالمستشفيات 

 :مفيوـ القمؽ
 ألفح لو أك تبرير، تحديد سبب كاضدر ال يستطيع الفرد ىك مرض نفسي داخمي المص

ببعض األعراض التي  أسباب القمؽ ال شعكرية مكبكتة، لذلؾ تؤدم لمخكؼ كالتكتر مصحكبان 
في  تتمثؿ في اإلحساس بالضيؽ في التنفس كالصداع كالحركة الكثيرة، كيمعب ىذا دكران ىامان 

 (.297ـ، ص1977اختالؿ كظائؼ الجسـ )زىراف،

 :ػةً تعريؼ القمؽ لغ
أم اضطرب  قمقان  مف كممة قمؽ -القمؽ لغة( 516ـ، ص1973 ي المنجد )البعمبكي،ف

 كانزعج فيك قمؽ كمقالؽ، ككممة أقمؽ أم أزعج.
قمقان(: لـ يستقر في مكاف كاحد عمى حاؿ فيك قمؽ، كقمؽ  -كجاء في معجـ الكسيط )قمؽ

الشديد القمؽ، كالقمؽ حالة قمقان أم اضطرب كانزعج، كأقمؽ اليـ فالنان: أم أزعجو، كالمقالؽ أم 
 (.756ـ، ص1980)المعجـ الكسيط،  انفعالية تتميز بالخكؼ مما قد يحدث

 :تعريؼ القمؽ اصطالحاً 
بؤنه: حالة توتر شامل نتٌجة تهدٌد خطر فعلً أو  ( 297ـ، ص1995)زىراف،  يعرفو

فعاال  ض نفسٌة وجسمٌة, وٌمكن اعتبار القلق انارمزي ٌحدث, وٌصاحبها خوف غامض وأعر

 .مركبا  من الخوف والتهدٌد والخطر
( أف القمؽ مفاده ىك إحساس الفرد بالرعب المستمر 36ـ، ص1988كيرل )منسي،

كالخكؼ نتيجة لقيـ معينة يحمميا الفرد بداخمو، أك مف أحداث خارجية ال تبرر كجكد ىذا 
الخكؼ كاأللـ اإلحساس، فالقمؽ قد يعني مجمكعة أحاسيس كمشاعر انفعالية يدخؿ فييا 

كالتكقعات السيئة كىك خبرة انفعالية مؤلمة يعاني منيا الفرد عندما يشعر بخكؼ أك تيديد مف 
 شيء دكف أف يستطيع تحديده بدقة أك بكضكح.

 الذم كالخكؼ كالغـ الكدر مف أف القمؽ ىك حالة  (8ـ، ص1988أبك ىيف، )يعتبر ك 
يسيطر عمى الفرد كيمتمكو، حيث يترقب فيو الفرد لتيديد كخطر عمى كشؾ الحدكث في لحظة 
ما، كىذا الخطر يدفع الشخص لمذىاب خمؼ حمكؿ تكيفية تخمصو مف تمؾ المعاناة، كعندما 
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يفشؿ الفرد في التكيؼ كالتأقمـ، يشعر باأللـ النفسي كالجسمي، الذم يقؼ عائقان في عممية 
 ذلؾ مف المعاناة الداخمية. التكيؼ، فيزيد
القمؽ بأنو: حالة شعكرية مؤلمة ناتجة عف  عرؼ( 145ـ، ص2000)الغباشي،  أفكما 

 عو الخطر، كادراكو في نفس الكقت، كعجزه عف مكاجية الخطر.قإدراؾ الشخص لمتيديد كتك 
في تعرؼ القمؽ بأنو: شعكر غامض غير سار ( 143ـ، ص2003)عكاشة، كقاؿ 

حساسات الجسمية خاصة زيادة ر، مصحكب عادة ببعض اإلتكالخكؼ كالتحفز كالتك بالتكجس 
نشاط الجياز العصبي الالإرادم، كيأتي في نكبات متكررة، مثؿ الشعكر بالفراغ في فـ المعدة 

 كالسحبة في الصدر، كضيؽ في النفس، كالشعكر بنبضات القمب أك الصداع أك كثرة الحركة.

 :أنواع القمؽ
مؽ ظاىرة طبيعية، كاحساس، كشعكر، كتفاعؿ مقبكؿ، متكقع الحدكث، بتأثير يعتبر الق

ظركؼ معينة، لذلؾ ال يعتبر كؿ أنكاع القمؽ مرضية أك تدؿ عمى اضطراب نفسي، فمف الممكف 
 .(17ـ، ص2000أف يساعد القمؽ في زيادة النشاط كالتحفيز كالحفاظ عمى الحياة )غراب، 

عمى اآلثار  وقد أعتمدت القمؽ مثؿ فرويد, األسباب التي أنشأ تـ تقسيـ القمؽ حسبولقد 
 خمسة أنواع رئيسية:و إلى , لذلؾ تـ تقسيمعيموالمترتبة عمى 

 القمؽ الموضوعي: -1
تحمد  ال ما حدكث كتكقع التحسب مكاقؼ في كيتجمى كاضحان  السكم، القمؽكيطمؽ عميو أحيانان 

 قمؽ ىك الشعكر ليذا األمثمة كافضؿ شيء، فقداف أك الفشؿ، مف المتمثؿ في الخكؼ عقباه
 .(52ـ، ص1992 قبمو )العكادم، أك أثناء االمتحاف الطالب

 خطر إلدراؾ فعؿ رد عف عبارة كىك خارجي، مصدره أف اإلنساف يدرؾ الذمكىذا النكع ىك 
 أك الكاقعي، القمؽ مثؿ أسماء عدة العمماء كيطمؽ عميو مستقبالن،يتكقعو الفرد  ألذل أك خارجي،
 يككف مصدره ألف ذلؾالخكؼ، ك  إلى أقرب القمؽ مف النكع كىذاالسكم،  كالقمؽ ،الصحيح القمؽ
 (.21ـ، ص2002نساف )األقصرم، اإل ذىف في المعالـ كاضح

 القمؽ العصابي: -2
 ال مبرر لياك شعكرية، كمجيكلة،  كىك القمؽ الذم يككف مصدره داخمي، كأسبابو ال

غير كمثيراتو التي ينشأ عنيا (، كيتصؼ القمؽ العصابي بأنو شديد 288ـ، ص1993)محمد،
يتكرر حدكثو كيأخذ شكؿ ردكد فعؿ الخكؼ المرضي ك فيك خكؼ مف المجيكؿ،  ة المعالـ،كاضح

 (.210ـ، ص1987)الرفاعي، 
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 أف القمؽ العصابي لو ثالث أشكاؿ وىي: "فرويد"ويعتبر 
معيف، كيشعر الفرد بتيديد مستمر كتكقع الشر في القمؽ العاـ: حيث ال يرتبط بمكضكع  - أ

 أم كقت.
تناسب مع المثير المسبب لو، مثؿ ىذا النكع ال ي حيث إفقمؽ المخاكؼ المرضية:  - ب

الخكؼ مف أشياء كأماكف ال تخيؼ األسكياء، مثؿ رؤية الدـ، كبعض الحشرات، 
 كاألماكف المرتفعة كالمكتظة أك المرتفعة.

عكدة األعراض المرضية التي مر بيا الفرد، كيككف القمؽ مف قمؽ اليكس: كالخكؼ مف  - ت
 (.20ـ، ص2008تكقع حدكث النكبة، فتظير استجابة اليمع كالخكؼ فجأة )عثماف، 

 القمؽ الخمقي: -3
ىك قمؽ ناتج عف صراع داخمي، كليس بيف الفرد كالعالـ الخارجي، بمعنى أنو ناتج عف 
ضمير الفرد كخكفو مف القياـ بسمككيات مخالفة لعادات كتقاليد المجتمع السائدة، فالقمؽ الخمقي 

األعمى التي تنجـ عف القيـ  ناباالكامف داخؿ الفرد، يظير بعد حاالت اإلحباط المرتبطة 
(، حيث يككف نتيجة حكـ األنا األعمى بارتكاب ذنب أك 43ـ، ص2001)منسي، يةاالجتماع

ـ، 1987 )الرفاعي، احتماؿ أف يككف نتيجة احباط أمر مكجكد بيف مككنات االنا األعمى
 (.123ص

 القمؽ العاـ: -4
ىك شعكر غامض غير سار مميء بالتكجس كالخكؼ كالتحفز كالتكتر، مصحكب عادة 

الجسمية خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي الالإرادم كيأتي في نكبات ببعض اإلحساسات 
متكررة مثؿ الشعكر بالفراغ في المعدة كالسحبة الصدرية، كالضيؽ في التنفس، كالشعكر بنبضات 

 (.110ـ، ص1998 القمب، كالصداع أك كثرة الحركة )عكاشة،

 القمؽ الثانوي: -5
كغيرىا مف األمراض  ،كالفصاـ ،كاليستيريا ىك القمؽ المصاحب لألعراض المرضية الشديدة

 (.388ـ، ص1993النفسية كالعقمية )محمد،
مرضى السرطاف في العادة يككف لدييـ القمؽ مف المجيكؿ الذم لـ يعرؼ إلى  كيرل الباحث أف

أيف يذىب بو ذلؾ المرض، ىؿ إلى الشفاء أـ إلى الشقاء كالفناء، كذلؾ يتفؽ مع القمؽ العاـ 
لمريض الشعكر غير السار الناتج عف الخكؼ كالتكتر، مما يقكد الضطرابات الذم يصحب ا

جسدية مختمفة كضيؽ النفس كزيادة ضربات القمب كالصداع كآالـ المعدة،  مما يزيد مف تفاقـ 
 القمؽ النفسي.
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 :أسباب القمؽ
ىا تعكد إف األسباب التي تؤدم لمقمؽ متعددة، كلعؿ مف أبرزىا األسباب الكراثية، كالتي بدكر 

العنؼ النفسي، كالبعض اآلخر يعكد ألسباب نفسية، كاجتماعية، لمكاقؼ الحياة الضاغطة ك 
 :كفيما يمي أىـ ىذه األسبابكتفكير في المستقبؿ المجيكؿ، 

 األسباب الوراثية: .1
، األفرادثارة مستكل القمؽ عند إميمة في  الفيزيكلكجيةتعتبر عممية عمؿ الكظائؼ كاآلليات 

الكراثية كاختالفاتيا تعتبر طبيعية في ظيكر الفركؽ كما ىك الحاؿ في الخصائص فاألسباب 
في تحديد القمؽ، كىذا مبني عمى العديد مف  ان ميم ان كما أف العكامؿ الكراثية تمعب دكر  الجسمية.

الدراسات في تكضيح أثر العامؿ الكراثي في كجكد القمؽ، فقد دلت النتائج عمى أف نسبة القمؽ 
ائـ المتشابية متماثمة في جميع الجكانب، كالسبب تكفر العامؿ الكراثي، كالطبيعة الكراثية في التك 

، (%4)متشابية تصؿ إلى نسبة الغير ، بينما في التكائـ (%50) التي تصؿ إلى ما نسبتو
 (.150ـ، ص2006في آباء كأخكة المرضى المصابيف بالقمؽ )عبد اهلل،  (%15) كحكالي

ائي الذم يحدث القمؽ، يككف مسؤكالن عف يضطراب الكيماالإف كراثة الجينات المسؤكلة عف 
العكامؿ الكيميائية التي تزيد مف استثارة األعصاب المكجكدة في المتشابكات العصبية في نظاـ 

نتاج أمينات الكاتيككؿ مع زيادة نشاط المستقبالت، مع كجكد نقص إاألدريناليف التي تشرؼ عمى 
أعراض مف ألجزاء المخ، مما يزيد  ستثارةنتيجة ىذا النقص يحدث اي المكصالت الكيميائية، ك ف

 .(317ـ، ص1999 القمؽ )األنصارم،
 األسباب النفسية واالجتماعية: .2

القمؽ  "فركيد"حيث األسباب النفسية كاالجتماعية، فقد أرجع  النظرة إلى القمؽ مفاختمفت 
إلى مما يؤدم  ،كىي تصارع القكل الداخمية مع بعضيا البعض، مالشعكر لإلى الصراع الداخمي 

فقد أرجع القمؽ لشعكر الفرد بالدكنية كالنفص كمحاكلة  "أدلر"ظيكر األعراض المرضية، أما 
" قاؿ أف القمؽ يظير نتيجة صراع بيف حاجة لمفرد كاالستقالؿ  التفكؽ، أما الباحث "ايريؾ فرـك

 " أرجع القمؽ لصدمة الميالد.مف جانب الكالديف، أما "اكتكرانؾ
عامة  ميمر، بافمكؼ" أرجعكا اضطرابات السمكؾ المدرسة السمككية أمثاؿ " دكالر،أما 

مف البيئة، حيث تساىـ الظركؼ في  ةى تعمـ السمككيات الخاطئكاضطراب القمؽ بشكؿ خاص إل
 تدعيـ سمككيات الطفؿ أك استمرارىا كبقائيا.إنشاء ك 
 



23 

 

 األسباب البيئية: .3
كىناؾ نكعيف مف ، دكر ميـ في حدكث االضطراب التي تمعبالضغكط البيئية كالتي تتمثؿ في 

 :البيئية الضغكط

 األشياء التي تحتؿ كتدخؿ في البيئة مثؿ فقداف كظيفة  اسببيكالتي ت :ةط المباشر و الضغ
 أك خالؼ.

 :كتيف متعارضتيف، مثؿ الرغبة الشديدة في يرتبط بالصراع بيف ق الضغط غير المباشر
ذلؾ مع كجكد استعدادات مرضية مع  مع تحريـ قكل في نفس الكقت، فشدة شيءعمؿ 

)فايد، زيادة أك تعجيؿ في ظيكر االضطرابغياب العكامؿ المقاكمة يككف ىناؾ احتمالية 
 (. 56ـ، ص2000

 األسباب العادية والحضارية: .4
رات المتعددة التي تعتبر طبيعية في ىذا يالمجتمع، مع كجكد التغيالتطكر السريع في إف 
تفرض القمؽ عمى الفرد ىي التي اإلنساف، فطبيعة الحياة االجتماعية  لدل قمؽال تثيرالعصر، 

 القمؽ لدل تسبب قد ىي التي فالمكاقؼ لقمؽ.ا لمدخكؿ في بشكؿ مباشر، مما يدفعو فيو كتؤثر
يثير  مف الطبيعي أف فذلؾ لالمتحاف،ب عندما يجيز نفسو لمدخكؿ اإلنساف بشكؿ طبيعي، فالطال

القمؽ لديو، كذلؾ عندما تتأخر الزكجة عف العكدة لبيتيا فذلؾ يثير القمؽ لدل الزكج، لذلؾ فإف 
قد تنشأ عف الخكؼ مف المرض أك الشيخكخة أك المكت قد  األخرل بعض األسباب العادية

 (.13، ب. ت )صمكئيؿ، أيضان  تسبب القمؽ

 الشعور بالذنب: .5
أنيـ تصرفكا بشكؿ سيئ، أك أنيـ سيتعرضكف لمعقاب، فتككف لدييـ  األفرادعندما يعتقد 

ـ، 1986في التفكير بالشيء كعممو )منصكر،  ىناؾ فرقان  حيث إفتثير القمؽ لدييـ،  أفكار سمبية
 .(103ص

 الشعور بالنقص: .6
، أك مف خالؿ مع اآلخريف المقارنةذلؾ الشعكر يتكلد مف كضع الفرد نفسو في مكضع 

 تنمية المجتمع لجكانب النقص كالقصكر أكثر مف جكانب البناء.

 اإلحباط المستمر: .7
تستثار مشاعر القمؽ مف كجكد االحباط الزائد، الذم يمنع األشخاص مف التعبير عف 

التقييـ كتدني مستكل  ،لؾ ناتجان عف ارتفاع مستكل األىداؼذغضبيـ في المكاقؼ، كقد يككف 
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، الذاتي، فذلؾ يؤدم لشعكر مستمر كدرجة عالية مف القمؽ خاصة عند اإلحساس بضعؼ األداء
ـ، 1989ماف، يمم)شفير،  كالشعكر بعدـ القدرة في اإلنجاز كالكصكؿ لدرجة النجاح كالتمني

 (.16ص

يرجع متعددة؛ كلكف النتيجة كاحدة، أال كىي القمؽ، حيث لمقمؽ  أف األسباب ويرى الباحث
الباحث سبب القمؽ المكجكد لدل مرضى السرطاف، كىـ عينة الدراسة إلى الشعكر بالفشؿ 
كاإلحباط لعدـ القدرة عمى الكصكؿ لألىداؼ المستقبمية المخطط ليا، ككذلؾ الخكؼ مف المكت 
الذم يدركو الفرد نتيجة التعرض لألمراض التي قد تؤدم إلى الكفاة، تمؾ األمكر تذىب بالشخص 

 صكؿ لمرحمة متقدمة مف القمؽ المرتفع.لمك 

 :أعراض القمؽ
فيما يمي ، ك تظير أعراض القمؽ في جانبيف ميميف كىما الجانب الجسمي كالجانب النفسي

 عرض لكؿ منيما:

 :األعراض النفسية 
األمؿ كالراحة  بانعداـكتشمؿ القمؽ العاـ، كالقمؽ عمى الصحة، كعدـ االستقرار كالشعكر 

ة، كسرعة االستثارة، كالخكؼ الزائد، كيككف الفرد غير مدرؾ مصدر طالنفسية، كالحساسية المفر 
الخكؼ، كعدـ الشعكر باألمف كالضيؽ كالتكىـ المرضي، كعدـ القدرة عمى التركيز كاالنتباه، 

 (.131ص، ـ2000كاليركب مف مكاجية المكاقؼ، كالشؾ كالتردد في اتخاذ القرار )جبؿ، 
( بعض األعراض النفسية األخرل مثؿ عدـ الراحة 4ص ـ،2000 كقد أضاؼ )عثماف،

الداخمية، كترقب حدكث مكركه، كيترتب عمى ذلؾ تشتت االنتباه، كعدـ القدرة عمى التركيز، 
كالتكتر، أك التييج العصبي، كاألحالـ كالككابيس، كاألرؽ، كعدـ القدرة عمى النـك  كالنسياف،

 عر االكتئاب.كسيطرة مشا

 :األعراض الجسمية 
كتكتر  ،كبركدة األطراؼ ،كالمثابرة ،الحيكية كالنشاطك كتشمؿ الضعؼ العاـ كنقص الطاقة 

 كارتفاعباإلضافة لمتعرؽ كرعشة اليديف،  ،الزائد كالالزمات الحركيةالعضالت كالنشاط الحركي 
كالغثياف، كضيؽ في الصدر ضغط الدـ، كمشاكؿ المعدة، كزيادة ضربات القمب، كقمة الشيية، 

 (.339ـ، ص1992)زىراف، 

أف تمؾ األعراض لدل مرضى السرطاف تثير حالة مف الضيؽ الذم يعيشو،  ويرى الباحث
إضافة إلى األمر الكاقع المفركض عميو، حيث إف تمؾ األعراض تؤثر في بعضيا البعض، 
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فكجكد األعراض النفسية تقكد لألعراض الجسمية كالعكس صحيح، كالتخفيؼ مف تمؾ األعراض 
بالبرامج اإلرشادية التي تتكافؽ مع مرضى السرطاف، ككجكد أدكار مختمفة لألخصائييف النفسييف 

 قد تخفؼ عف كاىؿ ىؤالء المصابيف. 

 :مستويات القمؽ
 عمى النحك التالي: كىي كياتبتقسيـ القمؽ إلى ثالثة مست "بازكفيتر"قاـ 

 :المستوى المنخفض لمقمؽ 
تزداد فيو درجة التأىب كالحساسية نحك األحداث الخارجية، كترتفع القدرة عمى المقاكمة 

ر في البيئة، كىذا ، كتأىمو لمكاجية مصدر الخطكالتحفز عمى المكاجية كدرجة االستعداد
كشؾ الحدكث، حيث مف ىذا المستكل ترتفع  عمىالمستكل مف القمؽ يككف في حالة إنذار لخطر 

ذا حدث تنبيو عاـ لمفرد، كىذا النكع يعتبر مف القمؽ العادم، ألنو تنبيو لخطر عمى إدرجة القمؽ 
 (.110ص أ، ـ،2001، الشاذليكشؾ الحدكث )

 :المستوى المتوسط لمقمؽ 
يككف فيو الفرد أقؿ سيطرة عمى استجاباتو، فيفقد الفرد مركنتو كتمقائيتو، كيزيد ذلؾ مف 

 الفرد في المكاقؼ الحياتية المختمقة. متحافاقكة االبتكار لديو، كيسيطر الجمكد بشكؿ عاـ عمى 

 :المستوى المرتفع لمقمؽ 
رد، لقياـ الفرد يعتبر التنظيـ السمككي في ىذا المستكل ىك المتضرر بشكؿ سمبي لمف

مع األحداث المختمقة، حيث ال يستطيع الشخص التمييز بيف المثيرات  ـءتتالبسمككيات ال 
الضارة كغير الضارة، كيؤدم ذلؾ لعدـ القدرة عمى التركيز كاالنتباه، كالتييج السمككي العشكائي 

(، فينيار السمكؾ التنظيمي لمسمكؾ، كيظير الفرد بصكرة القمؽ 110ص أ، ـ،2001، الشاذلي)
 (.28ـ، ص2001العصابي، كالتشتت، كسرعة التييج )عثماف، 

 :عالج القمؽ
 العالج النفسي التحميمي: .1

 ناكاالاليك كاالنا "يعتبر التحميؿ النفسي أف األنساف يعيش بيف ثالث قكل متصارعة كىي: 
عبارة عف عرض لبعض االضطرابات النفسية، إال أف الحالة الغالبة ىي ، كترل أف القمؽ "األعمى

 (.397ـ، ص1998مضطرب نفسيا )زىراف،  القمؽ، فيصبح المريض
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ألنيا  ا"األن"العالج النفسي التحميمي تقكية أف اليدؼ مف ( 106ـ، ص2004)صبره، كيرل
، كبذلؾ تتطكر "ألنا األعمىا"بيف ضكابط " كالمنسؽ بينيما ك اليك"ات ك الجزمء المسيطر عمى نز 

شخصية المريض لتحقيؽ التكافؽ باستخداـ التكافؽ الحر لمكصكؿ لمرغبات المكبكتة التي تسبب 
 تستخدـ في ىذه الطريقة عممية تحميؿ األحالـ كتفكيؾ رمكز المكبكتات.ك الصراع، 

 العالج السموكي: .2
عمى االسترخاء عف يستخدـ ىذا العالج في حاالت الخكؼ، بحيث يتـ تدريب المريض 

طريؽ التمرينات كاالسترخاء العضمي كالنفسي، أك تحت تأثير عقاقير خاصة باالسترخاء، ثـ 
يعطى المريض منبيات مقمقة بشكؿ خفيؼ، ثـ نزيد مف ىذه المنبيات بشكؿ تدريجي حتى 

اليدكء يستطيع المريض مكاجية المكاقؼ المخيفة التي تسبب القمؽ، كيككف ذلؾ أثناء االسترخاء ك 
 (.378ـ، ص2001)الخطيب، 

أف العالج السمككي يقـك عمى مسممة شرطية بكجكد  (138ـ، ص2000كيضيؼ )جبؿ، 
بو، فالعالج السمككي كالتحصيف  رتباطوالثارت القمؽ، ثـ أدت آنفا لممريض أخبرة ماضية حدثت 

في التدريجي أك الغمر كغيرىا، تككف بتدريب المريض عمى استجابات االسترخاء العضمي 
 حضكر مثيرات القمؽ بشكؿ كاقعي.

 العالج الكيميائي: .3
كيستخدـ في حاالت القمؽ الشديد كالمزمف، حيث يتـ اعطاء المريض عقاقير ميدئة 

ة في بالعالج النفسي، كأىـ االدكية المستخدم ءسمية كمف ثـ البدكمنكمة، تعمؿ عمى الراحة الج
مجمكعة البنزكدياريبيف مثؿ "الفاليـك كالميبريـ كأتيفاف كزاناكس  حاالت التكتر الشديد كالقمؽ

كترانكسيف" كىي تعمؿ عمى مستقبالت الجابا مما يعطي احساس باليدكء كالراحة كاالسترخاء 
 (.149ـ، ص2003)عكاشة، 

 العالج البيئي: .4
كيقصد بو تعدم العكامؿ البيئية ذات األثر الممحكظ مثؿ تغيير العمؿ، كتخفيؼ أعباء 

العالج االجتماعي مثيرات التكتر، كذلؾ عف طريؽ المريض كتخفيؼ الضغكط البيئية ك 
 (.488ـ، ص2001كالرياضي كالرحالت كالصدقات كالتسمية كالعالج بالمكسيقى كالعمؿ )زىراف،

في تعديؿ سمككيات المريض،  ان ميم ان ( أف لألسرة دكر 87ـ، ص1999الداىرم، كيرل )
ارشاد أفراد األسرة لتغيير أنماطيا السمككية يساىـ بشكؿ مباشر في تسييؿ ميمة  حيث إف

 العالج، كذلؾ مف خالؿ النشاطات االجتماعية كالرحالت كالعالقات كالمكسيقى.
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 :العالج الذاتي .5
سمكب يقـك بو شخص دكف تدخؿ خارجي، عف طريؽ العالج الذاتي، فيعطى كىك أ

لمشخص الفرصة ليفعؿ كؿ شيء بنفسو مف خالؿ الترغيب كالترىيب كالمكافأة كالعقاب كىذا 
ركجرز"  ؿزمف قديـ، فتطكر ىذا العالج لتنمية قدرات الشخص بكاسطة طريقة "كار لاالتجاه يعكد 

كشؼ عف خبايا حالتو كبالتالي أف ي يمكف لمفردحيث ، كالعالج عف طريؽ مالحظة الذات
 (.145، ص1998)الشربيني،  السيطرة عمييا

أف اليدؼ األساسي مف العالج ىك الكصكؿ إلى السكاء رغـ اختالؼ  ويرى الباحث
النظريات النفسية، فكؿ نظرية تيتـ حسب المدرسة التي تنتمي إلييا، لكف في النياية تسعى 

نفسية كالبعد عف المرض النفسي، كمريض السرطاف مف الممكف أف يككف لتحقيؽ الصحة ال
بحاجة إلى أكثر مف عالج لمكصكؿ إلى كضع أفضؿ، كذلؾ عف طريؽ تعمـ جمسات االسترخاء 

عف  أيضان ك  تقكده لنكع مف اليدكء، ككذلؾ بعض العقاقير التي تحسف مزاجو إلى األفضؿ،التي 
كالتسمية، تمؾ األمكر ميمة كقد تؤدم لعالج القمؽ العالج االجتماعي كالرياضي كالرحالت طريؽ 

 أك عمى األقؿ تخفيفو.

 :ثانيا: قمؽ الموت
 :مقدمة

إف التيديد المجيكؿ، كتكقع السيئ غير المعمـك يعتبر مف مثيرات القمؽ بشكؿ عاـ، لكف 
 مف خالؿ نظرتو كفؽ نظرتو الخاصةالرؤية التي ينظر ليا مريض السرطاف لممكت، تككف 

ليا المصاب،  لمرضو، كطريقة إدراكو ليا، فقمؽ المكت ىك أحد األعراض النفسية التي يتعرض
دراكو لتمؾ األمراض بطريقة سمبية بعيدة عف التفاؤؿ كلك  خاصة عندما تككف طريقة تفسيره كا 
بنسبة بسيطة، تمؾ النقطة ىي عممية الفصؿ بيف كجكد ىذا العرض النفسي كغيره مف األمراض 

 إفحيث النفسية، كيقؼ دكر الكازع الديني بشكؿ كبير في التخفيؼ عف كاىؿ ىذا المصاب، 
المؤمف يقكده ذلؾ المرض لمطاعة كالبعد عف العصياف، لمكصكؿ لحسف الخاتمة، كبذلؾ يقؿ 
مستكل قمؽ المكت عنده، كبشكؿ عاـ يقكده إيمانو إلى التحسف في جميع الجكانب النفسية، 

 :، كيقكؿ اهلل عز كجؿو قادـ ال محاؿ، كأنو ال مفر منوبالرغـ مف أنو يعرؼ أف المكت ييدده كأن
(َ
َ
َدةٍَأ َشيَّ ٌُّ ةُُروٍجَ َِِفَ ًْ ُنِخُ َ َْٔ ُْٔتََول ٍَ ْ َال ًُ ْدرِكسُّ يُ ٔاَ ُسُُٔ حَ اَ ٍَ َِ  .[78: النساء] (حْ
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 :الموت قمؽتعريؼ 
التأمؿ الشعكرم في حقيقة المكت كالتقدير السمبي ليذه قمؽ المكت بأنو  "ديكاستيف "عرؼ

 (.38ـ، ص2005)عبد الخالؽ،  الحقيقة
بأنو خبرة انفعالية غير سارة تدكر حكؿ الميت كالمكضكعات المتصمة بو،  "تمبمر"كما عرفو 

 (.212ـ، ص2007كقد تؤدم ىذه الخبرة إلى التعجيؿ بمكت الفرد نفسو )معمرية، 
بأنو استجابة انفعالية تتضمف مشاعر ذاتية مف عدـ السركر كاالنشغاؿ   "ىكلتر" وكيعرف

ـ، 2013مظاىر العديدة المرتبطة بالمكت )قكاجمية، المتعمد عمى تأمؿ أك تكقع أم مظير مف ال
 (.26ص

كىك قمؽ عمى  شيءفعرفو بأنو قمؽ ميتافيزيقي ال مكضكع  لو، كال باعث حكؿ  "غالب" أما
ـ، 2013المستقبؿ نفسو، كىك ناجـ مف حدث مقبؿ ليس لإلنساف عميو سمطة )عمارم، 

 (.20ص
قمؽ المكت بأنو حالة انفعالية غير سارة تشير إلى القمؽ مف المجيكؿ بعد  "شكقي"كعرفت 

 (.14، ص2015 ، كالقمؽ مف العجز، كعدـ القدرة، كالكحدة )شكقي،لو المكت، ككيفية اإلعداد
بأنو حالة انفعالية غير سارة تتضمف مشاعر سمبية مف خالؿ  أيضان  كيعرؼ قمؽ المكت

مى الفرد كال مجاؿ أنيا قادمة لكف متى كأيف ككيؼ؟ )عسمية تأمؿ شعكرم في حقيقة مفركضة ع
 (.733ـ، ص2015 كحمدكنة،

 :أسباب قمؽ الموت
( ثالث جكانب لقمؽ المكت، فالجانب األكؿ ىك شعكر 36ـ، ص2015حدد )الحكمي، 

كيرجع قمؽ  الجانب الثاني فيك خارجي ظاىرم، أما الجانب الثالث فيك سيككلكجي،ما أذاتي، 
خكؼ مف المجيكؿ كفقداف األسرة كاالصدقاء كالجسـ كالذات، كعدـ القدرة عمى تصكر المكت لم

 ما الذم يمكف أف يككف عميو عدـ الكجكد التاـ أك حيف فقداف ذاتو.
جابة لمبناء المعرفي لمشخص كمدل فيمو لممكت مما يؤثر في قكة االست أيضان كيرجع ذلؾ 

 (.5083ـ، ص2011 لممثير المرتبط بالمكت )نصر،
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مف أراء الفالسفة كالعمماء حكؿ  ( بعضان 213ـ، ص1997كقد عرض )عبد الخالؽ، 
 :كىي أسباب قمؽ المكت

  الفيمسكؼ اإلسالمي الذم يرل أف الخكؼ مف المكت نجده عند مف يدرم  "ميسكويو"رأم
حقيقة المكت أك ظنو أف بدنو إذا انحؿ تبطؿ تركيبتو كتنحؿ ذاتو، كيظف أف ألـ المكت أشد 

 مف ألـ المرض، حيث يعتقد العقاب بعد المكت، كال يدرم إلى أيف يذىب بعد المكت.
 " كذلؾ الكؼ ارالبدنية كاأللـ عند االحتض المعاناةمف ف الفرد يخاؼ الذم يرل أ شولتز"رأم ،

عف السعي نحك األىداؼ، ألف حياة الفرد تقاس بما حقؽ مف أىداؼ، باإلضافة لمخكؼ مف 
 .الخكؼ مف العقاب اإلليي أيضان تأثير المكت عمى مف سيترؾ مف األشخاص مف خمفو، 

  كالمرض كالحكادث  الظركؼقمؽ المكت سببو العديد مف " الذم يرل أف "ماسرمافرأم
 كالككارث الطبيعية كغيرىا.

  رجع عكامؿ قمؽ المكت إلى نكبات كالعدكل االجتماعية لمحزف أحيث  "بيكر بروبر"رأم
 كاالنزعاج الحضرم، كالخكؼ مف الصدمة ككراىية الجثة كتعفنيا.

مرض السرطاف، الذم عف أف السبب في كجكد قمؽ المكت، ىك اإلدراؾ الشائع  ويرى الباحث
في المجتمع، قبؿ اإلصابة بالمرض، ككذلؾ بعد  مشاىدتوبدكره يؤدم لمكفاة، كذلؾ حسب ما تـ 

، مف ىنا يتـ تأكيد إدراكو بأف مكعده قد اقترب اهلل ـقد تكفاى مف مرضىمشاىدة مف كاف بجانبو 
 ل مرضى السرطاف.بالرغـ مف اإليماف بالقضاء كالقدر، فذلؾ يؤدم إلى زيادة قمؽ المكت لد

 :أعراض قمؽ الموت
المكت، فقد يككف قمؽ المكت  كتجربة ال أحد يستطيع أف يفيـ بشكؿ كاضح كجمي عف خبرة

ض عمى الفرد مختمفة مف حيث الدرجة، ا، لكف ما يميز ذلؾ ىك ظيكر أعر أك مرضان  طبيعيان 
اض التي تميز قمؽ فيما يمي أىـ األعر د ىؿ ىذا القمؽ طبيعي أـ مرضي، ك كالتي بدكرىا تحد

 المكت:

 :ثناء أكتتمثؿ في أعراض التكتر الزائد كاألحالـ المزعجة، كسرعة النبض  أعراض بدنية
راؼ، كالدكخة، كسرعة لذات، كالتعرؽ، كالغثياف، كتنميؿ األطالراحة، كفقداف السيطرة عمى ا

 (.35ـ، ص1998، دقات القمب )شيياف
 :ختالطاك االنفعاؿ الزائد، كفقداف التمييز، ك كتتمثؿ في نكبات اليمع، كاالكتئاب،  أعراض نفسية 

التفكير، كالعدكاف، كالتكقعات السمبية، كسرعة الغضب دكف سبب، كاالنسحاب كالعزلة، 
(. كتكقع الشر كالمصائب كفقداف الثقة 35ـ، ص1998، كانتظار لحظة المكت )شيياف
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مكت كاالرتباؾ كالتردد في اتخاذ القرار، كالشعكر بالمكت الذم بالنفس، كاليالكس المرتبطة بال
 .(42ـ، ص1998)عبد الخالؽ،  يصؿ لدرجة الفزع

 :كتتمثؿ في اضطرابات النـك كاليقظة، كاضطراب السمكؾ،  أعراض عصبية ونفس عصبية
 .االختالج، كترقب أشياء غير مكجكدة فعالن ك 
 :التنفس كضيؽ النفس، كتمزؽ الغشاء الفمي كالتي تتمثؿ في اضطرابات  أعراض تنفسية

  رقيؽ، كمشاكؿ البمع كاليضـ كالقيئ.ال
 :كالتعب العاـ كجفاؼ الجسـ كفقداف الشيية. أعراض عامة 
 :عدـ ك  اإلزعاج كالذم يشكؿ لممريض مصدر كىك االضطراب األكثر تكاتران  اضطرابات بولية

 (.34ـ، ص2013قكاجمية، االرتياح )
 :لقمؽ الموتالنظريات المفسرة 

:ٌ  نظزٍت التحلَل النفس

 خاصة عندما يرل فركيد صاحب نظرية التحميؿ النفسي أف قمؽ المكت ىك أساس القمؽ،
يككف األنا بحالة عدـ القدرة عمى تقبؿ المكت، كىذا يستند عمى ما جاء بو فركيد فيما يخص 

قمؽ المكت لو ميكانزيـ أساسي يقع  أشار إلى أفالتفريؽ بيف القمؽ العصابي كقمؽ المكت، فقد 
أف المكت  "مياليف كاليف" أيضان (. كيعتقد 13ـ، ص2015األنا األعمى )مباركي، ك بيف األنا 

يخيؼ اإلنساف كييدد حياتو، لذلؾ يعتبر المكت ىك األصؿ في كؿ القمؽ الذم يتعرض لو 
مف ىك نعانيو  الذم الخكؼ أفك و أساس األفكار كالتصرفات العدائية، حيث إناإلنساف في حياتو، 

 (.165ـ، ص1995، عبد الحميدكؼ مف المكت )متشعب مف الخ

 :نظزٍت الذاث
لديو  يككفالشخص الذم يحقؽ ذاتو  أفعمى  "ماسمك"ك "ركجرز ؿكار "يتفؽ كؿ مف 

 ,Anna Kourakis(، كيتفؽ معيـ )12، ص1998ـ)عبد الخالؽ،  مف المكت منخفضان  خكفان 
2009, p12 )كيؤكد الذات العالي يقكد لإلنجاز كمف ثـ تدني مستكل قمؽ المكت، بأف تحقيؽ 

عمى أف الخبرات التي يمر بيا الفرد كال تتفؽ مع تنظيـ كبناء ذاتو ستيدد كيانو، ككمما  "ركجرز"
ف كاف ينكرىا دفع الفرد لإلصابة بالقمؽ، حتى كا  ىذا التيديد أدل إلى جمكد الذات، مما ي زدادا

ت الدفاع في محاكلة إلبقاء نفسو في صكرة متماسكة، فتكاتر الخبرات المؤلمة عف طريؽ ميكانزما
 .(362ـ، ص2015)محمكد،  ظيكر قمؽ المكتك  في تفكير الفرد تؤدم لالضطراب
الشخص بتقدير ذاتو بمستكل عاؿ عند مكاجية المكت  احتفاظكىذه النظرية تفترض أف 

 (.Anna Kourakis,2009, p12يؤدم إلى انخفاض مستكل قمؽ المكت )
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 :النظزٍت الوجودٍت
ست بيكر" حيث يقكؿ أف القمؽ نفسو ما ىك إال  تعبير عف يىذه النظرية ىك "ارن صاحب

متنكعة كال نيائية، كضعيات ك قمؽ المكت كأف أساس الخكؼ الذم نعيشو يككف متصؿ برمكز 
 المعرفة عف المكتنا نرتعب مف محاكلة حيث إنالمكت بطرؽ مختمفة،  فيمجأ الشخص إلنكار

(Arnest Beaker, 1973, p132.) 
في مقاالتو عف المكت بتكرار عبارة )ىناؾ أشخاص يرحمكف  "رنيست بيكرأ"كيعبر 

 كلست أنا(.
نكار إكيرل "جكرج فينؾ" مف خالؿ ىذه النظرية أف كظيفة الثقافة ىي المساعدة في 

اآلخريف، كالشخص يبعد فكرة المكت المكت، كالحماية مف فكرة المكت عبر المغة كالتكاصؿ مع 
في الالكعي ثـ يمضي في حياتو االجتماعية كالثقافية تناسيان كىركبان مف المصير المحتـك 

(Georg Fink, 2010, p102.) 
نسانية أساسية مف إ، فرانكؿ": أف القمؽ مف المكت خاصية "ىايدجر"، "بيكر" كقد أضاؼ

المتقدميف في العمر، كقد ركزت ىذه األخيرة عمى أىمية ح أنيا مسألة حساسة لألفراد ضالكا
يتقبؿ حتمية المكت كنيايتو لكصفو حقيقة مطمقة يتعيف عميو في  أفيجب  بأف الفرد ،المكت
"مام" ك"منككفسكي": أف الكجكد  ضفتر كا ،يجد معنى لكجكده اإلنساني في حقيقة مكتو أفالنياية 

"مارتف" ك"ىايدحر"  كقد كتب ية المكت أك عدـ الكجكد.يكتسب حيكيتو كتمقائيتو مف حقيقة مكاج
 عدـ مف ؽالتحق فإف أخرل ناحية كمف الكجكد بعدـ تيديد المكتفي كتابو "الكجكدية كالزمف" أف 

 لتحرير مسبقان  شرطان  يعتبر كما لحياتنا، الكامؿ يانلفيم مسبقان  شرطان  يعد المستقبؿ في الكجكد
 .(11ـ، ص1998)عبد الخالؽ،  الفرد حرية أساس المكت يعد ثـ القمؽ مف أنفسنا

 :النظزٍت المعزفَت السلوكَت
قمؽ  تعتبر أف المعرفيةإف المشكالت العصابية تعكس أخطاء نسبية في الحكـ، فالنظرية 

)عمارم،  المكت عبارة عف سمكؾ انفعالي ناتج عف األفكار التي يككنيا الفرد حكؿ نفسو
طار المنطؽ، كلمتخمص مف ذلؾ إفي العادة تمؾ األفكار تككف خارجة عف ف، (24ـ، ص2013

يجب تغيير البنية الفكرية لمفرد عف طريؽ تزكيد الفرد بمفاىيـ معرفية جديدة بدال مف األفكار 
 .(fontaine Et Al, 1984: p108المشكىة المكجكدة )

ليا  مثؿ االكتئاب كالقمؽلمفرد  نفعاليةالا السيككلكجية االضطرابات "أليس" أف عتبركا
 كاقع عف اإلنساف التي يككنيا عتقاداتباال السمكؾ حيث إفالعقالنية،  غير باألفكار صمة قكية

منطقي، ثـ  كغير ألنو يتعمـ بشكؿ خاطئ ،منطقية غير أفكار تكسبو ،ليا يتعرض الحياة كالتي
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 كاالنفعاالت مختمفة بأشكاؿ تظير قد سمككية اضطرابات في كيتسبب التفكير في طريقتو يسرد
 .(Spllger, 1983: p14) المكت قمؽ انفعاؿ ذلؾ في بما

أف كؿ مف النظريات السابقة اختمفت في تفسير قمؽ المكت، فقد تكمـ كؿ  ويرى الباحث
منيا حسب كجية نظره، فالنظرية التحميمية ترل أف أساس القمؽ ىك الخكؼ مف المكت، أما 
أصحاب نظرية الذات فقد فسركا عدـ قدرة اإلنساف في تحقيؽ ذاتو كانجازاتو ىك الذم يقكد 

ية الكجكدية فاتفقت مع النظرية التحميمية، بأف أساس القمؽ ىك قمؽ قمؽ المكت، أما النظر  الرتفاع
المكت، كأف محاكلة الفرد المعرفة عف المكت يسبب ذلؾ القمؽ، أما أصحاب االتجاه السمككي 

، عبارة عف سمكؾ انفعالي ناتج عف األفكار التي يككنيا الفرد حكؿ نفسوأنو قمؽ المكت ينظركف ل
 ت.كىك الذم يسبب قمؽ المك 

 :قمؽ الموت في اإلسالـ
لإلنساف ىدفان في الحياة كسببان لمكجكد، كىك العبادة كالطاعة، فقاؿ سبحانو  لقد جعؿ اهلل

ُدونََِ (كتعالى  ػْتُ ِِلَ َ إَِّلَّ نَسَ ََواْْلِ ََّ َخيَلُْجَاْْلِ َا ٌَ . كيمر اإلنساف منذ أف يخمقو [56الذاريات: ]( ََو
إِنَِ) :قد أكردىا القرآف الكريـ في قكلو تعالىاهلل إلى أف يتكفاه في مراحؿ متعددة،  اَانلَّاُسَ َٓ حُّ

َ
أ

ضَْ ٌُّ ٌَََِ ًَّ ََغيََلثٍَثُ َْ ٌِ ثًََُّ ََجُّْطَفثٍَ ٌِ حَُراٍبَثًََُّ ََ ِ ٌّ ًَ َخيَلَِْاُز ََّا فَإُِ َاْْلَػِْدَ ََ ِ ٌّ ِِفََريٍْبَ ًَْ َلٍثَُنِخُ يَّ َ َغٍثَُّمُّ
َىَُسًَََْۚوُُلِرَُّ َ ُبَّيِ ََّلثٍَنّلِ ُُّمَي ُغٔاَََوَدْيَِ ِِلَتْيُ َ ًَّ ثُ َِطْفًًلَ َُُنْرُِجُسًْ ثًَُّ َ َصًّمى ٌُّ جٍَوَ

َ
أ إََِلَٰ نََشاءَُ َا ٌَ رَْخامَِ

َ
ِِفَاْْل

ٌَََِبَػْدَِغِيٍْمَ رْذَِلَاىْػٍُُرَِىَِهيًَْلَحَػْيًََ
َ
َأ َإََِلٰ َيُرَدُّ َٰوٌَُِِسًٌَََّ ٌَََّحُخََِٔفَّ ُزًََْۖوٌَُِِسًَ ُشدَّ

َ
َشيْئًاَََۚوحََرىَأ

ََْ رَْضَ
َ
ِٓيٍجَاْْل ةَ ََزْوٍجَ ِ

ْجٌَََُِكّ بَخَ ُ
َ
ْجََوأ ََتَّْتََوَربَ ْْ اَءَا ٍَ ْ اَال َٓ ْ ي ُزنَْلَاََغيَ

َ
أ فَإِذََا  .[5الحج: ] ( اٌَِدةًَ

ْوَكيعتبر المكت حقيقة ال مفر منيا عمى جميع الخمؽ دكف استثناء، فقاؿ اهلل تعالى ) كُ
َُُّمًَلرَِ َّ فَإُِ َُّ ِْ حَفِرُّوَنٌَِ ِيَ َالٍََْْٔتَاَّلَّ َإِنَّ ًْ َٓادَةَِذَيُنَتِّئُسًَُةٍَِاَنُِخُ َاىْغَيِْبََوالشَّ ًِ ِ وَنَإََِلَََٰعل حُرَدُّ يُسًََْۖثًََُّ

. تمؾ اآليات تسرد تنظيـ لحياة البشر كالخمؽ، كتكضح المراحؿ التي يمر [8الجمعة: ]( َتػٍَْئُنََ
لمكت فإف ىناؾ الدار فييا اإلنساف في عمره، ثـ ينتقؿ إلى المكت رغـ محاكلة الفرار منو، كبعد ا

 اآلخرة ألجؿ العبادة، كالعبادة سبيؿ مف سبؿ الفكز في الدينا كاآلخرة.
َدةٍَكيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى: ) َشيَّ ٌُّ ةُُروٍجَ َِِفَ ًْ ُنِخُ َ َْٔ ًَُالٍَُْْٔتََول حَُسُُٔٔاَْيُدْرِكسُّ حٍَََِْا
َ
 (أ

أم ميما تحصف اإلنساف كىرب مف المكت فإنو آتيو كلف يفمت منو، كقاؿ اهلل  .[78: النساء]
َََتِيدَُتعالى: ) ُّ ْ ِ اَُنَِجٌَِ ٌَ ََذٰلَِمَ َۖ ّقِ ةِاْْلَ ِْٔتَ ٍَ

ْ َال . أم ذلؾ الذم كنت [19ؽ: ](ِوََجاَءْتََشْهَرةُ
 تحاكؿ أف تيرب منو في حياتؾ، سكؼ يصمؾ في أم لحظة كىذا تحذير لإلنساف مف التياكف
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كراء شيكات الدنيا، كأف اإلنساف يجب أف يبادر بفعؿ الخيرات ألف المكت سيدركو في كقت غير 
.  معمـك

ة، ظمف ذكر المكت، كذلؾ ليككف فيو ع باإلكثار -  -كقد أكصانا رسكؿ اهلل 
كا ًذٍكرى ىادـ أ -  -كاستعداد لو، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   المَّذَّاتً ٍكًثري

 ((.2307يعني: المكت )ركاه الترمذم رقـ الحديث ) –
كقاؿ الشيخ عطية سالـ رحمو اهلل: " المراد بذلؾ أف تكثر مف ذكر المكت لتستعد لو، ال 
لتكدر صفكؾ في الدنيا كتقكؿ: أنا سأمكت، لماذا أعمؿ؟ ثـ يضيؽ صدرؾ، ال، المراد أكثركا مف 

 (.4/2ق، 1414تعدكا لو" )شرح بمكغ المراد، تذكره في نفكسكـ، مف أجؿ أف تس
فتذكر المكت يجب أف يككف سبب لمقياـ بالطاعات كاألعماؿ الصالحة، كحافزان عمى 
المجكء إلى التكبة، أف يككف المكت ليس سبب في الخكؼ كالقمؽ، كالعزكؼ عف الطاعات 

نو يعيش أبدان، كيعمؿ آلخرتو كالعبادة، كال يمنعؾ مف العمؿ في الدنيا، فالمسمـ يعمؿ في دنياه كأ
 كأنو يمكت غدان.

الذم يصيب اإلنساف يكلد مف حتمية  قمؽ المكتمما سبؽ أف  ويستخمص الباحث
المكت كجيمو بمكعد كمكاف مكتو، ككذلؾ الطريقة التي يفارؽ فييا حياتو، فاإلنساف يستغؿ ىذا 

المغفرة، ألف المكت حؽ عمى  بالعبادة كالطاعة رجاءالقمؽ بالعكدة إلى اهلل سبحانو كتعالى 
 اإلنساف كال ىركب منو.
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 :ثالثا: االكتئاب
 مقدمة:

االكتئاب بالشكؿ الكبير كالممحكظ يجعؿ ىناؾ سببان منطقيان لتسميط الضكء  انتشارإف 
 حيث إفبعد القمؽ،  عمى ذلؾ االضطراب، حيث يعتبر االكتئاب مف االضطرابات األكثر شيكعان 

األزمات المستمرة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني، كبشكؿ خاص الشعب الغزم الذم يعاني مف 
، ك آثار الحركب كالضغكط  تجعؿ المشاكؿ المعيشية المختمفة، كالظمـ كالقير الذم يممسو كؿ يـك

ة تزيد مف فرصاالنساف  ليا الضغكط  النفسية التي يتعرض لو أىمية مف حيث الدراسة، كبما أف
يعتبر مف أقدـ االضطرابات النفسية كالتي مف أىميا االكتئاب الذم  باالضطراباتصابة اال

%( مف 10-7النفسية التي يعاني منيا االنساف، حيث ترل منظمة الصحة العالمية أف حكالي )
في العالـ  االنتحارألؼ شخص يقدمكف عمى  (800)يعانكف مف االكتئاب، كأف  العالـسكاف 

يذىبكف  %( مف مرضى االكتئاب ال80، كقد ثبت أف )(ـ2009لصحة العالمية، سنكيان)منظمة ا
 .(89ـ، ص2001ألطباء، كال يطمبكف المساعدة النفسية )الشربيني، 

 :االكتئاب مفيوـ
 األفرادظاىرة نفسية شائعة، حيث يشعر  باعتبارىامف ظاىرة االكتئاب  األفراديعاني 

يختمؼ االكتئاب بيف األشخاص مف حيث البساطة كالشدة، أم في الدرجة، باإلحباط، كبالفشؿ، ك 
 التي يمركف بيا مف خالؿ الحياة، معظـ األشخاص قد يصيبيـ اكتئاب خفيؼ بسبب األحداثف

 دكف عرض أنفسيـ عمى أطباء نفسييف أك الذىاب لطمب المساعدة.
يجب تسميط الضكء عمى تعريفات االكتئاب  بشكؿ كاسع فيـ معنى االكتئابلكي يتـ ك 

 مف الناحية المغكية كاالصطالحية.

 :ويػاً لغ االكتئابتعريؼ 
 كانكسرتكتعني تغيرت نفسو االكتئاب في المغة العربية مأخكذ مف مادة "كئب"، ككآبة: 

ى إلأم تغير  كجو األرض اكتأبأم أحزنو، ك  أكأب فالنان كئيب، ك  مف شدة اليـ كالحزف فيك كئب
 ،انطكلكاالكتئاب مرادؼ لالنقباض، كانقبض تعني تجمع ك  ،ديدالكآبة: الحزف الشالسكاد، ك 

ـ، 1986 عمى القـك ىجرىـ )المنجد، كانقبض الرجؿ عمى نفسو ضاؽ بالحياة فاعتزؿ، كانقبض
 (.668ص
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 :تعريؼ االكتئاب اصطالحاً 
 عف تنتج المستمر، الشديد الحزف مف بأنو: حالة (514ـ، ص1997) يعرفو زىراف

ف مفقكد، ءشي عف كتعبر األليمة، المحزنة الظركؼ الحقيقي  المصدررؼ يع ال المريض كاف كا 
 .لحزنو

الشعكر بالحزف أك الضيؽ أك االضطراب الذم  بأنو: (95ـ، ص2005)صادؽ، يعرفو ك 
 .النـك كزيارة األصدقاءالطعاـ ك أنشطة الحياة المعتادة كالعمؿ ك  يمنعنا مف ممارسة

ألف اتصاؿ المريض بالكاقع ، عقميان  كليس مرضان  ان عصابي ان أنو مرض "صادؽ"كفي تعريؼ 
كىك يحدث نتيجة ضغكط أك أزمات حادة  ،كالمريض مستبصر بحالتو ،سمككو سميـك  ،سميـ

المحيطة، في الظركؼ ف تحسأم تغيير في البيئة ك  حيث إف، اعؿ معيايتعرض ليا المريض كيتف
 ؿ بالشفاء منو.الزمف كفيلممشكمة، ك  انفراجو لتمؾ يشكؿ

بأنو مفيـك لحالة انفعالية يعاني  :في تعريؼ االكتئاب (98ـ، ص2013)التميمي، كقاؿ 
تصؿ إلى درجة  درجة مف البكاء الحاد، كأحيانان التشاـؤ كتأخر االستجابة، ك الفرد فييا مف الحزف ك 

 االنتحار.
 مف مجمكعة يصاحبو نفسي اضطراب :فيعرفو بأنو (193ـ، ص2007، األنصارم( أما
 الشديد، الحزف في تتمثؿ كالتي لمفرد، كالمزاجية النفسية الحالة تكضح التي اإلكمينيكية األعراض
 بأم القياـ عند كاإلرىاؽ بالتعب، كالشعكر شيء، بأم االستمتاع كعدـ اليمة، كفتكر كاإلحباط،

 كاإلحساس بالذنب، كالشعكر القرارات اتخاذ عمى القدرة كعدـ التركيز، عمى القدرة كضعؼ عمؿ،
، عمى القدرة كعدـ القيمة، كعدـ بالتفاىة،  .بالنفس الثقة كانعداـ النـك

 فييا يشعر دائمة أك كقتية انفعالية حالة( أف االكتئاب 8ـ، ص2003 ل )ىندية،كير 
 أعراض الحالة ىذه كتيصاحب كالغـ، اليـ مشاعر فييا كتشيع كالضيؽ، كالحزف باالنقباض الفرد
 .كالجسمية كالسمككية كالمعرفية المزاجية بالجكانب متصمة محددة

 :مفيوـ االكتئاب مف منظور نظريات عمـ النفس
 :أواًل: نظرية التحميؿ النفسي

 الفمية إلى المرحمة نككص أنَّو عمى كتئابلال ان تفسير "فركيد كأبراىاـ" مف كضع كؿ 
الحب،  ناحيةمف  متناقضان  شعكران  ينتابو المكتئب أف رأل ثـ ،لمفرد الجنسي التطكر في السادية

الذم يككف في المراحؿ األكلى مف مراحؿ النمك،  ،حيث يقصد بو حب األـ كىك الحب األكؿ
بالحب  الشعكرفي تمؾ المرحمة ينتج عف الطفؿ ، عنيا االحباط كنقص في اإلشباع ينتجكالذم 
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مرحمة  تتأثرفشؿ كخيبة أمؿ،  أك شخص عزيز بفقداف يصاب كعندما كالنبذ، اللتحاـكالكراىية كا
ـ النككص لمكراء لممراحالنضكج   الشعكرية دفاعية بعمميات كيككف ذلؾ ،األكلى في الحياة ؿبأف يت
 كيرل التحميميكف أف .(426ـ، ص2003كالنككص )عكاشة،  كاإلدماج اإلسقاط تتمثؿ في
أك الشراىة  باالمتناع المرض ىذا أعراض، التي تظير فييا الفمية المرحمة عند تثبيتنااالكتئاب 

لمكراء، كيتجو في ىذه المرحمة  صك نك كيجدكف أف كثيران مف المرضى يحدث لدييـ ،كؿلأل
 كمص كالتي تتمثؿ في بعض المظاىر ،سابقان  بيا تميزكاف ي التي النشاط أكجو إلي المريض
 األنا تعامؿ األعمى األنا نجد ذلؾ كعمى األعمى األنا مف اضطيادنا االكتئاب يمثؿحيث  األصابع
، المفقكدة حاجاتو بشؾ ال شعكريان، حيث يقـك بذلؾ إلشباع  المريض يرغبيا كاف التي بالطريقة

ـ، 1985)جالؿ،  مكتئبان تقكد الشخص ليككف كالتي بدكرىا  الذات اتياـ يظير ىنا كمف
  (.232ص
بحث أف االكتئاب ما ىك إال "صرخة  كىك كاحد مف عمماء النفس التحميمييف كيرل "رادك"  

كالنظرة األشمؿ لالكتئاب تتمثؿ في  ،مدمف لمحب بطبيعتو نسافاإل عف الحب"، كيرل "فينجؿ" أف
الحاجات أك الطمكحات، كيحدث االكتئاب نتيجة الفشؿ في ككذلؾ  ىذا الحب العجز عف تحقيؽ

القدرة عمى الحصكؿ ارضاء حاجة مف الحاجات، كالصراع الذم يحدث في الذات كالمرتبط بفشؿ 
 (.98ـ، ص1998 ،عبد الستار) عمى حاجة مف ىذه الحاجات

 :ثانيًا: النظرية السموكية
 يركف مف فمنيـ أسبابو كتحديد االكتئاب تفسير في اتجاه قاـ السمككيكف بتحديد أكثر مف

 الذم يتمثؿ في عدـ القدرة  الذات تككيد عمى القدرة كعدـ ،االجتماعية في الميارات نقص أنو
 كحسب االكتئاب، ذكقية، تمؾ األمكر تقكد الفرد لطريؽ بطريقة ما شخص طمب رفضعمى 
غير قادريف عمى التأقمـ بشكؿ  أشخاصان  ايككنك  قد المكتئبيف األشخاص فإف ىذه نظرىـ كجية

يحتاجكف إلقامة عالقات جيدة، كي تمنحيـ مراكز جيدة  األفرادحيث يالحظ أف ىؤالء  ،اجتماعي
ف نقص ىذه األشياء تجعؿ مف حياة ك كترقيات مرمكقة في كظائفيـ،  مالمح األشخاص  ىؤالءا 

 (.25ـ، ص2008 )النجمة،كاضحة قد تككف  اكتئابيو

 النظرية االكتئاب عمى أساس نموذجيف:وقد فسرت ىذه 
بشكؿ منخفض أك عف طريؽ  ةيحصؿ نتيجة اإلثاب االكتئاب أف إلى يذىب: النموذج األوؿ

 العقاب بأساليب مرتفعة أك االثنيف معان.

 ألنيا قائمة األنماط ىذه كتظؿ ، متعممة سمككية أنماط أنو عمى االكتئاب فيفسر: النموذج الثاني
 .االخريف مف كالدعـ التعاطؼ مثؿ لمفرد إثابة إلى تؤدم



37 

 

كاإلثابة المنخفضة أك العقاب المرتفع يمعب دكران ميما في المساىمة في االكتئاب )دافيدكؼ، 
 (.37ـ، ص2000

حصيمة  ناتج عف يككف االكتئاب أف النظرية التحميمية ىك ركاد عند األساسية ةالنظر ك 
الذم يساىـ في  المحيط مع، الشخص نشاطات قمة  تتضمفالتي  العكامؿ تجمع بعض
 لمفرد عقابال تشبو كالتي السيئة الخبرات معدؿ في ظيكر ارتفاع أك ،لو إيجابية نتائج استخالص

 (.207ـ، ص2005،  )عباس، عبد الخالؽ

 :ثالثًا: النظرية المعرفية
 عف ينشأ اضطراب عف ىك عبارةاالكتئاب أف  "بيؾ أركف" رائد النظرية المعرفية يرل

 يصنعكف الذيف ىـ الذيف يعانكف مف االكتئاب األفراد أف كيرل الخاطئ، كالتفكير اإلدراؾ عممية
ىك الذم يسيـ في  ،)الالعقالنية(ػما يسمى ب أك التفكير السمبي حيث إف، بأنفسيـ االكتئاب

مكاقفيـ التي لتبرير  بشكؿ اعتيادم يمجئكفتمؾ األشخاص  ،الكتئابسحب األشخاص لمستنقع ا
ال يرجعكف فشميـ لعكامؿ أخرل  حيث  ،يرجعكنيا ألسباب تتعمؽ بشخصيـك يكاجيكف فييا الفشؿ 

 (.45ـ، ص1997)عبد المطيؼ، مثؿ البيئة المحيطة كالمجتمع 
حيث المعرفي،  الثالكثب ما يسمى كقسـ بيؾ المفاىيـ النظرية المتعددة لالكتئاب إلى

يذا الثالكث لسيطرة يادة الز ك  ،بشكؿ سمبي كمستقبمو كذاتو عالمو إلى المكتئب الشخص ينظر
، بالحزف ثـ يأتيو إحساس منبكذ، أنوالمعرفي عمى المريض بشكؿ أكبر بجعؿ الشخص يشعر ب

، كعدـ االحساس حتى تصؿ إلى مرحمة الشعكر بالعجز ،تستمر ىذه المشاعر في الزيادة كعندما
 (.286ـ، ص1999مف ىذا المصير )مكسى،  ميركبل مما يؤدم لزيادة الرغبة بالقيمة،

 كتككيف التفكير، في استراتيجية اضطراب "ىك االكتئاب أف "بيؾ"مف نظرية  كيستخمص
 (.426ـ، ص2003)عكاشة،  "كالمستقبؿ كالعالـ الذات ناحية سمبية فكرية نظـ

 :رابعًا: النظرية الوجودية
يعتبر  الكجكدم يسميو الفراغما  أف إلىصاحب تيار العالج بالمعنى  "فرانكؿ" ينظر

 إلى ذلؾ رجع، كيالعشريف القرف في و مف أكثر الظكاىرحيث إن االكتئاب، في أساسي  شيء
 فيو يكمف مما األساسية الحيكانية الغرائز بعض فقدي كىما: أكالن: أف اإلنساف شقيف ذم فقداف
يقكد  ىذافقداف المعنى ك  ثانيا:، كالطمأنينة األمف بكاسطتو الحيكاف يستشعر كمما الحيكاف، سمكؾ

لذلؾ ال تكجد  سمككو،تدعـ   التي التقاليد عمى االعتماد كبشكؿ خاص عند، تناقضلماإلنساف 
 .(46ـ، ص1997)مكاكم،  يفعمو أف يجب ما إلى ترشده غريزة ىناؾ
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 ذلؾ أثناءيرل أصحاب ىذه النظرية أف المكتئب يعاني مف فكرتو عف نفسو، ك  أيضان 
فيؤدم ذلؾ مف مكاجية نفسو كمشكالتو،  ركبما يفشؿ يمجأ لميعندك ، محاكلتو إلثباتيا بنفسو

يأتيو احساس نفسو كأفكاره، ثـ  كيقمؿ مف قيمة ،مف ناحية جسمية كصحية لسقكطو كانيياره
ـ، 1985)جالؿ،  االكتئابسمككو بأعراض  عف التعبيربالنقص كالضعؼ، كؿ ذلؾ يؤدم إلى  

 .(235ص
تحقيؽ المعنى فيظير في حياتو القمؽ د الفرد مصدر األمف كالطمأنينة كتقدير الذات ك يفق كبذلؾ

 (.200ـ، ص1988الكجكدم كاالكتئاب )عسكر، 

 :خامسًا: النظرية الطبية النفسية
يمجأ أطباء الصحة النفسية لدراسة األعراض الكظيفية المتعمقة باالكتئاب كالناتجة عف 

يسعى  ىي التييفي الناتج عنو، فمشاكؿ النظاـ العصبي كاليرمكني، االكتئاب كاالختالؿ الكظ
الطب النفسي لعالج األعراض الناتجة عف تمؾ األمراض دكف النظر كالبحث لحقيقة األسباب 
الرئيسية التي أدت لتمؾ األعراض، لذلؾ يسعى الطب النفسي إليجاد الحمكؿ عف طريؽ 

 .(317ـ، ص2002، )الحسيفلكيربائية أك بالجراحات لصدمات االعالجات الكيميائية كالعالج با
( أنو عند كجكد خمؿ في Oster and Montagomery, 1995: p54كيرل )

االفرازات في بعض اليرمكنات تعمؿ خمؿ في الخاليا العصبية التي تحتكم عمى المثيرات 
 اكالفكؽ كمكية، ىذالكيميائية، مما يؤدم لخمؿ في ىرمكنات الغدد الجسمية، مثؿ الغدة الدرقية 

 يقكد لخمؿ في المخ كالجياز العصبي.

 :سادسًا: النظرية االنسانية
 كامنة كجكدية خاصية كىك اإلنساف، كجكد جكىر اإلنسانية أف االكتئاب المدرسة ترل

 مف خالؿ بالتكاصؿ تتسـ العالقة ىذه اآلخر، مع دائمة عالقة كىك في ،كجكده في كمتأصمة
 زممة فتككف، متباينة بدرجاتكتختفي  العالقة ىذه الممكف أف تذىبكمف  كالعمؿ، الحب

 كالتي العياني، كالكاقع الذات بيف أك كاآلخر، األنا بيف التفاعؿ المصاحبة الضطراب األعراض
 (.201ـ، ص،1997باالكتئاب )عيد، الشعكر أىميا مف

مف خالؿ العرض السابؽ لمنظريات النفسية أف كؿ منيـ لو نظرتو  ويرى الباحث
جانب معيف مف جكانب حياة االنساف، لذلؾ ال يمكف الخاصة في التفسير، فكؿ نظرية اىتمت ب

االعتماد عمى التفسير لحقيقة المرض مف نظرية كاحدة، حيث إف اختالؼ االسباب في تفسير 
في تقديـ صكرة متكاممة عف تمؾ األسباب، ألنو مف  االضطراب بشكؿ ظاىرم أك باطني تجتمع

الصعب فصؿ جكانب الحياة عف بعضيا البعض، حيث كؿ منيا لو تأثيره الخاص سكاء مف 
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الناحية البيكلكجية أك الكراثية أك االجتماعية أك النفسية، فال يمكف أف اإلثراء في جزء عمى 
ي النياية تأمؿ في التشخيص الصحيح حساب اآلخر، فالكؿ مشترؾ بطريقتو المقنعة التي ف
 لمكصكؿ لمعالج المطمكب كالخركج مف ذلؾ المرض.

 :مف منظور إسالمي االكتئاب
األكلى التي تزكد الفرد بالطاقة اإليجابية التي  المبنةإف التربية اإلسالمية األساسية ىي 

 اإلسالـ، حيث يسعى كالطمأنينةتجعمو أكثر تكافقان كتكيفان في الحياة، فحينيا يشعر الفرد بالرضا 
 لالرتقاءالفردم أك الجماعي كيسعى  المستكللبث ركح التمتع بالصحة النفسية سكاء عمى 
 لالكتئابالعمماء في محاكلة كضع تفسيرات  اىتـبمجتمع راقي خالي مف المشاكؿ النفسية، كقد 

( حيث قاؿ 139ـ، ص2001القيـ،  ابفالنفسي. فمنيـ مف ربطو بالخمؿ في عمؿ القمب، مثؿ )
أف القمب خيمؽ لمعرفة فاطره كمحبتو كتكحيده، كالسركر بو كاالبتياج بحبو كالرضا عنو كالتككؿ 
عميو، كالحب فيو كالبغض فيو كالمكاالة فيو كالمعاداة فيو كدكاـ ذكره، كأف يككف أحب إليو مف كؿ 

كال نعيـ لو كال سركر كال  ، كأجؿ في قمبو مف كؿ ما سكاه،ما سكاهسكاه، كأرجى عنده مف كؿ 
لذة، بؿ كال حياة إال بذلؾ، ىذا لو بمنزلة الغذاء كالصحة كالحياة، فإذا فقد غذاءه كصحتو فاليمـك 

 .إليو، كرىف مقيـ عميو زاف مسارعة مف كؿ صكبكاألح
ترجع إلى االنغماس  لالكتئاب اإلسالميةأف النظرة  (82ـ، 2006كقاؿ )الخكاجة، 

التي تتمثؿ في العبادة كصمة الرحـ  الركحانيةالمادية كالبعد عف المعاني  المفرط في األمكر
لمفرد كتحقؽ التكازف النفسي  اإلنسانيةككفالة اليتيـ كالصدقة، كغيرىا مف األمكر التي تحقؽ 

 القادر عمى مكاجية مصاعب الحياة.
ـ، 2005بالصراع الناتج عف مخالفة الفطرة، حيث كصؼ )النابمسي،  أيضان سر كفي 

عف الفطرة السميمة، ذلؾ يقكد لمشعكر  االنحراؼ( االكتئاب أنو مرض العصر، كسببو 54ص
 بالذنب كالشعكر بالنقص، كمف ثـ االكتئاب.

( أف 180ـ، ص1997( ك )عبد العزيز، 399ـ، ص2002كاتفؽ كؿ مف )تكفيؽ، 
تئاب ىك اقتراؼ الذنكب كالمعاصي، مما يؤدم إلى الشعكر بالذنب، حيث لـ السبب في االك

 .تختمؼ الثقافات بشكؿ عاـ أف األمراض النفسية تنشأ بسبب الخطيئة كالشعكر باإلثـ
ىي عبادة اهلل ك لمفرد بيدؼ ساـ كغاية في حياتو  اإلسالميلذلؾ عندما يتـ ربط المنيج 

الغاية استخمؼ اهلل األنساف في االرض لمقياـ عمى  سبحانو كتعالى كحده، كفي إطار ىذه
ََ (في قكلو سبحانو كتعالى:  القرآنيةعمرانيا، كىذا ما تؤكده اآليات  إَِّلَّ نَسَ ََواْْلِ ََّ َخيَلُْجَاْْلِ َا ٌَ َو
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ػْتُُدونَِ ََصًَلِِتََونُُصِِكََوََمْيَاَيَ. كقاؿ سبحانو كتعالى )[65الذاريات: ]( َِِلَ ْوَإِنَّ َكُ َرَّبِ ِ اِِتََّلِلَّ ٍَ َوَم
يََ ٍِ َ ىَْػال  .[163األنعاـ: ]( ا

تمؾ المعاني القرآنية تساعد مريض االكتئاب عمى تحقيؽ التكازف كالتكافؽ كالصحة 
يشعره بالقمؽ  النفسية، حيث إف المسمـ يعرؼ غايتو كىدؼ كجكده في ىذه الحياة مما ال

 ش لعبادة اهلل سبحانو كتعالى.كاالكتئاب أك أم مرض نفسي إذا كاف متيقف أنو يعي
ف إيماف المسمـ بالقضاء كالقدر يجعمو قميؿ الحزف، حيث إف اصابتو في مالو أك   فقدانوكا 

َتجعمو ال يستسمـ كال ييأس مف ركح اهلل حيث قاؿ اهلل تعالى: ) ،لعزيز لو َبَّثِ ْشُهَٔ
َ
أ اَ ٍَ جَّ إِ كَاَلَ

َِ َاَّللَّ ََ ٌَِ ًُ يَ غْ
َ
ََوأ ِ ََلَاَّللَّ إِ ِِنَ ٔنَََوَُخزْ ٍُ يَ َتػْ اَََّلَ  .[86يكسؼ: ]( ٌَ

عف نكاىيو  كاالبتعادمف خالؿ االلتزاـ بأكامر اهلل  كالطمأنينةفالمسمـ يستمد شعكره باألمف 
 العبادات، كبذلؾ تتحقؽ الصحة النفسية عند الفرد المسمـ. كأداء

 :أسباب االكتئاب
 :أواًل: األسباب البيولوجية

 العصبية اإلشارة بنقؿ قـكي الذم العصبي الجيازك ة العصبي المثيرات في خمؿ حدكث أف
ـ، 2004)الميالدم،  النفسي باالكتئاب اإلصابة عف المسئكؿ ىك أخرم إلي عصبية خمية مف
نقؿ االكتئاب، حيث لكحظ أف  كجد اف العامؿ الجيني لو أىمية في عممية أيضان (، 65ص

االكتئاب ينتشر في بعض العائالت بشكؿ خاص، كذلؾ يرجع لمعكامؿ الكراثية، حيث كجد أنو 
ـ، 1998، عبد الستاريرتبط أكثر في الجيف األنثكم، كذلؾ لشيكع االكتئاب أكثر عند النساء )

 (.23ص
النقص في معدالت المكاد الكيميائية في أف  (135ص ب، ـ،2001)  شاذليالكيرل 

 كالسمكؾ. المخ كالتي تتمثؿ في السيركتكنيف تؤثر عمى المزاج، ثـ التصرفات
 عمياالكتئاب تمعب دكر ميـ في التأثير  تعالج التي كالعقاقير األدكيةكما أف 

 اليرمكنات بعضل اإلفرازات في مشكمة ىناؾ أف كجد كقد ،المركبات ليذه العصبية االستجابات
 اضطراب ت تعمؿ عمىاالختالال هىذ ثبت أف كقد ،االكتئاب مرضالمصابيف ب األفرادعند 
 لغدد اليرمكنات بعض اختالؿ أيضان  الكيميائية، المثيرات عمي تحتكم التي العصبية الخاليا
نقص افراز حيث يعتبر مشاكؿ مزاجية. ل تؤدم كمكية فكؽ كالغدة الدرقية كالغدة الجسـ

مف  ىكاليكرمكنات المنشطة لمغدة الدرقية، كالخمؿ في افراز المكاد الكيميائية في نياية األعصاب 
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المخ تؤدم إلى  ستقباؿامادة النكرأدريناليف في مناطؽ  نقص، ككجد أف اكتئاب المزاج حد أسبابأ
 .(103ـ، ص1995)العكراف،  الكجدانية كالعاطفية السمككياتفي  اختالالت

 :ثانيا: األسباب الوراثية
 األجياؿ، عبر االكتئاب انتقاؿ ىك بالنسبة لألسباب الكراثية االنتباه يمفت ما أكؿ لعؿ

 كمف االكتئاب، لمرض متعددة حاالت بكجكد تتميز التي األسر دراسة عند نالحظو ما كىذا
 األقارب، كبشكؿ خاص في أقارب في نسبة االكتئاب زيادة أف اتضح فقد النفسية الدراسات خالؿ
 مرض االكتئاب،انتقاؿ  في ة تمعب دكران ميمان الكراثي امؿك الع ذلؾ يشير إلى أفك  ،األكلى الدرجة
 حسب، ك األخرل النفسية االضطرابات كبعض االكتئاب بيف ارتباط كجكد أيضان  كيالحظ

 أقرباء عائمة، أك أفراد لدييـ االكتئاب بمرض المصابيف ثمثي حكالي فإف الطبيعية، اإلحصائيات
 (.59ـ، ص2005)الزغبي،  يعانكف مف مرض االكتئاب

 أحد فييا يككف القطب ثنائي الكجداني االضطراب حاالت%( مف 50أف ) كجد كقد
 ، فمف المحتمؿ أفحد األبكيف مصاب بيذا المرضأبنفس المرض، فإذا كاف  مصابان  الكالديف
%(، أما اذا كاف األبكيف مصابيف 30-25تصؿ ما بيف )بف معرض لإلصابة بنسبة يككف اال

: 2004%( )الميالدم، 40)حكالي لإلصابة تصؿ إلى  االبفض ر بالمرض فإف نسبة تع
65  .)  

 :ضغوط الحياة والعوامؿ النفسية ثالثا:
النكبة  حدكث تسبؽ األحداث الضاغطة التي أف اإلكمينيكية كالمشاىدات الدراسات تقكؿ
 االحتماؿ كاف كربما ،بالنسبة لمحجـ التالية النكبات مف أكثرتككف   يالكجدان ضطراباألكلى لال

 لممخ، البيكلكجية الناحية مف مستمدة تغيرات أحدثت قد األكلى النكبة صاحبتالضغكط  ككف في
 يصبح لذا الكيميائية، المثيرات في كتغير العصبية الخاليا بعض فقداف التغيرات تشمؿ ىذه كقد

كالطفكلة . (413ـ، ص2008)عكاشة،  االكتئاب مف أخرل لنكبات عرضة المريض أكثر
المبكرة تتأثر بشكؿ كبير إذا حدث فييا خبرات صادمة حيث يعتبر ذلؾ مف العكامؿ النفسية 

 يعاني الذم اإلحباط ككذلؾ بعد، فيما النفسي راباالضط الميمة التي قد تميد لحدكث كظيكر
السيطرة عمى  كتككف رغباتو،ل تحقيقو يحكؿ بينو كبيف عائؽ كجكد كوراإلد نتيجة إنساف أم منو

 كفي النياية غالبان ما تؤدم لحكث حالة مرضية ،فقداف األمؿ كالخيبةبالشعكر عف طريؽ  نفسيتو
باإلضافة إلى ذلؾ فإف ضغكط الحياة كبشكؿ خاص عند الطفؿ  .(44ـ، ص2001)الشربيني، 

التخطيط األسرم في  في أحد أفراد األسرة كارتباؾ فقدافيحدث  كأعندما يفقد أحد كالديو، 
، كتشدد األـ في المعاممة كالتربية، كالعزلة األسرية، الصحيحة في أساليب التربيةالمعيكد 
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ـ، 1999كالكضع االقتصادم، كؿ ذلؾ لو دكر ميـ في ظيكر عالمات المرض )شيفر ممماف، 
 (.124ص

أف تعدد األسباب لممرض ليست أىـ مف الكصكؿ إلى نتيجة الشفاء مف  ويرى الباحث
لتأقمـ مع االكتئاب كعدـ القدرة عمى التكافؽ كا ىيالمرض، فالمحصمة التي يصؿ إلييا الفرد 

محيطو كمجتمعو، فالمريض المصاب بالسرطاف يتـ اعطاءه بعض المسكنات التي مف شأنيا أف 
مكاد تقكده لحالة مف اإلدماف بعدما تعكد عمييا ثـ يتـ االنقطاع تخفؼ عنو األلـ الجسدم، تمؾ ال

عنيا بشكؿ فجائي أك تدريجي، ذلؾ يقكده لمدخكؿ بأعراض انسحابيو مف شأنيا أف تبقيو في 
الضيؽ النفسي الذم يفقده القدرة عمى التكفيؽ بيف الداخؿ كالخارج حسب تأثيرات الحياة 

 لتكازف مما يؤدم لمفشؿ كالكصكؿ لحالة االضطراب.كمتطمباتيا، ذلؾ يحدث نكع مف عدـ ا

 :أعراض االكتئاب
 أواًل: األعراض الجسمية:
في بعض  (364ـ، ص1998ك)عكاشة،  (561ـ، ص1977 )زىراف،يتفؽ كؿ مف 

 االستمتاع عدـ أك الجنسية القدرة ضعؼ، اإلمساؾ األرؽ،األعراض الجسمية كالتي تتمثؿ في: 
 الشيية فقدافك ، بالضيؽ كالشعكر الصدر نقباضكا، لمنساء عند الطمث ضطراباتاك ، الجنسي
األلـ ، كظيكر مجيكد بسطعند القياـ بأ كالتعب صداعالكسيطرة ، الكزف كنقص الطعاـ كرفض

ثـ ، الجسمية الصحة عف كاالنشغاؿ يالمرض كىـكغزك الت، كالمفاصؿ الظير آالـ خاصةك 
في بعض األعراض  "عكاشة" كينفرد .الحركي كالبطء كالحركي النفسي كالتأخر النشاط ضعؼ

آالـ القدميف، كاضطراب الجياز ك الركماتيـز العضمي كالمفصمي،  األخرل التي تتمثؿ في
المزمات كظيكر بكؿ، تاضطرابات الثـ زيادة افراز العرؽ، ك اليضمي كزيادة حمكضة المعدة، 

 بشكؿ زائد. الحركية

 ثانيًا األعراض االنفعالية والمعرفية:
( أف األعراض 286ـ، ص1997( ك)عبد اهلل، 326ـ، ص2002)الحسيف،  ترل

االنسحاب  الشعكر بالكحدة االنخفاض العاـ في المزاج االنفعالية لالكتئاب تتمثؿ في:
انخفاض  ،التشاـؤ كاجترار األفكار السكداء ،التردد كعدـ الحسـ ،الشعكر بالفشؿ ،االجتماعي

 الشعكر بالنقص ،كالحزف كالغـ الشعكر باليأس ،كاء المتكررةنكبات الب ،الدافعية عف المعتاد
 ،الميؿ نحك تأنيب الذات كلكمياك  فقداف القدرة عمى الحبثـ ؛ الخارجيفقداف االىتماـ بالعالـ ك 
 .يفكاآلخر  الذات تجاه سمبيو تمقائية أحكاـك  ،فقداف األمؿك  مشاعر الخكؼك 
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نقص القدرة عمى التفكير، صعكبة  كالتي تتمثؿ في:ض بعض األعرا "عكاشة"كيضيؼ 
ر االنتحارية يميا، كالسرحاف كالشركد كالتردد، ككذلؾ األفكااإلدراؾ، تضخيـ األمكر كتيك 
 (.366ـ، ص1998كالسكداكية الكاضحة )عكاشة، 

 ثالثًا: األعراض السموكية:
 عدمو، مف االكتئاب كجكد عمى مؤشرنا يككف ما غالبنا لمفرد الخارجي كالسمكؾ المظير

 مؤشرنا الشخصية نظافتو كعدـ الشعر كاتساخ ، كسيئة قذرة الفرد مالبس تككف أف الممكف فمف
 األنشطة ممارسة كعدـ الجسـ حركة في بطء صكرة في عنو يعبر الذل الكسؿ ككذلؾ ؾ،ذل عمى

 كالتعبير الجسـ حركة فى البطء كىذا بسيطة، بجمؿ الفرد كاستجابة كبطئو، الكالـ قمة ككذلؾ
 لىإ باإلضافة ذا، ىPsychomotor Retardation حركي النفس بالتأخر تسمى كاالستجابات
 الطاقة مستكل في انخفاض ىناؾفيككف   عامة كبصفة اإلنتاجية، كنقص ،االجتماعي االنسحاب
 (. 517ـ، ص1997)زىراف، 

أعراض سمككية أخرل تتمثؿ في فقداف الطاقة، الشعكر باإلجياد،  "الحسيف"كقد أضافت 
قمة ك التمممؿ كالضجر كعدـ االستقرار، ك قمة التفاعؿ كالتكاصؿ مع االخريف، ك التثاقؿ في األداء، 

عالمات اليأس عمى الكجو، كظيكر قمة خركج الكممات، ك انخفاض مستكل الصكت، ك اإلنتاج، 
األفعاؿ المدمرة لمذات ثـ بعض التدخيف القيرم، ك ظافر، قضـ األكظيكر بعض العادات مثؿ 
 (.327ـ، ص2002كمحاكلة االنتحار )الحسيف، 

يعاني مف: الشعكر بالممؿ كالزىؽ، كعدـ بأف الشخص المكتئب  "زكار"كيصؼ 
ما بصعكبتو أك كثرتو، ككذلؾ خمؿ في إة، كتتمثؿ في صكرة خمؿ في النـك االستمتاع بالحيا
ضعؼ التركيز كسرعة التعب، كالنظرة التشاؤمية، ثـ شراىة أك فقداف الشيية، األكؿ فإما بال

كالتفكير في ايذاء نفسو أك اآلخريف، كالتفكير في االنتحار، كالشعكر بالذنب، كالعصبية المستمرة 
 (.671ـ، ص2013 )زكار،

في األعراض النفسية، خاصة في سبؽ أف ىناؾ شبو اتفاؽ  مف خالؿ ما ويرى الباحث
األعراض المتمثمة في الحزف، احتقار الذات، التشاـؤ الشعكر باليأس، األفكار االنتحارية، البكاء، 
األرؽ، القمؽ، الشعكر بالكحدة، الشعكر بالذنب، فقداف الشيية، نقص الكزف أك زيادتو، فقداف 

كانب الرغبة الجنسية، كفقداف االىتماـ كالعزلة االجتماعية، تمؾ األعراض تتضمف جميع الج
الجسمية كالنفسية كاالجتماعية يعاني منيا مرضى السرطاف بشكؿ عاـ، فمعرفة ىذه األعراض قد 

 تشير لكجكد االكتئاب لدل المرضى المصابيف بمرض السرطاف.
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 :تصنيؼ االكتئاب
 االكتئاب يصنؼ أف ,"الطبعة الخامسة"ؼ جمعية الطب النفسي األمريكي يوحسب تصن

:كالتالي  
 :المتقمب المشوشاضطراب المزاج  .1

كيكصؼ ىذ االضطراب بكجكد انفجارات متكررة مف الغضب المفظي كالسمككي، كتحدث 
ثالث مرات أك أكثر اسبكعيان، حيث يككف المزاج بيف نكبات الغضب منفعالن باستمرار ألغمب 

ـ كؿ يـك تقريبا كيككف مالحظ مف قبؿ اآلخريف،  ىا ىذه االنفجارات الغضبية، كتكرار  حيث إفاليك
( شير لـ يخؿي لمدة ثالث أشير 12ف تتكاجد ألكثر مف )أأكثر مف ثالث مرات اسبكعيان يجب 

 .متتالية

 :الجسيـ االكتئابياالضطراب  .2
 مف أعراض يعاني فييا الفرد، األقؿ عمى أسبكعيف لمدة تستمر االكتئاب مف بنكبة تسـيك 

 عمى مف األعراض اثنيفالفترة يجب تكجد كاحد مف  ىذه خالؿك ، متالـز بشكؿ كذلؾ االضطراب
ما فقداف االىتماـ كالمتعة إماىي ك األقؿ  كاألعراض األخرل تتمثؿ في فقداف   ،مزاج منخفض ، كا 

،  أكأك كسب في الكزف، زيادة  ىياج نفسي أك خمكؿ، تعب كفقداف الطاقة كؿ ك نقص في النـك
 ، أفكار عف المكت ك  انخفاض القدرة عمى التركيز،ثـ القيمة كالشعكر بالذنب،  بانعداـالشعكر ك يـك

 كاالنتحار.

 سوء المزاج: -راضطراب اكتئابي مستم .3
 ،الراشديف لدم األقؿ عمى سنتيف لمدة عادة يستمر اكتئابي بمزاج تتسـ يواضطراب حالة كىي

ضافة األطفاؿ، لدل األقؿ كسنة عمى مف  عدديصاحبو  الفرد فإف باالكتئاب الشعكر إلى كا 
،ك  ،لمطعاـ الشراىة أك لمشيية قدافتتمثؿ في ف األعراض  الطاقة انخفاضك  أرؽ أك فرط في النـك

كمشاعر انعداـ األمؿ  القرارات، اتخاذك  القدرة عمى كعدـ ،كانخفاض الشعكر بالقيمة ،التعبك 
جسيمة باستمرار خالؿ  اكتئابيوتكاجد في نكبة يقد  االضطراب ىذا أف إلى باإلضافة( الالجدكل)

 تنقطع األعراض ال أف كما اليكس أك نكبات تحت ىكسية، مف حاالت أم يصاحبو الالعاميف، ك 
 .شيريف مف ألكثر

 :اضطراب سوء المزاج ما قبؿ الطمث .4
في االسبكع األخير قبؿ بداية  االكتئاب كيحدث في معظـ دكرات الطمث بتكاجد أعراض

الطمث كتبدأ بالتحسف خالؿ بضعة أياـ بعد ظيكر الطمث، كتقؿ أك تغيب في األسبكع التالي 
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، كالتمممؿ كغضب كخالفات شخصية، االنفعاليلمطمث، كاألعراض تتمثؿ في عدـ االستقرار 
 المزاج المكتئب كاليأس، القمؽ كالتكتر الممحكظ.

 :المحدث بمادة /دواء االكتئابياالضطراب  .5
مزاج بكىك اضطراب بارز كمستمر في المزاج كالذم يييمف عمى الصكرة السريرة كيتميز 

، كبدليؿ مف التاريخ كالفحص تقريبان  منخفض أك انخفاض االىتماـ أك المتعة في كؿ  األنشطة
أك بعد  بمادة أك السحب مف مادة االنسماـالجسدم كالنتائج المخبرية تككف التطكرات عقب 

التعرض لعقار ما، كتستمر لفترة مف الزمف )مثاؿ، حكالي شير( بعد انتياء السحب أك االنسماـ، 
 يسبب ىذا تدنيان أك احباطان ممحكظيف في األداء االجتماعي كالكظيفي.

 :اضطراب اكتئابي بسبب حالة طبية أخرى .6
كىك اضطراب بارز كمستمر في المزاج كالذم يييمف عمى الصكرة السريرة كيتميز مزاج 

 ك تقريبا كؿ األنشطة، كبدليؿ مف التاريخأمنخفض أك انخفاض االىتماـ أك المتعة في كؿ 
كالفحص الجسدم كالنتائج المخبرية أف االضطراب ىك نتيجة فيزيكلكجية مرضية مباشرة لحالة 

 تدنيان أك احباطان ممحكظيف في األداء االجتماعي كالكظيفي.طبية، يسبب ىذا 
 :اضطراب اكتئابي محدد آخر .7

ينطبؽ ىذا التصنيؼ عمى الحاالت التي تسيطر فييا األعراض المميزة لالضطراب 
، كالتي تسبب احباطان سريريان ىامان أك ضعفان في األداء في المجاالت االجتماعية ياالكتئاب

، لكف ال تفي بالمعايير الكاممة لتشخيص أم مف االضطرابات مف فئة كالمينية، أك غيرىا
 االضطرابات االكتئابية.

ـ استخداـ فئة اضطراب اكتئابي محدد آخر في الحاالت التي يختار فييا الطبيب ايصاؿ  كيت
ضطرابات مف سبب محدد، أف التظاىرات الحالية ال تمبي المعايير المجددة لتشخيص أم مف اال

ئابية، مف أمثمتيا: االكتئاب الكجيز المتكرر، نكبة اكتئاب قصيرة، نكبة ضطرابات االكتفئة اال
 مع عدـ كفاية األعراض. اكتئابيو

 :اضطراب اكتئابي غير محدد .8
ينطبؽ ىذا التصنيؼ عمى الحاالت التي تسيطر فييا األعراض المميزة لالضطراب 

عفان في األداء في المجاالت االجتماعية االكتئابي، كالتي تسبب احباطان سريريان ىامان أك ض
كالمينية، أك غيرىا، لكف ال تفي بالمعايير الكاممة لتشخيص أم مف االضطرابات مف فئة 

 االضطرابات االكتئابية.
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ـ استخداـ فئة اضطراب اكتئابي  في الحاالت التي يختار فييا الطبيب ايصاؿ  غير محددكيت
محدد، أف التظاىرات الحالية ال تمبي المعايير المجددة لتشخيص أم مف االضطرابات غير سبب 

مف فئة االضطرابات االكتئابية، كتتضمف الحاالت التي ال تتكافر عمى المعمكمات الكافية لكضع 
 تشخيص أكثر تحديدان )في أقساـ الطكارئ مثال(.

 :محددات االضطرابات االكتئابية .9
اىر نزعاج قمقي، مع مظاىر مختمطة، مع مظاىر السكداكية، مع مظكتصنؼ كالتالي: مع ا

أكىاـ ىالكس أك ىالكس مكجكدة، مع بدء حكؿ الكالدة، مع  ال نمكذجية، مع مظاىر ذىانية،
ـ، 2013)جمعية الطب النفسي،  ذا كاف، تحديد الشدة الحاليةإالنمط الفصمي، تحديد اليدأة ما 

 (.90ص -74ص

 :عالج االكتئاب
 :عالج عف طريؽ الطب النفسيالأوال: 

البيكلكجية  النظرة مف ظيرت التي الكيربائية بالصدمات كالعالج بالعقاقير العالجإف 
 التي بالحاالت كتستعمؿ كالميدئات، األدكية مف مجمكعة عف عبارة ىي باالكتئاب، لإلصابة
 عالجلم كبالنسبة تأثيران ميدئان،ألف ليا  ، كالتييج التكتر شديدة كتككف ،فييا التقدـ يصعب

 الشديد االكتئاب حاالت في إال يستخدـ ال مف العالج النكع، ذلؾ الكيربائية بالصدمات
. (109ـ، ص1995)العكراف كريكات،  الذاكرة فقداف إلى كيؤدم انتحارية لميكؿ المصاحب

 إلي يؤدم كىذا جمسات (6) إلي (4) مف  جمساتو عدد الكيربائية بالصدمات العالج أف كلكحظ
)سمطاف،  عاؿو  جيد فرؽ كذات بطيئة تصبح إذ ،الكيربائية ية دماغال مكجاتال في كاضح تغيير
في حاؿ  عدـ كجكد  باإلبر، كمف الممكف استخداـ التنكيـ المغناطيسي، كالكخز (246ص د.ت:

لمجراحة عف طريؽ شؽ دكية كالصدمات الكيربائية، كفي حاالت نادرة يتـ المجكء فائدة مف األ
 (.519ـ، ص2005الفص الجبيي كحؿ بديؿ)زىراف، 

 :ثانيا: عالج االكتئاب في النظرية التحميمية
ة بالنظر إلى المكتئب يةمكنكنات الشخص في لمبحثالتحميمية  النظرية يتكجو العالج في

في  األكلىسنكات  الخمس في المكتئب تعرض ليا التي كالصدمات كامنة،ال طفكلةال خبرات
 أىـ مف الدفاعية الالشعكرية العمميات عف كالكشؼ ؿيكالتحك  الحر التداعيحياتو، كيعتبر 

كاليدؼ األساسي مف ىذه العمميات ىك  ،(121ـ، ص1980)عكاشة،  المستخدمة األساليب
 الالشعكر في المكجكدة لمخزكناتا استحضار عمى المريض مساعدة ىكك  ،النظرية بيذه رشاداإل

  (.96ـ، ص1991الشناكم، (معيا كالتعامؿ الشعكر، حيز كاستخراجيا إلى
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 طريؽ عف يتـ النفسي التحميؿ منظكرمف  االكتئاب عالجأف إلى  "عسكر" أشار كقد
زالتيا، االكتئابإلى  التي أدت لمكصكؿ األسباب عف التنقيب  حدة تخفيؼ محاكلة إلى فيسعي كا 
 قسكة كتخفيؼ األنا دفاعات كتقكية ،األكديبي الصراع حؿ كمحاكلة ،الفمية المرحمة في التثبيت
 لعمؿ سعينا النفسية الطاقة كتكظيؼ االنفعالي التنظيـ إعادة مع الذنب عمى الباعثة العميا األنا

 تعبر كي الداخؿ إلى المكجية العدكانية الطاقة مسار كتعديؿ الذات نرجسية نطاؽ خارج عالقات
 .(177ـ، ص1998، عسكرج )الخار  إلى سمككية بطريقة نفسيا عف

 :ثالثا: عالج االكتئاب في النظرية السموكية
حيث يتفؽ كؿ مف )مكاكم،  ،لمعالج السمككي أساليب مختمفة في عالج االكتئاب

عمى بعض األساليب كالتي تتمثؿ في  (132ـ، ص2005، ( ك)زىراف52ـ، ص1997
يعتبر ك  ،االكتئاب ينبعث منيا التي لممكاقؼ مف حساسية العميؿ لمخفض التحصيف التدريجي

 سمكؾمالحظة مف األساليب الميمة كالتي مف خالليا يتـ  السمككيأسمكب التدريب التككيدم 
فنية تسمى فنية  طريؽ عف االكتئابي السمكؾ تعديؿ ىكك آخر  أسمكب كىناؾ المضطرب،

اآلخريف، كتعريفو لو النمذجة، كتككف بتعمـ الفرد سمككيات جديدة مف خالؿ مالحظتو لسمكؾ 
 .سيقـك بو النمكذج مبشكؿ منتظـ، ثـ يطمب مف العميؿ بممارسة نفس األداء الذ

كذلؾ بالتدريب عمى  ،أف مف الممكف استخداـ فنية تعديؿ السمكؾ السمبي "عكاشة"كيرل 
ىذا  حيث إفظرة السكداكية، بعض الفنيات السمككية التي تقكد لتغيير الحاؿ لمكجكد عمية كالن

ثـ بناء سمكؾ جديد بديؿ عف ، عف طريؽ اإلطفاء المرغكب غير يعتمد عمى تغيير السمكؾ
 (.131ـ، ص1980)عكاشة،  السمكؾ غير المرغكب

 :رابعا: عالج االكتئاب في النظرية المعرفية
في ىذا النكع مف العالج يتـ استخالص المفاىيـ الخاطئة كالسمبية المسيطرة عمى ذىف 

يجابية، حيث يتـ إو عف نفسو كمجتمعو، كيتـ استبداليا بمفاىيـ كأفكار أكثر المريض كنظرت
ـ السمبية الخاطئة التي ككنيا  ـ شرح كتكضيح عيكب المفاىي اكساب المريض األفكار االيجابية كيت

 (.kaplan, 1993: p87المريض عف نفسو، كذلؾ لجعمو أكثر قكة في تحقيؽ ذاتو )
لمعالج المعرفي بانو يجب أف يتـ فيو استخداـ فنيات عالجية يتـ فييا  "بيؾ"كينظر 

تنظيـ جمسات تككف مخطط ليا بعناية، كتككف مجدكلة، كيتـ تسجيؿ المعمكمات بكاسطة فنية 
تسمى فينة العمكد الثالثي، حيث يتـ مناقشة ما يجب أف يككف عميو المريض، كيتـ مناقشة 

 تتضمف الجمسات تغذية راجعة لممريضامؿ مع الذات، ك متطمبات الخطة العالجية كالتع
 (REHM,2003, p189-p191). 
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 :خامسا: عالج االكتئاب مف المنظور االسالمي
يستمد قكتو كطاقتو االيجابية مف ( أف اإلنساف 445ـ، ص: 2000)الخطيب، يرل 

النفسية، كتبعده عف التكتر التربية االسالمية السميمة، التي بدكرىا تشعر الفرد بالرضا كالراحة 
 كالحزف كالقمؽ كاالكتئاب.

كقد بيف القرآف الكريـ لمناس أجمعيف أف الطرؽ الصحيحة لتربية النفس البشرية كتنشئتيا 
 م إلى السعادة في الدينا كاآلخرة.السميمة تؤدم لمكصكؿ إلى الكماؿ االنساني، كالذم بدكره يؤد

(َِ َحْٓدِيَل اىُْلرْآَنَ َذَا ََهٰ جًْراإِنَّ
َ
أ ًَْ َلَُٓ نَّ

َ
أ اِْلَاِتَ َحَػٍَْئَُنَالصَّ ََ ِي َُالٍُْؤٌَِِِْيَاَّلَّ َٔمََُويُبَّّشِ ْ ك

َ
أ َ َيََِّّتَِِهَ

ًيا  .[9االسراء:] (َنتِ

العالج الديني بشكؿ عاـ ييدؼ إلى تغيير أفكار المرضى عف أنفسيـ، كعف الناس، ف
لمتعرؼ عمى أساس المشكالت النفسية التي عجزكا عف كجكد حمكؿ ليا، كالتي  أيضان كييدؼ 

 القمؽ كاالضطرابات النفسية كالسمككية فييـ.االكتئاب ك  كانت سبب أساسي في تفشي

سيتـ  ؛ومف خالؿ اطالع الباحث عمى بعض التقنيات لإلرشاد الديني في األدبيات السابقة
خدـ في عالج االضطرابات النفسية مثؿ االكتئاب, وىي والتي يمكف أف تست ؛استعراض بعضيا
 عمى النحو التالي:

 اإليماف بعقيدة التوحيد: -1
يًِا)قاؿ تعالى:  تِ ٌُّ ًٔراَ ُُ إَِِلُْسًَْ ُزَنْلََا

َ
ًََْوأ بِّسُ ََرَّ ِ ٌّ َْاٌنَ ًَةُْر انلَّاُسَكَدََْجاءَُز َا َ حُّٓ

َ
أ َا ]النساء:  (يَ

 كبيرة تقكده ليغير مفيكمو عف نفسو كاآلخريف . فاإلنساف يكلد بطاقة ركحية كايجابية[147
المجتمع، ككذلؾ معرفة ىدفو في الحياة، ثـ يمتمئ قمبو بحب اهلل كرسكلو كالناس أجمعيف، ذلؾ ك 

 الحب الذم يبعث الشعكر باألمف كاالطمئناف.

 التقوى: -2
(ًَََ مْرِهَِيُْْسا

َ
أ َ َْ ٌَِ ََلُ َ َََيَْػْو َ َاَّللَّ َحخَِّق َ َْ ٌَ ىي االبتعاد عف ارتكاب المعاصي ك  ،[4]الطالؽ:  (َو

التقكل  حيث إفيسيطر عمى ميكلو كأىكائو، ك دكافعو كأف يتحكـ االنساف بانفعاالتو ك  كالذنكب،
تتضمف مفيـك تكخي االنساف الحؽ كالعدؿ كاألمانة كالصدؽ، كتبعده عف الظمـ كالعدكاف 

 .(456ـ، ص2000)الخطيب، 
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 :االعتراؼ بالذنب -3
َحػٍَْْوَ) ََ ٌَ اَو ًٍ ََدُفًٔراَرَِّخي َ ِدَاَّللَّ َََيِ َ َاَّللَّ فِرِ غْ َْصخَ َي ًَّ

ثُ َ ُّ َص َجْف َ وَْحَْظيًِْ
َ
أ ًٔءَا  .[110]النساء:  (ُش

مف تأنيب  كيخفؼ ،ثـحساس بمشاعر الخطيئة كاإلإليزيؿ ا فاعتراؼ االنساف بما في نفسو
 (.331ـ، ص1980الضمير، كيزكي النفس كيريحيا لتصبح مطمئنة )زىراف، 

 :التوبة -4
َُك) ََحَغْفُِرَاَّلُُّ َاَّللَّ َإِنَّ َۚ ِ ََرَّْْحَثَِاَّللَّ ٌِ ًَََّْلَتَلَُِْطَٔا ُفُِصِٓ

َ
أ َٰ لََعَ ْْسَفَُٔا

َ
َأ ََ ِي ِغتَادَِيَاَّلَّ يََا َْوَ ُّ َُّ إِ َا ِيػً ََ َٔبَ

ًَُ َالرَِّخي ىَْغُفُٔر َا َٔ إف الشعكر بالذنب ىك الذم يسبب لإلنساف الشعكر باأللـ  [53]الزمر:  (ُْ
لو، كأف النفسي، لذلؾ العالج النفسي يقكد لتغيير فكرة المريض عف خبراتو السابقة بإعادة األمؿ 

 يصبح أكثر قبكؿ لذاتو عف طريؽ التكبة.ينظر لمحياة بشكؿ جديد ك 

 :الصبر -5
اْشخَػِئَُِا) ٌََُِٔا آ َ ََ ِي اَّلَّ ََٓا حُّ

َ
أ َا ًَلةَِيَ ََوالصَّ ْْبِ ََََةِالصَّ ي ةِرِ ا َعَالصَّ ٌَ َ َ َاَّللَّ فالصبر  [153]البقرة:  (إِنَّ

يشعر االنساف باألمف كالطمأنينة، كيساعد االنساف في عدـ االنييار لممصائب كالصدمات التي 
 (.279ـ، ص1997يتعرض ليا )نجاتي، 

 :التوكؿ عمى اهلل -6
(َ َٔ ُٓ َذ َ ِ َاَّللَّ َلََعَ ْ َّكَّ َٔ َحخَ َ َ ٌَ ََُّو يعتبر التككؿ عمى اهلل زادان ركحيان يبعث  ،[3]الطالؽ: (َخْصتُ

 (.334ـ، ص1980،)زىراف الطمأنينة في حياة الفرد، يخمصو مف القمؽ كالخكؼ مف المجيكؿ

 الذكر واالستغفار: -7
َدُفًٔرَا) ََ ََََيِدَِاَّللَّ يَْصخَغْفِرَِاَّللَّ َُّثًََُّ َجفَْص ًَْ وَْحَْظيِ

َ
أ ًٔءَا َحػٍَْْوَُش ََ ٌَ حيث  ،[110]النساء:  (رَِّخيًٍاَو

ـ نفسو، فال يقنط مف رحمة اهلل إف بؿ ، اإلنساف غير معصـك مف الخطأ، فإذا شعر أنو أخطأ كظم
 (.361ـ، ص1998ستغفر، كيثؽ بأف اهلل غفكران رحيمان. )زىراف، ييجب أف يذكر ك 

 :الدعاء -8
طمب المساعدة منو كالمجكء إليو في كشؼ الضر كعند ك كىك سؤاؿ اهلل القريب المجيب 

اََدََعنَِ)الشدائد، فقاؿ تعالى  ذَ إِ اِعَ َادلَّ َٔةَ ِجيُبََدغْ
ُ
أ يٌبَ رِ

كَ َ ّّنِ إِ فَ َ لََمَِغتَادِيََخِّنِ
َ
َشأ َا البقرة: ] (ِإَوذَ

كينة كىك عالج نفسي يشعر بالطمأنينة كالس ؛الدعاء سمك ركحي يقكم االيماف الفردم، ف[186
 (.459ـ، ص2000)الخطيب،  الضيؽ كاليـ كالكرب يزيؿك 
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 :العبادات -9
التقرب إلى اهلل بالعبادات، إذ  لسعادة كاألمف كالراحة النفسية ىكإف سبب شعكر االنساف با

تمده بالطاقة الركحية التي تزيؿ عنو متاعب الحياة كتساعده في بناء شخصية سكية تتسـ 
 .(131، صق1422بالصحة النفسية )النمرم، 

مف خالؿ االستعراض السابؽ كعممو مع مرضى السرطاف أف التديف يكلد ركح ويرى الباحث 
الطاقة اإليجابية لدل المرضى، فاالقتناع التاـ بقدرة اهلل عمى التغيير كالصبر عمى البالء ليي 
مف أسباب تخفيؼ اليمـك التي يتعرض ليا المريض، ككذلؾ االستغفار كالتسبيح كالذكر كالتالكة 

د تنسي المريض ما يفكر فيو مف ىمـك كأمراض، كأف أمر اهلل كاقع كليس لإلنساف سمطة عميو ق
غير الصبر كالدعاء، فااللتزاـ الديني لدييـ يقكد الفرد لمتخفيؼ مف األعباء التي يحمميا ىؤالء 

 المرضى.
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 :(نمو ما بعد الصدمة)المبحث الثالث 
 :مقدمة

خاصة عمـ النفس مصطمحات الحديثة في  عمـ النفس ك يعتبر نمك ما بعد الصدمة مف ال
اإليجابي حيث اقترح ىذا المصطمح عالـ النفس "ريتشارد تيداشي" كيقصد بو بشكؿ عاـ أف 

األحداث الصعبة التي يتعرض ات ك الصدم حيث إفالضربة التي ال تقتمؾ مف الممكف أف تقكيؾ، 
الفشؿ عف اإلحباط ك  نب ايجابي، بعيدان جايككف ليا  أفليا اإلنساف خالؿ حياتو مف الممكف 

 المعنكيات المرتفعة.اليأس، قريبة مف األمؿ كالنجاح ك ك 
 :الصدمة تعريؼ نمو ما بعد

يده الفرد نتيجة التغير النفسي اإليجابي الذم يش بأنو: (Tedeschi et al., 2004:1) يعرفو
في مستكل األداء، تمؾ الظركؼ  رتفاعاالالمحف كالشدائد، كالتي تؤدم إلى تعرضو لمصدمات ك 

تمثؿ مجمكعة مف التحديات يسعى الفرد لمتكيؼ معيا مما يقكد الفرد لمتغيير في شخصيتو مف 
  خالؿ نظرتو لنفسو كعالقتو باآلخريف كنظرتو لمعالـ مف حكلو.

كمف خالؿ اطالع الباحث عمى تعاريؼ نمك ما بعد الصدمة، كجد أف أغمبيا تشترؾ في 
 يجابية ناتجة عف حادث صادـ.إت كجكد تغييرا

 & Zoellner)تعريفات الكمف األخصائييف النفسييف الذيف اشترككا كاتفقكا في ىذه 
Maercker, 2006:628) ك(Ho et al., 2004:377) ك(Hefferon et al., 

فقامكا بتعريؼ نمك ما  (Garnefski et al., 2008:270)ك (Jirek, 2011)ك (2009:343
عبارة عف تغيرات نفسية إيجابية، تنشأ مف التعرض ألحداث كخبرات صادمة،  بعد الصدمة بأنيا

رتفاع في األداء إبأف ىذه الصدمات تؤدم إلى  (Ho et al., 2004:377) أضاؼكما 
كالمستكل الكظيفي في بعض مجاالت الحياة، خاصة األشخاص الذيف لدييـ خبرات صادمة 

 متتالية. 
 :العوامؿ المؤثرة في مرحمة نمو ما بعد الصدمة

كالجنس كالعمر كالمستكل التعميمي، كمستكل الدخؿ  ليا  االختالفات الديمكغرافيةف إ
األبحاث تشير إلى أف اختالؼ  حيث إفتأثيرىا القكم في اختالؼ مستكيات نمك ما بعد الصدمة 
ـ مف أف األدلة ال تزاؿ غير كاضحة، الرغىذه المتغيرات أدل إلى اختالؼ مستكيات النمك، كب

مف نمك ما بعد الصدمة قد كجدت العديد مف الدراسات أف النساء أفضؿ في التعامؿ مع ف
الرجاؿ، كقد كجدت بعض الدراسات أف صغر السف مرتبط بالحصكؿ  عمى المزيد مف النمك 
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بمستكيات الدخؿ  يميؿ الى أف يككف مرتبط نمك ما بعد الصدمة أف، ك بالمقارنة مع كبار السف
 & Kashdan) ككؿ ىذه المتغيرات تختمؼ باختالؼ الحدث الصادـ ،المستكل التعميميك 

Kane, 2011:84). 
في المساىمة في  ميـدكر ليا لتفاؤؿ كالدعـ االجتماعي كاستراتيجيات التكيؼ يعتبر اك 

فالتفاؤؿ كىك اقرار ذاتي  .(Prati & Pietrantoni, 2009:364-388)نمك ما بعد الصدمة
لمشخص بتكقع حدكث أشياء ايجابية بالرغـ مف كجكد كقائع سمبية، فالتكيؼ عمى ىذا األسمكب 
يعكس مدل كجكد الكىـ اإليجابي كالتكقع الجيد، حتى لك كانت الكقائع تشير الحتمالية حدكث 

جابي كالذم ىك مكجكد نتائج سيئة، فالخبرات تظير أف التعزيز الذاتي يؤدم الى التكىـ اإلي
طبيعي لتمؾ الشخصية، فاألشخاص المتفائمكف يككف لدييـ التكىـ اإليجابي أعمى مف األشخاص 

 Zoellner et) المحبطيف، كذلؾ التفاؤؿ يساعد كيساىـ بشكؿ أكبر في نمك ما بعد الصدمة
al., 2008:245). 

فعند العثكر عمى  ،في تطكر نمك ما بعد الصدمة ىامان  كالدعـ االجتماعي يمعب دكران 
فرصة تقكد لالنفتاح النفسي، كتنشيط كتنمية العمميات المعرفية كاإلدراكية لرسـ كجية نظر 
 جديدة، فالدعـ االجتماعي يساعد الناس لمعثكر عمى معاني جديدة لمحياة، ليقكد لدييـ نمك ما بعد

 .(Schroevers et al., 2010:74) الصدمة
عمى مرضى السرطاف أظيرت أف  (Ho et al., 2004:377)قاـ بيا  كأجريت دراسة

يجابية إالدعـ االجتماعي يعمؿ عمى تحسيف الصحة النفسية لتككف أفضؿ، كتؤدم إلى تغيرات 
تؤدم إلى استثارة إيجابية ممحكظة، كذلؾ بمساعدة المريض بإعادة تفسير المكاقؼ كلكف بطريقة 

 يقكد إلى المساعدة في نمك ما بعد الصدمة.العممية اإلدراكية، ذلؾ 
بالنسبة الستراتيجيات التكيؼ كدكرىا الياـ في نمك ما بعد الصدمة، فأكد  أما

(Scrignaro et al., 2011:823-831)  أف ىذا العامؿ يتأثر في الحصكؿ عمى الفيـ
العميؽ لمصدمة، بعد التعرض لمحدث الصادـ كالتعرؼ عميو بشكؿ كاعي كجيد، كالتركيز عمى 

مع إيجابي بشكؿ  ث الصادـ، حيث يؤدم إلى االرتباطة لمحدعمميات المكاجية كالقبكؿ النشط
   نمك ما بعد الصدمة كالتكيؼ معو.

كيعتقد "جاياكيكرمي" أف الشخصية كىي دراسة كمعرفة الخصائص المختمفة مف حيث 
اإلدراؾ، كالسمكؾ، كميكانيزمات الدفاع لمفرد، تؤثر بشكؿ أساسي في نمك ما بعد الصدمة الذم 

 أف (Jayawickreme & Blackie, 2014:312-331)فقد رأل  لصدديركز مف خالؿ ىذا ا
، لذلؾ تـ االىتماـ بالشخصية ر عمى شخصية الفردبشكؿ كبي تؤثر ةأحداث الحياة الصادم



53 

 

كما أف سمات الشخصية كاالنبساط كاالنفتاح كالقبكؿ  ليا  كعامؿ ميـ في نمك ما بعد الصدمة،
 .(Garnefski et al., 2008:270) أىمية كبرل في القيادة لنمك ما بعد الصدمة

مع ( أف ىناؾ ارتباط كثيؽ ـ1996) "ككالييكف تيداشي"حيث أكجدت دراسة قاـ بيا 
أف األشخاص المنبسطكف استخدمكا مصادر  ة أبعاد نمك ما بعد الصدمة، حيث كجدكاكاف

اجتماعية كدعـ اجتماعي بشكؿ أكثر فعالية مف اآلخريف، كبالتالي كانكا أكثر احتمالية لنمك ما 
 .(Tedeschi & Calhoun, 1996:455) بعد الصدمة

 كأحد أعمدة قياسكأنو  ،بنمك ما بعد الصدمة ىك عامؿ آخر مرتبطالذم ك  األمؿكيعتبر 
 بشكؿ مؤكدمنذ فترة طكيمة إيجاد طرؽ لقياس ذلؾ صعكبة  بالرغـ مف، نمك ما بعد الصدمة

ي دراسة أجريت فف، خالؿ مرحمة الطفكلة المبكرة لدل الفرد و يحدثفإن كفقا لنظرية األمؿف فعاؿ،
( 1025)تـ تقييـ مشاركيف عددىـ ك بينت أىمية األمؿ بيف الناجيف مف الصدمات،  مؤخران 
نتائج أف الصدمة في الطفكلة كانت مرتبطة مع كأظيرت ال كفقا لمقياس الميكؿ لألمؿ، مشاركان 

 األفرادىذه النتائج تشير إلى أف  ألمؿ لدل الشخص البالغ، كبالتاليمستكيات أقؿ بكثير مف ا
نمك ما بعد  الذيف لـ يختبركا الصدمة في الطفكلة قد يككنكا أكثر عرضة ألف يتطكر لدييـ

 .(Ai et al., 2007:55) عند كصكليـ مرحمة البمكغ الصدمة

 :نمو ما بعد الصدمة فاعرتاالعوامؿ التي تؤثر في 
 مستوى الصدمة ونوعيتيا: .1

 )أبك ذلؾ بإجماع عدد كبير مف الباحثيفلصدمة تؤدم إلى أعراض أكثر شدة ك إف شدة ا 
ككارث مف صنع الغالب عبارة عف ككارث طبيعية، ك كالصدمات في  ،(13ـ، ص2016فسيفس، 

 األفراداإلنساف، حيث تختمؼ ردكد األفعاؿ حسب الضغط الكاقع عمى الفرد، ككذلؾ استجابات 
 تختمؼ مف شخص ألخر كذلؾ يعتمد عمى:

o ظركؼ الصدمة كالمدة كالنكعية كاألشخاص. 
o الفركؽ الفردية بيف األشخاص. 
o ،(18، صـ2000 طرؽ مكاجية المشكالت كالتعامؿ مع المكاقؼ الصادمة )مكسى. 

 :صادمان  أف ىناؾ عامالف يجعالف الحدث حدثان إلى كأشار "الحجار" 
o صابة خطيرة تمحؽ بالشخصالتيديد بالمكت أك إ 
o  ،(.21ـ، ص2011الشعكر القكم بالخكؼ كالعجز )أبك شريفة 
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أف قكة الصدمة كنكعيتيا كمدتيا كالظركؼ الشخصية ىي العكامؿ التي قد  ويرى الباحث 
في تككيف  بي أك االيجابي الناتج عف الصدمةتسيـ كتشترؾ في تككيف أحد االتجاىيف السم

 اضطراب كرب ما بعد الصدمة، أك نمك ما بعد الصدمة.

 الدعـ االجتماعي الجيد: .2
األسرة، كعممية الدعـ االجتماعي تظير طريؽ يعتبر المنظكر االجتماعي البيئي، كدكر  

ميمة كمؤثرة في عممية النمك، فتكيؼ الفرد مع األسرة يؤدم إلى خفض مستكل القمؽ، كأعراض 
 ,.Kazak et al) اضطراب كرب ما بعد الصدمة، كالتي بدكرىا تسيؿ في نمك ما بعد الصدمة

1997:122). 
كييعرؼ الدعـ االجتماعي بطرؽ مختمفة أشيرىا أنو قائـ عمى ثالثة أنكاع تتضمف الدعـ  

ـ اعتبار لى قياسات أفضؿ، يؤدم إالدعـ تكقع ك كالدعـ االنفعالي.  ،المعمكماتي، الدعـ الحسي كيت
مدعـ االجتماعي الذم مقارنة بالمقدار الحقيقي ل أكثر عالقة بالمتغيرات الصحية كالنفسيةال أف

فإف العالقة بيف األنكاع الثالثة المذككرة لمدعـ االجتماعي كعالقتو بالمتغيرات  لذلؾ تمقاه الفرد،
 ماعي كنمك ما بعد الصدمةالصحية كالنفسية ليست دائمان كاضحة، كأف العالقة بيف الدعـ االجت

 ,Diggens) ال زالت غير كاضحة تمامان، بالرغـ أف الدعـ االجتماعي يمعب دكران ىامان  أيضان 
2003:6). 

 عممية ادراؾ الصدمة: .3
مف شخص ألخر، فقد  ؼعممية استجابة الشخص لمصدمة تعتبر نسبية، حيث تختم  

، كذلؾ يرجع إلى عممية إدراؾ كؿ الصادـنالحظ اختالؼ ردة الفعؿ لشخصيف لنفس الحدث 
فقط، بؿ يكجد عكامؿ اخرل تؤثر في العممية اإلدراكية لمحادث تتمثؿ  شخص لمحدث، كليس ذلؾ

 .(Qouta, 2000:11) في القدرات العقمية، كالفاعمية السمككية، كالعالقة الكالدية

 فعالية الذات: .4
كىي حكـ الفرد عمى سمككياتو في المكاقؼ الغامضة، كمعرفة ردة فعمو لتمؾ المكاقؼ،  

 (.423ـ، ص2013)حجازم،  كبذؿ جيد لمكصكؿ لإلنجازحيث يتـ فييا مكاجية صعكبات 

 القدرة عمى تقدير المعتقدات: .5
القدرة عمى النجاح ك ك  فيـ الشخص لما يمتمؾ مف قدرات كامكانيات تؤدم إلى اإلنجاز إف 

، بذلؾ يككف ليا تأثير في عممية (125ـ، ص2011) خطاب،  التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة
 .تطكر كنمك ما بعد الصدمة
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 القدرة عمى البحث عف معنى جديد لمحياة: .6
دراؾ الفرد لقيمة حياتو كأف لديو أىداؼ يريد تحقيقيا بالرغـ مف صعكبتيا إإف  

(، يؤدم لالرتباط بأداء إيجابي في الحياة النفسية 337ص: ـ2010 كمشقتيا)عبد الحميـ،
 .(Schnell & Becker, 2006:117) كالصحية كالجسدية لمفرد

 خصائص الحدث الصادـ: .7
نساف سكاء عمى المستكل الجيد أك السيئ، دث الصادـ أىمية في تحكؿ حياة اإليعتبر لمح

قكيان كمما زاد تشتت الشخص في حياتو،  كمما كاف الحدث الصادـ فبعض الدراسات كجدت أنو
 (Diggens, 2003:6). نمك ما بعد الصدمة ككممات زادت الفرص لحدكث 

 العمر والجنس:  .8
نمك ما بعد  ف عمر الشخص يساىـ في تحديد مقدارأ (Diggens, 2003:6)يعتبر 

الصدمة، فبعض الدراسات كجدت أف البالغيف سجمكا مقداران أعمى في نمك ما بعد الصدمة مقارنة 
  ،كقد يعزم ذلؾ إلى أف صغار السف لدييـ مركنة أكبر في تقبؿ تغيرات الحياة ،بكبار السف

العمر كمقدار نمك ما  فبعض الدراسات كجدت أنو ليس ىناؾ عالقة بيف ذلؾكعمى العكس مف 
 .بعد الصدمة

مقدار أعمى مف نمك ما بعد الصدمة مقارنة  كدراسات قميمة أظيرت أف النساء يطكرفى 
كجدت أف الفتيات يطكرف  (Laufer & Solomon, 2006:429)دراسة  حيث إفبالرجاؿ، 

 فقد ذلؾ،  النقيض مف كفي دراسات أخرل عمىؿ، نمك ما بعد الصدمة بشكؿ أكبر مقارنة بالرجا
 كجدت أنو ليس ىناؾ أم اختالفات بيف الرجاؿ كالنساء في مقدار نمك ما بعد الصدمة

(Diggens, 2003:6). 

 :الديانة .9
جة نمك ما بعد العديد مف األبحاث أظيرت أف ديانة الشخص كمعتقداتو تؤثر عمى در 

أثر كبير في نمك  التي ترل أف التديف لو (Laufer et al., 2006:429)مثؿ دراسة الصدمة، 
 ؛ فإف المشاركة الدينيةكلدعـ ذلؾ ندما يحدث تغير في تمؾ المعتقدات،خاصة عما بعد الصدمة، 

لحياة  جديد عطي معنى كىدؼت التيليذه الديانة  لمفرد ، كمستكيات التغير الجكىرمالدينيتقبؿ الك 
نمك ما بعد  ركمستكل تطك  ، كؿ ذلؾ لو عالقة كطيدة بمقدارالذم تعرض لمصدمة الشخص
 .(Calhoun et al., 2000:521)الصدمة 
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 :المزاج .10
مزاج الشخص يتغير مف كقت آلخر،  حيث إفالعالقة بيف المزاج كنمك ما بعد الصدمة،  إف

كالمزاج ييستخدـ كعامؿ تنبؤم لنمك ما بعد الصدمة ككمقياس لمخرجاتو. دراسات أخرل تـ 
اجراؤىا عمى مرضى بالسرطاف أكضحت أف المزاج السمبي أك اإليجابي لـ يكف لدييما تأثير ىاـ 

بيقيا عمى مجتمعات فبعض الدراسات التي تـ تط ؛عمى نمك ما بعد الصدمة. عمى عكس ذلؾ
أخرل مثؿ النساء المصابات بأمراض مزمنة كطمبة الجامعات الذيف تعرضكا لصدمات متنكعة، 

 ,.Sears et al)كجدت أف ىناؾ عالقة ذات صمة بيف المزاج االيجابي كنمك ما بعد الصدمة
2003:487) . 

 :(PTSD( باضطراب كرب ما بعد الصدمة )PTGعالقة نمو ما بعد الصدمة )
في العادة اضطراب كرب ما بعد الصدمة  إف (Walter & Bates, 2012:155)يرل 

ما نمك ما بعد الصدمة تككف نتائجو ايجابية، كيبدك لنا منطقيا مف خالؿ يككف لو نتائج سمبية، أ
 تجاىيفمة في ااضطراب كرب ما بعد الصدأف نمك ما بعد الصدمة ك  ؛النتائج االطالع عمى
لنا أف أعرض في الحقيقية كثير مف نظريات اضطراب كرب ما بعد الصدمة تظير ك متضاديف، 

مع األشخاص كتجتمع اضطراب كرب ما بعد الصدمة غالبا ما تتكاجد نمك ما بعد الصدمة ك 
 تعرضكا ألحداث صادمة.كاجيكا ك الذيف 

بعد ما  كرب األحداث الصادمة ليس مف شيمتيا فقط أف تطكر أعراض اضطرابك 
حدث تغيرات ايجابية، ي الذمتجو نحك نمك ما بعد الصدمة، تالصدمة، بؿ مف الممكف أف 

لي، إال أنو يمكف بالرغـ أف األحداث الصادمة صعبة التحكـ فييا، كتعرض الشخص لتيديد عاك 
 .(Kleim & Ehlers, 2009:45)التكيؼ مع الصدمة.التأقمـ ك 
ما بعد الصدمة كنمك ما راب كرب طاضعراض لمعرفة العالقة بيف أ جريتأكفي دراسة  

 مف الذيف تعرضكا لمصدمات (%74.4)بعد الصدمة لممراىقيف في المرحمة اإلعدادية، فكجد أف 
قد أظيركا كطكركا مشاعر نمك ما بعد ك كجد عندىـ أعراض خفيفة إلضراب ما بعد الصدمة، 

الصدمة، كبذلؾ كجدت ارتباط ما بيف أعراض ما بعد الصدمة كنمك ما بعد الصدمة، باإلضافة 
اسة أف الفتيات أكدت ىذه الدر ك إلى ذلؾ كجد أف التديف لو أثر أكبر في نمك ما بعد الصدمة، 

 .(Laufer et al., 2006:429) ك ما بعد الصدمة أكثر مف الفتيافيتمتعف بمشاعر نم
الذم ظير عمييـ أعراض شديدة  األفرادأف  (Walter et al., 2012:155)كيرل 

الضطراب كرب ما بعد الصدمة ظير عمييـ قابمية أعمى لنمك ما بعد الصدمة مف أكلئؾ الذيف 
ذلؾ، فقد كجدكا أف  كمع ذلؾ فبعض الباحثيف يركف النقيض مف ،تعرضكا ألعراض أقؿ حدة
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ـ قابمية أقؿ لنمك ما الذيف تعرضكا ألعراض شديدة مف كرب ما بعد الصدمة كانت لديي األفراد
اضطراب ما كفي بعض الدراسات لـ يتـ إيجاد أم عالقة ذات داللة بيف أعراض  بعد الصدمة،

 بعد الصدمة كنمك ما بعد الصدمة.
نمك ما بعد بيف اضطراب كرب ما بعد الصدمة ك  أف العالقة )ليفف كآخركف( حددكقد  

 الصدمة تتبع أربعة أشكاؿ:
أف أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة يقمؿ مف األداء الكظيفي كيدني مف جكدة الحياة،  - أ

 بالنمك. سمبان  يرتبطكبالتالي 
النمك ال يحدث إال في ظؿ كجكد أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة كبالتالي يفترض  - ب

 إيجابيةعالقة 
 اضطراب ما بعد الصدمة كالنمك نتائجيـ منفصمة كمتباعدة، لكف يمكف أف تتعايش مستقبال. - ج
 نخفاضاك  ارتفاع حيث إفالعالقة بيف اضطراب ما بعد الصدمة كالنمك تتبع منحنى مقمكب،  - د

مستكيات أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، تطكر نمك ما بعد الصدمة أكثر مف المستكيات 
  .(Levine et al., 2008:492) المتكسطة ألعراض اضطراب ما بعد الصدمة

األحداث  تنتج عنياأعراض اإلجياد الناتجة عف اضطراب كرب ما بعد الصدمة  إف 
 فيي مفكبالرغـ مف ذلؾ المفترض في العادة أف تؤدم إلى نتائج سمبية، ،  التي مفالمؤلمة 

الممكف أف تؤدم إلى نتائج ايجابية، كىي ما تسمى بنمك ما بعد الصدمة. ففي سياؽ المرضى 
تحسف في أعراض ك المشخصيف بمرض السرطاف، قد ظيرت نتائج ايجابية لنمك ما بعد الصدمة 

ف نمك ما بعد الصدمة قدـ فكائد ميمة إاالكتئاب كبعض السمككيات الصحية، كمع ذلؾ ف
 Morrill et) يح الخراب الذم حدث مف بعد اجياد ما بعد الصدمة لتمؾ الفئاتكتعكيض كتصم

al., 2008:948). 
بأف الخمط في ىذه النتائج قد أكحى لمباحثيف  أف (Walter et al., 2012:155)كيرل 

يقترحكا أف العالقة بيف أعراض النكعيف يككف أفضؿ تفسير ليا ىك أنيا عالقة تأخذ شكؿ 
المنحنى، فكمما كاف مقدار الكرب الالـز مطمكبان لبدء عممية النمك، كاف ىناؾ كركب أشد تمنع 

مـ تجد عالقة ثابتة بيف أعراض أجريت فكمع ذلؾ فإف تحميالت بعدية حديثة  ،ذلؾ مف الحدكث
أف التحميؿ البعدم ألغمبية الدراسات ذات العالقة  ابعض الباحثيف كجدك ك  ،النكعيف كمقدار الكرب

 لـ تظير أم عالقة ميمة بيف نمك ما بعد الصدمة كمقدار الكرب.
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 :نمو ما بعد الصدمة وعالقتو بالصحة النفسية
صر الحاضر، تعتبر الصحة النفسية مف العمـك الميمة في حياة البشر، كخاصة في الع 

كيكاجو األزمات المتكررة، كالتي مف  اإلحباط المختمفة،فكثير مف البشر يتعرض أللكاف الصراع ك 
 نفسي، كتخؿ بتكازف الصحة النفسية.الممكف أف تؤثر في كضعو ال

 فالصحة النفسية حالة مف التكازف كالتكامؿ بيف الكظائؼ النفسية لمفرد، كتؤدم بو أف 
يقبمو المجتمع، بحيث يشعر جراء ذلؾ بدرجة مف الرضا كالكفاية يسمؾ طريقة تجعمو يتقبؿ ذاتو، ك 

 (.81ـ، ص1997)كفافي، 
يا ( أف الصحة النفسية ىي حالة دائمة نسبيا، يككف في9ـ، ص1997كيرل )زىراف،  

يككف قادرا آلخريف ك ماعيا( كيشعر بالسعادة مع نفسو كااجتالفرد متكافقا نفسيا )شخصيا كانفعاليا ك 
استغالؿ قدراتو، كمكاجية مطالب الحياة، تككف شخصيتو متكاممة سكية كيككف تحقيؽ ذاتو ك عمى 

 سمككو عاديا بحيث يعيش بسالمة كسالـ.
، لمتمتع ان ، غير محددشامالن  كاسعان  إيجابيان  يؤكد "فيمي" أف الصحة النفسية تأخذ طريقان ك  

يتقبؿ ذاتو، كيتقبؿ األخريف )فيمي، ضى الفرد عف نفسو، ك أف ير بحياة خالية مف األزمات، ك 
النمك  حيث إف(، كىذا المفيـك يرتبط بنمك ما بعد الصدمة مف حيث اإليجابية، 15ـ، ص1990

يتبعو تغيرات نفسية ايجابية بعد مكاجية المحف كالصدمات، التي تؤدم إلى تكيؼ الفرد مع ىذه 
 الصدمات بطريقة ايجابية.

ؤدم إلى االرتفاع في مستكل األداء، تمؾ الظركؼ تمثؿ يالتغير النفسي اإليجابي  كىذا
في شخصيتو مف خالؿ مجمكعة مف التحديات يسعى الفرد لمتكيؼ معيا مما يقكد الفرد لمتغيير 

 .(Tedeschi et al., 2004:1) عالقتو باآلخريف كنظرتو لمعالـ مف حكلونظرتو لنفسو ك 
" كجكد العالقة بيف االكتئاب المنخفض كارتفاع اإليجابية كنمك ما بعد كيؤكد "جارنيفسكي  

الصدمة، بالرغـ مف عدـ كضكح بعض الدراسات ليذه العالقة، كبشكؿ عاـ لكحظ أف العالقة 
، (Garnefski et al., 2008:270)تشيد مستكل كضكح أكثر عند كجكد مستكل ضغكط أقؿ 

الصدمة أقؿ كأعراض االكتئاب أقؿ فذلؾ يشير إلى تطكر نمك ما بمعنى أنو كمما كانت أعراض 
 بعد الصدمة.

جراء دراسة بعيد كعالقتو بالصحة النفسية تـ إكلمتنبؤ بنمك ما بعد الصدمة عمى المدل ال 
 بيفما لمدة في اعمى المرضى المشخصيف بسرطاف الثدم عمى المدل البعيد، كذلؾ بعد التشافي 

ؿ ىذه الدراسة تكحي بكجكد نمك ما بعد الصدمة، كذلؾ بكجكد جكدة حياة بشك ،ان عام (5-15)
فضؿ، كذلؾ مقارنة بالمدل القريب أم أقؿ مف خمس أفضؿ مما أدل لكجكد صحة نفسية أ
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 ،(Lelorain et al., 2010:14)سنكات، أم كمما زادت مدة ما بعد الصدمة كاف النمك أفصؿ
عبر الكقت لكي يتأقمـ الشخص مع  يحدث تدريجيان نمك ما بعد الصدمة  فإفبشكؿ عاـ ك 

الصدمة، بالرغـ مف أف قميؿ مف الدراسات تدعـ ىذا االقتراح ألنيا فشمت في ايجاد عالقة 
نمك ما بعد الصدمة، كقد يعزل ذلؾ إلى أف المظاىر بيف الكقت الذم مر بعد الصدمة ك  كاضحة

 .(Diggens, 2003:6) المختمفة لنمك ما بعد الصدمة قد تطكرت في اتجاىات مختمفة
ف الغالبية العظمى مف الدارسات تسعى لمتحقؽ مف العالقة بيف نمك ما بعد الصدمة  كا 

كجدت دراسة مستعرضة استيدفت مرضى السرطاف كاإليدز كأمراض حيث كالصحة النفسية، 
أف الدعـ االجتماعي، كاستراتيجيات إلى القمب كالتصمب المتعدد، كالتياب المفاصؿ الركماتكيدم، 

 في تطكر ألشخاص ليا تأثير عمى الصحة النفسية كالجسدية، كترتبط باستمرارالمكاجية لتمؾ ا
 & Barskova)لألشخاص الذيف تعرضكا ألمراض خبيثة كصعبة  نمك ما بعد الصدمة

Oesterreich, 2009:1709). 
لعينة مف النساء المصابات  (Sears et al., 2003:487)كفي دراسة أخرل قاـ بيا  

شير بعد ( 12- 3)بسرطاف الثدم في المرحمة المبكرة مف العالج الطبي كذلؾ في زمف مف 
 اإليجابية ثاراآلكذلؾ بكجكد  ،ما بعد الصدمة بكجكد نمك اأشارت نتائجيانتياء العالج، ف

، كالتكيؼ اإليجابي كالمزاج االيجابي كالصحة النفسية، كذلؾ بعد التقييـ عف طريؽ الكاضحة
 المقابالت كاالستبيانات.

حالة الصحة النفسية غالبا تحدث في الناجيف مف أف نمك ما بعد الصدمة ك  ويرى الباحث 
ما سمبية ا  ما ايجابية ك إحيث يحدث تغيرات الصدمات كمحاكلة لمتكيؼ مع الصدمة النفسية، 

ناتجة عف الصدمة، فمف مف الميـ مالحظة  حالة نمك ما بعد الصدمة كالمرض النفسي، كيرل 
تقمؿ لتكيؼ مع الصدمة بطريقة تحمي ك ا أف نمك ما بعد الصدمة يبرىف عمى أنو لو دكر ميـ في

 .مف الضغكطات النفسية الزائدة

 :أبعاد نمو ما بعد الصدمة
نمك ما بعد الصدمة تعتمد عمى القاعدة األساسية كالبنية الفكرية لمفرد، فاختالؼ إف أبعاد 

الذم يتعرضكف لو، لنفس نكع الحدث السمبي  األفرادنمك التجارب الكارثية التي يتعرض ليا 
أك  ي تختمؼ فييا األبعاد مف الممكف ىذه األعراض الت ؤدم إلى اختالؼ نكع النمك لمصدمة،ي

نمك ما بعد الصدمة لو  لذلؾ فإفلنفس الشخص.  أك مختمفة متشابيةتككف غير الممكف اف 
 ابعاد كىي: ثالثة
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 :تغيرات في النظرة إلى الذات .1
يدرؾ صكرة ذاتو مف خالؿ نفسو، كذلؾ إف الفرد الذم يتمتع بمفيـك ايجابي عف ذاتو، ك 

تحقيقيا رغـ كؿ التحديات، تمؾ التي تكثقو بقدرتو عمى إنجازىا ك بإدراؾ طمكحاتو كقدراتو، ك 
(، لكف عندما 40ـ، ص2003الصكرة التي تقكد الفرد لمتغيير كاإلبداع نحك األفضؿ )الحربي، 

لقدرة، فذلؾ يقمؿ مف قدرة الفرد مف احساسو بالدكنية كعدـ اعاني الفرد مف قمة الثقة بنفسو ك ي
(، فتغيير الذات 34ـ، ص1983 التكيؼ مع الصعكبات التي يكاجييا مف الناحية النفسية )بيار،

)عبد الخالؽ:  التعبير عف النفس بالصراحة كاألمانةالكصكؿ لإلبداع كاألصالة، ك نحك األفضؿ ك 
التغيرات التي تؤثر الصدمات ك تحقيؽ ذاتو كالتكيؼ مع (، ذلؾ يكصؿ الفرد ل588ـ، ص1990

  بذاتو كصحتو النفسية.

 :تغيرات في العالقات الشخصية .2
مف االرتياح  طبيعة اإلنساف تفرض عميو الكجكد بدائرة مف التفاعؿ االجتماعي، لتحقيؽ قدران 

شعر األنساف بحاجتو الكجداني، كذلؾ بتمقي الدعـ مف األخريف الذم يقيـ عالقتو معيـ، حيث ي
خريف خاصة عند التعرض لقمؽ أك خكؼ أك حدث صادـ، فحاجة الفرد في البعد باآل لالرتباط

       عف الكحدة التي تقمؿ مف الراحة النفسية، ىي التي تجبره عمى تككيف عالقات شخصية
 (.84ـ،ص 1993)أبك سريع، 
لمكصكؿ لدرجة الرضا،  الحياة في األساسية ايجاد حاجاتو عمى الشخص تساعد فالعالقات

صؿ عمييا الشخص مف خالؿ الحياة لذلؾ العالقات الشخصية ليس عبارة عف خبرة يح
الممارسة فقط، ك لكنيا أصحت فف يتـ التعامؿ بو، مما يؤدم إلى رفع المعنكيات كالتعزيز، ك 

 (.12ـ، ص2014كذلؾ النمك السميـ كالتكيؼ مع األخريف كالمجتمع)المحمدم، 

 :فمسفة الحياةتغيرات في  .3
عندما يصبح الشخص مقدران لحياتو، كيقدر األشياء التي كانت أقؿ أىمية في الماضي بأنيا 
ذات أىمية كبيرة في ىذا الكقت، فيذا يقكد لتغير كبير في طبيعة الحياة التي يعيشيا، خاصة 

حكؿ كبير عندما ييتـ بالجانب الركحي كالديني، الذم قد أصبح ذات أىمية كبيرة، ذلؾ يعكس ت
)العبادسة حصؿ التحكؿ الكبير في حياة الفرد في معتقداتو كنظرتو لمعالـ كاآلخريف، كبذلؾ ي

 (.184ـ، ص2015كأخركف، 

أف التغيرات في النظرة الذاتية كالعالقات الشخصية، ككذلؾ الحياة ليا أىمية  ويرى الباحث
، كخاصة األشخاص الذيف يتعرضكف ألحداث صادمة قد تؤثر عمى حياتو، األفرادكبيرة في حياة 

جديدان يرل نفسو بشكؿ أكثر  نسانان المككنات في نفس الشخص تجعؿ منو إفالترابط بيف تمؾ 
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في كذلؾ  ،إيجابية، ثـ يصبح اجتماعيان، مما يقكده لتغيير األىداؼ الحياتية التي يرغب فييا
 حديدىا.حدكد الكاقعية التي يقـك بت

 :مجاالت نمو ما بعد الصدمة
نتائج عمـ النفس اإليجابي الذم  ثة مف الممكف أف تتأثر باقتراحاتكثر األبحاث الحديإف أ
 :كالتي تتمثؿ فيمجاالت نمك ما بعد الصدمة كيسردىا في خمسة مجاالت يصؼ 

 أوال: زيادة التقدير لمحياة بشكؿ عاـ:
ة كالتي تذىب كتقمؿ مف كالجديداألحداث ذات القيمة ك ء ف امتالء الحياة بالحيكية كالثراإ
كالتقدير لمحياة،  االستطاعةاإلنجازات، بكجكد حكافز القدرة ك تدفع اإلنساف لمكاصمة الممؿ، ك 

احساسو بامتالؾ طاقة تمكنو مف تحقيؽ ذلؾ، ىذا اإلحساس يدفع الفرد لممشاركة مع اآلخريف ك 
أىميتيا مف تقديره لمحياة ك نابع يا انجازاتو، كىذا ت، التي يحقؽ بفي خكض التجارب كالخبرا

(، فاستغالؿ المصادر النفسية كالبيئية المتكفرة، لمكصكؿ إلدراؾ 31ـ، ص2015)العصار، 
)سيد، إيجابي ضغكط الحياة بشكؿ كاقعي كمنطقي، يؤدم لمتعايش معيا كفيـ قيمة الحياة بشكؿ 

 (.6ـ، ص2012

بة، في غالب األحياف شاقة كصع حياتيةن  ان الناس الذيف كاجيكا أحداث أف ويرى الباحث
لة ك ، كمما يساعد في تطكر نمك ما بعد الصدمة، ىك محادراؾ الحياة بشكؿ عاـيزيد لدييـ إ

 .كتطكر نمك ما بعد الصدمة بعض األساليب التي تقمب المصائب لفكائديجاد إ

 ثانيا: وضوح أكثر في العالقات الشخصية:
يران في حياة األشخاص مف أفكار كمشاعر كسمككيات ىي العالقات األكثر تأثإف 
لخبرات الحياتية تنمية اىي األساس في تعزيز ك في الغالب تعتبر الركابط العاطفية الشخصية، ك 

 .(80ـ، ص2006)العنزم، 
مقياس التغير في العالقات  أف (Kallay, 2004:82) كفي ىذا الصدد فقد أشار

لالنغالؽ، كيككف اكثر عالقات حميمة مع يعكد ما نمك ما بعد الصدمة عادة في الشخصية 
ؼ لألشخاص العطتزيد لدييـ الشفقة ك  أفف الممكف االخريف. في ىذا المجاؿ الناس غالبا م

التي قد تؤدم لنكع مف المعاناة النفسية. حداث حياتية محزنة كمؤسفة ك أالذيف تعرضكا لصدمات ك 
يعتبر حيث  لدعـ االجتماعي كالعاطفي، أف يقكد لتطكر اممكف ال ككنو مف يذا المجاؿ ميـ جدان ف

نتائج ما بعد الصدمة السمبية،  مف األفرادالعكامؿ التي تحمي ىؤالء كاحد مف أىـ العناصر ك 
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بشكؿ نمك اليقكد ذلؾ لتكيؼ ك عف المشاعر ك الكشؼ عف الذات كالقدرة عمى التعبير العاطفي ف
 فائدة لألفراد. كأكثرأفضؿ 

 الشخصية:ثالثا: زيادة الشعور بقوة 
ما  مجمكعة يتضمف الذم ،الفريد المحدد اإلنساني النفسي التنظيـ تعرؼ الشخصية بأنيا

 بأسمكب ،كاجتماعية دراكيةا  ك  كانفعاليو جسيمو كقدرات استعدادات مف بذاتو اإلنساف ذلؾ يمتمكو
 ثابتة سمككية بأنماط التنبؤ نستطيع بحيث ،العممية حياتو مجاؿ في المختمفة المكاقؼ في سمككي
 (. 280ـ، ص1984)الياشمي،  المتشابية المكاقؼ معالجة في نسبيان 

رة عمى االحتماؿ كتحمؿ األزمات كالنقد ( أف القد208ـ، ص2001)المميجي،  كيرل
االعتماد ب تتسـ أيضان كالتي تعتبر مف خصائص الشخصية الناضجة كالقكية،  الفشؿكاإلحباط ك 

 .عمى النفس كتحمؿ المسؤكلية
، يزيد الشعكر كاالحساس بقكة الشخصيةنرل أنو  نمك ما بعد الصدمةل فعندما ننظر

في ك الناس تستمد الثقة كالشعكر بالتطكر مف الطمأنينة كتقـك بالتعبير عنيا مف خالؿ الكالـ، ك 
مف العالقات الشخصية  إماستمد ت تمؾ القكة، ك قكة الشخصية كثير مف األحياف اإلدراؾ يزيد مف

مااالجتماعية   .(Kallay, 2004:82) مف داخؿ الشخص نفسو كا 

 :رابعا: تغير األولويات
ذلؾ بتغيير األشياء في ك  التغيير في األكلكيات الركتينيةمف الميـ أف يتكجو الفرد نحك 

الحياة، كفي الغالب يككف التكجو في الحياة مف السمبية إلى اإليجابية، لذلؾ أكلئؾ الناس يجب 
ـ الترتيب فيما يتعمؽ بجكانب أف يككنكا عمى بينة  ـ المقارنة كيت باألشياء السمبية كاإليجابية حتى يت

يككف التغير حكؿ األشياء الميمة في الحياة ، ك (Chan et al., 2011:544) الحياة المختمفة
(Ho et al., 2004:377) الشخص، كمف أىـ  لحياة جديدة  مسارات أك اكتشاؼ إمكانيات، ك

العزيزة التي تستحؽ السعي خمفيا، كبعض  يتـ تعريؼ بعض األىداؼ مظاىر ىذا البعد أنو
كفي  ر جديد في الحياة ذك أىمية لمشخص؛يجب التخمي عنيا، ليتـ تأسيس مساالتي األىداؼ 

د نمك ما بعإف  ،أىداؼ جديدة قابمة لمتحقيؽ منسجمة مع نمكذج االختيار إيجادنفس الكقت 
الذيف يممككف مركنة في استبداؿ ما ال يمكف تحقيقو  األفرادالصدمة يبدك ذك عالقة كطيدة ب
يـ أكثر تكيفان مف أكلئؾ الذم يتخمكف عف أىدافيـ حيث إنبأىداؼ كاقعية تناسب المكقؼ، 
كبالتالي فإنو بجانب  ـ أك يسعكف لتحقيؽ أىداؼ مستحيمة،كينتظركف أىدافان أخرل لتظير لي

يبدك أف التخمي عف اليدؼ الصحيح في ك المثابرة كالمحاكلة المستمرة لتحقيؽ أىداؼ شخص ما، 
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يجعؿ الشخص أكثر قدرة عمى األنسب لفعمو ك  الشيءالمحظة المناسبة أك امكانية استبدالو ىك 
 .(Kallay, 2004:82)التكيؼ 

 :ةخامسا: التغيير في الفكر الوجودي لموصوؿ إلى الثراء الروحاني والديني في الحيا
تي تتمثؿ في التغيرات اللحياة يشمؿ العديد مف المجاالت ك مجاؿ التغيير في فمسفة ا يعتبر

 الدينية كىي كالتالي:الكجكدية كالركحانية ك 

 التغيرات في الوجودية واإلحساس بمعنى الحياة: -1
الحياة  اإلنساف بقكة إرادتو ىك الكحيد القادر عمى تحقيؽ ذاتو، مف خالؿ بحثو عف معنى إف

بما أف النظرية ك ، (Chagas et al., 2003) ىك الدافع األساسي بالنسبة لوالذم يعتبر ك 
زالتو صعبة، ألف كؿ جزئية ككؿ تجربة إالكجكدية تشير إلى أف معنى الحياة غير مشركط، كأف 

كامنان خمفيا، كالمكاقؼ الحياتية التي يتعرض ليا األنساف تعبر عف معنى فريد  عنىن تخفي م
نساف ىدفو الخاص  في الحياة التي تقـك بفرض كاجبات محددة يجب القياـ بيا إكشخصي، ككؿ 

خر، ككؿ شخص لو نظرتو الخاصة، كمف ىذا كتحقيقيا، لذلؾ كؿ شخص يختمؼ عف اآل
 (.83ـ، ص2015في تحقيؽ انجازاتو كميامو )العصار، المنطمؽ تبدأ ميمة كؿ شخص 

، كمتأثرة سبقو تجارب عاطفية مؤلمة كغير مريحةقد ذا كاف إلذلؾ النمك في أغمب األحياف 
عادة ال يقكمكف  األفرادفييا حتمية المكت كأثرت عمى معنى الحياة، ف بحكادث صادمة،  ككاجو

بحؿ مشاكميـ بشكؿ فكرم، كتككيف معاني جديدة لمحياة كدمجو في المعنى العالمي الشخصي 
 .(Triplett et al., 2012:400) ألف ذلؾ يحتاج لعممية طكيمة األمد

 التغيرات الروحانية والدينية:  -2
لمتعجيؿ في  ميمان  قضية التغيرات الركحانية كتأثيرىا في الكظائؼ النفسية تمعب دكران  إف

عممية التأقمـ الجيدة، كبالتالي ىي تبرىف اف التدخالت الدينية كالركحانية ليا أىمية ضخمة في 
 األفراداعادة التأقمـ مع االحداث السمبية كعممية تقدـ النمك، كالمجاؿ الديني كالركحاني كحاالت 

 أثر في ىذا المجاؿ كفي نمك ما بعد الصدمة بشكؿ ايجابيقبؿ الصدمة كمعتقداتيـ ليا 
(Kallay, 2004:82). 

 :عناصر نمو ما بعد الصدمة واستراتيجيات التعزيز
معظـ العمؿ في مكضكع نمك ما بعد الصدمة ييتـ في الناس الذيف تعرضكا لتجارب 
صادمة، بالرغـ مف أف الدراسات االكمينيكية ليس فقط ىي المصدر الكحيد الذم ييتـ لمعرفة 
كفيـ العالقة الشاممة بيف األحداث الصادمة كنمكىا فيما بعد، إال أف بعض العمـك الكجدانية 
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تؤكد عمى أف ير التدخالت الكقائية لمحماية، ك ر الميمة التي تعمؿ عمى تكفتعتبر مف المصاد
تي تقـك بيا ىك تزكيد الميارات كالتماريف الالزمة لمرعاية، كتؤكد أف األىداؼ مف البرامج ال

بتطكر نمك ما بعد  األفرادالعاطفية أدت إلى تحقيؽ األىداؼ التي تزكد التماريف النفسية ك 
 .الصدمة

لنمك ما بعد الصدمة كآليات التعزيز كىي  تقكدالتعرؼ عمى العناصر التي  لذلؾ يجب
 كالتالي:

 :فيـ استجابة الصدمة يبشر بنمو ما بعد الصدمة -1
تعتبر استجابة الفرد لمضغكط مسألة نسبية في تحديد استجابة الفرد لتمؾ الضغكط،  فتعرض 

ذلؾ يعتمد  حيث إفف ىما، منيفة تؤدم الختالؼ استجابة كردكد فعؿ كؿ عشخصاف لصدمات 
تكجد عالقة مباشرة بيف  و الحيث إنيتـ تحديدىا مف خالؿ الصدمة، التي العكامؿ عمى بعض 

العكامؿ التي تتمثؿ في بعض المتغيرات ك لذلؾ يرجع ك نفسية، التعرض لمصدمة كحتمية المعاناة ال
 .(16ـ، ص2003، )الحكاجرم القدرات العقمية كالعالقة الكالدية كالفاعمية السمككية

ىر كالعالمات معرفة المظاـ بما يسمى نمك ما بعد الصدمة، ك عمى عم األفراديجب أف يككف 
في  دة أساسان المرىقة المكجك صادمة، خاصة المعتقدات المتعبة ك التجارب الالسمبية لمخبرات ك 

أف يككف لدييـ المعركة يجب الجنكد في  المعتقدات الراسخة عف المستقبؿ، فمثالن  لؾكذ، ك األفراد
االستجابات النفسية كردكد االفعاؿ الطبيعية، حتى يعرؼ فيـ كمعرفة عف القكاعد الفسيكلكجية ك 

 ,Tedeschi & McNally) الجندم أف بعض ردكد األفعاؿ ليس خمؿ أك عمة في الشخصية
2011:21). 

 :تعزيز التنظيـ العاطفي  -2
العاطفة حالة سيككلكجية، إلدارة ىدؼ ما، كبتقييـ ىذا اليدؼ عند كجكد حدث ما، فإذا 

، كىي كسيمة لتقييـ ذا لـ يتحقؽ أك يكجد ما يعيقو فيككف سمبيان ا  ك  تحقؽ ىذا اليدؼ يككف ايجابيان 
 (.42ـ، ص2016مناسب ليذا المثير)شبير، مثير ما، لكف يككف الحسـ لرد فعؿ 

ىي شعكر يتكلد لدل الفرد عف فة عممية تفاعؿ لمقمب مع العقؿ كالتفكير كالمنطؽ، ك العاطك 
 .(54ـ، ص2016 )الداية، التعبيراتفيصحبو بعض التغيرات ك  تعرضو لحادث أك مكقؼ،

التحكـ في الطريقة األساسية لخفض لمقمؽ ك أف  (Tedeschi et al., 2011:21)كيؤكد 
تحديد ييـ لألحداث الصادمة كعكاقبيا، ك معرفة المرحمة كعممية البناء كالتقك األفكار اإلقحامية، 

 غيردارة استجابة الجياز العصبي السيمباثاكم إالعناصر في ىذه الجزئية يحتكم عمى طريقة 
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منظـ لألفكار اإلقحامية، فالقياـ بعمؿ برامج تدريبية لمميارات التي تؤدم إلى تنظيـ المشاعر ال
 تككف ميمة في تعزيز نمك ما بعد الصدمة.

 بناء الكشؼ الذاتي: -3
دراؾ في إ مان ىا دكران  ليا المعارؼ التي تتعمؽ باألشياء كاألشخاصلمعمكمات ك تعتبر ا

نراه مناسبان لمخبرات  مف خالؿ ما ان خريف، فعممية اإلدراؾ تصنع اطاران مرجعيشخصيات اآل
اث نتعرض ليا، حيث تساعدنا عمى تنظيـ المعمكمات، كتشكيؿ احساسنا نحك األحد الجديدة التي

كمتميزة  شخصيةمفاىيـ التي ينتج عنيا لو طريقتو الخاصة إلدراؾ نفسو، ك كؿ منا ، ك نكاجياالتي 
كاستمرار الفرد في اكتشاؼ الجكانب الجديدة في  ،(38ـ، ص2002، كآخركف )عبد الباقي لذاتو

ذاتو، ذلؾ بدكره يساعد في عممية النمك، كالتي بدكرىا تساىـ في تغيير مفيكمو عف ذاتو 
 (، كما أف األشخاص الذيف يتمتعكف بمفيـك كادراؾ ثابت121ـ، ص2002كاكتشافيا )جابر، 

عف ذاتيـ، يككف لدييـ القدرة بشكؿ أكبر لمتكيؼ بشكؿ أفضؿ كأسرع مف غيرىـ مع البيئة 
 .(123ـ، ص2002كالخبرات كالظركؼ التي يمركف بيا )أبك مغمي كآخركف، 

مف خالؿ الدعـ العاطفي كتطكير عممية  الكشؼ الذاتي عف األفكار مف الممكف أف يبدأك 
نماذج الستجابات الصدمة الصحية، كنمك ما بعد ايجاد كصؼ كسرد األحداث الصادمة، ك 

الصدمة. تحديد العناصر في ىذا الجزء مف التدريب يشمؿ عمى التشجيع بالطرؽ المختمقة كي 
لكف بشكؿ خاص لمة، ك مؤ رد عما حدث معو مف أحداث صادمة ك يبدأ الفرد بالتحدث كالس

تعمـ متعبير عف األمكر المعقدة، ك ات لالشعار يتـ استخداـ الدالالت ك التجارب فيما بعد الصدمة 
كىذه كميا تحتاج  اء كتأسيس عالقات اجتماعية جديدة؛بنة استخداـ العالقات االجتماعية ك كيفي

 األفرادميمة في حياة  يجابيةإالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى تطكرات ك  مياراتلتماريف ك 
(Tedeschi et al., 2011:21). 

 انشاء سرد لمحدث الصادـ في مجاالت نمو ما بعد الصدمة: -4
الصدمة قد تتطمب عمالن بطكليان إلعادة تشكيؿ أنظمة االعتقاد المتيشمة، كالتحرر مف 

ىذه العممية يمكف أف تحتكل عمى  لمتحقيؽ، كمراجعة خط سير الحياة، قابمةال غيراألىداؼ 
الشخص بأىداؼ جديدة كطريقة مظاىر لمجاالت نمك ما بعد الصدمة التي يمكنيا أف تزكد 

 لمعيش، بعض ىذه العناصر تشمؿ:
 عامؿ محفز كنقطة ارتكاز أك رجكع.تنظيـ طريقة سرد الحدث الصادـ كاعتباره ك -أ 
تقدير االختالفات )مثالن اختالؼ تعزيز المقدرة عمى االنخراط في التفكير الجدلي ك   -ب 

رؤيتنا لمبدأ الربح كالخسارة، ككيؼ أف النتائج المترتبة عمى األحداث الصادمة تتطمب 
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دعمان مف اآلخريف، لكف في نفس الكقت فإف القكة الداخمية لمشخص قد ترفض مثؿ 
 ىذا الدعـ، ككيؼ لمحزف أف يمتزج مع االمتناف، كالقكة مع الضعؼ(. 

اع التغيير التي يمكف أف تصبح كاضحة بإرجاعيا إلى المجاالت الخمس تقديـ أنك   -ج 
لنمك ما بعد الصدمة كىي: القكة الشخصية، تعزيز العالقات مع اآلخريف، التغير 
الركحاني، تقدير الحياة، كالفرص الجديدة في الحياة، كبالتالي يككف ىناؾ لتطكر 

 حقيقيا مف تكابع الصدمة. مفيـك مف خاللو يتـ بناء قصة لممكاسب التي تـ ت
مف تبعات أحداث صادمة ككيؼ طكركا نمك  عانكااستعراض قصص اآلخريف الذيف  -د 

 .(Pals & McAdams, 2004:66)ما بعد الصدمة لتكضيح إمكانية التغيير
 :تطوير مبادئ الحياة العصية عمى التحديات -5

ما بعد الصدمة يعطي الناس القدرة عمى تطكير طرؽ مختمفة في التفكير كالفعؿ نمك 
كالتطكر الحياتي اإليجابي  لتحقيؽ متطمبات المستقبؿ كالتغمب عمى التحديات كتعزيز المقاكمة

(Sarkar et al., 2015:475-479)، الصراع في جكىره خبرة تغير حياة األشخاص، ف
ا أف يتـ استعراضيكتحركيـ لمستكيات كظيفية أفضؿ مف مستكيات ما بعد الصدمة، كيجب 

  :العناصر التي يمكف أف تشتمميا ىذه العممية كالتاليو كعممية متكاممة كليس كيدؼ خامؿ، 
إيجاد طرؽ تعزز إيثار النفس لتقييـ عممية التعمـ لتكابع ما بعد الحدث الصادـ، ككيؼ  -أ 

 يمكنيا إنشاء طرؽ كفرص جديدة.
ليست فقط النجاة مف الصدمة، بؿ  قبكؿ عممية النمك دكف الشعكر بالذنب، ألف الفائدة -ب 

 تحرير األخريف مف الشعكر بنفس الذنب.
مف الصدمة، أك خمؽ شخص  ىىكية اجتماعية جديدة كشخص قد نج قبكؿ كخمؽ -ج 

 متعاطؼ كحكيـ لديو القدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ اإلنسانية.
عادم كاجو ظركؼ اعتبار مفاىيـ اليكنانييف كالركمانييف القدماء حكؿ )البطؿ( بأنو شخص  -د 

فمثؿ ىذه المفاىيـ  ؛بشكؿ طبيعي عارفان حقيقة الحياة غير عادية كنجا منيا، كمارس حياتو
 األفرادكجيدة في حياة  تتضمف مظاىر ركحانية ميمةالتي تعزز مفاىيـ الحياة ك ىي 

(Tedeschi et al., 2011:21). 

 األفرادأف تمؾ العناصر مجتمعة مف شأنيا أف تقكد لتغيير كاضح في حياة  ويرى الباحث
خاصة بعد التعرض لمصدمات التي أثرت عمى الحياة بشكؿ سمبي، تمؾ العناصر مف شأنيا 
أف تبشر بتطكر النمك اإليجابي بشكؿ ممحكظ عندما تسير بشكؿ صحيح، ثـ تطكر نمك ما 

 بعد الصدمة بطريقة سميمة.
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 :عالقة نمو ما بعد الصدمة بالمرونة النفسية
جيد في أكقات الشدة كالضغكط كالصدمات مع بقاء المركنة النفسية ىي عممية التكيؼ ال

األمؿ، كالثقة بالنفس، كالتحكـ بالمشاعر، كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ، كفيـ مشاعر اآلخريف 
كالتعامؿ معيـ، مع كجكد مجمكعة مف السمات الشخصية، تجعمو قادر عمى مكاجية الضغكط 

 (.36ـ، ص2011)قكتة،  ياتيةكالقدرة عمى االلتزاـ كالتحدم، كالتحكـ في األمكر الح
لمركنة النفسية يمنح الفرد أف كجكد ا (Azlina & Jamaluddin, 2010:3)كيرل 

الظركؼ  القدرة عمى التعافي مف األمراض، كاالكتئاب كالمصائب، كقياـ الفرد بكظائفو، متحديان 
( في قكلو أف 29ـ، ص1982)رفاعي،  عمى ذلؾ كأكدلمرحمة التكيؼ،  الصعبة المحيطة كصكالن 

( بأنيا 1054صـ، 2007الشخص المرف يككف بحاجة لمتكيؼ النفسي، كقد اشاد)الخطيب، 
تجعؿ اإلنساف يعيش حياة كريمة، مميئة بالصفح كاألمؿ، كيصبح اإلنساف بحياة ذك معنى، 

( بأف االتزاف االنفعالي يعتمد عمى المركنة الكجدانية في 40ـ، ص2006 )رياف، كيصؼ
مف كعمى العكس يشعركف باليدكء كالراحة النفسية،  األفرادالمكاقؼ االنفعالية المختمفة، كتجعؿ 

( أف عدـ القدرة عمى مكاجية الضغكط، بمثابة البداية 48ـ، ص2010ذلؾ فقد اعتبر)دردير، 
 إلرىاؽ الصحة النفسية، ك تراكـ األعراض كاألمراض.

( اتفقا عمى أف 57ـ، ص2009 ،( ك)حساف180ـ، ص1987، )الطحاف كما أف
 خاذ القرار كتحمؿ المسؤكلية.لمقدرة عمى ات األفرادالمركنة النفسية ليا تأثيرات ايجابية تقكد 

ركا متشابييف مف عمى ذلؾ، فإف نمك ما بعد الصدمة كالمركنة النفسية ييعتب كعالكةن 
لكف البعض يرل أف نمك ما بعد الصدمة كالمركنة النفسية يجب أف يتـ عرضيا  الناحية النظرية؛
ذكم المركنة النفسية مف المستبعد  األفراد حيث إف فيما بتعمؽ بعممية البناء النفسي،بشكؿ مستقؿ 

عمييـ أف ينخرطكا في معرفة نكع السمككيات المرتبطة بنمك ما بعد الصدمة ألنيـ لـ يكافحكا 
بنفس مقدار اآلخريف. كبالتالي، فإف الناجيف مف الصدمة كىـ األكثر مركنة لف ينخرطكا في 

 عممية المعرفة الضركرية لحدكث نمك ما بعد الصدمة.
قة بيف المركنة النفسية كنمك ما بعد الصدمة في غاية األىمية كليا تطبيقات إف العال

ذكم  األفرادميمة في الكقاية مف تأثير الصدمة. كمع ذلؾ بعض الباحثيف فشمكا في التمييز بيف 
فحص  إف المركنة النفسية المنخفضة، كالمتكسطة، كالعالية كعالقتيـ بنمك ما بعد الصدمة. حيث

نمك ما بعد الصدمة كالمركنة النفسية لدل األطفاؿ الذيف استفادكا مف دعـ عائالتيـ  العالقة بيف
كالذيف تـ اخبارىـ بأف يرككا قصصيـ الصادمة، حيث أشارت النتائج إلى أف المركنة النفسية 
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ليؤالء األطفاؿ تجعميـ يركزكف عمى الكاقع كيبنكف عممية النمك النفسي عند ركايتيـ 
 .(Mahdi et al., 2014:198)لقصصيـ.

أف المركنة النفسية كنمك ما بعد الصدمة يسيراف في اتجاه النمك اإليجابي  ويرى الباحث
في التعامؿ مع المكاقؼ كاألحداث الصادمة، لكف المركنة النفسية تعتبر مف خصاؿ الشخصية 
حيث يتـ التعامؿ مع المكاقؼ بشكؿ مباشر كفي نفس الكقت، أما نمك ما بعد الصدمة مف 

لحدكث التغيرات اإليجابية، كمف ثـ تتـ عممية التكيؼ مع الممكف أف يحتاج لكقت أطكؿ 
المطمكبة في حياة  يجابية لتحقيؽ الصحة النفسيةيقكد لمتعامؿ مع األحداث بأكثر إ األحداث مما

 .الفرد

 تعقيب عمى اإلطار النظري:
األعراض النفسية بنرل مف خالؿ االطالع عمى االطار النظرم لمدراسات المتعمقة 

السرطاف، كنمك ما بعد الصدمة، أنيا ليا أىمية بالغة مجتمعة أك متفرقة في  المصاحبة لمريض
في رسـ خريطة  لبعضيا البعضحياة الفرد حيث كؿ مف ىذه المتغيرات تمعب دكران ميمان كمكمالن 

الحديثة نسبيان ث، حيث إف مكضكع نمك ما بعد الصدمة يعتبر مف المكاضيع متكاممة لذلؾ البح
في عمـ النفس كخاصة عمـ النفس اإليجابي، كيأتي نمك ما بعد الصدمة عمى عكس التكقعات 

تقكد لمتغيير  بعد التعرض لممصائب كالشدائد، الذم مف خاللو يتـ طكير تغيرات نفسية ايجابية،
النفسية التي  في أكلكيات الحياة، لحياة أفضؿ مما ستككف عميو. كقد تناكؿ الباحث أىـ اإلعراض

تصاحب مريض السرطاف، فقد تكمـ عف القمؽ العاـ ذلؾ القمؽ الذم قد يصيب اإلنساف الطبيعي 
فكيؼ لككاف مريض بمرض عضاؿ ال يعرؼ أف سيمقي بو، لذلؾ تـ التعرؼ عميو كعمى أنكاعو 

لقمؽ، كتفسيره مف كجية نظر النظريات النفسية كالطبية، ككذلؾ عالجو ككجو كنظر اإلسالـ مف ا
كتـ التطرؽ لمكضكع في بالغ األىمية كىك قمؽ المكت ذلؾ الشعكر الذم ينتاب كؿ مريض 

لو، أما  اإلسالـسرطاف حيث تـ التطرؽ لو كمعرفة أسبابو ككجية نظر النظريات منو كنظرة 
الذم يحظى بأىمية كبرل خاصة مع مرضى السرطاف الذيف تـ استيدافيـ فتـ  لالكتئاببالنسبة 
عميو كعمى أسبابو كأنكاعو كتصنيفاتو ككذلؾ بعض العالجات لو، كفي نياية ىذا التعرؼ 

المبحث يرل الباحث أنو مف الضركرة بمكاف أف يتـ التطرؽ لتمؾ المتغيرات كي يكتمؿ ىذا 
الذم يستيدؼ مرضى السرطاف كاإلعراض النفسية المصاحبة ليـ كعالقتيا بنمك ما بعد  اإلطار

 الصدمة.



 

 

 
 

 

 
 
 

 الثالث الفصؿ
الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
يقـك الباحث في ىذا الفصؿ بعرض مجمكعة مف األدبيات كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية 

بالقمؽ العاـ، المتعمقة بمكضكع الدراسة، حيث قاـ بتقسيميا ألربعة محاكر كىي الدراسات المتعمقة 
كقمؽ المكت، كاالكتئاب، كنمك ما بعد الصدمة، ثـ قاـ بالتعقيب عمييا مف نكاحي متعددة 

 .كاألىداؼ، كمنيجية البحث، كالعينة المستيدفة، كطرؽ كأدكات جمع المعمكمات، كالنتائج

 :العاـ أوال: الدراسات المتعمقة بالقمؽ
 :(2016وآخروف ) Trentacosta, Christopherدراسة  .1

"عالج األطفاؿ المصابكف بمرض السرطاف مف ناحية الحزف كالقمؽ طكيؿ األمد: مف بعنكاف: 
 منظكر الفركقات الفردية بينيـ"

ىدفت الدراسة إلى فحص مدل تأثير الفركقات الفردية لدل األطفاؿ المصابكف بالسرطاف 
)الحالة المزاجية كالشخصية( مف ناحية االستجابة إلجراءات العالج. كطبقت الدراسة عمى عينة 

 طفؿ يتمقكف عالجان لممرض كآبائيـ عمى فترات متفرقة أثناء تمقي العالجات. (147)مككنة مف 
أشارت نتائج ك  استخداـ مقياس القمؽ لألطفاؿ.خداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتـ كتـ است

الدراسة إلى أف ىناؾ مستكل منخفض مف الحزف بناءن عمى عكامؿ الصفات الشخصية لممرضى 
لدل المرضى الذككر أكثر مف اإلناث. كأىـ التكصيات كانت أف الطاقـ الطبي يجب أف يراعي 

األطفاؿ بناءن عمى عكامؿ الصفات الشخصية كالحالة المزاجية عند تقديـ  الفركقات الفردية لدل
 العالجات الالزمة.

 :(2016وآخروف ) Parker. davis دراسة .2

"العالقة بيف الشككؾ في كجكد المرض، القمؽ، كالخكؼ مف تقدـ المرض كجكدة الحياة بعنكاف: 
 المتابعة الطبية"لدل الرجاؿ المعرضكف لإلصابة بسرطاف البركستاتا تحت 

ىدفت الدراسة إلى تقييـ العالقة المتكقعة بيف الشؾ في كجكد المرض، القمؽ، كالخكؼ مف 
تقدـ المرض، كجكدة الحياة لدل الرجاؿ المعرضكف لإلصابة بسرطاف البركستاتا تحت المتابعة 

ز لمعناية عمى مرك أدكات الدراسةتـ تطبيؽ كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ك الطبية. 
معرضكف لإلصابة بسرطاف البركستاتا، حيث تـ  ( رجالن 180بالسرطاف عمى رجاؿ عددىـ )
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ىدؼ االستبياف ك  ،شير( 30-6)تتراكح بيفزمنية  تكزيع استبياف في كقت دخكليـ لممركز لفترة 
باستخداـ إلى تقييـ حالة الشؾ في كجكد المرض، القمؽ، االكتئاب كجكدة الحياة لدل ىذه الفئة 

مقاييس طبية مخصصة في االستبياف. كشفت النتائج عمى أف الرغبة الجنسية لدل ىؤالء 
المصابكف قد انخفضت مع مركر الكقت، كالشؾ في كجكد المرض كالقمؽ كانا عامالف مؤثراف 
في التقييـ، بينما الخكؼ مف تقدـ المرض لـ يتأثر كثيران خالؿ فترة الدراسة . كخمصت الدراسة 

ى أنو بعد المتابعة الطبية لفترة عاميف كنصؼ فإف جكدة الحياة لدل العينة لـ تتغير، فقط إل
الرغبة الجنسية ىي التي تأثرت سمبان. كنصحت الدراسة بضركرة التدخؿ لمتقميؿ مف الشككؾ 

 كالقمؽ لدل المعرضكف لإلصابة بمرض البركستاتا.

 :(2014وآخروف ) Regina Myresدراسة  .3

اسة تكقعيو لمقمؽ كاالكتئاب كالتغيرات السمككية في السنة األكلى بعد تشخيص سرطاف "در بعنكاف: 
 الدـ في مرحمة الطفكلة"

ىدفت الدراسة إلى تقييـ مستكيات القمؽ، االكتئاب، كسمكؾ األطفاؿ المصابيف بمرض 
سرطاف الدـ ذك الخطكرة العادية خالؿ السنة األكلى مف العالج، كمعرفة عكامؿ الخطر 

( 10 –2)طفؿ أعمارىـ بيف( 159)المصاحبة لممرض. تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف 
الخطكرة العادية. قاـ اآلباء بتعبئة استمارات التقييـ بالنيابة عف  سنكات مصابيف بالمرض ذك

ـ معدة لذلؾ تحتكل عمى مقاييس بعد فترة  شير بعد  (12)ك ( 6)ك (1)أطفاليـ عمى مقاييس تقيي
عمى أطفاليـ  اآلباءالتشخيص بالمرض. أشارت النتائج إلى أف القمؽ يعتبر أىـ مشكمة تكاجو 

خصيو بكقت قصير. بينما االكتئاب كاف المشكمة األكبر بعد المصابيف بالمرض بعد تش
التشخيص بالمرض بسنػة. كأف األطفاؿ الذيف ينحدركف مف عائالت ليا تاريخ مرضي معرضكف 
أكثر لمكاجية مخاطر أكبر في أمراضيـ. كأكصت الدراسة بضركرة القياـ بفحص مستكيات القمؽ 

 مف التشخيص بالمرض. كاالكتئاب لدل األطفاؿ طكاؿ السنة األكلى

 :(2007وآخروف ) Tomer T. Levinدراسة  .4

 القمؽ كجكدة الحياة لدل مرضى سرطاف الدـ""االكتئاب ك بعنكاف: 
ىدفت الدراسة إلى فحص مستكل القمؽ كاالكتئاب كجكدة الحياة لدل مرضى سرطاف الدـ، 

باستخداـ  مريض مف قاعدة بيانات مرضى السرطاف (500)مفاستخدـ الباحثكف عينة مؤلفة 
العالج  كعة تمقت العالج كمجمكعة لـ تتمؽ، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: مجمالمنيج التجريبي

بيف  إحصائية"تحت المالحظة فقط". أىـ نتائج البحث كانت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

javascript:void(0);
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المجمكعتيف فيما يختص بمستكل االكتئاب كالقمؽ كجكدة الحياة، لكف المرضى األقؿ أك يساكم 
سنة لكحظ أنيـ أكثر اكتئابان كأسكأ عاطفة كأقؿ مستكل في جكدة الحياة. في المجمكعة  (60)

التي لـ تتمؽ العالج أعطت مستكل اكتئاب أكبر مف المجمكعة التي تمقت العالج . لكف فيما 
بجكدة الحياة كالقمؽ فقط لكحظ أف المرضى الذيف تـ تشخيصيـ منذ أكثر مف ست ص تيخ

 سنكات ككذلؾ المرضى الذيف يتمقكف العالج فقد أعطكا مستكل متشابو في القمؽ كجكدة الحياة.

 :(2007وآخروف )  Manoj Pandeyدراسة  .5

 يائي""الحزف، القمؽ، االكتئاب لدل مرضى السرطاف تحت العالج الكيمبعنكاف: 
تيدؼ الدراسة إلى تقييـ تأثير العالجات الكيميائية عمى الحزف، القمؽ، كاالكتئاب لدل 

مريض باستخداـ مقاييس تحديد درجة الحزف ( 117)مرضى السرطاف، حيث تـ تقييـ عدد 
لعالج األكراـ الخبيثة كالقمؽ كاالكتئاب( ككانت نسبة  المرضى الذيف يأخذكف العالج الكيميائي 

%( منيـ لدييـ 16%( منيـ لدييـ قمؽ، بينما )15كشفت النتائج أف نسبة ) %(.52)ىي 
اكتئاب كسببو الرئيسي ىك الحالة االجتماعية، ككانت اإلناث أكثر عرضة لالكتئاب مف الرجاؿ. 
كخمصت الدراسة إلى أف زيادة االضطراب النفسي لدل مرضى السرطاف كيختمؼ تأثيره حسب 

 ئاب.الجنس بالنسبة لالكت

 :المتعمقة بقمؽ الموت الدراساتثانيا: 
 (:ـ2014دراسة الرواشدة ) .1

-دراسة مقارنة بيف مرضى السرطاف كاألسكياء في درجة الشعكر باالكتئاب كقمؽ المكتبعنكاف: "
 "دراسة في ضكء نظريتي التعمـ االجتماعي، كالنظرية المعرفية

ىدفت الدراسة إلى معرفة االختالؼ في درجة الشعكر بالسمات االنفعالية )قمؽ المكت 
فقره، كتمثمت عينة  (37)كاالكتئاب( بيف مرضى السرطاف كاألسكياء. كاحتكت أداه البحث عمى 

الدراسة بالنسبة لممرضى: مف مرضى السرطاف المقيميف في مستشفى الممؾ عبد اهلل المؤسس، 
فتمثمت بأبناء المجتمع األردني كاستخدـ المنيج الكصفي الذم يصؼ الظاىرة كصفا أما األسكياء 

بالنسبة لدرجة الشعكر : نكعيان ككميان، فيما يمي عرضا ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
فقرة كباقي الفقرات جاءت بدرجة  (15)فقرات بدرجة كبيرة مف أصؿ  (4)بقمؽ المكت جاءت 

فقرة  (22)فقرات بدرجة كبيرة مف أصؿ (7) تءجاك  ة لدرجة الشعكر باالكتئاببالنسب متكسطة
داللة  عند مستكل إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة . كباقي الفقرات جاءت بدرجة متكسطة
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(0.05 ≥ α) في درجة الشعكر بقمؽ كالمكت كاالكتئاب بيف مرضى السرطاف كاألسكياء، 
 .كجاءت الفركؽ لصالح مرضى السرطاف

 :(ـ2013ة )يدراسة قواجم .2

  "قمؽ المكت لدل الراشد المصاب بالسرطاف"بعنكاف: 
ىدفت الدراسة لمعرفة معاناة الراشد المصاب بمرض السرطاف مف قمؽ المكت، كالتعرؼ 
عمى أكثر الحاالت النفسية لمريض السرطاف، كذلؾ معرفة المشاكؿ النفسية التي يخمفيا مرض 

 كتحديد مستكل قمؽ المكت لديو.السرطاف لمراشد المصاب، 
كاعتمدت الباحثة في ىذا البحث عمى المنيج االكمينيكي الذم يعتمد عمى المالحظة 
المعمقة لألفراد الذيف يكاجيكف مشاكؿ نفسية كالتعرؼ عمى الظركؼ الحياتية التي يعيشكنيا، 

ث تـ االعتماد عمى حيث استخدـ الباحث المالحظة، كالمقابمة العيادية، مقياس قمؽ المكت، حي
 .امرأتاف( سنة كىـ رجؿ 48-35ثالث حاالت تراكحت أعمارىـ ما بيف )

سمكب التجنب، كالذم يقصد بو أكأظيرت النتائج أف ىؤالء المرضى يتجيكف نحك استخداـ 
محاكلة الفرد تجنب المكاجية المباشرة لممكاقؼ الضاغطة، كأف يكتفي باالنسحاب، كما أنيـ 

ـ حياتيـ بالقمؽ كاالحباط كالخكؼ كالمكت اضافة إلى االنفعاؿ كاالكتئاب، يشعركف بالنقص،  كتتس
ال يكجد اختالؼ في درجة الشعكر بقمؽ المكت،  أنوالفرضية الجزئية األكلى كجدت  حيث إف

فالحاالت الثالثة لدييـ قمؽ المكت مرتفع، كالفرضية الجزئية الثانية كجدت عدـ كجكد اختالؼ 
بالنسبة لمجنس فالحاالت الثالثة كىـ رجؿ كامرأتيف يعانكف مف قمؽ المكت، أما بالنسبة لمفرضية 

 الراشد المصاب. األساسية فقد تحققت بكجكد قمؽ المكت لدل

 :(ـ2013دراسة عماري ) .3

 "قمؽ المكت لدل المرأة المصابة بسرطاف الثدم"بعنكاف: 
ىدفت الدراسة لمعرفة مدل معاناة المرأة المصابة بسرطاف الثدم مف قمؽ المكت، ككذلؾ 

عالقة  أيضان معرفة العالقة بيف قمؽ المكت كالحالة االجتماعية لممرأة المصابة بسرطاف الثدم، 
 قمؽ لمكت بالمستكل التعميمي لممرأة المصابة بسرطاف الثدم.

قامت الباحثة باستخداـ المنيج االكمينيكي، كاعتمدت عمى المالحظة العيادية، كالمقابمة، 
كالمقابمة العيادية النصؼ مكجية ككذلؾ مقياس قمؽ المكت لمكصكؿ لمنتائج المطمكبة، حيث 

-30رىف بيف )اء مصابات بسرطاف الثدم تتراكح أعمكانت عينة الدراسة عبارة عف ثالث نسا
 ( سنة.40
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كتكصمت النتائج إلى أف المرأة المصابة بالسرطاف تعاني مف ارتفاع في درجة قمؽ المكت، 
ىذا بالنسبة لمفرضية الرئيسية، أما بالنسبة لمفرضيتيف الجزئيتيف فكاف مفادىما أف الجزئية األكلى 

قمؽ المكت كالحالة االجتماعية لممرأة المصابة بسرطاف الثدم كجكدت عالقة بيف ارتفاع درجة 
ما الحالة الثانية فكاف الكازع الديني لو أثر ميـ لكجكد نكع مف الرضا في الحالة األكلى كالثالثة، أ

عف الذات رغـ مرارة الحقيقة المؤلمة، أما الجزئية الثانية فكجدت أف ىناؾ عالقة بيف ارتفاع 
المصابة بالسرطاف، حيث تحققت في الحالتيف األكلى  كالمستكل التعميمي لممرأةؽ المكت درجة قم

عالقات  اجتماعية  إلقامةكالثالثة، اما الحالة الثانية لـ تتحقؽ الفرضية ألنيا اثبتت كجكد ميكؿ 
أدت لتحقيؽ التكيؼ االجتماعي، كبذلؾ استنتجت الباحثة بأف المرأة المصابة بسرطاف الثدم 

 ا قمؽ المكت مرتفع، كيجعميا تشعر بالنقص كالتكتر كاالكتئاب كالعدكاف تجاه اآلخريف.يككف لديي

 :(ـ2011دراسة ياسيف ) .4

قمؽ المكت لدل عينة مف مرضى السرطاف كعالقتو ببعض المتغيرات المختارة مف منظكر "
 "جندرم

ىدفت الدراسة إلى تقصي مستكل قمؽ المكت لدل عينة مف مرضى السرطاف )مرضى 
غيرات المختارة )الجنس عالقتو ببعض المتيا(، كالرئة كالعظاـ( البالغيف ك ككيممسرطاف الدـ )ال

مف الذككر  (81( مريضان )154كتككنت العينة مف) الحالة الزكاجية(.المرحمة المرضية ك كالعمؿ ك 
كتـ استخداـ ( عاـ، 50( متكسط عمرم )82 -18( مف اإلناث، تراكحت أعمارىـ مف )73ك )

شير ضمف جميع المرضى المراجعيف كالمقيميف في مستشفى الب كت كتطبيقو عمىمقياس قمؽ الم
 .بالطريقة القصدية كأمراض الدـ أقساـ األشعة التشخيصية

تكصمت النتائج إلى كجكد قمؽ المكت لدل أفراد عينة الدراسة عمى عكامؿ المقياس الثالثية ك 
كاف  أيضان بالحتمية المطمقة لممكت، التصكر السببي. بترتيب تنازلي ىك تقدير الذات، اإليماف 

كت عمى عكامؿ المقياس بمستكل قمؽ الم لمتنبؤاألعمى  يةالتنبؤ لمتغير المرحمة المرضية القدرة 
عمى  تنبؤيوقدرة  أيضان يميو متغير العمؿ الذم كاف لو  ،عمى عكاممو بشكؿ خاصبشكؿ عاـ ك 

عمى عامؿ تقدير الذات بشكؿ المقياس بشكؿ عاـ ك كت عمى عكامؿ التنبؤ بمستكل قمؽ الم
لمتنبؤ بمستكل قمؽ المكت عمى عكامؿ  تنبؤيوفي حيف كاف لمتغير الحالة الزكاجية  ،خاص
اإليماف بالحتمية المطمقة لممكت عمما بأف متغير نكعية بشكؿ عاـ كعاممي تقدير الذات ك  المقياس

 ؤ بمستكل قمؽ المكت لدل أفراد العينة. في التنب إحصائيةاإلصابة لـ يكف لو أم داللة 
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 :(ـ2011دراسة العرب ) .5

قمؽ المكت لدل المصابيف بمرض السرطاف كعالقتو بمتغيرات الجنس كالعمر كنكع بعنكاف: "
 "السرطاف

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية لمرضى السرطاف كمعرفة درجة 
المصابيف بمرض السرطاف كذلؾ معرفة مدل تأثير متغيرات  األفرادالشعكر بقمؽ المكت بيف 

 الجنس كالعمر كنكع الكـر السرطاني عمى مستكل قمؽ المكت لدل مرضى السرطاف.
ذكر  (54( مريضا بالسرطاف )100كنت عينة الدراسة مف )استخدـ منيج المسح االجتماعي كتك

تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ مراجعيف لممستشفيات الحككمية كالخاصة خالؿ  أنثى (44ك)
( بعد تقنيف ـ2009 تـ استخداـ مقياس قمؽ المكت الذم أعده )عكض، فترة إجراء الدراسة.

 المقياس.
بيف سرطاف الثدم كسرطاف  إحصائيةتكصمت النتائج إلى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  

القكلكف كجاءت الفركؽ لصالح سرطاف الثدم .كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
 .الجنس كجاءت الفركؽ لصالح اإلناثتعزل ألثر متغير  إحصائية

 :(ـ2010وآخروف ) Shermanدراسة  .6

مقارنة بيف قمؽ المكت كجكدة الحياة لممصابيف بالسرطاف المتقدـ أك اإليدز كمقدمي "بعنكاف: 
 "الرعاية األسرية

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل قمؽ المكت كجكدة الحياة لدل المصابيف بالسرطاف 
 (63مريضا ) (101)أك اإليدز كمقدمي الرعاية األسرية. حيث تـ استيداؼ عينة مككنة مف

مف مقدمي الرعاية ( 79)مريضا مصابا بسرطاف متقدـ ك  (38)مريضا مصابا باإليدز ك 
مف مقدمي الرعاية لمرضى السرطاف،  (36)مف مقدمي الرعاية لمرضى اإليدز ك  (43األسرية )

فحصت ىذه الدراسة قمؽ المكت لممرضى المصابيف بالسرطاف المتقدـ كمرضى متالزمة نقص 
يدز( كنفس األمر بالنسبة لمقدمي الرعاية األسرية إليجاد العالقة بيف القمؽ المناعة المكتسب )اإل

 مف المكت كنكعية الحياة. 
أكبر مف  مرضى  بنسبة  قمؽ المكت يعانكف مفكأشارت النتائج إلى أف مرضى اإليدز 

السرطاف، كلكف القمؽ مف المكت لـ يكف مختمفا بيف مقدمي الرعاية األسرية. كعانى كؿ مف 
مرضى اإليدز كالسرطاف مف قمؽ أكبر مف المكت مف مقدمي الرعاية. كقد ارتبط القمؽ مف 
المكت بانخفاض نكعية الحياة، كال سيما في المجاؿ النفسي لمرضى اإليدز. ككانت ىناؾ 

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4949
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4949
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=4949
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السيما ك األسرية،  رتباطات كبيرة بيف مكاضع القمؽ المتعمقة بالكفاة كنكعية الحياة لمقدمي الرعايةا
مقدمي الرعاية في مجاؿ اإليدز. التدخالت التي تقمؿ مف قمؽ المكت قد تعزز نكعية الحياة مثؿ 

 طرؽ تخفيؼ قمؽ المكت، كخاصة لمرضى اإليدز كمقدمي الرعاية األسرية.

 :(ـ2009عوض ) دراسة .7

"قمؽ المكت لدل عينة مف مرضى السرطاف كمرضى السكرم كمرضى القمب في منطقة بعنكاف: 
 عكا: دراسة مقارنة"

إلى معرفة مستكل قمؽ المكت لدل مرضى السرطاف كمرضى القمب ىدفت الدراسة 
( مف المرضى مف كال 458كمرضى السكرم ضمف بعض المتغيرات، كتككنت العينة مف )

منطقة عكا، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير مقياس قمؽ المكت الجنسيف مف 
كقد تكصمت النتائج لكجكد درجة متكسطة مف قمؽ لمكت لدل أفراد العينة، ككجكد فركؽ  كتطبيقو.

ناث أعمى مف مقياس قمؽ المكت، ككانت درجات اإلبيف الذككر كاإلناث عمى  دالة احصائيان 
فركؽ دالة احصائيان بيف مرضى السرطاف كمرضى السكرم كالقمب  أيضان درجات الذككر، ككجدت 

معدليـ أعمى مف مرضى السكرم  لمكت لصالح مرضى السرطاف حيث كافعمى مقياس قمؽ ا
فأكثر( عمى مقياس  66، 65-56فأقؿ،  55بيف الفئات العمرية ) أيضان فركؽ  تكالقمب، ككجد

( كالفئة 65-56فأقؿ( أعمى مف درجات الفئة ) 55قمؽ المكت، فكانت درجات الفئة العمرية )
 فأكثر(. 66)

 :راسات المتعمقة باالكتئابدثالثا: ال

 :(2016وآخروف ) Nikki A. Hawkinsدراسة  .1

الناجيف مف مرض السرطاف في "استخداـ العالجات الطبية لعالج القمؽ كاالكتئاب لدل بعنكاف:  
 الكاليات المتحدة األمريكية"

ىدفت الدراسة إلى تقدير نسبة الناجيف مف مرض السرطاف في الكاليات المتحدة كالذيف 
يتعاطكف عالجات طبية لعالج القمؽ كاالكتئاب، كىدفت كذلؾ إلى تصنيؼ ىذه الفئة كفقان لنكع 

خدـ لعالج االكتئاب كالقمؽ لدل الناجيف مف مرض العالج. حيث تمت مقارنة نسب العالج المست
السرطاف مع النسب العامة . تـ تحميؿ البيانات العامة المستخرجة مف المسح الصحي الدكلي 

، كتكزيع استبياف عمي الفئة الناجية مف ىذا المرض مف البالغيف. 2013-2010لألعكاـ مف 
صابة بالسرطاف كانكا أقؿ تعاطيان لعالجات اإلكشفت النتائج إلى أف البالغيف الذيف لـ يسبؽ ليـ 

ـ تصنيؼ المتعاطيف لمعالجات حسب العمر، الجنس،  االكتئاب كالقمؽ مف أكلئؾ الناجيف منو. كت

http://ascopubs.org/author/Hawkins%2C+Nikki+A
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الحالة االجتماعية، كالتأميف الصحي، مدل االصابة بالسرطاف. ككاف المتعاطيف لعالجات 
ظر عف نكع التأميف، بينما كاف المطمقكف، االكتئاب أكثر مف المتعاطيف لعالجات القمؽ بغض الن

األرامؿ، المنفصمكف أكثر تعاطيان لعالجات القمؽ كاالكتئاب. كخمصت الدراسة إلى أف الناجيف مف 
السرطاف في الكاليات المتحدة يتعاطكف أدكية لعالج القمؽ كاالكتئاب أكثر بمرتيف مف النسب 

 العامة لمسكاف.

 :(2016آخروف )و  Zhu, Lei دراسة  .2

 "األنكاع الثانكية مف االكتئاب لدل مرضى السرطاف، دراسة تطبيقية"بعنكاف: 
مف  ايعانك  فىدفت الدراسة إلى تحديد المجمكعات الفرعية مف مرضى السرطاف الذي

أعراض ثانكية لالكتئاب قبؿ الشركع في العالج النفسي، ككذلؾ فحص إذا كانت العكامؿ 
االجتماعية كالديمكغرافية ككذلؾ التصنيفات الطبية تتأثر بيذه األنكاع. ىدفت الدراسة كذلؾ إلى 
فحص إف كاف أكلئؾ الذيف يعانكف مف أعراض ثانكية لالكتئاب يقكمكف بتصرفات مختمفة ليا 

تـ عمؿ الدراسة في مؤسسات خاصة بالعالج النفسي ك قة باالكتئاب أثناء العالج النفسي.  عال
في ىكلندا، كتـ تجميع البيانات قبؿ بدء العالج النفسي، كبعد ثالثة أشير مف العالج ، ككذلؾ 
بعد تسعة أشير مف العالج. كتـ عمؿ تحميؿ لمبيانات لمعرفة أنكاع االكتئاب الثانكية لدل 

 مريض في المرحمة األكلى قبؿ بدء العالج. (243)
كشفت النتائج أنو قبؿ بدء العالج النفسي، فإف ثالثة أنكاع مف االكتئاب الثانكم تـ اكتشافيا 

%( يعانكف مف 47مختمفة في شدتيا كأعراضيا. في المرحمة األكلى قبؿ بدء العالج، فإف )
رىاؽ أشير  (3)عاـ، كفي المرحمة الثانية بعد اكتئاب بسيط، كمشاكؿ في النـك كعدـ التركيز كا 

لدييـ مستكيات مرتفعة نسبيان مف االكتئاب، كنفس مشاكؿ النـك كاالرىاؽ  منيـ( %41فإف )
%( مف المفحكصيف لدييـ 12كعدـ التركيز. لكنيـ أكثر اكتئابان نسبيان. المرحمة الثالثة كاف )

رحمة األكلى كذلؾ فإف ىناؾ فرص لمتحسف، اكتئاب حاد، كارىاؽ عاـ متزايد كفقد التركيز في الم
كالمرحمة الثانية فرصة أعمى، كالمرحمة الثالثة حصمت عمى أعمى فرص لمتحسف كالعالج مف 
االكتئاب كالقمؽ. كخمصت الدراسة إلى كجكد أنكاع ثانكية مف االكتئاب لدل المرضى المصابيف 

 .بالسرطاف سكاء قبؿ بدء العالج النفسي أك بعده
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 :(2012وآخروف ) Maartje Gordijnة دراس .3

 "النـك كاإلرىاؽ كاالكتئاب كجكدة الحياة لدل األطفاؿ الناجيف مف سرطاف الدـ"بعنكاف: 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكيات النـك كاإلرىاؽ كاالكتئاب كجكدة الحياة لدل األطفاؿ 

كالد ليؤالء األطفاؿ لقياس عادات  (62)الناجيف مف سرطاف الدـ عف طريؽ تكزيع استبياف عمى 
، كمستكيات اإلرىاؽ كاالكتئاب كصحة الطفؿ العامة، مقارنة بالمعايير اليكلندية لجكدة  النـك

شير بعد انتياء العالج، فإف آباء ( 62 – 22)الحياة. نتائج الدراسة أكضحت أنو بعد فترة مف
، كأكثر ارىاقان كلدييـ األطفاؿ أقركا بأف الناجيف مف مرض سرطاف الدـ لدييـ مش اكؿ في النـك

مستكل منخفض مف جكدة الحياة مقارنة بالمعايير التي تضعيا الحككمة اليكلندية. ككذلؾ فقد 
كاف جميع أكلئؾ الناجيف مف المرض بأنفسيـ )األطفاؿ كليس أبائيـ( فقد كانت لدييـ مشاكؿ 

، كأقؿ اكتئابان، كأفضؿ شعكران بجكدة الحياة عزل ىذا حسب المعايير اليكلندية، كقد يي  أقؿ في النـك
 باء كأبنائيـ المرضى إلى شعكر اآلباء بالقمؽ كالمحافظة عمى أبنائيـ.آلالفرؽ في النتائج بيف ا

 Hopko, D.R, et, all (2011:)دراسة  .4

التنشيط السمككي المكجز كالعالج بحؿ المشكالت لمريضات سرطاف الثدم المصابات بعنكاف: "
 تجربة عشكائية"باالكتئاب: 

ىدفت الدراسة الختبار الفكائد المتكقعة مف العالج التنشيطي السمككي لدل المرضى 
( مريضة مصابة 80المشخصيف باالكتئاب مف خالؿ تجربتيف صغيرتيف، كتككنت العينة مف )

بسرطاف الثدم ذات مستكل تعميمي جيد، كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي في الدراسة، كتـ 
لمعرفة مدل فاعمية ثمانية جمسات مف العالج  اختبار التجربة االكمينيكية عشكائيان  تطبيؽ

التنشيطي السمككي لالكتئاب، مقارنة بالعالج بحؿ المشكالت كقد تـ تقييـ النتائج األكلية بكاسطة 
 كالن  أفمقياس االكتئاب، كجكدة الحياة، كالقمؽ، كقد اتضح مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي 

ف كانا ناجحيف، كقد كجدت النتائج أف العالج التنشيطي السمككي لالكتئاب كالعالج بحؿ العالجي
المشكالت تمثؿ التدخالت العممية التي قد تحسف النتائج النفسية كجكدة الحياة لدل مرضى 

 سرطاف الثدم المصابيف باالكتئاب.

 (:ـ2003دراسة الجريسي ) .5

 الرئة بمحافظات غزة كعالقتو ببعض المتغيرات" "االكتئاب النفسي لدل مرضى سرطافبعنكاف: 
ل مرضى سرطاف الرئة ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل االكتئاب النفسي لد

عالقتو ببعض المتغيرات، كالتي تتمثؿ في السمكؾ الديني، منطقة السكف، ك  بمحافظات غزة
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( فرد ال يعانكف 200تككنت عينة الدراسة مف عينة استطالعية تقدر بػػ) مستكل التعميـ.العمر، 
، عميميتعينة الدراسة في العمر كمنطقة السكف كالمستكل ال كيكافؤكفمف أم مرض عضكم، 

كتـ استخداـ  مف مرضى سرطاف الرئة الذككر بمحافظات غزة. ( مريض50عينة فعمية تقدر بػػ)
منيا اختبار  إحصائيةكؾ الديني، كتـ استخداـ عدة أساليب مقياس بيؾ لالكتئاب كمقياس السم

 التحميؿ األحادم كاختبار شيفيو لممقارنات البعدية، كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
كتكصمت النتائج إلى أف مرضى سرطاف الرئة يعانكف مف االكتئاب النفسي بدرجات متفاكتة، 

سطة كشديدة، كالفئة العمرية التي ىي الكـ األكبر منيـ يعانكف مف اكتئاب بدرجة متك  حيث إف
سنة، كالفئة األكبر  (60-40)سنة تعاني مف االكتئاب بشكؿ أكبر مف الفئتيف مف  (40)أقؿ مف

سنة، ككجد عالقة ارتباطية سالبة بيف االكتئاب كالسمكؾ الديني لدل  (60)سنان التي ىي فكؽ
كل االكتئاب قؿ مستكل السمكؾ مرضى سرطاف الرئة بمحافظات غزة، بمعنى أنو كمما زاد مست

لدل مرضى سرطاف الرئة تعزل  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  أيضان الديني، ككجد 
 عميمي كمنطقة السكف.تلمتغير المستكل ال

 :مةدالص دراسات المتعمقة بنمو ما بعدرابعا: ال

 :(ـ2016دراسة أبو القمصاف ) .1

طراؼ بعد الحرب األخيرة الذات لدل مبتكرم األ بفعاليةبعنكاف "نمك ما بعد الصدمة كعالقتو 
 ـ("2014عمى غزة )حرب عاـ 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل نمك ما بعد الصدمة كعالقتو بفعالية الذات لدل حاالت 
البتر، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتـ تطبيؽ أداتي الدراسة مقياس نمك ما بعد 

د نمك ما بع أف( فردان، كأظيرت النتائج 40لذات، ككاف عدد العينة )الصدمة، كمقياس فعالية ا
كجكد عالقة طردية بيف نمك ما  أيضان الصدمة كفعالية الذات كاف في مستكل متكسط  كأظيرت 

 بعد الصدمة كفعالية الذات.

 :(ـ2015دراسة العبادسة وآخروف ) .2

لدل النازحيف في مراكز اإليكاء في بعنكاف: " نمك ما بعد الصدمة كعالقتيا بالصحة النفسية 
 قطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب النفسي لدل 
(، كالتعرؼ عمى العالقة بيف نمك ما بعد الصدمة 2014النازحيف في مراكز اإليكاء بعد حرب )

الصدمة، كالتي تعزل إلى كأعراض االضطراب النفسي، كالكشؼ عف الفركؽ في نمك ما بعد 
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متغيرات الدراسة مثؿ: )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي، مكاف السكف(. 
النازحيف، كاستخدـ المنيج  األفراد( مف 202طبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية تككنت مف )

 األعراض المعدؿ. الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ مقياس نمك ما بعد الصدمة كمقياس قائمة
كقد أشارت النتائج إلى كجكد مستكل متكسط مف نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب 
النفسي لدل العينة، ككجكد عالقة عكسية بيف نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب النفسي، 

في األعراض المرضية لصالح األشخاص الذيف ال  إحصائيةكما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 
مف عينة الدراسة، ككذلؾ كجكد فركؽ في أعراض العدكاف لصالح االناث، في  يمتمككف عمالن 

في نمك ما بعد الصدمة  إحصائيةحيف أف الدراسة أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 كاألعراض المرضية تعزل لمتغير مكاف السكف كالتعميـ كالعمر.

 :(2015دراسة أبو شاويش ) .3

برنامج معرفي سمككي لتنمية التفكير اإليجابي كمدخؿ لمتفاؤؿ لدل عينة مف بعنكاف: "فاعمية 
 "مريضات سرطاف الثدم

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج معرفي سمككي لتنمية التفكير اإليجابي 
كمدخؿ لمتفاؤؿ لدل عينة مف مريضات سرطاف الثدم، كمعرفة الفركؽ بيف متكسطات رتب 

ف الثدم في المجمكعة التجريبية، كمتكسطات رتب درجات المجمكعة مريضات سرطادرجات 
كالتفاؤؿ، كمعرفة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات الضابطة في مقياس التفكير اإليجابي 

كالتفاؤؿ قبؿ كبعد  ،كير اإليجابيفي مقياسي التف مريضات سرطاف الثدم في المجمكعة التجريبية
الجكىرية بيف متكسطا رتب درجات مريضات سرطاف الثدم في ، كمعرفة الفركؽ تطبيؽ البرنامج

المجمكعة التجريبية في مقياس التفكير اإليجابي، كالتفاؤؿ في القياسيف البعدم كالتتبعي. كتككنت 
( مريضة مصابة بسرطاف الثدم، مف ذكات أدنى الدرجات في التفكير 24عينة الدراسة مف )

( مريضة، 12كعتيف عشكائيان: المجمكعة األكلى التجريبية )اإليجابي كالتفاؤؿ، كتـ تقسيـ المجم
( مريضة، كتـ استخداـ المنيج التجريبي، كتـ استخداـ مقياس 12كالمجكعة الثانية الضابطة )

(، كمقياس التفاؤؿ كبرنامج معرفي سمككي مف إعداد 2012التفكير اإليجابي مف إعداد القريشي )
 الباحثة.
 (α=  0.6.عف مستكل ) إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة كقد تكصمت الدراسة إلى  

ى بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة )التجريبية كالضابطة( في القياس البعدم عم
فراد المجمكعة التجريبية، كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف مقياس التفكير اإليجابي لصالح أ

متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم عمى مقياس التفكير 
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بيف  (α=  0.6.عف مستكل ) إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  اإليجابي لصالح القياس البعدم،
في القياس البعدم عمى مقياس لتجريبية كالضابطة( رتب درجات أفراد المجمكعة )امتكسطات 

التفاؤؿ لصالح إفراد المجمكعة التجريبية، كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطات رتب درجات 
 .أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم عمى مقياس التفاؤؿ لصالح القياس البعدم

 Manne (2014:)دراسة  .4

بعد الصدمة بعد اإلصابة بسرطاف الثدم: مف كجية نظر المريض كاآلباء  "نمك مابعنكاف: 
 كاألزكاج"

ىدفت الدراسة لتقييـ نمك ما بعد الصدمة لمريضات سرطاف الثدم كاألشخاص القريبيف 
عمييـ في فترة ستة أشير إلى سنة، مف بعد التشخيص، حيث تـ دراسة العمميات المعرفية 

ـ اختيار عينة مف النساء المصابات بسرطاف الثدم، ككاف كالعاطفية في نمك ما بعد ال صدمة، كت
( كآباءىـ، كذلؾ لقياس نمك ما بعد الصدمة كالعمميات المعرفية، كالحالة 162عددىـ )

 .االجتماعية عمى مدل ثالث سنكات في أكقات متباعدة مدتيا تسعة أشير
في خالؿ تمؾ الفترة، حيث  كأشارت النتائج لزيادة نمك ما بعد الصدمة ألباء المريضات

كاف مف المتكقع لممريض في سف أصغر ظيكر نمك ما بعد الصدمة، التفكير في أسباب 
المريض في سف مبكر يتكقع  حيث إفالسرطاف بشكؿ أكبر كالتغيرات العاطفية في نفس الكقت، 

جابي كالمعالجة منو ظيكر لألفكار اإلقحامية بشكؿ أكبر، كذلؾ زيادة استخداـ إعادة التقييـ اإلي
 العاطفية في نفس الكقت.

صة احيث استنتج مف ىذه الدراسة أف التقارير لممرضى كأقاربيـ كجكد نمك ما بعد الصدمة خ
في العمميات المعرفية كالعاطفية، حيث يرتبط نمك ما بعد الصدمة لممريض مع معالجة العمميات 

 المعرفية كالعاطفية مف قبؿ اآلخريف مف سرطاف الثدم.

 (:2011وآخروف ) Scrignaroدراسة  .5

 لمرضى ينخاع العظمال ةعازر  متابعة تكقعات حدكث نمك ما بعد الصدمة بعد"بعنكاف: 
 "السرطاف

نخاع ال ةعازر  متابعة بعد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ كالتنبؤ بحدكث نمك ما بعد الصدمة
( 72) ككانت العينة مككنة مفتأثير نفسي إيجابي كسمبي. لما لو مف السرطاف  لمرضى يالعظم
 .ليـ زراعة نخاع العظاـمف الذيف تـ  حالة
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أكبر في فترة ما بعد الزراعة يعزل لمعكامؿ كاف نمك ما بعد الصدمة  كأكضحت النتائج أف
كاالستخداـ األكثر إلعادة التفسير اإليجابية، كحؿ  ،التالية: السف الصغير، كالتعميـ األقؿ

، ةعاعمى مكافآت بديمة كاستراتيجيات التكيؼ في فترة ما قبؿ الزر  المشاكؿ، كالسعي لمحصكؿ
إلى أف المقارنات الذاتية الزمنية  أيضان النتائج  شارت أ، ك ةعاكتقدير أكثر لجكانب تجربة الزر 

  .تساىـ في تجربة نمك ما بعد الصدمة

 :(2010وآخروف ) sawyerدراسة  .6

كعالقتيا مع الضغكط النفسية  يفالسرطاف الماليزينمك ما بعد الصدمة لدل مرضى بعنكاف: "
 كاستراتيجيات مكاجيتيا"

الصدمة لعينة مف مرضى السرطاف  بعدعرفة مدل انتشار نمك ما مىدفت ىذه الدراسة ل
( مريض مصاب بمرض السرطاف، كتـ قياس نمك ما بعد 113تـ أخذ عينة قدرت بػ)، يفالماليزي

. (SCL -90-Rكاستراتيجيات المكاجية عف طريؽ مقياس )الصدمة كالضغكط النفسية، 
(symptoms check list) 

الصدمة، حيث كاف معظميا في  بعدكأظيرت النتائج أف العديد مف المصابيف طكركا نمك ما 
اة النفسية، ما بعد الصدمة غير متعمقة بشكؿ كبير بالمعان كمجاؿ تقدير الحياة، ككانت تجربة نم

النتائج إلى أف التكسع في استخداـ الدعـ في استراتيجيات المكاجية مفيد إلعادة  أشارت أيضان 
 كجكد ركح الدعابة مرتبط بشكؿ كبير مع نمك ما بعد الصدمة. حيث إفالصياغة اإليجابية، 

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
راتيا، حيث رأل لقد عرض الباحث مجمكعة مف الدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة كمتغي

في حدكد عممو عدـ كجكد دراسات عربية قد تناكلت مكضكع نمك ما بعد الصدمة كعالقتو 
بمرضى السرطاف، بؿ كجد مجمكعة مف الدراسات التي تتحدث عف أعراض االضطراب النفسي 
كعالقتو بالسرطاف، كقد ركزت الدراسات عمى أىـ األعراض التي قد يعاني منيا مرضى 

تمثمة في القمؽ كاالكتئاب كقمؽ المكت كسيقـك الباحث بعرض ألكجو الشبو السرطاف الم
منيجية البحث، العينة، كاالختالؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية مف حيث اليدؼ، 

 ألدكات المستخدمة في الدراسة، كالنتائج.ا
 مف حيث األىداؼ: -

قة بمرضى السرطاف، فمنيا ما ىدؼ لمدراسات السابقة أىداؼ متعددة ككثيرة كخاصة المتعم
كآخركف  .Parker, P. A دراسةإلى التعرؼ عمى مستكيات القمؽ لدل مرضى السرطاف ك
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Manoj Pandey, et.al (2007 ،)(، كـ2014) Regina Myres & et.al، ك(2016)
أبك كمنيا ما ىدؼ لتنمية التفكير اإليجابي كمدخؿ لمتفاؤؿ لدل مريضات سرطاف الثدم كدراسة 

منيا ىدؼ لمتعرؼ عمى مستكيات قمؽ المكت لدل المصابيف بأمراض ك (،2015شاكيش )
(، كمنيا ىدفت لمقارنة قمؽ ـ2013(، كعمارم )ـ2013ة )يالسرطاف، كذلؾ مثؿ دراسة قكاجم

(، أما دراسة ـ2009المكت لدل مرضى السرطاف كمرضى القمب كالسكر كدراسة عكض )
لمرضى السرطاف كمعرفة قمؽ  اإلجتماعيةى الخصائص ( فيدفت لمتعرؼ عمـ2011العرب)

 & Shermanالمكت كتأثير متغيرات الجنس كالعمر كنكع الكـر السرطاني، كىدفت دراسة 
et.al (2010 ،لممقارنة بيف قمؽ المكت كجكدة الحياة لممصابيف بالسرطاف أك االيدز ) أما بعض

الدراسات فكاف ىدفيا التعرؼ عمى مستكيات االكتئاب لممرضى الناجيف مف السرطاف، كال زالكا 
ىدفت ك Nikki A. Hawkims (2016 ،)يتعاطكف عالجات لمقمؽ كاالكتئاب مثؿ دراسة 

 Adelita V. Ranchorدراسات أخرل لمتعرؼ عمى مستكيات االكتئاب كبعض المتغيرات مثؿ 
& et.al  (2015ك ،)Maartje Gordijn & et.al (2012( كالجريسي ،)كىدفت 2003 ،)

دراسة أخرل لمعرفة الفكائد المتكقعة مف العالج التنشيطي السمككي لممرضى المشخصيف 
، أما الدراسات التي تحدثت عف نمك ما بعد Hopko & et.al (2011)بالسرطاف أمثاؿ دراسة 

ما بعد الصدمة مف كجية نظر اآلخريف كليس الصدمة فكاف اليدؼ مف بعضيا تقييـ نمك 
(، أما دراسة 2014) Manneمرضى السرطاف مثؿ األزكاج كاآلباء، كذلؾ مثؿ دراسة 

Sawyer & et.al (2010 ىدفت لمعرفة مدل انتشار نمك ما بعد الصدمة كالعالقة مع )
بنمك ما بعد الضغكط النفسية كاستراتيجيات المكاجية، كبعض الدراسات كاف ىدفيا التنبؤ 

، كفي دراسة أخرل Scrignaro & et.al (2011)الصدمة لمرضى السرطاف كذلؾ مثؿ دراسة 
( ىدفت لمتعرؼ عمى مستكل نمك ما بعد الصدمة كعالقتو ـ2015قاـ بيا العبادسة كآخركف )
( لمتعرؼ عمى نمك ما ـ2016، كما كىدؼ دراسة أبك القمصاف )بأعراض االضطراب النفسي

 .كعالقتو بفعالية الذات بعد الصدمة
 :مف حيث العينة -

كجد الباحث اختالفات في العينات المستخدمة في الدراسات السابقة كاالختالؼ كاف في 
الجنس كالعدد كالمرحمة العمرية، فببعض الدراسات تناكلت عينة مف األطفاؿ مثؿ دراسة 

Trentacosta, Christopher & et.al (2016ك ،) Regina Myres & et.al (2014) ،
، كبعض الدراسات استيدفت جنس الذككر فقط كذلؾ Maartje Gordijn & et.al (2012) ك

(، كما أف البعض اىتـ بجنس 2003، كالجريسي )Davis, Parker (2016)مثؿ دراسة 
Manne (2014 ،) ، كHopko & et.al (2011)(، ك2013اإلناث فقط، كدراسة عمارم )
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ة يكقكاجم Manoj Pandey, et.al (2007،)كتناكلت دراسة (، 2015كأبك شاكيش )
 ،Nikki A. Hawkims (2016)(، ك2011ـ(، كالعرب )ـ2009(، كعكض )ـ2013)

كما استيدؼ مختمؼ الجنسيف الذككر كاإلناث. ( ـ2016(، كأبك القمصاف )ـ2015كالعبادسة )
Manne (2014آ )الدراسات كانت العينة  باء كأزكاج المرضى، أما ناحية حجـ العينة فأغمب

( فكانت العينة كبيرة 2007)Tomer T. Levin & et.alمريض إال دراسة (200)إلى )30)مف
 ( مريض.458( كانت العينة )2009( مريض، كذلؾ دراسة عكض )500كصمت ؿ)

 :مف حيث المنيج -

لكي تتحقؽ أىداؼ أم دراسة يجب أف يستخدـ المنيج المناسب لذلؾ، كبما أف الدراسات 
متنكعة كمختمفة األىداؼ، فإف مناىجيا مختمفة، فالمنيج الكصفي التحميمي الذم يصؼ ظاىرة 

كىي تتمثؿ  اتمعينة بكصؼ دقيؽ كيعبر عنيا بشكؿ كمي ككيفي، تـ استخدامو في عدة دراس
(، 2009(، كعكض )2001ياسيف )ك  (،2015كأبك القمصاف ) (،2015العبادسة )في دراسة 
، Regina Myres & et.al (2014) ، كDavis, Parker (2016)(، ك2003كالجريسي )

 & Scrignaro ، كSherman & et.al (2010) ، كManoj Pandey, et.al (2007) ك
et.al (2011 كتـ استخداـ المنيج التجريبي في دراسة ،)T. Levin & et.al(2007 ،)

كتـ استخداـ المسح االجتماعي  (،2015ك أبك شاكيش ) ،Hopko & et.al (2011)ك
(، أما في دراسات أخرل فتـ استخداـ المنيج ـ2011بالطريقة القصدية في دراسة العرب )

 (.ـ2013(، كعمارم )ـ2013ة )ياإلكمينيكي كدراسة قكاجم
 :مف حيث أدوات الدراسة -

ضيا تنكعت أساليب جمع المعمكمات كأدكاتيا فبعضيا استخدـ االستبيانات كالمقاييس كبع
المقابالت االكمينيكية كالبعض اآلخر اعتمد عمى المالحظة بأنكاعيا، كلكف أكثر الدراسات 

، Davis, Parker (2016)استخدمت المقاييس، كذلؾ كمقاييس القمؽ كاالكتئاب كما في دراسة 
 Maartje ، كManoj Pandey, et.al (2007) ، كRegina Myres & et.al (2014) ك

Gordijn & et.al (2012) كالبعض استخدـ مقياس جكدة الحياة كما في دراسة ،Davis, 
Parker (2016)( كقكاجم2011، أما مقياس القمؽ كما في دراسة ياسيف ،)(، ـ2013ة )ي
، Sherman & et.al (2010)(، كـ2011(، كالعرب )ـ2009(، كعكض )ـ2013كعمارم )

ة يكذىب البعض الستخداـ أدكات أخرل تمثمت في المالحظة كالمقابمة االكمينيكية كدراسة قكاجم
العبادسة  كتناكؿ آخر مقياس نمك ما بعد الصدمة مثؿ دراسة (،ـ2013(، كعمارم )ـ2013)
كالبعض استخدـ مقاييس التفاؤؿ ك  Manne (2014،)( ـ2016كأبك القمصاف ) (،ـ2015)
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كتـ استخداـ مقياس الضغكط النفسية  (، 2015ابي مثؿ دراسة أبك شاكيش)كالتفكير اإليج
 Sawyer & et.al (2010.)( في دراسة SCL-90-Rكمقياس )

 :مف حيث النتائج -

لنتائج الدراسات السابقة كاختمفت، سكاء باختالؼ العالقات أك الفركؽ كاالرتباطات، تنكعت 
فقد أشارت الدراسات المتعمقة بالقمؽ العاـ بكجكد القمؽ كباعتباره المشكمة األكبر لدل مرضى 

 ,Manoj Pandey، ، ككجدت دراسة Davis, Parker (2016)السرطاف كما في دراسة 
et.al (2007) ؽ يكجد بنسبة أكبر عند النساء مقارنة بالرجاؿ، كترل دراسة أف القمT. Levin 

& et.al(2007 عدـ كجكد فركقات في القمؽ لممرضى األكثر مف )سنة. أما بالنسبة لقمؽ  60
( بمستكل مرتفع مف قمؽ ـ2013ة كعمارم)ي(، كقكاجمـ2011المكت فأشارت دراسة ياسيف )

قمؽ المكت بدرجة متكسطة، كما أشارت نتائج دراسة  ( فكافـ2009ما دراسة عكض )المكت، أ
( بكجكد قمؽ المكت لدل اإلناث بشكؿ أكبر مف الرجاؿ المصابيف بالسرطاف. ـ2011العرب )

  Adelita V. Ranchor & et.alأما إذا نظرنا إلى دراسات االكتئاب فقد كشفت دراسة 
الحدة فمنيا البسيط، كالمرتفع نسبيا، بكجكد أنكاع مختمفة مف االكتئاب مف حيث الشدة ك  (2015)

( بكجكد درجات متكسطة كشديدة مف االكتئاب ـ2003كالحاد، كما اكتشفت دراسة الجريسي )
( سنة لممصابيف بالسرطاف، كبالنسبة لنمك ما بعد الصدمة 40لدل الفئة العمرية التي أقؿ مف )

 Manneكمف ىذه الدراسات  فقد كجدت كثير مف الدراسات تطكر أعراض نمك ما بعد الصدمة،
Scrignaro & et.al (2011 )(، كما أشارت دراسة 2010) Sawyer & et.al(، ك2014)

بأف نمك ما بعد الصدمة كاف أكبر بعد زراعة نخاع العظـ لمرضى السرطاف كذلؾ حسب عكامؿ 
، أبك (ـ2015ككجدت دراسة العبادسة )، أخرل كالعمر كالتعميـ كفترة التكيؼ ما قبؿ الزارعة

كانفردت دراسة أبك القمصاف كجكد مستكل متكسط مف نمك ما بعد الصدمة،  (ـ2016القمصاف )
، كما عالقة عكسية بيف نمك ما بعد الصدمة كأعراض االضطراب النفسيبكجكد  (ـ2016)

( إلى كجكد فركؽ عمى مقاييس التفكير اإليجابي كالتفاؤؿ 2015أشارت نتائج دراسة أبك شاكيش)
 المجمكعة التجريبية.لصالح 

 أوجو التشابو واالختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة: -

( كلكف اختمفت معيا ـ2015اليدؼ مع دراسة العبادسة ) تشابيت الدراسة الحالية مف حيث
العديد مف الدراسات السابقة مف حيث عدد العينة الذم مف حيث العينة المستيدفة، كاتفقت مع 

مريض، كتشابيت  (120) عينتيا تىذه الدراسة كان حيث إف (200) إلى (30)بيفيتراكح ما 
(، كأبك 2015مف حيث استيداؼ الجنسيف الذككر كاإلناث كما في دراسة العبادسة ) أيضان 
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، أما مف حيث المنيج فقد استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميؿ (ـ2016القمصاف )
(، كعكض ـ2001(، كياسيف )ـ2015(، كأبك القمصاف )ـ2015) العبادسة كما في دراسة

 Regina Myres & et.al ، كDavis, Parker (2016)(، كـ2003(، كالجريسي )ـ2009)
، Sherman & et.al (2010) ، كManoj Pandey, et.al (2007) ، ك(2014)
T. Levin & et.al(2007 ،)ما االختالؼ فكاف مع دراسةأScrignaro & et.al (2011 ،)ك
الذيف استخدمكا المنيج التجريبي، أما بالنسبة لألدكات ، Hopko & et.al (2011) ك

المستخدمة في ىذه الدراسة فيي متشابية مع العديد مف الدراسات التي استخدمت  مقياس نمك 
Manne (2014 ،)( 2016(، كأبك القمصاف )ـ2015ما بعد الصدمة مثؿ دراسة العبادسة )

كاختمفت مع باقي الدراسات، أما بالنسبة لمنتائج فتشابيت ىذه الدراسة في كجكد مستكل متكسط 
( كاختمفت مع ـ2016(، كأبك القمصاف )5ـ201مف نمك ما بعد الصدمة مثؿ دراسة العبادسة )

 .الدراساتباقي 
 ما تميزت بو ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة: -

لـ  ،متغير حديث نسبيان  باستخدامياتمفة عف الدراسات السابقة تعتبر ىذه الدراسة مخ
كذلؾ حسب عمـ  (نمك ما بعد الصدمة)كىك متغير  كاسع،يستخدـ في الكطف العربي بشكؿ 

كبشكؿ خاص فإف ىذه الدراسة لـ  .مف عمـ النفس اإليجابيىذا المتغير ستمد يحيث  ،الباحث
متغير نمك ما بعد الصدمة في قطاع غزة، كىذا كأف تـ استيداؼ عينة مرضى السرطاف بيسبؽ 

حسب عمـ الباحث، حيث لـ يسبؽ أف تـ ربط متغير نمك ما بعد الصدمة باألعراض النفسية لفئة 
 مرضى السرطاف في قطاع غزة.

 فرضيات الدراسة:
 متكسط نمك ما بعد الصدمة مرتفع بدرجة دالة إحصائيان لدل مرضى السرطاف. .1
 مرتفع بدرجة دالة إحصائيان لدل مرضى السرطاف.متكسط القمؽ العاـ  .2
 متكسط قمؽ المكت مرتفع بدرجة دالة إحصائيان لدل مرضى السرطاف. .3
 متكسط االكتئاب مرتفع بدرجة دالة إحصائيان لدل مرضى السرطاف. .4
( بيف نمك ما بعد الصدمة α≤0.05 عند مستكل ) إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .5

 )القمؽ العاـ، قمؽ المكت، االكتئاب( لدل مرضى السرطاف. كأعراض االضطراب النفسي
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في مستكل نمك ما بعد  (α ≤0.05 ) عند مستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .6
الصدمة لدل مرضى السرطاف تعزل إلى )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل 

 التعميـ، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج(.
في مستكل القمؽ العاـ لدل  (α ≤0.05 ) عند مستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .7

مرضى السرطاف تعزل إلى )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل 
 الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج(.

في مستكل قمؽ المكت لدل  (α ≤0.05 ) عند مستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .8
مرضى السرطاف تعزل إلى )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل 

 الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج(.
في مستكل االكتئاب لدل  (α ≤0.05 ) عند مستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .9

لحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل مرضى السرطاف تعزل إلى )الجنس، العمر، ا
 الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج(.



 

 

 
 
 
 
 

 

 الفصؿ الرابع
جراءاتيا  منيج الدراسة وا 
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 الفصؿ الرابع
جراءاتيا  منيج الدراسة وا 

 مقدمة:
استخداميا في ىذا البحث يعرض الباحث في ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تـ 

في الجانب الميداني مف الدراسة، حيث سيتـ عرض الدراسة مف حيث منيجية البحث، كمجتمع 
الدارسة، كعينة الدراسة، كاألدكات التي تـ استخداميا، كالصدؽ كالثبات ليذه المقاييس، ككذلؾ 

 المستخدمة في تحميؿ البيانات، ثـ التكصؿ لمنتائج النيائية. حصائيةالمعالجات اإل

 :أواًل: منيج الدراسة
قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة كالذم يمكف 

اآلراء التي تطرح حكليا، ك مف خاللو كصؼ الظاىرة، كتحميؿ بياناتيا، كالعالقة بيف مككناتيا، 
 ت التي تتضمنيا، كاآلثار المترتبة عمييا.كالعمميا

، أك قضية مكجكدة كيعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو: المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان 
حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف أسئمة الدراسة دكف تدخؿ الباحث فييا)األغا، 

 (.83، ص2003كاألستاذ، 

 :ثانيًا: مجتمع الدراسة
( سنة 18التي أعمارىـ فكؽ ) ككف مجتمع الدراسة مف جميع المرضى البالغيفيت

المصابيف بالسرطاف المقيميف بمستشفى الرنتيسي بغزة  كمستشفى األكركبي بأقساـ األكراـ كالدـ 
ان حسب ( مريض1502رجاؿ كنساء، كالمتابعيف بالعيادات الخارجية لألكراـ كالدـ،  كالبالغ عددىـ )

 . (2016كزارة الصحة الفمسطينية لعاـ ) إحصائية
 :ثالثًا: عينة الدراسة

( مف 70( مف الذككر ك)50) مف مرضى السرطاف ( مريضان 120) تككنت عينة الدراسة مف
المقيميف في مستشفى الرنتيسي بغزة كالمتابعيف بعيادة األكراـ كالدـ، كالمرضى المقيميف  اإلناث،

 العيادات الخارجية لألكراـ كالدـ.  بمستشفى األكركبي كالمتابعيف في
مف مجتمع الدراسة، فتـ تكزيع االستبانة عمى  ة القصديةعشكائيال بالطريقةكتـ اختيار الحاالت 

فراد العينة، ثـ تـ استرجاعيا كذلؾ بعد تفحص كاالطالع عمى االجابة عمييا بالشكؿ المطمكب، أ
 ( استبانة.120كبمغ عدد االستبانات التي تـ تكزيعيا لمدراسة )
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 :القصدية خصائص العينة التي تـ استيدافيا لمدارسة بالطريقة العشكائية كالجدكؿ التالي يكضح 
 خصائص العينة التي تـ استيدافيا لمدارسة بالطريقة العشوائية (:4. 1)جدوؿ

 النسبة المئوية % العدد البيانات الشخصية

 

 الجنس

 %41.7 50 ذكر

 %58.3 70 أنثى

 

 الحالة االجتماعية

 %16.7 20 أعزب

 %69.2 83 متزوج

 %13.3 16 أرمؿ

 %0.8 1 مطمؽ

 

 العمر

 %10.8 13 سنة فأقؿ 30

 %15 18 40-30مف 

 %74.2 89 فأكثر 40

 

 المؤىؿ العممي

 %70.8 85 ثانوي فاقؿ

 %25.8 31 جامعي

 %3.3 4 دراسات عميا

 

 مستوى الدخؿ

 %64.2 77 شيكؿ 1000مف أقؿ 

 %19.2 23 شيكؿ 2000اقؿ مف 

 %8.3 10 شيكؿ 3000أقؿ مف 

 %8.3 10 شيكؿ فاكثر 3000

 

 مدة المرض

 %10.8 13 أقؿ مف سنة

 %15 18 أقؿ مف سنتيف
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 النسبة المئوية % العدد البيانات الشخصية

 %74.2 89 سنوات 4أقؿ مف 

 %10.8 13 سنوات فأكثر 4

 

 نوع المرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع المرض

 %10.8 13 قولف

 %35 42 ثدي

 %9.2 11 بروستاتا

 %10.8 13 رئة

 %8.3 10 دـ

 %2.5 3 كبد

 %3.3 4 حنجرة

 %1.7 2 مثانة

 %1.7 2 مستقيـ

 %3.3 4 دماغ

 %2.5 3 رحـ

 %0.8 1 لساف

 %0.8 1 بمعوـ

 %2.5 3 معدة

 %2.5 3 الغدد الميمفاوية

 %0.8 1 الدرقيةالغدة 

 %0.8 1 الغدة الكظرية

 %1.7 2 عظاـ

 %0.8 1 مرارة
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 النسبة المئوية % العدد البيانات الشخصية

 نوع العالج

 %39.2 47 جراحي

 %52.5 63 كيميائي

 %8.3 10 اشعاعي



 بشكؿ تفصيمي وفيما يمي توضيح لتوزيع افراد العينة حسب البيانات الشخصية: 
 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس  2.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار الجنس

 %41.7 50 ذكر

 %58.3 70 انثى

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة إناث،  (%58.3) ( أف4.2تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 ذككر. (%41.7)ك

 توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية   (:3.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار الحالة االجتماعية

 %16.7 20 اعزب

 %69.2 83 متزكج

 %13.3 16 ارمؿ

 %0.8 1 مطمؽ

 %100.0 101 المجموع
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مف أفراد عينة الدراسة  (%(69.2( أف 4.3تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 مطمقيف. (%0.8)ارامؿ، ك (%13.3)غير متزكجيف، ك (%16.7)متزكجيف، ك

 أفراد العينة حسب العمر  (: توزيع 4.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار العمر

 %10.8 13 30أقؿ مف 

30-40 18 15% 

 %74.2 89 40أكثر مف 

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة  (%74.2)( أف 4.4تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 (40) إلىسنة  (30)يتراكح أعمارىـ ما بيف  (%15)سنة، ك (40)متكسط أعمارىـ أكثر مف 

 سنة. (30)قؿ مفمتكسط أعمارىـ أ (%10.8)سنة، ك
 (: توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي  5.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار المؤىؿ العممي

 %70.8 85 ثانكم فأقؿ

 %25.8 31 جامعي

 %3.3 4 دراسات عميا

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة  (%70.8)( أف 4.5النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 
مؤىميـ العممي  (%3.3)مؤىميـ العممي جامعي، ك (%25.8)قؿ، أمؤىميـ العممي ثانكية عامة ف

 دراسات عميا.
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 (: توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدخؿ6.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار مستوى الدخؿ

 %64.2 77 شيكؿ 1000أقؿ مف 

 %19.2 23 شيكؿ 2000أقؿ مف 

 %8.3 10 شيكؿ3000 أقؿ مف 

 %8.3 10 شيكؿ فأكثر 3000

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة  (%64.2) ( أف4.6تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 شيكؿ،( 2000)قؿ مفمستكل دخميـ أ (%19.2)شيكؿ، ك (1000) مستكل دخميـ أقؿ مف

 (3000) كثر مف%( مستكل دخميـ أ8.3، ك)شيكؿ (3000)قؿ مف أمستكل دخميـ  (%8.3)ك
 شيكؿ.

 (: توزيع أفراد العينة حسب مدة المرض7.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار مدة المرض

 %36.7 44 اقؿ مف سنة

 %15 18 اقؿ مف سنتيف

 %16.7 20 سنكات 4 اقؿ مف

 %31.7 38 أربع سنكات فأكثر

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة  (%36.7 ) ( أف4.7تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ربع سنكات فاكثر، أمتكسط مدة مرضيـ  (%31.7)كقؿ مف سنة، أمتكسط مدة مرضيـ 

مف  أقؿمتكسط مدة مرضيـ  (%15)سنكات، ك (4)قؿ مف أمتكسط مدة مرضيـ  (%16.7)ك
 سنتيف.
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 (: توزيع أفراد العينة حسب نوع المرض8.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار نوع المرض

 %10.8 13 قكلف

 %35 42 ثدم

 %9.2 11 بركستاتا

 %10.8 13 رئة

 %8.3 10 دـ

 %2.5 3 كبد

 %3.3 4 حنجرة

 %1.7 2 مثانة

 %1.7 2 مستقيـ

 %3.3 4 دماغ

 %2.5 3 رحـ

 %0.8 1 لساف

 %0.8 1 بمعكـ

 %2.5 3 معدة

 %2.5 3 الغدد الميمفاكية

 %0.8 1 الدرقيةالغدة 

 %0.8 1 الغدة الكظرية
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 النسبة% التكرار نوع المرض

 %1.7 2 عظاـ

 %0.8 1 مرارة

 %100.0 101 المجموع

يعانيف مف سرطاف الثدم،  (%35) ( أف4.8تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
سرطاف الدـ،  (%8)بركستاتا، ك (%9.2)سرطاف الرئة، ك (%10.8)قكلكف، ك (%10.8)ك
 الرحـك الغدد الميمفاكية ك المعدة ك سرطاف الكبد أما ، (%3.3) كالدماغ بنسبة حنجرةكاف سرطاف الك 

أما سرطاف المثانة كالمستقيـ كالعظاـ فكؿ منيما حصؿ عمى ، (%2.5)فكؿ منيما حصؿ عمى 
أما سرطاف المساف كالبمعـك كالغدة الدرقية كالغدة الكظرية كالمرارة فكاف كؿ منيما ، (%1.7)بنسية
 .(%0.8)بنسبة

 (: توزيع أفراد العينة حسب نوع العالج9.4) جدوؿ

 النسبة% التكرار نوع العالج

 %39.2 47 جراحي

 %52.5 63 كيميائي

 %8.3 10 اشعاعي

 %100.0 101 المجموع

مف أفراد عينة الدراسة  (%52.5)( أف 4.9تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 شعاعي.إعالجيـ  (%8.3)، كعالجيـ جراحي (%39.2)ك عالجيـ كيميائي،

 :رابعًا: أدوات الدراسة

، األفرادلمحصكؿ عمى البيانات مف  تعتبر االختبارات كالمقاييس أكثر الكسائؿ استخدامان 
( بأنيا أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى ص116 ،2003كيعرفيا )األغا كاالستاذ، 

 ىي كتابية تحريرية.ك معمكمات أك آراء يقـك باالستجابة ليا المفحكص نفسو، 
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ىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا لقد استخدـ الباحث أربعة مقاييس أكلكي يتـ تحقيؽ 
 البيانات الشخصية لمعينة كىي كالتالي: باإلضافة إلى استمارة

 استمارة البيانات الشخصية .1
 .ة( فقر 50حيث بمغ )مقياس تايمكر لمقمؽ العاـ  .2
 .( فقرة13حيث بمغ ) مقياس بيؾ المصغر لالكتئاب .3
 .( فقرة20حيث بمغ ) مقياس عبد الخالؽ لقمؽ المكت .4
 ( فقرة.21حيث بمغ )مقياس نمك ما بعد الصدمة  .5

 البيانات الشخصية:استمارة  .1
الجنس، العمر، الحالة تحتكم عمى البيانات الديمكغرافية لمعينة كالتي تتمثؿ في 

 حيث إفاالجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العالج، 
ة، ىذه البيانات يتـ االجابة عنيا عف طريؽ كضع عالمة صح في المربع الذم يتناسب مع الحال
 كبذلؾ يتـ التعرؼ عمى البيانات األساسية التي تحتاجيا الدراسة، كاالستمارة مف إعداد الباحث.

 (:1953مقياس القمؽ مف إعداد )تايمور:  .2
، كيطمؽ عمى ىذا المقياس اسـ العاـ لقمؽاتايمكر بإعداد مقياس لقياس  تيقامت جان

MAS (اختصارManifest Anxiety scale حيث قامت باقتباسو مف اختبار مينسكتا المتعدد ،)
و لقياس مستكل القمؽ، لذلؾ يعرؼ ىذا المقياس عادةن بمقياس تايمكر تاألكجو، حيث استعمم

( فقرة تستخدـ لتقدير حدة 50كىك عبارة عف قائمة تتككف مف )  ،(86ـ، ص2002لمقمؽ)اليمص،
االجابة بنعـ تصحح  حيث إفارات بنعـ أك ال، القمؽ عند الراشديف، كيتـ االجابة عمى ىذه العب

بدرجة )كاحدة(، كاالجابة بال تصحح بدرجة )صفر(، كيتـ جمع ىذه الفقرات لتقدير مستكل القمؽ 
( تعني كجكد قمؽ 21-17( تعني أنو ال يكجد قمؽ، )16-0لدل المفحكص، كتقدر الدرجات بػػ)

 تعني كجكد قمؽ شديد.( 50-27اما ) متكسط،( تعني كجكد قمؽ 26-22خفيؼ، )
( كتـ ـ2016كلمتحقؽ مف صالحية المقياس في البيئة الفمسطينية قاـ بتجربتو العبكني )
( محكميف 6حساب صدؽ المقياس بطريقة صدؽ المحكميف، حيث تـ عرض أداة الدراسة عمى )

االرتباط كتـ تعديميا كفقا آلرائيـ، ثـ تـ استخداـ صدؽ االتساؽ الداخمي حيث تبيف أف معامالت 
(، كلمتحقؽ مف ثبات األداة تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ α ≤ 0.05دالة عند مستكل داللة )

(، كتـ 0.733باستخداـ المعامالت لكؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو حيث بمغ )
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أف معدؿ ( كىذا يدؿ عمى 0.753استخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث بمغ معدؿ االرتباط )
 الثبات مرتفع كداؿ احصائيان.

( حيث تـ تقدير ثبات المقياس عف ـ2006في دراسة ثابت كآخركف ) أيضان كتـ استخدامو 
تـ استخداـ طريقة  أيضان (، 0.86طريؽ استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ ككانت قيمتو تساكم )

 المقياس ثابت. أف(، ىذا يدؿ عمى 0.79التجزئة النصفية ككانت تساكم )

 التالي:ت كاقاـ الباحث بحساب الصدؽ والثب المقياسثبات و صدؽ ولمتأكد بشكؿ أكثر مف 
 لتصحيح فقراتو ذات البعد الكاحد ،مقياس ثنائيالمستخدـ ىك مقياس القمؽ العاـ  إف 

 . يكضح ذلؾكالجدكؿ التالي  ( فقرة50كالتي تشتمؿ عمى )
 لمقياس القمؽ العاـ (: مقياس االجابات10.4) جدوؿ

 نعـ ال الفقرات

 1 صفر كؿ الفقرات

  القمؽ العاـ: مقياسصدؽ 
صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كقد تـ التحقؽ مف 

 الداخمي. االتساؽصدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ 

 Internal Validity االتساؽ الداخمي صدؽ
، كقد قاـ المقياستساؽ كؿ فقرة مف فقرات مدل اىك يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي 

كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف  ،لممقياسالباحث بحساب االتساؽ الداخمي 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي: كالدرجة الكمية، ،المقياسكؿ فقرة مف فقرات 

 لمقياس القمؽ لمقياسوالدرجة الكمية  المقياسمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  (:11.4) جدوؿ
رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

8 1.551 1.11**  14 0.441 1010*  72 0.773 1011**  40 10496 1011**  

7 1.617 1.11**  81 10501 1011**  73 0.827 1011**  38 10498 1011**  

4 1.518 1.11**  81 10476 1011*  74 10785 1011**  37 10517 1011**  

3 1.600 1.11**  82 10751 1011**  41 10815 1011**  34 10490 1011**  
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رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 1.608 1.11**  83 10744 1011**  48 10818 1011**  33 10517 1011**  

1 1.511 1.11**  84 10810 1011**  47 10851 1011**  45 10550 1011**  

2 1.607 1.11**  71 0.729 1011**  33 10740 1011**  46 10610 1011**  

3 0.611 1.11**  78 0.558 1011**  34 10660 1011**  47 10478 1010*  

4 0.605 1.11**  77 0.639 1011**  35 10556 1011**  48 10509 1011**  

81 0.616 1.11**  74 0.511 1011**  36 10741 1011**  49 10501 1011**  

88 0.511 1.11**  73 0.638 1011**  37 10600 1011**  50 10448 1010*  

87 10406 1014*  71 0.485 1011*  38 10557 1011**     

84 10650 1011**  71 0.551 1011**  39 10509 1011**     

 (05.0)داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا **

 (05.0)غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //
تمتع بمعامالت ارتباط ت المقياسفقرات ( أف 4.11النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 

تمتع ت فقراتو المقياس، كىذا يدؿ عمى أف (0.05)عند مستكم داللة أقؿ مف  إحصائيان  ةقكية كدال
 .بمعامؿ صدؽ عالي

  مقياس القمؽ العاـثبات Reliability : 
أكثر  األداةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  المقياس المقياس أف يعطي ىذايقصد بثبات 

يعني االستقرار في  المقياسمف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات  النتائج

 تيف:بطريق لممقياستـ حساب الثبات  األداةبعد تطبيؽ زمنية معينة، ك 
 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامؿ  .1

تـ  المقياسكبعد تطبيؽ  مفردة ،( 30قكاميا )ك  الدراسةمف  عمى عينة المقياستـ تطبيؽ 
، (0.895) لممقياسلقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ  كركنباخ ألفاحساب معامؿ 

  .تمتع بمعامؿ ثبات مرتفعالمقياس يكىذا دليؿ كافي عمى أف 
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 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2
األرقاـ  ذات األسئمة جزأيف كىما إلى االختبار فقرات تجزئة تـ المقياسبعد تطبيؽ 

الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ الزكجية، ثـ ذات الفردية، كاألسئمة
 "سبيرماف "بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ كبعد (0.823الزكجية ) األسئمة كدرجات
rالمعدؿ =   االرتباط : معامؿSpearman Brownبراكف 

r

1

2

 بيف االرتباط معامؿ rحيث    
معامؿ االرتباط المصحح داؿ ككاف  (،0.903األسئمة الزكجية ) كدرجات الفردية األسئمة درجات

 تمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.ي المقياسكىذا يدؿ عمى أف 
 لدل مرضى السرطاف.العاـ في ىذا البحث لمتعرؼ عمى مستكل القمؽ  ا المقياسكتـ استخداـ ىذ

 مقياس االكتئاب المصغر مف إعداد )بيؾ(: .3
، حيث BDI( Beck depression inventoryقاـ بتصميـ ىذا المقياس آركف بيؾ )

كأشيرىا في قياس االكتئاب، كقاـ غريب عبد  استخدامان يعتبر ىذا المقياس مف أكثر المقاييس 
( بتعريبو، كقاـ كؿ مف محمد صالح كخميؿ عبد الرحمف باقتباسو كتجريبو عمى ـ1985الفتاح )

 (.ـ1997)عبد المجيد:  ـ1993البيئة السكدانية عاـ 
مجمكعة تتككف كؿ مجمكعة مف أربعة عبارات متدرجة في  (13)كيتككف ىذا المقياس مف
 تمثؿ (، ككؿ مجمكعة تتككف مف أعراض اكتئابيو مختمفة،3 -الشدة يتـ تصحيحيا مف )صفر

، الشعكر بالفشؿ،  ،راض االكتئابعمف أ رضان ع حيث تتمثؿ ىذه األعراض في )الحزف، التشاـؤ
الطاقة، التعب،  فقداف االستمتاع، فقداف االىتماـ باآلخريف، التردد، تغيير صكرة الجسد، فقداف

 ح أماـ ما يناسب حالتو الشعكرية.يقـك المفحكص بكضع عالمة ص، فقداف الشيية(
(، حيث تـ ـ2009سطينية عف طريؽ العبكيني )كتـ تجربة ىذا المقياس عمى البيئة الفم

التأكد مف صدؽ المقياس عف طريؽ صدؽ المحكميف، كصدؽ االتساؽ الداخمي حيث تبيف أف 
( كبذلؾ اعتبر المقياس صادؽ لما كضع α ≤  0.05معامالت االرتباط دالة عند مستكل داللة )

قيمة معامؿ ألفا  حيث إفكنباخ، لقياسو، كلمتأكد مف ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة الفا كر 
( كىذا يعني أف معامؿ 0.764كركنباخ كانت مرتفعة، ككانت قيمة ألفا لجميع فقرات المقياس )

 الثبات مرتفع.
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 :ةلتاليبحساب الصدؽ والثبات بالطرؽ ااـ الباحث قولمتأكد أكثر مف صدؽ وثبات المقياس 

  مقياس االكتئاب:صدؽ  
التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كقد تـ التحقؽ عني تالدراسة  مقياسصدؽ 

 مف صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.

  Internal Validity االتساؽ الداخمي صدؽ
، كقد قاـ المقياسيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي ىك مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف كؿ  طريؽلممقياس عف الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي: كالدرجة الكمية، ،المقياسفقرة مف فقرات 

 لمقياس االكتئابوالدرجة الكمية  المقياس(: معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 12.4) جدوؿ

ِرقمِالفقرة
معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

رقمِ
ِالفقرة

معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

رقمِ
ِالفقرة

معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

8 0.607 1.11** 1 0.616 1.11** 88 0.608 1.11** 

7 0.518 1.11** 2 0.511 1.11** 87 0.611 1.11** 

4 1.510 1.11** 3 10085 1010* 84 0.608 1.11** 

3 1.509 1.11** 4 10500 1011**    

1 1.711 1.11** 81 0.617 1.11**    

  (05.0)غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //                  (05.0) دالِإحصائياِعندِط**ِاالرتبا
ارتباط تمتع بمعامالت ت المقياسفقرات ( أف 4.12النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 

تمتع يبفقراتو  المقياس، كىذا يدؿ عمى أف (0.05)عند مستكم داللة أقؿ مف  إحصائيان  ةقكية كدال
 .بمعامؿ صدؽ عالي

  مقياس االكتئابثبات Reliability : 
نفس النتيجة لك تـ إعادة تطبيقو أكثر مف مرة  يعطي المقياسأف  المقياسيقصد بثبات 

 المقياس، بعد تطبيؽ عمى أفراد العينة تحت نفس الظركؼ كالشركط، خالؿ فترة زمنية معينة، ك 
 تيف:بطريق ثبات المقياستـ حساب ك 
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 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامؿ  .1
كبعد تطبيؽ  مفردة ،( 30قكاميا )كالتي  الدراسةمف  عمى عينة المقياستـ تطبيؽ 

 لممقياسلقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ  كركنباخ ألفاتـ حساب معامؿ  المقياس
  .بمعامؿ ثبات مرتفع تمتعي المقياسكىذا دليؿ كافي عمى أف ، (0.868)

 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية .2
األرقاـ الفردية،  ذات األسئمة جزأيف كىما الفقرات إلى تجزئة تـ المقياسبعد تطبيؽ 

 الفردية كدرجات األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب األرقاـ الزكجية، كتـ ذات كاألسئمة
براكف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ بعد (0.834) الزكجية األسئمة

Spearman Brownالمعدؿ =   االرتباط : معامؿr

r

1

2

 درجات بيف االرتباط معامؿ rحيث    
( أف معامؿ االرتباط المصحح داؿ كىذا يدؿ 0.909األسئمة الزكجية ) كدرجات الفردية األسئمة

 تمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.ي المقياسعمى أف 

 مقياس قمؽ الموت: .4
(. ـ1996الباحث مف اعداد عبد الخالؽ )يرجع مقياس قمؽ المكت الذم سكؼ يستخدمو 

)ال، قميال،  "الخماسي" ليكرت"فقرة يجاب كؿ منيا عمى مقياس  (20)كيشمؿ المقياس عمى 
 .كثيران، كثيران جدان(  ،متكسط

 حيث قاـ بتصميمو ليقيس أربعة أبعاد كىي مكضحة كالتالي:
 (.18817816812811888382)( فقرات 8الخكؼ مف المكتى كالقبكر، كتشمؿ ) .1
 (.158138987فقرات كىي ) (4الخكؼ مما بعد المكت، كتشمؿ ) .2
 (.19810858684فقرات كىي) (5الخكؼ مف األمراض المميتة، كتشمؿ ) .3
 (.2081481فقرات كىي ) (3بالمكت كأفكاره كتشمؿ ) نشغاؿاال .4

( درجة كتككف االجابة عمى ىذا 100)قياس تتراكح ما بيف درجة كاحدة كدرجات ىذا الم
: 2: تعني ال( ك)1)االجابة  حيث إفمستكيات ككؿ مستكل يعني درجة، (5)المقياس مف ضمف 

: تعني كثيرا جدان(، ككمما ارتفعت 5: تعني كثيران( ك)4: تعني متكسط( ك)3تعني قميالن( ك)
 الدرجات ارتفع مستكل قمؽ المكت.

( بحساب الصدؽ ـ1996المقياس قاـ عبد الخالؽ )كلمتأكد مف صدؽ كثبات   
متخصصان في عمـ النفس كالطب النفسي،  محكمان  (12)الظاىرم لمفقرات عف طريؽ عرضو عمى 
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( 0.68حيث يتسـ المقياس باتساؽ داخمي يشير إلى صدؽ التككيف، كبمغ الصدؽ التالزمي )
يث كفؽ معامؿ االرتباط بيف ( بحساب صدؽ األداة بالصدؽ التالزمي ح2007كقامت العرجا )

( لقمؽ المكت، كأظيرت النتائج أف ىناؾ 2002( كمقياس شقير )1996مقياس عبد الخالؽ )
( كىذا يدؿ عمى أف المقياس صادؽ. كما قامت 0.01( كىي دالة عند )0.55ارتباط داالن قيمتو )

ك نباخ فكانت ( بحساب ثبات المقياس لعبد الخالؽ عف طريؽ معادلة ألفا كر 2007العرجا )
 معامالت الثبات ألبعاد المقياس عمى النحك التالي:

 ( 0.87الخكؼ مف المكتى كالقبكر) 
 ( 0.97الخكؼ مما بعد المكت) 
 ( 0.83الخكؼ مف األمراض المميتة) 
 ( 0.67االنشغاؿ بالمكت كأفكاره ) 
 ( 0.92أما الدرجة الكمية فكانت) 

( بحساب صدؽ ـ2015نية قامت القرا )كلتحقؽ مف صالحية المقياس في البيئة الفمسطي
كثبات المقياس، كلكي تتحقؽ مف الصدؽ قامت بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ككجدت أف 
المقياس يتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة احصائيان حيث تراكحت معامالت االرتباط ما بيف 

 ( كىذا يدؿ عمى أف أبعاد المقياس تتمتع بصدؽ عالي.0.85 -0.81)
ا قامت بالتأكد مف ثبات المقياس بطريقتيف، كىما طريقة معامؿ ألفا كركنباخ كالذم كم 

( مما يدلؿ عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات عالي، كطريقة التجزئة النصفية كالذم 0.93بمغ )
 ( مما يدلؿ عمى أف المقياس بأبعاده كفقراتو يتمتع بمعامؿ ثبات عالي.0.90بمغ)

 والثبات بشكؿ أكبر قاـ الباحث بالتالي:ولمتحقؽ مف الصدؽ 
مقياس قمؽ المكت  مقياس خماسي لتصحيح فقراتو ذات البعد الكاحد كالجدكؿ التالي إف 

 فقرة.  20يبيف ذلؾ  كاشتممت عمى 
 لمقياس قمؽ الموت (: مقياس االجابات13.4) جدوؿ

 جدا  كثٌرا   كثٌرا   متوسط قلٌال   ال الفقرات

 4 0 0 1 1 كؿ الفقرات
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  مقياس قمؽ الموتصدؽ  
الدراسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كقد تـ التحقؽ  مقياسصدؽ 

 مف صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.

  Internal Validity االتساؽ الداخمي صدؽ
، كقد قاـ المقياسيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي ىك مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

، كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف لممقياسالباحث بحساب االتساؽ الداخمي 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي: كالدرجة الكمية، ،المقياسكؿ فقرة مف فقرات 

 لمقياس قمؽ الموتوالدرجة الكمية  المقياس(: معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 14.4) جدوؿ
رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقـ 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

8 1.607 
1.11*

* 
1 0.729 1011** 88 10740 1011** 16 10610 1011** 

7 0.611 1.11*

* 
2 0.558 1011** 12 10660 1011** 17 10478 1010* 

4 0.605 1.11*

* 
3 0.639 1011** 13 10556 1011** 18 10509 1011** 

3 0.616 1.11*

* 
4 0.511 1011** 14 10741 1011** 19 10501 1011** 

1 0.511 
1.11*

* 
81 0.638 1011** 15 10600 1011** 20 10448 1010* 

 (05.0)داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا

 (05.0) غير داؿ إحصائيا عند طاالرتبا //

ارتباط تمتع بمعامالت ت المقياسفقرات ( أف 4.14النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 
تمتع ي المقياس بفقراتو، كىذا يدؿ عمى أف (0.05)إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  قكية كداؿ

 .بمعامؿ صدؽ عالي

  مقياس قمؽ الموتثبات Reliability:  
 المقياسنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  المقياس يعطي ىذاأف  المقياسيقصد بثبات 

يعني االستقرار في  المقياسأكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 
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كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات  ونتائج
 تيف:بطريق لوتـ حساب الثبات  المقياسبعد تطبيؽ زمنية معينة، ك 

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامؿ  .1
كبعد تطبيؽ  مفردة ،( 30قكاميا )التي ك  الدراسة مف عمى عينة المقياستـ تطبيؽ 

، (0.903)لقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ  كركنباخ ألفاتـ حساب معامؿ  المقياس
  .تمتع بمعامؿ ثبات مرتفعالمقياس يكىذا دليؿ كافي عمى أف 

 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2
األرقاـ  ذات األسئمة جزأيف كىما إلى االختبار فقرات تجزئة تـ المقياسبعد تطبيؽ 

الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ الزكجية، ثـ ذات الفردية، كاألسئمة
 سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ كبعد (0.809)  الزكجية األسئمة كدرجات

rالمعدؿ =   االرتباط معامؿ:  Spearman Brownبراكف 

r

1

2

 بيف االرتباط معامؿ rحيث    
معامؿ االرتباط المصحح داؿ  إف ،(0.894األسئمة الزكجية ) كدرجات الفردية األسئمة درجات

 تمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.ي المقياسكىذا يدؿ عمى أف 

 مقياس نمو ما بعد الصدمة: .5
(، كقاـ بترجمتو عبد العزيز ثابت، ـ1996يكف )يقاـ بإعداد ىذا المقياس تيديشي ككال

 ( مجاالت كىي مصنفة كالتالي:5( عبارة، كتدرس )21كيتككف المقياس مف )
 (.178148118783كىي)( عبارات 5االمكانات الجديدة كبنكدىا تتككف مف ) .1
 (.21820816815898886(عبارات كىي )7التكاصؿ مع اآلخريف كبنكدىا تتككف مف) .2
 (.1981281084(عبارات كىي )4قكة الشخصية كبنكدىا تتككف مف ) .3
 (.1885(عبارات كىي )2التغير بالمجاؿ الركحي كبنكدىا تتككف مف ) .4
 (.138281)(عبارات كىي 3تقدير الحياة كبنكدىا تتككف مف ) .5

( 6كؿ عبارة يقابميا ) حيث إف(  5-0( مستكيات مف )6كيتـ تصحيح المقياس ب)
(، 3(، )بدرجة متكسطة= 2(، )قميالن= 1مستكيات متدرجة بالشدة كىي )ال= صفر(، )قميال جدان=

( أماـ المستكل √(، كيقـك المفحكص بكضع عالمة) 5(، )بدرجة كبيرة جدان= 4)بدرجة كبيرة= 
سب الحالة الشعكرية التي تناسبو، ككمما زادت الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص الذم ينا

 فإنيا تدؿ عمى ارتفاع نمك ما بعد الصدمة.
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( بتطبيقو عمى البيئة ـ2016كلمتأكد مف صالحية المقياس قامت أبك القمصاف )
كالذم بمغ الفمسطينية، حيث قامت بالتحقؽ مف صدؽ المقياس بعدة طرؽ، كىي الصدؽ الذاتي 

(، كصدؽ االتساؽ الداخمي، حيث تـ حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة 0.932)
(  α ≤  0.01) عند مستكل داللة كالدرجة الكمية، كأكضح نتائج معامؿ االرتباط أنو داؿ احصائيان 

 (  كذلؾ يعتبر المقياس صادقان لما كضع لقياسو.α≤ 0.05ك)
ـ بطريقتيف، األكلى طريقة معامؿ ألفا كركنباخ حيث بمغت لمتأكد مف ثبات المقياس ت

( كىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ احصائيان، أما الطريقة الثانية فيي طريقة 0.869قيمتو )
معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية  حيث إفالتجزئة النصفية 

( كىذا 0.854(، ك) 0.754اكف تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط )عف طريؽ معادلة سبيرماف بر 
 يدؿ عمى أف ىذه القيمة مرتفعة كدالة احصائيان.

(  بالتأكد مف صدؽ المقياس عف ـ2015باإلضافة إلى ذلؾ قاـ العبادسة كآخركف )
طريؽ استخداـ طريقة صدؽ االتساؽ الداخمي عبر حساب ارتباط البند بالمجمكع، حيث تبيف أف 

(، كتـ استخداـ طريقة الصدؽ الذاتي، كالتي تتمثؿ في الجذر α ≤  0.05جميع البنكد دالة عند )
 ( كىذا يدؿ أف المقياس صادؽ.0.92التربيعي لمعامؿ الثبات لممقياس كقد بمغ )

ك قد بمغ معامؿ ألفا  أما لمتأكد مف ثبات المقياس تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كركنباخ
 ( كىك يشير لثبات مرتفع، كىذا يؤكد أف المقياس مناسب الستخدامو كأداة دراسية.0.86)

 ولمتأكد أكثر مف صدؽ وثبات المقياس قاـ الباحث بالتالي:
إف مقياس نمك ما بعد الصدمة مقياس سداسي لميكرد لتصحيح فقراتو ذات البعد الكاحد 

 . كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ 
 نمو ما بعد الصدمة  لمقياس(: مقياس االجابات 15.4) جدوؿ

 قلٌال   قلٌال جدا   ال الفقرات
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 كبٌرة جدا  

 5 4 0 0 1 1 كؿ الفقرات

  مقياس نمو ما بعد الصدمةصدؽ  
أعدت لقياسو، كقد تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما 

 صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.
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  Internal Validity االتساؽ الداخمي صدؽ

، كقد قاـ المقياسيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي ىك مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
، كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف لممقياسالباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي: كالدرجة الكمية، ،المقياسكؿ فقرة مف فقرات 
 لمقياس نمو ما بعد الصدمةوالدرجة الكمية  المقياس(: معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 16.4) جدوؿ

ِالفقرةرقمِ
معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

رقمِ
ِالفقرة

معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

رقمِ
ِالفقرة

معامالتِ
ِاالرتباط

مستوى 

 الداللت

8 1.670 1.11** 3 10465 1011* 81 0.608 1.11** 

7 1.550 1.11** 4 10404 1010* 81 0.517 1.11** 

4 1.660 1.11** 81 10551 1011** 82 0.608 1.11** 

3 1.611 1.11** 88 10590 1011** 83 0.611 1.11** 

1 1.510 1.11** 87 10085 1010* 84 0.608 1.11** 

1 1.509 1.11** 84 10500 1011** 71 0.607 1.11** 

2 1.711 1.11** 83 0.617 1.11** 78 0.518 1.11** 

 (05.0)غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //                   (05.0)دالِإحصائياِعندِط**ِاالرتبا

تمتع بمعامالت ارتباط ت المقياسفقرات ( أف 4.16النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 
تمتع ي المقياس بفقراتو، كىذا يدؿ عمى أف (0.05)إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  قكية كداؿ

 .بمعامؿ صدؽ عالي

  مقياس نمو ما بعد الصدمةثبات Reliability:  
نفس النتيجة لك تـ إعادة تطبيقو أكثر مف  المقياسعطي ىذه المقياس أف ييقصد بثبات 

 المقياسبعد تطبيؽ مرة عمى أفراد العينة تحت نفس الظركؼ كالشركط، خالؿ فترة زمنية معينة، ك 
 تيف:تـ حساب الثبات بطريق

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامؿ  .1
كبعد تطبيؽ  مفردة ،( 30قكاميا ) كالتي الدراسةمف  عمى عينة المقياستـ تطبيؽ 

 لممقياسلقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ  كركنباخ ألفاتـ حساب معامؿ  المقياس
  .بمعامؿ ثبات مرتفع تمتعي المقياسكىذا دليؿ كافي عمى أف ، (0.887)
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 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية .2
األرقاـ الفردية،  ذات األسئمة جزأيف كىما الفقرات إلى تجزئة تـ المقياسبعد تطبيؽ 

 الفردية كدرجات األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب األرقاـ الزكجية، كتـ ذات كاألسئمة
براكف  سيبرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ بعد (0.801) الزكجية األسئمة

Spearman Brown :المعدؿ =   االرتباط معامؿr

r

1

2

 درجات بيف االرتباط معامؿ rحيث    
( أف معامؿ االرتباط المصحح داؿ كىذا يدؿ 0.890األسئمة الزكجية ) كدرجات الفردية األسئمة

 ثبات مرتفع.تمتع بمعامؿ ي المقياسعمى أف 

 :خامسًا: إجراءات الدراسة

 لكي يتمكف الباحث مف تحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا, قاـ بالخطوات التالية:
 االطالع عمى األدبيات السابقة التي تكممت عف مكضكع البحث. .1
اختيار أدكات الدراسة التي سيقـك بتطبيقيا الباحث كىي )القمؽ العاـ، قمؽ المكت،  .2

 االكتئاب، نمك ما بعد الصدمة(.
 عرض أدكات الدراسة عمى المشرؼ كي يتـ تنقيحيا. .3
 عمؿ التعديالت الالزمة كما يراىا المشرؼ. .4
التكجو إلى عمادة كمية التربية لمحصكؿ عمى كتاب بتسييؿ ميمة باحث، لتقديمو لمجيات  .5

 المختصة لمحصكؿ عمى العينة التي ستطبؽ عمييا الدراسة.
أدكات تنمية القكل البشرية في مستشفى الشفاء ألخذ كتاب مكافقة لتطبيؽ  التكجو إلى .6

 .الدراسة
التكجو إلى مجتمع العينة كجمع البيانات مف خالؿ استجابة عينة الدراسة عمى أدكات  .7

 الدراسة.
 تحميؿ البيانات كاستخراج النتائج. .8
 تفسير النتائج. .9
 صياغة التكصيات الالزمة في ضكء نتائج الدراسة..10
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 :المستخدمة في الدراسة حصائيةسادسًا: األساليب اإل

 Statistical Package for the قاـ الباحث بجمع البيانات وتحميميا باستخداـ برنامج
Social Sciences (SPSS) ,التالية: حصائيةوتـ استخداـ األساليب اإل 

المعيػػػػارم كالػػػػكزف إحصػػػاءات كصػػػػفية منيػػػػا: النسػػػػبة المئكيػػػػة كالمتكسػػػط الحسػػػػابي كاالنحػػػػراؼ  .1
فيػد يدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما كتالحسابي النسبي، كيستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ب

 الباحث في كصؼ متغيرات الدراسة.

كالدرجة الكمية  المقياسلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات بيرسكف : معامؿ ارتباط  .0
 لالستبانة.

 .المقياس(: لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) .0

 .المقياس، لمعرفة ثبات فقرات معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية .4

( لمعرفػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد One Samples t test) "ت"اختبػار  .5
 كصمت إلي درجة الحياد أـ ال.
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 الفصؿ الخامس
 وتفسيرىا وتحميميا عرض النتائج

 مقدمة:
يقـك الباحث في ىذا الفصؿ بعرض لمنتائج التي تـ جمعيا مف خالؿ أدكات الدراسة التي 

سيتـ اإلجابة عف التساؤالت كالفرضيات التي تـ صياغتيا، كعرضيا كتفسيرىا تـ تطبيقيا، حيث 
 .بشكؿ مفصؿ، مف خالؿ اإلجابة عف ىذه الفرضيات

 الفرض األوؿ:
 بدرجة دالة إحصائيًا لدى مرضى السرطاف. مرتفع نمو ما بعد الصدمة متوسط
نمك ما  لدرجات كالكزف النسبي المتكسط الحسابيإلجابة عمى ىذه الفرضية، تـ حساب كل

( لمستكل نمك ما بعد One sample T testلعينة كاحدة ) Tاختباركتـ استخداـ ، بعد الصدمة
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:الصدمة 

 نمو ما بعد الصدمة لمستوى (One sample T testلعينة واحدة ) Tنتائج اختبار(: .15جدوؿ )

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي%

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 5 **0.000 7.553 46.70 1.755 2.335 االمكانات الجديدة

 2 **0.000 3.218 66.81 1.580 3.340 التواصؿ مع االخريف

 3 **0.000 4.654 56.79 1.717 2.840 قوة الشخصية

 1 **0.000 5.631 85.25 1.200 4.263 التغير بالمجاؿ الروحي

 4 **0.000 7.365 55.83 1.826 2.792 تقدير الحياة

المتوسط العاـ لمستوى 
 ايجابي **0.000 5.680 62.28 1.616 3.114 نمو ما بعد الصدمة

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 
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 يتضح أف:  (1.8) خالؿ الجدوؿمف 

 .(%85005) المرتبة االكلى بكزف نسبي احتمتالتغير بالمجاؿ الركحي  -

 .(%66081) التكاصؿ  مع االخريف احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي -

 .(%56079) قكة الشخصية احتمت المرتبة الثالثة بكزف نسبي -

 .(%55080) تقدير الحياة احتمت المرتبة الرابعة بكزف نسبي -

 .(%46071) االمكانات الجديدة احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي -

%( كىي أكبر مف الكزف  60008كالكزف النسبي لنمك ما بعد الصدمة لمرضى السرطاف ) -
، كأف نمك مػا % كىذا يعني أف ىناؾ إيجابية في نمك ما بعد الصدمة61النسبي المحايد 

 .بعد الصدمة متكسط

(، كدراسة ـ2015كآخركف ) العبادسةسة مع بعض الدراسات، مثؿ دراسة كاتفقت ىذه الدرا
متكسط مف نمك ما بعد  (، حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسات كجكد مستكلـ2016أبك القمصاف )

( التي أظيرت أف العديد مف 2010كآخركف ) sawyerمع دراسة  أيضان كاتفقت الصدمة، 
 المصابيف طكركا نمك ما بعد الصدمة.

المصائب في بعض األحياف قد تؤثر بشكؿ إيجابي عمى بعض  أف كيعزك الباحث ذلؾ إلى
أف ىؤالء المرضى يكثركف مف الحمد  تطبيؽ أدكات الدراسةأثناء  لكحظالشخصيات، حيث 

الكازع الديني كقكة اإليماف ليا فكالشكر هلل عمى ما ابتالىـ، كيقكؿ بعضيـ "تفاقيد اهلل رحمة"  
كأف ىذا ابتالء مف اهلل عز كجؿ كسكؼ يؤجر التخفيؼ عف كاىؿ ىؤالء المرضى، كبير في  دكره 

اإليماف بأف ذلؾ المرض ك في السراء كالضراء، هلل اإليماف بالقضاء كالقدر، كالحمد  أيضان عميو، 
اإلكثار مف التسبيح كالدعاء كالصالة كاإليماف بالصبر ليي  حيث إف، يـك القيامة ـسيخفؼ عني

 مف أىـ العكامؿ التي تترؾ اآلثار اإليجابية لدييـ، كتعينيـ كتقكييـ نفسيان كبدنيان.
يتكفى أحد المرضى في  عندما كاف ةقسـ األكراـ كالدـ كخاصكمف خالؿ عمؿ الباحث في 

عاة لمحالة النفسية، كلكف المفاجئة عندما يأتيؾ الخارج كاف الطاقـ يخفي ذلؾ عمى المرضى، مرا
مريض كيكتشؼ بأنؾ ال تريد أف تخبره بأف فالف قد تكفى، كعاتبؾ بأنؾ تخفي عميو ذلؾ، يسألؾ 
لماذا تفعؿ ىكذا، أليس المكت عمينا حؽ، أليس كمنا سنمكت، أليس الدنيا دار ممر كليس مقر، 

بأف اهلل مف الممكف أف يشفيني، كؿ ىذه األسئمة  أليس مف الممكف أف تمكت أنت قبمي، أال تثؽ
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تشعرؾ بأف ذلؾ المريض ال يخاؼ مف المكت، كأنو راضو بما قدر اهلل ككتب لو مف عمر كحياة، 
 تمؾ المكاقؼ تظير كجكد إيجابية في نمك ما بعد الصدمة.

، كما أف ارتفاع التغيرات اإليجابية في  ميـه  دكره  لوالجانب االجتماعي كالعائمي كيعتبر 
 .(Ho et al., 2004:377)جيدالدعـ المعنكم كالمادم لو دكر 

أف التسييالت كاالمتيازات التي يمقاىا مريض السرطاف مف الناحية المادية  ويرى الباحث
كالمعنكية، كالجيكد التي تتكاثؼ مف أجؿ انقاذه، تشعره بأف الجميع يقؼ مف حكلو، فيمقي النظر 

، حيث تتمثؿ ىذه الجكانب في االحباط كالفشؿعف جكانب ميمة كانت مف الممكف أف تسبب لو 
ة الجدية، مف الطكاقـ الطبية، كالجمعيات كالمؤسسات الخيرية التي تقدـ الدعـ االىتماـ كالمتابع

 ليـ.
ف الزيارات مف الجمعيات كالمؤسسات الميتمة بيؤالء المرضى كتقديـ ليـ الرحالت الترفييية،  كا 

تزيد مف نسبة نمك ما بعد كمشاركتيـ في مناسباتيـ االجتماعية، كتقديـ ليـ يد العكف كالمساعدة 
 صدمة لدل ىؤالء المرضى.ال

 الفرض الثاني:
 بدرجة دالة إحصائيًا لدى مرضى السرطاف. مرتفع عاـالقمؽ ال متوسط

 One sampleلعينة كاحدة ) Tكلإلجابة عمى ىذ الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
test الجدكؿ التالي:كما في النتائج مكضحة ( ك 

 لقمؽ العاـلمستوى ا (One sample T testلعينة واحدة ) Tاختبار نتائج(: 5.2جدوؿ )

الدرجة الكمية 
لمستوى القمؽ 

 العاـ

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة اختبار "ت" االنحراؼ المعياري

1.567 9.527 6.336 **0.002 

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

( كىي أقؿ 0.002أف قيمة مستكل الداللة ) (5.2مف النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف 
يختمؼ جكىريا عف الدرجة يدلؿ أف مستكل القمؽ  ، مما(α≤0.05 )مف مستكل الداللة 

 لدل مرضى السرطاف. مرتفعةكجكد قمؽ عاـ بدرجة عمى ا يدلؿ مم، المتكسطة
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السرطاف، كبحسب معايير )تايمكر( قاـ  كلمتعرؼ عمى نسب انتشار القمؽ العاـ لدل مرضى
 :الباحث بحساب التكرارات كالنسب المئكية لكؿ فئة، كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي

 القمؽ العاـ حسب المعايير نسبة انتشار( .35) جدوؿ

إلى -مف     النسبة المئوية التكرار 

 %0705 00  16-صفر ال يوجد

خفيؼقمؽ   17-01 07 0005% 

متوسطقمؽ   00-06 19 1508% 

 %0400 41 51-07 قمؽ شديد 

 811.1% 871  المجموع

( أف أعمى نسبة انتشار لمقمؽ العاـ تمثمت في القمؽ  الشديد، 5.3يتضح مف خالؿ جدكؿ )
%(، مما يؤكد 34.2( مريضان، بنسبة )41حيث عدد المرضى الذيف يعانكف مف القمؽ الشديد )

 (.5.2النتيجة في جدكؿ )
التي  (2016كآخركف ) Trentacosta, Christopherكلـ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة 

 أشارت إلى كجكد مستكل منخفض مف القمؽ.
لو  الذم يتعرض زيادة القمؽيعمؿ عمى  مرض السرطافإلى أف  كيعزك الباحث ىذه النتيجة

كجكد أعراض مقمقة، كما  تقكد لزيادة ةىذا المرضى يعتبر كصدم حيث إفالشخص المصاب، ب
مف أىـ يعتبر  كالتفكير في المستقبؿ الذم بات مجيكؿ ،الحياتية كالظركؼأف عكامؿ الشخصية، 

 .كجكد القمؽ لدل مرضى السرطافل تقكدالعكامؿ التي 
كيرل "أبك ىيف" أف الخكؼ الذم يسيطر عمى الفرد الذم يترقب بو حدث غير معمـك في  

ي يتكيؼ معو كيتخمص مف المعاناة، فعندما يفشؿ في كأم لحظة يدفع الفرد لمبحث عف حؿ ل
 .(8: 1988أبك ىيف، ذلؾ، تظير عميو اآلالـ النفسية كالجسمية التي تزيد مف معاناتو الداخمية )

يعانكف مف آالـ جسمية متعددة، مؿ الباحث فإنو يرل أف ىؤالء المرضى كمف خالؿ ع
تمؾ اآلالـ يتـ التخمص منيا عف طريؽ إعطاء أدكية قاتمة لأللـ، كالتعكد عمى تمؾ األدكية ك 
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سبب نكع مف اإلدماف، ثـ بعد فترة يتـ إيقاؼ تمؾ األدكية، سكاء بشكؿ تدريجي أك فجائي، ي
 االنسحابية التي تسبب الضيؽ النفسي المصحكب بالقمؽ. فتظير عمى المريض األعراض

كاألفكار المعركفة أفراد الشعب الفمسطيني،  بيف المكجكد الثقافيالمستكل  أفالباحث  كيرل
 .المريضالقمؽ لدل  مستكلتزيد مف  قد ،عف أمراض األكراـ

إال  ،يصعب عمييا التشخيص لممرض أحياناالكضع المتكاضع لمطكاقـ الطبية، التي  كلعؿ
 .قمؽمستكل ال عف طريؽ التحكيالت الخارجية، تزيد مف

 السياسيالمجتمع مف حصار كصعكبة في السفر كالكضع  يكاجياالصعكبات التي كتعتبر 
  يثير القمؽ بشكؿ كبير. لغالبية ىؤالء المرضى، السيء ستكل االقتصادم، كالمالمتأـز

 :الفرض الثالث
 بدرجة دالة إحصائيًا لدى مرضى السرطاف. مرتفع قمؽ الموت متوسط

 كالكزف النسبي النسبة المئكية كالمتكسط الحسابيكلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ 
 ، كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:قمؽ المكتلفقرات 

 لمستوى قمؽ الموت( One sample T testلعينة واحدة ) Tاختبار نتائج(: .45جدوؿ )

رقـ 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

1 
الخوؼ مف الموتى 

**10111 00658 1.476 2.150 والقبور  

**10111 40740 1.627 3.135 الخوؼ مما بعد الموت 2  

3 
الخوؼ مف االمراض 

**10110 00519 1.608 3.173 المميتة  

**10111 50670 1.565 2.378 االنشغاؿ بالموت وأفكاره 4  

**10111 60118 1.569 2.709 مستوى قمؽ الموت   

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 
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( أنو يكجد قمؽ المكت لدل مرضى السرطاف، 5.4تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
( كحسب المعايير فانو يكجد قمؽ المكت بدرجة 2.709حيث كاف المتكسط الحسابي لقمؽ المكت)

 .لدل مرضى السرطاف مرتفعة
قمؽ المكت لدل المرأة  ارتقاع( التي ـ2013كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة عمارم )

 المصابة بالسرطاف. 
التي أظيرت كجكد قمؽ المكت كلكف ( ـ2009عكض )دراسة راسة مع ىذه الدتتفؽ  كلـ

 بدرجة متكسطة.
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف ىذا المرض مف المعركؼ كبشكؿ عاـ، أنو يكدم بحياة 

بعد "الخكؼ مف  حيث إفالفرد إلى اليالؾ، كيبدك ذلؾ كاضحا مف خالؿ أبعاد قمؽ المكت، 
األمراض المميتة" قد احتؿ المرتبة األكلى في األبعاد، كىذا خير دليؿ عمى أف اإلدراؾ لدل 

الذم سيكدم بحياتيـ بشكؿ مؤكد،  ،ىؤالء المرضى يكضح فيميـ لطبيعة ىذا المرض القاتؿ
المرض كلعؿ الخبرات السابقة لدل ىؤالء المرضى، مف رؤية غيرىـ مف الناس قد أصيبكا بيذا 

ـ سكاء بشكؿ آجؿ أـ عاجؿ، ىك الذم يجعؿ قمؽ المكت يسيطر عمى تفكيرىـ.  كقد أكدل بحياتي
أف قمؽ المكت ناتج عف قمؽ المستقبؿ نفسو، أك إلى ( 20ـ، ص2013كينظر )عمارم، 

( أنو 733ـ، ص2015أف االنساف مقبؿ عمى حدث ليس لو سمطة عميو، كأكد )عسمية كحمدكنة،
قادمة قادمة، كلكف متى لشعكرم في حقيقة مفركضة عمى المريض، كأنيا ناتج عف التأمؿ ا

ـ، 1997)عبد الخالؽ، ككيؼ كأيف، كيرل "ماسرماف" أف أحد أسباب قمؽ المكت ىك المرض 
 .(213ص

كىذا ما كيرل الباحث أف الخكؼ مما بعد المكت يحتؿ المرتبة الثانية في أبعاد قمؽ المكت، 
إلى أف قمؽ المكت ناتج عف القمؽ مف المجيكؿ مما بعد ( 14ـ، ص2015أكده )شكقي، 

، بأف المريض يسعى إلرضاء ربو، كيريد أف يكفر عما ارتكب ذلؾحيث يفسر الباحث المكت، 
قدر ممكف مف األعماؿ الصالحة، مف صالة كعبادات  أكبر، فيسارع الكقت ليكسب مف ذنكب

حتى يمقى ربو قد غفر لو، كالحظ كأذكار كصدقات، حيث يتمنى أف يعمؿ لما بعد المكت، 
الباحث أف بعضيـ كاف يقكؿ "إف اهلل قد ابتالني بيذا المرض ألنو يحبني، كيريد أف يغفر لي 

 .كيرحمني في اآلخرة"
ككف عند مف يدرؾ ي لذلؾ يعتقد "ميسككيو" الفيمسكؼ االسالمي أف الخكؼ مف المكت 

)عبد  يعرؼ إلى أيف سيذىب بعد المكت حقيقة المكت، كالذم يعتقد العقاب بعد المكت، كال
 .(213ـ، ص1997الخالؽ، 
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 :الفرض الرابع
 بدرجة دالة إحصائيًا لدى مرضى السرطاف.مرتفع كتئاب اال  متوسط

 One sampleلعينة كاحدة ) Tكلإلجابة عمى ىذ الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
T test الجدكؿ التالي:كما في النتائج مكضحة ( ك 

 كتئابلمستوى اال  (One sample T testلعينة واحدة ) Tاختبار نتائج(: .55) جدوؿ

الدرجة الكمية لمستوى 
 االكتئاب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

8.147 8.143 5.112 **0.000 

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

يساكم  لالكتئاب( أف المتكسط الحسابي 5 .5تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، كأف قيمة مستكل 5.112(، كقيمة االختبار "ت" )1.098(، بانحراؼ معيارم )1.692)

يختمؼ ، مما يدلؿ أف مستكل القمؽ (α≤0.05 )( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000الداللة )
أف متكسط االكتئاب لدل مرضى  حسب المعاييربأنو ك ما يدلؿ ، جكىريا عف الدرجة المتكسطة

 .%( 27.8%( كالحاد الذم بمغ نسبتو )35.8بيف المتكسط الذم بمغ نستبو )ما السرطاف يتراكح 
كلمتعرؼ عمى نسب انتشار االكتئاب لدل مرضى السرطاف، كبحسب معايير قاـ الباحث 

 كالنسب المئكية لكؿ فئة، كىي مكضحة في الجدكؿ التاليبحساب التكرارات 
 : نسبة انتشار االكتئاب حسب المعايير( .65جدوؿ )

إلى -مف    النسبة المئوية التكرار 

5 - 1 ال يوجد اكتئاب  06 %0107 

7 - 5 اكتئاب خفيؼ  18 %15 

 0508% 40 15 - 8 اكتئاب متوسط

حاداكتئاب  فأكثر 16   00 %0708 

 811.1% 871  المجموع
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عدد المرضى الذيف ال يكجد لدييـ اكتئاب أف  (5.6تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 االكتئاب أما %(،15( مريضان بنسبة )18خفيؼ )ال كاالكتئاب%(، 21.7( مريضان بنسبة )26)
 ان ( مريض33حاد )الكتئاب االبينما %(، 35.8( مريضان  بنسبة )43)فكاف عددىـ  متكسط ال

 %(.27.8بنسبة )
(، التي كشفت أف مرضى سرطاف الرئة ـ2003كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة الجريسي )

 شديدة.المتكسطة ك تتراكح بيف اليعانكف مف االكتئاب بدرجة 
 مرضى السرطاف يممسكف كاقع مميء باليأس كاإلحباط،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 

لعدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ أىدافيـ،  كالفشؿ، كالتكتر، كعدـ القدرة عمى االستمتاع في حياتيـ، كذلؾ
يجاد معنى فقداف القيمة، كالتشتت، كالحيرة، كعدـ القدرة لحياتيـ، حيث يشعركف بنكع مف  سامي كا 

 عمى اتخاذ القرار.
سقكط الشعر،  إف حيثأف رؤية المريض لمظيره، تشعره بالضيؽ،  أيضان كيرل الباحث 

كالضعؼ الجسمي، كشحكب الكجو، تجعمو يشعر بأنو قد أصبح قبيحان، كأقؿ جاذبية، كيشعر 
أف الناس مف حكلو قد يركنو كذلؾ، فكؿ ىذه المظاىر الجسمية قد تكقعو في شبح الحزف  أيضان 

 كاالكتئاب.
و لـ يستطع أف إنحيث  كيجد الباحث تفسيران آخر بأف ينظر المريض لقكتو كطاقتو الحالية،

فيسيطر عميو الضيؽ  ،كيقارنيا بما كاف عمييا مف قبؿ يبذؿ الجيد، كالقياـ بأعمالو المعتادة،
. كلعؿ االنزكاء كالعزلة التي يتعرض ليا مريض السرطاف، كبشكؿ خاص المرضى المذيف كالحزف

ية التي قد تؤدم بدكرىا تقمؿ مف الزيارات االجتماع أيضان يعانكف مف المناعة المنخفضة، ىذه 
 لدعمو نفسيان، تمؾ األمكر تجعؿ المريض يعاني مف االكتئاب.

 الفرض الخامس:
نمو ما بعد الصدمة وأعراض  بيف( α≤0.05 عند مستوى ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 

 االضطراب النفسي )القمؽ العاـ, قمؽ الموت, االكتئاب( لدى مرضى السرطاف.
 الفرضية تـ اشتقاؽ عدة فرضيات منيا، كىي:كلإلجابة عمى ىذه 

 نمو ما بعد الصدمة بيف( α≤0.05 عند مستوى ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  5.1
 والقمؽ العاـ لدى مرضى السرطاف

لمعرفة العالقة بيف  "بيرسكف"لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط 
 .كالقمؽ العاـبيف مستكل نمك ما بعد الصدمة 
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 معامؿ االرتباط "بيرسوف" بيف نمو ما بعد الصدمة والقمؽ العاـ(: 7.5) جدوؿ

 نمو ما بعد الصدمة 

 القمؽ العاـ
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط العدد

871 -1.118  1.124//  

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند  إحصائيةيتضح أنو ال يكجد عالقة ارتباطية ذات داللة  (5.7)مف خالؿ الجدكؿ 
       االرتباط  حيث كاف معامؿ كالقمؽ العاـ نمك ما بعد الصدمة( بيف 0.05مستكل داللة )

 (.0.579( كمستكل الداللة )0.051-)
ألف ىذه الدراسة انفردت بمعرفة كلـ تتفؽ الدراسة الحالية مع أم مف الدراسات السابقة 

 العالقة بيف القمؽ العاـ كنمك ما بعد الصدمة لدل مرضى السرطاف.
عدـ كجكد عالقة بيف نمك ما بعد الصدمة كالقمؽ العاـ كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 

إلى أف المريض قد يخيـ عميو نكع مف اليأس كاإلحباط كالفشؿ بعد اكتشاؼ أنو مريض 
كبذلؾ يككف المريض أكثر عرضة لمشعكر بالتشاـؤ كالقمؽ، كذلؾ تقدير األمكر بشكؿ  ف،بالسرطا

سمبي لمذات كالمستقبؿ الفارغ، كتمعب الظركؼ االجتماعية كالبيئية كالقتصادية دكران ميمان في 
زيادة نسبة القمؽ لدل المريض، كالسيما في الكضع الذم يعيشو قطاع غزة مف حصار، كصعكبة 

أم مرض يحتاج  حيث إفكالعالج في الخارج، ككذلؾ قمة العمؿ كالبطالة، كالغالء، في السفر، 
لتكاليؼ مادية، ذلؾ يقكد انخفاض تقدير الحياة، كتكقؼ أغمب االىتمامات، كتتشكه الخطة 

 .المستقبمية التي يرسميا كؿ إنساف، كبذلؾ لـ يتأثر القمؽ العاـ بنمك ما بعد الصدمة
نمو ما بعد الصدمة  بيف) α≤0.05 عند مستوى ) إحصائيةلة ال توجد عالقة ذات دال  5.2

 .وقمؽ الموت لدى مرضى السرطاف
لمعرفة العالقة  "بيرسكف"كلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط 

 .نمك ما بعد الصدمة كقمؽ المكتبيف 
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 قمؽ الموتو معامؿ االرتباط "بيرسوف" بيف نمو ما بعد الصدمة ( 8.5) جدوؿ

 نمو ما بعد الصدمة 

 قمؽ الموت
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط العدد

871 1.831  1.817//  

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند  إحصائيةيتضح انو ال يكجد عالقة ارتباطية ذات داللة  (5.8)مف خالؿ الجدكؿ 
االرتباط  حيث كاف معامؿ المكتقمؽ ك  مك ما بعد الصدمةن ( بيف0.05مستكل داللة )

 (.0.126كمستكل الداللة )( 0.140)
 بعد االبتالء الذم أصابو، ات في حياة المريضلتغير ا إلى أف الباحث ىذه النتيجةكيعزك 

التكتر  حيث إفمف الخكؼ مف المكت،  يزيدكالذم بدكره  ،يتجو إلى السمبية بشكؿ أكبر تقريبان 
اؾ األمر الكاقع تدريجيان بعد إدر  يزيد بشكؿكالتشاـؤ الذم يصيب المريض كفقداف الثقة بنفسو 

كعند مشاىدة المريض لجاره المريض الذم يقطف مع في نفس القسـ كنفس الذم ال مفر منو، 
غرفة، أف المرض قد أنيؾ جسده، بيدرؾ بشكؿ أكبر بأف المكت بات قريب بالنسبة لو، كأنو ال

كمف خالؿ إدراؾ المريض لمآؿ ىذا المرض، فيظير عنده الخكؼ سيمحؽ بركبو في كقت قريب،
مف خالؿ ىذه الدراسة أف كالقمؽ مف المكت، كخاصة التفكير فيما بعد المكت، ككجد الباحث 

اض المميتة قد احتمت المرتبة األكلى في الخكؼ مف المكت، كبذلؾ يسيطر الخكؼ مف األمر 
عمى المرض التفكير السمبي، كبذلؾ يفسر الباحث عدـ كجكد عالقة بيف نمك ما بعد الصدمة 

 كقمؽ المكت.

نمو ما بعد الصدمة  بيف (α≤0.05 ) عند مستوى إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة  5.3
 واالكتئاب لدى مرضى السرطاف

لمعرفة العالقة بيف  "بيرسكف"لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط 
 المتغيريف.
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 معامؿ االرتباط "بيرسوف" بيف نمو ما بعد الصدمة واالكتئاب (:9.5) جدوؿ

الصدمةنمو ما بعد    

 االكتئاب
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط العدد

871 -1.811  1.147//  

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند  إحصائيةيتضح أنو ال يكجد عالقة ارتباطية ذات داللة  (5.9)مف خالؿ الجدكؿ 
 (0.155-) االرتباط كاالكتئاب حيث كاف معامؿنمك ما بعد الصدمة ( بيف 0.05مستكل داللة )

 .(0.092كمستكل الداللة )
تطكر نمك ما بعد الصدمة قد يسير في اتجاىات  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف

مختمفة، كاختالؼ األشخاص مف الناحية النفسية تقكد لعدـ تحديد اتجاىات نمك ما بعد الصدمة 
تمؾ التغيرات تغيرات ايجابية في الشخصية،  يحدثلصدمة نمك ما بعد اكاالكتئاب، كبما أف 

في حاؿ نما يتؤدم إلى االرتفاع في األداء الكظيفي كالتغير في نظرة المريض لنفسو كمستقبمو، ب
 التجاهتؤدم لصعكبة تكجيو الفرد ، كما ىك الحاؿ في األمراض السرطانيةالبتالءات  التعرض

 كنمك ما بعد الصدمة، االكتئابمعيف يكضح العالقة بيف 
القكة ضعؼ  فكما أ، لو تأثيره الخاصمستكل اإليماف كالتديف  أفكيرل الباحث  

الشخصية، لدل المريض التي تمعب دكران ميمان في تكجيو المريض لألسكأ أك التكيؼ مع الحاضر 
دراؾ أفذلؾ المرض، ك  أك التأقمـ مع قات الشخصية العالكتعتبر ذلؾ قدر اهلل كال مجاؿ لمتغيير،  ا 

كقد  ميمة في تكجيو المريض لنمك ما بعد الصدمة أك لألعراض النفسية المختمفة مثؿ االكتئاب،
أف المظاىر المختمفة لنمك ما بعد الصدمة قد تتطكر في  (Diggens, 2003, p6)فسر 

 .العالقة بشكؿ مؤكد بيف نمك ما بعد الصدمة كاالكتئاب، تجعؿ عدـ معرفة اتجاىات مختمفة

 الفرض السادس:
في مستوى نمو ما بعد الصدمة  (α≤0.05 ) عند مستوى إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة 

لدى مرضى السرطاف تعزى إلى )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, مستوى التعميـ, مستوى 
 نوع العالج(.الدخؿ, مدة المرض, مكاف المرض, 
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كلإلجابة عمى ىذه الفرضية، كلمتحقؽ مف صحتيا تـ استخداـ اختبار "ت" 
Independent sample T test)) ،داللة الفركؽ في نمك ما بعد لمعرفة  لعينتيف مستقمتيف

 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:الصدمة تبعا لمجنس
لقياس داللة  ( لعينتيف مستقمتيفIndependent sample T test"ت" )نتيجة اختبار (: 10.5) جدوؿ

 لجنسا لمتغير الفروؽ في نمو ما بعد الصدمة تبعا

 العدد  
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة اختبار 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

نمك ما بعد 
 الصدمة

 20.651 57.140 50 ذكر

-3.040 0.003** 

 17.383 67.729 70 انثى

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل داللة  إحصائيةيتضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة  (5.10)مف خالؿ الجدكؿ 
 نمك ما بعد الصدمة تعزل لمتغير الجنس )ذكر، انثى( لصالح االناث.في ( 0.05)

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في ـ2016)كلـ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة أبك القمصاف 
 نمك ما بعد الصدمة بالنسبة لمتغير الجنس.

حيث باختالؼ النكع،  نتيجة التي ترل أف نمك ما بعد الصدمة يختمؼكيفسر الباحث ىذه ال
، ألف النسبة األكبر منيـ مف تطكر نمك ما بعد الصدمة لدل اإلناث أكثر مف الذككر إف

الباحث أف األزكاج ىـ األكثر تأثيران مف ناحية الدعـ النفسي كالمعنكم ليف، المتزكجات، فيعتقد 
، فالمرأة بطبيعتيا تعتبر ضعيفة، لذلؾ كالكقكؼ بجانبيف كمساندتيف في ىذا المرض العضاؿ

الكقكؼ بجانبيا كمساندتيا تعتبر مصدر قكة ليا، فتشعر بقيمتيا كتقدر حياتيا أكثر مف قبؿ، 
لبكح بأحاسيسيا كمشاعرىا، كتككف قادرة عمى التعامؿ مع مشكالتيا بشكؿ كتصبح قادرة عمى ا

ا، كتبادليـ نفس العكاطؼ كالمحبة، حيث ترل اإلناث أف أفضؿ، حيث تشعر بمحبة اآلخريف لي
األبناء كخاصة الكبار مستعدكف لمتضحية بالغالي كالنفيس مف أجؿ إنقاذىا تمؾ األحاسيس تقكد 

 إليجابي بشكؿ عاـ، إلى نمك ما بعد الصدمة بشكؿ خاص.المرأة لمتطكر النفسي ا
كالجنس كالعمر  االختالفات الديمكغرافيةأف  (Kashdan et al., 2011:84)كقد أكد 

كالمستكل التعميمي، كمستكل الدخؿ ليا تأثيرىا القكم في اختالؼ مستكيات نمك ما بعد الصدمة، 
  .مف الرجاؿنمك ما بعد الصدمة النساء أفضؿ في التعامؿ مع  أف أيضان كأكد 
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يصبح اإليماف باهلل أعمؽ مف ذم كيرل الباحث أف الجانب الديني لو أىمية كبرل حيف 
كقتيا بالدعاء كاالستغفار  المريضة عندما تستغؿف ثاره اإليجابية،ينمك مفيـك الصبر كآ قبؿ،

 كالصالة، كؿ ذلؾ يقكد لمتغيير اإليجابي في حياتيا.
( لمعرفة الفركؽ بيف One Way ANOVA)التبايف األحادم كتـ استخداـ اختبار "ؼ" 

المرض، مكاف  )الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل الدخؿ، مدةالمتغيرات التالية 
 :كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي تبعا لمتغير نمك ما بعد الصدمة، المرض، نكع العالج(

الحالة االجتماعية, العمر, المؤىؿ العممي, مستوى نتائج اختبار التبايف األحادي لممتغيرات )(: 11.5) جدوؿ
 تبعًا لمتغير نمو ما بعد الصدمة المرض, نوع العالج( نوعالدخؿ, مدة المرض, 

مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

الحالة 
 االجتماعية

 499.761 3 1499.284 بيف مجمكعات
1.332 

 

 

0.267 

// 

 

 375.144 116 43516.683 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

 العمر

 463.095 2 926.189 بيف مجمكعات
1.229 

 

 

0.296 

// 

 

 376.836 117 44089.777 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

المؤىؿ 
 العممي

 381.610 2 763.219 بيف مجمكعات
1.009 

 

 

0.368 

// 

 

 378.229 117 44252.747 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

مستكل 
 الدخؿ

 469.287 3 1407.860 بيف مجمكعات
1.248 

 

0.296 

 375.932 116 43608.107 داخؿ المجمكع //
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مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

  119 45015.967 المجمكع
  

مدة 
 المرض

 103.807 3 311.420 بيف مجمكعات
0.269 

 

 

0.847 

// 

 

 385.384 116 44704.547 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

نكع 
 المرض

 413.411 18 7441.402 بيف مجمكعات
1.111 

 

 

0.353 

// 

 

 372.025 101 37574.564 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

 نكع العالج

 1008.755 2 2017.510 بيف مجمكعات
2.745 

 

 

0.068 

// 

 

 367.508 117 42998.457 داخؿ المجمكع

  119 45015.967 المجمكع

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  أنويتضح  (5.11)مف خالؿ الجدكؿ 
الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي،  نمك ما بعد الصدمة تعزل لمتغيرفي ( 0.05داللة )

 مستكل الدخؿ، مدة المرض، نكع المرض، نكع العالج. 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف النسبة األكبر مف العينة كانت مف المتزكجيف كالتي 

%(، فتعرض الشخص ليذا المرض سكاء كاف متزكج أك أعزب أك مطمؽ أك أرمؿ 69.8تمثؿ )
لجميع سكؼ يتعرض لتمؾ الصدمة ا حيث إففتككف االستجابات كردة الفعؿ تقريبان متشابية، 

ذلؾ يقكد لمتشابو في تطكر أك عدـ تطكر لنمك ما بعد الصدمة لتمؾ الفئة، نكار كالتساؤؿ، كاإل
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بعد  ( بعدـ كجكد فركؽ بالنسبة لنمك ماـ2016كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة أبك القمصاف )
  الصدمة كالحالة االجتماعية.

( %74.2( سنة فكانت نسبتيـ )40أما بالنسبة لمعمر فكانت النسبة األكبر لممرضى فكؽ )
يـ حيث إنكيفسر الباحث ذلؾ أف أفراد العينة يعيشكف نفس الظركؼ االجتماعية كالبيئية، 

يشعركف بنفس المشاعر كاألحاسيس، كفي ىذه المرحمة قد يككف ىؤالء المرضى كصمكا لتحقيؽ 
طمكحاتيـ التي سعكا مف أجميا، كأف المستقبؿ قد يككف كاضح أمامو، كمف رأم الباحث أف 

( سنة الذم قد يسعى 30االختالفات كالفركقات مف الممكف أف تككف في السف األقؿ مف )
المادم  االستقراربناء مستقبمو، فيسعى الفرد في ىذه المرحمة لمكصكؿ إلى لتككني حياتو، 
فذلؾ المرض لو تأثير بشكؿ سمبي عمى مستقبؿ ىؤالء المرضى المذيف يركف أفؽ كاالجتماعي، 

، كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة شؿ بعد اإلصابة بيذا المرضافينتيي بمستقؿ قد  مظمـ 
 تي أظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف نمك ما بعد الصدمة كالعمر. ( الـ2015ف )العبادسة كآخرك 

%( مف العينة كانكا 70.8أما بالنسبة لممؤىؿ العممي يعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ ألف )
في نفس التفكير كاإلدراؾ بالنسبة  االشتراؾمستكاىـ العممي أقؿ مف ثانكم، كىذا يشير إلى 

( كالعبادسة كآخركف ـ2016كؿ مف أبك القمصاف ) لمرض السرطاف، كقد اتفقت ىذه الدراسة مع
  .الصدمة كمتغير المستكل التعميمي( بعدـ كجكد فركؽ في نمك ما بعد ـ2015)

%( مستكاىـ 64.2) فيرجع إلى أف االقتصادمأما بالنسبة لعدـ كجكد فركؽ في المستكل 
( شيكؿ، أم  أف الكضع االقتصادم بشكؿ عاـ في قطاع 1000أم أقؿ مف ) االقتصادم متدني

في  االرتفاعغزة أقؿ مف المتكسط، بسبب الحصار كاألكضاع السياسية الصعبة، ككذلؾ 
األسعار، فكمية الدخؿ التي يحصؿ عمييا ىؤالء المرضى ال تكفي لتمبية االحتياجات الضركرية 

اقتصادية سيئة، فالتشابو في تمؾ العكامؿ قد تؤدم لعدـ  تراباطالضة، تمؾ األمكر أدت لمحيا
  كجكد عالقة بيف نمك ما بعد الصدمة كالمستكل االقتصادم.

أما بالنسبة لمدة كنكع المرض كنكع العالج فيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ ألف اإلصابة 
اف بيذا المرض تفرض عمى المريض بركتكككؿ مشترؾ في العالج، فبغض النظر عف مك

ف اإلصابة ففي كاإلصابة بيذا المرض، سكاء كاف في الثدم أك القكلكف أك الدـ أك غيرىا مف أما
، أما بالنسبة لمدة المرض أنو مصاب بمرض اسمو "سرطاف" المرضى بشكؿ عاـالنياية يرل 

كؿ مريض لو بركتكككؿ  حيث إفيمر بيا جميع المرضى  استراتيجيةكنكع العالج فيك عبارة عف 
مف العالج، لكف في النياية سيمر في طريؽ يمر بيا الجميع سكاء في المدة أك نكع  معيف
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العالج، كلـ تتفؽ ىذه الفرضية مع أم مف الفرضيات ألف ىذا البحث تفرد في الكشؼ عف 
 العالقة بيف نمك ما بعد الصدمة كنكع المرض كالعالج كمدة المرض.

 :الفرض السابع
في مستوى القمؽ العاـ لدى  (α≤0.05 ) عند مستوى إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة 

مرضى السرطاف تعزى إلى )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, مستوى التعميـ, مستوى 
 الدخؿ, مدة المرض, مكاف المرض, نوع العالج(.

كلإلجابة عمى ىذه الفرضية، كلمتحقؽ مف صحتيا تـ استخداـ اختبار "ت" 
Independent sample T test) لعينتيف مستقمتيف، لمعرفة داللة الفركؽ في القمؽ العاـ )

 تبعا لمجنس، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
داللة ( لعينتيف مستقمتيف لقياس Independent sample T testنتيجة اختبار "ت" )(: 12.5) جدوؿ

 .لمتغير الجنسالفروؽ في القمؽ العاـ 

 العدد 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

 10.816 23.560 50 ذكر

0.467 0.641// 
 8.554 22.700 70 انثى

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةيتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة  (5.12)مف خالؿ الجدكؿ 
 مستكل القمؽ العاـ لدل مرضى السرطاف تعزل لمتغير لمجنس.في ( 0.05داللة )

عدـ كجكد فركؽ التي أظيرت  (2007كآخركف )  Manoj Pandeyدراسة كاتفقت مع 
 عالي بالنسبة لمجنسيف.كاف مستكل القمؽ  بيف الجنسيف رغـ أف

التي  (2016كآخركف ) Trentacosta, Christopher مع دراسة راسةلـ تتفؽ الدك 
 منخفض لدل الذككر أكثر مف اإلناث.أظيرت أف القمؽ 

المرضى التعرض لتمؾ األمراض تثير القمؽ عند ىؤالء  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف
فالنظرة تككف كاحدة كالتفكير كاألدراؾ يككف متشابو رغـ االختالفات الديمكغرافية  بشكؿ عاـ،

 االنشغاؿفالجنسيف الذكر كاألنثى تسيطر عمييـ المعاناة الجسدية كالنفسية، كيثير  ،األخرل
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بيف الذكر ىذا المرض لـ يفرؽ مف ناحية القمؽ لذلؾ  ،بالمستقبؿ المجيكؿ، كالشعكر بعدـ التركيز
 .كاألنثى

( لمعرفة الفركؽ بيف One Way ANOVAكتـ استخداـ اختبار "ؼ" التبايف األحادم )
المتغيرات التالية )الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف 

 القمؽ العاـ، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي: المرض، نكع العالج( تبعان 
ية, العمر, المؤىؿ العممي, مستوى الحالة االجتماعنتائج اختبار التبايف األحادي لممتغيرات )(: 13.5) جدوؿ

 .تبعًا لمتغير القمؽ العاـ المرض, نوع العالج( نوعالدخؿ, مدة المرض, 

مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

الحالة 
 االجتماعية

 111.457 3 334.372 بيف مجمكعات
1.235 

 

 

0.300 

 

 

 90.243 116 10468.220 داخؿ المجمكع

  119 10802.592 المجمكع

 العمر

 226.813 2 453.625 بيف مجمكعات

2.564 

 

0.081 

// 
 88.453 117 10348.97 داخؿ المجمكع

  119 10802.59 المجمكع

المؤىؿ 
 العممي

 240.219 2 480.438 بيف مجمكعات
2.723 

 

 

0.070 

// 

 

 88.224 117 10322.154 داخؿ المجمكع

  119 10802.592 المجمكع

مستكل 
 الدخؿ

 109.764 3 329.293 بيف مجمكعات
1.216 

 

 

0.313 

 

 

 90.287 116 10473.299 داخؿ المجمكع

  119 10802.592 المجمكع
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مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

مدة 
 المرض

 51.298 3 153.893 بيف مجمكعات
0.559 

 

 

0.643 

// 

 

 91.799 116 10648.698 داخؿ المجمكع

  119 10802.592 المجمكع

نكع 
 المرض

 106.505 18 1917.087 بيف مجمكعات
1.211 

 

 

0.267 

// 

 

 87.975 101 8885.505 داخؿ المجمكع

  119 10802.592 المجمكع

 نكع العالج

 206.645 2 413.291 بيف مجمكعات
2.327 

 

 

0.102 

// 

 

 88.797 117 10389.301 داخؿ المجموع

  119 10802.592 المجموع

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  أنويتضح  (5.13)مف خالؿ الجدكؿ 
القمؽ العاـ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل في ( 0.05داللة )

 الدخؿ، مدة المرض، نكع المرض، نكع العالج. 
المتغيرات السابقة كالحالة االجتماعية كالعمر كالمؤىؿ  أف كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى

لقمؽ لدل مرضى السرطاف العممي كالدخؿ كنكع المرض كمدتو كالعالج لـ تمعب دكر ميـ في ا
لـ  األمراض المرضى متشابييف في النياية بنفس المرض، فالتعرض ليذا النكع مف حيث إف

، فالكؿ كاف الشخص متزكج أك أعزب أك غير ذلؾسكاء  يختمؼ باختالؼ الحالة االجتماعية،
حيث تـ مالحظة أف النسبة األكبر كانت مف المتزكجيف  يعيش نفس الظركؼ النفسية الصعبة،

كآخركف   Manoj Pandeyدراسة مف العينة، كاختمفت ىذه مع دراسة %( 69.2بنسبة )
 سبب القمؽ ىك الحالة االجتماعية.التي أظيرت أف  (2007)
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، كذلؾ بالنسبة لمتغير القمؽ باختالؼ بيف الفئات العمرية المختمفة أما العمر فمـ يحظى 
لتشابو الفكرة المجتمعية المعركفة عف ذلؾ المرض، فالمراحؿ المختمفة في العمر تفكر في 

، ، كتككف بشكؿ عاـ متشابيةاألفرادالمستقبؿ القريب، كالصعكبات المشاكؿ التي ستكاجو تمؾ 
قة بيف التي لـ تكجد عال (2016كآخركف ) Nikki A. Hawkinsدراسة اتفقت ىذه الدراسة مع ك 

 القمؽ كالمراحؿ العمرية.
كلـ تجد الدراسة فركؽ في المؤىؿ العممي بالنسبة لمقمؽ كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 

في التفكير  التشابوالعدد األكبر مف العينة كاف مستكىـ التعميمي أقؿ مف ثانكم، كذلؾ يشير إلى 
 جكد فركقات في المستكل التعميمي.كاإلدراؾ بالنسبة لممرض، كذلؾ قد أدل إلى عدـ ك 

كيفسر الباحث عدـ كجكد فركقات بالنسبة لممستكل االقتصادم أف النسبة األكبر مف العينة 
كانت مف ذكات الدخؿ المتدني، كأف الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ يعاني اقتصاديان بسبب 

، تمؾ العكامؿ كميا مشتركة بيف الجميع، قد المفركض عميو، كالغالء المعيشي، كالبطالةالحصار 
 االقتصادم كالقمؽ ألفراد العينة.تمعب دكر في عدـ كجكد عالقة بيف المستكل 

أما بالنسبة لممتغيرات المتعمقة بالمرض كالمدة كالنكع كنكع العالج، فيرل الباحث أف جميع 
ت متتالية منذ اكتشاؼ المرض كتشخيصو كبدء الخطة العالجية، تمؾ المرضى يمركف في خطكا

الخطكات متشابية مف حيث التنفيذ بشكؿ متقارب، لذلؾ يرل الباحث عدـ كجكد فركقات بيف تمؾ 
 (2014كآخركف ) Regina Myresدراسة المتغيرات كالقمؽ العاـ، كلـ تتفؽ ىذه الدراسة مع 

القمؽ لدل آباء  ت كجكدظير أة بعد سنة مف التشخيص التي أظيرت أف المدة المرضية خاص
كآخركف  Tomer T. Levinدراسة بينما تشابيت ىذه الدراسة مع  المرضى المصابيف بالسرطاف

أف المرضى الذيف تـ تشخيصيـ منذ أكثر مف ست سنكات ككذلؾ  فييا لكحظالتي  (2007)
 المرضى الذيف يتمقكف العالج فقد أعطكا مستكل متشابو في القمؽ.

 :الفرض الثامف
في مستوى قمؽ الموت لدى  (α≤0.05 ) عند مستوى إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة 

مرضى السرطاف تعزى إلى )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, مستوى التعميـ, مستوى 
 الدخؿ, مدة المرض, مكاف المرض, نوع العالج(.

كلإلجابة عمى ىذه الفرضية، كلمتحقؽ مف صحتيا تـ استخداـ اختبار "ت" 
Independent sample T test)معرفة داللة الفركؽ في قمؽ المكت ( لعينتيف مستقمتيف، ل

 تبعا لمجنس، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

http://ascopubs.org/author/Hawkins%2C+Nikki+A
javascript:void(0);
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( لعينتيف مستقمتيف لقياس داللة Independent sample T testنتيجة اختبار "ت" )(: 14.5) جدوؿ
 .لمتغير الجنس قمؽ الموتالفروؽ في 

 العدد 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

 22.385 48.700 50 ذكر

-1.772 0.079// 
 20.168 55.629 70 انثى

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةيتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة  (5.14)مف خالؿ الجدكؿ 
  .المكت لدل مرضى السرطاف تعزل لمجنسمستكل قمؽ في ( 0.05داللة )

( التي ترل أنو ال يكجد ـ2013ة )يقكاجم مع دراسة اسةنتائج ىذه الدر اتفقت ىذه كقد 
التي أظيرت  (ـ2011دراسة ياسيف )مع  أيضان اختالؼ في قمؽ المكت بالنسبة لمجنس كاتفقت 

 .بيف الذككر كاإلناث عمى عامؿ التصكر السببي لممكت إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة أنو 
  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة ( التي أظيرت ـ2011دراسة العرب )اختمفت مع بينما  

مع  أيضان ، ثـ اختمفت كجاءت الفركؽ لصالح اإلناث ،تعزل ألثر متغير الجنسلقمؽ المكت 
قمؽ لمكت لدل أفراد العينة، التي أظيرت كجكد درجة متكسطة مف ( ـ2009دراسة عكض )

بيف الذككر كاإلناث عمى مقياس قمؽ المكت، ككانت درجات االناث  ككجكد فركؽ دالة احصائيان 
 أعمى مف درجات الذككر.
النتيجة إلى أنا المكت بشكؿ عاـ لو ىيبة بغض النظر عف اختالؼ  كيعزك الباحث ىذه

لمرض ليك السبب األكبر في عدـ كجكد الجنس، كلعؿ تشابو أفراد العينة في نفس الظركؼ كا
فركقات بيف الذكر كاألنثى، ككذلؾ تقارب نسبة الخكؼ مف المكت بيف الذكر كاألنثى، حيث كجد 

التي أف الخكؼ فيما بعد الممات تحتؿ المرتبة األكلى ثـ تمييا الخكؼ مف األمراض المميتة 
حيث تمعب الثقافة  ،مكعد المكت تتمثؿ في مرض السرطاف الذم يراه الجميع بأنو انذار بقرب

المجتمعية المعركفة عف ذلؾ المرض العضاؿ بأف اإلصابة بمرض كيذا يعني ليـ التفكير في 
حيث أشارت ىذه األبعاد لكجكد قمؽ المكت بدرجة متكسطة، ككانت ىذه النتائج  المكت مباشرة،

 لنكع.تقريبا متشابية بيف الجنسيف، لذلؾ قمؽ المكت ال يختمؼ باختالؼ ا
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( لمعرفة الفركؽ بيف One Way ANOVAكتـ استخداـ اختبار "ؼ" التبايف األحادم ) 
المتغيرات التالية )الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف 

 لقمؽ المكت، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي: المرض، نكع العالج( تبعان 
الحالة االجتماعية, العمر, المؤىؿ العممي, مستوى نتائج اختبار التبايف األحادي لممتغيرات )(: 15.5) جدوؿ

 تبعًا لمتغير قمؽ الموت المرض, نوع العالج( نوعالدخؿ, مدة المرض, 

  
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

الحالة 
 االجتماعية

 134.259 3 402.777 بيف مجمكعات
0.290 

 

 

0.832 

// 

 

 462.209 116 53616.215 داخؿ المجمكع

  119 54018.992 المجمكع

 العمر

 648.525 2 1297.051 بيف مجمكعات
1.439 

 

 

0.241 

// 

 
 

 450.615 117 52721.941 داخؿ المجمكع

  119 54018.992 المجمكع

المؤىؿ 
 العممي

 53.045 2 106.091 بيف مجمكعات
0.115 

 

 

0.891 

// 

 

 460.794 117 53912.901 داخؿ المجمكع

  119 54018.992 المجمكع

مستكل 
 الدخؿ

 443.614 3 1330.841 بيف مجمكعات
0.977 

 

 

0.406 

// 

 

 454.208 116 52688.151 داخؿ المجمكع

  119 54018.992 المجمكع

 0.747 0.409 188.370 3 565.110 بيف مجمكعاتمدة 
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مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 460.809 116 53453.882 داخؿ المجمكع المرض
 

 

// 

 

  119 54018.992 المجمكع

نكع 
 المرض

 44.036 18 792.652 بيف مجمكعات
0.084 

 

 

0.931 

// 

 

 526.993 101 53226.340 داخؿ المجمكع

  119 54018.992 المجمكع

العالجنكع   

 335.970 2 671.941 بيف مجمكعات
0.737 

 

 

0.481 

// 

 

 455.958 117 53347.051 داخؿ المجموع

  119 54018.992 المجموع

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  أنويتضح  (5.15)مف خالؿ الجدكؿ 
الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل  في قمؽ المكت تعزل لمتغير( 0.05داللة )

 الدخؿ، مدة المرض، نكع المرض، نكع العالج. 
اإلصابة بمرض السرطاف يزيد شعكر الفرد في مكاجية كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 

جميع المرضى متشابيكف ديدة، أك أف يمد عمره، فالمكت، كأف ال أحد يقدر عمى كتابة حياة ج
الذم يحدثو ذلؾ المرض، فإذا كاف المريض أعزب أك متزكج أك  لتيديد المكتفي التعرض 

مطمؽ أك أرمؿ، فالكؿ مشترؾ بنفس المشاعر كاألحاسيس التي يحدثيا مرض السرطاف، لذلؾ ال 
 يختمؼ قمؽ المكت باختالؼ الحالة االجتماعية.

دت عالقة ( التي كجـ2013ف ىذه النتيجة إال أنيا اختمفت مع دراسة عمارم )كبالرغـ م
 رتفاع درجة قمؽ المكت كالحالة االجتماعية لممرأة المصابة بسرطاف الثدم.بيف إ
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ر العمر فمـ تظير الدراسة اختالؼ، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف أما بالنسبة لمتغي
لدييا شعكر طبيعي غريزم بالخكؼ مف المكت، فال فرؽ  العمريةحؿ االمنطؽ أف مختمؼ المر  مف

بيف الطفؿ كالشاب كالمسف، كيرل الباحث أف كجكد مرض السرطاف لدل الشخص يكلد عنده 
، إال  ف يغير اهلل تمؾ األحكاؿ بالشفاء، كفي جانب آخر لقد رأل أشعكر بأف األجؿ شبو معمـك

لصغيرة مف األطفاؿ، يتكلد لدل اآلباء كاألميات الباحث في مجاؿ عممو أف الفئة العمرية ا
الخكؼ مف المكت عمى أطفاليـ أكثر مف الطفؿ نفسو، كذلؾ ألف الطفؿ لـ يدرؾ المكاجية 

 الحقيقية لممكت بشكؿ إدراكي كما يدرؾ اآلباء.
أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ( التي ـ2011كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة العرب )

 .تعزل ألثر متغير العمرقمؽ المكت في  إحصائية
( التي  كجدت فركؽ بيف الفئات العمرية ـ2009كلـ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة عكض )

 66فأقؿ( أعمى مف درجات الفئة ) 55عمى مقياس قمؽ المكت، فكانت درجات الفئة العمرية )
 فأكثر(.

العممي لقمؽ المكت إلى أف الكـ  المستكلكيرل الباحث عدـ كجكد فركؽ في اختالؼ 
 األكبر مف العينة ىـ مف غير المتعمميف الذيف كصمكا لمرحمة أقؿ مف ثانكم، حيث بمغت نسبتيـ

صابة بيذا المرض، كتعتبر ىذه النتيجة اشترككا بنفس التفكير بعد اإل(، كبذلؾ قد يككنكا 70.8)
كم قبؿ المصاب أف يحمي نفسو مف منطقية، ألف المكت ييابو الجميع، حيث يحاكؿ الفرد الس

 المستكل التعميمي.باختالؼ  قمؽ المكت المكت، كبذلؾ ال يختمؼ
( التي أظيرت كجكد عالقة بيف ـ2013كقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة عمارم ) 

 ارتفاع درجة قمؽ المكت كالمستكل التعميمي.
كؽ ألف المكت لـ يفرؽ بيف ، يعزك الباحث عدـ كجكد فر االقتصادمأما بالنسبة لممستكل 

تساككف في مستكل التيديد يغني كفقير، كبيف مستكل دخؿ مرتفع كمنخفض، فالجميع يدرؾ أف 
مف المكت، فذلؾ الشعكر يجتاح الجميع دكف استثناء، فزيادة مستكل الدخؿ أك انخفاضو ال 

لقمؽ المكت يحمي مف تيديد المكت، فالجميع مشترؾ في نفس الخصائص االدراكية بالنسبة 
 الناتج عف مرض السرطاف.

كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لنكع المرض كمدتو، كنكع العالج، إلى أف جميع 
المرضى لدييـ صفات مشتركة كخطكات متشابية، تبدأ بالشعكر بالمرض، مركران بمرحمة 

متساكم تقريبا التشخيص، كخطكات العالج، ذلؾ التشابو يقكد في النياية إلى شعكر كادراؾ 
، أما بالنسبة لمدة المرض قمؽ المكت باختالؼ نكع المرضلجميع المرضى، فبذلؾ ال يختمؼ 
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فيو يرجع إلى أف المفيـك العاـ عف المرض الذم ينتشر ثقافيان بيف المرضى  االختالؼفإف عدـ 
ففي  المصابيف بالسرطاف متشابو، فبغض النظر عف مدة اإلصابة سكاء كانت طكيمة أك قصير

النياية يعرؼ المصير المحتـك بالنسبة لذلؾ المرض، كبذلؾ ال يختمؼ قمؽ المكت باختالؼ مدة 
المرض، أما بالنسبة لعدـ االختالؼ في العالج فإف التشابو في البركتكككؿ المتشابو الذم يمر 

كاء فركقات في نكعية العالج س أدت لعدـ كجكد يكجيكنيافيو جميع المرضى، كالصعكبات التي 
  كاف العالج كيميائي أك جراحي أك إشعاعي.

 :الفرض التاسع
في مستوى االكتئاب لدى  (α≤0.05 ) عند مستوى إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  

مرضى السرطاف تعزى إلى )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, مستوى التعميـ, مستوى 
 الدخؿ, مدة المرض, مكاف المرض, نوع العالج(.

كلإلجابة عمى ىذه الفرضية، كلمتحقؽ مف صحتيا تـ استخداـ اختبار "ت" 
Independent sample T test) لعينتيف مستقمتيف، لمعرفة داللة الفركؽ في االكتئاب تبعان ) 
 لمجنس، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

( لعينتيف مستقمتيف لقياس داللة Independent sample T testنتيجة اختبار "ت" )(: 16.5) جدوؿ
 .لمتغير الجنسالفروؽ في االكتئاب 

 العدد 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة اختبار 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 8.867 12.060 50 ذكر

0.759 0.449// 
 7.606 10.914 70 انثى

 //غير دالة         1015*دالة عند        1011**دالة عند 

عند مستكل  إحصائيةيتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة  (5.16)مف خالؿ الجدكؿ 
 .مستكل االكتئاب لدل مرضى السرطاف تعزل لمجنسفي ( 0.05داللة )

كيعزك الباحث ىذه النتيجة كىي عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف بالنسبة لالكتئاب ىك أف 
لناتج عف صدمة النفسية، كنفس التكتر كالضيؽ كاإلحباط االجنسيف قد تعرضكا لنفس الضغكط 

تشخيص مرض السرطاف، كبذلؾ يككنكا قد اشترككا كتشابيكا في نفس االبتالء كالمرض الذم 
 يغير مسار حياة الفرد.
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فركؽ في الجنس  التي أظيرت (2007كآخركف )  Manoj Pandeyدراسة اختمفت مع ك 
أف زيادة االضطراب النفسي  أيضان كأظيرت اإلناث أكثر عرضة لالكتئاب مف الرجاؿ.  حيث إف

 لالكتئاب. لدل مرضى السرطاف كيختمؼ تأثيره حسب الجنس بالنسبة
( لمعرفة الفركؽ بيف One Way ANOVAكتـ استخداـ اختبار "ؼ" التبايف األحادم )
ىؿ العممي، مستكل الدخؿ، مدة المرض، مكاف المتغيرات التالية )الحالة االجتماعية، العمر، المؤ 

 المرض، نكع العالج( تبعا لالكتئاب، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
الحالة االجتماعية, العمر, المؤىؿ العممي, مستوى نتائج اختبار التبايف األحادي لممتغيرات )(: 17.5) جدوؿ

 تبعًا لمتغير االكتئاب المرض, نوع العالج( نوعالدخؿ, مدة المرض, 

مجمكع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"ؼ"  

مستكل 
 الداللة

الحالة 
 االجتماعية

 7.534 3 22.602 بيف مجمكعات
0.111 

 

 

0.953 

// 

 

 67.759 116 7859.990 داخؿ المجمكع

  119 7882.592 المجمكع

 العمر

 116.520 2 233.041 مجمكعاتبيف 
1.782 

 

 

0.173 

// 

 

 65.381 117 7649.551 داخؿ المجمكع

  119 7882.592 المجمكع

المؤىؿ 
 العممي

 168.175 2 336.350 بيف مجمكعات
2.607 

 

 

0.075 

// 

 

 64.498 117 7546.241 داخؿ المجمكع

  119 7882.592 المجمكع

مستكل 
 الدخؿ

 167.118 3 501.353 مجمكعاتبيف 
2.626 

 

0.076 

 63.631 116 7381.239 داخؿ المجمكع //
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  119 7882.592 المجمكع

  
 
 

مدة 
 المرض

 38.171 3 114.514 بيف مجمكعات
0.570 

 

 

0.636 

 

 

 66.966 116 7768.078 داخؿ المجمكع

  119 7882.592 المجمكع

نكع 
 المرض

 70.633 18 1271.388 بيف مجمكعات
1.079 

 

 

0.384 

// 

 

 65.457 101 6611.203 داخؿ المجمكع

  119 7882.592 المجمكع

 نكع العالج

 106.103 2 212.207 بيف مجمكعات
1.618 

 

 

0.127 

// 

 

 65.559 117 7670.385 داخؿ المجموع

  119 7882.592 المجموع

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 
عند مستكل  إحصائيةال يكجد فركؽ ذات داللة  أنويتضح  (5.17)مف خالؿ الجدكؿ 

الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، مستكل  في االكتئاب تعزل لمتغير( 0.05داللة )
 الدخؿ، مدة المرض، نكع المرض، نكع العالج. 

بالنسبة عدـ كجكد اختالؼ في الحالة االجتماعية  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف
لالكتئاب إلى أف المشاعر السمبية التي يتعرض ليا الفرد المصاب، كاآلالـ الجسمية، األرؽ 

في ىذه الضغكط النفسية لـ  فاالشتراؾبغض النظر عف الحالة االجتماعية تصيب الجميع، 
 ماعية.نكع الحالة االجتلاالكتئاب بالنسبة يجعؿ فركؽ في 
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التي أظيرت  (2015آخركف )ك Adelita V. Ranchor  دراسة كاتفقت ىذه الدراسة مع 
العكامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية كالتصنيفات الطبية ال عالقة ليا باالكتئاب مع مركر أف 
 .الكقت

التي أظيرت أف السبب الرئيسي  (2007كآخركف )  Manoj Pandeyدراسة كاختمفت مع 
 لالكتئاب ىك الحالة االجتماعية.

أما بالنسبة لمتغير العمر فيفسر الباحث عدـ كجكد فركؽ لمتشابو الكبير بيف فئات المجتمع 
التي تثير االكتئاب كالقمؽ بشكؿ عاـ لجميع الفئات  مف حيث الفكرة العامة عف أمراض األكراـ

 العمرية.
( مف حيث متغير العمر حيث أظيرت كجكد فركؽ ـ2003دراسة الجريسي )لـ تتفؽ مع  ك 

                40سنة تعاني مف االكتئاب بشكؿ أكبر مف الفئتيف مف  40في الفئة العمرية التي ىي أقؿ مف 
 Tomer T. Levinدراسة سنة، كلـ تتفؽ مع  60األكبر سنان التي ىي فكؽ  سنة، كالفئة 60-

 سنة كانكا أكثر اكتئابان  60التي أظيرت أف المرضى األقؿ مف  (2007كآخركف )
كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لممستكل التعميمي، ألف مرض السرطاف يثير 
األحاسيس السمبية، كيحدث تغيرات مزاجية سيئة، كحزف شديد، ذلؾ يتشابو فيو الجميع، لذلؾ ال 

 المستكل التعميمي.مستكل االكتئاب بالنسبة لمتغير فركؽ في  يكجد
 مف حيث متغير المستكل التعميمي، (ـ2003كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الجريسي )

لدل مرضى سرطاف الرئة تعزل لمتغير  إحصائيةالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 .المستكل العميمي

فيفسر الباحث عدـ كجكد اختالؼ، لتشابو مرضى  االقتصادمأما بالنسبة لممستكل 
مستكل الدخؿ لـ يتأثر ألف في المحصمة ىناؾ السرطاف في الشعكر كاألحاسيس، فاختالؼ 

 مرض خبيث، ال يغيره المستكل االقتصادم المرتفع أك المنخفض.
كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لمدة المرض كنكع المرض كنكع العالج، إلى أف 

ميع المرضى يمركف في مراحؿ متشابو مف بداية التشخيص كصكالن لمحاكلة عالجيـ، حيث ج
يجد الفرد نفسو في حيرة بيف الشفاء كبقاء المرض، فالتشابو في تمؾ المرحمة عمؿ عمى عدـ 

 كجكد اختالفات بالنسبة لمتغيرات نكع المرض كالعالج كالمدة المرضية. 
ف ( التي أشارت نتائجيا بأ2014)كآخركف  Regina Myresدراسة تتفؽ مع كلـ 

 .مرضى سرطاف الدـ في السنة األكلى بعد التشخيص يكاجيااالكتئاب المشكمة األكبر التي 

javascript:void(0);
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 التوصيات:
 الباحث يكصي بالتالي فإففي ضكء تمؾ النتائج 

 لمرضى السرطاف مف أجؿ تطكير النمك اإليجابي. دعـ نفسي عمؿ جمسات .1
اف مف أجؿ رفع معنكيات لطكاقـ مزكدم الخدمة لمرضى السرطالقياـ بدكرات تدريبية  .2

 طاف.مرضى السر 
 .القياـ بنشاطات ترفييية لمتخفيؼ مف ىمـك مرضى السرطاف .3
 .تقديـ التسييالت لمرضى السرطاف في جميع األماكف كالمعامالت .4
تقديـ المعززات المادية كالمعنكية لمرضى السرطاف مف أجؿ تخفيؼ المعاناة النفسية  .5

 يـ.ل
 القياـ بعمؿ برامج إرشادية لمرضى السرطاف، كذلؾ لمتخفيؼ مف معاناتيـ النفسية. .6
تكظيؼ كتعييف أخصائييف نفسييف لمتعامؿ مع مرضى السرطاف، كتقديـ الدعـ النفسي  .7

 كالمعنكم ليـ، كالتخفيؼ مف معاناتيـ النفسية.
 ى السرطاف.تكجيو أنظار كزارة الصحة لتفعيؿ جانب الدعـ المعنكم لدل المرض .8
 تكجييات أنظار المؤسسات كالجمعيات لتقديـ الدعـ كالتسييالت لمرضى السرطاف. .9

 المقترحات:
القياـ بدراسات كأبحاث نفسية لنمك ما بعد الصدمة تتناكؿ نكع المرض بشكؿ خاص لدل  .1

 مرضى السرطاف.
 النفسية المصاحبة لمرضى السرطاف. األعراضالقياـ ببرامج ارشادية اليدؼ منيا تقميؿ  .2
 اجراء دراسات تتعمؽ بذكم مرضى السرطاف، كعالقتيا باألمراض النفسية .3
 فعالية برنامج سمككي معرفي لمتخفيؼ مف القمؽ كاالكتئاب لدل مرضى السرطاف. .4
مرضى لدم الخدمة لمرضى السرطاف في التخفيؼ مف األعراض النفسية نمية دكر مزك ت .5

 السرطاف.
 برنامج ارشادم ديني لمتخفيؼ مف أعراض قمؽ المكت لدل مرضى السرطاف. فعالية .6
 نمك ما بعد الصدمة لدل مريضات سرطاف الثدم في ضكء بعض المتغيرات. .7
 البركفايؿ النفسي لدل مريضات سرطاف الثدم. .8
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ 

 :أواًل/ المراجع العربية
(. فاعمية برنامج قائـ عمى العالج بالمعنى لمكاجية األحداث الضاغطة كالتكجو ـ5.06أبكر، سميرة حسف. )

 48-60(، 0)0، مجمة العمـك التربكيةنحك الحياة لدل عينة مف المطمقات بمدينة جدة. 

مدخنييا مف طمبة جامعة الككيت في  الفركؽ بيف مدخني السجائر كغير. (ـ0111) .األنصارم، بدر محمد
 الككيت ،جامعة الككيت (.رسالة ماجستير غير منشكرة) تعض سمات الشخصية

الفركؽ في االكتئاب بيف طالب كطالبات الجامعة "دراسة مقارنة عشريف بمد (. ـ2..5األنصارم، بدر محمد. )
 .054-.00(،0)5، مجمة دراسات عربية في عمـ النفس. اسالمي"

القاىرة: دار الطائؼ . 0ط .كيؼ تتخمصيف مف الخكؼ كالقمؽ مف المستقبؿ؟ .(ـ5..5) .رم، يكسؼاألقص
 لمنشر كالتكزيع.

: مطبعة الرنتيسي . غزة2. طمقدمة في تصميـ البحث التربكم .(ـ2..5األغا، احساف كاألستاذ محمكد. )
 .لمطباعة كالنشر

. تحقيؽ الطب النبكمـ(. 0..5-ق260ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف الجكزية. )
 سيد ابراىيـ. القاىرة: دار الحديث.

 مكتبة األنجمك المصرية: القاىرة .2ط .الصحة النفسية .(ـ0111) .باظة، آماؿ عبد السميع

 دار المشرؼ.: لبناف، بيركت .2. طالمنجد في المغة كاإلعالـ .(ـ0122).البعمبكي، منير

 . الككيت: مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي.مف أنا(. ـ0142بيار، سعدية.)

دار صفاء  :عماف، األردف .0. طالصحة النفسية مفاىيـ نظرية كأسس تطبيقية .(ـ5.02التميمي، محمكد كاظـ )
 لمنشر كالتكزيع.

، تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف. لبناف: 8. جسنف الترمذمالترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى. )دكف تاريخ(. 
 دار إحياء التراث العربي

التأصيؿ اإلسالمي لمدراسات النفسية البحث في النفس اإلنسانية كالمنظكر ـ(. 5..5تكفيؽ، محمد عز الديف. )
 . االسكندرية: دار النشر.5. طاإلسالمي

 . عماف: مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.0. طعمـ النفس االجتماعي(. ـ5..5جابر، جكدة. )

 المكتبة الجامعية. :األزراطة ،االسكندرية. الصحة النفسية السيككلكجية الشخصية .(ـ...5) .جبؿ، فكزم محمد

 القاىرة: دار الفكر العربي. .الصحة العقمية .(ـ0146) .جالؿ، سعد
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)رسالة  المناخ األسرم كعالقتو بالقمؽ في مرحمة الطفكلة(. ـ8..5الجزائرم، خمكد حسيف عبد الرازؽ. )
 ماجستير غير منشكرة(. معيد الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة، مصر.

سنيف ـ(. الصكرة الختبار اكتئاب الشيخكخة. دراسة عاممية عمى عينة مف الم4..5الجندم، نبيؿ جبريؿ. )
 ..4-58 (،0)05،مجمة األقصىالفمسطينييف. 

. مجمة عمـ النفس ـ(. مدل انتشار االكتئاب النفسي بيف طمبة الجامعة مف الجنسيف...5معمرية، بشير. )
 ..08 -006 (،66،)المصرية

المصادر (. فاعمية الذات كعالقتيا بالتكافؽ الميني كجكدة األداء لدل معممات غرؼ ـ5.02حجازم، جكلتاف. )
 (.8)1، المجمة األردنية في العمـك التربكية. في المدارس الحككمية في الضفة الغربية

 )رسالة ماجستير العالقة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل الطالب الصـ(. ـ2..5الحربي، عكاض.)
 (. أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.غير منشكرة

)رسالة  بغزة اإلسالميةفاعمية برنامج مقترح لزيادة مركنة األنا لدل طالبات الجامعة (. ـ1..5حساف، كالء. )
 الجامعة االسالمية، غزة. .ماجستير غير منشكرة(

دار : الرياض .0. طالمدخؿ الميسر إلى الصحة النفسية كالعالج النفسي .(ـ5..5) .الحسيف، أسماء عبد العزيز
 عالـ الكتاب.

رسالة ماجستير ) برنامج عالج معرفي لتخفيؼ قمؽ المكت لدل مرضى القمب .(ـ5.06) .الحكمي، عمي أحمد
 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، المممكة العربية السعكدية. (.غير منشكرة

مدل فاعمية برنامج ارشادم لمتخفيؼ مف آثار الصدمة النفسية لدل طمبة مرحمة (. ـ2..5الحكاجرم، أحمد. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة االسالمية، غزة. األساسي في محافظة غزةالتعميـ 

 األردف: دار المسيرة. ،عماف .0. طمدخؿ إلى الصحة النفسية .(ـ0..5). حكيج، مركاف كالصفدم، عصاـ أبك

حي لدل فعالية الذات كمحدد نفسي لكؿ مف اإلفصاح عف الذات كأنماط السمكؾ الص(. ـ5.00خطاب، كريمة. )
 (.0).0، ، مجمة دكرية عممية سيككلكجيةعينة مف الراشديف )بحث محكـ(. دراسات عربية في عمـ النفس

 (. تقييـ عكامؿ مركنة األنا لدل الشباب الفمسطيني في مكاجية األحداث الصادمة.ـ2..5الخطيب، محمد. )
 (، غزة.5)06 ،، سمسمة الدراسات اإلنسانيةمجمة الجامعة اإلسالمية

 .الدار العممية :األردف ،عماف .0. طمبادئ التكجيو كاالرشاد النفسي .(ـ0..5) .الخطيب، ىشاـ إبراىيـ

 .42-45(، 568، )مجمة النكرـ(. كىذا عالج االكتئاب في الديف. 5..5الخكاجة، حمدم سعي. )

االكتئاب النفسي لدل مرضى سرطاف الرئة بمحافظات غزة كعالقتو  (.2..5الجريس، محمد عبد العزيز. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. ببعض المتغيرات

 .الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي األمريكي .6(. طـ5.02) جمعية الطب النفسي.

: القاىرة. 5ط ر(.محمكد عم .ترجمة سيد الطكاب) ،االنفعالية -الدافعية -الشخصية .(ـ...5) .دافيدكؼ، ليندا
 .الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية
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، القاىرة: مؤسسة حمادة كدار الكندم الشخصية كالصحة النفسية .(ـ0111) .الداىرم، صالح، العبيدم، ناظـ
 .لمنشر

كالشييدات كعالقتيا بالحرماف المشكالت النفسية كاالجتماعية لدل أبناء الشيداء (. ـ5.05الداية، ابتساؿ. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. العاطفي

 مصر: مؤسسة نبيؿ لمطباعة.. 5ط .أصكؿ الصحة النفسية (.ـ...5) .ربيع، محمد شحاتة

 عماف، األردف: دار المسيرة. .5. طالصحة النفسية .(ـ2..5رضكاف، سامر

 . سكريا: جامعة دمشؽ. الصحة النفسية دراسة سيككلكجية في التكيؼ(. ـ0145رفاعي، نعيـ. )ال

 .مطابع جامعة دمشؽ :سكريا ،دمشؽ .2. طالصحة النفسية .(ـ0142) .الرفاعي، نعيـ

دراسة مقارنة بيف مرضى السرطاف كاألسكياء في درجة الشعكر باالكتئاب ـ(. 5.08عالء زىير. ) الركاشدة،
ماجستير غير مشكرة(.  )رسالة نظريتي التعمـ االجتماعي، كالنظرية المعرفيةدراسة في ضكء  -كقمؽ المكت

 جامعة أدرار، الجزائر.

 االتزاف االنفعالي كعالقتو بكؿ مف السرعة اإلدراكية كالتفكير االبتكارم لدل(. ـ5..5رياف، محمد اسماعيؿ. )
 جامعة األزىر، غزة.)رسالة ماجستير غير منشكرة(. طمبة الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة 

 عماف، األردف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع. .دراسات في الصحة النفسية .(ـ2..5) .الزبيدم، كامؿ عمكاف

 .العالقة بيف االكتئاب كتقدير الذات لدل طالب المرحمة الثانكية مف الجنسيف .(ـ6..5) .الزغبي، أحمد محمد
 القاىرة. (،4)، مجمة العمـك التربكية

 القاىرة. .عمـ نفس النمك )الطفكلة كالمراىقة(( ـ0122). زىراف، حامد، عبد السالـ

 عالـ الكتب.: القاىرة .مالصحة النفسية كالعالج النفس .(ـ0145) .زىراف، حامد عبد السالـ

 القاىرة. . 0. طالنفسيالصحة النفسية كالعالج  .(ـ0115) .زىراف، حامد عبد السالـ

 القاىرة: عالـ الكتاب. .5. طالصحة النفسية كالعالج النفسي .(ـ0116) .السالـزىراف، حامد عبد 

 . القاىرة: عالـ الكتاب.2. طالصحة النفسية كالعالج النفسي(. ـ0112زىراف، حامد عبد السالـ. )

 .. القاىرة: عالـ الكتاب2. طالتكجيو كاإلرشاد النفسي (.ـ0114زىراف، حامد عبد السالـ. )

. غزة. فمسطيف: مركز 0. طمدخؿ إلى سيككلكجية الشخصية كالصحة النفسيةـ(. 5.02، نصار زاىر. )زكار
 اإلشعاع الفكرم لمدراسات كالبحكث.

العقكؽ "دراسة اجتماعية ميدانية عمى المسنيف المقيميف في دكر الرعاية (. ـ8..5سفياف، صالح نبيؿ. )
 . الرياض، السعكدية: دار شقراء.االجتماعية"

. الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الصداقة مف منظكر عمـ النفس(. ـ0112أبك سريع، اسامة سعد. )
 كاآلداب.

 . )ترجمة عبد العزيز سالمة(. القاىرة: مكتبة النيضة.عمـ األمراض النفسية كالعقميةـ(. 0121سكيف، ريتشارد. )
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 طالب مف لدل عينة كاالكتئاب كالمساندة االجتماعية الصالبة النفسية(. ـ5.05سيد، الحسف بف الحسيف. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  بمحافظة جدة السيكؿ مف المتضرريف كغير المتضرريف الثانكية المرحمة
 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

اإلكمينيكي ، سمسمة عمـ النفس الصحة النفسيةـ(. 1..5أبك سيؼ، حساـ أحمد محمد كالناشرم، أحمد محمد. )
 . القاىرة: دار إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.المعاصر

فاعمية برنامج معرفي سمككي لتنمية التفكير اإليجابي كمدخؿ لمتفاؤؿ لدل عينة (. 5.06أبك شاكيش، نازؾ. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األقصى، غزة. مف مريضات سرطاف الثدم

 المكتبة الجامعية. :مصر اإلسكندرية. التكافؽ النفسي لممسنيف. ـ، أ(0..5) .شاذلي، عبد الحميد محمدال

اإلسكندرية: المكتبة  .5ط .الشخصية كسيككلكجيةالنفسية  الصحة .(بـ، 0..5)الحميد.  عبد الشاذلي،
 الجامعية.

االنفعالية لدل أطفاؿ الكفاءة االجتماعية في ضكء خبرات اإلساءة لمطفكلة كالحساسية (. ـ5.05شبير، ميا. )
 جامعة األقصى، غزة. .)رسالة ماجستير غير منشكرة( المطمقات

ـ(. فاعمية برنامج إرشادم جمعي يستند إلى النظرية 5..5الشقماني، مصطفى مفتاح كالفقي، محمد أحمد. )
مة مجاإلنسانية في كؿ مف مستكل االضطرابات السيككمترية كتقدير الذات لدل النساء في فمسطيف، 

 (، فمسطيف5)05، البصائر

دار النيضة : لبناف ،بيركت .المشكمة كالحؿ -كيؼ تتغمب عمى القمؽ .(ـ0114).الشربيني، لطفي عبد العزيز
 .العربية لمطباعة كالنشر

 . بيركت: دار النيضة.0. طاالكتئاب األسباب كالمرض كالعالج (.ـ0..5) .الشربيني، لطفي

اضطراب ما بعد الصدمة كعالقتو بالتكجو نحك الدعاء لدل عينة مف زكجات (. ـ5.00شريفة، ميساء.)أبك 
 الجامعة االسالمية، غزة. .)رسالة ماجستير غير منشكرة( الشيداء في قطاع غزة

 دار صفاء لمنشر كالتكزيع.. األردف: 0. طالصحة النفسية لمطفؿ .(ـ0111) .شعباف، كاممة ك تميـ، عبد الجابر

 (.ترجمة نسيمة داككد كآخركف)مشكالت األطفاؿ كالمراىقيف كأساليب المساعدة فييا  .(ـ0141) .شفير كمميماف
 عماف.، أبحاث منشكرة، الجامعة األردنية

 غريب دار :القاىرة .كالعالج لإلرشاد اإلسالمي التكجيو في بحكث.  ) ـ0110. )محركس الشناكم، محمد

فاعمية برنامج لمعالج النفسي المتكامؿ لتخفيؼ حدة الضغكط كقمؽ  .(ـ5.06) .شكفي، فاطمة الزىراء محمد
جميكرية  ،كمية التربية بجامعة عيف شمس (.رسالة دكتكراه غير منشكرة) المكت لدل عينة مف كبار السف

 .مصر العربية

 ة كالنشر.)ترجمة سعيد العزة(. بيركت: دار صبح لمطباع (. سيككلكجية الطفكلة كالمراقةـ0111شيفر، ممماف. )

 عالـ المعرفة.: الككيت (.ترجمة عزة شعالف) مرض القمؽ .(ـ0114) .شيياف، دافيد

 .مؤسسة حكرسة: القاىر  .0. طالطب النفسي(: ـ6..5) .صادؽ، عادؿ
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 األزراطة: دار المعرفة الجامعية.. النفسيالصحة النفسية كالتكافؽ  .(ـ8..5) .كآخركف ،صبرة، محمد عمى

 نت لمطباعة كالتصكير.ريب :القاىرة .االنساف كصحتو النفسية .(ـ0114) صبحي، سيد محمد

 الييئة العامة في مكتبة اإلسكندرية: دار الثقافة. .القمؽ حالة كجدانية تبني أك تيدـ .)ب، ت( .صمكئيؿ، القس

 . دبي: دار القمـ.مبادئ الصحة النفسية(. ـ0142الطحاف، محمد خالد. )

نمك ما بعد الصدمة كعالقتو بالصحة النفسية (. ـ5.06إبراىيـ كأبك يكسؼ، محمد. )العبادسة، أنكر كحماد، 
، الجامعة كرقة بحثية مقدمة لممؤتمر التربكم الخامس. لدل النازحيف في مراكز اإليكاء في قطاع غزة

 اإلسالمية، غزة.

اتجاىات االبناء نحك أساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا  .(ـ6..5) .بد الخالؽ، أحمدععباس، سكسف ك 
 ..52-5.2، (5)06، مجمة دراسات نفسية .باالكتئاب لدل عينة مف المراىقيف الككيتييف

مركز اإلسكندرية . اإلسكندرية: 0. طعمـ النفس االجتماعي(. ـ5..5عبد الباقي، سمكل محمد، كآخركف. )
 لمكتاب.

المستقبؿ كعالقتو بمعنى الحياة كالضغكط النفسية لدل عينة مف  قمؽ(. ـ.5.0) عبد الحميـ، أشرؼ محمد.
 . مركز اإلرشاد النفسي، المؤتمر الخامس، جامعة عيف شمس، مصر.الشباب

(. قمؽ المكت كعالقتو بكؿ مف دافعية األنجاز كنكعية التعميـ، عينة مف طمبة ـ0116عبد الحميد، محمد نبيؿ. )
 (26، )النفسمجمة عمـ الجامعة. 

المجمس الكطني لمثقافة  ،(000العدد ) ،سمسة كتب ثقافية .قمؽ المكت .(ـ0112) .عبد الخالؽ، أحمد محمد
 عالـ المعرفة. :الككيت .كالفنكف كاآلداب

، المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية .قمؽ المكت قبؿ العدكاف العراقي كبعده .(ـ0114) .عبد الخالؽ، أحمد محمد
(58.) 

 دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية:  .الصحة النفسية أصكؿ .(ـ0114) .عبد الخالؽ، أحمد

. جامعة االسكندرية، جميكرية مصر العربية: دار المعرفة أسس عمـ النفس(. ـ.011عبد الخالؽ، أحمد.)
 الجامعية.

المعرفة،  عالـ. سمسة عالجواالكتئاب اضطراب العصر الحديث فيمو كأساليب (. ـ0114عبد الستار، ابراىيـ. )
 . الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.(521)العدد

 . بنغازم: جامعة قاريكنس.0. طالقرآف كعمـ النفسـ(. 0112عبد العزيز، مفتاح محمد. )

 فسية. القاىرة:  دار النيضة العربية.مقدمة في الصحة الف(. ـ0140عبد الغفار، عبد السالـ. )

 دار النيضة العربية. :القاىرة. 0. طمقدمة في الصحة النفسية .(ـ2..5) .الغفار، عبد السالـعبد 

 .دار المعرفة الجامعية :مصر، القاىرة .5ط .عمـ النفس المرضي. (ـ0112) .عبد اهلل، مجدم أحمد
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"دراسة ميدانية في  التسكيؼ كعالقتو بالصحة النفسية لدل األطفاؿ كالمراىقيف. (ـ5.08).عبد اهلل، محمد قاسـ
 .46-64 (65)، مجمة الطفكلة العربية ."حمب

. مجمة (. اإلكتئاب النفسي: دراسة الفركؽ بيف حضارتيف كبيف الجنسيفـ0112عبد المطيؼ، حسف إبراىيـ. )
 (.0)2. دراسات نفسية

ـ(. قمؽ المكت كعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدل طالب ...5محمد، كفاء. )عبد الكىاب، طارؽ ك 
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 قائمة المالحؽ
 ميمة باحث موجو مف الجامعة االسالمية لإلدارة العامة لممستشفيات, وزارة الصحة ( كتاب تسييؿ1ممحؽ )
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 ( مقياس نمو ما بعد الصدمة2ممحؽ )

 الِالعبارة الرقم
قلٌال 

 جدا  
 قلٌال  

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

كبٌرة 

 جدا  

1.  
ً فً الحٌاة بعد االصابة  بالسرطان تغٌرت أهداف

ً علٌه من قبل  مقارنة لما ه
      

       أقدر قٌمة حٌاتً أكثر من األول  .0

ً الحٌاة  .0        بدأت أهتم بؤشٌاء جدٌدة ف

       أصبحت ثقتً فً نفسً أكثر من قبل  .4

5.  
الدٌنٌة أفضل من أصبحت أتفهم األمور الروحٌة و

 قبل
      

6.  
عرفت بؤننً استطٌع االعتماد على اآلخرٌن 

 حولً عندما أقع فً مشكلة
      

ً حٌاتً  .7        اخترت طرٌقا  )مسارا ( جدٌدا  ف

       أشعر بالقرب من اآلخرٌن  .8

9.  
أصبحت قادرا  على التعبٌر عن مشاعري أكثر من 

 قبل االصابة بالسرطان
      

11.  
أصبحت قادرا  بطرٌقة أفضل على التعامل مع 

 مشكلتً
      

11.  
ً حٌاتً بطرٌقة جدٌدة أستطٌع أن أفعل  األشٌاء ف

 بعد االصابة بالسرطان
      

10.  
أقبل بشكل أفضل ما انتهت علٌه األمور بعد 

 االصابة بالسرطان
      

       أقدر كل ٌوم جدٌد فً حٌاتً أكثر من االول  .10

14.  
أصبحت لدي فرص جدٌدة فً الحٌاة لم تكن 

 موجودة من قبل
      

       اآلخرٌنأصبحت لدي عاطفة وحب تجاه   .15

16.  
أحاول أن أقٌم أفضل العالقات االجتماعٌة مع 

 اآلخرٌن
      

17.  
ً تحتاج  أحاول أن أغٌر األشٌاء فً الحٌاة الت

 للتغٌٌر
      

       أصبح إٌمانً أعمق باهلل  .18

       اكتشفت بؤننً أكثر قوة مما كنت أعتقد  .19

       تعلمت كثٌرا  كٌف أن الناس حولً رائعون  .01

       تقبلت أكثر من قبل بؤننً أحتاج الناس من حولً  .01
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 ( مقياس القمؽ العاـ3ممحؽ )

 ال نعم العبارة الرقم

   ومتقطع ٌتخلله قلقنومً   .1

   لدي بعض المخاوف أشٌاء أخاف منها أكثر من أصحابً  .0

   الهمٌمر على أٌام ال أستطٌع فٌها النوم أبدا  بسبب كان   .0

   اآلخرٌنالناس اكثر من  لست عصبٌا   أننًأعتقد   .4

   نادرا ما ٌنتابنً كابوس أثناء النوم  .5

   كثٌرا  ما أشعر بتعب فً المعدة )مغص(  .6

   لعمل ماحظ أن ٌداي ٌرتعشان عند ممارستً كثٌرا  ما أال  .7

   ٌحدث معً إسهال  .8

ً مسؤلة المال   .9    هما  كثٌرا  العمل تسبب ل

   تغم على نفسً )غثٌان( كثٌر ما  .11

   غالبا ما أخشى أن ٌظهر علً أننً مكسوف  .11

   دائما أشعر أنً جائع  .10

   أنا واثق من نفسً دائما    .10

   انا ال أتعب بسرعة  .14

   عندما أضطر النتظار حاجة من أحد أظل عصبٌا  و متنرفزا    .15

   ساعات أبقى متوتر لدرجة أننً أجد نفسً ال أستطٌع أن أنام  .16

   انا باستمرار هادئ ولٌس هنالك شًء ٌغضبنً  .17

تمر على ساعات أبقى قلقا بشكل فظٌع لدرجة أننً ال أستطٌع أن أجلس مدة طوٌلة   .18

 على الكرسً

  

   أنا سعٌد دائما فً كل وقت  .19

   صعب جدا  علً أن أنتبه جٌدا  مدة الواجب أو أثناء ممارستً لعمل ما  .01

   أشعر بؤننً قلق على حاجة أو شخصتقرٌبا  أجد نفسً دائما    .01

   حٌنما أجد شكل أو عركة أو حاجة صعب أبعد عنها  .00

   كباقً البشر الناس سعٌدا  لٌتنً أظل   .00

   غالبا  ما أجد نفسً شغال  على حاجة ما  .04

   فً بعض األحٌان أشعر أنً انسان عدٌم الفائدة  .05

   ساعات أشعر أننً اقتربت من شعور بؤن "أطق ومتنرفز وزهقان"  .06

   أعرق كثٌرا  بسهولة حتى أٌام البرد  .07

   الحٌاة بالنسبة لً دائما  تعب ومضاٌقة  .08

   أنا مشغول دائما  وأخشى أن ٌحدث شًء سًء أو سوء حظ  .09
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 ال نعم العبارة الرقم

ً العادة أخجل من نفسً  وأنكسف  .01    أنا ف

   ٌخفق بقوة وبضٌق بالصدر ساعات كثٌرا  أشعر أن قلبً  .01

   أبكً بسهولة  .00

ساعات أخشى من أشٌاء أعرف أنها ال ٌمكن أن تضاٌقنً أو من ناس أعرف أنهم ال   .00

 ٌمكن أن ٌضاٌقونً

  

   أجد نفسً دائما  مهموما  بشًء ما  .04

   ساعات كثٌرة أشعر بصداع  .05

ً ساعات أظل مشغوال  ومهتما  بشكل غٌر طبٌعً على حاجات لٌست   .06 لها أهمٌة ف

 الحقٌقة

  

   ال أستطٌع التركٌز واالنتباه فً حاجة واحدة  .07

   سهل جدا  أن أرتبك أو أتلخبط عند ممارستً لعمل ما  .08

   ساعات أعتقد أنه ال ٌوجد منً فائدة أبدا    .09

   انا شخص قوي جدا    .41

   ساعات حٌنما أرتبك أعرق, هذا شًء ٌضاٌقنً جدا    .41

   مقارنة باآلخرٌنأنا حساس أكثر   .40

   أنا ال أشعر بالحرج أو الكسوف أبدا    .40

   أنا ال أصاب باحمرار الوجه عند الكسوف  .44

ًّ لدرجة أننً ما أتغلب علٌها  .45    أشعر أحٌانا  أن المشاكل والصعوبات تتجمع عل

   حٌنما أمارس عمل ما أعمل وأنا متضاٌق جدا    .46

   ال أخبر بها أحدأنا غالبا أحلم بؤشٌاء من األفضل أن   .47

   أنا دائما اشعر بؤن ٌداي وقدماي دافئة بقدر كاف  .48

   لٌست لدي ثقة بنفسً  .49

   قلٌل ما تحدث معً حاالت إمساك تضاٌقنً  .51
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 ( مقياس قمؽ الموت4ممحؽ )

كثٌرا   كثٌرا   متوسط قلٌال   ال العبارة الرقم

 جدا  

      عندما ٌصٌبنً أي مرض.أخاف من الموت   .1

      .الموتى إلى النظر من أخاف  .0

      .القبور زٌارة من أخاف  .0

      عملٌة جراحٌة. لً تجري أن احتمال ٌرعبنً  .4

      .قلبٌة بنوبة أصاب أن من أخاف  .5

ً   عزٌز صشخ من الموت ٌحرمنً أن ٌقلقنً  .6       .عل

      .الموت بعد مجهولة أمورا   أخشى  .7

      .مٌت جسد رإٌة من أخاف  .8

      .القبر عذاب أخشى  .9

      .خطٌر بمرض أصاب أن من أخاف  .11

      .المٌت دفن عملٌة مشاهدة ترعبنً  .11

      .المقابر بٌن السٌر ٌرعبنً  .10

      .الموت بعد سٌحدث فٌما التفكٌر ٌشغلنً  .10

      .أبدا   أستٌقظ فال أنام أن أخشى  .14

      .الموت ٌصاحب الذي األلم ٌرعبنً  .15

      .جنازة مشاهدة ٌزعجنً  .16

      .ٌحتضر شخص منظر ٌخٌفنً  .17

      .إزعاجا الموت عن الحدٌث لً ٌسبب  .18

      .بالسرطان أصاب أن أخاف  .19

      .الموت من أخاف  .01
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 ( مقياس االكتئاب5ممحؽ )

ِالعبـــــــــــــــارةِالرمزِالرقم

1.   

 ال أشعر بالحزن 1 

 أشعر بالحزن والكآبة 1 

 أشعر بالحزن طوال الوقت وال أستطٌع التخلص منه 0 

 أنا حزٌن لدرجة أننً ال أستطٌع تحمل ذلك 0 

0.   

   مستقبلبالنسبة لل لست متشائما بشؤن 1 

 مستقبل  لل بالنسبةأشعر بالتشاإم  1 

 لٌس هناك شًء ٌسر فً المستقبل.نه بؤشعر  0 

 األمور لن تتحسنن أمل فٌه وأاشعر بؤن المستقبل ال  0 

0.   

 ال اشعر بؤننً شخص فاشل  1 

 فشلت أكثر من المعتاداشعر بؤننً  1 

   ما مضى من سنوات عمري ٌجسد الفشل الذرٌع 0 

 اشعر بؤننً انسان فاشل فشال  تاما   0 

4.   

   أستمتع بدرجة كافٌة بجوانب الحٌاة كما اعتدت من قبل 1 

 ال أستمتع بجوانب الحٌاة على النحو الذي تعودت علٌه. 1 

ً الحٌاة.لم اعد   0   أحصل على استمتاع حقٌقً بؤي شًء ف

 ال أستمتع إطالقا بؤي شًء فً الحٌاة. 0 

5.   

 ال أشعر بؤننً آثم أو مذنب. 1 

 معظم الوقت.اشعر بالذنب  1 

 أشعر شعورا  عمٌقا بالذنب معظم الوقت 0 

 بصفة دائمة.اشعر بالذنب  0 

6.   

 ال أشعر بؤنً محبط 1 

 أنا محبط 1 
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 مشمئز من نفسً 0 

 أكره نفسً 0 

7.   

 لٌست لدي افكار للتخلص من حٌاتً 1 

 لدي أفكار للتخلص من حٌاتً 1 

 سؤقتل نفسً إن وجدت الفرصة 0 

 سؤقتل نفسً حتما 0 

8.   

ً بالناس 1   لم أفقد اهتمام

 إننً أقل اهتماما بالناس مما تعودت أن أكون علٌه من قبل. 1 

ً بالناس ولدي مشاعر ثقٌلة تجاههم 0   لقد فقدت أغلب اعتمام

ً بالناس وال أهتم بهم على اإلطالق 0   فقدت كل اهتمام

9.   

 كما تعودت أن أتخذها من قبلأتخذ القرارات بنفس الجودة  1 

 أصبحت قدرتً على اتخاذ القرارات أقل مما تعودت علٌه من قبل 1 

ً اتخاذ القرارات مما كانت علٌه من قبل. 0   لدي صعوبات أكبر ف

 ال أستطٌع أتخاذ قرارات إطالقا 0 

11.   

 ال أشعر بؤننً أبدو أقبح مما تعودت أن أكون علٌه من قبل 1 

 وقلق على أننً أكبر سنا  وأقل جاذبٌة مشغول 1 

ً مظهري تجعلنً أقل جاذبٌة. 0   أشع بؤن هناك تغٌرات مستمرة ف

 أعتقد بؤننً أبدو قبٌحا أو كرٌه المنظر. 0 

11.   

 أستطٌع العمل بنفس الجودة كما تعودت من قبل 1 

ً العمل جهدا  إضافٌا منً اآلن. 1   ٌتطلب البدء ف

 نفسً بقوة ألقوم بؤي شًءٌجب أن أدفع  0 

 طٌع أن أقوم بؤي عمل على اإلطالقال أست 0 

10.   

 ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد. 1 

 أشعر بالتعب بسهولة أكثر من المعتاد 1 
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 أشعر بالتعب من أداء أي عمل تقرٌبا   0 

 ال أستطٌع أن أقوم بؤي عمل على اإلطالق. 0 

10.   

 أفضل من المعتادشهٌتً لألكل  1 

 شهٌتً لألكل لٌست جٌدة كما كانت. 1 

 شهٌتً لألكل أسوء اآلن 0 

 لٌست لً شهٌة لألكل نهائٌا . 0 
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 التي تـ استخداميا في البحث لألدوات( الصورة النيائية 6ممحؽ )
ِغـــزةِِ–الجامعــــــةِاإلســـــــالميةِ

ِشئونِالبحثِالعلميِوِالدراساتِالعليا

ِكـلــيـــــةِالتــربيــــــــــة

ِماجستيرِصحةِنفسيةِومجتمعية
 

 الفاضمة... األختالفاضؿ,  األخ

 ,,,عليكن ورمحة اهلل وبركاتهالسالم 

نمو ما بعد الصدمة وعالقتو بأعراض االضطراب النفسي " دراسة بعنكاف بإجراءيقـك الباحث 
 "لدى مرضى السرطاف

عمـ النفس،  ، قسـالصحة النفسية كالمجتمعية كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
 خمسةكقد تـ بناء ىذه االستبانة كأداة لجمع البيانات كىي تتككف مف ، الجامعة االسالميةمف 
 كىي: أجزاء

 استمارة البيانات الشخصية .1

 نمك ما بعد الصدمة مقياس .2

 القمؽ العاـ مقياس .3

 قمؽ المكت مقياس .4

 االكتئاب مقياس .5

عالمة لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر بقراءة كؿ فقرة بعناية، كتحديد درجة مكافقتؾ كتأييدؾ بكضع 
( في الخانة التي تناسب مشاعرؾ، ككمي أمؿ أف تككف اجابتؾ عمى جميع فقرات االستبانة √)

جابتؾ ستككف في إبصراحة كدقة كمكضكعية لمكصكؿ لنتائج صحيحة كصادقة، مع العمـ أف 
 غاية السرية، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

ن نك عاو ن ت ن حس لك ن  ي  ,,,شاكر

 الباحث                                                               

 أبك عيشةمحمد سمير                        

 

The Islamic University of Gaza 

Research and Postgraduate Studies 

Faculty of Education 

Master of Community Mental Health 
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 البيانات الشخصية:أواًل: 
 :ذكر                أنثى       الجنس 

 :مطمؽ         أرمؿ              متزكج       أعزب  الحالة االجتماعية 

   :فأكثر 40      40 -30مف       سنة 30أقؿ مف العمر 

 :دراسات عميا   جامعي  ثانكم فأقؿ المؤىؿ العممي  

 ؿشيك 2000أقؿ مف           شيكؿ 1000: أقؿ مف مستوى الدخؿ 

  شيكؿ فأكثر 3000     شيكؿ 3000أقؿ مف 

 :أقؿ مف سنتيف    أقؿ مف سنة مدة المرض  

 سنكات فأكثر 4             سنكات 4 أقؿ مف       

 ...................:نوع المرض.................................... 

 اشعاعي   كيميائي   جراحي   :نوع العالج 
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 مقياس نمو ما بعد الصدمة ثانيًا/

 الِالعبارة الرقم
قلٌال 

 جدا  
 قلٌال  

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 كبٌرة

 جدا  

1.  
ً فً الحٌاة بعد االصابة بالسرطان  تغٌرت أهداف

ً علٌه من قبل  مقارنة لما ه
      

       أقدر قٌمة حٌاتً أكثر من األول  .0

ً الحٌاة  .0        بدأت أهتم بؤشٌاء جدٌدة ف

       أصبحت ثقتً فً نفسً أكثر من قبل  .4

5.  
الدٌنٌة أفضل من أصبحت أتفهم األمور الروحٌة و

 قبل
      

6.  
عرفت بؤننً استطٌع االعتماد على اآلخرٌن 

 حولً عندما أقع فً مشكلة
      

ً حٌاتً  .7        اخترت طرٌقا  )مسارا ( جدٌدا  ف

       أشعر بالقرب من اآلخرٌن  .8

9.  
أصبحت قادرا  على التعبٌر عن مشاعري أكثر من 

 قبل االصابة بالسرطان
      

11.  
التعامل مع أصبحت قادرا  بطرٌقة أفضل على 

 مشكلتً
      

11.  
ً حٌاتً بطرٌقة جدٌدة  أستطٌع أن أفعل األشٌاء ف

 بعد االصابة بالسرطان
      

10.  
أقبل بشكل أفضل ما انتهت علٌه األمور بعد 

 االصابة بالسرطان
      

       أقدر كل ٌوم جدٌد فً حٌاتً أكثر من االول  .10

14.  
أصبحت لدي فرص جدٌدة فً الحٌاة لم تكن 

 من قبل موجودة
      

       أصبحت لدي عاطفة وحب تجاه اآلخرٌن  .15

16.  
أحاول أن أقٌم أفضل العالقات االجتماعٌة مع 

 اآلخرٌن
      

17.  
ً تحتاج  أحاول أن أغٌر األشٌاء فً الحٌاة الت

 للتغٌٌر
      

       أصبح إٌمانً أعمق باهلل  .18

       اكتشفت بؤننً أكثر قوة مما كنت أعتقد  .19

       كثٌرا  كٌف أن الناس حولً رائعونتعلمت   .01

       تقبلت أكثر من قبل بؤننً أحتاج الناس من حولً  .01
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 مقياس القمؽ العاـ ثالثًا/

 ال نعم العبارة الرقم

   ومتقطع ٌتخلله قلقنومً   .1

   لدي بعض المخاوف أشٌاء أخاف منها أكثر من أصحابً  .0

   الهمٌمر على أٌام ال أستطٌع فٌها النوم أبدا  بسبب كان   .0

   اآلخرٌنالناس اكثر من  لست عصبٌا   أننًأعتقد   .4

   نادرا ما ٌنتابنً كابوس أثناء النوم  .5

   كثٌرا  ما أشعر بتعب فً المعدة )مغص(  .6

   لعمل ماحظ أن ٌداي ٌرتعشان عند ممارستً كثٌرا  ما أال  .7

   ٌحدث معً إسهال  .8

ً مسؤلة المال   .9    هما  كثٌرا  العمل تسبب ل

   كثٌر ما تغم على نفسً )غثٌان(  .11

   غالبا ما أخشى أن ٌظهر علً أننً مكسوف  .11

   دائما أشعر أنً جائع  .10

   أنا واثق من نفسً دائما    .10

   انا ال أتعب بسرعة  .14

   عندما أضطر النتظار حاجة من أحد أظل عصبٌا  و متنرفزا    .15

   أبقى متوتر لدرجة أننً أجد نفسً ال أستطٌع أن أنامساعات   .16

   انا باستمرار هادئ ولٌس هنالك شًء ٌغضبنً  .17

تمر على ساعات أبقى قلقا بشكل فظٌع لدرجة أننً ال أستطٌع أن أجلس مدة طوٌلة   .18

 على الكرسً

  

   أنا سعٌد دائما فً كل وقت  .19

   أثناء ممارستً لعمل ماصعب جدا  علً أن أنتبه جٌدا  مدة الواجب أو   .01

   تقرٌبا  أجد نفسً دائما  أشعر بؤننً قلق على حاجة أو شخص  .01

   حٌنما أجد شكل أو عركة أو حاجة صعب أبعد عنها  .00

   كباقً البشر الناس سعٌدا  لٌتنً أظل   .00

   غالبا  ما أجد نفسً شغال  على حاجة ما  .04

   فً بعض األحٌان أشعر أنً انسان عدٌم الفائدة  .05

   ساعات أشعر أننً اقتربت من شعور بؤن "أطق ومتنرفز وزهقان"  .06

   أعرق كثٌرا  بسهولة حتى أٌام البرد  .07



162 

  

 ال نعم العبارة الرقم

   الحٌاة بالنسبة لً دائما  تعب ومضاٌقة  .08

   أنا مشغول دائما  وأخشى أن ٌحدث شًء سًء أو سوء حظ  .09

ً العادة أخجل من نفسً  وأنكسف  .01    أنا ف

   قلبً ٌخفق بقوة وبضٌق بالصدرساعات كثٌرا  أشعر أن   .01

   أبكً بسهولة  .00

ساعات أخشى من أشٌاء أعرف أنها ال ٌمكن أن تضاٌقنً أو من ناس أعرف أنهم ال   .00

 ٌمكن أن ٌضاٌقونً

  

   أجد نفسً دائما  مهموما  بشًء ما  .04

   ساعات كثٌرة أشعر بصداع  .05

ً ساعات أظل مشغوال  ومهتما  بشكل غٌر طبٌعً على حاجات   .06 لٌست لها أهمٌة ف

 الحقٌقة

  

   ال أستطٌع التركٌز واالنتباه فً حاجة واحدة  .07

   سهل جدا  أن أرتبك أو أتلخبط عند ممارستً لعمل ما  .08

   ساعات أعتقد أنه ال ٌوجد منً فائدة أبدا    .09

   انا شخص قوي جدا    .41

   ساعات حٌنما أرتبك أعرق, هذا شًء ٌضاٌقنً جدا    .41

   مقارنة باآلخرٌنأنا حساس أكثر   .40

   أنا ال أشعر بالحرج أو الكسوف أبدا    .40

   أنا ال أصاب باحمرار الوجه عند الكسوف  .44

ًّ لدرجة أننً ما أتغلب علٌها  .45    أشعر أحٌانا  أن المشاكل والصعوبات تتجمع عل

   حٌنما أمارس عمل ما أعمل وأنا متضاٌق جدا    .46

   ال أخبر بها أحدأنا غالبا أحلم بؤشٌاء من األفضل أن   .47

   أنا دائما اشعر بؤن ٌداي وقدماي دافئة بقدر كاف  .48

   لٌست لدي ثقة بنفسً  .49

   قلٌل ما تحدث معً حاالت إمساك تضاٌقنً  .51

ِ

ِمقياسِقلقِالموتِرابعاً/

كثٌرا   كثٌرا   متوسط قلٌال   ال العبارة الرقم

 جدا  

      أخاف من الموت عندما ٌصٌبنً أي مرض.  .1

      .الموتى إلى النظر من أخاف  .0
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      .القبور زٌارة من أخاف  .0

      عملٌة جراحٌة. لً تجري أن احتمال ٌرعبنً  .4

      .قلبٌة بنوبة أصاب أن من أخاف  .5

ً   عزٌز صشخ من الموت ٌحرمنً أن ٌقلقنً  .6       .عل

      .الموت بعد مجهولة أمورا   أخشى  .7

      .مٌت جسد رإٌة من أخاف  .8

      .القبر عذاب أخشى  .9

      .خطٌر بمرض أصاب أن من أخاف  .11

      .المٌت دفن عملٌة مشاهدة ترعبنً  .11

      .المقابر بٌن السٌر ٌرعبنً  .10

      .الموت بعد سٌحدث فٌما التفكٌر ٌشغلنً  .10

      .أبدا   أستٌقظ فال أنام أن أخشى  .14

      .الموت ٌصاحب الذي األلم ٌرعبنً  .15

      .جنازة مشاهدة ٌزعجنً  .16

      .ٌحتضر شخص منظر ٌخٌفنً  .17

      .إزعاجا الموت عن الحدٌث لً ٌسبب  .18

      .بالسرطان أصاب أن أخاف  .19

      .الموت من أخاف  .01

 

 كؿ فقرة(الرمز المناسب لأماـ  √)ضع عالمة     خامسًا/ مقياس االكتئاب 

ِالعبـــــــــــــــارةِالرمزِالرقم

1.   

 ال أشعر بالحزن 1 

 أشعر بالحزن والكآبة 1 

 أشعر بالحزن طوال الوقت وال أستطٌع التخلص منه 0 

 أنا حزٌن لدرجة أننً ال أستطٌع تحمل ذلك 0 

0.   

   مستقبلبالنسبة لل لست متشائما بشؤن 1 

 مستقبل  لل بالنسبةأشعر بالتشاإم  1 

 لٌس هناك شًء ٌسر فً المستقبل.نه بؤشعر  0 
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 األمور لن تتحسنن أمل فٌه وأاشعر بؤن المستقبل ال  0 

0.   

 ال اشعر بؤننً شخص فاشل  1 

 فشلت أكثر من المعتاداشعر بؤننً  1 

   ما مضى من سنوات عمري ٌجسد الفشل الذرٌع 0 

 اشعر بؤننً انسان فاشل فشال  تاما   0 

4.   

   اعتدت من قبلأستمتع بدرجة كافٌة بجوانب الحٌاة كما  1 

 ال أستمتع بجوانب الحٌاة على النحو الذي تعودت علٌه. 1 

ً الحٌاة.لم اعد   0   أحصل على استمتاع حقٌقً بؤي شًء ف

 ال أستمتع إطالقا بؤي شًء فً الحٌاة. 0 

5.   

 ال أشعر بؤننً آثم أو مذنب. 1 

 معظم الوقت.اشعر بالذنب  1 

 بالذنب معظم الوقتأشعر شعورا  عمٌقا  0 

 بصفة دائمة.اشعر بالذنب  0 

6.   

 ال أشعر بؤنً محبط 1 

 أنا محبط 1 

 مشمئز من نفسً 0 

 أكره نفسً 0 

7.   

 لٌست لدي افكار للتخلص من حٌاتً 1 

 لدي أفكار للتخلص من حٌاتً 1 

 سؤقتل نفسً إن وجدت الفرصة 0 

 سؤقتل نفسً حتما 0 

8.   

ً بالناسلم  1   أفقد اهتمام

 إننً أقل اهتماما بالناس مما تعودت أن أكون علٌه من قبل. 1 

ً بالناس ولدي مشاعر ثقٌلة تجاههم 0   لقد فقدت أغلب اعتمام
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ً بالناس وال أهتم بهم على اإلطالق 0   فقدت كل اهتمام

9.   

 أتخذ القرارات بنفس الجودة كما تعودت أن أتخذها من قبل 1 

 أصبحت قدرتً على اتخاذ القرارات أقل مما تعودت علٌه من قبل 1 

ً اتخاذ القرارات مما كانت علٌه من قبل. 0   لدي صعوبات أكبر ف

 ال أستطٌع أتخاذ قرارات إطالقا 0 

11.   

 ال أشعر بؤننً أبدو أقبح مما تعودت أن أكون علٌه من قبل 1 

 جاذبٌةمشغول وقلق على أننً أكبر سنا  وأقل  1 

ً مظهري تجعلنً أقل جاذبٌة. 0   أشع بؤن هناك تغٌرات مستمرة ف

 أعتقد بؤننً أبدو قبٌحا أو كرٌه المنظر. 0 

11.   

 أستطٌع العمل بنفس الجودة كما تعودت من قبل 1 

ً العمل جهدا  إضافٌا منً اآلن. 1   ٌتطلب البدء ف

 ٌجب أن أدفع نفسً بقوة ألقوم بؤي شًء 0 

 طٌع أن أقوم بؤي عمل على اإلطالقأست ال 0 

10.   

 ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد. 1 

 أشعر بالتعب بسهولة أكثر من المعتاد 1 

 أشعر بالتعب من أداء أي عمل تقرٌبا   0 

 ال أستطٌع أن أقوم بؤي عمل على اإلطالق. 0 

10.   

 شهٌتً لألكل أفضل من المعتاد 1 

 لٌست جٌدة كما كانت.شهٌتً لألكل  1 

 شهٌتً لألكل أسوء اآلن 0 

 لٌست لً شهٌة لألكل نهائٌا . 0 
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