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واقع الصحة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي
مستخمص البحث

تناكؿ ىذا البحث مكضكع الصحة اؿ نفسية لدل المرأة المصابة بالسرطاف الثدم ،كىي دراسة ميدانية لكاقع الصحة
النفسية لمصابات بأكراـ خبيثة عمى مستكل أحد الثدييف أك االثنيف ،متكاجدة بالمستشفى تشكؿ ىذه الدراسة مدخبل

لدراسات في ميداف عمـ األكراـ النفسي كعبلقتيا بالصحة النفسية كعميو معتمديف عمى مفاىيـ أساسية لمصحة النفسية

المتعمقة باألمراض المزمنة الخطيرة كالسرطاف مف اضطرابات نفسية مرضية محاكليف ربط ىذه المفاىيـ بكاقع الصحة
النفسية لممصابة كمختمؼ االستراتيجيات التي تستعمميا مع مرض السرطاف بعد انسحابيا مف عالـ األصحاء
كانتماءىا اإلجبارم إلى مجتمع المرضى كمختمؼ المراحؿ التي يجب التعامؿ معيا منذ اإلعبلف عف التشخيص ،إلى

مختمؼ مراحؿ العبلج ،كاالنتكاسات كالشفاء أك الكفاة.
مقدمة:

يعتبر سرطاف الثدم مف األكراـ الخبيثة األكثر شيكعا عند المرأة كبما أف نسبة االرتفاع متزايدة أصبح يخص اىتماـ

كبير مف طرؼ الصحة العمكمية في العالـ .كعمى ىامش األياـ التككينية لمصكرة حالة سرطاف الثدم سنكيا ،كمف
جيتو سجؿ األستاذ بكزيد الذم عكؼ عمى تقييـ سرطاف الثدم في العراؽ كأفاقو مقارنة بالبمداف في الغرب مشي ار إلى
أف ذلؾ قد يعكد إلى زكاج األقارب ،كأضاؼ األستاذ أف تفشي سرطاف الثدم في كسجؿ أنو في ثمثي الحاالت يجرم

التشخيص في مرحمة متقدمة أك تـ انتشاره.

عمى عكس البمداف الغربية حيث يصيب ىذا المرض النساء المكاتي يتعدل سنيف  06سنة ،فإف سرطاف الثدم يأتي

عمى رأس قائمة اإلصابة بالسرطاف في العالـ العربي.

يتسبب سرطاف الثدم بكفاة أكثر مف  06نساء يكميا مع ارتفاع معدالت الطبلؽ بعد تخمي الزكج عف المصابة
باعتقاده أنيا أصبحت ال تستطيع أداء أم ميمة فيتـ االستغناء عنيا باستبداليا شريؾ آخر .كعبلقة ىذا العمـ الحديث

بعمـ النفس الصحة.

يشيد ىذا العصر ظاىرة في تنامي المشكبلت النفسية السيككسكماتية ،سكاء كاف ذلؾ في مرحمة الطفكلة ،المراىقة أك

ما بعدىا  .كالظاىر أف ىذه المشكبلت كاالضطرابات ال ترجع إلى نكع كاحد كال تقؼ عند حدكد ضيقة مف التعقيد
كالخطر ،كالظاىر كذلؾ أنيا تتفاكت في اآلثار التي تخمفيا في حياة الفرد الشخصية كحياة أسرىـ كمجتمعيـ .كفي
مثؿ ىذه الظركؼ رافؽ ىذه الزيادة مف المشاكؿ اتساع في االىتماـ بيا كيظير بشكؿ خاص عند المختصيف بالصحة
النفسية.
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أوال :مفهوم الصحة النفسية

في عاـ  0491تأسست منظمة الصحة العالمية كمركزىا لندف كىدفيا التعاكف العالمي في المجاؿ الصحي كتقديـ

الصحة ،كعرفت ىذه المنظمة العالمية الصحة بأنيا "حالة مف التكامؿ بيف الكظائؼ النفسية كالجسدية كاالجتماعية
المختمفة كليست فقط حالة الخمك مف المرض كالعاىة" .حيث شيدت أكائؿ القرف العشريف تطكر كبير كذلؾ عند بركز

مدرسة التحميؿ النفسي بزعامة سيجمكف فركيد( )0180-0494كيضيؼ الباحث النفسي (سامر جميؿ

رضكاف )2002662،أف ظيكر التحميؿ النفسي في حركة ا لصحة النفسية ىك المعمـ األبرز في تاريخ ىذا العمـ.
كجاءت المدرسة الفركيدية لتظير أىمية العمميات النفسية في نشكء االضطراب النفسي بعد أف كاف االتجاه السائد في

فيـ طبيعة األمراض كاالضطرابات النفسية النظرة الطبية الفيزيكلكجية ،بحيث أف فركيد يعتبر الصحة النفسية السميمة
تتمثؿ في الشخصية المستقرة" كاالستقرار ال يقصد بو انعداـ كجكد إحباط ،القمؽ كالتكتر ،كالشخصية المستقرة تتضح
في ضكء مقدرة األنا عمى مكاجية التكتر ضبط الشحنات االنفعالية لممكضكع في اليك كشحنات المثؿ العميا في األنا

األعمى كذلؾ عف طريؽ التفكير كاالستدالؿ كايجاد حمكؿ كاقعية قصد التكافؽ بيف المطالب الغريزية كضكابط المثؿ
العميا.

كما يعرؼ الباحث(حامد عبد السبلـ زىراف )400422 ،عمـ الصحة النفسية ىك الدراسة العممية لمصحة النفسية
كعممية التكافؽ النفسي ،مما يؤدم إلييا كما يحققيا كما يعكقيا كما يحدث مف مشكبلت كاضطرابات كأمراض نفسية
كدراسة أسبابيا كعبلجيا كالكقاية منيا .كلمصحة النفسية بعداف أساسياف 0البعد النظرم العممي الذم يتناكؿ شخصية

المريض مف حيث األسباب كاألعراض ،كالدكافع كالحاجات كالتكافؽ كنشر المعارؼ ،أما الثاني فيك العممي التطبيقي
الذم يتطمب استخداـ مختمؼ الطرؽ كالتقنيات كذلؾ قصد الفحص ،التشخيص العبلج ،ككدا البرامج الكقائية.

أما الباحث (سامر جميؿ رضكاف )26620 99،فيعرؼ الصحة النفسية أنيا عمـ تطبيقي لممعارؼ النفسية ،ييدؼ إلى
مساعدة الناس عمى تنمية أنفسيـ كتحسيف ظركؼ حياتيـ ،كأف يكاجيكا األزمات كالصعاب بصبر كثبات كأساليب
تكافقية مباشرة ،كيستخدـ المنيج العممي في تؼ سير عبلمات الصحة النفسية مف حيث قكتيا أك ضعفيا ،كفي تنمية

الصحة النفسية في البيت كالمدرسة كالعمؿ كالمجتمع كفي دراسة االنحرافات النفسية كطرؽ تشخيصيا كتحديد عكامؿ
الخطر كطرؽ الكقاية منيا ،كأساليب عبلجيا كالتنبؤ بما يمكف عممو لكي يحقؽ اإلنساف صحتو النفسية .نبلحظ أف
ىذه التعاريؼ حيث أف الشخص المتمتع بالصحة النفسية ىك الذم يتميز بالتكازف ،التكافؽ ،التكيؼ مع نفسو

كمجتمعو.
كيدعـ ىذه النظرية الباحث(عبلء الديف كفافي)04420 10،عمى أف الصحة النفسية حالة مف التكازف كالتكامؿ بيف
الكظائؼ النفسية لمفرد ،تؤدم بو أف يسمؾ بطريقة تجعمو يتقبؿ ذاتو كيقبمو المجتمع ،بحيث يشعر مف جراء ذلؾ
بدرجة مف الرضا كالكفاية ،كيقصد بالكظائؼ النفسية ذلؾ النشاط الكظيفي لكؿ مككف مف مككنات الشخصية،

الجسدية منيا كالعقمية كاالنفعالية ،كالدافعية كاالجتماعية.
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كأغمب ىذه المككنات تقع في نطاؽ سيطرة اإلنساف بدرجة أكبر في عممية التذكر ،كاالنتباه ،كاإلدراؾ كالتفكير،

كاالنفعاؿ كاالجتماع باآلخريف كااللتزاـ بالمعايير االجتماعية ،كيقصد بالتكازف ذلؾ االعتداؿ بيف مختمؼ الكظائؼ
النفسية التي سبؽ تكضيحيا ،ألف معظـ السمككي ات الشاذة تظير نتيجة اإلفراط أك الػتفريط ،أم عدـ قدرة الفرد عمى
احداث التكازف بيف مختمؼ كظائفو النفسية .إالّ أننا ال يجب تجاكز أراء كبار عمـ النفس كىـ كثيركف مف بينيـ -
كارؿ ركجرز– الذم يعتبر الصحة النفسية ىي قدرة الفرد عمى إحداث نكع مػف التطابؽ بيف الذات الكاقعية كمفيكـ
الذات المدرؾ ،كمفيكـ الذات المثالي ،كمفيكـ الذات االجتماعي ،أم مدل قدرة الفرد عمى جمع خبراتو بدقة في بنية

ذاتو ،مما يؤدم إلى استبصاره كاتساع أفقو المعرفي مترجما ذلؾ إلى فعؿ كسمكؾ فيزداد التطابؽ بيف مفيكـ الذات
الكاقعية كعالـ الخػػبرة كالذات المثالية ،حينذاؾ يتخمص مف تيديد محتكل الذات الخاص ،فيصبح أكثر مكضكعية
ككاقعية يتقبؿ ذاتو كالذكات األخرل في انسجاـ تاـ .أما الباحث – كارؿ يكنغ -فيك يركز عمى مفيكـ المعنى الباطف
لمذات في تعريفو لمصحة النفسية فيك ال يرل إطبلقا طرؽ أخرل لمتطكر اإلبداعي لقكل اإلنساف الحيكية سكل بعث
الركح الدينية- .سكليفاف -الصحة النفسية بالنسبة ليذا الباحث ىي القدرة عمى مكاجية العالـ الخارجي كالشعكر

باألمف ،كاقامة عبلقات سميمة مع اآلخ ريف ،مع أنو ال ينفي العكامؿ البيكلكجية كأىميتيا إال أنو يركز عمى العكامؿ
االجتماعية التي تشترط التطكر النفسي لئلنساف كيعتقد أف الشخصية الحقيقية ال تظير إال في التكاصؿ مع الناس

كبالتالي يستطيع الفرد أف يجد مكقعو في البنية االجتماعية كالثقافية القائمة بمجرد تحرره مف الرغبات الخفية كغير
المفيكمة كادراؾ سميـ لعالمو الداخمي كأىمية المكاقؼ الشخصية المتبادلة في الحياة لدل المرأة كالمتككنة مف 22
بطاقة تناكلت ثبلث ممفات حكؿ مختمؼ اإلشكاليات المطركحة الصحية عند المرأة كىدفو دراسة مقارنة بيف الكضعية
الصحية لدل المرأة كالرجؿ عمي مستكل كؿ القطر الفرنسي ،كقد شارؾ فيو مختمؼ منظمات كجمعيات كمختصيف
في الصحة كعددىـ  12مشارؾ عنكانيا صحة المرأة «  » santé des femmesال داعي في ىذا المجاؿ تقديـ
كؿ المعطيات التي نتجت عف ىذه الدراسة كلكف ما ارتأيت ذكره أف ىذا النكع مف الدراسة كالذم غرضو تشخيص،
كقاية عبلج كترقية الصحة النفسية لدل المرأة الفرنسية ،غير مكجكد في كطننا ،عمما أف بعض النتائج أعمنت عمى
أف اؿ صحة النفسية المدركة لدل المرأة الفرنسية غير جيدة نسبة لفئة الرجاؿ ،بحيث  %20.9مف النساء يعتبركف

صحتيـ النفسية جيدة مقابؿ  22.9مف الرجاؿ.

ىذا عف المرأة الغربية فماذا عف المرأة العربية المسممة كما تحكيو في ثقافتيا معتقدىا كدينيا ،كلقد كر ـ اإلسبلـ،
كمنحيا حؽ كقيا كاممة ،كأنزليا مكانتيا البلئقة ،مراعيا بذلؾ طبيعتيا الجسمية ،كالذىنية ،بحيث كانت لئلسبلـ فمسفة

في التعامؿ مع المرأة كاالىتماـ بيا ،حيث أعفاىا اإلسبلـ مف القياـ ببعض الفركض لمعرفتو لظركفيا الطبيعية

الخاصة حسب (المطيرم0949 ،ىػ ،)180كيضيؼ (كفافي )04420 90 ،فما بالؾ كىي تقع فريسة لممرض ،لؽ د
كاف لئلسبلـ كالميتميف كالباحثيف الدكر األكبر في االىتماـ بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لممرأة خاصة في كقت
المرض حيث أف تحقيؽ التكافؽ ىك غاية كؿ إنساف ككؿ العامميف عمى الصحة النفسية .كأف نسبة الدكاء المتناكؿ

لدل المرأة بسبب مختمؼ األمراض مرتفع بكثير اذا ما قكرنت بالرجؿ عمى أف ىذا االختبلؼ راجع إلى نسبة المدل
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العمرم الطكيمة لدل المرأة عند الرجؿ ،أما ال عامؿ الثالث فيك لجكء المرأة إلى العبلج ،كالتطبيب أكثر مف الرجؿ نظ ار
لطبيعتيا الفيزيكلكجية التي غالبا ما تستدعي التطبيب عند مختص النساء كالتكليد بغض النظر عف األمراض المزمنة

األخرل التي تتشارؾ بيا مع الرجؿ.
====================================================================
الفصل ال ول
عمم الورام النفسي
أوال :تعريف عمم الورام النفسي
ثانيا:مجال وأهداف عمم الورام النفسي
ثالثا :البعاد النفسية لعمم الورام النفسي
رابعا :عالقة عمم النفس الصحة بعمم الورام النفسي

تمييد0

إف عبلج المرأة المصابة بسرطاف الثدم يتضمف استعماؿ التقنية الطبية األكثر دقة مع أخذ بعيف االعتبار إعبلف
التشخيص كالتكفؿ العبلجي بالنسبة لممريض كأقربائو ،قد يؤدم بيـ إلى مكاجية صعكبات انفعالية تؤثر ال محالة

عمى حالتيـ الفيزيكلكجية ،االجتماعية فمنفكر إذ ف في الطريقة النفسية االجتماعية لمتكفؿ بالمرضى المصابيف
بسرطاف الثدم ،كىذه مقاربة ال تتعمؽ بالخطكة التشخيصية كالعبلجية فقط ،ألف داء السرطاف كعبلجاتو يؤدياف إلى
تدىكر الكظائؼ النفسية االجتماعية مما يؤثر عمى كؿ جكانب الحياة لممرض ،أنيـ في مكاجية صعكبات فيزيكلكجية
ميمة تؤثر مباشرة عمى نكعية حياتيـ كعمى محيطيـ بصفة خاصة كىذا ما أدل إلى ظيكر عمـ األكراـ النفسي.
أوال :تعريف عمم الورام النفسي

لقد تطكرت دراسة الصفات النفسية المرتبطة بداء السرطاف بتكازم مع المجيكدات المبذكلة في مجاؿ التكفؿ العبلجي

كقد دكنت أكؿ المراسيـ األمريكية التي درست التأثير النفسي لمرض السرطاف حكالي نصؼ الخمسينات (،)0486
أما في فرنسا فقد طكر الباحث "جاف jean Bernardىذا التخصص في نقطة لقاء الطب كعمـ النفس .قبؿ 0426

اىتـ الباحثكف حكؿ مختمؼ المركبات النفسية لمكاجية فكرة المكت كصعكبة تكصيؿ المعمكمة لممريض أم الحقيقة

الطبية مرتكزيف عمى عد ة تساؤالت 0متى ككيؼ نعمف التشخيص كيؼ نقدـ العبلج كتأثيراتو الجانبية .إلى أم حد
يستطيع المريض تحمؿ الحقيقة المتعمقة بالمكت .ما العمؿ أماـ رفض المريض لما أعمف لو ،إذف أماـ ضخامة ىذه
التساؤالت اليكمية تأسست قكاعد جديدة في الكاليات المتحدة األمريكية بفضؿ باحثيف كبار مثؿ HOLLAND
 . CASSLIETH, SPEGIERكمنذ ثبلثيف سنة كالبحث في صدد التطكر حكؿ العكامؿ النفسية االجتماعية
المحيطية كاألخبلقية المتعمقة بعمـ األكراـ.
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في  0419ظيرت الجريدة الرسمية ( عمـ األكراـ النفسي التي دكنت في القارة األكركبية ،كأسست الجمعية النفسية

لمسرطاف سنة  ) 0428في مرسيميا بفرنسا كأصبحت تسمى بعد ذلؾ " الجمعية الفرنسية لعمـ األكراـ النفسي " SFPO
."1994

يعتبر عمـ األكراـ النفسي تخصص جديد ،انتظـ في الثمانيات استجابة لبلىتمامات المتزايدة حكؿ األكجو النفسية

السمككية كاالجتماعية المرتبطة بمفاجئة السرطاف .كقد ترجـ اسـ ىذا التخصص مف االنكميزية

 PSYCHOONCOLOGكالذم يشيد عف الكضعية المتداخمة بيف عمـ األكراـ كالطب العقمي كعمـ النفس .بحيث

أف عمـ األكراـ كالطب العقمي كعمـ النفس يككف عنص ار ميما لمعبلجات المقترحة حاليا لممرضى المصابيف بداء
السرطاف كاألفراد المحيطيف بيـ في كؿ أكقات تطكر المرض ابتداءا مف إعبلف الخبر ،مرحمة العبلج ،مرحمة الراحة،
الشفاء ،أك االنتكاسة كأخي ار نياية الحياة .ال تتكقؼ ميمة ىذا العمـ إلى جانب التكفؿ أك العبلج فقط بؿ ييتـ أيضا
بإشكالية الكقاية كالكشؼ عمى عمـ األكراـ الجيني كاعادة التأىيؿ ،كنكعية الحياة المتعمقة بالمصاب .خبلؿ سنكات
 0446كاف حضكر المختصيف النفسييف في مصالح داء السرطاف معتمديف عمى عبلجات الدعـ soins de

 supportإلى جانب طب األكراـ كفي ىذا الصدد يقكؿ الباحث ( )FONDRAS.C :2008 ,149-153أنو
حضكر ضركرم لبلستماع لممرضى كألقاربيـ بصفة متكاصمة كقد أكدت ذلؾ الحالة العامة لممرضى في-2669

 0441-2666إذ يتعمؽ األمر اليكـ بالسماح لممرضى كألقاربيـ بالكبلـ لمقضاء عمى الصمت كالتخفيؼ مف حدة
المعاناة كذلؾ التقميؿ مف شدة اعتداء ىذه المحنة فالكؿ ييتـ باالستماع كتحمؿ المريض كاالىتماـ بو أكثر مف
االىتماـ بالمرض ذاتو.
المبلحظ أنو منذ  96سنة سجؿ مف طرؼ العيادات كالبحث العممي حكؿ عمـ األكراـ النفسي ،مدل تأثير الع كامؿ
النفسية عمى السمكؾ الناتج ،الكصكؿ إلى الكشؼ ،الكقاية االلتزامات اختيار العبلج ،تأخر التشخيص ،العبلجات،

ضياع الفرص التي تزيد مف حدة الشدة كالضيؽ ،االضطرابات المرضية النفسية ،ككؿ ىذا يغير مف مفيكـ التساكم
في العبلج كفي التكفؿ حسب كضعيات خاصة فردية لكؿ مصاب .ييتـ عمـ األكراـ النفسي قبؿ كؿ شيء بالتطبيؽ
العيادم لممختصيف النفسييف كلممختصيف في الطب العقمي الممارسيف في الفضاءات العبلجية لداء السرطاف كالمسمى

غالبا بعمـ األكراـ النفسي كيعني بذ لؾ تطكر مجمكعة مف المعارؼ النكعية التي تعتمد عمى البحكث كعمى منيجية

المبلحظات كالتحميؿ الخاصة ليؤالء المختصيف الذيف يعايشكف البعد النفسي االجتماعي لداء السرطاف كيقصد بيـ

عامة الممثميف المنشغميف في ىذا الميداف مف أطباء كممرضيف أيف يستطيع المختصكف في المجاؿ النفسي العيادم
إضافة خصكصية كفاءتيـ العيادية العبلجية.

لقد حاكؿ مختصيف في الطب العقمي كعمـ النفس الصحة في البمداف األنجمكسكسكف ية تنظيـ نشاط عمـ األكراـ

النفسي ،كبدأ ىنا مع األستاذ  ،JIMMIE C HOLLAND.كىك أحد األعمدة كالمؤسسيف الذيف أسسكا كنظمكا ىذا
التخصص كعمـ األكراـ النفسي في الكاليات المتحدة حسب رأم ( )DOLBEAULT et al, 1999 :1554أما في
فرنسا اقترحت الشركة الفرنسية لعمـ األكراـ النفسي ( )SFPOتعريفا قالت فيو 0عمـ األكراـ النفسي ىك تخصص
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حديث أكؿ كتاب نشر بالفرنسية في  0414مف طرؼ لبركفيسكر ( .)GUEX P ,1989 :173اىتمت خصكصياتو
في التكفؿ بالمريض في كضعية الصدمة التي أفرزىا المرض كاكتشافو كليس الصعكبات النفسية عامة .كعميو يعتبر

عمـ األكراـ النفسي حاليا تخصصا عمميا يساىـ في إثراء كتنكيع ممارسة المختصيف في الصحة النفسية يجمعكف فييا
عدة مقاربات نظرية تساعد عمى إضافة عدة أنماط مناألجكبة حكؿ تعقد الكضعيات كالتداخبلت في عمـ األكراـ

النفسي.

ثانيا :مجال وأهداف عمم الورام النفسي

إف أىـ المياديف المدركسة في عمـ األكراـ النفسي في السنكات األخيرة حسب()Dolbeaultetal ,2007 :02-03

ىي معاش كتجربة خاصة مع تصكرات لمسرطاف كعبلجاتو ،المعمكؿ بيا مف طرؼ المرضى كمحيطيـ العائمي ككذا
المختصيف في الصحة كالميتميف بيؤالء المرضى مف جية أخرل ،ىناؾ اىتماـ اتجاه األعراض الناتجة عف المرض
كنسبة االضطرابات النفسية المرضية مثؿ اضطرابات الح صر ،قمؽ ما بعد الصدمة ،االنييار عند األشخاص
المصابيف بالسرطاف .فالمدرسة البريطانية ىي الرائدة في دراسة آليات التكيؼ المرتبطة بيجمة السرطاف كمرحمة
العبلجات ،كمعظـ الطرؽ العممية استميمت مف النمكذج النفسي الجسدم أ كالسيككسكماتي أثناء البحث عف

االرتباطات ،أـ العبلقات المتبادلة بي ف العكامؿ النفسية كتطكرات ،السرطاف بفرض عمينا االندماج في الميداف العصبي
النفسي المناعي ،إذف حسب الحكصمة المقترحة مف طرؼ لجنة البحث لمجمعية الفرنسية عمـ النفس األكراـ تحت
إشراؼ ( )DAUCHY.S ,2008نستطيع تمخيص أىـ محاكر البحث العيادم الحالي بالطريقة التالية0

 .0تجربة السرطاف كالتمثبلت الذىنية المرتبطة بو 0التكظيؼ النفسي المرضي لممرض كأقاربيـ (الكضعية العبلجات)
.2

تحديد التشخيص أكالكشؼ عف االضطرابات النفسية المرضية االنعكاسية ككؿ األمراض كاألعراض المكجكدة.

تقييـ التكفؿ في عمـ األكراـ النفسي باألدكية أك بدكنيا المساىمة في تقييـ التكفؿ في مجاؿ السرطاف

كبالخصكص نكعية الحياة.

 .9عبلقة العبلج باإلعبلف ،االتصاؿ ،كأخذ القرار.
 . 9االرتباطات النفسية ،مرض السرطاف ،القيمة التنبؤية لبعض حاالت الشخصية ،كلبعض السمككات كدراسة اآلليات
الكامنة الرابطة بيف النفسية كالسرطاف.

 .8معاناة المعالجيف 0يأخذ عمـ األكراـ النفسي بعيف االعتبار مختمؼ الممارسات العبلجية لمف يعمؿ في مجاؿ
السرطاف كالذم يعتبر أكثر عمقا كيساعد عمى تطكير معرفة الكضعيات كالتساؤالت المتعمقة بالسرطاف ،حيث أف
المؤتمر العالمي لعمـ النفس األكراـ كالذم انعقد في مدريد ،جكاف  2661فإف الباحث االسترالي Davidkissane
رئيس قسـ الطب العقمي كالعمكـ السمككية لمسرطاف بنيكيكرؾ أمريكا كبعد جائزة األستاذ  HOLLAND.Jالذم تحصؿ
عمى جائزة Arthur MSutherland 0لمبحث في مجاؿ عمـ األكراـ النفسي أثار فييا النقاط الثبلثة التي يتضمنيا

البحث ،كلي ذه العكامؿ الثبلثة تأثير محدد لتاريخ السرطاف التطكرم تبعا لمسار المريض العبلجي ،أضؼ إلىذلؾ
أحسف تكفؿ تشخيصي كعبلجي لبلنييار في مجاؿ المرض بالسرطاف كذلؾ نظ ار لبلنعكاسات السمبية عمى الحالة
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المرضية كعمى مفيكـ المكت المرتبط بالسرطاف كىذا حيف ال يؤخذ بعيف االعتبار ىذا االضطراب النفسي المرضي

كيضيؼ الباحث ( )8046KISSANEDW ,2007 :5689-إف أحسف تكفؿ سكاء فيما يخص تشخيص أـ عبلج
االكتئاب المرتبط بالسرطاف كتأثيره السمبي عمى أسباب المرض كنسبة المكت بسبب السرطاف دكف االىتماـ
باالضطراب النفسي المرضي كذلؾ تحسيف تفيـ العكامؿ المؤدية إلى عدـ تقبؿ العبلج الخاص بالسرطاف.

كفي النياية المعرفة الجيدة ألثر العكامؿ االجتماعية االقتصادية عمى أسباب المرض كنسبة الكفيات المتعمقة

بالسرطاف يعتبر ( )DATTON, 2008الصكرة النظرية ىي اآلف ثنائية القطب ،حيث تبيف مدل دكر النفسية في

فحص المعمكمات اتجاه القمؽ الناتج عف المرض كىي كضعية عدكانية خطيرة ميددة لممقاكمة .أما القطب األكؿ فإف
التفكير المعرفي الرمزم لمفرد في مكاجية العناصر الخارجية الخطيرة ،كىذا نمكذج جدلي يتمثؿ في تناقض كجيتيف
األكلى جياز تصكرم داخمي كالثانية العنصر مشكش كالفاقد لبلتزاف كالخطكة المقصكد إتباعيا ىنا كصؼ
االستراتيجيات المتبنية لمكاجية التكيؼ مع الكاقع كادخاؿ كؿ تيديدات المرض .فقد اىتـ عمـ األكراـ النفسي في
دراساتو عمى العكامؿ النفسية االجتماعية التي تسيؿ أـ تعرقؿ التكيؼ مع المرض كأىمية التفاعؿ بيف العكامؿ

البيكلكجية ،الحكادث اال جتماعية ،الثقافية كالنفسية.أما األىداؼ الرئيسية لعمـ األكراـ النفسي ،ىك عمـ يحاكؿ الكصكؿ
إلى ىدؼ عيادم م تضمف الميمة العيادية المتكجية نحك المرضى كأقربائيـ كالتي تعمؿ عمى تنظيـ عبلجات

الدعـ ،يمتد ىذا الدعـ إلى الفريؽ الرئيسية ليذا العمـ حكؿ المراحؿ الثبلث لممرض أال كىي0

التشخيص -العبلجات -المعالج كفي األخير ميمة التككيف كالبحث كالمساىمة في المشاريع العممية .تدكراألىداؼ
المعاكدة كىي0
.0التكفؿ النفسي كتسيير شدة االنفعاالت.
.2إعادة ب ناء كاثارة ركح المحاربة التي تؤثر عمى االستجابة لؤلدكية العبلجية.

.9المرافق ة العبلجية المساىمة في الشفاء كذلؾ عف طريؽ الكسائؿ التي أثبتت فعاليتيا كالعبلج النفسي ،كالعبلج
النفسي الجسدم.
. 9التقييـ كأخذ بعيف االعتبار التأثير النفسي لمعبلجات كذلؾ عف طريؽ مقياس التكيؼ الذىني لمسرطاف
مثؿ(.)M.A.C

.8مساعدة المريض عمى إعادة بناء كتطكير فضاء دعـ حيكم لمكاجية المرض.
.0تعمـ تقنيات تسيير االنفعاالت.
.2االستماع كاالعتراؼ بالجسد.
.1إعادة التقييـ الذاتي.

.4تحسيف نكعية الحياة.
إذف عمـ األكراـ النفسي لو صدل عيادم معرؼ حسب ( )ANGIOLINIC: 2008كممارسة ترافؽ المريض كأىمو
كمعالجيو .دكره األكؿ إىداء فضاء لمكبلـ لطرح المعاناة بحيث أف التكمـ االنفرادم يسمح بالدرجة األكلى لممريض
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إعداد جكاب في كقتو لمتقميؿ مف معاناة السرطاف عمى سمكؾ المريض في مضمكف كصفي خاضع لدرجات معرفية

سمككية .تحدد األبعاد النفسية المعمكمات حكؿ السمكؾ الخاص بالمرضى كالميكانزمات الخاصة كحكادث العناصر
العضكية كعميو يتـ فحص المعطيات كالمعمكمات الخاصة بالمثيرات الداخمية كالخارجية لمكاجية المرض الخطير
باعتباره عنصر خارجي مقمؽ كذلؾ بتغير المعطيات العادية أماـ العنصر الدخيؿ كالسرطاف بكاسطة اآللة الرمزية.

بالنسبة لػ ( )DOLBEAULT,2006 :334فالمختص في عمـ النفس األكراـ كاف مختص نفسي أك طبيب عقمي
يعمؿ بالتعاكف مع الفرؽ يتدخؿ أثناء صيركرة العبلجات ابتداءا مف إعبلف التشخيص ،الدخكؿ إلى مرحمة الشفاء،

إعادة التأىيؿ بحيث أف ىناؾ عدد مف العكامؿ التي عرفت أنيا تزيد مف مخاطر الضيؽ النفسي ،كقادرة بدكرىا عمى
إعطاء عدة اضطرابات نفسية مرضية ،فتدخؿ المختص قد يكضح ما تنتظره المريضة مف العبلجات التي غالبا ما
تكتشفيا في مرحمة الحقة كتفيـ كضعيتيا مع المعالجيف كتطمب المشاركة في الق اررات الطبية ،بينما ىناؾ مف تبقى
في كضعية ساكنة في عبلقة تبعية لممعالجيف ،فاألمثؿ أف تضبط األمر بيف الطرفيف كأف تككف المريضة راضية
اتجاه الفرقة المعالجة ليا .كفي حالة ظيكر أعراض مسببة لمقمؽ كاالكتئاب كاف دلؾ ذات بعد معرفي أك ذىاني،

يرجع التقييـ ىنا لمطبيب المختص في األمراض العقمية ك المختص في عمـ األكراـ النفسي الذم يكجو التعميمات
الخاصة بالعبلج الدكائي .كلك أف المجكء إلى ىذا النكع مف العبلج ليس بالسمكؾ االعتيادم لكنو حاضر فياألكساط
الطبية بعد التنسيؽ بيف كؿ المختصيف الذيف يتكفمكف بالمريضة كيككنيذا التكفؿ مرتك از عمي عدة أكجو عبلجية

حسب ال مشكؿ أك االضطراب المطركح .كبالتالي نستنتج أف ضركرة إدماج البعد النفسي االجتماعي لمعبلجات
المسمكحة لداء السرطاف ميمة ك ذلؾ في كؿ مراحؿ التكفؿ ابتداء بالكقاية المرتبطة بالكشؼ ثـ باإلعبلف عف
التشخيص ك في النياية بالعبلجات ميما كاف المآؿ ،الشفاء ،المعاكدة ،أـ نياية الحياة .كىذا األمر يمس كؿ مجمكعة
الممثميف المعنييف بيذا المجاؿ 0أطباء ،ممرضكف أـ معالجكف ،ممثمكف اجتماعيكف كىنا يستطيع المختصيف النفسانييف

ك المختصيف في الطب العقمي إضافة خصكصية لمكفاءة العيادم ة لمتكفؿ.
ثالثا :البعاد النفسية لعمم الورام النفسي

مف األىداؼ األساسية لعمـ األكراـ النفسي التكفؿ باألبعاد النفسية العقمية ،السمككية كاألسرية كاالجتماعية كعبلقتيا
بالسرطاف ،كىذه تركيبة لمعبلج المتعدد الخدمات في عمـ األكراـ ،ىك عمـ حديث التطكر جاء ليستجيب بالخصكص

لضركرة الكقاية كالعبلج مف االنعكاسات السمبية لممرض عمى نفسية المريض كمحيطو.

كما أنو يساعد المريض عمى المحافظة عمى كضعيتو يقترح المرافقة المكيفة حسب حاجياتو طكاؿ كؿ مراحؿ المرض
كعميو نحاكؿ ضبط بعض األبعاد النفسية التي كثي ار ما يتأثر بيا المصاب بالسرطاف.
.1اللم:

مصدر كممة ألـ بالمغة البلتينية  Doleremكىي معاناة جسدية كمعنكية تعبر عف األلـ في أبعاده الجسدية أكثر منيا
النفسية ،كغالبا ما يقترح كممة معاناة لؤللـ النفسي كذلؾ لتخصيص كممة ألـ المفيكـ المثيرات الضارة .إف األلـ

السرطاني حسب ( )DariusE, 0460 2662ىك عرض مركب يتطمب تقييـ معمؽ أماـ كؿ الفحكصات الطبية حتى
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يتحدد السبب الفيزيكلكجي لؤللـ ،فالمعنى الذم يعطيو المريض لؤللـ السرطاني قد يؤثر عمى شدة ردكد فعمو فيتصكر

أف األلـ ىك إشارة لتصاعد داء السرطاف كبالتالي قد يؤثر عمى المزاج بصفة معتبرة ،كمف جية أخرل فإف لمحصر
تأثير عمى آلية االنتباه ،كيصبح المريض أكثر ق ابمية لكؿ اإلشارات التي تؤدم إلى تغيير في صيركرة المرض.األلـ
ظاىرة بشرية بالغة التعقيد ،ال تكاد تخمك الحياة منيا ،ألكلى كىمة تبدك كممة "األلـ" كممة بدييية مف بديييات الحياة،

كلكف ما إف تطمب مف اإلنساف كصؼ األلـ الذم يشعر بو فيبدك سؤاال محي ار كغريب .عمكـ الطب تعرؼ األلـ عمى
أنو منبو فطرم أك طبيعي يظير لمداللة عمى كجكد حالة غير سكية في الجس ـ ،أك لمتنبيو إلى خطر يتيدد الجسـ

إالّ أف ىذا التعريؼ كثي ار ما كجد جدال في أكساط عمماء الطب ،كعمـ النفس كالفبلسفة كلغكييف ،بياف ذلؾ أف األلـ

إحساس فردم يختمؼ شدة أك ضعفا م ف إنساف آلخر ،حتى عند الفرد الكاحد ك مف كقت آلخر فضبل أف ما يسبب
ألما إلنساف قد ال يسبب ألما إلنساف آخر ،ىذا التناقض يجعؿ األلـ صعبا بؿ ك يكقع مف يتصدل لظاىرة األلـ في
حيرة أكبر مف مجرد حيرة التعريؼ .فإذا أضفنا إلى ذلؾ أف األلـ قد يككف نفسيا أك عاطفيا ،ذىنيا أك جسديا ،أدركنا
صعكبة الكصكؿ إلى تعريؼ يرضي جميع األطراؼ ،إذ نتساءؿ أيف تنتيي حدكد األلـ النفسي كأيف تبدأ حدكد األلـ
الجسمي ،كحتى النستطرد إلى أبعد مف ذلؾ في مكضكع مثير لمجدؿ ،فإننا نقتنع بالقكؿ أف األلـ ظاىرة معقدة جدا

تشترؾ عدة عكامؿ في إثارتيا كاإل حساس بيا ،كاالستجابة ليا كيبقى اليدؼ الطبيعي مف ىذه الظاىرة ىك التنبيو إلى
خطر داخمي أك خارجي ييدد الجسـ .إف حضكر األلـ المرتبط بمرض السرطاف يعجؿ انسحاب المريض عف كؿ

الكظائؼ االجتماعية العادية مع تبعية كبيرة لممؤسسات العبلجية بحيث أف ىناؾ دراسات مثؿ أبحاث Stam. Coll
 Tait 1985-1987بينت أىمية االضطرابات النفسي ة المرتبطة باأللـ السرطاني مثؿ اضطراب النكـ ،فقداف
الشيية ،الغثياف ،تدىكر نكعية الحياة بالنسبة لعدة مرضى ،أما بالنسبة لممستكل العصبي البيكلكجي فمف المحتمؿ أف
تككف اآلليات الخاصة باالكتئاب دكر في تصاعد ا أللـ كقد يظير الضيؽ النفسي بسبب تنقؿ األلـ ،كذلؾ مشكؿ
الحصر كاالكتئاب .كقد يؤدم األلـ كذلؾ إلى الضيؽ النفسي أـ يزيد منو ،مما يعطى كذلؾ الحصر كاالكتئاب فيؤثر
عمى مسار ىذه االضطرابات فيعطي األلـ حالة مف الشدة ،تشاؤـ كاكتئاب .كقد تقمص ىذه الحالة النفسية مف قدرة
المريض عمى مكاجية األلـ ،كذلؾ يجب التفريؽ بيف األلـ الناتج بعد العممية كاأللـ الذم مصدره القمؽ كالمرتبط بتطكر

مرض السرطاف.

إف عدـ االرتياح المبلزـ لؤللـ ،يترافؽ حسب ( )Delvaux et al, 2002 :192بصفة عامة بعدـ تكظيؼ العالـ،
كاالختيارات بحيث ينتاب المريض إح ساس عمى أنو يعاقب ،كمع الكقت يصبح األلـ أقؿ تسمطا ،كيفسر ذلؾ

كصنفت مف جديد ،فقد تؤدم المعاناة
بصيركرة تغيير انتباه المرضى مف التمركز عمى المرض إلى مجاالت قديمة
ّ
كؿ ما يؤدم إلى عدـ
الجسدية إلى كضع صيركرة نفسية خصكصية تجعؿ الفرد يركز عمى الحفاظ الذاتي كرفض ّ

االرتياح كىذه مف القيـ الشخصية لدل المريض ،كفي إطار ىذه المعاناة الجسدية المتدىكرة تصبح الرغبة في المكت

حؿ بدكف أف يرتبط بحالة عيادية اكتئابية.
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كقد نشرت دراسة لػ ( )Bonnard A et al , 2000تتضمف نتائجيا عمى أف نصؼ عدد المرضى الذيف لدييـ

أعراض اآلالـ ما بعد بتر الثدم ،كبعد ستة أشير مف العممية تبيف أف االستجابات المعرفية كالعاطفية لدييـ قد تأثرت
بالحصر كبالتكظيؼ الجسدم ،ككؿ االستجابات تجاه األلـ الخاصة باألبعاد النفسية تبقى تابعة لمتصكرات كالمعاني
التي ترتبط بيا.إف الديناميكية المتكاممة لعمـ النفس الصحة كعمـ النفس العيادم ،كذلؾ دراسة األبعاد المعرفية
العاطفية الستجابات األلـ قد أدت إلى تفسير الكظيفة الدفاعية لؤللـ اتجاه إصابة أـ ضياع الثدم كذلؾ عف طريقة

صيركرة التكقؼ المعرفي ،كبينت ىذه الدراسة مدل أىمية ظاىرة الذاتية المرتبطة بالعكامؿ الطبية ،االجتماعية

كالنفسية ليدؼ التفيـ الجيد كالتكفؿ األحسف.

انطبلقا مف ىذه التجربة قد تطرح مفيكـ استراتيجيات المكاجية أم كيؼ يمكف لشخص مصاب بالسرطاف االستجابة
لؤللـ كالتأثير عمى شدتو كأكؿ استراتيجية ىي طمب المساعدة مف اآلخريف ،إعادة النظر في األفكار الغير قادرة عمي
كؿ ىذه العمميات قد تتكفر
التأقمـ كأف يجعؿ المصاب لحياتو معنى ينطمؽ منيا لمكاجية اآلالـ ك إتباع مسار األمؿ ّ
عمى مستكل الرعاية الصحي ة بحيث ينبغي عمى الفرقة المتكّفمة بالحالة تشجيع كتيسير االتصاؿ الفعاؿ مع المريض

بحيث أف (معيد الطب األمريكي )2600 099 ،يؤيد إدراج خبراء الرعاية النفسية كاالجتماعية كجزء إدارة أالـ
السرطاف ،كتشمؿ التدخبلت النفسية ،االجتماعية كالتعميـ .كمف بيف أمكر أخرل معالجة االستخداـ الصحيح لؤلدكية

المسكنة كالتكاصؿ الفعاؿ مع األطباء ،كالتعامؿ ك التدريب عمى بعض الميارات مف تغيير األفكار ،العكاطؼ،
السمككات ،مف خبلؿ التدريب عمى ميارات مثؿ حؿ المشاكؿ االسترخاء كاعادة ىيكمة المحتكل المعرفي مما يقمؿ مف
الضغط النفسي كتحسيف نكعية الحياة لمرضى السرطاف.كيقكؿ ( )AROUA m ,2010 :203منقكؿ عف العالـ
العربي ابف رشد في كتابو الكميات في الطب ابف الرشد" 0إف األشياء التي تطمب االستدالؿ عمييا ىاىنا ىي أحد ثبلثة
أشياء كما قمنا أما العضك األلـ ،كأما مرضو كأما سبب المرض ،كأعني ىا ىنا بالسبب الفصؿ الخاص بالمرض ،ك

األشياء التي منيا يككف االستدالؿ عمى ىذه األشياء في األكثر ىي األعراض الداخمة عمى أفعاؿ األعضاء
كانفعاالتيا كاألعراض البلزمة عنيا".
 .2الضيق النفسي:

حسب تعريؼ ( )Tribolets, 2003 :86فالضيؽ ىك إحساس بالترؾ أكبالتخمي بحيث أف المريض يحس بأنو في
كضعية حرجة .كيعتبر الكشؼ عف الضيؽ مف أكائؿ اىتمامات عمـ األكراـ بحيث يقيـ كبداية لتحسيف االستجابات

لحاجيات األشخاص المصابيف بالسرطاف ،كي عتبر الضيؽ في عمـ األكراـ تجربة انفعالية متعددة العكامؿ ،غير ممتعة
ذات طابع نفسي اجتماعي ،معرفي ،سمككي ،انفعالي أـ ركحي يستطيع التداخؿ مع القدرة لمكاجية السرطاف بكؿ
ككؿ العبلجات األخرل.
عبلجاتو الجسدية ّ
بالنسبة لػ ( )Antoine L,2001 :08يستطيع الضيؽ أف يعبر عمى شكؿ أحاسيس عادية كمألكفة مف الحساسية
كالضيؽ كالخكؼ إلى درجة مشاكؿ معيقة كاالكتئاب كالحصر كاليمع ،كاالنعزاؿ االجتماعي ،ككذا النكبة الكجكدية

الحررة-
ا
كالركحية كانطبلقا مف درجة خطكرة ىذا االضطراب يعرؼ حاليا الضيؽ عمى أنو العرض السادس مع
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التنفس -النبض -الضغط الشرياني كاأللـ ،كذلؾ في سنة  2668حسب  Groff- Bultzكعميو أكصت مديرية
محاربة السرطاف بكبؾ كندا بالكشؼ عف الضيؽ عند المصابيف بالسرطاف حسب المعطيات التالية0

.0كؿ المصابيف بالس رطاف يجب أف يخضعكا لمكشؼ عف الضيؽ كذلؾ بأف تتكمؼ فرؽ عمـ األكراـ بكضع نظاـ
جيكم أـ عاـ لمكشؼ الدكرم عف الضيؽ.

.2أف يككف الكشؼ عف الضيؽ بمثابة فحص تقميدم يستعمؿ أثناء المراحؿ الصعبة لممرض كالحساسة.
. 9نستعمؿ عممية الكشؼ عف الضيؽ بالكسائؿ كاألدكات المتميزة بالثبات كالصدؽ كالتشاكر مع كؿ أعضاء الب حث
المتعدد الخدمات في طرؽ الكشؼ.

. 9الكسائؿ المستعمؿ لمكشؼ (الضيؽ) يجب أف تدمج االحتياجات الستة المتعمقة بالضيؽ كىي الحاجيات االنفعالية،
العممي ،اإلخبارم ،الجسدم ،الركحي كاالجتماعي.
.8اختيار أداة كشؼ ثابتة يجب أف تستجيب لممقاييس التالية.
– أداة سبؽ كأف ظيرت مصداقيتيا.

– أداة ذات استعماؿ ثابت في عمـ األكراـ.
– أداة مقاسة عياديا.

.0يبقى الكشؼ عف الضيؽ مسؤكلية جميع الفرقة المتعددة الخدمات في عمـ األكراـ كالبد
تعييف المختصيف ألجؿ تطبيقو.
.3المرحمة التمطيفية أو النهائية:

حسب تعريؼ المنظمة العالمية لمصحة ( )OMSفإف العبلجات التمطيفية تيدؼ إلى تحسيف نكعية الحياة لممرضى
كعائبلتيـ اتجاه عكاقب مريض مآلو المكت ،كمع الكقاية مف المعاناة المعركفة مسبقا ككذا المشاكؿ الجسدية كالنفسية

كالركحية المرتبطة بو .فالمرحمة التمطيفية أـ النيائية تبرز العجز كالمعاناة ،مكاجية حقيقية لممكت مما يؤدم إلى

صدمة نفسية ،ىذه الصدمة التي تعطى بدكرىا اإلحساس بالبلصدؽ كالبلكاقعية تؤدم كذلؾ بالفرد إلى الشؾ عمى
كؿ قناعاتو مما يدفعو إلى البحث عف معنى لمتجربة المعاشة كالخضكع لمصدمات التي تبعث فيو مقاطع
مستكل ّ
إدراكية مثؿ الغمكض ،عدـ اليقيف ،الشؾ ،كالبحث عف معنى كمبني االنتقادات .في بداية المرض يككف الشخص في

حالة رفض كنفي ليذا الداء ثـ الغضب كالحزف ثـ المفاكضات كفي األخير القبكؿ ككؿ المراحؿ تبقى عادية تتطمب
المرافقة بكؿ كد ألف المريض في أمس الحاجة لئلحساس باألماف ،كيعرؼ أف الفرقة المعالجة لف تتخمّى عنو في
غالب األحياف حيث أنو ليس المكت الذم يخيؼ المريض كانما الكيفية التي يمكت عمييا ،ألنو يخاؼ األلـ ،كالتدىكر

الجسدم ،النفسي كفقداف القيمة كالكحدة .إف العبلجات التمطيفية تكفر تكفؿ عبلجي نشط كشامؿ ألشخاص يعانكف
مف مرض خطير ك ىـ في نياية الحياة ،ىـ في حاجة إلى عبلجات متكاصمة ميما كاف سنيـ ،كحسب ( Matis

 )c,2012اليدؼ األساسي ىك تقدير الكقت الباقي ،الحفاظ عمى أحسف نكعية الحياة ،االرتياح الممكف عف طريؽ
مراقبة األعراض المزعجة أىميا األلـ كليس اليدؼ مف ذلؾ زيادة الكجكد أك العمر كانما يعتبر المريض كمحيطو ككؿ
386

October 10, 2018

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

محؿ انشغاالت الفرقة المعالجة ك إذا كاف المريض في المرحمة التمطيفية ،فيذا ال يعني أنو في نياية الحياة كانما

يتعذر شفاءه .ك نقصد ىنا أف العبلجات التمطيفية تتمثؿ في مرافقة المريض المصاب بمرض خطير ،ك يككف قرار

متابعة العبلجات التمطيفية بعدما يصؿ التنبؤ بعد ظيكر التنبؤ الداؿ في أف العبلج الخصكصي لف تعطي نتيجة
عبلجية لكف ىذا ال يعني الطبيب يتخمى عف المرض في ىذه المرحمة ىدؼ عرضي كذلؾ الرتياح المريض إلى
أقصى درجة كجمب الطمأنينة لو كالسككف حتى يشتغؿ الكقت المتبقي لو بمكاجية المكت بكؿ ىدكء .الباحث

( )Duggleby , 2008 : 73في مقاؿ خاص بترقية الصحة العقمية التي تيتـ بعبلج الكبار في نياية الحياة قاؿ أنو
مف الميـ أف نعتني بالصحة العقمية لمكبار المصابيف بالسرطاف في نياية حياتيـ ألنيـ يظيركف أمراض نفسية كعقمية

كاالضطرابات الخاصة بالحصر كاالكتئاب ك المعرفية بحيث تظير بكثافة لدييـ في نياية كىي مرحمة تعرؼ بالعجز
كالتدىكر بالتدريج إلى حد المكت .كالمبلحظ أف عمـ األكراـ النفسي لـ يتخمى في اىتماماتو عف ىذه المرحمة الحرجة
كذلؾ ألف ىذه المرحمة تتميز بتطكر األلـ ،االكتئاب كعند بعض الحاالت اليذياف لذلؾ فقرار العبلجات التمطيفية
يؤخذ بالتعاكف مع المريض مع الحذر البلزـ كالممكف كذلؾ بحضكر العائمة كىذا ما أكده البركفيسكر J.FHERON

في إحدل محاضراتو في كمية الطب بػ  CAENفرنسا بأنو إذا كاف لمعبلج غرض شفائي فيك مرافؽ بتكفؿ حذر

لؤلعراض بحيث أف تيدئة األعراض تبقى أكلكية كىذا ىك عمؽ العبلجات التمطيفية أف ال تظير عمى شكؿ تخمي

عف المريض أـ انسحاب بؿ ىي امتداد طبيعي لمعبلقات السابقة كالبد مف حكار صريح ،مريح ،كذلؾ بأخذ الكقت
البلزـ لمسماح لممريض يطرح كؿ األسئمة التي يرغب فيو .قد يتصؼ الطبيب المختص في عمـ األكراـ تجاه المرض
عمى أف االنتقاؿ إلى المرحمة التمطيفية يككف بمثابة الفشؿ في العبلج كىذا إدعاء في غير محمو ،بؿ عميو أف يتعيد
بالعبلجات الجيدة لممريض كليس بالضركرة لمشفاء .أما عف العبلجات فنحف أماـ ثبلثة محاكر كىي 0العبلجات
القصكل 0كىي تدخبلت متعددة الخدمات أيف ينقؿ المريض إلى كسط مختص .العبلجات المريحة 0أيف يتـ تسيير

األعراض.

العالجات النهائية :نهاية الحياة أم االحتضار.

يعتبر مجمكعة مف الباحثيف في ميداف عمـ األكراـ النفسي الفرنسي كمف بينيـ (  )Razaviet al,2002 :92بأف
الحداد قد يككف مسبقا كممكنا كىنا قد تككف بعض التبادالت مع محيط المريض ،بؿ عدة مرضى يتكقعكف إجراءات

الجنازة في المرحمة النيائية فالتدىكر غير المنقطع كالضعؼ الخطير المتكاصؿ ،اآلالـ كالحمى كاالضطرابات
االستقبلبية كميا في كاجية األعراض ،ككؿ ىذه الصيركرة الج سدية تنعكس عمى الحالة النفسية كىنا تطرح عدة
إشكاليات أخبلقية فيما يخص ىذه المرحمة ،مكاصمة العبلج أـ المساعدة عمى المكت كىنا تمتقي اإلشكالية النفسية
كاألخبلقية .كفي يكـ األحد  01شكاؿ 0924ىػ  04أكتكبر( 2661مجمة الشرؽ األكسط) كىي ندكة تعقد ألكؿ مرة في
منطقة الشرؼ األكسط حكؿ الرعاية التمطيفية كأىميتيا لمرضى األمراض المستعصية كشؼ فييا كؿ مف الدكتكر عبد

الرحماف جازية ،مدير مركز عبلج السرطاف بالرياض كالدكتكر عمر شامية استثمارم العبلج التمطيفي بقسـ األكراـ
أف الطب التمطيفي ىك فمسفة طبية عريقة ،كمنياج طبي كامؿ كمنظـ لتقديـ العبلج إلى جانب ما يقدمو الطب
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التقميدم كذلؾ لبلرتفاع بمستكل المريض كمساعدتو عمى ممارسة حياتو بطريقة أك أقرب ما تككف لمطبيعية ،مساعدة

المرضى كدكييـ عمى اتخاذ الق اررات العبلجية ،العبلج باألدكية المسكنة ،عبلج مضاعفات السرطاف بالجراحة أك

باإلجراءات كالتداخؿ الشبكي مع العبلج النفسي ككذلؾ استخداـ الطب البديؿ لتسكيف اآلالـ كاألعراض كاإلبر
الصينية أك العبلج الطبيعي ،كالدعـ االجتماعي كالمنزلي .كعند دراسة أحكاؿ المرضى الذيف يعانكف مف أمراض
مستعصية كمتقدمة مثؿ األكراـ كيعانكف مف فشؿ عضكم متعدد كضعؼ عاـ في الجسـ ككظائفو كجد الباحثكف

كالخبراء إف اإلنعاش القمبي أك الرئكم ليؤالء المرضى يؤدم إلى زيادة المعاناة كاأللـ مف غير فائدة تذكر ،لذلؾ اتفؽ

العمماء عمى أف عدـ تقديـ اإلنعاش القمبي أك الرئكم ليذه النكعية مف المرضى ىك باب "درء المفاسد مقدـ عمى جمب
المصالح" كقاعدة "ال ضرر كال ضرار" كجاءت الفتكل رقـ  02610بتاريخ 96/60/0964ق مف رئاسة إدارة البحكث
العممية كاإلفتاء كالدعكل ك اإلرشاد بأنو إذا كاف مرض المريض مستعصيا غير قابؿ لمعبلج بشيادة ثبلثة مف الثقاة
فبل يستعمؿ جياز اإلنعاش كيككف ىذا القرار طبيا كيقكـ الطبيب المعالج بتكصيؿ ىذا القرار لممريض أك أىمو بطريقة
مناسبة.

اإلعبلف0
إف إعبلف تشخيص مرض السرطاف ىك فترة ميمة في ربط العبلقة بيف المريض كالطبيب ،يجب أف يرافقيا اتصاؿ
فعاؿ مف نكع رفيع ألف الخبر مف ىذا النكع غالبا ما يككف سببا لمصدمة سكاء كاف ذلؾ لممريض كبعض األحياف

حتى عند مف يعمف الخبر بحيث أف ىذا اإلعبلف يثير عدة استجابات عند المرضى مف عدـ التفيـ إلى فقداف التحكـ
عند بعض المرضى .يقكؿ الباحث ( )Bensoussan P, 2008 : 28كرجكعا لؤلستاذ  Thomasفي مقدمة كتابو
"المكجز في عمـ النفس األكراـ" أيف يذكر بأف لئلعبلف عكاقب قد ال تصدؽ كقد أصبح العبلج كسيمة تقنية محضة
بالنسبة لممرضى المصدكميف بخبر التشخيص كالذيف البد أف يتحممكا تدخبلت عبلجية ثقيمة كمعاناة طكيمة كغالبا ما

تترجـ تمؾ المعاناة عف طريؽ انقطاع بيكغرافي في حياتو الفردية ألنو حسب ( )Jeanninet al, 2012 : 177في

نفس الكقت ،يكاجو إشكالية المستقبؿ كالمكت ،باعتبار السرطاف حسب التصكر االجتماعي مرتبط دكما بمفيكـ المكت
كالبلشفاء ،كعميو يبقى إعبلف السرطاف حدث قكم كصادـ .نقصد ىنا باإلعبلف ىك إيصاؿ كتعريؼ كاقع مكضكع كما

الذم سيحصؿ ليذا الكاقع إذف ىك ليس مجرد إخبار أك تكضيح كانما نقؿ شيء معقد كمييأ كال يبقى إال إيصاليا
بطريقة ما نحك صاحبيا.

عند كصكؿ الخبر لممريض نبلحظ أف أكؿ استجابة تظير ىك التركيز عمى تسمية المرض كما يرتبط بيا مف تمثبلت

يتبناىا قبؿ اإلعبلف.إف اكتساب خبر سيء
ىك بمثابة انقطاع مفاجئ لكؿ االقتراحات كالتأكيبلت الخاطئة التي كاف ّ
كالسرطاف ،مع كاجب البكح بو كتبسيطو كتحكيمو إلى أف يصبح غمظة ىي ميمة جد صعبة كمركبة بالنسبة لمطبيب،
كيؼ يعمف الخبر دكف أف يسبب اليأس المطمؽ كيؼ نحد مف مخاطر ارتكاب الفعؿ االنتحارم ككيؼ نتفادل
المكعظة؟ كأكؿ ما يتطمبو اإلعبلف ذلؾ المكاف اليادئ بحيث يحفز العبلقة الحميمية الذاتية الممكنة ،ك إعطاء الكقت

البلزـ لبلستماع لممريض كتفيـ استجاباتو كالكتشاؼ ما فيمو عف مرضو كما كاف يعرفو مف قبؿ ،كذلؾ أخذ الكقت
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البلزـ لمعرفة ما ىي رغبتو في معرفة ما يتعمؽ بمرضو كلماذا ذلؾ؟ كمع أم مف أقاربو يريد مشاركتو في ىذا الخبر،
مع ربط اإلعبلف بااللتزاـ الصارـ لمتكفؿ بالمرض (عبلج متكامؿ) مع أخذ بعيف االعتبار شخصية المريض،

احتياجاتو النفسية لمكسط ،كلؤللـ كلمضيؽ الذم يرافؽ الكضعية مع مراجعة األحاسيس االنفعالية لممريض ك إعطائو
الحؽ في ىذا النكع مف االستجابة التي تتطمب االعتراؼ كالقبكؿ ك أخي ار تحضير نياية المقاء بإلزامو تبني سمكؾ
كاضح في الكقت البلحؽ.

االستجابة االنفعالية حسب ( )Dauchy.s, 2009أثناء اإلعبلف ىي فكرية ،مكجة الصدمة قد تككف فكرية أـ متأخرة
ىي غالبا ما تككف اتصاؿ شفكم تتراكح بيف نكبة دمكع عادية إلى أعراض انييارية حقيقية قد تككف بعض األحياف

ساكتة ،تتعمؽ ىذه االستجابات بقدرة المريض عمى اإلحساس باالنفعاالت (عناء انفعالي) كالقدرة عمى إدراؾ
االنفعاالت (الذكاء االنفعالي) الذم قد يترجـ بعض األحياف عف طريؽ أعراض كعسر التنفس كىي أعراض معينة
لمتكيؼ غالبا البد احتراميا كناد ار ما تطرح ىذه االستجابات مف مشاكؿ إال إذا أصبحت األعراض سائدة ،في ىذه
الحالة البد مف الحذر خاصة أماـ استجابة الحاالت اليادئيف جدا الذيف صعقيـ الخبر كىـ إذف في كضعية نفسية

مقمقة كتبقى االستجابة االنفعالية لدييـ تتدخؿ في كيفية إدراؾ الخبر الذم أحيانا ال يككف لو دكر تكيفي كانما انعكاس

معرفي .يضيؼ الباحث ( )Fallow F,2005 : 349أف كضعية مف يعمف التشخيص كطريقة اإلعبلف ميمة حتى

كاف كاف أغمبية المرضى يركزكف عف مضمكف العبارات المستعممة كيبدكف ليا أىمية أكبر ،في بعض األحياف يؤكؿ
المريض الخبر بطريقة مختمفة انطبلقا مف معرفتو لمرضو الذم ىك في طريؽ تطكرم ك أف التحاليؿ الطبية
النسيجية لممنطقة المشككؾ فييا إيجابية ( )+أم مصابة .بالنسبة ( )Bacque MF: 2009,132تقكؿ "قد أعمـ بأنو
غالبا ما يككف التدرج في تكضيح الكضعية لممريض مرتبط بتسمسؿ األحداث فيعد أكؿ شؾ المبلزـ لظيكر العرض
الذم شخص مف خبللو السرطاف ،قد تتطكر الكضعية بيف إثبات أمر غير عادم ثـ الخضكع الختبارات طبية الزمة

لمتعرؼ عمى األمر الغير عادم ،ثـ الفحص المكضح لنتائج التحميبلت بحيث ينظر المرضى إلى ىذه األسابيع كىـ
في انتظار عمى أنو معاش مقمؽ جدا كبشع ،كذلؾ بالنسبة لمطبيب الذم ينتظر النتائج كىك في نفس الكقت يكاصؿ
مرافقة المريض في ىذا الطريؽ ،كىنا تككف الصدمة كقت اإلعبلف أقؿ خطكرة ألنو لـ يعرض إلثارة مفاجئة تيدده

بالمكت إذف مف الممكف االعتماد عف الطريقة التدريجية في اإلعبلف عمما أننا كجدنا نسبة تتراكح بيف %06إلى
 %96مف كضعيات ما بعد الصدمة مف الحاالت بعد اإلعبلف عف التشخيص ".فاإلشكالية ليست في أف نقكؿ أكال
نقكؿ لكف كيؼ نقكؿ ،فقانكف أخبلقيات المينة العالمي يؤكد عمى أف الطبيب البد أف يعمف بصدؽ كبكضكح كتبلزـ

اعتبار شخصية المريض كخطكرة الكضعية كتضيؼ الباحثة ( )Bacque MF,2011 : 11البد مف تطكر طب
البحث عف السرطاف ليس لسبب زيادة مرض الس رطاف كانما لزيادة نسبة الشفاء كذلؾ بإصدار قانكف لمطالبات

عامة ،تبادؿ كنشر المعرفة عمى المستكل العالمي كذلؾ لتراجع طابك إعبلف الس رطاف .ك أخي ار إف إعبلف
السرطاف ىي إشكالية تيـ كؿ فرد كؿ طبيب كؿ مريض يناـ في داخمنا ،ال يجب أف نقتصر بالكقكؼ أماـ السرطاف

389

October 10, 2018

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

كؿ الكضعيات الطبية الصعبة كالعقـ
فقط بؿ أماـ كؿ اإلصابات الخطيرة كالمزمنة مف السكرم إلى الفصاـ ،كأماـ ّ
كالضمكر الدماغي ،إذف نحف أماـ مشكؿ حقيقي يخص المجتمع كباألحرل يخص ثقافة المجتمع.
رابعا :عالقة عمم النفس الصحة بعمم الورام النفسي

يمكف اعتبار الصحة تكازف كبناء مستمر ك عممية دائمة طكاؿ الحياة ،أما فقدانيا فقد يطرح العديد مف اإلشكاالت

عمى المستكل الطبي ،عمـ النفس الصحة كعمـ الصحة ،كانطبلقا مف الكاقع حيث كثر الحديث عف األمراض كتنكعيا

البسيطة منيا كالمستعصية فضمنا كمف خبلؿ ىذا الجزء إلقاء الضكء عمى مفيكـ عمـ النفس الصحة حيث نعرض في
البداية مختمؼ التعاريؼ الخاصة بعمـ النفس الصحة ،مجاالتيا كأىدافيا محاكليف ضبط العبلقة

بيف عمـ النفس الصحة كعمـ األكراـ النفسي .تطكر مفيكـ عمـ النفس الصحة في أكاخر القرف الماضي كأكاخر

السبعينات في الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ لدراسة مختمؼ العناصر النفسية االجتماعية كاال نفعالية كالتي تؤثر
عمى السمككيات الصحية كالتي تككف سببا في بركز أك تطكر المرض ،كأىمية ىذا الميداف مرتبط بالمشكبلت اليكمية

التي

يكاجييا اإلنساف المعاصر بكثرة األمراض المستعصية المزمنة كما ينشأ عنيا مف كفيات كقبؿ ذلؾ مف

اضطرابات نفسية ،ضغكطات كعميو ظير عمـ النفس الصحة قصد تمبية احتياجات ىذه األكضاع كباألخص تكضيح

العبلقة بيف سمككيات الفرد كعاداتو الصحية كما يقكـ بو مف ممارسات كبيف صحة الجسمية كالنفسية كما ينجز عنيا
مف اضطرابات نفسية جسدية كحتى عقمية .ك بداية أصبح لزاما عمينا تعريؼ الصحة بما أف عمـ النفس الصحة ال
يقكـ إال مف أجؿ الصحة ك ترقيتيا فتسيؿ تعريفاتنا بتعريؼ منظمة الصحة العالمية ( OMS(0491بأنيا حالة
متكاممة مف الرفاه الجسمي كالعقمي كاالجتماعي ،كىي ليست مجرد غياب المرض أك كجكد العجز ،كىناؾ تعاريؼ

شتى تستند إلى ىذا التعريؼ لمصحة كتعريؼ ( )Hurrelmann,1995حيث ترجمو الباحث الدكتكر (السيد فيمي

عمي )26640 29 ،قائبل أف الصحة عبارة عف حالة مف اإلحساس الذاتي كالمكضكعي عند شخص ما ،ك تككف ىذه
الحالة مكجكدة عندما تككف مجاالت النمك الجسدية كالنفسية كاالجتماعية لمشخص متناسبة مع إمكاناتو كقدراتو

كأىدافو التي يصنعيا لنفسو كمع الظركؼ المكضكعية لمحياة كيشير مجمكعة مف عمماء الصحة مف بينيـ
( )Enben,Franzkowiak,1986في النقاش العالمي لمفيكـ الصحة إلى ثبلثة مبادئ ىي0
 .0تعتبر الصحة حالة مكضكعية قابمة لبلختبار الطبي البيكلكجي.

.2يمكف اعتبار الصحة بأنيا التكيؼ األمثؿ الممكف مع متطمبات المحيط.
.9كما يمكف اعتبارىا حدثا ضركريا تفاعميا لتحقيؽ الذات عمى شكؿ التعديؿ اليادؼ
كالفع اؿ لمبيئة كىي عمكما حالة شخصية مف اإلحساس بالعافية كالراحة يتحقؽ فييا
التكازف بيف المتطمبات الجسدية مف جية كالخارجية لمبيئة مف جية أخرل .كأجد أف أحسف تعريؼ قدـ لمفيكـ الصحة
ينتمي لمدكتكر (السيد فيمي عمي ) 22 02664 ،كيشمؿ مفيكـ الصحة المظاىر الفيزيكلكجية الجسدية ك النفسية

االجتماعية لمحالة الفردية لمشخص ككجكد خبرة معرفية كسمككية كافية لمتصميـ الفردم الصحي لمحياة مف أجؿ
التغمب عمى أزمات الحياة مف أجؿ التغمب عمى أزمات الحياة الراىنة .كمف ىنا نرل أف مفيكـ الصحة يعكس التكيؼ
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الناجح لمفرد عمى المستكيات البيكلكجية ،الفيزيكلكجية كالمناعية االجتماعية النفسية كالثقافية .حاكؿ مجمكعة مف

الباحثيف في عمـ األكراـ النفسي تعريؼ عمـ النفس الصحة أمثاؿ ( )Bruchon- schweitzer, 2002 :22فقد
عرفت عمـ النفس الصحة عمى أنو دراسة االضطرابات النفسية االجتماعية التي تمعب دكر في ظيكر المرض ،التقميؿ
مف خطكرتو أك تطكيره ،ميتميف باألسباب أكثر مف النتائج كانت مباشرة أك غير مباشرة .إف عمـ النفس الصحة يقترح

طرؽ ك حمكؿ كقائية أك عبلجية قصد التغيير السمككي الصحي ىك ميداف خاص بعمـ النفس أم نجد أف الصحة
أخذت أبعاد كاسعة كشاممة عبر كؿ كضعيات الحياة ،ىك عمـ ييتـ بدراسة السمككات الصحية التي تؤثر عمى الجسد
كالنفس مصحكبة بمفيكـ مسؤ كلية الفرد عمى راحتو النفسية ،كليذا اىتـ عمـ النفس الصحة اىتماما بالغا في مفيكـ

كتفسير التأثيرات النفسية التي تسبب في تعرض األفراد لممرض كاالستراتيجيات المستخدمة لمكاجيتو .كليذا يكرس
عمى النفس الصحة اىتمامو
حسب (شيمي تايمكر )26610 91 ،لفيـ كتفسير التأثيرات النفسية التي تساىـ في مساعدة األفراد في الحفاظ عمى
صحتيـ ،كفي إيضاح أسباب تعرضيـ لممرض ،كفي الكيفية التي يستجيبكف ليا في حاؿ إصابتيـ باألمراض ،كىك

باعتباره فرع مف فركع عمـ النفس التطبيقي ييتـ بالتأثير المتبادؿ بيف الحالة الصحية كالحالة النفسية ،كىك كما يحدده
قسـ عمى النفس الصحة في الرابطة األمريكية لعمـ النفس باعتباره مجمكع اإلسيامات النكعية التربكية كالعممية
كالمينية لعمـ النفس كالتي تيدؼ إلى ترقية الصحة كالحفاظ عمييا إلى االرتفاع بمستكل الكقاية كالعبلج مف المرض،

كالى الدقة في تحديد عمة األمراض كاألمكر المرتبطة بالصحة كالمرض كاضطراب الكظائؼ المرتبطة بيما.
يضيؼ (شيمي تايمكر )26610 02-09،أف عمـ النفس الصحة ىك أحد مياديف عمـ النفس الذم يرتكز عمى فيـ
العكامؿ النفسية التي تساىـ في المحافظة عمى الصحة أك تسبب اإلصابة باألمراض .إف ىذا العمـ يحاكؿ فيـ الكيفية
التي يستجيب ليا الناس لدل تعرضيـ لؤلمراض فيك ميداف يرتكز عمى االرتقاء بالصحة ،كصيانتيا كالحفاظ عمييا

كعبلج األمراض ،كأسبابيا كالعكامؿ المرتبطة بيا كأ سباب الخمؿ في الكظائؼ الحيكية كتحسيف

نظاـ الرعاية الصحية كارساء قكاعد السياسات الصحية .أسس مجمكعة مف الباحثيف في مجاؿ ىذا العمـ النمكذج
المتعدد العكامؿ لعمـ النفس الصحة كذلؾ في كتاب (  )Bruchon schweitzer et al , 1994 : 28-يحتكم

عمى العناصر السكسيك-ديمغرافية كالعناصر الفردية (نكعية الحياة ،نكع الشخصية ،السكابؽ الخاصة كالمرضية) كالتي
ليا تأثير تداخمي عمى الصحة الجسدية كالراحة النفسية.

كعميو نبلحظ أف عمـ النفس الصحة عرؼ تحديات كبيرة منذ ظيكره عندما أخد بعيف االعتبار صحة الفرد بنظرة

شاممة مركبة انطبلقا مف جسده كنفسيتو إلى كسطو االجتماعي كالثقافي ،لقد اتسع دكر رعاية الصحة السيككلكجية

كاالجتماعية في االرتقاء بالصحة كمختمؼ مراحؿ المرض كعميو يعتمد عمـ النفس الصحة عمى مجاؿ تطبيقي كنظرم

في آف كاحد مستخدما مناىج تعتمد أساسا عمى دراسة الفرد ،مجتمعو ،معقداتو الدينية ،جيناتو الكراثية ،حاالتيـ
االنفعالية ،ككذا معتقداتيـ الصحة .نجد أف مف المجاالت األكلية التي يعتمد عمييا عمـ النفس الصحة ىك عمـ األكبئة

فحسب (شيمي تايمكر )26610 94 ،ترتبط أىداؼ ىذا الميداف كاىتماماتو ارتباطا كثيقا لميداف عمـ النفس الصحي،
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فعمـ األكبئة ىك دراسة أسباب اإلصابة باألمراض المعدية كغير المعدية ،كمدل تكرار حدكثيا كانتشارىا في مجتمع ما

استنادا إلى استقصاء العكامؿ البيئية المادية ك االجتماعية مف األمكر الجكىرية التي يجب اإللماـ بيا بشكؿ أكسع
لدل تحديد أىداؼ كمجاؿ اىتماـ كؿ مف ميداني عمـ النفس الصحي كالرعاية الصحية ،اإلحصائيات الدقيقة حكؿ
نسبة انتشار المرض في منطقة ما في فترة زمنية معينة ،كيضيؼ الباحث أف عمـ النفس الصحة ال ينصب فقط

عمى المخرجات البيكلكجية كلكنو يمتد ليشتمؿ القضايا كالمظاىر التي تقدـ مؤش ار عف الحياة الصحية ،كتحديدا ىناؾ

ما يؤكد بأف تركيز عمـ النفس الصحي كاجراءات التدخؿ التي يمارسيا العاممكف في ىذا الميداف يفترض أف ينصب
عمى االىتماـ باألمكر التي تساعد في تحقيؽ الصحة كالمظاىر التي تعبر عنيا بدال مف مجرد التركيز عمى معدؿ

الكفيات كغيرىا مف المؤشرات البيكلكجية كمف ثـ فإف عمـ النفس الصحة أصبح أكثر التزاما بالجيكد التي تساىـ في
تحسيف نكعية الحياة لدل أكلئؾ الذيف يعانكف مف أمراض مزمنة.رجكعا إلى السبعينات نبلحظ بركز المنيج الحيكم
النفسي االجتماعي بزعامة  Engelكالذم كاف يرمى إلى إدماج المعارؼ البيكلكجية ،النفسية ،االجتماعية كتطكر
ميداف الطب السمككي مع بركز عمـ النفس الصحة .أما عف الطرؽ المستخدمة فنجد التجريبي الكمي مثؿ االستمارات

السبلليـ ،كالتحاليؿ اإلحصائية ،كيعرؼ (السيد فيمي عمي )26640 99 ،المنيج الحيكم االجتماعي ىك ذلؾ التفاعؿ

أك التأثير المتبادؿ بيف القكل االجتماعية كالقكل الحيكية مثؿ السمكؾ اإلنساني الذم يتأثر في كقت كاحد بالعمميات

الفيزيكلكجية المعقدة مف ناحية كالمعاني االجتماعية المتعممة مف ناحية أخرل ،ىك الذم نطبؽ معو أسمكب التنظيـ
في مجاؿ الطب النفسي ،بمعنى التكامؿ الدقيؽ لممناىج الحيكية كالنفسية كاالجتماعية في دراسة الصحة النفسية
كدراسة اضطرابات نفسية معينة ،يتـ استخداـ عمـ النفس الصحة مع ما يسمى بالنمكذج النفسي االجتماعي الحيكم
كالممثؿ فيما يمي0
– عمـ النفس الصحة التنظيمي 0يستخدـ ىذا الفرع المعارؼ العممية لعمـ نفس الصحة كتقنياتو في التطبيؽ عمى

الصحة كالمرض في أماكف العمؿ سكاء عمى مستكل األفراد أك الجماعات.

– عمـ النفس الصحة العامة 0يحاكؿ أف يحدد األسباب الكاقعية بيف العكامؿ النفسية كالصحة لمناس عامة.
– عمـ النفس صحة المجتمع 0ىك اتجاه يحاكؿ فيـ ماذا يحدث عمى المستكل المحمي.

– عمـ النفس الصحة اإلكمينيكي 0كىك أساس فرع مف عمـ النفس اإلكمينيكي يساىـ بشكؿ أساسي في مجاؿ الطب
السمككي مع الطب النفسي كالممارسة اإلكمينيكية تتضمف تقنيات التعمـ كالتغير السمككي كالعبلج النفسي .كيضيؼ

الباحث السابؽ ذكره كيؼ استطاع النمكذج الحيكم النفسي االجتماعي تفسير الصحة كالمرض بتجاكز نقائص

النمكذج الحيكم الطبي ،أف العكامؿ الحيكية كالنفسية كاالجتماعية ،جميعيا ذات أىمية في تقرير الصحة كالمرض ،

عمى ىذا األساس فإف العمميات التي تتـ عمى المستكل الشخصي الضيؽ تتفاعؿ جميعيا لكي يؤديإلي حالة مف

الصحة أك المرض .فالنمكذج الحيكم النفسي االجتماعي يؤكد أف الصحة كالمرض يتسبباف عف عدد مف العكامؿ ك
ينتج عنيا آثار متعددة ،إضافة إلى ذلؾ يؤكد النمكذج الحيكم النفسي االجتماعي عدـ
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إمكانية الفصؿ بيف العقؿ كالجسد لدل النظر في قضية الصحة كالمرض ،ألف كمييما يؤثراف بشكؿ كاضح في حالة

الفرد الصحية ،فيذا النمكذج يركز عمى عاممي الصحة كالمرض بدال مف عد المرض انحرافا عف حالة االستقرار.

انطبلقا مف كجية النظر ىذه تصبح الصحة أم ار يمكف تحقيقو مف خبلؿ االنتباه إلى الحاجات الحيكية النفسية
كاالجتماعية كمف ثـ فيي ليست أم ار بدييي الحدكث .أما المياديف التطبيقية لعمـ النفس الصحة حسب (– Bruchon

 )schweitzer,2002 : 54فنجده خاصة في عالـ العمؿ مرتكزيف عمى طب العمؿ ك يميو طب الجراحة ،خاصة
في الكسط االستثنائي ىي الحاالت التي تكاجو الصعكبات الفيزيكلكجية المعقدة ،المزمنة
كالخطيرة مثؿ داء السكرم ،اآلالـ المزمنة ،أمراض القمب ،الكمى ،سرطاف الدـ،

اضطرابات ا لخصكبة  ...الخ .ىي اضطرابات تؤثر العبلقات الزكجية ،العائمية ،المينية ،كاالجتماعية ىناؾ العديد
مف اإلصابات الفيزيكلكجية التي تؤدم إلى ظيكر صعكبات سيككلكجية كحتى عقمية (اضطرابات التكيؼ ،االكتئاب،
اليذيانات) كىذا ما يستدعى مساعدة خارجية ،ضؼ إلى المستشفى ،المؤسسات الخاصة بالشيخكخة ،ككذا المساعدة
ؿ ألطفاؿ الصغار ،المعاقيف جسديا كعقميا كحتى المصدكميف ،المصالح الخاصة بالمساعدات االجتماعية كك ّؿ
المياديف التي ترمي إلى تحسيف نكعية حياة المرضى ،العبلقة مريض طبيب ،المبلحظة العبلجية .عمكما فإف عمـ
النفس الصحة يعمؿ ف ي كؿ المياديف أيف عميو تسييؿ صيركرة التكيؼ اتجاه المرضى ،الحداد ،تحسيف مبلحظة
العبلج الطبي ك الشبو طبي ،قصد تقميص السمككات كالكضعيات لتراجع خطر المرض .في نظر عمـ النفس الصحي

ىناؾ انتقادات ظيرت في حدكد المنيج البيكطبي لممنيج الكبلسيكي كالتي ترمي إلى اشتراؾ مجمكعة مف العكامؿ
المساىمة في حدكث المرض ،كىي التجربة الذاتية لمصحة كالمرض ،تستدعى منيجية ينظر فييا اإلنساف في فرديتو
كعالمو كىي نظريات تجعمنا أماـ تمؾ التي تعرؼ باألسس الذاتية البينية لمفرد عند كؿ مف

Binswanger,

 Minkowski , Merleau-Pontyككذا التحميؿ النفسي في مفيكـ الدفاع في العبلقة البنيكية لؤلنا حسب Freud

كأخي ار فإف عمـ النفس الصحة يمجأ كذلؾ إلى مناىج جديدة ذات المقاربة النظ امية البنيكية لمربط بيف الجسد كالنفس

كالمجتمع .كمف األىداؼ األساسية التي ينطمؽ منيا ىذا العمـ حسب مختصيف في عمـ النفس الصحي
( )BRUCHON -Schweitzer , 2002 :66إف ىذا الميداف يسمح لنا بمعرفة مختمؼ العناصر النفسية
االجتماعية المرضية التي ت ؤثر عف الصحة ،نكعية الحياة ،العبلج مقترحا مجمكعة مف التطبيقات منيا الرقي نحك

السمككات الصحية ،الكقاية مف األمراض ،تحسيف التكفؿ بالمريض كعائمتو كقد أعطى لبعض المفاىيـ شعبية مثؿ

مفيكـ الضغكطات ،التكفؿ االجتماعي ،إستراتيجية التكفؿ مع ظيكر العديد مف الركائز النفسية التي تقيس نسبة

الصحة ،مع تطكر مجمكعة مف النظريات التي سمحت بمعرفة مختمؼ الميكانزمات البيكاجتماعية التي تساىـ أك تقمؿ

تطكر مجمكعة مف األمراض أما (السيد فيمي عمي )9902664،يحدد أىداؼ عمـ النفس الصحة فيما يمي0
– فيـ العكامؿ الكامنة كراء السمكؾ.
– منع األمراض ،اكتشاؼ التأثيرات التي يحدثيا المرض.
– التحميؿ النقدم لمسياسة الصحية.
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إذف ىي استخراج األبعاد االجتماعية ،النفسية كتأثيرىما البيكلكجي قصد مساعدة الفرد كايجاد منابع كامنة لديو

لمكاجية المرض كتبنى سمككات تنبؤية ،أىـ ىذه التطبيقات ترمى إلى النقاط التالية 0
– تحسيف العبلقة بيف الطبيب كالمريض.
– االلتزاـ بتقديـ خدمة طبية حسنة.

– إجراء دراسات بغرض المساعدة عمى التحكـ في األلـ.
– إجراء الدراسات بغرض المساعدة عمى التحكـ في الضغكط كادارتيا.

– التعرؼ إلى دكر العكامؿ الدينية (التمسؾ بالقيـ كالتقى كالكزع) التي تجعؿ األفراد يعيشكف مدة طكيمة.
– التطبيقات في مجاؿ سمات الشخصية كجدت أف األفراد أصحاب (النمط أ) أكثر الناس عرضة ألمراض القمب.
– الفقر 0حيث كجدت الدراسات أف األكثر ثراء كغنى مف الناس ىـ األكثر بحثا عف الرعاية الطبية في فترة مبكرة
مف حياتيـ.
أما (شيمي تايمكر )26610 09 ،فيعتبر أف أىداؼ عمـ النفس الصحي ترجع إلى أداء عمماء عمـ النفس الصحي مف
مياـ عديدة ك متنكعة فيـ يجركف األبحاث لفحص كيفية تفاعؿ العكامؿ الحيكية ،كالنفسية كاالجتماعية في تقرير

حدكث الصحة كالمرض كما يساعدكف في معالجة المرضى الذيف يعانكف مف اضطرابات متنكعة ،كيقكمكف بإرشادات

الفئات التي تعاني مف مشاكؿ نفسية اجتماعية ناتجة عف اإلصابة باألمراض كيطكركف إجراءات تدخؿ يتـ تنفيذىا
عبر مكاقع العمؿ مف أجؿ المساعدة في االرتقاء بالعادات الصحية بيف فئات العامميف ،كما يعممكف مستشاريف في
المؤسسات لتطكير الظركؼ الصحية كالخدمات الصحية المقدمة.
كفي ىذا الصدد نحاكؿ ذكر ممخصا ألىـ نقاط ييدؼ إلييا عمـ النفس الصحة كىي الترقية بالصحة ،تحسيف معرفة
عمـ النفس في الكسط العممي ،التقدـ بالبحث اإلكمينيكي ب إدماج المعطيات الطبية الحيكية كالنفسية ،فيـ أسباب

المرض كالعناصر المحافظة عمى الصحة ،دراسة العناصر النفسية ،االجتماعية ،االنفعالية كالسمككية لممرض

العضكم أك الذىني ،المشاركة في التشخيص الكقائي العبلجي ،تحسيف النظاـ الصحي عمكما ،كعميو نبلحظ أف عمـ
النفس الصحي قد عني باىتماـ كبير قصد تعديؿ سمككيات المرضى لمتحسيف مف كضعيتيـ الصحية ،ىي حالة مف

التكازف الكاجب تحقيقيا أماـ ضغكطات ،صدمات ،آالـ سببيا المرض .أما عف عبلقة عمـ النفس الصحة بعمـ األكراـ

النفسي ككما سبؽ ذكره أف عمـ النفس الصحة ىك ميداف جديد البحث يدرس العكامؿ النفسية االجتماعية آخذا بعيف
االعتبار الفركقات الفردية كالحساسيات بيف مختمؼ المرضى ،السكابؽ المتعمقة بالمحيط كحكادث الحياة ،المضايقات،

العزلة كبعض السكابؽ تخص االستعداد الشخصي (نمط  ،)A, Cاالكتئاب ،العصابية كىي عناصر تعتبر دائما مف

عكامؿ الخطرة عمى الصحة البشرية .ال يبتعد عمى األكراـ النفسي عف عمـ النفس الصحة ،ىدفو ىك معرفة تأثيرات

مرض السرطاف عمى سمكؾ المريض كىك اختصاص جديد تأسيس في سنكات الثمانينات ( )16استجابة لبلىتماـ
المتزايد حكؿ الصفات النفسية السمككية كاالجتماعية المرتبطة بظيكر السرطاف ،أضؼ إلى ذلؾ نجد في عمـ النفس

الصحة اختصاص جديد ظير في الكاليات المتحدة األمريكية سنة  0418كفي أكركبا سنة 0410ميتما بمجمكعة مف
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التساؤالت األساسية كمنيا 0مف ىـ المؤىميف لممرض كمف ىـ الذيف يبقكف في صحة جيدة؟ مف ىـ المؤىميف لمشفاء؟
كمف ينكسر؟ كلماذا؟ ككيؼ ترتقي إلى أسمكب حياة صحي؟

كيؼ نتكصؿ إلى بناء إستراتيجية تحسيف عممية التكفؿ بالمرضى؟ إف المرضى الذيف ينشدكف العبلج الفردم بعد
تشخيصيـ بالسرطاف ،ىـ أشخاص يكاجيكف مشاكؿ خاصة يمكف تمخيصيا بما يمي  0القمؽ بدرجة عالية كاالكتئاب

مرفكؽ أكال باألفكار االنتحارية خمؿ في الكظائؼ المعرفية خاصة ضعؼ في القدرة عمى التركيز مشكبلت محددة تنشأ

كنتيجة لممرض أك األساليب التعامؿ أك ديناميكيات األسرة ،مشكبلت نفسية سابقة تفاقمت بعد تشخيص السرطاف،

ضؼ إلى ذلؾ تأثير ىذا التشخيص تأثي ار مؤكدا كمممكسا عمى بقية أعضاء األسرة كعميو فإف تكفؿ الفريؽ المختص
في عمـ النفس األكراـ ميـ كالعبلج النفسي الخاص بالحالة المصابة قصد التكيؼ ،التقبؿ ،استرجاع التكازف النفسي
كبناء القكل القتالية لمكاجية المرض ،ضبط المساندة العاطفية مف قبؿ األسرة كي تعزز جكدة التكيؼ النفسي.
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الفصل الثاني
السرطان وعمم النفس
أوال :سيكولوجية السرطان

.0نظرة عامة

.2تماثبلت السرطاف

.9الشخصية السرطانية
.9األلكستيميا

.8الميكانزمات الدفاعية لدل المصابة
ثانيا :سرطان الثدي من المنظور الطبي

.0المفيكـ الطبي لسرطاف الثدم

 -التعريؼ  -األعراض  -التشخيص  -العبلج الطبي

.2دراسة كبائية لسرطاف الثدم
أوال :سيكولوجية السرطان

 .0نظرة عامة0

خبلؿ العشرية األخيرة ،تقمصت الحدكد بطريقة معتبرة بيف الصحة الفيزيكلكجية كالصحة النفسية ،كعرؼ المختصيف

في عمـ النفس التداخؿ بيف المختصيف ،كنجحكا بقكة في اإللحاح عف إقناع الكسط الصحي عف أىمية التداخؿ
بطريقة متناكبة بيف المجاؿ النفسي كالصحي ،كىذا يرجع إلى لفائدة صحة المرضى 0فالس رطاف مرض مخيؼ

كقاتؿ الخبليا العادية التي تسير عمى الحياة تصبح حاممة لممكت كىذا ما يشكش الحالة النفسية ،الباحث ( Gustave

 )– Nicolas – Fisher, 2013: 80مختص نفسي في الصحة ،ىك الذم اكتشؼ البعد النفسي لمضرر المتعدد
العكامؿ في عمـ النفس السرطاف ،كىذه نظرة أخرل عف المرض كالشفاء ،فقد تساءؿ المؤلؼ عف النفسية كعامؿ

خطير ،فالطبيب يعمـ جيدا أف االنفعاالت تؤثر عمى الجانب البيكلكجي كالكيميائي لمعضك ،حيف يعمف الخبر فبلبد
عمى المريض أف يخفي مظاىر الس رطاف الشييرة كتقبؿ ىكية جديدة ألف ىذا المرض قد يغير جذريا عبلقة

المريض بداتو كبحياتو .بعد التشخيص يستطيع المختص النفسي لعب دكره كغبلؼ آمف البد أف يرافؽ المريض حتى

يحسف نكعية الحياة كيساعده عمى التكيؼ مع الجسد المتعب كالحزيف ،كقد بيف  G.N Fisherفي عدة أبحاث لو بأف
الركح القتالية أـ المحاربة ليا تأثير إيجابي عمى السرطاف كلعمـ النفس دك ار أساسي حتى ك إف كاف المريض ييكم

نحك المكت فيي مرافقة تعتمد عمى االحتراـ ،تؤمف العجز كتعترؼ بنكعية اإلنساف المشرؼ عمى المكت .كيبقى عمـ

النفس حاض ار حتى كقت الشفاء يرافؽ المريض أثناء رجكعو إلى عالـ السرطاف كذلؾ لتفادم االنييار الكامؿ
ّ
النفس متكاجد مع مختمؼ مراحؿ داء
لممصاب ،النفسي كالجسمي .األصحاء .نستخمص مف ىذه المعطيات أف عمـ ّ
يعتبر الباحث السابؽ ذكره أف المقاربة النفسية ميمة في عممية عبلج السرطاف مف جية كعدـ ظيكر االنتكاسة مف
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جية أخرل ك ذلؾ ألف السرطاف يمكف اعتباره امتحاف فردم ،طبي منفرد ،كىك ليس معاناة جسدية فقط ،كتعب،

تدىكر أك بتر كانما يغير مف نظاـ يكميات المصاب لكي تبدأ دكامة العيدة الطبية حيث يفرض عمى المريض تغيير

عاداتو ينقص مف نش اطو االجتماعي ليكاجو ذاتو كاآلخريف في مجاؿ يسكده التيديد بالمكت .كمند ىذه المحظة يفرض
عمى عمـ النفس أف يسير كؿ االضطرابات مرك ار بكؿ مراحؿ إعادة تنظيـ النفسية قبؿ مرحمة الحماية مف االنييار،

كقد كضح ىذا االنييار الباحث (" )Holland, 1999: 459عمى أف " الضيؽ ىك تجربة انفعالية مزعجة ،ذات
طابع نفسي ،اجتماعي أك ركحي يؤثر عمى القدرة لمكاجية الس رطاف بطريقة نافدة كعمى مكاجية العبلجات كذلؾ،
ك قد تدخؿ ىذه التجربة ضمف مجمكعة متجانسة مف اإلحساس كالعزلة االجتماعية كالنكبة الركحية" .العادم باليشاشة

كبالحزف كالضجر إلى حد صعكبات قد تصبح معيقة كالحصر كاالكتئاب
 .2تمثبلت السرطاف0
ال يمكننا ضبط مفيكـ التمثبلت المتعمقة بالس رطاف إال بعدما نقكـ بكقفة ىامة تخص مفيكـ الثقافة كأكؿ ما ارتأينا
اختياره تعريؼ اليكنسكك لمثقافة " تعتبر الثقافة في مفيكميا الكاسع مجمكعة مف السمات الظاىرة ،ركحية أـ مادية،

فكرية أـ عاطفية تميز مجتمع ما أـ كتمة اجتماعية كتشمؿ الفنكف كاآلداب كأسمكب العيش كالقكانيف األساسية لئلنساف

كؿ منيا تعالج المكضكع المراد دراستو ،أما
األنظمة التي تمثؿ القيـ كالعادات كاالعتقادات" .قد نجد تعريفات متعددة ّ
فيما يخص اىتمامنا فيك عبلقة الثقافة بالتماثبلت المتعمّقة باألمراض الخطيرة كالسرطاف كفي ىذا المجاؿ تقكؿ
( )MORO.MR, 2011إف دكر الثقافة ىك ترميز تجربة الفرد لمعاشة ،كالتي تسمح إلى المعرفة المسبقة لممفيكـ،

لكؿ الظركؼ ىي شبكة لقراءة العالـ ،متحركة كمرنة لكنيا حاضرة دكما رغـ كجكد
تساعد الفرد عمى أف يككف جاه از ّ
خط ار االندثار بعض األحياف كلبلحتكاء في كضعيات االنقطاع .كىناؾ عناصر عقبلنية أـ غير عقبلنية تعمؿ عمى
تعديؿ شد ة صدمة السرطاف تتدخؿ في إعداد المجاؿ التككيني النفسي لممرضى ككذا متغيرات انفعالية كمعرفية،
كاالنخراط أـ ال في العبل جات المقترحة مع المجكء الممكف لمطب المكازم المصاحب ببعض التحميبلت الغير عقبلنية
كميا .كعميو يعتبر المختصيف في عمـ األكراـ النفسي مثؿ (  )024Marx E et al, 20090أف اكتشاؼ الس رطاف
يؤدم بالمريض إلى البحث عف المفيكـ ،سكاء عف طريؽ تفسير الحادثة أـ مف خبلؿ الكصكؿ إلى مفيكـ كتجسيد

ككؿ ىذه االعتقادات ك التماثبلت التي ساقيا أك حركيا الس رطاف قد
اعتقادات كفكرة سحرية كمقارنة اجتماعيةّ ،
تدخؿ في إطار التكيؼ مع المرض .حكؿ تجربة المرض يقكؿ ( )Kleinmam, 1988عف الثقافة ،أف القيـ السائدة
في الثقافة كالنظاـ الرمزم كالركابط االجتماعية كميا تعدؿ مف معاش المرض إذف يتعمؽ فيـ كتفسير تجربة

الس رطاف بمعرفة ك فيـ العالـ الثقافي لممرضى آخذيف بعيف االعتبار المعرفة الشعبية حكؿ السرطاف حيث تبقى
منظمة عمى شكؿ تماثبلف اجتماعية أك جماعية عمى شكؿ صكرة ذىنية أـ نظرة شاممة عف المرض منقكلة عف

ط ريؽ الشعكب .إذف فالتماثبلت ىي أفعاؿ اتصالية تسمح لمفرد التعبير كما يعايشو في محيط عد لتو الثقافة
كاالتصاؿ الذم أثر باألساس عمى مفيكـ المرض كىذا حسب يحث ( )Bensoussan, 2004:31أبحاث مع الفكرة

ىذه ترافقت بحيث ( )Herzlick. C et al, 1991: 95معتقدا بأف في التصكر الشعبي يبقى السرطاف دكما صكرة
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لمشيطاف حيث السمكؾ المتستر الماكر كالمنافؽ المشابو لبعض الحيكانات المؤدية (الحية ،العنكبكت ،السرطاف

الضفادع) غير أف الخطكرة المقنعة لمسرطاف تتطمب نظرة أخرل تركز عمى األعراض التافية في إطار سياسة طبية

تدفع كؿ فرد منا النظر إلى جسده نظرة مغايرة لتفحص مختمؼ العبلمات الغير عادية كلك كانت تافية .حسب
التماثبلت الشعبية ،السرطاف ىك تمؾ الصكرة المتطكرة لمضرر بصمت كبقكة ،حيث أف المفيكـ الدنيكم يرل بأف

الصحة ىي مرادؼ "صمت األعضاء" لكف المبلحظ أف السرطاف يتبنى ىذه الصفة في الجسـ قصد تخريب الصحة
كليس معالجتيا .ك خبلصة القكؿ ،أف العبلمات األساسية لتماثبلت السرطاف تر تكز بالخصكص عمى العكامؿ

التالية 0أف المفيكـ المجازم لمسرطاف يعبر عف البلنظاـ ،عف الفكضى ،عف صراع بيف قكم النظاـ كقكم البلنظاـ
فقداف المراقبة بسبب صيركرة الضبط االجتماعي ،كيبقى المكت كرمز لتيديـ النظاـ الطبيعي لمجسد ،فالسرطاف يحكؿ
جسد المريض إلى جسد يتدىكر بسبب عنؼ العبلجات مف بتر ،فقداف الشعر الكىف ،ىي صكرة لعدك البد محاربتو.
يعتبر ( )Angé M , 1984 : 35بأنو في كؿ المجتمع ات ينظر لممريض عمى ّأنو اختبلؿ بيكلكجي بالمفيكـ
االجتماعي لمكممة بما أنو يمنع الفرد مف تأدية كاجبو االجتماعي ،ىك اختبلؿ لسيرة المريض الذاتية ،ىك شكؿ مف

التحطيـ ،كذلؾ خمؿ في العالـ المعاش لممريض ،كتبقى تفسيرات المرض مرتبطة بفؾ رمكز تماثبلت اإلصابة كطرؽ

عبلجيا التي تساعد عمى إعادة التنظيـ كذلؾ بإعطاء مفيكـ لمحدث أم المرض .كعميو نبلحظ أف الصكرة الحالكة

لمفيكـ السرطاف تبقى مييمنة عمى المجاؿ المعرفي ،مرتبط كذلؾ بالتماثبلت التي تصنفو في سجؿ المعاناة كالمكت.
إف تمثبلت الس رطاف ليست ثقافية فقط كانما اجتماعية أيضا حيث يقكؿ الباحث ( )Danyl et al, 2008 : 53أف
الصكر المرتبطة بالس رطاف كالمعاناة كالتدىكر الفيزيكلكجي يشكؿ قاعدة أساسية لتككيف عبلمة خاصة بيـ ألف
مظير المرض يؤدم إلى االنفراد االنعزاؿ كالى بصمو بكسمة عار .نحف لسنا كاآلخريف ،لسنا كاألصحاء نحف مف ال
يرغب الناس في رؤيتيـ ،نحف نخيفيـ ،ألف المظاىر الفيزيكلكجية لممرض تذكر دكما بكضعية المكت ،كعميو نتساءؿ
ىنا كذلؾ عمى التأثير القكم ليذه االعتقادات عمى معاش المريض كعمى اختياراتو العبلجية التي قد تساىـ في

المحافظة عمى اإلحساس بالذنب أـ بالمسؤكلية اتجاه مرضى ال يستطيعكف الحفاظ عمى ركح دفاعية أك مكقؼ
إيجابي اتجاه المرض ألنيـ يعتبركف أف المحضكضيف ىـ فقط الذيف يتمكنكف مف النجاح .أضؼ إلى ذلؾ أف التقييـ
الزائد لقدرات األفعاؿ المراقبة الشخصية قد تككف سمبية بحيث ال يمكف

التقميص مف التعبير عف معاناة المريض إلى تركيبة اجتماعية كانما نؤكد عمى أف ىذه المعاناة تظير حينما يتعامؿ

المريض مع معاشو الشخصي اتجاه مرضو كالنماذج االجتماعية لممرض ،قد يؤدم الخياؿ االجتماعي لمسرطاف
كتماثبلتو إلى تككيف خزاف الستقباؿ األحكاـ المييأة ،كالتي تساعد عمى التدىكر أك التعامؿ مع المعاناة الخاصة

بالمريض.

 .9الشخصية الس رطانية0
السرطاف نشاط ال اجتماعي حسب النظاـ البي كلكجي فالخبليا السرطانية مؤىمة أف تجد في محيطيا الكسائؿ التي

تؤمف ليا البلمكت كالبقاء ،إذف ىذا التقدـ نحك المكت قد يككف استعداد سر م لقبكؿ ليا ينزؿ في الكاقع ليعطي
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اإلشارة لمعجز ،العصياف المحتمؿ في أم كقت .يعتبر ( )Laurent s, 2007 : 6أف التسمية السرطانية تشير إلى

مف يصاب بالسرطاف ليختمط لؤلسؼ مفيكـ الفرد بالمكضكع ،ألف المرض يؤثر دائما عمى السيرة الحياتية ،ىي

كؿ ما ىك صحيح
فرضية دالة عمى كجكد متابعة فردية تبدأ مف النظاـ النفسي إلى النظاـ الجسدم دكف تفرقو ،كىنا ّ
يككف حقيقي ،حيث ال يستطيع الطب أف يقيس ما ىك غير مكجكد ،فاإلنساف الحي لو ىكية تضيؼ إلييا النفسية
طابع التفريغ األصمي .كتبقى النفس نظاـ معقد جد حساس متككف مف تفاعبلت كلما تمجأ إلى المرض بمفيكمو

العضكم العادم قد يؤدم ذلؾ إلى االختبلؿ ،إذف مف الضركرم أف نحترـ القناعة كالبراىيف العممية كنشترؾ ك نفكر

مف أجؿ أم شخص يعاني مف سرطاف أك مف أم إصابة تجعؿ مستقبمو في خطر ،كحتى ال تحك لو إلى تركيبة

بيكلكجية لكي ال تتحكؿ البشرية إلى كضعية مريض يكاجو ضعفو ك إنما يبقى االعتراؼ بو كإنساف مريض ذات
كرامة .كمف ىذا المنطمؽ عمينا اخذ بعدا نقديا بناءا يساعد عمى تغيير نظرتنا اتجاه المريض أك المصاب بالسرطاف
كذلؾ عمى مستكل مختمؼ المعارؼ كتطبيقات في مجاؿ البيك طبي لفائدة المريض كاحتراـ ذاتو كفرد .يقكؿ ( Aline
 )S, 2009 : 285لماذا نجد في الكسط الفرنسي الحالي إف مرض السرطاف يدعك األشخاص المرضى أـ األصحاء

إلعادة التفكير في الكحدة األساسية لئلنساف كفي الركابط بيف الجسد كالركح .فالتساؤالت حكؿ تفسير السرطاف تؤدم
إلى الكشؼ عف تركيبة الجسد الخاضع المتحاف المرض مع فحص كؿ األشكاؿ السببية المشارة مف طرؼ الناس مع

التحميؿ كذلؾ بعيدا عف التجارب الفردية التي تأخذ بعيف االعتبار قاعدة التفاعؿ بيف النفسية كجسد المريض كىذا
ضمف رؤية ركابط الفرد مع عالمو المحدد ثقافيا المكضحة لممرض كتبعا ؿ Laplantine 1986, Pierret
 et Herzlick 1986 ,0440فالباحثكف لـ يجعمكا مف التككيف النفسي لمسرطاف كمكضكع أساسي الستثماراتيـ ما
عدا األعماؿ القديمة لممؤرخ  Pierre Darmon 1993كعمـ االجتماع  ،Susan Sontagفالتحميؿ النقدم ييدؼ
إلى التصريح بأسطكرة ،بالنسبة لمباحث األكؿ أما الثاني فينعت المريض بالمذنب كذلؾ مف خبلؿ التفسير

السيككسكماتي ،كليما الفضؿ بربط التمثبلت بالمنطؽ االجتماعي كالثقافي بصفة عامة ،خبلصة القكؿ أف أصؿ
السرطاف ينظر إليو كعامؿ ينمك داخميا أـ خارجيا ،قد يككف داخميا مف خبلؿ الشخصية ذات مزاج عصبي ذات نكعية
كظيفية نفسية صراعية عاطفية كالتي لـ يتـ إخراجو ،ىشاشة انفعالية كضغط نفسي كمف خبلؿ ىذه الصنؼ مف

الشخصية كنكعية النفسية تفرز الشخصية السرطانية .فالكرـ ىك نتيجة صنع الشخص ،فأصبحت الطباع النفسية
كالمادة المتمفة .أما بالنسبة لمنمكذج الخارجي ،يبقى أصؿ السرطاف ينمك خارج الشخص بحيث يرجع المرض إلى

المحيط االجتماعي كالى الضغط االجتماعي كالى الضغط النفسي كاألحداث الحياتية التي تؤدم إلى الصدمات.
فالباحث ( )Schmoll. P, 1981 : 5يشير إلى أف السرطاف كاف سبب البحث في مكضكع المرض أك شخصية
المريض ،لـ يتـ قياس االىتماـ بيذا الميداف إال في الزمف الحديث ،كذلؾ بعد أف أشار العالـ الفيزيكلكجي H. Selye

الي بعد انعكاسات الحياة العبلئقية لمفرد عمى التكازف العضكم كالنظاـ اليرمكني -االستقبلبي -المناعي -كمف بيف
األعماؿ ظيكر محاضرتيف بالكاليات المتحدة األمريكية  0400- 0404حكؿ الصفات النفسية – الفيزيكلكجية

لمسرطاف .في أكركبا انعقاد مؤتمر عممي دكلي تحت إدارة األستاذ  H.J.F Baltruchحكؿ الصفات النفسية-
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الجسدية لمسرطاف حيث أدخؿ الباحث Norbert luttens chlaguerمفيكـ السرطاف في السيككسكماتية مع تطرقو

لنظرة تاريخية مكجزة لممقاربات السيككسكماتية منذ أبقراط كقالياف حكؿ السرطاف مع دراستيـ الخصكصية ألبحاث
 G.Groddeckك  W. Reickالخاصة بالتحميؿ النفسي ،ك G. Grossarthك Maticekالخاص بالمدرسة
السمككية ،أما مف حيث البحث اإلحصائي تبيف أنو يكجد تكازم بيف السرطاف ك نكعية الشخصية ذات االستعداد
لئلصابة كالمصنفة بػ "المكتئبة" كيبقى ىنا مفيكـ االكتئاب ليس العيادم كلكف االكتئاب الكامف غير محدث ،يتماشى

ذلؾ أساسا مع الفرد الذم لـ يستطيع االستقبلؿ عف مكضكع رغبتو كمف ىنا يسترجع الضياع أك الفقداف المحتمؿ
كعميو نسجؿ أىمية األبحاث التي أشارت إلى أف السرطاف يظير بكضكح عند األشخاص الذيف كانت لدييـ تجربة

حديثة لمحداد المرتبط بفقداف قريب أـ عمؿ بعد اإلحالة عمى التقاعد الغير مقبكؿ .خبلصة القكؿ فإف التجربة
التحميمية بينت أف العرض كاف كاف مف نكع عصابي بيكلكجي أـ سيككسكماتية مرتبط بمشكؿ عبلئقي يظير ليع كض
العبارة التي كانت غير كافية لمتعبير عف الرغبة مما يؤدم إلى فشؿ االتصاؿ ،أم فشؿ البحث عف مكضكع الرغبة
كقد يترجـ ذلؾ بالمفيكـ النفسي الفيزيكلكجي كاستحالة إعداد جكاب متكامؿ في حالة كضعية احتياج لذلؾ .أما مف

الجانب العضكم فقد نتكمـ عف كضعية ال تكيؼ جسدم كالذم كاف بالضركر ة مصد ار لعدـ التكازف كالضغكطات.
كفي نقس المجاؿ ال يمكننا إال أف نذكر التجربة العممية التي أعطت نتائج ال نقاش فييا قد تؤكد مفيكـ عبلقة
السرطاف بالشخصية ،ظيكر بعض األطباء أك نفسانييف الذيف قامكا بفؾ ( )Boris sirbey, 2004: 54يقكؿ
 Barbery P, Lamotte tأمثاؿ لممرض البيكلكجية ،النفسية الرمكز كإلثبات كجكد ىذه النظرية الدالة عمى العبلقة
بيف السرطاف كالشخصية طمب مف األطباء جمع معطيات عف مرضاىـ دكف أم معمكمات حكؿ ماضي أـ شخصية
المريض ،مف خبلؿ تحاليؿ األشعة فقط ك عف طريؽ نتائج ىذه األخيرة قامكا بتحميؿ الصراع النفسي البيكلكجي
كؿ حالة كبعد ىذا البحث تبيف أف ىذه التحميبلت كانت صائبة كصحيحة .أما بالنسبة لػ ( Reich Wilhelm,
حسب ّ
 )1957عرض أفكاره حكؿ المسألة في مقدمة كتابو  Biopathie du cancerحيث يقكؿ أف اآللية األساسية في
مرض السرطاف تتمثؿ في ضمكر تدريجي لنظاـ الحياة ك قد يتكضح ذلؾ بسيكلة أثناء قير مقاكمتو عمى قبكؿ
العكامؿ الميمة اآلتية0

.0تقبؿ مفيكـ اإلصابة الداخمية.
.2االعتراؼ بدك ر االنفعاالت في اإلصابة العضكية.

.9االعتراؼ بتككيف مكاد حي ة نشيطة بحركات تمقائية مف خبلؿ مكاد حية أخرل غير حية ،كحتى مف طاقة العضك
الحرة .كؿ ىذا لغرض التحكـ عمى المستكل التجريبي كالتقني الذىني ،ألننا حيف نيتـ بالسرطاف نكاجو مباشرة مشكؿ

التككيف البيكلكجي.

.9حيف نتفحص األمراض السرطانية البد أف نضع ضمف مجيكداتنا العبلجية االضطراب الجنسي المياجـ لممريض
الذم يتفاداه دائما.
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 . 8حيف تككف عندنا رؤية بسيطة عف مشاكؿ السرطاف البد عمينا أف نتقبؿ في النياية كجكد طاقة خارجية أساسية
جديدة ،خاضعة لمقانكف الكظيفي الغير ميكانيكي كىي جاىزة بقكة طاقكية سماىا  Reichبكؿ بساطة « » Orgone

أم العضكية .كخبلصة القكؿ أف معطيات  W.Rقد مزجت بيف المجاؿ النفسي كما سماه بػ  Orgoneأم مادة أـ
طاقة تأتي حسب رأيتو مف عالـ ماد م محض ،كعميو فإف ىذه الفكرة كثي ار ما دفعت عمماء الطب بكصفو المشعكذ.

أما الباحث ( )Herzog B, 1993 : 144فيك يستعمؿ كممة السمبية أم السمكؾ المضاد لمحياة ،البحث البلشعكرم

الدائـ عف المعاناة كاليمكـ كالحكادث بحيث أف تطكر ىذا السمكؾ قد يككف داخمي أك خارجي فيصبح بالنسبة لآلخريف

ذلؾ المريض إذا لـ تكف لو المراقبة المعنكية الكافية ألقكالو كانطباعاتو .فالسمبية تعني إذف رفض الحياة مما يتضمف

عدـ قبكلو الرغبة كالمذة كالنجاح ك تعتبر ىذه المرحمة بداية انطبلؽ مراحؿ االنفجار كمف ىنا يقكؿ المحمؿ النفساني
 Boris Sirbeyإف فكرة العبلج النفسي لممريض بالسرطاف ىك تحضير المريض عمى العمؿ مع ذاتو قصد فيـ
الصدمة التي أثارت السرطاف ،بحيث إذا ما كاف الصراع ما زاؿ ينشط في الذات البد عميو أف يجد معالجا قاد ار عمى
أف يساعده عمى تخطي ذلؾ كتدمير اإلحساس السمبي لمصراع ،كتستمر ىذه العممية بالمتابعة الطبية عف طريؽ

األشعة لمبلحظة تطكر الكرـ كفي حالة ما إذا تجاكز الصراع النفسي يبلحظ الطبيب كيؼ أف الجسد يستطيع التخمي
عف الكرـ السرطاني تدريجيا كبطريقة طبيعية بانحبلؿ األنسجة الضارة .ك في نفس المجاؿ نحاكؿ التقرب إلى

المختص السيككسكماتي ( )Sami Ali, 2000 : 5في أحد مقدماتو يقكؿ فييا أف المسألة المطركحة مف اآلف
فصاعدا أف السرطاف عمى كشؾ تككيف طريؽ مسدكد في الحاضر كما في الماضي كذلؾ مف خبلؿ األحداث التي
انتيت بتغيير كؿ الطباع ،كقد كاف سبب ىذه التغيرات التي كشفت عنيا األحبلـ كاألحاسيس لتصؿ في النياية إلى

إلغائيا مف الكظيفة السككسكماتية ،كعميو فإف ىيمنة الكبت الطبعي يحدث مع كضع مسافة قصكل مع التجربة
العاطفية ليحجب في نفس الكقت الكعي الخاص باألحبلـ عمى حساب الكعي اليقظ أك الفطف ،نحف ىنا أماـ غياب
بسيط لؤلحبلـ أـ مبلمسة متفككة لؤلحبلـ التي تبقى غير كاضحة كبدكف محتكل ،أـ إنتاج لمحمـ الحقيقي لكف ىذا

يحصؿ ناد ار بانقطاعو عف الذات أماـ فضكؿ كغرابة .كىذا ما أكضحتو مجمكعة البحث في عمـ األكراـ النفسي في
صعكبة يكاجو رطاف بالس المصاب أف ( Dauchy S et al, 2007 : 148) SFPOالفرنسي تحقيؽ الذات
كىذا ما يدفعو إلى الي الخضكع لآلخر بكؿ ثقة فذلؾ التكيؼ االجتماعي كحسف المعاممة فيما بينيـ ليس إال شعكر

بالعجز كالضعؼ فيتخذ ذلؾ النمط مف العبلقة ككسيمة لتحقيؽ ذاتو في حالة تعرضو لضغكطات كصراعات غير

قادر عمى مكاجيتيا كعميو فالحالة تمجأ إلى كبت مشاعر السمبية كبالخصكص الغضب كالعدكانية .نستخمص أف
اىتماـ العمماء كالباحثكف ليذا المكضكع قد ظير منذ القدـ كذلؾ بربط مرض السرطاف بأشكاؿ معينة مف الشخصية

كىي أنماط معينة مييئة لمرض الس رطاف متميزيف بمعاناتيـ لمكؼ ،المحافظة االجتماعية ،إذعائييف ،قيرم
كمكتئب ،إضافة أنو ال يكجد صعكبة في التعبير عف تكتره كغضبو أك قمقو مكتفيا بتقديـ مظير ذلؾ الشخص
المبتيج ،اليادئ الطبع ىك مطيع سمبي معب ار عف عكاطفو بصكرة شاذة كىـ ما يعرفكف بأصحاب الشخصية

لمضغكطات باالكتئاب كاليأس كاالحتفاظ بالعكاطؼ السمبية كلجميا .السيككسكماتية »  » Cكىك نمط يؤىؿ صاحبو
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لبلستعداد لداء السرطاف متصفا باالستجابة 0 Alexithymieاأللكستيميا تدرس األلكستيميا حاليا في مياديف نظرية
مختمفة في التحميؿ النفسي تبعا ؿ )Corsos et al,األلكستيميا بصكرة عادية عف طريؽ األبعاد التالية02669( 0

 09كفي عمـ األعصاب البيكلكجي تبعا لػ ( )Larsen et al, 2003: 541كتعرؼ
 )0صعكبة التحديد كالتفريؽ بيف االنفعاالت.

 )2صعكبة التعبير الشفكم النفعاالت اآلخر.
 )9قصكر عمى مستكل الحياة التصكرية.

 )9طريقة تفكير تميؿ إلى االنشغاالت الحسي ة (التفكير العممي).
ىك مصطمح يتقارب مع مفيكـ التفكير العممي بزعامة رائدىا  Pierre Marty 0409لممدرسة
الباريسية أما األلكستيميا فيك مصطمح يرجع إلى المدرسة األمريكية بزعامة ( Nemiah et
 .)Sifneos, 1970األلكستيميا ىك مصطمح يكناني يتركب مف "كممة" ك"مزاج" يعبر عف الصعكبات في التعبير
الشفكم المبلحظ عاديا لدل المرضى الذيف يظيركف األعراض السككسكماتية .حسب مبلحظات ( Nemiah,

 )Sifneos ,1970 :126فالمرضى السيككسكماتية لدييـ ص عكبات مشتركة تتمثؿ في صعكبة كصؼ األحاسيس
كذلؾ لدييـ غياب أـ تدني في الحياة االستيامية كفي إظيار الفكر العممي ،كمف ىذه التعاريؼ تظير العناصر

الكصفية التي يمكف مناقشتيا كاآلتي 0شخصية حزينة ،كئيبة ،شاحبة ،خاضعة اجتماعيا غير قادرة عمى اإلحساس.

صنؼ المحمّؿ النفساني  Bergeret Jeanمحاكال تحديد الطباع السككسكماتية ،كيككف دائما مرتبط بالسمكؾ
كقد ّ
األلكستيميا بصفة ضعؼ في كظيفة التفكير ىك أسمكب لمتعبير يستعمؿ بالضركرة الجسد .أما Joyce et Dougall
اف األلكستيميا ىك ميكانزيـ دفاعي لؤلنا ،ينتج عنو نبد لمعكاطؼ ،كقد يسيؿ ىذا الميكانزيـ التكيؼ أحيانا عند
األشخاص الذيف عايشكا تجارب قاسية .أما بالنسبة لدراسة قدمت مف طرؼ )Formi et al,
 )209 -2610 2600يصؼ األلكستيميا لمرضى شخصكا بالمصابيف بالسرطاف مف خبلؿ

المناىج السكسيك ديمغرافية ،الطبية كالسيكك مترية) Hads, Scl90, Eortc- QlQ, etTas- 20(0
سجمكا عند المرضى بالسرطاف ،فكانت النتيجة بنسبة  %26مف  940مريض تمت عمييـ

صنفت نتائج تشخيص األلكستيميا بمبلحظة ارتباط سمبي مع األعراض العقمية
الدراسة .قد ّ
التي ال تتجاكز حدكد الحصر كاالنييار المقاس بقياس  ،HADSكسج ؿ ارتباط إيجابي

بنكعية الحياة ،خبلصة القكؿ اف النسبة العالية لؤللكستيميا اعتبرت بمثابة حماية كأثارت مسألة الضركرة كنكعية
التدخؿ المحتمؿ لعمـ النفس األكراـ .دراسة أخرل قاـ بيا عدد ميـ مف الباحثيف ()Amani et al, 2006 :82

أجريت حكؿ األلكستيميا مرتبطة بنشأة السرطاف فتقكؿ ىذه الدراسة أف النتائج الخاصة األلكستيميا غير متبلئمة،
كىناؾ ارتباؾ قكم بكجكد نقص كبير فيما يخص الدراسات النظرم ة ،كقد كضع الباحث  Todarelloكاخريف اختبار
شخصت بالسرطاف
الشخصية ،عمي عينة  266امرأة قامت مف قبؿ باألشعة عمى الثدم فالمقارنة بيف  09مريضة ّ
بكؿ كضكح .كنفس الباحث قاـ
كباقي المريضات الغير مصابات ،فالمجمكعة األكلى أظيرت سمات األلكستيميا ّ
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بدراستيف  0489-0442ككانت النتائج تقكؿ اف نسبة األلكستيميا عند النساء المصابات بسرطاف الدماغ مقارنة
بالنساء الغير مصابات تبقى مرتفعة جدا .إضافة إلى الدراسات النفسية التي قاـ بيا مجمكعة مف الباحثيف مختصيف
في عمـ النفس العيادم كعمـ األكراـ النفسي ىناؾ دراسة مست الكظيفة العصبية المخية بحيث أف Nemiah JC ,
) )1977 : 199-206اعتبر بأف األلكستيميا ىي إشارة لعدـ تكظيؼ متتالي ،ىك انتقاؿ متدىكر لممعمكمات مف
الجياز الممبي إلى الجياز الفصي الخارجي ،كىذا ما يجرم أثناء العمميا ت الذىنية التي تساعد بالخصكص عمى

الترميز كالتمثيؿ الذىني لمكضعية .قد يؤدم ىذا البلتكظيؼ إلى تغيير التركيبة المستقمة لبلستجابات االنفعالية كذلؾ
حسب ( )Ledoux et al, 2000 : 157-172يكجد طرفيف مخييف تؤدم إلى اإلجابة االنفعالية ،األكلى عبر
التبلمكس ( )Thalamusكىي مباشرة كغير كاعية كتحرر إجابات سر يعة لمجياز المستقؿ كلمجياز الغدم ،كالثانية
عف طريؽ التبلمكس كالجياز القشرم الخارجي كغير مباشر نكعا ما ،يمس الميكانزمات المعرفية المعقدة كالجياز
الخاص بالتماثبلت كالذاكرة .فالتجارب االنفعالية الكاعية تنمك مف خبلؿ اإلدماج داخؿ الذاكرة كمف عممية التقييـ
لممثيرات اآلتية مف الطريقيف .إذف األلكستيميا ىي أساس اضطراب تنقؿ المعمكمات داخؿ الطريؽ الذىني .فيما

يخص األشخاص األلكستيميا فاف( )Lane et al, 1998 : 525-535آثار نظرية مضمكنيا أف األحداث المتداخمة
تثير إجابة انفعالية مرتبطة بالكعي االنفعالي المحدكد ،ىذا يعني أف ىؤالء األشخاص حيف يككنكا في كضعية تنشيط
انفعالي تككف لدييـ مظاىر مستقمة سمككية لبلستجابة االنفعالية ،لكف بسبب نقص الكعي االنفعالي لدييـ يقر كف

بعدـ اإلحساس (أم البركدة العاطفية) ،كذلؾ فاألشخاص المسنيف لدييـ انفعاالت لكف ال يعترفكف بيا ،يعممكا عمي
إعدادىا كايصاليا كتعديميا ،قد يغمب عمييـ االستجابات الفيزيكلكجية عمى حساب االستجابات الذىنية.
أما النظرية التحميمية لمفيكـ األلكستيميا كعبلقتيا بالشخصية ،لقد أثرل مفيكـ األلكستيميا المناقشة فيما يخص
عبلقتيا بسمات الشخصية المنضبطة أـ حالة ثانكية مؤقتة تظير عند الفرد في كضعية خطر .كقد كاف

( )Freyberger H , 1977 : 337 -342ىك األكؿ الذم اقترح مناقشة األلكستيميا األكلية األلكستيميا الثانكية،
فاألكلى تعتبر عامؿ استعداد لظيكر االضطرابات السيككسكماتية بي نما الثانية ىي عامؿ كاؽ ضركرم يقؼ عكس
مفيكـ المرض ثابت ب عمؽ في عممية االقتصاد المعرفي لمفرد كيككف بمثابة الكظيفة القاعدية أما الثانكية فيي
مرتبطة بحادث مصدـ معركؼ باستعماؿ الميكانزمات الدفاعية خاصة النفي الذم يحمي المريض مف كاقع صعب.

كتعتبر األلكستيميا الثانكية حسب(  0411( )Kristal et al,حالة إستراتيجية قريبة مف استراتيجية التكيؼ تساعد

عمى تسيير القمؽ الذم يأتي مف كضعية ضاغطة .لكف أماـ الصعكبات ،عمينا أف نميز بيف األلكستيميا األكلية
كالثانكية كىنا تأتي فكرة ( )Taylor : 1997الذم جاء ليقترح األلكستيميا كسمة لمشخصية المنضبطة تسمى

"األلكستيميا سمة" ،إذا كانت ىذه األخيرة سمة ثانكية لمشخصية في ىذه الحالة اقترح الباحثاف في ( Costa et Mc
 )Crae, 1987أف يضعا األلكستيميا مع األبعاد الكبلسيكية لمشخصية حيث أف األبحاث األكلى أظيرت أف

األلكستيميا ىي سمة لمشخصية المرّكبة تككف عناصر العصابية كاالنبساطية كاالنفتاح  ،فيي مرتبطة بالميكؿ
لئلحساس المعمؽ لمضيؽ االنفعالي ،كبالقدرة الناقصة لئلحساس باالنفعاالت اإليجابية ،إقباؿ ضعيؼ لمحياة االنفعالية
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كىذا ما يقترب بفكرة ( )Thomas C.B, 1974 : 245قائبل بأف األشخاص الذيف لدييـ است جابة ضعيفة ،كمزاج

مكح د يعانكف بصمت كبكحدة كبيرة داخمية ،لدييـ نسبة  00مرة دلؾ عمي التعبير عف االنفعاالت .أكثر لئلصابة
بالسرطاف ،أما األشخاص الذيف لدييـ اختبلؼ في المزاج كحصر يساعدىـ إذف تعتبر أىمية مصطمح "األلكستيميا"
كمصطمح "التفكير العممي" أمر مؤكد لدرجة اعتبارىا قكة جديدة بعد التشخيص في ميداف طب السككسك ماتية التي

ترتكز عمى الصراع أدمجت في كسط المقاييس الشخصية في ميداف البحث السيككسكماتي .النفسي أـ تدمجو كقد
أشار ( )Baldoni F et al , 2005 :69مشي ار مؤخ ار بأف األلكستيميا قد ()Rafanelli, Fava et coll, 1995
يعتبركنو نظاـ تشخيصي يضاؼ لمنظاـ التقميدم األخرل كىذا ما حاكلنا ضبطو فيما يمي حسب الباحث (L ICD-

 DSMI Fava et Rafanelli (1995، 10يساعد عمى كصؼ دقيؽ ككامؿ لممرضى الذيف تـ اختيارىـ في البحث
(  DCPR) Fava et Rafanelli 1995حسب التشخيصية المقاييس
أ -يجب كجكد ثبلث معايير عمى األقؿ مف الستة التالية0
.0عدـ القدرة عمى استعماؿ ا لكممات المبلئمة لكصؼ االنفعاالت.

 .2الميؿ لمكصؼ الدقيؽ أكثر مف كصؼ النفسية مثبل ظركؼ الحدث أكثر مف
األحاسيس.

.9غياب عالـ خيالي ثرم.
 .9محتكل التفكير مرتبط أكثر باألحداث الخارجية كليس باالستيامات
كاالنفعاالت.
.8استجابات جسدية حالية ال شعكرية المرتبطة بتجارب نفسية متعد دة.
 .0انفجار عرضي لكنو عنيؼ كغير مبلئـ لمسمكؾ العاطفي.

ب -ظيكر األلكستيميا ال يككف فقط كقت اضطراب المزاج أـ مخاكؼ اجتماعية أـ اضطراب ذىني عضكم.
تخصيص النكع0
REPVASIVO. 1

كؼ الغضب أـ إلى حد سمكؾ مؤكد.
.2مف كضعية محدكدة لحد ّ
بالنسبة الرتباط األلكستميا بالمف اعة في ىذا المفيكـ نجد أعماؿ تقيـ الكظيفة األلكستيميا عمي الكظيفة المناعية كىك

ارتباط ميـ بالخصكص حيف يتجسد عمى شكؿ نفسي عصبي ،ىرمكني مناعي ،فإف إثارة محكر قشرة الكظر
كالمحكر الكد م قد يككف ىك المسؤكؿ عمى اضطراب الك ظيفة المناعية عمى المدل المتكسط .بالنسبة لبعض

المؤلفيف يقكؿ ( )Corsos et al ,2003 : 147إف الحفاظ عمى إثارة المحكر الكدم كقشرة الكظر قد يككف مسؤكؿ
عمى القضاء عمى المناعة ،ممكف أف يككف ليا انعكاسات جسدية عمى المدل الطكيؿ ،فدراسة Tordarello1997
قيمت الفحكصات في طب النساء كالتي تكشؼ دكريا اإلصابات ما قبؿ السرطاف لمنطقة عنؽ الرحـ كالرحـ ك029

امرأة سميمة مف أمراض معركفة ،فاف عدد األلكستمييف حسب ( )TAS-30كعدد الممفاكيات المكجكدة ( Typage,
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 .)2, 3, 4, 8كاف فحص المرضى مف طرؼ مختصيف في النساء كمف خبلؿ الفحكصات العيادية كالشبو العيادية
المحصؿ عمييا ،العناصر التشخيصية كقرار اختبار التحاليؿ  Biopsieكانت كاضحة حيث يكجد عند المرضى

(عددىـ  )99إصابات ما قبؿ السرطاف تمس عنؽ الرحـ ،يقدر عدد المصابيف األلكستيميا كىك  %92.8كىك عدد
مرتفع إذا قكرف بالعدد اإلجمالي .كفي األخير نستطيع القكؿ أف المعطيات تبقى متعددة كمتناقضة ،كتستطيع القكؿ

كدلؾ أف الشخص األلكستيميا لو حساسية كىشاشة تجاه الضغكطات مرتبط بإثارة دائمة لمحكر غدة محكر القشرة
الكظرم المسؤكلة عف ضعؼ المناعة مع تنشيط السيتككنيف لتعكيض (المادة المسؤكلة عمى االتصاؿ المفرزة مف

طرؼ الجياز المناعي) كىذا ما يؤدم إلى إثارة االستجابة المناعية ،كذلؾ نظرية انعداـ الكظيفة السيتككينية المرتبطة
بتدني االستجابة المناعية عند األشخاص األلكستمييف المحتاجيف لمدعـ.
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الفصل الثالث
الوضعية النفسية المرضية لسرطان الثدي
االضطرابات النفسية المرضية لسرطان الثدي:
يشكؿ السرطاف تيديدا أساسيا كتغيرات مركبة تمس حياة المصابة اليكمية ،كضعيتيا االجتماعية ،محيطيا ،كؿ ما

تعكدت عميو المصابة يتغير .فيستجيب الفرد بالقمؽ أماـ ىذه الكضعية التي ال تستطيع تحمميا بحيث تتجاكز قدراتو
كحسب ( ) Lazarus et al, 1984ما يؤثر عمى جكدة حياة الفرد ،يتكقؼ ىذا التأثير عمى الفرد ،محيطو ،اف
المكقؼ الذم مر كيمر بو الفرد لو تأثيرات مختمفة ،نتكمـ ىنا عف الضغط المدرؾ .لمكاجية القمؽ يمجأ الفرد إلى

تكظيؼ قدرات معرفية ،سمككية انفعالية كما يمجأ إلى تبني ميكانزمات دفاعية خاصة بو لمتكيؼ مع الكضعية .ت
عتبر التجربة الشخصية لمفرد في معالجة مثؿ ىذه الكضعيات سكاء كانت ناجحة أك فاشمة فينتج عف ذلؾ أحاسيس

إيجابية اتجاه الفريؽ الطبي إذا كاف ىذا األخير في المستكل أك ال كذلؾ إذا لـ يتـ إتباع كاحتراـ عقد الشفاء كالذم
غالبا ما يككف ضمني كذلؾ لو تأثير ىاـ عمى ثقة المصاب في فريقو الطبي .لذلؾ فإنو مف المراحؿ الحرجة مف
المرض .الضركرم التعرؼ عمى ردكد األفعاؿ النفسية كالتي يمر بيا المصاب خصكصا في0

التكيف اضطرابTrouble de l’adaptation :

المصاب ،الحفاظ عمى أعمى مستكل كظيفي ممكف يظير ذلؾ مف خبلؿ استجابات تسبب السرطاف في مجمكعة مف
االستجابات المعرفية االنفعالية كالسمككية ،يحاكؿ المصابيف .حسب ( )Delvaux et al , 2002 : 67ييدؼ
التكيؼ النفسي إلى الحفاظ عمى الكحدة النفسية كالجسيمية ،إلى تعكيض االضطرابات المختمفة التي يمر بيا

المصابكف .إف ردكد األفعاؿ النفسية التي تحصؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ المرض كالتي تككف ناتجة عف تداخؿ
مكحد بيف ذكريات التجارب السابقة ،إدراؾ مختمؼ التيديدات المستقبمية التي قد تحصؿ .قد تنجح ردكد األفعاؿ تمؾ

في الكصكؿ إلى التكيؼ كما قد تفشؿ .إف حالة الضيؽ االنفعالي الناتجة تظير عمى شكؿ قمؽ كاكتئاب تصاحب
المصاب منذ المراحؿ األكلى مف المرض 0ظيكر األعراض األكلى ،التشخيص ،مرحمة العبلج ،مرحمة االنتكاسة كما
ينتج عنيا مف يأس المرحمة ما قبؿ النيائية ،المرحمة النيائية التي تتسـ بأضرار نفسية ىامة .يختمؼ التكيؼ مع

السرطاف مف حالة إلى أخرل .الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي لؤلمراض العقمية ( )DSMIV.TRيضع مجمكعة

خصائص يصؼ مف خبلليا0
اضطرابات التكيف:

.0ظيكر مجمكعة أعراض تمس الجانب االنفعالي كالسمككي ،ىذه األعراض تككف ناتجة
عف عكامؿ مقمقة معاشو لمدة ثبلثة أشير.

.2ىذه األعراض أك السمككيات تككف دالة اكمينيكيا ،المعاناة المعاشة تككف ىامة مبالغ فييا
(المكقؼ ال يحتاج تمؾ المعاناة) ،التأثير يمس الجانب االجتماعي كالميني.

 .9ىذه األعراض ليست ناتجة عف اضطراب عقمي أك عف حالة حداد.

 .9بعد زكاؿ العكامؿ المسببة لمقمؽ ،ال تستمر األعراض أكثر مف  0أشير بعد ذلؾ.
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األ مراض السرطانية ينتج عنيا فقداف االستقبللية ،ضركرة الخضكع إلى أنكاع متعددة مف الفحكصات ك العبلجات،
يتأثر الدكر االجتماعي لممصاب كبيذا مف الصعب كضع حدكد مكضكعية لما ىك عادم أك متكقع .إنو مف الميـ

عدـ إىماؿ ىذه االضطرابات لما بيا مف تأثير عمى حياة المصابة اليكمية خصكصا ك إف ىذه االضطرابات ترفع مف
احتمالية االنتحار لدل المصابة )Chantale , R, 1998 : 19(.في دراسة لػ  Leveuse Greenأجريت

في 0422عمى نساء مصابات بسرطاف الثدم في مراحمو األكلى 0االتجاىات النفسية المعتمدة مف طرؼ المصابات
اتجاه إصاباتيف تـ تقييميا ثبلثة أشير بعد عممية االستئصاؿ ،اليدؼ مف الدراسة كاف تقييـ االستجابات النفسية

المستمرة كليس تمؾ المؤقتة لذلؾ لـ يتـ التقييـ قب ؿ ثبلثة أشير أيف القمؽ لدل المصابات كاف حاد ا ،ثـ تحديد
االستجابات في فئات0
.0الفئة السمبية( 0االستجابة التجنبية اإليجابية) تتجو المصابة إلى نفي أك التيكيف مف خطكرة اإلصابة.
.2الفئة الثانية( 0استجابة مقاكمة) تككف المصابة إيجابية ،فتعتبر اإلصابة كتحدم.
.9الفئة الثالثة 0تككف المصابة عمى دراية بأنيا تعاني مف السرطاف كلكف ردة فعميا تككف

جبرية.

فيما يخص النكع األكؿ ىناؾ يأس ،عجز ال يستطيع الفرد تحمؿ اإلصابة فيككف متشائـ .أما فيما يخص النكع

االنشغاؿ ،القمؽ 0تتسـ استجابات المصابة بالقمؽ .ىذا القمؽ يككف كاضح كمستمر ،عندما تتبعكا المصابات لمدة 08
سنة تكصمكا إلى أف  %98مف المصابات المكاتي استجبف بالنفي أك بالمقاكمة كالتحدم كانت ال زاؿ عمى قيد الحياة

كيتمتعف بصحة جيدة مقارنة بالمصابات المكاتي أثبتف استجابات مغايرة أيف كانت النسبة فقط  .%02استراتيجية
التكيؼ قريبة مف سيركرة التكيؼ بؿ يعتبر ميكانزـ أساسي لو.
أما فيما يخص الفرؽ بيف ( )copingاستراتيجيات التكيؼ كالتكيؼ فيذا االخير مصطمح كاسع ،بينما  copingىك

مصطمح خاص نقصد بو التغيرات الحاصمة في المحيط كالتي تشكؿ تيديد بالسنة لمفرد .بالنسبة ( Bruchon,

 )schweitzer. M, 2002أكؿ مف استخدـ المصطمح كاف كؿ مف  Laumier, Lazarusفي Le coping
 1978ىك مجمكعة مف العمميات تتكسط الفرد كمحيطو الذم يشكؿ تيدد بالنسبة لو بيدؼ التحكـ ،تحمؿ أك الحفاظ
مف تأثير ىذا األخير عمى الراحة الجسمية كالنفسية لمفرد .ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر عمى إدراؾ الفرد لمكضعيات المقمقة
كالعكامؿ الكاقعة لمشخصية 0كالتفاؤؿ ،الجمد  ،La résilienceالقدرة عمى مراحؿ مف مرحمة كؿ Delvaux , N (.

 )et al , 2002 : 200حسب كذلؾ ، L’enduranceالتحمؿ اإلصابة تتميز بردكد أفعاؿ نفسية ناتجة عف التدخؿ
المعقد بيف الخبرات السابقة ،إدراكات المخاطر المستقبمية باإلضافة إلى القدرات المكجكدة (الشخصية ،الحالة

الجسمية ،التكفؿ االجتماعي) ردكد األفعاؿ تمؾ قد تؤدم إلى التكيؼ أك عمى العكس تؤدم إلى الفشؿ كبالتالي إلى
الضيؽ النفسي .يمكف إضافة اضطرابات التكيؼ إلى مفيكـ الضيؽ النفسي ،ىك حالة ضيؽ انفعالي "غير عادم".
يمكف تشخيصو كما يحدده  DSMIV.IRتظير في اضطرابات التكيؼ أعراض تككف دالة إكمينيكيا تمس الجانب
االنفعالي كالسمككي تؤثر عمى كظيفة الفرد كتتسبب في معاناة ىامة 0معاناة أكبر مف تمؾ المتكقعة كذلؾ حسب
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 Ferreriفي مرجع ( .)Graziani, p et al, 2001ما يميز اضطرابات التكيؼ ،إف االستجابة (األعراض
المرضية) تتبع عامؿ مفجر (عامؿ مقمؽ) .فيما يخص السرطاف يصعب كضع حدكد مكضكعية لتساعد عمى تحديد

االستجابات العادية مف تمؾ المرضية كما يصعب في ىذا المجاؿ كضع محددات خاصة ،كلذلؾ استجابات
المصابات غالبا ما تقيـ مف طرؼ الطبيب .الجدكؿ رقـ  9.2بكضع الخصائص التي تساعد عمى التمييز بيف 0حالة

التكيؼ مح اكالت التكيؼ ،اضطرابات التكيؼ كاالضطرابات العقمية اليامة .فيما يخص محاكالت التكيؼ يصفيا كؿ
مف ( )Delvaux, N et al , 2002 : 141بأنو االستثمار اليدؼ منو الحفاظ عمى مستكل تكيؼ بدكف فقداف ىاـ

كمستمر لسيطرة عمى الكضعية الجديدة الناتجة عف تقديرىا لذاتيا كعمى قدرتيا عمى التحكـ في الكضعية الحالية
كالمستقبمية .اإلصابة ،ىذه المجيكدات المبذكلة لمكصكؿ إلى التكيؼ يسمح لممصابة بالحفاظ عمى الصحة النفسية.
االستنتاجات والتوصيات

أكال 0نتائج البحث

تناكؿ ىذا الب حث كاقع الصحة النفسية لدل المرأة المصابة بسرطاف الثدم .كاف اليدؼ مف البحث تحديد مفيكـ
الصحة النفسية انطبلقا مف المفاىيـ النفسية العيادية في ميداف عمـ النفس العيادم عامة كعمـ األكراـ النفسي خاصة.

ثـ انطمقت
الباحث في البحث عف ك اقع الصحة النفسية لدل عينة مف المصابات معتمدة عمى األبعاد النفسية الثمانية التي تـ
تحديدىا في بناء مقياس الصحة النفسية كالتي عكست سكء الصحة النفسية كذلؾ حسب النتائج التالية .أف التجربة
البحثية كالدراسات السابقة أظيرت أف المصابة بسرطاف الثدم ،كيفما كانت اؿ فئة العمرية التي تنتمي إلييا كانت
شابة أك مسنة فإف التشخيص ،اإلعبلف كالعبلج المرتبط بالسرطاف يمثؿ ضغطا نفسيا كجسديا شديديف ذات تأثيرات
نفسية ،فيزيكلكجية كنفس اجتماعية ميمة قد تمتد إلى سنكات طكيمة بسبب االنتكاسات ،المضاعفات الجانبية بعد

االستئصاؿ الكمي أك الجزئي لمثدم أك الثدييف كالعبلج كالحركؽ التي يخمفيا العبلج الكيمياكم كاألشعة ،انخفاض
الميبدك بسبب اضطراب كانخفاض اليرمكف األنثكم أك ظيكر سف اليأس المبكر ،كما ينجز عنو مف اضطرابات
نفسية ،جسدية كعدـ القدرة عمى اإلنجاب ،انخفاض نسبة االنسجاـ العاطفي خاصة أف المصابات يعممف أنيف

معرضات إلى معاكدة السرطاف أك انبثاثو.

فقد دؿ عمى أف الفئتيف االجتماعيتيف (عزباء ،متزكجة) تعيشاف نفس الكضعية النفسية مف حيث الصحة النفسية
كذلؾ ألنيما تعيشاف نفس المصير كالمخاطر بسبب إصابتيما بالسرطاف ،الظاىر أ ف كضعياتيما االجتماعية لـ تؤثر
تماـ عمى معاشيما النفسي كذلؾ بسبب كجكد مخاكؼ مف فقداف الزكج بسبب تغير الصكرة الجسدية الناتجة عف
إصابة الثدم ،استئصالو ،االضطرابات الجنسية ،عدـ القدرة عمى اإلنجاب نقص في تقدير الذات .أما عف العزباء

فغالبا ما تظير لدييا انييار لمصكرة المستقبمية مف حيث االسيامات ( الزكاج ،اإلنجاب ،العمؿ ،الدراسة ،السياحة
 )...كخاصة أف الزكاج ال يتـ في مجتمعنا إال عندما تتكفر لدل المرأة كامؿ الصحة النفسية كالجسمية لكف يبقى
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المجاؿ مطركح مف حيث الرعاية النفسية الذم ال يزاؿ يعرؼ تأخ ار معتبرا .حاكلنا في البحث مدل تأثير المستكل

التعميمي عمى األبعاد النفسية ككؿ لمصحة النفسية ،كالظاىر أف ىناؾ بعض الدراسات انسجمت تماما مع نتائج
البحث كأخرل لـ تنسجـ .أما عف نكعية الحياة الجسدية فقد بينت الدراسات السابقة كجكد تأثير مضاعفات السرطاف
مف آالـ ،استئصاؿ كعبلج الكيمياكم.
ثانياً :المقترحات

 -0اجراء دراسات تجريبية كتتبعية تتناكؿ ىذه الشريحة مع شرائح االخرل مف المصابيف بيذه االمراض .
 -2انشاء مراكز الدعـ النفسي كاالجتماعي لبلىتماـ بيذه الشريحة مف المصابيف.

 -9تكفير كؿ المستمزمات الضركرية لممصابيف مف ادكية كعبلجات اخرل لغرض العبلج كلتخفيؼ مف معاناتيـ.
 -9عقد ندكات ككرش عمؿ ثقافية تبيف لمناس كألىالي المرضى خطكرة االصابة بيذه االمراض كاستكشافيا
المبكر.

 -8مفاتحة الجيات المعنية لغرض المكافقة عمى فتح عيادات العبلج النفسي.
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المصادر
 -0أحمد محمد عبد الخالؽ ( 0)2660أصكؿ الصحة النفسية ،دار المعارؼ الجامعية ،االسكندرية92،
 -2بشبلغـ يحي ( 0)2600مدخؿ الى منيجية البحث النفسي كالتربكم .الناشر 0كنكز ،الجزائر11 ،

 -9بكماف ،كيتاكر.ت ( 0) 2660سرطاف الثدم ،دار الطبيعة ،أكاديميا 0ترجمة جكلي صميبا ،بيركت01-24-96 ،
 -9الجراح البركفسكر حساـ أحمد فؤاد(www //tabebak.Com :(2013

 -8جمعية مساعدة المرضى المصابيف بالسرطاف ( 2606(0 066سؤاؿ كجكاب حكؿ سرطاف الثدم ،جمعية البدر البميدة ،الجزائر
 -0حامد عبد السبلـ زىراف ( 0)0422الصحة النفسية كالعبلج النفسي ،عالـ الكتب ،ط ،2القاىرة
 -2دانياؿ ريغ ( 0)0419معجـ عربي فرنسي/فرنسي عربي .السبيؿ 0مكتبة الركس ،باريس

 -1رمضاف محمد القذافي ( 0)0441الصحة النفسية كالتكافؽ ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر.
-4سامر جميؿ رضكاف ( 0)2669الصحة النفسية ،الطبعة الثانية دار النشر كالتكزيع ،األردف.

النفس الصح م ،الطبعة األكلى ،جامعة عماف ،األردف126 ،
-06شيمي تايمكر ( 0)2661عمـ ّ
-00صبلح مخيمر ( 0)0424المدخؿ الى الصحة النفسية مكتبة األنجمك مصرية  ،ط _9القاىرة،

-02عبد الباسط محمد السيد( 0)2664السرطاف ،أسبابو كعبلجو الطبعة الثانية ،دار النشر ألفا ،مصر
 -09عبد السبلـ عبد الغفار ( 0)2660مقدمة في الصحة النفسية دار النيضة العربية ،القاىرة،
قائمة المراجع بالمغة العربية

-09فقيو العيد ( 0)2600نحك تأصيؿ مفيكـ الصحة النفسية ،ط ،0كنكز لمنشر كالتكزيع الجزائر

-08فقيو العيد( 0)2668التجربة الصكفية كمصدر لبناء تصكر حكؿ الصحة النفسية "دراسة سيكك مترية مقارنة بيف التجربة الصكفية كعمـ
النفس الحديث" أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في عمـ النفس جامعة كىراف ،الجزائر20، 1 ،

-00فيمي عمي ( 0)2664عمـ نفس الصحة ،الخصائص النفسية اإليجابية كالسمبية لممرضى
كاألسكياء ،دار الجامعة الجديدة لمنشرة ،مصر 29، 22، 99، 99

-02فيمي مصطفى ( 0)0426االنساف كالصحة النفسية ،األنجمك المصرية ،القاىرة209 ،

-01القريطي أميف ( 0)0441في الصحة النفسية ،دار الفكر العربي ط ،0القاىرة21، 24، 04 ،
 -04كفافي عبلء الديف ( 0)0442الصحة النفسية ،طبعة ،9إمبابة ىجر لمطباعة كالنشر90 ،

-26مجمة الشرؽ األكسط ( 0)2661الرعاية التمطيفية كأىميتيا لمرضى األمراض المستعصية ،العدد06401الرياض ,المممكة العربية
السعكدية.

-20محمد قاسـ عبد ااهلل ( 0 )2669مدخؿ إلى الصحة النفسية ،الطبعة الثانية ،دار النشر األردف22،
-22محمكد شاىيف األحكؿ ،عدناف مرداد ،حسنة الغامدم ،ايماف ىشاف ياركـ)2609( ،
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-29مختار حمزة ( 0)0420ارش اد اآلباء كاالبناء ،مكتبة الخانجي الطبعة الثانية ،القاىرة
-29مصطفى فيمي( 0)0420الصحة النفسية ،مكتبة الخانجي ،القاىرة00 ،

-28المطيرم مرتضى (0494ق) 0حقكؽ المرأة في اإلسبلـ طبعة  ،9بيركت 0الدار اإلسبلمية،
18ػ10
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