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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
   2جامعة سطيف 

  
  

  
  و االجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم 

   رطوفونياعلوم التربية و األ قسم علم النفس و
  :الرقم التسلسلي

  

  األطروحةعنوان 
  

  

  

  

  

  علم النفس الصدمة :أطــــروحــة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العيادي     
  

  :تحت إشراف                                       :             من إعداد الطالبة  
  شرفي محمد الصغير :د.أ                            حافري زهية غنية                           

   :لجنة المناقشة
  رئيسا         د رحال غربي محمد الهادي    أستاذ التعليم العالي جامعة الحاج لخضر باتنة        .أ
     مشرفا و مقررا               2التعليم العالي جامعة سطيف  أستاذ      د شرفي محمد الصغير    .أ
   ممتحنا         قسنطينة       2د شلبي محمد                  أستاذ التعليم العالي جامعة منتوري .أ
      ممتحنا             سكرةب خيضر محمد التعليم العالي جامعة  أستاذ            جابر نصر الديند .أ

       ممتحنا              التعليم العالي جامعة الحاج لخضر باتنة     أستاذ            جبالي نور الديند .أ  
    ممتحنا                           2أستاذ التعليم العالي جامعة سطيف    د لونيس علي              .أ

         
  
  

  

  للمرض في  التسيير الذاتي  Re-Mission لعبة الفيديو رومسيون  دور
 و إنعاش التوظيف العقـلي لدى المراهق المصاب بالسرطان
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  :ملخص
و العاب الفیدیو    « serious game » الجدیة  الموجھة لمرضى السرطان من العاب الفیدیو Re-Missionرومسیون المسماة تعتبر لعبة الفیدیو 

عند المراھق المصاب  في التسییر الذاتي للمرض لعبةھذه ال عن دور للبحث ھدفت الدراسة الحالیةو  ،أكثر تحدیدا « Health video games» الصحة
 . من جھة أخرى العقلي ھمھذا من جھة، و إنعاش توظیفبالسرطان 

الشعور بالفعالیة (انقسمت الدراسة إلى نوعین من التناول؛ تم مقاربة الشطر األول منھا و الخاص بالتسییر الذاتي للمرض و ما یندرج تحتھ من أبعاد 
و  لثاني من الدراسة و المتعلق بالتوظیف العقلي، أما الشطر ا Albert Banduraنظریة التعلم االجتماعي أللبرت بوندرال باالستناد )الذاتیة وجودة الحیاة

فتمت مقاربتھ باالستناد لمنطلقات مدرسة البسیكوسوماتیك التحلیلي لبیار  )الفضاء الخیالي، العقلنة، فعالیة الدفاعات(ما یندرج تحتھ من أبعاد 
  .  Pierre Martyمارتي

مراھقا و مراھقة لمعالجة فرضیات الدراسة في  63تملت الدراسة على عینة قوامھا اش. تجریبي و بقیاس قبلي و بعدياتبع فیھا المنھج الدراسة 
مجموعة ال منأفراد منھم بطریقة قصدیة  10اختیر  ثم .بین مجموعتین؛ تجریبیة و ضابطة )سن و جنس(بطریقة عشوائیة طبقیة شطرھا األول تم توزیعھم 

  . ضابطة لمعالجة فرضیات الدراسة في شطرھا الثانيالتجریبیة و 
 .ألجل تقییم التسییر الذاتي للمرض  PedsQl C.Mو مقیاسي جودة الحیاة  SEP مقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیةلتم االستناد  لمعالجة موضوع الدراسة

 . موجھة و اختبار الروشاخ لتقصي التوظیف العقلي نصف مقابلة بأسئلة
ق دالة إحصائیا بین المتوسطین وللمجموعتین الضابطة والتجریبیة وجود فر ةالحسابیی اتللمقارنة بین المتوسط" T"اختبار  الدراسة من خاللكشفت 

نتائج الدراسة  ، كما أظھرتآباءھمالحسابیین لصالح أفراد المجموعة التجریبیة حول الشعور بالفعالیة الذاتیة، و تحسین جودة الحیاة حسب المراھقین و آراء 
ما یشیر إلى أن المجموعة . المجموعة التجریبیة حول الشعور بالفعالیة الذاتیة و جودة الحیاة تعزى لمتغیر السن و الجنس عدم وجود فروق دالة بین أفراد

في التسییر الذاتي  Re-Missionلفیدیو األولى بخصوص الدور االیجابي للعبة االعامة التجریبیة استفادت من المعالجة التي تلقتھا و تحققت الفرضیة 
 .للمرض لدى المراھقین المصابین بالسرطان

بظھور  فضاء  خیالي أقل تدھورا في التطبیق البعدي  اختبار الروشاخ، تحقق فرضیة البعد األول في التوظیف العقلي تحلیل برتوكوالتكما كشف 
أما فرضیات البعد الثاني حول العقلنة فلم تتأكد تماما بخصوص التعبیر العدواني . المجموعة التجریبیة منھ في المجموعة الضابطة فيمقارنة بالتطبیق القبلي 

ة أما فرضی. أیضا  ، كون أفراد العینة الضابطة سجلوا نتائج جیدة بخصوصھاتمثیلة رغم التحسن الظاھر في باقي العناصر المشكلة للعقلنة/ و ربط عاطفة
في بعد  تأكد تماما بخصوص إنعاش التوظیف العقليتلم  Re-Missionما یشیر إلى أن دور لعبة الفیدیو . البعد الثالث حول فعالیة الدفاعات فقد تحققت

تجریبیة  اللذین تناولوا في المجموعة اللدى المراھقین العقلنة، غیر أن التحسن في أبعاد العقلنة مجتمعة تشیر إلى  توظیف عقلي أفضل و الذي تم إنعاشھ 
  .   Re-Missionلعبة الفیدیو 

Abstract 
The video game called (Re-Mission), destined for cancer patients, is considered as one of the «serious games» , and, more 

precisely, as one of the « Health video games ». The purpose of the present study is to search for the role of the (Re-Mission) 
game in self-management of the disease, in the case of a teenager suffering from cancer, on the one hand, and on the other, the 
resuscitation of the mental employment. 

We divided this study into two types of approaches; In the first one; concerned with the self-management of the disease, and 
what follows it as the dimensions (feeling of self-efficacy and quality of life); we achieved this approach by basing on Albert 
Bandura’s social learning theory,  

In the second one; concerned with mental use,  and what follows it as the dimensions (imaginary space, mentalization, 
effective defenses) ; we achieved this approach by basing on the premises of Pierre Marty’s analytical psychosomatic school.  
We applied, in this study, the  experimental method, with pre and post-measurment. The study included a sample of 63 male and 
female adolescents.To address the hypotheses of the study in their first half; we divided these adolescents, in the stratified random 
manner (by age and sex) into two groups; experimental and controlling one.Then we picked 10 members of them into two groups; 
experimental and controlling one, in the aim of dealing with the hypotheses of the study in their second half. 

To address the subject of the study, we relied on the measurment of the self-efficacy feeling SEP, and on the two quality 
standards of life PedsQl CM, in order to assess the self-management of the disease. We conducted a half-oriented questions 
interview, and we applied a Rorschach test to investigate the mental use. 

The study revealed, through the "T" test, for the comparison between the  average accounts of the  experimental and 
controlling groups; the presence of statistically significant differences, between the  average accounts in favor of the experimental 
group about the feeling of self-efficacy, and the quality of life, according to the teenagers and the their parents views. And the 
results showed the absence of significant differences between the members of the experimental group about the self- efficacy 
feeling and life quality, due to the variables age and sex. It indicates that the experimental group benefited from the received 
treatment. 

So, the first general hypothesis, was achieved, about the positive role of the (Re-Mission) video game, in the self-management 
of the disease, in adolescents with cancer. 

The analysis of Rorschach test protocols revealed, the achievement of the first dimension hypothesis about the mental use, by 
the emergence of a less deteriorated imaginary space, in the post application, compared with the pre-application in the 
experimental group than in the controlling group.  

The second dimension hypothesises, about mental functioning, did not come to complet certainty, about the aggressive 
expression and making connection between emotion/norma, despite the apparent improvement in the rest of the elements which 
are making mentalization, the fact that members of the controlling sample, registered good results about it, too.  

The third dimension hypothesises, about the efficacy of defenses have been achieved. It indicates that the role of the Re-
Mission video game was not sure exactly about the revitalization of the mental   functioning, ib the mentalization dimension, but 
the collectively improvement in the dimensions of mentalizing refers to a better mental use, which has been revived among 
adolescents in the experimental group which used the Re-Mission video game. 
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 مـقـدمـة

البحث العلمي دفعت والبیوكمائیة، وكذا تطور إمكانیات وأسالیب  إن تطور الدراسات الطبیة الفسیولوجیة  

باألطباء وعلماء النفس إلى االهتمام بالقدرات النفسیة الكامنة لدى اإلنسان، فنشأ تیار یؤمن بان الطاقة اإلنسانیة 

وابتعادا عن نظرة  .ة أوسع وأعمق من طاقته البدنیة ولهذا فان استخدام هذه الطاقة في العالج أمر البد منهنفسیال

تجاهلهم للمریض أمام العرض أو المرض لیتناولوا الفرد بطریقة ب ن في العلوم اإلنسانیةبعض األطباء الذین یشككو 

مجزأة، وابتعادا أیضا عن فكرة المعالجین النفسانیین الذین یرون النفس في كّل شيء لتغلیب النظرة النفسیة على أي 

نظرة شاملة و یدعوا لعالج تكاملي، ظهر فرع جدید یعرف بالمجال السیكوسوماتي والذي ینظر لإلنسان  ،علم آخر

یضع العضو الذي یهتم بعالجه في مجمل العضویة على أساس أن اإلنسان نظام دینامي یستجیب باستمرار للتغیرات 

  .البیئیة و النفسیة

و یشكل عبئا إن كان على المستوى العالمي  الممیتة المستعصیة و و یندرج مرض السرطان ضمن األمراض

من الحاالت  %50و على الرغم من إمكانیة الشفاء لبعض أنواع السرطانات التي تمس حالیا  .محليأو المستوى ال

ن كان إو التطور         و بالرغم من استمرار التقدم، (Heather Chappell et al, 2012)على المستوى العالمي 

و  یثیر الكثیر من الذعر و الخوفالتشخیص، الوقایة و العالج، فان هذا المرض ال یزال  على مستوى الكشف و

 حول السرطان في العالم معهد األبحاثو قد كشفت الدراسة التي قام بها . به الحاالت و اإلصاباتعدد  ا فيتزاید

(WCRF) World Cancer Research Fund   ملیون حالة سرطانیة جدیدة تسجل سنویا 12إلى أن  2011في .

كما تشیر التوقعات . األخیرةالسرطانیة خالل العشریة  اإلصاباتفي  %20سبة ن زیادة سجل قدوحسب هذه المنظمة ف

 إلى 2020خالل العشرین سنة القادمة لیصل سنة  %50إلى أن إجمالي عدد اإلصابة بهذا المرض سیرتفع بنسبة 

. OMS المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة Gro Harlem Brundtland ملیون إصابة حسب ما صرح به 15

أن عدد الوفیات بسبب اإلصابة  OMSیتوقع خبراء  (Globocan 2008, IARC, 2010)و باالستناد إلحصائیات 

 و أن هذا العدد سیتزاید ،ن لم تتخذ اإلجراءات الالزمةإملیون وفاة  84إلى  2015و  2005السرطانیة سیصل بین 

 .لوحدها 2030سنة  وفاة ملیون حالة 13.1صل إلى یل في االرتفاع

صرح وزیر الصحة و السكان و إصالح المستشفیات جمال ولد عباس في إطار افتتاح أما في الجزائر فقد 

ارتفاع مستمر في عدد حاالت هناك  أن »واالبتكار التكنولوجيالتحدیات : السرطان «الیوم العلمي لألنكولوجیا 

، فقد 2006ألف إصابة جدیدة قبل  30بمعدل  بعدما كانت الزیادة السنویة تسیرف. اإلصابات السرطانیة بالجزائر

أكدت األرقام المقدمة في الیوم كما  (Kourta, 2012, p.13) .2012سنة  حالة 43.000سجل أزید من 

سكان والیات الشرق القائمة في األكثر إصابة بداء السرطان بنسبة  التحسیسي الذي نظمته جمعیة أمل بباتنة تصدر

االبیدیمیولجیة  ةدراسالنتائج  كما أسفرت )9.، ص2010مهیرة، ( .والیة سطیف المرتبة األولى احتلت، حیث 43%

حالة سرطانیة  2912ل یسجعلى ت بوالیة سطیف إلصابات السرطانیة في فئة المراهقین و الشبابا التي ركزت على

 ,Hamdi chérif et al, 2012). %19أي بنسبة  ،2008و  1986بین  )سنة 19- 15(المراهقین  من فئة
p.151) 

جل محاولة الحّد ألو نظرا لالنتشار الكبیر لهذا المرض وفتكه بالكثیرین، یبذل الباحثون الكثیر من الجهود 

و اإلنسانیة، وتعتبر طریقة  من هذا االنتشار مستغّلین في ذلك كّل التطورات التي تأتي بها مختلف العلوم النفسیة
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Carl Simonthon ن نوعها في عالج مرضى السرطان من خالل عملیة االسترخاء والتخّیل، وكذا طریقة األولى م

Francine Shapiro  والتي تتمثل فلسفتها العالجیة في دور التخّیل الموجه في تقویة جهاز مناعة البدن وخلق

التي حملتها ثورة كما لم یستثني الباحثون في ذلك التطورات .  EMDRالصور الذهنیة االیجابیة من خالل تقنیة

  النفسیةو  الجسدیةالحالة جدیدة للتعامل مع مكتسبات العصر واستغاللها في تحسین  اأفكار  أنتجتاالتصاالت التي 

  . لألفراد

    .و قد عرفت السنوات األخیرة تزایدا في المعدات المعلوماتیة و أصبح الكمبیوتر یغزو البیوت أكثر فأكثر

أخذت المرتبة األولى فیما یخص الوسائل  فإن االهتمام بألعاب الفیدیو تطور بتطور األلعاب بذاتها و ،و بالموازاة

ملیار یورو نهایة  41.5بعدما قدرت قیمتها بحوالي  2013ورو سنة یملیار  60الترفیهیة إذ تجاوزت مدخوالتها 

 10ذلك مدخوالت شبابیك السینما، متجاوزة ب .2016ملیار یورو سنة  79یقدر أن تصل إلى حوالي  و 2011

اندهاشها عن  عن أعربتقد  du Fretayو كانت (IDATE, 2013) .ملیارات منها موجهة أللعاب الفیدیو الجّدیة

یمضي أكثر  ثلثهم ،الفیدیو بألعابمنهم یلعبون  %96حیث المكانة التي تحتلها العاب الفیدیو في حیاة فئة المراهقین 

   (Brizé, 2009, p. 26) .ساعات عند الذكور 7تصل إلى  قد ،في اللعب أسبوعیاساعات  5من 

تفطن علماء النفس والمعالجین لهذه النقطة و أصبحت ألعاب الفیدیو تستغل كوسیلة عالجیة في مجال قد و 

 و         الصحة النفسیة وأیضا كوسیلة عالجیة مكملة للعالج الفیزیائي والدوائي في مجال الصحة العضویة

 .  Griffith (2008). واضح على البناء الشخصي للفرد على كل األصعدة األمراض المزمنة لما لها من تأثیر

من عناصر بما تحویه انطالقا من منافع ألعاب الفیدیو عامة وتأثیراتها االیجابیة بما توفره من قوة وجاذبیة و  و

كون ثقافة ألعاب الفیدیو بدأت تنتشر في بلدنا بشكل  تحفیزیة، و من خصائصو ما تثیره  التشویق والمتعة واإلبتكاریة

كي تكون الموجهة للمراهقین المصابین بالسرطان  Re-Mission المسماة رومسیون اخترنا لعبة الفیدیو ،ملحوظ

   .ستغالل جانبها االیجابي كطریقة عالجیةالمفتاحنا في هذه الدراسة 

كّون تشخیص السرطان، مآله وآمال الشفاء لدیهم أسوأ مقارنة بفئة الصغار، كما  و قد تّم االهتمام بهذه الفئة

أنهم أقل مثابرة و انتظاما في تتبع نظام العالج الدوائي مقارنة باألطفال و الراشدین و ذلك لتجنب اآلثار الجانبیة 

جودة حیاة  لى تدني مستوىكما أن عدد من الدراسات قد أشارت إ .(Hervé, 2002). الناجمة عن العالج الكیمائي

لدى هذه التسییر الذاتي للمرض و نقص في شعورهم بفعالیتهم الذاتیة ما یشیر إلى تدني مستوى مرضى السرطان 

 2002ضد السرطان سنة كالدراسة االستقصائیة التي قامت بها الفیدرالیة البلجیكیة  .الفئة من المرضى بالخصوص

  (Fonseca et coll, 2011)و دراسة 

، لنیل شهادة اللیسانس التخرج مذكرةفي إطار انجاز  2007سنة  بها مكملة للدراسة التي قمنا الحالیة دراسةفال

من خالل دراسة تأثیرها  تم تناولها من منظور سلوكي معرفي على عینة من المراهقین المصابین بالسرطانحیث 

سجلناها آنذاك و المالحظات التي  أثارت بعض و قد .بفعالیتهم الذاتیة و جودة حیاتهمعلى شعور هؤالء المرضى 

و في آخرها بعض التساؤالت التي نرغب  التجربة أثناءفي التي استرعت أیضا انتباه األطباء و أولیاء المرضى 

، معرفي، سیكوسوماتي تحلیلي سلوكي: نطمح في الدراسة الحالیة تناولها انطالقا من منظور تكاملي إذ .البحث فیها

 شعورلمرض من خالل ل الذاتي یریتسالفي  Re-Mission  في محاولة لتسلیط الضوء على دور لعبة الفیدیو
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توظیفه العقلي  إنعاشو دورها في  حیاته هذا من جهة، جودةو تحسین  المراهق المصاب بالسرطان بفعالیته الذاتیة

  . أخرىمن جهة 

  .میداني آخر و جانب نظري :جانبین إلىالدراسة في سبعة فصول مقسمة هذه انتظمت  و علیه فقد

و أهداف الدراسة،  الدراسة، فرضیاتها، أهمیة إشكالیةأساسیات الدراسة و المتمثلة في  األولتضمن الفصل       

  .الدراسة الحالیة منها إفادةو مدى و التعلیق علیها الدراسات السابقة 

من منظور  ، تطوراتها، تأثیراتهاو العاب الفیدیو خاصة الثاني، فتم التطرق للعب بصفة عامةأما في الفصل       

التي  Re-Mission الفیدیو و بأكثر تفصیل لعبةالعاب الفیدیو الصحة عامة،  نفسي، ألعاب الفیدیو كوسیلة للعالج،

  . الحالیة اعتمدناها في الدراسة

بالفعالیة الذاتیة، تأثیراتها على الفرد، مصادرها وعالقتها مع  شعورال فهومو تم في الفصل الثالث تناول م    

و  عامة مجال الصحةو في  اقتصاد الصحةمفهوم في التطور أبعادها،  ،الحیاة جودةوتناولنا أیضا مفهوم . الصحة

الفعالیة بالشعور و الحیاة  بجودةألعاب فیدیو الصحة في عالقتها و في األخیر  .مجال السرطانات أكثر تحدیدا

  .الحیاة جودةتحسین و  الشعور بالفعالیة الذاتیةبفي عالقتها  Re-Missionالفیدیو  مستویات لعبةو كذا  الذاتیة

متغیر التوظیف العقلي من حیث مفهومه و تحدید معناه في المجال البحث في  في الفصل الرابعو حاولنا  

، كما تم التطرق ات، و فعالیة الدفاععقلنهالمشكلة له من فضاء خیالي،  اإلبعادالسیكوسوماتي، كما تم التفصیل في 

  . التوظیف العقلي في الحقل السیكوسوماتي إنعاشو عناصر التكفل النفسي لخصوصیة 

نفسي مع ما یتضمنه من  من منظورمن وجهة طبیة و مرض السرطان تناول  الفصل الخامس تم في و

 التصورات الجماعیة المشكلة حوللبروفیل السیكولوجي لمریض السرطان، ا، نظریات مفسرة وعالجات مالئمة

میكانیزمات الدفاعیة و التكیفیة لمواجهة السرطان   و الردود الفعل النفسیة و  .خاصة في الجزائرعامة و السرطان 

  .لمرضى السرطانبالمرض، التكفل النفسي و نماذج المقاربة العالجیة النفسیة  االضطرابات النفسیة المرتبطة

 ،SEP( مقاییس: ألدوات الدراسة ترجمةو أدواته، من  البحث إجراءاتالفصل السادس  و احتوى

PedsQLC.M( لتحدید مؤشرات التوظیف العقلي في اختبار الروشاخ إضافة ،و حساب خصائصها السیكومتریة.  

البیانات ومناقشتها في ضوء التراث و احتوى الفصل السابع على عرض النتائج، تحلیلها وتفسیرها، معالجة 

  .، الفرضیات والدراسات السابقة، وفي األخیر الخروج ببعض التوصیات واالقتراحاتنظريال
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  :الدراسة إشكالیة -1

اهتمام العلماء و الباحثین، فتأملوا هذه الظاهرة على مّر األزمان  شغلت ظاهرة اللعب في مختلف العصور  

لخصته میالر  كما، فاللعب وضعوا لها نظریات عدة نجدها في معظمها مكملة لبعضها البعضف محاولین تفسیرها

Millar (2003) بأبعادها المختلفة و یحقق التوازن والتكامل  تهفي نظرة شمولیة یساهم في تنمیة سلوك الفرد وشخصی

و االلتزام بأنظمة اللعب ینتقل الفرد من مرحلة  بین وظائف جسمیة حركیة وانفعالیة وعقلیة، و أنه من خالل السیطرة 

    .مرحلة الضبط الذاتي الداخليالضبط الخارجي إلى 

وسیلة تستلهم الصغار وحسب  لتكنولوجیا تقدمت طرق و وسائل اللعب التي لم تعدل و ضمن التقدم المتسارع

نما تعدت ذلك لتشمل المراهقین و الشباب مالمح  مشّكلة ملمحًا من حیث ظهرت التكنولوجیا الرقمیة وانتشرت .وإ

تطورت ألعاب ، وبالموازاة .إسهامها الواضح في تطور الكثیر من مجاالت الحیاة العصر وأصبح حضورها طاغیًا ولها

       ،و المؤثرات الصوتیة و الدیكور لیستمتع بها الالعب أكثر لتحدث ثورة نوعیة في الصور ثالثیة األبعاد الفیدیو

تعّد باآلالف بین  األلعابأصبحت هذه حیث  .أكثر واقعیة لدرجة االنغماس والتفاعلمعها یصبح التمثل االفتراضي و 
لم تعد ألعاب الفیدیو كما كانت علیه في السبعینات  كما ،...إلثارة وألعاب المغامرة وألعاب تأملیة تفكیریةاألعاب 

اصطلح على تسمیتها بألعاب التي بل أصبحت تمّس العدید من المیادین؛ التعلیمیة منها والصحیة و  مجرد لعب للترفیه

أقیمت ، أصبحت حالیا الشغل الشاغل لجهات ومیادین بحثیة وعلمیة متعددةو  (Serious game)الجدیة الفیدیو 

، 2012بكندا في  مونتلایروصوال لمؤتمر  2004حولها العدید من الملتقیات الدولیة ابتداء من مؤتمر واشنطن في 

   (Ducrocq, 2012) .كیةاألمری و في الدول األوربیة سنویامرورا بالمؤتمرات التي كانت تقام 

و إرضاء لرغبات مراهق الیوم الطموح  ،على شخصیة الفرد وصحته تماشیا مع أهمیة ألعاب الفیدیو وتأثیرهاو 

تقدم مهندسو البرمجیات  ،إلى كل ما هو جدید و اإلیمان بكل ما هو تكنولوجیا حدیثة تواكب العصر الذي یعیش فیه

و ألعاب الفیدیو       بالتعاون مع ذوي االختصاص في مجال الصحة النفسیة و العضویة لتطویر العدید من البرامج 

ففي . ، فأخذت هذه الوسیلة كل صداها و انتشرت بقوة و انصب االهتمام نحوها بغزارةالستعمالها كوسیلة عالجیة

 ,MEDLINE, CINAHL, PsycINFO) البنوك المعلوماتیةأهم ال في مق 1452من  أكثر إحصاء تم 2010

EMBASE, CCRCT)  و دورها في تحسین الحالة الصحیة لألفراد؛ الجسدیة منها،  لعاب الفیدیوأ أهمیةتبحث في

عرضهم  إذ توصل بریماك و زمالئه من خالل. (Primack & al, 2012, p.630)النفسیة، البدنیة و العقلیة

حول الموضوع بتمحیص الدراسات المستوفاة للطرق المنهجیة السلیمة إلبراز فعالیة هذه األلعاب، حیث لألدبیات 

في  %42في مجال العالج البدني،  %59في مجال العالج النفسي،  %69أثبتت هذه األخیرة  فعالیتها بنسبة 

خالل أكد رحماني و بوران من و في نفس المنحى . في مجال التسییر الذاتي للمرض %37التربیة الصحیة، و 

على النتائج االیجابیة لهذه األلعاب و فوائدها الكامنة في دراسة حول العاب الفیدیو في المجال الصحي  45تحلیلھم لـ 

  (Rahmani & Boren, 2012) . مجال العالجات و التربیة الصحیة؛ النفسیة منها و الجسدیة

التي استعان  «ICO»لعبة جیة في مجال الصحة النفسیة من مثل فبعدما استغلت العاب الفیدیو كوسیلة عال

تم التي  «Irak virtuel»، و كذا لعبة االكتئابیات و لمساعدة أطفال األمهات المدمنات 2002 في Storaبها 

على  في حرب العراق المشاركین األمریكیین القاعدة األمریكیة لمساعدة المحاربینمن طرف  2008في  إطالقها
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 Sally Merryمن طرف فریق  2012في  SPARX و لعبة الفیدیو ،ةاضطرابات الشدة التالیة للصدمتجاوز 

أیضا كوسیلة عالجیة في مجال  تستغلألعاب الفیدیو أصبحت فقد . لمراهقین الذین یعانون من االكتئابل لمعالجة

 Health video)و هو ما اصطلح على تسمیته بألعاب فیدیو الصحة  الصحة العضویة و األمراض المزمنة

games) .25بارونوفسكي و زمالئه من خالل تحري نتائج الدراسات التي أقیمت على  و في هذا المضمار توصل 

إلى إبراز فعالیة هذه ... لعبة فیدیو التي تهتم بالصحة العضویة من مثل مرض الربو، السكري، السمنة، السرطان

األلعاب بإتباع المریض للخبرات المعروضة عن طریق النمدجة و تعدیل السلوكات نحو صحتهم و تبني سلوكات 

   (Baranowski & al, 2009, p.75) . صحیة سلیمة

 و تعلیمه بفهمها و استیعابهابمعلومات عن مرضه  المریضتزوید ل فالعاب فیدیو الصحة صممت خصیصا

كیفیة التعامل مع مرضه و عالجاته و التعامل مع ما یترتب علیه من آثار جانبیة بأخذ الدور االیجابي في عالجه 

القیام بالسلوكات الصحیة اتخاذ قرارات سلیمة نحو صحته و و توجیهه لكیفیة رعایة نفسه ب همهاراتمن خالل تدریب 

الذاتي للمرض الذي یشمل الشعور بالفعالیة الذاتیة و جودة  یندرج ضمن ما یعرف بالتسییرو ھو ما  الجیدة بذاته،

   .(Bodenheimer et al, 2002)حسب أعمال  الحیاة

و قد حظي مفهوم الفعالیة الذاتیة في السنوات األخیرة بأهمیة بالغة في مجال علم نفس الصحة إلسهامها 

؛ فإن الصحة ال تتحقق بصفة كاملة إّال Banduraحسب نظریة باندورا و . كعامل وسیط في تعدیل السلوك الصحي

و ما یرتبط  فالعادات التي یمتلكها الفرد. من خالل تنمیة فاعلیة الذات و الممارسة الفعالة للسلوكات لصحیة االیجابیة

 .Bandura, 2003, p) . به من سلوكات یمكنها التأثیر سلبا أو إیجابا على صحة الفرد أما بتحسینها أو بإضعافها
419)    

كما تعتبر جودة الحیاة من الرهانات األساسیة في المیدان الصحي، أصبح یأخذ بها في المجتمع الطبي 

تستدعي المشاركة النشطة من المریض . ومؤسسات الصحة العامة لفهم الطریقة التي یعیش بها المریض مرضه

 و تجدر. ما یبنیه من قناعات ایجابیةو الحكم الذي یكونه حول مرضه ترتبط بفعالیته و بو  لتحسین حالته الصحیة

حیاة المرضى  جودةإلى أن االهتمامات األولى حول  (Dolbeault et Brédart, 2005)أوضحھ  كمااإلشارة 

. 1949سنة   Karnofsky et Burchenalو ھو ما تناولتھ دراسات انصبت بدایة في مجال األمراض السرطانیة 

فبینما كان االهتمام منصبا لوقت طویل إلنقاذ حیاة مریض السرطان من الموت الحتمي، فان اهتمام الباحثین في 

السرطان كمرض یستدعي العدید من ف. و جودة حیاة المریض االهتمام النوعيالسنوات األخیرة اتجه أكثر إلى 

راحة لیستوجب توجیه االهتمام ...) ج إشعاعي، عالج هرمونيمن عالج كیمیائي، جراحة، عال" العنیفة"العالجات 

.  (Bruchon-Schweitzer, 2002, p. 46). أكثر من توجیهه إلبقاء المریض على قید الحیاة كما یقول المرضى

یعیش "إلى أن " البقاء على قید الحیاة"عن  من مرحلة كونه یبحث De Kernier (2010) كما ترى المریض لیمر

   ."الحیاة

ففهم المرض و ما یرتبط به من عالجات و اكتساب مهارات یومیة بتبني سلوكات صحیة سلیمة یعتبر أساسیا 

فالكیفیة التي یتصرف بها الفرد اتجاه . و تقلیص تعقیدات المرضتحسین النتائج اإلكلینیكیة في مسار العالج ب

تتعلق بكیفیة تقدیره لهذه المخاطر وبالمقدار الذي یعتقد أنه یستطیع  Bandura (1997)المخاطر الصحیة حسب 

تعتبر تربیة مریض السرطان على المرض باألخذ إذ . التأثیر فیها، و یدخل في ذلك التصورات الذاتیة حول المرض
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جل تحسین بعین االعتبار اعتقاداته و تصوراته حول المرض، مآله و عالجه من الضروریات التي ال غنى عنها أل

  .  و شعوره بفعالیته الذاتیة و منه تسییر مرضه تسییرا ذاتیاته حیا جودة

 من آخر االبتكارات بكندا HopeLab من إنتاج مخابر رومسیون Re-Mission لعبة الفیدیوتعتبر  و

و هي  .2006تّم اإلعالن عنها في أواخر شهر ماي . لتشجیع التسییر الذاتي للمرض في مجال األمراض السرطانیة

و التعزیز في و تعدیل تصوراتهم حوله لتعریفهم بمرضهم تسعى  ،موجهه للمراهقین المصابین بالسرطان فیدیو لعبة

  . أنفسهم رغبة الشفاء و تحفیزهم على خوض المعركة ضد مرضهم

 إلىنتائجها  توصلت و Re-Mission الفیدیو لعبةدراساته حول  أجرىقد  HopeLabمختبر  أنصحیح و 

 دراسةال أن إالالحیاة،  جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسین  شعورلمرض من الذاتي لتسییر التحسن في نتائج  وجود

قد أظهرت وجود  استرالیاو  كندا، في بعض من الوالیات المتحدة األمریكیةالمعمقة التي قامت بها كاتو و زمالئها 

لدى أفراد عینة المتناولة في  الختالف األصول اإلثنیةو الذي یعزى المتغیرین  حولنتائج البعض االختالف في 

  al, & (Kato (2008 .الدراسة

كطریقة  ، فمن الضروري استغالل جانبها االیجابيالعاب الفیدیو بدأت تنتشر في بلدنا بشكل ملحوظو كون 

كي تكون مفتاحنا  Mission-Reقد اخترنا لعبة الفیدیو و . لتحسین الصحة النفسیة و الجسدیة لألفراد عالجیة

 أهمیةو  تحتل العاب الفیدیو مرتبة مركزیة أین األمریكیةو الثقافة  الدراسة في بیئة وثقافة تختلف عن البیئة إلجراء

 المبنيغیاب ثقافة مرض السرطان في الجزائر  إن ثمّ . منذ نعومة أظافرهم األلعابثقافة هذه  أفرادهاكبرى یتشرب 

ما دفعنا  هوبالتصورات المشكلة حول المرض اقترانه  و الطبیة األمور لحقیقة لوالجه لمجهولا من الخوف على

 جودةتحسین  ذاتیة وال الفعالیةب من شعور(في التسییر الذاتي للمرض  Re-Mission لعبة الفیدیو دورعن  للتساؤل

  ؟في البیئة الجزائریةلدى المراهق المصاب بالسرطان ) الحیاة

، كما سنسهب نجاز مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانسإ إطارفي  2007سعینا لإلجابة عنه سنة سؤال 

و سنسعى أیضا للبحث بالدراسة . الستكمال اإلجابة عنه في الشطر األول من الدراسة الحالیة على عینة أوسع

في أثناء آنذاك لدى أفراد العینة التجریبیة  سجلنهالتفسیر بعض المالحظات التي استثارت فكرنا و أثارت فضولنا 

كان مالحظات  .المراهقین أولیاء و الطاقم الطبياسترعت انتباه لتي االمالحظات  لتلكإضافة آخرها، و في الدراسة 

     بعض التساؤالت حول بعض التغیرات الحاصلة و التي رأیناها تتعارض مع ما طرحه مارتي طرحوقعها في لها 

 على اعتبار أن كل االضطرابات العضویة التوظیف العقلي لدى المریض السیكوسوماتي خصوصیة و زمالئه حول

 ,Marty)من ابسط عرض إلى أعقد مرض هي أمراض سیكوسوماتیة حسب رائد المدرسة الباریسیة بیار مارتي 

و یمتاز من جهة ثانیة بعقلنة خائرة  .من جهة فقر في الفضاء الخیاليبیمتاز  توظیف عقلي سیكوسوماتي .(1998

و العدوانیة الفظة،  وانیة السیئة، الترمیزات الجنسیة راجعة للدینامیة العاطفیة المتدنیة بسبب التعبیرات النزویة و العد

اللجوء الستعمال میكانیزمات دفاعیة ومن جهة ثالثة، توظیف عقلي یمتاز ب. و ربط ضعیف بین العاطفة و التمثیلة

و كان رواد مدرسة  .اللجوء إلى الواقع الخارجي و تفریغ النزوات العدوانیة إلى الداخلترتكز على غیر فعالة 

البسیكوسوماتیك بباریس قد أشاروا على تدهور التوظیف العقلي للفرد كلما اختل تنظیم جهازه النفسجسدي و زادت 

تتجه بنیتهم األساسیة لمعالم بنیة حدة المرض كما هو الحال في األمراض المستعصیة و األمراض السرطانیة اللذین 
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و علیه، فإن ما . Marty et Stora (1988) . لل التنظیم التدریجيعصاب سلوكیة بنشاط عقلي یتجه نحو خ

عند من فضاء خیالي، عقلنة، و فعالیة الدفاعات  التوظیف العقلي أبعادمن تغیرات حاصلة في بعض  آنذاك الحظناه

أفراد  لتناوللي دون أفراد العینة الضابطة، آثار تساؤالتنا حول إمكانیة إنعاش التوظیف العقأفراد العینة التجریبیة 

  :Re-Missionالفیدیو  للعبة العینة التجریبیة

و بعد انتهاء التجربة ما  اللیلیة والنهاریة قبل أحالمهم حولآنذاك على سؤالنا العینة التجریبیة  أفراد ففي إجابة

 E.Jaensch ما ذكره على غرارلكن و  .لبعض التغیرات الحاصلة في فضاءهم الخیالي بصفة عامة یشیر

القدرة أي  ؛لعاب الفیدیوأالفرد في  إلیهالذي یصل   «Eidétisme»التصور التصوري حول  (Virole, 2006)في

بحیث یعیشه الفرد وكأنه الواقع الراهن وتخّیل تفاصیلها خارج أوقات اللعب  الصوتعلى استحضار الصور وحتى 

ظهور بعض الفیدیو  العابتشجیع كأخرى؛ من جهة إلیه بعض الدراسات األخرى ما خلصت  و ،هذا من جهة

إسقاطیه كألعاب  أدواتتوفیر ، و بأن Michael Stora )2002( دراسةفي  الهوامات واألحالم المعبئة بالعاطفة

لعاب الفیدیو أ و اعتبار ،Mariage et Briquet (2008)ة حسب دراس الفیدیو یوفر للمریض فضاءا للهوامات

التي التغیرات فإن  .Natanson (2009)كما أشارت إلیه  و إثراءه تأهیل الخیالطریق نحو الالشعور یسمح بإعادة ك

كردود فعلیة ترتبط بالبنى المعرفیة المشكلة  أو التصور التمثلتبعث للتخیل، الحظناها لدى أفراد العینة التجریبیة قد 

الرابط الذي فقده بناء عادة إلر شیتقد  كما ،للعبة السمعیة المصاحبة و حسیة البصریة منهامن خالل المثیرات ال

  .كبعد من أبعاد التوظیف العقلي بروز الفضاء الخیاليلبدایة و فیه  المریض مع ما قبل شعوره

  Debray(1991), Marty (1990) ، De Tychey et أجمعت علیه كتابات الباحثینعلى غرار ما و 

Dejours (2003),Dumet (2002),Smadja (2001), col (2000) بدال من أن یحدث  أن التعبیر أكدواذین لال

الحاالت أغلب من خالل المرور إلى الفعل الموجه للخارج في حركة تهدیمیة للمواضیع الخارجیة كما هو الحال في 

قمع النزوات بحیث تالعصابیة، فإنه في حالة السیكوسوماتي یحدث من خالل المرور للفعل الموجه نحو الداخل 

 أثناءاللعب في  أوقاتخالل  لكن مالحظة سلوكات أفراد العینة التجریبیة. "أي في الجسد"مصدر العدوانیة في ال

السلوكات العدوانیة ضد الخالیا  توجیهو المبالغ فیه للتزاید الواضح لانتباهنا  آنذاك فیه ما شدّ  تواجدهم بالمستشفى

تنطوي على االهتیاج العقیم على غرار قد هذه السلوكیات ف. و مفرط واضح نزويالسرطانیة مع ما یرافقها من تعبیر 

یشكل نوع من االنفجار الداخلي على حد تعبیر لقمع الذي اتحویل ل كما قد تشیر،  Dejours (2003)إلیه ما ذهب 

(2001) Smadja كمساهم في تعدیل القدرة على  المرتبطة بالنزوات العدوانیة اإلثاراتتفریغ و انفجار خارجي  إلى

     . العقلنة

و الجنسي و مرحلة إعادة البناء  الجسديالمریض هو في مرحلة النضج التدریجي للجانب و ألن المراهق 

، مرحلة یتزاحم فیها المرض مع خصائص (oppenheim, 2009, p.40)مع ما یرافقها من هوامات البلوغ النرجسي 

تحتاج لمعزز نرجسي إلحداث االنسجام بین الجسم الجنسي      و الجسم و   Marioniمرحلة البلوغ على حد تعبیر

فقد یكون للعبة  .(Marioni in Razavi et Dauchy, 2010, p. 37)في بعدیه اللیبیدي و العدواني المریض 

و بالتالي  دور في تعدیل ترمیز النزوات الجنسیة و العدوانیة عند المراهق المصاب بالسرطان، Re-Missionالفیدیو 

       . المساهمة في تعدیل قدرته على العقلنة
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العینة التجریبیة مقارنة بالسابق  أفرادو الطاقم الطبي ثراء الحوار عند  اآلباءفقد الحظ  أخرى،و من ناحیة   

 ،(Brown & al, 1997)نتائج دراسات  إلیهو على غرار ما توصلت  .Re-Missionأي قبل تناول لعبة الفیدیو 

Lieberman, 2001)(، Krishna & al, 2003)(، 2007) (Cappe et coll, 2008) al, & Kato(،  حول

طاقم  أصدقاء،، أولیاء(مع المحیطین بهم  العینة التجریبیة أفراد لدىحول المرض تحسن مستوى الحوار وثراء النقاش 

للحوار والتعبیر من خالل تشجیع ألعاب الفیدیو من نتائج حول  (Stora, 2002) اسةر د إلیه تما توصل و )طبي

 Mc Dougall بعین االعتبار تحذیر األخذو . هذا من جهة تمثیل الكلمات وربطها و بروز العواطف المقموعة

 أخرى، فانالمعالجین بعدم االنخداع باستعمال المریض للتعبیر الخالي من الحیویة لكلمات حیة من جهة  (1982)

من خالل ما تعلموه في اللعبة بطریقة آلیة  و تطوراته ینم عن سعي المراهقین لمناقشة المرضقد  ثراء الحوار

في ثراء الحوار و ربط العاطفة بالتمثیلة لیدل عن تعدیل  Re-Missionكما قد یشیر لدور لعبة الفیدیو . أوتوماتیكیة

      . القدرة على العقلنة أیضا

و یدعو المعالجین  المرضى السیكوسوماتیون ذوي شخصیات طفولیةRuesh اعتبار  و انطالقا من

         .Taylor,1990) ( Ruesh in. ةاللجوء الستعمال التماهي اإلسقاطي بأكثر قو  و لمساعدتهم على التبصر

ضرورة حول  Briquet et Mariage (2008) ةدراس إلیهاو انطالقا أیضا من بعض التوصیات التي خلصت 

 .التي تعتبر بمثابة فرصة إلعادة الشحن النرجسي و السرطان ضىمر عند  اإلسقاطيإدخال مواضیع تسمح بالتماهي 

المریض تتعامل مع المواقف بطریقة سلسة في قالب هزلي دون التي یتفاعل معها  Roxxi روكسي لعبةال بطلة ألن و

 و تحریك بعض الكمونات العقلیةالتماهي اإلسقاطي مع بطلة اللعبة في فقد یكون ذلك ساهم  ،تضخیمه في مناخ قلق

   .بالبروز أكثر فعالیةفاتحا المجال آللیات دفاعیة 

لنزوات ا عبیرتالدینامیة العاطفیة و ( أبعادمن تحتها درج لعقلنة و ما ین، افالمتغیرات المذكورة من فضاء خیالي  

مفاهیم تدخلنا في قلب كلها هي ، الدفاعات فعالیة ،)و الجنسیة، ترمیزهما، ربط بین العاطفة و التمثیلة العدوانیة

 De Tychey & coll أعمال فبإتباع. التوظیف العقليإنعاش  حول الثاني شطرهافي  ةالدراسة الحالی إشكالیة

الفضاء الخیالي، العقلنة،  :فإن مقاربة التوظیف العقلي یتم من خالل ثالث أبعاد،  Bergeret (2003)و (1992)

  .فعالیة الدفاعات

و ما  حول إمكانیة فتح طریق للتمثیالت العقلیة، Marty & De M'uzan (1963) و على غرار ما جاء به 

حول أهمیة مرحلة المراهقة كمرحلة حساسة و فترة مالئمة لحث المراهق  (Debray, 1996, p.202)ذهبت إلیه 

 ,Lespinasse et Perez) دراسة إلیهو ما توصلت  ،على االرتماء في سیرورة إعادة اإلنعاش أو التعدیل النفسي

فقد تكون  .یةفي المراحل التي لم تتبلور فیه هذه البن األفرادمساهمة ألعاب الفیدیو في تصحیح بنیة حول  (2010

    .لمراهق المصاب بالسرطانالدى لعبت دورا في إنعاش التوظیف العقلي  Re-Missionالفیدیو لعبة

و انطالقا من األدبیات السیكولوجیة التي تم . هي مالحظات تم تسجیلها و تستدعي تقصیها بالبحث فیها

تناولها في جوانبها النظریة والمیدانیة فیما یتعلق بفعالیة ألعاب الفیدیو في التسییر الذاتي للمرض و ما یندرج ضمنها 

و في دور أو فعالیة ألعاب الفیدیو في تعدیل التوظیف العقلي وما . الشعور بالفعالیة الذاتیة، و جودة الحیاة: من أبعاد
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فإَن مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد في . الفضاء الخیالي، العقلنة، وفعالیة الدفاعات: یندرج ضمنه أیضا من أبعاد
  :التساؤل الرئیسي التالي

لدى  لمرض و إنعاش التوظیف العقليالتسییر الذاتي ل دور في Re-Missionالمسماة رومسیون  هل لعبة الفیدیو

  المراهق المصاب بالسرطان؟

  :ویندرج ضمن التساؤل الرئیسي تساؤلین فرعیین  یتضمن كل منهما شطرا تهدف الباحثة إلى اإلجابة علیهما

  هل للعبة الفیدیو رومسیون دور في التسییر الذاتي للمرض لدى المراهق المصاب بالسرطان؟ -1 

   الفیدیو رومسیون دور في إنعاش التوظیف العقلي لدى المراهق المصاب بالسرطان؟هل للعبة  - 2

   :الفرضیات النظریة و اإلجرائیة للدراسة -2
و من خالل استقرائنا لنتائج الدراسات السابقة واألدبیات السیكولوجیة النظریة، قامت الباحثة بصیاغة مجموعة من 

  :الت المطروحةالفرضیات التي تجیب مؤقتا عن التساؤ 

  التسییر الذاتي للمرض: ف أ) 1

q–  1.الفرضیة النظریة ف أ:  
 .الذاتیة یتهدور في شعور المراهق المصاب بالسرطان بفعال رومسیونللعبة الفیدیو  

   :1. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  

 .المراهق المصاب بالسرطان في الفعالیة الذاتیة لدى

q–  2.الفرضیة النظریة ف أ:  
  .للعبة الفیدیو رومسیون دور في تحسین جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان 

  . 2. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  

 .جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطانفي 

 

q–  3.الفرضیة النظریة ف أ:  
  .آباءهمتقدیرات  بالسرطان حسب المصاب للعبة الفیدیو رومسیون دور في تحسین جودة حیاة المراهق 

  3. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  

 .جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطانتقدیرات اآلباء حول 

  

q–  4.الفرضیة النظریة ف أ :  
  .متغیر السنل وفقاالذاتیة ته المصاب بالسرطان بفعالیدور في شعور المراهق رومسیون للعبة الفیدیو  
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   :4. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
وفقا القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة في الفعالیة الذاتیة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  

  .لمتغَیر السن

 q–  5.الفرضیة النظریة ف أ :  
  .متغیر الجنسل وفقادور في شعور المراهق المصاب بالسرطان بفعالیته الذاتیة رومسیون للعبة الفیدیو  

   :5. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
وفقا القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة في الفعالیة الذاتیة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  

    .لمتغَیر الجنس

 q–  6.الفرضیة النظریة ف أ:  
  .متغیر السنل وفقافي تحسین جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان دور لعبة الفیدیو رومسیون ل 

  . 6. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
وفقا القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة في جودة الحیاة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  

   .لمتغَیر السن

q–  7.الفرضیة النظریة ف أ:  
  .متغیر الجنسل وفقافي تحسین جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان دور لعبة الفیدیو رومسیون ل 

  . 7. الفرضیة اإلجرائیة ف أ –
وفقا القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة في جودة الحیاة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  

   .لمتغَیر الجنس

  العقليالتوظیف  :ف ب) 2

q– 1.الفرضیة النظریة ف ب :  
  .للعبة الفیدیو رومسیون دور في إثراء الفضاء الخیالي لدى المراهق المصاب بالسرطان 

  .  1. الفرضیة اإلجرائیة ف ب –
یظهر الفضاء الخیالي أقل تدهورا لدى المجموعة التجریبیة من المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي من خالل  -

  .)...TRI  ،FSعدد اإلجابات، المحددات الحركیة الكبرى والصغرى،(مؤشرات الروشاخ تحسن 

q– 2.الفرضیة النظریة ف ب:  
من خالل تحسن لدى المراهق المصاب بالسرطان تحسین القدرة على العقلنة للعبة الفیدیو رومسیون دور في  

 االرتباط بین العواطف و التمثیالت(، )2. 2.ف ب الترمیز الجنسي و العدواني(، )2.1.ف ب  الدینامیة العاطفیة(

   ).3. 2.ف ب 

فرضیات جزئیة ضمنیة تم االعتماد في طرحها على ما تم تحدیده من ) 7(یتم تقسیم فرضیة العقلنة إلى  حیث  

 Diwo طرف أعمدة البسیكوسوماتیك التحلیلي و اللذین قاموا بتحدید مؤشرات الروشاخ بخصوصها أیضا؛ 

(1979) ،de Tychey, Rebourg  et Vivot (1992)، de Tychey, Diwo et Dollander (2000)، 
(2004)  De Tychey et Lighezzolo.  
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  توضیح لفرضیات العقلنة  الموالي و یشیر المخطط
  مخطط توضیحي حول فرضیات العقلنة)  : 01(شكل رقم 

  

q– 2. لفرضیة اإلجرائیة ف با  :  
تظهر القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل في المجموعة التجریبیة من المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي من 

، )2. 2.ف ب  و العدواني الترمیز الجنسي(، )2.1.ف ب  الدینامیة العاطفیة(خالل تحسن مؤشرات الروشاخ حول 

   ).3. 2.ف ب  االرتباط بین العواطف و التمثیالت(

یظهر التعبیر النزوي من نوعیة أفضل من خالل ظهور المزید من التعبیر النزوي الموضوعي  ):أ.(1. 2. ف ب

 .في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطبیق البعديالصریح 

یظهر التعبیر النزوي من نوعیة أفضل من خالل االنخفاض المسجل في الدرجات المجمعة  ):ب.(1. 2. ف ب  

في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في  للتعبیر النزوي الموضوعي الحیادي و الالموضوعي الحیادي

  .التطبیق البعدي

في الدرجات المجمعة  من خالل االرتفاع المسجل یظهر التعبیر العدواني من نوعیة أفضل ):ج.(1. 2. ف ب  

في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في عي النشط الالموضو  للتعبیر العدواني الموضوعي النشط و

  .التطبیق البعدي

المجمعة درجات الیظهر التعبیر العدواني من نوعیة أفضل من خالل االنخفاض المسجل في  ):د.(1. 2. ف ب 

  .یق البعديفي المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطب لتعبیر العدواني السلبي و الكامنل

مؤشر اإلرصان الرمزي  ارتفاعمن خالل من نوعیة أفضل یظهر ترمیز النزوات الجنسیة  ):أ.(2. 2ف ب  

(IES)  في التطبیق البعدي الضابطة في المجموعةالتجریبیة منه  في المجموعةالجنسي.  

مؤشر اإلرصان الرمزي  ارتفاعمن خالل من نوعیة أفضل یة عدوانیظهر ترمیز النزوات ال ):ب.(2. 2ف ب 

(IES) في التطبیق البعدي الضابطة في المجموعةالتجریبیة منه  في المجموعةي عدوانال.  

الربط بین العاطفة  ارتفاع عدد إجاباتتظهر القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل من خالل  :3. 2.ف ب 

  .والتمثیلة في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي
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q– 3.الفرضیة النظریة ف ب:  
المجموعة الضابطة في التطبیق التجریبیة منه عند  المجموعةفعالیة عند  أكثرالمیكانیزمات الدفاعیة بطریقة  خدمتست

   البعدي

   :3.ب الفرضیة اإلجرائیة ف

النزوات  IESمؤشر (ة من خالل تحسن عناصر فعالیة الدفاعات یفعالبطریقة أكثر الدفاعیة  المیكانیزمات خدمتست 

المجموعة الضابطة  فيالتجریبیة منه  المجموعة في ...)الجنسیة و العدوانیة، شكل التعبیر اللفظي، المستوى الدینامي

    .في التطبیق البعدي

  : الدراسةإجراء دوافع  -3

یتفق جّل الباحثین على أن اختیار موضوع البحث العلمي ال یخضع لمبدأ العفویة، وبأنه یبنى على عدد من   

وهذه المبررات هو ما یدفع بالباحث الختیار موضوع بحث دون . المبررات، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي

  :غیره، ومنه فموضوع بحثنا اختیر بناءا على

   :اب ذاتیةأسب -1

و كل ما یرتبط  إذ یعتبر موضوع البحث من اهتماماتنا الخاصة بما نعیره من أهمیة خاصة للمجال السیكوسوماتي 1

و خاصة مع ثقافة العاب الفیدیو الجدیة التي بدأت  أخرىبه هذا من جهة، و الهتمامنا بألعاب الفیدیو من جهة 

 .المجاالت فعالیتها في العدید من أظهرتو التي  تنتشر بقوة

و البسیكوسوماتیك  عامة) النفسجسدي(البسیكوسوماتیك  نسعى لتزوید المكتبة العربیة بما یدور حول مفهوم 2

 لمقیاس خالل سنوات تدریسنا الحظناهما ف .كوننا تفتقر إلى تناول المفاهیم المرتبطة به باللغة العربیة التحلیلي خاصة

بسبب نقص المراجع المجال  في هذالبحوث لتحضیر االطلبة التي یجدها صعوبة نفسجسدیة حول الاالضطرابات ال

 . المفهوم بشيء من التفصیل مع محاولة اإلحاطة به من كّل جوانبهل تناو ل هو ما دفعنا باللغة العربیة

والنفسي والسعي للنهل من فوائد ن تكون بلدنا السّباقة في استغالل ما استحدث في المجال الطبي كما نسعى أل 3

  .المجال الذي یعتبر كدعوة لتكامل العالج الدوائي و النفسي اهذ

یمانا منا بالتأثیر المتبادل لمكونات شخصیة الفرد و بالتكامل النظري فإننا نسعى نظام دینامي، و ألن اإلنسان  4 وإ

  .)تحلیلیة، معرفیة، سلوكیة( إلجراء دراسة من وجهة تكاملیة 

  

 :أسباب موضوعیة -2

  .لما أللعاب الفیدیو من أهمیة، وما له من دور في ردود أفعال الفرد االنفعالیة الوجدانیة والسلوكیة 1

  .انتشار ثقافة ألعاب الفیدیو في بلدنا بشكل ملحوظ وجب استغالل جانبها االیجابي كطریقة عالجیة 2
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االهتمام بثقافة ألعاب الفیدیو كوسیلة ن فإ أعطتها حجما معتبرا،ألنه و على عكس من التناوالت الغربیة التي  3

أقل  إذ تعتبر هذه الوسیلة بصفة خاصةعامة والجزائر في العالم العربي  بقي اهتماما ضعیفاً یعالجیة  أوة یتشخیص

من السباقین لذا سعینا أن نكون  .قیمة من باقي المجاالت في التناوالت الطبیة و النفسیة حتى من ذوي االختصاص

   .العصر الذي نعیشهو وسائل تالءم  دعوة إلثراء العالج النفسي بأدواتلتناول موضوع العاب الفیدیو الصحة و فیه 

صدر تتة سطیف التي في والی الجزائر و بالخصوصواستفحاله في مؤخرا االنتشار المریع لمرض السرطان  4

  .السرطان مرضإصابة بالوالیات القائمة في األكثر 

و تهرب الفرد ورفضه لكلمة  المشكلة حول المرضنقص ثقافة المرض وتجمید الحیاة الفكریة بسب التصورات  5

 ".سرطان"

  . نقص التكفل النفسي بفئة المراهقین بسبب إخفاء تشخیص المرض عنهم 6

    :أهمیة الدراسة -4

 ،و المنظمات العالمیة الدولیة ةاستدعى اهتمامات كثیرة على الساح الذي السرطان من األمراض المستعصیةیعتبر 

سعى المهتمین من أطباء معالجین ومختصین نفسانیین لتناوله من كل جوانبه من خالل سلسلة من البرامج إذ 

م حلقة جدیدة تضاف إلى هذه السلسلة و ما ت إالّ   Re-Missionوما طریقة لعبة الفیدیو .والدراسات المتنوعة

و     تجسید للعدید من وجهات النظر، تسعى لمساعدة المریضفهي  .التوصل إلیه في میدان البحث حول السرطان

  .المعالج على حد سواء في تخطي أزمة المرض خاصة مع غیاب الثقافة المرضیة

و تتمثل في  لدراسةفي أهمیة موضوعها وهي مشتقة من أهمیة األبعاد المتناولة في ا لحالیةاالدراسة  تكمن أهمیةو 

بالفعالیة الذاتیة  و جودة  شعورال ،ةعلى كل األصعدعلى البناء الشخصي للفرد عامة لعاب الفیدیو ألواضح التأثیر ال

و التي  لفهم الطریقة التي یعیش بها المریض مرضه، الصحي الحیاة التي تعتبر من الرهانات األساسیة في المجال

المریض عن مرضه و تصوره حول قابلیة شفاءه حتى ال یستسلم للمرض و یتخذ  ستكّون جوهر الحكم الذي یكونه

 ما قد یساهم في إیقاظ. موقفا سلبیا منه، مّما سیعزز في نفسه رغبة الشفاء و تحفیزه على خوض المعركة ضد مرضه

  .إنعاش توظیفه العقلي بترجیح كفة غریزة الحیاةو   الكمونات العقلیة الجامدة

تأثیرات السلبیة على حیاة األفراد و المجتمع ككل، إضافة للعبة الفیدیو رومسیون دور في التخفیف من القد یكون كما 

على میزانیة الدولة عامة و اقتصاد الصحة خاصة من خالل تحسین جودة حیاة إلى التخفیف من تأثیر المرض 

نتائج الدراسة الحالیة وتوصیاتها في النظر لمریض السرطان بروح تفاؤلیة ولیس كفرد محكوم  كما قد تسهم. المریض

  .علیه بالموت

   :أهداف الدراسة -6

  مرض السرطان الذاتي لتسییر الفي  Re-Missionدور لعبة الفیدیو عن كشف المحاولة  إلىالدراسة الحالیة  تهدف

و ذلك من  .أخرىمن جهة  أبعادتوظیفه العقلي بما یرتبط به من  إنعاشهذا من جهة، و  أبعادو ما یرتبط به من 

    :خالل
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في شعور المراهق المصاب بالسرطان بفعالیته الذاتیة من  رومسیونلعبة الفیدیو  فعالیة استخدام نع كشفال 1

و المرتبطة بغیاب الثقافة المرضیة  والقضاء على األحاسیس المدمرة خالل خلق روح التحدي لدیه و الرغبة في الشفاء

   .و ما لدیه من تصورات حول خطورة المرض

في تحسین جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان من خالل تعلیمه  رومسیونالكشف عن دور لعبة الفیدیو  2

  .بطریقة بناءة هعیشو  مرضهسلوكات صحیة سلیمة ألجل تحدي 

ون دور في تحسین جودة الحیاة و الشعور بالفعالیة الذاتیة لدى الجنسین من الكشف إن كان للعبة الفیدیو رومسی 3

  . الذكور و اإلناث و وفقا لمتغیر السن أیضا

كطریق ممهد یسمح  حفیز المریض و تغذیة تمثیالته الالواعیةالبحث إن كان للعبة الفیدیو رومسیون دور في ت - 4

  :بإنعاش توظیفه العقلي من خاللفي وقت ثان 

إثراء الفضاء الخیالي لدى المراهق المصاب بالسرطان بما تقدمة اللعبة من مثیرات سمعیة و بصریة و بما تمتلكه  -

  . من عنصر االبتكار و الجاذبیة

تحسین قدرات اإلرصان العقلي أو القدرة على العقلنة من خالل تشجیع إن كان للعبة الفیدیو رومسیون دور في  -

  . حسین نوعیة الترمیز و تشجیع االرتباط بین العواطف و التمثیالتالدینامیة العاطفیة و ت

تدعیم بإیقاظ الكمونات العقلیة للمریض من خالل التوحد مع بطلة اللعبة و إن كان للعبة الفیدیو رومسیون دور في  

  .  فاتحة المجال لظهور دفاعات أكثر فعالیة آلیته الدفاعیة

 :تحدید مفاهیم الدراسة -7

     : Re-Missionرومسیون لعبة الفیدیو  .1
لعبة فیدیو موجهة للمراهقین المصابین بمرض السرطان، جمعت بین التكنولوجیا الحدیثة واألبحاث العلمیة  هي

 Health)لعاب فیدیو الصحةأو  (serious game)تندرج ضمن العاب الفیدیو الجدیة  المستجدة في المیدان الطبي

video games)  من إنتاج مخابر لعبة . أكثر تحدیداHopelab ) و الباحثة  و ابتكار الطبیبة )األملمخبر Pam 

Omidyarبطلتها المختصة بأمراض السرطان و علم المناعة ، Roxxi الروبوت المجهري الذي یحقن داخل جسم

مستوى في  20لعدة تحدیات وعلیها تجاوز العقبات على مدار   Roxxiتتعرض. المریض لمكافحة الخالیا السرطانیة

في حین تبّلغ البطلة الالعب في . و یوجهها   ممتع بتسییر من الالعب الذي یأخذ دورها  اللعبة في قالب هزلي و

المهام الواجب انجازها و الهدف منها لتمرر من خاللها رسائل تساعده على تسییر  كل مستوى من المستویات

حول  الثانویة للعالج الكیمیائي؛ كما تعمل على تدعیم وزیادة معارفه األعراضكیفیة التعامل مع ذاتیا بتعلیمه  مرضال

 .السرطان و تحفیزه على التصدي له في سعي لتحسین ثقته بقدراته

          Re :مركبة من كلمتین :التي تعني التراجع و Rémissionالمشابهة لكلمة  Re-Missionكلمة  و   

و یقصد بها إتاحة فرصة جدیدة للمراهقین المرضى إلنجاز مهمة التغّلب على . أي إعادة المهمة Mission و

  .السرطان وبالتالي تراجعه
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   : لمرضل الذاتي تسییرال -2

إلى تدریب المهارات لدى المرضى  Bodenheimer et al (2002) للمرض حسب  یشیر التسییر الذاتي

اتخاذ قراراتهم أو األمراض التطوریة بتعلیم المرضى كیفیة رعایة أنفسهم و  مزمنةالمراض العجز، األالذین یعانون من 

القیام بالسلوكات الصحیة الجیدة الذاتیة من أنفسهم ال من خارجها، و هو ما یساهم في تحسین نحو صحتهم و 

  . النتائج اإلكلینیكیة من خالل التوصل إلى الشعور بالفعالیة الذاتیة إضافة إلى تحسین جودة حیاة المریض

 و العاب الجدیة الفیدیوحول العاب  (Lieberman, 2001) ،(Brown & al, 1997)و تعتبر دراسات  

و على  .أول من نوهت بإمكانیة تعلیم التسییر الذاتي للمرض من خالل العاب الفیدیو فیدیو الصحة أكثر تحدیدا

لمرض في الدراسة ل الذاتي تسییرالیقصد ب و زمالئه؛ فإنه Bodenheimerغرار ما ذهب إلیه هذین الباحثین، 

-Re      حیاة مریض السرطان جراء اللعب بلعبة الفیدیو جودةبفعالیة ذاتیة و تحسن ل شعورما ینتج من الحالیة؛ 

Mission  اللعبة تنطلق خالل مستویاتو ما یتعلمه من رسائل ضمنیة .  

  :الفعالیة الذاتیة -أ

بأنها اعتقاد الفرد بقدرته على تنظیم خطط التصرفات الالزمة لتحقیق نتائج  Bandura (1997)یعرفها 

 إلىیشیر ، و بقدراته على التصرف بطریقة تتحكم في األحداث التي تؤثر على حیاته دتتعلق بمعتقدات الفر ، مرغوبة

اقتناعه بقدرته على تبني سلوكات  و إلى الحكم الذي یحمله الفرد حول قدرته و إیمانه بكفاءته إلنجاز مهمة ما بنجاح

   .مواجهة العراقیل دوافع للصمود وكمعینة في وضعیة صعبة 

في الدراسة الحالیة  على أنها إیمان مریض السرطان بقدرته على إتباع العالج الطبي  و تعرف الفعالیة الذاتیة

الذي یظهر من خالل التغیرات الحاصلة و بقناعته على التسییر السلیم للسلوك الصحي و  و بلوغ األهداف المتوقعة

، یر حالة الحصریتس، ر األلمیتسی، یر الغثیانیتسب(تسییر األعراض  - 1: من خالل في السلوكات الواجب إتباعها

أو التقلیل  تجنبب(االهتمام بالعالج  - 2، )یر االلتهابیتس، یر التهاب المخاطیتس، یر اإلمساكیتس، یر التغذیةیتس

، إتباع العالج الدوائي و المواظبة علیهتجنب األلم،  ،و الوقایة منه عراض الجانبیة للعالج الكیمیائيمن تأثیرات األ

و  التواصل مع العائلةو  ،مع الفریق الطبيو بصفة عامة الحوار و التواصل  -3، )احترام مواعید الفحوص

  .األصدقاء

الدرجة التي یحصل علیها أفراد العینة من مرضى السرطان على  إلى إجرائیا، الشعور بالفعالیة الذاتیة شیری

 إلىالمترجم  Veronica.M. Bowlingإشراف  و HopeLabمن تصمیم مخابر  (SEP)مقیاس الفعالیة الذاتیة 

و یشیر  .اللغة العربیة من قبل الباحثة و التي قامت أیضا بالتحقق من خصائصه السیكومتریة في البیئة الجزائریة

  .مرتفع بالفعالیة الذاتیة شعورصول على نتائج مرتفعة في المقیاس على الح

   :الحیاة جودة -ب   

 Leplègeو   Bruchon-Schweitzer (2002) یعتبر مفهوم جودة الحیاة من المفاهیم الحدیثة، و یرى

یعكس تأثیرات . أنه یصعب إعطاء تعریف محّدد لجودة الحیاة كونه ذاتي، ضمني و متعددة العوامل (2008)

 .المرض، عالجاته، قرارات الرعایة الصحیة على الحیاة الیومیة للمریض
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تعریف المنظمة  و یعتبر التعریف التالي تنسیق بین عدد من التعاریف حول المفهوم في مجال الصحة و

یستند  ،إدراك الفرد لوضعه في الحیاة في عالقته مع أهدافه وتوقعاته :أنهاو نعرفها على ، OMSالعالمیة للصحة 

تعتمد . النفسیة والجسدیة بدرجة أكثر ولیس فقط االهتمام بالحالة الصحیة وغیاب المرض العضوي لحالة العقلیة ول

    . وضعیته الصحیة و العالجیة و على ما یبنیه من قناعات حولها ،هعلى الحكم الذي یحمله المریض حول مرض

   الحیاة إلى تقلص الفجوة بین توقعات المریض و انجازاته جودةو یشیر تحسن مستوى 

عدة التوظیف المنسجم و المتوازن على  إلىالحیاة  جودة مستوى یشیر تحسن ،و في الدراسة الحالیة

الحكم الذي یكونه حول نشطة من المریض لتحسین حالته الصحیة، ترتبط بفعالیته و بتستدعي المشاركة ال مستویات،

یعیش مرضه بطریقة بناءة و یساهم في قراراته العالجیة التي تظهر في  .وما یبنیه من قناعات ایجابیةمرضه 

النشاطات ى سلوكاته الصحیة االیجابیة و تقلیص االنعكاسات الوظیفیة السلبیة لمرض السرطان و عالجه عل

  ... الجسدیة و الحالة النفسیة و العالقات االجتماعیة

الدرجة المحصلة  من خالل إلى تقدیر الفرد لحیاتھ الحالیة راهنةال ةدراسالفي  الحیاة إجرائیا جودةتعرف  و

 لصاحبه « PedsQLCM :Pediatrique Scale Quality of Life « Cancer module يمقیاسیها في عل

James.W.Varni  اللغة العربیة من قبل الباحثة و التي قامت أیضا بالتحقق من خصائصه  إلىالمترجم

حیاته من خالل تقییمه الذاتي و كذا  جودةحسب إدراك المراهق ل یتم تقییم النتائج. السیكومتریة في البیئة الجزائریة

خر وجه للمراهق و اآلم إحدى المقیاسین ؛مالحظتهم للتغیرات الحاصلة تقییم الوالدین للظروف المتعلقة بصحته و

على مستوى توظیفه النفسي االنفعالي، و اتجاهات إحدى والدیه  باتجاهات االبن و ترتبط النتائج. موجه إلحدى والدیه

كلما كانت نتائج المتوسط حیث  .توظیفه الجسدي، توظیفه االجتماعي، توظیفه المدرسي، التسییر المرضي، االتصال

 أفضلو تحسن      دلت على وجود مشاكل أقل في المجاالت المذكورة أعاله أكثرعلى المقیاس مرتفعة  الحسابي

  .تهحیا جودةل

  : التوظیف العقلي -3

التي  مدرسة البسیكوسوماتیك التحلیلي أنصارما جاء به  إلىلتوظیف العقلي لفي تناولنا  ستندن فإننا لإلشارة 

 Pongy et Babeau حسب و یشیر التوظیف العقلي. تعد المرجعیة األساسیة في الشطر الثاني من الدراسة الحالیة

     لمجموع السیرورات و العملیات النفسیة من أجل حل الصراع أو التأقلم معه، یخضع للعدید من األسس، (2003)

النفسي في  اإلرصانو  الطاقویة و مبدأ التعقیل اإلستثارات دینامي و یعتمد على طبیعة -یفسر في إطار اقتصاديو 

، Chabert (1988)،Debray (1997) ،Emmanuelli et Azoulay (2001) یتفق الباحثونإذ  .القیام بعمله

Anzieu et Chabert (2004) ،et coll (2010) Richelle،Azoulay et Emmanuelli (2012)  أن على

و على أساسها سیتم  .التي یتم تحریكها في الوضعیة اإلسقاطیة تعكس التنظیم العقلي للفردأشكال التوظیف النفسي 

     روشاخ هرمان ل الحبر بقع یتم تقصیها من خالل المعطیات المجمعة من اختبارالتي لتوظیف العقلي اأبعاد تقییم 

 & Claude De Tychey حلیلیة لـصاحبیهاو الت و الذي سنعتمد في تمریره و تحلیل نتائجه على الطریقة الكالسیكیة
Joelle Lighezzolo (1983)     
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إنما یتم  ،و تقصیه إلى أن مقاربة النشاط العقلي Bergeret (2003) و De Tychey & coll (1992)و یذهب 

  . الفضاء الخیالي، العقلنة، فعالیة الدفاعات :من خالل ثالث أبعاد

في مجال االضطرابات السیكوسوماتیة تم ) فضاء خیالي، عقلنة، دفاعات(و لتحدید نوعیة التوظیف العقلي 

 Diwo (1979)،Debray(1991)  ،Marty (1991) ،Marty (1998a) ،  Smadjaاالستناد آلراء الباحثین 

(2001) ،Dejours (2003) ،Pongy et Babeau (2003) ،ا  Sami Ali (2004) ، De Tychey et 
Lighezzolo(2004)  

 :الفضاء الخیالي -أ

 ،Sami Ali (2004) حسب هو ما یشكل الصحة و المرض و الخیالي مفهوم نفسي ثم جسديالفضاء  یعتبر

 أشكالو في تفسیره للفضاء الخیالي ركز الباحث على ثالث محاور أساسیة للتوظیف و التي من خاللها ترتسم ثالث 

و تتحدد محاور التوظیف هذه و ما یوافقها من أشكال مرضیة . مرضیة كبرى تقحم النفس و الجسد في الوقت ذاته

و یمكن اعتبار تعریف  .أخرىالوظیفة الخیالیة من جهة، و كبت الوظیفة الخیالیة من جهة : من خالل مفهومین

و معادالتها في حیاة الیقظة كالهوامات، أحالم   الحلمیذهب للقول بأن الخیالي ما هو إال إذ إجرائیاسامي علي تعریفا 

  ...الیقظة، الهذیانات، الهالوس، االعتقاد، اللعب، النقلة، السلوك السحري

عدد االستجابات، ( :ضعف المؤشراتیتحدد غنى أو فقر الفضاء الخیالي في الروشاخ من خالل غنى أو و 

  )TRI ، FS،االستجابات الحیوانیة،  %F+%، F المحددات الحركیة الكبرى و الصغرى، 

الذین تمت اإلشارة إلیهم سابقا على أن الفضاء الخیالي و  و قد اجمع الباحثون في المجال السیكوسوماتي

فقیر، حیث كلما تعمق المرض و اختل تنظیم الفرد، زاد تدهور فضاءه فضاء كیظهر للمرضى السیكوسوماتیین 

 . الخیالي أكثر و أصبح أكثر فقرا

  :العقلنة -ب

و یمكن اعتبار العقلنة كما یرى . العمل لجعل الشيء عقلیا أي تحویله إلى عقلي" العقلنة حرفیا تعني 

Pongy et Babeau (2003)    حیث [...] بأنه كل ما یتجه نحو القطب العقلي، أي القطب النفسي للتمثیالت

نجدها في األفكار، التفكیر، أحالم الیقظة، الهوامات، عناصر یقصد بالتمثیالت تمثیل األشیاء و تمثیل الكلمات التي 

  . و هي ما یشكل مادة الترابطات الفكریة. الحلم، التخیل، الهذیانات

الذي نعتبره شامال لكل الوظائف de Tychey et Lighezzolo   (2004)نتبنى تعریف  الحالیة ةدراسالو في 

 كلمات إلىالترجمة  القدرة على إلىإذ تشیر العقلنة حسب الباحثین  .هومالتي تم ذكرها في مختلف التعاریف حول المف

 االنفعاالت المحسوسة، حیت یعطى لها معنى قابل إلبالغه و الصور ،تمثیالت لفظیة قابلة للمشاركة مع اآلخر

تكون العاطفة  أنتفترض  األخیرةوهذه . عملیة الترمیزمن ما یستتبع مع [...] و لآلخر  نفسهللشخص  ةمفهوم تكون

  ." تمثیلة - كارتباط عاطفة التي یشعر بها مرتبطة بكلمات تحددها
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 Diwo (1979)، de Tychey Rebourgكل من  كما أن تناول األبعاد المرتبطة بالعقلنة و التي حددها  

et Vivot (1992), ، de Tychey, Diwo et Dollander (2000) .de Tychey et Lighezzolo (2004) 

و لمقاربة نوعیة العقلنة، سنستند  .فقط ما سیسمح بتقصیها ألجل تناولها بالدراسة في فرضیات الدراسة الحالیةهو 

االرتباط  و العدواني، للعناصر المشكلة من الروشاخ و الدرجات المجمعة حول التعبیر النزوي، الترمیز الجنسي

 Chabert (1988), Rausch de Traubenberg etو قد أجمع هؤالء الباحثون باالستناد ألعمال  .ةتمثیل /اطفةع

coll (1990); (1993)، اختلت درجة التنظیم المرضى السیكوسوماتیون یعانون من سوء تعقیل یختل كلما على أن .

  : إذ تتحقق بعض مؤشرات الروشاخ لدیهم أكثر، كلما اختل تنظیمهم أكثر

  محور التعبیر النزوي، : في الروشاخ، في شبكة الدینامیة العاطفیة - ×

، و كلما زادت درجة تنظیم الفرد ظهر هذا النتائج المسجلة للتعبیر النزوي الموضوعي الصریح تكون ضعیفة -

 . النوع من التعبیر أكثر

المرضى یادي لدى الكثیر من التعبیر النزوي الموضوعي الحیادي و الالموضوعي الح یظهرفي المقابل  -

من التعبیر لتنظیم أكثر  الدرجات المجمعة لهاتین الفئتینالسیكوسوماتیون، في حین یشیر انخفاض في 

 .إرصانا نسبیا

   : محور العدوانیة: شبكة الدینامیة العاطفیةالروشاخ، في في  - ×

       لدى المرضى السیكوسوماتیون النشط  )الموضوعي و الالموضوعي( التعبیر العدواني القلیل منیظهر  -

الدرجات المجمعة لهاتین و یتناقص هذا النوع من التعبیر كلما اختل تنظیم الفرد، في حین یشیر االرتفاع في 

 .لتنظیم أكثر إرصانا نسبیاالفئتین 

ین یشیر كلما اختل تنظیم الفرد، في ح التعبیر العدواني السلبي و التعبیر العدواني الكامن یكون معتبرا -

 . انخفاض هذا النوع من التعبیر لتنظیم مرصن نسبیا

  :في الروشاخ، بخصوص ترمیز النزوات الجنسیة و العدوانیة - ×

یكون أقل بكثیر من القیمة  (IES)الرمزي  اإلرصانو مؤشر  یكون ترمیز النزوات الجنسیة و العدوانیة سیئ -

  .ارتفاع قیمة هذا المؤشر لتنظیم مرصن نسبیاكلما كان التنظیم مختال أكثر، في حین یشیر  0.5

  :في الروشاخ، بخصوص نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة -×

اإلجابات تمثیلة من نوعیة سیئة كلما اختل تنظیم الفرد أكثر، بحیث ُیسجل الكثیر من  / یظهر الربط عاطفة

أو إلى  ...)ش، حربشر، حرحیو،(غیاب العواطف المرتبطة بالتمثیلة الشكلیة و اللونیة الخالصة التي تشیر إلى 

ش ل، ض (  اللونیة/اإلجابات الشكلیةالمزید من یشیر في حین ...). ل، فق، ض(إسقاط العاطفة بطریقة فظة 

ل ش، (إذ یشیر ارتباط اللون بمحدد شكلي . إلى تنظیم أكثر إرصانا نسبیا...) ش، حرحیوَل، ش فق، َل حربشر

و یعتبر عمل الربط ناجحا عندما ال تسیطر شحنة العواطف، . لبدایة العاطفة باإلرصان...) حربشر، فق ش، لَ 
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ش ل، ش ض، ش فق، (و لكن تكون مضبوطة بمحدد شكلي  أو لوني متطابقة مع اإلطار اإلدراكي الصحیح 

     ...)  حربشر َل،

   :الدفاعات یةفعال -ج

ثورة األنا على التمثیالت و العواطف المؤلمة أو غیر المحتملة للحفاظ على نوع من الدفاع إلى  تشیر كلمة      

نشاط خاص باألنا یعمل على حمایة الفرد من " Bergeret )  (2000وهي كما تعرفها أنا فروید في. التوازن

و تعتبر .ضجها و مستوى ن و ترتب اآللیات الدفاعیة حسب مدى فاعلیتها و مراحل ظهورها." التهدیدات الحادة

تنتظم   و. الجسدنة كنوع من االستجابة ضد الفرط الطاقوي و التهدیدات التي ال یمكن للنفس إرصانها و معالجتها

و األفكار   دفاعات المریض السیكوسوماتي باللجوء إلى الواقع الخارجي حیث فقدان القیمة الرمزیة للكلمات و الصور

و المدرك، و بسبب تعذر استعمال طریقة اإلسقاط إلى الخارج  للواقع الخارجيیؤدي للمعالجة الملموسة و الحالیة 

فإن هذه المیكانیزمات تتركز نحو توجیه تعبیر النزوات العدوانیة إلى  لتفریغ اإلثارات المرتبطة بالنزوات العدوانیة

عات المریض هي دفاعات للقول بأن دفا. و هو ما یؤدي إلى الجسدنة الداخل أو إلى الذات بحدوث إسقاط داخلي

: في Dejours (2003)وتتمثل كما حددها . تكیفیة غیر فعالة تصنف في حقل السیكوسوماتیة على أنها بدائیة

الوصف القهري للواقع  -اإلرضاء عن طریق اإلدراك  -القـمـع  -االنشطار، اإلنكار، الكف -)التعقـلن(االستذهان 

   . ملیة أو التكتم حسب المدرسة األمریكیةالحیاة العو أخیرا  -النشاط  –المدرك 

تفریغ میكانیزمات  إلىو لكن من خالل اللجوء  و تتمثل فعالیة الدفاعات في تحقیق الهدوء النفسي و توازنها

بإسقاطها على مواضیع خارجیة یشعر الفرد فیها بقدرته على التحكم  الخارج إلىلنزوات العدوانیة اإلثارات المرتبطة با

السلبیة من البیئة االجتماعیة المحیطة و كل  األحكامفیها و السیطرة علیها دون الخوف من تلقي العقاب أو تلقي 

بط بها من تعبیر استعمال الكلمات و الصور و ما تحملها من قیمة رمزیة و ما یرت إلىباللجوء  اإلثاراتذلك بمعالجة 

  .  عاطفي أي باستعمال السیرورات الثانویة

، سنستند )بمعنى فعالیة الدفاعات( لمقاربة الطابع التكیفي في مقابل الطابع الدفاعي للعملیات الدفاعیة

و التي یمكن مقاربتها من خالل  أعمالهفي   Claude de Tychey (1982)إلیهالمؤشرات الروشاخ التي أشار 

موضوع االستجابات، شكل التعبیر اللفظي، التكیف مع الواقع الخارجي، فعالیة الدفاعات على : رخمس عناص

  . المستوى الدینامي، تقییم النبرة االنفعالیة للشخص
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  اـــــــثانی

  الدراسة الحالیة منها استفادةالدراسات السابقة و مدى 

  

واقع افتراضي، العاب فیدیو، ( الصحیة دراسات تناولت مجاالت التفاعل : األولالمحور  - 

 .دورها في تجاوز االضطرابات النفسیة و العضویة و) برامج االنترنت التفاعلیة

   

بالفعالیة  شعورلمرض من الذاتي لتسییر الالدراسات التي تناولت متغیر : المحور الثاني - 

 .الحیاة في عالقتها باألمراض العضویة جودةالذاتیة و تحسین ل

  

التوظیف  إنعاشالدراسات التي تناولت العالقة بین التكفل العالجي و : المحور الثالث - 

 .العقلي

 

  الدراسة الحالیة منها إستفادةو مدى  السابقة التعلیق على الدراسات - 

  

  

  

  

  :تمهید

الذاتي تسییر الفي   Re-Missionدور لعبة الفیدیو رومسیون عن كشف المحاولة  إلىتهدف الدراسة الحالیة 

هذا من  أبعادو ما یرتبط بهما من  تهحیا جودةتحسین و المراهق بفعالیته الذاتیة  شعورمرض السرطان من خالل ل

و من خالل مراجعة الدراسات التي ترتبط . أخرىمن جهة  أبعادتوظیفه العقلي بما یرتبط به من  إنعاشجهة، و 

ترتبط  أنهاعدد من الدراسات و التي هي في مجملها دراسات أجنبیة نرى  إلىبمتغیرات الدراسة، فإننا سنتطرق 
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في إطار  2007بصورة أو بأخرى بموضوع البحث الحالي، مع ذكر دراسة عربیة واحدة قامت بها الباحثة في سنة 

ب الفیدیو و في حدود اطالعنا لم ترد دراسات تهتم بدراسة دور العا .انجاز مذكرة مكمله لنیل شهادة  اللیسانس

 بالفعالیة الذاتیة شعورللتناولها نظریة التعلم االجتماعي بلمرض من وجهة ل الذاتي تسییرلالصحة في مقاربة تكاملیة ل

  : كما یلي سابقةو قد تم تصنیف الدراسات ال. الثالث من وجهة تحلیلیة في أبعادهو التوظیف العقلي  الحیاة، جودةو 

ü  واقع افتراضي، العاب فیدیو، برامج االنترنت (  جاالت التفاعل الصحیةدراسات تناولت م :األولالمحور

 . و األمراض العضویة عامة دورها في تجاوز االضطرابات النفسیة و) التفاعلیة

ü بالفعالیة الذاتیة شعورمرض من لل الذاتي تسییرالالدراسات التي تناولت متغیر على و ینطوي : المحور الثاني    

لذا . السرطانیة بصفة خاصة األمراضالعضویة عامة و  األمراضالحیاة في ارتباطها بالعدید من  جودةو تحسین ل

العضویة عامة  األمراضقسم ینطوي على الدراسات التي جمعت بین : قسمین إلىفقد تم تقسیم دراسات هذا المحور 

 . المرضقسم ثان یشمل الدراسات التي جمعت بین مرض السرطان و تسیر . و تسیر المرض

ü و لقد . العقلي إنعاش التوظیفالدراسات التي تناولت العالقة بین التكفل العالجي و و یشمل : المحور الثالث

في مجال  أو العقلي كانت الدراسات في هذا المجال قلیلة، أربع دراسات منها اهتمت بإنعاش التوظیف النفسي

 على العالجات استندتالدراسات  أن هذه غیر. السرطانیة األمراضالعضویة حیث اثنان منها في مجال  األمراض

التوظیف النفسي فتمثلت في دراسة  إنعاشأما الدراسات التي تناولت العالقة بین العاب الفیدیو و  .التحلیلیة بالطرق

 ةأجنبی أودراسة عربیة كانت  أيلم نجد في حدود اطالعنا  و .واحد فقط و ذلك في مجال االضطرابات النفسیة

 .  في ارتباطها بألعاب الفیدیو في مجال االضطرابات العضویة عقليالإنعاش التوظیف تناولت 

         الدراسات ذات العالقة بمتغیرات الدراسة حسب تسلسل المحاور سالفة الذكر،لهذه فیما یلي عرض      

ذه الدراسات سیتم التعلیق علیها وبعد عرض ه. األحدث إلى األقدمها الزمني من لو سیتم و عرضها وفقا لتسلس

  .و مدى استفادة البحث الحالي منها إلیهاالنتائج التي توصلت  أهم، العینة، و األهدافمن حیث 

  

  

  

  

واقع افتراضي، العاب فیدیو، برامج ( دراسات تناولت مجاالت التفاعل الصحیة : األولالمحور  -1

  :االضطرابات النفسیة و العضویةو دورها في تجاوز ) االنترنت التفاعلیة

و اكتساب   تجاوز االضطرابات النفسیة و العضویةنسعى من خالل عرض الدراسات اآلتیة إلبراز أهمیتها ل

  .    سلوكات صحیة سلیمة

 ,Legeron.P, Roy. S, Klinger .E, Chemin. I, Lauer. F (2003) دراسة  - 1
Macqueron.G, Nugues P. 
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    العالج عن طریق الواقع االفتراضي في الفوبیا االجتماعي: عنوان الدراسة

العالج الجماعي السلوكي المعرفي، حیث  بین و هدفت الدراسة للمقارنة بین فعالیة عالج الواقع االفتراضي

راشدا تراوحت  36تكونت عینة البحث من . DSMIVالعینة من فوبیا اجتماعیة حسب معاییر أفرادیعاني جمیع 

تّم توزیعهم على ، امرأة 19و  رجل 17سنة، شملت الدراسة  36سنة بمتوسط حسابي بلغ  54 -25بین  أعمارهم
حالة في المجموعة  18خضعت للعالج عن طریق الواقع االفتراضي،  األولىحالة في المجموعة  18: مجموعتین

حصة  12سبة للمجموعتین بلغ عدد الحصص العالجیة بالن .الثانیة خضعت للعالج السلوكي المعرفي الجماعي

للمجموعة األولى و ساعتین للمجموعة الثانیة  دقیقة بالنسبة 45تستغرق الحصة . موزعة بحصة واحدة في كل أسبوع

شدة : تم االعتماد على المنهج التجریبي في قیاس قبلي و بعدي و استعمال مقاییس. و التي تخضع للعالج الجماعي

، (HAD, BDI-13)، الحصر و االكتئاب  LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale)الفوبیا االجتماعیة  

  . (CGI) اإلكلینیكي، التحسن (Rathus)السیاق االجتماعي المسبب للحصر، تأكید الذات 

المجموعة الخاضعة للعالج غیر أن . في المجموعتین واضح إكلینیكيتحسن ظهور النتائج على  أسفرتو 

انخفاضا واضحا في مستوى الحصر االجتماعي مقارنة بالمجموعة الخاضعة  راضي سجلتعن طریق الواقع االفت

. سجلوا حصرا اجتماعیا اكبر في قیاس قبلي األولىللعالج السلوكي المعرفي الجماعي بالرغم من أن أفراد المجموعة 

لیة الواقع االفتراضي لتجاوز لیستنتج الباحثون  فعا. فقد سجلت تحسنا في نتائج المجموعتین األبعاد باقي في أما

 .الفوبیا االجتماعیة

  Steven Stockdale   (2004)دراسة   - 2

    « Brain age » لبرنامج التدریب الدماغي على لعبة عمر الدماغ التغدیة الراجعة: عنوان الدراسة   

 األعصابمن تصمیم طبیب   «Brain age»الستعمال لعبة  Steven Stockdaleلجأ المختص النفسي 

ألجل استثارة ردود الفعل الرجعیة لألعصاب عند الطفل  NintendoDS إنتاجو  Ryuta Kawashima الیاباني

Ethan Myers  أنو كانت انطالقته في ذلك  . ادخله في غیبوبة لمدة شهر كامل حادث سیر خطیرل تعرضالذي 

  . تكرار التمارین هي مفتاح الصحة الجسدیة و النفسیة

«Brain age»   تستند إلجراء تدریبات عصبیة بوساطة نظام ،اآللةو  اإلنسانلعبة تفاعلیة بینCLT  

(Cyber Learning Technology)  عملیات حسابیة، الرسم و الكالم عبر مستقبل ، تمرینات إجراءتشمل على

و یسعى  البیولوجي تعمل اللعبة على تحفیز الفرد للحصول على عمر دماغي یتناسب و عمره. الصوت على الشاشة

سنة، فكثرة التدریبات على اللعبة تعمل على تناقص العمر  20الجمیع عادة للحصول على عمر دماغي یقترب من 

و قد سمح التدریب الیومي على  .سنة مثال 25الثمانین سنة لشاب یبلغ من العمر في بدایة اللعبة الذي قد یتجاوز 

لقدراته العقلیة و ارتیاد مدرسته  األخیرباسترجاع هذا  Ethanو والدي  تعاون بین المختص النفسيالب اللعبة

هذا النوع من اللعب یعمل  أن Stockdaleصرح . االعتیادیة و القیام بالنشاطات التي یمكن لطفل في سنه القیام بها

        (rétroaction neuro-feedback) على استثارة السیاالت العصبیة و التغذیة الراجعة و الرجعیة العصبیة 

  .، تجنب الغضب و السیطرة على حركاته وتسییر انفعاالته التسییر الحسناتهطریقة التحكم في ذ الفرد و بالتالي تعلم
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 ,D. Vilozni, A .Barak, O.Efrati, A.Augarten, Ch. Springer (2005)دراسة - 3
Y.Yahav, L.Bentur  

دراسة : ما قبل التمدرس  في سن األطفالدور العاب الفیدیو في مقیاس التنفس عند : عنوان الدراسة

   .المصابین بالربو و األطفال األصحاء األطفالمقارنة بین 

طفل في سن ما قبل  266 على بفلسطین التنفسیة األمراضفي روضة لألطفال في قسم  أجریت الدراسة

الباقون بالصحة  109منهم مصابون بالربو بینما یتمتع  157سنوات، حیث  6-3بین  أعمارهم تالتمدرس تراوح

الصغار طریقة  األطفالن كان أللعاب الفیدیو التفاعلیة على الكمبیوتر دور في تعلیم إهدفت الدراسة لمعرفة . الجیدة

 األطفالعند  ل علیهاكانت معطیات جهاز التنفس المتحص إنو معرفة  "Spiromètre"استعمال جهاز التنفس 

: معاییر ثالث یتم تقیم من خالل اللعب بالجهاز التنفسي التفاعليو . المسجلة عند الراشد موافقة للمعاییر األصحاء

وكمحكات تم . ستنثار المطول ألجل تقییم حجم الرواسبستنثار المفتعل، اإلاالستنشاق المفتعل قبل الزفیر، اإل

 ERS. (European Respiratoryومقیاس ATS (American Thoracic Society)   االعتماد على مقیاس

Society)  إنتاجلتقییم O2  وCO2   

في ) 0.03˃ثانیة، بانحراف معیاري 0.4 -+/1.7(ستنثار سجلت عالقة ارتباطیة بین شدة الربو و زمن اإل  

مقارنة   %63 إلى 32بنسبة ) وحدتي قیاس تنفسیة( «VEMS» و «DEMM 50»حین لوحظ انخفاض مستوى 

و تحسن  ،%13 إلى 10بنسبة  «VEMS»و بعد استعمال الممددات الشعبیة لوحظ تحسن في . صحاءباألطفال األ

العاب الفیدیو للتنفس  أنلیستنتج الباحثین . المرضى األطفالعند % 56إلى  38بنسبة «DEMM 50» في 

النتائج المتحصل علیها  أنكما . التفاعلي تساهم في تسهیل استعمال جهاز التنفس عند صغار السن المصابین بالربو

في سن ما قبل  األصحاء األطفالالخاصة بالراشد و تلك الخاصة بأندادهم من  ATSجاءت مطابقة للمعاییر 

درجات المحققة في جهاز التنفس و درجة الت على وجود عالقة ارتباطیة بین هذه اللعبة أكدإلى أن  إضافة. التمدرس

 . ةسلیمفعالیة العاب الفیدیو التفاعلیة في تعلیم السلوكات الصحیة ال أكد الباحثان علىو  . شدة الربو

  

ألجل مساعدة  «Virtual Irak» دراسة أطلقتها القاعدة األمریكیة بابتكار لعبة الفیدیو    - 4

  )2008( المحاربین األمریكیین اللذین شاركوا في حرب العراق

بلدهم العدید من االضطرابات  إلىسجل ثلث المحاربین األمریكان اللذین شاركوا في حرب العراق بعد عودتهم 

النفسیة، وهو ما دفع بالباحثین لتصمیم لعبة فیدیو ذات خصائص عالجیة یقوم مبدأها على إعادة معایشة هذه الفئة 

أحداث صدمات الحرب التي اختبروها في أثناء غزوهم للعراق بهدف تجاوز أعراض اضطرابات الشدة التالیة للصدمة 

د اللعبة لدیكور و بیئة مطابقة للبیئة العراقیة، أجریت الدراسة من طرف الباحث و الطبیب و تستن .التي ظهرت لدیهم

أین یقوم الالعب بإعادة معایشة . Walter Reedبالمستشفى العسكري األمریكي بواشنطن Michael Roy العقلي 

ختالف الحاصل في سلوكیات اعتمد الباحث في دراسته على المالحظة و المقابلة النصف موجهة لتحري اال. الحرب

و توصل  .المحاربین في حیاتهم العادیة إضافة إلى تحري االختالف الحاصل في أعراض الشدة التالیة للصدمة
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الطبیب في نتائج تجربته إلى معالجة بعض أعراض الصدمة النفسیة التي تعرض لها المحاربون خاصة تلك المرتبطة 

    حیث ساعدتهم اللعبة على التعبیر. في إعادة معایشة الحدث الصدميو المتمثل  DSMIVRبالبعد األول حسب 

أن لعب الفیدیو أصبحت ب Michael Royو صرح . الخروج من عزلتهم و االستمرار بعیش حیاة عادیة على و

  . تشكل وسیلة عالجیة فعالة

  P. M. Bingham, J.HT Bates, J.Thompson-Figueroa, T.Lahiri (2010)  دراسة-5

     عانون من التلیف الكیسي یالتغدیة الراجعة للتنفس بألعاب الفیدیو ألطفال : بعنوان دراسة 

اللذین یعانون من التلیف الكیسي كیفیة التنفس باستعمال  األطفاللعبة فیدیو تعلم  سعى الباحثون لتطویر

هم في اسسین ذلك إمقیاس تنفس رقمي، و من خالل التغذیة الراجعة التي یمكن معاینتها في شاشة لعبة الفیدیو ف

. هممدة استشفائ خالل أطفال 10أجریت الدراسة على . تشجیع الوعي بالتقنیات الجیدة للتنفس السلیم لدى هذه الفئة

من اللعب في كل حصة  دقیقة 15و تّم مراقبة تفاقم التلیف الكیسي لدیهم خالل  ،سنة 11- 5بین ت أعمارهم تراوح

         یتبع خالل لعبه هدفا متحركا في اللعبة أنعلى الطفل و  ،على أن ال یقل عدد الحصص على الخمس مرات

  . تسییره من خالل استعمال تقنیات التنفس و

تحدیدها  أبعاد تمّ  5في  و البعدي بین القیاس القبلي إحصائیاتحلیل نتائج المتغیرات وجود فروق دالة  أظهر

كما ، و طریقة التنفس للتناسق بین حركة العینین األطفالاكتساب  ساهمت اللعبة علىكما  ،من طرف الباحثین

ظهور و بناء عالقات  على شجعت و بأعراض التنفس الخاطئ آباءهمو األطفال ساهمت اللعبة في تحسیس 

و أكد الباحثون على فعالیة العاب الفیدیو الكتساب السلوكات الصحیة  .عینة البحث أفراداجتماعیة جیدة بین 

    .السلیمة

 

 

 

  François Lespinasse, José Perez (2010)دراسة    - 5

  .النهاریة لألطفالالعالجیة في المستشفیات " ألعاب الفیدیو"ورشة : عنوان الدراسة

 Bordeauxخصیصا ألطفال یعانون من اضطرابات نفسیة بمستشفى بوردو أللعاب الفیدیو  ورشة صممت

أفراد  أعمار تتراوح. الفصام أنواعو ترتبط هذه االضطرابات بنقص التفاعل لدى هؤالء كالتوحد و بعض . الفرنسیة

مت العینة قسّ . ا یجرون فحوصاتهم بالمستشفى النهاريطفال ممن كانو  24الورشة  ضّمت. سنة 12-6بین  العینة

        یلعب حسب دوره دون تحدید للوقت،  یجلسون على شكل نصف حلقة، كلّ  أطفالمجموعات تضم أربعة  إلى

. و اكتساب لفرص جدیدة و یستنفد الالعب وقته عند استهالك فرصه المتاحة في اللعبة و ما یتم تحقیقه من نجاحات

ثم    Super Mario2تمثلت على التوالي في  األطفالولجأ المعالجون لتناول لعبة محبوبة و لها شعبیتها عند 
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Super Mario3  .حترام و ا االنضباط األطفالتعلیم  األخصائیینالورشة من خالل اللعبة و توجیهات  تهدف

وتمثل . الدور، التحكم في الذات و عدم االندفاع اللعبة، انتظار واعدمن خالل احترام قواعد الجماعة و ق القوانین

 قد ساعدت اللعبة و .في الجماعة حیث یأخذ البعد الجماعي كل صداه اآلخرالهدف الرئیسي في التفاعل مع 

، كصعوبات في صورة الجسم، األطفالو الصعوبات التي یعاني منها  األعراضعلى تشخیص بعض  ناألخصائیو 

الحفاظ على درجة التركیز البصري إضافة إلى ذلك على  األطفالساعدت ، كما ...قدرة التحكم في انفعاالتهممدى 

تعلم  و اإلدراكيمرتبط بردود الفعل الاكتساب الذكاء الحس حركي  ،على إدراك ما یدور حولهم بسرعة تطّویر قدرتهم

تطویر  .في الوقت المناسب األزرارل السرعة في اتخاذ القرار من خالل ترافق حركات الید و الضغط على اطفاأل

من تنظیم الكما سمحت اللعبة ب. بناء استراتیجیات للفوز و التمثیالت العقلیة من خالل انتظام للمخططات العقلیة

طفل الشخصیة و التفاعل بین البطلین؛ أي التقمص و من خالل  .إعادة سرد منطقي ومتسلسل ألحداث القصة خالل

فمن " في اللعب، تعلم الطفل وجود طرف خارجي یجب التفاعل معه و التعاون بینهما ألجل االستمرار ،و بطل اللعبة

 Perezیرىكما   " خالل ما یقدمه مصمم اللعبة و ما تسمح به حدود اللعبة یقوم الطفل ببناء و نسج بنیته الخاصة
et Lespinasse (2010)  

  S.Merry,K. Stasiak, M.Shepherd, & al (2012) دراسة - 7

  .للمساعدة الذاتیة عند المراهقین المصابین باالكتئاب SPARX فعالیة لعبة سباركس: بعنواندراسة 

ما تفیدهم دراسة أن ألعاب الفیدیو الخیالیة یمكن أن تفید المراهقین الذین یعانون من االكتئاب بقدر ال أظهرت

 ,SPARX (Smart, Positive" سباركس"و تتمثل في لعبة  .جلسات المحادثة العالجیة مع المعالجین النفسانیین

Active, Reallistic, X-factor)  البروفیسور  فریق بحثقام التيSally Merry  من جامعة أوكالند 

Auckland عبارة عن لعبة فیدیو تفاعلیة ثالثیة األبعاد تجري  يوه. عالج سلوكي معرفيها كبكارولینا  بتطویر

مستویات إلعادة  07و في هذه اللعبة یخضع الالعب لسلسلة من التحدیات على مدار  .في القرون الوسطى أحداثها

 GNAT (Gloomy Negative افتراضي أصبح مسیطرا علیه باألفكار التلقائیة السلبیة الكئیبة النظام إلى عالم

Automatic Thoughts)   آخر أعراض حالته  إلىانتقاله من مستوى  أثناءو على الالعب أن یكتشف في

خاللها التحكم في عدة تقنیات ألجل ذلك؛ كاالسترخاء، تسییر االنفعاالت، من و یتعلمون  و وسائل تجاوزهااالكتئابیة 

 .السلبیة بأخرى ایجابیة األفكارو تجاوز المشكالت باستبدال 

یخضعون ، أو متوسط ممن یعانون من اكتئاب  خفیف) 187=ن(المراهقین  مجموعة من على الدراسةأجریت 

تّم سحبهم بطریقة عشوائیة سنة  19- 12 أعمارهم بین تتراوح. یتناولون العقاقیر المضادة لالكتئاب للعالج الدوائي و
. الثانویات وعیادات الشباب والمجتمع العام ،بما في ذلك المدارسللرعایة الصحیة من أنحاء نیوزیالندا  موقع 24من 

     )من الذكور %37.2و  اإلناث  من  %62.8(مراهق  94 ضمتتجریبیة مجموعة : مجموعتین إلىتم تقسیمهم 

قامت المجموعة  التجریبیة  .)من الذكور %31.2و  اإلناثمن  %68.8( مراهق  93 ضمتو مجموعة ضابطة 

جلسات استشارة لت مجموعة أخرى خضعلمدة تتراوح بین أربعة إلى سبعة أسابیع بینما ) سباركس(لعبة بلعب اب

 و بعدي  تم االعتماد على بعض المقاییس و لتقییم نتائج الدراسة في قیاس قبلي .شخصیة من قبل مدربین مختصین

     .بالحیاة، الرضا العامالخاصة بتقییم االكتئاب، القلق، الشعور بالیأس، تحسن المزاج، المرح 
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نتائج و كانت  .جاءت نتائج الدراسة بنفس اتجاه ما افترضه الباحثون من تناول اللعبة،و بعد ثالثة أشهر  

، بالقلقالخاصة نتائج الأظهرت كما . المجموعة التجریبیة في عالج االكتئاب أكثر فعالیة من العالج الكالسیكي

ها خضعت لالتي عالجیة اللجلسات ابنفس قدر فعالیة اللعبة ة یلمجموعة التجریبیة فعالل الشعور بالیأس لرضا العام وا

في  ،10.32 بلغ المجموعة التجریبیة تقییم االكتئاب لدى في متوسط نتائج سجل انخفاضكما مجموعة الضابطة، ال

كما سجل تحسن في نوعیة المرح بالحیاة بمعدل . 7.59بلغ متوسطه  المجموعة الضابطة  انخفاض أفرادحین سجل 

و لم تظهر . % 26.4تحسنا بمعدل  المجموعة الضابطة أفرادلصالح المجموعة التجریبیة في حین سجل  % 43.7

و الرضا العام بین  الشعور بالیأسمقاییس القلق،  علىأي اختالفات دالة فیما یخص معدالت االستجابة 

  .ینالمجموعت

واقع افتراضي، العاب فیدیو، برامج االنترنت ( التعلیق على الدراسات التي تناولت مجاالت التفاعل 

  :و  دورها في تجاوز االضطرابات النفسیة و العضویة) التفاعلیة

واقع افتراضي، العاب فیدیو، برامج ( لدراسات السابقة التي تناولت مجاالت التفاعل افي ضوء عرض 

ن هذه الدراسات قد تنوعت من حیث إف. و دورها في تجاوز االضطرابات النفسیة و العضویة) التفاعلیةاالنترنت 

تناول بعضها دور مجاالت التفاعل في تجاوز االضطرابات النفسیة و ما یرافقها من . األهداف التي سعت لتحقیقها

 ، دراسة)2008( األمریكیةدة القاع أطلقتها، و الدراسة التي  (Legeron & al,2003)كدراسة  أعراض

(Lespinasse et Perez, 2010)  دراسة  و(Merry et al, 2012) .من  اآلخرالبعض  في حین تناول

 ،(Stockdale, 2004)العضویة كدراسة  األمراضدور مجاالت التفاعل في التخفیف من  الدراسات المعروضة 

  . التي اهتمتا بتعلیم السلوكات الصحیة (Bingham & al, 2010)دراسة و  (Vilozni, 2005)دراسة 

 إلىالعینة  أفراداستعمال القیاس القبلي و البعدي و تقسیم  إلىالدراسات السابقة المعروضة  أغلبیةو استندت 

،  (Vilozni, 2005)، (Legeron & al, 2003)دراسة ، كمجموعتین، مجموعة ضابطة و مجموعة تجریبیة

(Merryet al, 2012)  و دراسة(Bingham & al, 2010)  

  :أنمن نتائج، یمكن القول  إلیهمن العرض السابق لهذه المجموعة من الدراسات و ما خلصت 

    العضویة  األمراضلتجاوز بعض االضطرابات النفسیة و  على فعالیة مجاالت التفاعل أكدتجمیع الدراسات  -

 . واضحا إكلینیكيو ظهور تحسن 

 & Legeron)دراسة  إلیهو هو ما ذهبت  .الفیدیو التفاعلیة في تعلیم السلوكات الصحیة الجیدةالعاب فعالیة  -
al, 2003) ،(Vilozni, 2005) ،(Bingham & al, 2010) 

 ,Stockdale)، (Legeron & al, 2003)تكرار التمارین هي مفتاح الصحة الجسدیة و النفسیة كدراسات  -

 ) 2008( األمریكیةالقاعدة  أطلقتهاالدراسة التي و  (2004

   (Merry et al, 2012)، (Stockdale, 2004)مساهمة مجاالت التفاعل في تسییر االنفعاالت  -

، (Merry et al, 2012)السلبیة بأخرى ایجابیة  األفكارتجاوز المشكالت باستبدال تساهم مجاالت التفاعل في  -

 Lespinasse)على التعبیر ة أفراد العینة العقلیة، مساعد تطویر التمثیالت، )2008( األمریكیةدراسة القاعدة 
et Perez, 2010)   
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 ,Stockdale)أمراض عضویة كدراسات  من بمن یعانون  محتمل للرعایةاالستعانة بمجاالت التفاعل كبدیل  -
2004)،  (Bingham & al, 2010)  

 (Bingham & al, 2010) ،(Legeron & al, 2003)خلق روح التحدي لدى المرضى  -

 (Merry et al, 2012)، (Bingham & al, 2010). السلوكات الصحیة الخاطئة إتباعالتحسیس بخطورة  -

العینة في المراحل التي لم تتبلور فیه هذه البنیة أي في مرحلة  أفرادمساهمة ألعاب الفیدیو في تصحیح بنیة  -

  (Lespinasse et Perez, 2010) .الطفولة و المراهقة

ê  في الدراسات المعروضة، فانه یمكن االحتفاظ بالنقاط التالیة إلیهاو من خالل  النتائج المتوصل:  

ü بدیل محتمل و مكمل للعالجات الكالسیكیة سواء كان في مجال االضطرابات النفسیة  فعالیتها كوسیلة عالجیة و

 .أو األمراض العضویة

ü  مفتاح الصحة النفسیة  و هو ما یشكل یة و التغذیة الراجعة استثارة السیاالت العصبتكرار التمارین یعمل على      

  .و الجسدیة

ü  الخارج و القدرة على التعبیر إلىمساهمتها في تسییر االنفعاالت و تشجیع التفریغات العدوانیة. 

ü  المشاركین األفرادخلق روح التحدي لدى  و السلبیة بأخرى ایجابیة األفكاراستبدال. 

ü المساهمة في تطویر التمثیالت العقلیة من خالل ما یتم عرضه من مثیرات صوریة و صوتیة . 

ü التشجیع على بناء عالقات خارجیة و التشجیع على الحوار. 

ü  السلوكات الصحیة الخاطئة و تقدیم البدیل لتعلم السلوكات الصحیة الصحیحة إتباعالتحسیس بخطورة. 

بالفعالیة  شعورلمرض من الذاتي لتسییر الالدراسات التي تناولت متغیر : المحور الثاني - 2

  .ة الحیاة في عالقتها باألمراض العضویةجودو تحسین ل الذاتیة

 األمراضالدراسات التي جمعت بین ، شمل القسم األول منها قسمین إلىتم تقسیم الدراسات في هذا المحور 

الدراسات التي جمعت بین مرض السرطان خاصة القسم الثاني على  في حین شملمرض، العضویة عامة و تسیر ال

  .و تسیر المرض

  المرض الذاتي رالتسییالعضویة عامة و  األمراضالدراسات التي جمعت بین 

 (1997) Brown.S, Lieberman.D, Gemeny.B, Wilson.D& Pasta. DJ : دراسة 1  

   Packy & Marlonتعلیم لماهیة السكري من النمط األول عن طریق لعبة الفیدیو : بعنوان   

لتزویدهم بمعلومات  لعبة تفاعلیة موجهة لمرضى السكري من النمط األول Packy & Marlonفیدیو لعبة ال

اتبع في الدراسة المنهج التجریبي بقیاس  .فهي لعبة تحسیسیة تهدف لتحسین التسییر الذاتي للمرض. مرضهم عن

  8بین هم أعمار  تمن النمط األول تراوح بمرض السكري طفال مصاب 59، تكونت عینة الدراسة من قبلي و بعدي

طفال من الحاالت اتخذوا كعینة ضابطة قدمت  28. سنة، تم اختیارهم من العیادات المختصة بمرض السكري 16و 

 & Packyحالة الباقیة كعینة تجریبیة قدمت لها لعبة  31ال عالقة لها بمرض السكري، أما  لهم لعبة فیدیو ترفیهیة
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Marlon . في هذه اللعبة، یأخذ الالعب دور شخص مصاب بمرض مستوى بصعوبة تدریجیة،  24تحتوي اللعبة

تهالك مع مراقبة نسبة سكر یقوم باختیار و انتقاء المواد الغذائیة الصحیة المناسبة لالساألول و السكري من النمط 

 6 التجربةدامت . تعلم السلوكات الصحیة الجیدة إلى إضافةاستعمال األنسولین بالطریقة الصحیحة  و  الدم لدیهم

  .قیاس التغیرات الحاصلة في السلوكات الصحیة لدى األطفال المرضىمع اللجوء ل أشهر

و المرضى حول المرض، وتحسن  والنقاش بین اآلباءأظهرت نتائج الدراسة وجود تحسن في مستوى الحوار 

تباعلمرض ل الذاتي تسییرالفي نتائج  و إتباع حمیة غذائیة  كأخذ جرعات األنسولین بانتظام(  السلوكات الصحیة وإ

p) ، زیادة التحاور مع الوالدین بخصوص السكري p) = (0,07 بالفعالیة الذاتیة الشعورتحسن في مستوى ). صحیة

، كما لوحظ تراجع في توجه الحاالت االستعجالیة )(Glycémieالدم  و تعدیل في مستوى سكر ،= (0,025 

 0.5إلى عدد المعاینات الطبیة  تقلصوهذا كله بالنسبة للعینة التجریبیة، حیث  %77للمستشفى بمتوسط بلغ نسبة 

معاینة بالنسبة ألفراد العینتین  2.4متوسط حسابي بلغ معاینة للفرد الواحد في المجموعة التجریبیة بعدما كانت تقدر ب

 .بینما لم یحصل أي تحسن في متوسط عدد المعاینات الطبیة بالنسبة للعینة الضابطة) التجریبیة و الضابطة(

، إتباعهافي تعلم السلوكات الصحیة و  Packy & Marlonلعبة الفیدیو  مساهمةلیستخلص الباحثون في األخیر 

  .تحسین جودة حیاتهم بصفة عامةو تحسین الفعالیة الذاتیة لدى أفراد العینة التجریبیة مع   الثقةتطویر 

     Debra Lieberman(2001):دراسة - 2

 Bronkie the.  األطفالتسییر األمراض المزمنة عن طریق العاب الفیدیو الصحة لدى فئة : بعنوان
Bronchiasaurus   

قامت  اإلعالميباالستناد لنظریات التعلم، تعدیل السلوك، النظریات المعرفیة و نظریات التفاعل 

طفال ألالموجهة خصیصا ل Bronkie the Bronchiasaurusثر لعبة الفیدیو أبدراسة   Liebermanالباحثة

، بقیاس قبلي و بعدي التجریبية على المنهج بالربو، وهي عبارة عن دراسة فارقیة اعتمدت فیها الباحث المصابین

 تسییرالتحسن في أسفرت النتائج عن بعد شهر من تداول اللعبة  و. مصاب بالربو طفال 50تكونت عینة الدراسة من 

 أما .التجریبیة تحسن في عالج وصحة أفراد العینة وظهور لسلوكات صحیة و إتباع المرضى لمرضل الذاتي

       .یسي بشخصیات كرتونیة حول تسییر مرض الربوشریط تحس أفرادهاعرضت على  )48=ن(المجموعة الثانیة 

بالفعالیة الذاتیة بالنسبة للعینة التجریبیة، بینما ظهر على العكس من  شعورظهور تحسن في الإلى النتائج  خلصت و

على أن فعالیة ألعاب  وتعلق الباحثة. بالفعالیة الذاتیة لدى أفراد عینة المجموعة الضابطة شعورنخفاض في الاذلك 

یقوم بالسلوكات الصحیة و  یمثل فیها دور البطلأین كان  الطفل مع شخصیات اللعبةفیدیو الصحة ترجع لتفاعل 

الشریط التحسیسي یعلم األطفال الطریقة الواجب في حین كان  بنفسه ویكررها حسب ما یتطلبه الفوز في اللعبة

تناقص مستمر في عدد   سجلكما . و إرشاداتة على شكل معلومات مسلیالصحیة ال للقیام بالسلوكات إتباعها

ثراء الحوار  اآلباء  وو أظهرت نتائج تفریغ استبیان قدم لألطباء . % 23الربو عند فئة العینة التجریبیة بنسبة  أزمات

 المعلومات مناقشة و األطفالأندادهم من مع و أ عامة العینة التجریبیة سواء كان ذلك مع الطاقم الطبي أفرادعند 

 التفاعل مع العاب فیدیو أنالباحثة و أقرت  .األطفالبناء عالقات اجتماعیة مع باقي  ،المكتسبة حول المرض

لم تسجل فروقا دالة تعزى لمتغیر السن أو الجنس  و تحسین جودة حیاتهم، كما الذاتیة بالفعالیة شعوریولد ال الصحة

تتوافق  وسیلة مقنعةل استعمال المرضى و أضافت الباحثة  أن .سن جودة الحیاةحول الشعور بالفعالیة الذاتیة و تح
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مصدرا لتغییر  صبحفی ،السیطرة و    بالتحكم شعورتشعرهم بالدونیة و الهشاشة تعطیهم ال مع متطلباتهم العمریة و ال

من الوسائل المساعدة على إحداث التغییر في األفكار  عب الفیدیو بتحّقیقها للشروط المذكورة،للفا .قناعاتهم أرائهم و

  . السلوك الصحي السلیم اكتساب منهو اآلراء و 

  S.Krishna, B.Francisco, E.Andrew & al (2003) :دراسة - 3

 .و المعدات المعلوماتیة لتعلیم برنامج حول الربو اإلعالميدراسة حول تدعیم االنترنت لوسائل التفاعل 

  .الحیاة و المعلومات حول الربو  جودةل تقییمیهدراسة 

كإحدى المعدات المعلوماتیة التفاعلیة تقدیم المعلومات حول  االنترنتكان بإمكان  إنهدفت الدراسة لتحدید 

. بطریقة دالة بتطور المرض یرتبط المكتسبة المعلومات استعمال كان إنو   ،الربو لألطفال و للمعالجین بطریقة دالة

 هماستعمال و فروق بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة في نتائج المرضال سة للبحث عنكما هدفت الدرا

 18عن  أعمارهمومراهقین تقل  أطفالتكونت عینة الدراسة من . المصابین بالربو األطفاللمصادر الصحیة عند ل

طفل من عیادة  1000مشارك بطریقة عشوائیة من مجموع المرضى الذي یفوق عددهم  228تّم اختیار . سنة

          1999و ذلك في المدة الممتدة بین  ابكولومبیالحساسیة الصدریة لألطفال بجامعة میسوري للعنایة الصحیة 

     التجریبیة (تحصلت العینتین من المرضى  .)%35( اإلناثمن منهم  80. )%65(منهم ذكورا  148. 2000و 

و تعلیمات    و الكتابیة منها و التي توفرها العیادة حول المرض  على المعلومات الكالسیكیة الشفویة) و الضابطة

من خالل برنامج خاص قدم  باالنترنتذلك معلومات بالطریقة التفاعلیة  إلى إضافةو تلقت العینة التجریبیة . الوقایة

التسییر الذاتي  أساسیاتیحتوي البرنامج على تعلیمات لتقدیم . asthme) Kids (IMPACTلى قرص مدمج ع

و یتم مناقشة و طرح . و رسائل یتم تمریرها من خالل الرسوم المتحركة إرشاداتو ، للمرض، دروس یقدمها الخبراء

  .و التفاعل من خالل االنترنت بالتواصل األسئلة

، ...)، عالجه،أعراضه(معلومات حول مرض الربو الالحیاة، استبانة  جودةتمثلت أدوات الدراسة في مقیاس  

 ظهور المرض، حول معلوماتهم تضاعفت حیث التجریبیة المجموعة لصالح الدراسة نتائج جاءت .مقیاس التنفس

 ستعجالیةاإل الزیارات عدد في صتناق ،)السنة في نوبة 81 مقابل 51( الربو نوبات عدد في  واضح انخفاض

 الزیارات عدد و األطفال سن بین ارتباطیة عالقة النتائج أظهرت كما .)السنة في 1.93مقابل 0.6 بمعدل( للمستشفى

كما ساعد . األدویةزاد سن المشاركین ظهر نقص في عدد الزیارات و تناول  حیث كلما .اإلستعجالیة للمصالح

 جودةو سجل ارتفاع في النتائج العامة لمقیاس  .استعمال جهاز التنفس بسهولة و بأكثر فعالیةالبرنامج التفاعلي في 

الحیاة والمتغیرات  جودةكما سجلت عالقة ارتباطیة بین . في قیاس بعدي لدى المجموعة التجریبیة %23الحیاة بنسبة 

  .سالفة الذكر

  E. Cappe, F. Lefèvre, A. Grimfeld, R. Bobet (2007)   دراسة   - 4

  المصابین بالربو المشاركین في برنامج التربیة على المرض  األطفالحیاة  جودة: بعنوان

- 2003لتنفس في مركز لتشخیص و عالج الربو بباریس خالل السنة الدراسیة لأجریت الدراسة في مدرسة 

و الوظیفیة لمرض الربو على  العالئقیة، االجتماعیةهدفت الدراسة لمعرفة االنعكاسات الوجدانیة االنفعالیة، . 2004
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مصابین بالربو ) ذكور 8و  إناث 3( طفل 11تكونت عینة الدراسة من . المصابین بهذا المرض األطفالحیاة  جودة

-8.5تراوحت أعمار أفراد العینة بین . سنوات 10 إلى 3.6بین  لدیهم مدة المرضامتدت . من النمط المستدیم

استند الباحثون  ،حیاتهم و تأثیرات الربو على حیاتهم الیومیة جودةعن  األطفالو لتقییم درجة رضا . سنة 11.5

          تهتم بمعرفة المعلومات التي تلقاها الطفل حول الربو" ماذا تعرف؟"ستبانة إاستعمال  إلىباإلضافة للمالحظة المباشرة 

لذي یهتم بتقصي مشاركة الطفل في العالج و تصورات الطفل نحو و ا" دورك في اللعب"  إستبانةو . عالجه و

الحیاة  جودةلتقییم  «OK ado» إستبانة إلىباإلضافة ، انعكاسات المرض و قدرته على مواجهة مرضهو  العالج

    .(STAI-C)اختبار الحصر لألطفال  و. مجال الترفیه، الوظیفي و ذلك من خالل تقییم المجال     العامة

الحیاة و ظهرت فروق دالة  جودة معتدلة في النتائج العامة لمقیاس عموما درجات األطفالقد سجل و     

بالربو الحاد درجة أكثر  اإلصابةذوي  األطفالسجل . الحیاة و متغیر الجنس وخطورة المرض جودةبین  إحصائیا

ما سجلت الفتیات درجة مرتفعة مقارنة ، ك)15.43مقابل  34.75( بالربو المعتدل  اإلصابةذوي  األطفالارتفاعا من 

 .الحیاة جودةنتائج الدراسة عامة وجود ارتباط سلبي بین درجة الحصر و  أظهرت كما). 18.50مقابل  33(بالذكور 

ویرى الباحثون أن . من خطورة المرض أكثر األطفالحیاة  جودةدرجة الحصر تؤثر على  أن إلىو أقر الباحثون 

         و القدرة على التعبیر عن قلقهم النفسي و تجنب الحاالت الحصریة، التوتر، االنفعاالتاالتزان  تحقیق بعض

 . حیاة جیدة جودةو مناقشة أحاسیسهم المرتبطة  بمرض الربو لدیهم  یساهم بدرجة كبیرة في الحفاظ على 

  E. Spitz, V. Chateaux (2008)دراسة   -5

بالفعالیة الذاتیة، أحاسیس الطفل و تسییر المرض من  شعورأثر ال: حیاة المصابین بالربو جودة: بعنوان

   . طرف الوالدین

لوالدین على من طرف ا، تسییر المرض األطفالبالفعالیة الذاتیة، أحاسیس  شعورهدفت الدراسة تقییم تأثیر ال

من  %61.5(طفل مصاب بالربو  146على بشمال فرنسا  أقیمت الدراسة .المصابین بالربو األطفالحیاة  جودة

= م(  سنة 12و  8بین هم تراوحت أعمار ) الباقون فلم یحدد جنسهم %4.7، أما اإلناثمن  %33.8الذكور، و 

 CATIS : child) عامةالألحاسیس امقیاس  ،(PAQLQ[S]) الحیاة جودة مقیاس تمّ  تمریر).σ  =1.4، و 10.5

attitude toward illness scale) بالفعالیة الذاتیةشعور و مقیاس ال(child asthma self-efficacy scale)  

 اآلباءصعوبات التي یواجهها الباء المرضى، تمثلت في مقیاس ال المرضى ، في حین تّم تمریر مقیاس األطفالعلى 

بفعالیتهم الذاتیة   باءاآل شعور ، مقیاس(parent barriers to managing asthma scale)لتسییر الربو  

في فعالیة العالج المقدم  اآلباءمقیاس اعتقاد  ،(parent asthma self-efficacy scale)أبنائهم لمواجهة مرض 

السلبیة التي ینسبها  األحاسیسأظهرت نتائج الدراسة أن و  .(parent treatment efficacy scale) ألبنائهم

 شعوربال األخیرةأما ارتباط هذه . الحیاة جودةرتبط بقوة بسوء یلمرض أطفالهم  اآلباءالطفل لمرضه و صعوبة تسییر 

تطویر التكفل الجید  أنن و و استنتج الباحث   . بالفعالیة الذاتیة فقد جاءت النتائج غیر مؤكدة بالنسبة لجمیع الحاالت

   .حیاتهم جودةو تحسین بناء األیسمح بتسییر الربو لدى  اآلباءلدى 

   Nathan Wilkinson, Dion H. Goh (2008)  دراسة -6
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   . الواقع االفتراضي كعالج واعد لضحایا السكتات الدماغیة: عنوان الدراسة 

یعاني جمیعهم من شلل نصفي، ویبلغ  بالسكتات الدماغیة أصیبواحاالت ممن  10عینة الدراسة من تكونت 

خضعت للعالج عن طریق  مجموعتین؛ مجموعة تجریبیة إلىقسمت العینة . سنة 51المتوسط الحسابي لسن العینة 

تمثل العالج بالواقع االفتراضي في برنامج بثالث . و مجموعة ضابطة لم تخضع لهذا العالج ،الواقع االفتراضي

    و الحركات المتناسقة  و تحقیق نوع من التوازن استثارة مجموعة من الحركات التسلسلیة إلىمراحل هدفت جمیعها 

تعریض جسم المریض في الواقع  یتم في خالل البرنامج حیث. و أهلیتهم على المشي المرضى یز قدراتو تعز 

تجاوز العدید من العقبات من خالل تعریضه  ى المریضو عل األصعب إلى األسهلعدة تحدیات من  إلىاالفتراضي 

  .لعدة مثیرات تدفعه للحركة

مهمته، كما یستدعي مروره  إكمالصعود و النزول بالدرج ألجل یجد المریض نفسه مدفوعا لل األولىفي المرحلة  •

ال یسقط في الهاویة الملتهبة تحت الجسر،  أنالمستوى الثاني تجاوز جسر ضیق على  إلى األولمن المستوى 

 .  ما یستدعي تناسق حركي و اتزان شدید

سماك القرش یتزاید عددها أالمریض في حقل من  بغوص أینالبحار  أعماقالمرحلة الثانیة في  أحداثتجري  •

 .حركات سریعة ألجل تجنب هجمات سمك القرش إجراءو علیه  اإلمام إلىكلما تقدم 

و علیه تجاوز  لتزلجافي المرحلة الثالثة یطلب من المریض  تجاوز ممر ضیق و شدید االنحدار باالستعانة بلوح  •

مع التناسق بین حركات  أرجلهالتحكم الجید في حركاته و ثني اللها من خیتعلم المریض . العقبات بحركات القفز

 .الیدین و الرجلین

المالحظة المباشرة للسلوك الحركي،  إلىو لتقییم نتائج الدراسة قام الباحثون في قیاس قبلي و بعدي باالستناد 

  . التصویر الدماغي إلى إضافة،  الحیاة جودةلتقییم SF-36 و استعمال مقیاس

أفراد العینة التجریبیة، حیث الحظ الباحثون تحسنا واضحا عند الحاالت الخمس التي لصالح جاءت نتائج الدراسة 

شاركت في برنامج العالج عن طریق الواقع االفتراضي إذ تمكن هؤالء من تطویر العدید من المهارات األساسیة التي 

ة القدرة على المشي و صعود الدرج و التنسیق بین حركات استعاد مع تساعدهم في أداء نشاطاتهم الیومّیة بكفاءة

العینة  أفرادسجل  إذ ،الخمس أبعادهحیاتهم في  جودةهو ما ساهم كما یرى الباحثون في تحسین  و ،الیدین و الرجلین

ظهرت كما أ. مقارنة بالنتائج المسجلة في القیاس القبلي بالنسبة للحاالت الخمس %38التجریبیة نسبة تحسن تفوق 

العینة الضابطة تحسنا جد  أفرادفي حین سجل  .الدماغیة البعدیة تحسنا و إعادة تنظیم الوظائف الدماغیة الصور

فیما یخص البعد  %50حیاتهم بنسبة  جودةتدنى مستوى و  طفیف اقتصر على بعض الحركات الخفیفة لألصابع

و غیاب الروح  في الشفاء األملو فعالیتهم الذاتیة وفقدان  بالعجز و فقدان الثقة في قدراتهم لشعورهمیرجع  ،النفسي

الحیاة فیما یخص البعد الجسدي  جودةفي  %) 12( انخفاضا نسبیا أیضاالحاالت قد سجلوا  أنخاصة  التفاؤلیة

  . الدماغیة همظائفو  تحسن في نشاط أيكما لم تظهر الصور الدماغیة . الوظیفي

  )A.Jennings, J.Powell, N.Amstrong, J.Strut, J.Dale )2009:   دراسة -7

   دراسة توجیهیة إرشادیة: العیادة االفتراضیة للتسییر الذاتي لمرض السكري: عنوان الدراسة
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رشادات لمریض السكري لتسییر مرضه عن بعد باستعمال قاعدة للتدخل إلالدراسة  سعت عطاء نصائح وإ

أقیمت . فعالیتهم الذاتیةشعورهم بمن خالل توفیر المعلومات و المساندة التي یحتاجونها ألجل تطویر  باالنترنت

تراوحت ) من الرجال 06منهم من النساء و 11(األول مریضا بالسكري من النمط  17الدراسة على عینة قوامها 

   .سنة 58إلى  03سنة، و مدة اإلصابة بالسكري تراوحت بین  70و  22أعمارهم بین 

و التفاعل  التحاور مع المختصین في الصحة ساعدت المشاركین على أشهر، 6الدراسة على مدار  أجریت

و فعالیة برنامج  الدراسة لتقییم تقبل تهدف. من المرضى والحصول على المعلومات الخاصة بالمرض أقرانهممع 

ند المرضى المصابین بالسكري باستعمالهم حقن العیادة االفتراضیة المصممة خصیصا لتشجیع الفعالیة الذاتیة ع

الحیاة ومقیاس  جودةمقیاس ، نسبة السكر في الدمتم تقییم نتائج الدراسة من خالل حساب . األنسولین لتسییر المرض

 6على المشاركین في بدایة الدراسة وبعد مضي  األسئلةمقابالت تم فیها طرح  أجریتبالفعالیة الذاتیة، كما  شعورال

  . أشهر

إلى عدم توصلت نتائج الدراسة و  وسهولة استعماله) االنترنت( العینة لهذا العالم االفتراضي أفراداستساغ 

وعلى عكس الدراسات السابقة فقد أظهرت   نسبة السكر في الدم،ر فروق دالة بین القیاس القبلي و البعدي في و ظه

تقدیم إمكانیة  إلىخلص الباحثون و  .األولیةلدراسة تدني في مستوى التسییر الذاتي للمرض مقارنة بالنتائج هذه ا

أن ، غیر لمرض عبر االنترنت و قبول المرضى التفاعل مع هذا النوع من البرامجل الذاتي تسییرالحول  اإلرشادات

كما لم یظهر  المرضى المشاركین بفعالیتهم الذاتیة شعورلم یكن لها أثرها على  االنترنتالدراسة اإلرشادیة عن طریق 

  . حیاتهم جودةتحسن في 

  .ر المرضیو تسی الدراسات التي جمعت بین مرض السرطان -2-2

  Bernauer Newton (1983)دراسة  - 1

 .لعالج مرضى السرطان اإلیحاء: عنوان الدراسة

 ،الحیاة جودةفي تحسین  Carl Simontonفعالیة تقنیة  الختبار بإجراء دراسة B.Newtonقام الباحث       

 من المصابین بالسرطان المتنقل مریض 283 عند المضاعفات الثانویة للعالج الكیمیائي أثرها علىبدراسة 

métastasé. مجموعتین؛ مجموعة تجریبیة  إلىبطریقة عشوائیة حیث قام الباحث بتقسیم العینة  المرضى تم اختیار

ضابطة و مجموعة  و بناء الصور العقلیة، و التبصر اإلیحائیة Simontonحالة طبقت علیها تقنیة  105ضمت 

 قام الباحث. العینة تم انسحابهم من الدراسة أفرادباقي  أنمع العلم . حالة لم تطبق علیهم أي تقنیة 120 قوامها بلغ

 اآلثار، قیاس النشاط اللمفاوي، بناء شبكة لمالحظة SF-36على مقیاس  الحیاة جودةلتقییم  بقیاس قبلي و بعدي

ال یقل التخیل ثالث  أنعلى (عدة حصص یومیة  طبق البرنامج على مدار .العالج الكیمیائي عن الجانبیة الناجمة

اإلیحاء ساعات من  10 علىالتجریبیة ت المجموعة استفادو ) ستغرق كل منها بعض الدقائق في كل مرةیمرات یومیا 

في  األملو  تشجیع النظرة االیجابیةعلى  السرطان خصیصا لمرضى المصممیحائي ارتكز البرنامج اإل .و التبصر

و یعمل على تعدیل هذه ... تصورات المریض حول ماهیة السرطان، عالجه یسعى الستكشاف معتقدات و .الحیاة

  :أهداف 4 و ضّم البرنامج .المعتقدات و التصورات
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و تشجیع  االسترخاء التام إلىنسجام و الوصول الا إحداثإلیجاد السالم الداخلي و  االسترخاء، التبصر والتخیل -

   .التمثیالت الصوریة و استعمال التخیل الرمزي  لتمثیل المرض و الصحة

تعلم كیفیة تسییرهما بطریقة بالتعرف على مصادر القلق و الحصر و  تسییر القلق و الحاالت الحصریة و الحوار -

 .بما یشعر به اآلخرو استكشاف طرق الحوار إلبالغ  سلیمة

و التصورات غیر األفكار  االنفعالي بالتعرف على  ألمهتعلم كیفیة تسییر  و على التسییر االنفعالي تطویر القدرة -

 .قيالمرض حجمه الحقی إعطاءو تشجیعها و  ما یسعى لتغذیتهاكل الواقعیة و بتر 

  .في نفسه األملحیاء إتدفعه للعیش و  أسباببتحدید  في حیاة المریض أهدافتسطیر  -

لصالح المجموعة التجریبیة مقابل  %27نسبة الحیاة ب جودةتحسن واضح في نتائج  إلىنتائج الدراسة أسفرت        

الحظ الباحث انخفاض دال في اآلثار كما . المقیاس بالنسبة للمجموعة الضابطة أبعادالتدني الواضح في جمیع 

العینة  أفراد الثانویة للعالج الكیمیائي لدى األعراضتغیر في تسییر  أيفي حین لم یالحظ  للعالج الكیمیائي،الثانویة 

نشاط لمفاوي واضح لدى المجموعة  تسجیل. ارتفعت حاالت الضیق و الحصر العالجي لدیهم ، كماالضابطة

على غرار ما جاء  الباحث تنتجاسو  .بأكثر قوة من مرحلة االسترخاء ظهر مرحلة التخیل الذيخاصة في  التجریبیة

 جودةو تحسین  التخیل كوسیلة ناجعة في السیرورة العالجیة إلىتمثیل الصور و اللجوء اعتبار  إلى Simontonبه 

العصبي و على النظام   على الدماغ التخیل االیجابي الدراسة تأثیر االسترخاء و أوضحت كما . عامة ة المرضىحیا

مستوى حاسة البصر و حسب، بل  علىتوقف التخیل  و أكد الباحث على ضرورة عدم. و الجهاز المناعي  الغدي

 الجهاز العصبي على واقعیة كلما كانت تأثیرها أكثرفكلما كانت الصور المتخیلة ، یتعداها لیشمل باقي الحواس أن

    .أكبر الغدي

 )Gershon Jonathan, Zimand Elana, Lemos Rosemarie& al  )2004دراسة  -3  

  استعمال الواقع االفتراضي كوسیلة لصرف األلم و الحصر عند الطفل المصاب بالسرطان :بعنوان 

أطفال مصابین  3لمدة أربعة سنوات متتالیة على  قام باحثون من جامعة جورجیا بدراسة مقارنة تتبعیه

مالحظة ببالعالجات الطبیة  ألجل التخفیف من األلم و الحصر المرتبط باستعمال الواقع االفتراضيبالسرطان 

و اعتمد الباحثون إلجراء دراستهم على ما دعوه بنموذج  .في الحالة النفسیة و حالة الضیقو التوتر حاصلةالتغیرات ال

ABC  و ذلك بمقارنة  درجات اإلحساس باأللم و الحصر لدى أطفال خاضعین للمعالجة الطبیة في قسم

الحالة الثانیة یقدم للمریض ترفیه من خالل شاشة .  )A(وسیلة ترفیهیة  أیةال تقدم لها  األولىالحالة . األنكولوجیا

. )C(شاركة التفاعلیة للحالة في واقع افتراضي الحالة الثالثة یقدم الترفیه مع الم. )B(عرض دون مشاركة تفاعلیة 

اتبع المنهج التجریبي في الدراسة بإجراء قیاس قبلي و قیاس بعدي، وقد تم االعتماد على المالحظة المباشرة للسلوك، 

و بالتعاون مع المرضى، الممرضین و اآلباء قام  .مقیاس الحصر ،على درجة التوتر نبضات القلب كمؤشرتفحص 

و التوتر من جهة،  قیاس قبلي و بعدي بالمقارنة بین عالمات الخوف بینن من خالل مالحظتهم المسجلة الباحثو 

و أظهرت نتائج الدراسة انخفاض واضح في درجات الحصر و نقصان األلم عند  الحصر من جهة أخرى و األلم
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في سرعة نبضات  انخفاضضي، كما لوحظ الحالة التي یقدم لها الترفیه بالمشاركة التفاعلیة من خالل الواقع االفترا

 .أقلبدرجات سلوكات حصریة و توتر و ظهور  ،القلب

  )2007( غنیة دراسة حافري زهیة - 3

الحیاة لدى  جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسین  شعورفي ال Re-Missionدور لعبة الفیدیو : عنوان الدراسة

     طفل بوالیة سطیف -دراسة میدانیة بمستشفى أم. المراهق المصاب بالسرطان

أقیمت التي  Re-Missionحول لعبة الفیدیو  Hopelabمخبر في دراسة  إلیهاانطالقا من النتائج المتوصل 

 الباحثة سعت، اإلثنیة األصولو ظهور االختالف في نتائج الدراسة  باختالف أمریكا بكندا استرالیا  2006سنة 

شعور في  Re-Missionلعبة الفیدیو دور  عن للبحثجاءت إشكالیة الدراسة  و الجزائریةبیئة الالدراسة في  إلجراء

  .تهحیا جودةتحسین و الذاتیة  تهالمراهق المصاب بالسرطان بفعالی

حاالت في المجموعة الضابطة،  5حاالت في المجموعة التجریبیة و 5حاالت،  10تكّونت عینة الدراسة من 

 /أم ستشفائي سعادنة عبد النوربالمركز اإل األنكولوجیا في قسمالدراسة أقیمت . سنة 15-13 أعمارهم بینت تراوح

 ,PedsQLقیاسي القیاس القبلي و القیاس البعدي على منتائج  بینفروق وجود  النتائج  ظهرتأ .سطیفوالیة ب طفل
SEP لصالح المجموعة التجریبیة  .  

  Pollock Brad Bradlyn, Andrew Cole, Steve Kato, Pamella (2008)    دراسة -4

  .بالسرطان المصابین والشباب المراهقین عند السلوكات نتائج تحسین في فیدیو لعبة مساهمة :بعنوان

، 2005غایة جویلیة  إلى 2004من أكتوبر  Re-Mission أجریت الدراسة عند االنتهاء من تصمیم لعبة

حالة انسحبت  104( حالة158حالة  بعد استثناء  375 إلىحالة لتصل  533تكونت عینة الدراسة في بدایتها من 

سنة تّم اختیارهم  29- 13عینة البحث بین  تراوحت أعمار). حالة شهادة الموافقة 54من الدراسة، بینما سحب أولیاء 

تم تقسیم العینة . استرالیاكندا و على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیة،  استشفائيمركز  34بطریقة عشوائیة من 

بلغ عدد . فرد 178 أفرادهامجموعة ضابطة عدد  وفرد  197بلغ عدد أفرادها مجموعة تجریبیة : مجموعتین إلى

 57تجریبیة و منهن في المجموعة ال 63(العینة  أفرادمن مجموع  %32.3حالة بنسبة  120 في عینة البحث اإلناث

    المجموعة التجریبیة  منهم في 132 ،ذكرا 251( %67.7، في حین بلغت نسبة الذكور )في المجموعة الضابطة

دراساتها  HopeLabركزت  و .حاالت بسبب الوفاة أربعبعدما تم استثناء استجابة ) في المجموعة الضابطة 119و 

، )السرطان بأنواعه(رة علیه، الحصول على معلومات تخص المرض حول القدرة على االلتزام بتناول الدواء والمثاب

-Reإلى أّن األفراد الذین لعبوا لعبة الفیدیو  و توصل الباحثون. الحیاة جودةتحسین و بالفعالیة الذاتیة الشعور 

Mission  الحیویة  احتفظوا بكمیات العالج الكیمیائي في دمائهم لمدة أطول، كما أّن نسبة استعمال المضاداتقد

 جودةكما سجل أفراد العینة التجریبیة نتائج مرتفعة في مقیاسي الفعالیة الذاتیة و . خاصة عند اإلناث كانت أقوى

و قد ظهر ارتفاع هذه النتائج  عند أفراد العینة االسترالیة . الحیاة مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة في قیاس بعدي

، بینما لم الكندیة التي سجلت أقل نسبة في التغیرات الحاصلة في نتائج الدراسةوالعینة  األمریكیةمن العینة  أكثر

  . الحاصلة التغیرات بین و المشاركین سن و جنس بین ارتباطیة عالقةتظهر 
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 Fonseca.M, Missotten.P, Etienne.A-M, Dupuis.G, Spitz.E (2011):  دراسة - 5

      األصحاء بین المصابین بالسرطان و األطفالبین ة حیاة جوددراسة مقارنة : دراسة بعنوان

       )52=ن(الحیاة و الضیق االنفعالي ألطفال بصحة جیدة  جودةسعت الدراسة إلجراء مقارنة بین مستوى 

تم تقییم نتائج الدراسة من . سنة 12- 8العینة بین  افراد تراوح سن). 26=ن(و آخرین خاضعین لعالج السرطان 

، مقیاس  "STAI-C( "Stait-Trait Anxiety Inventory for Children-Spielberg(قائمة الحصر  خالل

، و الصورة البرتغالیة لمقیاس "CDI(Children’s Depression" Inventory de Kovacs et Beck(االكتئاب 

اختیارهم من قسم ة الحیاة العامة ألطفال مصابین بالسرطان تم جودهدفت الدراسة لتقییم . )ISQV-E( الحیاة جودة

و قد تم تقسیم  .الشعبیة األحیاءو من  السرطان بمستشفى بالبرتغال، و أطفال أصحاء تم اختیارهم من مؤسسة دراسیة

حاالت  9حاالت مصابین بسرطان الدم،  6: ثالث فئات حسب نوع السرطان إلىالمصابین بالسرطان  األطفال

 األطفالة حیاة جودنتائج الدراسة اختالف  أظهرت .السرطاناتحالة تعاني من مختلف باقي  11، بمرض هودجكین

فأظهرت . (t (76)=4.43; p˂0.1 ) األصحاء          األطفالة حیاة جودالمصابین بالسرطان بطریقة دالة عن 

كما . لعالج السرطان في مجال الوظائف البیولوجیة ة حیاة األطفال الخاضعینجودفي  انخفاضنتائج الدراسة 

 ; t(76)=3.99(المرضى أكثر حصرا  األطفالالدراسة فروقا دالة في درجة الحصر و االكتئاب، فكان  أظهرت

p<.001( و اكتئابا )t(76)=3.13 ; p<.01(  الحیاة  جودةفروق في  أيلم تظهر في حین .  األصحاء األطفالمن

  .بین الفئات الثالث من المرضى المصابین بالسرطان

 بالفعالیة الذاتیة شعورلمرض من الذاتي لتسییر المتغیر التعلیق على الدراسات التي تناولت 

 :الحیاة في عالقتها باألمراض العضویة جودةلو تحسین 

اهتمت الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور بالبحث في انعكاسات البرامج التربویة التوجیهیة و كذا 

مرض الذي یظهر من خالل لل الذاتي تسییرالالتفاعلیة من خالل العاب الفیدیو و االنترنت و الواقع االفتراضي على 

مختلفة كالربو، السكري، السكتات  ابین بأمراضالحیاة لدى مرضى مص جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسین  شعورال

أكثر الدراسات قربا  (Lieberman, 2001) و دراسة (Brown & al, 1997) و تعد دراسة. الدماغیة، السرطان

الدراستین في نفس سیاق الدراسة الحالیة في إحدى فرضیاتها حول  اتینو تأتي ه ألهداف و مجریات الدراسة الحالیة

كمتغیر ) السكري و الربو(الدراستین ألعاب فیدیو الصحة  لتستعما .للمرض التسییر الذاتيمساهمة العاب الفیدیو في 

      تي للمرضالذا هملتحسین تسییر   المشاركین في الدراسة بمعلومات حول مرضهم األطفالتجریبي و هدفتا لتزوید 

 االنترنتن كان استعمال إفقد هدفت لمعرفة   (Krishna & al, 2003)أما دراسة . السلوكات الصحیة إتباعو 

           و المعالجین بطریقة دالة بالمعلومات حول الربو األطفالكإحدى المعدات المعلوماتیة التفاعلیة یمكنه تزوید 

ن كان ذلك إو  حیاة المرضى المشاركین في الدراسة جودةو أساسیات التسییر الذاتي للمرض المرتبط بالتحسن في 

هدفت لمعرفة االنعكاسات الوجدانیة فقد   (Cappe et coll, 2007)أما دراسة . ل من حالتهم الصحیة أم السیعدّ 

 األبعادالمصابین بهذا المرض في  األطفالحیاة  جودةو على االنفعالیة، العالئقیة، االجتماعیة و الوظیفیة لمرض الرب

و العالئقي و مدى تزوید البرنامج للمشاركین بالدراسة بالمعلومات المرتبطة  الخاصة بالمجال الوظیفي، الترفیهي

و قدرات  و المشاركة فیه و كذا انعكاسات المرض الطفل حول عالج الربو لتصورات إضافةبالمرض و عالجه، 
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بالفعالیة  شعورلتقییم تأثیر ال  (Spitz et Chateaux, 2008)هدفت دراسة و . المریض على مواجهة مرضه

          لمواجهة المرض بفعالیتهم الذاتیةاآلباء  شعور، تسییر المرض للوالدین من خالل األطفالالذاتیة، أحاسیس 

 Wilkinson)أما دراسة . المصابین بالربو األطفالحیاة  جودةاعتقادهم بفعالیة العالج المقدم ألبنائهم على و 

&Goh, 2008)  و تعزیز  و استثارة مجموعة من الحركات التسلسلیة لتعلیملتقییم مساهمة الواقع االفتراضي فهدفت

عدة لالقدرة على المشي عند المصابین بالشلل النصفي من خالل تعریض جسم المریض في الواقع االفتراضي 

لتقییم فعالیة  (Jennings &al, 2009)و هدفت دراسة  .ة حیاتهمجودتأثیر ذلك على و مدى  دفعه للحركةتحدیات ت

هم شعور ، األولعبر العیادة االفتراضیة على تشجیع الحوار لدى مرضى السكري من النمط  إرشاديبرنامج توجیهي 

  .  ة حیاتهمجودبفعالیتهم الذاتیة و تحسین 

 ,Newton)فقد هدفت دراسة  السرطانیة، األمراضأما الدراسات التي ارتبطت بتسییر المرض في مجال 

         النشاط اللمفاويحول التخیل، التبصر و الصور العقلیة في زیادة  Simonton تقنیة فعالیةالختبار  (1983

 األمل و تشجیع النظرة االیجابیةل كما سعت .الحیاة وأثرها على المضاعفات الثانویة للعالج الكیمیائي جودةتحسین  و

 .هاعمل على تعدیلالو المرض تصورات المریض حول  و الستكشاف معتقدات تسعلدى المرضى، كما في الحیاة 

لمرض لم یكن هدفا مباشرا للدراسة ل الذاتيتسییر ال أنو على الرغم من  (Gershon & al, 2004)أما في دراسة 

األلم و الحصر المرتبط بالعالجات (ة الحیاة جوداهتمت بدور الواقع االفتراضي على تحسین بعدین مرتبطین ب أنها إال

        في الحالة النفسیة و حالة الضیق و التوتر بمقارنة بین عالمات الخوف حاصلةو مالحظة التغیرات ال) الطبیة

على غرار ما هدفت  2007و هدفت الدراسة التي قمنا بها في . من جهة، األلم و الحصر من جهة أخرىو التوتر 

Re-المراهقین المصابین بالسرطان بمرضهم من خالل لعبة الفیدیو  لتعریف )al, & Kato (2008دراسة  إلیه

Mission    المراهق المصاب بالسرطان بالفعالیة الذاتیة و تحسین شعور دور في  كان لهذه اللعبة إنو البحث

و الضیق االنفعالي  ة الحیاةجودفهدفت للمقارنة بین مستوى  (Fonseca et coll, 2011)أما دراسة . تهة حیاجود

 .المصابین بالسرطان األطفالمن خالل قیاس درجة الحصر و االكتئاب لدى 

مجموعتین، مجموعة  إلىالعینة  أفرادستعمال القیاس القبلي و البعدي و تقسیم الالدراسات هذه  أغلبیةاستندت 

  ،(Lieberman, 2001)، (Brown & al, 1997) ،(Newton, 1983)دراسة ، كضابطة و مجموعة تجریبیة
Gershon & al, 2004)( ،) (2008، )2007حافري زهیة al, & Kato(، (Wilkinson &Goh, 2008)  . في

 (Jennings &al, 2009)و اهتمت دراسة . على المنهج الفارقي (Fonseca et coll, 2011) ة حین اعتمدت دراس

 Spitz)دراسة  و اهتمت. بتسجیل النتائج في التغیرات الحاصلة بین قیاس قبلي و بعدي دون مقارنتها بعینة ضابطة

et Chateaux, 2008) عامة لدى مرضى السرطان باللجوء للمنهج الوصفيلمرض ل الذاتي تسییرالتقییم ب.    

ê  ما یلي إلىالدراسات التي تم عرضها في هذا المحور  إلیهاالنتائج التي توصلت  أهم إیجازو یمكن:  

 .العینة لمجال التفاعل وسهولة استعماله أفرادالستساغة  (Jennings &al, 2009)خلصت دراسة  -

 حول إضافیةعراب المرضى عن حاجتهم للحصول على معلومات إل  (Cappe et coll, 2007)دراسة خلصت -

الخاصة  األمورألجل توضیح  أطباءهمطرق و كیفیة عالجه، و على رغبتهم لمناقشة المرض و عالجه مع  مرضهم،

 . بالمرض
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من خطورة  أكثرحیاة المرضى  جودةأن درجة الحصر تؤثر على  إلى (Cappe et coll, 2007)توصلت دراسة  -

و مناقشة  عن قلقهم التعبیر تجنب الحاالت الحصریة، التوتر، االنفعاالت، اكتساب القدرة على و أن. المرض

 .حیاة ال مستوى مرتفع لجودةساهم في الحفاظ على ت مرضالب أحاسیسهم المرتبطة

نتائج دراسات  أوضحتهمضاعفة المعلومات حول المرض، و هو ما  وأمساهمة المجال التفاعلي في اكتساب  -
(Brown & al, 1997)، (Lieberman, 2001) ،(Krishna & al, 2003)، (Cappe et  coll, 2007) .  

 & Gershon)  (Krishna & al, 2003) ،(Lieberman, 2001)  ،(Brown & al, 1997) توصلت دراسة  -

al, 2004) عالقة ارتباطیة بین وجود   إلىمساهمة مجاالت التفاعل في تعدیل  الصحة الجسدیة للمرضى و  إلى

 .(Krishna & al, 2003)ة الحیاة و هذا التعدیل جود

مجاالت التفاعل فعالیتها في تعلیم السلوكات الصحیة و تطویر المهارات األساسیة المساعدة على أداء  أظهرت -

 (Brown & al, 1997) ساتكدرا .حیاتهم جودة  المرضى لنشاطاتهم الیومّیة بكفاءة ما یساهم في تحسین
،(Lieberman, 2001)، (Krishna & al, 2003)، (Wilkinson &Goh, 2008)   
  ،(Brown & al, 1997)السلوكات الصحیة كدراسة  و إتباعلمرض ل الذاتي تسییرالتحسن في نتائج ظهور  -

Lieberman, 2001)( ،) ،(2008 ،)2007حافري زهیة al, & Kato(  كما سجل ارتفاع في النتائج العامة ،

فقط في  من هذه األبعادبعض الو تحسن  (Krishna & al, 2003)، (Newton, 1983) ة الحیاة جودلمقیاس 

تدني في مستوى التسییر  (Jennings &al, 2009)أظهرت  دراسة  في حین. (Gershon & al, 2004) دراسة

المرضى المشاركین بفعالیتهم  شعور أثر على االنترنتالذاتي للمرض، بحیث لم یكن للدراسة اإلرشادیة عن طریق 

  .ة حیاتهمجودالذاتیة وال تحسن في 

و متغیر     ة الحیاةجودبین  إحصائیافروق دالة  وجود إلى (Cappe et coll, 2007)و بینما توصلت دراسة  -

لم تظهر فروقا دالة بین نتائج مقیاس  (Krishna & al, 2003)نتائج دراسة الجنس وخطورة مرض الربو، فإن 

)Lieberman, 2001)(، & Katoو نفس النتائج خلصت إلیها دراسات التي قام بها الحیاة و متغیر السن،  ةجود
2008) al, ،لم تظهر دراسة  كما حول التسییر الذاتي للمرض(Fonseca et coll, 2011)  ةجودفروق دالة في 

  .نوع السرطان أوالحیاة تعزى لمتغیر السن، الجنس 

 األطفال شعورو  ة الحیاةجودو جود عالقة سلبیة بین درجات  إلى (Cappe et coll, 2007)توصلت دراسة  -

السلبیة التي ینسبها  المشاعرأن   (Spitz et Chateaux, 2008)في حین أظهرت نتائج دراسة حول مرضهم،

 األخیرةفي حین أن ارتباط هذه . الحیاة ةجودلمرض أطفالهم ترتبط بقوة بسوء  اآلباءالطفل لمرضه و صعوبة تسییر 

 .بالفعالیة الذاتیة فقد جاءت النتائج غیر مؤكدة شعوربال

و هو ما  .في نفس المریض ضروري لنجاح العالج األملزرع أن  إلى (Newton, 1983)كما خلصت دراسة  -

في  األملفقدان المریض الثقة في قدراته و فعالیته الذاتیة وفقدان  (Wilkinson &Goh, 2008) أكدت علیه دراسة

 .الحیاة جودةتدنى مستوى  إلىالشفاء و غیاب الروح التفاؤلیة  یؤدي 

ê و مما سبق یمكن االحتفاظ بالنقاط التالیة:  

ü سهولة استعمال مجاالت التفاعل و استساغتها ألجل تعلم السلوكات الصحیة. 

ü  و تعلم السلوكات الصحیةمساهمة مجاالت التفاعل في اكتساب المعلومات حول المرض. 

ü  حول المرضتحسن مستوى الحوار وثراء النقاش مساهمة العاب الفیدیو في.   
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ü  تجنب الحاالت الحصریة، التوتر،و . من خطورة المرض أكثرة حیاة المرضى جودتأثیر درجة الحصر على 

 .ة الحیاةجودبالمرض یحسن من  االنفعاالت، التعبیر عن القلق و مناقشة األحاسیس المرتبطة

ü  في المجاالت المرتبطة بالمرض و اآلثار الجانبیة المترتبة عن ة حیاة مرضى السرطان جودارتباط تدني

 .یةئالعالجات الكیما

ü بالفعالیة الذاتیة شعورة الحیاة و الجود تساهم مجاالت التفاعل المقدمة بشكل ترفیهي في تحسین. 

ü نوع  أوتعزى لمتغیر السن، الجنس ة الحیاة جودالدراسات حول السرطان عدم وجود فروق في نتائج  أظهرت

 . السرطان

ü    في نفس  األملزرع ته، و أن ة حیاجود تدنى مستوى إلىالسلبیة التي ینسبها المریض لمرضه  األحاسیستؤدي

 .المریض ضروري لنجاح العالج

ü  التخیل و تمثیل الصور كوسیلة ناجعة في السیرورة العالجیة إلىیعتبر اللجوء . 

  التوظیف االعقلي  إنعاشالدراسات التي تناولت العالقة بین التكفل العالجي و : المحور الثالث-3

  )Michael Stora   )2002: دراسة - 1

  .حكایة تفاعلیة ألطفال یعانون من نقص في التفاعل "ایكو"ورشة لعبة الفیدیو  :عنوان الدراسة

لفهم السیرورات العقلیة التي یتم تحریضها باستعمال هذا الوسیط  «Ico» بلعبة الفیدیو  Storaاستعان

یعانون من نقص في  اللذین اإلكتئابیات و لمساعدة أطفال األمهات المدمنات صممت اللعبة خصیصا .العالجي

في ناجحة الطفل غیر  - التفاعل و من اضطرابات سلوكیة وجروح نرجسیة خطیرة راجعة لتصدعات في عالقة أم

     یعلم الطفل من أین له أن یبدأ  أنتبدأ اللعبة دون  .اللعبة ناطقة بلغة غیر مفهومة. من حیاتهم األولىحل المرا

و المتوسطات   االبتدائیة بالمدارسفي ورشة  أقیمت الدراسة .مغزى اللعبة فهم و و علیه فك رموز ،أو ما علیه فعله

تباین امتدت اللعبة لعدة حصص . سنوات 9- 7أعمارهم بین  تأطفال تراوح 8الفرنسیة على   (pantin)ببانتن

و نصف   للعب تكرس ساعة .ساعةال كانت مدة الحصة تستغرق ساعة ونصفاألطفال حسب سرعة وبداهة  عددها

یتم مناقشة مثیرات اللعبة مع عدد من المختصین الحاضرین  أینو التحاور قبل و بعد اللعب  ساعة للعالج الجماعي

خلق  إلى تهدف  اللعبة  لتعلیم الطفل االستقاللیة وعدم التبعیة الناتجة عن عالقته بأمه اإلكتئابیة،  إضافة . بالورشة

لتحقیق اللذة و االستمتاع   (Play)إلى (Game)من Winicott  و المرور حسب وصف رغبة االستمتاع باللعب 

سمحت اللعبة بظهور المحاكاة والحوار و  ،وعموما فقد سمحت الصور بإبراز تمثیل الكلمات وربطها بها .باللعب

كما ظهرت  .إیجاد تمثیل الكلمات و دون خجل و الوصول لربط الكلمات بما یمر به األطفالوالتعبیر عما یریده 

التغیر الحاصل من وجهة   Storaفسرو  .بعض الهوامات واألحالم المعبئة بالعاطفة لها عالقة بمحتوى اللعبة

  :إلىتحلیلیة 

كون بطل اللعبة مثل صورة عن الذات، فالشخصیة المجسدة للذات یدعى بالنرجسیة المضاعفة و هي تمثیل مثالي  -

 .للذات

 اسیساألحو   للخروج من االكتئاب كإستراتیجیةاعتبار العاب الفیدیو كفرصة للتعبیر عن العدوانیة و التي تعتبر  -

 . االنهزامیة
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و تغییر مجرى   تحمل العاب الفیدیو خاصیة الرمزیة، وتسمح لالعب بالتحكم و السیطرة من خالل تسییر الصور -

فالید هنا هي استعارة لالنا تسمح بالتعامل مع العالم . و نزوة السطو عبر  قبضة الید لتمر النزوات العدوانیة األمور

    تعطي االنطباع لالعب بأنه داخل الصورة، األبعاد،رافق ذلك صور ثالثیة  إنالخارجي و السیطرة علیه و خاصة 

تسمح الرمزیة  - رك و مخرج لها ، بل كمحاألحداثو من خالل میكانیزم التوحد ال یأخذ الدور السلبي كمتفرج على 

 .  السریع للكلمات و العواطف اإلبرازفي العاب الفیدیو ببروز الهوامات، تشجع على 

باألم الجیدة كفایة، فهي ال توفر اللذة المطلقة كونه یختبر بعض  ة العاب الفیدیویمكن مماثل اذتوفر نوع من اللذة،  -

 . وهو ما یساهم بتبني میكانیزمات أكثر قوة حتى یندمج مع اللعبة. ما ینجح حباطات في بدایة اللعبة و تكافؤه عنداإل

لیست لدیهم و  نشطار في نرجسیتهمالو ا كفالیعانون من اللذین عند  النضالتشجع العاب الفیدیو ظهور روح  -

  .القدرة على التعبیر على عدوانیتهم و یشعرون بالذنب

  Pierre Gaudriault (2007)دراسة  - 2

  معطیات الروشاخ. تطور التمثیالت النفسیة خالل العالج النفسي الشفهي: دراسة بعنوان

  Gaudriaultقام . بهدف تقصي التغیرات الحاصلة في استجابات الروشاخ بعد الخضوع للعالج النفسي

یعاني من حالة  ،سنة 35البالغ من العمر  M.Bالتغیر الحاصل في التوظیف النفسي عند السید  بالبحث عن

       شعوره بفقدان القیمة، حاالت من الكفلترتبط حالته االكتئابیة . التي كان متعلقا بها كثیرا أمهاكتئابیة بعد وفاة 

     .   و حیاة عاطفیة غیر ناجحة و غیر متزنة، یشعر بالفشل في حیاته االجتماعیة رغم نجاحه في الحیاة المهنیة

الحظ الباحث تغیرات و اتزانا واضحا في  أنتطبیق الروشاخ بعد  أعیدالحالة للعالج  و بعد مرور سنة من خضوع

كما . للروشاخ األوليمقارنة بالتطبیق  إضافیةنقاط  5و أظهرت نتائج الروشاخ . مجال حیاته الشخصیة و المهنیة

حیث ظهرت استجابات . قبليالو التي لم تظهر بتاتا في التطبیق  اإلنسانیةظهرت تغیرات واضحة في االستجابات 

عالقات بین اللالندماج في  M.Bبشریة في حركة تعاون و صراع و هو ما یظهر تطورا واضحا في قدرات السید 

  . ، و هو المجال الذي قدم فیه الحالة صعوبات أكبر قبل بدایة العالجاإلنسانیة

كل حالة هي حالة  أنباعتبار  عند الجمیع التغیرات الحاصلة ال تحدث بنفس الطریقة أنو یؤكد الباحث على 

أو الحفاظ على حدود  یحدث في العقلنةقد فالتطور . النفسیة األبعادر عند الجمیع في نفس یال یحدث التغی فریدة و

و یرى الباحث بضرورة تقصي التغیرات من خالل التغیر في نوعیة االستجابات ألن فعالیة المقاربة من خالل . األنا

    .تعتبر محدودة) عدد االستجابات مثال(الكمیة النتائج 

 : L.Briquet  et A.Mariage (2008)دراسة  - 3

  .تأثیر المتابعة النفسیة على التوظیف النفسي للطفل المصاب بالسرطان: عنوان الدراسة 

أهمیة اللجوء ألداة إسقاطیة إمكانیة إنعاش التوظیف العقلي لدى مریض السرطان، و سعت الدراسة لتوضیح 

ر التكفل یكما سعى الباحثین للبحث بالتحلیل لتأث. لفهم التوظیف النفسي للمریض األدواتو أهمیة هذه  ،ذلك ألجل

 . المصاب بالسرطان Benjamin بنجامینمن خالل دراسة حالة الطفل  النفسي على الدینامیة النفسیة العاطفیة
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          و معاناتهألمه و یرى الباحثان أن هدف هذا التكفل النفسي هو السماح للطفل باستمرار تطوره باحتواء  

الدراسة على عدة مراحل باللجوء أجریت و قد . ذاته في المستقبل أقلها في مستقبل قریب إسقاطو مساعدته على 

إلسقاط التمثیالت  أخیراوصیة للجسد للوصول نك المرور بصور Benjaminلألدوات اإلسقاطیة سمحت للطفل 

         و تمثل بروتوكول التقصي الذي قام به الباحثان بتقییم سجل التوظیف النفسي. الجسدیة المرتبطة بالسرطان

  . و الدفاعي لمختلف مراحل العالج الكیمائي و التكفل النفسي

 .اختبار الشجرة المریضةنفسي أولي، قبل الخضوع للعالج الكیمیائي من خالل  تقییم -

 .إكلینیكیةتقییم نفسي خالل العالج مع متابعة للطفل تمت على شكل مقابالت  -

 .  تقییم نفسي نهائي، بعد العالج الكیمیائي، باستعمال العجینة و تحلیل النشاط الحلمي -

لم الخارجي الغضب الموجه نحو العا إحساسالرسومات الطولیة توسع في استعمال الدفاعات، تشكل  أظهرت

ثم شیئا فشیئا  اإلسقاطيمیكانیزم التماهي لجوء الحالة لظهر كما . في حین كان موجها للداخل في بدایة رسومه

تعبیرات تدل على تجاوز  اتكراریة رافقته أحالمظهرت كما  ،في المستقبل إسقاطهاتمثیل الذات و  اإلسقاط و بعدها

 . لحدادالقیام بعملیة ا األم وو  األبصدمة فقدان 

تعرض المریض للهشاشة النرجسیة تسمح بتدعیم المیكانیزمات  أثناءن أن المساندة النفسیة في اواستنتج الباحث

إدخال مواضیع  إلىفاللجوء . بالفشل شعورغیر فعالة و تقود للهذه المیكانیزمات تصبح  أنالدفاعیة الضعیفة قبل 

ما یستدعي التكفل في  )renarcissisation(هي بمثابة فرص إلعادة الشحن النرجسي  اإلسقاطيتسمح بالتماهي 

لعدم التعویض النفسي، یوقف و یعطل  أساسیةكما أن المساندة المنتظمة توفر حمایة  .بدایات ظهور المرض

النزوات  ه طرحتوجی بإعادة و قد سمح التكفل .نفسیةالدفاعات الفي بدایاتها، ما یسمح بتطویر  األنا إصابات

 قدمالمساندات التي ت أنالدراسة  و أوضحت .اإلسقاطيعلى مواضیع خارجیة یمكنها تحمل التماهي  العدوانیة

توفر للطفل فضاء إلخ ...تشكیل، القصص و الحكایات، العاب الفیدیوالرسم، عجینة  :إسقاطیة أدواتللمریض من 

 .و تنشیط السیرورة الترمیزیة اإلسقاطالصراعات مع الواقع الخارجي عن طریق  بإرصانسمح تلهوامات لخبال و ال

  .سمح بتوضیح فعالیة السیرورة العالجیةت عند مریض السرطان له داللته الخاصة األحالماالهتمام بعمل  أنكما 

  

   : Nathalie de Kernier (2009)دراسة  - 4

 النفسي في مقابل خلل التنظیم الجسدي اإلنعاش: بعنوان

سنة، تمت متابعتها بمستشفى بباریس امتنعت  16البالغة من العمر  Chloéهي عبارة عن دراسة لحالة 

و رغبة في وفاة  متنحى و أمها متسلطة تخفي عدوانیة Chloéأب . الباحثة عن ذكره حفاظا على السریة حول الحالة

غموضها الجنسي؛ ال فتاة  إلى إضافةابنتها الوحیدة بسبب التشوه الخلقي الذي ولدت به في عدة مناطق من جسمها 

و خلل    الحالة بقصورها النرجسيتقدمت ). جهازها التناسلي یحتوي على خصیة واحدة ومبیض واحد(و ال ذكر 

لم لتهاب البنكریاس و انسداد شریاني على مستوى الرجل الیسرى مرض السكري، قصور كلوي، ا: تنظیم سیكوسوماتي

  .تفلح العالجات الطبیة معها
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بیار مارتي حول  إلیهما أشار  إلى األخصائیةاستندت  .النفسي للحالة اإلنعاشهدفت الخطة العالجیة 

لنفسیة الداخلیة و الذي مّر و تشجیع نسج الروابط ا العالقة العالجیة إلنعاشمن خالل سعیها ". الوظیفة األمومیة"

  . النفسي اإلنعاشبعدة مراحل تم من خالله  Chloéعند 

بالذات "من مأزمیتها المرتبطة بهویتها و الخاصة  إخراجهافي بناء الثقة مع الحالة و  األولىتمثلت الخطوة  -

 Chloéفي عرض  لعواطفظهور ا و من أهم التغیرات الظاهرة نجد .و العیش ألجل ذاتها «Faux self»" الخاطئة

 .كانت خالیة من كل عاطفة و ارتباط، تفكیر عملي و كالم طبي عملي بحت أنالجسدیة بعد  أمراضهاألعراضها و 

باألمان ما فتح مجاال للتوازن  اإلحساستضاعف  .الصحیةChloé بعض التطورات االیجابیة في حالة كما ظهرت 

 كما عملت األخصائیة على، كوسیلة إسقاطیة لتفریغ القلق و الصراعاتلرسم ل األخصائیةلجأت و . السیكوسوماتي

اللیلیة التي غابت عنها  األحالمو بدأت تظهر . تشجیع لنزوة الحیاةكتشجیع الخیال و التعبیر عن الرغبات الداخلیة 

  . في المستقبل إسقاطاتمعبأ بالعاطفة مع الكالم و ال هوامات، ال"األزل"مند 

  F.Ait-Kaci (2010)دراسة  - 5

 حالة فرنسین  : النفسي خالل التعرض للسرطان اإلرصانعمل : بعنوان

و من هذا المنطلق . بناء الذات إعادةعند التعرض للسرطان مع ما یستتبعه من خسائر، یصبح من الضروري 

لفهم  الفرنسیة Lille لیل  مدینة في  psycho-onchologie من فریق بحث Ait-Kaci قامت المختصة النفسانیة

قامت الباحثة بدراسة حالة . من خالل السیرورة العالجیة األناعمل  إنعاشبناء الذات و  إعادةالكیفیة التي تتم بها 

 لها عملیة بتر أجریت، 2003بسرطان الثدي منذ  ، أصیبتسنة من العمر 20 و التي تبلغ Francineفرنسین 

و تم التكفل النفسي . السرطان لدیهاظهور معاودة  انتكاس حالتها الصحیة وبعد تقدمت للعیادة  2007و في  .الثدي

في أثناء اإلصابة  المختلفةالنفسیة منها، حیث تم التكفل بها من خالل المقابلة الحرة لفهم المراحل  رغبةببها 

 اإلرصانو تشجیع عمل  لمواجهة السرطان إلیهاو المیكانیزمات الدفاعیة التي تلجأ  ، السیرورة النفسیةالسرطانیة

بتشخیص المرض لدیها و الذي بدأ الحالة علمت  أنسجلت الباحثة هذه المراحل حسب تسلسلها منذ  و .النفسي 

العدوانیة الكامنة النزوات و قد ساعدتها المختصة بتفریغ . األخویةتنشیط المنافسة  إعادةنشطار ثم الباإلنكار ثم ا

بعد ثم جاء . رصان العالقة مع الجسد و مع المرضإاستعادة النشاط الحلمي و اإلنكار و زاحة إ فظهرت للموضوع

الحظت الباحثة  األخیرو في . األناتجانس  إنشاءمعنى لتجربتها المرضیة ما أدى إلعادة  إعطاءو  عمل الربطذلك 

  .في المستقبل إسقاطاتاستمراریة نفسیة و أیضا ظهور تشكیل  إعادة

 التوظیف العقلي  إنعاشالتعلیق على الدراسات التي تناولت العالقة بین التكفل العالجي و 

التوظیف  إنعاشعلى   يالعالجالتكفل اثر تلقي  عناهتمت الدراسات المعروضة في هذا المحور بالبحث 

و تنوعت هذه الدراسات من حیث اختیارها لنوع الفئات المستهدفة للدراسة؛ فمنها  . مكوناته إحدىفي  أوالعقلي عامة 

      یعانون من اضطرابات نفسیة  أفرادمكونات التوظیف العقل عند  إنعاش إعادةمن اهتم بتأثیر العالج النفسي  في 

یعانون من اضطرابات  أفرادناولت دراسات ت،   (Gaudriault, 2007) (Stora, 2002)و تمثلت في  دراستي  

 ,Stora)و تعتبر دراسة . (Ait-Kaci, 2010)، (Kernier, 2009) ، (Briquet et Mariage, 2008)جسدیة 
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 ,Gaudriault)كما هدفت دراسة . تحسین التوظیف النفسي فيالوحیدة التي اهتمت بتأثیر ألعاب الفیدیو  (2002

من خالل البحث في التغیرات الحاصلة في  الحاصلة في التوظیف النفسيتقصي التغیرات  إلىأیضا  (2007

 Briquet et)أهمیة اللجوء لألدوات اإلسقاطیة لفهم التوظیف النفسي للمریض، سعى إبرازو . استجابات الروشاخ

Mariage, 2008)   النفسي خالل  اإلرصانلبحث تأثیر التكفل النفسي على الدینامیة النفسیة العاطفیة و عمل

. النفسي في مقابل خلل التنظیم السیكوسوماتي اإلنعاش إلى (Kernier, 2009)و هدفت دراسة . التعرض للسرطان

النفسي لدى  اإلرصانفهم التغیرات الحاصلة بعد تشجیع عمل  إلىسعت الباحثة  (Ait-Kaci, 2010)أما في دراسة 

  .من خالل السیرورة العالجیة األناعمل  إنعاشالذات و  بناء إعادةالحالة و فهم الكیفیة التي تتم بها 

حیث . اإلسقاطیة األدوات إلى، و اللجوء اإلكلینیكياستعمال المنهج  إلىالدراسات المعروضة  أغلبیةاستندت 

على التحلیل النفسي لتفسیر السیرورات النفسیة رغم ابتعاده عن طرق (Stora, 2002)  استند المحلل النفساني

        .العاب الفیدیو كوسیط عالجي مع ما یوفره من رمزیة و فضاء لإلسقاط إلىالتحلیل النفسي الكالسیكي مستندا 

 Briquet et)أما دراسة  . اختبار الروشاخ في تطبیق قبلي و بعدي إلى (Gaudriault, 2007) ةو استندت دراس

Mariage, 2008)  كما استندت دراسة  .إسقاطیه أدواتفتناولت عدة(Kernier, 2009)  اإلكلینیكیةللمقابالت 

ذات البعد  اإلكلینیكیةبالمقابالت  (Ait-Kaci, 2010)  في حین اكتفت دراسة .ذات البعد العالجي و الرسم

  : و تتلخص أهم نتائج الدراسات في .العالجي

  .   مكوناته من خالل المتابعة العالجیة إحدىفي  أوفي التوظیف العقلي  إنعاش إحداث إمكانیة -

الحوار والتعبیر من خالل تمثیل الكلمات وربطها بتشجیع  (Stora, 2002)سمحت لعبة الفیدیو من خالل دراسة  -

و بروز العواطف المقموعة، ظهور بعض الهوامات واألحالم المعبئة بالعاطفة لها عالقة بمحتوى اللعبة، التعبیر 

و هي النقاط التي اشتركت فیها مع ما  .االنهزامیة و تشجیع الروح النضالیة األحاسیسعن العدوانیة، دفع 

   (Ait-Kaci, 2010)، (Kernier, 2009) ،(Briquet et Mariage, 2008)راسة د إلیهتوصلت 

 إنو البعدي  بین التطبیق القبلي تعدیالت على مستوى التوظیف النفسيالتغیرات أو ال حساسیة الروشاخ إلظهار -

ضرورة تقصي التغیرات من خالل التغیر في نوعیة مع  (Gaudriault, 2007)كما في دراسة وجدت 

 .االستجابات و لیس من خالل التغیر الكمي فقط و الذي یعتبر محدودا

  (Kernier, 2009).  تشجیع لنزوة الحیاة تشجیع الخیال و التعبیر عن الرغبات الداخلیةیعتبر  -

. التوظیف النفسي إنعاشتعمل على  اإلسقاطيالعدوانیة على مواضیع خارجیة یمكنها تحمل التماهي توجیه  -
(Briquet et Mariage, 2008)، (Ait-Kaci, 2010) 

قدرته على تحویل الواقع عن طریق الحلم و عن طریق  إلى األخیرن انتبه هذا إالنفسي للمریض  اإلنعاشیحدث  -

 (Kernier, 2009). الوعي بوجود واقع آخر یشجع نزوة الحیاة الموجودة في قلب نزوة الموت

 Briquet et)كصاد لإلثارة  یمكن االستناد علیه لتشجیع مرور التمثیالت و العاطفة حضور المختص  -
Mariage, 2008)  ،(Kernier, 2009)      

یؤدي كما تقویة نرجسیة المریض  إلى و القدرة على التحكم بالقرارات الخاصة بالفعالیة الذاتیةالشعور یؤدي  -

 (Kernier, 2009)فتح مجال  للتوازن السیكوسوماتي   لباألمان  الشعور

  نكولوجیا الطفل أفرصة للمرضى في أقسام  إعطاءضرورة ب (Briquet et Mariage, 2008)دراسة  و أوصت -

و المراهق للتعبیر و تمثیل معاناتهم خاصة في مراحل العالج الكیمیائي حتى یسمح لهم بتفریغ عدوانیتهم لصد 
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عند مریض السرطان الذي له داللته الخاصة  األحالمضرورة االهتمام بعمل ، و تعقیداته علیهمثورة السرطان و 

و التي سقاطي للمریض إدخال مواضیع تسمح بالتماهي اإلضرورة  ،حیث یسمح بتوضیح فعالیة السیرورة العالجیة

 أدواتالتي توفر للمریض من  المساندات على أن دراسةال أكدت كما .بمثابة فرصة إلعادة الشحن النرجسي تعتبر

توفر للطفل فضاء ... العاب الفیدیو، لعبته المفضلة تشكیل، القصص و الحكایات،الإسقاطیه، رسم، عجینة 

 .و تنشیط السیرورة الترمیزیة اإلسقاطالصراعات مع الواقع الخارجي عن طریق  بإرصانیسمح  أینللهوامات 

ê  التالیةمما سبق یمكن االحتفاظ بالنقاط:  

ü مكوناته إحدىفي  أوفي التوظیف العقلي  إنعاش إحداثمكانیة إ .  

ü التعبیر والحوار و بروز العواطف المقموعة، ظهور بعض الهوامات واألحالم، التعبیر على ع لعبة الفیدیو یتشج

  . حاسیس االنهزامیة و تشجیع الروح النضالیةعن العدوانیة، دفع األ

ü وجدت إن تعدیالت على مستوى التوظیف النفسيالتغیرات أو ال حساسیة الروشاخ إلظهار. 

ü  لتغیر الكميإضافة للضرورة تقصي التغیرات في الروشاخ من خالل التغیر في نوعیة االستجابات. 

ü تشجیع الخیال و التعبیر عن الرغبات الداخلیة هو تشجیع لنزوة الحیاة . 

ü  تقویة نرجسیة المریض إلىلتحكم بالقرارات الخاصة  بالفعالیة الذاتیة  و القدرة على االشعور یؤدي. 

ü  فتح مجال  للتوازن السیكوسوماتي   إلىباألمان  الشعوریؤدي. 

ü  فرصة لمرضى السرطان لتفریغ عدوانیتهم إعطاءضرورة. 

ü  عند مریض السرطان الذي له داللته الخاصة حیث یسمح بتوضیح فعالیة  األحالمضرورة االهتمام بعمل

 .السیرورة العالجیة

ü  سقاطي لمریض هي بمثابة فرصة إلعادة الشحن النرجسيإدخال مواضیع تسمح بالتماهي اإلضرورة. 

  :تعلیق عام على الدراسات السابقة -4

  مجاالت التفاعل بما فیها العاب الفیدیو : یتضح من العرض السالف للدراسات السابقة التي تناولت كل من

التوظیف إنعاش الحیاة،  جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسین ل شعورلمرض من ل ذاتي تسییرو الذي هو موضوع بحثنا، 

ما یتعلق بالصحة الجسدیة و كذا  أو  لمرضل الذاتي تسییرالأهمیة و دور مجاالت التفاعل في التأثیر على  :العقلي

     و بدیل محتمل   كوسیلة عالجیة ة هذا المجالفعالی إلىتوصلت الدراسات السابقة  إذما یتعلق بالصحة النفسیة؛ 

  .  االضطرابات النفسیة أو و مكمل للعالجات الكالسیكیة سواء كان في مجال األمراض العضویة

لمرض من ل الذاتي تسییرالدور مجاالت التفاعل في على  في تناول سلوكي معرفياتفقت نتائج عدة دراسات  

و جود  في تناول تحلیلي أخرىدراسات  أوضحتكما . حیاته جودةالمریض بفعالیته الذاتیة و تحسین  شعورخالل 

لة النفسیة من خالل تجاوز الحاالت عالقة ایجابیة بین مجاالت التفاعل كوسیلة عالجیة و التحسن في الحا

و تم عرض دراسة تحلیلیة  واحدة بحثت في  .التعبیر عن القلق تحسن مستوى الحوار واالكتئابیة، صرف الحصر، 

لتعلیم الطفل االستقاللیة وعدم التبعیة الناتجة عن عالقته بأمه مساهمة العاب الفیدیو كوسیط عالجي سلوكي معرفي 

بروز بعض الهوامات  أخرىطرق عالجیة  إلىالتي استندت حیث استنتج على غرار باقي الدراسات . االكتئابیة

و تعتبر النقاط سالفة الذكر . لتعبیر عن العدوانیةو ا واألحالم المعبئة بالعاطفة و بروز تمثیل الكلمات وربطها،
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لم تكن الهدف  أنهاكما  ،دراسات مختلفةمتفرقة في  إلیهاكمؤشرات للتوظیف العقلي في بعض مكوناته تم التوصل 

الفضاء الخیالي، العقلنة، فعالیة (الثالث  أبعادهالرئیسي لهاته الدراسات حیث لم تتناول التوظیف العقلي في 

  بالفعالیة الذاتیة الشعور توصلت دراسة واحدة لم تعتمد على مجاالت التفاعل إلظهار العالقة بین و ). المیكانیزمات

  . نرجسیة المریضو تقویة 

 أنهاهو  ،المالحظ على الدراسات في میدان البحث السیكولوجي و التي تناولت مجاالت التفاعل أنغیر 

بالبحث في  أخرى اتاهتمت دراس و حدا،األمراض العضویة على  على تسییر األخیرةهذه  اهتمت بدراسة تأثیر

هذه الدراسات  أن الّ إ .على حدا أیضا یعانون من اضطرابات نفسیة أفرادالتوظیف النفسي لدى  تحسین على هاتأثیر 

    .في دراسة واحدة التوظیف النفسي إنعاشلم تجمع بین تسیر المرض و 

و كما ذكرنا سالفا ال یوجد على حد علم الباحثة أي دراسة تناولت بالبحث في العالقة بین دور مجاالت التفاعل 

 حیاة جودةو تحسین ل  بالفعالیة الذاتیة شعورلمرض من الذاتي لتسییر الاصة في الصحیة عامة و العاب الفیدیو خ

و كل ذلك  یعانون من أي مرض عضوي ناهیك عن مرض السرطان أفرادالتوظیف العقلي لدى  إنعاشالمریض و 

  .  سیكوسوماتي تحلیلي بأكثر تحدید أو تحلیلي و في تناول سلوكي معرفي

  :الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة إفادة -5

عدد من الدراسات السابقة حسب المحاور المذكورة آنفا والتي رأینا أنها تشبه موضوع بحثنا وتتشابك  لقد أوردنا

تقصي الدراسات  أنیمكن القول و  معه، حیث كشفت هذه الدراسات عن نقاط تهمنا في تناولنا الحالي من الدراسة

استأنست الباحثة ببعضها  حیث. ةعنه من نتائج، مّكن الباحثة من االستفادة في جوانب متعدد فرتأسالسابقة و ما 

المنهجیة المتبعة فیما یخص جمع البیانات، طریقة  و     الدراسة و اختیار المنهج المناسب إجراءمسترشدة بخطوات 

  .المستخدمة في ذلك األدواتو  متغیر التجریبيال إدخالكیفیة قیاس التغیرات الحاصلة بعد  اختیار العینة و من ثمّ 

الدراسات التي اعتمدت على المنهج التجریبي بمقارنة نتائج العینة التجریبیة والضابطة في قیاس   أظهرتحیث   -

قبلي و بعدي نجاعتها أكثر من باقي الدراسات لتقییم التغیرات الحاصلة و توضیح تأثیر مجاالت التفاعل الصحیة 

 .على الصحة النفسیة و الجسدیة خاصة

یتفاعل الطفل فیها مع العاب الفیدیو بمثیرات و ذات طابع ترفیهي أین  إلىلجأت كما كشفت نتائج الدراسات التي  -

 .األشرطة التحسیسیة و  اإلرشاداتمن البرامج و  أفضلفعالیتها شخصیات اللعبة 

 .وقت معین للعبعدم تحدید   -

ده بخصوص كما سعینا لتفادي ما كان یعاب على البعض من هذه الدراسات بتفادي الوقوع في ما تم انتقا -

 ... سن العینة و المعاییر الالزمة الختیارهابخصوص تجنب المتغیرات الطفیلیة، ب مجریات الدراسة

هذه الدراسات كضرورة استعمال  أصحاب إلیهابعین االعتبار بعض التوصیات التي خلص  األخذاالهتمام و  -

 إیضاحاو   تعبیرا أكثرجانب المقاییس كونها توضح المتغیرات الحاصلة بأكثر دقة و هي  إلىاإلسقاطیة  األدوات

 .لنتائج الدراسة

  : إلىلذا فقد سعینا بأكثر تحدید 
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ü حیاة مرضى السرطان اللذین أظهروا تدنیا في هذا  جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسین  لشعوراالهتمام خاصة با

 .المجال حسب الدراسات المعروضة

ü  استعمال المنهج التجریبي بقیاس قبلي و بعدي على مجموعتین تجریبیة و ضابطة إلىاللجوء. 

ü و إدخال نفس نوع المثیرات حتى  )التجریبیة و الضابطة( الدراسة بنفس المنطلقات بالنسبة للعینتین تجرى أن

. أخرىالهتمام بمجموعة دون تعبیرا و ال تعزى التغیرات الحاصلة لعامل ا أكثرتكون النتائج المتحصل علیها 

 .هاف محتو اختال على المجموعتبن معالفیدیو  ةلعب بإدخال

ü  الحیاة الخاصین بمرض السرطان و عدم االعتماد على  جودةبالفعالیة الذاتیة و  الشعوراستعمال مقیاس

 .الروشاخ الخاصة بالمجال السیكوسوماتيمؤشرات و استعمال . المقاییس العامة

ü صدقا  أكثركونها تعبر  األولي على األقلأشهر من التطبیق  6 تطبیق المقاییس و الروشاخ بعد مضي إعادة

 .الباحثون في الدراسات السابقة إلیهعلى غرار ما ذهب علیه عن االستجابات 

ü رد تناول فئة المراهقین بأكثر تحدید لتوضیح دور مجاالت التفاعل و التي ظهرت فعالیتها في تصحیح بنیة الف

بصفة خاصة في هذه المرحلة العمریة و االستغناء عن فئة الشباب بالرغم من تصمیم لعبة الفیدیو لتوجه للفئتین 

 .  من المراهقین و الشباب على حد سواء

و ذلك من  جانب توجیهي و آخر بنائي: وعلى كّل فقد ساعدت الدراسات سابقة الذكر الدراسة الحالیة من جانبین

  :خالل

  

  

    .عیم الجانب النظريتد - 1

االرتكاز علیها لبناء منهجیة  التي قدمتها بعض هذه الدراسات السابقة و األسساالستفادة من االیجابیات و  - 2

  . صحیحة إلجراء الدراسة الحالیة و تجنب سلبیاتها

  .بناء وتطویر أدوات جمع البیانات، وكذلك في صیاغة الفروض وتوجیهها بطریقة موضوعیة - 3

مقارنة النتائج التي تّم مناقشة و  و استخدام نتائج هذه الدراسات لتفسیر نتائج الدراسة الحالیة و تدعیم تحلیل - 4

   .عنها نتائج الدراسات السابقة أسفرتالتوصل إلیها بتلك التي 
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 :دـیـهـتم

فوقفوا منه  ،إهدار الوقت وقتله بال مردودكنشاط ال معنى له یعمل على  بمفهوم اللهو قدیمااقترن سلوك اللعب 

ا حالیا وبعد القیام بالعدید من الدراسات فقد ثبت أمّ  .موقفا سلبیا ال یرّحب به كنشاط یمارسه الطفل بصورة إیجابیة

و التربیة عامة على أهمیة اللعب وتوظیفه قي شّتى  فقد أكد علماء النفس من ذلك و على العكس، خطأ هذا المفهوم

االت، كما أكدوا على أهمیة اللعب كوسیلة لتنفیس االنفعاالت و الرغبات المكبوتة، و كوسیلة عالجیة تساعدهم المج

یجلب المتعة و یثیر الذكاء،  Diaktineفهو كما یقول  .االستقرار النفسي االنفعالي و للوصول إلى حالة من التوازن

یشجع المهارات و یساعد على براعة اإلبداع، یشجع على النشاط و یدفع للمنافسة، یساهم في بذل المجهودات، یمنح 



3 

البهجة و یضفي النشوة، یبدد الشعور بالوحدة، یقضي على التشاؤم و یعمل على تالشي االكتئاب و إزالته و یؤمن 

  (Tavakoti, 2011, p.10).  الحماسة، القوة و الحیویة

نما تعدت   و مع تطور التكنولوجیا وتنوع أسالیب اللعب، لم یعد هذا األخیر وسیلة تستلهم الصغار وحسب وإ

ذلك لتشمل المراهقین و الشباب وحتى الراشدین، كما یتّم استغاللها كطریقة عالجیة في مجال الصحة النفسیة و 

لقد عرفت السنوات األخیرة تزایدا في المعدات المعلوماتیة  و  .مراض المزمنةأیضا في جانب الصحة العضویة و األ

وكذلك أصبح الكمبیوتر یغزو البیوت أكثر فأكثر، و بالموازاة فإن االهتمام بألعاب الفیدیو تطور بتطور األلعاب 

جیة لما لهذا العالم قد تفطن علماء النفس والمعالجین لهذه النقطة والتي أصبحت تستغل كوسیلة عال و .بذاتها

     .العالج السلوكي المعرفي خصیة الفرد وصحته من خاللاالفتراضي من تأثیر على ش

ثم سنتطرق  بصفة عامة، و ما له من أهمیة في حیاة الفرد تعریف الّلعبو سنحاول من خالل هذا الفصل 

الجدیة  التي انتشر استعمالها مؤخرا في العدید  ألعاب الفیدیو أللعاب الفیدیو بصفة خاصة مع تخصیص أكثر في

و صوال للمجال الصحي أین أصبحت تستغل كوسیلة  من المیادین، بدأ بمجال الدفاع مرورا بالمجال التربوي

 لعبةو هي ما یطلق علیها العاب الفیدیو الصحة، حیث تعتبر  .تشخیصیة، وقائیة، توجیهیة، تعلیمیة و عالجیة

      . من آخر االبتكارات في المجال و التي سنسعى لتناولها بأكثر تحدید Re-Missionالفیدیو 

  :اللعب عبر العصور -1

و أرسطو،  كتب الفلسفة الیونانیة القدیمة كما جاء على لسان أفالطونالعدید من تّم تناول اللعب وأهمیته في 

قّدم علماء المسلمین إشارات واضحة فیما  كما. شجع الختیار الحرف المستقبلیةیكونه یساعد في محاكاة الكبار و 

أما في العصور الحدیثة، فقد أخذ  .یخص موضوع اللعب وأهمیته في النمو النفسي المتكامل للطفل وحتى الراشد

یضع أفكار لاللعب مكانة مركزیة بشكل فّعلي، حیث وضع بستالوتزي نظریته التربویة الخاصة باللعب، ثم جاء فروبل 

أن الطفولة المحرومة من اللعب " یصوغ مقولته المشهورة التي تنّص علىو التجریب والتطبیق  بستالوتزي موضع

و تعتبر . )30.ص، 2004، صوالحة( .غیر سویة في مستقبل العمر طفولة فاشلة، ثمارها مراهقة جانحة و

 .في القرن التاسع عشر أول دراسة عن العب، أقامها في البدایة على الحیوان ثم عند اإلنسان  Karl Groosدراسة

(Tavakoti, 2011, p.10) حیث 1921في هوج هلمات أّول من نّبه ألهمیة اللعب في مجال علم النفس و تعتبر ،

اللعب وأشار للعب كأسلوب  أعّد فروید دراسة عن مراحل 1922وفي  ،ت العالج الموجه باللعب مع الطفلاستخدم

حیث  ،لتستخدم اللعب كطریقة بدیلة للتعبیر عند الطفل 1925 في "أنـّا" عالجي للعمل مع الطفل، ثم جاءت ابنته

على التحلیل عن طریق  1950فيمیالني كالین  في حین ركزت.كان لّلعب دور الوسیط في العالقة بینها وبین الطفل

لطفل عن طریق اللعب تأتي من نفس المدخل الدینامیكي النفسي الذي یأتي من الّلعب على افتراض أن أنشطة ا

ثّم جاء جیونت في  1948التداعي الحر عند الراشد، وتّم تقدیم الّلعب الجماعي ألول مرة من طرف سالفسون في
الحالي ومازالت لوقتنا ) 53.ص ،2004، صوالحة( .للقول بأن اللعب هو إفصاح للرغبات وتحقیق للذات 1961

و میزانیات عالیة توجه لهذا المجال لتسایر مراحل  تأتي إثباتات على كل ما تّم ذكره، فأصبحت دراسات متخصصة

  .نمو الفرد وتواكب التطور التكنولوجي

   :تعریف اللعب -2
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  .و المفهوم في الصیاغة تددعلّلعب مجموعة من التعریفات ت وضعت 

شغال الذاتأنفاس  بأنهMillar  رإذ ترى میلّ  -   یعّرفه كما "الطفل و حیاته ولیس مجرد طریقة لتمضیة الوقت وإ

Alvarez الالشعوریة لیتمّكن من اإلرصان و التحكم في  للتواصل و التحریر لهواماته بأنه وسیلة یستعملها الطفل

 ,Millar)  .شخصیتهحالة الحصر و القلق لدیه وتمكنه أیضا من خوض تجربة إكتشاف الهویة الذاتیة والتعرف على 
2002, p. 9)  

المظهر الطفلي للقدرة البشریة لهضم خبرات الحیاة التي یصعب علیه هضمها، فیخلق " الّلعب بأنه یعّرف إریكسون -

   (Millar, 2002,p10) .في اللعبة مواقف نموذجیة یسیطر فیها على الواقع بالتجریب والتخطیط

ال یتم ذلك دون استخدام للطاقة  الحركیة في جلب المتعة النفسیة للفرد، واستغالل لطاقة الجسم  یعتبره بیاجیه -

 (Tavakoti, 2011, p.14)   . لتلبیة حاجة تفطر علیها اإلنسان لغایة نمائیة ألجل الذهنیة 

یقوم فهي تعتبره بمثابة عمل حقیقي . الحیاة الهوامیةتحریر  فترى في اللعب وسیلة للتعبیر عن ،أما میالني كالین -

حركي، و فیه في نفس  رمزي و، العدوانیة ولكن بشكل لعبي و برز من خالله الهوامات الالواعیة الجنسیةتبه الطفل، 

     (Tavakoti, 2011, p. 18) .الوقت تخفیض لإلثارة والقلق

  :أنواع اللعب -3

أو لعب، یكون هو  ویتمثل في قیام الفرد باستخدام أدوات لعب موجب ،مختلفتینیتم سلوك اللعب في صورتین  

لعب سالب أین یكتفي الفرد  ، والمسّیر والمقّرر لحركتها، تستدعي مشاركة فعلیة للطفل كاستخدام جهاز الكمبیوتر

   )23.،ص2004صوالحة،.(بالمشاهدة والمالحظة دون مشاركة فعلیة، قد تتولد عنها بعض االنفعاالت أیضا

  :بتحلیل اللعب الذي یمارسه الفرد في إطاره الموجب والسالب فإنه یدور عامة حول األنواع التالیة و

  .ألعاب المنافسة والتحدي وتتصف بتحد على مستوى الذات و الغیر -

  .ألعاب الصدفة والحظ و هي ال تقوم على المهارات أو المعرفة أو القدرة -

أو موقف ینفعل  فیه مع شخصیة والتقلید وهي ألعاب تقوم على التمثیل اإلیهامي الذي یتوّحد الطفلألعاب المحاكاة  -

  .معه، فیتمثّله بحركات رمزیة في واقعه

    .          ألعاب النشوة التي یسعى فیها الالعب البحث عن المتعة و المغامرة -   

  .Millar (2002)كما ترى  ویمكن تصنیف أنواع اللعب      

  وینقسم بدوره للعب فردي أو جماعي :من حیث عدد األفراد الذین یمارسون اللعب )1

  إلى وتنقسم بدورها :من حیث التنظیم و االلتزام) 2

  .بالتزام مجموعة من القوانین والتنظیمات والتعلیمات التي تحكمه: ألعاب ذات قواعد -

http://...;(vandroux,2004/Art7)
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وانین محددة أثناء ممارسته وهي أحد أسالیب اللعب الرئیسیة التي ال تحكمه عادات أو قواعد أو ق: ألعاب عشوائیة -

لیكتشف الطفل وجود الجسد ورسم حدوده، كما یكتشف قدرات " باللعب التمهیدي"یبدأ بها الطفل وهذا ما یسمیه بیاجیه 

  .جسمه لیقارنها بمن حوله مما یدفعه لمنافستهم إلثبات ذاته

  يتتمثل ف :من حیث طبیعة المهمات) 3

  األلعاب الفنیة و األنشطة التعبیریة كاألشغال الیدویة -

  ...ألعاب تركیبیة وبنائیة ویقصد بها عمل منتجات رمزیة باستخدام مواد معینة من ورق، صلصال -

  .ألعاب حركیة تستلزم تفریغا طاقویا ونشاطا حركیا -

ألعاب استطالعیة واستكشافیة تّتسم بالجّدیة والّتركیز على جانب الخیال والمعالجة واالستقصاء، یساعد على إثارة  -

المسارات العصبیة من خالل التفاعل بكفاءة وفعالیة مع اللعب، ومن األمور التي تحاول إثارة السلوك االستكشافي 

 (Millar, 2002, p.27)   .  عند الطفل هي الحدة والتعقید والغرابة

األلعاب اإلیهامیة وهذا ما یتمیز به الطفل دون الثامنة من العمر أین یستمّد لعبه من األحداث واألفعال  -

واألشخاص وغیر ذلك من شخصیات یتفاعل معها في واقعه عن طریق حواسه ویرغب في تمثیلها وتقلیدها في واقع 

ّن اختفاء اللعب اإلیهامي لدى . حّیة یجعل منها واقعا ملموساالحیاة بفضل ما یسقط على األشیاء من خصائص  وإ
طفل سن الثامنة الراجع لقدرته على التمییز بین الواقع والخیال، ال یعني اختفاء التمثیل، بل استمراره لسن 

 أن اللعب الذي ینطوي على إثارة التخّیل، إضافة إلى Corinne Huttو ترى  ).97.، ص2004صوالحة، .(الرشد

 حیث .الرمزي الذهن وتمرینه على التفكیر فائدة شحنعلى عنصر البهجة والتسلیة، ال یخلو أیضا من  انطواءه

القدرة على امتالك  یكتسب الفرد من خالل هذا النوع من اللعب دالالت یسعى من خاللها تحقیق الذات، واكتساب

دراك  األحداث وتطویع الحقیقة لمطالب الفرد النمائیة و العقلیة القوة والتحكم والكفایة من خالل التوّحد مع النماذج وإ

عادة تنظیمها وجعل الدماغ في  والعاطفیة، والقدرة على مواجهة المواقف والتعویض وتنظیم المعلومات وتصنیفها وإ

بالمتعة  بالقدرة على التحكم والسیطرة و الشعور شعورال حالة نشاط دائم والتخلص من حالة القلق والتوتر والخوف، و

      (Delpuech et Vignaud, 2012, p.39 ). واإلثارة و اإلبداع

                           

     .عرض له بمزید من التفصیل في عناصر الحقةتسن و :ألعاب الكمبیوتر واإلنترنت) 4

  :جوانب الشخصیة التي ینمیها اللعب -4

 و الوجدانیة  ، االجتماعیةالجسمیة، بأبعادها المختلفة، العقلیة تهیساهم اللعب في تنمیة سلوك الفرد وشخصی

                        :نوجزها في

   :تنمیة الجانب الجسمي والحركي -)1
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بالفائدة للمكونات الجسدیة فحسب ولكن أیضا على الفعالیة النفسیة عامة، وتتضمن فاعلیة  اللعب ال یعود

و یحقق اللعب من التوازن والتكامل بین . اإلرادة و الضبط الذاتي الذاكرة و فكیر واالنتباه واإلدراك والتخّیل والت

 (Millar, 2002, P.47) .عكس إیجابا على التفكیرنوظائف جسمیة حركیة وانفعالیة وعقلیة مما ی

   :تنمیة الجانب االنفعالي -)2

من تفریغ لالنفعاالت والمشاعر  هامیةیاإلحیث یؤثر اللعب في النمو االنفعالي من خالل ما تقوم به األلعاب 

المكبوتة بإسقاطها على المواضیع الخارجیة، و حیث أن االستقرار االنفعالي یعتبر حافزا في حّد ذاته یؤّثر في جوانب 

متعددة من حیاة الفرد، فإن اللعب یكون واحد من أهم األدوات المسخرة لتنمیة شخصیة الطفل في الجانب االنفعالي 

              )196.ص ،2004 ،صوالحة( .فل مهارات سلوكیة جیدة تؤّدي به إلى إعادة توازنه وبالتالي تكّیفهحیث یكتسب الط

  :تنمیة الجانب االجتماعي للفرد -)3

إذ یساعد اللعب الجماعي التعاوني على إنماء سلوك الفرد، فیكسبه اتجاهات اجتماعیة نحو تقدیر اآلخرین    

و قبول  ّیف مع الجماعة واحترام القوانین وحسن التواصل مع اآلخرین وتبادل اآلراء والخبراتوكذا تقدیر أدوارهم والتك

 .النظام و األدوار المسندة إلیه مع اآلخرین، وكذا األدوار القیادیة و التبعیة لیتحرر من نزعة التمركز حول الذات

    )المرجع السابق(

   :تنمیة الجانب العقلي و المعرفي -)4

دالالت النمو العقلي المعرفي في تطویر الخصائص العقلیة و التي یستدل علیها بإنماء القدرة على و تتمثل 

و التخّیل و التبّصر و المالحظة و التحلیل و هذا مؤشر على قیامه بنشاط عقلي معرفي  التفكیر و التذّكر والتصّور

المعلومات من خالل العالقات السببیة التي اللعب یكسب الفرد مجموعة من المعارف و ف. )المرجع السابق( .واضح

ومن خالل السیطرة و الضبط و االلتزام بأنظمة اللعب، فإن الفرد ینتقل من  .یكتشفها الطفل بین الفعل ورّد الفعل

   (Millar, 2002, P.48) .مرحلة الضبط الخارجي إلى مرحلة الضبط الذاتي الداخلي

   :تنمیة بعض السمات الشخصیة -)5

كالثقة بالنفس وذلك من خالل توّلد إحساس التفاعل مع إذ یقوم اللعب بدور رئیسي في تنمیة شخصیة الفرد، 

من هم حوله والذین یشاركهم اللعب ویؤكد إریكسون أن زیادة الثقة بالنفس تؤدي إلى زیادة الشعور بالكفاءة والقدرة 

      تغییر، فمن خالل اكتساب الشعور باألمن والكفاءة على اإلنجاز والتغلب على الصعاب واكتساب قوة إلحداث ال

و اإلیمان بالنفس، فإن الفرد یكتسب مجموعة إیجابیة من األفكار والسلوكات، كما تؤثر ممارسة اللعب على نحو 

ج إیجابي ومباشرة في رفع مستوى مفهوم الذات في مختلف مراحل النمو، و تنمیة التفكیر اإلبداعي والقدرة على إنتا

یوّلد شعورا و   حلول وأفكار تتمّیز بأكبر قدرة من الطالقة والمرونة، ما یسهم في خفض مستوى القلق والتوتر لدیه،

  (Millar, 2002, P.48). بالرضا

  :فسرة لظاهرة اللعبالمنظریات ال -5
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زمان محاولین شغلت ظاهرة اللعب في مختلف العصور، العلماء والباحثین، فتأملوا هذه الظاهرة على مّر األ 

یتصف بجوانب سلبیة في تفسیرها  بعضها اآلخرو  یتصف بنواح إیجابیة بعضها تفسیرها، فوضعوا لها نظریات عدة،

  :في معظمها مكملة لبعضها البعض ، نجدهاما ألقینا نظرة فاحصة علیها إذالظاهرة اللعب، و لكننا 

  : نظریات علم النفس الحدیثة - 5-1

 :عدد من النظریات لتفسیر ظاهرة اللعب نعرضها فیما یلي  بإعداد النفسانیونقام الباحثون 

  : أو ما قبل الممارسةنظریة اإلعداد  -)1

          الذي قدم تفسیره للعب استنادا لمبدأ االنتخاب الطبیعي  Karl Grossنادى بهذه النظریة السویسري 

و الذي یعتبر العامل األساسي في التقدم، وقد تّم الربط بین اللعب والصراع، إذ یرى في ممارسة اللعب تدریب للغرائز 

عداد لمواجهة أعباء الحیاة والبقاء فیها واكتساب مهارات تساعده على التكیف مع البیئة في الحاضر  الفطریة وإ

 (Tavakoti, 2011, p.11).  والمستقبل

   :التخلص من الطاقة الزائدةنظریة  -)2

دعائم علمیة،  أكمل دعائمها و أسندها إلىف Shillerظهرت في أواخر القرن العشرین، وأّول من نادى بها 

و تّم االستعانة بهذه النظریة .وتعتبر هذه النظریة أن وظیفة اللعب هي تفریغ للطاقة الزائدة عن حاجة الجسم والنفس

  )   39.ص ،2004 ،صوالحة(. ركةفي حاالت األطفال مفرطي الح

  :نظریة االستجمام أو الترویح -)3

       ، إذ یرى بأّن وظیفة اللعب الرئیسیة هي إراحة الجسم من عناء العمل Lazarusمقدم النظریة األلماني  

  )40.ص، 2004، صوالحة. (و التعب، و هي تتعارض مع نظریة التخلص من الطاقة الزائدة

  :التلخیصیةالنظریة  -)4

، یعتبر اللعب تلخیصا للماضي، وحیث أن اإلنسان حلقة في السلسلة التطوریة Stanley Hallو یتزعمها 

حسب نظریة داروین، فإن ما یمارسه الفرد من ألعاب وحركات، یعتبر استعادة للغرائز الحیویة التي مّر بها عبر 

سون ظاهرة اللعب التي تمثل تسلسل اإلنسان في الماضي من منطلق أن األفراد ال یمار  و. مراحل تطوره اإلنساني

فقط، بل ینصّب وینجذب أكثر نحو ألعاب الحاضر كألعاب الفضاء، ویتطلع إلى استعمال أجهزة حدیثة، فإن ذلك 

  (Tavakoti, 2011, p.11) .یشیر على قصور هذه النظریة

 :نظریات مدرسة التحلیل النفسي - 5-2

  :نظریة التنفیس -)1

، الذي استخدم اللعب لمعاینة األمراض النفسیة، و یرى أنه من خالل اللعب یخلق سیغموند فرویدلصاحبها 

الطفل عالما من األوهام والخیال من أجل تحقیق متعة خاصة بعیدة عما في واقعه، فیلجأ الطفل عادة ألشیاء ملموسة 
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حدث فروید عن قدرة اللعب على تنفیس المشاعر قد ت و .لیضفي علیه عالمه الخاص لكي یحقق مبدأ اللذة لنفسه

و القلق بسبب العجز عن إشباع  و بالتالي خفض التوتر واألفكار واألحاسیس المكبوتة في الالوعي

إلى التنفیس الذي یحققه اللعب من خالل إزالة  Carrو بالتوازي أشار العالم   (Millar, 2002, p.59).الرغبات

   (Tavakoti, 2011, p.12). المیوالت المؤذیة الموروثة و التي تضر بالحیاة االجتماعیة الحالیة

 : نظریة اللعب الرمزي لمیالني كالین -)2

ة، لیصبح تعترف میالني كالین بوجود معنى رمزي لكل مراحل اللعب، تظهر من خاللها الهوامات الالواعی

نشاط اللعب مركزا على التعبیر عن الدوافع الغریزیة والجنسیة والعدوانیة المتجهة نحو الموضوع، وعن الدفاعات التي 

كالین في ذلك أّن اللعب الرمزي یسمح بالبلوغ الرمزي  وتقول. یقیمها الفرد لمعارضة الدوافع، أو لحمایة نفسه منه

  (Millar, 2002, p.52).وساوس الطفل، فهي بالتالي تمنح سبیال للتفریغ و للرغبة، إظهار المخاوف و اإلحباطات

التداعیات الحرة عند ب فاللعب یمثل الشكل األساسي لمیكانیزمات الدفاع األكثر بدائیة ضد القلق، و یمكن موازاته

ي طیاته اضطرارا فكل نشاط مرح یحمل معنى رمزیا و حركة تحریریة لهوامات جنسیة ال واعیة، یحمل ف. الراشد

  (Tavakoti, 2011, p.18)  . فاللعب إذا عبارة عن میكانیزم أساسي للتسامیات المترتبة عن كل ذلك. تكراریا

 : النظریة المعرفیة - 5-3

         ، الذي ینظر للعب على أنه الوسیط الذي یتم من خالله النمو المعرفي  Piagetتنسب هذه النظریة لـ

یرى بأن اللعب ینطوي  و، و یمیز بین سلوكات المرح و السلوكات عیر المرحة  األخالقي لدى الطفلأو العقلي أو 

   على خاصیة فطریة، هي قدرته على التكیف مع البیئة عن طریق عملیتي التمثل والمالئمة، فعن طریق

الوجدانیة لیكملها مع خبراته السابقة، التمثل یقوم بإدخال التغیرات التي تحدث في البیئة الخارجیة إلى البنى العقلیة و 

وعن طریق المالئمة یقوم بإجراء سلسلة من التحوالت على مكوناته الداخلیة من اجل أن یتالءم مع ما هو خارجي 

. ویتكّیف معه، فممارسة سلوك اللعب تحّول المعلومات الواردة إلیه من اللعبة لتصبح جزءا ال یتجزأ من بنیته المعرفیة

و بأنه ینتظم و یصنف  .بارة عن سلوك استیعابي بمعنى تطبیق التخطیطات القدیمة على المواضیع الجدیدةاللعب عف

- المستوى حسو(  حسب مراحل النمو، حیث یقسم اللعب إلى لعب التمرین في بدایة الشهر الثاني من عمر الطفل

المستوى (سنة  12إلى  7اللعب بالقواعد من ، )مستوى التمثیالت(، اللعب الرمزي في حوالي السنة و النصف )حركي

 ,Tavakoti, 2011)         . و یستمر معه إلى سن الرشد و الذي ینتظم أكثر فأكثر عبر تقدم سن الفرد) العملیاتي
pp. 13,16)  

  : النظریة السلوكیة - 5-4

البیئة، و اللعب بحسب رأیهم یرى أصحابها أن اللعب یأتي نتیجة االرتباطات بین المثیرات واالستجابات في 

یشكل وسیلة تمكن الطفل من تحقیق الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه من خالل تعلم الربط بین ما هو مثیر و السلوك 

بأهمیة المحاكاة  في اكتساب الطفل  السلوكیات  ,Bandura  Millar, Dolllardو قد اهتم  كل من. االستجابي

صوالحة، . ( و درجة التدعیم من فائدة لتكرار أو تجاهل اللعب أضف لما للدافعیة. المختلفة من خالل تمثیل األدوار

   )55 .ص، 2004
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   :أسالیب العالج باللعب -6

تعددت األسالیب التي اتبعت المعالجة عن طریق اللعب و ذلك وفقا لألساس النظري الذي ینطلق منه 

  ).كطریقة عالجیة،  مدرسة التحلیل النفسي و المدرسة السلوكیةهناك مدرستین كبیرتین استخدمتا اللعب و المعالج، 

، تحلیلیةفبینما استخدم كوسیلة لكشف الالشعور و التفریغ االنفعالي و كبدیل عن التداعي الحر في المدرسة ال

كیون و قد عمد السلو . و تصحیحها فإّن المدرسة السلوكیة استخدمت اللعب كطریقة لمعالجة بعض األحداث السلوكیة

و حسب  .الجدد مع المدرسة المعرفیة إلى استثارة العملیات المعرفیة من خالل اللعب و اتخاذ الموقف إزاء ذلك

ثالثة أسابیع  مدة ال تقل عن إلى أن Lenomand (2012)تشیر دراسات قام بها أتباع المدرسة السلوكیة المعرفیة 

و اختیار أوقات اللعب  و مع كثرة التكرار و المداومةتعتبر ضروریة لتصحیح سلوك مضطرب و تغییر االتجاه، 

كون  تضیف الباحثة بأن و .المناسبة فانه یمكن زرع برنامج اللعب الموجه لیجعل الفرد أكثر تفاعال مع المعلومات

 .االیجابيباتجاهات معینة حسب االعتقاد السلبي أو  السلوكات االعتقاد هو اكبر محرك للسلوك فانه باإلمكان تحریك

    :إما )2003(هنداوي كما جاء في  لعالج باللعبل تینطرقحیث یتم االستناد ل

 . نفسیةعالج لالضطرابات ال و یعتبر أصحابه أّن اللعب بحد ذاته مهما كان نوعه :العالج غیر الموجه باللعب -

ما یتناسب مع عمر و خبرات یحّدد فیه مسرح اللعب و تختار أدوات اللعب ب: العالج الموجه عن طریق اللعب -

و تشكل العاب الفیدیو حالیا ابرز . بما یتناسب مع مشكلة الالعب و أو اقرب إلى الواقع الالعب لتثیر نشاطا واقعیا

 فما هي خصوصیة العاب الفیدیو؟  . هذه األدوات لما حققه من نجاحات

  :ألـعـاب الفـیدیـو -7

تمثل العاب الفیدیو في وقتنا الحالي ثقافة جد بارزة و متطورة، و بالرغم من االنتقادات الموجهة لها من طرف 

غیر أن الواقع یظهر غیر أن من حیث قیمة التداول . البعض و نعتها كمصدر لتعلیم سلوكات العنف و اإلدمان

فلم تكن العاب . سینما، كاسیت فیدیو و موسیقى تشیر إلى احتالله المركز األول من بین الوسائل الترفیهیة من

المسؤول عن قسم العاب  L.Michaudبه  صّرحالفیدیو أكثر تنافسیة في أي وقت مضى من العامین الماضیین كما 

أن  و أضاف. (IDATE) االفیدیو و الترفیه التفاعلي لمعهد السمعي البصري و االتصاالت السلكیة و الالسلكیة بأوروب

ملیار  41.5بعد ما قدرت قیمتها بحوالي  2013ورو سنة یملیار  60بلغ العاب الفیدیو و معداتها قد  اترقم مبیع

 Christineو كانت .  (IDATE, 2013). 2016ملیار یورو سنة  79و یقدر أن تصل إلى حوالي   2011نهایة 

du Fretay  حیث . اندهاشها عن المكانة المهمة التي تحتلها العاب الفیدیو في حیاة فئة المراهقین عن أعربتقد

 7في اللعب و تصل إلى  أسبوعیاساعات  5منهم یلعبون بلعب الفیدیو و الثلث منهم یمضي أكثر من  96%

إلى  2009في  Ipsos-E-Enfanceبه كما أشارت الدراسة االستطالعیة التي قامت . عند الذكور أسبوعیاساعات 

  (Brizé, 2009, p. 26). ن الحیاة ستكون مملة بدون العاب الفیدیوأقد ابدوا رأیهم ب الالعبین من % 40أن 

و علیه نتساءل عن ماهیة العاب الفیدیو؟ كیف تطورت؟ ما هو تأثیرها على الالعب؟ هذه األسئلة و أسئلة 

            .أخرى سنحاول تقدیم بعض اإلجابات علیها في ما یلي



3 

  :مفهوم لعبة الفیدیو -7-1

عبارة عن افتراضات تجعل الالعب یعیش في عالم افتراضي، عالم یحتوي كل عناصر الواقع أین  الفیدیو لعبة

تضع ألعاب الفیدیو الالعب بین واقعه النفسي الداخلي والعالم االفتراضي  .یكون المتعامل معها واعیا بما یقوم به

لیس بالحقیقة :"وعلى غرار ما جاء به فینیكوت الذي یعرف نطاق اللعب بأنه . الخارجي في وضعیة تفاعلیة دینامیة

القول بأن ساحة ألعاب  أنه بوسعنا: " jolivaltالنفسیة الداخلیة وال تنتمي في الوقت ذاته للعالم الخارجي، یقول 

". الفیدیو لیست نتاج نفسي داخلي ولكن بناء نفسي في تفاعل مع عالم افتراضي والذي ال یمثل فعال العالم الخارجي

)Ebguy, 2005.( 

 :لعبة الفیدیو تعریف -7-2

التحكم بأنها لعب تتمثل فیها حركات على شاشة العرض، یتّم " le petit robert "فيالعاب الفیدیو عرفت 

، بأنها بیئة معلوماتیة تنتج على الشاشة بقواعد )jolivalt  )1994و عّرفها  .فیها بطریقة إلكترونیة و بمعدات خاصة

  ).Ebguy, 2005( .مبرمجة

كمجموع تطبیقات المرح من نظام تكنولوجیا  Mélanie Roustan (2003)  و یمكن تعریف العاب الفیدیو حسب

تعرض  الحاسوبمبرمجة بواسطة  ألعابهي و . المعلومات التي تحتوي على بعد تفاعلي و على صور في حركة

ید  و تعتبر. أو شاشة عرض أخرى الهاتف النقال الحاسوب،أجهزة محمولة أو على التلفزیون،  عادة على شاشة

و التي یمكن لالعب  اإلدخال في ألعاب الفیدیو أجهزة من أو غیر ذلكالفأرة أو  المفاتیحلوحة أو  األزرارالتحكم أو 

استعمال هو لعاب الفیدیو فأ .أن یؤثر فیها على اللعب و إدراك النتائج المترتبة عن أفعاله على البیئة االفتراضیة

ذاته من خالل  بإسقاط الالعب قومی أین فضاءات حقیقیة أو خیالیة ى فیهبطریقة مرحة للواقع االفتراضي، تحاك

  .أو مقبض التحكم موضوع رقمي من شانه تنفیذ الحركات المطلوبة و المتحكم فیها من خالل لوحة المفاتیح

 :تطور ألعاب الفیدیوتاریخ  -7-3

         أمریكا: ظهرت العاب الفیدیو منذ أكثر من نصف قرن و كان بزوغها من كال جانبي المحیط الهادي 

من شركة  Ralph Baerاألمریكيإذ قام المهندس . تقریبا 1950حیث بدأ تاریخ العاب الفیدیو في عام ، و الیابان

بإدماج خاصیة جدیدة في أجهزة التلفزیون، لیصبح بالتالي أول من بادر  Loral Electronicsلورال لاللكترونیات 

بتصمیم أول لعبة حول لعبة  Willy Higinbothamقام الفیزیائي األمریكي  1958ثم و في . بفكرة العاب الفیدیو

بة ظهرت أول لع 1962و في . أین كان هدر الوقت والتسلیة الهدف األساسي للعبة Tennis for Two التنس

 MIT( Massachussetts(بمعهد للتكنولوجیا  Steve Russelتفاعلیة على شاشة الكمبیوتر من طرف الطالب 

Institute of Technology  و تتمثل في لعبة"Spacewar" . ثم جاءPong  و الذي أعطى دفعة قویة  لصناعة

من جامعة  Nolan Bushnellالطالب  و بعدها قام .1972سنة  Pongالعاب الفیدیو المرحة و قام بابتكار لعبة 

Utah و بعد االنهیار المالي في هذا المجال، اتجهت العاب  .األمریكیة بتكیفها لیتم تعمیمها عل قاعات اللعب العامة

و تصبح متوفرة للجمیع في  ،1980في   super mario brossلعبة الفیدیو نحو الیابان و شهدت تجددا بارزا مع 

لتنتشر ألعاب الفیدیو وتتنوع، وتصبح تعّد باآلالف بین ألعاب لإلثارة وألعاب المغامرة وألعاب تأملیة تفكیریة  1985
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و بالموازاة مع التطور  ،(Roustan, 2003, pp.13, 14) .السیاسیة تمّس كل المیادین التعلیمیة الصحیة وحتى

و الدیكور  الصور ثالثیة األبعاد، والمؤثرات الصوتیة، في التكنولوجي، تطورت ألعاب الفیدیو، لتحدث ثورة نوعیة

لیستمتع بها الالعب أكثر، ویصبح التمثل االفتراضي أكثر واقعیة لدرجة االنغماس والتفاعل وكأن الالعب في واقع 

    (Seys, 2003, p.10). حقیقي یختلف عما كان علیه في السبعینیات

  :تصنیفات العاب الفیدیو -7-4

  :أشكال منها عدة فيحالیا الفیدیو  تتمثل ألعاب

- game boy  هي عبارة عن لعبة محمولة مصنعة من طرف و Nintendo      

- consoles  مثال(Play station 3)  وهي آخر نوع منSony     

-Nintendo 64) ( المزدوجة بإكسسوارات تالءم شكل اللعب كمسدس لأللعاب الحربیة الدفاعیة، مقود أللعاب سباق

  الخ ...السیارات

  .DVDأو  CD-ROMتقدم على شكل أقراص التي ألعاب إضافة إلى عدة 

  ,FPS, RPG, TPS تختلف من ألعاب المنصات، والمغامرة، و و تصنف العاب الفیدیو عادة حسب النوع

، المحاكاة، ألعاب األدوار، واأللعاب الحركة و اإلثارةالریاضة، والسباقات، والتصویب الفضائي، والقتال، ألعاب 

هذا باإلضافة إلى ألعاب الویب التي تلعب عبر اإلنترنت، وهي غالبًا ألعاب جماعیة، وتسمى .  RTSاإلستراتیجیة 

MMORPG ذاته الوقت، حیث یلعبها عدد كبیر من الالعبین من مختلف المناطق في.  

        بأوروبا PEGI (Pan European Game Information)و یتم تصنیف ألعاب الفیدیو حسب نظام 

و یتكون هذا النظام من التصنیف  .بأمریكا الشمالیة ESRB (Entertainment Software Rating Board) و

     على جزأین، ما یسمح لألفراد اللذین یرغبون بشراء العاب الفیدیو الحصول على االختیارات المناسبة للفئة العمریة

فالجزء األول إذا یهتم بتقییم السن و الفئة التي یمكنها اللعب باللعبة، في حین یشیر الجزء . المرغوبةو األهداف 

كالم بذيء، التمییز و العنصریة، ( الثاني إلى محتوى اللعبة كما هو موضح حسب الرموز المرسومة على األیقونات 

      وف، إشارة للتحریض على المخدرات و الكحولمشاهد العنف، تحریض على المقامرة، إثارة الذعر و مشاهد الخ

، ظهر 2009و منذ سبتمبر ). و اإلثارة الجنسیة، العاب تلعب على االنترنت و التدخین ضمنیا، تحریض للعري

 ألوانو هو عبارة عن رموز ملونة اعتمد فیه مبدأ  عبةلللعب بالاصطالح جدید لتحدید السن األدنى المسموح به 

    :و هو ما یوضحه الشكل الموالي  «+»رمزمع إضافة ال المرور إشارات

  

  

 ESRB و PEGIتصنیفات العاب الفیدیو حسب نظام  ): 02(شكل رقم 
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اإلثارة  والعري 
الجنسیة 

تشیر الرموز أدناه و المذكورة على غطاء لعبة الفیدیو إلى انھ یمكن للعبة أن تثیر ما تمّ الرمز إلیھ 

كالم فیھ بذاءة 
فظ  وغلیظ 

فیھ مشاھد 
العنف

تحریض على 
المقامرة

یثیر الخوف 
لدى األطفال 

تناول المخدرات
الكحول، تدخین 

یدعو للتمییز   
العنصریة و

ُیلعب على 
األنترنت

  السن األدنى المسموح بھ للعب باللعبةالرموز أدناه إلى  وتشیر الرموز أعاله إلى الفئة العمریة، 

  

      :سر نجاح العاب الفیدیو -7-5  

لعب الفیدیو وقدرة یرجع السبب األول إلى نجاح التمثیل للصور المرئیة الدینامیة والمظهر التفاعلي مع 

وأیضا ما یتولد من سلوك التحّدي لدى . ممارسة التحكم النشط و المتمثل في التأثیر اآللي على مجریات األحداث

المرونة الكامنة في لعب الفیدیو، ،الالعب من خالل تدرج األحداث من األسهل إلى األصعب مع تطور المستویات

عطاء مساحة لفرض  شعورال. ل المستعملة بسهولة حسب الرغبةلّالعب تغییر الطریقة والوسائ حیث یمكن بالقوة وإ

 )Renter, 2006. (الذات وتطبیق األحكام دون التعرض للعقاب

ن الرغبة في ألعاب الفیدیو تأتي من االقتصاد الطاقوي، حیث تكفي كبسة زر للقیام بالعدید من الحركات     وإ

كما تسمح اآللة لّالعب بالخطأ وتصحیح خطأه لتؤمن حالته النفسیة مع ما تتخذه اآللة من موقف حیادي، . و القفزات

 الثقة في كفاءته وثبات في نشاطه مع ثبات عمیق ومطمئن للطفل أو المراهق، وهذا ما یسمح لّالعب باكتساب

   (Montanari, 2005, P.42).الفكري

  الفیدیو؟ ماذا نلعب في لعب -7-6

في ) البطل(أن الالعب یتوّحد بسهولة مع الشخصیة الرئیسیة  (Gabriel.E)كإجابة على هذا التساؤل یجیب 

لّلعبة، بحیث یسمح بتجدید اللقاء بین العالم ) الخیالي(اللعبة، وهذا التوّحد یسمح له بامتالك عناصر العالم الوهمي 

لعب القانون "  game"الفرق بین  winnicottوقد أوضح". اخليالمتخیل و الخارجي عن الفرد وبین عالمه الد

یستطیع الالعب ممارسة جدارته وبالتالي  "game" كفمن خالل ألعاب الفیدیو  . التعبیر الحّر عن الذات"  play"و

حراز التقدم، فهذا العالم االفتراضي یستطیع وضع الالعب تحت خدمة رغباته وتحقیقها بما یملكه من قوة  االرتقاء وإ

و من خالل لعب  هذا من جهة، ...)منافسة، تأكید الذات( وقدرة متوفرة، تسمح لّالعب بالتسامي وبالعدوانیة اإلیجابیة

لكي یبدو أكثر إبتكاریة  في فضاءات ال واعیة التعبیر عن هواماته سمح لّالعبمن جهة أخرى ت "Play "الفیدیو كـ 

فیرى أن لعبة الفیدیو هي إخراج من نوع خاص   R.Cailloisأّما   (Montanari, 2005, P.6) .بتحقیق رغباته

رادي، منبع للفرح واالستمتاع معزول  لّالعب، یفر إلیها الفرد من متناقصات مبدأ الواقع، فهو عبارة عن نشاط حّر وإ

تتغیر كما هوا لحال في مجاالت اللعب " كأن"عن باقي العالم في الفضاء وزمان معینین بقواعد معینة وحتى كلمة 
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 ,Montanari) . "..هذا قتلت"،"دمرت هذا"،"قمت بفعل كذا"حقیقیة وغیر تعلیقیة وتصبح تبكلمات  رى، لتعّوضاألخ
2005, P.25)    

  : ألعاب الفیدیو كواقع افتراضي -7-7

هي  (virtuel)افتراضي یقترن مفهوم االفتراض مع كل ما تم اصطناعه في میدان التكنولوجیا الحدیثة، و كلمة

والتي تعني القوة والقدرة، ویعّرف الواقع اإلفتراضي بأنه واقع، فهو ال  (virtualis) أو (virtus)من أصل التیني 

یمكن أن  ،، أي أّن موضوعا ما له تواجد افتراضي(actuel)، ولكن مع ما هو حاضر  (réel)یتعارض مع الواقع

فالواقع االفتراضي، هو كّل ما یمكن أن ینتقل  .تحقیق وجودهیصبح واقعا في المستقبل إذا توفرت الشروط الّالزمة ل

كیاننا وكأنه بمالمسة الحقیقة المعروضة على شاشة  من خالل حواسنا من بیئتنا، لیغمر ذواتنا ویتفاعل مع كلّ 

ة و من بین الجوانب الممیز . العرض، هو عالم موظف بقوانین تحكمه، یضع الفرد له معنى وبناء في رؤیة دینامیة

للواقع االفتراضي هو السماح لكل فرد العمل بنفس التوظیف الذي یمكن له في عالمه الحقیقي لكن دون تلقي عواقب 

 فالواقع  (Bonnafoux, 2005, P.55)  .ونتائج عن فعله أي دون محاسبة، توّفر له الحمایة دون خوف من النتائج

اللعب مع الهوامات دون خوف من ، طریق المعرفة االفتراض مشكل بالحركات النزویة، بالتحكم المضاعف عن

أو تحطیم حقیقي فالتطور التقني یغّیر اإلخراج       حب دون خوف من الرفض، قتل افتراضي دون هدم، الممنوع

  )L.Renter, 2005(."لیتماشى مع ما یرضي الفرد، لینعكس الواقع النفسي  في العالم االفتراضي

هدفها و تطلعاتها كما أشارت إلیه . یو غیر مستبعدة عن ما هو افتراضيو علیه فإن فكرة العاب الفید

Roustan (2003)  حسب قولCoiffet :الوصول إلى ترسیخ االعتقاد بان ما هو غیر كائن، كائن فعلیا.         

طي الحدود و القدرة على تخ و تضیف الباحثة إلى أن میزة العاب الفیدیو تكتسب جانبا افتراضیا إضافة إلى المرح

الذي  فهو فن الوهم. و الخطر، األصالة و الخیال بین مختلف الوضعیات في الوجود، تولد الراحة و الحریة، اللذة

یدعو إلعادة التفكیر في ثقته حول المعاني و رؤاه في فهمه للعالم من حوله، و تدعو إلعادة النظر في مختلف 

و حالیا . بل أسلوب تعبیر ممیز یحدث بالداخل یست باالنطباعفهي ل. تمثیالته، تصوراته أو استحضاره للعالم

    أصبحت العاب الفیدیو تحمل رسائل ضمنیة، هدف و مغزى تسعى إلبالغه لالعب إضافة لجانب المرج و الترفیه

  فماذا یقصد بها؟ Serious Games.و هو ما یسمى بالعاب الفیدیو الجدیة 

  :   ألعاب الفیدیو الجدیة -7-8

في المجال سنة  Ben Sawyerظهرت العاب الفیدیو بدایة كتطبیق في اإلعالم اآللي وفقا لما جاء به 

. و تطویر العاب الفیدیو الجدیة دورا كبیرا  في انطالقة Michael Zyda، حیث لعب هذا األخیر و 2002

(Alvarez, 2007, p. 7) ن هدف اللعب لیس اللعب فحسب بأنها العاب فیدیو أین یكو : و یقدم الباحث تعریفا لها   

         و لكن ابعد من ذلك، تدعو مستخدمها للتفاعل مع تطبیقات الحاسوب الذي یهدف للدمج بین التعلم، التعلیم 

 Alvarezو هو ما یلخصه  و التدریب، االتصال مع نزعة ترفیهیة باستعمال التكنولوجیا المستقاة من العاب الفیدیو

Julian, Djaouti Damien في المعادلة التالیة :  

  العاب فیدیو جدیة ï  سیناریو فیدیو مرح+ سیناریو نفعي
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ألعاب : بأنه یمكن أللعاب الفیدیو الجدیة أن تصنف في ثالث فئات عریضة  Alvarez et Djaoutiو یشیر

الباحثین من خالل الشكل و یوضح  .فیدیو جدیة لبث الرسائل، ألعاب فیدیو جدیة للتدریب، ألعاب فیدیو جدیة للتمویه

 .ألعاب الفیدیو، ألعاب الفیدیو الجدیة، التطبیقات النفعیة البحتة: الموالي الفرق بین تطبیقات األلعاب الجدیة
(Alvarez et Djaouti, 2008, p. 92)   

 الفئات الثالث لتطبیق األلعاب الجدیة): 03(شكل رقم 
(Alvarez et Djaouti, 2008, p. 92)  

 

و یضیف الباحثان بأن هذه األلعاب یتم استعمالها في العدید من المیادین، بدأ بمجال الدفاع األمریكي كلعبة 

«America’s Army» كما  .و التي هدفت لمحاكاة تمارین التدریبات العسكریة و إلعادة تقدیر الجیش األمریكي

 Good»و أیضا في مجال التسویق كلعبة  .2001سبتمبر  11استعملت في مجال السیاسي خاصة بعد انفجارات 

Willie Hunting» ، و تثقیف األفراد في مجال الصحة العامة كما تستعمل أیضا بكثرة في مجال تقدیم المعلومات

 أطلقتلة للوقایة من تناول الكحول التي كحم «Sortez Revenez» أو لعبة «Le sida et nous» كلعبة  مثال

 Earthquake in»كلعبة كما اتسع استعمال العاب فیدیو الجدیة لتشمل  مجاالت أخرى،  .مة على الطرقللسال

Zipland»   طالق الوالدین، لعبة  ةو مساعدتهم على تجاوز محن األطفاللتعلیم«Ditto’s keep safe 

adventure»  و لعبة .عتداء الجنسي علیهماالالتي تعلم الطفل كیفیة االحتراس من البیدوفیلیا أو «Water 

Busters» و «Les P’tits Repères» كما لم تستثني هذه األلعاب المجال الصحي الذي  .للحفاظ على البیئة

 Captain Novolin» ،«Packy & Marlon»، «Bronkie the»: ظهرت فیه بقوة من مثل ألعاب
bronchiasaurus»،«Ben‘s Game»  ،«Escape from Diab»، «Invasion from Inner Space» ،

«Re-Mission» ألعاب "المخصصة في المجال الطبي في فئة محددة نجدها تحت مصطلح  األلعابهذه  ندرجو ت

  health video games« .   (Alvarez et Djaouti, 2008, pp16 ,46)«" فیدیو الصحة

و التي یتم استثمارها حالیا بطریقة جد كبیرة في  تصنیف العاب الفیدیو الجدیة المكرسة لقطاع الصحةو قد تم 

فبینما یتجه بعضها للتشخیص، فان . غیر أن هذه األلعاب ال تتقاسم نفس الهدف و نفس المغزى النفعي. هذا القطاع

كما أن الفئات المستهدفة . إلخ...بعضها اآلخر للتكوین،أخرى تتجه للوقایة، كما تتوفر منها ما یتجه لإلشهار و 
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 تحت بتصنیفها Alvarez et Djaouti (2008)تتنوع بین أطباء، طلبة، مرضى، باحثین و عامة الناس، لذا فقد قام

    G/P/F/P»  (Gameplay/Purpose/Fonction/Publics)»المسمى النموذج

  :من منظور نفسيفي المجال الصحي  لعاب الفیدیوأتأثیر  -9- 7

      سعى عدد من الباحثین إلظهار أهمیة العاب الفیدیو من الناحیة النفسیة إلبراز دورها في ظهور الخیاالت

        و التأثیر على الهوامات و تحریك بعض المیكانیزمات من تماهي و تماهي إسقاطي مع توفیر فضاء لإلسقاط

 : نذكر منهم الصحیة لتعدیل السلوكات و كذا أهمیتها و تفریغ للنزوات العدوانیة

,Michael Stora, Debra Lieberman, Serge Tisseron Nathalie Natanson,, Mark Griffiths 
Mélanie Roustan,  إلى غیرهم من الباحثین كل من وجهة نظره.      

  :من منظور مدرسة التحلیل النفسيألعاب الفیدیو  -1 -9- 7

فاستخدام العاب الفیدیو هو الحدیث فعال بلغة هذه الفئة، . إن ثقافة أطفال و مراهقي الیوم هي ثقافة الصورة

فهناك  تشابه جلي و واضح بین الوعي الفرد و الواقع االفتراضي . Stora Michaelبل و ابعد من ذلك كما یقول 

 عاته الالواعیةاعن صر  بها ویسیرها یسمح بالتعبیر خذ دور الشخصیة التي یتحكمأالذي تسمح به العاب الفیدیو، ف

(Stora, 2006, p.164).  فألعاب الفیدیو بما توفره من مساحة إلسقاط الهوامات، تعمل على تحریر الفرد من

فهي بمثابة هروب و إن كان مؤقتا من القلق . فضاءه المضطرب، فهي تساعد المراهق على مقاومة قلق االنهیار

و یرى المحلل النفساني و المختص . عمل على الحفاظ على هوامات الهیمنة على الزمن و الفضاءعلى مصیره و ت

بأنه یمكن مقاربة أو مماثلة ألعاب الفیدیو لألحالم، فهي خلیط Michael Stora في العالج النفسي بألعاب الفیدیو 

    بین التفاعلیة و السرد أین یمكن لالعب أن یبقى نشطا في وجه الوضعیات المقترحة،  فمن خالل السیناریو الموضوع 

لخاصة على كما یقوم باإلسقاط لحركاته النزویة ا. یعید النظر في نزوات الحیاة و الموت و بطریقة ال قصدیة

كما یمكن . أو التماهي المضاد    شخصیات اللعبة، صدیقة كانت أم عدوة، و تبرز السیرورات الالواعیة للتماهي

و یؤكد المعالج النفساني على بعد الترمیم الذي تحمله . اعتبار بعض أجزاء اللعبة بمثابة أجزاء من الذات التي تحدثنا

، محن، تحارب األعداء األكثر شراسةجسدة في اللعبة تتغلب على أصعب الالم ةاللعبة في طیاتها؛ و الن الشخصی

 یرىو على العموم كما . لكل نزواتنا العدوانیة المكبوتة ومتنفسا لها تحقق أفضل النتائج فهي تكون بمثابة مخرج

)2006( Stora فك  لتثبیطها و تسمح فان هذه العوالم االفتراضیة هي عوالم لتفتح الذات و تحقیقها فیها من الحریة ل

و فیه تحل  "Prozacs interactifs" هي فعلیا مضادات اكتئاب تفاعلیةف .النظر و العمل على صورة الذات بإعادة

 فهي في لعبة ما ویستجیب لرموزهاكون الالعب یندمج و       (Natanson, 2009, p.72) . الصراعات الالواعیة

تعمل على تحریك العدید من المیكانیزمات  بواقعه وخیاله، كنوع من الحقیقة التي یعیش فیها لهتعتبر بالنسبة 

، لما انتقاليكفضاء  و قد تّم تناول ألعاب الفیدیو من منظور نفسي كموضوع مثالي، وكموضوع انتقاليو  .الدفاعیة

  .له من تأثیر واضح على البناء الشخصي للفرد

  : مثاليألعاب الفیدیو كموضوع  -)1
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الموضوع المثالي لالعب، موضوع یلّبي الرغبات، ما یجعل الفرد یبني عالقات ) شخصیة الّلعبة(یصبح البطل 

سقاط عدائي على كل ، طیبة مع هذا الموضوع وهذا ما یقود الالعب لنظام اإلسقاط إسقاط مثالي على الشخصیة وإ

 (Bannafoux, 2005, p.68). من یقف ضد البطل

  : الفیدیو كموضوع انتقاليألعاب  -)2

نتمي للحقیقة النفسیة الداخلیة وال للعالم تال  فهي الداخلي وال لواقعه الخارجي الالعب فاللعبة ال تنتمي لواقع

فاللعبة ال تمثل الجسم  بمثابة موضوع رمزي یأخذ به أو یرفض یحب أو یكره، يالخارجي رغم وجوده خارج الفرد وه

أن الالعب یستعمل دیكور "في ذلك  S.Missonierیقول  و(Montanari, 2005, p.68) .بذاته ولكن ترمز إلیه

اللعبة واللعبة لذاتها كي یظهر اضطرارا تكراریا مشحونا بقلق اضطهادي، وكون اللعبة توفر التوهم والخیال فإن ذلك 

هي موضوع  Winnicottاها ، فاللعبة كما یر (Civin, 2002, P.23). یسمح للفرد بإخراج صراعاته والتحكم فیها

بین ما هو مبتكر وما هو معروض، فهي لیست  ،بین ما هو خیال وما هو واقع) ال أنا(و ) أنا(انتقالي بین ما هو 

و تسمح ببلوغ  واقع خارجيلالجسم و ال غیاب هذا الجسم، فهو عبارة عن وسیلة نفسیة ال تنتمي لواقع داخلي وال 

  .      النضج

   :و كفضاء انتقاليب الفیدیالعأ -)3

في هذا الفضاء یستعمل الالعب مواضیع خارجیة والتي یماثلها أو یطابقها مع حقیقته الداخلیة، فمن خالل 

ن اإلیمان بما یعرض من صور یساعد الفرد على مواجهة قلق التجزئة من منطلق  هذا الفضاء یكتشف الفرد أناه، وإ

أّن اللعب یسمح للفرد باالبتعاد عن   B.Bettellیقول  و (Montanari, 2005, P.24). أن اإلنسان یصدق ما یراه
خیاله  ،لیطور أحاسیسه. فكرة التمركز حول الذات لیفهم أن المحیط والعالم الخارجي یمكنهما إثراء عالمه الداخلي

 ,Civin, 2002)   . وذكاؤه لیزود الفرد بالثقة، وتتكون لدیه منابع قوة وثقة داخلیة تسمح له بمواجهة المستقبل
p.235)  

  :ألعاب الفیدیومیكانیزمات الدفاع التي تحّركها  - 4  

إن اللعبة بما تمثله من واقع جدید تدفع بالفرد لتحریك العدید من الدفاعات تساعده على التفریغ االنفعالي وتحریر   

نعاش حیاته الحلمیةالطاقة السلبیة والتعبیر عما یرهقه دون خوف من تلقي العقاب، كما تسمح له  . و الخیالیة بإثراء وإ

جانب التحكم والسیطرة عن طریق الفكر والفعل،  و نسعى هنا لفهم كیفیة تحریك هذه اآللیات واستغاللها، الستثارة

  :ونذكر هنا

إذ یقول بأن التماهي مع  ، "Hamlet"كتب فروید عن التماهي بالبطل من خالل تناوله لتراجیدیا قد و :التماهي - 

عبارة عن تماهي ال واعي لنزوات البطل والذي یحمل عالمات أو رموز نزواتنا الخاصة بنا، فنحن من خالل " البطل

". ذلك نتخلص من القلق المرتبط بالضغوطات النزویة وهشاشة قدرتنا عن الكبت، و نقوم بتوفیر الطاقة للمقاومة
(Seys, 2003, P.51)   

 .الالعب البطل ،بطل اللعبة: أّن ألعاب الفیدیو تتكون من بطلینإلى  باحثیضیف الو 
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أما البطل األول، فیعتبر نموذجا ومنبعا لتماهي الالعب والتوحد معه وهذا البطل یكون مزودا بقدرات محّددة من  •

 .مبتكر اللعبة

ولكن تطویر  ،تعلیماتإتباع ال من خالل فهو الممثل والطرف الفّعال یتبع ما صّمم البطل ألجله البطل الثاني، أما •

مستغال كفاءته وسرعة التنفیذ  اللعبة وتسییرها إنّما یتّم من طرف الالعب الذي یقوم بوضع إستراتیجیته الخاصة به

كما أّن التماهي مع شخصیة اللعبة، ال تستوجب أن  .والتحریك مما یمكن البطلین من إحراز التقدم في الوقت ذاته

،كذلك المراهقة یمكنها تقمص والتوحد  Tomb Raiderتكون من نفس جنس الّالعب، فكما المراهق یمكنه التماهي بـ 

   «MATRIX» في  néo مع شخصیة

ه الشخصیة أن التماهي بالمعنى الدقیق، یتّم مع النشاط والفعل الذي تقوم ب Virole (2003)وترى  

 .أي اإلسقاط بالتماهي النشط (progection par identification d’action) االفتراضیة وهذا ما تسمیه بـ

فالتماهي بالبطل، والذي یحمل كّل الصفات المرغوبة، تسمح للمراهق بإعادة تأكید وتقییم الذات وتعزیز نرجسیته، كما 

  .تسمح له باالستقاللیة و القدرة على توّلي أموره بنفسه وعدم التبعیة و أخذ الدور السلبي، وتحّمل جزء من المسؤولیة
(Montanari, 2005, p.87)   

كما یّدل علیه المصطلح، فهو عبارة عن حركة تنطلق من المركز نحو المحیط، وهذا التحّول في اللعبة : اإلسقاط -

كسلوك "، من الداخل نحو الخارج ، فهي كما یقول فروید )مثیرات اللعبة( نحو الموضوع) الالعب(ینطلق من الفرد 

ها كأنها خارجیة وهذا ما یمّكن من استعمال موجه نحو المثیرات الداخلیة التي شأنها مضاعفة األلم والتعامل مع

أّن اإلسقاط   de la projection»« في كتابه  S.Aliویقول (Raffy, 2002, p.253)" .اإلثاراتدفاعات صاد 
أو المسافات وهذا ما یستدعي خیال ضمن الواقع،  یسمح بخلق حقیقة تسمح باالندماج معها دون تحدید لألبعاد

قة الخیالیة مع العالم والتي تتوحد معه لیصبح اإلسقاط والواقع شيء واحد وهي تستلزم اإلدراك فاإلسقاط هو تلك العال

فاإلسقاط إذن عبارة عن سیرورة دفاعیة یسّیرها مبدأ اللذة،  [...] والفكر لتقحم على مستوى التمثیلة، الجسم الخاص

التي یرفضها في نفسه لتصبح خارجیة، یمكنه " المواضیع"أین یدفع الفرد بالرغبات والمشاعر والصفات وحتى بعض 

  (S.Ali, 2004, pp. 52,53). التحّكم بها والنقمة علیها

، و العدوة العناصر المهددة، إّنما یتّم من خالل إسقاط كّل المشاعر العدائیة ضد ألعاب الفیدیوفاإلسقاط في 

          لیحدث اجتیاف كّما أشار سامي علي ومن خالل التحّكم بمصیرها فإّن ذلك یحقق لّذة تسمح بتوسیع الخیال

دماج للبطل   .و استدخال وإ

الحیاة الهوامیة تلعب دورا دفاعیا هاما ینّشط من خالل األحالم اللیلیة  أنّ  Raffyیقول ): التهوم(الخیال  -

بوتات وتحقیق الرغبات إخراج المكبفاتحا المجال آللیات دفاعیة أخرى ...) أحالم الیقظة، اللعب( ومعادالتها النهاریة

وكون اللعبة توفر التوهم والخیال فإن ذلك یسمح للفرد  (Raffy, 2002, P.725)حیث یصبح مدعما لهذه اآللیات 

  . بإخراج صراعاته والتحكم فیها

مع الالشعور، ألّن ما قبل الالشعور أصبح خارج  تهملقطع صل ومونان المرضى السیكوسوماتیون ال یتهأل و        

 câble، فان اللعبة تعتبر كمدّعم لما قبل الشعور لما توفره من تمثیالت للصور و الكلمات حیث یمكن تمثیل الخدمة

usb   بالحبل الذي یصل بین الشعور و الّالشعور.   
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لعاب الفیدیو ال أیرى بان   stora (2006)و على عكس التصورات السلبیة المشكلة حول العاب الفیدیو، فإن 

   .مع الواقع و نفي للخیال بل فیه إعادة لتشكیله و تعمل على إظهار الخیال بطریقة ال یمكن توقعهاتحدث انقطاعا 

من خالل شهاداته و تجربته الخاصة حتى مع  Marmottanو هو ما صرح به أیضا الطبیب العقلي بمستشفى 

له، بل على العكس فهي تعمل على الفصامین و أضاف أن هذه األلعاب ال تولد العدوانیة كما یسعى البعض للترویج 

      (Brizé, 2009, p.25) .تقنینها

  :العاب الفیدیو من منظور معرفي سلوكي- 7-9-2

كما تشیر  اإلدراكیة هوظائف لذلك تأثیر على اتجاهات  الفرد و ، وترتبط اللعبة بالعدید من العملیات المعرفیة 

ي یرى بان و االنفعالي الذ ألیس في العالج النفسي العقالني انطالقا من مبدأ ألبرتو   Lieberman .) (2002إلیه

انطالقا و  ات تبعث على الراحة و االسترخاء،مدرك أو بأفكار أفكاره  الخاطئة و استبدالهاتغیر مدركات  الفرد و 

السیطرة و تعلم آلیة  االستجابات العصبیة وسیلیا من خالل اكتساب من دراسات سكینر حول إمكانیة تشریط أیضا

  . األمراض العضویةتخفیف ي ساهم ففإن ذلك سی ،)ّرد الفعل االرتجاعي العضوي( اإلرادیة

أن ألعاب الفیدیو من  العلمیة حول المرونة الدماغیة توصلت إلیه األبحاثما  من خالل أظهرت الدراساتو 

التي و المواقف المعروضة تحدیدا شأنها التأثیر على المدى القصیر أو الطویل على العملیات المعرفیة المرتبطة مع 

على  الوظائف اإلدراكیة تشمل حیث. (Hodent-Villaman, 2007, p.68) .یتم التعامل معها في العاب الفیدیو

هم هنا لذكر أ وسنتطرق .المزاج التفاعلي و اإلرادة ،اللغة ،التمثیل، الخیال ،ةالذاكر  ،اإلدراك و التعلم الوعي و

  :الوظائف التي تخدم موضوعنا

األساس الوظیفي الضروري من أجل  ،)شعورالال ،لشعورما قبل ا ،الشعور( ویعتبر الوعي بإجماله:  الوعي -)1

إّن المعایشات العاطفیة، المزاجیة و المشاعر اإلیجابیة تؤدیان إلى  و .طبیعي للعملیات اإلدراكیة و اإلرادیةالسّیر ال
  .                                         ؤدي إلى تضییقهیاتساع حقل  اإلدراك و الوعي وعلى العكس فإّن األحاسیس السلبیة 

 یقوم بتطویر مجریات اللعب،عب اللعاب الفیدیو،المظهر التفاعلي، كّون الأمن خصائص : المزاج التفاعلي -)2

 یطّور خاللها بعض المهارات المعرفیة وینمیها، فهو سّید الموقف یملك القدرة على التغییر في مجریات األحداث

و إّن  .(Montanari,2005, p.81)جاتاالوصول إلى استنت و كقدرة اإلدراك و تخزین المعلومات و بناء األحكام

یعایشها وجدانیا مع ما یصاحبها من تغّیرات  با بمزاج تفاعلي، یتلقى الفرد اإلثارة ویكون مصحو  ر التفاعليههذا المظ

  بنظریة الدائرة العصبیة Macleauعلى المستوى الغدي و إیصال كهربائي وهو ما أسماه 

القدرة و تعني   mémoire eidétiqueالتصوریة وهنا البد لنا من ذكر ما یسمى بالذاكرة :التصور التمثل أو -)3

الوصول إلى التصور  ففي لعب الفیدیو یحدث. ، األصوات، أو األشیاء و تخیل أدق تفاصیلهاعن استحضار الصور

ضفاء بعض التفاصیل غیر موجودة  ،Eidétismeالتصوري  أي القدرة على استحضار الصور وتخّیل تفاصیلها وإ

تصور متطور بحیث یعیشه الفرد   (Virole, 2006)في Erich Jaenschأصال في الصورة وهذا التصور كما یعرفه 

یتم معها استحضار الصور وحتى الصوت لیمتد هذا الوضع حتى خارج أوقات اللعب ویتم به  ،وكأنه الواقع الراهن

أن تأویل  و اإلبصاري ّأّن ما نراه هو ابتكار من الدماغترى ب" الصورة اإلبصاریة" ةنظریف. ات السابقةتصور الاستبدال 
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 Akhterعلى غرار نموذج  تّم إبصاره جزء ال یتجزأ من اإلحساس، و ما نراه هو أكثر مما تتلقاه العین بكثیر ما

Ahsen نموذج ب المسمىISM (Image, Somatic, Meaning)   ردود الفعل الجسدیة  بإدماجحول الصور العقلیة

 Hochman) .صوراته السلبیة  مع أخرى نشطةو ت و هو ما یؤدي إلى تغییر ،األساسیة و ما یسنده الفرد من معنى
, 2002, p. 117)                                                

بیولوجیة (من خالل التجارب والدراسات والتي دعمت بمعطیات موضوعیة  :الصحة على هأثر و التفكیر  - )4

  noceboبتأثیر التفكیر السلبي على الصحة وهذا ما أطلق علیه اسم التأثیر السلبي الباحثین نوه ) خصوصا

effetمن الحاالت المرضیة یمكن أن  %90- 60سبة فن ،السرطان خاصة لما للفرد من أفكار سلبیة حول المرض

ألعاب الفیدیو الصحة  و تعتبر. تتفاقم بفعل التأثیر المؤذي نتیجة الضغط النفسي والذي یتأثر بدوره بأفكار الفرد

، من effet placeboلتفكیر اإلیجابي الذي یمكن أن یحسن الصحة من خالل التأثیر االسترضائي لاستشارة ك

و استعمال الذاكرة و تركیز االنتباه  فالتفكیر(Lieberman, 2002,  p.30 ) .بها منطلق اإلیمان بفكرة ما أو االعتقاد

العصبونات لنقل الرسائل العصبیة، إذا لوحظ زیادة في نشاط المناطق الدماغیة الخاصة كل ذلك یؤدي لزیادة نشاط 

  .من خالل التصویر الطبقي البوزیتروني بالعملیات المعرفیة

عامل األهم في دفع الفرد إلى القیام بسلوك ما، كما یرجع للمریض ال Zarifian حسب اإلرادة تعدّ : اإلرادة - )5

إذ یعتبر اإلرادة بمثابة طاقة كامنة و قاعدة طاقویة یمكن للفرد أن یتعّرف  مل مسؤولیة شفاءه،الّدور الرئیسي في تح

شّق ؛ یحّركها و یقّویها لبلوغ ما یتوافق مع رغباته، أین یدخل الفرد في معركة بّین شقّین الواعیین متناقضین علیها،
و الرغبة في الموت وشّق یفضل المواجهة والّرغبة في الشفاء، واإلرادة تخرج الشّق األول مقوى من  االستسالمیفضل 

لیست كاألدویة ذات معیار  بأنها یضیف قائال .و التقنیات العالجیة الحدیثة هذا النزاع، و هي بمثابة دعم لألدویة

   .(Zarifian , 2005, p.130) لشفاء الذاتيكّمي ولكن كیفي، مجتمعة مع عوامل أخرى تعمل على مضاعفة فرص ا

. Virole (2003)ثالث أنواع من االستخدام أللعاب الفیدیو في المجال العالجي كما ترى  و عادة یمكن تمییز

و یتوافق االستخدام الثاني مع الممارسات السلوكیة، أما النوع  حیث یرتكز االستخدام األول على الوساطة المعرفیة

      فانه یعنى بكل التقنیات أین تستخدم العاب الفیدیو كواقع افتراضي . ستعمال و هو األكثر اتساعاالثالث من اال

و هذا االستخدام األخیر هو ما یتم التركیز علیه و االهتمام . و كفضاء لتحقیق ما هو واعي و غیر واعي للمریض

  . به في مجال العالجات النفسیة

  :العاب الفیدیو من منظور علم النفس العصبي المناعي - 7-9-3

النفس العصبي في مجال علم  من خالل المتابعات و النتائج المتوّصل إلیها في تأثیر ألعاب الفیدیو الصحة

على تحقیق بعض المنافع الفسیولوجیة قد  الفیدیو عن قدرة لعب Cole, Yoo, Knutson  (2009)، أعربالمناعي

و بعده لما یحققه من  یتراجع معها المرض، إذ الحظوا أن مستوى نشاط الجهاز المناعي یكون أعلى خالل اللعب

   .بهجة و لذة من خالل إفراز أندروفینات المخ

و أن  الجسم المناعیة في العوامل أن تسییر الضغوط یعمل على تحریضو أشار الباحثون في المجال 

على إثارة  عملتالتخیل بعملیة  و االسترخاء بتقنیاتالقیام  الضغوط ومع القدرة على تسییر اكتساب الروح القتالیة 
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مجال األمراض  خاصة في النتائج و تتأكد هذه. متوسط مدة العیش لدى المریض و زیادة الدفاعات المناعیة

للذین طلب منهم التدرب  لمرضى السرطان لتقدیمه 1988في  Gruber هو ما سعى فریق الطبیب و. السرطانیة

الذین توصل فریق البحث إلى أن األشخاص  حیث. الجهاز المناعي بین المرض و بین مكونات معركةعلى تخیل 

تعمل إضافة  هذه التدریبات، و أن التغلب على المرض تصمیمهم على ظهرت لدیهم زیادة في هذه الدراسة في شاركوا

     "interleukine-2" 2 انترلوكینو خالیا  إنتاج األجسام المضادة، الخالیا اللیمفاویة تكوین ذلك على زیادةإلى 

   .Tو خالیا  NK الخالیا القاتلة الطبیعیة نشاط تحفیز دورها في و التي لها

مجال  و في میادین الطب بأهمیة مجاالت الواقع االفتراضي كطریقة للتدخل  Hiroshi Oyamaنوه كما

على  المرضى تشجیعللمرضى و  تقدیم الدعم النفسيبتساهم فهي  .السرطانات خصوصا بإسناد تفسیرات علمیة لها

فالمرضى اللذین یتعاملون بطریقة نشطة ضد السرطان یعیشون لمدة أطول . السرطان ضد حیاة نشطاتخاذ أسلوب 

و تفسیر ذلك حسب الباحث هو أن التحفیز النفسي  .ممن ال یقاومون المرض و یعیشون أسلوب حیاتهم بطریقة سلبیة

 األنسجة إصالح قدرة السریعة علىلهما ال فكال النظامین. المناعي الجهازالغدد الصماء و  من شانه تفعیل نظامي

الحزیئي و التحالیل  الكهربائي فالتحلیل. نفسه السرطان خصائص تغییرات في  إحداثو  السرطان المتضررة جراء

و تستند  .و الفكر بالعالقة الموجودة بین الدماغالجینیة یمكنها أن تعطینا تفاسیر واضحة و حل اللغز فیما یتعلق 

          الفكرة إلى فرضیة أن الدماغ یمكنه إعادة تنظیم نفسه للتعویض عن عدم كفایة التناول الدوائي، عدم تكیف

    ,p. 87)  (Oyama, 1998.اطق االشتباك العصبيأو تجدد الحركیة في من/ و

  : السلوك الصحي عدیلبت خاصةاألساس النظري لتصمیم لعب الفیدیو ال -8  

تفاعلیة الخاصة باألمراض لقد أثبتت العدید من الدراسات، في مختلف األبحاث الطّبیة أن ألعاب الفیدیو ال

 click»، وقد تّم تطویر هذه األلعاب في العیادة التجریبیةالصحيفیز الفرد على تغییر سلوكه من شأنها تح المزمنة

health»   بكالیفورنیا، باالستناد إلى نظریات علم النفس السلوكي المعرفي، ونظریات اللعب ونظریات علم النفس

 .االجتماعي وبعض الدراسات المتخصصة، استخرجت من خاللها العوامل التي تتداخل في تطویر السلوك الصحي

  : وتتمثل هذه العوامل في

اإلبتكاریة، لها دورها الفّعال في  إذ إن نوعیة اللعبة بما تحویه من عناصر التشویق والمتعة و: نوعیة اللعبة -)1

أّن   Lieberman)2001(ودراسات  Brown & al )1997(أثبتت دراسات  و. النفور منها إقبال الفرد علیها أو
النوع من ألعاب الفیدیو الخاصة بألعاب الصحة، مماثل لنسبة ممارستهم أللعاب الفیدیو نسبة ممارسة الشباب لهذا 

   .األخرى

       Bandura لـما أوضحته األبحاث النظریة للتعلم االجتماعي  ووه:  المفاهیم الذاتیة و إدراك الموقف -)2

تكون لها نفس  األدوار یّتجه نحو شخصیاتحسب ما توّصلت إلیه نظریة الّدور بأن تّركیز االهتمام وتقلید كذا و 

             تمثل شخصیات ألعاب الفیدیو المصدر األساسي للتقلید بالنسبة لفئة األطفال الممّیزات الخاصة بالفرد، و

  )8Lieberman, 2001,  p. 2. (بطریقة تتماشى ومفاهیمهم الذاتیة الخاصة بهم اإدراكهالمراهقین إن كان  و
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 توصلت دراسات میدانیة عدیدة إلى أّن تزاید الفعالیة الذاتیة، مع إتباع السلوكات الّصحیة: الذاتیة الفعالیة -)3

و من بین هذه الدراسات  التعلیمات العالجیة، تؤدي لتطور و تدعیم الصحة ، كّما تؤثر في مآلها، إتباع الصحیحة و

  ) (Bandura 1997و  Anderson,Funerell,Fitzgerald& Marrero(2000)  نجد دراسات

استنادا للنظریات المعرفیة و الدراسات التي قام بها كل من : إكتساب المعرفة وثقافة المرض -)4

Kulik&,Kulik   وKrendl &Lieberman See توصلوا من خاللها إلى أن المعرفة و كسب المعلومات          

ن أغلبیة ألعاب الفیدیو الصحة أو ، و الثقافة المرضیة من شأنه تحسین السلوك الصحي و بالتالي تحسین الصحة

  )Lieberman, 2001,  p. 29( .تهدف لتعریف المریض بمرضه

ثل أین یم ،انتقالیةن الفئة األكثر صعوبة في تغییر السلوكات كونهم في مرحلة و المراهق یعتبر: تقلید النموذج -)5

               إذ یّسعون فیها إلثبات ذواتهم و رفض الّسلطة من خالل رفض التعلیمات ،التغییر فیها عامال حّساسا

أّن صّحة ذلك   Liebermanالتي أشارت إلیها  Chaffee & Roserو قد أثبتت دراسات  .و النصائح المقدمة
 الوسیلة مقنعة و تتوافق مع متطلباتهم العمریة و ال فإذا كانت ،تعلق بمصدر المعلومات و الطریقة المستخدمةی

 .و قناعاتهم  مصدرا لتغییر أرائهم صبحسیذلك  فانبالتحكم و السیطرة،  شعورتشعرهم بالدونیة و الهشاشة لتعطیهم ال

     و تعتبر لعب الفیدیو بتحّقیقها للشروط المذكورة، من الوسائل المساعدة على إحداث التغییر في األفكار و اآلراء

  )Lieberman, 2001,  p. 29( .السلوك الصحي السلیم اكتسابو علیه 

  :العاب الفیدیو كوسیلة عالجیة -9

تدعو إلدماج العاب الفیدیو في تعدیل السلوكات  أصبحت في وقتنا الحالي العدید من الجامعات و المستشفیات

یتم استغاللها للتغلب على مشاكل السمنة، التوقف عن التدخین، إثراء  إذالصحیة و تدخلها في العملیة العالجیة 

سنوات توصلت هذه الطریقة إلى  10ففي اقل من  .الذاتي في األمراض المزمنة رو التسیی نالتفاعل عند المتوحدی

          أصبحت كأداة ال غنى عنها في المجتمع الطبي سواء كان ذلك في اإلصابات الجسدیةفنتائج جد مرضیة 

  Alvarez (2007) في René Trégouëtو ما هي إال البدایة كما یقول  .أو االضطرابات النفسیة

ح أهمیة العاب الفیدیو في المجال العالجي، بدأت في التعامل مع و قد توصل عدد من الباحثین إلیضا

 إذ بالحلم الیقظالعاب الفیدیو  التي توازي  Nathalie Natanson (2009) هبت إلیهذاالضطرابات النفسیة كما 

الذي استعملها  Michael Stora (2006) و كذا. تعتبره كطریق نحو الالشعور یسمح بإعادة تأهیل الخیال و إثراءه

و توصل . لمعالجة العدید من االضطرابات النفسیة بما تسمح هذه األلعاب كموضوع لذة بحل الصراعات الالواعیة

و یدعو . بإثارة عمل اإلرصان النفسي التي تحملهامن خالل القوة المجازیة و الرمزیة إلى أن هذه األلعاب تسمح 

-Reكلعبة . لعاب فیدیو تهتم بالجانب النفسي لإلصابات العضویةحالیا إلى خطوة جدیدة في المجال بتطویر ا

mission و هو ما یصبو إلیه المعالج النفساني  .الخاصة باألمراض السرطانیةMichael Stora  حالیا بسعیه لفتح

  . معهد العوالم الرقمیة بباریس

و كندا، بدأت ثقافة إدماج العاب الفیدیو فبعد النجاح الذي حققته العاب الفیدیو في الوالیات األمریكیة المتحدة 

لما لهذا العالم من تأثیر و أهمیة في نجاح عالج األمراض العضویة  تغزو عددا من المستشفیات الفرنسیة كمستشفى
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    فالنجاح االفتراضي في هزم المرض یعتبر نجاحا حقیقیا بالنسبة للطفل . بما تطلقه من تأثیر على الجانب النفسي

ففكرة تأثیر العاب الفیدیو سلبا على  .و الحرجة ق، بما یساعدهم على مواجهة بعض الوضعیات الصعبةو المراه

      (Stora, 2006, p. 172) .و اللحاق بالركب باستثمارها و علینا السیر قدما الستغاللها .األطفال قد تم تجاوزها

یدیو أمال و مقاربة جدیدة مكملة للمقاربات العالجیة إذ یرى في العاب الف أیضا، Nicolas Brizé و نفس الرأي أبداه

     (Brizé, 2009, p. 25). المتوفرة

   :في مجال السرطاناتنماذج من ألعاب الفیدیو  -9-1

   :على شبكة االنترنت نذكر منھا إطالقھاابتكرت عدد من العاب الفیدیو الخاصة بمرض السرطان تم 

 Cancer game ®  لعبة من ابتكارYuko Oda et Dave kristula بالیابان یمكن اللعب بها فقط  2003 في

ال یمكن تحمیلها، وهدف اللعبة هو التخلص من القلق والتوتر المصاحب لتناول  و (online)على شبكة اإلنترنت 

 .العالج الكیمیائي

تختص بتعریف المریض بمختلف عالجات السرطان وتأثیراتها  انجلترا،ابتكرت في  captain chemioلعبة  ®

 .تهااطرق تجنب مضاعف ها والجانبیة وكیفیة تناول

هي لعبة مخّصصة ألطفال دون سن الحادیة  و (2005)في    Eric Johnمن ابتكار ben’s gameلعبة  ®

،أین كان المصابون بأمراض مزمنة یعربون عن  www.makewish.orgعشر، انطلقت فكرتها من خالل موقع 

فتمنى لعبة فیدیو تتوافق  مصابا باللیكیمیا، benوكان ). تمنى أمنیة( أي )make a wish(أمنیاتهم من خالل ركن 

فال، مع تصوره عن المرض وكیفیة تحدیده له، وهي عبارة عن لعبة برسومات جد مبسطة ولعب یتوافق ومستوى األط

حمایة نفسه من المؤثرات لهدف اللعبة تحطیم الخالیا السرطانیة وتجمیع سبعة دروع محمیة من سبعة وحوش 

ھي ألعاب یمكن اللعب بھا مباشرة  .لغات مستویات ومنطوقة بتسع 7من  ةتتكون اللعب ،الجانبیة للعالج الكیمیائي
   .االنترنتعبر 

من آخر االبتكارات في مجال  Re-Mission الفیدیو رومسیون لعبةتعتبر  Re-Mission رومسیون لعبة ®

    :و تفصیل ذلك ما سنتطرق إلیه في ما یلي. األمراض السرطانیة

  : Re-Mission رومسیون الفیدیو لعبة -1-1- 9

هدفها ، Pam Omidyarو من ابتكار ، )مخبر األمل( HopeLabمن إنتاج منظمة فیدیو لعبة رومسیون  

حیاة المراهقین والشباب  جودةاألبحاث العلمیة والحلول المستجدة واستعمال التكنولوجیا لتحسین صحة و الجمع بین 

لعاب الفیدیو أارتأت هذه المنظمة االستفادة من كل ما توفره هذه الوسیلة واستغالل قوة وجاذبیة  .بالسرطانالمصابین 

   .ة عالجیةومیل فئة المراهقین والشباب لهذه األلعاب لتستعمل كوسیل

هي باحثة مختصة  و 2001في  Omidyar الدكتورة من خالل ما تصورته Re-Missionجاءت فكرة  

فبینما كانت تالحظ في المختبر تحت المجهر اإللكتروني خالیا سرطانیة  .بأمراض السرطان و علم المناعة

تنتبه إلى ما تثیره هذه و  یلعبون لعبة الفیدیوتتضاعف أثناء عملها نهارا لتالحظ لیال عند رجوعها للبیت أفراد عائلتها 
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األلعاب من حماسة وقوة إرادة، فجاءتها فكرة ابتكار لعبة فیدیو تسهم في مساعدة مرضى السرطان لتحدى مرضهم 

كسابهم القوة واإلرادة لمواجهة مرضهم، وذلك بإعطائهم فرصة للقضاء على الخالیا السرطانیة وتجّسدت تصورات . وإ

Omidyar  من خالل تأسیسها لمنظمةHopeLab .تصمیم اللعبة بالتعاون مع مختصین في األمراض  مّ و قد ت

السرطانیة، علماء األوبئة علماء اإلحیاء الخلوي، علماء النفس السلوكیین، مصممي ومخرجي ألعاب الفیدیو وأیضا 

عبة للتأكد من إستوفاء اللعبة لكل بالمشاركة النشطة لمراهقین مصابین بالسرطان وذلك خالل طول مدة تطویر الل

م اإلعالن تو قد  .Re-Missionلعبة : المشاكل الیومیة التي یواجهونها في معركتهم ضد السرطان والنتیجة كانت

                        .2006مایو  23في عنها رسمیا في وسائل اإلعالم 

  :Re-Mission الفیدیو وصف لعبة -)1

، ناطقة باللغة اإلنجلیزیة مع ترجمة )بكل أنواعه(لعبة فیدیو موجهة للمراهقین المصابین بمرض السرطان 

الروبوت  Roxxi روكسي الشخصیة البطلة هي. حسب الرغبة باللغة اإلسبانیة أو الفرنسیة (sous titrage)كتابیة 

باألدویة المریض د یینتقل داخل جسم المریض لمكافحة الخالیا السرطانیة وتزو  الذي  (nanorobot)المجهري

مستوى في اللعبة في  20لعدة تحدیات وعلیها تجاوز العقبات على مدار Roxxi  المرافقة لكل نوع سرطاني، تتعرض

) في اللعبة( Westالدكتورة  هتصورتما على غرار  Re-Mission الفیدیوتصمیم لعبة تم . قالب هزلي وممتع

من كذا  و بطاقات تعریف الورمكالسرطان  من ابتكار لطرق جدیدة لتشخیصحالیا توصل إلیه تم الما باعتمادها على 

  .   العالجات بالمرسام الحراري لتجنب تخریب الخالیا المجاورة و خالل العالجات الجینیة المستهدفة

) التكنولوجیا المجهریة(أصبحت النانو تكنولوجیا  2024فيأنه : "Westالدكتورة تفترض سیناریو مشوق  و في

أّدت إلى اختراع روبوتات مجهریة، و حدثت ثورات في میدان الذكاء االصطناعي و بأنها أحل ناجح للتداوي الجسدي 

مزودة بذكاء اصطناعي قادرة على محاربة السرطان  و من أحدث هذه الربوتات التي تمتلك وعي Roxxi  رتتعب و

مقاومة األمراض اختصاصها  ،RX5─Eروبوت اندروید من النموذج Roxxi  مستوى الجینات في الخلیة وتعتبرعلى 

 Roxxiصممت  و قد .بندقیة دواء متعددة االستعماالت تتغیر حسب تغیر نوع السرطان هاسالح، بأنواعه یةالسرطان

قوم بقیاس حالة كما ت .مستوى الخلیةقوم بمحاربة المرض على و تلتحقن في جسم اإلنسان المصاب بالسرطان 

. على معرفة العالج الخاص به ومساعدته على االمتثال للشفاء هتساعدو  معلومات عن المرض هإعطاء و المریض

ثم  قبل بدء المهمةها النصائح ل یقدم المعلومات و 100smtمن درجة  "هولو" یرافق روكسي المرشد الهولوغرافي

 صممت اللعبة لمساعدةو قد  .صوتیة إلرشادها وتوجیههاال هواقتراحات هواصل تقدیم تعلیماتییختفي أثناء القتال ل

بفعالیتهم الذاتیة وتحسین  شعورهم لتدعیم وزیادة معارفهم حول السرطان وتحسین ثقتهم بقدراتهم و المرضى المراهقین

  .حیاتهم جودة

   :Re-Mission الفیدیو اللعب بلعبة طریقة  -)2

درس في الحركات األساسیة، : دروس أساسیة لروكسي 3تبدأ اللعبة أّول مرة یقوم الهولوغرام بإعطاء عندما 

في باقي المّرات و عند كّل بدایة للعبة،  ثّم و .ودرس حول معلومات تخص السرطان، ودرس لكیفیة تناول الدواء

متوفرة وممكنة اللعب، وكّلما أنجزت المهمة  في البدء والیة واحدة تكون. تظهر خریطة الوالیات المتحدة األمریكیة

كّل یعاني من  امریض 20عددهم وهم عبارة عن مرضى حقیقین . بنجاح ظهرت والیات أخرى بقوائم مرضى آخرین
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-Reمركز استشفائي، تّم اختیارهم للمشاركة في تجربة لعبة  34یتّبعون عالجهم على مستوى  ،سرطان معین

Mission، تتمّیز بما یليهده اللعبة التي:  

قبل بدایة اللعب وللتمكن من الدخول في نظام اللعبة، یجب على الالعب تسجیل اسمه والذي سیحفظ في ذاكرة  •

 .الكمبیوتر، یساعد الالعب في االستمرار في اللعبة انطالقا من المستوى الذي تّم بلوغه آخر مرة

مستویات اللعبة تتدرج من األسهل إلى األصعب وكل مستوى یتّم تجاوزه یزید من خبرة الالعب ویزوده ببعض   •

  . الحیل تكون له بمثابة قاعدة ینطلق منها لمستویات الحقة

حیث كل مستوى منها یستدعى عّدة حصص متكررة وساعات ) شهرین تقریبا(تستلزم اللعبة وقتا طویال إلتمامها   •

 .للتمكن من إنجاز المهمة بنجاحكثیرة 

بلدان في خریطة الوالیات المتحدة األمریكیة، واالنتقال من مستوى  6اللعبة تتكون من عدة مستویات موزعة على   •

یستلزم نجاحا للمهمة في المستوى األول للتمكن من اللعب في المستوى الالحق وتحقیق ) في البلد الواحد( ألخر 

 .ت البلد الواحد هو ما یسمح باالنتقال لّلعب في البلد الموالي وهكذا دوالیكالنجاح في جمیع مستویا

  :حیث یظهر على الشاشة 

صورة المریض وترفق ببعض المعلومات الخاصة به، اسمه سنه جنسه، تاریخ ظهور المرض مع عرض مختصر * 

 للمرض والتشخیص

  .بشرح المهمةWest إذ تقوم الدكتورة  : وصف المهمة* 

المرشد الهولوغرافي بشرح " هولو"وأثناء بدایة المهام یقوم  ،قائمة المهام الواجب إنجازها لنجاح المهمة : األهداف* 

لها األجسام الصدیقة التي  لنجاح المهمة، ویبّین إتباعهاخصائص المهمة و إعطاء بعض النصائح الواجب 

  .ستساعدها و األجسام العدوة التي یجب مقاتلتها

و مغزى معین تسعى اللعبة  بلدان و في كل مستوى منها هدف 6مستوى مقسمة على  20اللعبة من تتكّون 

و على المریض فهم الرسالة التي تسعى اللعبة إلبالغها، ما یعني تعلم . إلبالغها للمراهق المصاب بالسرطان

م بعرض محتوى مستویات سنقو . ه بفعالیته الذاتیةشعور حیاته من خالل  جودةسلوكات صّحیة صحیحة لتحسین 

هي  إتباعهاالحیاة و الفعالیة الذاتیة، كّون التعلیمات و النصائح الواجب  جودةاللعبة في الفصل الرابع الخاص ب

  .الهدف المراد التوصل إلیه

  : Re-Mission الفیدیواألساس العصبي لنقل رسائل لعبة   -2- 1- 9

و بتزاید عدد  حول تأثیر العاب الفیدیو على الدماغ بتزاید عدد العاب الفیدیو األبحاثتزاید عدد الدراسات و 

و ما یمكن الجزم  .ة المسنینئو حتى فأ كان ذلك في فئة األطفال و المراهقین، الشباب و الراشدین ءالالعبین بها سوا

هو تأثیر هذه األلعاب في سلوكات الالعبین المنغمسین في اللعب و ردود  Eleni Kardaras (2004) كما یقولبه 

. أفعالهم أثناء ذلك أو في حالة فوزهم أو خسارتهم وما ینجم عنهم من تذمر و تعبیرات إیمائیة، حركیة و لفظیة
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ضة یجعلون من أنفسهم عرضة لمالحظة المحیطین أو عامة الناس في قاعات اللعب، و في بعض األحیان عر 

و من هنا یتساءل عن التغیرات الحاصلة في الدماغ للقیام . لسخریتهم و انتقاداتهم غیر شاعرین بمن یوجد حولهم

   بهذه السلوكات و باقي التغیرات التي تمس الجانب النفسي االنفعالي و الجسدي؟    

، نوه الباحث إلى تأثیر العاب الفیدیو بطوكیو Nihonبجامعة نیهون  Akio Moriو في دراسة البروفیسور 

على األعصاب المحیطة و التي ترتبط باألعضاء الالإرادیة الداخلیة من خالل ما یتم تحریضه من الرسائل الكیمیائیة 

لألدرینالین و النورأدرینالین، حیث یتم االستجابة للمواقف المعروضة في اللعبة باستجابات دماغیة و ردود أفعال ال 

و هو ما . في واقع حقیقية متوافقة مع ما یتم االستجابة علیه في المواقف الحقیقیة و كأن الفرد یختبر المواقف إرادی

الدماغ یحتوي على ملیارات الخالیا العصبیة ف.(Kardaras, 2004) . و سلوكاته یؤثر سلبا أو إیجابا على مزاج الفرد

یا تمر بحالة نشاط كهربائي ال ینقطع لنقل الرسائل الدماغیة و ملیارات أخرى من الخالیا الّضامة، و هذه الخال

نقاط التقاء  التي تمثلو  و الواردة على امتداد سلسلة متشابكة من المحاور العصبیة ثّم تقوم المشابك العصبیة الصادرة

األعصاب بدور الفیلتر الذي یصنف الرسائل الهامة فیفصلها عن الرسائل البسیطة غیر المهمة، على أّن تّكرار 

یؤدي إلى سهولة مرورها عبر المشابك  Cole, Yoo, Knutson  (2009)كما یرىالعصبیة  استخدام المسارات

-Reالفیدیو  و معنى ذلك أن لعبة       .التكرار العصبیة إذ تخف الرقابة و یخف دورها كفیلتر في حاالت

Mission و كون كل محور عصبي له عالقة بخلیة  .و توجیهاتها تتحول إلى مألوفات عصبیة یصعب تغییرها

و تحریضها على االستجابة للرسائل الدماغیة و التي انطلقت أساسا من رسائل  فإن ذلك یؤدي إلى تحریكها ،لمفاویة

  .اللعبة

أو مادة النخاعین مما  مرحلة اكتمال اكتساب األعصاب المحیطة بمادة المیلین بر سن الحادیة عشرو یعت 

هناك فرضیات  و .قدراته من تفرعات نهایة المحاور الدماغّ  أهمیته و یستمد و .یعني سرعة نقل هذه الرسائل

سّن  واخرأل التي تتاح للفرد و تمتدو  تفترض أّن نمو التفرعات العصبیة و تزایدها یعودان إلى نوعیة الخبرات
في كیفیة عمل  Cole, Yoo, Knutson (2009)في  JB. Brierley  یقولو فیه . المراهقة و بدایة سّن الرشد

أن الخیارات المتاحة للطفل من ألعاب حكایات و استكشاف تساعده على تنمیة العضو الذي  الدماغ بالنسبة للخیال

    .عل بین برمجته الوراثیة و بین الخبرات و البصمات التي تتركها فیه هذه الخبراتیتشكل تدریجیا نتیجة التفا

    : الصحیة Re-Missionمنافع لعبة الفیدیو  -3 -9-1

 أن للعبة HopeLabالتي تقدم بها مخبر السلوكي للطب العاشر المؤتمر الدولي في المقدمة أظهرت النتائج

 أثناء اللعب من الدماغ عدة مجاالت رئیسیة تم تنشیطأین ی على وظائف المخ واسعال تأثیرها Re-Missionالفیدیو 

كما توصلت نتائج دراسات أولیة .  ، التعلم والذاكرةو االنفعاالت الحوافز المتدخلة في العصبیة البنى بما في ذلك

-Reتّم اختبارو قد . نابعة من تأثیرها على السیرورات االنفعالیة و التحفیزیة Re-Mission أخرى إلى أن فعالیة لعبة

Mission  على مستوى العدید من المؤسسات الصحیة والمستشفیات وأقیمت تجارب على العدید من المراهقین

دراساتها  HopeLabوركزت . والشباب ألجل تقییم تأثیراتها وللتأكد من عدم وجود مخاطر قّد تعود سلبا على المریض

حول قدرة المرضى على االلتزام بتناول الدواء بكل دقة ومثابرة، حصولهم على معلومات تخص مرض السرطان، 

 375التي أجریت على  al & Kato (2008)رت دراسة سفأ حیث .حیاتهم جودةشعورهم بفعالیتهم الذاتیة و تحسین 

ستشفائي على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، واسترالیا مركزا ا 34مصاب بالسرطان اللذین تّم اختیارهم من 
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الفیدیو  Re-Missionمن خالل النتائج التي أسفرت علیها، على احتفاظ أفراد العینة التجریبیة اللذین لعبوا بلعبة 

 (2009) قام و .بكمیات العالج الكیمیائي في دمائهم لمدة أطول، كما ساعدتهم على االنضباط لتناول العالج الدوائي

Steven W. Cole, Daniel J. Yoo, Brian Knutson  التأثیر  إیضاحات جدیدة حول ،علمیة تقدیم أدلةمن خالل

المخیة  هذه اللعبة یعمل على التنشیط القوي للشبكة في كة الفعالةالمشار  أن، و كشفوا  Re-Missionاإلیجابي للعبة

 الالعبینالتزام و  تحفیز المساهمة في واالنفعاالت المواقف المرتبط بالتغیرات في االیجابي التحفیز في المتدخلة

 و أن نتائجخاصة  والعالج الكیمیائي الموصوفة بتناول المضادات الحیویة، و االلتزام الصحیة اإلیجابیة بالسلوكات

مناطق  تنشیطعملت على   Re-Mission أظهرت أن لعبةقد   (IRMf)التصویر بالرنین المغناطیسي الوظیفي

التي تعمل على ربط الباحة  "circuits mésolimbiques"دوائر الجوفیة اللمبیة ال بما في ذلك متعددة من الدماغ

المتدخلة  العصبیة البنىو تفعیل  إلى مناطق الجهاز الحوفي) l'aire tegmentaire ventrale: ATV( الغشائیة 

والذاكرة، كما أن له دور تدعیمي إلكساب المریض الشعور بالقوة، إذ  المنطق، اإلیجابیةالدوافع  االنفعاالت و ةفي إثار 

 le putamen et le) بالثواب المرتبطة تكون الشبكات العصبیةو  ،تستعمل هذه الدوائر الدوبامین كناقل عصبي

noyau accumbens, l'hippocampe)  في غایة النشاط .  

یمكنه أن یقود  Re-Missionبلعبة الفیدیو  ساعة من اللعب یومیا أنمن جهتها  Jennifer Aaker كشفتو 

نفس  في حین أن تلقي ،و الشباب بین المراهقین ت الصحیةاالسلوك أن تؤثر علىا التي من شانه إلى بعض التغیرات

لم یؤدي  في اللعبة دون المشاركة الفعالة  Re-Missionفي لعبة من خالل المستویات المختلفة المقدمة المعلومات

بالسیطرة یكسب المریض شعورا ایجابیا مما یخفض  لشعوراف .الدوافع االیجابیة شبكة إثارة على نشاط إلى أي تأثیرات

  .الشعور بالتعب و زیادة القدرة على تحمل العالج الكیمیائي

  في التحفیز االیجابي Re-Missionلعبة الفیدیو أھمیة : )04(شكل رقم 

و تأثیر العالج الكیمیائي 

• لشبكة المخیة المتدخلة في التحفیز االیجابي امقارنة تنشیط 
.الضابطة وبین المجموعة التجریبیة 

 (Ibid, p.5)الضابطةوالتجریبیةالمجموعةبینالكیمیائيالعالجنحوالموقفمعالمرتبطةالعصبیةاالستجابةمقارنة

 (Cole, Yoo, Knutson, 2012, p.3)الضابطة ولشبكة المخیة المتدخلة في التحفیز االیجابي بین المجموعة التجریبیة امقارنة تنشیط 
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من خالل  في التحفیز االیجابي و تأثیر العالج الكیمیائي Re-Missionلعبة الفیدیو  أهمیةیمثل الشكل أعاله 

 مقارنةو كذا  ةلشبكة المخیة المتدخلة في التحفیز االیجابي بین المجموعة التجریبیة و الضابطمقارنة تنشیط ا

 ,Cole, Yoo) .الضابطة والتجریبیة  المجموعة بین الكیمیائي العالج نحو الموقف مع المرتبطة العصبیة االستجابة
Knutson, 2012, pp.3,5)   

      ستانفورد جامعة في وعلم األعصاب علم النفس يأستاذ    Daniel J. Yoo, Brian Knutsonو صرح

 HopeLab والتنمیة في رئیس البحوثنائب  و ولوس أنجلوس كالیفورنیا في جامعة أستاذ الطب Steve Coleو 

المجال  مع ضرورة استغالل ألعاب الفیدیو في" النجاحوصفة " صقل و تأكید  تسمح على إلى أن هذه الدراسة

 - Missionالمرضى اللذین تناولوا لعبة  لدى الكثیرین من سرطانتراجع ال HopeLabكما صرح  باحثوا  .الصحي

Re و تشجیع التحفیز االیجابي كما  ة الدماغیةحیث شجعت اللعبة على تنشیط الشبكة المخیة المرتكز على المكافأ

    . تمت اإلشارة إلیه

 Institut" بطلب من مركز كوري  حالیا M. Storaیعمل ، و على غرار ما تم التوصل إلیه من نتائج

Curie" لعبة الفیدیو تأثیر على اختبار  بباریسRe-Mission كما تبدي مصلحة . من منظور نفسي تحلیلي

 Re-Mission.(Brizé, 2009, p. 30) كبیر بلعبةالا هاهتمامبباریس  Georges Pompidouمستشفى بالسرطان 

  

و ما أثاره من قوة و دافعیة لمحاربة السرطان في دراسات مخابر  Re-Missionو بعد النجاح الذي حققته 

HopeLab  ، تحمیلها مباشره من االنترنتفقد سعى الباحثون التابعون للمخبر إلى التطویر من اللعبة بحیث یمكن   

و تعمیم االستفادة ألكبر عدد ممكن من المرضى المصابین بالسرطان في جمیع أنحاء العالم دون ضرورة اللجوء 

حیث أعید تصمیم رسومات اللعبة لتتوافق مع طریقة رسومات أكثر . للحصول على القرص المضغوط الخاص باللعبة

كما سعى الباحثون البتكار تصمیم یتوافق أكثر مع . هذا من جهة «Reskin»ألعاب الفیدیو شعبیة و هي لعبة 

الحالة الصحیة للمرضى و مع األدوات االلكترونیة الحدیثة التي یستسیغها المراهقین من جهة أخرى بحیث یمكن 

آخر حسب أو في مكان     حملها إلى كل األماكن و اللعب بها في كل الوضعیات، سواء كان مستلقیا في سریره

رغبة المریض للعب بها في أوقات دون أخرى أو عند شعوره بالملل بسبب الروتین الیومي لإلجراءات العالجیة أو في 

ر   أثناء الساعات الطوال التي ینتظر فیها المریض نتائج تحالیله الطبیة أو في انتظار زیارة طبیبه في قاعة االنتظا

في حین یحتاج . حول وضعیته الصحیة حسب شهادة عدد من المرضىو ما یثیره هذا الوقت من تفكیر سلبي 

المریض في أوقات مماثلة إلى التفكیر االیجابي و تشجیع الروح القتالیة لدیه كون ذلك مفتاح االسترجاع و تراجع 

   ةاألصلیاللعبة لها نفس أهداف  Re-Mission   لعبةمن  المطورة Re-Mission 2و النتیجة كانت لعبة . المرض

   .2013 أفریل  29عنها في  أعلن. ستة العابمجموعة مكونة من و 

-Nanobot’s Revenge   - Leukemia  - Nano Dropbot  - Stem Cell Defender  - Feeding 
Frenzy - Special Ops .  

  :   مجانا على االنترنت على الرابطو مباشرة  Re-Mission 2یمكن اللعب بلعبة  و

                                mission2.org/games-http://www.re     
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  :خالصة الفصــل

و التربیة عامة على أهمیة اللعب وتوظیفه قي شّتى المجاالت، كما أكدوا على أهمیة اللعب  أكد علماء النفس 

          و الرغبات المكبوتة، و كوسیلة عالجیة تساعدهم للوصول إلى حالة من التوازنكوسیلة لتنفیس االنفعاالت 

  . و االستقرار النفسي االنفعالي

 بصفة عامة بما له من أهمیة حسب العدید من وجهات النظر تعریف الّلعبو قد سعینا من خالل هذا الفصل 

یحّول المعلومات الواردة إلیه من اللعبة عن طریق من منظور معرفي أن ممارسة سلوك اللعب  Piagetإذ یرى 

وسیلة  و یشكل اللعب حسب رأي المدرسة السلوكیة .عملیتي التمثل والمالئمة لتصبح جزءا ال یتجزأ من بنیته المعرفیة

   . و السلوك االستجابي تمكن الطفل من بلوغ الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه من خالل تعلم الربط بین ما هو مثیر

بأهمیة المحاكاة  في اكتساب الطفل  السلوكیات المختلفة من خالل  ,Bandura  Millar, Dolllardو اهتم كل من

عمدت المدرسة السلوكیة المعرفیة إلى استثارة العملیات المعرفیة من خالل اللعب و اتخاذ الموقف  كما .تمثیل األدوار

ك و انه باإلمكان تحریك السلوكات باتجاهات معینة حسب االعتقاد هو اكبر محرك للسلو  أنو یرون  إزاء ذلك

أما من منظور تحلیلي فإن سیغموند فروید الذي استخدم اللعب لمعاینة األمراض  .االعتقاد السلبي أو االیجابي

النفسیة، فیرى بأن الطفل من خالل اللعب یخلق عالما من األوهام والخیال من أجل تحقیق متعة خاصة بعیدة عما 

كما ترى میالني  ،واقعه و یلجأ عادة ألشیاء ملموسة لیضفي علیه عالمه الخاص لكي یحقق مبدأ اللذة لنفسهفي 

  .كالین أن اللعب یمنح سبیال للتفریغ

من  هطرحتّم وما  توصل إلیه العدید من الباحثین لماكما تطرقنا لعرض مفصل أللعاب الفیدیو بصفة خاصة  

یتم تناولها من منظور تحلیلي كموضوع مثالي، وكموضوع انتقالي وكفضاء انتقالي أین في المجال؛  وجهات النظر

مشكل بالحركات  Renter(2005)فألعاب الفیدیو كما تذهب إلیه  ."یفر إلیها الفرد من متناقصات مبدأ الواقع

راضي دون هدم النزویة، یتم فیها اللعب مع الهوامات دون خوف من الممنوع، وحب دون خوف من الرفض، قتل افت

ما له و ترتبط بالعدید من العملیات المعرفیة  من منظور معرفي سلوكي، فإن ألعاب الفیدیوأما  ."أو تحطیم حقیقي

مع إمكانیة تشریط االستجابات العصبیة وسیلیا من خالل اكتساب و تعلم آلیة  دراكاتهإتأثیره على اتجاهات الفرد و 

لنظریات التعلم االجتماعي حول تقلید النموذج، فإن شخصیات ألعاب الفیدیو تمثل استنادا أیضا  و. السیطرة اإلرادیة

بالتحكم و السیطرة  شعورو الهشاشة لتعطیهم ال  المصدر األساسي للتقلید بالنسبة للمراهقین بحیث ال تشعرهم بالدونیة

من الوسائل تعتبر للشروط المذكورة، ألعاب الفیدیو بتحّقیقها ف. ، لتصبح بالتالي مصدرا لتغییر أرائهم و قناعاتهم

كما أعرب الباحثون عن  .السلوك الصحي السلیم اكتسابو منه  المساعدة على إحداث التغییر في األفكار و اآلراء

، إذ الحظوا أن مستوى نشاط الجهاز المناعي یكون أعلى الفسیولوجیةقدرة ألعاب الفیدیو على تحقیق بعض المنافع 

أما من . خالل اللعب و بعده لما یحققه من بهجة و لذة من خالل إفراز أندروفینات المخ قد یتراجع معها المرض

ي األساس العصبي لنقل رسائل لعب الفیدیو فان الباحثین یشیرون إلى أن خالیا الدماغ تمّر بحالة نشاط كهربائوجهة 

و الواردة على امتداد سلسلة متشابكة من المحاور العصبیة ما یعنى        ال ینقطع، تنقل الرسائل الدماغیة الصادرة

   .أن اللعبة و توجیهاتها تتحول إلى مألوفات عصبیة یصعب تغییرها ما یسمح بتكوین حلقة للتعزیز اإلیجابي
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 أللعاباالیجابي تأثیر العدیدة إلى استغالل المن خالل دراساته  Marc Griffiths (2008) و قد توصل

        )drépanocytose(ألجل صرف انتباه األطفال في أثناء خضوع المرضى لعالج فقر الدم المنجلي  الفیدیو

    للعالج الكیمیائي، حیث الحظ لدیهم نقص في األلم و الشعور بالغثیان و كذا نقص في معدل الضغط الدمويأو 

. لكمیات اقل من مسكنات األلم مقارنة بالمرضى اللذین خضعوا لنفس العالج و لم تقدم لهم العاب الفیدیو او احتاجو 

مصرحا بأهمیة هذه األلعاب خاصة في مجال عالج األمراض السرطانیة و تسییر األلم، إضافة إلى تنمیة المهارات 

  . قد یشكل بعض مؤشرات التسییر الذاتي للمرض Griffithsو إن لم یشر إلیه صراحة لكن ما نوه به . االجتماعیة

بما تحتویه من وانطالقا من منافع ألعاب الفیدیو عامة وتأثیراتها االیجابیة بما توفره من قوة وجاذبیة و 

  ألعاب الفیدیو في التسییر الذاتي للمرض؟  فما ھو دور تحفیزیة، خصائص
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  :تمهید

إّن التقدم الحاصل في المیدان الطبي الحدیث أدى بالمعالجین لصبغ مرضاهم بنظرة تقنیة وعلمیة دون 
فبینما تقترح . االهتمام كفایة بالمعیش النفسي للمریض وباآلثار الجانبیة الجسدیة والنفسیة المترتبة على عالج المرض

فقد أصبح االهتمام حالیا منصبا نحو تعلیم الفرد  ،بمعلومات عن مرضهم المریضتزوید طرق التعلیم الكالسیكیة 

و ذلك من خالل تعلم كیفیة التسییر الذاتي  .كیفیة التعامل مع مرضه و عالجاته و ما یترتب علیه من آثار جانبیة

للمرض و أخذ الدور االیجابي في عالج مرضه دون االعتماد على الطاقم الطبي لوحده أو دون تتبع المعلومات 

و السلوكات الصحیة السلیمة كونه یتلقى المعلومات من الخارج كطرف مفعول به دون أن تنطلق من رغبة  الصحیحة

  .  المریض

وتعتبر جودة الحیاة من الرهانات األساسیة في المیدان الصحي، أصبح یأخذ بها في المجتمع الطبي 

لتي ستكّون جوهر الحكم الذي یكونه و ا ومؤسسات الصحة العامة لفهم الطریقة التي یعیش بها المریض مرضه،

و هما المفهومین اللذان سنسعى للتفصیل  .المریض عن مرضه و تصوره حول قابلیة شفاءه و شعوره بفاعلیته الذاتیة

ماذا : و قبل ذلك نتساءل. فیهما بالتعریف بهما و ما یندرج تحتهما من خصائص و ممیزات في عالقتهما بالصحة

    للمرض؟یقصد بالتسییر الذاتي 

  :التسییر الذاتي للمرض -1
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. و تصوراته مصطلحا رائجا في المجال علم النفس، یعتمد على إدراكات الفرد، اتجاهاته تسییر الذاتيالأصبح 

و سلوكاته بطریقة فعالة لتحقیق  الفرد من توجیه أنشطتهن یشیر إلى األسالیب و المهارات و االستراتیجیات التي تمكّ 

اتخاذ القرارات مع تتبع المهمة المسندة برغبة و إحساس بالقدرة  التخطیط وتحدید األهداف و  هدف ما، و تتضمن

   (Lorig et Holman, 2003, p. 2) .على انجاز المهمة

مجال الطبي أو الرعایة الصحیة إلى تدریب المهارات لدى المرضى الذین الو یشیر التسییر الذاتي في  

اتخاذ قراراتهم نحو و  أو األمراض التطوریة بتعلیم المرضى كیفیة رعایة أنفسهم زمنةمالمراض العجز، األیعانون من 

 .Bodenheimer et al, 2002, p). القیام بالسلوكات الصحیة الجیدة الذاتیة من أنفسهم ال من خارجهاصحتهم و 

و یضیف الباحث بأن التسییر الذاتي یساهم في تحسین النتائج اإلكلینیكیة و التوصل إلى الشعور بالفعالیة   (2468

    حیاة المریض و یعتبر المفهومین من المفاهیم الرئیسة في التسییر الذاتي للمرض جودةالذاتیة إضافة إلى تحسین 

كل ذلك ألجل .ضروریة و سلیمة لتحقیق هدف معین و یتحقق من خالل ثقة المریض بقدرته على القیام بسلوكات

 (Bodenheimer et al, 2002, p. 2469). التحكم الجید و تقلیص من تعقیدات المرض

یتلقاها بطرق تقلیدیة، فانه أصبح  بمعلومات عن مرضهم المریضتزوید فبینما تقترح طرق التعلیم الكالسیكیة   

            ففهم المعلومات المرتبطة بالمرض. الفیدیو لتلقي هذه المعلوماتحالیا یستعان بالطرق التفاعلیة و ألعاب 

نحو صحتهم إضافة إلى التحاور مع الطاقم الطبي كلها تساهم في عن قراراتهم و استیعابها مع فهم النتائج المترتبة 

  (Bodenheimer et al, 2002, p. 2469). التسییر الذاتي الحسن للمرض

 و العاب الفیدیو الجدیةحول العاب  (Lieberman, 2001) ،(Brown & al, 1997)و تعتبر دراسات 

یقصد  و .أول من نوهت بإمكانیة تعلیم التسییر الذاتي للمرض من خالل العاب الفیدیو فیدیو الصحة أكثر تحدیدا

حیاة مریض السرطان جراء  جودةبالفعالیة الذاتیة و تحسن ل شعوربتسییر المرض في الدراسة الحالیة ما ینتج من 

  . اللعبة تنطلق من خالل مستویاتو ما یتعلمه من رسائل ضمنیة  Re-Missionاللعب بلعبة الفیدیو 

I - الفعالیة الذاتیة: المبحث األول : 

حظي مفهوم الفعالیة الذاتیة في السنوات األخیرة بأهمیة بالغة في مجال علم نفس الصحة إلسهامها كعامل  

، فان الشعور بالفعالیة الذاتیة تشكل عامال مفتاحیا  Albert Banduraوفقا أللبرت باندورا. وسیط في تعدیل السلوك

قیق نتائج مرضیة في مجال ما، فهو ال یسعى للمحاولة فإن كان الفرد یشعر بعدم قدرته على تح. للسلوك اإلنساني

 ,Lecomte)و سلوكه في تفكیره، تحفیزه الذاتي، بشعوره: فاعتقاد الفرد بفعالیته یؤثر عملیا على جمیع نشاطاته. فیه
2004, p.60) .   

ها؟ عالقتها مستویات تاثیر  ها؟العوامل المؤثرة فیما هي أبعادها؟ مصادرها؟ ؟ فما هي الفعالیة الذاتیة 

 ؟ ...بالصحة

  :مفهوم الفعالیة الذاتیة -1

النظریة التي تقوم على نظریة التعلم  من البناءاتو  األساسیةمفاهیم الیعد مفهوم الفعالیة الذاتیة من 

        .االجتماعي المعرفي لباندورا والتي باتت تحظى في السنوات األخیرة بأهمیة متزایدة في مجال علم نفس الصحة
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فإن المراجع المتخصصة تستخدم ألفاظا مختلفة لإلشارة إلى المفهوم؛   )2010(و كما أشار إلیه مفتاح عبد العزیز  

« Efficacy »  و« Efficiency » الفاعلیة: و التي تؤخذ معان مترادفة في قوامیس اللغة و هي على التوالي       

         الفعالیة،/ بمعنى الفاعلیة « Efficacy »و جدیر بالذكر أن قوامیس علم النفس قد تناولت مصطلح . و الكفاءة

   .بمعنى الكفاءة « Efficiency »و مصطلح 

 بقدرتهم یتعلق فیما األفراد ثقة هي الذات لیةافع أن Hanover. B (2000)في    Hallin & Danaherویرى

 .الهدف إنجاز على القدرة كانت لدیه إذا بنفسه معرفة أكبر الفرد لدى ویكون المتنوعة المجاالت في األداء على

تعتبر الفعالیة الذاتیة بمثابة آلیة نفسیة فعالة تعكس الحكم الذي یكونه الفرد بشأن قدراته على األداء الناجح لمختلف 

         (Thibodeau et al, 2007, p.22)... لصحةالممارسات التي یقوم بها في حیاته، كالسلوكات المرتبطة با

 على معتمدین والمهارات  المعارف تحصیل في قدرات من یمتلكون ما و األفراد بطبیعة الذات لیةافع مفهوم یرتبطو 

       (Bandura, 1986, p.33). . الذات لدیهم لیةافع إدراك أساس على بهم خاصة استراتیجیات باستخدام ذواتهم

 في تأثیراً  وأكثر الیومیة حیاتهم في تأثیراً  التصورات أكثر هي الذاتیة لفاعلیتهم األفراد تصورات أن باندورا یؤكد و

 فاعلیة امتلكوا إذا ناجحون یصبح األفراد و علیها لذواتهم تقییمهم في إیجابیین أو سلبیین بالتالي إما لیكونوا اختیارهم

 یوجهون األفراد أن كما   (Bandura, 1997, p.141). منخفضة ذات فاعلیة امتلكوا إذا أو سلبیین مرتفعة ذات

ن لدیهم حوافز إلى تتحول المستقبلیة األحداث ألن المسبق التفكیر على التدریب خالل من أفعالهم  األهداف تحدید وإ

نجاز الدافعیة مستوى من یرفع   .األداء وإ

  :تعریف الفعالیة الذاتیة -2

        بأنها الحكم الذي یحمله الفرد عن قدرته للتنظیمBouffard-Bouchard et Pinard  (1988) یعرفها

و تعني أیضا إیمان الفرد . و قدرته الستعمال مختلف النشاطات المرتبطة بالعمل المراد تحقیقه أو الهدف المراد بلوغه

النتائج المحّققة في  إلىیفهم للفعالیة الذاتیة و قد انطلق هؤالء الباحثین في تعر . بقدرته و كفاءته إلنجاز مهمة بنجاح

 ,Galand et Vanlede). المجال العلمي باستنادهم للحقائق استنادا موضوعیا و لیس من خالل التصورات النظریة

2004, p.92)  في حین یرى فیهاSchwarzer (1994)   الشخصیة، تتمثل في  أبعادبعد ثابت من  أنهاعلى

قناعات ذاتیة في القدرة على التغلب على المتطلبات والمشكالت الصعبة التي تواجه الفرد من خالل التصرفات 

  (Dumont et Acquaviva, 2007, p. 132)  .الذاتیة

    . مرغوبةبأنها اعتقاد الفرد بقدرته على تنظیم خطط التصرفات الالزمة لتحقیق نتائج    Banduraو یعرفها

 عتبرو ت .و تتعلق بمعتقدات األفراد بقدراتهم على التصرف بطریقة تتحكم في األحداث التي تؤثر على حیاتهم

معتقدات الفعالیة أساس القدرة البشریة على النشاط، حیث إذا لم یعتقد الفرد بقدرته على تحقیق النتائج التي یرغب 

  (Scallon, 2007, p. 81). مود و مواجهة العراقیلبها، سیكون لدیه عدد اقل من الدوافع للص

       الحدیثة للحافز مأن مفهوم الفعالیة الذاتیة یلتقي مع المفاهی Vroom, Akinstonكل من  حو لقد أوض

و یتقاطع معها في نقطة، حّول أهمیة االعتقاد و االتجاه و إیمان الفرد بقدرته على بلوغ الهدف مّما یسهم في التزام 

حتى و لو كان لكل مفهوم من هذه المفاهیم انطالقاته  و خصوصیته یبقي أن النتائج .رد لتحقیق النتائج المتوقعةالف

  (Galand et Vanlede, 2004, p.93) .المتطّورة في هذه المجاالت نتائج متقاربة في میدان البحث في علم النفس
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  :بالفعالیة الذاتیة على الفرد الشعورتأثیرات  -3 

من خالل قیاسهم للفعالیة الذاتیة، أّنه كّلما زاد  Bandura, Zimmerman & al )1996( أثبتت أبحاث

حیث كان یطلب من المشاركین تحدید درجة قدرتهم , اعتقاد الفرد بقدرته على تحقیق مهمة ما، كّلما زادت فعالیتهم 

أّن ثقة الفرد بقدرته في "ا من خالل تجربتهما و التنبؤ بما سیحققونه، لیستخلص 10على انجاز مهّمة ما على سلم 
 .و أیضا مستوى النجاح الذي سیحققه إنجاز مهمة معینة تحّدد في جزء منها الكّیفیة التي سیواجه بها هذه المهمة

(Vanlede, Philippot, Galland, 2006, p.91)   2003ه بفعالیتة الذاتیة كما یقول شعور و إن, p.19)  

Bandura,  (یدفعه:  

خلق " نشاطات صعبة تسمح لهم بتطویر مهاراتهم بدال من اختیار نشاطات یسهل تحقیقها بمعنى  رللتحدي باختیا -

  ".روح التحدي 

     .تسطیر أو تحدید أهداف أكثر ارتقاءا -

  .المواظبة و المثابرة ضد الصعوبات التي یواجهونها -

  .تنظیم و تنسیق المجهودات -

 .التحكم بصورة أفضل في القلق و في حاالتهم الحصریةتسییر و  -

  . التشّبت بالرأي و تعّمق االتجاه -

  :مستویات تأثیر الفعالیة الذاتیة -4
و تبني  تتحدد اعتقادات األفراد بالفعالیة الذاتیة الطریقة التي یشعرون بها، و یدفعون أنفسهم لالنجاز

 ,Bandura,1986, 1997)و یؤكد  ,p. 45)  (Bandura ,1997 .المختلفةاستراتیجیات فعالة لموجهة المواقف 

   :و ضبطه من خالل سیرورات داخلیة أساسیة أن فعالیة الذات تعمل على تنظیم و تفعیل السلوك  (2007

 : سیرورات معرفیة -)1

فالشعور بالفعالیة الذاتیة یؤثر . في احد فرضیاته بأن الكثیر من التعلم اإلنساني هو معرفي Bandura یقول

       و علیه فإن سلوك الفرد بصفته هادفا تنظمه آراء . في النشاط المعرفي الذي ینعكس بدوره على تفاعالت الفرد

 خصیة تتأثر بشكل مباشر بإدراكنا، فوضع األهداف الشواضحة أهدافو أفكار أو تصورات معرفیة تشتمل على 

  ، الصحیة التي یضعها الناس ألنفسهماإلحساس بالفعالیة الذاتیة زاد تحقیق األهداف السلوكیة لقدرتنا، فكلما تطور 

   )165. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، ( .و زادت رغباتهم و قدراتهم في تحقیقها أیضا كبیر جدا

 : سیرورات ذات صلة بالدافعیة -)2

فإدراك فعالیة الذات ینظر عادة إلى الدوافع أو الحوافز على أنها المحركات التي تقف وراء سلوك اإلنسان،  

یؤثر في الجهد الذي یبذله األفراد و المثابرة علیه في وجه الصعوبات و التحدیات التي تعترضهم، فكلما كان الشعور 

     و یعتبر الرضى أو االقتناع بالدافع الخارجي  .في انجاز األداءبالفعالیة الذاتیة كبیرا بذلت جهودا لتحقیق النجاح 

 ,Lieury) .و االهتمام بالنشاط المقدم  من العوامل المحددة للتحفیز الداخلي الذاتي و هو ما یحقق التأثیر الداخلي

2000, p.94) اؤلیة االستعدادیة الثقة في النفس و تأكیدها، التف ،حیث یستلزم هذا التحفیز التعّرف على الذات       
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و كذا مستوى التغیر االنفعالي لقاء قیامه بفعالیات معینة مما یوّلد تغیرا  و توقعات الكفاءة، تغّیر في الموقف الوجداني

كما یستدعي . (Bouillerce et Rousseau, 2001, pp.37, 39) في الحالة النفسیة و إسقاط الذات في المستقبل 

مطمئن و مریح في الّالحركیة  ا یتماهى و یتوحد معه، یتعرف الفرد على نفسه من خالل نموذجالتحفیز عادة نموذج

أو الظروف  مو یستدعي دوامه الرغبة في االستمراریة، واختیار الوقت المناسب و الّالز . و العجز الذي یصیب الفرد

في حین تساهم النظرة  ،(Bouillerce et Rousseau, 2001,, p.56). المالئمة التي تساهم في تقویة الحافز

السلبیة نحو الحیاة، توقعات عدم الكفاءة الذاتیة، اإلحساس بالّظلم و غیاب العدل، مقاومة التغیر حیث التحفیز یعني 

 ,Bouillerce et Rousseau). و الخضوع الرغبة  و إرادة التغییر، اإلنكار و الهروب و عدم المقاومة و الیأس

2001, pp.12,16) .األفراد الذین یتمتعون بفعالیة ذاتیة هم أكثر مثابرة في سلوكیاتهم الصحیة، بینما ذوي الفعالیة ف

  )165. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، ( .الذاتیة المتدنیة هم أكثر عرضة للتشاؤم و الیأس، ویستسلمون بسهولة

 : سیرورات انفعالیة -)3

و یحدد مستوى  الذاتیة یؤثر على استجابات الفرد االنفعالیةأن الشعور بالفعالیة Bandura   (1997)یرى 

     فالشعور بالفعالیة الذاتیة هم اقل توترا . التوترات أو االكتئاب الذي قد ینجم جراء تعرض اإلنسان لمواقف ضاغطة

  . و أكثر ثقة و تركیزا في أدائهم، األمر الذي یزید من قدرتهم على المثابرة في سلوكاتهم الصحیة

    

 :سیرورات ذات صلة باالختیار -)4

اللذین لدیهم مستوى مرتفع من الشعور بالفعالیة الذاتیة إلى اختیار مهام یشعرون فیها بقدر عال  یتجه األفراد 

            من الثقة و االنجاز دون تجنب للتحدیات الصعبة التي قد تعترض نشاطاتهم، لثقتهم بقدراتهم على النجاح

  (Bandura, 1997, p. 75).  و االستفادة و تنمیة الكفاءات من خالل هذه االختیارات

   :بالفعالیة الذاتیة الشعورالعوامل المؤثرة في  -5  

إن ما سیتّم عرضه في هذا العنصر هي حقائق تّم التوصل إلیها من خالل تجارب قام بها أصحابها في 

بالفعالیة الذاتیة هو إیمان  الشعورالمیدان التعلیمي و التربوي و هي نقاط یمكن استغاللها في موضوعنا هذا، كّون 

  .ه بفعالیته الذاتیةشعور ق قناعات تكون أساس الفرد بقدراته و اعتقاده بكفاءته و تعتمد على توقعاته مما یخل

بتجارب عدیدة و متكررة من حالل ) 1988 -1981(بین )  Brown & Multon (و قد قام كل من 

 الشعوردراساتهما الطولیة التتّبعیة، توصال من خالل تحلیل للنتائج المتوصل إلیها إلى وجود عالقة طردیة بین 

    لنتائج و المواظبة و ذلك مهما اختلفت الفئات العمریة للمشاركین و مستویات التجریببالفعالیة الذاتیة وبین توقع ا

  . و كذا وسائل القیاس و طرق التجریب

الفرد بفعالیته الذاتیة  شعورأوضح أصحابها أّن ) Brown & Partland(  1996و في دراسات أخرى في  

و فعالیته في میادین أخرى  م و التسییر لیعمم اعتقاده بكفاءته في میدان ما یولد الثقة بالنفس و القدرة على التحك

بدراسات حول  1990في ) بكندا( كما قام فریق من الكبك . إیمان الفرد بفعالیته یؤثر كثیرا في قدراته"لیستخلصوا أن 
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لها الدور الفعال في  بالفعالیة الذاتیة، لیتوّصلوا إلى أن التشجیعات أو التثبیطات الشعوردور التغذیة الراجعة في 

 ,Bandura ).Galandعلیه  بالفعالیة الذاتیة و ذلك مها كانت قدرات الفرد و هذا ما أّكد الشعورتعمیق أو خفض 

Vanlede, 2004, P.6(  

أوضح ) و تجریبیة ضابطة(بالفعالیة الذاتیة بین مجموعتین  الشعورلقیاس  Banduraو في دراسات قام بها  

 ,Bandura)). كون التجربة بذاتها تعتبر محفزا( لفعالیة الذاتیة یتزاید في المجال التجریبي أكثر با الشعورفیها أن 

2007, p.22)  . كما أشار باندورا أیضا إلى أهمیة اعتقاد الفرد و إیمانه بقدراته و ثقته بها و لیس فقط امتالك هذه

 p. 109( في)  Marquotte, Bouffard( یه أیضاه بفعالیته الذاتیة و هذا ما ذهب إلشعور القدرات مما یدّعم 

,2004,  Galand & Philippot (قد یتملك الفرد قدرات دون اإلیمان بها فیؤثر سلبا على نتائجه"  بقولهم         

و لقد تم   .، كما أشاروا لمصدر المعلومات الذي له أثره الواضح على اإلیمان بالفعالیة الذاتیة"و العكس صحیح

             :هي مجموعات ثالث إلى فعالیة في المؤثرة العوامل تصنیف

  :الشخصیة التأثیرات -)1

 هذه في الطالب لدى الذات فاعلیة إدراكات إلى أن  (Zimmerman, 1989, pp. 1, 25)زیمرمان أشار 

 :شخصیة مؤثرات أربع على تعتمد المجموعة

 .منهم لكل النفسي للمجال وفقاً  وذلك :المكتسبة المعرفة - 1

 .المتعلمین لدى الذاتي التنظیم تحدد التي هي :المعرفة وراء ما عملیات -2

 وراء ما لمرحلة الضغط عملیات یستخدمون أو المدى بعیدة أهداف على یركنون الذین الطالب أن إذ :األهداف -3

  .ذاتیاً  المنظمة المعرفة على و المؤثرات وعلى لدیهم فاعلیة الذات إدراك على یعتمدوا أنهم عنهم قیل المعرفة

 .الشخصیة وأهدافه طموحه مستوى ودافعیة الفرد قلق وتشمل :الذاتیة المؤثرات- 4

 السلوكیة التأثیرات -)2

  (Bandura, 1997) مراحل ثالث على الثانیة المجموعة وتشمل 

 .األهداف أحد إنجاز نحو دمه تق مدى عن بمعلومات تمده قد لذاته الفرد مالحظةف :الذات مالحظة - 1

 المطلوب األهداف مع ألدائهم منظمة مقارنة على تحتوي التي الطالب استجابة وتعني : الذات على الحكم  - 2

 .الهدف وتركیب الذات فاعلیة على یعتمد وهذا تحقیقها

 :ردود ثالثة على یحتوي الذي الذات فعل رد  -3 

 .جودةال التعلیمیة االستجابة عن البحث یتم وفیها السلوكیة األفعال ردود  -

 .التعلم عملیة تهم أثناءااستراتیجی من یرفع عما البحث یتم وفیها الشخصیة الذاتیة األفعال ردود  -

  .التعلم لعملیة  المالئمة الظروف أنسب عن الطالب یبحث وفیها البیئیة الذاتیة األفعال ردود  -

 :البیئیة لتأثیراتا -)3
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 ذاته  لفاعلیة المتعلم إدراك تغییر في النمذجة موضوع على (Bandura, 1997) یؤكد المجموعةفي هذه 

  .المرئیة الوسائل على مؤكداً 

 :یةالذات لیةافعال أبعاد -6

  :ھي الذات فاعلیة لتوقعات أبعاد ثالثة ھناك أن إلى Bandura, 1986)  (أشار  

 عنونتها في تختلف وهي اآلخرین وانطباعات متشابهة مواقف إلى الفاعلة التوقعات انتقال وتعني :العمومیة -1

 وخصائص الوصفیة التفسیرات أن كما النوعي العالج لتشمل تمتد أو التفوق توقعات لخلق محدداً  یكون فمنها

 .ذلك في تؤثر الشخص

 .الذاتي التنظیم و والدقة و اإلنتاجیة الجهد وبذلك اإلتقان بمستوى ویتحدد :الفاعلیة مقدار -2 

 الكبیرة المثابرة عن یعبر بالفاعلیة الشعور أن وكما مالئمتها ومدى الفرد خبرة ضوء في وتتحدد :القوة -4

 فاعلیة أن كما . بنجاح تؤدى سوف التي األنشطة اختیار في الطالب أو الفرد تساعد التي العالیة والقدرة

 . مصادر أربع خالل من تتقوى الذات
 

 

   

  : بالفعالیة الذاتیة الشعورمصادر  -7

بل یعتمد على  ،Bandura (1986)إن شعور الفرد بفعالیته الذاتیة و إدراكها ال یأتي من فراغ كما أشار إلیه 

  (1997)حّددهاو قد . تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة به و الخبرات االجتماعیة التي یكسبها في هذا المجال

Bandura   نقاط 4في:   

  .فعالة أو االنجازات األدائیةاألداءات ال - 1

  .أو الخبرات البدیلة النمذجة - 2

  .راء األشخاص المهمین بالنسبة له ألیصل إلیه الفرد من خالل التغذیة الراجعة  :اإلقناع االجتماعي - 3

    .للفرد الفسیولوجیة و االنفعالیةالحالة  - 4

  :و تفصیل ذلك ما یلي

   :األدائیةاألداءات الفعالة أو االنجازات  -7-1

تعتبر هذه األداءات من أكثر المصادر تأثیرا على خلق شعور قوي بالفعالیة الذاتیة، فالنجاحات تؤدي إلى 

فالتجارب ذات الداللة في حیاة الفرد و األدلة الفعلیة على  ,p. 62)  (Lecomte ,2004.اعتقاد القوي للفرد بفعالیته

و یرى الباحث في هذا . ه یعزز اقتناعه بامتالكه للكفاءات الشخصیةإمكانیة سیطرته أو نجاحه فیما یسعى لتحقیق

 الشأن أن اقتصار تجارب األفراد على نجاحات سهلة یجعلهم یتوقعون نتائج سریعة ما یعرضهم لإلحباط بمجرد
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 مواجهة عقبات بسیطة، في حین أن معنى الفعالیة الذاتیة السلس و المرن یقتضي تجارب یتم فیها التغلب على

و العراقیل التي یواجهها األفراد في مساعیهم تقدم لهم أهدافا  فالعقبات. العراقیل بواسطة المجهود الشخصي المبذول

مفیدة  تعریفهم بأن النجاح یتطلب تقویة المجهودات، و منه یقتنع األفراد بامتالكهم القدرات الالزمة فیثابرون لمواجهة 

فمحاوالت اإلنسان  ,p. 62)  (Lecomte ,2004 .قدراتهم بسرعة عقب اإلخفاقالعراقیل و یتسنى لهم استرجاع 

و التفوق یعمل على تنمیة الفعالیة الذاتیة، و علیه فان تكرار األداء الناجح في نشاط معین  لألداء الجید و النجاز

فهي كما تمت اإلشارة . المالئم ینمي شعور الفرد بفعالیته الذاتیة و یزید من قدرته و ثقته على ممارسة و أداء السلوك

إلیه یعتبر أهم مصدر للمعلومات ذات الصلة بالفعالیة كونها تنبع من خبرات الفرد الحقیقیة و ممارسته األدائیة 

  ).163. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، . (الناجحة

  : أو الخبرات البدیلة النمذجة -7-2

فالنمذجة تؤثر تأثیرا قویا على . االستفادة من خبراتهم و انجازاتهمو فیه یمیل األفراد إلى مالحظة الغیر ألجل 

         فمالحظة اآلخرین ,p. 73)  (Bandura ,1997.شعور الفرد بفعالیته الذاتیة من خالل إدراك تشابه النماذج

شعور بالفعالیة على أننا و تقلیدهم و خاصة النماذج االیجابیة منهم یعلمنا كیفیة اكتساب مهارات مقیدة و ینقل إلینا ال

و تعد هذه الخبرات ). 163. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، . (قادرون على تحقیق ممارسات مباشرة ناجحة مثلهم

و حامال لصفاته كلما زاد  الناجحة للنماذج مصدر تعزیز و تنمیة للفعالیة الذاتیة، و كلما كان النموذج مشابها للفرد

الكومبیوتر بطریقة نشطة وتفاعلیة أنجع  استعمال نأ  Gist ,Schoewerer et  Rosenیضیفو . شعوره بفعالیته

   (VanledeGaland et, 2004, p. 97) .أو النصح المقدم من طریقة النمذجة و أفضل من الكالم

  : اإلقناع االجتماعي -7-3

یعتمد الناس في . الذاتیةیعد مصدر اإلقناع االجتماعي مصدرا هام و متغیر أساسي یعمل على تنمیة الفعالیة 

هذا الصدد على أفكار و آراء اآلخرین و انطباعاتهم بصفة كبیرة في محاولة اقتناعهم بشأن قدرتهم على تحقیق 

أن األفراد الذین  Banduraو یرى  ).163. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، . (انجازات هامة في أنماط حیاتهم

    لتغلب و انجاز نشاطات معینة، تتوفر لدیهم إمكانیة لتعبئة مجهودات أكبریقتنعون لفظیا بامتالكهم القدرات على ا

. و تحمل عقبات اشد مقارنة باللذین یضمرون اعتقادات متدنیة بفعالیتهم الذاتیة و یشعرون بالعجز أمام العراقیل
1997, p. 74)  (Bandura,   

  :للفرد الفسیولوجیة و االنفعالیةالحالة  -7-4

الفسیولوجیة و االنفعالیة على الفعالیة الذاتیة و كذا على مختلف مجاالت الوظائف العقلیة، الحالة تؤثر 

المعرفیة، الحسیة و العصبیة، بحیث یعتمد األفراد على حاالتهم الجسدیة و االنفعالیة للحكم على قدراتهم، إذ یفسرون 

دورا  للفعالیة الذاتیة  تلعب الفسیولوجیةؤشرات فالم[...] استجاباتهم للضغوط  كعالمات لهشاشتهم و ضعف فعالیتهم 

كما تؤثر الحالة االنفعالیة على حكم . الفسیولوجیةمهما في التأثیر على األنشطة الصحیة و غیرها من الوظائف 

الیة فاالنفعاالت االیجابیة تعزز هذه الكفاءة و تقویها، و یجد هؤالء أن حاالتهم االنفع. األفراد على فعالیتهم الذاتیة

تعمل بمثابة طاقة داعمة لشعورهم بالفعالیة، عكس االنفعاالت السلبیة المشحونة باالكتئاب و القلق في إضعاف 



3 

الذي تلعبه  التأثیرلها بقدر  الفسیولوجیةو في هذا الشأن ال تؤثر الضغوط و االستجابات  .اعتقادهم بفعالیتهم الذاتیة

   ,p. 74 ,75)  (Bandura ,1997 .إدراكات و تفسیرات األفراد له

      من خالل الحالة الفسیولوجیة أن یتمكن األشخاص إلى حد كبیر من تحدید و معرفة مدى ثقتهم و یمكن

فعدم ظهور عالمات االستثارة . و قدرتهم على ممارسة سلوكات صحیة معینة على مؤشرات فسیولوجیة داخلیة

عند  -)لتخلي عن سلوك صحي سلبي أو بعد القیام بسلوك صحي ایجابيحالة التوتر و القلق بعد ا(- الفسیولوجیة

و هم  تعاملهم أو مواجهتهم مع موقف معین یشیر إلى شعور متزاید بالفعالیة على مواجهة ذلك التحدي بنجاح،

یز، مفتاح عبد العز . (بالتالي أكثر احتماال من غیرهم لتحقیق النجاح في ممارستهم المختلفة في أسالیب الحیاة

       )164. ، ص2010

 : الصحةب االفعالیة الذاتیة في عالقته -8

اتجهت الدراسات و قد . Schwarzerمما ال شك فیه أن هناك دورا لفعالیة الذات في مجال الصحة حسب 

؛ حیث طرقثالث  إلىو التصورات حول المرض  التي اهتمت بالفعالیة الذاتیة في مجال تعدیل السلوكات الصحیة

خاصة و بلوغ درجات معینة من الفعالیة  اتسلوك حسینتو األكثر تناوال في الدراسات إلى ركز المنظور األولى 

      الذاتیة دون االهتمام بما تتضمنه مراحل التعدیل هذه، في حین اهتم المنظور الثاني بالفعالیة الذاتیة العامة للفرد

نه التأثیر أو من ش و المرتبطة بمعتقدات الفرد نحو شعوره بفعالیته الذاتیة على أن هذا الشعور یعمم في كل المجاالت

أما المنظور الثالث فیركز لتشكیل الفعالیة . على مجموعة واسعة من السلوكات و المهارات الحیاتیة التي ینتقل إلیها

إلرادة القویة و الرغبة في التغییر أو التعدیل من سلوكاته، انطالقا من تفاؤل و ا الذاتیة على الحوافز الداخلیة للفرد

 الفرد و إیمانه بقدراته على التعدیل و التغییرـ و یعتبر هذا المنحى األخیر من أكثر نظریات السلوك الصحي شموال،

. و سالمة حیاة أكثر صحة فهو من شانه أن یقلل من المخاطر المرتبط بمرضه و تفادیها، إضافة للتقید بأسلوب
(Schwarzer & Luszczynska, 2011, p. 59)      

 الصحي السلوك نظریاتإطار الفعالیة الذاتیة في - 8-1

عتمد الفعالیة الذاتیة في المجال الصحي بغرض تعزیز الحالة الصحیة أو التعدیل من السلوكات غالبا ما تُ 

         التعلم االجتماعي نظریةحول السلوك المخطط له،  Ajzen الصحیة ، ونذكر في هذا المضمار ما جاء به 

سیرورات العمل الصحي  ، مقاربة(Prochaska, DiClemente et Norcross) ، نموذج التعدیل لـBandura لـ

the Health Action Process Approach  لصاحبهاSchwarzerضافة إلى ما جاء به ، باإلLippke, et 

Ziegelmann حول مجموع المعارف و االدراكات التي قد تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في السلوك الصحي. 
(Schwarzer & Luszczynska, 2011, p.57)     

خصوصا؛ فإن الصحة ال تتحقق بصفة كاملة إّال من   Banduraحسب نظریة الفعالیة الذاتیة لصاحبهاو 

لفعالة للسلوكات لصحیة االیجابیة، أي عندما تصبح فعالیة الذات متغیرا خالل تنمیة فاعلیة الذات و الممارسة ا

فالعادات التي یمتلكها  )160. ، ص2010مفتاح عبد العزیز، . (أساسیا في النشاط الفسیولوجي و الصحي للفرد

و منه فان . ضعافهاالفرد و ما یرتبط به من سلوكات یمكنه التأثیر سلبا أو إیجابا على صحة الفرد أما بتحسینها أو بإ

حیث تمیز النظریة بین ثالث سیرورات للتغیر . یمكن لألفراد أن یمارسوا نوعا من التحكم على حیویة و جودة صحتهم
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قرار تغییر العادات الحیاتیة، التحفیز و المثابرة الالزمة للنجاح لمن یرغب في التغییر، استرجاع التحكم : اإلنساني

  (Bandura, 2003, p. 419). لتغیر الحاصلبعد التعثر و الحفاظ على ا

و إّن كیفیة تصرف الفرد اتجاه المخاطر الصحیة تتعلق بكیفیة تقدیره لهذه المخاطر وبالمقدار الذي یعتقد أنه 

       .یستطیع التأثیر فیها، و یدخل في ذلك التصورات الذاتیة حول المرض و حول القابلیة الفّعالة لتجنب المرض

فإن سلوك الفرد یحدث وفقا لتوقعاته الخاصة بكل من توقعات النتائج و توقعات  Bandura (1997)و حسب 

     التمییز بین توقعات الموقف )2010(مفتاح عبد العزیزفي  1992و لقد رفض كل من لشایر و كارفیر . الفعالیة

الفرد تفاؤلیة إستعدادیة تؤثر على مجرى  و توقعات النتیجة و توقعات الكفاءة،  فخلیط من هذه التوقعات یوّلد لدى

و هذا ما أثبت صحته من خالل تجاربه المثمرة في دراسات معرفیة قائمة على الصحة، و أن اختیار . المرض

استراتجیات التغلب تتحّدد من خالل التفاؤلیة و تسطیر أهداف ملموسة لمجرى الشفاء، كما ترتبط هذه االختیارات 

و تعتمد على إمكانات التصرف الذاتیة والتي  ّد طاقته من االمتالك الشخصي للموارد الذاتیةباالعتقاد الذي یستم

  Bandura) 2003(و قد استطاع . تتوفر من خالل الشعور بالفعالیة الذاتیة وهذا ما یدعوه لبشتاین بالتفاؤلیة الفّعالة

تقویة الجهاز المناعي، و أن خلق قناعات تفاؤلیة إثبات أّن التشجیع التجریبي لتوقعات الفعالیة الذاتیة تتسبب في 

  . ذاتیة تصّد إرهاقات الجهاز المناعي و كذا ارتفاع عتبة تحّمل األلم

  : التأثیرات البیولوجیة للفعالیة الذاتیة - 8-2

          یمكن للفعالیة الذاتیة تنشیط العدید من العملیات البیولوجیة، و تعمل بمثابة وسائط في حالة الصحة

  . و تظهر اآلثار البیولوجیة للفعالیة الذاتیة عند مواجهة عوامل ضاغطة؛ حادة كانت أو مزمنة. و المرض

(Bandura, 1998, p.397) على  و یمكن لهذه اآلثار أن تختفي عند القدرة على التحكم بها من خالل تأثیرها

  :الجسم من خاللفالفعالیة الذاتیة تؤثر على بیولوجیا . المستوى العصبي الغددي

  : مواجهة الضغوط -1

إن إدراك القدرة على التحكم الذاتي یسهل النشاط اإلنساني، حیث تمثل الفعالیة الذاتیة مظهرا هاما من مظاهر 

على  Cozzarelli(1993)، كما أسفرت نتائج دراسة  Chawarzer (1992)هذا اإلحساس بالتحكم كما توصل إلیه 

و فیه تؤكد النظریة  .و تجاوزها  الفعالیة الذاتیة في التكیف مع الضغوط أهمیةعلى  لإلجهاضنساء تعرضن 

تعود أساسا إلى ضعف الشعور بالفعالیة في التحكم في التهدیدات  المعرفیة االجتماعیة إلى أن ردود الفعل السیئة

 ,Bandura) .یر مؤثرةفاعتقاد األفراد بفعالیتهم یجعل هذه الضغوط غ. غیر السارة، و التجارب المتعرض لها
1998,p . 396)    

  :تنشیط إفراز الكاتیكوالمینات -2

هرمونات الهروب والقتال، یتم إفرازها بواسطة الغدد الكظریة ، كرد فعل للتوتر  الىالكاتیكوالمینات تشیر 

 ألدرینالینو تشمال تعمل كهرمونات و نواقل عصبیة). السمبثاوي(، وهم جزء من الجهاز العصبي الودي والضغط

تلعب دورا أساسیا في اآللیات التي تربط الدماغ بباقي الجسم، و على إفراز هرمونات  و الدوبامین، درینالینأوالنور 

  .الضغط التي تحفز الجسد لالستجابة لمواجهة الضغط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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و تؤكد دراسة االستجابات البیولوجیة للتهدیدات المدركة تحت مختلف مستویات الفعالیة الذاتیة على نتائج 

الفعالیة الذاتیة باستجابات بیولوجیة مكثفة للتهدیدات عبر زیادة إفراز متباینة، حیث یرتبط غیاب الشعور ب

و بعد تعزیز الفعالیة الذاتیة، فان إفراز هذه .  Dopac, épinéphrine, norépinéphrine: الكاتیكوالمینات

 لیة الذاتیة كدورالهرمونات ینخفض نسبیا بالرغم من التعرض لنفس الوضعیة التهدیدیة، و هو ما یعزز فكرة دور الفعا

    (Bandura, 1998, p. 401) .و مرضه في االستجابات البیولوجیة المؤثرة على صحة الفرد معرفي وسیط

  : تنشیط األندروفین -3

على أن غیاب الفعالیة الذاتیة  Banduraو یؤكد  .األلم إیقافدور المورفین في  األندروفینتلعب هرمونات 

  . في القدرة على مواجهة الضغوط هو ما یؤدي إلى تحریض إفراز هذه المادة

  :تنشیط الجهاز العصبي الذاتي -4

. على أهمیة االعتقاد بالفعالیة الذاتیة  في التأثیر على الجهاز العصبي الذاتي Bandura أكدت دراسات

علیها دراسته على أشخاص مصابین بفوبیا الثعابین إلى نقص ظهور  تأسفر من خالل النتائج التي  أكدحیث 

عند فئة األفراد  )تسارع ضربات القلب، ارتفاع الضغط الشریاني(االضطرابات أو التأثیرات على الجهاز العصبي 

و قد دعمت . بسبب تجنبهم مواجهة المواقف التي اعتقدوا أنها تفوق قدراتهم اللذین سجلوا قیمة مرتفعة لفعالیتهم الذاتیة

هذه الفكرة خاصة بعد تعزیز اعتقاد هؤالء األفراد بفعالیتهم الذاتیة، حیث أصبح بمقدورهم مواجهة نفس المواقف التي 

   (Bandura, 1998, p. 398) .تم تجنبها دون حدوث الرتفاع نشاط الجهاز العصبي الذاتي

  : التأثیر على الجهاز المناعي -5

حیث تحدث هذه . توصلت نتائج عدد من الدراسات تأثیر العوامل النفس اجتماعیة في الجهاز المناعي

التشریحیة، الكیمیائیة و الغدیة : بواسطة الروابط العصبیة (Immunorégulatrice)التأثیرات المناعیة التنظیمیة 

بین الجهاز العصبي  الخاصة (neuroanatomiques, neurochimique, neuroendocrinaux)الصماء 

: أساسیةیفة المناعیة من خالل ثالث طرق ظحیث یمكن للفعالیة الذاتیة أن تؤثر في الو . المركزي و الجهاز المناعي

         (Bandura, 2003, p.412). التوسط الضغوط، التوسط باالكتئاب، و التوسط بالتعلم

و هو ما تدعمه الدراسات . بالفعالیة الذاتیة من الخبرة الضاغطة و كذلك من النزعة االكتئابیةیقلل الشعور 

التجریبیة التي توصلت إلى أن األفراد اللذین تعرضوا لمثیرات ضاغطة و كان إدراكهم لقدرتهم على مواجهتها مرتفعا 

و الشعور بإمكانیة  ور بالرضا عن الفعالیة الذاتیةكما ارتبط الشع. حیث ابدوا تغیرات اقل في مستوى الكفاءة المناعیة

مواجهة الضغوط و القدرة على إدارتها بمعدالت أعلى في عدد الخالیا المناعیة، في حین یرتبط تدني مستوى الشعور 

 أجراهاالتي  Wiedenfled et al و قد توصلت دراسة. بالفعالیة الذاتیة بالكف المناعي و باألمراض المترتبة عنه

. تجریبیا تعزیز اعتقاد فعالیتهم الذاتیةو للضغوط المزمنة  همضیتعر بعلى أفراد یعانون من الفوبیا القصوى  1990في 

مختلف مظاهر و  الغدد الصماء/ و النشاط العصبي حیث سعى الباحث لقیاس قیم الفعالیة، تنشیط األجهزة المستقلة

 اكتساب الفعالیة ةالقاعدیة دون تعریضهم للضغوط الفوبیة، مرحل مرحلة المراقبة: النظام المناعي خالل ثالث مراحل
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من خالل سیطرة موجهة، و في مرحلة ثالثة  ةو التي یتحصل فیها الفوبیین على شعور متزاید من الفعالیة الذاتی

    .فعالیة قصوى لمواجهة الضغوط بعد حصولهم على الشعور الكامل بالفعالیة الذاتیة

حیث بلغ متوسط القیم للمستوى . تائج التغیرات الحاصلة في مكونات الجهاز المناعين) 05(و یوضح الشكل

  :القاعدي لمختلف التوظیفات المناعیة
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المئویة مقارنھ بالقیمة  بالبسبةنتائج التغیرات الحاصلة في مكونات الجھاز المناعي المعبر عنھا : )  05(رقم  الشكل
بعد الحصول على الفعالیة الذاتیة القصوى  وبالتعرض للضغوط المزمنة  في أثناء اكتساب زیادة في الفعالیة  (B)القاعدیة 

(Wiedenfled et al dans Bandura, 2003, p. 414)  
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قد أدى إلى للتحكم بالضغوط أن بناء شعور مرتفع من الفعالیة  النتائج المشار إلیها في الشكل السابق إلىدل تل

والزیادة في الكفاءة المناعیة  التحسین من مختلف مكونات الجهاز المناعي، مع اإلشارة إلى أن هذا التعدیلالتعدیل و 

للقول  (Bandura, 2003, p. 414) .، و لكن استمر مع مرور الوقتفحسب لم یكن عابرا ارتبط بظروف التجربة

فحسب و لكن تعمل أیضا على التعدیل  الیة الذاتیةن التحكم الجید في الضغوط المزمنة ال تثیر شعورا مرتفعا بالفعأب

مع العلم أن الفعالیة . المستمر یمكنها أن تكون بمثابة عوامل حمائیة ضد اآلثار المناعیة المضادة للضغوط النفسیة

تسبة الذاتیة المكتسبة بشكل حاسم یمكنها أن تقود إلى إحساس معمم بالقدرة على المواجهة أكثر من تلك الفعالیة المك

. بطریقة شاقة جراء التعرض للضغوط المزمنة و اكتساب مهارة التحكم بالضغط یمكنه تحسین التوظیف المناعي
(Bandura, 2003, p. 415)                 

  : األساس العصبي الفیزیولوجي للفعالیة الذاتیة -8-3 

    :یقول فیها Bouillerce et Rousseau (2001)في  Fischbachالتي كتبها " العقل و الدماغ" في مقالة

بأّنه من خالل تكثیف البحث في األساس العصبي للظواهر النفسیة العقلیة یفترض العلماء أن الفعالیات الذاتیة " 

تتعلق بأنواع مختلفة من الدفاعات العصبیة في الدماغ وذلك من خالل كیفیة عمل الخالیا العصبیة وكیفیة تخاطبها 

وصالت بین العصبونات بفعل یفیة انتظامها في شبكات موضعیة أو منتشرة، وكیفیة تغّیر المع بعضها البعض، وك

، ومن خالل التقدم الملحوظ في دراسة محتویات التحلیل هذه، توّصل العلماء إلى وجود نوع من الدفاعات الخبرة

فان العقل أكثر من مجرد وعي  وعالوة على ذلك. العصبیة التي تظهر وتختفي في أزمنة وأماكن معینة داخل الدماغ

أو قشرة مخیة فهو یشمل أیضا المحفزات و األمزجة والّرغبات، فالفرد لیس جسدا آلیا كما أن عواطفه تعتمد على 
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نصه بقوله أن حیاتنا الوجدانیة والفكریة تعتمد في حركتها وحیاتها على عمل  Fischbachلینهي ." عمل العصبونات

  .   باحات الترابط بین مدخالت الدماغ ومخرجاته العصبونات وتواصلها داخل

  :قیاس اإلحساس بالفعالیة الذاتیة -9

فهو المقاییس المستعملة في المجال،  أشهرمن  Ralf Schwarzerیعتبر مقیاس الفعالیة الذاتیة لصاحبه 

و یعتبر مقیاس . مقیاس یستعمل في العدید من المیادین العلمیة، التربویة و النفسیة یستند على علم النفس المعرفي

      الشعور بالفعالیة الذاتیة الخاص بمرضى السرطان من المقاییس العالمیة، تّم بناؤه بالتعاون بین أطباء مختصین

 Re-Mission  تنطبق أسئلته على ما جاء في لعبة الفیدیوو عاملین في مجال الصحة، المرضى وعائالتهم، 

  .لمعرفة دور هذه األخیرة في تفعیل وتشجیع اإلحساس بالفعالیة الذاتیة وسیتم تفصیل ذلك في الجانب التطبیقي

 :جودة الحیاة: المبحث الثاني

      حول المرض، مآله تعتبر تربیة مریض السرطان على المرض باألخذ بعین االعتبار اعتقاداته و تصوراته

ففهم المرض و ما یرتبط به من . و عالجه من الضروریات التي ال غنى عنها ألجل الحفاظ على جودة حیاة جیدة

   .عالجات و اكتساب مهارات یومیة بتبني سلوكات صحیة سلیمة یعتبر أساسیا في مسار العالج

   :الحیاة مفهوم متعدد المرجعیات جودة -1

الفلسفي، : تشیر جودة الحیاة لمفهوم واسع االستعمال و متعدد الجوانب، یرتكز على العدید من المجاالت 

االقتصادي و السیاسي، النفسي و االجتماعي، الطبي و العقلي، یستعمله  كل باحث حسب مفهومه و ما یستدعیه 

جودة : أو مماثلة  التي تطلق على مفاهیم قریبةمجال بحثه، حیث نجد في األدبیات العدید من التعبیرات و التسمیات 

: و هي مفاهیم تختلف حسب مظهرها. الخ ... الحیاة، الحالة الصحیة، جودة االهتمام الصحي، الرضا عن الحیاة

، ...)الرضا، السعادة،الراحة الذاتیة،(، المظهر الذاتي ...)ظروف الحیاة، الحالة الوظیفیة(المظهر الموضوعي 

، ثنائیة البعد )غیاب المرض(، أحادیة البعد )الصحة النفسیة(، أو عقلیة )الصحة العضویة(جسدیة المكونات ال

              (Bruchon-Schweitzer, 2002, p.44)). غیاب المرض و توفر الراحة في الوقت ذاته(

 ,Chateaux, Spitz)واتفق في مجمله على أنه مفهوم ذاتي متعدد الجوانب یصعب تحدیده كما یشیر إلیه 

و وجهة   ، )و األولیاء تقییم غیري من طرف الممرضین( خارجیة : و یتم مقاربته من عدة وجهات نظر  (2008

ما یسمح باستكشاف جودة الحیاة في عدة میادین، أربعة منها تعتبر ) تقییم ذاتي من طرف المریض ذاته(نظر داخلیة 

و الحاالت العاطفیة االیجابیة؛ المجال الجسدي الذي یهتم  الفرد المجال النفسي و الذي یختص بانفعاالت: أساسیة

بالصحة الجسدیة و القدرات الوظیفیة، المجال االجتماعي الذي یشمل العالقات و النشاطات االجتماعیة؛ المجال 

   .السوسیو اقتصادي الخاص بالرفاهیة المادیة

  :تاریخ ظهور مفهوم جودة الحیاة -2
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حیاة مفهوم قدیم ومفهوم عالمي رغم حداثته، وقد نقل عن سقراط قوله أنني أهتم بجودة یعتبر مفهوم جودة ال

كما أشار إلیه   .(Auquier et Iordonova, 2004, p.9)". حیاتي أكثر من اهتمامي بعدد األیام التي أعیشها

لوجود الذي یرغبه ، فهو كان یعتبر الحیاة الجمیلة كاختیار ل« L’Ethique à Nicomaque»في كتابه أرسطو 

   (Fayers & Machin, 2007, p.5). الفرد

بعد الحرب العالمیة الثانیة كمفهوم عام، و قد استعمله الرئیس  1950ظهر مفهوم جودة الحیاة في قد و 

لیبرز اهتمامه بجودة حیاة  "The Great Society"في خطابه  1964سنة  Lyndon.b.Johnson األمریكي

ثّم ظهر في بعض النصوص وبطریقة رسمیة في حولیات الطب الداخلي . (Leplège, 1999, p.11). شعبه
Annales de Médecine Interne و قد بدأ استعمال هذا المفهوم في الدراسات الطبیة منذ السبعینات . 1966في

ل األنجلوسكسونیة من و تجدر اإلشارة أنه بدأ االهتمام بجودة الحیاة بدایة في الدو . في مختلف االختصاصات الطبیة

أصبح تكرس له مجالت خاصة  و نتشر بعدها في باقي دول العالمیل  withley et Andrew (1976)طرف 

 Quality of Life Research, Journal for Quality of Life Measurement, Health and»كمجلة

Quality of Life Outcomes» ، المقاالت حول الموضوع لمئات إضافة .(Bruchon-Schweitzer, 2002, 
p.44) 

 األسستطور  أعقابقد ظهر في  Brousse et. Boisaubert (2007) الحیاة كما یقول جودةو یبدوا أن 

   :لطبي؛ المرض، المریض و الطباالثالث في المجال 

فانطالقة الطب الحدیث خالل النصف األول من القرن العشرین قد سمح بالسیطرة : اوجهته تقد غیر  ضفاألمرا ®

أضعاف على مدى القرنین و تضاعفت أمد الحیاة إلى ثالث . على اكبر األمراض المعدیة في الدول الصناعیة

لمآل الحیوي للفرد و شهدت أواخر القرن العشرین عندئذ غزو األمراض المزمنة التي ال تودي با. االماضیین في أوروب

على المدى القصیر و لذلك فإن عالجاتها سعت إلى البحث ابعد من الزیادة في البقاء على قید الحیاة فقط بتحسین 

  .الحیاة جودةاالجتماعیة للمرض، بمعنى المساهمة في تحسین یة، النفسیة و االنعكاسات الجسد

      فالمریض قد تكیف مع مرضه و عالجه، و أصبح یسعى للحصول على المعلومات: تغیرت توقعات المرض ®

و التي یتم الحصول علیها من خالل التحاور مع طبیبه أو عن طریق الوسائط اإلعالمیة المتعددة و أصبح كل فرد 

  . یرید الحكم على صحته و إبداء وجهة نظره الخاصة

ففي نهایة القرن العشرین أیضا تحولت العالقة : دة الطبیة و التكفل الصحي منعطفا واضحاكما شهدت اإلرا ®

فوضوح المعلومات و استقاللیة المریض دفعت به للمشاركة في ". األبوي"مریض و التي أخذت المنحى  -طبیب

فلم . مریض -قدة العالقة طبیبالمتعلقة بالعالج و تقدیم أحكامه الذاتیة، و هو ما شكل مفتاحا لفك ع هاتخاذ قرارات

 .حیاته جودة و اهتماماته أصبح یهتم ب یصبح الطبیب المقرر الوحید، و ألجل فهم أفضل ألولویات مریضه

قد سمح  الباحثین على حد تعبیر"  الصعبة و الجذابة"فمساهمة العلوم اإلنسانیة جنبا إلى جنب مع باقي العلوم التقنیة 

   .و بالتالي االستفادة بمكاسبها الثانویة ة المرضى التي لم یكن یولى لها الكثیر من االهتمامحیا جودةباالنتباه أكثر ل

و انضم تبعا لذلك هذا المفهوم إلى باقي تدابیر التقییم الطبي . حیاة مرضاهم جودةو علیه یحرص األطباء لقیاس 

   (Brousse et. Boisaubert, 2007, p. 459)...) البیولوجیة، التحالیل، التصویر الطبي(
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 : الحیاة جودةتعریف  -3

طرحت العدید من التعاریف حول جودة الحیاة، تختلف باختالف المدارس والتوجهات واختالف موضوع القیاس 

أنه  Leplège (2008)و  Bruchon-Schweitzer(2002) و یبقى كما یقول. واألهداف التي یسعى لتحقیقها

و تشیر إلى تقدیر الفرد داخلیا لحیاته . ب إعطاء تعریف محّدد له كونه ذاتي و ضمني و متعددة العواملمفهوم یصع

  (Klein, 2011, p.28) .الحالیة

كل الرضا و عدم الرضا الذي یختبره الفرد بخصوص "  Brousse, Boisaubertو تظهر جودة الحیاة حسب

على الحیاة الیومیة للمریض ... ما یعكس تأثیرات المرض، عالجاته، قرارات الرعایة الصحیة" و هي أیضا " حیاته

  (Brousse, Boisaubert, 2007, p.459)." في محاولة للتقرب من وجهة نظره

بأنها إدراك الفرد لوضعه في الحیاة "  Fayers & Machin(2007) هكما ذكر   OMSوتعرفها منظمة الصحة العالمیة

. و تخوفاته      ضمن محتواه الثقافي ونظام القیم الذي یعیش بداخله في عالقته مع أهدافه وتوقعاته، مصالحه، قیمه

اعتقاداته فهي حقل واسع یشمل الروابط المعقدة بین الصحة الجسدیة للفرد وحالته النفسیة، اتجاهات الفرد و 

و یضیف الباحث قائال بأنها مجموع الظروف التي تساهم . الشخصیة، عالقاته االجتماعیة وعالقته مع بیئته المحیطه

في جعل حیاة الفرد حیاة ممتعة ومریحة، سواء تلك الظروف الخاصة بالفرد أو الظروف الخاصة بالبیئة الخارجیة أو 

و بأنها تستند إلى الحالة العقلیة، النفسیة والجسدیة بدرجة  (Peslin, 2004, p.11) .الظروف التي تجمع بین االثنین

و جودة الحیاة تعتمد على الحكم الذي یحمله  أكثر ولیس فقط االهتمام بالحالة الصحیة وغیاب المرض العضوي،

   (Letzelter, 2000, p.5). الفرد عن نفسه

القدرة على : تشمل على مكونین اثنین على األقلإلى حالة من الرفاهیة التي  Cook Gotayو تشیر حسب 

االجتماعیة، و رضا المریض بخصوص ، تحقیق نشاطات الحیاة الیومیة و التي تعكس الرفاهیة البدنیة، النفسیة

و الفجوة بین   إلى المساحة و et Brédart, 2005, p.8)   (Dolbeault.مستوى توظیفه و التحكم بالمرض

   Calman.  (Dolbeaultحیاة أفضل حسب  جودةه الفجوة مع اته، حیث یرتبط تقلص هذو انجاز توقعات المریض 

    et Brédart, 2005, p.8) و حسبNordenfelt  الحیاة جودةمفهوم  نه عادة ما یتم الخلط بینإف (Quality 

of life) الحیاة المرتبطة بالصحة جودةب(health related quality of life)  الحالة الصحیة  و(health 

status)  الراحة الذاتیة(well-being) . حیث تعتبر جودة الحیاة المفهوم األكثر شمولیة و األكثر تكامال، فجودة

قد تشكل شیئا فشیئا على مر الزمان من خالل تكامل عدد من المؤشرات من و ". تشكیلة لعدد من األبعاد"الحیاة هي 

  Bruchon-Schweitzer (2002)الذي أشار إلیه Nordenfeltهو ما أوضحه و . و عقلي  أصل فلسفي، طبي

   : الشكلهذا في 

  Nordenfeltمؤشرات جودة الحیاة حسب : )06(شكل رقم                

(Bruchon-Schweitzer, 2002, p.49)  
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السعادة

نوعیة الحیاة

الصحة العقلیة

الصحة الجسدیةالراحة الذاتیةالراحة المادیة

  

و في تحلیل  . وقد حاولت لجنة المصطلحات اإللمام بالمفهوم و مناقشة المفردات اللغویة العامة و المتخصصة منها 

معجمیة إضافة للنصوص باالعتماد على مقاربة   Candel et Duboisحاول كل من" جودة الحیاة" لغوي لعبارة 

و توصال     .أو المریض اء كان ذلك عند الطبیبالطبیة و مقاالت في مجاالت الصحة التعریف بحدود المفهوم سو 

مجموع الظروف المساهمة في " إلى أن القوامیس العامة و القوامیس الطبیة المتخصصة تتفق على نفس التعریف 

". و رفاهیته   تقییم إدراكات المریض حول تأثیر المرض و عالجاته على راحته  و بأنها...جعل حیاة الفرد منسجمة

 كما یقول الباحثین بأنه و بالرغم من تطور المفهوم منذ الخمسینات عندما برزت العالجات في حقل األمراضمع العلم 

و النصوص الطبیة إال انه   لم یتطور على مّر السنین، و على الرغم من استنباطه من القوامیسإّال انه المزمنة 

  (Candel et Dubois, 2005, pp: 18, 19) .مستوحى من الحقل النفسي أكثر منه من المجال الطبي

بتلخیص النقاط   (Klossek et al, 2003, p. 4) ,(poirier & al, 2010, p. 358) و على العموم، فقد قام

  :الحیاة و تتمثل في جودةالمشتركة بین عدد من التعاریف المقدمة حول 

  .أهمیة إدراك المریض لمرضه -

  .الحیاة ال یرتبط بالصحة فحسب، فهو اشمل و أوسع من الحالة الصحیة و الرفاهیة جودة -

الحیاة متعددة العوامل، لدیها العدید من األبعاد في العدید من المیادین و ال یمكن أن تتلخص في مؤشر  جودة -

  .لتوظیفات الثالثفهي تعكس التوظیف الجسدي، النفسي و االجتماعي، أو العوامل المؤثرة على هذه ا. عام

  .   الحیاة أن تتغیر من ثقافة ألخرى جودةیمكن ل -

الحیاة بالتقییم الذاتي و تختص بالتجارب الداخلیة التي عاشها الفرد و بإدراكاته و المعنى الذي یسنده  جودةترتبط  -

  .فكل فرد هو مرجعیة ذاته. لتجربته استنادا الحتیاجاته ، مصالحه و توقعاته الجدیدة

  :الحیاة جودةأبعاد  -4

   یتفق الباحثون على اعتبار جودة الحیاة كمفهوم متعدد األبعاد تختلف باختالف األهداف التي یسعى لقیاسها

  .و التي تتلخص في اربع محاور أساسیة تندرج تحتها باقي األبعاد
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عدة الطبیة، استقاللیة الجسدیة، بعد الصحة البدنیة المشتملة على النشاطات الیومیة، التبعیة لألدویة و المسا -

 . الطاقة و الحیویة، القدرة على العمل

الحصر، االكتئاب، الحزن، (، إدراك الصحة، المشاعر السلبیة المظهرصورة الجسم و  : البعد النفسي السیكولوجي -

ات، االعتقادات الشخصیة، ، تقدیر الذ...)التفاؤل، الرضا العام حول الحیاة المعاشة(و المشاعر االیجابیة ...) الیأس

 ...التعلم و المعرفة

  . العالقات الشخصیة، النشاطات المرتبطة باألدوار االجتماعیة، المساندة االجتماعیة: البعد االجتماعي -

     إتاحة العنایة : البعد البیئي و المتضمن للموارد المالیة، الحریة، األمان، السالمة، العنایة الطبیة و االجتماعیة -

... و النشاط و نوعیتها، ظروف الحیاة والمحیط العائلي، فرصة الحصول على معلومات جدیدة، الترفیه

)2011,p.12   (Rotonda,   

    (Brousse et. Boisaubert, 2007, p. 459).الراحة، النوم، التغذیة األلم، الوهن،: البعد الجسدي -

       أخرى تتمثل في البعد االقتصادي، المادي أبعادا  Avis, Smith, McGraw et al (2005)و یضیف

مستوى توظیف الفرد على هذه األبعاد، و كذا رضاه : حیث یتم تقییم هذه األبعاد جمیعها على مستویین. و الروحي

  . عن مستوى هذا التوظیف

  لماذا االهتمام بجودة الحیاة ؟ -5

         تكوین العاملین بمجال الصحة للقرن الحادي  «في تقریرھا حول OMSمنظمة الصحة العالمیة  أولت

و هو ما . حیاة المرضى جودةو األولویة لتحسین  ىاألهمیة الكبر ، 2005في  »تحدي األمراض المزمنة: و العشرین

فلماذا كل . أصبح یؤخذ به فعلیا في كل الدول المتقدمة و أصبحت قوانین الصحة العامة تفرض ضرورة االهتمام بها

  الحیاة؟  جودةاالهتمام ب هذا

لتحسین جودة حیاة األفراد  2011- 2007رئیسي اللجنة التوجیهیة إلعداد مخطط  و كإجابة على التساؤل یقول

  :Castex et Houssin (2007)اللذین یعانون من األمراض المزمنة 

  .أكثر فعالیةفي االعتناء بمرضه و تسییره، كلما كان التكفل الطبي  المریض أشرككلما  ألنه - 1

إن ألن العدید من المضاعفات یمكن تجنبها أن كان المریض على بینة من المخاطر المرتبطة بمرضه، و  - 2

  .علیة جیدةفعلى اكتساب ردود  أیضا ساعدناه

بسبب الزیادة في أمد الحیاة و التقدم الطبي، فسیكون هناك تزاید في نسبة األشخاص الذین سیتعایشون مع  - 3

  .المرض

  .  إلزامیة التكیف مع نظام الرعایة الصحیة - 4

  و ألنه یمكن في الكثیر من الحاالت التقلیص بطریقة معتبرة من اآلثار الجانبیة لألمراض على حیاة المرضى،  - 5

  .   و من العجز الذي یسببه المرض و القیود التي یفرضها المرض عل المریض

أو نجاح   حیاة المرضى، وبسبب غیاب مؤشرات واضحة لقیاس تأثیرالحاجة لقیاس أفضل لتأثیر األمراض على - 6

  .التكفل
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یساهم ذلك في مساعدة كل مریض على التعرف أحسن على مرضه ألجل التسییر الجید له، توسیع الممارسة سو 

  . حیاتهم جودةالطبیة نحو الوقایة، تسهیل الحیاة الیومیة للمرضى و فهم أفضل لتأثیر المرض و تبعاته على 

الحیاة تعكس  جودةأن النتائج المرتبطة ب إلى Conroy, Brédart et Briançon ( 2005)و قد أشار 

. إدراكات المریض حول مآل المرض لدیه و الناجمة عن تأثیر السیرورات النفسیة مثل التفاؤل، األمل و الروح القتالیة

      المجال الصحي بصفة عامة لیحصل تقّبال للعالجالصحة و  نحو هالمریض یحّسن من إدراكات ةحیا جودةفتحسن 

  .و الدواء

                                              :عالقتها بالصحة جودة الحیاة في -6

بأنها تكامل  1947الصحة في OMSأهداف الطب و لقد عّرفت  تطّور مفهوم الصحة بتطور نشاطات و

كما  ،حیاة المریض جودةو فیه إشارة لالهتمام ب. الراحة الجسدیة، النفسیة و االجتماعیة و لیس فقط غیاب المرض

على أهمیة التكفل الجید باألفراد المصابین بأمراض  2003في تقریر لها أصدرته في  (OMS)ركزت هذه المنظمة 

من  التغّیر الجذري و النموذجي الهتمامات القطاع الصحي من خالل المرور: هامحاور نذكر من بین 8مزمنة في 

حیاة المریض، كما دعت  جودةمقاربة بیوطبیة تهتم بالمرض و المستشفیات لمقاربة شاملة تهتم بالصحة عموما و ب

   (Auquier et Iordonova, 2004, p.13). و عائلته لتركیز العالج و االهتمام بالمریض

 :جانب من إلیها نظرنا إذا إال الحیاة جودة أهداف و مفهوم في التحكم یمكن ال أنه النفس علماء یرىو 

 (Marilou Bruchon-Schweitzer, 2002) االجتماعي التفاعل و االنفعالیة، و العقلیة الصحة الجسمیة، الصحة

 في العالمیة الصحة منظمة به جاءت ما على مضمونه فيیركزون  نرى بأنهم النفس لعلماء االتجاه هذا خالل منف ،

   .علیها الحفاظ كیفیة و اإلنسان بصحة وثیق بشكل مرتبطة إلیهم بالنسبة الحیاة جودة أن أي الصحة، لمفهوم تعریفها

  

  

 :في مجال الصحة الحیاة جودةتطور مفهوم  -6-1

 جودةاالهتمام الفعلي ب أن، إال انه تجدر اإلشارة 1990الحیاة المرتبط بالصحة في  جودةبالرغم من ظهور 

خالل األیام العالجیة  Lariboisièreفي 2002أكتوبر 25الحیاة كما یعرف الیوم في اتصالها مع الصحة، بدأ في 

و تهتم .  (Peslin, 2004, p. 19). المقامة هناك في بحث حول المختبرات الصیدالنیة و حول ترخیص بیع األدویة

أو التدخالت الصحیة  الحیاة المرتبطة بالصحة، و تهتم بتأثیر المرض جودةالحیاة المرتبطة بالصحة بمكونات  جودة

و علیه  فمن المحتمل أن یكون من  (Lelorain, 2009, p.25). على الحیاة الیومیة للمریض من خالل وجهة نظره

   (Leplège, 2008, p. 196) .الحیاة العامة و جودة الحیاة المرتبطة بالصحةالوهم التمییز بین ما هو جودة 

ارتكزت بدایة أبحاث جودة الحیاة المرتبطة بالصحة على تدخل االضطرابات الوظیفیة على الصحة، أدرج بعد  

عتبار االعراضیة و علیه تم األخذ بعین اال. ذلك التوظیف االجتماعي، ثم إدراج البعد العقلي في بدایة الثمانینات

فدراسة جودة الحیاة المرتبطة بالصحة لم تعد تهتم بتقییم األعراض المرتبطة . النفسیة و كذا االعراضیة الجسدیة
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بالمرض فحسب، بل و بتقییم األعراض الحصریة و االكتئابیة، و كذا تأثیر المرض على المحیطین خاصة في 

    ,p.11   (Rotonda,2011. (األمراض القلبیة و السرطانیة

 :الحیاة في اقتصاد الصحة جودة -2 -6

 جودةبالموازاة مع المؤشرات الكالسیكیة، كإحصائیات المرض و نسبة الوفیات فقد أصبح یعتمد على مقاییس 

الحیاة و التي أصبحت من األدوات األساسیة لتقییم صحة الشعوب حیث یقوم الساسة في میدان الصحة سنویا 

الحیاة و خاصة بالنسبة  جودةبتشجیع الباحثین و تمویل المختبرات بأموال ضخمة لتعمیق البحث فیما یخص 

أسباب تراجع المرض عند بعض و ذلك من خالل البحث في  ...)كالسرطان ؛ السیدا (لألمراض المستعصیة 

 و حتى نجاتهم في بعض الحاالت حیث تعود هذه البحوث بالدرجة األولى بالفائدة على میزانیة مالمرضى؛ صموده

    ,p.13) (Letzelter ,2000 .الدولة

أن المستحدث أو المستجد لیس البحث في   Pascal Auquier et Teodora Iordonova (2004)ویقول 

نما اإلرادة الطبیة في استعمال أداة للقیاس تسمح بتكمیم جودة الحیاة هذه من خالل استجابات المریض  جودة الحیاة وإ

بینما كان االهتمام في السبعینیات ینصب حوله القیمة "أنه   Bergt Jônssonو صرح . عن األسئلة المطروحة

بیة و المداخیل وفوائد الربح المحّققة من التقدم الطبي فإنه بالموازاة وبعیدا عن النشاطات العیادیة في والمیزانیة الط

أو تباطؤ المرض أو بالعكس  استغلت لفهم تراجع المستشفیات والعیادات الطبیة كانت تقام دراسات إبیدیمیولوجیة

معیاري یعتمد علیه حیث ظهر بدایَة مقیاس  ، لكن دون توفر مقیاس1987استفحاله في أواخر الثمانینات في

QALY:Quality Ajusted Life Years  لیترجم إلى اللغة الفرنسیةAVAQ  :Années de Vie Ajustées sur 

la Qualité، 

ثّم تّم توسیع اهتمامات جودة الحیاة إذ لم یعد یحّدد في أسئلة تقنیة تخص القیاس فقط وأصبحت أدواتها تجد معناها 
 ,Peslin) .یة تمّس جوانب الفرد ككل، كوحدة ینتمي لمجتمع معین، لتصبح مسألة سیاسیة متجّذرة وعمیقةفي رؤ 

2004, pp. 12, 13)   

 :بالصحة المرتبطة الحیاة جودة تعریف -3 -6

طرحت العدید من التساؤالت حول اثر مختلف المتابعات العالجیة في األمراض المزمنة من منظور االهتمام 

-Bruchon) ).عدد السنوات المضافة لحیاة المریض(أكثر من االهتمام الكمي ) راحة المرضى(النوعي 

Schweitzer, 2002, p. 46) . و اقترح  الحیاة في ارتباطها بالصحة جودةكما طرحت العدید من التعاریف حول

تلك التي یمكن تعدیلها الحیاة في المجال الطبي للمظاهر المرتبطة بالصحة أي ب جودةاألطباء لتقلیص تعریف 

و التي تتضمن (QdVLS)  الحیاة المرتبطة بالصحة جودةو بالتالي نتحدث عن قیاس . أو عالجه/ بالمرض و

هو  QdVLS فإذا قیاس. الخ...و مظاهر أخرى كصورة الذات المجاالت الجسدیة، النفسیة، العالئقیة، االعراضیة،

المقدمة من فالتعاربف  ، (Klein, 2011, p.28) المریض لواقع حالته الصحیة إدراكتقییمات ذاتیة ترتكز على 

حول جودة الحیاة المرتبطة بالصحة أحدثت قطیعة مع تعریف منظمة  Health Related Quality Of Lifeطرف 

OMSاقتصرت على مجال الصحة، األعراض، العالجات ، حیث ...(Samier, 2006, p. 13)   
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 األداء و والدور  والجسدیة النفسیة للحالة األمثل المستوى ":أنها على بالصحة المتعلقة الحیاة جودة تعرف

میادین  أربعتعریفها وظیفیا من خالل تصورات المرضى عن قدراتهم في  و یتم .به األفراد یقوم الذي االجتماعي

الحیاة  جودةف. و األعراض لعالقات االجتماعیةالرفاهیة الجسدیة و النشاطات الیومیة، الرفاهیة النفسیة و ا :رئیسیة

 من هي القیاس خالل لها المخصصة النسبیة واألهمیة األبعاد هذه وتحدیدالمرتبط بالصحة مفهوم متعدد األبعاد، 

فهو مفهوم نسبي و یشیر لمستوى من الرضا في مقابل . كونه مفهوم فردي و ذاتي على حد سواء الرئیسیة القضایا

 Brousse). و هو أیضا مفهوم ذاتي تطوري حسب مراحل المرض. قدرات الفرد الحالیة مقارنة مع ما یعتبره مثالي
et. Boisaubert, 2007, p. 460)     

 المستویات أعلى إلى بصحته الفرد ارتقاء إلى بالصحة تهدف علقةالمت الحیاة جودة أن القول یمكننا و منه 

 في التحكم جتماعي،الا هتفاعل العقلیة، الجسدیة، صحتهب ترتبط التي المجاالت مختلف في ممكن قدر بأكبر

  .الخ ...اآلالم مقاومة ،هانفعاالت

المریض مرضه یومیا، وهذا ما سیكون دراسة جودة الحیاة في الطب تعتبر طریقة لتقییم الطریقة التي یحیا بها ف

بمثابة قاعدة معلوماتیة ینطلق من خاللها العیادي كمؤشر ومعیار لتوجیهه، كما یتخذها المعالج بنفس األهمیة لتناوله 

الهدف منها، فردنه العالج وجعل الطب ذو توجه إنساني دون أن تفقد متطلبات الطب  ،نتائج التحالیل أو األشعة

 .Brousse et). الحیاة جودةفاألبحاث اإلكلینیكیة ال یمكنها تجاهل تقییم  (Letzelter, 2000, p.6). قیمتها
Boisaubert, 2007, p. 460)    

  :الحیاة في مجال السرطانات جودةمفهوم  -6-4  

 األطباءو  ا ملحوظا، فازدادت التخصصات الطبیةتقدم في السنوات األخیرة التطورات التكنولوجیة أظهرت

المتزاید باستمرار، ناهیك عن األدوات و األجهزة الثقیلة التي ترغم األطباء  الخبرة التقنیة جراءاتالمختصین إضافة إل

للتعامل معها بطریقة آلیة تقنیة و التقدم بإیقاع مكثف ُیترك فیه مساحة صغیرة  للتحاور و التعامل مع المریض 

و االهتمام ... عن انشغاالت المریض الصحیة، الجسدیة، النفسیة و االجتماعیة، مبتعدین بذلك هكانسان له احتیاجات

  .حیاة المریض عامة جودةبتقدیر 

تنظیم متعدد التخصصات و تسمح بالتعاون بین عدد من السرطانات ترتكز الهیكلة العالجیة على و في مجال 

    على أهمیة القیام ببعض التعدیالت و یجمع هؤالء المختصین . المختصین المكلفین باالهتمام و التكفل بالمریض

و التسویة باقتراح الرعایة على مقربة من المریض و األخذ بعین االعتبار خصائصه الفردیة و ممیزاته الشخصیة، 

المریض جزءا  إلعطاء و أصبح ُیهتم بمكانة المریض في اخذ القرارات المتعلقة بمساره العالجيتیاجاته و توقعاته، اح

و أصبح االهتمام     . من مسؤولیة عالجه و اخذ الدور االیجابي فیه والتعاون بین المریض و الطاقم الطبي المعالج

لكم و الكیف في الوقت ذاته؛ بمعنى االهتمام بعدد األیام التي في میدان األمراض السرطانیة حالیا   یوجه نحو ا

  (Dolbeault et Brédart, 2005, p.7) . یعیشها و كذا نوعیتها

من عالج كیمیائي، جراحة، عالج إشعاعي، عالج " العنیفة"السرطان كمرض یستدعي العدید من العالجات ف

-Bruchon). أكثر من توجیهه إلبقاء المریض على قید الحیاة جودةیستوجب توجیه االهتمام لجانب ال...) هرموني

Schweitzer, 2002, p. 46)  .  
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حیاة  جودةإلى أن االهتمامات األولى حول  (Dolbeault et Brédart, 2005)ذھب إلیھ  كمااإلشارة  و تجدر     

فعندما یكون تمدید  .انیةالمرضى و البحوث التي أقیمت حول الموضوع انصبت بدایة في مجال األمراض السرط

هكذا تعبر الباحثة عن ضرورة . (Bacqué, 2005, p. 3)." الحیاة تصبح رهانا صعبا جودةالحیاة مستحیال، فان 

و تسترسل قولها بان االهتمام لم یعد موجها لعدد األیام التي سیبقى المریض . حیاة مرضى السرطان جودةاالهتمام ب

بمعاییر تقدیره نحو ذاته، و لم یعد التقییم ینصب نحو تأثیر السرطان و عالجاته  فیها على قید الحیاة و حسب بل

، بل االهتمام  1949في  Karnofsky الطبیب  على المرضى كما طالب به المختص في مجال العالج الكیمیائي

تُتناول بكثرة في میادین بما یناسب المریض بإدماج مقاربة أخالقیة و االهتمام بالقیم اإلنسانیة و التي أصبحت 

    (Dolbeault et Brédart, 2005, p.4) .البحث

 Karnofsky et الحیاة في مجال السرطانات تعود إلى  جودةفالمحاوالت األولى التي سعت إلى االهتمام ب

Burchenal  رطان حیث سعى الباحثین إلى ابتكار مقیاس لتقییم تأثیر الس. كما تمت اإلشارة اله سابقا 1949في 

و یتمثل . و عالجاته على التوظیف الجسدي للمرضى المصابین بسرطان الرئة في أثناء خضوعهم للعالج الكیمیائي

و التي یقوم الطبیب المعالج بتقییمها دون األخذ بعین " échelle de Karnofsky KPS "في مقیاس كارنوفسكي 

و درجة التبعیة الجسدي  السرطان و عالجه على التوظیفتأثیر االعتبار لرأي المریض المعني، و یهتم بتقییم 

 ,Klein, 2011) .الحیاة المقدم في الوقت الحالي جودةو یبتعد عن تعریف . للمرض، فهو یهتم البعد الجسدي فقط

p.29) .أي من عجز االهتمام بالذات إلى 100إلى  0من  مؤشرات تقدر بعشر درجاتیعرض  كارنوفسكي مقیاسف ،

مثال إلى غیاب اإلشارات الوظیفیة أي غیاب  %100حیث تشیر النسبة  القیام بالنشاطات االعتیادیة ىالقدرة عل

و العنایة الطبیة المعتادة، في حین تشیر القیمة  إلى ضرورة تقدیم مساعدة مؤقتة للمریض %50إشارات المرض، 

حیاة  جودةتصمیم أدوات خاصة لقیاس  و تم بعدها و وضع تعاریف إجرائیة خاصة بالمرض  و  .إلى الموت 0%

  .المصابین بالسرطانات و التي لم تعد تقتصر على أضرار العالج الخارجیة لكنها وجهت خصیصا إلدراك المریض

 EORTC  (European Organisation for Research andالحیاة جودةو یمكن اعتبار تشكیل مجموعة  

Treatment)   بـ     دة الحیاة في مجال السرطانات، و هو ما یسمى حالیا كانطالقة لتقییم جو  1986سنةQLQ-

C30 قام  1987، و فيZittoun et Schraub  بإدراج جودة الحیاة ألول مرة في فرنسا بمساعدة المؤسسة الفرنسیة

 National Cancer (NCI)قام معهد الوطني للسرطان بالوالیات المتحدة األمریكیة  1990و في . للسرطان

Institute  نجلترا، با 1993في . بإنشاء ورشة لتحدید مكانة تقییم جودة الحیاة في الدراسات اإلكلینیكیة للسرطانات

بالتعاون مع وزارة الصحة بان تؤخذ جودة   Medical Research Council (MRC)طالب مجلس البحوث الطبیة

كما ادمج وزیر الصحة الفرنسي . بعین االعتبار في التجارب السریریة) اقتصاد الصحة(الحیاة و المصاریف الصحیة 

  .   Klein, 2011, p.29). تقییم جودة الحیاة في البرامج االستشفائیة للبحوث السریریة اإلكلینیكیة 1995في 
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  تحدید المیكانیزمات التي یؤثر بھا العالج على جودة الحیاة): 07(شكل رقم 

(Samier, 2006, p. 17)  
  

  

و بسبب تعدد السرطانات إضافة إلى تعدد المتغیرات السوسیودیمغرافیة للمرضى و كذا المتغیرات الطبیة، فإن 

لذا فقد اهتم عدد من . حیاة المرضى تجعل من الصعب وضع استنتاجات عامة جودةتأثیر هذه المتغیرات على 

حیاة مرضى السرطان خالل عدة مراحل بعد  جودةب (Le Corroller-Soriano, Bouhnik, Auquier) الباحثین

و هو ما لخصته  . الحیاة على المدى القصیر و على المدى البعید بعد السرطان جودة، تعرضهم لإلصابة السرطانیة

(Lelorain, 2009, pp. 28,31) على النحو التالي:  

في  Bloomمراحل حسب ما تناولته دراسات  3فیه  :الحیاة على المدى القصیر بعد السرطان جودة -)1

2002 ، American Cancer Society  و دراسةDrees  وتتمثل هذه المراحل في. 2008في:  

  .الجانبیة تأثیراتهو التي تهتم بالعالج و  "acute survival"السنة األولى بعد تشخیص المرض -

       أین ما یزال خلل التوظیف الجسدي "extended survival"السنة الثانیة، الثالثة و الرابعة بعد التشخیص  -

  .و النفسي حاضرا، إضافة للتخوف من احتمال انتكاس الحالة الذي یبقى واردا في هذه المرحلة

   .و التي تدعى بمرحلة تراجع المرض "permanent survival"السنوات الالحقة بعد ذلك  -

و تشیر للمرحلة الممتدة بعد الخمس سنوات أو أكثر أن لم  :عد السرطانب بعیدعلى المدى ال الحیاة جودة -)2

    یحدث انتكاس لحالته الصحیة، و هو ما یسمى بمرحلة الشفاء حسب ما اتفقت علیه المؤسسات الصحیة األوروبیة

  .و األمریكیة

  :قیاس جودة الحیاة -7

 المفهوم لضبط مقاییس إیجاد محاولةل بالصحة المتعلقة الحیاة جودة مفهوم بها یهتم التي المجاالت تعدد أدى 

 Auquier et) .تكمیم تصورات المریض حول المرض و العالج لیسهل التعامل معهاو  اإلمكان قدر محدد إطار في
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Iordonova, 2004, p.19) ،إضافة للبحث عما یالءم المریض وبالتالي العمل على تحقیق رغبات المریض

یدرج الباحثان  إذ(Peslin, 2004, p.14) . ومساعدته على مواجهة مرضه بطرق وضمانات علمیة، وتكفل نفسي

رضا اوكوي و سیمیوني أهمیة تقییم جودة الحیاة ضمن نقطتین أساسیتین؛ تلك الخاصة بالمریض ألجل تحسین ال

نحو العالج و العنایة الصحیة، تحسین تسییر المرض من طرف المریض، تحسین االلتزام بالعالج، تحسین جودة 

و أصحاب القرار ألجل مساعدتهم   و الباحثین نو تلك الخاصة باإلكلینیكیی. معاَلج هذا من جهة –العالقة معاِلج 

على التعرف على معاییر االستجابة للعالج، مساعدتهم على اتخاذ القرارات في التطبیق العیادي و تسهیل الحوار مع 

المریض بخصوص مختلف الطرق العالجیة، و االستناد إلیه كمرشد لمآل النتائج المترتبة عن هذا 

      (Auquier et Simeoni, 2010, p.23).جالعال

     الحیاة؛ الطبیب جودة لقیاس الجهة التي تستدعي اإلجابة حول Slevin و في إجابة على تساؤل سیلفان

و جود عالقة ارتباطیة ضعیفة بین القیاس المنجز من طرف األطباء حول دراسة الباحث أظهرت ؟ أم المریض

و فیه تظهر ضرورة استجابة  (Samier, 2006, p. 14).المرضى و بین ذلك المنجز من طرف المرضى أنفسهم

    (Candel et Dubois, 2005, p.19)  .حیاته تقییما موضوعیا جودةالمریض بنفسه على المقاییس ألجل تقییم 

و لقد قامت العدید من الدراسات للبحث عن الفروق التقیمیة التي یسعى الطبیب المعالج للبحث عنها عن تلك التي 

فبینما یسعى الطبیب لتقییم . یقها وكذا عن تلك التي یسعى أقارب المریض التوصل إلیهایسعى المریض لتحق

اإلشارات المرضیة وأعراضیة المرض، فإن أولویات تقییم المریض تتجه لما یشعر به، والسعي لتخفیف اإلحساس 

ى لسلوكیات وموقف باضطهاد المرض وعالجه كما یدركها هو، بینما یولي األقارب والمحیطین األهمیة الكبر 

  ،(Auquier et Iordonova, 2004) یرى العدید من الباحثین كما (Peslin, 2004, p.14) .المریض
(Lelorain, 2009) ،(Auquier et Simeoni, 2010)    بضرورة االھتمام بجودة الحیاة حسب أراء أباء

  . إن كان هذا األخیر طفال أو مراهقا المفحوص

؛ منها المقاییس العامة (Samier, 2007, p. 18).مقیاس صادق حول جودة الحیاة 422و یتوفر حالیا 

، و مقاییس خاصة تسمح بتقصي SF-36 MOS :Short_Form 36  Medical Out cames Study كمقیاس 

 (Klein, 2011, p. 35). دقیق لألبعاد المرتبطة بمرض معین، و تكون أكثر حساسیة للتغیرات من المقاییس العامة

   Pediatric scales Cancer Module Quality of Life  (Peds QLCM)مقیاس و یعتبر

هو المقیاس الذي تّم اعتماده  من المقاییس الخاصة بأمراض السرطان عامة، و MAPIالمصمم في مخابر 

  .والذي سیتم نتناوله بالتفصیل في الجانب التطبیقي في دراستنا هذه

 :  الحیاة جودةألعاب فیدیو الصحة في عالقتها بالشعور بالفعالیة الذاتیة و  -8

یمثل هذا المخطط ارتباط للمتغیرات التي تّم تناولها في موضوعنا في جزءه األول، قد تّم االعتماد علیه من 

  Re-Missionألجل تصمیم لعبة Hopelabطرف المختصین في مخابر 

حول فعالیة العاب فیدیو الصحة، حاولنا من  Debra Lieberman (2002)وباالستعانة بما توصلت إلیه 

خالل ما تم تقدیمه في هذا الفصل و الفصل الخاص بالعاب الفیدیو الستیضاح بالشرح لكّل عنصر من العناصر 
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لیة الذاتیة و تحسین جودة الحیاة في المذكورة في المخطط، وهو بمثابة صورة شاملة لتوضیح مساهمة الشعور بالفعا

  .التوصل إلى السلوك الصحي الّسلیم و منه صحة أفضل بما تثیره ألعاب فیدیو الّصحة 

  مخطط توضیحي یبّین كیفیة تأثیر ألعاب الفیدیو في الصحة) : 08(شكل رقم 

  

  :الحیاة جودة في عالقتها بالشعور بالفعالیة الذاتیة و تحسین  Re-Missionلعبةمستویات  -9

كنا قد أشرنا إلى أّنه في كّل مستوى من مستویات الّلعبة هدف ومغزى تسعى إلبالغه للمریض، ألجل     

و فیما یلي عرض . حیاته و شعوره بفعالیته الذاتیة من خالل النصائح التي یقدمها الهولوغراف جودةتحسین 

  .  مستویات اللعبة بالتسلسل الذي جاءت به

  CALIFORNIE       كالیفورنیا                        :البلد األول

u  االسم :المستوى األول:John Davis   /   ذكر: الجنس     /    سنة 15: السن  

على مستوى الصدر ، تّم تشخیص المرض عند جون و بدأ  Lymphome non-hodgkinien: ٭ التشخیص

  .األطباء معه العالج الكیمیائي و الذي أصبح یسبب له اإلحساس بالغثیان و القيء 

دون أي استثناء، فهي لها میزة االختفاء ثم الظهور مجددا ) الكریفاوه( تحطیم الخالیا السرطانیة اللمفاویة :  ٭ المهمة

  .سام السریع و میزتها أیضا االنق

 .من خالل عملیة اإلسترخاء ,مساعدة المریض على التحكم في حالة الغثیان لدیه  :٭ الهدف 

v االسم  :المستوى الثاني :Taylor Degrasso     / أنثى : الجنس/ سنة   17: السن  

 Tumeur cérebrale (méduloblastome(ورم دماغي  :٭ التشخیص

من أالم حادة في الرأس مع دوار و حاالت من الذهول، تم االستئصال الكلي للورم،    و استتبع   Taylorتعاني 

حالیا تخضع لعالج كیمیائي أسبوعیا و أیضا دورات , بـست حصص من العالج اإلشعاعي للدماغ و النخاع الشوكي 
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، و التوتر كما هو معلوم یؤدي و الفحص المقبل یجعل المریضة جد متوترة IRMمن الفحص بالرنین المغناطیسي 

  .إلى نشاط عصبي زائد 

البحث عن كل خالیا الورم الدماغي التي قد تكون تسللت في النخاع الشوكي و تحطیمها بسرعة ألنها  :٭ المهمة

  . تصبح صعبة البلوغ إذا تمكنت من التغلغل في نسیج النخاع

) بسبب التوتر(عند عبورها على طول النخاع الشوكي  على روكسي تجنب التیارات العصبیة الكهربائیة: ٭ الهدف

من خالل تعلیمها تمارین التنفس العمیق   Taylorةئفهذا سیصیبها باألذى أثناء إنجازها للمهّمة، و على روكسي تهد

  .و االسترخاء العضلي حتى تنقص من حّدة قلقها 

w االسم  :المستوى الثالث :Juan Lopez    /  ذكر: الجنس/سنة 14السن  

   Leucémie myéloïde Aigue LLA ,(Artère fémorale ): ٭التشخیص

 ،و هو یعاني من الحمى ،التعب ، وفقدان الوزن ، آالم في العظام Juanأشهر على تشخیص المرض لدى  3مرت 

لكن بعد مّدة،  حول العینین، تراجع المرض لدیه عند نهایة الدورة الثانیة من العالج الكیمیائي، و) توّرم(انتفاخ  و

عاودت الحمى بالظهور بسبب نقص الكریات البیضاء في الدم، تّم استشفاؤه وبعد استقرار الحالة رجع للبیت لیكمل 

  .عالجا بالمضادات الحیویة یتّم تناولها عن طریق الفم

یویة المتوفرة إن ارتفاع درجة الحرارة راجع لتضاعف البكتریا، على روكسي استعمال كّل المضادات الح :٭المهمة

وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وأیضا  Juanللقضاء على أكبر عدد من البكتیریا و علیها أیضا مراقبة األعراض عند 

  .تذكره من خالل أطراف

عدم االنقطاع عن العالج عندما یالحظ تحسنا في الحالة  منتظم للدواء وتناول  و إتباع تعلیمات الطبیب :الهدف

  . الصحیة

xاالسم :الرابع المستوى :Ryan Anderson    /ذكر:الجنس/    سنة 16:السن  

أشهر من نقص في  3منذ  Ryan في الرئة الیمنى، یعاني  -Hodgkinien Lymphome Non:٭التشخیص

الوزن تعب زائد انتفاخ الطحال و عقد لمفاویة أّدت لظهور كتل بارزة على مستوى الصدر، خضع للعالج الكیمیائي 

بالدخول في مرحلة التراجع و لكن كثرة العالجات الكیمیائیة تؤدي النخفاض في عدد الكریات البیضاء   مما سمح له

في الدم، مما یجعل المریض عرضة لاللتهابات و بسبب زیارة صدیق مصاب بالزكام ، أصیب بالعدوى و ارتفعت 

  .حرارة جسمه و أصبح یعاني من التعب الزائد

أي الطبیب المعالج عن كّل األعراض التي یمكن مالحظتها ) أطراف االتصال ( تنبیه و  Ryanمراقبة :  ٭ المهمة

و التي تدل على وجود التهابات ، و على روكسي التمّییز بین أنواع البكتیریا و التعّرف على األضرار التي تحدثها و 

  .قتلها من خالل مهاجمتها بالمضادات الحیویة 

على مرضه و كل مایحیط به و یعمل على تفاقمه   و التعرف على األعراض تعّرف المریض عن قرب :  ٭الهدف

الناتجة عن االلتهاب ،ثم ضرورة إخبار الطبیب بها و طلب النصح مع  ضرورة تناول مضادات حیویة و تجّنب كّل 

  .و من ثّم االلتهابات  االعوامل و كّل ما من شأنه أن یصیبه بالبكتیری
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  COLORADO        كولورادو                : البلد الثاني

uإلسما   :المستوى األول :Jacob Meyers    /ذكر: الجنس / سنة  16: السن  

  )على مستوى الحوض ( Hodgkinمرض :  ٭التشخیص

الخاصة بمرض هودجیكن ،    Reed –Sternbergوجود خالیا لمفاویة وخالیا   biopsieالخزعةبّینت فحوصات 

ولم یستجب المریض للعالج  الكیمیائي مما ضاعف من عدد الخالیا اللمفاویة و أدى إلى توّرمها، وعلیه فإن خضوع 

 .المریض لنوع جدید من العالج  أمر ضروري وهو عبارة عن عالج كیمیائي جدید مكّمل بعالج إشعاعي

من خالل استعمال نوعین من األسلحة، بندقیة الشیمیو وكذا الصواریخ القضاء على كل الخالیا المصابة  :٭المهمة 

ن مقاتلة الخالیا اللمفاویة  في هذه المهمة صعبة فهي ال تموت بسهولة كونها طوّرت مقاومة للعالج  واإلشعاعات وإ

  . الكیمیائي األول 

بیة واالستمرار في المحاولة وعدم الیأس تعلم الصبر، والعلم أن العالج یتطّلب وقتا حتى یأتي بنتیجة إیجا :٭الهدف

  . فإنه یوجد عدة طرق ووسائل لمحاربة السرطان

v اإلسم :  المستوى الثاني:Johnson  Katie    / أنثى: الجنس / سنة  18:السن  

    LLA (Leucémie Lymphocytique Aigue(  :٭التشخیص

أشهر، حینها كانت تعاني من تعب زائد، آالم في الساقین، إزرقاق على سطح الجلد  6منذ  Katieبدأ المرض عند 

وبعد دورتین من العالج الكیمیائي، ارتفع عدد الكریات البیضاء، وعدد الصفائح ) رعاف(ونزیف حاد في األنف 

  .عن طریق الفم الدمویة ، ورغم النتائج الجیدة ، وكاحتیاط قدمت لها أدویة كیمیائیة یتم تناولها

تقول أن ابنتها   Katieمرافقة كاتي إلى بیتها للتمكن من متابعة المالحظة العالجیة في البیت ، والدة   :٭ المهمة

أصبحت التتغذى جیدا في اآلونة األخیرة وعلى روكسي  مراقبة مستوى الطاقة لدیها، ونصحها بالتغذیة الجیدة 

  .و تّدمیر الخالیا السرطانیة التي یمكنها اإلختفاء.والصحیة و التأكد من متابعتها للعالج الكیمیائي عن طریق الفم

  .إختفاء األعراض ة الجّیدة و التزود بالطاقة و متابعة العالج رغمتحریض المریض على التغذی :٭ الهدف

w االسم: المستوى الثالث  :Jacob Meyers  /ذكر : الجنس/ سنة      16: السن.  

أشهر من تراجع المرض لدیه وفي  3تّم التطرق إلیها من قبل، و هي حالة تعرضت لإلنتكاس بعد  Jacob ٭ حالة

  .  هذه المرة عمد األطباء لعالجه بالعالج الكیمیائي المكّثف زائد عالج إنعاشي بالخالیا األم

فهو جد ضعیف وال  تعتبر من أصعب المهام، فالسرطان قد یتمّكن من جاكوب لذا یستلزم خطة جدیدة ،: ٭المهمة

یأكل أي شيء تقریبا، لذا على روكسي إقناعه باألكل و التزود بالطاقة حتى یتمكن من مواجهة الكمیات المعتبرة من 

  .                    العالج الكیمیائي

  .عدم اإلستسالم و متابعة العالج مهما تعّقدت األعراض  :٭ الهدف

  

    Texas        تكساس                     :البلد الثالث
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u اإلسم :  المستوى األول :Ian Washington  /ذكر : الجنس/ سنة  15: السن.  

  )نوع من أنواع سرطان العظام(   Sarcome d’Ewing :٭التشخیص

أشهر وهو یعاني من آالم في الذراع األیمن ، تختفي لتظهر مجّددا و قد أّكدت  4أصیب أیان بهذا المرض منذ 

البیوبسي و الصور اإلشعاعیة التشخیص ، و بعد دورة من العالج الكیمیائي ظهرت عنده انتانات فمیة و فحوصات 

  .مخاطیة ملتهبة جّد حادة 

عالج الحلق المصاب بااللتهابات بسبب العالج الكیمیائي، في العادة  تلتئم االلتهابات بصورة سریعة و  :٭ المهمة

كما أّن عدم اتباع قواعد النظافة الیومیة للفم، یزید من االلتهابات و .ن التئامها لكن تناول العالج الكیمیائي یبطئ م

التقّرحات المصحوبة باآلالم الحادة ، و لكي تتّم المهمة بنجاح یجب أن یكون هناك تعاون بین روكسي و أیان فهذا 

ت بمضادات حیویة  لمساعدة األخیر علیه االهتمام بنظافة فمه و على روكسي أن تساعده في استهداف التقرحا

  .التئام الجراح بمسكنات لأللم 

تناول مسكنات األلم التي تستهدف التقرحات الفمیة و االلتهابات البكتیریة و قبل ذلك إتباع قواعد النظافة و  :٭الهدف

  .إستعمال فرشاة لألسنان طریة و تناول مأكوالت رطبة حتى ال تخدش التقرحات

 vسماال :المستوى الثاني:José Rodrigues     /ذكر: الجنس/ سنة    13: السن.  

  مرض الهدجكین Hodgkin :٭التشخیص

هو یعاني من أسابیع و  3، تّم تشخیص مرضه منذ للطبیب Joséبعض ظهور الكتل بسبب العقد اللمفاویة توّجه 

  .، حمى و فقدان معتبر للوزن تعرق شدید في اللیل

یتجاهل هذه الوضعیة المزعجة له رغم تعلیمات الطبیب حّول  Joséتسّبب العالج الكیمیائي لدیه في إمساك شدید و 

  .استعمال الملّینات وشرب السوائل

على روكسي تحدید مصدر الحمى ، فقد یكون اإلمساك السبب الرئیسي لذلك ، و تطور الحالة یؤدي إلى  :٭ المهمة

سبب البكتیریا كما أن كتل البراز الصلبة و الملتصقة بجدار المعي الغلیظ یمكن أن تسّبب تقرحات تصیب القولون ب

تمزقا في هذه األغشیة ما یؤدي لاللتهابات الدمویة، وعلى روكسي استعمال الملّینات و المضادات الحیویة لمنع 

  .البكتیریا من اختراق الجدار لتتسرب في الدم

         لتجنب اإلمساك من تناول ألكل غني باأللیاف، و تناول الكثیر من السوائل ةزمأخذ االحتیاطات الالّ  :٭الهدف

و استعمال الملّینات عند اإلمساك، كذا التنبه ألخطار اإلمساك و بالتالي عدم تجاهل الوضعیة ،كما تقدم روكسي  

  .اإلمساكبعض التعلیمات للمریض للقیام ببعض التمارین الریاضیة ما یجّنبه أخطار 

wاالسم: المستوى الثالث :Alisson Pryor    /أنثى : الجنس/  سنة   17: السن  . 

تّم تشخیص المرض لدیها قبل   Leucémie Lymphoycetique Aigue (artère basilaire):التشخیص ٭
أظهرت فحوصات و قد  أشهر، 6أشهر بعد بدایة العالج أخر مرة تقّدمت للعالج كان منذ  3عامین، تراجع المرض 

الّدم حالیا عودة اللیكیمیا، ما اضطرها إلعادة العالج الكیمیائي ،و قد أدى ذلك إلى حمى شدیدة بسبب نقص في عدد 

الكریات البیضاء ، و هذا ما تسبب في التهاب دموي ، و بعد مدة استشفائیة تحسنت حالتها رجعت للبیت على أن 

  .قنتتّبع عالجا بمضادات حیویة عن طریق الح
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و من ثم مساعدتها على التغلب   جّد متوترة ، و على روكسي تذكیرها بأخذ الدواء Alissonالحقنة تجعل  :٭ المهمة

على االلتهاب الدموي الذي أصابها و أیضا قتل و تدمیر الخالیا المصابة ، و لكن في هذه المهمة المزدوجة یجب 

  .التركیز على عالج االلتهاب أوال

العالج الموصوف و عدم توقیفه لمجرد اختفاء الحمى ، فااللتهابات یمكنها االختفاء ثم معاودة  إنهاء :٭ الهدف

  .الظهور و الظهور بقوة 

x اإلسم:  المستوى الرابع :Steven Donovon  /ذكر: الجنس/ سنة  18: السن.  

كتلة على مستوى  أشهر ظهرت 7منذ . سرطان العظام على مستوى الرجل الیمنى  Ostéosarcome:٭التشخیص

تم تشخیصها في ما بعد على أنها سرطان العظم  تلقى العدید من العالجات الكیمیائیة ، تّم استئصال  Stevenفخذ 

الورم لدیه ، لكنه یجد اآلن صعوبة في الحفاظ على التوازن بین مجموع العالجات المكثّفة، فهو غالبا ما یتجاهل 

لمستشفى في المواعید المحددة ألجل المراجعة الطبیة ، و ألنه في مرحلة من تناول الدواء ، و حتى الذهاب إلى ا

یمكن لوالدیه إرغامه على تناول دوائه   أو حتى مراقبته باستمرار، فلقد تدهورت حالته الصحیة ما أدى  العمر ال

  .لحالة انتكاسیة عاود السرطان الظهور ثانیة وهو اآلن یستّلزم عالجا أكثر تركیزا

            Stevenعلى روكسي أن تتوغل داخل النسیج العظمي و تحطیم كل الخالیا السرطانیة ، تفعیل  :٭المهمة

  .و تحریضه على تناول عالجه 

       التحسیس بروح المسؤولیة و التكفل بحالته الصحیة و أیضا أن یكون فعاال و إیجابیا نحو مرضه مع :٭الهدف

  .لتقدم للعیادة الطبیة كما هو مسّطرجوب إتباع التعلیمات و او 

      Illinois    ألینوا                        :البلد الرابع

u االسم: المستوى األول   :Tory Rigetti     /أنثى: الجنس/ سنة    16: السن.  

تشخیص   Toryعلى مستوى الشریان العضدي ، تلقت  Myéloïde  Aigue (LMA Leucémie (:٭التشخیص

أشهر، و ألنه ال یوجد متبرعا بنخاع عظم یتوافق مع نخاعها العظمي ضمن أفراد عائلتها، فقد  8المرض لدیها منذ 

اقتصر العالج معها بإتباع عالج كیمیائي لعدة أشهر ، و لكن فحص روتیني لنخاع العظم بعد شهرین من توقف 

 شخص في سجل المتطوعین بالنخاع ینسجم مع نخاعكان من حسن حظها وجود و العالج أظهر عودة اللكیمیا

Tory وقریبا ستّتم عملیة الزرع ،.  

جّد متوترة فإن ذلك أدى  Tory في الدم والتي تسربت من مخ العظم وأیضا لكون LMAبسبب وجود خالیا : ٭المهمة
وكسي التي تحاول إیصال لزیادة الضغط الدموي وبالتالي سرعة جریان الدم في الشرایین وهذا ما یصّعب من مهمة ر 

أن االسترخاء سیساعدها في  Toryالدواء الكیمیائي والعالج الخاص لقتل الخالیا المصابة، وعلى روكسي إفهام 

  .تنشیط الشعیرات الدمویة وتوسعها إلنقاص الضغط الشریاني

القلق  ضة أن التوتر واالسترخاء في حاالت التوتر حتى یعطي العالج الكیمیائي مفعوله، لتفهم المری :٭ الهدف

  .یقضي على العالج وال یعطیه الوقت الكافي للسریان الصحیح عّبر الدم وبالتالي نجاح العالج

v االسم: توى الثانيالمس :Sacha Nadinski    / الجنس أنثى/سنة  15السن  
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   Lymphome Non-Hodgkinien :التشخیص٭ 

بإمساك مزمن وألنها ال تكلم الطبیب المعالج عن األعراض   Sashaبسبب عدم تناول األدویة الملّینة للبراز،أصیبت 

بسبب خجلها، أدى ذلك لتأزم حالة اإلمساك لدیها ما تسبب في خرق جدار األمعاء بسبب الكتل الصلبة من البراز، 

تعاني وهو ما مّكن البكتیریا من التسرب داخل الدم، وهي اآلن تعاني من حمى شدیدة وأعراض أخرى مخیفة، كما 

رهاق بسبب اإلنتانات و الخمج   .من انخفاض في ضغط الدم، تعب وإ

من البكتیریا حتى ال تتسرب جمیعها داخل الّدم مما یزید من تعقد  نعلى روكسي قتل أكبر عدد ممك :٭ المهمة

مناسب األمور، وعلیها أیضا تحطیم كتل الفضالت الصلبة من خالل رمیها بملینات البراز، و توصل في الوقت ال

 (intraveineuse) ةالضموریدی الحقن بأخذ Sachaالحیویة الالزمة وهذا بعد استالمها، حیث تستعجل  المضادات

  .تاالّالزمة ألجل تخفیض درجة حرارة الجسم والقضاء على االلتهاب

ضرورة التحدث مع الفریق الطبي حول كّل عرض یظهر عند المریض، واستعجال االهتمام بالحاالت  :٭ الهدف

  .الصحیة قبل تفاقم األعراض

w السما: المستوى الثالث:Trish   Knight    /أنثى:الجنس/ سنة  17: السن.  

  ).سرطان العظم( Ostéosarcome :٭ التشخیص

على مستوى الركبة في ّرجلها الیسرى، و أدى العالج  اانتفاخ Trish المرض منذ شهرین ، حیث الحظت  شخص

الكیمیائي لدیها إلى ظهور العدید من األعراض الجانبیة كالقيء و التهابات المخاط التي امتدت إلى داخل المعدة 

  .مرورا بالبلعوم و المريء

  .  ة بدون كحولبغسل فمها ومضمضته بمحالیل صیدالنی Trishعلى روكسي إقناع  :٭المهمة

فإن ذلك یزید من حدة االلتهابات ) بسبب العصارة المعدیة ( وألن المواد التي یتقیأها الفرد تكون مرتفعة الحموضة 

المخاطیة مّما یبطئ عملیة الشفاء ، وعلى روكسي مراقبة حالة الغثیان أوال قبل مهاجمة االلتهابات و الجروح التي 

اع المریضة بغسل فمها باستمرار و انتظام للتخّلص من االلتهابات البكتیریة وأیضا وتتمثل مهمتها في إقن. سببتها

وضع المراهم المسكنة لأللم على التقرحات التي سببتها االلتهابات واالبتعاد عن المأكوالت الصلبة التي من شأنها 

  .خدش المسالك الهضمیة

ن شأنها إنقاص درجة الحموضة في المعدة  و بالتالي تناول أكل رطب و كذا تناول البسكویت أو مواد م :٭الهدف

  .تخفیض اإلحساس بالغثیان، أي تعلیم المریض تقنیات التحكم في الغثیان

x  االسم :المستوى الرابع :Melony Jones   /أنثى:الجنس/ سنة      15:السن.  

  Ostéosarcome: ٭التشخیص

حصة من العالج الكیمیائي، وهي اآلن في فترة نقاهة في المستشفى،  12تّم استئصال الورم لدیها و استتبع ذلك بـ   

  .تعاني من آالم حاّدة بسبب الجراحة، وقد وصف الطبیب لها مسكنات لأللم مع عالج فیزیائي

  Melony التجول داخل العظم لتدمیر الخالیا السرطانیة أو أیة مستعمرات سرطانیة تطورت، إقناع :٭المهمة

  .كنات األلم لتتمكن من القیام بالعالج الفیزیائي و تمارین إعادة التأهیلبضرورة تناول مس

  .أهمیة إتباع العالج الدوائي و تكامله مع العالج الفیزیائي و تمارین إعادة التأهیل الّالزمة :٭الهدف
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u 
  ذكر: الجنس/ سنة     14:السن/      Rajad Sulkar:     االسم :المستوى األول

دورات من العالج الكیمیائي إال أن األعراض لم تتراجع  4رغم الحصول على ) أمام الحوض(Hodgkin :٭التشخیص

  .توترا Rajadوهذا ما یستلزم عالجا إشعاعیا مكّمال و ذلك یسبب لـ 

خل األنسجة و بالتالي القضاء على الخالیا اللمفاویة للتحرك بسهولة دا Rajadتهدئة  Roxxiمهمة  :٭المهمة

  .Hodgkinالممیزة لمرض  Reed. Sternbergوبالخصوص خالیا 

القیام باالسترخاء ألجل فعالیة العالج و تعلیم المریض هذه التقنیة من خالل إعطاء التعلیمة الخاصة : ٭ الهدف

استدعاء صدیق أو القیام بنشاطات ترفیهیة و بالتالي االبتعاد بذلك، مع تشجیعه لقضاء األوقات الممتعة من خالل 

  . و المستمر في عواقب المرض و الّتركیز الزائد على األعراض يعن التفكیر السلب

v السما: يالمستوى الثان :Darren King     /ذكر: الجنس/ سنة    16: السن  

  LLA  (  Leucémie lymphoblastique Aigue   (:٭التشخیص

تشخیصه منذ أیام قلیلة و هو یعاني اآلن من تعب زائد وفقدان وزن معتبر، حمى، آالم على مستوى  Darrenتلقى 

سیقّدم له عالجه الكیمیائي ألّول مّرة، لكنه مازال یعاني من . عظام الحوض و ازرقاق في مناطق مختلفة من الجسم

                                                 .ضالتعب الّشدید ونقص في الطاقة، ما یعود سلبا على المری

السلیمة  و التغذیة بالطاقة قبل البدء بالعالج الكیمیائي وذلك من خالل تشجیعه على األكل Darrenتزوید  :٭المهمة

 تركیز و و بالتالي التعویض عن كل نقص ینجم عن العالج الكیمیائي، و على روكسي لمحاربة الخالیا السرطانیة

  .االهتمام على تجمیع الطاقة أوال ألن ما یتوفر لدیها غیر كاف إلتمام المهمة

و أن قلة األكل  الوعي بأّن التغذیة الجیدة و الّصحیة كفیلة بإعطاء الطاقة و التغلب على الخالیا السرطانیة :٭الهدف

  .فتمنعه من القیام بعملهتحّرض الخالیا السرطانیة على االنقسام والتي تقوم بمحاصرة الجهاز المناعي 

  

  

  

w االسم :المستوى الثالث  :Mark Yin     /ذكر: الجنس/سنة      17: الّسن  

 Ostéosarcome:  ٭التشخیص

، و هو اآلن في فترة نقاهة بالمستشفى، وقد الحظ األطباء   Markتّم استئصال الورم من عظم الّرجل الیمنى لـ 

وجود انتفاخ و احمرار على مستوى منطقة العملیة الجراحیة و یدل ذلك على وجود التهابات حاّدة على مستوى العظم 

  أو األنسجة المحیطة 

  .  جة حرارة جسمهبتناول المضادات الحیویة لمحاصرة االلتهاب و كذا مراقبة در  Markتذكیر  :٭ المهمة

  إعطاء األهمیة لألدویة، و تناولها بانتظام  :٭الهدف

       GEORGIE     اجورجی                    :البلد الخامس
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x االسم :المستوى الرابع  :Peter Smith      /ذكر: الجنس/ سنة     16: السن.  

ورم دماغي على مستوى المخیخ امتّد إلى النخاع الشوكي و هو اآلن یخضع  Tumeur Cérébrale  :التشخیص٭

  .لعالج إشعاعي لتوقیف تنّقل السرطان

یعاني من نوبات اختالجیة، تّم التحكم فیها في بدایة األمر من خالل تناول الدواء المضاد للصرع و ألن هذا الدواء 

عن تناوله ، فتضاعفت على إثر ذلك حدة و شّدة النوبات  Peter یكون متبوعا بأعراض جانبیة مزعجة فقد توقف 

 .     الصرعیة

تناول الدواء المضاد للصرع بانتظام لتقلیل عدد التشنجات التي من شأنها أن  Peterإقناع  على روكسي: ٭المهمة 

الل استهداف و النخاع من خ تبطئ عمل روكسي و كذا مهاجمة الخالیا المصابة  السرطانیة المنتشرة في المخیخ

الخالیا المصابة بدقة ، دون أن إلحاق الضرر بالخالیا المجاورة السلیمة، فتخریبها یؤدي لتوقف بعض الوظائف 

  .المرتبطة باألعصاب المحیطة

استعالم المریض بوجود تقنیات عالجیة جدیدة تستهدف الخالیا المصابة دون غیرها من الخالیا السلیمة  :٭الهدف

و إدراك المریض بوجود  وعدم التخّوف من عواقب العالجات، ما قد یشّكل فوبیا العالج وبالتالي عدم فعالیة العالج،

  .و فقدان األمل لمحاربة المرض و عدم االستسالماهتمامات وتقّدم حاصل في عالج السرطانات في كّل المیادین، 
  

  NEW YORK           نیویورك :       البلد السادس

  

u االسم :المستوى األول    :Jennifer Dolan  /أنثى:الجنس/ سنة    17:الّسن 

     Lymphome Non hodgkinien   :٭التشخیص

و في   ،Jenniferرغم تعدد دورات العالجي الكیمیائي المرفق بالعالج اإلشعاعي إال أن المرض ال یتراجع في حالة 

و لكي یتمّكن  .و هو عبارة عن لقاح ضد السرطان محاولة جدیدة وافقت المریضة المشاركة في تجریب عالج مبتكر،

الخالیا المصابة لدیها و الذي سیكون قاعدة لتركیب الّلقاح  الباحثون من استخراج الّلقاح فإنه یستوجب أخذ عینة من

  .الجدید في المختبرات 

ألجل توجیه الكریات البیضاء نحو  Chimiokineعلى روكسي أخذ عینة من الخالیا اللمفاویة ، إستعمال  :٭ المهمة

ألّن ) Tرطانیة بالتعاون مع الخالیافیه إقناع للجهاز المناعي لمهاجمة الخالیا الس( العقد المصابة لیتّم مهاجمتها 
المشكلة األساسیة في األمراض السرطانیة أّن الكریات البیضاء ال تتعّرف على الخالیا السرطانیة كخالیا دخیلة لذلك 

  فهي ال تهاجمها 

معرفة أن هناك تطور مستمر في المیدان الطبي للبحث عن عالجات ناجحة و أن هناك مجهودات تبذل  :٭ الهدف

  .تغلب على المرض و أّن المریض لیس وحیدا في معركته ضّد السرطان و أن األمل یجب أن یبقى قائمالل

  :خالصة الفصل

و تعلیمهم كیفیة رعایة  یشیر التسییر الذاتي للمرض في المجال الطبي إلى تدریب المهارات لدى المرضى

ألجل تحسین النتائج  بأنفسهمالقیام بالسلوكات الصحیة الجیدة نحو صحتهم و السلیمة اتخاذ قراراتهم أنفسهم و 



3 

هو نظام اعتقاد الفرد حول شعوره بفعالیته الذاتیة أن  Banduraو یعتبر  .و تقلیص تعقیدات المرضاإلكلینیكیة 

  . أساس تحفیزه، رفاهیته و انجازاته

       على الفرد،  هاتأثیر أهم الجوانب النظریة للفعالیة الذاتیة، بالبحث في  وقد تم التطرق في هذا الفصل إلى

، و حاولنا إیضاح أهمیة ذلك في الصحةة بین الفعالیة الذاتیة و عالقالتم التفصیل في ، كما و العوامل المؤثرة فیها

تأثیرها الممارسات السلوكیة إلى اآلثار االلتزام بالممارسة الصحیة االیجابیة من خالل كونها آلیة نفسیة فعالة یتعدى 

  .Banduraحسب  تقویة الجهاز المناعيالبیولوجیة، تصل ل

باألخذ بعین االعتبار اعتقاداته و تصوراته حول المرض، الذاتیة  مریض السرطانو یعتبر االهتمام بفعالیة  

على الحكم الذي یحمله  عتمدالتي ت ته حیا جودة تحسینمآله و عالجه من الضروریات التي ال غنى عنها ألجل 

ولیس فقط االهتمام بالحالة الصحیة وغیاب المرض  للفردلحالة العقلیة، النفسیة والجسدیة لستند یالفرد عن نفسه، 

و تجدر . و تعتبر دراسة جودة الحیاة في الطب طریقة لتقییم الطریقة التي یحیا بها المریض مرضه یومیا .العضوي

حیاة المرضى و البحوث التي أقیمت حول الموضوع انصبت بدایة في  جودةاالهتمامات األولى حول إلى أن اإلشارة 

من عالج كیمیائي، جراحة، " العنیفة"السرطان كمرض یستدعي العدید من العالجات ف مجال األمراض السرطانیة،

  .  إلبقاء المریض على قید الحیاة أكثر من توجیهه جودةیستوجب توجیه االهتمام لجانب ال... عالج إشعاعي، هرموني

و نشیر في األخیر إلى ما أكد علیه الباحثون حول أهمیة االستعانة بالطرق التفاعلیة و العاب الفیدیو التي 

مستویات العاب تساهم في التسییر الذاتي الحسن للمرض، و هو ما سعینا إلى اإلشارة إلیه من خالل إبراز عالقة 

  .الحیاة جودةو تحسین  خاصة بالشعور بالفعالیة الذاتیة  Re-Missionبةفیدیو الصحة عامة و لع

المریض بالتحدي ألجل عیشها و ذلك من خالل  فالحیاة تكون ذات جودة عندما یكون للحیاة معنى یرغب 

المریض من  یتذوق معنى الحیاة  لیمرشعوره بفعالیته الذاتیة، ال یهتم بعدد أیام حیاته و لكن بالكیفیة التي یعیشها، 

أو كما   De Kernier (2010) على حد تعبیر "یعیش الحیاة"إلى أن " البقاء على قید الحیاة"عن  مرحلة كونه یبحث

نزوة الحیاة سیطرتها  استعادةبو إحیاء نزوة الحیاة في قلب نزوة الموت  صد نزوة الموتب Marty (1998) یعبر عنها

  .لعقلي، مشیرا بذلك إلنعاش التوظیف و سیادتها
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  :تمهید
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شغل موضوع التوظیف العقلي للفرد على مّر السنین اهتمام العدید من الباحثین و أثار الكثیر من الجدل في 

و عادة ما یتم استعمال مفهوم التوظیف العقلي في المجال النفسي في العدید من التناوالت . مجال العلوم اإلنسانیة

 .العدید من الدالالت تختلف باختالف التوجهاتالنظریة ألجل 

فما هو العقل؟ هل النفس هي العقل؟ و هل یمكن اختصار العقل في التفكیر و العملیات المعرفیة؟ هذه 

األسئلة و أسئلة أخرى نحاول اإلجابة علیها في عرضنا هذا ألجل حصر المفهوم و إبراز مقصودنا من التوظیف 

مكوناته و حركیته، إضافة إلى تحدید ابعاده و خصوصیة هذا التوظیف لدى المریض العقلي في هذه الدراسة، 

السیكوسوماتي مع عرض خصوصیة عناصر التكفل النفسي في الحقل السیكوسوماتي ألجل تحقیق انعاش التوظیف 

       .العقلي للمریض

  : مفاهیم حول التوظیف العقلي -1

  :بین العقل و النفس -1-1

إلى وظائف تنظیم التسجیل و التحضیر للحاء الدماغي أو إلى  العقل حسب معجم علم النفسیشیر مفهوم 

یشیر لمبدأ الالمادي، أي الموضوع غیر de mens, mentalis النشاط الشعوري بذاته، فالعقل من الكلمة الالتینیة 

         مجموع األفكار "esprit humaine"الجسدي و المعارض للموضوع الجسدي، حیث یقصد بالعقل اإلنساني 

  . (Pongy et Babeau,2003, p.121) .و المعارف و أحاسیس اإلنسان

أنه ال یمكن التمییز صراحة بین مفهومي العقل و النفس، فالنفس المشتقة  Pongy et Babeauو یوضح  

عرف النفس بوصفها و منه ت. تشیر لمبدأ وجود الفكر و األحاسیس في مقابل الجسد âme, psukhé من الیونانیة

كمجموع الخواص النفسیة للفرد و یتم نعتها بما یماثل و یطابق العقل و بما یشیر للشعور، كما یعرف العقل بوصفه 

كعناصر عقالنیة فكریة و یتم نعته كمتصل بالعقل و بالفهم و اإلدراك، حیث یشیر المرض العقلي لتلف في الوظائف 

و في استعارتهما شّبه  . النفس و یختلط بها و یعرف احدهما عن طریق األخرو منه فأن العقل یمتزج ب. النفسیة

فإن العقل یسند له جانب الفكر الذي یصف قطب  ومنه. الباحثین المفهومین بالثعبان الذي یعض على ذنبه

     (Pongy et Babeau,2003, p.121) . .التمثیالت النفسیة

  :بین التفكیر و التوظیف العقلي -1-2

أن تعریف التفكیر یبعث لكل  Schmid- Kitsikisفي توضیح للفرق بین التفكیر و التوظیف العقلي، ترى  

ففي معناه الضیق یرتبط التفكیر . ما یمس الشعور و إلى كل ظاهرة نفسیة واعیة و كل مؤهل موضوعه المعرفة

و ترى الباحثة . فیه یظهر موقف التركیز بالمجال المعرفي، أما في معناه الواسع فیرتبط بكل ما هو نفسي شعوري، و

و العناصر   تفكیر خاص تفردي و المتعلق بالرغبات و الحاجات العاطفیة : انه یمكن التمییز بین نوعین من التفكیر

المكبوتة في الالشعور و التي یمكنها إعادة الظهور على شكل إرصانات رمزیة، و التفكیر الحذر الموجه نحو التكیف 

و یتم تعریف التفكیر أیضا من خالل اإلنتاج الواعي أو الذي أصبح واعیا . ة التابع لحكم المنطقو الجتمع

و االقتراحات المنطقیة، الصور العقلیة، الذكریات، الهوامات و الخیاالت الخاضعة  كاالستدالالت و البرهنة، األحكام

 ،Freudو   Bionو بالتركیز على أعمال . اعيفهو ناتج إلجراء من التصور أو التمثیل الو . للعملیات الثانویة



3 

 La pensée" أفكاره و افترض وجود تفكیر الشعوري یدعوه بالتفكیر غیر الُمَفكر فیه  Green (1973)استوحى 

non pensée"فالسیرورات األولیة حسب رأیه عبارة عن ... مشیرا في ذلك إلى األحالم، الهوامات و زالت اللسان

 .هو استجابة للتفكیر الخاص بالسیرورات األولیة - المعهود و المتعارف علیه - السیرورات الثانویةتفكیر، وأن تفكیر 

(Schmid-Kitsikis, 1995, p.41)  للقول بأن التفكیر الخاضع للعملیات الثانویة ترتكز على الالشعور و التي

   .ینطلق اساسها من التفكیر الال شعوري

یشیر إلى معنى أوسع من مفهوم التفكیر كونه یستلزم " العقلي"إلى أن مفهوم  Schmid -Kitsikisلتخلص 

خاصیة السیرورة المتزامنة و المتعاقبة للنشاط الدماغي و النزوي و التي تصل إلى أشكال من االرصان المكونة من 

   (Schmid-Kitsikis, 1995, p.43)." تداخل التمثیالت و الترمیز و كذا عالقة الفرد بالمواضیع

  : بین التوظیف العقلي و التوظیف الدماغي -1-3

كان فروید قد أشار في أثناء شرحه للظواهر النفسیة الذي قدمه  1895في بدایة أعماله حول الهستیریا في 

إلى ان سبب ظهور الهستیریا یرجع " مشروع علم النفس العلمي"لألطباء المختصین في األعصاب من خالل 

ة اإلثارات على مستوى النظام العصبي، و في تحلیله لعصاب القلق بعد ذلك، اعتبر بأن نشاط الختالف توزیع كمی

النظام العصبي لمعالجة كمیات اإلثارة هو ما یسیر الحیاة العاطفیة للحفاظ على ثبات مستوى اإلثارات داخلیا حینما 

على تنامیها ) الحاجات(و من العالم الداخلي ) ةاإلثارات المدرك(تعمل األحداث المثیرة و الناتجة من العالم الخارجي 

فیصبح للنظام العصبي إذا حسب فروید إمكانیة تفریغ التوترات الزائدة في السلوك و في الجسد على شكل . و زیادتها

     ظواهر تحویلیة، و لكن أیضا في ارتباط التداعیات بین التمثیالت و اآلثار الذاكرتیة لمختلف المعاشات السابقة، 

و علیه فإن . كي تتولد عنه الرغبة" العقلنة"و هذا النموذج السابق من الهیجان و تفریغ التوترات هو ما ینظم سجل 

فإما أن تتسرب اإلثارات دون منع و دون أي حاجز في حقل التمثیالت و یستثمر جزء منها : التفریغ یحدث بكیفیتین

لیتم تصریفها بكمیات صغیرة في مخارج مختلفة و یتشكل عنها بطریقة شاملة و یتشكل عنها الهلوسة، أو تحتبس 

و علیه فإن فروید قد ادرج اكتشافه للعملیات النفسیة األولیة و الثانویة ضمن مفهوم بیولوجي، إال انه البد [...] الفكر

      األولیة» فالوظائ«من اإلشارة إلى أنه ال یسوي حین یقترب إلى أقصى الدرجات من النموذج البیولوجي ما بین 

و الثانویة التي یجعل منها أسلوبین في النشاط الوظیفي للنفس حیث  األولیة» العملیات«و الثانویة للمتعضي و بین 

  .و العملیات الثانویة لما قبل الشعور أسند فیما بعد العملیات األولیة لالشعور

توضیح بناء و نشاط هذا األخیر في   Changeuxو على غرار ما جاء به فروید حول الجهاز النفسي، حاول

جزء منه عن طریق النظریات الحدیثة لتوظیف النظام العصبي و النظم العامة دون أن تؤثر نظرته على التأویل 

لتوضیح تشكل المواضیع العقلیة بتفسیر النشاط الواسع و المتجانس بین عدد من العصبونات  التحلیلي، حیث استند

حات الدماغیة المحددة من خالل میكانیزمات خلویة في ارتباطها بالتمثیالت الموجودة في كل الموزعة بین مختلف البا

لیشیر الباحثین من هذه الزاویة إلى النشاط الفیزیولوجي و اإلدراكات و الى المكتسبات التي أصبحت . ما یحیط بالفرد

و الوظائف  ذلك الوظائف الحسیة الحركیةذكریات، استحضار الترابط و تشكیل الخیال و االستدالالت مستثنیا في 

  (De cerf, 1992, p.10) . .العاطفیة الموجهة لسلوكات الفرد
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بأنهما شیئان ال "بوجود توظیف نفسي و توظیف دماغي، و في ذلك یقول   Zarifian  (2010)قد صرحو 

یثیر لدي بعض نقاط االستفهام؛ فأنا أدرك جیدا أن هناك عالقة بین  یمكنني معرفة الروابط الموجودة بینهما و

  ." االثنین، و ال یمكن ألحد أن ُیَقِولني العكس، و لكن ال یسعني حالیا توضیح نوع العالقة التي تربطهما

و سنكتفي في دراستنا هذه للبحث عن وجود هذه العالقة دون البحث في سیرورة هذا ال التوظیف كونه ال 

تبر موضوع دراستنا، كما أنه یستدعي تداخل العدید من التخصصات في العدید من المجاالت النفسیة              یع

  .و العصبیة منها لتناوله بالبحث المعمق

      : و التوظیف العقلي النشاط العقلي -1-4

الل علیه من خالل السلوكات یهتم النشاط العقلي بمعالجة المعلومات و النشاطات المعرفیة، حیث یمكن االستد 

فالنشاط العقلي كجزء من النشاطات المعرفیة یفوق معالجة . و التعبیرات و یتظاهر بنماذج معالجة المعلومات

و علیه . و التحكم في الحركات  المعلومات الحسیة المحیطیة منها أو اللغویة فهي تسبق البرمجة الحركیة، التنفیذ

یفه من خالل طبیعة المعلومات التي یستند إلیها و طبیعة المعلومات أو األحكام التي فإن النشاط العقلي یمكن تعر 

فالنتائج التي یستثار بها النشاط العقلي هو نتیجة المعالجة الحسیة بالتعرف (Richard, 1995, pp: 8,10) .ینتجها

و تتمثل نتائج . إدراك األحداثعلى األشیاء و خواصها و على الحركات و تتابع المعلومات، و هو ما یشكل أساس 

أي تقریر الفعل       : النشاط العقلي في نموذجین، األول ذو منفذ  خارجي من خالل ما یستتبع من سلوكات مباشرة

و الثاني یتجه إلى الداخل و تبقى في النظام المعرفي و التي تكون بمثابة معلومات محفوظة بالذاكرة . و التصرف

فالنشاط العقلي مكون من المعالجة المتصلة و یعمل على دمج معلومات من طبیعة . عیمهتعمل على إثراءه و تد

و علیه فان النشاط . مختلفة كالمعلومات حول الوضعیة، المعارف العالئقیة و اإلجرائیة  و معلومات حول المهمة

سیاق المدلوالت و كذا سیاق العقلي جد حساس لتأثیر المحتوى؛ لیس فقط المحتوى اإلدراكي و اللغوي و لكن أیضا 

فهذه النشاطات العقلیة تكون في البدایة شعوریة و تتم بطریقة آلیة أوتوماتیكیة ثّم تدمج لتصبح . الوضعیة و المهمة

 (Richard, 1995, pp: 8,10). ذات فعالیة

إلى  أما التوظیف العقلي، فینطلق من التوظیف النفسي الذي یتظمنه، هذا األخیر الذي یشمل إضافة

التوظیف العقلي؛ تنطیم الشخصیة من صورة للجسد و تمثیل للذات، العالقات مع الموضوع، نوعیة القلق و حدته 

  . إضافة لنوعیة المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة

و قد قام الباحثون بدراسة سیرورات التوظیف العقلي و تحلیله بالبحث المعمق عن اإلثارات و التمثیالت    

فروید الذي سعى لفهمها من خالل الحلم و ما یحققه من رغبات، و مرورا بیونع إلى ما یدعوه بالتمثیالت  منابتداء 

الالواعیة، ثّم الكان الذي قام من خالل حدیثه عن مرحلة المرآة بتحلیل دور الصورة الناتجة عن الوظیفة اإلدراكیة في 

الرمزي، كما سعى سبیتز للكشف عن نشاط السیرورات النفسیة تطویر التوظیف النفسي وصوال لبناء البعد الخیالي ف

و ال . و الذاكرة في بناء اإلرصانات األولیة للمعیش العاطفي ألجل التعرف على أمجیة األم من خالل دور اإلدراك

و ما ینتج عنه من  حول األبحاث المجرات عن السیرورات النفسیة Bionیمكننا في هذا المضمار تجاهل مجهودات 

  Alpha .أو لعناصر  bétaتمثیالت تحمل أثار التجربة االنفعالیة سواء كانت تنتمي للعناصر األولیة 
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الذي سعى لتحلیل الشروط االقتصادیة التي تعمل   Fain (1981)أما في المجال السیكوسوماتي فنجد 

الت، حیث ینتج فشل التمثیالت من فیض اإلثارة على تحویل الحركات النفسیة و ما یرتبط بها من معاني إلى تمثی

التي تتجاوزها و ینجر عن هذا الفشل تدخل غرائز الموت التي تعمل على إطفاء اإلثارات المؤلمة و كذا النشاط 

حول تولید توظیف عقلي ممّیز لدى الفرد  Martyو هو ما أشار إلیه   (Decerf, 2002, pp.12,15).النفسي ككل

  .السیكوسوماتي

  فما هو التوظیف العقلي؟ و ما المقصود منه -2

لمجموع السیرورات و العملیات النفسیة من  Pongy et Babeau (2003)یشیر التوظیف العقلي حسب 

و یعتمد على . أجل حل الصراع أو التأقلم معه، یخضع للعدید من األسس التي تفسر في إطار اقتصادي و دینامي

حیث یعتبر مفهوم . رط مسبق و مبدأ التعقیل و االرصان النفسي في القیام بعملهطبیعة االستثارات الطاقویة كش

غریزة  الحیاة و الموت كمصدر لهذه الطاقة المشكلة لإلثارة، فهي تساهم في تطور و تنظیم الوظائف السیكوسوماتیة 

إلثارة النفسیة و اإلثارة على المشكلة من اإلثارات التي تتنقل عبر الجسد و النفس، وهو ما أشار إلیه فروید حول ا

   فاإلثارة إذا على غرار ما ذهب إلیه فروید في بدایة أعماله  . مستوى الدعامة العصبیة أین یشكل الجسد مرساة لها

حسب األبحاث (و مارتي و أیضا حسب الباحثین هي من طبیعة جسدیة و ذات دعامة عصبیة و خلطیة خاصة 

ات و السیرورات الحیة و التي تتموضع في لب الوظیفة أو الوحدة النفسجسدیة، ، و هي أساس كل العملی)الحدیثة

تدرك في جزء منها في العواطف و األحاسیس         . وهي ما یشكل محرك الظواهر العقلیة، السلوكیة و الجسدیة

  .  البیولوجي و الحواس، في حین جزءها األكبر و الذي ال یمكن إدراكه یكون في الالوعي النفسي و الالوعي

  مكونات التوظیف العقلي  -2-1

وأن التوظیف . یرى أتباع المدرسة التحلیلیة أن المعنى الواسع للتوظیف العقلي یبعث إلى التوظیف النفسي  

العقلي یكون كنتیجة عمل االرصان منذ منبع النزوة و وصوال لهذا الجزء من النشاط النفسي الخاص بالدینامیة العقلیة 

قبل الشعور في عالقته بالشعور، و كذا العالقات المقامة و أشكال تنظیمها و توظیفها، و ذلك من خالل الفهم لما 

في دراستهما على  Debrayو  Marty، حیث قام (Schmid- Kitsikis, 1995, p. 37)". األنا"و " الهو"بین 

مرضى سوماتیون بتحدید ممیزات التوظیف العقلي وصرحا بأن التوظیف الجید للموقعیة األولى یضمن التوظیف 

) إزاحة-تكثیف(ففي حین یضمن تموضع الموقعیة األولى واكتمالها توظیف القطب الرمزي . ة الثانیةالجید للموقعی

     )النزعة إلى التفریغ( عن طریق التمثیالت، فان تموضع و اكتمال الموقعیة الثانیة یفضي إلى القطب االقتصادي 

  نزوات و التمثیالت، النزوات التدمیریة التي تمنع و تقدیم عالوة على النزوات الشبقیة و التي تضمن االرتباط بین ال

   (Debray, 1983b, p.528). أو تهدم الروابط، مستتبعة نزعة اإلشباع الفوضوي للنزوات الجزئیة

الى  بیاجي مثال إلى ما اتفق علیه جمیع الباحثین سواء التحلیلیون منهم أو غیرهم  Anne Decerf و تشیر

هو ما یشكل لب التوظیف العقلي و الذي تم تقصیه من ... افقها من ربط و خیال و ترمیزكون التمثیالت و ما یر 

في المجال السلوكي بانطالقها من سلوكات الفرد، من منظور دینامي بدراسة حركیة أركان : خالل ثالث مظاهر

من تمثیالت متناقضة         الجهاز النفسي و البحث عن اآللیات و العملیات المشكلة للتوظیف العقلي و الذي یتولد 
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 ,Decerf, 2002) . و البحث عن وضعیة التوازن، و أخیرا من خالل التجدید اإلبیستیمولوجي للنظریة السیكودینامیة

p. 19)    

أسس التوظیف العقلي من خالل مبدأ الثبات         Jeammet, Reynaud, Consoli (2001) كما یحدد

لى التوازن الداخلي، إذ یمكن مماثلته لمبدأ الهیموستازیا في الجانب الفیزیولوجي، و االضطرار التكراري للحفاظ ع

  :حیث یتظاهر التوظیف العقلي على عدة مستویات و أشكال توظیف مختلفة تتمثل في

 القدرة على الترمیز و تختص بالتمثیالت و العاطفة، حیث تشیر التمثیلة لمحتویات التفكیر من أفكار و صور عقلیة 

یمكن تمثیل نموذجه في إنتاج عقلي من خالل تذكر إدراكي سابق، في حین تعنى العاطفة بالتعبیر العاطفي           

  . و االنفعالي الشدید او الخفیف، الجید و السیئ، المصاحبة لألحداث الخارجیة أو التمثیالت الداخلیة

  دفه الوحید هو اإلشباع الفوري للرغبة التي استثارتها التوظیف بالسیرورات األولیة و یمتاز بخضوعه للعاطفة و ه 

و باستعمال . و ترتبط هذه االندفاعة نحو اإلشباع الفوري و الشامل من خالل استعمال میكانیزم اإلزاحة و التكثیف

تثمار الطریقین المتاحین للتفریغ و الخاصة بالتفریغ في المخارج الحركیة أو اإلعاشیة، و التفریغ من خالل االس

  .المفرط للعالم الخیالي

التوظیف بالسیرورات الثانویة حیث ترتبط الطاقة بالتمثیلة بطریقة متوازنة و ترتبط التمثیالت من خالل سیرورات  

  .التفكیر المنطقي و لیس بالشدة العاطفیة التي استثمرت فیها فقط

خاص بالعاطفة و التمثیالت المرتبطة ذلك ال - 1: و بصفة عامة فإن التوظیف العقلي یرتبط بثالث قطاعات

 . و ذلك الخاص بالصراعات العالئقیة و المعرفیة -3ذلك الخاص بالمجال الجسدي و الفضائي و الزمني،  - 2به، 

(Schmid- Kitsikis, 1995, pp:32, 36)  

  حركیة التوظیف العقلي  -2-2

 :  أن تحري التوظیف العقلي إنما یتم من خالل ثالث تعبیرات حركیة Schmid- Kitsikis ترى 

و المرتبطة بتنوع اإلنتاجات المرصنة داخل نفس الوضعیة كتنوع االستراتیجیات المطورة و االقتراحات  :أفقیة 1 

فرد على إبالغ و من الضروري هنا االهتمام لقدرة ال. المقدمة بغض النظر عن تالئمها أو عدم تالئمها مع الوضعیة

  .  اآلخر اإلرصانات العقلیة الناتجة

و كل ما ینتجه الفرد بمستویات ... و الخاصة بالحركات و التحوالت التي تقحم السلوكات، التمثیالت :عمودیة 2

وهذه القدرة على التنقل في حركة الذهاب و اإلیاب خالل لحظات النكوص والتي نلتمس فیها . ارصان بترتیب مختلف

  .الم النزوي المكبوت و الغني بقوى اإلدماج و إعادة البناء هو ما یشكل صحة التوظیف العقليالع

و من الضروري ترصد القدرة التي . و المرتبطة باحتمال مرور الفرد من شكل آلخر من التوظیف العقلي :وظیفیة 3

  . الزمني و الشكلي :یظهرها الفرد في انتقاله بین مختلف هذه األشكال بتحلیله من خالل بعدیه
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برصد المستوى المتزامن للقدرات الحدسیة، التحكم الرجعي و سیرورة المحاوالت و حركات : البعد الزمني 

...) االنتظام البنائي، عدم استقرار تناقضاته، تحكمه المفرط، انهیاره( التصاعد و النكوص بمعانیها الوظیفیة 

  .في المستوى التعاقبي أو التطوري

  .   برصد التوظیف العقلي المستثمر: البعد الشكلي 

  :أبعاد التوظیف العقلي -2-3

فإن مقاربة التوظیف  De Tychey & coll (1992)و ما أشار إلیه  Bergeret (2003)بالنظر ألعمال   

ى أن الترمیز هي عل. الفضاء الخیالي، العقلنة، فعالیة الدفاعات: العقلي و تقصیه یتم ادراكه من خالل ثالث أبعاد

نوعیة الترمیز للنزوات الجنسیة و العدوانیة، و نوعیة : العملیة األساسیة التي توضح العقلنة و تتكون من مظهرین

  .االرتباط بین العاطفة و التمثیالت

و یتمیز التوظیف العقلي لدى المریض السیكوسوماتي بفقر هوامي و غیاب للخیاالت و نوعیة خاصة من 

  .عیة خاصة من التعقیل غیر المرصن، میكانیزمات دفاعیة غیر فعالةاألحالم، نو 

 Espace imaginaire: الفضاء الخیالي - 2-3-1

بسماعنا أو قراءتنا لمصطلح خیالي فغالبا ما نتوجه بأذهاننا إلى احدى أوائل ارصانات الكان النظریة و ما 

إال اننا نود ). و الخیالي الواقعي، الرمزي(التحلیل النفسي جاء به في استعماله للسجالت الثالث االساسیة لمجال 

و قبل عرض الفضاء الخیالي و ما یقصد به . االشارة الى اننا في تناول السیكوسوماتیة فهو یرتبط بمحددات أوسع

  .في مجال السیكوسوماتیة سنتطرق بدایة لمعنى الكلمة

  :تعریف الخیال و الخیالي - 1 - 2-3-1

حسب قاموس   (imaginatio, imaginationis)من الالتینیة (imagination)ل تشیر كلمة خیا 

Larousse كما تشییر لقدرة . للقدرة على انتاج الصور، التصورات وأفكار جدیدة بإیجاد الفرد حلوال مبتكرة لمشكالته

التي تبقى حیة على  العقل الستدعاء أو استحضار االشیاء و االحداث المعروفة و المدركة و الخبرات السابقة و

         فهي عبارة عن الوظیفة التي یرى العقل من خاللها بشكل تجسدي تمثل الكائنات، األشیاء. شكل صور عقلیة

بین ما هو خیال و القدرة على التمثیل العقلي، إذ مع ضرورة التمییز . و الوضعیات و إن لم یختبرها بطریقة مباشرة

فبفضل . و المتشكل من خالل الواقع المحیط، بینما یسمح الخیال بأكثر من ذلك یحتوي هذا االخیر على أي تصور

الخیال ال نقوم بتمثیل االشیاء كم هي فحسب، و لكن ما كان أو یمكن ان تكون علیه و یتضمن مجال الماضي، 

حسب نفس القاموس فتشییر الى ما یتم انشاؤه بواسطة  (imaginaire)أما ما هو خیالي . الحاضر و المستقبل

  . الخیال

 (Académie française, 1992)أما في قاموس االكادیمیة الفرنسیة في طبعتها التاسعة و جزءها االول 

" ما یوجد في الخیال"أي " "imaginariusو التي تم استعارتها من الكلمة الالتینیة   (imaginaire)فإن كلمة خیالي
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هي تصف ما یتم انتاجه في الخیال، و الذي ال یمكنه أن یكون على شكیلته تلك إال في الخیال، و ال یوجد في ف

  .  الواقع

و علیه فإن . فالخیالي یتطلب من الفرد استدعاء الصور المخزنة في ذاكرته أو خلق صور جدیدة في ذهنه

 و في ذلك یقول . ضمني للواقع في الوقت ذاته كل ما هو خیالي یشیر الى الوعي بما هو غیر واقعي و تمثیل

Georges Duby"و یمكن فهم ما هو خیالي كمساحة فریدة أن الواقع و الخیال یشكالن مجموعا ال یمكن فصلهما ،

 .من نوعها خاصة بكل فرد، أین یمارس الفرد قدرات خیاله دون حواجز و دون متطلبات أو معوقات الواقع الخارجي

 , 2006, p.16)(Thollon Behar    

  :التناول التحلیلي لوظیفة الفضاء الخیالي -2- 2-3-1

و یعتبر فروید الرائد األول في . اتجه عدد من المحللین النفسانیین للتناول بالدراسة موضوع الفضاء الخیالي

ثم واصل . حیث شغل حیزا هاما في فكره و أعطاه أهمیة كبرى من خالل حدیثه عن الهوامات والفضاء الحلمي. ذلك

منهم لفهم أهمیة الوظیفة الخیالیة في تشكل و ارصان في سعي مجموعة من تالمذته و اتباعه أبحاثه في هذا المجال 

حیث یرى . بهذا الخصوص  Harris (2004)في   Bionو  Winnicotالحیاة النفسیة، و فیه نذكر ما جاء به

Winnicot  أن الفضاء الخیالي للطفل هو في االساس خیال االم، فقدرات االم الحلمیة تطلق بدایة سیرورة التفكیر

أن األم هي  Bionو یرى . و أمه  منذ االشهر االولى من حیاة الطفل لتستمر طوال مرحلة عدم التمایز بین الطفل

و شیئا فشیئا  عها التي یصبح لدیها معنى،من تعطي معنى لمعیش الطفل الذي تحركه من خالل ترجمة تجارب رضی

و كلما نمى . وعقب تجارب االنفصال یبدأ الطفل بالتفردن لتشكیل أول فضاء للتفكیر    و المسمى بالفضاء االنتقالي

الطفل ظهرت سیرورات رمزیة أخرى في فضاء یتسع و یتنامى، حیث یعكس اللعب الرمزي و اللغة هذا التقدم لیصبح 

و سیرورة التفردن تلك هي ما یقود الطفل للتفكیر بطریقة مستقلة تبدأ . ا بعد مستقال عن ذلك الخاص باألمالخیالي فیم

   .منذ الطفولة و تستمر لسن الرشد

و ینظر للفضاء الخیالي كاستعارة للفضاء النفسي، و یشكل الفضاء الخیالي بالنسبة للتمثیالت العقلیة ما 

و الهوامات التي نعییها أو ال  بأنها نشاط األحالم Bergeret (2003)لك یقول و في ذ. یشكله المسرح للممثلین

فهو لدیه قیمة دفاعیة و حمائیة  .نعییها و المشّكلة من الهوامات ما قبل الشعوریة، الشعوریة، الالشعوریة أو البدائیة

خیال هي القدرة على تولید الهوامات، فاستدعاء ال. الى الحد الذي یسمح بالتحرر، أقلها مؤقتا، من اقحام واقع تطفلي

االحالم التي تعمل عند الفرد على انطباع الصور و كیفیة كونها و تشكلها بطریقة جّد حیة كما هو الحال في 

  .  تمثیالت عالمه الحقیقي، و الشيء ذاته في نموذج تبادالته مع اآلخرین

  :الفضاء الخیالي في التناول السیكوسوماتي -3- 2-3-1

تمّر التبادالت بین الفرد و العالم المحیط بطریقة مبهمة و عجیبة بواسطة الجسد الخاص، هذا الجسد الذي 
یحمل غموضه هو االخر و الذي ال یستسلم و ال یترك أن یستحوذ إّال بما تسمح به حدود قدراته؛ أي بقدرته على 

الى ما جاء به صاحب النظریة العالئقیة  و سنتطرق في عرضنا هذا. التحول من فضاء حقیقي الى فضاء خیالي
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سامي علي حول الخیالي كونه تناول المفهوم بقوة في طرحه كما  سنتطرق لتنظیر بیار مارتي صاحب النظریة 

  . االقتصادیة في مجال السیكوسوماتیة

   : سامي علي و باثولوجیة التكیف أو كبت وظیفة الخیالي - 3-1- 2-3-1

 Sami Aliو في تفسیره لما یقصد بالفضاء الخیالي یقول . شكل الفضاء الخیالي لب نظریة سامي على

أن الفضاء الخیالي یقع في الحدود بین الداخل و الخارج، و بین التمثیلة و التعبیر و یقابل لتشكیلة واسعة  (2004)

و یذهب . الخاصة ختم و عالمة غموض جسده حیث تحمل تشكیلته أو بنیته. من الظواهر؛ المرضیة منها و السویة

و في تفسیره للفضاء الخیالي . سامي علي إلى أن الخیالي مفهوم نفسي ثم جسدي، وهو ما یشكل الصحة و المرض

ركز الباحث على ثالث محاور أساسیة للتوظیف و التي من خاللها ترتسم ثالث أشكال مرضیة كبرى تقحم النفس   

الوظیفة : و تتحدد محاور التوظیف هذه و ما یوافقها من أشكال مرضیة من خالل مفهومین. و الجسد في الوقت ذاته

حیث أن فهم تطور المفهومین هو ما یسمح باستنتاج . الخیالیة من جهة، و كبت الوظیفة الخیالیة من جهة أخرى

 . مجمل الباتولوجیة اإلنسانیة؛ النفسیة منها و الجسدیة

. علي مرادف لإلسقاط، و ال یقصد باإلسقاط المفهوم الفرویدي حول اآللیة الدفاعیة و الخیالي بالنسبة لسامي

فاإلسقاط بالنسبة لسامي علي مطابق للسیرورة الحلمیة و إن كان یسند له قسطا من الوظیفة الدفاعیة في بعض 

ط بصرف النظر عن كل رغبة   بالنسبة لنا، أن یحلم الفرد معناه أن یقوم باإلسقا" و في ذلك یقول الباحث . األحیان

فاإلسقاط أبعد من أن یكون .[...] فالنشاط الحلمي یكتسب الذاتیة و قیمة ایجابیة واضحة. أو ضرورة التمویه لتحقیقه

 ,Sami Ali, 1998) ." كمیكانیزم دفاعي، فهنا ال وجود الحتمال انشطار الفرد كي یخلق عالما خارجا عنه

p.137)   

إلى أنه ال یمكن اختزال الخیالي في التمثیالت عن طریق الصور، فهو له طابع   Sami Ali (2004)و ینبه   

فمعادالت الحلم توافق . فالخیالي لیس الحلم اللیلي و حسب، فهو یتجدد في ظروف أخرى غیر النوم. الذاتیة نفسها

ال التي تنشق من النشاط فكثیرة هي األشك" سلسلة من الظواهر و التي عادة ما ال نقوم بربط إحداها باألخرى 

الحلمي في حاالت أخرى غیر حاالت النوم كالهوامات، أحالم الیقظة، الهذیانات، الهالوس، االعتقاد، اللعب، النقلة، 

 ."فیه ندرك أصل و انتساب الخیالي، و هو ما یسمح بالفهم التام  لوحدة التوظیف النفسجسديو  ....السلوك السحري

        ( Sami Ali, 1998, p.82)  

فالذاتیة المطلقة تصبح : فالخیالي هو الذاتیة بعینها، ُتحول الفرد إلى مواضیع و إلى فضاء و زمن المواضیع

و ینتج خارج الفرد واقع هو الفرد، یؤمن به تماما مثلما یؤمن  (Sami Ali, 1990, p.762)." موضوعیة مطلقة

شيء یحدث لصالح توازن یختلف في كل مرة حسب اختالف  ففي الحلم و معادالته كل. بالواقع خالل فترة النوم

  (Sami Ali, 2003, p.11). وضعیات الخیالي؛ أي بین الالشعور، ما قبل الشعور و الشعور

. طفل -، بناء تتوسطه العالقة المبكرة أم"وظیفة ُتبنى و تتشكل" فالخیالي نفسي وجسدي، فهو عبارة عن 

(Sami Ali, 1990, p.762) ن السیكوسوماتي الجید یظهر من خالل التناوب المنتظم بین الشعور الیقظ   ، فاالتزا

فالوظیفة الحلمیة. و الشعور اللیلي   تتفاعل    یقظة و تناوب النوم / بإیقاع بیولوجي ممیز، إیقاع مرتبط بالثنائیة نوم 
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فمن هذا اإلیقاع [...] جهة أخرى البطيء و النوم المتناقض هذا من جهة، و دور األم في تنظیم هذه اإلیقاعات من 

."الممیز یتكون الزمن الذاتي للفرد، لتقوم األم بعد ذلك بإدراج الزمن االجتماعي في التنظیمة السیكوسوماتیة لطفلها   

(Sami Ali, 1990, pp: 217, 218)  

و یرى .  و في هذا المضمار یطرح سامي علي فرضیته حول باتولوجیة التكیف أو كبت وظیفة الخیالي

تتمثل في : بوجود شكلین رئیسیین من الباتولوجیة اإلنسانیة و التي تتحدد من خالل الخیالي و كبت وظیفة الخیالي

حیث یشكل غیاب األحالم المثال النموذجي  (Sami Ali, 2010, p.85) .األمراض النفسیة و باثولوجیة التكیف

فكبت الخیالي كوظیفة یؤدي لتوسیع حقل . الخیالیة للكبت التام و المكتمل و الذي ینطبق على كل الوظیفة

ففي باتولوجیة التكیف أو ما یدعوه بالتكیف  ،(Sami Ali,  1990, p.763). الباثولوجیة لتشمل العضوي أیضا

ال یوجد أحالم و ال هوامات و ال عواطف، و كأن كل شيء یفترض تقلیصه حسب العالم  « Le banal»المبتذل 

فیه یمیل الفرد لتعویض فضاءه الخیالي الخاص بالفضاء الخیالي العام أین تحتل المعاییر  الخارجي للفرد، و

        مع الواقع  االجتماعیة و الثقافیة الفراغ الذي تركته ذاتیة الفرد التي انسحبت لصالح تلك المعاییر ألجل التكیف

فالمبتذل یوافق مجموع . و معادالته فیحصل التكیف على حساب الحلم و تجنب الوضعیات الصراعیة و ظروفه

   .الشبیه لیصبح متطابقا معه من خالل سلوك امتثالي القواعد التكیفیة التي یصل تطبیقها إلى إعادة إنتاج المماثل و

ومثل هؤالء األشخاص یعبر عنهم  (Sami Ali, 2010, p. 85)". الذاتیة دون الفرد" و هو ما یدعوه سامي علي بـ 

و ما عبرت عنه أیضا   éduqueé à mort »  (Sami Ali, 2006, p.19) »"هذبین حتى الموتبالم"الباحث 

Eloisa Castellano-Maury (2009)   المهذب بخطورة" بـ" «dangereusement bien élevé»  فهم

تهدیدا  الهامهذبون الى درجة  یصبح  أدبهم المبالغ فیه و تبنیهم لمتطلبات الجو االسري و االجتماعي ككل باستدخ

فبتكیفهم السلوكي المفرط و الباتولوجي، فإن أحالمهم و كل فضاءهم . لحیاتهم النفسیة و تحل محل فردنیاته و ذاتیته

الخیالي یصبح امتثالیا أیضا و یقعوا بالتالي ضحیة تأدبهم و تربیتهم التي لم تسمح لهم بالمعارضة أو ببناء فضاء 

فهذا الكبت الطبائعي كما ینوه به الباحث هو ما یعود سلبا على كل . فیهخاص بهم؛ في فضاء ذاتي یتواجدون 

. فالفرد هنا ال یقوم بأي شيء ألجل ذاته و ال یعي انه یمكن فعل شيء ألجل نفسه. المجال الخیالي

(Castellano-Maury 2009, p.130)  فالواقع كمعیار تكیفي یسجل في فضاء من القواعد ویأتي لیحتّل مكان

  (Sami ali, 2010, p.73 ). الخیالي الذي انسحب

 و حسب ما یتعرض له الكبت من مصیر و حسب عمل الخیالي ینتج عنه نوع من الباثولوجیا كما یرى 

Sami Ali (2000c) .  الخیالي، نوع الباثولوجیاثالث احتماالت لمصیر الكبت، حیث قام بإدراج:  

عودة  - فشل الكبت - حدوث أمراض نفسیة كما أشار إلیه فروید بالمرور بثالث أوقات؛ الكبت :االحتمال األول

المكبوت على شكل أعراض عصابیة أو ذهانیة، عابرة كانت أو مستمرة، و من جدید یظهر الخیالي الذي تّم 

حیث العالقة . حصل في الجسم الخیالي من مثل النموذج الهستیريو إن حدثت جسدنة فإن ذلك یإقصاؤه سابقا، 

  . مع الخیالي تكون عالقة ارتباطیة ایجابیة

و على خالف فروید الذي لم یتمكن من تحدید . ال یفشل الكبت دائما و بالتالي یتم اإلبقاء علیه :االحتمال الثاني

وى النفسي، فقد قدم سامي علي فرضیة لوقوع أمراض عضویة الباثولوجیة الُمنجّرة عن هذا اإلبقاء للكبت على المست

ترمي للكبت الناجح للوظیفة الخیالیة ینتج عنه نسیان الحلم إضافة لفقدان االهتمام اتجاهها راجع لسحب استثمار 
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یقع  فهنا. مفرط ما یؤدي إلتباع قواعد تكیفیة لتعویض هذا الفراغ؛ بعبارة أخرى قطع الصلة مع الذات لتجنب األلم

فتظهر . الكبت دون عودة المكبوت ما یؤدي إما إلى غیاب األحالم من الحیاة النفسیة أو تعدیل توظیف الحلم بذاته

أحالم العمل التي تبرمج من طرف األنا األعلى؛ تتمیز بنقص اإلرصان، فكأنه إنكار للحلم ألجل االستمرار في 

ه تفریغ، و إن حدثت باثولوجیا فال یمكنها إال أن تكون جسدیة فهو حلم ال یؤدي وظیفته المعهودة و لیس فی. العمل

  .تصیب الجسم الحقیقي

في . تكمن في المرور من الكبت غیر الناجح إلى الكبت الناجحو النوع الثالث من الباثولوجیة : االحتمال الثالث

ئیا أو تختفي كلیا و ذلك البدایة تكون األحالم موجودة بتوظیف نفسي شبیه بالعصاب النفسي قبل أن تضمحل جز 

خالل مدة طویلة كافیة إلحداث المرض، و یرجع هذا االختالل في ظهور األحالم ألسباب یصعب حصرها كلیة     

فالتغیر في التوظیف المرافق باإلحساس بالفقدان ال ینحصر في المجال النفسي و لكن . و التي قد ترتبط بالحداد

وجیا، فتتحول من الجسم الخیالي للجسم الحقیقي و كل ما هو رمزي ینسحب عكس ذلك ینجر عنه تغیر في الباثول

 شیئا فشیئا بطریقة تدریجیة و سلسة لیدع المكان لّالشيء، و ینغمس الفرد بعدها أكثر فأكثر في وضعیة الالمخرجیة 

  .  و على نحو متزاید یأخذ المرض العضوي بالتباعد عن الخیالي شیئا فشیئا

في مضمار الخیالي، مفاهیم التداخل المتبادل للمرور من  Sami Ali (2000a)و الجدید الذي جاء به 

فضاء ثنائي البعد في األحالم و الهوامات إلى فضاء ثالثي البعد في حقل الشعور، و كذا المفاهیم الخاصة بتموقع 

  .ج الخیاليو التي تكون لها أهمیتها لتأویل اإلنتا. الجسدي في الفضاء النفسي

   بیار مارتي و خصوصیة األحالم السیكوسوماتیة   -3-2- 2-3-1

عندما ننام لیس كل شيء فینا ینام، هكذا یعبر فروید لإلشارة إلى الحلم و یرى فیه الطریق الملكي نحو 

یث ح. وقد سعى فروید و أتباعه من بعده إلى الربط بین محتویات الحلم و الحیاة النفسیة للفرد. الالشعور

 ,Freud  A.Ruffiotلتوسیع مجال أبحاثه حول الفضاء الحلمي مستدال بما توصل إلیه   Renè Kaesسعى

Augoyard-Peters,  حول مفاهیم الفضاء الحلمي الذاتي الفردي المقفل و الفضاء الحلمي المشترك و المتقاسم

أما . (Kaes, 2002, p.25) .بین عدد من الحالمین، كما أشار إلى ما یدعوه بالحبل السیكوسوماتي للحلم

Bergeret لعالقة الزمنیة الموجودة و أشار ل. فقد ركز على األحالم و األسباب المؤدیة إلى ظهورها على نحو معین

بین ظهور المرض و األحداث الصدمیة و ما تتخذه من معنى عاطفي خاص أین یتم قمع هؤالء األفراد لعدوانیتهم 

خوفا من بروز نزواتهم اللیبیدیة و العدوانیة في حیاتهم الشعوریة كونها تشكل تهدیدا لهم، ما یؤدي الختزال حیاتهم 

    (Bergeret, 2003, p.240)" ح بالتالي ذات دور براغماتي آليو الحلمیة و تصب  الهوامیة

و غیر بعید عن تناول فروید حول تدخل أركان الجهاز النفسي و الموقعیة األولى بأكثر تحدید، و أهمیة       

م تقدم مارتي بخصوصیة األحال. العالقات األولى في بناء هذا الفضاء الحلمي على غرار ما ركز علیه سامي علي

إذ یفترض أن األمر یتعلق بنمط خاص من األحالم تنتج عن نمط خاص من . عند المریض السیكوسوماتي

و تقول النظریة بأن هناك عدم كفایة الوظیفة الحلمیة لدى المریض السیكوسوماتي هي انعكاس لعدم كفایة . األعصبة

ور األعراض المرضیة الجسدیة التي تنوب جسدي ما یؤدي لظه- ما قبل الشعور و بالتالي اختالل التنظیم النفسي

و یعطي مارتي للحیاة الحلمیة أهمیتها سواء في تحدید بنیة هؤالء المرضى أو في اتخاذها . مكان الترمیز في األحالم
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كطریقة عالجیة لها خصوصیتها عند السیكوسوماتي، و یرى بأن الحیاة الحلمیة تختلف من فرد آلخر وفقا لبنیته 

 : و قد قسم مارتي األنماط الحلمیة للسیكوسوماتي إلى. لخصائص االعتیادیة و تغیرات التفاعل العقلياألساسیة و ا

لیس غیابا حقیقیا للحلم و إنما كبت الحالم ألحالمه و محتویاتها قد یكون ناجما عن آلیات دفاعیة : غیاب األحالم -

منذ أكثر من ربع قرن على أن تذكر الحلم  أقرّ قد  B.Grunberger و كان. تمنعه من الظهور على ساحة الوعي

یستدعي أنا واعي متواجد في أثناء الیقظة، فلحظة الیقظة یصبح الحلم غیر موجود في جزء منه أو كله بسبب 

ن خفت         (Puget dans Nakov, 2003, p.91). استرجاع الكبت لنشاطه لنفهم من قول الباحث أن الرقابة وإ

ة ألجل استعادة تكیفها و توظیفها بإتاحة الفرصة للنزوات بالتعبیر عن نفسها بطریقة مشوهة، فهي و تنحت األنا لبره

تسترجع سیادتها بسرعة و تستلم وظیفتها مباشرة  لحظة االستیقاظ لیدّل على قوة تماسكها  و تجانسها و أن تذكر 

 Martyو هو ما اقره . اشة األنا و وهنهافي حین یشیر عدم تذكر الحلم و نسیانه لهش. الحلم یرتبط بقوة األنا

فهذه األحالم ال تعمل على تفریغ الالشعور من االستثارة . حول عدم نفاذیة ما قبل الشعور و وهن األنا (1998)

  .  الطاقویة السلبیة بقدر ما تعمل على تعبئته بذلك، ما یوقع الفرد في ال مخرجیة مع الشعوره

یرى فیه الحالم  باألحالم البیضاء، Marty et De M'Uzan (1963) ما یدعوهاو هو :  األحالم العملیاتیة -

تمتاز . مشاهد من حیاته الیومیة و یعید استعراض أحداث النهار السابق أو ذلك الحلم الذي قد یستبق أحداث الغد

حیث تعكس هذه األحالم فقرا في . هذه األحالم بموضوعیتها، واقعیتها، سذاجتها و غیاب التحویر المعتاد في األحالم

تمثیالت، و هذه األحالم الناتجة عن بقایا الذاكرة قصیرة المدى ال تحتوي على محتویات ما قبل الشعور ونقص في ال

الكثیر من اآلثار و البقایا النزویة، وتعكس بعض التفاصیل الظاهرة في هذا النوع من األحالم وجود خلل في تنظیم 

بعضها بالبعض اآلخر   الجهاز النفسي للحالم، و ناتجة عن قصور واضح في الحركة المساهمة في ربط التصورات 

 ,Calza et Contant, 2002). و تتمیز كما یقول سامي علي بغیاب التكثیف و اإلزاحة و بفقر التمثیالت الهوامیة

p.91)   

هي أحالم متكررة في شكلها تعكس زیادة في التهیج الذاكراتي، ناتجه عن تثبیت رضة حدیثة العهد : أحالم تكراریة -

و غالبا ما تأتي هذه األحالم متكاملة و مرافقة للعصاب . ات عائدة إلى عهد الطفولةأو انعكاس حدیث لتثبیت

تفریغات تمیز العصاب الصدمي بإصابات جسدیة حقیقیة و جروح  Raffy (2002)كما یرى   الصدمي، فهي

  . ظاهرة، إذ یعكس هذا النوع من األحالم الركود و عدم كفایة التمثیالت

و قد سمیت باألحالم الفظة بسبب غیاب . في تسمیتها Rosine Debrayالفضل إلى  یعود: األحالم الفظة -

تنتج عن اإلثارة المبالغة و الفاضحة لالشعور و تعكس بفظاظة محتویاته       . الدفاعات، المقاومة و الرقابة النفسیة

شرة للدوافع النزویة للحالم تحوي مشاهد مبا Debray (1983a)و هي كما ترى . و مكونات الهو برغباته الغریزیة

كالرغبة للسیطرة و الطاقة العدائیة الفمیة أو الشرجیة أو الجنسیة، ترى فیها مظاهر اإلغواء، الخصاء أو المذبحة، زنا 

و بذور  و كأنها صور لالشعور الحالم الذي یتبدى بدون تدخل عناصر التشویه لعدم احتواءها لعالئم. الخ...المحارم

و سبب ذلك لیس غیاب الصراع النفسي بل لعدم معالجة هذا الصراع من طرف األنا حیث تم . سیةالصراعات النف

أنها تعكس عادة عصابا سيء  Marty (1998)و یرى . استبعاده من الساحة النفسیة و اختزاله مباشرة في الجسد

و عدم كفایته، أما الالوعي التعقیل أو عصابا سلوكیا، أما على الصعید الموقعي فهي تعكس وهن ما قبل الوعي 
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و على العموم كما یخلص إلیه مارتي  فإن أحالم السیكوسوماتي ال تغذي سوى  .فیتبدى بدون صراعات داخلیة

فالفضاء الداخلي لهم ال . الطبقة السطحیة للجهاز النفسي، تربط نشاط الحلم بالبقایا النهاریة بطریقة مشتتة و واهیة

  . مطمئنة یمكن االستناد علیها كمدعم لهواماتهم و أحالمهم یحتوي على مواضیع مستقرة و

    تحریر الفضاء الخیالي و عودة األحالم في التوظیف السیكوسوماتي -3-3- 2-3-1

خلص عدد من الباحثین في المجال التحلیلي ابتداء من فروید على كون الجهاز النفسي یعمل دوما بنفس      

عدد من و قد أقّر . لیشیر التعدیل في هذا النشاط تعدیال للتوظیف النفسي. الكیفیة التي یعمل بها نشاطه الحلمي

من  Fain et David (1963)ما استخلصه أیضا هو  و النشاط الحلمي،الباحثین إمكانیة تعدیل الفضاء الخیالي و 

خالل تناولهما بالتمحیص و التحلیل لألدبیات و الدراسات التي أجریت على األحالم و كیفیة تطورها سواء مع تطور 

  .النفسي للحالمین سن الطفل أو بالتكفل

ضوعهم للتكفل أما بخصوص تحریر الفضاء الخیالي و عودة األحالم في التوظیف السیكوسوماتي بعد خ

المرور من فضاء ثنائي بامكانیة  Sami Ali (2000a)المناسب، فقد أكد المختصون في المجال و على رأسهم 

بعودة األحالم عند المرضى السیكوسوماتون      و . البعد في األحالم و الهوامات إلى فضاء ثالثي البعد في حقل الشعور

إذ یرون أن هذا   ) David, 1963, p.263) Fain et .و زمالئهو تحسین وظیفة ما قبل الشعور حسب مارتي 

السیكوسوماتیون أین یمكن فعلیا إدراك القیمة العالجیة من خالل التعدیل یمكن مالحظته بسهولة خاصة مع المرضى 

  Quinodozا، و هو ما عبر عنهاألحالم و الهوامات و ما ینجر عنه من تحسن للعقلنة و إن كان التحسن بسیط

لإلشارة إلى األحالم التي تنجح في عمل اإلرصان فاتحة المجال » باألحالم التي تقلب الصفحة«بخصوص األحالم 

 .Quinodoz dans Nakov, 2003, p) . للترمیز بعد أن وجدت األنا درجة معقولة من التجانس و التماسك

107)   

ثانیة تتاح للفرد، و ما اللحظات  حیاة Nakov (2003) في   Gérard De Nervalفالحلم على حد تعبیر

و فیه إشارة على غرار ما ذهب إلیه مارتي لكون الحلم كتعبیر و تشجیع لنزوة . األولى من النوم إّال صورة للموت

في حین تشیر عودة . من الفرد الحیاة التي تدب في الحالم في مقابل النوم دون أحالم كتعبیر لتمكن نزوة الموت

فالحلم هو ما یعمل . و التجانس ألركان الجهاز النفسي و إعادة تنظیمه بسبب عودة نزوة الحیاةاألحالم إلى الربط 

على صد نزوة الموت، و في إنعاش األحالم دلیل على استعادة نزوة الحیاة سیطرتها و سیادتها، لیستمر الطفل 

 .  Nakovبالعیش داخل الراشد كما ترى 

ین تدهور الوظیفة الحلمیة لدى مجمل المرضى العضوین في بدایة و قد الحظ معظم المعالجین النفسانی 

 ,Kaes dans Nakov, 2003)  الحصص العالجیة، هذه األحالم التي یتم إنعاشها لدى العدید منهم كما یرى 

P.140)   .   حیث تتلخص مهمة األخصائي السیكوسوماتي بالدرجة األولى في هذا المضمار بتحریر القدرة الحلمیة

و ینبه الباحثون في المجال . العاطفة و إعادة إنعاش النشاط الحلمي عند مرضى لم یحلموا منذ أمد بعیدو 

السیكوسوماتي إلى أن عودة األحالم تكون في البدایة على شكل كوابیس تعكس بدایة بروز ثغرة  لوصل الحاضر 

 Fain et Davidفي أحالم المریض  و بدایة بروز العالقات الصراعیةCalza et Contant (2002) . بالماضي

و على الرغم من محتوى القلق البارز في هذا النوع من األحالم إّال أن فیها تحقیق لرغبة معینة و وظیفة  .(1963)
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تخدم الجهاز النفسي، كون محتویاته النكوصیة تشكل تهدیدا مستمرا لتكامل أنا الحالم، و هو ما یبعث إلطالق إشارة 

و یقود شیئا فشیئا إلى  ما یسهم في تحریك دفاعات الحالم    القلق في األنا و الذي كان لوقت قریب خارج الخدمة 

 Quinodoz dans). امیة ما یسمح للمریض في األخیر الوعي بهاإثراء اإلرصانات و تطویر المادة الحلمیة و الهو 

Nakov, 2003, p. 119)      

قد أشارت من خالل مالحظاتها العیادیة            Fain et David (1963)في  Louise Despertو كانت 

في إثراء الحیاة الحلمیة  و ابحاثها التي قامت بها حول أحالم األطفال إلى دور المثیرات الخارجیة و البیئة المحیطة

لدى هؤالء إضافة إلى ثراء شكل التعبیرات في أحالمهم بفضل إسهامات مواضیع خارجیة یتلقاها من خالل قصص 

في حیاة الیقظة و تظاهرها،  -االیجابیة و الثریة –إلخ، ما یشیر إلى تأثیر هذه البناءات ...خیالیة و سرد قصص

كما . د معها، و لكن بإثراء اإلرصان و بطریقة كبیرة و واسعة لمحتوى الحلملیس كمواضیع یتم توهمها أو التوح

إلى أن إثارة مختلف األحداث الجاذبة و المشكلة أثناء الیقظة هو ما یعمل (Nakov,2003) في  Tassinاستنتج  

 و یضیف . الحلم على ارتسام صور الحلم، للقول بأن كل ما هو مثیرات خارجیة جاذبة لها دورها في نوعیة و تشكل

 Fain et David (1963) أنه و في التقاءهما بمرضى سیكوسوماتیون قد الحظ أنه و بمجرد تمكن هؤالء المرضى

 وهنا نتساءل إن كان للعبة الفیدیو . من التفكیر في ألمهم فان ذلك یكون أفضل لهم و یحسن من حالتهم الصحیة

Re-Missionإلثارة دور في ارتسام صور الحلم لدى المراهق و مساهمة في بما تمتلكه من عناصر الجاذبیة و ا

إثراء نوع الحلم و تشكله لدیه؟ و هل الوعي بحقیقة مرضهم سیحسن من حالتهم الصحیة من خالل سعیهم لتسییر 

 مرضهم ذاتیا تسییرا حسنا؟ 

معالم رئیسیة توجه فاألحالم إذا، بشكلها أوال ثم بمحتواها تشكل عناصر أساسیة للتشخیص، كما تحدد 

كما یتخذها المعالج كمؤشر و معلم یوجهه بانتظام . المختص لتحدید نجاح الخطة و التقنیة العالجیة من عدمها

     .لتحدید أو تعدیل الخطة العالجیة

  

 

   La mentalisation: العقلنة - 2-3-2

حیث یرجع . و إلى وقت قریب ال نجد له تعریفا في القوامیس الفرنسیة. یعتبر مفهوم العقلنة مفهوم حدیث

، ثم أصبح استعماله متداوال في سنوات السبعینیات من القرن Edouard Claparèdeأول استعمال لكلمة عقلنة  لـِــــ 

      لوقت قریب موضوع دراسة خاصة، فهي تهتم بكمیة تهتم العقلنة بأبعاد الجهاز العقلي و الذي لم یكن. الماضي

و علیه فان العقلنة ترجع لتمثیالتنا، لصورنا  (Marty et Nicolaidis, 1996, p.19). و نوعیة تمثیالت الفرد

و الشيء الذي یؤكد علیه جّل الباحثین في المجال هو ارتكاز العقلنة على قطب التمثیالت وهو . النفسیة و دینامیتهم

بقوله أن العقلنة تشیر إلى الوظیفة التي تشكل أساسا القدرات العملیة لما قبل   De M'uzan (2001)ما یعبر عنه

   ، ..."العمل على"تعني «ation»  فالالحقة . الوعي، القدرة على رؤیة األشیاء في األشیاء، و الولوج إلى االستعارة

و علیه یمكن اعتبار العقلنة بأنه كل . ء عقلیا أي تحویله إلى عقليو منه فإن العقلنة حرفیا تعني العمل لجعل الشي

و تمثیل  حیث یقصد بالتمثیالت تمثیل األشیاء[...] ما یتجه نحو القطب العقلي، أي القطب النفسي للتمثیالت
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فهي ما یشكل . الكلمات التي نجدها في األفكار، التفكیر، أحالم الیقظة، الهوامات، عناصر الحلم، التخیل، الهذیانات

     (Pongy et Babeau, 2003, pp.122, 123) .مادة الترابطات الفكریة

و كمالحظة مبدئیة ال یوجد اتفاق محدد حول مفهوم العقلنة و الذي یمس المظاهر األكثر تعقدا في التوظیف 

قصیها ألجل تناولها بالدراسة فتناول األبعاد المرتبطة بالعقلنة و التي حددها الباحثین هو فقط ما سیسمح بت. النفسي

  فماذا یقصد بالعقلنة و ما هي األبعاد المشكلة لها؟. في فرضیات بحثنا

  .و هو ما سنحاول اإلجابة علیه من خالل مختلف التصورات النظریة للمفهوم   

   التصورات النظریة حول العقلنة -1- 2-3-2

التحلیلي بصفة عامة ، ثم نقوم بالتعمق في المفهوم سنقوم في وقت أول التعرض للمفهوم من خالل التناول  

  .في التناول السیكوسوماتي

  ):René Kaes )1981ـ 1

و یهتم في هذا المضمار بعمل الربط بین التمثیلة و العاطفة       " العمل النفسي"یركز الباحث على مفهوم    

أو إعادة  - تعني تشكیل"و بالنسبة للباحث فإن العقلنة ..." العمل من خالل"أي : "perlaboration"و جاء بمفهوم 

كما أعطى للعالقات المبكرة مع األم، مع الجسد و مع الجماعة، التأثیر  (Kaes,1981,p.451) ." الرابط -تشكیل

  (Kaes,1981,p, 459). المجتمعي و الثقافي  دورها في تشكیل نوعیة العقلنة

   :Phillippe Jeammet (1990 ,2001)  ـ 2

و بالرغم من عدم تناوله . حول العقلنة  Kaes لتأكید بعض مواقف Jeammet (1990) جاءت أراء

الصریح للكلمة فقد أشار الباحث إلى العقلنة في أعماله العدیدة من خالل استعمال مفاهیم اإلرصان العقلي، الترمیز، 

إلمكانیة ظهور العقلنة و تحسنها  خالل سعیه لفهم فعالیة بعض   Jeammet (2001)كما أشار. وظیفة التمثیل

    التأثیرات المدهشة و المفاجئة على قدرات العقلنة عند مراهقین یعانون من سلوكات مضطربة أثناء التكفل العالجي

استخراج و تمكن من  و االقتصادي و حاول اكتشاف خصوصیة التوظیف العقلي عند هؤالء في المستوى الدینامي

  :أربعة أبعاد للعقلنة

یتمثل البعد األول في الخلل الذي یقع في نشاط الربط الذي یكون مقطوعا عن العاطفة حیث أشار إلى  •

  . الخلل على مستوى ما قبل الشعور الذي ال ینجز وظیفة الربط

  . یتمثل البعد الثاني في عمل الترمیز و الذي عرفه الباحث كمكمل لعمل النفس •

في البعد الثالث عن استعمال للمیكانیزمات الدفاعیة البدائیة و التي تكون مسؤولة عن ضعف و تحدث  •

هذه األخیرة التي یمكن االستدالل علیها من خالل الدرجة الضعیفة من االرصان الرمزي للنزوات . العقلنة

  .العدوانیة و الجنسیة

 .  أما البعد الرابع فیتمثل في ضبط الصراعات الالواعیة •
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  Luquet  (1988)  ـ3

بالنسبة للباحث، فإن مستوى العقلنة یرتبط بشكل وثیق و بدقة مع شكل التفكیر، فكل فرد خالل حیاته یمّر 

  : من مستوى تفكیر معین إلى مستوى آخر تبعا لألحداث التي یختبرها، إذ یرى بوجود

المرئیة منها           (تمثیالت األشیاء و هو ما یشكل المظهر النفسي للنزوة، تستدعي إرصان : عقلنة أولیة •

التي یوفرها االرتباط  بین التجارب الحسیة القاعدیة و الصور التي تكون جد بدائیة، و هي ) و الالواعیة

ذات شحن عاطفي قوي، ینتج عنه الحفاظ على التوازن بین الشيء و تمثیلته و تعطي شكال أساسیا 

 .للهوامات الالواعیة

و تشكل الرموز الثانویة و التي من خالل التضاعف الكبیر : یة الثانویة أو ما وراء األولیةالعقلنة الرمز  •

للترابطات التي ینتجها تصبح غیر تجُسدیة، تظهر غنیة من المعاني المضاعفة و مرتبطة بشحن منقوص 

       ورات األولیةترتكز على السیر . و یظهر هذا النوع من التفكیر في األحالم، اللعب و الفن. من العاطفة

 .اإلزاحة، التكثیف و الترمیز و تعمل بالخصوص على أن تنطوي على

یتمیز بتأثره الشدید . لوجود تفكیر ما قبل شعوري یدعوه بالتفكیر البدیهي ما وراء شعوريالباحث  كما یشیر •

 .بالسیرورات الثانویة و ارتباطه المتكرر مع الكلمات و اللغة

النشاط األكثر تعقیال انطالقا من تجربة   Luquetعن طریق الفكر و الذي یعتبره مستوى رابع یتم بلوغه •

و على التفكیر الكالمي األقل تزودا بالعاطفة أن یرتبط . داخلیة ممكنة البلوغ تسیطر فیها السیرورات الثانویة

في الحالة المعاكسة  و. باألفكار ما وراء األولیة و ما وراء شعوریة كي یساهم في الحفاظ على اللغة الحیة

  . تصبح لغة عقالنیة منظمة و فقیرة

   حول وجود أربع قنوات للتعبیر    Marty (1991)قد أسس إطارا یقترب كثیرا من اتجاه  Luquetو فیه نرى بأن 

  :De tychey et col (2000)و التي تعكس الحاالت العقلیة بمحتویات غنیة أو فقیرة، یلخصها 

ن یعبر عن العاطفة حشویا من خالل اإلحساسات الفیزیولوجیة الداخلیة المتنوعة، اضطرابات النموذج الجسدي أی ) 1

 .وظیفیة و إصابات جسدیة

نموذج التعبیر الحركي الذي یستتبع السلوك و الفعل أین تشكل العضالت اإلرادیة القناة المفضلة لها، و هو ما ) 2

 .یتضمن التظاهرات االیجابیة و السلبیة في أن واحد

كالهوامات التي تتحقق (قنوات التعبیر من خالل الصور التي تهیمن علیها تمثیالت األشیاء و السیرورات األولیة ) 3

 ).في األحالم مثال

التعبیر اللفظي الذي یشتمال أساسا تمثیل الكلمات المشكل بالسیرورات الثانویة، یعبر عن العاطفة عن طریق ) 4

  . اعیااللغة المشتركة و المتعارف علیها اجتم

  De Tychey et col (1992, 2000)    في Jean Bergeret  ـ 4

. ه تختلف عن باقي الباحثین من منظور انه یمیز بین الخیال و العقلنةو جهة نظر فإن Bergeret أما 

یحمل معنى جد واسع و یعرفه بكونه نشاط األحالم و الهوامات التي نعیها أو ال نعیها، یتكون  فالخیال بالنسبة له 
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تتمثل وظیفته في تجنیب الفرد اإلحساس بأنه "  من الهوامات ما قبل الشعوریة و الشعوریة و الالشعوریة أو البدائیة

، في حین (De Tychey et col, 2000, p.473). مضغوط بحركات العوامل الخارجیة الساحقة و المسیطرة

أهمیة  Bergeretو منه فقد أعطى ". لالستعمال العقلي للفضاء الخیالي" یعرف العقلنة في حقل ضیق و یشیر 

         شكل من أشكال التوظیف الخیالي" و یعرف العقلنة على أنها . كبرى للفضاء الخیالي و القدرة على إرصانها عقلیا

فالعقلنة عبارة عن الموقف الذي یعالج فیه الخیال، ُیرَصن،      : " و المعارض للجسدنة و للسلوك أو المرور للفعل

فهو النشاط األكثر نبال من كل أشكال . و یستعمل كخیال أي على مستوى التمثیالت التي تبقى في المجال العقلي

ذا النشاط الخیالي إلى السلوك، أما مستواه األكثر قدما فیرمي النشاط الخیالي، في حین یرمي المستوى المتوسط له

 Martyبما جاء به   Bergeret وفي ترتیبه هذا یتوافق  (De Tychey et coll, 1992, p.50)." إلى الجسدي

ة على كون التعبیر الجسدي أقدم من التعبیر السلوكي، هذا األخیر الذي یكون بالتأكید أكثر قدما من اللغ (1991)

  . المعبرة عن العقلنة التي أصبحت واعیة

» موقف«حول العقلنة هو استعماله لكلمة  Bergeretو االستفهام الذي یطرح حول التعریف الذي قدمه  �

«attitude»  قدرة« في حین نجد في تعریف باقي الباحثین للمفهوم استعمال كلمة« «capacité» . و هنا نتساءل

  تعریفه إلى فكرة اإلرادة، العزیمة، الرغبة؟   وراء Bergeretإن كان یذهب 

عملیة (یمر عمل العقلنة بنشاط التمثیل أي عمل ترمیز النزوات الجنسیة و العدوانیة  Bergeretفحسب 

فالعقلنة . فعمل العقلنة یمر بنشاط التمثیالت. ")عاطفة/ارتباط تمثیلة(و عمل اإلرصان العقلي للعواطف ) المعنى

أن ینطوي على إرصان عقلي للعاطفة إلى جانب اإلرصان الرمزي و المكافئة للتنشیط الجنسي       الحقیقیة تستلزم

تتفق مع تلك   Bergeretوفیه یتضح أن فكرة  (De Tychey et coll, 1992, p,52)." أو العدواني للنزوة

الذي یركز على المظهرین األساسین للعقلنة و المتمثلة في عمل الربط و عمل  Jeammet (1990)الخاصة بـ 

یذهب إلى أبعد من ذلك إذ یعارض بین العقلنة و الجسدنة، و هو في ذلك یقترب من  Bergeretلكن . الترمیز

متفقا في ذلك  في هذا  المنحى، إّال انه یقترح نموذجا معقدا Debrayو   Martyالحقل السیكوسوماتي و ما جاء به

، إذ یعطي أهمیة لمعنى المرض على خالف أتباع المدرسة السیكوسوماتیة اللذین یرون أن العرض Dejoursمع 

  . السیكوسوماتي خالیا من المعنى

 ôفهي بالتالي . أما في المجال السیكوسوماتي التحلیلي فإن العقلنة تغطي كل حقل اإلرصان النفسي

     (Aïsenstein et Smadja, 2004, p.190).التمثیلي و الهوامات و عمل الربطتختص بصفة رئیسة النشاط 

و قد اهتم عدد من المحللین النفسانیین بأصل اإلصابات الجسدیة، إذ قاموا بتوجیه تنظیرهم حول حضور أو غیاب 

مفهوم العقلنة في و مدرسة باریس بتعمیق تناول   Martyو منذ أن اهتم. السیرورات النفسیة  كمحددات للجسدنة

المجال السیكوسوماتي ، تداول باحثون آخرون لتناوله حیث قدمت العدید من التعاریف و سنقوم بعرض البعض منها 

  . بما یخدم موضوع دراستنا

  )Marty )1990 ،1991 ،1996  ـ 5

، و قد شكل المفهوم لب     1970أول من استعمل مفهوم العقلنة في حقل السیكوسوماتیة سنة Marty یعتبر  

و تبدأ .  و محور تنظیره حیث اهتم مارتي بالسیر العقلي للفرد، إذ یرجع اإلصابة الجسدیة إلى ضعف في العقلنة
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 ,Marty, 1996). ت التي ترهقهسیرورة الجسدنة عندما یصبح الفرد غیر قادر على المعالجة العقلیة للمتناقضا

p.14)  فإن هذا المفهوم "سویة أو مرضیة"و باعتبار كمیة، نوعیة، دینامیة و دیمومة التمثیالت العقلیة مهما كانت ،

نوعیة العقلنة  Martyو في تعریفه أقرن  (Marty, 1996,p.20). تولد من ضرورة وضع تصنیف سیكوسوماتي

تهتم العقلنة بأبعاد الجهاز النفسي التي تخص نوعیة و كمیة التمثیالت    و االرتباط حیث بنوعیة النظام قبل الواعي 

 و هو ما عبر عنه  (Marty, 1991, p.15). فیما بینها في ما قبل الشعور و الذي یشكل الدعامة األساسیة لها

Smadja   على لسان مؤسس نظریة االقتصاد السیكوسوماتيMarty  معالجة و إرصان  القدرة على "على أنها

أي أن العقلنة  ،)Pongy, Babeau, 2003, p. 123".(التمثیالت النفسیة للنزوة حسب البعدین الكمي و الكیفي

و . هي قدرة الجهاز النفسي على ربط اإلثارة النزویة عن طریق شبكة التمثیالت، تداعي األفكار المشحونة عاطفیا

فنظام ما قبل الشعور إذا یشكل دولب الحیاة النفسیة و عامل  .قبل الشعوريبهذا ترتبط العقلنة بنوعیة التوظیف ما 

حیث تقییم العقلنة یكافئ تقییم ما قبل الشعور، فمعاییر العقلنة الجیدة  و تمثیالت الكلمات، بین تمثیالت األشیاءربط 

الت المجمعة خالل غالظة طبقة التمثی: تلخیصا لما جاء به مارتي تظهر من خالل De Tycheyكما أوضحها 

تاریخ الفرد، سیولة انتقالها فیما بینها و بین مختلف الطبقات في ارتباط أفقي وعمودي، سیولتها عبر مختلف األوقات      

 De).و لكن أیضا حالیا، دیمومة توفر مجموع التمثیالت في كل وقت على المستوى الكمي كما على المستوى الكیفي

Tychey, 1997, p.47) و  ن ترتبط معاییر عقلنة خائرة أو ناقصة بتلف إلحدى أو كل هذه األبعاد الثالثفي حی

    (Marty, 1990, p.45). التي یصفها مارتي بالفجوة أو الفراغ الطبقي لتنظیم ما قبل الوعي

و بالتالي فمن وجهة نظر مارتي لیس هناك عضو مصاب بل هناك جهاز عقلي مختل، یظهر من خالل 

فإفالس الموقعیة األولى یؤدي إلى خلل في القدرة على اإلرصان العقلي، أما الموقعیة . في للموقعیتینالتدهور الوظی

الثانیة فیمكن اعتبار أن عملها قد توقف حیث یصبح األنا غیر قادر على أداء وظیفته الدفاعیة حیث یمكن للحركة 

  . ضد التطوریة لخلل التنظیم أن تمتد لتصل إلى المیدان الجسدي

 .Aïsenstein et Smadja. 2004) و قد مّیز مارتي بین نوعین من سیرورات الجسدنة كما جاء في  

pp: 190,191)    

سیرورة الجسدنة الراجعة للنكوص و تتمثل في نوبات جسدیة غیر حادة و عكوسة، كنوبات الصداع والربو مثال،  

د أشخاص توظیفهم النفسي من النوع العصابي تظهر عن. تختفي لتظهر مرة أخرى بنفس الشكل عند نفس الشخص

تحدث الجسدنة لتراجع متغیرات التوظیف النفسي و الذي . العادي یكون مستوى العقلنة لدیهم مقبوال أو ضعیف األداء

  .یدعوه مارتي بعدم انتظام التوظیف العقلي، هدفها إراحة األنا لیعید تنظیمه و تكیفه

رابط النزوي و تتمثل في األمراض التطوریة الخطیرة التي تهدد المآل الحیوي كبعض سیرورة الجسدنة عن طریق فك الت 

هذه السیرورة تتطور عند أشخاص ذوي تنظیمة غیر عصابیة لألنا، ما . األمراض المناعیة الذاتیة و األمراض السرطانیة

ثناء النمو تتطور لدیه في وقت أول ففي أ. یعمل على فك الترابط النزوي الذي یعّدل من التوازن النفسي جسدي للفرد

و یالحظ عند هؤالء األفراد عدد من الظواهر المجتمعة . تعدیالت نفس مرضیة ثم في وقت ثان تعدیالت فیزیوباتولوجیة

و لهذه . تدعى بالحیاة العملیة و نوع من االكتئاب یسمى باالكتئاب األساسي و نوع من التفكیر یسمى بالتفكیر العملي
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أو أوتوماتیكیة التكرار على  اللذة /لثالث یرى الباحثین بضرورة إضافة بعد رابع و المرتبط بسیطرة مبدأ األلماألبعاد ا

      .النشاط التمثیلي

  ) Rosine Debray )a1983،1991 ،a 1996  ـ 6

التي كانت تنتمي  IPSOبتوجهات رائد مدرسة   Debrayتأثرت، Marty ألكثر من عشرین سنة بالقرب من

 ,De Tychey et coll) . وظائف محددة تعریفها للعقلنة و التي أسندت لهاو لكنها ابتعدت قلیال من خالل . إلیها

1992, p.48)  .القدرة التي یملكها الفرد لتحمل بل لمعالجة أو حتى مفاوضة القلق " هي  العقلنة حسب الباحثةف

و كانت الباحثة قد   Debray (1991,p.42)." النفسي الداخلي و الصراعات البین شخصیة أو الصراعات الداخلیة

سیما على أشارت إلى أن نوعیة هذه القدرة ترجع لخصائص األنا التي یصعب علیها معالجة و تسییر الصراعات ال

ال یتوافر تكفل حقیقي بالصراعات الداخلیة أو بین شخصیة بسبب حساسیة الفرد " إذ . مستوى تعبیر النزوات العدوانیة

   (Debray, 1983a, p.175)." المفرطة و تعصبه لكل ما یبعث لتعبیر عن العدوانیة و كذا القلق و االكتئاب

إلى كونها تقحمنا في مقابل اإلشكالیة األساسیة لإلرصان باإلضافة  De Tychey (1997)فالباحثة كما یرى 

فهي تظهر مبدعة من خالل كلماتها المحددة  .العقلي لعواطف االنزعاج و دور المیكانیزمات و طبیعة الصراعات

و المرتبطة " المالزمة للحیاة " و"  بین شخصیة" حول نوعیة العمل النفسي الممكن تحقیقه لمواجهة الصراعات 

شیئا لم یتعرض له باقي السیكوسوماتیین من مثل   Diwoفهي قد أضافت كما تنوه .ح مع الواقع الخارجيبوضو 

كما  Debrayو یعتبر تعریف  . (Diwo, 1997, p.94). مارتي، حیث أشارت إلى وزن عناصر الواقع الخارجي

  :تعریفا مهما كونه یركز  (De Tychey et coll, 2000, p.471)یرى 

 ).قلق، اكتئاب( عمل إرصان العواطف، خاصة عواطف االنزعاج على ضرورة  .1

على المكانة المركزیة لتنظیم الصراعات و على طبیعتهم التي لم تصبح نفسیة داخلیة فحسب و لكن أیضا  .2

 .مسندة  ضمنیا أهمیة و وزنا للواقع الخارجي) صراعات بین شخصیة(خارجیة 

  . ا إلى األهمیة الكامنة للدفاعات النفسیة الداخلیةو بطریقة غیر مباشرة تجلب الباحثة انتباهن .3

أن إعادة إنعاش التوظیف العقلي یصبح ممكنا لدى المریض السیكوسوماتي من  Debray (1996a)و ترى 

خالل قدرته على إقامة الروابط بین العاطفة و تمثیالتها و اللجوء للكمونات العقلیة الجیدة و الفعالة   و التخفیف من 

كما ركزت على بعد األمل  .لمرض الجسدي، إضافة إلى أهمیة اإلرصان الرمزي  للنزوات العدوانیة و الجنسیةواقع ا

و االمان إلحداث تغییر في التوظیف العقلي و على عامل الوقت؛ أي الوقت الضروري الستعادة عمل العقلنة و 

كلیة و تمكنه من الفرد، ألن التعامل مع النفس الوقت الذي ال یجب تضییعه للقیام بتكفل نفسي قبل استفحال المرض 

  .   أهون من التعامل مع الجسد

تفتح العدید من األبعاد و األفاق و تنبهنا إلى بعض النقاط و التي یمكن  Debrayوهكذا، فإن وجهة نظر 

ریض في المراحل العقلي خاصة إن بدأ العمل النفسي مع الم التوظیفكإمكانیة إنعاش . تناولها بالبحث في دراستنا

 .  ما یوجه اختیارنا لعینة البحث. األولى من المرض

7- Lecours – Bouchard  في    De Tychey et col (2000)  
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.    في امتصاص التوترات الداخلیة و كذا الخارجیة Lecours - Bouchard تتمثل وظیفة العقلنة حسب    

هذه . لتوضیح معنى العقلنة و التمییز بینها و بین ما هو سیرورات التمثیل و بین الرمزیة الباحثین و قد سعى

المفردات التي عادة ما یتم تناولها كمترادفات في أدبیات التحلیل النفسي بالرغم من أن لكل منها وظیفتها الخاصة بها 

  (De Tychey et col, 2000, p.473) . حسب رأي الباحثین

فهي تربط . تعرف كسیرورة اإلرصان و استعمال لصورة عقلیة ثابتة للشيء مكان الشيء ذاتهو : التمثیلة  -  أ

 .لتشكل بالتالي أول مرحلة نحو اإلرصان العقلي. التجارب القاعدیة للصور و الكلمات

تقود في فالرمزیة حسب الباحثین . تشیر للوظیفة التي تربط التمثیالت العقلیة التي تّم تشكیلها سابقا: الرمزیة   - ب

. بعض األحیان لالستعمال المجرد للتمثیالت لتحّل محل  المعالجة الملموسة للتجربة الحالیة أو ألجل معارضتها

 .    فهي بالتالي المرحلة الثانیة و األساسیة لسیرورة العقلنة

و تعني المرتبة العامة للعملیات العقلیة و التي تشمل التمثیلة و الرمزیة و التي تفضي إلى تحویل         : العقلنة   - ت

  .و إرصان التجارب النزویة المشبعة بالعاطفة في البنیات العقلیة التي أصبحت أفضل تنظیما

8- Sami Ali  (2006, 2000b)  

نقاط إلى تنظیر مارتي خاصة إن قمنا بالمقاربة بین حقل ما قبل في كثیر من ال Sami Aliیستند تنظیر 

الشعور عند مارتي و الفضاء الخیالي عند سامي علي هذا من جهة، و بین المكانة الكبیرة التي أسندها هذا األخیر 

 . و الذي یشیر من خالله إلى كبت الخیال و بین فقر ما قبل الشعور الذي تحدث عنه مارتي" للعجز"

ظرا للمفاهیم الكثیرة التي أتى بها سامي علي في تناوله للسیكوسوماتیة، فإن الباحث لم یعر الكثیر من و ن

األهمیة لوضع منحى خاص به حول العقلنة و سیرورتها معتمدا في ذلك و مكتفیا بما جاء به مارتي، إذ تنحصر 

في عالقتها » اإلسقاط«التي یسندها لسیرورات في المكانة المركزیة  سامي علي محاولة التنظیر حول العقلنة عند

كانسجام نووي یربط العصبي المدرك على مستوى القشرة الدماغیة  التحولیة مع رؤیة العینین و التحوالت الحاصلة

"corticalisant"  بالنفسي"mentalisant"  و منه الجسد الخاص المتضمن في الجسد بالفضاء الخیالي كمفهوم

فنموذج الجسدنة ال یندرج تحت بعد معین كالعقلنة التي أعطاها   (Pongy et Babeau, 2003, p.144).نفسي

مارتي مكانة مركزیة و أساسیة في حدوث الجسدنة أو األمراض السیكوسوماتیة، فهي متعددة األبعاد تسمح بقراءة 

زوجا من  12رج ضمنه و هو ما دعاه لوضع نموذج نظري عام یند. منتظمة للظواهر دون أن تتقید بنظام معین

  (Sami Ali, 2006, p14, 15).  المتناقضات، ترتسم من خاللها األبعاد األساسیة لظاهرة الجسدنة

 .  الجسم الخیالي/ الجسم الحقیقي - 1

 .معنى ثانوي للعرض الجسدي/ معنى أولي للعرض الجسدي - 2

 ).غیاب اإلسقاط(المبتذل )/ إسقاط(الخیال  - 3

 .توظیف سیكوسوماتي في طور التشكل/ مشكل توظیف سیكوسوماتي - 4

 . استحالة النكوص/ نكوص - 5

 .عرض جسدي موازي للعرض العصابي أو الذهاني)/ذو توظیف رمزي( عرض عصابي أو ذهاني  - 6

 .كبت غیر ناجح/ كبت ناجح - 7
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 .كبت للوظیفة الخیالیة/ كبت للمحتوى الخیالي - 8

 ).جسدنة(یة غیر متجاوزة ال مخرج)/ الذهان(ال مخرجیة متجاوزة  - 9

 .سببیة دائریة/ سببیة خطیة -10

 .جسدنة غیر عكوسة/ جسدنة عكوسة -11

 . المرور من الجسدي إلى النفسي/ المرور من النفسي إلى الجسدي -12

فإن ازدواج االرتباط المتبادل االیجابي أو السلبي ، (Pongy et Babeau, 2003, p.143)و كما یلخصه   

  :حیثالحقل العام للسیكوسوماتیة حسب سامي علي، هو ما یسیر 

االرتباط المتبادل االیجابي بین اإلسقاط و الجسدنة، یؤدي في حالة التحویل الهستیري إلى باتولوجیة نفسیة بسبب   -  أ

 .إفراط الخیال

شائبة  ارتباط  متبادل سلبي بین اإلسقاط و الجسدنة تصل إلى باتولوجیة جسدیة غیر تحویلیة بسبب نقیصة أو   - ب

 .  في الخیال

و منه فان اإلسقاط في الجسم الخیالي هو ما یساعد على تجنب األمراض السیكوسوماتیة أو األمراض غیر   

تساعد على هذا اإلسقاط على  Re-Missionوهنا نتساءل إن كانت لعبة الفیدیو . العكوسة كما یدعوها سامي علي

لیس ألجل انعكاس المرض و لكن على األقل لمساعدة نجاح   Roxxiالجسم الخیالي و الذي تدعمه بطلة اللعبة 

  العالجات و ربما تراجع المرض؟

9- Philip Pongy et Robert Babeau )2003(  

من الفكرة التي مفادها أن السیكوسوماتیة الطبیة كمقاربة نظریة Pongy et Babeau انطلق الطبیبان العقلیان 

و تطبیقیة تعتمد على بناء و توظیف الجهاز النفسي كعوامل مساعدة للصحة و ظهور المرض، فاألخذ بعین 

دیدة و یزید االعتبار الظواهر النفسیة یوسع التناول العیادي و یقدم بعدا جدیدا لفهم الفیزیوباتولوجیا، كما یفتح آفاقا ج

  .   من االحتماالت العالجیة

یسندان أهمیة كبرى للعقلنة  Pongy et Babeau (2003)و على غرار ما ذهب إلیه مارتي و زمالئه، فإن 

فالعقلنة الجیدة هو ما یسمح بتجاوز . العقلي و التوظیف النفسي الداخلي عامة لتوظیفألجل السیر الجید لل

غزو الجهاز النفسي بفیض من اإلثارة لدرجة أن تصفیتها و إرصانها بالوسائل المألوفة الصدمات، هذه األخیرة التي ت

مما یجر معه ال محالة اضطرابات تمنع المتعضي من القیام بوظیفته على اعتبار ان الجهاز النفسي . تنتهي بالفشل

لالصطدام بمجموع الوظائف كما یؤدي اضطراب كمیة االستثارات الطاقویة . یصبح غیر قادر على تفریغ اإلثارة

فعدم انتظام االستثارة الطاقویة الُمّنجر         . السیكوسوماتیة التي تؤدي إلى عدم االنتظام و بالتالي اختالل التوازن

و علیه . و ظهور الخلل في عملیة اإلرصان العقلي هو ما یؤدي إلى التفكك السیكوسوماتي       و ظهور الجسدنة

وسوماتي حسب الباحثین یرجع إلى مفهوم جد متداول في أدبیات التحلیل النفسي أال و هو مبدأ فإن التفكك السیك

  . التعقیل
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 ,Morin)مع عدد من الباحثین ذوي المنحى التطوري أو النوروبیولوجي   Pongy et Babeauو یتفق

Edelman, Touzé,…) التخلقیةو  المحتدة التطوریة على أن نشوء العقلنة یشمل المظاهر "aspects 

phylogénétiques et ontogénétiques"  وكذا المظاهر النفسیة العصبیة"aspects neuro-

psychologiques"  . یرى الباحثین من ناحیة المظهر التطوري بأن هناك ما هو سابق للعقلنة و ما هو الحق إذ

كائن حي آخر أكثر تطورا و نضجا  و أكثر  مع و تتولد من التفاعل البنائي للكائن الحي في طریقة للنضج لها

كما یشیران لوجود تقارب بین سیرورات النضج   و التنظیم العصبي البیولوجي، وبین  سیرورات . إطالعا و خبرة منه

إن صح التعبیر أي " القشرنة الدماغیة"و في هذا المنحى فإن ). أي العقلنة(النضج و التنظیم النفسي 

"Corticalisation"  العقلنة  و"Mentalisation" هما سیرورتان تمسان سجلین مختلفین و لكن متشاركین          

فهذین السجلین یرتبطان ارتباطا وثیقا؛ غیر متجانسین في ركیزتهما، لكن متماثلین في .  و متماثلین في أسلوبهما

 Pongy et) . له و عالقاتهأسلوبهما و هدفهما و المتمثل في تحقیق الهیموستازیا للمتعظي في سیاق تفاع

Babeau, 2003, p p.135, 136)         

و خلص الباحثین من خالل استخراج نقاط االتفاق بین مختلف التعاریف حول المفهوم في مجال 

إلى أن العقلنة تشیر إلى مجموع السیرورات النفسیة التي تقود االستثارات النزویة الجسدیة إلنتاج  السیكوسوماتیة

، )األولى و الثانیة(فهي ُتعنى بمجموع السیرورات المتعلقة بالنشاط المتزامن للموقعیتین . التفكیر و التعبیر اللفظي

نشاطا نفسیا جدیدا ابتداء من القوس المنعكس كقاعدة  فهي بالتالي تشیر للدینامیة و السیرورة التي تفضي و تنتج

ویضیف الباحثان إلى أن مفاهیم العقلنة، الخیال و ما قبل الوعي . عصبیة وصوال للظواهر الواعیة األكثر تعقیدا

  . ترتبط بقوة، لكن دون إمكانیة اختزال أحدهم في اآلخر

الستخراج بعض النقاط و التي تتفق  ، خلص الباحثانوعلى غرار ما اتفق باقي الباحثین في تعریفهم للعقلنة  

  :تتمثل في (Pongy et Babeau, 2003, pp:159, 160)مع وجهة نظرهما حول العقلنة 

 . أن نقص العقلنة غیر ثابتة و تتغیر من مرض آلخر و من شخص آلخر 
 .فیكون نادراأن عجز العقلنة یكون في أغلب الحاالت ثانویا، أما النقص البنائي للعقلنة  
أن عجز العقلنة األولي الذي یالحظ في بعض األمراض غالبا ما یكون ظرفي أكثر منه بنائي، یرجع في معظمه  

   .      لتصدع اقتصاد الفرد قد ترتبط بظروف المعیش الصدمي
 .المؤلمبعض حاالت العجز في العقلنة العابر هي آلیات دفاعیة غیر مكیفة لمواجهة المعیش الصدمي  
 .  قمع العاطفة و التمثیالت یؤدي دوما إلى العجز في العقلنة 
 .عجز العقلنة األولي العابر أو البنائي یمكنه تشجیع ظهور الجسدنة 
 .یمكن للمرض الجسدي أن یؤدي إلى عجز أو نقص العقلنة 
 .ادة التعقیلمهما كان منبع و أصل عجز العقلنة، فان العالج السیكوسوماتي یرتكز على إع 
  .العقلنة تتطور لدى المریض بمجرد أن تبتدئ السیرورة العالجیة 

     تعریف شامل للعقلنة  -2-2- 2-3 
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 Martyكملخص لما جاء في التعاریف حول العقلنة، فهناك عدد من النقاط التي اتفق علیها الباحثون خاصة 

(1990,1991, 1996), Bergeret (1999), Fonagy (1996), De Tychey  (2000,   2001, 2004) 

على كون العقلنة كإحدى المخارج الثالث المتوفرة لمعالجة اإلثارات النزویة، حیث تشكل الجسدنة  و التصرف  

بتوضیح العالقة  Smadja (2001)هتم ا ،و على غرار ما ذهب إلیه مارتي. السلوكي المخرجین األخریین المتاحین

تمثل أفضل حمایة ضد اآلثار الممیتة للجسدنة، سواء " و بالنسبة له فإن العقلنة . بین نوعیة العقلنة و خطر الجسدنة

كانت مرتبطة بالنكوص الجسدي و التي تسمح بإعادة تنظیم سریع، أو مرتبطة بالتفكك النزوي لتكون بالتالي ما 

   (Smadja, 2001, p.43)." بعد المرض إما تلقائیا أو بفضل مساندة األخر" ادة الربطبوقت إلع"سیسمح 

الذي یعتبر شامال لكل De Tychey Et Lighezzolo و لتوضیح الوظیفة األساسیة للعقلنة، نذكر تعریف 

كلمات، تمثیالت لفظیة  إذ تشیر العقلنة للقدرة على الترجمة إلى: الوظائف التي تم ذكرها في مختلف التعاریف السابقة

الصور و االنفعاالت المحسوسة، حیت یعطى لها معنى قابلة إلبالغها، مفهومة للشخص . قابلة للمشاركة مع اآلخر

وهذه األخیرة تفترض أن تكون العاطفة التي یشعر بها تكون مرتبطة . ما یستتبع عملیة الترمیز[...] ذاته و لآلخر 

   (De Tychey Et Lighezzolo, 2004, p.58)." تمثیلة - بكلمات تحددها كارتباط عاطفة

بأن العقلنة لیست بقدرة داخلیة و حسب و لكن ُبعد : و یظهر من خالل التعریف الذي قدمه الباحثین ُبعد جدید  

 ,Diwo) و عدد من زمالءه De Tychey وقد عمل . یتم تقیمه من خالل ما یتم تقدیمه و إبالغه لألخر

Donalder, Lighezzolo,…)على أجرأة العقلنة باستخراج مؤشراته من الروشاخ .  

  الجدول العیادي التشخیصي لتقییم نوعیة التعقیل  -3- 2-3-2

یظهر التناول العیادي للتعقیل من خالل أدوات االستقصاء السیكوسوماتیك كالمالحظة، اإلصغاء في أثناء   

  : في  Pongy et Babeau (2003)حددها و ی... المقابالت، تطبیق االختبارات اإلسقاطیة

 .المظهر الخارجي للمریض مع مراقبة إیماءاته، حركاته، نبرة صوته، نوعیة نظراته و نوعیة حضوره  

 . ما ینتجه العمیل، و ما یعرضه لیختبره المختص و ما یرید تقدیمه لهذا األخیر عن نفسه 

و یعتبر وضع جدول عیادي لتشخیص نوعیة العقلنة مهما في التناوالت العیادیة كونه یساعد المختص على   

             Fain et David (1963)ویرى . التعرف عن وجود تطورات من عدمها بعد قیامه بعملیة التكفل النفسي

تبتدئ السیرورة العالجیة و غالبا ما أن االختالف في العقلنة یظهر بمجرد أن  Pongy et Babeau (2003) و

و علیه فأن مستوى العقلنة الواجب أخذه بعین االعتبار في ارتباطه بالجسدنة یختص . یتم ذلك منذ الحصة األولى

 ,Pongy et Babeau)و انطالقا من ذلك، قام  .بذلك الذي تم تقییمه خالل المقابلة األولى قبل أي تأثیر عالجي

2003, pp:132, 133) بوضع جدول عیادي تشخیصي لتقییم نوعیة العقلنة كما هو موضح.   
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 الجدول العیادي التشخیصي لتقییم نوعیة العقلنة): 01(جدول رقم 

  نوعیة التعقیل سیئة  نوعیة التعقیل جیدة  
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  طریقة التفكیر ×

 . تفكیر ذاتي یعبر عن رغبات الفرد
  . یسرد قصتھ و طریقة عیشھ لھا

صراعات داخلیة و میكانیزمات دفاعیة، 
تسرب ھوامي، توجیھ االھتمام للتصورات 

  . و المعاني المجردة

  .تفكیر عملي 
  .تفكیر عقالني یخضع للسیرورات الثانویة 

  .عقالنیة تبریریة و لكن غیر دفاعیة
  تقییم النشاطات في كل األشیاء و في كل الظروف 

  
  
  
  
  
التعبیر                                                         ×

  الشفوي

خطاب مصور، استعاري، ذو داللة 
شخصیة، تجاذب الكلمات أو الشكل 

  .اللغوي
حسب الحاالت یظھر الحیاء، التحفظ،  

  .التمسرح الھستیري
  .تداعي األفكار التلقائیة

لحظات صمت یالحظ فیھا حیاة ھوامیة  
  ) إیماءات ھوامیة(
تغیر نبرة الصوت و طبقاتھ تبعا لتغیر  -

  .المواضیع و المواقف
ال یلجأ كثیرا للتفاصیل الخارجیة بقدر ما -

یلجأ للمعطیات النفسیة الداخلیة،  یصف 
ظروف وقوع الحدث بطریقة مشحونة 

  .و انفعالیا عاطفیا
العبارات المجازیة و یلجأ بشدة الستعمال 

  .االستعارات
و إن لم یستعمل التعبیر الشفوي كثیرا فإن  

كالمھ یكون ذو مغزى یمكن فھمھ و 
 استخراج الدالالت منھ 

  

  .صعوبة التحدث عن الذات
استعمال الكلمات و المعطیات . تعبیر فقیر، حیادي، عام

یتحدث المریض عن قصتھ . المتداولة من وسطھ االجتماعي
استعمال اللزمات . ھا قصة شخص آخر ال تعنیھو كأن

  اللفظیة، 
اللجوء الستعمال العبارات المشتركة بین الجمیع بكثرة، أي 

  .     انھ ال یبدع
  یستعمل نفس نبرة الصوت مھما كان الموضوع

استعمال تفاصیل خارجیة غیر متناھیة و وصف الظروف 
  .ھاالتي وقع فیھا الحدث بدال من العواطف المرتبطة ب

صمت فارغ، نجد الفرد ینظر للمختص و ینتظر توجیھھ     
و عادة ما یجیب بأنھ ال یفكر في شيء حینما تبدو علیھ 
ا  لحظات من التفكیر، أو یسأل المختص أن یخبره عمّ

  . یُفترض أن یُجیب بھ
كالمھ جدّ مباشر، عدواني ، یقوم بتفریغات  ھذائیة دون  -

لم یلجأ للصمت، فإنھ یتكلم  ربطھا بالتعبیر العاطفي، و إن
  .كثیرا لیمأل الفراغ و یثرثر كي ال یقول أي شيء

  
  
االنفعاالت  ×

  العواطف

  .تعبیرات مشحونة بالعواطف-
تظاھرات انفعالیة مرتبطة بتوفر التمثیالت -

التي یمكن مالحظة بروزھا  في تعبیر 
  . الفرد عند التطرق للحدیث عن صراعاتھ

 

  . الخوف من أحاسیسھ
  .القلیل من التعبیرات العاطفیة-
صعوبة التعبیر عن االنفعاالت أو تظاھرات انفعالیة حادة  -
دون محتوى تمثیلي، ترتبط بالضغط ...) كالضحك والبكاء(

  .الداخلي أو باالدراكات
عدم القدرة على التعبیر عما یختلجھ أو ما اختبره من -

  .أحاسیس
   
   
  التعبیر الجسدي ×

  و السلوكي

التمسرح، : تعبیر حركي عصابي -
  ... اللزمات، حركات قھریة،

  . تعبیرات جسدیة في خالل حدیثھ-
نظرة فیھا (نظراتھ تعبر عن معاشھ  -

  ) إیحاءات
    
  إیماءات ھوامیة ذات داللة نفسیة -
  
  
  .قلق مصحوب بتمثیالت -
  
 

. ضغط غیر مرتبط بمعاش محدد .استثمار مفرط للحركة-
فرط التوتر في العضالت، وضعیة الجسم، اإلشارات          

       و اإلیماءات، المتناقضة مع التعبیر المنخفض، الھیجان
  .و اإلثارة أو الجمود

  .تعبیر في الفعل ال عالقة لھ باألعراض العصابیة -
  .عدوانیة مباشرة أولیة في العضالت-
  .رات الوجھ،  اإلیماءات والنظراتفراغ  في تعبی -
  . حصر أو قلق عائم مستتبع بالھیجان أو التخدر- 
تظاھرات عصبیة اعاشیة و عصبیة عضلیة مفاجئة         -

السعال التشنجي المفاجئ، الفواق            : و غیر متناسقة
أو الحازوقة، حكة و حجرشة، التثاؤب المتعذر كبتھ، الحك 

  الخ...تنھد،القھري للرقبة، ال
  
  
  نمط الحیاة   ×

  .لدیھ عالقات شخصیة متمیزة -
  
  
  تكیف متنوع أو صعوبات في التكیف  -
  
 

في وضعیات العمل ال یمكنھ إال أن یكون فعاال أو بدون  -
  .توظیف عملیاتي. یفعل األشیاء بطریقة آلیة. تدخل

ال یمكنھ  التفریق . لدیھ الكثیر من  العالقات لكن سطحیة -
  عدم. عالقاتھ السطحیة و عالقاتھ العمیقة و الحمیمیةبین 

القدرة على استثمار اآلخرین، تبعیة بدون مشاركة وجدانیة 
  .أو تقمص وجداني

 . تباین بین معاش صعب و سلوك امتثالي -
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  المیكانیزمات الدفاعیة في التنظیمة السیكوسوماتیة   - 2-3-3

       إن متابعة تنظیم الجهاز النفسي الجسدي إنما یتم عن طریق العودة إلى مرحلة تكوین الوظائف الدفاعیة، 

        و هي متعددة و تختلف باختالف المرضى و اختالف المرحلة التكوینیة و أیضا باختالف درجات إرهاص    

        أو تمثل الصراع الدفاعي، أي باختالف درجة التعقیل حیث كمیة تواجد األنا، صالبتها أو وهنها و هشاشتها  

  .تحدد نوع الدفاع و اختالل تنظیمها و اختالالت ما قبل الوعي هي التي

و من الناحیة . تصنف دفاعات المریض في حقل السیكوسوماتیة على أنها بدائیة و تتمیز بعدم فعالیتها

االقتصادیة فبدال من أن تتكفل الحیاة العقلیة بالطاقة اللیبیدیة لتضمن لها مخارج فعالة فإنها تفلت من اإلمكانات 

بة و تحقیقها كون األنا هش و الجهاز النفسي غیر كامل البناء ال یستطیع العقلیة لإلرصان و یحدث اختزال بین الرغ

  ما قبل الشعور×
  الغالظة ®

  ارتباط عرضي
  )من نفس المدة(

  .توفر العدید من التمثیالت -
  
  
  
  .األفكار بین الطبقات العرضیةتداعي  -

انعدام أو نقص التمثیالت، أو وجود تمثیالت سطحیة        -
، تمثیل .أو مقلصة تصل لإلنتاج البسیط للمدركات الخارجیة

  .    األشیاء الذي ال ینسجم مع سلسة التمثیالت الالشعوریة
  .انعدام أو نقص التداعیات العرضیة  -
  .بروز ثغرات في الالوعي -

  السیولة  ®
  ارتباط طولي

  )مدة مختلفة من(

  .غیاب أو نقص التداعیات الطولیة-  تداعي األفكار بین الطبقات الطولیة -

في :  انتظام توظیف ما قبل الشعور -  الدیمومة ®
  .الزمن و في نشاط أركان الجھاز النفسي

  .عدم انتظام ما قبل الشعور

ثراء ما قبل  ×
  الشعور

  االرتباط بالعاطفة  

انعدام أو نقص االرتباط بین التمثیالت و العاطفة أو العاطفة    .ارتباط التمثیالت بالعاطفة بشكل متبادل -
  .بالتمثیلة

اإلنتاج  ×
  الالشعوري

  
  
  

   .زالت لسان، نسیان -
  . نسیان االستذكار-
الفوبیات، :  أعراض وسمات عصابیة -

ھذائیة،  إغراء الوسواس، التجنب، دفاعات 
ھروب، تعقلن ، تحفظ ، الكف، التثبیط، 
المقاومة، الشعور بالعار أو الشعور 

  ...بالذنب، تبریر دفاعي

  )الحالي و الملموس في المستوى األول(تفكیر عملي  -
  .الشعور معطل ال یقوم باإلرسال -
  مثال األنا اكبر من األنا المثالي -
  
  
  
  

  .ثراء الھوامات  -  الھوامات ×
  .القدرة على القیام بأحالم الیقظة -

  إنتاجات خیالیة

  .غیاب أو نقص الھوامات و الفضاء الخیالي

أحالم لیلیة مرصنة و مرمزة مع استعمال  -  األحالم ×
  .میكانیزمات اإلزاحة            و التكثیف

الغرابة المعتادة في الحلم السیرورات -
  .)الرصان سرد الحلم(الثانویة 

األحالم أو نقص في ارصان األحالم تقتصر على ما غیاب  -
و تتمثل في أحالم . ھو حالي و ملموس و البقایا النھاریة

  .فضة، تكراریة، عملیاتیة
ال تظھر فیھا الغرابة و تشبھ التفكیر في حالة الیقظة -
  .)سیرورات ثانویة(

  .الحاجة للسیطرة و التحكم في المختص -    النقلة األولیة ×
  .وقف االنتظار، الحاجة للحصول على الشرحیتخذ م -
  .ال یستثیر فكر المختص -

النقلة المضادة ×
  األولیة

ملل، تعب، تضایق و انزعاج، نفاذ الصبر والرغبة في   
الحركة، اإلحساس المختص بأنھ مراقب، صمت متعب، 
اإلحساس باإلحراج، صعوبة استثارة ھوامات و خیال 

شيء یحدث، غیاب النقلة  شعور المختص و كأن ال. العمیل
  .المضادة
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معالجة الصراع كونه ال یستدخل، و هز ما یؤدي إلحداث خلل في التنظیمة الوظیفیة و بالتالي اختزال الصراع في 

  . و في المخطط الموالي توضیح لذلك. الجسد

  اعیة السیكوسوماتیةمخطط توضیحي لخصائص التنظیمة الدف): 09(شكل رقم 

  

  

  

  
  

و نهدف من خالل ما سنتطرق إلیه فیما یلي؛ توضیح الطریقة التي تنتظم بها دفاعات المریض السیكوسوماتي 

 Bergeretحیث أجمع  الباحثون . و التي تتركز نحو توجیه تعبیر النزوات العدوانیة إلى الداخل؛ إلى الذات

(1999), Debray(1991), De Tychey et col (2000), Smadja (2001), Dumet (2002), 

Dejours (2003)  و إن نحن نهتم بتفریغ النزوات . العالقة بین العقلنة والمعالجة النفسیة للنزوات العدوانیة على

لنزوات إلى الداخل كما اشرنا إلیه هذا من جهة،     و ألن طبیعة لعبة العدوانیة، ذلك أّن الجسدنة تشیر لتفریغ هذه ا

بما توفره من مثیرات و فرص لمهاجمة الخالیا السرطانیة بالتماهي مع بطلة اللعبة قد تساعد  Re-missionالفیدیو 

ط بالتماهي النشط  بمیكانیزم اإلسقاVirole   (2003)على تفریغ النزوات العدوانیة إلى الخارج من خالل ما یدعوه

(projection par identification d'action) الذي یستعمله الالعب في أثناء تفاعله مع ألعاب الفیدیو .    

مشكل بالحركات النزویة، Renter(2006) فألعاب الفیدیو بما تمثله من واقع افتراضي كما تذهب إلیه    

بالتحكم المضاعف عن طریق المعرفة، واللعب مع الهوامات دون خوف من الممنوع، وحب دون خوف من الرفض، 

قتل افتراضي دون هدم أو تحطیم حقیقي فالتطور التقني یغّیر اإلخراج لیتماشى مع ما یرضي الفرد، لینعكس الواقع 

  " النفسي في العالم االفتراضي

، إذ یقول بأن التماهي مع  " Hamlet " تب فروید عن التماهي بالبطل من خالل تناوله لتراجیدیاو قد ك

عبارة عن تماهي ال واعي لنزوات البطل والذي یحمل عالمات أو رموز نزواتنا الخاصة بنا، فنحن من خالل : "البطل

". بت، و نقوم بتوفیر الطاقة للمقاومةذلك نتخلص من القلق المرتبط بالضغوطات النزویة وهشاشة قدرتنا عن الك

(Seys, 2003, P.51)  . فالتعبیر النزوي و الذي له خصوصیته عند المریض السیكوسوماتي یستدعي استعمال

  عدد من اآللیات الدفاعیة و التي تصنف في حقل السیكوسوماتیة على أنها بدائیة، فما هي هذه المیكانیزمات؟  

التساؤل، نشیر إلى أننا استندنا في دراستنا بخصوص التنظیمة الدفاعیة و قبل اإلجابة على هذا 

الذي قام بالتفصیل في كیفیة لجوء  Christophe Dejours (2003) للسیكوسوماتي على منطلقات فرضیة

ام السیكوسوماتي لهذه المیكانیزمات من الناحیة الموقعیة، الدینامیة و االقتصادیة، ما یؤدي لظهور الجسدنة و ق

و التي أوضح فیها خصوصیة تسلسل    »الموقعیة الثالثة « بصیاغة فرضیة جدیدة كامتداد لنظریة فروید أسماها بـ 

بالطبائعوباتیین  Dejoursتناول شامل لألفراد اللذین یدعوهم  من خالل و تداخل هذه اآللیات لدى السیكوسوماتیون

«Caractéopathes» ه لوصف أشخاص ینتمون لما ذهب إلیMarty (1998) األعصبة  في تقسیمه للبنیات حول

تكون جھاز نفسي ھش مع  Zتكون ھویة سیئة  Zانشطار األنا  Zموت نفسي Zتجربة غیر مشبعة 

عدم إیقاظ Zغیاب تنبیھ األنا  Zغیاب قلق اإلشارة Zتوظیف إدراكي خاص Zغیاب صاد اإلثارات 

 Zعدم التزامن و التكیف بین الصراع و الذات Zتحریك آلیات دفاعیة غیر فعالة  Zالكمونات العقلیة 

 .اختزال الصراع في الجسد Zعدم استدخال الصراع 
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إذ یندرج ضمنها  «Les caractéroses »من جهته تحت تسمیة  Dejours الطبائعیة و السلوكیة و التي صنفها 

  .  األشخاص السیكوسوماتیون

  Dejours و على خطى بعض مسلمات التحلیل النفسي، و استنادا لما توصل إلیه مارتي و زمالئه قام

  :بتوضیح مختلف اآللیات المترابطة و المرتبطة بالتنظیمة السیكوسوماتیة و التي لخصها في

 :  Intellectualisation)التعقـلن(االستذهان  -)1

یعتبر من إحدى أنواع العزل یسمح بمقاومة بروز النزوات العدوانیة عن طریق التبریر برجوعه إلى عالم 

  .  األفكار أي لعالمه الداخلي

  : Le clivage, le déni, l'inhibitionاالنشطار، اإلنكار، الكف  -)2

فإن االكتئاب األساسي و التفكیر العملي یعتبران وجهتان لنفس الظاهرة، حیث نجد  Martyكما أوضحه 

و سبب كل ذلك . فقدان القیمة الرمزیة للكلمات و الصور و األفكار ما یؤدي للمعالجة الملموسة و الحالیة للواقع

زل ظاهریا إلى نوع من بالتالي فإن الجهاز العقلي ینقسم إلى قسمین، مخت" حدوثه بمعزل عن توظیف سابق و 

  و قد یكون في كالم مارتي ما یشیر آللیة االنشطار  (Marty, 1998, p.70)." المظهر الثانوي للتقدیم الالئق

و یعتبر االنشطار من بین أهم میكانیزمات تطور الشخصیة؛ یكون حاضرا منذ بدایة الحیاة النفسیة للفرد           

یتقدم بصفة أساسیة سیرورات االندماج و الجتمعة ویعتبر السالح . اسیس و التفكیرو یسمح بتنظیم االنفعاالت، األح

، كما أشار فروید في مناسبات عدة لكونه سیرورة ینشق فیها (Phaneuf, 2005, p.11). األكثر بدائیة ضد القلق

خالل تقسیم نظرة الفرد للواقع  فهذا المیكانیزم إذا یسمح بالتحكم و السیطرة في القلق من. لمواجهة واقع خطیر" األنا"

و یساعد على التصرف في الوقت ذاته بطریقتین مختلفتین أو حتى متضادتین في بعض األحیان، و علیه فان هذا 

المیكانیزم یساعدنا على إحداث توازن بین إدراكاتنا حول ما هو مهدد و ما هو مطمئن و یساعد الفرد على تقبل 

  (Dejours, 2003, p.89) .الوضعیة بإحباطاتها

التعمق في تناول المفهوم في المجال السیكوسوماتي، حیث انطلق من فرضیة أساسیة   Dejoursوقد سعى

 (Inconscient refoulé)مفادها وجود شق بین الالشعور المكبوت المكون من التصورات الذي تحدث عنه فروید 

الُمشكل من خالل العنف المطبق من  (Inconscient non refoulé  ou Amential)والالشعور غیر المكبوت 

ما یؤدي لمنع تشكل الالشعور المكبوت بسبب عدم  (Dejours, 2003, p.85) .طرف الوالدین ضد فكر الطفل

       ومن بین النتائج اإلكلینیكیة؛ حدوث الجسدنة. حدوث التحوالت و التأویل لرسائل الراشد على حد تعبیر الباحث

و علیه فإن تكوین االنشطار هو ما سیسمح بمنع انطالق أو هیجان هذه . إلى الفعل و العنف و لكن أیضا المرور

. اإلشارات لیحافظ الفرد على مظهره السوي نوعا ما، و یظهر نتیجة لذلك عند المرضى السوماتیون تفكیر عملي

من طرف الفرد، و لهذا السبب ُینتج حیث ینجم غیاب هذا التأویل الترابطي للواقع من غیاب التأویل الهوامي المبتكر 

و هذا التفكیر   .الفرد القلیل من األحالم أو على األقل القلیل من األحالم الُمرِمَمة و التي تعمل على إعادة التنظیم

فالتفكیر العملي إذا . العملي یوضع كحاجز ضد اإلندفاعة الغریزیة المتولدة من االلتقاء مع اإلدراك العاطفي للواقع
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 ,Dejours, 2003) .  .م بالحفاظ على االنشطار حتى یتمكن الفرد من االستمرار، أو باألحرى استمرار توظیفهیقو 

 p.88)  

  (Dejours, 2003, p.93)االنشطار ضمن مخطط الموقعیة الثالثة لدیجور ) : 10(شكل رقم 

 

للبحث عن العالقة  الموجودة بین الالشعور المكبوت و الالشعور غیر  Dejours (2003) و قد سعى 

المنطقة  الحساسة من "حول Fain و باستعارة تعبیر . المكبوت، و بصفة عامة السیولة في داخل موقعیة االنشطار

ه المنطقة ، و أن هذ)غیر المكبوت و المكبوت(أن هذه المنطقة تتواجد بین الالشعورین Dejours یرى " الالشعور

الدقیقة من الموقعیة وغیر المحمیة جیدا بالبنیة العلیا للشعور و ما قبل الشعور، ال تعزل عن الواقع إال عن طریق 

بحیث یبعد اإلنكار " عن طریق اإلدراك الواقع" میكانیزم وحید و واحد فقط هو اإلنكار و فیها یالقي الالشعور 

  :  وعلیه  (Dejours, 2003,  p.93) .اإلدراك العاطفي

فإذا سحب اإلنكار، فان ردود الفعل السلوكیة تثار، الن ما قبل الشعور ال یمكنه الحفاظ على وظیفته الترابطیة،      

و العنف الغریزي الناجم عن الالشعور غیر المكبوت و الذي كان مسیطرا علیه عن طریق اإلنكار لحد اآلن قد 

 .   لفعلاستحدث من خالل الغضب و المرور إلى ا

أما إذا استعمل الشخص الكف الكثیف للفكر لمواجهة سحب لإلنكار، فانه سیتجنب هیجان أو انطالق هذا العنف  

االضطراري لیظهر في هذه الحالة الجسدنة، السیما أنها تكون مجتمعة  بالقمع، وتقلب الشحنة العدوانیة ضد الذات 

       المتوفر للفرد، إذ تمّكنه من الحفاظ على االنشطار وتعتبر الجسدنة المسلك الوحید الممكن و . أي نحو الجسد

في مقابل العنف، كونه الغایة التي یناضل الفرد أساسا ضده ألجل البقاء " بالحفاظ على الواجهة"و تسمح للشخص 

فعل، فالكف إذا یحافظ على الفرد بإبعاده عن الواقع المهدد و مصدر الخطر؛ كالمرور إلى ال. ضمن السواء نوعا ما

  . العواطف المؤلمة و التفریغ االضطراري للعنف

  

  

 :   La répressionالقـمـع -)3
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عن الكبت الناجح لوصف القمع، هذا األخیر الذي یتم استعماله من طرف الفرد  Sami Ali (2006)یتحدث 

انیة و هو ما یؤدي إلى عندما یتعذر استعمال طریقة اإلسقاط إلى الخارج لتفریغ اإلثارات المرتبطة بالنزوات العدو 

 على حد تعبیر» أو اإلسقاط الجسدي اإلسقاط الداخلي«فالقمع یشكل نوع من االنفجار الداخلي و . الجسدنة

Smadja (2001)  فالمهاجمة عن طریق القمع یتعلق باالندفاعة . قد یصل الحال لتحیّید األحاسیس بتدمیر الجسد

طریقة مباغتة حتى قبل أن یتم إدراك ذلك، وهو ما یجعل نشاط الفرد و التي یتم تفریغها في الجسد ب الغریزیة

 Andréفي حین یتحدث . (Dejours, 2003, p.109). عملیاتي، آلي، تكراري، قد یصل لحد الشلل العقلي

Green  نفسي و یمنع النفس -لإلشارة إلى الكیفیة التي یمنع فیها القمع االرتباط الجسد» صمم قمعي للنفس« عن

نفسي یجد - و المتمثل في ترجمة األحاسیس الجسدیة، فالجسدي الذي علیه تجاوز حاجز الجسد القیام بعملهامن 

 Deburgeو تضیف  .(Green, 1998, p44)." نفسه ممنوعا من الدخول إلى النفس أو مدفوع للعودة إلى مصدره

أن نتائج القمع هي من النمط الجسدي كونها تؤثر على األشكال السابقة للتصورات النزویة، یعرقل اإلدراك و یؤدي 

   (Deburge, 2001, p.21). لخلل وظیفي خطیر لما قبل الوعي و الذي یعرقل بدوره العقلنة

طفة، مع الحفاظ على فیرى في القمع عمل األنا الواعي و الذي یهدف لمحو أو طمس العاPress أما 

     فهو إذا عبارة عن میكانیزم إرادي یهدف لمعالجة التصورات دون مباالة  .التصورات على مستوى ما قبل الوعي

و میكانیزم القمع یتولد من خالل األخالقیات و اعتبارات القوى . التي یمكنها الرجوع مرة أخرى إلى ساحة الوعي و

       (Press, 2001, pp.93,94) .المعنویة و التربیة الوالدیة

لوصف مسار تفكك النزوات الجنسیة و العدوانیة و إمكانیة قمع النزوات العدوانیة بمعزل عن   Paratو ذهبت

هذا . و تقول بأن النزوات العدوانیة إن لم تجد طریقا تحّول به أو تتسامى من خالله یتم قمعها. قمع النزوات الجنسیة

على تفكك التمثیلة عن العاطفة ألجل تجنب و إلغاء األلم، ألن ما یتشكل عن التقاء  القمع الذي یعمل خصیصا

وعلیه یمكن استدعاء التمثیلة المزاحة و المعزولة عن العاطفة على مستوى ما . التمثیلة بالعاطفة هو القلق المتفشي

فتراكم العاطفة وركودها یؤدي .  كّفها قبل الوعي ثم الوعي دون ألم، أما العاطفة فإما أن تحول لعاطفة أخرى أو یتم

 Parrat, 1991, p).  لتزاید نسبة توتر اإلثارة  التي ال تجد لها مخرجا سوى طریق القلق أو المسالك الجسدیة 

p.95,96)  

و بالرغم من الدور االیجابي للقمع الذي قد یكون له دورا مساعدا في التكیف االجتماعي، إال أن المبالغة في 

ه یّجر إلى االمتثالیة المفرطة، كما یمكنه في الحاالت القصوى أن یمّس الفكر و هوامات الفرد كما یرى استعمال

Dejours (2009)        و الذي ترجع جذوره إلى مرحلة الطفولة أین تم قمع الفكر من طرف آباء هؤالء السوماتیون

 (Dejours, 2009, p.27)لعنف أو القدرة التدمیریة ما یحرض ا. و بالتالي ال یتوفر للطفل أي فضاء لتفریغ نزواته

فهذا العنف القدیم الذي یحمله كل واحد بداخله؛ إن لم یتم تمریره إلى الفعل، فانه سیتخذ مسارا خاصا یتمثل في 

 (Dejours, 2009, p.54) .و یقترح بالتالي فرضیته حول العنف المقموع كسیرورة مركزیة لحدوث الجسدنة. القمع

هو ما یجعل من الفرد هشا في ) بقمعها(تقدم بعدها بالفكرة التي مفادها أن الكف في الفعل التعبیري عن الغضب ، و 

   (Dejours, 2003, p.30)  .و هو ما یفتح المجال لفقدان التوازن الجسدي وجه اآلخر
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فعند السیكوسوماتي بدال من أن یحدث التعبیر من خالل المرور إلى الفعل الموجه للخارج في حركة تهدیمیة   

للمواضیع الخارجیة، فإن مرور الفعل یحدث للداخل نحو الذات، مثله مثل الحاالت الحدیة أین یحدث المرور إلى 

فبینما یعبر عن الحركات العدائیة ضد الذات . یة فقطالفعل من خالل الفعل االنتحاري، لكن االختالف یكمن في الكیف

فإنه في حالة السیكوسوماتي تقمع  في المصدر أي في   Dejoursكما یقول" حیوانیة"في حاالت االنتحار بطریقة 

" حیوانیته"الجسد و ترجع إلى المصدر الجسدي من خالل الجسدنة، لیس خوفا من اآلخر ولكن رغبة لالحتماء من 

(Dejours, 2003, p.58)    

العقلي  التوظیفإلى أن قمع كل  Deburge (2001)و  Marty (1990)و في األخیر، نشیر إلى ما ذهب إلیه 

قمع التصورات و السلوك مجتمعة بطریقة مستدامة، تقفل تماما " من شأنه أن یؤدي إلى الجسدنة الخطیرة ألن عمل 

  (Deburge, 2001, p.61)" ومن المرجح تبعا لذلك ظهور األمراض األكثر خطورة" الهو"الباب أمام مخارج 

الفكر في اجتماعه مع كف الحركات العدائیة أن عمل القمع على جهاز  Xardel-Haddab (2009)لتستخلص 

 . یؤدي إلى تعمیق الجسدنة

و هنا نتساءل إن حدث تفریغ للحركات العدائیة مع فرصة للتعبیر عن الفكر باالستناد لدعامة خارجیة كلعبة 

یؤدي بتوجیه كل عدائیته و نزواته التدمیریة نحو عناصرها و مثیراتها؛ إن كان ذلك س  Re-Missionالفیدیو 

  العقلي للمرضى؟ التوظیفإلنعاش 

  :La satisfaction par la perceptionاإلرضاء عن طریق اإلدراك  -)4

مستندا في ذلك على التصورات النشوئیة لالضطراب  Dejours (2009)تّم تطویر هذا المیكانیزم من طرف  

إلى الدور المركزي للموضوع و السلوك األمومي  تشیرغالبیة المبادئ النظریة التي السیكوسوماتي و بالتركیز على 

و بسبب تهدید الفوضى "التي تفترض أنه  Debray و هو ما أشارت إلیه . في ظهور األمراض السیكوسوماتیة

إدراك الواقع عن طریق المرتبطة بعالقة غیر آمنة كفایة مع المحیط، یظهر لدى الطفل في مرحلة جد مبكرة دفاع 

حیث  تي نوعا ما لطمس و محو كل إحساس داخلي ال یستند على أحاسیس جسدیة حقیقیة،الخارجي و الذي یأ

و یحتكر هذا الدفاع الواجهة على حساب . (Debray, 1983a, p.171)." یساعد خلل التظیم على تحمل الفقدان

رجي و حركات و هو ما یجعل من هؤالء األشخاص جّد حساسین لمحیطهم الخا. میكانیزمات اإلسقاط و االستدخال

فهو . الغیاب بسبب عدم القدرة على احتمال التغیرات في الواقع الخارجي ممهدا لحدوث االختالل الجسدي/الحضور

 .بالتالي یعبر عن قصور في استدخال الموضوع  ما یؤدي إلى التشبث بالمدركات الحسیة للواقع الخارجي

(Debray, 1983a, p.178)     

فیرى أن تطویر هذه المیكانیزم راجع بصفة خاصة للعنف األبوي  الذي كان ضحیته  Dejours (2009)أما 

 Marty, De M’uzan, David (2010) وJ.B. stora (1999) و على خطى. المرضى السوماتیون

  العنف الذي یصل للمحلل من هؤالء المرضى خالل نشاط النقلة یهدف للقتل النفسي للمحلل"أن   Dejoursیضیف

و بناءا . (Dejours, 2009, p.101)." وریث العنف الذي تلقاه الطفل من و الدیه و الذي أدى لموته النفسيو هو 

» اإلدراكات الواقیة«بـ   Dejoursو هو ما یدعوه . علیه و لمواجهة هذا العنف، یقوم الشخص بالتمسك بإدراك الواقع

« perceptions protectrices » ة اإلثارات و ربطها على مستوى ما قبل الوعيو المرتبطة بخلل في معالج .
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.     كون أمهات هؤالء األطفال ینشئن أولویة اإلشباع عن طریق اإلدراك فیشكلن لدیهم إحباطا و توظیفا عقلیا خاصا بهم

  و ألنه أیضا و بسبب المبالغة في استعمال هذا المیكانیزم فان ذلك یؤدي إلى التكشف الخافت للصراع النفسي     

أو حتى تخفیه و تجنبه، و علیه فان اإلشباع عن طریق اإلدراك یسمح بالبقاء في سجل اإلدراك دون الوصول لسجل 

." التمثیل العقلي و الذي یقتضي حتمیة التكفل به من خالل ما قبل الوعي، و بالتالي المجازفة بظهور الصراع

(Dejours, 2009, p. 131) و یعتبر االستثمار المفرط للواقع المدرك حسبSmadja   من بین مؤشرات الحیاة

العملیاتیة و التي تسعى لحمایة األنا من القلق الناتج عن النقص على مستوى التمثیالت و الهوامات الالواعیة، و هو 

و التعبیر عن فردانیته لصالح الذي تحدث عنه الباحث و الذي یسمح بتمیز الفرد » طمس اإلنتاج النفسي«  ما یقابل

  (Smadja, 2001,p.41). الهدوء النفسي

  La description compulsive de la réalité perçue الوصف القهري للواقع المدرك -)5

یمثل هذا المیكانیزم نظیرا لإلرضاء عن طریق اإلدراك، و یشیر إلى وصف وضعي لألحداث دون أي عمل 

للربط و هو خال من التعبیر العاطفي و غیر مشحون من الناحیة االنفعالیة، حیث یظهر عند المفحوص نوع من 

حیة الرمزیة و تكون خالیة من اإلفراط في لجوءه الستعمال الواقع دون أي ربط، عباراته غیر دسمة من النا

اإلیحاءات، تعبیره قصیر، فقیر و ال یترك مجاال لخروج الهوامات، یمتاز خطابه بغیاب المتغیرات الترابطیة،  غیاب 

   (Dejours, 1995, p.77). التعلیق و ازدواجیة المعنى في كلماته بحیث ال یمكنه استثارة فكر الفاحص

  :L'activisme النشاط  -)6

من خالله انتشار أو غلبة المدرك على التصور لدى المریض  ره الباحثون بمثابة السجل الذي یعربیعتب

السیكوسوماتي، أین یتم تسییر الوضعیات الصراعیة باللجوء إلى الفعل و لكن بالتوجه إلى اإلثارة الحركیة بدال من 

تحكم في نفسه حتى ینتهي بأن یأخذ االهتیاج یظهر الفرد فیها مشوشا و مضطربا و عاجزا عن ال. التبصر و التفكیر

أن بهذه المیكانیزم یتم استبدال التفكیر         Phaneufو تشییر. و التظاهرات االنفعالیة réfléchieمكان التفكیر 

 ,Phaneuf)." فیه حركات متواصلة و نشاط متواصل كستارة تنعكس علیها االنفعاالت. و االنفعال بالحركیة و الفعل

2005, p.15) 

، فإن الفرد من خالل نوع من االهتیاج العقیم و التحركات العدیدة یكون في سعي  Dejoursو بالنسبة لـ

للبحث عن التهدئة بعیدا عن فضاءه النفسي من خالل اإلدراك في الخارج، و هو ما یدعوه الباحث باإلدراك المهدئ 

«La perception calmante» مثابة هروب من األحاسیس المشحونة بالصدمات   و هذا البحث في الخارج هو ب

فالمریض و ألجل أن یعكس حالة الجسم و الحركات الغریزیة التي تتطور، یبحث . و التي تكون مصدر قلق ضمنیا

  (Dejours, 2003, p.79).عن األشكال الخاصة التي تهدئه  في الواقع

ألجل معاكسة هذه اآللیة و النشاط الزائد و الوصول إلى حالة من الهدوء الخارجي، ترى  و علیه و  

Phaneuf  بضرورة تحقیق الهدوء الداخلي أوال و الذي ال یمكن التوصل إلیه إلى من خالل تعبیر المریض عن

مخاوفه، أحاسیسه، رغباته و آماله و مساعدته على التفكیر و التبصر، و العمل على تغییر هذا المیكانیزم باللجوء 

و كل ذلك یعتبر بمثابة . ن خوف أو تحویر لتفكیرهالستعمال میكانیزم تأكید الذات بالتعبیر عن انفعاالته و شعوره دو 
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الفرد یصل لتسمیة معاناته، وصفها و التعبیر عن رأیه تجعله یمر  فكون. تریاق للسلبیة و النشاط أو الحركیة الزائدة

. قویهمن الوضعیة السلبیة كضحیة للموقف إلى الوضعیة االیجابیة البناءة لفهم ذاته و البحث في نفسه و الفكر عّما ی

(Phaneuf, 2005, p.16)              

و یهدف هذا المیكانیزم الدفاعي هو اآلخر للوصول بالمریض إلى حالة من الهدوء النفسي و إطفاء اإلثارات 

-Reو هنا نطرح السؤال حول إمكانیة الوصول إلى هذا الهدوء النفسي من خالل ما تعرضه لعبة الفیدیو . الداخلیة

mission  بالموقف و تعریف المریض على مرضه و تسمیته دون خوف من التعامل معه، و تمنح  له من تبصیر

الفرصة للتعبیر عن مخاوفه، أحاسیسه، و عن رغباته و آماله قد یصل معها إلى شعوره بفعالیته الذاتیة لیأخذ الدور 

  .االیجابي في العملیة العالجیة و الوصول إلى تأكید ذاته

  :La vie opératoireالحیاة العملیة  )7

إلى أن  Smadja  و یشیر .تشمل الحیاة العملیة نوع من التفكیر العملي و الحوار العملیاتي الذي یسبقما  

قمع هلوسة الرغبة هو ما یشكل قاعدة لحضور التفكیر العملي الخالي من أي توطین نفسي، فهو عبارة عن تفكیر 

هذه األخیرة التي تّم دمجها " امتثالیة استبدادیة مطلقة" آلي میكانیكي، مجرد، حالي، ملموس، واقعي و خاضع لـ 

أن كانت في البدایة ناتجة لما كانت تملیه األم على  ، بعد»أنا مثالي«للتوظیف العقلي للفرد على شكل 

إذ یصفهم و هو ما یؤدي إلى ظهور بعض الصفات الظاهرة لدى المرضى،   (Smadja, 2001,p.41)طفلها

مارتي بأنهم أفراد في حیاة عملیة یوحون إلیك بصورة میت حي، یستسلمون لرتابة الحیاة الیومیة دون توظیف 

القدرة على التعقیل و فیه نوع من التفكیر العملي الراهن و الملموس حیث المشاكل الحالیة  للمشاعر، تعكس انخفاض

تشغل ساحة الوعي مع استثمار مفرط للواقع مرتبط بفقر في الحیاة الهوامیة و خالي من الترمیز، فهو یرافق األحداث 

 Ainsentein et)  . وابطه مع مصدره النزويكونه فقد ر  الالتفكیرأكثر من أن یمثلها و في الحقیقة هو عبارة عن 

Smadja, 2004, p.190)   و هو ما یصفهSmadja  كالم هذا التفكیر ال یمتلك أي تمثیلة نفسیة : " بقوله

مرتبطة، فهو یصف  واقع غیر مأهول بالفرد، واقع أحدث قطیعة معه و مع عواطفه، تعبیره یأخذ شكال إخباریا 

 ,Smadja)" التفكیر العملي یقول الكلمات دون األشیاء" ذلك بقوله Smadja إعالمیا بحتا، و یلخص 

2001,p.65) . و یعبر عنهاSami Ali (2004)  بإشكالیة التعب، فاستثمار السیكوسوماتي المفرط لعالمه الخارجي

و السلبیة فهو  جسدي یتمثل عالجه في الراحة، و بما أن السیكوسوماتي یدافع ضد اإلتكالیة یؤدي إلى إجهاد نفسي

یعتبر أن هذه الراحة ترمي إلى اإلتكالیة و علیه معاكستها بالحیاة العملیة المستمرة دون تفریغ اإلثارة و هذا ما یسبب 

و في نظریته . Le banal» المبتذل«و تعادل المدرسة العالئقیة التفكیر العملي بمصطلح . له التعب و اإلنهاك

الحیاة العملیة أین یكون الواقع ذو قیمة تكیفیة، یسجل كطریقة عامة تظهر من إلى  أشار الباحث أمرضیة التكیف

  (Sami Ali, 1998, p.73). خالل انسحاب الخیال

 Smadja (2001)فإنه یوجد نوعین من التوظیف العملي و التي نظمها   Marty و حسب التیار الفكري لـ 

الموافقة لزمن خلل التنظیم و الذي ال یسجل في الزمن یكون ذو عالقة مع » اللحظة العملیة«من خالل تمییزه بین 

الموافقة لحالة مبكرة من حیاة الفرد و التي استمرت » حالة اإلزمان«الحدث الصدمي كمیكانیزم دفاعي عابر، و بین 

ار الحیاة العملیة في ارتباطها باالكتئاب األساسي عملیة دفاعیة ذهب مارتي إلى اعتب. إلى سن الرشد كمیكانیزم ثابت
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لكل الجهاز النفسي تهدف السماح  باالحتفاظ على المكتسبات الالحقة للتثبیت و إن كانت هذه المكتسبات تجد تعبیرا 

» ل العقليالشل«و بالتالي، فكأن هذا  (Marty, 1998, p.77). لها على شكل میكانیكي آلي دون أي قیمة رمزیة

  . كما یرى مارتي هو ما یسمح بالبقاء على قید الحیاة و الحفاظ على الفرد

للتكتم، فان المفهوم یقترب في جزء كبیر منه إلى ما أشار إلیه مارتي حول الفكر  و في مقاربة سیكودینامیة

 ، (Hauwel & Pedinielli, 2008, p.278).العملیاتي، بحیث یندرج التكتم ضمن مكوناته

حسب مارتي،  فقد » حالة اإلزمان«و » اللحظة العملیة«و كما هو الحال بالنسبة لمقاربة التوظیف العملي 

یكون فطریا ومستقر في الزمن ذو أصل ) كسمة(التكتم األولي : التمییز بین نوعین من التكتم Freybergerاقترح 

أو حوادث  ، یكون وظیفیا ینتج عن عوامل)كحالة(نوي عصبوبیولوجي و مقاوما لكل أنواع العالج تقریبا، و التكتم الثا

 Mc Dougall  (1989)إذ یفترض (Zimmermann et al, 2008, p.122) . صدمیة، عكوس و قابل لالرتداد

عبارة عن میكانیزم دفاعي بدائي یظهر منذ الطفولة األولى كحمایة ضد قلق فقدان الموضوع الذي ) الثانوي(أن التكتم 

   ه بسبب عدم القدرة على إدماجه كموضوع أمومي جید، فهو بالتالي له وظیفة دفاعیة ضد األلم النفسي،لم یتم تمثیل

لمیالني (و عبارة عن میكانیزم یسمح باالنقطاع عن الصراع النفسي ألجل تفادي النكوص للوضعیة الفصاموبرانویة 

 Evren)في Montreuil et collأما . لكلمات، حیث یحدث انقطاع للعاطفة التي تتجمد، و یتالشى تمثیل ا)كالین

et al, 2008)   فهم یمیلون للرأي القائل بالدور الدفاعي للتكتم أو میكانیزم للمقاومة كرد فعل لشدة نفسیة و كمخدر

یضیف  و. لالنفعاالت ما یسمح بتخفیف االنفعاالت المؤلمة و ادخار الطاقة ألجل إدماج الوضعیة الصعبة

Zimmerman et al (2008) مع اإلشارة إلى تصور . ان التكتم یرتبط بشدة بمیكانیزم اإلنكارSifneos  حول

أو السیكودینامیة و المتمثل في االستعمال المفرط إلنكار    أو قمع العواطف التي یمكنها " ردود الفعل السوسیوثقافیة"

المیكانیزم "تسمیة  Crocos علیه إذ یطلق  (Crocos et al, 2003, p.170). أن تشكل منشأ التكتم الثانوي

حیث تمثل الوضعیة النكوصیة الدرجة الدنیا من التفكیر الذي یعتبر اصل و منشأ الحیاة ". الدفاعي بجمود العاطفة

 ,Crocos et al)العملیة بحیث یتولد عنه شكل من التواجد في العالم الذاتي یجنبه الوقوع في االكتئاب األساسي

2003, pp.164, 165)   

ô   و بصفة عامة و من خالل ما تّم عرضه فإن المیكانیزمات التي یستعملها السیكوسوماتي تتم من خالل

فبسبب فقر الهوامات و الفضاء الخیالي، فإن : اللجوء إلى الواقع الخارجي و تفریغ النزوات العدوانیة إلى الداخل

الفرد السیكوسوماتي یلجأ إلى الواقع الخارجي من خالل ما یلتجأ إلیه من استعمال میكانیزمات تتمثل في الحیاة 

العملیة، اإلرضاء عن طریق اإلدراك، الوصف القهري للواقع المدرك، و تهدف هذه المیكانیزمات لتخفیف الفراغ 

في قوله أن إنشاء  Brussetو هو ما أشار إلیه . عاد و إزالة اإلثارات النزویة و لكن على حساب الجسدالداخلي و إب

استراتیجیات دفاعیة  ضد الفكر یمیل الستبعاد الفضاء النفسي الداخلي لتجنب المتناقضات غیر المتكاملة و غیر 

 (Brusset, 2008, p.56)) الجسدنة(ي الجسد بمعنى استعمال الدفاعات لطردها في الفعل و تكراره؛ أي ف: جدلیة

و یرتبط ذلك . فضرورة اإلدراك الواقعي تسجل تبعیة الفرد و عدم قدرته عن االستقاللیة و البقاء خارج هذا اإلدراك

   . بضعف القدرات األمومیة في البیئة األولى للطفل، و الذي یمثل منطلق عجز توحید النزوات اللیبیدیة و العدوانیة

هو ما یشكل مؤهال لفك الربط النزوي الحقا و یؤدي بالتالي الستعمال میكانیزمات دفاعیة موجهة للداخل نحو و 

الذات و استبطان تعبیر النزوات العدوانیة، و كأن الفرد یبحث عن الهدوء النفسي، الهدوء الخالص لتجنب مواجهة 



3 

   عواطفه، و یتم ردع النزوات العدوانیة من خالل االنشطارفهو یقوم بكف الفكر باإلضافة إلى قمع . إثاراته الداخلیة

-Xardel). و الذي یّكون حاجزا یمنع إظهارها و التعبیر عن نفسها في الخارج،   و هو ما یؤدي إلى الجسدنة

haddab, 2009, p.91)  و على عكس باقي أغلبیة األفراد اللذین یقدمون أمراضا داخلیة و توظیف نفسي موجه

فإن الفرد السیكوسوماتي یقدم مرضا في الخارج و توظیف نفسي موجه إلى  (Brusset, 2008, p.55)" .للخارج

  .الداخل

  :العقلنة، الفضاء الخیالي في ارتباطهما بالتنظیم الدفاعي -4- 3- 2

فإن العقلنة  كي تتمكن من إتمام عملها الخاص بتحریر الصراعات، القلق، ،   de Tychey)1997(وفقا لـ 

 ترتبطفانها یجب  أن عالئقي،  بهدف الخیال القدرة على استخدام التوتر النزوي و معالجة الصراعات إضافة  إلى

، وأخیرا عواطف الخاصة بالقلق واالكتئابال سیما ال، بمرونة دفاعیة تسمح بإرصان العواطف على المستوى العقلي

العقلنة ، فإن على النقیض من ذلك و. رمزيال المستوىعلى  القدرة على إرصان الغمر النزوي الجنسي و العدواني

دفاعیة صلبة، بدائیة و فقیرة ال تلعب دورها الصاد و ال تؤخذ الواجهة، فال تعمل على بأشكال الخائرة المرتبطة 

، حیث یصبح التوجه نحو فعل سلوكي أو جسدي مقبولة یمكن إبالغها لآلخر معالجة و إرصان النزوات لجعلها

فإن السلوك یستعمل الخیال في نموذج عالئقي غیر "  de Tycheyكما یرى  Bergeret، فحسب بالتاليو . ممكنا

یشكل طریقة  - النفسجسدي - معقلن، و الذي یمر عن طریق الفعل بدال من أن یعقلن في حین أن جزءا من الجسدي 

)   اقلها بطریقة مباشرة(طریق الخیال  الستخدام الجسد كوسیلة لترجمة عالئقیة للخیال الذي ال یمكنه أن یمر ال عن

مشیرا بذلك إلى أن هیمنة استدخال العواطف العدوانیة قد (deTychey, 1997, p.244) ". و ال عن طریق العقلنة

 .تصل إلى الكف و القمع

 التوظیف الدفاعي في التنظیمة السیكوسوماتیة یسیطر علیه الكف           فإن"  Haddabوبالتالي كما ترى 

فإن حدوث التفریغ على المستوى السلوكي یكون  المقابل في. و استدخال النزوات العدوانیة مع غیاب تظاهرات القلق

. و كثیف مهیمنا بمیكانیزم اإلسقاط في التوظیف الدفاعي بتفریغ النزوات العدوانیة إلى الخارج مع ظهور قلق واضح 

(Xardel-haddab, 2009, p.252)  

  :في الحقل السیكوسوماتيالتكفل النفسي  -3

إن تناول األدویة دون االهتمام بالجانب النفسي یؤدي لإلدمان السیكولوجي على الدواء، مما یؤدي لعدم تحریك 

فالعنایة الطبیة لوحدها لیست كفیلة إلحداث التوازن السیكوسوماتي، بل و قد یستثمر المریض . القوى الذاتیة للمریض

ة لتعویض العنایة األمومیة التي افتقرها في طفولته بالبحث عن هذه العنایة الجسدیة عند الطاقم الطبي مرضه كحج

لكن بمساعدة المختص یمكنه من تعدیل هذا االستثمار بالبحث عن . لمعالجة هذا القصور بجسده كمكسب ثانوي

قة السلبیة و إعادة التوازن االقتصادي مخارج فعالة لتصریف الطا استثمارات ایجابیة ذات منحى مختلف كي تضمن

  . للمریض

و كثیرا ما تم طرح التساؤل حول شكل التكفل العالجي في المجال السیكوسوماتي و الذي أثارت اإلجابة 

علیه على مّر السنین الكثیر من الجدل و النزاع  الحاد خاصة بفرنسا، فبینما یرجح البعض التناول التحلیلي البحت، 
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یفضلون االبتعاد عن هذا المنحى من التكفل بالرغم من ,R.Diatkine, J.Bergès…)  (C.Chilandفإن آخرون 

ذلك أن . كونهم من رواد الفكر التحلیلي و ینصحون باالعتماد بدال من ذلك على التناول المعرفي أو السلوكي

عالقات من نوع  خصوصیة هذا التكفل مع مریض بتنطیمه النفسي الخاص و سمات شخصیة ممیزة و نسیج

  .استثناشي یصّعب من التكفل التحلیلي

فما هي خصوصیة  التكفل النفسي مع المریض السیكوسوماتي؟ فیما تتمثل خصوصیة سمات شخصیته،     

و ما الممیز لنسیج ربط عالقاته؟ و بعیدا عن نجاح طریقة عالجیة دون أخرى هل یمكن للتدخالت النفسیة دور 

  سي و للتوظیف العقلي ضمنیا لدى المریض السیكوسوماتي؟إلحداث اإلنعاش  النف

  :خصوصیة عناصر التكفل النفسي في الحقل السیكوسوماتي -3-1

كعالج مكمل و متوازي مع العالجات الطبیة و الدوائیة الكالسیكیة، فإن العالج النفسي للمرضى  

السیكوسوماتیون حسب الفكر التحلیلي لرواد المدرسة السیكوسوماتیة الباریسیة یجب أن یقوم به مختصون مكونون في 

معمق في الحقل السیكوسوماتي یسمح الحقل النظري و العیادي للتحلیل النفسي ولدیهم إضافة إلى ذلك تكوین 

للمریض الوصول أو استرداد أحسن مستوى ممكن من توظیفه النفسي على أن یتم العالج النفسي السیكوسوماتي 

حسب مارتي و أتباعه في في مكان خاص یسمح ببروز هذا التوظیف النفسي الفرید من نوعه؛ كمركز باریس 

و هو ما أكد علیه  Debray (1996b) . نفسي مختص في السیكوسوماتیةأو عیادة محلل (Ipso) للبسیكوسوماتیك 

، مع العلم أن مارتي قد أظهر في العدید من المناسبات سواء الكتابیة Aïsenstein et Smadja (2004)أیضا 

مكن التي ی خاصة تلك المتعلقة بمخاطر خلل التنظیم الجسدي "المخاطر"منها أو الخطابیة تشدده و صرامته حول 

         ,p.273) (Debray, 1996a  ."أن یقع فیها المریض بإقحامه في وضعیة عالجیة غیر مناسبة

فبسبب الهشاشة االعتیادیة للتوظیف النفسي للمریض السیكوسوماتي یرى رواد مدرسة باریس أن اختیار   

عالج التحلیل النفسي الكالسیكي  اإلطار العالجي یتسم بأهمیة كبرى إذ ینصح باستعمال األریكة و إتباع بروتوكول

بمعدل ثالث مرات أسبوعیا للتعامل مع الحاالت المرضیة الجسدیة الحمیدة و القابلة لالرتداد و التي یقترب توظیفها 

في حین ینصح باختیار الوضعیة التقابلیة وجها لوجه مع األشخاص اللذین یتقدمون . النفسي بالتوظیف العصابي

مع إتباع قاعدة . و تطوریة و توظیف نفسي یهیمن علیه القصور النرجسي و الحیاة العملیاتیةبأمراض جسدیة خطیرة 

االعتدال في عدد الحصص العالجیة خالل األسبوع حیث ترتبط عدد الحصص بقدرة المریض و احتماله على مقابلة 

ور المحلل النفسي الذي یمثل یؤكدان على ضرورة حض فالباحثان. المحلل و الذي یشكل منبعا لإلثارة بالنسبة له

السند النرجسي للمریض و الذي بدونه ال یمكن حدوث ألي تعدیل أو تغییر نفسي دائم، مرجعیتهم في ذلك ما أشار 

، حیث یقوم المحلل بوظیفة ثنائیة القطب؛ من جهة وظیفة »الوظیفة األمومیة في التحلیل النفسي«حول  Martyإلیها 

ي أثناءها بمرافقة الحركات النفسیة و التي ترتكز على الوضعیة التقمصیة النرجسیة األولیة األم التي یقوم المعالج ف

التي تهدف لتشكیل أو إعادة تشكیل صاد اإلثارات عندما یتضح هذا األخیر غیر كاف أو على العكس من ذلك 

أخرى وظیفة التأویل و من جهة . لجلب مصادر جدیدة لإلثارة في حالة ظهور االكتئاب األساسي عند المریض

وبعدها یمكن استرجاع الوضعیة التحلیلیة الكالسیكیة في العالج بانسحاب . المعهودة في التحلیل النفسي الكالسیكي

  (Aïsenstein et Smadja, 2004, p.192) . المحلل عندما تتحقق ظهور التعدیالت النفسیة لدى المریض
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قة اإلنسانیة ألجل إعادة اإلنعاش النفسي و تعتبرها على العال Debray و في نفس المنحى أیضا تركز

النقلة  - بمثابة البطاقة الفاصلة لمساعدة المریض لاللتزام في عمل العالج النفسي، كما تهتم بنوعیة عالقة النقلة

لتأسیس العالقة في العالج  De Kernierو هم ما تؤكد علیه أیضا . (Debray, 1996a, p.202). المضادة

ع مراهق یعاني من إصابة جسدیة خطیرة، كما تؤكد على الوظیفة األمومیة للمعالج و التي تعتبرها كموقف النفسي م

    " .مرافق لكل الحركات النفسیة و التي تستند على المواقف التقمصیة األولیة و النرجسیة للمعالج نحو مریضه

(De Kernier, 2010, p.147)  

و ما یلح علیه الباحثین و بقوة هو ضرورة الحفاظ  في كل الحاالت على حیویة العالقات العالجیة التي     

تعتبر الضمان لإلنشاء النرجسي و ترتیب أو إعادة االنتظام المازوشي ما یفترض تبعا لهذا عدم ظهور الملل مع 

یستطیعه إّال محلل مدرب ومتحكم في حصته  هذا األخیر الذي ال. " المریض في العالج التحلیلي السیكوسوماتي

إال باكتساب فن الحوار الالئق و العدید من النشاطات اللغویة  IPSOالعالجیة و الذي ال یتأتى حسب رواد مركز 

 ,Aïsenstein et Smadja, 2004) ." في العدید من المستویات دون التخلي في الوقت ذاته على هیئته التحلیلیة

p.193)   

ا فإن هذه المفارقة في توفر بعض الممیزات الخاصة في هذا المعالج النفسي أو باألحرى محلل نفسي و برأین

ال یستطیعه إال محلل نفسي متكون من طرف محللین محنكین ومن رواد مدرسة باریس  !!!و متحكم في فن الخطابة

قة العالجیة و عدم انتشار الملل فضرورة توفر محلل نفسي محنك مع الحفاظ على حیویة العال. للبسیكوسوماتیك

كشرط مسبق للنجاح في التعدیل النفسي أمر صعب خاصة مع ما الحظه مارتي حول خصوصیة العالقة في الجلسة 

بضرورة إدخال بعض التعدیالت على طریقة   Taylor (2000) العالجیة مع المریض السیكوسوماتي، لذا یدعو

مام المحلل لشكل و وظیفة االتصال و ما یصدر عن المریض و لیس العالج التحلیلیة كما یجب ان ینصب اهت

  .االهتمام بالبحث عن تأویل المعنى الرمزي ألعراض المرض

و قد یكون . وقد أثیر جدل كبیر حول دور العالجات التحلیلیة في التكفل بأشخاص یقدمون أمراض جسدیة

رتي للبسیكوسوماتیك هو ما أدى ببعض الباحثین بالرغم عدم توفر معالجین بالمعاییر المذكورة خارج مركز بیار ما

من انتماءهم للتیار التحلیلي بالدعوة لالبتعاد عن التكفل التحلیلي السیكودینامي هذا من جهة، و ما لممیزات التوطیف 

ج تحتهما العقلي للمریض السیكوسوماتي من تأثیر على سیر الحصة العالجیة كالتكتم و الحیاة العملیة    و ما یندر 

-Anti"" كمضادین للتحلیل" و هو ما دعا ماك دوغال لوصف هؤالء المرضى . من خصائص من جهة أخرى

analysants" أین تموت النقلة في أرضها قبل أن تولد .Mc Dougall (1989) .و یؤكدKrystal  و Ruesh  في

Sifneos (1995) یكودینامیة مع المرضى في العدید من المناسبات على ضرورة تجنب العالجات الس

 ,R.Diatkineوكذلك بالنسبة. السیكوسوماتیون و یوصون بدال من ذلك باستعمال العالجات التعلیمیة و الساندة

J.Bergè, C.Chiland   اللذین كانوا یرون في العالج السلوكي المعرفي بتقدیم المهام و األدوات كطریق ممهد

بأن رّد الفعل في البدایة قد "في تعلیقها على ذلك  Debrayرغوبة، و تقول یسمح في وقت ثان بإدراج كل المعاني الم

و المهم في األمر أن یجد . ولكن شیئا فشیئا یتطور األمر لیرتبط باستثمارات أخرى. یكون بشكل أوتوماتیكي، دفاعي

ادة اإلنعاش النفسي، عند الفرد المتعة و یشعر بلذة المهمة المسندة له و لذة التحكم و التي تفتح المجال أمام إع

و قد ال یحدث هذا اإلنعاش النفسي لیتشكل بالتالي نوع من اإلشراط، [...] االقتضاء من خالل االستثمارات المعرفیة،
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     ." أو ال شيء فإننا نفضل اإلشراط لكن ال یمكن اعتباره كمصیر سيء، و إن خیرنا بین الولوج لنوع من اإلشراط

باحثة النتماءها و توجهها التحلیلي أال انها تشجع على القیام بكل ما من شأنه أن یساهم في و بالرغم من تأكید ال

و أقّرت  (Debray, 1996a, p.220). اإلنعاش النفسي للفرد و بكل الوسائل و أن كان بالتوجه السلوكي المعرفي

Debray (1997)  النفسيبامكانیة مساهمة طرق غیر تحلیلیة في سیرورة إعادة اإلنعاش  .  

و السؤال المطروح في هذا المضمار بغض النظر من نجاح طریقة تكفل دون أخرى، إن كانت الخصائص 

  الشخصیة للمریض السیكوسوماتي بما لها من خصوصیة تساعد على نجاح تكفل دون التكفل التحلیلي؟

 :الخصائص الشخصیة للمریض السیكوسوماتي -3-2

سعى رواد التیار السیكوسوماتي من خالل مالحظاتهم العیادیة لتحدید خصائص شخصیاتهم، فباإلضافة إلى 

مساهمات المدرسة الفرنسیة و الباریسیة تحدیدا لوصف هذه الخصائص، فقد تقدمت المدرسة االمریكیة و مدرسة 

  .   بوسطن على وجه التحدید باسهاماتها في هذا المضمار

إلى ظهور بعض الصفات الظاهرة لدى المرضى تتمثل في  Marty & De M'uzan (1963)و قد أشار 

ال یبدعون، كلماتهم تصف أفعالهم عن قرب ال  فهم أشخاص. التفكیر الملموس و العملي، االستثمار المفرط للواقع

یبقى الفرد لصیقا تستتبع أي إرصان و خالیة من النشاط الهوامي و كأن محتوى الهوام محتوى خطیر وجب إقصاءه، 

و إن حدث له إسقاط في المستقبل أو رجع إلى الماضي، فذلك یحدث . باستمرار مع تدفق إیماءاته، عالقا في الحالي

بتفكیكه و تجزئته ویتناوله في الحاضر بطریقة مهیمنة على كل شيء من خالل تتابع األحداث، اتصاله یكون في 

حیث ال مجال لتوسیع و إثراء ) أو خیالي عاطفي(من ترتیب مختلف  اتجاه خطي و محدود دون التفتح على واقع

حركیة، فهو لیس لتفسیر الحركة        و إن رافق سرده تظاهرات حسیة. أما عمله، فكأنه فرض علیه فرضا. كالمه

بأن الفرد یظهر و كأنه غریب عن ذاته و لیس حاضرا في قلب   Smadjaیضیف. أو العمل ولكن لمضاعفته

رورة و لكن شاهدا علیها من خالل الحركات الخارجیة كالسلوكات و الطبع و لیس في المعیش الذاتي الداخلي   السی

و ألنه منهمك بالحفاظ على بقاءه على . یصبح الفرد و كأنه مفصول عن نفسه و عّما یشكله عاطفیا. و االنفعالي

  ,pp. 74,76)  (Smadja ,2001 .ة لهقید الحیاة فإن التعبیر العاطفي یصبح ثانویا وكمالي بالنسب

من مدرسة بوسطن بطریقة تعبیر المرضى، إذ الحظا أن  Peter Sifneos & John Nemiahكما اهتم 

ظهور االنفعاالت لدیهم تظهر بطریقة عنیفة و مباغتة و كأنها استجابة لمثیر ما تزول بزوال الوضعیة أي بمجرد 

فهي تظهر كاستجابة . تكون هذه االنفعاالت غیر مرفقة باإلرصان الهوامي تغییر الموضوع الذي أثارها، و عادة ما

. معزولة غیر مستمرة، ترتبط بالمثیر دون ربطها بما حدث قبله أو بعده و كأنه صمام یفتح و یغلق بطریقة مفاجأة

(Taylor, 1990, p. 775) . و على غرار ما ذهب إلیه Fenickel ى     وصف سلوك هؤالء المرضبـ 1945في

، فقد أطلق 1954في  Freedmann &Sweetعلى حد تعبییر » األمیین انفعالیا«أو بـ » النمط البارد انفعالیا«بـ 

Sifneos  التكتم«مصطلح  1972في« (Corcos & Speranza, 2003, p.44)    

لوصف التكتمیون بأنهم أشخاص  Corcos & Speranza (2003)في  Sifneos & Nemiahو قد سعى 

یجدون صعوبة كبیرة للتعرف و وصف أحاسیسهم الخاصة         . كئیبین، جامدین بال حیاة، مملین و غیر معبرین
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یتعذر علیهم التمییز بین حالتهم االنفعالیة و أحاسیسهم الجسدیة، كالمهم نثري و مبتذل، نفعي و ال یثیر . و إبالغها

هم موجه نحو التفاصیل الخارجیة للحیاة الیومیة مقابل توجهه نحو الحیاة الهوامیة و نحو نمط تفكیر . االهتمام

محدودیة الحیاة الخیالیة و كذا نوع من التفكیر الموجه نحو الملموس و الواقع، فهم . األحاسیس أو التجارب الداخلیة

 Porcelliإضافة لذلك یشیر . لحیاة و میتاشخاص یهربون إلى الواقع من خیاالتهم المرعبة و لكن إلى واقع عدیم ا

& Meyer (2002)  إلى وجود درجة كبرى من االمتثالیة االجتماعیة و التي توحي بالسواء عند هؤالء األفراد

 و یشبهم . التكتمیون، حساسین للنمطیة االجتماعیة  مع فرط في التكیف االجتماعي و یقتدون بما على اآلخر فعله

Taylor (1990)ل اآللي، فهم یتطورون في الحیاة بطریقة میكانیكیة و كأنهم یتبعون إرشادات كتیب التعلیمات، بالرج

أما حیاتهم العالئقیة فتتمیز بالصالبة إذ ال یسمحون ألي شيء یخرج منهم ما عدا . فاقدین االتصال بواقعهم النفسي

 Marty, De M’uzan, David  األعراض العضویة التي تكون عدیمة المعنى أو أعراض غبیة كما یدعوها

یحاولون بمساعدته تثبیت ) شخصهم المرجعي(یرتبطون في عالقاتهم بصورة رمزیة بشكل وثیق بشریك . (1994)

یجعلهم العجز في مشاعر مشاعر الهویة الغائبة لدیهم و استقاللیتهم الناقصة من خالل منظومة تأمین خارجیة و 

بصورة غیر دقیقة    ینیدركون اآلخر . ن بشدة بالتجانس مع هذا الشخص المرجعيمتعلقی القیمة الذاتیة و االستقاللیة

 تسمیة و اإلدراك و غیر سویة و یعیشون أنفسهم بأنهم منفصلین عن اآلخر، وقد أطلق على هذه الطریقة من الخبرة

   آلیة  بصورة  یرون اآلخر فهم، Sami Ali (1987)كما ذهب إلیه  أو التطابق مع اآلخر» التضاعف اإلسقاطي«

فكونهم ال یتعرفون على مشاعرهم  و كأنه نوع من صورة ذاتهم و یحاولون بهذا المحافظة على ارتباطهم الرمزي،

كما  (Taylor, 1990, p.771) .الخاصة، فهم ال یتعرفون على مشاعر اآلخر ما یبعث إلدراكه كازدواج لذواتهم

في سیاق ممتلئ " أنا"مثالي و جماعي، ال یستخدمون مفهوم أنهم بحاجة لإلمتثال و مسیرین من طرف نموذج 

انفعالیا بالمعنى، یستصغرون مشاكلهم الشخصیة  و یفتقرون للمعارضة و ال یمكنهم رفض اآلخر، ال یمكنهم التلفظ  

     و كحل للخلل في مفهوم الفضاء. و یمیلون إلى الحل الوسط الذهبي و یخافون من رفض اآلخر و ابتعاده" ال"بـ 

. و الزمان، یتبنى الفرد تكیفا مبالغا مع الزمن االجتماعي و احترام مفرط للوقت و المواعید كسد لثغرات الوقت الذاتي

)Sami Ali, 2004, p20. (  

فإن كانت طبیعة عالقاتهم بین شخصیة من الشكل الصلب غیر النفوذ، فهل تختلف نوع العالقة مع المختص 

  في اطار الحصص العالجیة؟ 

   :طبیعة عالقة المریض السیكوسوماتي مع المختص -3-3

فوریة  هعالقات تكون العالقة مع المریض السیكوسوماتي من نوع السند أین ینتشر نوع من الملل و الفراغ،

 ,Marty, De M'uzan, 1963) . الفوقیة التي ال تبعث ألي شيء و ال توحي بشيء خالیة من البناءات التحتیة و

p.354) .ر الحوار لدیه یحتاج أن ُیغذى و ُینشط بما یوحي به المریض للفاحص، و قد یستجیب بطریقة آلیة ففق

 ,Marty, De M’uzan). نشطة معتمدا علیه لسد ثغراته النفسیة) استجابة مثیر(محاوال إقحام الفاحص في لعبة 

David, 2010, p.10) .ُیمتلك بالحاضر بسرد ما هو حالي  في ماضیه، فهو یمیل ألن التجوال بسهولة و ال یمكنه

و إن   (Dejours, 1997, p.4) .بشكل نمطي لعدم قدرته على التجوال بسهولة مهما كان ثراء ما یسرده من كالم

أعطى المریض سببیة لمرضه بعد إلحاح الفاحص، فانه ال یظهر أي ربط في حدیثه حیث یستند للجانب المادي 

دون أي  أحداث تخلوا من الجانب العالئقي، و هي ه خالل فترة زمنیة محدودةالضیق لوصف األحداث و الذي یشكل
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یجد المختص  فرصة لحدوث االلتزام العاطفي في أثناء التقصي السیكوسوماتي سواء كان بالنسبة له  أو لألخر حیث

للتمثیالت، یتكلم  و إن أكثر من الحدیث فهو حدیث فارغ یسّد به الثغرات و كأنه صدّ  .»عالقة بیضاء«نفسه أمام 

خطابه خالي نسبیا من المرجعیة الداخلیة، و غالبا ما ، (Taylor,1990, p.779). كثیرا كي ال یقول أي شيء

یشرع في وصف دقیق ألعراضه الجسدیة و التي تترجم بعجز في وصف واضح ألحاسیسه الجسدیة ودالالت الشدة 

على حد  »موجود لكن فارغ«فالشخص في أثناء الحصة العالجیة  (Mariage et al, 2008, p.386)". االنفعالیة

، و هو ما یضع المختص في حالة تردد و ارتباك أمام هذا الخلو الواضح من التماهیات ما قد یصعب تعبیر مارتي

. كیرهفاآلخر بالنسبة للسیكوسوماتي یعتبر إسقاط للذات، فهو مطابق له        و مزود بنفس نظام تف. عملیة التكفل

(Nӧel et Rimé, 1988, p.587)  

كما الحظ العدید من الباحثین عدم تطور عصاب النقلة عند هؤالء المرضى و ال تظهر العفویة في إنتاجهم 

بضرورة   Taylor (2000) لذا یدعو. اللفظي ما یرغم الفاحص لبذل الكثیر من المجهودات إلثراء الحصة العالجیة

یقة العالج التحلیلیة إذ یجب ان ینصب اهتمام المحلل لشكل و وظیفة االتصال و إدخال بعض التعدیالت على طر 

  .ما یصدر عن المریض و لیس االهتمام بالبحث عن تأویل المعنى الرمزي ألعراض المرض

و بعیدا عن نجاح طریقة عالجیة دون أخرى و ما یهمنا أكثر معرفة إن كان للتدخالت النفسیة دور إلحداث 

  نفسي و للتوظیف العقلي ضمنیا لدى المریض السیكوسوماتي؟اإلنعاش  ال

  :اإلنعاش النفسي لدى المریض السیكوسوماتي -3-4

أن الهدف من التدخالت النفسیة هو اإلنعاش النفسي و إعادة توجیه اهتمام   Debray (1996a)ترى

أنه ال یمكن المعالجة العمیقة لشخصیة    Reiserففي حین یصرح . المریض لتوظیفه السیكوسوماتي بصفة عامة

المریض السیكوسوماتي، إذ یعتقد أن مستویات ما قبل الكالم و ما قبل التناسلیة من التأسیس و االندماج النفسي ال 

. یمكن بلوغها أو تنشیطها كونها تمثل مجازفة كبیرة و یصعب على المختص أن یلعب دورا ترمیمیا و تنظیمیا للفرد

(Nӧel et Rimé, 1988, p.587)، فإنKrystal   یرى بإمكانیة إحداث التغییر و التعدیل لدى المریض

 ,Taylor, 1999) .السیكوسوماتي من خالل النشاط العالجي االستدراكي لقصور دور األم الذي قد یؤدیه المعالج

p.781)      في ذلك یشیروWinnicott  ع مریضه، یمكنه توسیع حیاته م» باللعب«بأن المعالج الذي یمكنه االلتزام

. (Taylor, 1999, p.783). مع األحاسیس، األفكار و الصور» اللعب«الخیالیة باستثارة تطور جدید لقدراته على 

فإنه یتضح وجود إشارة إلمكانیة  كما اشرنا إلیه سابقا،  Aïsenstein et Smadja (2004)و بالرجوع لكالم 

  . و التغییر النفسي التعدیل

وعموما فقد انقسمت أراء الباحثین في هذا المضمار الى نموذجین من التناول والتي نرى فیها إجابة عن 

إن كان الفرد محكوم علیه بالبقاء تحت وطأة تكوینه البنائي و عواقب االهتمام األمومي الناقص الخائر      "تساؤلنا 

 ,De Tychey, 2010)توظیفه الجید؟ و قد قام  أم أنه یمكن إحداث تغیر و تطورات في نفس الفرد و إنعاش 

pp.181,183)   بتلخیصها فیما یلي:  
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وهو  De Tycheyحسب  « Déficitaire de la carence»» عجز النقص«و یدعى بنموذج  :النموذج األول �

ف إحداث الذي أشار إلى انه یمكن لإلساءة األمومیة المبكرة تحت بعض الظرو  Fain (2001)في   Martyما أكده 

، )و المتوفرة فقر عدد التمثیالت المبنیة( عجز بنائي مستدیم لتوظیف ما قبل الوعي، إن كان على المستوى الكمي 

       فحین یتشكل هذا العجز یصبح من الصعب ارتداده). فقر تشكیلة التمثیالت المتوفرة(أو على المستوى الكیفي 

   Sifneos)  & مع مارتي أصحاب النموذج العصبوفیزیزلوجيففي حین یتفق . أو انعكاسه في بعض الحاالت

Nemiah) في Nӧel et Rimé (1988)  لسبب وجود تشوه بیولوجي، و اصحاب نظریات التعلق ما بعد بولبي 

Fonagy (2004)  بسبب التعدیل البیولوجي، فإن عدد كبیر من المختصین اإلكلینیكیین ال یوافقونه و یصفون هذا

  .المنحى بالمتشائم  و یؤكدون على اإلمكانیة الدائمة للتغیر و التطور في النفس

 هنا یشیر. »التوظیف الدفاعي و إعادة اإلنعاش الهوامي«بنموذج  De Tycheyو یدعوه  :النموذج الثاني �

اللذین یعتقدون بإمكانیة  Debray (1996b) ،Dejours (2003) ،Crocos (2003)الباحث إلى ما ذهب إلیه 

إعادة إنعاش التوظیف النفسي الدفاعي الناقص و غیر الفعال كالتكتم و الحیاة العملیة و ما یندرج تحتهما من أبعاد 

على أن إعادة ... عدم القدرة على التعرف و التعبیر اللفظي عن االنفعاالت الخاصةمن محدودیة الحیاة الخیالیة، 

 ,De Tychey)  .اإلنعاش الهوامي یكون أسهل كلما ابتعد التوظیف النفسي األولي للفرد عن التوظیف العملي

2010, p.182)   

كسر أو تثبیط أي تمثیل   حول أهمیة عدم  Marty & De M'uzanو بدورنا نود أن نشیر إلى ما نبه إلیه 

أو إرصان هوامي قد یظهر عند فرد ذو تفكیر عملي في أثناء الحصة العالجیة مهما كانت نوعیة الهوامات، كما یقر 

  (Marty & De M'uzan, 1963, p.354) . الباحثان انه یمكننا فتح طریق للتمثیالت العقلیة مهما كانت نوعیتها

   .عدیل من التوظیف العقليو فیه نجد إشارة إلمكانیة الت

  : خالصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى التوظیف العقلي و التعریف به عامة و تمییزه عن البعض المفاهیم المرتبطة به، ثم 

 تطرقنا لخصوصیة التوظیف العقلي في التنظیمة السیكوسوماتیة و التفصیل فیما یشمله من أبعاد حسب ما أشار إلیه

De Tychey & coll (1992) (2003)و  Bergeret  و ما یتمیز به عند المریض السیكوسوماتي من فقر هوامي

و غیاب للخیاالت و نوعیة خاصة من األحالم، نوعیة خاصة من التعقیل غیر المرصن، میكانیزمات دفاعیة غیر 

التكفل مع  هذا ة عناصرخصوصی كما سعینا للتفصیل في شكل التكفل العالجي في المجال السیكوسوماتي و. فعالة

ما یكتسبه المریض السیكوسوماتي من خصائص شخصیة و ما یمیزه من نمط خاص في العالقة مع المختص في 

  . أثناء الحصة العالجیة

و بالرغم من الجدل الكبیر الذي اثیر حول دور العالجات التحلیلیة في التكفل بأشخاص یقدمون أمراض 

جسدیة من جهة، و تأكید مارتي و زمالئه من جهة أخرى على ضرورة الخضوع لهذا التكفل في مراكز خاصة      

عقلي، فإن المهم في العمل العالجي و مع محللین بتكوین سیكوسوماتي تحلیلي ألجل أحداث إنعاش في التوظیف ال

كما اجمع علیه الباحثون أن یكون المختص في أثناء تكفله النفسي مبدعا یعمل على تنمیة و تشجیع نسج الروابط 

النفسیة الداخلیة، فهو تكفل بشخص له تنظیمه النفسي الخاص أكثر من عالج للمرض أو إزالة لألعراض، تكفل 
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و من الضروري في أثناء ذلك العمل جنبا إلى . خلل في تنظیمه السیكوسوماتي بشخص یحمل قصوره النرجسي و

جنب مع الطبیب المعالج على إشكالیة المریض الظاهرة و الكامنة بالخصوص في حالة األمراض الخطیرة           

و تطویر اإلبداع لدیه و المستعصیة ألجل إعادة تشكیل توازنه االقتصادي و تعزیز نرجسیته وصوال إلى استقاللیته   

   بتشجیع الخیال و التعبیر عما یختلجه لتشجیع تذوق معنى الحیاة أو كما یعبر عنها مارتي إحیاء نزوة الحیاة فیهم 

 Deعلى حد تعبیر "یعیش الحیاة"إلى أن " البقاء على قید الحیاة" و منه المرور بالمریض من مرحلة كونه یبحث عن 

Kernier (2010) 

و جذب آلراء الباحثین حول إمكانیة التعدیل من الخصائص الممیزة للمریض السیكوسوماتي         و بین شدّ 

حول أهمیة مرحلة المراهقة مع ما یصاحبها من تغیرات  (Debray, 1996a, p.202)و على غرار ما ذهبت إلیه 

في هذه السیرورة                 لتشكیل فرصة سانحة و مرحلة حساسة و فترة مالئمة لحث المراهق  على االرتماء

العتبار Taylor (1990) في Ruesh و على غرار ما ذهب الیه  .و المرتبطة بإعادة اإلنعاش أو التعدیل النفسي

المرضى السیكوسوماتیون  ذوي شخصیات طفولیة، و یدعو المعالجین لمساعدتهم على التبصر و مالحظة طبیعة 

هنا نتساءل إن كان للعبة الفیدیو دور مساهم . ستعمال التماهي اإلسقاطي بأكثر قوةاضطراباتهم المعرفیة و اللجوء ال

لفتح الطریق أما هذه التمثیالت العقلیة، و هل أن التماهي یحدث بطریقة سطحیة مع بطله اللعبة، أم تماهي ال واعي 

إسقاطي نشط على غرار ما ذهبت لنزوات البطل والذي یحمل رموز نزوات المریض كما أشار إلیه فروید، أو تماهي 

؟ بمعنى آخر هل یمكن لهذا النوع من  التكفل أن یصل لمعالجة النواة الممرضة و إلى   Virole (2003)إلیه

   فقط؟  Reiserمستوى البناء، أم انه یتم معالجة الطبقات العصابیة لشخصیة المریض على غرار ما ذهب إلیه 

أن تساهم في إنعاش التوظیف العقلي األكثر خلال  Re-Missionو و بصفة خاصة، هل یمكن للعبة الفیدی

  في التنظیم؛ أي خلل التنظم التدریجي الذي یعاني منه مریض السرطان؟
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 :تمھید
خالیانا الخاصة الخاملة و الخطیرة و التي  بل هي إحدى أجسامنا بكتیریا تهاجم لیس السرطان فیروسا أو

، تعمل في الخفاء بطریقة غیر األخر البعضدون  عند البعض تتكاثر هذه الخلیة جمیعنا دون استثناء، إال أنیحملها 

لذا یتم نعته  ،الحیویة في الجسم لألجهزةتعیق التوظیف الجید غیر السلیمة و  خالیاال اآلالف منلتتولد عنها  منتظمة

تقصر حسب عدد من العوامل منها ما هو داخلي و منها ما أو بعد مدة قد تطول  إالّ كونه ال یظهر  بالمرض الخبیث

  . هو خارجي

و ما یزال العامل النفسي موضوع جدل بین عدد من الباحثین، وما تزال الفرضیات القائمة حول العالقة بین   

في  Guyثم  Gendronمن طرف  1701والمسببات النفسیة محل نقاش منذ  أنواعهظهور السرطانات بمختلف 



3 

مع  عامل أساسي لنشأة المرض البعض منهمفیه ففي حین یرى . (Schraub, 2009, p114).إلى یومنا هذا 1846

علم النفس العصبي،  فإن مدارس أخرى  ستعدادیة بیولوجیة و هو ما ذهبت إلیه المدارس  السیكوسوماتیة وا توفر

و ما   ى طرف النقیض یرى بعض األطباءو عل. ترى فیه عامال مفجرا للمرض كالمدرسة األمریكیة التجریبیة

و بین . و الدراسات التي أقیمت في المجال عدم تدخل العامل النفسي في ظهور المرض توصلت إلیه بعض األبحاث

شد و جذب حول السببیة النفسیة لنشوء المرض لم یتمكن أحد من الباحثین الجزم بتأكید تأثیر العوامل السیكولوجیة 

إّال أن الباحثین في المجال اتفقوا على تدخل هذه العوامل لتشكیل أرضیة خصبة لتنشیط الخالیا في ظهور السرطان، 
التكفل  المرضىتم التكفل ب نالسرطانیة أو على العكس من ذلك عدم تنشیطها بل وتثبیطها في بعض الحاالت إ

 ,Horde)التكامل النفسي الجسدي  إلىلیشیر ذلك . للتكفل بالجانب الجسدي إضافةالجید من الجانب النفسي 
2009)  

 یختفي عدو عنید ال یستسلم بسهولة و یثیر الكثیر من المخاوف سرطانو خلف الخمس أحرف المشكلة لكلمة 

فما هي الحقیقة البیولوجیة لهذا المرض؟ و هل ما زال باإلمكان صد فكرة تدخل العامل النفسي في ظهوره؟  الذعر، و

التشاؤمیة و األوهام السلبیة للمرض هل هناك من سبیل للتعافي من المرض أو أقلها تراجعه؟ و بعیدا عن التصورات 

و الذي سنقسمه إلى مبحثین؛ تناول طبي في المبحث  هي كلها أسئلة سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا الفصل

  .  األول و تناول نفسي في المبحث الثاني

، و الذي سینال الحظ األوفر من الطرح ءة سیكوسوماتیة لمرض السرطانو قبل التطرق إلى البعد النفسي و قرا

     و طرح  قراءة مناعیة، وراثیة، فیروسیة، غددیة، هرمونیة و خلویة جینیة حري بنا فهم الحقیقة البیولوجیة للمرض

 .و التي ترتكز على أكثر من نصف قرن من األبحاث في المجال الطبي

 

  

 

 

   

I - السرطان في التناول الطبي  :المبحث األول  

 :اإلحصائیات المرتبطة بمرض السرطان -1

أصبح السرطان یطرح مشكلة الصحة العامة سواء كان ذلك في الدول المصنعة أو الّدول السائرة في طریق  

یضیة، البعض منها كل منها تكتسب خاصیتها األ نوع من السرطانات 200و تم حالیا اكتشاف أكثر من . النمو

    أخرى نسب جد ضئیلة للتراجع  أنواعكسرطان الخصیتین مثال، بینما تشكل   %90في الشفاء یتجاوز نسبة  لهامآ

كثر من ألالرغم من احتماالت الشفاء بو   Delavigne (2009, p. 9). و المبیضین و التعافي مثل سرطان الرئة

إن المرض ف ،عالجيو ال تشخیصيالوقائي، ال ىعلى المستو تواصلة أن كان المجهودات المو  من المصابین، 50%
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و قد كشفت الدراسة  (Heather Chappell et al, 2012). و یثیر الكثیر من المخاوف في تزاید مستمر ما یزال

ملیون حالة  12إلى أن  2011في   World Cancer Research Fund (WCRF)التي قامت بها منظمة 

خالل العشریة  تسجل قدالمنظمة  نفسحسب زیادة هذه ال من %20نسبة  أن و ا،سرطانیة جدیدة تسجل سنوی

 ،خالل العشرین سنة القادمة %50المرض سیرتفع بنسبة بإلى أن إجمالي عدد اإلصابة  تشیر التوقعات و  .األخیرة

المدیر العام لمنظمة  Gro Harlem Brundtland ملیون إصابة حسب ما صرح به 15إلى  2020یصل سنة قد 

أن  OMSیتوقع خبراء  (Globocan 2008, IARC, 2010)و باالستناد إلحصائیات . OMS لصحة العالمیةا

ملیون وفاة أن لم تتخذ اإلجراءات  84إلى  2015و  2005عدد الوفیات بسبب اإلصابة السرطانیة سیصل بین 

فیما بلغت  لوحدها 2030لسنة  وفاة ملیون حالة 13.1صل إلى یل في االرتفاع و أن هذا العدد سیتزاید .الالزمة

  . 2008ملیون عام  7.6نحو  إلىحاالت الوفیات 

  . في العالم انتشار السرطانات الوفیات،عدد  تقدیرات اإلصابة، ):11(شكل رقم 

Globocan IARC 28/09/2011   

  

التي صرح بها وزیر الصحة و السكان و إصالح المستشفیات جمال ولد عباس  اإلحصائیاتأخر  أشارتو قد 

رتفاع المستمر في عدد إلى اال »واالبتكار التكنولوجيالتحدیات : السرطان «في إطار افتتاح الیوم العلمي لألنكولوجیا 

، 2006ف إصابة جدیدة قبل أل 30بمعدل  بعدما كانت الزیادة السنویة تسیرف. حاالت اإلصابات السرطانیة بالجزائر

  . (Kourta, 2012, p.13). 2012في  حالة 43.000سجل أزید من فقد 

حامدي  الجزائر ببعض المناطق األخرى من العالم، صرح البروفیسور فياإلصابات السرطانیة  و في مقارنة بین

عدد ارتفاع و الشكل الموالي یوضح  .في عدد اإلصابات السرطانیة بالجزائراالرتفاع الكبیر الذي سجل  شریف

  .سنة 44-20اإلصابات السرطانیة بالجزائر من فئة 

 مقارنة بین نسب اإلصابات السرطانیة بین الجزائر و باقي بعض دول العالم: )12(رقم  شكل

(HAMDI CHERIF et Al, 2009, p. 151) 
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تصدر سكان والیات الشرق  الیوم التحسیسي الذي نظمته جمعیة أمل بباتنةكما أكدت األرقام المقدمة في 

بها أرقام  والیة سطیف المرتبة األولى التي سجلت واحتلت، %43القائمة في األكثر إصابة بداء السرطان بنسبة 

  )9.، ص2010مهري، (. هذا الداء انتشارمرتفعة تدل على خطورة زیادة 

  :حول السرطان نبذة تاریخیة -2

یحتل السرطان حالیا المرتبة الثانیة من حیث األسباب المؤدیة للموت، و على الرغم من عدم التعرف علیه في 

أما بالنسبة . حیث اكتشف على فقرة عظام الدیناصور قدم الحیاةلمرحلة ما قبل التاریخ إال انه یرجع في قدمه 

سنة قبل  2900سرطان في عظام المومیاء یرجع تاریخها إلى  مصرب اكتشف في الجیزةقد لسرطانات اإلنسان ف

    حدا على كأمراض خاصة یصنفون السرطانات  « Esculape  « Asclépiosه الطب لٓ إكما كان كهان . المیالد

نسبة لشكل  "السلطعون" نه یشبه في خصائصه خصائص الحیوان القشريكو  « Karkinos »  طلحصو یدعونها بم

 Bacqué et) .في األنسجة المجاورة ویغرسها في األعضاء كما یغرس السلطعون مشابكه یرمي بجذوره الورم الذي
Baillet, 2009, p.17)  

و إذا ما رجعنا لتاریخ ذكر السرطان لوجدنا أن بدایته ترجع للقرن الخامس قبل المیالد من طرف الطبیب 

 السرطان القابل، (carcinos)التورم الحمید هیبوقراط الذي یعتبر أول من صنف السرطان بالتمییز بین 

كما . بقیت الفكرة هكذا إلى غایة القرن التاسع عشر حیث. (carcinoma)، و السرطان القاتل  (squirrhos)للشفاء

، سنة قبل المیالد 1800منذ   « papyrus de Imhotep » إمحوتب في كتابات البردى المصریة للطبیبذكره  وجد

 Claude و یعتبر. و مختلف العالجات التي كانت تستعمل في حینها األوراملوصف  كامال خصص فصالإذ 

Galien  حیث قام بوصفه و تشبیه ألمه بقرصة  ،في القرن الثاني بعد المیالد "ورم"مصطلح  أطلقبروما أول من

التي تنقض  الحیوانات أوصاف السلطعون، و بقیت هذه الفكرة متداولة إلى غایة القرن الثامن عشر أین كانت تسند له

 .طبیب مختص في األمراض السرطانیة أول Galien  الموت، و منه یمكن اعتبار ىعلى فریستها حت
(Delehedde, 2006, pp: 113,114) 

  :سیرورة حدوث السرطانات -3
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      المجال الطبيرغم الشوط الكبیر الذي تم قطعه في مجال األمراض السرطانیة، و رغم التطور الحالي في      

و یستدعي الكثیر لفهم  و تقنیات البحث و أدوات الكشف و التشخیص، إلى أنه ما یزال یثیر الكثیر من التساؤالت

و سیرورة تطور المرض إحدى هذه المالبسات التي یلفها الكثیر من  التحوالت الخلویة الخبیثةو تعتبر . مالبساته

  . طاء تفسیرات لهاالغموض سعت العدید من النظریات إلع

  : النطریات الباتوجینیة لتفسیر تطور السرطانات - 3-1

بذلت العدید من المجهودات و حقق الكثیر من الخطوات في علم الوراثة الجزیئي و علم دراسة بروتینات 

افتراضات ا ألربع مخططو قد وضع الباحثون . للتعریف بمیكانیزمات األمراض الباتوجینیة "protéomique"الخلیة 

  :في  Zangrilli (2006) لخصها  السرطانلمرض  حول السببیة النشوئیة )13: شكل رقم(

المرتبط بجینات  ADN في تؤثر تأثیرًا مباشرا على تسلسل الجین المسرطنة  المواد :یةنظریة المعیار ال -1

للنمو الخلوي البروتینات المثبطة  اختفاءانخفاض أو  تعمل على القامعة للسرطانالجینات  فتحوالت. السرطان

   ذاته في الوقتو  .و االستمراریة الالمتناهیة على التكاثرالبقاء على قید الحیاة بللخالیا  ما یسمح  المبرمجة

 نشاط فرطالجینات المسرطنة في  تحوالت سببتت

التي تعمل على  "oncoprotéines" نونكوبروتیاأل

 ونكوبروتینزیادة األ و فیه یالحظ .تنشیط النمو الخلوي

التي تسهل نمو و  البروتینات المثبطةالمتالزم لنقص 

توقف لغایة غزو هذه  االستنساخ الخلوي دون وتوسع

     للنسیج المحیط للعضو الذي نشأت منه" المستعمرة"

  .و تنتشر فیه
النظریة المعیاریة

المسرطنةالجینات 

الجینات 
القامعة للسرطان 

  

   إصالحأو  ضروریة لتركیبالجینات المن تعطیل واحد أو أكثر  هاعوامل یمكنعدة  :ةیلیعدالتنظریة ال- 2
ADN.  العشوائیة تحوالتلبحیث ال یمكن تصلیح ا، شوهةقسم الخلیة المتنعندما        ،  

موروثات الجینیة المشوهة آلالف الو الشيء ذاته بالنسبة 

نظریة ال كما هو الحال فيو  .ومفي الجین ةتراكمالم

ن ونكوبروتیاألتنشیط  فإن ،المعیاریة

"oncoprotéines"   زالة بروتینات الجینات القامعة وإ

للسرطان تعمل على اختزال آلیات التدمیر الذاتي للخلیة، 

التعدیلیةالنظریة   .مانعة بذلك لجوءها للموت المبرمج

جینات 
  ADN تصلیح

  

الجینات الالزمة أكثر من  تحیید واحد أوعلى عوامل البعض تعمل  :نظریة عدم االستقرار المبكر - 3

البنت  الخالیا كتسب بعضت :النسخفي الكروموزومات تحدث أخطاء تضاعف  عندف. ويالنقسام الخللتصحیح ا

  زیادة  أو على العكس من ذلك معالمجردة من  ذراع الكروماتید ومات ز أو الكرومو  خاطئ من الصبغیات عدد
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و كما هو مالحظ فان االفتراضات األربع تشترك في تشوهات دالة في الموارد الجزیئیة المحددة لخلل الترتیب       

  . في آلیات االنقسام الخلوي الداخلي و في إشارات المتحكمة خارج الخلیة و بین الخالیا

  التحوالت الخلویة الخبیثة -3-2

ة مجمل الحوادث التي تبدل خلیة من الحالة العادیة إلى حالة مصطلح التحوالت الخلویة الخبیث یندرج تحت

          فقدان المیكانیزمات المنظمة للتكاثر، بیوكیمیائیة ،مرفولوجیة: مختلفة التحو ورمیة و یظهر ذلك من خالل ت

   (lacave, 2005,p.81) .اكتساب طبع وراثي متحول و بالتالي و اختالالت بیولوجیة

 lacaveحسب القصة الطبیعیة لمعظم األورام الخبیثة فإن  للنظریات األربع المشار إلیها سابقا،و كتلخیص 

  : قسم إلى أربع مراحلنت (2005)

   .تحوالت ورمیة للخلیة المستهدفة- 1

   .بروز المستعمرات الورمیة المتحولة- 2

   .تضاعف الخالیا المتحولة- 3

  .انتشارها في أماكن أخرىالغزو الموقعي للخالیا الخبیثة و - 4

االنحرافات من ثم تسوء هذه . من األذرع عدد في هذا

مرور الوقت تقل كمیة مع  و .إلى جیل جیل

      البروتیناتالمختصة بقمع المسرطنات عن الحد الالزم

و یعمل العدد المتراكم للجینات  .و العتبة المحددة

المسرطنة على تزاید تركیز االنكوبروتینات إلى مستویات 

  .خطیرة

  

نظریة عدم االستقرار المبكر
  

نتج وي ینقسام الخلالأثناء ا الظاهر الشذوذ   :"aneuploïdie" الصبغیةاختالل الصیغة نظریة  -4

فالصبغیات المشوهة تعمل على تعدیل  ).ترتیب الشفرة الوراثیة كإتالف(بنت مختلة في الصیغة الصبغیة  خالیا

   ADN  أو إصالح یفترض أن تساعد على نسخاإلنزیمات التي اآلالف من الجینات و مجموعات من 

شوهة الجزء األكبر من الخالیا المف. المتوقف عن عمله

یبقى البعض من هذه الخالیا البنت  ، في حینموتت

و التي  على قید الحیاة المختلة في صیغتها الصبغیة

ا خالیا مماثلة و تبقى هكذا حتى یتأكد بدوره تنتج 

الخلوي الشاذ الذي یكتسب خصائص القوى " االستنساخ"

فقدان تثبیط االتصال، وتثبیط آلیات تدمیر : السرطانیة

ز نمو األوعیة الدمویة یحفتالخلوي الذاتي، والقدرة على 

  .مجاورةاألنسجة ال وغزو

  

الصبغیةنظریة اختالل الصیغة 
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كونها قد تستغل لتفسیر تدخل العوامل النفسیة في تطور السرطانات  نقطة حساسة یجب تناولها في هذا التسلسلو 

  :هي و التساؤالت المطروحة (précancer-cancer)   سرطان -قبل السرطان ما  :هي و

  هل كّل السرطانات تكون مسبوقة بمرحلة قبل سرطانیه؟ -

  كل مرحلة ما قبل سرطانیة تؤدي حتما إلى السرطان؟ هل -

  و هل مرحلة ماقبل السرطان قابلة لإلنعكاس؟ -

لتي تحولها من حالتها العادیة عن طریق حالة وسطیة ا نشوء السرطان تتعرض بعض الخالیا لتبدالت متزایدةل

    إلى غزو سرطاني موضعي néoplasie bénigne أقل تكاثر أو انحالال خلویا نحو حالة من نشوء و رمي حمید

     métastatique متنقل" صریح"و أخیرا إلى سرطان 

Hyperplasie →  régénération → pré cancer → cancer  

مرور من حالة قبل سرطانیة إلى حالة سرطانیة یتعین وجود عبور نوعي و تغیرات دائمة و مستمرة لتنتج خالیا لو ل

فوضویة سواء على المستوى المرفولوجي أو الوظیفي، و إن لم تجد ما یوقفها أدت إلى النمطیة تتكاثر بطریقة 

 (lacave, 2005, p. 167)  .سرطانات خبیثة

       النمطیة خلویة( یحدث اختالل في التكاثر یمكن التعّرف علیه مرفولوجیا :pré cancer ما قبل السرطان• 

    .و یكون نتیجة لتحوالت خلویة عدیدة و تطورها إلى سرطان یكون بنسبة إحصائیة عالیة) و اختالفات غیر عادیة

الذي یعتبر األكثر تطورا مقارنة  le carcinome in situهناك العدید من األشكال القبل السرطانیة نمیز منها و 

     Epitheliauxو  la dyslapsie  من نوع اتبباقي ممثالت السرطان

   هل كل مرحلة ما قبل سرطانیة تؤدي حتما إلى السرطان؟ • 

لكن  ،كان االعتقاد السائد أن تعدد الخالیا المتحولة و المتراكمة هي ما یشجع تحولها إلى خالیا سرطانیة     

لدى الثدي  سرطان ولداتنسبة تراكم مف .الدراسات الحدیثة أثبتت أّن تعدد االختالل الخلوي ال ینشأ سرطانا بالضرورة

سنة بإصابات بؤریة متعددة و كذلك ثنائیة  40عند نساء بلغن  %35إلى  %30ـ طوال حیاتها یقدر ب مثالالمرأة 

سنة یحملن استعدادات ما قبل سرطانیة ممكنة التحول إلى  50-30من النساء بین  %50 نسبة أن الجانب، و

 ،و كذلك بالنسبة الرجال في سن السبعین فما فوق. المرضهن ال یتطور لدیتهن لكن أغلبی ،سرطانات صریحة

و من هنا أقر  .یطور سرطانا خبیثا همالسرطان تّعم البروستاتة بكاملها لكن قلیال من ولداتفأغلبیتهم حاملون لم

الباحثون أنه لیس عدد اإلصابات الخلویة البدائیة أو تعدد البؤر الخلویة هي المسؤولیة الوحیدة عن التطورات 

 ,lacave, 2005)السرطانیة ولكن أیضا عوامل أخرى لها القدرة على التأثیر على التسلسل التطوري للخلیة 
pp.116,117)   

  

  ؟اسلالنعكهل ما قبل السرطان قابل • 
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بحیث ال تتحول إلى سرطانات خبیثة و قد أوضح العدید من  عكسهناك عدد من ما قبل السرطانات التي تن      

 النتائج حسب هذه تختلف من الحاالت، و %30الباحثین ذلك و أن تراجع الخالیا ما قبل السرطانیة یقدر بنسبة 

  (lacave, 2005, p.171) .أنواع السرطانات و من شخص آلخر اختالف

   :السرطان ظهوراب ـــأسب -4 

رغم التقدم الحاصل في میدان الطب و السعي الحثیث لكشف مالبسات المرض و تعیین أسباب اإلصابة به،      

ن أغلب ألو . إال أن الباحثین یقّرون بعجزهم عن فهم السلوك الخلوي المرضي رغم توّصلهم لتحدید الشفرة الوراثیة

تطور  مرحلة كمون انقسمت بطریقة فوضویة ولكن على الرغم من ذلك تختلفخلیة واحدة  منالسرطانات تنحدر 

جعل من الصعب كشف النقاب  كل ذلكفي بعض الحاالت، ف اتمتد لثالثین عامو  السرطان التي قد تطول أو تقصر

  .المرض عن المسببات الكامنة لتطور

حدوث ما تم اكتشافه حول تطور السرطان یرجع في عمومه لأن  Gauthier-Villarsكما أشار إلیه  و یبقى     

أولها  :ثالث مجاالتإلى استقصاء  ثو بححیث اتجهت ال تغیرات غیر طبیعیة في المادة المورثة للخالیا السرطانیة

 ثانیها البحث في طبیعة الطفرات ومكان الجینات. حدوث التغییرات في المادة المورثةفي  ساهمةدراسة األسباب الم

الخلیة  على الخلیة وكیفیة تحویلها إلى خلیة سرطانیة مع تعریف خواص ثالثها تأثیر تلك التغیرات. المطفرة

    (Sommelet, Clavel et Lacour,  2009, p.136)  .السرطانیة

 :إلى و على العموم یمكن إجمال مسببات السرطان

و عوامل غذائیة، إما بنقص في الفیتامینات أ، ب، ج  و تتمثل في عوامل وراثیة، مناعیة، هرمونیة: عوامل داخلیة-

 .أو بسبب تناول أطعمة تحتوي على مواد مسرطنة

  كلیهما مجتمعة، مواد استهالكیةB و A النظائر المشعة، األشعة البنفسجیةالجسیمات المسرطنة ك :عوامل خارجیة-

   .حجمها كبرو بعض المعادن التي تتسبب في تدمیر مباشر  للحامض النووي بسبب 

المتسببة في سرطان  Helicobacter pylori من مثل بكتیریا .كالبكتیریا و الفیروسات :بیولوجیة عوامل مسرطنة-

  .B ، فیروس االلتهاب الكبديسرطان عنق الرحم المتسبب في papillomeفیروس  .المعدة

المستخدمة في صناعة البالستیك، بعض المواد المستعملة  Vinyle chloritesكمادة : مواد كیمیائیة مسرطنة -

في حفظ المواد الغذائیة، العالجات الهرمونیة لسن الیأس و التي ینصح بمتابعة مكثفة بالماموغرام، و لو أن هذا 

   .األخیر أیضا أظهر مؤخرا تسببه في تكوین خالیا سرطانیة عند بعض النساء

  

  :تشخیص السرطان -5

تظهر أعراض السرطان حتى مراحل متقدمة من المرض، فیسعى الطبیب المعالج بعد أن یتبّین وجود عادة ال     

 اإلبري أو الخزعة للبحث عن تأكیدات من خالل الفحص إلى جمع أكبر عدد من المعلومات عالمات دالة
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"biopsie" دم و االستكشاف فحوصات الكوكذا فحوصات براكلینیكیة  ،بأخذ عینات نسیجیة من الورم و فحصها

، حقن الهواء في التجاویف و التصویر باإلشعاع النووي IRMكاألشعة المقطعیة، الرنین المغناطیسي  باألشعة

scintigraphie .(Delavigne, 2009, p35)  

في عالج یستهدف الجین المسؤول عن  المتمثلة بطاقة تعریف األورامك ابتكار طرق جدیدة للتشخیص كما تم    

ففي تطبیق . جین التي تدرسها البطاقة و تعرف بنیتها جیدا 30000الخلل الخلوي و ذلك من خالل تمییزه من بین 

و بالتالي تجنب العالجات  مجموع الجینات لتعطي احتماالت االستجابة للعالج أولي، یمكن للبطاقة التعرف على

یسمح بتطویر عالج فإنه في تطبیق ثان أما . التكفل العالجي بالمریض ومنه فردنة ،جعةالنا غیر غیر الالزمة و

 .Bourgault et al, 2006, pp)        . خاص لتوجیه عالج خاص محدد نحو الجین بذاته و لیس للخلیة بكاملها
29, 31)                  

 : عالج السرطان -6 

 نوع العالج تبعا یختلف وخصائصه، و لكل نوع منها معدل نموهو  عدة سرطاناتال یوجد سرطان واحد و إنما       

حاالت من المصابین بالسرطان قد امتدت ) 1/5(سمحت المجهودات و التدابیر المتخذة حالیا إلثبات أن  و قد. لذلك

دون  صعب و لكن لیس أن عالج السرطان صحیحو . مدة عیشهم إلى خمس سنوات بعد تشخیص المرض لدیهم

 :   محاور كبرى تندرج تحتها باقي العالجات عدةتوجد  إذ ،أمل

العالج األكثر نجاعة قد یرجع لها الجراح كطریقة عالجیة مكملة، و في حاالت نادرة الجراحة تمثل : الجراحة - 1

 سنوات  و تسمح الجراحة بإیقاف المرض لمدة خمس .كعالج وقائي من السرطان باستئصال األورام قبل السرطانیة

أو أكثر و كون الجراحة ال یمكنها استئصال كل السرطانات المتنقلة یعاود السرطان الظهور نتیجة نمو الخالیا 

 (Delavigne, 2009, p.61)  .الخبیثة

و هو عبارة عن استخدام األشعة الكهرومغناطیسیة لتحطیم سالسل الحمض النووي الریبي : العالج اإلشعاعي -2

و یلجأ إلیه . المسؤولین عن التكاثر الخلوي) ARN(و الحمض النووي الریبي  )ADN( منقوص االكسجین

كعالج داعم قبل، أثناء أو بعد الجراحة لتدمیر الخالیا التي ال یمكن للجراح بلوغها، أو كعالج منفرد في الحاالت 

یتسبب استئصالها في إتالف التي ال یمكن معها إجراء الجراحة كأورام الغدة النخامیة أو أورام المخ التي قد 

 (Delavigne, 2009, p.81) .بعض الوظائف

  ضمنهو یندرج  :العالج الدوائي - 3

و عرف هذا العالج تقدما باهرا من خالل النتائج ، Cytotoxiquesو یتمثل في استعمال محالیل :العالج الكیمیائي• 

      الخالیا السرطانیة بإیقاف االنقسام الخلوي المشجعة التي أدت لتمدید حیاة بعض المرضى من خالل تأثیره على

اإلحساس كعالج یخّلف العدید من اآلثار الجانبیة المزعجة ه لكن ،ARN وأ ADNأو التأثیر المباشر على 

و حالیا أمكن التغلب نسبیا على هذه اآلثار باستعمال غسیل للفم، ارتداء خوذة ... ، سقوط الشعر،التعببالغثیان

   (Delavigne, 2009, p.103) .(من تساقط الشعر خاصة للتقلیل
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          ، الثديلقة بالهرمونات كسرطان البروستاتتهتم هذه العالجات بعالج السرطانات المتع: العالج الهرموني• 

     (Delavigne, 2009, p.118)  .سمح هذا العالج بتوقیف تطور األورام األولیة و أیضا الثانویةقد و الدرقیة، و 

       هدفه إثارة دفاعات الجسم مثل مادة األنترلوكینات التي تعمل كعوامل نمو الخالیا اللمفاویة،: العالج المناعي• 

  (Delavigne, 2009, p.125) .هذا العالج نتائج مبّشرة في عالج سرطان الكلى و الغدد اللمفاویة ابديو قد 

خالیا تسبح في الدم تعمل على إعادة بناء األنسجة التالفة لدى عبارة عن تشجیع إلنتاج : العالج الخلوي المكمل• 

  .الفرد، كزرع النخاع أو زرع ذاتي لخالیا أصلیة محیطیة

أي عالج الداء بالداء و ینطلق مبدأه من أن تركیز ضعیف لمحلول معین یمكنه عالج ما  :العالج بالطب التجانسي•

فهذا العالج یعمل على إثارة ردود الفعل . قد یتسبب في استثارة المرض في حالة التركیز العالي لنفس المحلول

غیر انه أصبح مثیرا للكثیر  بدء استعمال هذا العالج ألكثر من نصف قرن تقریبا. الطبیعیة للجسم لمكافحة المرض

  (Delavigne, 2009, p.137). من الجدل في وقتنا الحالي

تحدید المیكانیزمات التي تتحكم في التطور الفوضوي للخالیا حالیا إلى  األبحاث توصلت: العالجات المستهدفة -4

  (Delavigne, 2009, p.118) .المیكانیزمات یتوقف تطور السرطان فمن خالل اإلیقاف النوعي لهذه

درجة مئویة خالل  50هدفها تحطیم الورم داخل الجسم من خالل رفع درجة حرارته إلى : العالج بالمرسام الحراري -5

مغاهرتز مباشرة نحو الهدف  1 دقائق قلیلة و ما استجد في هذه الطریقة هو مراقبة العملیة بالتسلیط الحراري و بتردد

   IRM.  (Bourgault et al, 2006, pp. 34, 35)بالرنین المغناطیسي من خالل مراقبة العملیة بالتصویر

یعتبر من أحدث الطرق في العالجات ضد السرطان ،حیث تأخذ عینة من الخالیا و  :اللقاح ضّد سرطاني -6

مصل مضاد للسرطان،وقد أثبتت هذه الطریقة نجاعتها في  استخراجالمصابة من الشخص بذاته، یتّم من خاللها 

   . (Bourgault et al, 2006, pp. 34, 35) ید من المراتالعد

الناجم عن السرطان و كذلك أعراض  األلمتسمح بتحسین نوعیة الحیاة من خالل معالجة : العالجات المریحة* 

من توفیر الراحة، الحوار، التفهم تسعى لعالج المرض و تمدید مدة حیاته و في نفس  إلیهاالمرض و ما یضاف 

  (Bourgault et al, 2006, pp. 34, 35). الوقت عیشها بأكثر راحة ممكنة

  تراجع المرض أم الشفاء من المرض؟ -7

من الحاالت حیث یرجع ذلك إلى التشخیص المبكر  1/2حالة إلى  1/20مّر التعافي من مرض السرطان من 

كما حققت العالجات المتوفرة إضافة لذلك تقدما ملحوظا في نسبة عالجات ، (Poncelet, 2007, p.22). للمرض

 (INCa)سنوات، و هو ما صرح به المعهد الوطني للسرطان بفرنسا  5المرض حیث ارتفعت نسبة مدة العیش إلى 

یة تم تشخیص اإلصابة السرطان 320.000في تقریره حول الشفاء من السرطانات حیث أظهرت نتائج دراستهم على 

رئیس  D.Marananchi  (2010) فیه یوضح البروفیسور و. منهم سیتعافون من المرض 120.000لدیهم أن 

ویرى بضرورة االهتمام  إلى توضیح الحدود الفاصلة بین ما هو شفاء و بین ما هو تراجع المرض INCaمعهد 

لكل و  و إنما عدة سرطانات    ن واحدال یوجد سرطاكما ینوه إلى أنه . بعامل الزمن لتوضیح الفرق بین المصطلحین
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فالشفاء یختص بأنواع . فهناك المآل السيء و المآل المتوسط و المآل الجید للمرض، وخصائصه نوع منها معدل نموه

و للحدیث عن  مع األخذ بعین االعتبار مرحلة تقدم المرض أو مرحلة تشخیصه، محددة من السرطانات دون أخرى

نه ال یمكن أالشفاء یجب تجاوز مدة خمس سنوات على األقل دون ظهور ارتكاسات بعد نهایة العالج، مع اإلشارة 

   .%100التام الحدیث عما یسمى بالشفاء 

و الحدیث عن  .ثر للسرطان بعد العالج و غیاب أعراض و إشارات المرضأأما التراجع فیقصد به غیاب كل 

أي أن هناك دوما خطرا لإلرتكاس ومعاودة السرطان أو ظهور السرطانات  ،قبل انتهاء السنوات الخمسالتراجع یكون 

غیر أن بعض الخالیا یمكنها . و علیه فان الشفاء عبارة عن تراجع یمتد في الزمن ألكثر من خمس سنوات. المتنقلة

 قلة عددها إّال أنها تعتبر كافیة إلعادة و تندس خفیة بحیث ال یمكن مالحظتها، و بالرغم من أن تفر من العالج

لذا فإن الكثیر من  .الحقا سرطانتكون سببا لمعاودة اللبعد العدید من السنوات شیئا فشیئا تنشط سیرورة المرض 

فالتعافي من السرطان . و یتخوفون من إعطاء األمان للمرض" الشفاء"األطباء یترددون عن اإلعالن أو النطق بكلمة 

-Avoir une épée de Damoclès au» موقلیسالخطر سیف د علیه األطباء هو إعطاء األمانكما یعبر 

dessus de la tête»  فحوصات المراقبة بانتظام بعد نهایة العالج  إتباعیجب یه و عل، الخطر یبقى دائما واردف     

 ةسنوات األولى ثم زیارة واحدطبیب المختص كل ستة أشهر خالل الخمس الزیارة المداومة على على المریض و  

  . سنویا

بضرورة االحتراس للمواقف أو الظروف الحیاتیة غیر المالئمة، و تحذر من معاودة  Poncelet (2007)و تؤكد     

المرض بسبب التعرض لبعض الضغوطات النفسیة و تدخل الجانب السیكوسوماتي في إعادة تنشیط الخالیا 

  . متسائلة عن تدخل هذا الجانب في طهور المرض أو معاودة ظهوره. السرطانیة النائمة

 : ةالمراهق یة في مرحلةسرطانصابة الخصوصیة اإل -8

ال یمكن معرفة نتیجة سرطان المراهق بأنه   Sommelet, Clavel et Lacour (2009) یرى كل من

ا تعتبر تشخیصات سرطانات المراهقین أكثر سوءحیث . بالضبط فال هي تنتمي لسجل األطفال وال لسرطانات الراشد

فهي أسوأ من تشخیصات سرطانات األطفال بمرتین، كما أن مآل المرض أسوء لدى هؤالء  ،مقارنة بباقي الفئات

من المالحظات المتكررة لسرطانات  و .أقل نسبة من آمال شفاء سرطانات األطفاللدیهم آمال الشفاء  المراهقین و

األقل سنا  أن أغلبیة المراهقین أقل التزاما بإتباع النظام العالجي مقارنة مع األطفال المرضى أیضا المراهقین

أن تزاید نسبة اإلصابة السرطانیة لدى هذه الفئة یرجع لإلهمال المالحظ و أوضح الباحث  .والراشدین األكبر سنا

على مستوى طب األطفال و ال على مستوى أقسام للتكفل بهذه الفئة منذ عدد من السنین حیث ال یتم االهتمام بهم ال 

 . الكبار

و ثقل العالج السرطان  مرض ن تعقیداتإلى أ Désandesیشیر و كما هو الحال في باقي األمراض المزمنة،       

    غالبا ما تكون السبب الكامن وراء ردود فعل االستیاء  ىالذهاب للمستشف على زیارة الطبیب والمداومة  ضرورة و

من نتائج  و التي  Festa et al  دراسةتوصلت إلیھ  أشار الباحث لما و . و التمرد على رفض العالج و عدم تقبله

كما . أدویتهمن و هودجكین كانوا ال یتناولالأو كیمیا لمن المراهقین و الشباب المصابین بال %50ما یقارب أظھرت أن 

من طرف الطبیب المعالج و ذلك بعد رجوعهم إلى  دراسات أخرى تمرد هذه الفئة على باقي النصائح المقدمة أظهرت
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      إلى أن تعزیز المعلومات على المرض مع اإلشارة ...نظام غذائي صحي، فحوصات المتابعة إتباعالبیت كعدم 

م المساندة له و الحفاظ على العالقات الالزمة و كذا تقدی و تزوید المریض بما علیه معرفته حول المرض و عالجه

التي تعمل على تدعیم التقبل  و  العالقة العالجیة لتحسینهي كلها عوامل مساهمة  األصدقاءمع الوالدین و 

    (Sommelet, Clavel et Lacour, 2009, p.119). العالجي

  : ابیدیمیوبوجیة مرض السرطان في مرحلة المراهقة بوالیة سطیف -8-1

و التي قدمت  )الجزائر، تونس و المغرب(نتائج الدراسات االبیدیمیولوجیة التي أقیمت بالمغرب العربي  أسفرت     

من  %60أن  إلى 2012جوان  21-19بین  الخامسة و العشرون التي انعقدت بباریس Eurocancerدورة  في

 األطباء مع عدد من زمالئھ Hamdi chérif (2012)قدمو  .سنة 35عن  أعمارهماإلصابة السرطانیة تقل  حاالت

إلصابات ا ، حیث ركز في عرضه علىبوالیة سطیفالتي أجریت االبیدیمیولجیة  ةدراسالنتائج  في نفس اإلطار

 19-15(المراهقین  من فئةحالة سرطانیة  2912ل یسجبت و أفاد .بهذه الوالیة السرطانیة في فئة المراهقین و الشباب

مثل سرطان العقد اللمفاویة ی و. اذكور % 43و  اإناثهم من% 57حیث  ،%19بنسبة  2008و  1986بین  )سنة

النسبة الكبرى  مثل سرطان الثديی كما .15,16% الحنجرة عند الذكور بنسبة- األنفمتبوع بسرطان  16,52%نسبة 

المستقیم بنسبة  القولونو سرطان   12,06%متبوع بسرطان العقد اللمفاویة بنسبة   ،%30 اإلناث بنسبةعند فئة 

8% .(Hamdi chérif et al, 2012, p.151)  

  :المراهقأنواع سرطانات  -8-2

 سرطان العظام، (lymphomes)سرطان الجهاز اللمفاوي ، (leucémie) الدم سرطانیعتبر       

(ostéosarcomes) ،بمعزل عن باقي بأنه هذا ال یعني  و من أكثر أنواع السرطانات التي تمس فئة المراهقین

   (oppenheim, 2009, p. 39)  .%20السرطانات، إذ تتمثل سرطانات الراشد عند هذه الفئة بـ 

  وهي نوعین: اللیكیمیا -

تعتبر أكثر  الكریات اللمفاویة  و سرطان یصیب: leucémiée lymphocytique (LLA) :لیكیمیا كریفاوة الحادة• 

   .والمراهق، یرجع سببها لعدم نضج الكریات اللمفاویة في فئة األطفالالسرطانات انتشارا 

سرطان یصیب األنسجة المنتجة للدم الذي  :leucémie myéloïde aigue (LMA) لیكیمیا النخاعي الحاد• 

یرجع لعدم نضج خالیـا النخـاع العظمي  ،ن وعند المراهقینیتواجد في نخاع العظم ینتشر أكثر عند أطفال العامی

  les myéloblastes لیتـكّون

على مستوى و ذلك الصعتریة،  ویشتمل نخاع العظم، العقد اللمفاویة، الطحال، الغدة :سرطان الجهاز اللمفاوي -

 :نوعین    وینقسم إلى. الرقبة الصدر وبین عظام القص والعمود الفقري

  lymphome hodgkinien سرطان اللمف الهدجكیني • 

ینتشر عند الذكور أكثر منه  و و له عدة أنواع: lymphome non hodgkinienسرطان اللمف غیر الهدجكیني • 

  .عند اإلناث
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نسبة إصابة الذكور ضعف نسبة اإلصابة عند اإلناث، و نجد فیه تكون فیه :  Ostéosarcome سرطان العظام -

 20من األشخاص المصابین بهذا النوع من السرطانات أعمارهم تقل عن  %90، حیث sarcome d’ewing أیضا

  .منطقة الحوض وعظام الصدر ،أكثر تطورا  في عظام القدم، الذراع تظهر سنة، و

  :یة في مرحلة المراهقةالسرطان المظاهر النفسیة لإلصابة -8-3

و تختص بمرحلة . و االجتماعي النفسي و الجنسي، الجسديتعتبر المراهقة مرحلة النضج التدریجي للجانب      

التغیرات التي یمّر بها المراهق  فباإلضافة إلى هذه .(OMS)حسب تعریف منظمة الصحة العالمیة ) سنة 19- 12(

تعتبر حدثا یصعب التعامل معه، فالمراهق فإن اإلصابة بالسرطان ، Désandes كما یرى في هذه المرحلة الحرجة

توكل إلیه مهمتین، مهمة تجاوز المرض ومهمة تجاوز المراهقة بحد سواء، حیث نوعیة التجاوز هذا هو ما سیخلف 

فهو شخص مقبل على الحیاة بكل  ،لیس كباقي المرضى فالمراهق . أثاراه على الحیاة االجتماعیة والجنسیة للمراهق

    فهو على عكس أبویه. و طموحاته رطان في هذه المرحلة سیكون بمثابة زلزال یهز مشروع حیاتهقوة ، فظهور الس

بقدر ما یخاف على مظهره الجسدي و إبراز  لصحته و األطباء، ال یخاف من فشل العالج و ال یولي األهمیة الكبرى

  (Désandes dans Sommelet, Clavel et Lacour, 2009, pp. 107,108). مفاتنه

طرح إشكالیتین في أثناء اإلصابة ل  (Razavi et Dauchy, 2010, p. 37)في   G.Marioniو یذھب 

  :المراهقة السرطانیة في مرحلة

 أفولمرحلة یتم فیها إعادة بروز المرض مع خصائص مرحلة البلوغ،  تزاحم في األولى اإلشكالیة تتمثل حیث -

 عمل المراهقة و عمل المرض ةواجهم الذي علیه فتختلط األوراق على متطلبات النمو لدى المراھقودیب عقدة األ

 اإلرصانعمل ف. قیام بعمل التمثیالتال الجسم الجنسي و الجسم المریضعلى كل من أین یستوجب  في الوقت ذاته

قد  و و متباینین في بعض األحیان ن مختلفینیكون عمل المرض و عمل المراهقة یستدعیان سجل اهذا یعتبر صعب

أن  و هو الغالب   صبغ المرض بخصائص المراهقة أو على العكس من ذلكقد یُ و . یطغى أحدهما على اآلخر

و ظهور جسمه  و یضع المراهق تساؤالته الواعیة و الالواعیة حول تحوالته الجسدیة ،تستتر المراهقة خلف المرض

و عالقاته االجتماعیة مع  و االنتظار، كما قد یؤجل تشكیل روابطهخمود ال نوع منالجنسي على جنب في 

  .و هي كما یدعوها الباحث مرحلة سیرورات عمل الحداد .المحیطین

تأثیر المراهقة و ما یطرح من  تساؤالت على  الثانیة التي تطرح نفسها في هذه الوضعیة فتتمثل في اإلشكالیةأما  -

مع ما یرافقها من [...] رضه و عالجاته، ما قد یشكل أرضیة خصبة إلثارة  صراعات المرحلة تكیف المریض مع م

هوامات البلوغ و ما تثیره على مستوى بناء الذات و كذا معاشه الجسدي الذي یصبح جسدا غریبا باضطهاد 

بالضیاع في یشعرون  (oppenheim, 2009, p.40)فهم كما یعبر عنهم  .مضاعف؛ في بعدیه اللیبیدي و العدواني

كما أن  .إذ یعتبرون مدة العالج مدة انسحاب من الحیاة، عالم المستشفى والعالم الخارجي :عالمین مختلفین تماما

مواجهة التحوالت الجسدیة ورغباته التي یحملها عن مظهره وعالمات هویته الجنسیة في مرحلة یشعر معها المراهق 

و كذا الضطراب في عالقته مع    یؤدي الضطرابات المراهق مع جسده بخیانة جسده وانحطاط في قدراته الجسدیة

   .الهویة، ضیاع العالقات، ضیاع الجسد وضیاع الذاكرةضیاع  ضیاع الذات، :بالضیاع شعورهذا هو ال و جسده،

II - السرطان في التناول النفسي: المبحث الثاني:   
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الوحدة النفسجسدیة تطرح نفسها كضرورة ملحة في ممارسة كافة العاملین في میدان الطب مهما كانت  باتت

 .خلفیة دینامیة نفسیة للمظاهر العضویة اختصاصاتهم و لم یعد باإلمكان نهج المنهج الطبي دون النظر إلى وجود

ممیزاته  لذا سنتناول في هذا المبحث المقاربة النفسیة لمرض السرطان، البروفیل السیكولوجي لمریض السرطان، 

فما تم تحقیقه من تطور مبهر في مجال علم الوراثة الجزیئي ال یمنعنا . النفسیة، دفاعاته، و الطرق النفسیة لعالجه

مرض نظام راجع السرطان  و على غرار ما أثبتته الدراسات الحالیة على كون. لدراسة في اتجاه آخرمن تناول ا

هنا نتساءل كما   (Reynaert et al, 2001, p.275). لسلسلة من التفاعالت الخلویة و لیس فقط مرض الخلیة

مرض النظام النفسي؟ و هو ما ذهب إلیه الباحث و زمالئه إن كان مرض النظام هذا ینطوي إضافة إلى ذلك عن 

   .سعى الباحثین اللذین افترضوا سببیة نفسیة نشوئیة لمرض السرطان اإلجابة علیه

   :النفسیة و ظهور السرطان بین الواقع و األسطورة  العوامل -1

منذ القدم، سعت العدید من النظریات للبحث عن اإلشارات الرابطة بین العوامل النفسیة و ظهور اإلصابة 

النفسیة بربط المزاج السوداوي مع سنة قبل المیالد قد أشار للعالقة السببیة للعوامل  Gallien  200كانو . السرطانیة

عن تأثیر العوامل االنفعالیة في تطور  1822في  Nunn و أعلن. ظهور سرطان الثدي عند بعض النساء

أول من أوضح بتفسیر علمي على  Siemens 1956 و یعتبر الطبیب  (Stora, 1999, p.138) ،.السرطانات

وجود هذه العالقة، إذ یتمثل رأیه في أن هناك من الصدمات النفسیة ما یعّجل ظهور السرطان دون أن تكون تلك 

الصدمات هي السبب األولي للمرض، فاضطراب الوظائف الغددیة الهرمونیة تثیرها الضغوط االنفعالیة خاصة تلك 

و من خالل تطبیق اختبار الرورشاخ في دراسة قام .  (Amami et al, 2006, p684).ةالمتعلقة بمشكالت الطفول

على المصابین بالسرطان، استطاع هذا األخیر تمییز المتغیرات النفسیة لدى هؤالء المرضى 1957 في Klopferبها 

 MMPIكما قام بتدعیم دراسته بنتائج مماثلة من خالل إجراء مقیاس . و التي تساهم بقدر كبیر في تحریض المرض

 عیة  و المرتبطة خصوصا باإلفرازاتحیث خلص إلى أن القدرة على مقاومة السرطان ذات عالقة بالمیكانیزمات المنا

         إلبراز السمات  1978بعدها سنة   Leshanو عمد . و التي تتأثر بحاالت الحصر و القلق فوق الكظریة

فالعالقة بین األحداث النفسیة     (Amami et al, 2006, p684). و الممیزات المشتركة بین المصابین بالسرطان

، حتى انه یتم حالیا أخذها بعین االعتبار من طرف المختصین في Zarifianة كما یرى و الجسد باتت حقیقة واضح

 .Zarifian, 2010, P).  مجال السرطانات اللذین یسعون للبحث عن هذه العالقة و كیفیة إثارتها للتحوالت الخلویة

255)    

        إلى توضیح الطریقة التي یستجیب فیها االنقسام الخلوي Michel Moirot (2008) سعى الطبیبو        

أو وضعیة غیر  كوفاة احد الوالدین بعض التغیرات النفسیة الطارئة على الفرد و مختلف مستویات ضبطها إلى

 تمالحظاب Moirotكما استدل  .عكوسة یشعر الفرد فیها بحالة من العجز و عدم القدرة على الفعل لتغییر وضعیته

الواقع شمال كشمیر إلبراز دور العوامل النفسیة "  قبیلة هونزا" األطباء البریطانین اللذین كلفوا برعایة مجتمع كوراكورام

حیث استرعى الغیاب التام لإلصابات السرطانیة عند السكان . في إظهار األمراض عامة و السرطانات خاصة

و بعد تمحیص للظروف . جتمعات في القرى القریبة انتباه األطباءاألصلیین مقارنة بالمجتمعات المدنیة أو باقي الم

سند الباحثون ذلك لنمط عیشهم البسیط الخالي من كل الضغوط النفسیة و اكتسابهم لبعض السمات أالمحیطة 
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     الشخصیة االیجابیة الواضحة ناهیك عن الظروف البیئیة الصحیة، و كل ذلك أدى إلى تولید توازن نفسي عقلي 

   (Moirot, 2008, p.36). كما یقول الباحث" فهم قوم یجهلون حتى معنى كلمة سرطان"و عاطفي واضح، 

    رأیا واضحا حول أثر العوامل النفسیة من قلق و یأس و خوف   Léon Renard (2007)كان للدكتور كما      

بر من أكبر العوامل المساعدة على اضطرابات عصبیة هرمونیة و التي تعتخالل و توتر على عضویة اإلنسان من 

النفسیة ال تساهم فقط في التهیئة النتشار السرطان و إنما تصاحب  العواملیرى بأن  وحدوث السرطان و تطوره، 

و لكن اجتماع بین فقط،  جانب نفسي أو روحيو ال  فقط، بیولوجي أو ماديلیس جسم  اإلنسان، فظهوره و نهایته

أن  Renard (2007)یرى G.Groddeck et H.Laboritعلى خطى  و (Renard, 2007, p13) . اإلثنین

فكما للنفس دور . المرض ما هو إال رسالة تعبیریة ینكرها المریض أو یرفضها و یعبر عنها بالتالي عن طریق الجسم

  . في المرض فهي لها دورها في الشفاء أین یولي للقوى النفسیة و المشاركة الفعالة للمریض أهمیة كبرى فیه

الهرموني و العوامل السیكوسوماتیة، و یقرون بأن  كما أشار مارتي و زمالئه إلى وجود عالقة بین النظام

جسدیة اصبحت واضحة على نحو متزاید بفضل االتصاالت الداخلیة التي - الحقیقة البیولوجیة لوجود شبكة نفسیة

 و العصبیة على غرار ما ذهب إلیه  الهرمونیة، المكونات الدمویة: یمكن إثباتها بین مختلف تنظیم االجهزة
lalock JEB Weigent.D & وRoth.J   .(Jasmin et al, 2007, p.168)    

و في تحلیل . لسرطاناتفي ظهور ا ةامل النفسیو عدم تدخل الع البعض اآلخرو على طرف النقیض یرى      

من  سنة الماضیة األربعینخالل  باللغة االنجلیزیة لوحدها دراساتوصفي للكتابات التي تم تجمیعها لل

 editions of، إضافة إلى ما تم نشره من دراسات في مراجع  / Medline and Pubmed   Medscapeقاعدة

Contents Current  و Social and Behavioral Sciences edition  سعىBertGarssen    لتوضیح ما

منها فقط  21توصل الباحث إلى أن  دراسة 91 و من بین. جاء حول العالقة بین العوامل النفسیة و ظهور السرطان

كونها لم تتبع منهجیة  دراسة منها لم تثبت هذه العالقة 70قد توصلت إلى إثبات العالقة بین المتغیرین في حین 

دراسة فقط من بین الدراسات التي  32أن   Schraubكما یعتبر p.319)2004 ,(Garssen , .سلیمة في البحث

. مستوفاة للشروط المنهجیة و التي یمكن االعتماد على صحة نتائجها Medlineفي قاعدة  2003نشرت ابتداء من 

دراسة من بین هذه الدراسات عدم وجود عالقة بین العوامل النفسیة و احتمالیة ظهور السرطان،  18فبینما أظهرت 

أحداث الحیاة، دراسة الباقیة أثبتت صحة الفرضیة التي ترى بوجود هذه العوامل     و المتمثلة في الضغط،  14فان 

      (Schraub, 2009, p114).كعوامل مساعدة على ظهور اإلصابات السرطانیة... االكتئاب، التكتم، الشخصیة

و الجذب في العالقة  و هي النقاط التي سنسعى لتناولها فیما یأتي لتوضیح ما توصلت إلیه الدراسات بین هذا الشد

كما یقول المحددات النفسیة واالجتماعیة  و یبدو أن. سرطانیةبین هذه المتغیرات و بین ظهور اإلصابات ال

Eskelinen & Ollonen (2011) خاصة  ن السرطانیخل كعامل خطر هام لتكو دباتت تطرح نفسها بشكل كبیر تت

  .إلخ...تفاعلت هذه المحددات مع عوامل خطر أخرى كالتدخین، والتأثیرات الوراثیة إنو 

  

  :السرطان و النظام المناعي في عالقته بالضغط -1-1
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وقد مرت هذه الدراسات بعدة . سعت العدید من الدراسات إلثبات العالقة بین الضغط و ظهور السرطانات    

بتوصل الباحثین إلثبات العالقة بین الضغط و عملیة تسریع نمو  1960 - 1950مراحل؛ حیث تمیزت مرحلة 

توصل الباحثون إلیجاد العالقة بین السرطان وبین شدة و  1980و في  األجسام المضادة،األورام مع تقلیص إنتاج 

هشاشة مع ما یرافقها من  لمدة طویلة یصبح الضغط معها مزمنا النفسينوعیة الضغط، حیث استمرار الضغط 

 Vissoci) .السرطانیة یصبح أكثر عرضة لألمراضلفي الجسم  ينظام المناعالقد یتسبب في إضعاف  نفسیة حادة

et al,2004, p. 618) النخامي و األدرینالین في الضغط المزمن یعمل  فالتنشیط المستمر لمحور ما تحت المهاد

 ,Chandwani et al). على تقلیص االستجابة المناعیة و یساهم في ظهور و تطور بعض أنواع السرطانات
2012, p.236)     

تحتوي ما یكفي من األدلة  Jadoulle (2004)في  Bryla.C.M (1996)كما یرى فاألدبیات و الكتابات      

و فیه أظهرت نتائج الدراسات الطبیة انه للدفاع عن الفكرة القائلة بوجود عالقة سببیة بین الظعوط و السرطانات، 

 .J.M.Thurin, 2005,  p )یمكن للضغط النفسي إحداث تقلیص للمیكانیزمات الدفاعیة الجسمیة و التي لخصها 

  :في ثالث مستویات  (236

  NKتخفیض نشاط الخالیا القاتلة الطبیعیة  -

و السعي  ADNدفاع جسدي من خالل تحطیم العوامل الكیمیائیة المسرطنةَ بواسطة اإلنزیمات، ثم التعرف على   -

 .  المتحول عن طریق الجهاز المناعي ADNلتصلیحها، بعد ذلك تحطیم 

ما قد یؤدي إلى موت خلوي . حیث یظهر بدایة انقطاع خلوي، ثم انتشارها و بعد ذلك تمایزها: موت الخالیا المبرمجة -

 . للخالیا التي ال یمكن إصالحها

بأن التطورات الحدیثة الحاصلة في مجال علم المناعة العصبي جاءت  Chandwani et al  (2012) و یرى      

عدد من میكانیزمات یقحم  الخلیة لنظام معقد انتماءثبت حالیا ُألتعزز فرضیة النشوئیة النفسیة للسرطانات، وقد 

ذه األنظمة ه. المناعیة األجهزةو  التواصل و التفاعل بین الجهاز العصبي المركزي و بین أنظمة الغدد الصماء

 به صرح هو ماو  .االستجابة المناعیة في دور تنظیمي یلعب الدماغ أنمما یوحي بتتقاسم مستقبالت مشتركة، 

جسد في إظهار األمراض - وجود إثباتات حالیة حول آلیة تفاعل نفس 2005دیسمبر 12باحثون أسترالیون في 

أمراضا من أبسط أنواع بذلك  سي على صحة الفرد مسببا الجسدیة، وأنهم نجحوا في اإلثبات علمیا تأثیر الضغط النف

 «Garvan Institute of Medical Research» سیدنيب »كارفن « الزكام إلى السرطان حیث اكتشف في معهد

 Yنوروبیبتید نوع الهرمون الذي تفرزه األعصاب بكمیات كبیرة و الذي یعمل على كبح جهاز المناعة و یسمى بهرمون

(NPY) . ضعاف و یؤدي هذا الهرمون إلى فرط تنبیه الجملة العصبیة فتعمل على تخفیض جهاز مناعة البدن وإ

عضو في فریق Fabienne Mackay صرحت  و المناعیة القاتلة للبكتیریا و الخالیا السرطانیة Tتولید خالیا 

     كانت هناك أدلة غیر مباشرة على العالقة بین الدماغ "أنه  (Wheway, Herzog & Mackay, 2007)البحث 

  ." و جهاز المناعة لكن اآلن عثرنا على صلة الوصل

" معبر"أن الضغوط تكون بمثابة  جاء فیها « Nature Journal» و في دراسة حدیثة نشرت في دوریة       

 .بأورام خطیرة التي تؤدي في النهایة إلى اإلصابة األیضیة نشطتهاأل عن طریق تغییر الخالیاللطفرات السرطانیة 

(Goymer, 2006, p.695)و نفس التصریحات قدمها ، Tian Xu نائب رئیس معهدGenetics  المركز  و
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إذ صرح الباحث . 2010جانفي  13في  HHMI (Howard Hughes Medical Institute) الوطني للسرطان

ما قد یحرض الخالیا على تطویر  بان مستوى مرتفع من الضغوط یعمل على إرسال إشارات إلى الجسم

       (Xu & al, 2010).السرطانات

طریقة بیولوجیة من خالل البحث في : فمقاربة الضغوط في العلوم اإلنسانیة یتم من خالل طریقتین من البحث     

بعد تجاوز فرضیة تسریع الضغوط لنمو ف .اجتماعیة - و طریقة نفس... میاء الجسم و اإلفرازات الهرمونیة و الغدیةكی

فإنه ، Chandwani et al ( 2012)كما یرى  و مساهمتها في تقلیص إنتاج األجسام المضادة الخالیا السرطانیة

  . أصبح حالیا یهتم بتأثیر العوامل النفسیة االجتماعیة

  أحداث الحیاة و السرطان  -1-2

الدراسة تعتبر و . الدراسات ألجل البحث في العالقة بین أحداث الحیاة و ظهور السرطانات العدید من أقیمت     

 مصاب بالسرطان 500على عینة قوامها  Leshan)1978( و التي قام بها Poncelet (2007) إلیها تالتي أشار 

أربع اشتراك هؤالء المرضى في  استنتاج مفاده إلى توصلت الدراسة حیث الدراسات المبكرة في المجال أهممن 

  :  خصائص ممیزة تتمثل في

و صعوبات  تاریخ طفولة هؤالء المرضى استتبع باالنعزال مع فقدان األملفي تاریخ لفقدان عالقة مهمة وجود  - 1

  .المراهقة أو الشبابفي العالقات بین إنسانیة في مرحلة 

   .عدم القدرة على التعبیر عن مشاعر العدوانیة و الغضب - 2

  .وفقدان الثقة بالنفس وجود قدر ملحوظ من كراهیة الذات - 3
  . عدم القدرة على حل التوترات الماضیة  - 4

في   Geyer (1991 ; 1993)، دراسة Schwarz (2007)في  W.Greenعنها دراسة  أسفرت و نفس النتائج

Phyllis & al (2000)و دراسة ، Reynaert, Libert, Janne (2001)  وجود حاالت الفقدان حقیقیة  حول

 ،و بالتالي المخرجیة نفسیة كانت أو هوامیة لموضوعات شخصیة أو مادیة، تواجد الفرد في وضعیة المخرجیة واقعیة

ي لخلق جو مالئم لتطور السرطان في وقت كل ذلك یؤد .اعدم القدرة على مواجهة الضغوطات و إرصانها عقلی

 مع Vissoci et al (2004)في حین یتفق . )أسباب بیولوجیة(یكون فیه الجسم عاجزا عن الدفاع عن نفسه 

Gerits (2000),Fox (1995)  تأكد العالقة بین من جهة أخرى عن ضرورة االحتراس من نتائج  الدراسات التي

  .یرون عدم استوفاءها للدالئل و الشروط المنهجیة الواضحة ، إذالضغوط و اإلصابة السرطانیة

  :  االكتئاب و نشأة السرطان -3- 1

     .   حسب بعض الباحثین خطر لنشوء السرطانعامل یعتبر االكتئاب من بین العوامل التي یمكنها تشكیل      

حیث توصل . الفرضیة تأكید ألجلالعدید من الدراسات  أقیمتالكثیر من االهتمام لهذا العامل و  أعیرو قد 

Jadoulle  إلى اإلقرار بوجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین مستوى االكتئاب، الیأس  1966و زمالئه في

 (jadoulle et al, 2004, p.255) .و خطر اإلصابة السرطانیة
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ضبط بعض خالل من  1987في  persky et alقام بها  رجل 2020سنة على  20دامت  دراسة تتبعیة و في    

المتغیرات التي قد تؤثر على نتائج الدراسة كسن أفراد العینة، التدخین، تناول الكحول، المهنة، التاریخ األسري، مؤشر 

توصل الباحثون الستنتاج الدور األساسي الذي . الكلسترول في الدم وبعض تحالیل الدم ككل الكتلة الجسدیة، نسبة

في دراستهم التتبعیة  1989في   Zononderman et alفي حین توصل. وقوع في مرض السرطانیلعبه االكتئاب لل

  (schraub, 2009, p120)  .التي دامت عشر سنوات إلى نتائج معاكسة بالرغم من ضبطهم لنفس المتغیرات

و في عرض لألدبیات و تمحیص للدراسات التي أثبتت العالقة السببیة بین االكتئاب و ظهور السرطان، فإن        

، دراسة 1999في   Mc Keen et al، دراسة1994في Mc Gee et al كدراسة  - الدراسات ما وراء التحلیلیة 

Butow et al  ات للنظریة القائلة بدور االكتئاب كعامل توصلت إلى عدم اإلثبات الصریح لهذه الدراس -2002في

    (Ammami et al, 2006, p.684). خطر لحدوث السرطان

إلى وجود عالقة عكسیة بین  2005في دراسته سنة   Bergelt et alو، 2002سنة  Dalton et alكما أقر      

لما كان احتمال الوقوع في مرض االكتئاب و ظهور السرطان، بحیث كلما زادت النتائج الخاصة بمقیاس االكتئاب ك

 Martyو قد تكون النتائج المتوصل إلیها حول هذه العالقة بین المتغیرین تأكید لما جاء به . السرطان ضئیال

و ما توصلت إلیه مدرسة باریس للبسیكوسوماتیك حول االكتئاب األساسي؛ بمعنى غیاب األعراض  (1988)

 .  المعهودة لالكتئاب قبل اإلصابة بالمرض

غیر أن جمیع الباحثین یتفقون على أن اقتران الحاالت االكتئابیة على المدى الطویل بالسلوكات غیر الصحیة      

      كما یرون أن االكتئاب من شأنه في حالة الوقوع في المرض تعمیق المرضیعمل على تشجیع ظهور المرض، 

   (Ammami et al, 2006, p.684). و التقلیل من احتماالت تقبل العالج

   : الشخصیة و السرطان -1-4   

كانت مساهمة العوامل النفسیة االجتماعیة لظهور مرض السرطان في السنوات الثالثین األخیرة أحد      

الموضوعات البحثیة المهمة، و الفرضیة القائلة بارتباط بعض الخصائص الثابتة في شخصیة الفرد بخطر تطویر 

ألمزجة في الطب القدیم وصوال إلى بعض األمراض فرضیة قدیمة قدم الزمان، ابتدأت مع نظریات األخالط و ا

لصاحبیها  1959في    B"ب"و  A" أ"و نظریات األنماط  )F.Alexander, H.Dunbar(النظریات االستعدادیة 

R.Rosenman et M.friedman .  

    C"ج"تمییز السلوك االنفعالي لمرضى السرطان لتضعه تحت نمط  L.Temoshok استطاعت  1987وفي     

میل لقمع العواطف تتمثل ممیزاتها األساسیة في  و ،على أنه عامل خطر في ظهور وتطور السرطانالذي تعرفه  و

التعاون الثبات أمام المصائب احترام السلطة عدم  ،اللطف والهدوء،والعجز الیأستطویر مشاعر ، مثل القلق والغضب

    .إثبات الذات، و العجز عن التعبیر عن االنفعاالت

وظهرت . 1960السرطان منذ منتصف عام في عالقتها بظهور الشخصیة سمات دراسة الروابط بین  و بدأت     

 1990البحوث في أوائل عام  و لقد فسرت نتائج. تطور الفكر حول هذا الموضوع میزتان تیأساسی فترتینهناك 
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 ةسن خمسینال في غضون تغیرتراء اآلتحمل االستعدادیة للوقوع في المرض، غیر أن هذه لصالح وجود شخصیة 

     (Blatný & Adam, 2008, p.638) . الماضیة

 فردا 2563عینة قوامها سنوات على  10لمدة  1988التتبعیة سنة  Grossarth-Maticekوتوصلت دراسة      

عدم االنفعال و االكتئاب، الیأس، سرعة االستثارة، الغضب، التعقلن، : تمثلت فيو وفر بعض سمات عند هؤالء ت

،  (Eskelinen & Ollonen, 2011,p.4010) .غیاب التعبیر االنفعالي، الحاجة للعالقات بین شخصیة المنسجمة

 Greer et Moris (1978) و دراسة (Hagen Liste, 1999) في Kissen et Eysenck (1962)كما أظهرت 

Morris et al (1981)  في(Schraub, 2009, p.117) في حین یرى. إلى وجود عالقة بین المتغیرین Faller 

et all (1996)  ما هي إال ردود فعلیة تظهر بعد اإلصابة بالمرض و ال " ج"بأن تلك السمات المدرجة تحت النمط

  ,p.251)  (Jadoulle, 2004. تتدخل في اإلصابة السرطانیة

إلى زمن الدراسات في هذا المضمار إنما یرجع  نتائج اختالف أن Hagen Liste (1999) ىیر في تعلیقه و 

 األخرالبعض إن بالمرض ف اإلصابةبعض الباحثین قبل فبینما تناولها  .تقییم المتغیرات المراد بحثها إجراء الدراسة و

أیضا بأن الدراسات التي قامت بفحص  Schwarz et al (2007) كما یرى . بالمرض قام بالدراسة بعد اإلصابة

في الظروف قبل المرضیة قد أقیمت على أشخاص طوروا في سن مبكرة طرق دفاعیة " ج"الشخصیات من النمط 

و العاطفیة أین یؤدي كبح هذه االحتیاجات و الذي یصبح  تعمل على العرقلة و الكبح المزمن لالحتیاجات النفسیة

أما ما یتم تقییمه . ي تزامنه مع مراحل الضغط إلى التأثیر على الجهاز المناعيكنمط شخصیة مستقر عند الفرد ف

بعد اإلصابة السرطانیة فغالبا ما یكون مرتبطا بسمات ناتجة عن التأثیرات الراجعة للمرض بذاته إضافة إلى السمات 

شخصیة مع ظهور أن الجدال القائم حول ارتباط نمط ال  Amami et al (2006)و یعقب. األصلیة للمریض

هذا النمط من الشخصیة للجهاز المناعي، و لیس كعوامل مساهمة في ظهور  ةالسرطان، إنما یختص باستثار 

  . السرطان، مشیرا بذلك تأییده لتدخل هذا العامل في ظهور المرض

الرغم من النقد الكثیف الذي القته نتائج الدراسات على أنه و  Fernández-Ballesteros (2001)و یؤكد

و صعوبة  یةعدوانالو  غضبالاتفاقها على وجود صفة القمع لالنفعاالت السلبیة وصعوبة التعبیر عن  أن إالالمقدمة 

رضى توفرها عند م لىالسمة المشتركة التي اتفق الباحثون ع بأنهاال یدع مجاال للشك، للقول  في التعامل مع اإلجهاد

    .  السرطان

  :  (Alexithymie) السرطان والتكتم -1-5

و كما هو الحال بالنسبة للدراسات حول نمط الشخصیة، فان الدراسات التي تربط بین التكتم و السرطان هي 

 بین ارتباطیة عالقة إثبات إلى coll. et Stavraky (1988)و توصل . بین تأیید و رفض للعالقة بین المتغیرین

أظهرت دراسة  كما .السلبیة االنفعاالت لقمع كمیل الباحث قاربه ما هو و المتحفظة، الشخصیة و الرئة سرطان

Todarello et al (1989) امرأة تقدمن للفحص العیادي وجود سمات تكتمیة في فئة النساء المصابات  200على

إلى إیجاد عالقة ارتباطیة دالة بین توفر  Jasmin et al (1990)دراسة  وفي نفس المضمار توصلت .بالسرطان

 كما. و بین اإلصابة السرطانیة) أي كل ما یندرج تحت مفهوم التكتم و الحیاة العملیة(سمات نفسیة سیكوسوماتیة 
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قة ارتباطیة دراسة سابقة وجود عال 46في دراسته الوصفیة ما وراء تحلیلیة لـ Mc Kenna et al (1999)استخلص 

  .(Jadoulle,2004, pp :250,251) دالة بین قمع االنفعاالت و السرطان عند نساء یتجنبن الصراع

 خمس تمییز إلى الباحث توصل وتحلیلها فیها بالتمحیص Garssen (2004) قام دراسات ثمان بین من و     

 al et Stavraky ،(1988) coll et Dattore، Kreitler (1980)  السلیمة المنهجیة للخطوات مستوفاة دراسات

(1993) Kreitler & Chaitchik, وصعوبة التعبیر عن  االنفعاالت قمع سمتي بین العالقة بوضوح تظهر التي و

et Compas Jordanie,-Epping  دراسة أن إلى اإلشارة مع السرطان ظهور بین و الغضب و العدوانیة

(1994) Howell المرض حول تدور التي األفكار قمع أي السرطان، لمریض معرفي قمع عن نتائجها أكدت دق     

 Persky et coll (1987)، Hahn & Petitti: الثالث الباقیة الدراسات أما .السلبیة االنفعاالت قمع لیس و

(1988) ،Bleiker (1995)  فلم تتوصل إلى إیجاد عالقة ارتباطیة بین هذه المتغیرات. (Garssen, 2004, 

p.324)،  و هو ما توصلت إلیه أیضا نتائج دراسةGrennberg et Dattore (1983)  رجل 181التتبعیة على .

(Jadoulle, 2004, p.251) دراسة  و كذاAnagnostopoulos et al (1993)  امرأة التي توصلت  448على

   Eskelinen & Ollonen, (2011).إلى عدم وجود ارتباط دال بین التكتم و السرطان

        و إن لم یكن باإلمكان تأكید تأثیر العوامل النفسیة  "و زمالئه   Schwarzنقول كما قالو كخالصة     

   (Schwarz, 2007, p.971)  ".و االجتماعیة المحضة في ظهور السرطانات، إال انه یمكننا الحدیث عن

 وبین مؤید و رافض لها، تأثیر العوامل السیكولوجیة في ظهور السرطان، حولالباحثین  آلراءو بین شد و جذب      

اتفقوا على تدخل هذه العوامل لتشكیل أرضیة خصبة لتنشیط  (Horde, 2009)كما ذكر إّال أن الباحثین في المجال

كفل بهم التكفل تم الت نالخالیا السرطانیة أو على العكس من ذلك عدم تنشیطها بل وتثبیطها في بعض الحاالت إ

  . للتكفل بالجانب الجسدي إضافةالجید من الجانب النفسي 

و على العموم و إن تم التسلیم بالفرضیة القائلة بعدم تدخل العامل النفسي في نشوء المرض، إال أن ال یمكن      

إنكار دوره الذي ال یستهان به قبل تشخیص السرطان و لكن أیضا في كل مرحلة من مراحل تطور المرض؛ قبل 

لعالج، مرحلة تراجع المرض و حتى عند انتكاس تشخیصه، في أثناء إخبار المریض بتشخیص مرضه، أثناء مرحلة ا

 .الحالة المرضیة

   :السرطان في مختلف التناوالت النظریة النفسیة -2

  .حاولت العدید من التیارات النفسیة إدراج وجهة نظرها لمرض السرطان، و فیما یلي توضیح لذلك

 :السرطانو مساهمة الشدة و اإلجـهاد في إحداث  Hans Selye هانز سلي -2-1

و البعض من زمالئھ الفیزیولوجیون على حجم انعكاسات الحیاة العالئقیة على توازنھ العضوي  Selyeأكد   

و الصالح  للتمییز بین اإلجهاد الجید  في مراجعة لدراساته فقد دعا الباحثو . )الھرموني، األیضي، المناعي(

"enstress"  و بین اإلجهاد كمنبع للضرر"distress"استنتج عمید النظریة الفزیولوجیة  ، وSelye Hanz  أّن
    التهدیدات البیئیة و المزمنة و الثابتة لمدة طویلة تؤثر في العملیات المستقلة و التوازن الفسیولوجي للكائن الحّي، 
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 .و إن تطّورت تلك المرحلة و استمرت أّدت إلى ظهور المرض العضوي من خالل زیادة في إفراز األدرینالین

(Calza et Contant, 2001, p17)اكتشف أن آثار الضغط المزمن على الجسم یلغي الجهاز المناعي  حیث

أو األجسام المیكروسكوبیة الغریبة عن الجسم مما یشجع نموها و تطورها لتكون سرطانا  المسؤول عن تحطیم الخالیا

مراجعته ألعمال الباحثین من خالل  Henri Laboritو استخلص  )Simonton et al, 2007, p. 41(. ضخما

تعرض لها الفرد تؤدي إلى إطالة وقت یأن عدم حل المشاكل التي  خصیصا، Selyeاألمریكیین عامة و أعمال 

 ."glucocorticoïdes"اإلجهاد في حین یستمر نظام التثبیط في النشاط من خالل إفراز مادة قلیكوكورتیكویید 

ما هي في هذا النموذج الدینامي إال نتیجة  Moirotالسرطان ضمنیا كما یرى فاألمراض السیكوسوماتیة عامة و 

  p.30) (Moirot ,2008 ,.لنشاط المكافئالتثبیط 

   ):النظریة المناعیة(عصبي -السرطان من منظور علم المناعة النفسي - 2-2

و النموذج اإلنهیاري  Selyeنظریتها حول هذا العلم إذ جمعت بین نظریة  Elisabeth Mousson طّورت 

نما القدرة Seligman كما رسمه     و خلصت للقول، بأن ردود الكائن الحي غیر مرتبطة بالحادث الصدمي بذاته وإ

و األورام بالتأثیر على  الحدث والسیطرة على الموقف إلضعاف مقاومة الجسد لاللتهابات أو عدم القدرة على مواجهة

تحدث إفراطا  ةنتاج خالیاهم اللمفاویة و مضادات األجسام، فالشدة النفسیة المزمنجهازهم المناعي من خالل تدني إ

، إضافة لبعض األفكار المتعلقة بالخلفیة الجینیة T4في إفراز الكورتیزول القشري وهو ما یثبط إنتاج الخالیا المناعیة

كما أظهرت العدید من . الفعل المناعیة للقدرة على المواجهة، كما أن زیادة إفراز أفیونات المخ تتسبب في قمع ردود

و توصل علماء أعصاب من خالل دراساتهم لفهم آلیات . األبحاث وجود إفرازات دماغیة بالغة التعقید ومجهولة اآللیة

إضعاف جهاز المناعة من خالل سعیهم لفهم حقیقة المسلك التي یستطیع الدماغ التحدث مع نظام المناعة إلى إیجاد 

بحث حثیث عن نهایة العصب وجد الباحثون عند الجانب  و بعد . بین الغدد، الدماغ، الجهاز المناعيحلقة الربط 

األیمن للخلیة العصبیة اتصاال محكما بینه و بین الخلیة اللمفاویة التي تتصل مباشرة مع خلیة العصب، لیتم بالتالي 

  (Altintaş, 2006, p.61) . ةالنظام الدماغي ونظام المناع: اكتشاف اتصال مباشر بین نظامین

  

  

 :السرطان من منظور السیكوسوماتیة التحلیلیة -2-3

فمع كل صدمةأو رضة نفسیة . إنما یتم من خالل عالقته بجسدهیشیر التحلیل النفسي إلى أن إنبناء الشخص      

في مرحلة من مراحل حیاته یعود الفرد و ینكص لیعیش مرحلة سابقة أین كان النظام التبادلي و التفریغ النزوي 

یحصل من خالل التظاهرات الجسدیة، و إذا ما استمر تراجع مستوى تنظیمه النفسي جسدي حدث خلال أدى إلى 

هكذا تدور الفكرة العامة حول التصورات النشوئیة لالضطراب . یة الكامنةالوقوع في األمراض و االختالالت الجسد

 و قد برز عدد من الباحثین اللذین سعوا لتفسیر المرض على أساس اندراجه في حقل السیكوسوماتیة،. السیكوسوماتي

من أشار  في هذا المنحى أول Groddeckو یعتبر  .حیث تم تناوله من منطلقات مختلفة كل من منظوره الخاص

ثم توالت  p.21) (Moirot ,2008 , .األولىو ذلك في نهایة الحرب العالمیة  اإلى كون السرطان مرضا سیكوسوماتی

  . فرونكفونیةالتفسیرات حول ذلك سواء كان في المدارس األنجلوسكسونیة أو المدارس ال
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   :آخرونو  باهونسون سیكوسوماتي؛ كمرض السرطان حول أولیة دراسات -2-3-1

 McDougallعلى إسهامات  1964سنة  من فیالدیلفیا C.B. Bahnson et M.B. Bahnson اعتمد

كنكوص نحو وسائل طفلیة من  اإلصابة السرطانیة بصفة خاصةیعتبران  إذ حول السرطان، لتفسیر وجهة نظرهما

باللجوء الستعمال  یحدث اختزاال في استعمال اللغة و اختزاال في اللجوء إلى السیرورات الثانویة التوظیف أین

و یقدم الباحثان نموذجا یقومان فیه بالمقارنة بین مختلف  .السیرورات األولیة كشكل مبكر من الدفاعات البدائیة

ك وفقا لدرجة عمق النكوص كما هو موضح االضطرابات السیكوسوماتیة بمختلف أشكال االضطرابات النفسیة و ذل

  :في الشكل الموالي

  .جسد في اختیار العرض النكوصي -نموذج تكامل نفس:   )14(رقم  شكل       

ـــع ــ قم
إنكــار

إسقاط
إزاحة

 

السرطان فصام      

 
الهستریا التحویلیة 

 

  
  

  

 
قلق هستیري

 

 
 
 

 
عصابيقلق 

  
فوبیا
  

الوسواس   عصاب
 

 
القهري

  
فصام البرانویا

 

 
التنفسي الجهاز

 

 
الجهاز الهضمي 

 
 

أمراض عضویة
 

 
)منظــم(

 

 
الدوراني الجهاز

 

 
السیكوسوماتیةالحاالت 
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)مختل التوازن(

  
 

  

  
 

  

عمق ودرجة 
ـــع  ـ القمـ

 

.من جھة أخرى ازاحة/اسقاطال  وإنكار من جھة، / النقطة التي لیس فیھا قمع) 0(المنطقة المركزیة في  المحور العلوي تمثل 
Bahnsonet Bahnsonin Karen Hagen Liste (1999) p:42

  

 بأن السرطان           Claus Bahne Bahnsonو النفساني  Marjorie Bahnson و ترى الطبیبة العقلیة     

و الفصام كالهما ینتج عن الحرمان المبكر و النكوصات الحادة، مع التأكید أن الوقوع في احدهما یجنب الوقوع    

 Théâtres du»" مسارح الجسم"في كتابها  McDougallفهم في ذلك یذهبان إلى ما جاءت به . في اآلخر

corps » و إلى ما أشار إلیه ،Moirot (2008)   فالنكوص حادا كان . كبدیل للذهان حول كون السرطان أیضا   

. أو جزئي؛ إما أن یحدث في االتجاه الجسدي أو االتجاه النفسي، و قلما یترافق النكوص النفسي بالنكوص الجسدي

فالسرطان من الناحیة البیولوجیة حسب الباحثین هو شكل من أشكال النكوص على المستوى الخلوي الذي یترافق مع 

فكما هو الحال . یولوجیة جنبا لجنب و بطریقة متزامنةالنكوص النفسي الحاد، حیث تحدث السیرورات النفسیة و الب

في الفصامات أین یحدث نكوص للبنیات النفسیة القدیمة، فإنه یحدث نكوص للنموذج البدائي للسلوك الخلوي في 

 .Moirot, 2008, p) .و انتشارها  السرطانات حیث تسلك الخلیة السرطانیة سلوك الخلیة الملقحة في سرعة تكاثرها 

كما یعطي الباحثین أهمیة للمازوشیة كبعد یتدخل في ظهور السرطانات، إضافة إلى بعض السمات الشخصیة  (42

و المتمثلة في عدم القدرة على االبتكاریة في إقامة عالقات مع المحیطین، فعالقتهم تلفها الرتابة الفارغة، یسعون 

  (Moirot, 2008, p. 28)  .یدا لهمدائما لعزل عواطفهم التي یمكنها أن تستیقظ فجأة مشكلة تهد
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فتناوله للسرطان كان من ترتیب مختلف عن ذلك الذي اهتم به   1969في  Graham Benedette أما

و یدعو بضرورة تفسیر سیرورة تشكل السرطان على  فتنظیره یمتد من الخلوي إلى المجتمع. Bahnson الباحثین

وان ، إذ یرى من السهولة بما كان التسلیم بقدرة تأثیر الجانب النفسي و الثقافي للفرد اجتماعيينفسأساس بیولوجي

كما أعطى أهمیة لمفهوم . على الجانب المادي له، أي على الجانب العصبي الهرموني و المناعي كانت غیر مادیة

غریبة عن مجمل العضویة تنشأ عند فالخالیا السرطانیة ال. النفسي و البیولوجي: االغتراب الحاصل على المستویین

  .فرد غریب عن أحاسیسه التي ال یمكنه ترجمتها

ما ذهب إلیه  على غرار 1978في  V.Allison Tenneyأشارت و في مزیج بین عدد من وجهات النظر       

Leschan  إلى كون السرطان مرض سیكوسوماتي یجد جذوره في تاریخ أشخاص تمیزت طفولتهم باالنعزال العاطفي

        فهم أشخاص مشبعین بكراهیة الذات و المشاعر التدمیریة بسبب الخبرات السلبیة في طفولتهم،. و االجتماعي

و إن تم فقدان تعلقهم . ي لمواضیع أخرىو لكنهم على الرغم من ذلك تمكنوا من عیش حیاة عادیة باستثمار عاطف

و فیه إشارة إلى . النرجسي المستثمر في المواضیع البدیلة تلك لسبب أو آلخر فإن ذلك یقودهم لفقدان سببیة وجودهم

  .حول نزوة الموت Martyما ذهب إلیه 

بموضوع اختیار  و كذا، Groddeck بالبحث عن معنى المرض على غرار ما ذهب إلیه Tenneyكما اهتمت      

        و تشیر الباحثة إلى أهمیة فهم المعنى النفسي الختیار العضو من جهة. Alexander العضو كما ذهب إلیه

 دقیق جسدي تمثیل عن عبارة برأیها المصاب فالعضو  .أخرىو لإلصابة الورمیة الحمیدة أو الخبیثة من جهة 

 توضیحي رسم إعادة على یعمل المصاب العضو كأن و التحدید،ب النفسي الصراع احتباس فیه حدث التي للمنطقة

 السرطان ما و منه، االستثمار سحب تم المعنى من خال عضو یصیب عامة فالمرض حدوثه، كیفیة روایة و للصراع

  .الصراع لثقل كتخفیف ككل الجسد ساحة على توزیعه تم الذي و المحلول غیر العمیق الصراع لهذا ترجمة إالّ 

)3p.4 1999, Liste, n(Hage إصابات سرطان الثدي برأیها إلى مظهر من مظاهر رجع ارتفاع نسبة كما ی

ففقدان المرأة لهذا الدور لسبب أو آلخر مع عدم القدرة . التغریب المتنامي بین دور األم كراعیة و بین المجتمع ككل

الحالي و الحیاة الصناعیة التي تتطلب على إیجاد موضوع تعویضي الستثمار رعایتها خاصة مع متطلبات الوقت 

ففقدان عالقة مستثمرة في موضوع العمل . منها الكثیر یؤدي إلصابة العضو الذي ال یمكن استبداله بموضوع آخر

لمساعدة مسیرة النمو الذي حل محل الدور األمومي و الرعایة األمومیة التي تعتبر كمخرج و إعادة استثمار لما تم 

إصابة العضو الذي لم یصبح حامال للمعنى، أال و هو الثدي الذي یرمز للعاطفة بامتیاز بالنسبة  فقدانه یؤدي إلى

 (Brownlee, Leventhal & Leventhal, 2000, p. 372) .للمرأة

 Guir    ڤیر عندالبناء األسري و تصدع التعبیر كعوامل لظهور السرطان  -2-3-2

یشیر إلى أن المظاهر السیكوسوماتیة تبعث لكیفیة بروز اللغة  من مناصري جاك الكان، و Guir Jean یعتبر

 إلى، تظهر دینامیتها و یرجع تشكلها كما یهتم بالقصة العائلیة كختم یطبع اإلصابة السیكوسوماتیة. عند الشخص

  :ثالث مراحل

 .انفصال مفاجئ و عنیف مع احد المواضیع المحبوبة في الطفولة یحدث: أولفي وقت ف -
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یتكرر هذا االنفصال في الواقع، حیث یلعب الترمیز في االنفصال الحالي تذكیرا بالموضوع المفقود : ثانفي وقت و  -

 .سابقا

 .العضویة تظهر اإلصابةثاني و غالبا ما یقع في السنة الالحقة لالنفصال ال: في وقت ثالثأما  -

أكل أو في المرحلة التي یظهر فیها طلبه یظهر االنفصال في الطفولة عادة في المرحلة التي یصبح فیها الطفل ی    

          فهذه الحاجة یتم استثارتها .و لیس لرغبة لكن استجابة الموضوع له تكون على شكل استجابة لحاجة. لآلخر

یكلف بها المریض  و إشباعها من خالل مدلوالت اآلخر كاستجابة اشراطیة كالسیكیة، فبعض المدلوالت التي

لالستجابة في مجال الحاجات دون مجال الرغبة، ما یقوده لوضعیة استجابة الرضیع التابع  السیكوسوماتي تدفعه

نواحي الخطاب، فان الجسد یستجیب بطریقة معینة فبسبب تصدع التعبیر في بعض  (Guir, 1983, p. 7). مهأل

المریض هو ما یؤدي فالثغرات المتشكلة في سیاق حدیث . لتوضیح الكیفیة التي یتعایش فیها الجسد مع اللغة

شاهدة عن عجز الفرد فالعرض یظهر كبدیل عما لم تستطع الكلمات تبلیغه،  ،النطالق السیرورة الجینیة المتصدعة

أما . یتم ترجمته من الجانب النفس الفیزیولوجي كاستحالة تطویر إجابة مالئمة مع وضعیة الرغبة. للتعبیر عن رغباته

    (Liart, 2012, p.142).   عدم التكیف العضویة مع خلل التوازن و الشدةفي الجانب العضوي فتشیر لوضعیة 

أن البحث عن األبعاد التاریخیة، األسریة   Guirعلى لسان Liart (2012)في   Patrick Schmollو یرى 

تموقعها، الحاصل في الخطاب هو ما یسمح بفهم أفضل لتاریخ ظهور سیرورة األورام،  و االثنولوجیة في االنقطاع

  . حتى انتشارها في بعض السرطانات فضال عن تكوینها الخلوي و

 .N.Luttenschlager,  K. Taghva-Passand , Nو في نفس المنحى یرى بعض المحللین الفرنسیین     

Moegien, Ch. Schaffhauser, P. schmoll    بضرورة دراسة البناء األسري في المقاربة السیكوسوماتیة

 . سرطان مع تركیز االهتمام على دور اللغة في انطالق، تطور، تراجع  و الشفاء من السرطانلمرضى ال

 : Mc Dougallدوجال كماعند حمایة للكیان الوجودي  السرطان كانشطار و -2-3-3

 في الذهانات و العصابات تضع فهي السیكوسوماتیة، حول بها خاص تصور McDougall Joyce طورت      

 یختص نفسیا الذهانات و العصابات في الصراع یكون فبینما .الراهنة بالعصابات تقاربها التي و السیكوسوماتیة مقابل

 لصراع نتیجة یكون الهستیري التحویل حیث الخیال ساحة على الدراما لعب یحدث أین الواقع أو الداخلیة بالحیاة

  .الجسم مسرح على یلعب السیكوسوماتیة في فإنه ،نفسي

 تعبیر حد على "المطمئنة األم"فتوفر .األمومي الموضوع مع للطفل المبكرة بالعالقات الباحثة اهتمت و      

McDougall لفك المستقبلیة حیاته في له نفسیا ذخرا سیشكل ما هو احتیاجاته معالجة و تفسیر یمكنها التي و 

 اللیبیدیة و  العدوانیة النرجسیة، الحتیاجاته تكیفیة تعبیرات یجد أن الحقا الراشد و الطفل فعلى .النفسیة تجاربه ترمیز

 مطمئن كموضوع وجدانیا الكفؤة األم بإستدخال قام أن إال فلالط یستطیعه ال ما هو و .اإلبداعیة حیاته و عالقاته في

 المعالجة معها تستحیل التمثیلیة الطفل قدرة في نقصا سیشكل ما هو األم هذه غیاب و .التمثیالت بتكوین له  تسمح

 كان أین بدائیة لمیكانیزمات باللجوء صغره في كما جسدي النفس النمط من معالجته لتصبح الحقة سن في الخیالیة

 p.41) 1999, Liste, (Hagen .الخاص جسده في یتمثل له المتوفر الوحید السبیل
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لطریقة تعامل اآلباء مع أطفالهم أهمیة كبرى، فمن خالل رفض اآلباء للحیاة النفسیة  McDougall تعطي كما      

ها یؤدي إلى حث انخفاض القیمة بإرغامهم على القیام بسلوكات، القول أو التفكیر في أشیاء ال یرغبون  وألبنائهم 

كما تركز الباحثة على الخطر العالئقي المسمى . ما یتسبب في االستجابة السیكوسوماتیة على الساحة العقلیة للطفل

            بأمرین متضادین من طرف الوالدین المتناقضین بالربط الملتزم أو الربط المزدوج؛ أین یرغم الطفل لاللتزام

 بین انشطار یحدث للتعبیر مجاال تجد ال و العاطفیة الروابط تقمع فعندما .)(Le François, 2008 .و المتسلطین

صراحة ن لم تشر إلیه إ و  .ذاته الوقت في الثانویة و األولیة العملیات لصالح للراحة مجاال یفسح و الجسد و النفس

    p.41) 1999, Liste, (Hagen.تدرج مرض السرطان ضمن األمراض السیكوسوماتیة McDougall فان

  :و ممیزات التوطیف العقلي لدى مریض السرطان Martyمارتي  -4- 2-3

التدریجي إذا ما أردنا إیجاز نظریة االقتصاد السیكوسوماتي ومبدأ التنظیم برأي مارتي فإننا نقول بأن التنسیق      

جسدي المعتمد على مبادئ البنیة األساسیة، التنظیم و اختالله، النكوصات و مسالك إعادة التنظیم - للجهاز النفسي

جسد، بحیث تشجع -یستند إلى ثنائیة العالقة بین غریزتي الحیاة و الموت اللتان تتناوبان السیطرة على جهاز نفس

و بتفاعل هاتین الحركتین یتولد تنظیم  ریزة الموت لخلل التنظیم،غریزة الحیاة التنظیم في حین تؤدي سیطرة غ

سیكوسوماتي و تنظیم عقلي خاص بكل فرد یرجع لنقاط التثبیت التي تكونت لدى الفرد أثناء حركاته التطوریة في 

ت لتؤمن السلسلة المركزیة أو السالسل التطوریة الجانبیة بحیث تكون مرجعا ینكص إلیه الفرد حین تعرضه للصدما

  Debray,1983,p. 20.(له دفاعا فعاال

  نوعین من السیرورات الجسدیة Marty وقد مّیز  

سیرورة الجسدنة الراجعة للنكوص و تتمثل في نوبات غیر حادة قد تختفي لتظهر مرة أخرى بنفس الشكل عند نفس  -

التوظیف العقلي، هدفها إراحة األنا لیعید ین یكون مستوى العقلنة مقبوال و هذا ما یسمیه مارتي عدم تنظیم أالشخص 

  .تنظیمه و تكیفه

سیرورة الجسدنة عن طریق فك الترابط النزوي و تتمثل في األمراض التطوریة الخطیرة التي تهدد المآل الحیوي  -

  )Smadja. 2004. pp. 189.190(. كبعض األمراض المناعیة الذاتیة و األمراض السرطانیة

بأنهم أفراد مصابون بخلل تنظیم تدریجي لم یجد ما یوقفه، Marty (1976)  رضى السرطان، یرىو بالنسبة لم       

مع مجموعة من األطباء المختصین في األمراض  IPSOفي مركز  1988-1984و هو ما أكد علیه في دراسته بین 

ي لتشخیص أورام الثدي البارزة السرطانیة المكلفون بالمتابعة الطبیة لمجموعة من النساء الالتي تقدمن للفحص الطب

أشهر من المتابعة إلى غیاب السرطان في حاالت  9حالة بعد  77حیث اظهر التقییم السیكوسوماتي لـ . لدیهن

التي امتازت بدرجات تعقیل ) 19(الحاالت الباقیة  1/3، و ظهور اإلصابة السرطانیة لدى )حالة 58(التعقیل الجید 

و توصل مارتي من خالل دراسته إلى نتائج تؤكد على أن األشخاص الذین ال  (Jasmin et al, 2007, 169) .سیئة

و ضعیفي المقاومة أمام اإلصابات  یملكون تثبیتات صلبة و قویة تدعم نمطهم العقلي، یبقون غالبا سریعي العطب

   ة من اإلثارة یعجز النشاط العقلي عن تسیرهاوجود كمیات كبیر و الموت  تعارض غرائز الحیاة مع غرائزفالجسدیة، 

مع إلى خلل التنظیم التدریجي و تطوریة ضد  حركةإلى ؤدي ت یة تدمیر في حركة نزوات الموت و بالتالي سیطرة  
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یؤدي  ماو عدم القدرة على معالجة التوترات عقلیا أو التعامل معها نفسیا بسبب غیابها  إعادة التنظیم عدم القدرة على

  (Marty 1976 p 170) .الساحة الجسدیة على إلى اختزالها 

اعتمادها على مبدأ  ؛Marty et Stora (1988) والجدید الذي جاءت به مدرسة باریس للبسیكوسوماتیك       

و ترسیخا لصورة مختصرة للعالئم النفسیة . الترمیز في التصنیف السیكوسوماتي كما هو الحال في التصنیف الطبي

والذي  .804،  802،  431،  217،  211 :المصاحبة لألمراض السرطانیة و المناعیة  وضع مارتي الترمیز التالي

أما بالنسبة للبنیة . نـا مثالي مهیمن، انهیار أساسي، اختالل تنظیم تدریجيقلق متفشي، انهیار كامن، أ: یعني وجود

األساسیة لمرضى السرطان، فهي تختلف حسب نوع السرطان وخطورة المرض، فكلما زادت الحّدة، نجد معالم بنیة 

  . عصاب سلوكیة مع نشاط عقلي خاص یتجه نحو خلل تنظیم تدریجي عمیق

  : Sami Aliلنظریة العالئقیة لسامي علي نشأة السرطان حسب ا -2-3-5

الّالذات، یرى سامي علي أّن الّتبدالت الجینیة تنته بأن تحول /في قراءة سیكوسوماتیة للسرطان في تحّر الذات

الذات إلى الالذات دون أن یتعرف الجهاز المناعي على الّالذات كمختلف عن الذات و على هذا األساس ال یحرض 

تكون المضادات الجسدیة، فالهویة الشخصیة  تتزعزع في أساسها البیولوجي دون الوصول للتمییز النشوء السرطاني 

ن أ (Calza et Contant,    2002) في  S.Aliالالذات في مرحلة وجب التمییز بینهما، و یرى  /بین الذات

فاجتماع كبت  .واقعیا في االكتئابالسرطان یمكن أن یظهر في المخرجیة مرتبطة بفقدان یستشعره في القلق و یتكبده 

و بالتالي إصابة الجسد الحقیقي بدال من  النشاط اإلسقاطي،ناجح لوظیفة الخیال مع وضعیة المخرجیة تؤدي لغیاب 

أنه توجد أربعة أنواع من الالمخرجیة  «l’impasse» إضافة لذلك یقول الباحث في كتابه . التفریغ في الجسم الخیالي

و من خالل الكبت في الوظیفة الخیالیة فهو یسعى  .اول التكّیف مع الواقع  الذي یظهر متعدداو أن المریض یح

و یحدث  جالبا للمشاكل من ذلك یصبح على العكسفإنه  ،حقق الحلم الراحةی أن یفترضالذي  ي الحینفف .للتكیف

. كما تبلغ الموضوعیة أوجها لكن مع غیاب الفرد ،تراكم خالل هذا السعي للتكیف خالل األوقات المفروضة للحلم

غیاب لإضافة إلى عدم القدرة على تجاوز الصدمة  ،غیاب ثنائیة الجسم الحقیقي و الخیاليلیشیر غیاب األحالم حیث 

   ).Sami Ali, 2004, pp : 6,7( .اإلسقاط الذي یحققه الحلم

ففي طفولة الفرد كل شيء نظم " من كل النواحيو یخلص الباحث إلى أن مریض السرطان تُلفه الالمخرجیة 

   لیجد الفرد نفسه في المخرجیة تتصادف مع الحیاة ذاتها لیمّر على الحیاة بال مخرجیة عالئقیة تحكمت في ماضیه 

فالزمنیة عند مریض السرطان هي العامل المحدد بالدرجة األولى، كما أّن  ".و تنظم حاضره و تسطر مستقبله

 Sami Ali, 2004, pp. 8, 10)(. ي تحدث على المستوى العالئقي هي نفسها على المستوى البیولوجيالسیرورة الت

و یرجع التظاهرات المرضیة إلى مرحلة تكوین مفاهیم الفضاء لدى الطفل، مركزا على أهمیة البعد الثالث في مفهوم 

یمكن فصلهما عن تنظیمة الفكر، فإذا  كمحددات جسدیة ال فالجسم یدرك في زمن و فضاء قام هو ببنائه الفضاء،

حیث ترتبط بمدة الالمخرجیة و  فإّن الفكر یجد نفسه في المخرجیة أصبح الوقت انعكاسیا والفضاء غیر انعكاسي،

    (Calza et Contant, 2002, p.17) .التي تؤدي في طول مدتها لتعب الجهاز المناعي 

   Moirot موارو عند السرطان كاستمراریة عضویة لسیرورة الحدادا  -2-3-6
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من خالل تمحیصه لدراسة السرطان كمرض سیكوسوماتي، و قد سعى على كون  Moirot Michel ؤكدی

و إجراء   یكیة ولثاإضافة إلى دراسته لمجموعات دینیة ك الشخصیات المعروفة التي أصیبت بالسرطان من حالة عدد

مقارنة بین تاریخ مجموعة من الرهبان المصابین بالسرطان و األصحاء إلى استخراج بعض النقاط  التي دراسة 

 الفرد شعور ،موت غیر محتمل ألحد األقارب، عدم اكتمال عملیة الحدادك :شكلت أحداث وجودیة ألصحابها

بكونه كبش فداء في  ، ویمة في األسرةبقلة القالشعور العیش في حالة من العزلة،  ،بمسؤولیته في موت احد المقربین

بالخزي لعدم قدرته على  الشعور ،معاناته التي اختبرها في طفولتهتجاوز عدم القدرة على  العدید من الوضعیات و

بالذنب و وخز الضمیر لیجد نفسه ضحیة  شعورال ما یوقعه في انجاز أعماله بطریقة جد متقنة یسعى فیها للكمال

و تأدیب صارم ما  غیاب الحمایة الوالدیة، طفولة تعیسة ،قبل الوضعیة الحالیة و الرغبة في الموتعدم ت ،رتابة حیاته

 اختیار موضع اإلصابة السرطانیة یحدث بطریقة انتقائیة ألعضاء غیر مستعملة، وقهري ینشأ لدیه أنا أعلى قاص

 ذلك في یلخص الباحث و p. 22) (Moirot ,2008 ,. من الجسد الخاص إقصاءهاكمواضیع وجب  غیر مستثمرةو 

الحال في  هو فكما "autodestruction"ي تدمیر الذاتالالمازوشیة التي تظهر في العدید من الحاالت و الرغبة في 

تسعى لتدمیر ذاتها عندما تجد في  الخالیاإن ف "destruction de soi-même" للذاتالسرطان الذي یشكل تدمیرا 

للقول بان السرطان  األخیرفي  Moirot Michelو یصل  .مكونا یتجه نحو تدمیر الذاتالحالة الداخلیة للفرد 

ما یعتبره الفرد خارج المخطط الجسدي مع رغبه في تدمیر  باألحرىأو  یحدث في مصار غیر نفعي للعضویة،

 .  الذات

و تسییرها الالواعي في تحدید المرض عند أشخاص یحملون " األرضیة العاطفیة"بمفهوم  Moirotكما اهتم      

ضروریة لفهم ظاهرة كما یرى الباحث تعتبر هذه المفاهیم و  .میوالت تحطیمیة للذات مع عدم القدرة على الفعل

            عادل عضويمإّال بأن السرطان ما هو  Gotthard Boothو یستنتج على غرار ما ذهب إلیه  .التسرطن

          یقع المریض في مأزقیة عاطفیة بسبب تعلقه الوجداني بالموضوع المفقودحیث  ،لسیرورة الحداد استمراریة و

     (Moirot, 2008, pp.28,29). یتصرف كما لو كان مسؤوال أو مذنبا لكونه هو نفسه من تسبب في هذا الحداد و

        ترتبط بالرغبة في العیش و غیاب التناقض بین الفرد و ما یحیطه  المناعیةو علیه، فإن تنشیط الدفاعات     

فالخلل ال یقع على مستوى دفاعات الجسم و مناعته بقدر ما یرتبط . و غیاب الرغبة في العقاب و التدمیر الذاتي

 (Moirot, 2008, p.41). تهبخضوع هذه الدفاعات و استجابتها لمیوالت الفرد و رغب

  Jean Benjamin Stora  ستورا عند السرطان من وجهة نظر تكاملیة - 2-3-7

كان للباحث رأیا واضحا في ظهور األمراض السرطانیة، و یمكن تقسیم و جهة نظره إلى مرحلتین متكاملتین       

  .التي كان ینتمي إلیهامن الطرح معتمدا في ذلك على مبادئ البسیكوسوماتیك لمدرسة باریس 

وجود حركات خلل التنظیم إلى رجع اإلصابة السرطانیة یُ  و، Martyزمیله  أفكار  Storaتبني   :المرحلة األولى

 اإلرصان إمكانیةغیاب  Zالوجداني على المستوى النفسي اإلثارةتراكم  : محدد یتمثل في مخططبإتباع التدریجیة 

شبكة ترابطات  بطئ أو سرعةل الراجعخلل التنظیم العقلي  Zالمستوى السلوكي نقص احتمال التفریع على Zالعقلي

لحالة الشدة السیكوسوماتیة للفرد قلق متفش یشیر  Zاألحیانمع حیاة عملیاتیة في بعض  أساسياكتئاب  Zاألفكار

Z ى لخلل التنظیم خلل تنظیم جسدي راجع لتعدد اإلصابات المرضیة التي یمكنها أن تشكل األعراض الجسدیة األول
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حیث یمكن لظهور المرض أن یطول أو یقصر حسب الفرد ومرحلة  ).السرطان(ظهور مرض خطیر  Z التدریجي

  ، (Stora, 1999, p.140). الكمون

وحدها في أحداث المرض، و هو ما دفعه لتعمیق لالتنظیمات العقلیة  تأثیرلم یقر بفرضیة Stora  أن غیر

                         .النتائجببعض  اإلقرار في مجال علم النفس العصبي المناعي في مرحلة ثانیة و أبحاثه

األخذ بعین االعتبار  و بضرورة مقاربة شاملة لسیرورات الجسدنةStora رى یوفي نظرة تسلسلیة،  :المرحلة الثانیة

األسس (و الكمیة ) مدرسة باریس للبسیكوسوماتیكو مستدال لما جاءت بھ مستندا (مجمل المتغیرات النوعیة 

النظام النفسي،  فنموذجه عبارة عن نموذج دینامي للعالقات المتبادلة بین. للوحدة النفسجسدیة للفرد...) البیولوجیة

       سیرورة الجسدنة و یفسر. الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي المستقل، الجهاز المناعي، النظام الجیني

            مستویات مصحوبة بمیكانیزمات عصبیةوفقا لخمس  ةتكاملیمن وجهة نظر و اإلصابة السرطانیة ضمنیا 

لجوء لنظریة النظم لصاحبها مع و یشمل تفسیره حقل التحلیل النفسي، الطب، علم األعصاب . و عصبوهرمونیة

(Von Bertalanffy) مقاربتهفهم ل مع اقتراح متغیرین:  

  : نموذج السیطرة المزدوجة - 1

  النظم الفرعیة األساسیة األربع لالستجابة العصبیة لالنفعاالت  - 2

خمس مستویات للجسدنة، حیث تكون االستجابة النفسیة في المراحل األولى متكیفة و على هذا األساس تنتج       

دفاعات النفسیة و نوعیة العقلنة تبدأ مع كمیة اإلثارات و ال ینجم عنها أي اضطراب جسدي، ثم وحسب مستوى ال

تتكاتف هذه األنظمة مع الجهاز . مظاهر جسدیة في الظهور مع المشاركة التدریجیة لألنظمة العصبیة و المناعیة

و في حالة عجزها یظهر عدم التنظیم مع . النفسي ألجل تحقیق التوازن و الوصول إلى حالة من الهیموستازیا

یصنف الباحث السرطان و . مراض خطیرة، تشترك فیها األجهزة الخمسة المذكورة أعالهاختالالت وظیفیة تؤدي أل

ضمن أمراض المرحلة الرابعة المشتملة على األمراض الخطیرة أین یحدث بروز للنزوات العدوانیة الممیتة التي ال 

     (Stora, 2012, pp : 28,30) .و التي تصل إلى خلل تنظیم األنا یمكن التحكم بها بسبب فك الترابط النزوي

العلمیة كیفیة تداخل عدد من  األسسباالعتماد على عدد من النظریات و   J.B.Storaو من هنا یوضح      

ویر طفي ت اتو الجینو العصبیة الهرمونیة  الهرمونیةو المیكانیزمات األنظمة النفسیة منها، البیولوجیة، العصبیة، 

  . نفسیةالسرطانات عند شخص تلقى صدمات 

  :البروفیل السیكولوجي لمریض السرطان -3   

البروفیل السیكولوجي لمریض السرطان تّم االعتماد على مجموعة من الدراسات التي قام بها أصحابها لتوضیح     

  : نذكر منها

أفراد حالة مصابة بالسرطان مع  500اللذان خلصا من خالل مقارنتهما لـ  Leshan & Worthinctonدراسة  �

، عدم القدرة على التعبیر عن وفقدان الثقة بالنفس یتمتعون بصحة جیدة على وجود قدر ملحوظ من كراهیة الذات

 )(Phyllis & al, 2000,p.174 . مشاعر العدوانیة و الغضب
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وصف النموذج النفسي سعت في نظریتها االستعدادیة ل فقد(Pongy et Babou, 2003) في  Dunbarأما �

    یتسمون بالحصر تعاونیین، یتطلعون إلرضاء الغیر،مجهاد، جد تعرضا لإلأكثر إذ ترى بأنهم  بالسرطان،للمصاب 

 . و مفرطي اإلحساس

     مرضى السرطان بعض السمات ل Eskelinen & Ollonen (2011) في Grossarth-Maticekأسند كما  �

عدم القدرة على التعبیر  ،عدم االنفعالاالكتئاب، الیأس، سرعة االستثارة، الغضب، التعقلن، : في و المتمثلة

  . الحاجة للعالقات بین شخصیة المنسجمة ،االنفعالي

الطیبة، الرزانة، : أّن سمات طبعهم تتمثل في Schraub (2009) في Eysenck et alو   G.Matiekو أضاف �

الخضوع االجتماعي،  یمتازون باالمتثالیة ووأنهم   الضغوطات االجتماعیة، المصاعب و لتقبلاالستعدادیة  ،الصبر

        یتجنبون بنشاط كل الصراعات وقمع كل التظاهرات العدوانیة، صعوبة التعبیر و اإلحساس باالنفعاالت السلبیة

  .كل ذلك مرفق باإلحساس بالیأس و العجز الغضب خاصة،و 

 Morrisیرجع الفضل أول مرة لكل من ، ودراسات أخرى لتحدید نمط شخصیة المصابین بالسرطانكما اتجهت      

& Greer   دراج النمط إل 1980في« C » أو ما یسمى بالشخصیة المستهدفة لإلصابة بمرض السرطان .

(Vollrath, 2006, p40) ثم قامتLydia Temoshok,   و وصفه على أنه نمط یتمیز بقمع  بتطویره 1987في

قد سعت  و. االنفعاالت خاصة السلبیة منها كالغضب، المیل للتضحیة بالنفس دون التعبیر عن المطالب الفردیة

Temoshok و Fox فهو في  ،صبور و هادئ ،بطبیعة السلوك على أنه محب واجتماعي لطیفض یمر ال لوصف

للموافقة  میالو متقن للعمل متقبل من المجتمع یتهرب من النزاعات الشخصیة، یتمسك بالروتین  حیاة عملیة

بعدم  یتمیزشخص جد متعاون، و هف، بهاغیر مؤكد لذاته و مضحى و  لیس لدیه الثقة في نفسه ،واالنصیاع

تحرج اآلخرین، االمتثال  المنافسة، االستجابة لرغبات اآلخرین وعدم التسلط، تجنب السلوكات التي یمكنها أن

الخارجي تكون معقلنة ومجردة من  الواقعلمواصفات السلوك المتعارف علیه والحفاظ على مظهر اللطف، نظرته إلي 

عما یستبد به من  اإلفصاحو  ، المیل إلي مشاعر العجز والیأس، العجز عن تفریغ التوتر)االستذهان( العواطف

حفاظ على للفي وقت یسعى فیه  تهعدوانی وه غضبو یعجز عن التعبیر عن ة انفعاالت و قمع االنفعاالت السلبی

یتحكم في غضبه ألجل الحفاظ على العالقات بین شخصیة    والحفاظ على صورة جیدة عن . سعیدةقویة و واجهة 

    (Blatný & Adam, 2008, p.639) .نفسه كشخص محبوب حتى ال یتم رفضه

 إلیهتوصل لبعض آراء الباحثین و ما توصلوا إلیه في دراساتهم، یذكر الباحث ما Hagen Liste وفي عرض �

Bahnson et Bahnson  المریض  إلیهاالتي یلجأ  كامنة بالذنب و مشاعرو  وجود سمات قمع العدوانیةحول

عدم إلى  إضافة ،عند المصابین بالسرطان على وجود بنیة مازوشیة Bacon et alكشف و . األنادفاع ل كآلیات

كل ذلك مقنع  بمظهر من اللطف و البشاشة و یسعون لتجنب  ،العدائیة و العدوانیةو  القدرة على مواجهة الغضب

أقل قدرة على  أنهمكما  األصحاءتواترا من  أكثرو االلتزام بالمعاییر االجتماعیة على نحو  الخالف و الصراعات

    (Hagen Liste, 1999, pp 37,39)  .المنافسة

و التعبیر عن االنفعاالت، إضافة لتناذر  فیصفهم بسلوك تكتمي، یتمیز بعدم القدرة على الترمیزMarty أما  �

شاهد عن اضطراب في التنظیم العاطفي مما یتولد عنه عدم  ،السلوك الفارغ و الذي یعبر عن هشاشة السیكوسوماتي
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و غالبا ما نجد لدى هؤالء . الثامن و الموضوع االنتقاليالتفرقة في إقامة العالقات مع الغیر راجع لغیاب قلق الشهر 

المرضى وصفا دقیقا للظروف الواقعیة القائمة، أو سرد للحوادث الجسدیة أو لتصرفات معینة دون ذكر األهمیة 

ي سیاق ف" أنا"، ال یستخدمون مفهوم واقع عدیم الحیاة االنفعالیة ، یهربون إلى الواقع من خیاالتهم المرعبة و لكن إلى

ممتلئ انفعالیا بالمعنى، یستصغرون مشاكلهم الشخصیة و یفتقرون للمعارضة و ال یمكنهم رفض اآلخر، و ال یمكنهم 

، یمیلون إلى الحل الوسط الذهبي و یخافون من رفض اآلخر و ابتعاده، حساسین للنمطیة االجتماعیة " ال"التلفظ ب 

ن الظواهر مجتمعة تمیز هؤالء المرضى تدعى بالحیاة العملیة، فهم مع فرط في التكیف االجتماعي، لتظهر العدید م

  ) Smadja, 2004, p.189( أفراد في حیاة عملیة یوحون بصورة میت حي كما یصفهم مارتي

       یعیشون الوقت في إستعجال مصطنع و بأن مریض السرطان یعاني من ال مخرجیة زمنیة Sami Ali ویرى• 

 ,Sami Ali) .و كأن كل شيء یجب حله و تناوله بشكل لحظي دون تأخیر و كأن الوقت به فراغات یجب سّدها

1998 , p86) كل الواقع بتعدد أوجهه،؛ كما أن مریض السرطان یعاني من المحاوالت المستمرة للتكیف مع الواقع 

هرت هذه األخیرة فتظهر على شكل أحالم یعاني من حاالت كبت في الوظیفة الخیالیة و غیاب لألحالم و إن ظ

مخرجیة أعقد  تزوده أحالمه بالمشاكل و الهموم بدال من إحداث تفریغ لها، لیقع في الو  فضولیة وغرابة

                                            (Sami Ali, 2000, pp.6,7).منها

مرض السرطان ب خاص بروفیل سیكولوجي نموذج سنادأنه ال یمكن إ Dalton et al (2002) رىیو یبقى كما  ®

 .، فال یوجد سرطان واحد و إنما عدد من السرطاناتمرض متعدد الجوانب و متعدد األنواع فهو

   :التصورات الجماعیة لمرض السرطان -4

-السیكو"تشكل التصورات الفردیة و الجماعیة لمرض السرطان محورا أساسیا في المجال النفسي لعلم األورام 

عالج  و فحصالوقایة،  عوائق تحول دونفغالبا ما تشكل هذه التصورات عند المریض و المعالج . "انكولوجیا

و بالرغم من تقدم العلوم الطبیة و الطرق العالجیة إّال أن هناك عدد من األفكار المرتبطة بخطورة المرض  .السرطان

مرجعیة خارجیة راجعة لخلل توازن الفرد في  قدیمانت تسند له فبینما كا. بقیت عالقة في الخیال الجمعي لألفراد

بسبب إلقاء التعویذات و السحر من اآلخر، فانه حالیا تسیطر األفكار  أوالفضاء و عدم توافقه مع وضعیة النجوم، 

    للعصیانمرتبطة بسلوكات الفرد ذاته و ما یرتكبه من ذنوب، أین یظهر السرطان كتكلفة  بإسنادها لمرجعیة داخلیة

و البذائة بأتم معنى الكلمة، فهو فأل  إلى الفحش السرطانیشار و  .(Bacqué, 2009a, p.131).و دین یجب دفعه

 Pucheu in)، إنه الخبیث الغادر، القاسي عدیم الرحمة...سيء و سوء طالع، شنیع و ممقوت، بغیض ماكر

Dolbeault et al, 2007, p.51).  . ویصفهBen Soussan et Dudoit (2009)  إلى الخوف و الشر الذي

یهدد الفرد و كأنه وصمة عار یستدعى االستبعاد، جسم غریب ُیرفض ینبغي إجالءه و طرده، شعور بالذنب، عقاب 

  .یخیف المریض و الطبیب و األخصائي النفساني على حد سواء... و لعنة

بذلك األجنبي  فوصفه تصوره حول المرض إلعطاءعاما  13سعى فروید الذي عانى من سرطان الفك لمدة  كما     

خاصیة ممیزة لخلیة السرطانیة إذ یسند ل .هتعبیر  على حدالمخیف " unheimlichkeit" في داخل الفرد أو الغریب

متخلیة عن المستقبل المشترك للعضویة و الذي نسیت  تتكاثر ألجل مصلحتها الخاصةكونها  بـالنرجسیةإیاها  واصفا

  و كأنها تنمي خواص غریبة أن الخالیا تتنافسفیه تقول الباحثة و . (Pujol, 2009, p. 131) .تنتمي إلیه أنها
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كل ذلك ألجل حسابها الخاص، محطمة ) فقدان التثبیط، األبدیة، النزوح و الترحال، تضاعف غیر متحكم فیه (فیها

  .(Pujol, 2009, p. 132). بتأن ما یؤویها من أنسجة  في الوقت الذي تحطم فیه ذاتها

و بالرغم من التطور المستمر في مجال عالج السرطان حالیا، إال أن سمعته و مآله السیئین تجعل منه 

طاعون "مرادفا لأللم، المعاناة و الموت في المخیال الجمعي، و یتم وصفه باستعارات وحشیة و رهیبة، من مثل 

یستعملون حتى أن األطباء و المختصون، . (Marx et Reich, 2009 ; p.129)"... المرض الخبیث"، "العصر

" انيغزو سرط" "حرب وقائیة" "مقاومة السرطان"، "مكافحة السرطان"مفردات عسكریة لمواجهة المرض من مثل 

 ,Marx et Reich)  .في تشبیھ السرطان كمقاتل عنید وجبت محاربتھ و مجابھتھ ..." مستعمارات سرطاني" "اجتیاح"
2009,  p.55)      

من خالل تحلیل التصورات االجتماعیة بفرنسا إلى وجود تصورات سلبیة حول  و زمالئه  Moulin و توصل      

المرض ترجع الرتفاع نسبته االبیدیمیولوجیة إضافة للمعاناة التي تنجر عنه و مآله السیئ، كما ترتبط بما ینتج عنه 

نتائج آخر فرت كما أس (Moulin, 2005, p. 246). من تصورات ثقافیة حول السلوك الصحي و إمكانیة الشفاء

 Inpes( (Institut national de prévention( التعلیم الصحيللوقایة و  المعهد الوطنيبها  اإلحصائیات التي قام

et d'éducation pour la santé)  سنة،  85-15شخص تراوحت أعمارهم بین  4000بفرنسا على  2010في

من أفراد  %37 صرحو   ،فهو المرض الخبیث اللعین منهم یعتبرون السرطان من أكثر األمراض خطورة % 60فإن 

  .  (Beck et Gautier,   2012) .ع تابو، ال یمكن تناوله في أحادیثهم بسهولةو العینة العامة أن السرطان موض

 Pujol، فان ثالثة من األفكار تتبادر للذهن بصورة تلقائیة كما یرى »سرطان«و على العموم، فعند ذكر كلمة 

ما هو مشترك بین التمثیل ( ، الرمزي)ما یمثله على المستوى االجتماعي(، الخیال )المظهر المجسد(الواقع : (2009)

             هو ما تعبر عنه  و یبقى أن ما یهم الطبیب في التطبیق الطبي قبل كل شيء ).االجتماعي و ما یمثله للفرد

 Pucheu  حكام على المریض مهما كانت توجهاته، لكن على العكس و تصوراته، دون إلقاء لأل" نظریة المریض"بـ

  من ذلك علیه أن یستغلها كنقطة انطالقة كي یوجهه تدریجیا إلى تحویل تصوراته لألفضل حتى  یتكیف مع مرضه 

  (Dolbeault et al, 2007, p.56). و عالجاته

   :السرطان في الجزائر التصورات المشكلة حول -4-1

شيء خفي ومخجل ال  ...فتاكال ،خبیثالقاتل، الترمز كلمة سرطان في المجتمع الجزائري لعدة معاني مثل       

ستمع لذكره ی یصیب من المرض انتشار منعی صمتال كأن، و به صرحی ال وأمام الصغار وال حتى أمام الكبار  یذكر

 .  یستعیذ باهللا منه كما یستعاذ من مس جني الكثیر منهم تجدبالعدوى، بل و 

في  انثروبولوجیة طبیة لتمثالت مرض السرطان في المجتمع الجزائري التي قام بها حمودي جمال مقاربةو في       

 باسمه ه ذكر  إظهار بعض النسب المرتفعة حول نعت المرض بنعوتات مختلفة و عدمإلى الباحث في ، توصل دراسته

 عقاب مرض"، یرنز الخ مرض"، " ماله اكهذ" ،"المرض هذاك"حتى عند الفئات المتعلمة، حیث یتم نعته بـ  الحقیقي

سواء  المخاوف إثارةو  السرطان اسم بین ذكركما أسفرت نتائج الدراسة لوجود عالقة . الخ"...المرض الخامج "،"الّله

یهزم  ال ّالذي الوحش لفكرةالشعبي  خیالمال في یرمز كان ذلك عند المرضى، الممرضین أو حتى في فئة األطباء، إذ

  )131. ، ص2006حمودي، (
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في بحث استقصائي حول التصورات المرتبطة بالسرطان في  Mustapha Maaoui (2009)كما توصل 

توارثها من الحقبة  تمّ  و التي «khenzir»" خنزیر" السرطان في العائلة الجزائریةالجزائر إلى انه یتم تسمیة 

لرفضه كما یرفض الخنزیر الحیوان  إشارة، و فیه «cancer»ها من الوجهة الصوتیة بـكلمة و شبه، إذ االستعماریة

              فمماثلة السرطان بحیوان مشین و شنیع تحول المریض لشخص منحرف .المحرم في الشریعة اإلسالمیة

الرجال إلخفاء تشخیص السرطان لدیهم خاصة و هو ما أدى بالعدید من النساء و  و بالخصوص إلى شخص مذنب

. االعتقادات هذه إطار في معنىالمرض  أخذتناسلیة أین یال الجنسیةفي السرطانات التي تصیب المناطق 
(Bacqué, 2009b, p.5)   

و على كل فال تهم التسمیة التي تطلق على المرض، بقدر ما تهم الرمزیة التي تحملها وما تحركه من       

تبعث بالمریض لتطویر  Pujolعل غرار ما ذهبت إلیه  التصورات التي یحملها المریض عن مرضهتداعیات، ألن 

     جتمع حول المرض، إحساسه بالذنب، قلقبعض الردود الفعلیة المتمثلة في المخاوف الكبیرة المتوارثة من نظرة الم

 معترفا یكون أن البد لمرضه مریض السرطان سندهالذي ی التفسیركما أن  (Pujol, 2009, p.54). الخ...و حصر

بناء، سواء كان ذلك عند إبالغ المریض بتشخیص مرضه أو في أثناء  الطبیب للوصول إلى حوار طبي طرف من به

  .متابعته العالجیة

  :خصوصیة اإلفصاح عن اإلصابة السرطانیة -5  

أسند في السنوات األخیرة في الدول األمریكیة و األوربیة الكثیر من األهمیة لضرورة اإلفصاح عن تشخیص       

 ;INCa)ضمن مخطط المعهد الوطني للسرطان بفرنسا        2003و قد تم في . مرض السرطان للمریض

l’Institut national du cancer) وضع التدابیر الالزمة لكیفیة و خصوصیة هذا اإلبالغ .(Reich, 2008, p. 

مریض حیویتها فحسب، /استقبال المعلومات ال تفقد للعالقة طبیب/فاتجاه منحى االتصال إلى طریقة إرسال،  (118

یحمله المریض من  بل تفقدها طابعها العاطفي أیضا و ال تسمح باالرتباط المعرفي و كذا العاطفي في ظل ما

فاإلبالغ بطریقة مباغتة دون سبق تحضیر یصیب المریض  .(Bacqué, 2011, p.175). تمثیالت عن مرضه

بالذهول و یحدث لدیه احتباسا للعواطف و االنفعاالت و األفكار المنطقیة، یشعر معها المریض بنزیف هوامي، 

وظهور اكتئاب بالمعنى الجسدي و لیس " بالثقب األسود"یحدث فراغا في جهازه النفسي أو كما تعبر عنه الباحثة 

ففي وقت أول ال تظهر عواطف اكتئابیة؛ ال حزن و ال وجود ألفكار تشاؤمیة ألن المریض . اكتئابا بالمعنى النفسي

، فالسرطان یعني  (Bacqué, 2011, p.173) .یكون قد مر إلى الجانب اآلخر؛ إلى الموت، فهو یرى نفسه میتا

تحدید موعد مع الموت، لیس الموت الذي نعرفه و الذي قد یأتي من الخارج بغتة، بل هو موت مستدخل ُكِشَفت 

 ,Ben Soussan et Dudoit, 2009) . »مرور إلى البعد الرابع« فهو ،(Bacqué, 2008,p. 173). أوراقه
p.72)  

 غیر مستعد لمریض مباغتا و مدمرا الطبيكالم یكون الالسرطان، غالبا ما تشخیص  اإلعالن عن ففي إطار

 باإلفصاح عن المرض و الذي یتساءل عنالقلق الذي یشعر به الطبیب الذي یقوم  ینتقلو غالبا ما . لتلقیه و سماعه

  ؟تجاوز ذلك اه به و كیف عس هسیخبر  و یتساءل عما الخبر يتلقنتظر الذي ی إلى المریضالخبر اإلعالن عن  یةكیف

أن الطبیب ال یرغب " (Reich, 2008)في  Nicole Albyفمن غریب المفارقات في إفصاح السرطان كما یقول 

 فهو تجرؤ لخوض تجربة التكفل بما یحّسه كل طرف من الطرفین." إبالغ المریض بما ال یرغب هذا األخیر سماعه
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على التفاصیل الطبیة و التقنیة و تجنب االهتمام بالطبیب لتبني طرق دفاعیة و استراتیجیات تكیفیة بالتركیز  ما یدفع

    بالردود الفعلیة لمریضه، قد یحید عن األسس السلیمة لإلفصاح عن المرض، ما یؤدي لتشنج العالقة بین المریض

و طبیبه، غیاب الثقة و عدم تقبل العالج، فخصوصیة اإلفصاح عن السرطان بما یحمله المریض و طبیبه من 

و هو ما یستدعي . و معالجة األمور المرتبطة به ل لبسا تأثر في كیفیة استیعاب المریض لمرضهتصورات قد تشك

  .   خطوات محددة تتالءم مع كل حالة حسب حاجته و مصادره

أو الممارس  الطبیب یجب علىإلى تسطیر بعض القواعد التي  (Reich, 2008, p. 118)سعى  و قد

  :فيتتمثل  االلتزام بها، بتشخیص مرضه المكلف بتبلیغ المریض

 .و مكان هادئ و طبیب متفرغ مالئمالجو التهیئة  -

ضرورة االستماع لقصة المریض، السوابق المرضیة الفردیة منها و األسریة، معلوماته عن المرض و ما یمكنه  -

 .استیعابه

لما تم إبالغه إیاه  اإلفصاح عن المرض یكون بطریقة متدرجة مع تأكد الطبیب من حین ألخر مستوى فهم المریض -

 .و استعدادیته لمتابعة حدیثه

         بالصعق إصابتهو  لمریضاتجنب تالشي  و التعتیمتجنب إغراق المریض بزخم من المعلومات لتجنب ظاهرة  -

  .و الصمم االنتقائي

  .مع إعطاء نظرة أمل في المستقبل أهمیة حضور احد أقارب المریض و الذي سیكون بمثابة سند له -

عدم التسرع في تهدئته و طمأنته و خاصة عدم إسكاته عندما  مشاعره ولتعبیر عن نفسه و لترك فرصة للمریض  -

  .ر عن رأیهیعبرید التی

إفهام المریض و  حول انفعاالته استجاباته تستثیر التيالكلمات الصحیحة  واختیارعلى المعالج طرح األسئلة الالزمة  -

 . عه في رحلته لمحاربة مرضهكون میتفهم مخاوفه وأنك سی هأن

          أالة غالبا ما یتطرق لها المریض في محادثته مع طبیبه حساسنقطة  (Bacqué, 2008, p. 176)و تضیف  -

 على الطبیبو اكتئابي،  و و هي مسألة الموت و التي عادة ما یلجأ إلیها المریض بطریقة تهكمیة أو في مناخ قلق

السماح للمریض یه ، بل علهبتأكید شفاء المرضاستصغار و عدم التهرب من الجواب بتأمینه في هذه الموقف 

   .انشغاالتهلمخاوفه و  اإلصغاءبالحدیث عن الموضوع و 

بتوضیح الخطوات    Bacqué (2011)قامت، نقاط ستالذي حدده في  Buckmanو على غرار برتوكول 

  . الواجب إتباعها ألجل اإلفصاح للمریض عن تشخیص السرطان لدیه في الجدول الموالي

  (Bacqué, 2011, p. 19) للمریض السرطانیة اإلصابةمراحل اإلفصاح عن یوضح : ) 02"رقم  جدول
 )...من خالل اإلجابة على التساؤالت المطروحة(التحضیر : قبل اإلبالغ

المریض؟ كیف كانت سیرتھ قبل التقدم للفحص؟ ھل تقدم للفحص مع مقربیھ؟ كیف یمكن تخصیص من ھو 
  مریض؟-مساحة نفسیة خاصة بھ؟ كیف تبدو العالقة طبیب

  ما الذي یشعر بھ الطبیب؟ ما ھي العناصر الكامنة التي یستخلصھا الطبیب وراء ھذا المریض؟ 
 .  ر لخطة عالجیة مشتركةوضع إطار للعالقة لموازنة الوضعیة و التحضی

 ما الذي یعرفھ المریض؟
بفضل اإلصغاء الجید و النشط، یمكن للطبیب فھم بعض التصورات التي یحملھا المریض عن مرضھ، عن 

  ...العالج، الموت
 ما الذي یعرفھ المریض عن مرضھ؟ و ما ھو تفكیره نحو المرض؟ 



3 

 ما الذي یمكن للمریض سماعھ؟
قلة . التقدم خطوة بخطوة  في محاوالت إلخباره بالتشخیص و تأجیل األمر إن كان المریض یلجأ لدفاعات صلبة

 . استعمال المفردات التقنیة و الطبیة باللجوء الستعمال وصف المریض إلعطاء معنى للمرض
 تقاسم المعلومات و اإلفصاح عن االسم المتداول للمرض

التناوب بین اإلخبار الموضوعي و العالقة الذاتیة بتفھم . ت یقوم الطبیب بالتلخیصبعد كل سلسلة من المعلوما
التأكد من . استعمال اللغة المتداولة على أن تكون واضحة و بسیطة. المریض حتى یأخذ اإلفصاح صبغة إنسانیة

لمبالغ فیھا أو عدم تصریف الردود الفعلیة ا. استیعاب المریض للمعلومات بطرح االسئلة من حین إلى آخر
 .االكتئابیة و محاولة تقییمھا بما یتم اللجوء إلیھا عادة لمواجھة ردود فعلیة مماثلة

 السماح بالردود الفعلیة العاطفیة للمریض
التعرف على ردود فعل المریض و محاولة التعبیر عنھا بإیجاد . و ھو ما یجب أن یستمر أثناء كل المقابلة

تسطیر الخطوات العالجیة . تعبیر المعالج عن تفھمھ الطبي لحالتھ المرضیة و ردود أفعالھ. الكلمات الصحیحة لھا
 .المشتركة، و بكل شفافیة یقدم الطاقم الطبي اللذین سیتعامل معھم أثناء خضوعھ للعالج

 تلخیص الوضعیة و تحضیر المتابعة العالجیة
  مھ؟ عن شعوره؟ تلخیص المقابلة ینتھي بطرح األسئلة عن رأیھ؟ عن ما فھ

  . مساعدتھ لتسھیل عملیة اإلفصاح لألھل و المقربین
 االتفاق على  االشتراك في الخطة العالجیة و عدم التخلي عنھ

ففي حین یسعى الباحثون و تتكاتف جهودهم أطباء مختصون و نفسانیون لتحسین ظروف إخبار المریض 

بصدمة التشخیص و التي قد یكون لها تأثیرها العمیق على شل إیجاد أنجع الطرق لتجنب إصابة المریض و بمرضه 

تجنب صالح عالج السرطانات بالجزائر م أغلبیةفي  المالحظ مریض و على التقبل العالجي، فان/العالقة طبیب

) 2006(و قد أسفرت نتائج دراسة  حمودي  .هملدی مرضالالمریض راشدا كان أو مراهقا بتشخیص  الطبیب إخبار

مریض السرطان  إخباریفضلون عدم  من الممرضین في عینة البحث % 64و  األطباءمن  %20على أن 

سنوات یمكنهم فهم  4- 3حتى أطفال  "إلى أنه قد توصلت 1992في  Eiser دراسةبالرغم من أن . بتشخیص مرضه

و تبقى  (Oppenheim, 2009, p.10) ."ذلكببالغهم اكیفیة  أن نعرف ، و یكفي فقطما یجري لهم خالل مرضهم

  ..."أنا أعرف أنك تعرف أنني أعرف أنك تعرف، لكن: "اوبنهایمكما یقول المعادلة 

ال یسمح بالحوار بینه و بین أهله أو بینه وبین الفریق  و إبقاء األمر سرا فإخفاء الحقائق عن المریض

أو حتى  كما أن عدم تعبیر المریض عن وجهة نظره تدفعه للجوء إلى السلبیة بسحب االستثمار من العالج. المعالج

ب بالظلم والغض و الشعوررفضه، كما قد یؤثر ذلك سلبا على حیاتهم المستقبلیة فیعطیهم إحساسا بالخجل والهشاشة 

  (Oppenheim, 2009, p. 40) .اتجاه اآلخرین كونه اتخذ دورا سلبیا في مرضه

  

   :ردود الفعل النفسیة عند تلقي خبر اإلصابة بالسرطان -6
إن اكتشاف الفرد إصابته بالسرطان یعتبر بمثابه صدمة تبلغ في قوتها صدمات الحرب و الزالزل و صدمات     

تدفع به للبحث عن المغزى أو المعنى؛ إما عن طریق تأویل الحدث أو عن طریق إسناد مدلوالت لها في ب، االغتصا

 Marx). سعي للبحث عن سببیته و التي تنطلق من معتقداته وتفكیره السحري و مقارنة ذاته في وسطه االجتماعي

et Reich, 2009 ; p.129)  ن شد و جذب، بین تناقض و معارضة، بیكل ذلك تسیره أفكار عقالنیة و ال عقالنیة

 ,Ben Soussan et Dudoit)  .في سعي للتكیف مع الوضعیة الجدیدة" اللعین، الخبیث"كردود فعلیة لهذا المرض 

2009, p.35) ،  
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فالقوة ، صاعقةأنها ال" تقول تجربتها عند تلقي خبر إصابتها بالسرطانل Nusbaumالطبیبة في سرد و 

ثور كأمواج عاتیة في ت يبقي صدى الكلمة یتردد وراء كل أفكار  و يكل معالم أفقدتني  "سرطان"اإلرهابیة لكلمة 

قد سحق و أبید و حل محله السرطان، فقط  يو كأن كل شيء بداخلأغرقني، ، كأن حماما من االنفعاالت يشعور 

  (Nusbaum-Topp, 2012, p .15) ."نيیغمر  ىالسرطان هو ما بق

فهو یرى بأن وقع اإلصابة بالمرض یمكن وصفه كمحاولة أخیرة إلعادة  Sami Ali   (2000)أما عن وصف     

یحدث انتظام . و المستقبل تنظیم الوقت و الفضاء، حیث یصبح الزمن تراجعي مختزل لیصل في عجالة للحاضر

برى لتغیرات الوقت، و یجد للوقت بسرعة، لكن انتظام بطریقة عملیة أین ال یسمح للخیال بالتمثل لتظهر المعالم الك

         فهو ینظم وقتا في فضاء ال وجود فیه لمعنى الوقت" الالوقت"و في وقت " الالفضاء"نفسه یسبح في فضاء 

  . و الفضاء

بسبب ما یرتبط بالسرطان من تصورات اجتماعیة و ثقافیة، فان الفرد فور تلقیه خبر إصابته بالسرطان یشعر و      

قلقه و تبدأ معاناته النفسیة الصریحة، ویظهر هوام الموت الذي یهدده، لتتبدى المظاهر  ر، یتفجبتهدید جسده له

  :في Bacqué et Baillet (2009)المصاحبة لذلك بمراحل یلخصها  ةالنفسی

خیانة "حیث یؤدي نبأ اإلصابة لتفّجر نرجسیة المریض مع عدم قدرته على تحمل فكرة :مرحلة عدم التصدیق  -

   ". الجسد له

  .یلجأ إلیها المریض كمیكانیزم دفاعي كمحاولة الستثارة نزوة الحیاة: المرحلة الهستیریة -

فعلیة تختلف باختالف شخصیات األفراد، إضافة اقتناع المریض بخیانة الجسد له، تنتج ردود : المرحلة الواقعیة -

  . إلى درجة خطورة المرض، نوعیته

عند  أفعال المرضىمراحل ردود  (Reich, 2008, p. 120)في Elisabeth Kübler-Ross ت  ذكر  امن جهته

  :إصابتهم بالسرطانبتشخیص  إبالغهم

 " ، مستحیللیس أنا... ال:" ـ یعبر عنها المریض ب: بعدم تقبل الخبر الرفضاإلنكار و  -

 ".لماذا أنا" بـ یعبر عنها  الغضب االستیاء و التمرد و -

من خالل التكیف النسبي مع فكرة الموت " قد یكون هناك خطأ في التشخیص" المساومةو  التفاوضحدث فیها ی -

 .للحصول على وقت إضافي كطریقة لتأخیر المحتوم

ذلك شيء شاق و ال یمكنني  "بـ یعبر عنه باالكتئاب الحزن المصحوب بفقدان الموضوع المحبوب و انهیار یتمیز  -

    ".المواجهة

  فیقطع المریض العالقة باآلخرین ویتخلى عن رغباته. "لألسف، ال یوجد أمل "فقدان األمل  -

تقبل  یحدث فیها "...افعلوا ما شئتم بي" "االستمرار؟؟؟ما فائدة " دخول في مرحلة هدوءاالنقیاد و االستسالم و  -

  .فیه ببعده عن العالم شعرالفكرة بانتظار شاق ی

و هذه أن مریض السرطان یمّر بعدة مراحل للتكیف النفسي في مواجهته لمرضه،   Edery (2011)رىو ی

فاإلفصاح عن  .االنفعالیة، المعرفیة و السلوكیةالجهود للتكیف النفسي تترجم بمجموعة من الردود الفعلیة النفسیة، 

تشخیص المرض ال یرتبط بالمریض المصاب بالسرطان فحسب و لكن أیضا بالطبیب المعالج المتجاوز بتصوراته 

 Desauw et alحسب  »استراتیجیات التنظیم االنفعالي«هو اآلخر و میكانیزماته التكیفیة والذي علیه أن یمتلك 
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. ة حساسة و إبالغ المریض بمرضه، و كل ما یستتبعه من ردود فعلیة و میكانیزمات دفاعیةألجل مواجهة مهم

(Marx et Reich, 2009, p.129) و یحذر Reich األطباء من مواجهة میكانیزمات المریض الالشعوریة         

 .Reich, 2008, p) .تنم عن قیام نقله مضادة سلبیة تجاه المریض آلیاتو الغضب ب و المتمثلة في مواقف العدوانیة
120)  

  :میكانیزمات الدفاعیة و التكیفیة لمواجهة السرطانال -7
یحدث فجوة في حیاته كلحظة تستوقفه لتذكره فجأة بأنه لیس  للسرطان في حیاة الفرد باغتن الظهور المإ

فال وجود للكلمات في هذا الموقف الذي یعجز المریض عن . خالدا و أبدیا و انه سیضطر لمواجهة الموت ال محالة

 ,Puy-Pernias). وصفه،  ففیه تعجز  القدرات اإلرصانیة و تغیب فیه العبارات التي یمكنها أن تخترق هذا الذهول

2002, p.11)   و في ذلك تقولRichard (2004)  بأن السرطان یحدث تصدعا في مسار الحیاة     و تمزق في

  بما تثیره من تفكیر لدى المصاب في االنفصال عن أحباءهم، عدم اكتمال مهامهم  أواصر العالقة، فالموت موجعة

فالشعور بتهدید الجسم والهویة األسریة . من اعتمادیة و مشاریعهم، مسؤولیاتهم، فقدان لقدراتهم و ما یستدعیه المرض

و االجتماعیة تعید تنشیط القلق الالواعي البدائي لدى الفرد و المرتبطة بالنزوات التهدیمیة و الهوامات الطفلیة وما 

  .یولده من شعور بالذنب الشدید

قلق، فإن المریض یلجأ لعدد  و ألجل مواجهة محنة المرض و تهدیداته و كل ما یستتبعه من حالة حصر و 

         ما ذهب إلیه عدد من الباحثین   في اإلطار االنكولوجي حسب من المیكانیزمات و التي غالبا ما تظهر بقوة

 Kübler-ross (1969)  ، Ruszniewski (1999) ،Puy-Perniasو المختصیین النفسانین في المجال 

(2002)،Richard (2004) ، Phaneuf (2005)  . تهدفكمظاهر حمائیة تتمثل أهم هذه المیكانیزمات إذ 

  .للحفاظ على تماسكه و وحدته النفسیةه واقع المرض الذي یهدد وجود الحتمال

حول المراحل الخمس للردود الفعلیة لتشخیص المرض   Kübler-rossو في معادلة لجمع بین ما تطرقت إلیه      

في  Martine Ruszniewskiالتي وصفتها و ي یلجأ إلیها مریض السرطان الت و المیكانیزمات الدفاعیة التسع و

   :تتمثل على التوالي  .هذه المیكانیزمات بتلخیص Lacroix (2006)  قام «Face à la maladie grave »كتابها 

بالتخفیف یلجأ إلیه مریض السرطان في البدایة كاستجابة ایجابیة و حمائیة تسمح  أول ما :  Le Refus الرفض -1

فالمریض یحمي نفسه من الحقیقة الفضة و المؤلمة حیث یكّون هذا  .من عنف صدمة اإلفصاح عن المرض

  . المیكانیزم كفیلتر إدراكي  للتخفیف من هول الصاعقة

تبرز فیه عدوانیة المریض في كل االتجاهات و التي یصعب تحملها سواء كان ذلك   L’irritation: االھتیاج -2

المریض دون القدرة على بلوغ أهدافه المسطرة و  آمالفالسرطان یأتي لیخیب . األسرةمن طرف الطاقم الطبي أو 

عن إسقاط لغضبه على فهذا االهتیاج و ثورة التمرد عبارة  .التي عمل جاهدا خالل سنین حیاته الماضیة في سبیلها

فهو بمثابة صرخة یخبر بها  .أشخاص یمكنهم التمتع بما ال یستطیعه هو، فیشعر بالظلم و العجز و التبعیة

  .المحیطین انه ما یزال حیا و ال یجب نسیانه، فهو لم یمت بعد

یحمله من حسب ما "تي هذه المرحلة  كمحاولة لتأخیر الحدث المحتوم أت Le marchandage: المساومة - 3

في  و الطاقم الطبي ، فیسعى لمساومة الطبیب المعالج"كمسار حتمي للموت المستعجل  تصورات حول المرض
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، حیث یطلب أسرتهأو حدث ما في  حضور مناسبة ماب ألجل تحقیق بعض أمانیه و أماني مقربیهرغبته للعیش أكثر 

  .یامأ ةتمدید حیاته لبضعلو الرغبة الجامحة  األدویةالمزید من 

. و كل المحیطین به  هو اكتئاب صامت یعمل على تعمیق الشرخ بین المریض  La dépression :االكتئاب - 4

دون  و االنسحاب و ما علیه مواجهته، غالبا ما یدخل في مرحلة من التقهقر ة مرضهفبعد استیعاب المریض لحقیق

االستثارة كونه فقد ریتم نشاطه الیومي و شبكة عالقاته، ، فینعزل شیئا فشیئا و یصبح سریع مشروع حیاة نو و دهدف 

مدرسته أو عمله، زمالئه، معالمه، هویته و أدواره، محدود في حركاته و مقید بقوانین مجبر على إتباعها و التعامل 

حول تمییزها  Kübler-ross إلى ما ذكرتھ Lacroix (2006) و فیه یشیر. مع أشخاص لم یخترهم و ال یرغب بهم

         ، « la dépression de réaction » لفقدان ظروف ما قبل المرض اكتئاب إستجابي :نوعین من االكتئابل

ففي ظل فقدان المریض لمعالمه .  « la dépression de préparation »لما سیتم فقدانه و اكتئاب التحضیر

االجتماعیة، العاطفیة، الجسدیة و معالم هویته، فانه یدخل في مرحلة من السلبیة الصبیانیة كمواساة لمخاوفه و رغبة 

   .  كما قد یفر آخرون في النسیان و الهروب بالنوم المتواصل. في تعزیته كالطفل المحبوب المحاط بالرعایة و الحمایة

 إسنادبروح النضال أو التسامي من خالل ه أن تدعو  Rusniewski و هو ما تفضل  L’acceptation : التقبل -5

فهو بالتالي یختلف . معنى للمرض و تصبح تجربة مرضه بناءة لغیره دون أن یدل ذلك بالضرورة على تقبله لمرضه

       بل هي حالة من الفراغ العاطفيفهي ال تعني مرحلة من البهجة و التجاوز . التقبلب Kübler-rossعما تدعوه 

و حیدا،  و یفضل البقاء و التصحر في المشاعر، فبینما یجد المریض نوعا من السالم، فإن دائرة اهتماماته تضیق

تتقلص كالماته إلى حركات مجاملة دون استثمار لما هو حاصل حوله، فهو بمثابة رغبة في الراحة قبل الدخول في 

  .  رحلته الطویلة

بأن هذه المیكانیزمات المرتبطة بالمراحل الخمس لیست مسارا حتمیا    Lacroix (2006)و في األخیر یؤكد  

كآخر میكانیزم هو  األملتتدخل فیها فردانیة المرضى و ظروف مرضهم ، غیر أن  أخريفهي تحتلف من حالة إلى 

  .و االستمراریة منهم رغبة في العیش ما یستمر لدى الكثیرین

 :فإن تقسیمه لهذه المیكانیزمات هي من شكل آخر   Puy-Pernias (2002) أما

بظهور وجهة مطمئنة و سمات هوسیة مع مزاج حماسي، یظهر في كالم المریض القدرة على  دفاعات هوسیة 

كأنه معصوم من . التصدي و الترفع عن االستسالم للمرض مع أحاسیس الرفعة و القوة لصد المرض و قهر الموت

مرض و یمكنه إبعاد الموت عنه، یتوهم بأنه خالد ال ینطبق مع معاییر الموت، كل ذلك في سعي لتجنب غمر ال

  . ما یلفه من رموز حول المرض القلق و الحصر و

ألجل مقاومة قلق الموت و ذلك من خالل محاولة التعرف الشامل و اإللمام بكل المعلومات  دفاعات وسواسیة 

الخاصة بالمرض و االنتظام المفرط في إتباع النصح دون إبداء لقلق أو الحصر كطریقة هروبیة و تجنبیة لمواجهة 

به نوع من التملك و التحكم لیحد من فهذا االلتزام بالتعلیمات الطبیة العالجیة تكس. ما ال یمكن تجنبه و احتماله

 .اقتحام العواطف و غزوها المفاجئ له و كذا الحد من التظاهرات الموضوعیة التي تضایقه و ترهقه

فیه إسقاط للقلق . بعد طول مدة العالج و عدم تراجع المرض،تظهر العدوانیة الراجعة لإلحساس بالتخليالعدوانیة  

  .حدته النفسیةعلى اآلخر كدفاع للحفاظ على و 
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  . تسمح هذه المیكانیزمات بتحمل الواقع غیر المحتمل: میكانیزمات تكیفیة 

و إن لم تنجح هذه الدفاعات في التخفیف على المریض فحینئذ ال تؤدي دور عملها اإلرصاني و تصبح مكلفة 

كتئابیة و السوداویة مكان و شاقة، هنا تنحرف هذه المیكانیزمات إلى استجابات نفسیة مرضیة فتشغل الوضعیة اال

و الهذیان  النكوص، و یحل فقدان توازن الفصامي محل اإلنكار، المرور إلى الفعل مكان إسقاط القلق على اآلخر،

  . الهوسي بدال من طریقة التفكیر السحري

  : االضطرابات النفسیة المرتبطة بمرض السرطان -8
تختلف من شخص آلخر و ردود أفعال المریض یسطر مرور األزمة المرضیة بمراحل متفاوتة من الصعوبة 

       فهناك المریض الخاضع. تبعا لحیاتهم الخاصة، خصائصهم االجتماعیة المحیطة بهم و استعدادیتهم الشخصیة

 Edery كما یرى ض، المریض القدريو المستسلم لوضعه، و هناك المریض المحبط الیائس، والمریض الالجئ للمر 

 %50فنسبة  .، لكن یبقى أن هناك اضطرابات انفعالیة یتقاسمها المرضى مهما كانت مواقفهم من المرض (2011)

 & Massieحقیقیة بمّدة وحّدة مختلفة حسب الحالة مشیرا إلى ما توصل إلیه  من المرضى یعانون اضطرابات عقلیة

Holland   20أو حصري، بینما /و المرضى یمّرون باضطرابات في التكیف، مع مزاج اكتئابيمن  % 30إلى أن% 

الباقیة یطّورن اضطرابات اكتئابیة حصریة و عضویة، فحّدة األعراض الجسدیة  تجعل من تشخیص االكتئاب صعب 

الطرح، فقد یّرد االمتناع عن األكل، األلم و اإلحساس بالغثیان التعب واإلنهاك الذي یعانیه المریض أو ألسباب 

بالحصر، تشاؤم، خوف و إنكار للمرض، كما یلجأ و یستتبع ذلك ظهور للیأس و الشعور . أخرى تتعلق بالعالج

إضافة لكل ذلك، فهو یعاني من مشاكل . آخرون للصمت كحمایة لألشخاص المقربین و كحمایة ألنفسهم من المرض

  .نوعیة كاختالالت في صورة الجسم و بعض االضطرابات الجنسیة

       مالحظتها كثیرا في السرطانات وصفا عاما لالضطرابات النفس مرضیة التي یتم Dolbeaultو تقترح  

محور عرضي و الذي یقترب من الوصف النزوغرافي الكالسیكي : و التي أدرجتها الباحثة في محورین اثنین

و محور عالئقي یرجع . لالضطرابات العقلیة و یندرج تحته القلق، االكتئاب، خطر اللجوء لالنتحار و الخلط العقلي

           فة و المرتبط بالتفاعالت بین المریض و المعالجین، أو بین المریض، أسرتهالضطرابات الشخصیة المختل

  (Dolbeault, 2007,pp. 40-47) .و المعالجین

السرطان یعتبر تحدیا انفعالیا سواء كان ذلك لحظة اإلفصاح عن  أنAudet-Lapointe  (2011)و ترى 

ینتج هذا التحدي عن ما إذ  ،الجانبیة أو في مرحلة المتابعةاآلثار  تشخیص المرض، تقصي المرض، مرحلة العالج،

 le manque de Contrôle,l’Imprévisibilité, la Nouveauté et la menace à (CINE) تدعوه الباحثة

l’Ego إمكانیةغیاب التحكم، عدم مشیرة إلى . المرتبط بالضغط النفسي الذي یتسبب فیه الوعي بخطورة المرض 

الدقیقة للسرطان غیر  فالمرض یعاش كفقدان التحكم في الجسم كون السببیة : ما یعني، التنبؤ، الجدة و تهدید األنا

فمسار المجال األنكولوجي مليء . و یستحیل التأكد من غیاب االنتكاس و ال یمكن التنبؤ بنجاح العالج. واضحة

فالعیش مع . ار الناجمة عنه، أو المجال الطبي ككلبالمستجدات سواء في اكتشاف سببیته، طرق عالجه، اآلث

السرطان یضع المریض في مواجهة للموت، یستتبع تغیرات على المستوى العالئقي، یصیب تقدیر الذات و صورة 

 یجبر المریض  Ben Soussan Et Dudoit (2009) فالسرطان كما یرى .مما یتسبب في تهدید األنا... الجسم

حول الموت وتثیر خیاالته وتصوراته الخاصة حول هوام الموت، قد ینكص جراءها لیصل إلى  مفاهیمه مناقشته على
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         حاالت من الذهان، وعند آخرین یتمثل مركب الزار الممیز بحاالت اكتئابیة حادة مع كوابیس و حصر مزمن

    . و إحساس بالغرابة

ستؤثر في كل et al (2007)   Dolbeaultفي  Bendrihen et Roubyفهذه الردود االنفعالیة كما یرى 

مرحلة من المرض على عملیة التكامل المعقد بین التجارب الماضیة، إدراك التهدیدات المستقبلیة و المصادر 

فعلى المریض مواجهة، لیس فقط تشخیص المرض و لكن أیضا العالج مع ما . الشخصیة أو االجتماعیة المتوفرة له

  .   ة شاقةیتبعها من آثار جانبی

  :التكفل النفسي بمرضى السرطان -9
بالجانب النفسي یؤدي لإلدمان السیكولوجي على الدواء، مما یؤدي لعدم تحریك  االهتمامإن تناول األدویة دون 

مسایرة  تكونمرضى للتكفل النفسي بالستلزم رسما إلستراتیجیة خاصة مرض السرطان یخصوصیة ف ،القوى الذاتیة

. الناتجة االنفعالیةآثار الصدمة النفسیة والحالة  من سعیا لتخفیف المرض و للعالج الطبي للحیلولة دون مضاعفات

بضرورة التكفل النفسي بمرضى السرطان، ذلك أن الشدة النفسیة التي یمر بها  Desclauxو هو ما ذهب إلیه 

عدد من  یصاحبها من تقهقر لنوعیة حیاة المریض تستدعي المریض إضافة إلى السلوكات الصحیة غیر سلیمة و ما

، مشیرا إلى أن التدخالت نوعیة هذه تصنیف محدد و متفق علیه حولحسب الباحث و ال یوجد  لتدخالت النفسیة،ا

، حیث (psycho-onchologie)لعلم األورام  يیعتبر شامال و مثیر لالهتمام في المجال النفس Hubertما اقترحته 

: بترتیب تصاعدي التخصصات العالجیة التي تشمل التدخالت النفسیة الواجب تناولها تحت ثالث فئاتتصنف 

    (Desclaux, 2007, p. 67) . النصیحة و إعادة التأهیل، العالجات النفسیة تدخالت األزمات و الدعم،

   بهم، وذلك لصعوبة التعامل معهمللمراهق فإنه من الصعب إیجاد الطریقة المناسبة للتكفل النفسي  بالنسبةو 

و حول هذه النقطة األخیرة  (Dauchy et Razavi, 2010, p. 173) .تهمو صعوبة كشف الشدة النفسیة عند أغلبی

بالنتائج التي توصلت إلیها العدید من الدراسات التي أقیمت على المراهقین المصابین  Julie Beckersنوهت 

و الشدة النفسیة سواء كان ذلك  بالسرطان، حیث أثبتت ظهور نسب ضعیفة من مستویات االكتئاب و درجات الحصر

و قد یشیر ذلك  .(Dauchy et Razavi, 2010, p. 62) .. في مرحلة التشخیص، العالج أو حتى تراجع المرض

     یعاني منه هؤالء المراهقین، فإنه من الضروري االهتمام ما و مهما كان. إلى ما یدعوه مارتي باالكتئاب األساسي

م، ما یستدعي تطویر یؤثر بصورة مباشرة على نوعیة حیاتهسو التكفل المالئم بهذه الفئة، كون غیاب هذا التكفل   

 .مصالح األنكولوجیا سواء ظهرت االضطرابات و أعراض الشدة النفسیة أم لم تظهرمؤسسات للتكفل النفسي في 
(Dauchy et Razavi, 2010,p. 174)        

  :نماذج المقاربة العالجیة النفسیة لمرضى السرطان -10

 :العالج الجمعي التعبیري الداعم  -10-1
تعتبر صعوبة التواصل مع األهل و المقربین و األصدقاء حول موضوع السرطان شيء مشترك بین عدد من 

        انغالق على الذات و انسحاب، استیاء و إحساس بالغم Ilario Rossi (2011)المرضى ینتج عنه كما یرى 

       ، حیث تسمح هذه التقنیة لكل مریض ضمن نطاق الجلسة العالجیة أن یعبر عن متاعبه  ...و المرارة، الغضب

و انفعاالته المرتبطة بمرض السرطان بإحداث تعزیز داخلي و تدعیم خارجي للمخزون االیجابي للفرد و التخلي عن 

غالبا ما تمر عن كما یؤكد الباحث  تجربة السرطانف. كل ما من شأنه أن یعود سلبا على مسار مرضه و عالجه
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و في الوقت ذاته ... واجتماعیة طبیة، أسریة: عدة سجالت شاركت في تجربة المرضل عرضطریق الكالم، كونها تت

التقنیة ال تساهم في تجاوز و یشیر إلى أن هذه  ...روحیةالرمزیة، السیة، السیكوسوماتیة، تتناول بعض األبعاد النف

و فك  و االنفعالیة ألجل حل لكن أیضا لتجدید األبعاد المعرفیة، الحسیة وفحسب  القلق الذي یعانیه المریض و ةالشد

      و التفاعل و قادرا على تعزیز ذاته  الجعل من الجسم جهاز قادر على الفعل االنحباس على المستوى النفسي و

فالمحادثات و التواصل تكون بمثابة سند و دعم للفرد تسمح باستكشاف ما مضى و ما یدور في الحاضر  .او تدعیمه

 اإلجراءاتعلى تجدید الجسم واستعادة الوجود، لكي ال تصبح  تهقدر  لمستقبل، كل ذلك قد یكون لهما یتأمله في او 

موضوع من و تحویل الجسد  جسم الخاص،الالذات في  إلدماج كإعادةالعالجیة كمعركة ضد المرض فحسب و لكن 

      عقلیة ال، منها طاقویةالكمونات الجسم سواء كانت  من خالل إنعاشللمریض إلى ذات فاعلة في جسم المریض 

 (Rossi, 2011, pp. 33,34)  .جسدیةالأو 
امرأة مصابة  36 العالج على هذا في دراستهما التتبعیة بتطبیق Surugue et Lecourt (2008) و قد قام

و توصال إلى نتائج شدت انتباه المجتمع الطبي، حیث أظهرت النساء الالتي خضعن للعالج تحسنا  بسرطان الثدي

بالموازنة مع النسوة المریضات الالتي لم یتلقین هذا العالج، كما و أنهن أظهرن وضعیة مناعیة متحسنة مقارنة 

له  تكان انفسی و عمال أن هذه الطریقة سمحت بتحریك قوى داخلیةن یالباحث استنتجو . بمریضات الضبط التجریبي

الجهاز النفسي، بحیث سمحت معالجة الصراعات النفسیة و معالجة الجسد الجنسي  أركانتنظیم  إعادةالقدرة على 

  .الرمزي في ترمیم الجسد البیولوجي

     ):التخیل(التصور الذهني  - 10-2
الطبیب المختص في األمراض السرطانیة و الباحث العالمي في مجال علم  Carl Simontonتعتبر طریقة 

في مجال األمراض السرطانیة بأنواعه منذ  النفس العصبي المناعي من بین ابرز الطرق العالجیة النفسیة

 Simonton etویشیر . لعالج الدوائي على مستوى المستشفیاتاضمن  حث حالیا إلدراجهااو یعمل الب. السبعینیات

al (2007)  عالج سلوكي معرفي مكمل للعالجات الدوائیة یسعى الستكشاف معتقدات و تصورات المریض نه أإلى

 األملعلى تشجیع النظرة االیجابیة و  یرتكز، و الموت  حول ماهیة السرطان، عالجه، دور الجسم في الشفاء، الحیاة

و  اإلیحاءاتتقوم هذه الطریقة على . یحفز الشفاء الذاتيو  نفسا و روحاجسدا ؛ یهتم بالفرد في شمولیتهو في الحیاة 

االسترخاء  إلىالوصول بنسجام الا إحداث إلیجاد السالم الداخلي والنشطة اإلیجابیة  و بناء الصور العقلیة   التبصر

تخیل جهاز المناعة ك .ةو تشجیع التمثیالت الصوریة و استعمال التخیل الرمزي  لتمثیل المرض و الصح      التام

ما یصادفه  جسم یلتهم كلالداخل بكسمك قرش  أوصواریخ  ولخالیا سرطانیة كمدافع ضد اكقوة فائقة في حالة حرب 

  :على المعادلة التالیة  Simontonعتمدها االتي  ئالمباد تتمثل و .في طریقه من أورام سرطانیة

 .انفعاالتنا و بطریقة معتبرة في حالتنا الصحیة و في الشفاء تأثر -

 .تؤثر االعتقادات العمیقة و المواقف في انفعاالتنا، لتساهم بالتالي في صحتنا -

 .  في معتقداتنا، مواقفنا و انفعاالتنا، ما یمكن أن یؤثر بالتالي في صحتنا التأثیر نایمكن  -

 .انفعاالتنا یمكن تعلمها و اكتسابهاطرق التأثیر في معتقداتنا، مواقفنا،  -

 . و من بین القوى الحركیة الفعالة في جهازنا المناعي و أجهزة الشفاء األخرى، هي انفعاالتنا -

نتائج ل على نساء مصابات بسرطان الثديمرات یومیا  3من خالل تطبیق طریقته  Simontonو توصل       

بنسبة امتدادا لمدة الحیاة نساء العینة التجریبیة و  عند عیة الحیاةتحسنا في نو سجل ، حیث سریریة جیدة و معتبرة
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و یتم تناولها كطریقة  حالیاالعالجیة تعتمد  طریقةأصبحت هذه ال و. الضعفین لدیهن مقارنة  بنساء العینة الضابطة

   B.Seagal, D. Chopraنذكر منهم  بأمریكا مكملة للعالجات الدوائیة من طرف العدید من األطباء

زالة الحساسیة عن طریق تحریك العین  - 10-3  : EMDR عالج إعادة التصنیع المعرفي وإ
برتوكوال خاصا لعالج مرضى السرطان و ذلك بعد أن اختبرته على   Francine Shapiro (2007)طرحت      

زالة  الحساسیة عن طریق تحریك نفسها كونها كانت مصابة بالسرطان، و یتمثل في إعادة التصنیع المعرفي وإ

تقوم فلسفته العالجیة على دور . Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (EMDR)العین

التخیل الموجه في تقویة جهاز مناعة البدن و خلق صورة ذهنیة إیجابیة الذي یمكن تثبیته في ذهن المریض عن 

الضوء ذهابا و إیابا، و یعتبر االعتقاد بقبول هذا التخیل من  طریق جوالت تحریك العین على آلة تتحرك فیه نقطة

جانب المریض شرط أساسي لفعالیة هذا العالج حیث تندمج الصورة التخیلیة مع الموقف اإلیجابي معا، مع مباشرة 

كل سجالت  أیضاإلى أن هذه الطریقة ال تعتني بالسجل اللفظي فحسب و لكن  Shapiroو تركز . تحریك العینین

  . ، المعرفیة، االنفعالیة، الجسدیةاإلدراكیة: التمثیالت

  : العالج عن طریق المحاورات الجسمیة - 10-4
حول الدروع العضلیة والعالج االسترخائي كما  "Wilhelm Reich "یعود هذا العالج في أساسه لنظریة    

وهذه الطریقة العالجیة عبارة عن . حدث االنحباستعتمد على نظریة ألكسندر من خالل تنشیط المخطط الطاقوي أین 

جسدیة   و التي _فهو یسعى للرجوع إلى السلسلة النفس" رایخ"بالنسبة لـ . دعوة لظاهرة اإلزاحة و التفریغ نحو الخارج

علیه تكّونت بسببها األمراض نتیجة إلتحاد الدفاعات النفسیة والدفاعات العضلیة جنبا إلى جنب خالل مراحل النمو، و 

     فإّن فّك المعادلة بالتخلص من الكف النفسي یؤدي للتخلص من الكف العضلي ومنه للتخلص من القمع االنفعالي

و التخلص من الدفاعات النفسیة، التخلص من المقاومة والتخلص من الصراعات النفسیة وخاصة الصراع النزوي 

عادة  األصلي فلمس المریض فیه بعث . تنظیم الجملة العضلیة المتدهورةمما یؤدي لسریان الطاقة في جمیع الجسم وإ

البناء  و الربط  نرسالة لالوعي المریض الذي یمكنه حینها فهم ما یعبر عنه هذا التوتر و ما یحمله من معنى ع

الدینامي و التبادلي بین كل جزء في الجسم مع مجموع باقي الجسم و مع االسترخاء والتهویة الدماغیة  یحصل 

إلى أن العالج عن طریق المحاورات الباحث  و یشیر (Paumelle, 2001, pp. 25,26) .وازن النفسي الجسديالت

     الجسمیة یجب أن یستعمل بشكل منسق في عالج مرضى السرطان إلیصال المریض لتمثیل جسمه في الفضاء 

فهو عالج  .البناء كمحتوى له معنى و وظیفة وظیفة البناء كشكل: و ترمیم صورة جسده و بالتالي تحقیق وظیفتین

یهدف لمساعدة الفرد التعرف على الحدود المكانیة الحقیقیة لجسده لتساعده بالتالي على تعویض صعوباته 

  . اإلسقاطیة

لتطویر طریقة ببلجیكا  « Ressourcements »مركز ب Joëlle Thirionetسعت في نفس المضمار و 

-La Thérapie Psychoجسمي التطوري -عالجیة تعتمد على المحاورات الجسمیة تدعى بالعالج النفس

corporelle Evolutive الجسدیة منها، االنفعالیة، العقلیة :التي تنظر للفرد ككل بإدماج مختلف األبعاد           

و بالخصوص  ألولیة بالغوص في الطبقات العمیقة من كیانهیهدف هذا العالج أساسا إلى تفكیك العقد ا. و الروحیة

حترم فیها تهي عبارة عن تكفالت عالجیة فردیة ف. « la mémoire cellulaire»إلى مستوى الذاكرة الخلویة 
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الفرد حتى یتمكن تدریجیا من فهم مختلف مسببات مرضه و استیاءه، حیث یعمل المختص النفسي على  إیقاعات

  (Thirionet, 2008) .تعزیز ثقته بذاته و بقوته الداخلیة

   : العالج النفسي الساند - 10-5
        . ال یعتمد على نظریات محددة جات النفسیة استعماًال والالعالج الداعم أو المساند من أكثر العیعتبر       

.  على التجاوب االنفعالي مع المعالج القوة الداخلیة للفرد وعلى یعتمد  Schmitt (2012) و هو كما ذهب إلیه

و التكیف مع ما یؤثر على نشاطه  بالتنفیس عن انفعاالته ومخاوفهإلعادة التوازن االنفعالي للفرد العالج یهدف 

تقدیر المریض  األمل و الثقة ویلجأ فیها المعالج لتقویة  ،مع الظروف الحالیة التي ال یمكن تغییرهاتوافق و ال الیومي

تلك الموجودة أو  الذاتیةه یجابیاتالفرد الیعتمد على اكتشاف . للتخلص من معاناته لذاته خاصة شعوره بكفاءته الذاتیة

 من الشخصیة وینمیها ویترك جزء من المرض لتناول األدویةهو عالج یتعامل مع الجزء السلیم ف، المحیطةالبیئیة في 

 في التاریخال یبحث بعمق  وللمریض  راهنلواقع البا یهتم عالجفهو . مما یزید من تحسنه بشكل ایجابي وسریع

یكون المریض  التيحاالت الیستعمل في  .تغییر في البناء والتنظیم الدینامي للشخصیةكما ال یهتم بال فولي،الط

  مع حالته و یركز المعالج فیه على األسس الداعمة لكل مریض بما یتناسب .بحاجة إلى تقبل مرضه والتعایش معه

 ظهر الطبیب العقلي األمریكيأو قد  .لیصل ألفضل النتائج عن طریق الفهم والمنطق و تعدیل سلوكاته الصحیة

David Shpigel    نجاح هذه الطریقة العالجیة مع مریضات سرطان الثدي في مرحلة متقدمة  1989في دراسته

من المرض و أسفرت نتائجها على امتداد مدة العیش قدر الضعفین عند نساء العینة التجریبیة مقارنة بنساء لم 

سعى  الباحث لتأكید نتائج كما . كما سجلت نساء العینة التجریبیة تحسنا في نوعیة الحیاة. یخضعن لهذا العالج

  . 2007دراسته في دراسة أخرى قام بها في 

  :العالج عن طریق االسترخاء - 10-6

بأن االسترخاء یشجع  إثارة اإلنتاج الهوامي للفرد و هذه التقنیة ال تعمد إلى البحث عن  Michel Sapirیرى 

االسترخاء الجسدي فحسب و اإلحساس بالراحة، و إنما الوصول لبعد الالوعي و التركیز على أجزاء الجسم لتحقیق 

تم توظیف نفسي إلیجاد نوع من فاالسترخاء هنا یسمح بوضعیة نكوصیة أین ی. رابط قطع بسبب الكبت أو النسیان

فواقع . Sapirاإلرصان الكالمي الذي من خالله یتم تفریغ القلق المرفق وهو ما یسمى ببروتوكول االسترخاء حسب 

فاالسترخاء له وظیفة تحدید  .»قول الجسم« والذي یتحول ویعود في مقابل ذلك  »ُقل للجسم «هذه التقنیة هو واقع 

 .الجسم برسم الشكل و الحدود، یسمح بتوضیح ما بین الداخل و الخارج إما بتقلیص الجسم لحدوده أو العكس بتمدیده
(Paumelle, 2001, p.69)   

   :العالج عن طریق التحلیلي النفسي  - 10-7
للبحث عن األسباب العمیقة الكامنة وراء السرطان باللجوء  بأنه من المنطقي عالجMoirot  (2008)یرى   

ظهور السرطان، فباستثناء الحاالت المستعصیة و التي تستدعي تدخال طبیا استعجالیا، فإن التحلیل النفسي یفرض 

فباإلضافة العتمادها على المریض  .نفسه كضرورة لمعالجة السرطانات إن كانت طاقته اللیبیدیة و عمره یسمح بذلك

  : بضرورة االلتزام بست نقاط لنجاح العالج Moirotبذاته، یؤكد 

   .غیر العكوسة التي كانت سببا في تطویر السرطان و التي ظهر إكلینیكیا جراءهامعرفة الصدمة  - 1
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الذي  حدث فیه القلق و ما رافقها ) سنوات 6-5غالبا ما تكون في سن (دراسة تاریخ المریض و البحث في التاریخ  - 2

 .ما أحدثته من احتباس من هوامات التحطیم مع

توعیة المریض بأهمیة صدمته االنفعالیة، و فهم كیفیة ردة فعله و تصرفه إزاءها، سواء كان ذلك في المجال  - 3

 .االجتماعي أو تعامله مع الحدث أو العناصر الُمحددة بالنسبة له

 .لبي و العقاب الذاتيدراسة درجة القدرة الهوامیة للمریض و نوعیتها، و التي تكون غالبا من النوع الس - 4

 .   على المریض الوصول إلى تحیید میوالته السلبیة، و فهم معنى المرض - 5

الذي أدى " الموضوع المفقود"و إن لم یفلح المحلل في إحداث تعدیل في شخصیة المریض، فعلیه إذا توفیر للمریض   - 6

و الذي تم سحب االستثمار منه  وضوع المفقودو فیه إشارة إلى إعادة استثمار مواضیع بدیلة للم. فقدانه إلى التسرطن

 .و تشجیع لنزوة الحیاة على غرار ما ذهب إلیه بیار مارتي

 ,2008 .السرطان على محاولة تعدیل المحیط االجتماعي و العاطفي لمریض التركیزبضرورة  یؤكد الباحثو  
pp.66,67) (Moirot 

حیث یقوم المحلل بوظیفة  »الوظیفة األمومیة في التحلیل النفسي« إلىفي نفس المضمار  Marty كما أشار

ثنائیة القطب؛ من جهة وظیفة األم التي یقوم المعالج في أثناءها بمرافقة الحركات النفسیة و التي ترتكز على 

األخیر  الوضعیة التقمصیة النرجسیة األولیة التي تهدف لتشكیل أو إعادة تشكیل صاد اإلثارات عندما یتضح هذا

و . عند المریض أو على العكس من ذلك لجلب مصادر جدیدة لإلثارة في حالة ظهور االكتئاب األساسي ،غیر كاف

ق ظهور التعدیالت النفسیة یحقو ذلك ألجل ت من جهة أخرى وظیفة التأویل المعهودة في التحلیل النفسي الكالسیكي

 ,Aïsenstein et Smadja) .یر على المستوى العضويو إنعاش نشاطه العقلي و منه إحداث تغی لدى المریض
2004, p.192) 

  

   :خالصة الفصل
و خلف الخمس أحرف المشكلة لكلمة . یحتل السرطان حالیا المرتبة الثانیة من حیث األسباب المؤدیة للموت

خالل هذه الفصل و قد سعینا من . الذعر و یختفي عدو عنید ال یستسلم بسهولة و یثیر الكثیر من المخاوف سرطان

      الحقیقة البیولوجیة لهذا المرض و اإلحصائیات المرتبطة به عالمیا، وطنیاالبعض من فهم  في مبحثه األول إلى

خصوصیة مرض السرطان مع التطرق ل ،و محلیا سواء كان ذلك بالنسبة لعامة الناس أو لفئة المراهقین بأكثر تحدید

 . و تأثیراته النفسیة علیه في مرحلة المراهقة

 العواملمن خالل عرض الدراسات التي بحثت في العالقة بین  إلى البعد النفسي ناتطرقأما في المبحث الثاني ف

و التكتم  كضغوط الحیاة و ما تثیره من تغیرات في الجهاز المناعي، االكتئاب، الشخصیة  السرطان ظهورو النفسیة 

ابتدءا من  مرضظهور الل مختلف التناوالت النظریةكما تطرقنا أیضا لطرح . مرضكعوامل مساعدة على تطور ال

اإلجـهاد لهانز سلي و مساهمة الشدة في إحداث السرطان، مرورا بالنظریة المناعیة وصوال لمنظور نظریة 

  .السیكوسوماتیة التحلیلیة و النظریة التكاملیة حول ظهور السرطانات

و بالرغم من التطور المستمر في مجال عالج المرض، و المرور من السببیة الرمزیة لظهور المرض إلى   

مرض له أسبابه العلمیة، إال أن مآله و سمعته السیئة تجعل منه مرادفا لأللم، المعاناة و الموت في الخیال الجمعي، 

ت النفسیة عند تلقي خبر اإلصابة بالسرطان ما و بعض االضطرابابعث بالمریض لتطویر بعض الردود الفعلیة ی ما
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ألجل اإلفصاح للمریض عن تشخیص المرض لدیه، و مساعدة یستدعي سلوك طریقة خاصة و خطوات محددة 

ا یحملهلمواجهة السرطان مع ضرورة التكفل النفسي به بتعدیل تصوراته التي المریض لتحریك دفاعات ایجابیة تكیفیة 

صغارا كانوا أو كبارا  مرضىتزوید الكل ما من شانه بتوفیر  صحته اتجاهجه لقراراته عن مرضه كونها هي المو 

. تراجع المرض أو حتى الشفاء منهب، ما یسمح یهمبمعلومات حول حقیقة المرض حتى ال یترسخ الفكر االنهزامي لد

إال طریقة من بین هذه الطرق التي تتوافق مع رغبات المراهق الذي یتطلع إلى كل  Re-Missionو ما لعبة الفیدیو 

   .العصر الذي یعیش فیهما هو تكنولوجیا حدیثة تتالئم و متطلبات 

و الن السرطان على غرار ما ذهبت إلیه مدرسة باریس للبسیكوسوماتیك یرجع إلى خلل في التنظیم التدریجي 

شخصیة الفرد و توظیفه العقلي، هنا نتساءل عن إمكانیة مساهمة هذه اللعبة في إحیاء  و یمس الطبقات العمیقة من

  نزوة الحیاة في قلب نزوة الموت لدى المراهقین المصابین بالسرطان؟ 

هو ما سنسعى لإلجابة علیه من خالل تأكید فرضیاتنا أو نفیها بما سنقوم بتناوله في الجانب المیداني من و 

  .ةالدراسة الحالی
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  :تمهید
 بمتغیرات المتعلقة الحقائق لمعرفة أساسي كقاعدة ومنبع  و الذي یعدبعدما تّم تقدیمه في الجانب النظري 

جراءاتها المنهجیة للتأكد من صّحة الفرضیات الدراسة ، نأتي في هذا الجانب لتوضیح خطة الدراسة المیدانیة وإ

حیث  .سنقوم بتوضیح قبل عرض ما تّم التوصل إلیه من نتائج أهّم اإلجراءات المنهجیة المتبعة. منهجیةبطریقة 

           و المعاییر المعتمدة لتحدیدها ة الدراسة و مواصفاتهاعین، عرضا لالدراسة لمنهج عرضا الفصل هذا یتناول

و كیفیة حساب خصائصها  استخدامها تم التي لألدوات تفصیلیا عرضا ثم .ختیارهااتبعت ال التي اإلجراءات و

الشطر األول من الدراسة و كذا األدوات المستخدمة في الشطر  في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب ثم  القیاسیة

 الدراسة لخطوات عرضا ذلك یلي. و استخراج مؤشرات االختبار الثاني من الدراسة و المرجعیة المعتمدة لتمریر

   . و برتوكول إجراءهاالمتبعة 

  :منھج الدراسة - 1
إن طبیعة موضوع البحث هي التي تفرض على الباحث إتباع منهج دون آخر یتماشى مع ما تحمله الظاهرة 

وطبیعة الدراسة الحالیة تستدعى استخدام . المراد دراستها من ممیزات وخصائص وما یرید الباحث التوصل إلیه

  .األنسب لتحقیق أهداف الدراسةتجریبي كونه شبه الالمنهج 

والذي یمثل لعبة الفیدیو المسماة ) المستقل(و سعیا منا للتعّرف على أي تغیر قد یحدثه المتغیر التجریبي  

اعتمدنا على طریقة المجموعة التجریبیة الواحدة والمجموعة الضابطة . في عینة البحث Re-Missionرومسیون 

في شعور المراهق المصاب بالسرطان في المجموعة  Re-Missionالفیدیو  لعبة دورعلى  بهدف الوقوفو . الواحدة

 PedsQl فقد سعینا للبحث عن الفروق بین متوسطي نتائج مقیاسي التجریبیة بفعالیته الذاتیة و تحسین جودة حیاته،

C.M, SEP  قّدمت لها  و التيأدخل علیها المتغیر التجریبي المجموعة التجریبیة التي : البعدي للمجموعتینفي القیاس

و نفس المنهج  . Indiana Jones قدمت لها لعبة الفیدیوالتي و المجموعة الضابطة  ،Re-Missionالفیدیو  لعبة

 & Claude De Tycheyعلى الطریقة الكالسیكیة التحلیلیة لـلباحثین اتبع حول اختبار الروشاخ الذي تّم تمریره 

Joelle Lighezzolo (1983) . لعبة الفیدیو  مساهمةبهدف الوقوف على وRe-Mission  في إنعاش التوظیف

 عن الفروق في نوعیة وعدد المؤشرات في تحلیل سیكوغرام فقد سعینا للبحثالعقلي لدى المراهق المصاب بالسرطان، 

  . لیه إنتاجیة البروتوكوالت القبلیةو الضابطة اعتمادا على ما أسفرت ع الروشاخ البعدي للمجموعتین التجریبیة
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  :عینة الدراسة و مواصفاتھا -2

بسبب انقسام الدراسة الحالیة إلى نوعین من التناول؛ فقد تمت مقاربة الشطر األول منها و الخاص بالتسییر 

الثاني من ، أما الشطر  Albert Banduraالذاتي للمرض باالعتماد على نظریة التعلم االجتماعي أللبرت بوندرا

الدراسة و المتعلق بالتوظیف العقلي فتمت مقاربته باالستناد لمنطلقات مدرسة البسیكوسوماتیك التحلیلي لبیار 

الشطرین من الدراسة و هو ما سیتم  فإن تحدید العینة لها خصوصیتها لهذین ؛ و علیه.  Pierre Martyمارتي

  :   تفصیله فیما یأتي

  :عدد أفراد العینة -2-1
وسعیا منا لتجنب عوائق  ،مراهق و مراهقة مصابین بالسرطان) 79( مجملها علىعینة الدراسة في  اشتملت

             سبب جهلبلكن و ، قد حاولنا توسیع حجم العینة أكثر من ذلك بسبب خصوصیة المرضفالهدر التجریبي 

، ة الحالیةدراسالي یعتبر شرطا أساسیا في العدید من المراهقین لتشخیص المرض لدیهم والذ -تجاهلباألحرى أو  -

خاصة و أن الطاقم الطبي بما فیهم المختصین النفسانیین  قد ألحوا علینا بعدم مصارحة  علینا ذلك تعذر فقد

  .المراهقین المرضى بتشخیص مرضهم بالرغم من علمهم بذلك

) 09( بـ االتصال إمكانیةعدم  وحاالت ) 07( حالة على أدوات الدراسة بسبب وفاة) 16(تم إقصاء إجابات 

مراهقة  و امراهق )63(األساسیة  بلغ العدد اإلجمالي ألفرد عینة الدراسةبالتالي فقد  و .إلجراء القیاس البعدي تحاال

= ¯x(سنة تقریبا ) 16( بمتوسط حسابي قدر بـ سنة )18(و ) 13(تراوحت أعمارهم بین  ،مصابین بالسرطان

 اشهر  )13(إلى  )6(بین  تمنذ مدة زمنیة تراوح تم تشخیص حاالتهم .)σ=1,65(و انحراف معیاري ) 15.73

 )31(و    مراهق في المجموعة التجریبیة،) 32(: مجموعتین إلىتم تقسیم العینة . أشهر )8(بمتوسط حسابي قدر بـ 

في عینة  اإلناث بلغ عددحیث . الكلیةعینة من ال طبقیة عشوائیة بطریقة ؛ وزعوامراهق في المجموعة الضابطة

 في )12(و   منهن في المجموعة التجریبیة )12( ؛العینة أفرادمن مجموع  %42.85 مراهقة بنسبة )24(الدراسة 

في  مراهق )20( إلىوزعوا ا؛ مراهق 39 أي ما یعادل %57.14المجموعة الضابطة، في حین بلغت نسبة الذكور 

  :المواليكما یوضحه الجدول في المجموعة الضابطة مراهق  )19(المجموعة التجریبیة و 

    المعتمدة في الدراسة الكلیة خصائص العینة) : 03(جدول رقم 

  
 السن

  
 التكرارات

 

مجموعة   الجنس
  تجریبیة

مجموعة 
إنـاث   ظابطة

  )ث(
  ذكور

  )ذ(  )ث(  )ذ(  )ث(  )ذ(
13  08  3  5  1  3  2  2  
14  09  4  5  2  3  2  2  
15  10  4  6  2  3  2  3  
16  12  5  7 3  3  2  4  
17  13  4  9  2  5  2  4  
18  11  4  7  2  3  2  4  
    

63  
24  39  12  20  12  19  

  
63  

32  31  
63  

  

  : معاییر اختیار أفراد العینة الكلیة -2-2
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، اعتمدنا على بعض المعاییر العامة الواجب توفرها في العینة لتناول الدراسة في لتحدید عینة الدراسة الحالیة

الدراسة المتعلق بالتسییر الذاتي  من األول شطراألول و الثاني، كما تم تحدید بعض المعاییر الخاصة بالشطریها 

   .الدراسة و المتعلق بالتوظیف العقلي من الثاني شطربالو كذا تحدید معاییر خاصة  ،للمرض

و المؤشرات بین  للسمات ، فقد سعینا لتوافر التماثل نوعا ماو ألجل الضبط الجید لبعض المتغیرات الدخیلة

العالقة بین المتغیر  لتحدیدملحة ضرورة ك المجموعتین؛ الضابطة و التجریبیة كانطالقة متكافئة بین المجموعتین و

  :المعاییر المعتمدة لتحدید أفراد العینة تمثلت فيو علیه فإن . المستقل و التابع

ü  سنة 18- 13عمارهم بین أاختیار أفراد العینة في سن المراهقة تتراوح . 

ü للمعاینة العالجیة و العالج الكیمیائي، و جمیعهم خاضع أن یكون جمیع أفراد العینة مصابین بالسرطان 

ü  لو ضمنیا في حدیثهم أو تصریحهم للمختصین النفسانیین اللذین  و(دون استثناء جمیع أفراد العینة یكون أن

مریض  تهدف لتعریف Re-Missionلعبة الفیدیو  ، ذلك أنهملدی مرضالتشخیص ب علمعلى ) یتعاملون معهم

       .، كما أن المقاییس المستعملة في الدراسة تتضمن عبارات تشیر إلى إصابة العمیل بالسرطانالسرطان بمرضه

و من جهة أخرى حتى ال یعزى حدوث التغیرات في المجموعتین أو عدم حدوثها لعدم علم أفراد المجموعة الضابطة 

 . خیص المرض لدیهمبتش

ü یمتلك أفراد العینة المعتمدة في الدراسة، فقد اعتمدنا على عینة مع واقع ظروف التجربة ق اتفا انطالقا من أهمیة

    جمیع أفرادها على كمبیوتر هذا من جهة، و أن یكون جمیعهم قد لعب سابقا لثالث من ألعاب الفیدیو على األقل 

أي (الكمبیوتر من جهة أخرى حتى ال یعزى التغیر الحاصل للمثیرات المستجدة و یعرف كیفیة التعامل مع جهاز 

  .على المراهقین) اللعب بلعبة الفیدیو

ü  كما  ،ختیار عینة متجانسة فیما یخص مرحلة ظهور المرض و درجة خطورتهبمساعدة الطاقم الطبي السعینا

، أي تجنب حاالت اإلصابة بالسرطانات متقدمة حلار م لدیهم فيالسرطان یكون ارتأینا تجنب الحاالت المرضیة أین 

 . (métastase)المتنقلة 

و للتأكد من الحصول على  و علیه فقد تم اختیار أفراد العینة الشاملة للدراسة في البدایة بشكل قصدي،

و تحسن جودة  ألجل تقییم شعور المراهق بفعالیته الذاتیة و التحرر من أثر المتغیرات الطفیلیة عینتین متجانستین

  : ذلك باإلضافة إلىركزنا فقد   PedsQl C.M, SEP حیاته بتطبیق مقیاسي

ü  فردا في كل مجموعة ) 30(توسیع حجم العینة إلى الحد األقصى الممكن، و حاولنا ألن تشمل على أكثر من

  . على غرار ما ذهب إلیه روسكو

ü  و الضابطة التجریبیة تین؛بین المجموع )جنسسن و (ة متزنة عشوائی طبقیة العینة بطریقةتوزیع مفردات. 

ü تین كما هو موضح أدناهالمجموع بین كافؤالت من تحققلللداللة الفروق  "ت"تطبیق اختبار. 

 :قبل إجراء التجربة لتجانس المجموعتین" ت"اختبار-2-3
  )بالفعالیة الذاتیةدرجات الشعور : (تجانس المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل إجراء التجربة - )1

على المجموعتین الضابطة والتجریبیة اللتان تم  بعد إجراء القیاس القبلي لمقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة

  .لداللة الفروق للتأكد من تكافؤ المجموعتین الضابطة والتجریبیة "ت"اختیارهما إلجراء التجربة، قمنا بتطبیق اختبار 
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الشعور بالفعالیة  ت لتجانس المجموعتین الضابطة والتجریبیة على مقیاس نتائج اختبار): 04(جدول رقم 
 SEPالذاتیة 

عدد   
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في المتوسط 
  الحسابي

  الداللة  Tقیمة 

    15.16  86.90  31  المجوعة الضابطة
1.59  

  
0.44   

  
  13.50  88.50  32  المجموعة التجریبیة  0.66

  . 0.05غیر دالة عند مستوى  "ت"قیمة  •

و أن قیمة الداللة المحسوبة ) 0.44(المحسوبة قدرت بـ  "ت"یتضح من خالل الجدول أعاله أن قیمة 

، ما یدل على انه ال توجد فروق بین درجات أفراد العینة )0.01، و 0.05(أكبر من الداللة المعتمدة ) 0.66(

اس القبلي، ما یشیر إلى أن العینیتین الضابطة والتجریبیة متكافئتین في الشعور الضابطة والعینة التجریبیة في القی

  .بالفعالیة الذاتیة قبل إجراء التجربة

  )درجات جودة الحیاة لدى المراهق( :المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل إجراء التجربة تجانس -)2
بعد إجراء القیاس القبلي لمقیاس جودة الحیاة على المراهق من المجموعتین الضابطة والتجریبیة اللتان تم 

  .لداللة الفروق للتأكد من تكافؤ المجموعتین "ت"اختیارهما إلجراء التجربة، استخدمنا اختبار 

                  الحیاة لتجانس المجموعتین على مقیاس جودة" ت "نتائج اختبار): 05(جدول رقم       
C.M    PedsQl   الموجھ للمراھقین  

عدد   
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في المتوسط 
  الحسابي

  الداللة  Tقیمة 

    160.01  1200.80  31  المجوعة الضابطة
45.28  

  
1.05   

  
  180.51  1246.09  32  المجموعة التجریبیة  0.29

  . 0.05غیر دالة عند مستوى   "ت"قیمة  •

) 0.29(وأن قیمة الداللة المحسوبة ) 1.05(المحسوبة قدرت بـ  "ت"یتضح من خالل الجدول أعاله أن قیمة 

، ما یدل على عدم وجود فروق دالة بین درجات أفراد العینة الضابطة )0.01، و 0.05(أكبر من الداللة المعتمدة 

ة الحیاة لدى والعینة التجریبیة في القیاس القبلي، ما یشیر إلى أن العینیتین الضابطة والتجریبیة متكافئتین في جود

  .المراهق قبل إجراء التجربة

  )درجات جودة الحیاة آلباء المراهقین(:المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل إجراء التجربة تجانس -)3
بعد إجراء القیاس القبلي لمقیاس جودة الحیاة آلباء المراهقین على المجموعتین الضابطة والتجریبیة اللتان تم 

  .لداللة الفروق للتأكد من تكافؤ المجموعتین "ت"تجربة، استخدمنا اختباراختیارهما إلجراء ال

                المجموعتین في مقیاس جودة الحیاة جانسلت "ت" اختبارنتائج ): 06(جدول رقم       

C.M    PedsQl آلباء المراهقین الموجه.  

عدد   
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط الفرق في 
  الحسابي

  الداللة  Tقیمة 

    177.44  1134.67  31  المجوعة الضابطة
5.94  

  
0.13   

  
  175.37  1140.62  32  المجموعة التجریبیة  0.89



3 

  .0.05غیر دالة عند مستوى  "ت"قیمة  •

) 0.89(وأن قیمة الداللة المحسوبة ) 0.13(المحسوبة قدرت بـ  "ت"یتضح من خالل الجدول أعاله أن قیمة 

، ما یدل على عدم وجود فروق دالة بین درجات أفراد العینة الضابطة والعینة )0.05(أكبر من الداللة المعتمدة 

لدى آباء  التجریبیة في القیاس القبلي، ما یشیر إلى أن العینیتین الضابطة والتجریبیة متكافئتین في جودة الحیاة

  .المراهقین قبل إجراء التجربة

یتضح من خالل نتائج أفراد العینة أن المجموعتین الضابطة والتجریبیة متكافئتین من حیث الشعور بالفعالیة الذاتیة   •

ما یشیر . آباء المراهقینأحد أو  ومتكافئة أیضا من حیث جودة الحیاة سواء بالنسبة للمراهقین. بالنسبة للمراهقین

ولیس إلى  Re-Missionأن أي تحَسن في درجات أفراد المجموعة التجریبیة راجع إلى تأثیر لعبة الفیدیو  إلى

   .عوامل أو متغیرات أخرى دخیلة

  :خصائص أفراد العینة حول التوظیف العقلي و المرجعیة المعتمدة لتحدیدها -2-4
 حول (Briquet et Mariage, 2008)و  Debray (1996a) وجهة نظرإلیه نا تنبه باإلضافة إلى ما 

في  إنعاش التوظیف العقلي ؛ كإمكانیةمن الدراسة الحالیة الثاني شطرالفي تدعم اختیارنا للعینة و التي  بعض النقاط

إن بدأ العمل النفسي مع المریض في المراحل األولى من المرض قبل تمكن المرض كلیة من  خاصةالمراهقة  مرحلة

 1987 (Sanglade;1983 و ,Sultan et Porcelli)  (p.76 ,2004و كذا ما ذهب إلیه   .و استفحاله الفرد

(Bayle; في (Legrot-Roussel, 2006, p.409) على الخصوصیة النفسیة  ضرورة التركیز في التناول حول

حالة المرضیة ال و ،السن، مدة اإلصابة بالمرض، وضعیات العالج للشروط الخارجیة كتجانس إضافة الداخلیة للفرد

 كون هذه العوامل قد تكون لها تأثیرها الكبیر على المتغیرات السیكولوجیة .خطورته و المرض مرحلة تطوركللفرد 

و كما أشارت    .أو تقصیها والتي بدورها لها تأثیرها على المتغیرات النفسیة المراد تقییمها و القلق كدرجة الحصر

فإن الهشاشة النفسیة تكون كبیرة كلما كان  (legrot- Roussel,2006)في  O.Bayleو  Debray (1983)إلیه 

 .خلل التنظیم الجسدي عمیقا

لذا فقد تم االعتماد على بعض منطلقات مدرسة باریس للبسیكوسوماتیك حول التصنیف السیكوسوماتي ألجل 

طالقة متكافئة نسبیا ألفراد العینة من تحقیق ما أمكن انمراعاة اإلعتدالیة في توزیع العینتین التجریبیة و الضابطة و 

و على التنظیم النفسجسدي الخاص بكل  یركز هذا التصنیف على الخصائص الفردیة للشخصیة. المجموعتین

فهو تصنیف یذهب إلى ما وراء المالحظات و المظاهر العیادیة التقلیدیة كما أشار إلیه مارتي، إذ یعتبر . مریض

ف الطریقة األمثل لتحدید عینة الدراسة، خاصة و أنه یتحلى باإلیجاز و قدرته على التطبیق العملي لهذا التصنی

. ، ص ص1988مارتي، ستورا، النابلسي،. (و بأنه ذو طابع توجیهي[...] التكیف مع التطورات المرضیة 

115،117  (  

البنیة : هذا التصنیفو لتحدید العینة في هذا المضمار، فقد تم االرتكاز على الدعامات األساسیة الثالث ل

  :و فیما یلي تفصیل ذلك. األساسیة، الممیزات العظمى االعتیادیة، الخصائص العظمى الحالیة
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و حسب مارتي و زمالئه فان السرطان عامة ینتمي لسجل عصابات السلوك التي تعتبر غیر : البنیة األساسیة - 1

بالرغم ) 25- 19(دون الشباب ) 18-13(قابلة للتعدیل لدى البالغین، لذا فقد تم اختیار عینة البحث من المراهقین 

  . صممت للفئتین من المرضى Re-Missionمن أن لعبة الفیدیو  

یوجد عدد من السرطانات و لیس سرطانا واحدا مما   Marty et Stora (1988)ه غیر أنه و كما أوضح

حیث كلما ساء التعقیل . یجعله یندرج ضمن بنیات إما أن تكون حسنة التعقیل، غیر مؤكدة التعقیل أو سیئة التعقیل

و هو ما دفعنا الختیار . دّل على خلل تنظیم أعمق یستعص معها إعادة التنظیم و منه إعادة إنعاش التوظیف العقلي

العینة في الشطر الثاني من الدراسة من مراهقین لدیهم نفس نوعیة السرطان و من نفس الدرجة تقریبا حسب ما حدده 

كما أشار الباحثین من خالل ما أثبتاه في دراستهما اإلحصائیة وجود عالقة ذات داللة . األطباء هذا من جهة

ین البنیة األساسیة من ناحیة اقتران سوء التعقیل بارتفاع اإلصابات المرضیة، ما إحصائیة بین المؤشرات الطبیة و ب

  . فقطو دفعنا من جهة أخرى الختیار عینة مصابة بمرض السرطان 

ویقصد بها الممیزات التي تطبع عادة سلوك المریض و شخصیته، یصنف : الممیزات العظمى االعتیادیة - 2

Marty et Stora (1988) ممیزات على األكثر عند المریض الواحد، 08باب و یمكن تمییز  57یزات في هذه المم 

  .الباحثینحیث الزیادة إلى أكثر من ذلك من شأنه إعطاء نتائج غیر مؤكدة الداللة على غرار ما ذهب إلیه 

و تجمع هذه الخصائص المعطیات الفوریة من األعراض الواضحة، سوابق : الخصائص العظمى الحالیة - 3

  .بابا 19و تصنف هذه الخصائص في . مریض، نمط الحیاة الحاليال

و حتى ال تعزى أي تغیرات قد تحصل في نوعیة التوظیف العقلي للبنیة األساسیة للمراهق، ممیزاته  ×

العظمى االعتیادیة أو خصائصه العظمى الحالیة، فقد اجتهدنا لتحقیق التجانس بین أفراد العینة في المجموعتین 

توافق أو تشابه بین التوظیف الداخلي و إن كان من االستحالة بما كان الحصول على ) (التجریبیة و الضابطة(

  : ، قمنا بتحدید المعاییر التالیة)لألفراد مهما كانت السلوكات الظاهرة و الظروف المحیطة متشابهة أو متطابقة

ü  المرض و درجة خطورته تطورفیما یخص مرحلة تجانس أفراد العینة. 

ü  كونها األمراض أكثر توفرا في عینة ) سرطان الدم و مرض هدجكین( تحدید نوعین من اإلصابة السرطانیة

 .   الدراسة، إضافة إلى أن خصوصیة المرض قد تشیر إلى التماثل في نوعیة التنظیم العقلي للمرضى نسبیا

ü إصابة سرطانیة دون أن ترافقها ( بالنسبة للبنیة األساسیة، تم اعتماد مراهقین لدیهم  مؤشر طبي واحد فقط

  .، ما یشیر إلى درجة تعقیل حسنة نسبیا)إصابات أو أمراض جسدیة أخرى

ü فقد اشترك أفراد العینة نسبیا في بعض الممیزات و التي یمكن تصنیفها  ممیزات العظمى االعتیادیة؛بالنسبة لل

غیاب الذهانات، غیاب الشذوذ، وجود حاالت حداد غیر معبر عنها سبقت ظهور  :ضمن سبع أبواب و تتمثل في

موجات (المرض، تغیرات ملحوظة لالقتصاد العالئقي في فترة ما قبل البلوغ، غیاب اختالالت التنظیم المتكررة 

اقع و التهرب أو تراجع السرطان ثم انتكاس الحالة، عدم الخضوع لعالجات نفسیة سابقة، عدم رفض الو ) األمراض

 ).      ما یستلزم اعتراف المراهق الصریح بإصابته بالمرض(من الحقیقة 

ü  أما بالنسبة للخصائص العظمى الحالیة؛ فباإلضافة لعدم الخضوع للتكفل النفسي و وجود حداد حدیث غیر

 .على غیاب محاوالت انتحاریة حدیثةMarty et Stora (1988) معبر عنه، یركز 
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االختبارات اإلسقاطیة و التي تستدعي جهدا ووقت كبیرین، فإن الطبیب العقلي صة ترتبط بتحلیل و لغائیة خا  

من الدراسة ) أو االنزالق(یرى بإمكانیة المرور  (Besson Jaoul, 2008)في  Golse Bernard والمحلل النفساني

تحقیق التجانس بین العینتین؛ التجریبیة و ألجل . اإلحصائیة إلى دراسة الحالة بالتقلیص من عدد العینة هذا من جهة

من جهة أخرى، فإن ذلك قد حال دون القدرة على  ، باالعتماد على الدعامات الثالث المذكورة أعالهو الضابطة

و علیه فقد تم اختیار أفراد العینة  لإلجابة عن فرضیات  .توسیع حجم العینة و إمكانیة االختیار العشوائي ألفرادها

فبعد السعي  . كل على حده  هذا الشطر من الدراسة بطریقة قصدیة من العینیتین التجریبیة و الضابطةالدراسة في 

البنیة األساسیة، الممیزات العظمى االعتیادیة (من خالل المعاییر الثالث  لتحقیق التجانس بین المجموعتین

خ بسبب ضعف عدد االستجابات على بعد االستغناء عن بعض بروتوكوالت الروشا، و )الخصائص العظمى الحالیة

) 03(حاالت  )10( في الشطر الثاني من الدراسة الحالیة و الخاص بالتوظیف العقلياالختبار، فقد بلغ عدد العینة 

المجموعة التجریبیة في  وأنثیین      ثالث ذكور من الذكور ؛ تم توزیعهم على المجموعتین ،) 07(منهم من اإلناث و 

    .في المجموعة الضابطة ةأنثى واحدأربع ذكور و  و

 10مراهقا و مراهقة لمعالجة فرضیات الدراسة في شطرها األول،  63و علیه فإن عینة الدراسة قد تكونت من  ×

  . حاالت منها تّم اختیارهم لمعالجة فرضیات الدراسة في شطرها الثاني

  :الحدود الزمنیة و المكانیة للدراسة -3
ود زمنیة و مكانیة ارتبطت بخصائص العینة في الدراسة و الظروف المسموح بها في أجریت الدراسة ضمن حد

 : مصالح المستشفیات و ما یفرضه علینا األطباء المسئولین على القسم، و تتمثل في

أو ألجل /و  تطبیق أدوات الدراسة في اغلب الحاالت حین توجه المراهقین للمستشفى إلجراء الفحوصات الطبیة -

الخضوع للعالج الكیمیائي، غیر أن بعض الحاالت أجریت معها المقابالت خارج المستشفى بسبب رفض األطباء 

المسؤولین عن القسم الرفض القاطع لتواجد النفسانیین في القسم أو المصلحة، كما استدعى ذلك االستعانة ببعض 

 .  األخصائیین النفسانیین لتطبیق أدوات الدراسة

ورة احترام الحالة النفسیة و الصحیة و الجسدیة للمراهقین، و هو ما ألزمنا مرارا لتأجیل تطبیق االختبارات ضر   -

في حینها بسبب التعب الجسدي الراجع لمشقة التنقل و تبعات العالجات الكیمیائیة، ما دفعنا إضافة إلى ذلك  

 . لتطبیق االختبارات قبل الخضوع للعالج الكیمیائي

   2013اكتوبرإلى غایة  2010فیفري من انجاز الدراسة المیدانیة ألكثر من ثالث سنوات، امتدت  و قد تم

ستشفائي نكولوجیا بالمركز اإلوحدة األ /بمصلحة طب األطفال (Service d’oncologie) بقسم األنكولوجیاذلك  و

 الهضاببالمركز الصحي  ،لنفس المستشفى ةالتابع طفل بوالیة سطیف ومصلحة أمراض الدم /سعادنة عبد النور أم

مركز مكافحة السرطان بیار و ماري كیري الواقع ضمن ببجایة،  بواد أمیزور األنكولوجیا الطبیة وحدة ،بوالیة سطیف

عن طریق بعض ، كما تم االتصال ببعض الحاالت مصلحة األورام الطبیة مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة

    .ت البرج، قسنطینة، میلةایبوال األخصائیین النفسانیین

خضعت المجموعتان التجریبیة و الضابطة إلى قیاسات قبلیة و قیاسات بعدیة شملت مجموع األدوات المعتمدة 

أشهر على األقل بعد التطبیق القبلي، ذلك أنها قدرت بالمدة القصوى إلنهاء ) 06(في الدراسة بفاصل زمني قدر بـ 

هذا النوع من الدراسات  بالنسبة لجمیع أفراد العینة و خاصة أن بروتوكول Re-Missionاللعب بلعبة الفیدیو 

، بل ألن ینطلق من رغبة المراهق M.Stora (2002)عدم تحدید وقت معین للعب على غرار ما ذهب إلیه  یستدعي
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 Winicottو المرور حسب وصف للعب في أوقات معینة  دون أخرى و رغبة  لالستمتاع باللعب و تحقیق اللذة 

یرون بضرورة إعادة تطبیق  de Tychey (2010) و (Porcelli et al, 2002)  ثّم إن.  (Play)إلى (Game)من 

التي یقدمها  أشهر على األقل من التطبیق األولي كونها تعبر أكثر صدقا عن االستجابات 06الروشاخ بعد مضي 

  . العمیل

  

  

  :أدوات الدراسة -4

          كان على المستوى الخارجي المدرك و المتمثل في تغییر السلوكات إنألجل تقییم التغیرات الحاصلة 

          ا من جهة، و تقییم التغیرات الحاصلة على مستوى الواقع النفسي الداخليهذو بعض المعارف حول المرض 

  :التالیة لألدواتفقد تم االستناد  أخرى،و المتضمن للتوظیف العقلي من جهة 

           ) 1الملحق رقم( SEP بالفعالیة الذاتیة شعورمقیاس الأدوات لتقییم التسییر الذاتي للمرض المتمثلة في  - 1

   )3، 2الملحق رقم ( .والدیه إلحدىاحدهما موجه للمراهق و اآلخر   PedsQl C.Mو مقیاسي جودة الحیاة 

و كان من المفترض . )4الملحق رقم (حددت أدوات تقصي التوظیف العقلي في البدایة في اختبار الروشاخ  - 2

انطالقا من دعوة العدید من الباحثین و منهم ، و ذلك )TAT(اختبار تفهم الموضوع  تطبیق إضافة إلى ذلك

Anzieu et Chabert (2004)  بأهمیة التناول المزدوج لهذین االختبارین المتكاملین؛ إذ یسمحان بوفرة و غزارة

طول مدة االختبارین،  لكن و بسبب .االستجابات و البحث المعمق للسیرورات التي یثیرها االختبارین أو احدهما

مع أغلبیة  TATر إضافة للحالة الصحیة للمراهقین و المرتبطة بخصوصیة المرض، تعذر علینا تطبیق اختبا

، و ذلك بسبب مغادرة بعض الحاالت من المراهقین المراهقین حسب ما كان یستدعیه تطبیق بروتوكول البحث

كما أن الملل الذي الحظناه على بعض المراهقین أثناء تمریر اختبار . للمستشفى بعد المعاینة أو بعد تلقي العالج

TAT، الموضوع لتجنب عدم مصداقیة اإلجابات التي قد یجیب علیها  دفعنا لالستغناء عن تطبیق اختبار تفهم

  :و فیما یلي تقدیم مفصل ألدوات الدراسة. المراهق، ما قد یكون له تأثیره على مصداقیة نتائج الدراسة

  : أدوات تقییم التسییر الذاتي للمرض :أوال
خاصة المقاییس التناولنا منها  مقاییس تم ابتكارها في مجال الصحة واألمراض المزمنة بصفة عامة،و هي 

أحدهما ؛  PedsQl C.M ةالحیا جودةو مقیاسي  SEPبالفعالیة الذاتیة  الشعورمقیاس  و تتمثل في .بمرضى السرطان

  .لآلباءاآلخر موجه  و موجه للمراهق المصاب بالسرطان

 على ةس المترجماییالمق قمنا بعرضبعد ترجمة المقاییس الثالث من اللغة االنكلیزیة إلى اللغة العربیة، 

 حةص من التحقق بهدفمختصین بعلم النفس و متحكمین باللغتین العربیة و االنجلیزیة، أساتذة  من المحكمین

  . صیاغةالترجمة و ال

 أكبر على الحصول ألجل و .على صیاغة المقیاس ببعض التعدیالت مناعلى أساس المالحظات المقدمة ق و

في مراكز و مصالح عالج  المختصین النفسانیینمن  الزمالء ببعض باالستعانة قمنا العینة من ممكن عدد

بالمركز الصحي بالهضاب، طب األطفال  . ورقلةو  بوالیة الجزائر العاصمة، قسنطینة، بجایة، البرجالسرطانات 
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سرطان بوالیة و جمعیات مرضى ال وحدة األنكولوجیا، مصالح الدم و خالیا المتابعة لمرضى لسرطان بوالیة سطیف

بعد استبعاد و  .مراهق مصاب بالسرطان) 57(قمنا بتمریر المقیاس في التطبیق األول على عینة قوامها ثم  .سطیف

ثم قمنا بحساب . )34=ن(، أصبح عدد العینة المعتمدة ورقة 23 أوراق اإلجابة غیر المكتملة و البالغ عددها

  .ما عن الصدق، فقد اثبت أصحاب المقیاسین صدقهاالخصائص القیاسیة المرتبطة بثبات المقاییس، أ

   :إلى فترجع  PedsQL CM  قیاسيمو  SEP مقیاس اختیاردوافع أما عن 

مقاییس خاصة موجهة لمرضى السرطان، تعبر بنودها عن سائر المثیرات التي یمكن أن یعاني منها مرضى كونھا  -

 .  التي تمّیز هذه الفئة من المرضى تالسرطان و تمّس جمیع السلوكا

 خاصة و أنها صممت بالتعاون بین .للتراث العلمي الخاص بمتغیرات الدراسة اإلمامها بأبعاد المشكلة و استیعابه -

  .تمس جمیع أنواعهمصابین بالسرطان  مرضى أطباء مختّصین و مراهقین

  .بساطة المقاییس و وضوحها، اختصارها و سهولة تطبیقها -

تم تطبیق مقیاس جودة الحیاة على المراهقین و إحدى آبائهم انطالقا من آراء العدید من الباحثین اللذین یرون  -

ففي إطار أمراض . "بضرورة هذا التمریر المضاعف كما اشرنا إلیه في الدراسات السابقة و في الفصل الخامس

على " قت ذاته، كون اآلباء هم من یشرفون على أبناءهماألطفال و المراهقین، فإن العمیل هو الطفل و الولي في الو 

  )al, et Brown 1996(حد تعبیر 

  : Sentiment d’Efficacité Personnelleةبالفعالیة الذاتیشعور مقیاس ال -)1
یسعى لتقییم   Veronica Marin- Bowling بإشراف HopeLabتّم تصمیمه بمخبر ،(SEP) یرمز لھ بـ

تمت آخر  و قد أثبت المقیاس صدقه  و ثباته، و. للفعالیة الذاتیة و التسییر الذاتي للسلوك الصحيالشعور العام 

بندا،  27یحتوي المقیاس على  .HopeLabمن طرف فریق عمل مخبر  2005مراجعة لمصداقیة المقیاس سنة 

 -Re        مراهق  للعبة الفیدیوصمم خصیصا لتقدیر التغّیرات الحاصلة في الشعور بالفعالیة الذاتیة بعد تناول ال

Mission ،یربط بین المثیرات المعروضة في اللعبة في كل مستوي من مستویاتها و بین محاور و بنود المقیاس ،

بمعنى أن هناك . یشمل كل ما جاء من تعلیمات و نصائح الهولوغرف واألهداف التي كانت تستشار في كل مستوى

 :أبعاد رئیسیة 3توزع بنود المقیاس على . SEPو تصمیم مقیاس Re-Mission توافق بین تصمیم لعبة الفیدیو

  :محورا ، و هو ما یوضحه الجدول الموالي 14یندرج تحت هذه األبعاد  و . تسییر األعراض، العالج، االتصال

  ضمنھا المندرجةو المحاور  SEPلمقیاس  الرئیسیة األبعادیوضح بنود ) 07(دول رقم ج

  بنود المحاور       المحاور  األبعاد الرئیسیةبنود   األبعاد
  

تسییر 
  األعراض

  بند 13
  محاور 7

 
1 ،2 ،3 ،4 ،5  ،6 ،
7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

14 ،16  
   

  2، 1  تسیر الغثیان -1
  5، 4، 3  تسیر األلم -2
  7،  6  تسیر حالة الحصر -3
  14  تسیر التغذیة -4
  16  تسیر اإلمساك -5
  10، 9  المخاط تسیر التھاب -6
  12،  11  تسیر االلتھاب -7

  العالج
  بنود 5

  
  

  18  المحور المرتبط بالعالج الكیمیائي -8
  8  المحور المرتبط باأللم -9
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  : SEP لمقیاس الفعالیة الذاتیةالشروط القیاسیة 
مراهق  195على عینة قوامها  (Marin- Bowling & al, 2005)صدقه في دراسة SEP أثبت مقیاس 

و قد أظهرت النتائج . بكندا، استرالیا و الوالیات المتحدة األمریكیةفي المراكز الصحیة أجریت مصاب بالسرطان 

الترجمة و صیاغة و ألنه قمنا بترجمة المقیاس و للتأكد من صحة  .0,88بلغت قیمتها معامالت صدق مرتفعة 

 طریقة من أكثر  استخدمتحیث  .للغة العربیة من خالل تقییم المحكمین، فقد سعینا لتقدیر ثبات المقیاسالعبارات با

. الشعور بالفعالیة الذاتیة عن المعلومات جمع في إمبریقیا اةاألد صالحیة في للتدقیق یاس، و ذلكالمق لحساب ثبات

االتجاه  أحادي التباین تحلیل و الداخلي االتساق طریقة :طریقتین على لمقیاسا ثبات حساب في اعتمدناو 

(ANOVA).  عادة التطبیق طریقة ا علىاعتمدنكما برنامج الحزم  طریق عن الثبات حساب و تمّ  .التطبیق وإ

  :كاآلتي النتائج جاءتو . (SPSS. Ver 12. Fr)في العلوم االجتماعیة  اإلحصائیة

 :الداخلي االتساق طریقة -1
كما هو موضح في Alpha Cronbach كرونباخ  ألفاـ ل الداخلي االتساق معادلة طریق عن النتائج جاءت

  :الجدول الموالي
  SEPساق الداخلي لمقیاس تیوضح معامالت اال ):08(جدول 

 

االنحراف  التباین αقیمة 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 البنود

 

 المقیاس الكلي 27 91.17 11.55 133.54 0.78
س  تسییر األعراض 13 28.64 12.36 152.78 0.92

المقایی
الفرعیة

 

 العالج 05 87.35 3.24 10.50 0.92
 االتصال 09 53.79 5.45 29.80 0.80

حیث  ،ت مقبول إلى حد بعیدبامقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة یمتاز بثحسب النتائج المشار إلیها، فإن  و

ت معامالت جاءأما فیما یتعلق بالمقاییس الفرعیة لالختبار . 0.78بلغت قیمة معامل االتساق الداخلي أللفا كرونباخ 

، كما بلغت 0.92بلغت قیمة الثبات  فقد "والعالج األعراضتسییر " لمقیاسین الفرعیینبالنسبة لف .أیضاثباتها مرتفعة 

  . 0.80قیمة " االتصال"فرعي قیمة معامل الثبات بالنسبة للمقیاس ال

كما أظهرت اإلحصاءات الشاملة عن بنود المقیاس في حالة حذف بند ما، قیم معامل اتساق داخلي ألفا 

  ).   21(كما هو موضح في الجدول المرفق في الملحق  0.79و  0.74كرونباخ مرتفعة تتراوح بین 

دالة إحصائیا حتى  (ANOVA)من خالل تحلیل التباین أحادي االتجاه  «F» التباین قیمة تحلیلو جاءت 

وهذا . ، وبالتالي توجد فروق بین األفراد في استجاباتهم لبنود مقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة0.00عند مستوى الداللة 

  .ما أكدته قیمة معامل الثبات لـ ألفا كرونباخ وه ما یجعل المقیاس ثابت و

  15،  13  المحور المرتبط بالمضادات الحیویة-10  27،18،15،13،8  محاور 4
     27  المحور المرتبط بمواعید الفحوص -11

  االتصال
  بنود 9
  محاور 3

17 ،19 ،20 ،21 ،
22 ،23 ،24 ،25 ،
26  

  20،  19، 17  التواصل مع الفریق الطبي -12
  25، 24،  22،  21  التواصل مع العائلة و األصدقاء-13
  26،  23  التواصل بصفة عامة -14
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  SEPلمقیاس  (ANOVA)تحلیل التباین أحادي االتجاه  ):09( جدول

 
Somme 
des carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

Entre les personnes 163.220 33 4.946     
Intra-population Entre éléments 3197.296 26 122.973 112.837 .000 

Résidu 935.074 858 1.090     
Total 4132.370 884 4.675     

Total 4295.590 917 4.684     
  Moyenne générale = 3.3769 
  La matrice de covariance est calculée et utilisée dans l'analyse. 
  Même que la valeur de « F » est significatif jusqu’au P=0.00. 

  

  

 :التطبیق و إعادة التطبیق طریقة  -2
یوم، قمنا بإعادة  15، و بعدة مدة زمنیة قدرت بـ التطبیق األول على العینة المعتمدة قمنا بتطبیق المقاییس في

      بین نتائج التطبیقین األول Pearsonثم تّم حساب معامالت االرتباط بیرسون . تطبیق المقیاس على العینة نفسها

  :اآلتیین ینوضحه الجدولیكما  و الثاني، و تحصلنا على النتائج التالیة

 SEPق الثاني على مقیاس یمعامل االرتباط بین نتائج التطبیق األول و التطب): 10(جدول 
  

   Test Retest 
Test Corrélation de 

Pearson 1 .962(**) 

  Sig. (bilatérale)   .000 
  N 34 34 
Retest Corrélation de 

Pearson .962(**) 1 

  Sig. (bilatérale) .000   
  N 34 34 

  )ثنائي الحد( 0.01االرتباط دال عند **

قیمة  و الثاني بین التطبیق األول نتائج حساب معامالت االستقرار باستخدام معامل بیرسون  للمقیاس أسفرت

بین معامل االرتباط  ، كما جاء0.01هي  دالة عند ، و معامل ارتباط مرتفع و یظهر عالقة قویةو هو  )0.96(

العالج ، )0.98(تسییر األعراض : )أبعاد المقیاس( بالنسبة للمقاییس الفرعیة امرتفع التطبیقین األول و الثاني

  0.01و هي معامالت دالة عند ). 0.92(، االتصال )0.82(

 SEPمعامالت االرتباط بین نتائج التطبیق األول و الثاني على أبعاد مقیاس ):   11(جدول 
  التطبیق  
 

إعادة 
  التطبیق

  االتصال  العالج  تسییر األعراض  
      **0.98  تسییر األعراض

    **0.82    العالج
  **0.92      االتصال

  )الحدثنائي ( 0.01االرتباط دال عند **                      

  إعادة التطبیق  التطبیق  

  **0.96  1  التطبیق

  1  **0.96  إعادة التطبیق
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دالة ال «F» التباین و قیم تحلیل ، SEPالفعالیة الذاتیة لمقیاس  α  ألفا كرونباخـ لاالتساق الداخلي  و انطالقا من

مؤشرات ، و هي 0.01عند دالة القویة و الو معامالت ارتباط بیرسون ، 0.00إحصائیا حتى عند مستوى الداللة 

  . مرتفع ثابتیمتاز ب مقیاسالنخلص إلى أن ؛ دالة على استقرار النتائج

یمتاز بصدق و ثبات مرتفعین، ما یدل على صالحیة ، SEPو من هنا یتضح أن الشروط القیاسیة لمقیاس  »

  . استخدامه في جمع البیانات عن الشعور بالفعالیة الذاتیة عند مرضى السرطان

  : SEPكیفیة تقییم نتائج مقیاس الفعالیة الذاتیة -1-2
أو صعوبة حول ما  على المقیاس لإلجابة عّما یمثله االقتراح من سهولة) 7إلى  0من (بدائل  8یتوفر للعمیل 

   :یجب إتباع الخطوات التالیة  SEPو لتقییم نتائج مقیاس .یتضمنه البند

،  فإن تقییم باقي 0=0فباستثناء . من خالل إعطاء قیم عكسیة للبدائل تحویل عالمات بنود المقیاس -1

  :یكون كالتالياالستجابات 
1 =7،           2=6،            3=5  ،      4  =4 ،          5 =3  ،     6  =2،          7  =1 

و یقصد بالبند   .و یتم الحصول علیها من خالل جمع قّیم كل البنود الصحیحة :حساب النتائج العامة للمقیاس -2

، أما البند الذي تمت االستجابة )7إلى 1أي من( الصحیح؛ البند الذي تّمت االستجابة علیه بقیمة تختلف عن الصفر

  .فیعتبر بند ملغى ال یتّم حسابه) 0(علیه بالصفر

تحقیقها تشیر ألكبر قیمة یمكن  189فإن القیمة  ، ]189 - 0[ و بعد تحویل النتائج و التي تنحصر في المجال 

لإلدالء بأكبر درجة عن الشعور بالفعالیة الذاتیة و الذي سیكون بمثابة محك یتم على أساسه تقییم هذه األخیرة من 

    .خالل االقتراب أو االبتعاد عنه

متوسط القیمة التي على أساسها یتم تقییم الفعالیة الذاتیة، بحیث كلما كانت نتائج المتوسط  95تمثل القیمة  »

  . دلت على شعور مرتفع بالفعالیة الذاتیة )189(تقترب من القیمة  الحسابي على المقیاس ككل مرتفعة أكثر و

تسییر األعراض، ( أبعاد  3كما تمت اإلشارة إلیه، فإن المقیاس یشمل على : حساب نتائج أبعاد المقیاس -3

 المستجاب علیھیتّم حساب نتائجها من خالل جمع كل القیم الصحیحة بكّل البنود الخاصة بالبعد ) العالج، االتصال

 سنقومو     .ثالثةو تقسیمها على عدد البنود الصحیحة في البعد و ذلك للحصول على نسبة كل بعد من األبعاد ال

       ما یمكننا من مقارنة النتائج القبلیة بحساب النتائج العاّمة للمقیاس وكذا حساب نتائج األبعاد الثالثة للمقیاس،

         في المجموعتین الضابطة SEP لمقیاسالبعدي  البعدیة، ثّم مقارنتها على ضوء ما جاء في القیاس القبلي و و

  .و التجریبیة

 Pediatric Quality of Life  :مقیاس جودة الحیاة الخاص بمرضى السرطان -2

Inventory :cancer module  یرمز له بـPedsQl C.M .  ابتكر المقیاس في مخابرMAPI  من طرف

James.w.Varni  بالتعاون مع رئیس قسم أمراض الدم و السرطانErnest Katz  و كذا عاملین في مراكز

  . األطفال المصابین بالسرطان بكل أنواعه بكالیفورنیا و المرضى أنفسهم

لقیاس جودة الحیاة و مدى تحسنها، و ذلك حسب إدراك المراهق لجودة حیاته في ارتباطها مع   PedsQl C.M یهدف

و تقییم الوالدین لتحسن  الصحة الذاتیة الصحة الجسدیة و الحالة النفسیة و عالقاته االجتماعیة، حیث یتم تقییم
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الظروف المتعلقة بالصحة و مالحظتهم للتغیرات الحاصلة و المرتبطة باتجاهات االبن التي تظهر على مستوى 

       أحدھما موجھ للمراھق المصاب بالسرطان؛  PedsQl C.Mو هو ما یتحقق من خالل تمریر مقیاسي تالسلوكا

و المصالح   بند، یمتاز بالمرونة إذ یمكن استعماله في العیادات 27یحتوي المقیاس على. و اآلخر إلحدى والدیھ

و قد أثبت المقیاس . 2007الصحیة لكل أنواع السرطانات، یمتاز بحساسیته للتغیرات و تمت آخر مراجعة له في 

 التوظیف النفسياس تدور محاوره حول قی) أبعاد 08(و هو عبارة عن مقیاس متعدد األبعاد . صدقه و ثباته

   :المرضي، االتصال كما یوضحه الجدول الموالي راالنفعالي، الجسدي، االجتماعي، المدرسي، التسیی

  C.M   PedsQl  مقیاس أبعادیوضح ) 12(الجدول رقم 

  األبعادعدد بنود   األبعاد
  بندین  األوجاع واأللم -1
  بنود 5  الغثیان -2
  بنود 3  باإلجراءات العالجیةمشاكل الحصر المتعلقة  -3
  بنود 3  مشاكل الحصر المتعلقة بالمعالجة -4
  بنود 3  مشاكل المخاوف والقلق -5
  بنود 4  مشاكل معرفیة-6
  بنود 3  مشاكل حول إدراك المظھر الجسدي -7
  بنود 3  تصالاال -8

    :C.M   PedsQl  جودة الحیاة يلمقیاسالشروط القیاسیة -)1
          على عینة من المرضى المصابین بالسرطان في مراكز  (Varni James & al, 2002)أثبتت دراسة 

أسرة، تم تمریر المقیاس  339بلغ عدد األسر اإلجمالي  .السرطان بسان دیاغو و لوس أنجلس و مستشفیات 

عند فئة  0.72ته هرت النتائج أن المقیاس یتمتع بصدق عال بلغت قیمظأ .من اآلباء 337على  مراهق و 220على

في مجال البحث،  لیقّر الباحثون صالحیة المقیاس لالستعمال سواء كان ذلك .عند آبائهم 0.91المراهقین و 

قمنا   ,Varni James & al) (2007 نفس النتائج أسفرت علیھا دراسة و. التجارب السریریة أو الممارسة العیادیة

صیاغة العبارات باللغة العربیة من خالل تقییم المحكمین، سعینا لحساب بترجمة المقیاس للتأكد من صحة الترجمة و 

    .ثبات المقیاس

  : الثبات - 
عادة التطبیق طریقة و الداخلي االتساق طریقة :طریقتین لىعC.M   PedsQlیاسمق لحساب ثبات اعتمدنا  وإ

    .(SPSS. Ver 12. Fr)في العلوم االجتماعیة  اإلحصائیةبرنامج الحزم  طریق عن الثبات حساب و تمّ  .التطبیق

  :التاليك النتائج جاءتو 

 :الداخلي االتساق طریقة  -
          یاسيمقحول Alpha Cronbach كرونباخ  ألفاـ ل الداخلي االتساق معادلة طریق عن النتائج جاءت

C.M   PedsQl كما یوضحه الجدول الموالي الموجھ احدھما للمراھق و اآلخر إلحدى أبویھ :  

  عند المراھقین و آبائھم C.M   PedsQlمعامالت االتساق الداخلي لمقیاس یوضح  ):13( جدول
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العدد  متوسط الحسابيال انحراف معیاري التباین αقیمة 
بنود

   
  المراھق  اآلباء  المراھق  اآلباء  المراھق  اآلباء  مراھق  اآلباء

 المقیاس الكلي 27 50.55 47.38 14.04 13.64 197.2 186.3 0.93 0.93
  األوجاع و األألم 02 3.32 2.14 2.12 1.84 4.52 2.40 0.94 0.96

 

  الغثیان 05 9.52 7.85  3.80 4.02 14.49 16.19 0.95 0.95
  اإلجراءات العالجیة 03 6.02 5.47 1.96 2.07 3.84 4.31 0.99 0.98
  حصر العالجيال 03 3.97 4.02 1.71 1.66 2.93 2.75 0.94 0.89
  مخاوف و انشغاالت 03 6.55 6.64 2.90 2.93 8.43 8.59 0.95 0.94
  معرفیة صعوبات 05 8.20 8.32 2.35 2.29 5.56 5.25 0.80 0.75
  إدراك مظھر الجسد 03 6.20 6.20 3.43 3.46 11.80 11.98 0.97 0.98
 االتصال 03 6.73 6.70 2.31 2.08 5.35 4.33 0.95 0.93

، حیث بلغت قیمة معامل االتساق بدرجة جد مرتفعةت مقبول ابثبC.M   PedsQlجودة الحیاة یمتاز مقیاس

أما فیما . سواء كان بالنسبة للمقیاس الموجه للمراهق أو ذلك الموجه إلحدى آبائهم 0.93الداخلي أللفا كرونباخ 

عند  على األبعادحیث بلغت معامالت الثبات  .أیضایتعلق بالمقاییس الفرعیة، فكانت معامالت ثباتها مرتفعة 

اإلجراءات  حصر(، )0.95/0.95الغثیان (، )0.94/0.96األوجاع و اآلالم : (المراهق ثم اآلباء على التوالي

صعوبات معرفیة (، )0.95/0.94وف واالنشغاالت المخا(، )0.94/0.89 المعالجة(، )0.99/0.98العالجیة 

  . )0.95/0.93االتصال (، )0.97/0.98إدراك المظهر الجسدي ( ،)0.80/0.75

قیم معامل اتساق داخلي ألفا  ما، كما أظهرت اإلحصاءات الشاملة عن بنود المقیاس في حالة حذف بند

كما هو موضح عند آباءهم  0.93و  0.92بالنسبة للمراهقین، و بین  0.94و  0.93كرونباخ مرتفعة تتراوح بین 

     .على التوالي )23، 22(في الملحق  ةول المرفقافي الجد

دالة إحصائیا حتى عند  (ANOVA)من خالل تحلیل التباین أحادي االتجاه  «F» التباین قیمة تحلیلو جاءت 

كما ) F=11.552(أو ذلك الموجه آلباء ) F=8.950(سواء بالنسبة للمقیاس الموجه للمراهقین  0.00مستوى الداللة 

ما یجعل   PedsQl C.M مقیاس توجد فروق بین األفراد في استجاباتهم لبنود علیهو  .ھو موضح في الجداول أدناه

  . ما أكدته قیمة معامل الثبات لـ ألفا كرونباخ وه و ،المقیاس ثابت

  C.M   PedsQl لمقیاسي  (ANOVA)تحلیل التباین أحادي االتجاه  ):14( جدول

 
Somme 
des carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

  
تحلیل التباین 
أحادي االتجاه 
(ANOVA) 

    لمقیاس
PedsQl C.M  

الموجھ 
  للمراھقین

Entre les personnes 241.125 33 7.307     
Intra-population Entre 

éléments 106.882 26 4.111 8.950 .000 

  Résidu 394.081 858 .459     
  Total 500.963 884 .567     
Total 742.088 917 .809     
Moyenne générale = 1.8725 
 La matrice de covariance est calculée et utilisée dans l'analyse. 

  

 
Somme 
des carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

التباین  تحلیل
أحادي االتجاه 
(ANOVA) 

    لمقیاس
PedsQl C.M  

Entre les personnes 227.705 33 6.900     
Intra-population Entre éléments 142.647 26 5.486 11.552 .000 
  Résidu 407.501 858 .475     
  Total 550.148 884 .622     
Total 777.853 917 .848     
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Moyenne générale = 1.7549 
La matrice de covariance est calculée et utilisée dans l'analyse. 

باء الموجھ آل
 لمراھقین

   

 :التطبیق و إعادة التطبیق طریقة  -
یوم تّم إعادة تطبیق  15، و بعد و أبائهم) 34=ن(تم تمریر المقاییس في التطبیق األول على العینة المعتمدة 

بین نتائج التطبیقین  Pearsonو قمنا بحساب معامالت االرتباط بیرسون ) مراهقین و آباء(المقیاس على العینة نفسها

بین  C.M  PedsQl  لمقیاس نتائج حساب معامالت االستقرار باستخدام معامل بیرسون و أسفرتاألول و الثاني، 

ارتباط  تمعامالو هي . آلبائهم) 0.97(بالنسبة للمراهقین، و قیمة  )0.98(قیمة  التطبیق األول و التطبیق الثاني

   0.01و دالة عند ظهر عالقة قویة ت ة،مرتفع

بین   تراوحتجمیع أبعاد المقیاس بالنسبة ل امرتفعبین التطبیقین؛ األول و الثاني معامل االرتباط  جاء كما

  . بالنسبة لآلباء) 0.96(و ) 0.85(بالنسبة للمراهقین، و بین ) 0.95(و ) 0.82(

 C.M   PedsQl على أبعاد مقیاسيمعامالت االرتباط بین نتائج التطبیقین األول و الثاني  ):15(جدول 
  التطبیق  
  
  
  
 

  

   األوجاع  
  و األألم

اإلجراءات   الغثیان
  العالجیة

 المخاوف  المعالجة
  االنشغاالت

صعوبات 
  معرفیة

إدراك مظھر 
  الجسد

  االتصال

        األوجاع
  و األألم

                0.82:م
: آ

0.85  
              940.:م    الغثیان

  0.94:آ
اإلجراءات 

  العالجیة
            0.84:م    

  0.89:آ
          0.88:م        المعالجة

  0.86:آ
   المخاوف

  االنشغاالتو
        0.94:م        

  0.95:آ
صعوبات 

  معرفیة
      0.87:م          

  0.90:آ
إدراك مظھر 

 الجسد 
     0.95:م             

    0.96:آ
  0.89:م                االتصال

  0.87:آ
 أباء :أمراھق                   :ماألبعاد          بالنسبة لجمیع ) ثنائي الحد( 0.01االرتباط دال عند    

 التباین و قیم تحلیل ،C.M   PedsQlجودة الحیاة لمقیاس  α  ألفا كرونباخـ لاالتساق الداخلي  و انطالقا من

«F» 0.01عند دالة الو  قویةالو معامالت ارتباط بیرسون ، 0.00إحصائیا حتى عند مستوى الداللة دالة ال .       

  . مرتفع ثابتیمتاز ب مقیاسالنخلص إلى أن ؛ مؤشرات دالة على تجانس النتائجو هي 

تمتاز بصدق و ثبات مرتفعین، ما یدل على ، C.M   PedsQl  و من هنا یتضح أن الشروط القیاسیة لمقیاسي »

  . صالحیة استخدامه في جمع البیانات عن جودة الحیاة عند مرضى السرطان
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    PedsQl C.M  ةكیفیة تقییم نتائج مقیاس جودة الحیا -)2
 تكون االستجابة ذاتیة یجیب. 4إلى  0تعطى للمراهق خمس اختیارات لإلجابة و لكل اختیار درجة تقابلها من 

علیها المریض و إحدى والدیة، على أن ال یتّم مناقشة أسئلة المقیاس بین اآلباء واألبناء لغایة االنتهاء من اإلجابة 

  .عن البنود حتى ال تتأثر استجابة أحدهما باآلخر

         و یتم تحویل األرقام عند حسابها  4إلى  0بدائل لالستجابة من  5یقدم المقیاس : حساب نتائج المقیاس -1

  :حیث 100إلى  0و معادلتها بقیم من 
            0  =100،           1  =75 ،            2  =50،           3 =25 ،           4  =0  

 108یتم تقّیم نتائج المقیاس من خالل مقارنتها مع اكبر درجة یمكن تحقیقها على المقیاس ككل و المقدرة بـالدرجة 

 -0[ و بعد تحویل النتائج التي تنحصر في المجال . ائج و التي تشیر إلى ادني مستوى لجودة الحیاةقبل تحویل النت

تشیر إلى أكبر قیمة یمكن تحقیقها و التي تدل على أقصى مستوى جودة حیاة یمكن  2700، فإن الدرجة ]2700

  .إلى ادني مستوى جودة حیاة 0بلوغه، في حین تشیر القیمة 

متوسط القیمة التي على أساسها یتم تقییم جودة الحیاة، حیث كلما كانت نتائج المتوسط  1350تمثل القیمة  »

و مستوى  دلت على وجود مشاكل أقل )2700(الحسابي على المقیاس ككل مرتفعة أكثر و تقترب من القیمة 

  . جودة حیاة مرتفع

        :تحسب النتائج حسب األبعاد من خالل المعادلة التالیة  :حساب نتائج األبعاد -2 

3- 

 :اإلحصائي التحلیل أسالیب
 استخدمناكما  .المتوسطات الحسابیة حساباللجوء ل تم في شطرها األول، فقد الدراسة أسئلة عن لإلجابة

أبعاد المقاییس  نتائج متوسطات بین الفروق داللة لمعرفةالحسابیة  المتوسطات الفروق بین لداللة" ت"اختبار 

      للعینات المتوسطات بین الفروق داللة مقاییس من یعتبركونه  ،PedsQl C.M و SEP: المستعملة في الدراسة

  تجانس عن مدى، لذا اعتمدنا على هذا االختبار أیضا للبحث المتساویة وغیر المتساویة المرتبطة، وغیر المرتبطة

 برنامج الحزم أنا الستعماللج الدراسة بیانات و لمعالجة. البحث عینتي من لكل التكراري التوزیع اعتدالیة العینتین و

 معامالت لحساب إحصائیة أسالیب من وصفه سبق ما إلى باإلضافة هذا .(SPSS. Ver. 12 Fr)اإلحصائیة 

    .والثبات الصدق

 :أدوات تقصي التوظیف العقلي -ثانیا
  Phillipe Jeammet (1993)و یعتبر. تعتبر األدوات اإلسقاطیة من أهم األدوات لتقصي التوظیف العقلي

 كما .األدوات اإلسقاطیة التي یرى فیها أدوات أساسیة لفهم التوظیف النفسيمن أكبر المناصرین و المدافعین عن 

على أن أشكال التوظیف  Debray(1997) ،Anzieu et Chabert (2004) ،Chabert (2012)   الباحثونیتفق 

الفرد في أثناء االختبار اإلسقاطي كون . النفسي التي یتم تحریكها في الوضعیة اإلسقاطیة تعكس التنظیم العقلي للفرد

  بالبعد المستجاب علیھامجموع قیم البنود الخاصة   =) بم(المتوسط الحسابي 
  عدد البنود المستجاب علیھا في البعد                                             
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فمن خالل االختبارات . اإلرصان و اإلجاباتو الموضوعیة، بین تكوین  یتأرجح بین الداخل و الخارج، بین الذاتیة

حال وسطا بین مستلزمات الواقع  )Chabert )1988اإلسقاطیة یتم حّث نشاط نفسي نلتمس من خالله كما ترى 

فهي تعتبر وضعیة حساسة بالنسبة للمریض السوماتي كون اختالالت التوازن . لداخليالخارجي و ضغوطات العالم ا

 Anzieu et)فاالختبارات اإلسقاطیة كما یرى . الخطیرة لالقتصاد السیكوسوماتي ال تشجع لدیهم اإلرصان النفسي

Chabert, 2004) إّال  - هو ما قبل الوعيألن ما یتم مقاربته في الحقیقة  - بالرغم من كونها ال تستكشف الالوعي
انه یمكن  وصفها كسیرورة تحلیلیة مختصرة، تعطي للفرد حریة قول ما یریده دون ضوابط زمنیة و تسمح بظهور 

و تبعا لألهداف المسطرة في الدراسة الحالیة فإن اللجوء الستعمال األدوات اإلسقاطیة یعتبر جد . الرموز الكامنة

العقلي و ما  اإلرصاننوعیة الفضاء الخیالي، القدرة على : ذي تتمثل أبعاده فيأساسي لتقصي التوظیف العقلي و ال

و هو ما یوضحه الشكل  فعالیة الدفاعات أخیراو تمثیلة، / عاطفةو ربط  ، ترمیزعاطفیةیندرج عنه من  دینامیة 

  :الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 مخطط توضیحي لمحددات التوظیف العقلي  )  : 15(شكل رقم 

 الفضاء الخیالي- 1 فعالیة الدفاعات - 3

 الدینامیة العاطفیة 
 

تمثیلة/ربط عاطفة للنزوات الجنسیة ( الترمیز 
)و العدوانیة  

 التعیین المحدد للنزوة

المحتوى الكامن،القطعة المدركة في 
  .البطاقة التي تبنى علیھا التمثیلة

النزوة المسافة الفاصلة بالمقارنة مع 
 .التي شكلت ھذه التمثیلة

 

محور التعبیر عن 
 GDA:Aaالعدوانیة 

 النوعیة الصریحة لإلجابة

محور التعبیر النزوي 
GDA:Aep  

  التوظیف العقلي

 العقــلنة - 2
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  اختبار الروشاخ : األداة اإلسقاطیة -1
كعینة من السلوكات األكثر غنى و األكثر تعددا " الروشاخ   Nina Rausch de Traubenbergتعرف

االجتماعیة التي یسمح ، ، المعرفیة، االنفعالیةاإلدراكیةللوجهات التي یمكن الحصول علیها، فالتفاعل بین السیرورات 

من جهته  Tychey de و أكد  (Rausch de Traubenberg,1993, p.13) "الغنى تشكل ضمانة هذا باقتنائها

یمكن استعماله بهدف بحثي حیث یسمح بمقاربة سیرورات التوظیف العقلي، "الكبرى للروشاخ و الذي  األهمیةعلى 

   (Tychey de, 1997, p.40)." دون إحداث اضطراب أو تشویش في دینامیة العالقة مع العمیل

  

وقد استند . الحبرأي بقع   (Kleks) تحت تسمیة) 1921( تم تصمیم االختبار من طرف هرمان روشاخ

بأن فعل اإلدراك یكشف عن میكانیزمات نفسیة للفرد من خالل عالقته  لوضع االختبار على المسلمة النظریة القائلة

 لبقع الفرد إدراك یعكس حیث الشخصیة، و اإلدراك بین العالقة افتراض أساس على الروشاخ اختبار و یقوم .بالعالم

 خبراته و الفرد بحاجات مرتبطة بغموضها الستجابات البقع استثارة خالل من وذلك النفسیة، وظائفه طبیعة الحبر

 تستوجب اجتماعیا مقننة موضوعات لیست البقع أن ذلك المختلفة، للمثیرات لالستجابة المعتادة وأسالیبه السابقة

  .ثقافیا مقبولة أو محددة استجابات

 تتكون الجانبین، المتناظرة الحبر لبقعة مشابهة بقعة على منها كل تحتوي بطاقات عشر من الروشاخ تكونی 

 في لونیة،الالّ  بالبطاقات تعرف والتالزم التظلیل من مختلفة درجات على والرمادي األسود اللونین من منهاسة خم

   التظلیل من مختلفة درجات على أیضا ذلك و أخرى ألوان إلى إضافة اللونین نفس من األخرى الخمس تتكون حین

   .اللونیة بالبطاقات تعرف و التالزم و

اإلسقاطي ویعكس الواقع الداخلي للفرد بحیث یأخذ بعین  إلىفكون اختبار الروشاخ یتجه من اإلدراكي 

. أو هشاشتها، التكیف مع الواقع الخارجي االعتبار كیفیة تسییر القلق و نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة، مدى قوة األنا

 ,Vermeylen et al). فان كل هذه النقاط تجعل من االختبار كمساحة الختبار العملیات الترمیزیة لدى الفرد

2005, p.390).  العقلنة ألجل فهم نوعیة عمل الربط النزوي و الدینامیة المشتركة،  إطارإلظهار   أساسيفهو یعتبر

      الذي یتم من خالله تحدید نوعیة الهوامات األخیرتي تعتبر كمرجعیة لتقصي ما قبل الوعي، هذا هذه المعاییر ال

فاللجوء الستعمال الروشاخ یسمح بتعمیق و إظهار جوانب التوظیف النفسي  ،(Roussel, 2006, p.27)." و فقرها

تدفع الفرد تبعا لغزارة فضاءه الخیالي ما قبل "للفرد كالعقلنة، حیث تستثیر التعلیمة لدى الفرد قدرات ترابطیة كونها 

العالئقیة، عواطفه،  السیناریوهات كذا الواعي و مرونة دفاعاته على إخراج العناصر المعاشة إلى السطح، و

  (Tychey, 1994, p.20)". و الحاضرة، و كذا استحضار بعض الصراعات استثماراته للمواضیع السابقة

یعمل على توضیح المیكانیزمات النفسیة  الروشاخ كون إلى تستند التحلیلیة المرجعیة ناحیة أخرى، فإن و من

أو على العكس من ذلك؛ جمود و عدم تغیر  - إن وجدت- تغیراتفهو یسمح بمالحظة دینامیة ال. بین ذاتیة الداخلیة و

 ,Bacque) في الحالة النفسیة و صعوبة في استثارة الصراع في النزوات الجنسیة و العدوانیة و صعوبة العقلنة

2008, p.10) .و استیضاح التغیرات الحاصلة على مستوى التوظیف النفسي  من هنا فان الروشاخ یسمح بلمح و   

 ,Gaudriault) دراسةعلیه  و هو ما أكدت، و أخرى أو بین حال و حال العقلنة بصفة خاصة بین وضعیةو 
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تعدیالت على مستوى التوظیف أو ال التغیرات حساسیة الروشاخ إلظهارحول  (Tychey, 2010) دراسة و (2007

  .وجدت إنو البعدي  بین التطبیق القبلي النفسي

و باإلضافة إلى ما أقرته المدرسة الباریسیة نحن فضلنا االستناد الختبار الروشاخ في دراستنا، ذلك أنه  إنو 

 ,Diwo (1997) ،Tychey (1997؛ الروشاخمعظم الدراسات التي أنجزت بواسطة اختبار للبسیكوسوماتیك، فإن 

2010) ،Tychey, Diwo et Dollander (2000) ،Sultan et Porcelli (2004) ،Bacqué (2008)، 

Smaniatto (2008) ، Xardell-Haddab (2009) إمكانیةتؤكد على  إلى غیرها من الدراسات في المجال 

البحثیة مع ضرورة تقصي التغیرات من  أوسواء كان ذلك في الوضعیة العالجیة ، تقصي التوظیف العقلي من خالله

  (Gaudriault, 2007) إلیه أشارخالل التغیر في نوعیة االستجابات و لیس من خالل التغیر الكمي فقط كما 

مما یبعدها عن الموضوعیة التي  لتدخل العوامل الذاتیة فیهاو بالرغم من االنتقادات التي وجهت للروشاخ 

مع  تمصداقیته تأكدإّال أن  اإلحصائیة الناحیة منا صدقه و ضعف المعنى الدقیقیجب أن تتوفر في االختبارات ب

       ، خاصة بعد مقارنته نتائجه بنتائج االختبارات الموضوعیةو االعتراف بدقته كأداة تقییمیة تكرار استعماله مرور

 في المجال الطبي و التناوالت خاصةیته على فعال و أكدوا. المعروفة بخصائصها السیكومتریة الجیدة المقاییسو 

لباقي أدوات  كأداة مكملةه بضرورة استعمال Sultan (2004) و یرى Sultan Porcelli (2010). دیةسالنفسج

و كفایة المقاییس لتقصي التوظیف النفسي، فهي محدودة ال یمكنها الوصول تالءم و انطالقته في ذلك عدم  ،البحث

معیار جید یمكن الوثوق به شرط االعتماد على بروتوكوالت محددة و یقّر بأن الروشاخ  .لمحتویات الالشعور

لذا و ألجل المقاربة الشكلیة و تقییم برتوكول الروشاخ فقد تم االعتماد على أحدث . باالستناد ألصحاب االختصاص

بمراجعتها، تمثل الكتاب  N.Rausch de traubenberg و C. Chabertالكتب حول الموضوع و التي قام كل من 

 Nouveau manuel de cotation des formes au»األول في الدلیل الجدید لتقییم أشكال الروشاخ 

Rorschach »  للباحثینC.Azoulay ,  M.Emmanuelli (2012)   ، و تمثل الكتاب الثاني في دلیل اختبار

لمجموعة  «Manuel du test de Rorschach : Approche formelle et psychodynamique» الروشاخ

  Richelle Jacqueline et coll   (2010) من الباحثین

  : المرجعیة المعتمدة لتمریر اختبار الروشاخ لتقصي التوظیف العقلي -1-1
     تم االستناد إلى نظریة التحلیل النفسي التي تعد المرجعیة األساسیة في الشطر الثاني من الدراسة الحالیة    

 Claude.de Tychey، إضافة إلى ما اقر به و سنعتمد لتمریر اختبار الروشاخ على الطریقة الكالسیكیة التحلیلیة

et Joelle Lighezzollo (1983) هذا النوع من التمریر مقاربة عدة لیمكن حیث  .في المجال السیكوسوماتي

نوعیة الفضاء الخیالي، : السیكودینامي هاجانب فيالدراسة الحالیة التي تشكل فرضیات  وتفرعات للتوظیف العقلي 

و  فعالیة  تمثیلة/عاطفة، الترمیز و الربط عاطفیةالعقلي و ما یندرج عنه من  دینامیة  اإلرصانالقدرة على 

   .الدفاعات

  :مراحل على ثالثمر تطبیق اختبار الروشاخ و ی

            العاشرة مع تسجیل وضع البطاقة، طریقة تقلیبهامن األولى إلى تمریر البطاقات بالترتیب  :المرحلة األولى 

  .  تسجیل الزمن و
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یبدأ  الذي ثم القیام بالتحقیق) المكان، المحددات، المحتوى(ثالث أعمدة تسجیل االستجابات وفق  :المرحلة الثانیة 

التحقق بغرض . تزال في ید المفحوص في ترتیب تنازلي لحد البطاقة األولى بعد االنتهاء من البطاقة العاشرة التي ما

تدوین االستجابات التي یضیفها ل إضافةاالستجابة  معرفة محتوىو  العوامل المحددة لإلدراك، حول مكان االستجابة

  .في أثناء التحقیق أن وجدت العمیل

البطاقتان اللتان ، البطاقتان المرفوضتان لدیه، مفضلتان لدیهیطلب من العمیل اختیار البطاقتان ال :المرحلة الثالثة

  في كل الحاالت لماذا؟   و .البطاقتان التي یسندهما لنفسه، البطاقتان التي یسندهما لألم، یسندهما لألب

  : ستخراج مؤشرات اختبار الروشاخ لتقصي التوظیف العقليالالمرجعیة المعتمدة  -1-2
و ما یندرج  العقلي اإلرصاننوعیة الفضاء الخیالي، القدرة على (المذكورة أعاله  للنقاط ألجل التناول بالتحلیل    

من خالل ما تّم جمعه في  )دینامیة نزویة، الترمیز و الربط بین العواطف و التمثیالت و  فعالیة الدفاعات عنه من

 ,Tychey: من المحللین و التي تعتبر حسب العدید عدة مؤشرات إلىبروتوكول الروشاخ فإننا سنستند 

Rebourg,Vivot (1992)، Diwo (1997) ،Lighezzollo et de Tychey(2004) ، Tychey (2010)  ...

 :سنعتمد على حیث  مكملة لبعضها البعض

 .بالنسبة الختبار الروشاخ في المجال السیكوسوماتي 1983مند  زمالئهو  de Tychey أعّدهاالمؤشرات التي  -

  . الروشاخ تطبیق في  Rausch de Traubenberg et Coll (1990); (1991) ألعمالباالستناد  -

 Indice (IES)الرمزي اإلرصانالوظیفة الرمزیة فإن مرجعیتنا في ذلك؛ مؤشرات  بخصوص أما -

d'Elaboration Symbolique  (1968) التي قام CASSIERSبعد ذلكو راجعها  بتطویرها                  

)1992( Tychey Et Coll de الباحث بإضافة  معیارین جدیدین و قام. 

  :التوظیف العقلي في ضوء اختبار الروشاخمؤشرات  -1-3
فان مقاربة النشاط العقلي إنما یتم من   de Tychey & al (1991)و Bergeret (1974) أعمال بإتباع

   .الفضاء الخیالي، العقلنة، فعالیة الدفاعات: أبعادخالل ثالث 

 Chabert (1983, 1988)، Rausch de سابقا إلیهشرنا أكما  األعمال سمحت العدید من و قد

Traubenberg et coll (1990) ;(1993)،  أعمالو لكن خاصة de Tychey, Rebourg  et Tychey, 

Diwo et Dollander (2000), Vivot (1992)  de  حول أجرأة مفاهیم العقلنة و الفضاء الخیالي من خالل

و فیما یلي توضیح لهذه المؤشرات حسب كل  .اختبار الروشاخ باستخراج عدد من المؤشرات لتقییم التوظیف العقلي

  .التوظیف العقلي أبعادبعد من 

  )10الملحق رقم (: الفضاء الخیالي - 1-3-1
 de Tychey et collأشار إلیها  التيالفضاء الخیالي  على فقرتم استخراج عدد من المؤشرات الدالة 

  :و تتمثل في  (2000 ,1992)
     )منخفض ج(بار تعلى االخ العامة اإلنتاجیةانخفاض في  -

 نقص االستجابات المنتمیة للقطب الحركي، أي تلك التي تدمج الحركة  -

 )%+ش(  و الشكلیة )شا( زیادة االستجابات الشائعة -

 .األحمررد فعل مبالغ فیه للون و الذي یشهد علیه من خالل صدمة اللون و صدمة اللون  -
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  . االستجابات التشریحیة ارتفاع -

  :مكملة تتمثل في أخرىمؤشرات  ،Rausch de Traubenberg et coll (1990) ;(1993)و أضافت 

  % حیو ارتفاع االستجابات الحیوانیة -

 .)ذات شكل تجریديالمرجعیة المتكررة للتناظر، محتویات (  ةبطاقتعقلن مفرط مقابل ال -

 ).للبطاقاتالمحتوى الكامن استیعاب  ىالقدرة عل عدم أي( البطاقاتغیاب الحساسیة لرموز  -

  :إضافیینمؤشرین  de Tychey et coll (1992, 2000)و یقترح 

 )للمواضیع، مرجعیة شخصیةنوع من التعبیر المتضمن لدالالت االنتقاد ( االنسحاق بالواقع  -

 )إسقاطي - إدراكيانزالق ( خیالي زائف أو الشبه خیالي -

فإنه یتم االستناد لخمس مؤشرات  Diwo (1997, pp:131,132) إلیهعلى غرار ما ذهبت  و و كحوصلة

  : لتقییم الفضاء الخیالي و علیه

l ج)R:( على االختبار مرتفع، كلما كان الفضاء الخیالي ثریا، و العكس بالعكس فكلما  اإلجماليالعدد  كلما كان

  .منخفضا كلما كان الفضاء الخیالي فقیرا عدد اإلجاباتكان 

lT.R.I: نمط الخبرة  (Type de résonance intime) التي  اإلجاباتالعالقة بین مجموع  هي الصیغة التي تقیم

) ل، ل ش، ش ل، َل، َل ش، ش لَ ( التي تشیر للون ترجیح اإلجابات و مجموع ) حربشر(تشیر للحركات البشریة 

، )1/0أو  1/0، 1/1(، یمیل نحو التضیق )0/0(من النمط المضیق  یكون أنیمكن  فهذا النمط للصدى الحمیمي. 

،  0> أو  0=كانت  إناللونیة  اإلجاباتأو متمددة حسب مجموع  خالصةو تكون ) عندما تهیمن الحركة(انطوائي 

  . 0>أو  0=الذي  حر بشرأو متمددة حسب مجموع  خالصةو تكون ) عند هیمنة اللون(انبساطي 

نمط الخبرة یمیل ، كلما كان الفضاء الخیالي ثریا، و كلما كان امتمدد) T.R.I( نمط الخبرة و علیه فكلما كان

           كانت هناك صالبة في التوظیف العقليو  كلما كان هذا الفضاء الخیالي فقیرایكون مضیقا أو نحو التضیق 

  ...و الدفاعات

انبساطي المتمدد  أوانطوائي  T.R.I: ثراء الفضاء الخیالي في مؤشرات Diwo(1997)و بأكثر دقة تحدد 

           ،1من اكبر ) قطب اللون لالنطوائي و قطب الحركة لالنبساطي(القطبین  إحدىصراحة، بمعنى أین یكون 

، أو متمدد على یكون من النمط المضیق أو یمیل نحو التضیق T.R.I ، فإنو العكس، كمؤشر لفضاء خیالي فقیر

  .  1من  أقل) اللون لالنطوائي و الحركة لالنبساطي(القطبین  إحدىنحو ضعیف، بمعنى أین یكون 

  lحرحیو +حر بشر(K +k ) : حربشر، حر ج، ( الحركة إلىالدالة على القطب الحركي، بمعنى  اإلجاباتمجموع

مرتفعة، كلما كان الفضاء الخیالي ثریا، و على العكس، فكلما كان  اإلجاباتفكلما كان عدد هذه ) حرحیو، حرشيء

  .هذا العدد ضعیفا كلما كان هذا الفضاء فقیرا

 lش% )F%(:  المشیرة للشكل مهما كانت نوعیته  اإلجاباتنسبة)كانت هذه كلما . )-أو ش+ ش لشكلمحددات ا

النسبة مرتفعة، كلما كان الفضاء الخیالي فقیرا، كونها تحتل مكانة اللون و الحركة التي تعكس ثراء الفضاء الخیالي، 

ن من نوعیة جیدة یشیر للتشبث بالواقع الموضوعي و ضیق في و یك ال أنذلك  إلى إضافةلبة الشكل و الذي یمكنه غف

  ...الفضاء الخیالي
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l حیو% )A%(:  كلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كلما كان الفضاء الخیالي  أیضاالحیوانیة، هنا  اإلجاباتنسبة

  ...فقیرا

وبحسب عدد المؤشرات . أفراد المجموعتین التجریبیة و الضابطة حول هذه المؤشرات سنقوم بتسجیل نتائج ®

ثم نقوم بمقارنة  .عینة من المجموعتیننستنتج غنى أو فقر الفضاء الخیالي ألفراد ال الموافقة للمعطیات المعیاریة

و الضابطة كل على حدا، ثم مقارنة المجموعتین  الفضاء الخیالي بین تطبیق قبلي و بعدي للمجموعة التجریبیة

  . عند المجموعتین بعد إدخال المتغیر التجریبي لمالحظة إن كان هناك أي تغیرات في الفضاء الخیالي

  : العقلنة - 1-3-2
، kaes (1981)ركز و قد مفهوم، اللعقلنة باالعتماد على التعاریف المقدمة حول لالمشكلة  األبعادتم استخراج 

 Jeammet et Birot (1994)، Marty(1990)،Debray (1990, 1991b)، Bergeret (1992)  في تعریفھم
للعقلنة، كما  أساسيهر الرمزي للنزوات العدوانیة والجنسیة كمظ اإلرصانعلى التعبیر النزوي و أیضا على بعد 

 de Tychey etسعى  األساسو على هذا  .في العقلنة أساسينشاط الربط بین العاطفة و التمثیلة كبعد  أشاروا إلى

coll (1992) و Diwo (1979) ،الترمیز الجنسي  لتحدید المؤشرات الخاصة بالعقلنة و المتمثلة في التعبیر النزوي

و لمقاربة نوعیة . حیث یتم تقییم هذه األبعاد وفقا لعدة محاور. العواطف و التمثیالتاالرتباط بین  و العدواني،

  :العقلنة، سنستند للعناصر المشكلة من الروشاخ

النزوات   إسقاط"ـ النزوي ک التعبیر N.Rausch de Traubenberg et al, (1990)تعرف  :التعبیر النزوي -1

أو مسیرة بالعملیات  المرتبطة أو غیر المرتبطة، إن كانت تحت سیطرة السیرورات األولیة[...] اللیبدیة وكذا العدوانیة،

شبكة الدینامیة العاطفیة ( الباحثة كمرجعیة، فإنه یتم مقاربة هذا التعبیر بفضل شبكتین و باالستناد ألعمال". الثانویة

      . قامت الباحثة بتطویرهما )التي یندرج تحتها محورین
  

  GDA:Aepمحور التعبیر النزوي : شبكة الدینامیة العاطفیة –)أ
Grille de la Dynamique Affective: Axe de l'expression pulsionnelle  

   GDA:Aaمحور التعبیر عن العدوانیة: شبكة الدینامیة العاطفیة –)ب
Grille de la Dynamique Affective: Axe de l'agressivité  

 )1- 11م الملحق رق( محور التعبیر النزوي –) أ
  .التعبیر النزوي الموضوعي، التعبیر النزوي الالموضوعي: في هذه الشبكة، نمیز بین سجلین

ó– التعبیر النزوي الموضوعي:  
و التعبیر النزوي الموضوعي یمكنه ) بشر، حیو، بشرج، حیوج(و تختص بمحتویات في حالة حركة، كلیة أو جزئیة 

  .صریحا أو حیادیاأن یكون 

  :، یمكن تمییز ثالث حاالتالتعبیر النزوي الصریحففي حالة  *

ضحك، جري، (تشتمل على فعل حركي استجابة دینامیة الحركة النزویة تسند لشخص واحد، و تتظاهر في �

  1وهذه االجابة یتم تقدیرها بـ ...) النظر،

  2هذه اإلجابة یتم تقدیرها بـ ...) دبین صاعدین.(لعدة أفراد دون أن تكون تفاعالت بینهمالحركة تسند �

  3هذه اإلجابة تقدر بـ ...) یتبادلون، یلعبون مع بعض، یتعاونون(  عدة أفراد یدخلون في عالقة�

  :في حالتین "حیادیة"و بالعكس، فإن الحركة النزویة تعتبر  *



3 

  ...)حیوانات مسحوقة؛ مقتولة، خفاش بالظهر، إنسان نائم أو مستلقي(وضعیة ، غیاب الحركة�

ذراعین  متأرجحتین،  فم مفتوح،(. عندما یكون التعبیر النزوي في كل هذه الكیفیات لدیها كدعامة تمثیلة جزئیة�
 ) ...عینان تنظران، رجالن متباعدتان، فراشة فاتحة جناحیھا 

ó– مادة، شيء، لباس،( و تشمل المحتویات الجامدة  :الالموضوعيالتعبیر النزوي(...  

، فإن العناصر الجامدة تدخل في الفعل دون ضرورة اللجوء للدخول في حركة التعبیر النزوي الصریحفي حالة  �

  ...)  قطرات دم سائلة، ثلج ذائب، بقع حبر مبعثرة أو مرشوشة، بركان ثائر(

ضح من خالل محتویات تمثل العناصر الطبیعیة أو المصنعة الحاملة لدینامیة ضمنیة یت التعبیر النزوي الحیادي �

  ...) صاروخ، بركان( ولكن لیست في نشاط 

  )2- 11الملحق رقم ( محور التعبیر على العدوانیة –)ب
التعبیرات النزویة من بالرغم من إدراج هذا المحور في الخانة السابقة فقد تّم عزلها من أجل مالحظة إن تمت تصفیة  

  .العدوانیة الموضوعیة، العدوانیة الالموضوعیة، العدوانیة الكامنة: و نمیز ثالث سجالت. العدوانیة أم ال

ó– العدوانیة الموضوعیة:  
و تشیر للتعبیر عن العدائیة أو التدمیر المعبر عنها من خالل التمثیالت في حالة الحركة، كلیة أو جزئیة سواء حدث 

  .أم لم یحدث تفاعل

  ...)شخصان یتصارعان، وحش مخیف،(إن كان المحتوى یشمل على فعل حركي  "نشطة"تعتبر 

  ....)حیوان مشرح، مذبوح، شخص مقطوع الرأس(عند التعرض أو وقوع الفعل عدائي  "سلبیة"أو  

ó– العدوانیة الالموضوعیة:  
  .أو الظواهر الطبیعیة یعبر عن العدوانیة من خالل المحتویات الممثلة لقوى التدمیر

  ...)العاب ناریة، بركان ثائر(عندما تكون النهایة الحتمیة للفعل هدامة أو محطمة  "نشطة"و یقال عنها 

  ...) دم مكلكل، بقع حبر مبعثرة(عندما تكون التمثیلة كنتیجة لفعل عدواني على محتوى جامد  "سلبیة"و  

ó– العدوانیة الكامنة:  
یكانیزمات العدوانیة أین ال تسمح م االستجابات ذات الرمزیة الفمیة، الشرجیة، التناسلیة، القضیبیة،و تتضمن كل 

دم، رأس تنین، ساحرة، مشعوذة، نمر، . ( ، كما أن تقییم السلبیة و النشاط یستحیل تحدیدهاالعزل بالتعبیر الصریح

  ...) عقرب، قط بمخالب، اسنان بارزة

         التقدیرات، نقوم بحساب الدرجات المتحصل علیها من طرف أفراد العینتین مجامیع هذهو على غرار  ®

         و المرتبطة بالتعبیر النزوي الموضوعي و الالموضوعي، الصریح و الحیادي، و تعبیر العدوانیة الموضوعیة

  . و الالموضوعیة  النشطة، السلبیة و الكامنة

بین قیاس قبلي و بعدي ألفراد العینة التجریبیة وكذلك بالنسبة في المحورین  نقوم بمقارنة الدرجات المتحصل علیها

كما سنقوم بحساب نسبة كل فئة من هذه الفئات بالنظر إلى مجموع االستجابات ألجل  .للعینة الضابطة كل على حدا

  . ضبط أفضل لما تّم التوصل إلیه

  : التـرمـــیز -2
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كمرجعیة حول هذا المحور، سندرس نجاح أو عدم نجاح الترمیز  Cassiers (1968)باالستناد ألعمال 

ألجل مقاربة  و ).4- 11الملحق رقم (و العدوانیة )  3-11الملحق رقم (القضیبیة و األنثویة : للنزوات الجنسیة

  :و یتمثل في مستوى و نوعیة الترمیز، وضع الباحث عاملین من خاللهما نتوصل إلى تحدید ذلك،

 .ة بالمقارنة مع النزوة التي شكلت هذه التمثیلةالمسافة الفاصل  ) أ
مثال، فیما یخص الترمیز لألنوثة، فإن المسافة بین التمثیلة و النزوة تكون أكثر اتساعا  II (Ddi)في البطاقة  

یقول عضو ذكري  أو كأن .»الخام«أین تظهر النزوة في حالتها " رحم"منه في المحتوى " قارورة عطر"في االستجابة 

مثال و التي تعتبر عن النزوة الجنسیة بطریقة فضة، في حین یشیر القول بدال عن  VIالجانب العلوي للبطاقة في 

  .عن عمل إرصان رمزي جید، قیتارة ذلك عصا أو صاروخ

أو كلبان  مثال تمتد من امرأة إلى امرأتان تتصارعان، VIIIو الشيء ذاته بالنسبة للجانب العدواني، ففي البطاقة  -

  (De Tychey, 1991, p.101).ینبحان إلى أسد

 )  5الملحق رقم : (التعیین المحدد للنزوة  ) ب
، ال تظهر المسافة الفاصلة بالنسبة للنزوة الجنسیة فحسب و لكن باإلضافة إلى "قارورة عطر"في المثال السابق 

یمیز أربع  Cassiers (1968)فإن  و تبعا لهذه المعاییر،. ذلك، فإن الموضوع الذي تّم تمثیله ذو قیمة في المجتمع

أعلى  انتوافق Cو B: و التي یمنح لها ترتیبا تنازلیا من الترمیز، بحیث (E-D-C-B)مستویات من الترمیز النزوي 

للترمیزات األكثر ضعفا   و لالستجابات الفضة القریبة من التعبیر النزوي ان تشیر فE و  D، أما مستوى للترمیز

  .الخام

 x B 2مجموع اإلجابات  = Bأسد                : مثال (2+)تقیم بـ  Bكل استجابة من الصنف  �

 x C 1مجموع اإلجابات  C =    ذئب یعوي      : مثال (1+)تقیم بـ  Cكل استجابة من الصنف  �

   D x(-1) مجموع اإلجابات D =هیكل عظمي        : مثال (1-)تقیم بـ  Dكل استجابة من الصنف  �

  x E (2-)مجموع اإلجابات = Eجسد مسحوق        : مثال (2-)تقیم بـ  Eكل استجابة من الصنف  �

فهي حیادیة  ...)خفاش، فراشة، جلد حیوان(المرتبطة بالواقع المحسوس (A)أما بالنسبة لإلجابات من المستوى  �

  .على مستوى الترمیز و ال یتم تناولها بعین االعتبار لتقییم هذا المؤشر

للنزوات   (IES)مؤشر اإلرصان الرمزي، یمكن تحدید نوعیة الترمیز من خالل حساب على غرار هذه التقییماتو 

  العدد اإلجمالي للترمیزات /  (B+C+D+E)و الذي یساوي مجموع : الجنسیة و العدوانیة 
                                                                                  Σ(B+C+D+E) 
(IES) Indice d'Elaboration Symbolique = 
                                  T=Nombre total des symbolisation 

   0.5من  > IESو یمكن اعتبار الترمیز ناجحا عندما یكون المؤشر  

بضرورة اآلخذ بعین االعتبار مؤشرین إضافیین ألجل تحدید   De Tychey et al (2000)من ناحیة أخرى، یرى 

  : مستوى الترمیز

  .المحتوى الكامن، و القطعة المدركة في البطاقة التي تبنى علیها التمثیلة) ج    
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. فالترمیز األنثوي المدرك في تفصیل قضیبي ال یمكن تقدیره كترمیز ناجح بسبب انعكاس الموضوع الجنسي

  .IESفاالستجابات من هذا النوع إذا ال تأخذ بعین االعتبار لحساب 

  النوعیة الصریحة لإلجابة) د    
  .IESال تعتبر ناجحة و ال یتم إدراجها في حساب  )-ش(المقدرة بـ  Cأو  Bالمستوى الترمیز من 

  :من ناحیة أخرى، یرى الباحث بضرورة منح انتباه خاص لمستوى الترمیز لنزوات البطاقات التالیة

هل یتمكن العمیل من إدماج هذه التفاصیل في ترمیز قضیبي : بالتفاصیل القضیبیة المشبعةVI و   IVالبطاقتین�

  .الأم ) (secondariséثانوي 

  .تركیبتهما المجوفة تبعث إلى الترمیز األنثوي، IX و VIIالبطاقتین �

  .وجود اللون األحمر یبعث إلى معالجة النزوات العدوانیة، IIIو II البطاقتین �

  :و قد یذهب العمیل إلى أبعد من الترمیز، و یظهر ثالث مواقف لمواجهة إعادة التنشیط هذا

  

  .دون إرصان للنزوة العدوانیة (Traitement factuel)معالجة واقعیة و ملموسة لألحمر  °

قمع النزوات العدوانیة، خاصة إن كانت غیر مرصنة من خالل التمثیالت األخرى في (  تجنب األحمر °

  ).البروتوكول

  ). صدمة اللون األحمر( ذهول تام أمام األحمر °

) أو العدوانیة/و الجنسیة(و التي تشتمل كل اإلجابات الفضة  Eالفئة فإن ، De Tychey et al (2000)و حسب 

» اإلخفاق الحقیقي «في المقابل، فإن . أنتج تمثیلةقد  ن العمیل في هذه الوضعیةفعلى كل، فإال تعني الفشل التام، 

Le véritable ratage  یتحدد عند مستوى استحالة إنتاج التمثیلة أصال . 

بحساب كل من المحتویات التي تنتمي للحركات النزویة الجنسیة و العدوانیة ألجل تحدید مستوى سنقوم إذا  ®

)E,D,C,B( قائمة وسنعتمد في ذلك على . الترمیزيCassiers (1968) و الُمكَملة بأعمال ،R.Diwo (1997) 

على مؤشرین لإلرصان  إذاسنحصل  و هكذا، .التي قامت بترتیب مختلف أمثلة الترمیز حسب المستویات المذكورة

و الضابطة كل على حدا  و العدواني في المجموعتین التجریبیة الجنسي (IES)، و سنقوم بمقارنة (IES)الرمزي 

  . بین قیاس قبلي و بعدي

  )5- 11الملحق رقم : (تمثیلة/ ربط عاطفة -3
بقدرة الفرد للجوء "  یعبر عنها  de Tychey& al (2000)إن عمل الربط بین العواطف و التمثیالت حسب

و في الروشاخ، ." إلى السیرورات الثانویة ألجل تحقیق تسویة بین الواقع الداخلي المشكل بالعاطفة و الواقع الخارجي

و زمالئه، فإن     De Tycheyو حسب . )فق، ض، َل، ل(یعتبر المظهر اللوني للبطاقات مؤشر قوي عن العاطفة 

  :وفي هذا نمیز أربع حاالت. الطریقة التي یتم بها إسقاط العواطف تكشف عن نوعیة عمل الربط

  . لوحدها  ...)ش، حربشر، حرحیو(و نجد فیها : غیاب العواطف المرتبطة بالتمثیلة �

  .خالص فقخالص،  ضخالص،  لخالص، َل  :إسقاط العاطفة بطریقة فظة �

    ...)ل ش، َل حربشر، فق ش،(عندما یكون اللون مرتبط بمحدد شكلي  باإلرصانتبدأ العواطف  �
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       عندما ال تسیطر شحنة العواطف، و لكن تكون مضبوطة بمحدد شكلي عمل الربط ناجحاو أخیرا، یعتبر  �

   ...)  ش ل، ش َل، ش ض، ش فق، حربشر ل،(أو لوني متطابقة مع اإلطار اإلدراكي الصحیح 

         .خالیة من العواطف، الربط الناقص و الربط الناجحالتعبیرات السنقوم بحساب عدد التمثیالت البسیطة،  ® 

و ألجل تقدیر نوعیة الربط بین ). النسبة(و لمقروئیة أفضل، نقارب هذه المعطیات إلى العدد اإلجمالي لالستجابات 

ش ل، ش َل، ش ض، ش (  ین، نقوم بمقارنة عدد الربط الناجحالعاطفة و التمثیالت لدى أفراد العینة من المجموعت

  .بین قیاس قبلي و بعدي ...)فق، حر بشر ل، حرحیو لَ 

سنقوم بتسجیل نتائج أفراد المجموعتین التجریبیة و الضابطة حول هذه األبعاد الثالث، و على أساسها  نستنتج  ®

     ـوحول هذه األبعاد الثالث، نقوم بمقارنة نوعیة العقلنة بین قیاس قبلي. نوعیة العقلنة ألفراد العینة من المجموعتین

          نسبة للعینة الضابطة كل على حدا، لمالحظة إن حصل إنعاش لهاو بعدي ألفراد العینة التجریبیة وكذلك بال

  . و تحسن في نوعیتها عند المجموعة التجریبیة بعد إدخال المتغیر التجریبي

 )12الملحق رقم : (فعالیة الدفاعات -1-3-3
من  de Tychey (1982)الدفاعیة، سنستند ألعمال لآللیاتلمقاربة الطابع التكیفي في مقابل الطابع الدفاعي 

  :عناصر 5من خالل  و حسب الباحث یمكن مقاربة هذا البعد. الروشاخمؤشرات خالل 

فإن الدرجات الضعیفة . األولیةحیث تعكس فجاجة المحتویات المسقطة بروز السیرورات  :موضوع االستجابات .1

 .  النزوات الجنسیة و العدوانیة یعكس فشل العملیات الثانویة IESمؤشر ل

 .یمكن لالحتیاط اللفظي أن یضعف نجاح الكبت: شكل التعبیر اللفظي .2

البسیط و الموسع یدل على مؤشر  +%شنوعیة اإلطار الشكلي المحقق بفضل : الواقع الخارجي التكیف مع .3

 . جید لقدرة الشخص على اخذ الواقع الخارجي بعین االعتبار

فعالیة العملیات الدفاعیة تتموقع حسب سلسلة من التعبیرات التي و بالنظر لنوعیة اإلطار الشكلي و الموضوع، فان 

یمكنها أن تمتد من تعبیر التمثیالت الثانویة ذات اإلطار الشكلي الجید، إلى إسقاط  التمثیالت الفضة ذات اإلطار 

  .الشكلي السیئ و هو ما یوضح اإلخفاق التام للعملیات الدفاعیة

دراسة دینامیة البطاقة و الدینامیة بین البطاقات تسمح بإظهار : دیناميفعالیة الدفاعات على المستوى ال .4

 ...قدرة األنا على العمل من جدید بنمط السیرورات الثانویة بعد صدمة أو تنشیط للصراع

من الضروري االنتباه للعواطف التي یعبر عنها الشخص نحو التمثیالت التي یقوم : نفعالیةتقییم النبرة اال  .5

 ...)الُفكاهة، التعجب، عبارات االنزعاج (بإسقاطها 

ê- سنقوم بتسجیل نتائج أفراد . فهذه العناصر الخمس هو ما یسمح باستنتاج فعالیة العملیات الدفاعیة المستعملة

ـثم نقوم بمقارنة فعالیة الدفاعات بین . نستنتج فعالیة الدفاعات لدیهم و على أساسها. المجموعتین حول هذا البعد

قیاس قبلي و بعدي ألفراد العینة في المجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة كل على حدا للبحث إن ظهر تحسن في 

  فعالیة الدفاعات في المجموعة التجریبیة بعد دخول المتغیر التجریبي 

  :الدراسة إجراء خطوات -5
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تم االتصال بالجهات المعنیة قصد الحصول  HopeLabمن منظمة  Re-Missionالفیدیو  لعبةنسخ  استالمبعد  -

  .على الموافقة إلجراء الدراسة

 و عاملین أطباء مقیمینو  على أطباءRe-Mission  لعبة الفیدیوتقدیم موضوع الدراسة و عرضه مع عرض تم  -

بطلب من  طفل بوالیة سطیف /بالمركز االستشفائي سعادنة عبد النور أمنكولوجیا وحدة األ /مصلحة طب األطفالب

 بمصلحةو عرضها أیضا  تّم تقدیم الدراسةكما . لخضاريالبروفیسور  تحت إشراف ولبروفیسور بیوض رئیس القسم ا

             ذلك تحت إشراف البروفیسور حامدي و أمراض الدم على مستوى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور

  .و نفس الشرح قدم للمسؤولین في باقي مصالح و وحدات أمراض السرطان. البروفیسور حمودة و

مختص في مجال تقنیات اإلعالم اآللي ببعض یقوم ل القرص المدمج للعبة و محتویات نصوصقمنا بترجمة  -

مكساج باللغة العربیة حتى یتمكن المراهقین من فهم اللعبة و  دوبالج ،التعدیالت للتمكن من إعادة تسجیل الصوت

و التعلیمات  في فهم رسائل اللعبة، إذ ركزنا على الدروس قد یشكل عائقا للمراهق ماكونها ناطقة باللغة اإلنجلیزیة 

اب المقدمة في بدایة اللعبة حول كیفیة اللعب و بعض الحیل حول اللعبة و ما تسعى إلبالغه للمراهق المص

كما قمنا بترجمة كتیب . عما علیه القیام به، إضافة إلى تعلیمهم بعض مهارات اللعب و مخاطبتهبالسرطان 

   )25ملحق رقم . (المرفق مع اللعبة التعلیمات

التحقق من ألجل  و PedsQL C.M الحیاة جودة يومقیاس  SEPبالفعالیة الذاتیة لشعورترجمة مقیاس ابعد  -

كما أكد  تم تمریر المقاییس خصیصا على مرضى السرطان للمقاییس المستعملة في الدراسة،الشروط السیكومتریة 

  .ألجل حساب خصائصها السیكومتریة (Varni James & al, 2002)علیه 

بعض األطباء المسؤولین إلجراء الدراسة كل على أخذ موافقة  المقاییس من جهة و وثبات صدق بعد التأكد من -

تحدید المصالح التي یمكن إجراء الدراسة تم على إثر ذلك  ، من جهة أخرى المصالح و الوحداتمستواه في بعض 

  . فیها

شروحات تخّص  تقدیمو حول اللعبة أخذ موافقة األهل لمشاركة أبنائهم في الدراسة وذلك بعد تزویدهم بمعلومات  -

  . مشروع الدراسة

ثم تمریر أدوات الدراسة علیهم في تطبیق و التعرف علیهم، قمنا بمقابلة أفراد العینة التي تم اعتمادها في الدراسة  -  

على أفراد  Re-Mission لعبة الفیدیو، تقسیم أفراد العینة إلى مجموعتین، ثم توزیع قبلي بإتباع برتوكول خاص

  .على أفراد العینة الضابطة ،Indiana Jonesالعینة التجریبیة كما قمنا بتوزیع لعبة الفیدیو 

و بمساعدة المختصین النفسانیین اللذین كانوا في عالقة مستمرة مع المراهقین أثناء تواجدهم بالمستشفى، حرصنا  -

  .على إتمام أفراد العینة اللعبة إلى آخرها و بلوغ جمیع مستویات اللعبة، كما تمت االستعانة بهم ألجل تمریر المقاییس

بعد مرور ستة أشهر، قمنا بإعادة تمریر أدوات الدراسة في تطبیق بعدي بإتباع نفس برتوكول التطبیق القبلي كما  -

  .هو موضح فیما یأتي

  :بروتوكول الدراسة -6
و المتمثل في  هدف البروتوكول المتبع في الدراسة الحالیة للبحث عن وجود أي تغیر قد یحدثه المتغیر المستقل

بین تطبیق قبلي و بعدي لدى أفراد العینة حول شعوره بفعالیته الذاتیة و تحسن جودة  Re-missionیو لعبة الفید

ومن جهة أخرى تقصي إنعاش التوظیف العقلي الذي یظهر من خالل تحسن الفضاء الخیالي، . حیاته، هذا من جهة

و الجنسي أو التحسن في القدرة على العقلنة  و الربط بین التمثیالت و العواطف، نوعیة التفریغ النزوي العدواني
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حیث هدف التمریر المتسلسل لبروتوكول البحث . بصفة عامة و استعمال الدفاعات بطریقة فعالة في تطبیق بعدي

و المرتبطة بطبیعة  للتعرف على دینامیة خاصة، حاولنا تقصیها بتجنب مواقف عدم الثبات الجسدي و النفسي للعمیل

و ألجل تجنب . و الجسدیة  طبیق أدوات البحث و تكیفها حسب حالة المریض النفسیة، الصحیةحیث تم ت. مرضه

  :أو إصابته بالملل بسبب تعدد األدوات فقد تم تمریر بروتوكول البحث على ثالثة مراحل إتعاب المریض

البحث و تقدیم بعض بدأت بقسم استهاللي بتقدیم الباحثة لموضوع قمنا في وقت أول بإجراء مقابلة مختصرة  )1

 . PedsQl C.M و  SEPمقاییس الشروح، هدفنا من خالل ذلك خلق عالقة بین الباحث و المراهق، ثم تم تمریر 

-Legrosعلى دینامیة خاصة تنصح بها  و بهدف الحصول و غالبا ما كان ذلك في الیوم الموالي،في وقت ثان  )2

Roussel (2006)  ألجل و . االستثارة السیكودینامیة إلى االستثارة اللفظیة من تمر جّیدة استجابات على الحصولو

 .قمنا بالسؤال عن البیانات الشخصیةقبل مواجهته بالمظهر المبهم للروشاخ و كسب ثقته  العالقة مع العمیل تعمیق

 الخ......للمراهق حول سنه، مستواه الدراسي، مدة تواجده بالمستشفى

و في وقت ثالث تطبیق اختبار الروشاخ، ثم إعادة االستثارة اللفظیة بوضع العمیل في وضعیة إعادة اإلنتاج  )3

طبیعة الذي استتبع بطرح أسئلة مغلقة و محددة سعینا من خاللها استكشاف  اللفظي في أثناء مقابلة تمریر الروشاخ

المراهق؟  الحلمي النشاطأسئلة حول ) 03(عنها تمثلت في  الفضاء الخیالي و التي ال یمكن الختبار الروشاخ اإلجابة

و تحسن في هذه المؤشرات بعد  إن حدث تطور كان لدیه إسقاطات في المستقبل؟ للبحث إن هل یتهوم أم ال؟ و

و تعمدنا أن تطرح هذه األسئلة في آخر البروتوكول حتى ال تستثیر خصوصیة األسئلة . دخول المتغیر التجریبي

و التي قد یرى فیها العمیل نفسه ملزما باالستجابة  حاءات و التي قد تؤثر على إجابات اختبار الروشاخبعض اإلی

 .على غرارها

þ  و علیه فإن تمریر مجمل هذه االختبارات هو ما یسمح بالحصول على رؤیة شاملة للتعدیالت الحاصلة إن

أو على المستوى الداخلي ) الفعالیة الذاتیة و جودة الحیاة(وجدت؛ سواء كان ذلك على المستوى الخارجي 

یر االختبارات و طریقة تحلیلها هو ما كما أن البروتوكول المذكور من تمر . ألفراد عینة البحث) التوظیف العقلي(

 .یسمح بقبول أو على العكس رفض الفرضیات المطروحة  في الدراسة الحالیة
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   : التسییر الذاتي للمرضفرضیات  نتائج مناقشة و عرض :أوال
اإلحصائي  البرنامج على النتائج تحلیل في اعتمدنا لفرضیات حول التسییر الذاتي للمرضا صحة الختبار

(SPSS. Ver 12) ت" اختبار باستخدام T " مستقلتین لعینتین .  

   :1.الفرضیة ف أ نتائج و مناقشة عرض -1

القیاس البعدي في المجموعة  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  :1.تذكیر بالفرضیة ف أ

   .المراهق المصاب بالسرطان التجریبیة و المجموعة الضابطة في الفعالیة الذاتیة لدى
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 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

     :1.الفرضیة ف أ نتائج عرض - 1-1

، خلصنا إلى وجود انخفاض )214. ، ص04(وفقا لما جاء في المقاییس القبلیة كما هو موضح في الجدول 

في الشعور بالفعالیة الذاتیة لدى مرضى السرطان من المجموعتین التجریبیة و الضابطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

ما . بالنسبة للمجموعة التجریبیة 88.50ة و بالنسبة للمجموعة الضابط 86.90على النتائج العامة للمقیاس قیمة 

و أقل من المتوسط )      درجة 189(یشیر لكونها بعیدة بدرجة كبیرة عن المحك الذي تم تحدیده و المقدر بـ 

)94.5 .(  

جاءت نتائج االختبار البعدي على  Re-Missionللعبة الفیدیو  و بعد التجربة و تناول المجموعة التجریبیة  

  مقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة كما هو موضح في الجدول أدناه 

            المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة للفروق بین متوسطي  "ت"نتائج اختبار ): 16(جدول رقم 
  .على االختبار البعدي للشعور بالفعالیة الذاتیة

المتوسط   عدد األفراد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

    11.98  94.54  31  الضابطة
56.60  

  
61  

  
21.19*  

  
0.000  

  9.05  151.15  32  التجریبیة

  0.000، 0.01،  0.05دالة عند  Tقیمة *

للمقارنة بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة وجود فرق دال " ت" یتضح من اختبار

بدرجات  )21.19" (ت"إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین لصالح أفراد المجموعة التجریبیة، حیث قدرت قیمة 

، وهو )0.01( و   )0.05(أقل من  )0.000(وبذلك نرفض الفرض الصفري ألن قیمة الداللة المحسوبة  )61(حریة 

أكبر من ) 151.15( ما أشارت إلیه قیمة المتوسطین الحسابیین، حیث أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة 

ما یشیر إلى أن المجموعة التجریبیة استفادت من المعالجة التي  ).94.58(المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

المراهقین لدى  بالفعالیة الذاتیةالشعور في  Re-Missionتلقتها، ما یدل على وجود دور ایجابي للعبة الفیدیو 

 .المصابین بالسرطان من أفراد العینة التجریبة

على أبعاد للمقارنة بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة " ت" یتضح من اختباركما 

وجود فرق دال ) 349.، ص 14رقم (كما هو موضح في الملحق ) تسییر المرض، االتصال، العالج( SEPمقیاس 

على األبعاد الثالث على " ت" إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین لصالح المجموعة التجریبیة، حیث قدرت قیمة

. )61( بدرجات حریة )15.21(و بـ ) 61(بدرجات حریة  )14.20(، بـ )48.59(بدرجات حریة  )14.24(التوالي بـ 

قد مّس كل أبعاد المصابین بالسرطان من أفراد العینة التجریبیة لدى المراهقین  بالفعالیة الذاتیةو منه فإن الشعور 

  .   الفعالیة الذاتیة

أسفرت علیه  حسب ما  الرغم من التحسن الطفیف في شعور أفراد العینة الضابطة بفعالیتهم الذاتیةى و عل

ما یشیر  .المحدد إال أنها ما تزال بعیدة عن المحك SEPنتائج المتوسطات الحسابیة في القیاس البعدي على مقیاس 
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التي تلقتها بخصوص الشعور بالفعالیة  ،Indiana Jonesمن لعبة الفیدیو  المجموعة الضابطةاستفادة إلى عدم 

     .الذاتیة

   :1.الفرضیة ف أ نتائجمناقشة  -1-2
حول قیم المتوسطات الحسابیة ألفراد العینة من المجموعتین SEP  على مقیاس نتائج القیاس القبلي تشیر   

أو النشاطات  القیام ببعض المهامو التجریبیة إلى أن أفراد العینة من المجموعتین یجدون صعوبة في  الضابطة

و الصعوبات المرتبطة بالعالج  المتعلقة بمرض السرطان لدیهم من خالل صعوبة تسییر األعراض الخاصة بالمرض

و اآلثار الجانبیة للعالج الكیمیائي بصفة عامة، و بالتالي القیام ببعض ... حالة الحصر، االلتهاب ،من ألم و غثیان

 المرضیة كعدم إتباع قواعد النظافة الصحیة كعدم تجنب كّل ما من شأنه أن یأزم من حالتهم  السلوكات غیر الصحیة

 الحوار و االتصال مع كما أسفرت النتائج عن نقص...  و تجنب اإلمساك و رفض األكل أو األكل بكمیات قلیلة

أحاسیسهم نحوه مع  و  رفض مناقشة أمور تخص المرضمنهم و كذا و طلب النصح  الطبیب و الطاقم الطبي

  . و األصدقاءهم أولیاء

القیاس البعدي على  نتائج دعمت فقد  بخصوص التسییر الذاتي للمرض، للدراسة األول السؤال عن إلجابةو ل

نتائج تحسنا واضحا في قیم المتوسطات الحسابیة ألفراد العینة الأظهرت  حیث .األولى الفرضیة SEPمقیاس 

، ما یشیر إلى تحسن )درجة 189(و التي تقترب من المحك الذي تم تحدیده و المقدر بـ  SEPالتجریبیة حول مقیاس 

  . و ما یندرج ضمنها من أبعاد شعور أفراد العینة التجریبیة بفعالیتهم الذاتیة

دراستنا حول دور  سیاق مع تتشابه التي الدراسات بعض إلیه توصلت ما مع الحالیة الدراسة نتائج وتتفق

 .في الشعور بالفعالیة الذاتیة لعاب الفیدیو الجدیة و العاب فیدیو الصحة خاصةأ التفاعل بصفة عامة ومجاالت 

ظهور إلى  )Lieberman, 2001)( ،2008) al, & Katoو  (Brown & al, 1997)دراسة  نتائج حیث خلصت

و هو ما دعمته النتائج التي توصلنا  لعینة التجریبیة،عامة لدى أفراد ابالفعالیة الذاتیة  شعورال مستوى تحسن فيال

، (Vilozni, 2005)، (Legeron & al, 2003) دراسةكل من  توصلت كما. 2007إلیها في دراستنا في 

(Bingham & al, 2010)  ما یشمله مقیاس العاب الفیدیو فیفعالیة إلى إثباتSEP  في الدراسة الراھنة من أبعاد

تطویر المهارات األساسیة المساعدة على أداء المرضى إضافة إلى مساهمتها في ، السلوكات الصحیة الجیدة كتعلم

       (Merry et al, 2012)، (Stockdale, 2004).الحسن تسییر االنفعاالت التسییر ولنشاطاتهم الیومّیة بكفاءة 

 ,Brown & al) دراسةمع ما توصلت إلیه  ، إضافة إلى توافق نتاجهانتائج الدراسة الحالیةعلیه تتفق و هو ما 

1997) ،Lieberman, 2001)(، 2008) al, & Kato( أفراد العینةمستوى الحوار وثراء النقاش لدى  حول تحسن 

  ). أولیاء، أصدقاء و طاقم طبي(حول المرض مع المحیطین بهم  التجریبیة

إال أن محتوى اللعبة ال یحمل رسائل  ،Indiana Jonesللعبة الفیدیو من تلقي أفراد العینة الضابطة و بالرغم 

ضمنیة لتعلیم السلوكات الصحیة السلیمة و التعریف بالمرض، و قد یكون للمحتوى الترفیهي للعبة تأثیرها في مجال 

آخر، إال أن النتائج لم تسفر عن  تحسن في مستوى شعور أفراد العینة الضابطة بفعالیتهم الذاتیة كما هو الحال في 

  .    في شعور أفراد العینة التجریبیة بفعالیتهم الذاتیة Re-Missionبة الفیدیو ظهور دور لع

P حول دور لعبة الفیدیو رومسیون في شعور المراهق المصاب بالسرطان بفعالیته  1.و منه، فإن الفرضیة ف أ

  .الذاتیة قد تحققت
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   :2. ف أ الفرضیة نتائج مناقشة و عرض -2

القیاس البعدي في المجموعة  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة   :2.تذكیر بالفرضیة ف أ

 .جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطانالتجریبیة و المجموعة الضابطة في 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

   :2.عرض الفرضیة ف أ - 2-1
، خلصنا إلى وجود انخفاض )214. ، ص05(القبلیة كما هو موضح في الجدول وفقا لما جاء في المقاییس 

في مستوى جودة الحیاة لدى مرضى السرطان من المجموعتین التجریبیة و الضابطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

عة بالنسبة للمجمو ) 1246.09(بالنسبة للمجموعة الضابطة و ) 1200.80(على النتائج العامة للمقیاس قیمة 

و أقل من  )2700(ما یشیر لكونها بعیدة بدرجة كبیرة عن المحك الذي تم تحدیده و المقدر بـالقیمة . التجریبیة

  ). 1350(المتوسط 

 جاءت نتائج االختبار البعدي على مقیاس Re-Missionللعبة الفیدیو  و بعد التجربة و تناول المجموعة التجریبیة

   .و موضح في الجدول أدناهكما ه جودة الحیاة الموجه لآلباء

             للفروق بین متوسطي المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة "ت"نتائج اختبار ): 17(جدول رقم 
  على االختبار البعدي لجودة الحیاة لدى المراھق المصاب بالسرطان

المتوسط   عدد األفراد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 الفرق في المتوسط
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

    161.97  1209.67  31  الضابطة
628.60  

  
61  

  
14.40*  

  
0.000  

  183.38  1838.28  32  التجریبیة

   0.000، 0.01،  0.05دالة عند  Tقیمة *

بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة وجود فرق دال  للمقارنة" ت«یتضح من اختبار 

بدرجات حریة ) 14.40(" ت"إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین لصالح المجموعة التجریبیة، حیث قدرت قیمة 

وهذا ما ، )0.01(و ) 0.05(أقل من  )0.000(وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة ألن قیمة الداللة المحسوبة  )61(

أكبر من  )1838.28(أشارت إلیه قیمة المتوسطین الحسابیین، حیث أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة 

مما یشیر إلى أن المجموعة التجریبیة استفادت من المعالجة  ).1209.67(المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

في تحسین جودة حیاة المراهقین المصابین بالسرطان في  Re-Missionوبالتالي ساهمت لعبة الفیدیو . التي تلقتها

  .المجموعة التجریبیة

للمقارنة بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة في القیاس " ت" یتضح من اختباركما 

مشاكل الحصر المتعلقة باإلجراءات العالجیة،  الغثیان، مشاكل الحصر( PedsQLC.Mعلى أبعاد مقیاس البعدي 

كما هو ) المتعلقة بالمعالجة، مشاكل المخاوف والقلق، مشاكل معرفیة، مشاكل حول إدراك المظهر الجسدي، االتصال

وجود فرق دال إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین لصالح المجموعة ) 350،351:، ص15 رقم(موضح في الملحق 
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 )6.52(، بـ )61(بدرجات حریة ) 8.39(على األبعاد المذكورة على التوالي بـ  "ت" التجریبیة، حیث قدرت قیمة

بدرجات  )7.14(، بـ )53.14(بدرجات حریة  )6.10(، بـ )61(بدرجات حریة ) 9.12(و بـ ) 61(بدرجات حریة 

د فرق دال غیر أنه ال توج). 55.86(بدرجات حریة ) 9.06(و بـ ) 54.95(بدرجات حریة ) 5.72(و بـ ) 61(حریة 

إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة على البعد األول حول المشاكل المرتبطة 

و منه فإن تحسن جودة الحیاة لدى المراهقین . )61(بدرجات حریة  )0.40( "ت"باألوجاع و األلم حیث قدرت قیمة 

    قد مّس كل أبعاد جودة الحیاة ما عدا البعد األول الخاص باألوجاع المصابین بالسرطان من أفراد العینة التجریبیة 

  .  و األلم

  :2.ف أ الفرضیة نتائج مناقشة - 2-2
حول قیم المتوسطات الحسابیة ألفراد العینة من  PedsQLC.Mعلى مقیاس  نتائج القیاس القبلي تشیر

 و هو ما أفراد العینة من المجموعتین لدى الحیاةانخفاض في مستوى جودة و التجریبیة إلى  المجموعتین الضابطة

      )al, & Kato (2008 دراسةنتائج و كذا مع  2007في الدراسة التي قمنا بها في  إلیه توصلال تم ما مع تفقی

تشیر إلى تدني أبعاد جودة الحیاة  الحیاة جودةتدني النتائج في مستوى ف. (Fonseca et coll, 2011)و دراسة 

الجسدیة و قدرته  المریضو العالجات التي تعیق حركة ه باآلثار الجانبیة ل و المجاالت المرتبطة بالمرض بخصوص

  . لقیام بأعماله الیومیةو بالتالي إعاقته ل

القیاس البعدي على  نتائج دعمت فقد بخصوص التسییر الذاتي للمرض، للدراسة ثانيال السؤال عن إلجابةو ل

نتائج تحسنا في قیم المتوسطات الحسابیة ألفراد العینة الأظهرت  حیث .ثانیةال الفرضیة PedsQLC.Mمقیاس 

في و هو ما توصلنا إلیه أیضا . أفراد العینة التجریبیة مستوى جودة حیاةما یشیر إلى تحسن  مقیاسالالتجریبیة حول 

 ،(Lieberman, 2001) ، (Brown & al, 1997) دراسةنتائج و كذا مع  2007 الدراسة التي قمنا بها في نتائج
2008) al, & Kato(. دراسة خلصت كما (Newton, 1983) إحداث تحسن واضح و ارتفاع في  على إمكانیة

نتائج جودة الحیاة باستعمال التخیل لمهاجمة الخالیا السرطانیة، حیث یصبح التخیل أكثر نجاعة عند االستعانة بباقي 

  . الحواس كما هو الحال في العاب الفیدیو كما أقره الباحث

 فيتظهر أن التحسن حدث بدرجة اكبر   PedsQLC.M مقیاس أبعاد على البعدیة النتائج في تدقیق أن غیر  

 ,Peslin)، وهو ما أسفرت علیه نتائج دراسة  العالجیة اإلجراءاتنقص المشاكل مع حصر الخاص بالبعد الثالث 

    االتصالالخاص بالثامن  كما ظهر التحسن في البعد. حول تخفیف اإلحساس باضطهاد المرض وعالجه (2004

و تحریضها على االتصال للحصول على معلومات حول  Re-Missionیدیو و الذي قد یرجع لتشجع لعبة الف

مع الفریق الطبي، األولیاء و المحیطین و مع األصدقاء المقربین على غرار ما ذهبت إلیه كیفیة عالجه و  المرض

    اآلباءالصحة على تحسین مستوى الحوار والنقاش بین  و تشجیع العاب فیدیو .(Cappe et coll, 2007) دراسة

  .(Brown & al, 1997) و المرضى حول المرض كما خلصت إلیه دراسة

للبعد األول حدوث تحسن جد طفیف بخصوص األوجاع و اآلالم الذي  أظهرت نتائج القیاس البعديفي حین 

و علیه فإن نتائج الدراسة . یعاني منه أفراد العینة التجریبیة بحیث لم یكن دال إحصائیا مقارنة بالمجموعة الضابطة

ارتباطیة عالقة وجود  حول على مرضى الربو (Krishna & al, 2003) توصلت إلیه دراسةالراهنة ال تتفق مع ما 

و قد یرتبط ذلك بطبیعة المرض أین یعتبر السرطان مرض  تعدیل الصحة الجسدیة للمرضى،بین جودة الحیاة و 

  . أكثر تعقیدا من مرض الربو
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الملحق رقم (لكن تدقیق في نتائج المجموعتین الضابطة و التجریبیة على هذا البعد بین قیاس قبلي و بعدي 

فرق دال إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین حول هذا البعد، إال ، نجد أنه و بالرغم من عدم وجود )15

أن المالحظ وجود استقرار أو تحسن طفیف بین القیاس القبلي و البعدي لكل أفراد المجموعة التجریبیة، في حین نجد 

التحسن حول هذا البعد ثم أن . بعدي في المجموعة الضابطةحاالت في القیاس ال) 06(تراجع النتائج البعدیة لـ 

بمتوسط حسابي بلغ ) لدي آالم كثیرة(حصل حول البند الثاني و الذي جاء فیه التساؤل صریحا حول األلم 

كما یبلغ المتوسط  .لدى المجموعة الضابطة) 3.22(في حین بلغ المتوسط الحسابي على نفس البند  ). 14.84(

للمجموعة الضابطة، و هو ما یمكن اعتباره ) 7.25(بالنسبة للمجموعة التجریبیة و ) 27.34(د ككل الحسابي للبع

      .و نقصان لأللم بالنسبة لمرض السرطان و ما له من خصوصیة و ما یستتبعه من تعقیداتتحسنا 

ن درجة الحصر تؤثر على كو  على (Cappe et coll, 2007)دراسة و عموما و على غرار ما توصلت إلیه 

تجنب الحاالت الحصریة، التوتر، االنفعاالت، اكتساب القدرة  و أن. من خطورة المرض أكثرحیاة المرضى  جودة

مستوى مرتفع ساهم بدرجة كبیرة في الحفاظ على ت مرضالب على التعبیر عن قلقهم و مناقشة أحاسیسهم المرتبطة

و تطویر     في تعلیم السلوكات الصحیة من فعالیة مجاالت التفاعل  هرته،  و على غرار أیضا ما أظحیاةال لجودة

. حیاتهم مستوى جودة المهارات األساسیة المساعدة على أداء المرضى لنشاطاتهم الیومّیة بكفاءة ما یساهم في تحسین

 ,Wilkinson &Goh) ،(Krishna & al, 2003) ،(Lieberman, 2001)، (Brown & al, 1997)سات كدرا

 واضح في درجات الحصر،النخفاض حول اال (Gershon & al, 2004) نتائج دراسة ما توصلت إلیه و ،(2008

جود و  و قدم لها الترفیه بالمشاركة التفاعلیةتوتر و نقصان األلم عند الحالة التي یُ الحصریة و السلوكات انخفاض ال

 Catunda et) حسب دراسة االكتئابیة األعراضو  لجودة الحیاةالنتائج العامة  عالقة ارتباطیة دالة بین

Lemétayer, 2011) ، تحسنا واضحا في جودة حیاتهم في فقد سجل أفراد العینة التجریبیة في الدراسة الحالیة

  . ارتباطها باألبعاد المذكورة

P حول دور لعبة الفیدیو رومسیون في تحسین جودة الحیاة لدى المراهق المصاب  2.و منه، فإن الفرضیة ف أ

  .بالسرطان قد تحققت

  

  : 3.ف أ الفرضیة نتائج مناقشةو  عرض -3  
القیاس البعدي في المجموعة  بین متوسطي نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  : 3.تذكیر بالفرضیة ف أ

  .جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطانالتجریبیة والمجموعة الضابطة في تقدیرات اآلباء حول 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

  :3.ف أ الفرضیة نتائج عرض -3-1  
، خلصنا إلى وجود انخفاض )521.، ص06(وفقا لما جاء في المقاییس القبلیة كما هو موضح في الجدول 

في مستوى جودة الحیاة لدى مرضى السرطان من المجموعتین التجریبیة و الضابطة حسب آراء آباءهم، حیث بلغ 
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بالنسبة ) 1140.62(و  جموعة الضابطةبالنسبة للم) 1134.67(المتوسط الحسابي على النتائج العامة للمقیاس قیمة 

و أقل ) 2700(و المقدر بـالقیمة  ما یشیر لكونها بعیدة بدرجة كبیرة عن المحك الذي تم تحدیده . للمجموعة التجریبیة

  ). 1350(من المتوسط 

على  جاءت نتائج االختبار البعدي Re-Missionللعبة الفیدیو  و بعد التجربة و تناول المجموعة التجریبیة  

   .كما هو موضح في الجدول أدناه جودة الحیاة الموجه لآلباء مقیاس

  للفروق بین متوسطي المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة  "ت"نتائج اختبار ): 18(جدول رقم 
  .على االختبار البعدي لجودة حیاة المراھقین المصابین بالسرطان حسب آراء آبائھم 

المتوسط   عدد األفراد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

   145.70  1075.80  31  الضابطة
704.66 

  

  
61  

  
13.67*  

  
0.000  

  248.44  1780.46  32  التجریبیة
  0.000، 0.01،  0.05دالة عند  Tقیمة *

للمقارنة بین المتوسطین الحسابیین آلباء المجموعتین الضابطة و التجریبیة وجود فرق " ت"یتضح من اختبار 

بدرجات حریة  )13.67(" ت"دال إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین لصالح المجموعة التجریبیة، حیث قدرت قیمة 

، و )0.01(و )       0.05(أقل من  )0.000(وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة ألن قیمة الداللة المحسوبة  )61(

أكبر  )1780.46(هذا ما أشارت إلیه قیمة المتوسطین الحسابیین، حیث أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة 

مما یشیر إلى أن المجموعة التجریبیة استفادت من . )1075.80(من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

في تحسین جودة الحیاة لدى المراهقین المصابین  Re-Missionالفیدیو  وبالتالي ساهمت لعبة. المعالجة التي تلقتها

  .بالسرطان حسب آراء آبائهم

و التجریبیة  المجموعتین الضابطة راء آباءللمقارنة بین المتوسطین الحسابیین آل" ت" یتضح من اختباركما 

المتعلقة باإلجراءات العالجیة، مشاكل  الغثیان، مشاكل الحصر( PedsQLC.Mعلى أبعاد مقیاس في القیاس البعدي 

الحصر المتعلقة بالمعالجة، مشاكل المخاوف والقلق، مشاكل معرفیة، مشاكل حول إدراك المظهر الجسدي، 

وجود فرق دال إحصائیا بین المتوسطین ) 353، 352:، ص16رقم(كما هو موضح في الملحق ) االتصال

على البعد األول حول المشاكل المرتبطة باألوجاع و " ت"درت قیمة حیث قالحسابیین لصالح المجموعة التجریبیة، 

على باقي  0.000، 0.01، 0.05عند " ت" قدرت قیمة و، )50.62(بدرجات حریة  )2.58( بـ) 0.05(األلم عند 

) 7.26(و بـ ) 61(بدرجات حریة  )7.32(، بـ )61(بدرجات حریة ) 8.75(على التوالي بـ أعاله األبعاد المذكورة 

بدرجات حریة ) 6.33(و بـ ) 61(بدرجات حریة  )8,28(، بـ )61(بدرجات حریة  )8.80(، بـ )61(بدرجات حریة 

كما یوجد فرق دال إحصائیا بین المتوسطین الحسابیین للمجموعتین . )61(بدرجات حریة  )9.00(و بـ ) 61(

قد المصابین بالسرطان من أفراد العینة التجریبیة و منه فإن تحسن جودة الحیاة لدى المراهقین . الضابطة و التجریبیة

  .   مّس كل األبعاد حسب آراء آباءهم

  :3.ف أ الفرضیة نتائج مناقشة -3-2  
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نفس الدالالت التي جاءت في نتائج الموجه إلى اآلباء  PedsQLC.Mعلى مقیاس  نتائج القیاس القبليتظهر 

أفراد العینة من آلباء قیم المتوسطات الحسابیة  نتائج تشیرحیث  . المراهقین من أفراد العینة في القیاس القبلي

 تم ما مع تفقی و هو ما. أبناءهم لدى انخفاض في مستوى جودة الحیاةإلى  و التجریبیة المجموعتین الضابطة

   .   )al, & Kato (2008 دراسةنتائج و كذا مع  2007في الدراسة التي قمنا بها في  إلیه توصلال

القیاس البعدي على  نتائج دعمت فقد للدراسةثالث بخصوص التسییر الذاتي للمرض، ال السؤال عن إلجابةو ل

أفراد العینة باء نتائج تحسنا في قیم المتوسطات الحسابیة آلالأظهرت  حیث .ثالثةال الفرضیة PedsQLC.Mمقیاس 

و هو ما توصلت إلیه الدراسة . أفراد العینة التجریبیة مستوى جودة حیاةمقیاس ما یشیر إلى تحسن الالتجریبیة حول 

)2001, Lieberman( ،  & Kato(،  (Brown & al, 1997) دراسةنتائج و كذا مع  2007 فيالتي أجریناها 

2008) al,، دراسة و Spitz et Chateaux, 2008)(  و)Gershon & al, 2004( من اآلباء سجله ما خالل من 

  .أبنائهم سلوكات مالحظة

تظهر أن التحسن حدث   PedsQLC.M مقیاس أبعاد على التجریبیة المجموعة آلباء  البعدیة النتائج في تدقیق و

األوجاع و المرتبطة بالتي یعانیھا المراھق و  الخاص بالمشاكللبعد األول نتائج ا في جمیع أبعاد المقیاس، و تظهر

اآلالم األقل عرضة للتحسن و هي موافقة لما جاء في نتائج القیاس البعدي ألفراد العینة التجریبیة    و التي قد ترجع 

  .  كما أشرنا إلیه لطبیعة مرض السرطان

و و قد سمحت لنـا النتـائج التـي تـّم حسـابها فـي القیـاس البعـدي آلبـاء المـراهقین فـي كلتـا المجمـوعتین، الضـابطة 

  .    التجریبیة بتدعیم الفرضیة الثانیة و التي كانت نتائجها جد متقاربة مع نتائج األبناء كما أوضحنا

P حول دور لعبة الفیدیو رومسیون في تحسین جودة حیاة المراهق المصاب  3.و منه، فإن الفرضیة ف أ

  . بالسرطان حسب تقدیرات آباءهم قد تحققت

   :4.الفرضیة ف أ نتائج عرض -4

القیاس البعدي في المجموعة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق : 4.تذكیر بالفرضیة ف أ

  .وفقا لمتغَیر السنالتجریبیة في الفعالیة الذاتیة 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

  :4.ف أ الفرضیة نتائج عرض -
   :یوضحه الجدول المواليلعینة واحدة و جاءت النتائج كما  "ت"استخدمنا اختبار ، یةالفرض صحة الختبار

  
  متغیَر السن

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في 
المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

  0.78  *0.27  30   0.91  9.92  150.64  14  سنة 13-15
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                        لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة" ت"نتائج اختبار ): 19(جدول رقم 
  .متغیر السن حسبفي االختبار البعدي للشعور بالفعالیة الذاتیة 

     0.05غیر دالة عند " ت"قیمة *    

متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي للشعور أن الفرق بین   )21(یتضح من الجدول 

). 354. ، ص17الملحق ( "ت"الختبار  اإلحصائیة الداللة توضحه ما وهذا بالفعالیة الذاتیة حسب السن غیر دال،

نرفض الفرضیة البدیلة عند  وبذلك نقبل الفرضیة الصفریة و) 30(بدرجات حریة ) 0.27" (ت"حیث قدرت قیمة 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  علیه، و 0.05مستوى داللة 

الجدول  نتائج عدم وجود فروق من خالل إدراكو یمكن . البعدي للشعور بالفعالیة الذاتیة تعزى لمتغیر السن قیاسال

       )سنة 18-16(و الفئة ) سنة15-13(لواضح بین المتوسط الحسابي للفئة أعاله، و الذي یكشف عن التقارب ا

ما یدل على عدم تأثیر عامل السن . SEPدرجة على مقیاس ) 151.66(و ) 150.64: (و المقدرة على التوالي بـ

  . یاس البعديفي الق  المجموعة التجریبیةلدى أفراد شعور المراهقین المصابین بالسرطان بفعالیتهم الذاتیة  في

  P في شعور المراهق المصاب  رومسیوندور لعبة الفیدیو حول  4.و منه، فإن الفرضیة ف أ         

  .لم تتحقق متغیر السن وفقالذاتیة ته بالسرطان بفعالی

   :5.الفرضیة ف أ نتائج عرض -5

القیاس البعدي في المجموعة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق   :5.تذكیر بالفرضیة ف أ

    .وفقا لمتغَیر الجنسالتجریبیة في الفعالیة الذاتیة 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

  :یوضحه الجدول المواليلعینة واحدة و جاءت النتائج كما  "ت"، استخدمنا اختبار یةالفرض صحة الختبار

  

التجریبیة في االختبار البعدي لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة " ت"نتائج اختبار ): 20(جدول رقم 
  .للشعور بالفعالیة الذاتیة حسب متغیر الجنس

  

  

   
     0.05غیر دالة عند " ت"قیمة *

أن الفرق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي للشعور  ) 20( یتضح من الجدول

، 18الملحق ( "ت" الختبار اإلحصائیة الداللة توضحه ما وهذا ،ةغیر دال متغیر الجنسبالفعالیة الذاتیة حسب 

وبذلك نقبل الفرضیة الصفریة و نرفض الفرضیة ) 30(بدرجات حریة ) 1.97" (ت"حیث قدرت قیمة ). 354.ص

  8.59  151.66  18  سنة 16-18

  
  متغیَر الجنس

 عدد
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في 
المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

  0.057  *1.97  30   6.25  8.33  153.50  20  ذكور
  9.19  147.25  12  إناث    
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بین متوسطي درجات المجموعة  إحصائیة ال توجد فروق ذات داللة علیه، و 0.05البدیلة عند مستوى داللة 

أعاله عدم وجود  الجدولتظهر القیم في و . جنسالبعدي للشعور بالفعالیة الذاتیة تعزى لمتغیر ال قیاسالتجریبیة في ال

عدم وضح ما ی. عند اإلناث )147.25(عند الذكور،  و بـ  )153.50(قدر بـ  بین المتوسطات الحسابیة، إذ فروق

في  المجموعة التجریبیةلدى أفراد تیة شعور المراهقین المصابین بالسرطان بفعالیتهم الذا في جنسال تأثیر عامل

  . القیاس البعدي

      P في شعور المراهق المصاب بالسرطان رومسیون الفیدیو  لعبة دورحول  5.و منه، فإن الفرضیة ف أ

  . لم تتحقق متغیر الجنس وفقبفعالیته الذاتیة 

   :6.الفرضیة ف أ نتائج عرض -6

القیاس البعدي في المجموعة  متوسطي نتائجبین  داللة إحصائیةذات توجد فروق  :6.تذكیر بالفرضیة ف أ

   .وفقا لمتغَیر السنالتجریبیة في جودة الحیاة 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

  :المواليیوضحه الجدول لعینة واحدة و جاءت النتائج كما  "ت"، استخدمنا اختبار یةالفرض صحة الختبار

                       لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة " ت"نتائج اختبار ): 21(جدول رقم 
  .في االختبار البعدي لجودة الحیاة حسب متغیر السن

      
قیمة *
" ت"

غیر 
دالة 
عند 

0.05     

حسب السن  لجودة الحیاةق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي و الفر  جاءت نتائج 

" ت"حیث قدرت قیمة ). 354.، ص19الملحق ( "ت"الختبار  اإلحصائیة الداللة توضحه ما وهذا ،ةغیر دال

     ،0.05داللة وبذلك نقبل الفرضیة الصفریة و نرفض الفرضیة البدیلة عند مستوى ) 30(بدرجات حریة ) 0.26(

لجودة البعدي  المقیاسال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في  علیهو 

- 13(للفئة  ةالحسابی اتیكشف الجدول أعاله عن التقارب الواضح بین المتوسط و. تعزى لمتغیر السن الحیاة

درجة على مقیاس ) 1845.83(و ) 1828.57: (بـ المقدرة على التوالي )سنة 18- 16(و الفئة ) سنة15

PedsQL . المجموعة لدى أفراد المراهقین المصابین بالسرطان في جودة حیاة ما یدل على عدم تأثیر عامل السن

  . في القیاس البعدي التجریبیة

  P في تحسین جودة حیاة المراهق المصاب  لعبة الفیدیو رومسیوندور حول  6.و منه، فإن الفرضیة ف أ

  . لم تتحقق متغیر السن وفقبالسرطان 

   :7.الفرضیة ف أ نتائج عرض -7

  
  متغیَر السن

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في 
المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

  0.79  *0.26  30  17.26  211.64  1828.57  14  سنة 13-15
  164.10  1845.83  18  سنة 16-18
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القیاس البعدي في المجموعة  متوسطي نتائجبین  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  :7.تذكیر بالفرضیة ف أ

    .وفقا لمتغَیر الجنسالتجریبیة في جودة الحیاة 

 ≠ H1 : μ1- μ2      0:الفرض البدیل

   = H0: μ1- μ2 0  :الفرض الصفري

  :یوضحه الجدول المواليلعینة واحدة و جاءت النتائج كما  "ت"، استخدمنا اختبار یةالفرض صحة الختبار

                      لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة " ت"نتائج اختبار ): 22(جدول رقم  
  .في االختبار البعدي لجودة الحیاة حسب متغیر الجنس

  
  
  
  
  
  

     
     0.05غیر دالة عند " ت"قیمة *
 لجودة الحیاةأن الفرق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي  )24(یتضح من الجدول  

 "ت"قیمة حیث ). 20الملحق ( "ت"الختبار  اإلحصائیة الداللة توضحه ما وهذا غیر دال، متغیر الجنسحسب 

وبذلك نقبل الفرضیة  ).0.14=والداللة اإلحصائیة 30=درجة الحریة ( 0.05داللة مستوى غیر دالة عند ) 1.50(

بین متوسطي درجات المجموعة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  علیهو  .و نرفض الفرضیة البدیلة الصفریة

دالة  عدم وجود فروق الجدول أعالهتظهر القیم في و . جنستعزى لمتغیر ال لجودة الحیاةالبعدي قیاس التجریبیة في ال

عدم تأثیر عامل وضح ما ی. عند اإلناث )1900(عند الذكور، و بـ  )1801.25(قدر بـ  في المتوسطات الحسابیة، إذ

  . في القیاس البعدي المجموعة التجریبیةفي المراهقین المصابین بالسرطان جودة حیاة  في جنسال

       P  في تحسین جودة حیاة المراهق المصاب  الفیدیو رومسیون لعبةدور  حول 7.ف أو منه، فإن الفرضیة

   .لم تتحقق  متغیر الجنس وفقبالسرطان 

  

 

  :للمرض الذاتيمناقشة عامة لنتائج فرضیات التسییر  -8
اضه، حیث أظهرت النتائج تحسنا في نتائج القیاس البعدي ألفراد افتر  تم بنفس اتجاه ماالحالیة جاءت نتائج الدراسة 

  :  العینة من المجموعة التجریبیة حیث

استفادة المجموعة التجریبیة من ما یشیر إلى  SEP الشعور بالفعالیة الداتیة ظهر تحسن واضح في نتائج مقیاس -1

  .   شعور بفعالیتهم الذاتیةالفي  Re-Missionالمعالجة التي تلقتها، و منه بروز دور لعبة الفیدیو 

 ترتبطفالسلوكات غیر الصحیة و االنخفاض في الشعور بالفعالیة الذاتیة المسجلة قبل إجراء التجربة قد 

بسبب التخوفات  سلیمةو تبعات العالج الكیمیائي و أیضا لجهل السلوكات الصحیة ال بصعوبة المرض و خطورته

  
  متغیَر الجنس

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق في 
المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
"T"  

الداللة 
  اإلحصائیة

  0.14  *1.50  30  98.75  193.21  1801.25  20  ذكور

  153.74  1900.00  12  إناث    



3 

   المرض إلنكار  عدم إتباع النظام العالجي حسب التعلیمات و عدم المواظبة علیه قد یرجعكما المتعلقة بالمرض 

التصورات المشكلة حول العالج كمنبع للضرر بسبب اآلثار الجانبیة له، و تصورات المریض حول مرضه  أو

أحاسیسهم نحوه  رفض مناقشة أمور تخص المرض وو  كموضوع تابو ال یجب الخوض فیه و مناقشته مع المحیطین

  .خاصة مع غیاب الثقافة المرضیة حول السرطانمع األولیاء و األصدقاء المقربین 

بفعالیتهم الذاتیة مع ظهور   Re-Missionو قد یرجع شعور أفراد العینة التجریبیة اللذین تناولوا لعبة الفیدیو 

المرضى لطبیعة  مفي القیام ببعض المهام أو النشاطات المرتبطة بمرضهم على مستوى كل األبعاد، لفه التحسن

و عدم   مرضهم و تعلم طرق وكیفیة التصدي له بتعدیل تصوراتهم نحو إمكانیة التغلب على مرض السرطان

علموها من خالل مستویات لعبة االستسالم له من خالل القیام بالسلوكات الصحیة الّالزمة و الصحیحة و التي ت

 Merry et)، (Bingham & al, 2010) فألعاب الفیدیو الصحیة كما توصلت إلیه دراسة. Re-Missionالفیدیو 

al, 2012) و تقدیم البدیل لتعلم السلوكات الصحیة   السلوكات الصحیة الخاطئة إتباعلتحسیس بخطورة تساهم في ا

 ,Brown & al)نتائج دراسات  أوضحته أیضا ، و هو مامعلومات حول المرضمن خالل ما تكسبه من  ةسلیمال

1997)، (Lieberman, 2001) ،(Krishna & al, 2003) ،(Cappe et coll, 2007) .  هذه السلوكات الصحیة

 :خاصة فیما یرتبط بـ .Re-Missionالتي یمكن تعّلمها في الدراسة الحالیة كما اشرنا إلیه من خالل مستویات لعبة 

تسییر األعراض و العالج المرتبط بالمرض كالقیام بعملیة االسترخاء و تمارین التنفس العمیق لإلنقاص من حدة  -

  . األلم و القلق و تسییر الغثیان

إتباع قواعد النظافة الصحیة ما یساعد جهازهم المناعي في التصدي للمرض كاألكل بكمیات معتبرة لتزوید  -

امهم بالطاقة، أو من خالل تجنب اإلمساك الذي قد یؤدي لتسرب البكتیریا في الدم و تجنب التقرحات الفمیة من أجس

  .خالل االهتمام بنظافة األسنان و الیدین لتجنب الجراثیم و البكتیریا

لدم و التي تناول المضادات الحیویة لتسییر االلتهابات و الحفاظ على مستوى عال من الكریات البیضاء في ا -

  .ستساهم في تقویة الجهاز المناعي

   و كذا المواظبة على تناول العالج الكیمیائي عن طریق الفم أثناء تواجده في البیت و التقدم للعیادة الطبیة برضا -

  .و رغبة و طلب النصح من األطباء

  . حول المرضو المحیطین بهم المرضى تحسن في مستوى الحوار والنقاش بین  -

في شعور المراهق المصاب   Re-Missionجاء تأكید الفرضیة األولى حول دور لعبة الفیدیو من هناو 

  .بالسرطان بفعالیته الذاتیة

استفادة المجموعة التجریبیة من المعالجة التي ما یشیر إلى  PedsQLC.Mظهر تحسن واضح في نتائج مقیاس   -2

حیث أصبحوا یعانون من مشاكل ، تحسین جودة حیاتهمفي  Re-Missionبروز دور لعبة الفیدیو  تلقتها، و بالتالي

أقل فیما یخص اآلثار الجانبیة للعالج الكیمیائي كنقص حاالت الغثیان بسبب قدرتهم على تسییرها من خالل ما 

تعلموه من تقنیات، التسییر و التحكم بصورة أفضل في القلق و في حاالتهم الحصریة سواء المرتبطة باإلجراءات 

   انشغاالت أقل من مآل المرض و معاودته ، كما ظهر تحسن في المجال المعرفي العالجیة أو العالج، مخاوف و 

          و إدراك المظهر الجسدي ألفراد العینة التجریبیة و كذا بعد االتصال؛ إن كان مع الفریق الطبي، األولیاء 
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في تحسین مستوى   Re-Missionحول دور لعبة الفیدیو  و منه تحقق الفرضیة الثانیة. أو األصدقاء و المقربین

  .جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان

 الحیاة فیما جودةتدنى مستوى  إلى كون (Wilkinson &Goh, 2008)و على غرار ما توصلت إلیه دراسة 

في الشفاء  األملو فعالیته الذاتیة وفقدان  بالعجز و فقدان الثقة في قدراته لشعور المریضیرجع  یخص البعد النفسي

تحقیق  یساهم، بحیث من خطورة المرض أكثرحیاة ال جودةدرجة الحصر تؤثر على  أنو . و غیاب الروح التفاؤلیة

و مناقشة  عن قلقه المریض و قدرة تعبیر تجنب الحاالت الحصریة، التوتر، االنفعاالت االتزان النفسي و بعض

ھنا نقول بان ما  (Cappe et coll, 2007). بدرجة كبیرة تهحیا جودةفي الحفاظ على  مرضالأحاسیسه المرتبطة  ب
 قد ترجع سجلھ أفراد العینة التجریبیة من تحسن في البعد النفسي ھو ما یكون قد ساعد على تحسین جودة حیاتھم 

في  (Merry et al, 2012)كما خلص إلیه  بأخرى ایجابیةالتي كانت ترتبط بالمرض  السلبیة األفكارستبدال ال

 Spitz)كما خلص إلیه  الحیاة جودةرتبط بقوة بسوء ی لمرضه المریضالسلبیة التي ینسبها  ألن األحاسیس. دراستهم
et Chateaux, 2008)   

سمحت نتائج القیاس البعدي آلباء المراهقین في كلتا المجموعتین، الضابطة و التجریبیة بتدعیم الفرضیة الثانیة  - 3

دور لعبة الفیدیو  و التي كانت نتائجها جد متقاربة مع نتائج األبناء كما أوضحنا، و منه تحقق الفرضیة الثالثة حول

Re-Mission  في تحسین مستوى جودة حیاة المراهق المصاب بالسرطان حسب آراء آبائهم.  

من خالل شعور أفراد العینة فعالیتها في تعلیم السلوكات الصحیة  Re-Missionلعبة الفیدیو  فقد أظهرت

تطویر المهارات األساسیة المساعدة على أداء المرضى لنشاطاتهم الیومّیة بكفاءة  بالتالي والتجریبیة بفعالیتهم الذاتیة 

على غرار ما توصلت لمرض ل الذاتي تسییرالفي نتائج و بالتالي تحسن . حیاتهم مستوى جودة ما یساهم في تحسین

   . )al, & Kato (2008 ،)2007حافري زهیة، (، )(Lieberman, 2001 ،(Brown & al, 1997)دراسة إلیه 
أثر على شعور ها لم یكن ل التي اإلرشادیة عن طریق االنترنت (Jennings & al, 2009)و على عكس دراسة 

 .و إرشادات   كونه تلقاها على شكل معلوماتال تحسن في نوعیة حیاتهم  المرضى المشاركین بفعالیتهم الذاتیة و

یقوم بالسلوكات و  دور البطلالذي یأخذ  الطفل مع شخصیات اللعبةفإن فعالیة العاب فیدیو الصحة قد ترجع لتفاعل 

الذي یحمل كّل هذا األخیر التماهي بالبطل، إضافة إلى . الصحیة بنفسه ویكررها حسب ما یتطلبه الفوز في اللعبة

و القدرة  ستقاللیةوتعزیز نرجسیته، كما تسمح له باال هتسمح للمراهق بإعادة تأكید وتقییم ذاتو التي  الصفات المرغوبة

  .كما تقول  على توّلي أموره بنفسه وعدم التبعیة و أخذ الدور السلبي، وتحّمل جزء من المسؤولیة
(Montanari,2005, p.87) 

حیث  .ما تم افتراضهعكس  متغیر السن و الجنس بخصوص التسییر الذاتي للمرض و جاءت نتائج فرضیات

في المجموعة  المراهقین المصابین بالسرطان على شعورأسفرت النتائج على عدم تأثیر عامل السن و الجنس 

)Lieberman, 2001)( ، & Katoدراسة و هو ما یتفق مع نتائج . في القیاس البعدي بفعالیتهم الذاتیة التجریبیة

2008) al, دون وجود فروق تعزى  لعینة التجریبیةلدى جمیع أفراد ابالفعالیة الذاتیة  شعورال مستوى تحسن فيحول ال

  .لمتغیر السن و الجنس

المراهقین المصابین في مستوى تحسین جودة حیاة أسفرت النتائج على عدم تأثیر عامل السن و الجنس كما 

 Cappe)سة درا و على عكس نتائج الدراسة الحالیة، خلصت .في القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة بالسرطان
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et coll, 2007) و بالرغم من  .و متغیر الجنس وخطورة مرض الربو ة الحیاةجودبین  إحصائیافروق دالة  وجود إلى

 للمصالح الزیارات عدد و األطفال سن بین سلبیة ارتباطیة عالقةظهور التحسن على المستوى الصحي و وجود 

فروق ، إال أن نتائج ھذه الدراسة أسفرت عموما على عدم وجود (Krishna & al, 2003) دراسة حسب اإلستعجالیة

كما  .و هو ما یتفق مع ما تم التوصل إلیه في الدراسة الحالیة و متغیر السن الحیاة ةجوددالة بین نتائج مقیاس 

حول دور دراستنا  سیاق مع تتشابه التي الدراسات بعض أسفرت علیه ما معمتشابهة  راهنةال الدراسة نتائج جاءت

 ,Lieberman) نتائج حیث خلصت .في تحسین جودة الحیاة حسب عامل السن و الجنس العاب فیدیو الصحة

2001)، 2008) al, & Kato(، (Fonseca et coll, 2011)  الحیاة  ةجودفروق دالة بین نتائج مقیاس لعدم وجود

ككل   و الرغبة في الشفاء ما عمل خلق روح التحدي لدى المرضى و قد یرجع ذلك إلى . و الجنس و متغیر السن

و استساغة المراهقین عامة .          على تشجیع شعورهم بفعالیتهم الذاتیة و تحسین جودة حیاتهم هذا من جهة

ثوي، و بالرغم من كون بطلة لعبة رومسیون من جنس أن. لهذه األلعاب التي تواكب میوالت و رغباتهم من جهة أخرى

إال أن ذلك لم یؤثر على نتائج الدراسة لدى الذكور و اللذین لم یظهروا فروقا دالة بینهم و بین اإلناث بخصوص 

ال ات العاب الفیدیو التي مع شخصیحول التماهي  Seys (2003)التسییر الذاتي للمرض، قد یرجع لما أشار إلیه 

  .تستوجب أن تكون من نفس جنس الّالعب

P و من هنا جاء تأكید الفرضیة العامة األولى حول دور لعبة الفیدیوRe-Mission   في التسییر الذاتي

 .للمرض لدى المراهق المصاب بالسرطان

   : إنعاش التوظیف العقليفرضیات  نتائج تحلیل و عرض :ثانیا
 و بین التطبیق القبلي النفسيتعدیالت على مستوى التوظیف التغیرات أو ال الروشاخ إلظهار یةحساس بسبب  

لكن  ، ولیس من خالل التغیر الكمي فقط و الذي یعتبر محدودا الحاصلة،تقصي التغیرات ، فإننا سنسعى إلى البعدي

لذا .  (Tychey,2010)و     (Gaudriault, 2007) أكد علیهمن خالل التغیر في نوعیة االستجابات كما  أیضا

القبلي و  التطبیق القبلي حتى نتمكن من التعرف على أي تغیر قد یحدث بین التطبیقسنتناول بالتحلیل لنتائج 

و ألن مریض السرطان له تنظیمته السیكوسوماتیة الخاصة، فقد ارتأینا التفصیل في فرضیات التوظیف . البعدي

  . لتقصي أي تغیر قد یحدثه المتغیر التجریبي أو ال یحدثه العقلي

I - 1.الفرضیة ف ب نتائج و تحلیل عرض:   

یظهر الفضاء الخیالي أقل تدهورا لدى المجموعة التجریبیة من المجموعة : 1. تذكیر بالفرضیة اإلجرائیة ف ب

عدد اإلجابات، المحددات الحركیة الكبرى (الضابطة في التطبیق البعدي من خالل تحسن مؤشرات الروشاخ 

  .)...TRI  ،FSوالصغرى،

فضاء خیالیا جد فقیر في كلتا المجموعتین التجریبیة و بروتوكول الروشاخ في التطبیق القبلي أظهرت نتائج 

  : كما یتضح في الجدولین الموالیینالضابطة قبل إدخال المتغیر التجریبي 

  الفضاء الخیالي ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي مؤشرات): 23(جدول رقم 

  الحاالت              
 المعاییر 

  

  مروة 
   

 احمد
   

 أكرم 
   

 سامي
  

الحاالت   كریمة  
  المحققة للمعیار 
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    .المؤشرات بالخط الغلیظ تدل على تلك المؤشرات المطابقة للمعاییر :مالحظة
  

  الفضاء الخیالي ألفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي مؤشرات): 24(جدول رقم 

الجدول رقم (وفقا لما جاء في بروتوكول الروشاخ في التطبیق القبلي كما هو موضح في الجدولین  ¦

الفضاء الخیالي ألفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة یظهر كفضاء فقیر حیث لم یتعدى ، فإن )23،24

ذلك تم تحصیله عند حالة و الضابطة، كما أن التجریبیة بالنسبة للمجموعتین  3/8عدد المؤشرات الموافقة للمعاییر 

و سجلت   حاالت على مؤشرین من بین المؤشرات الثمانیة الموافقة للمعاییر،) 7(واحدة فقط، في حین تحصلت 

  .حالتین من أفراد العینة مؤشر واحد فقط

حیث لم یتجاوز سجل أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة كف واضح في عدد االستجابات، 

من المجموعة ) ولید، إلهام(و فیما عدا الحالتین . إجابة بالنسبة ألفراد العینة من المجموعتین 16عدد االستجابات 

، فإن باقي الحاالت لم  )حر بشر(الضابطة التي جاءت بإجابة واحدة حول الحركات الكبرى أي الحركات البشریة 

أما بخصوص . یع أفراد العینتین لم یحققوا المعاییر الخاصة بالحركات الكبرىو منه فإن جم. تنتج أي استجابة حركیة

من المجموعة التجریبیة لعدد من االستجابات الحركیة ) أحمد، أكرم(الحركات الصغرى و بالرغم من إنتاج الحالة 

  . الصغرى إال أنها لم تصل إلى المعاییر المطلوبة

 0/5  13 16 13  16  12  إجابة 20/30: ج
≥  K   :حر   3   0  0  0 0 0  0/5  
>	 k :  ح  0/5  1 0 4  3  1   4من 	
 4/5  %46.15 %68.75 %61.53  %56.25  %50  % 50/75 : %ش 
  1/5  % 84.61 % 59.09 %87.5  %69.23  %58.33  % 70/85:%+ش 

 4/5  % 46.15 %50 %69.23  %50  %41.66  % 35/50:  %حیو
T.R..I: انبساطي    

    أو انطوائي موسع
0/1.5 0/3 0/1 0/1 0/3  0/5 

FS : انبساطي        
    أو انطوائي موسع

1/0.5 3/0.5 4/0 0/1 1/0.5  0/5 

عدد المؤشرات 
 الموافقة للمعاییر

2/8 2/8 1/8 2/8 2/8   

  الحاالت              
 المعاییر 

  

  ماسینیسا
   

 ولید 
  

  مھند
  

  الھام
   

 أشرف 
الحاالت 

 المحققة للمعیار
  0/5  11  16 12 16  13  إجابة 20/30: ج

≥  K   :حر   3   0  1 0 1  0  0/5  
>	 k :  حر   0/5  2  1 0 0  1   4من 	

  4/5  %72.72   %56.25  %75 %93.75  %53.84  % 50/75 : %ش 
  1/5  %81.25   %66.66  %44.44 %53.33  %50  % 70/85:%+ش 

  3/5  % 54.54  %31.25   %50 % 50  %38.46  % 35/50:  %حیو
T.R..I: انبساطي     

    أو انطوائي موسع
0/3.5 1/0 0/1    1/2.5   0/0.75 1/5  

FS :    انبساطي      
    أو انطوائي موسع

0/2 0/0  0/0.5     1/1  2/1.5 1/5  

عدد المؤشرات 
 الموافقة للمعاییر

2/8  1/8 2/8  2/8 3/8    
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من الحاالت ) 8/10(فبالرغم من تحقیق. من الحاالت) 9/10(رة عند و جاءت العالقة مع الواقع الخارجي خائ

، إال حاالت في المجموعة الضابطة) 4(حاالت في المجموعة التجریبیة و ) 4: ()%ش(لنتائج معیاریة حول الشكل 

   ).%+ش(نتائج  أنها لم تتوافق مع

ت موافقة للمعاییر بالنسبة لسبع حاالت، أربع حاالت ، فقد جاء)%حیو(الحیوانیة  االستجابات مؤشر أما نتائج

  .  في المجموعة التجریبیة و ثالث حاالت  في المجموعة الضابطة

 FSكما جاء . لحالة واحد فقط في المجموعة الضابطة ایجابیا بالنسبة مؤشرجاء الفقد ، TRIأما نمط الخبرة 

في ) سامي(الحالة  ما عداو فی. في المجموعة الضابطة العینة أفرادبین  فقط لحالة واحدة أیضا كمؤشر ایجابي

ال یسیران  باألنماطهذین المؤشرین الخاصین  في المجموعة الضابطة ، فإن )ماسینیسا، ولید(المجوعة التجریبیة و 

  . و الضابطة موعتین التجریبیةججاه بالنسبة لباقي أفراد العینة من المتفي نفس اال

  :  و منه و كخالصة حول نتائج التطبیق القبلي الختبار الروشاخ حول الفضاء الخیالي  

و أربع حاالت  من المؤشرات الموافقة للمعاییر، 1/8حصلت حالة واحدة على : في المجموعة التجریبیة -

حول عدد حیث لم تحقق أي حالة من الحاالت الخمس المعیار . من المؤشرات الموافقة للمعاییر 2/8على 

من الحاالت حققت المعاییر بخصوص مؤشر  4/5. االستجابات و كذا حول المحددات الحركیة الكبرى و الصغرى

حاالت حققت مؤشر االستجابة الحیوانیة، و لم تحقق أي  4، +%)ش(، حالة واحدة مؤشر الشكل %)ش(الشكل 

  .       (FS)قانون الثانوي إلدراك  وجود التحقق النزوي و كذا مؤشر ال   (TRI)حالة مؤشر نمط الخبرة 

من المؤشرات الموافقة للمعاییر، ثالث حاالت  1/8حصلت حالة واحدة على : أما في المجموعة الضابطة -

حیث لم تحقق . من المؤشرات الموافقة للمعاییر 3/8من المؤشرات الموافقة للمعاییر و حالة واحدة على  2/8على 

و الصغرى،      من الحاالت الخمس المعیار حول عدد االستجابات و كذا حول المحددات الحركیة الكبرى حالة أي

حاالت  3، +%)ش(، و حالة واحدة مؤشر الشكل %)ش(من الحاالت حققت المعاییر بخصوص مؤشر الشكل  4/5

 و حالة واحدة أیضا حققت مؤشر،  (TRI)حالة واحدة حققت  مؤشر نمط الخبرة . حققت مؤشر االستجابة الحیوانیة

(FS).            

الخیالي ألفراد العینة من وفقا لما جاء في بروتوكول الروشاخ في التطبیق القبلي فإن الفضاء و علیه، و  ×

عدد االستجابات، (كفضاء فقیر  یترجم من خالل ضعف المؤشرات  المجموعتین التجریبیة و الضابطة یظهر

و مؤشر  )%ش(أما بخصوص مؤشر الشكل . )TRI ،FS، +المحددات الحركیة الكبرى و الصغرى، ش

. و الضابطة حاالت في المجموعتین التجریبیة ) 8/10(فقد جاءت موافقه للمعاییر لـ  )%حیو(االستجابات الحیوانیة 

من  3/8لكن و على الرغم من ذلك، فإن عدد المؤشرات الموافقة للمعاییر بخصوص الفضاء الخیالي لم یتعدى 

  .  المعاییر

r  بروتوكول الروشاخ   جاءت نتائجأما في التطبیق البعدي لدى أفراد العینة من المجموعة التجریبیة ، فقد

  :  ل المواليحول الفضاء الخیالي كما هو موضح في الجدو 

 

  الحاالت              
 المعاییر 

  

  مروة 
   

 احمد
   

 أكرم 
   

 سامي
  

الحاالت   كریمة  
  المحققة للمعیار 

 4/5 23  21 19 23 20  إجابة 20/30: ج
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  الفضاء الخیالي ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي مؤشرات): 25(جدول رقم 

على خالف نتائج التطبیق القبلي أین حدث كف في عدد االستجابات لدى جمیع أفراد العینة التجریبیة، فإنه في   

  .المعیاري لالستجابات و إن كانت في حدها األدنى حاالت العدد) 4(التطبیق البعدي سجلت 

عند جمیع أفراد العینة التجریبیة، ) حر بشر(كما أظهرت نتائج التطبیق البعدي تزایدا في عدد الحركات الكبرى   

  . المعیار المطلوب) سامي، كریمة(و إن لم تحقق الحالتین 

ئج التطبیق القبلي و البعدي بخصوص القیم المعیاریة الذي لم تسجل فرقا بین نتا) سامي(و فیما عدا الحالة    

حاالت ) 3(الخاصة بالحركات الصغرى، فإن باقي الحاالت قد سجلت ارتفاعا معتبرا في عدد هذه الحركات و حققت 

  .المعیار المحدد

تطبیق في التطبیق القبلي، أما في ال) %ش(من حاالت المجموعة التجریبیة لمؤشر الواقع الموضوعي  4/5حقق 

  . البعدي فإن نتائج جاءت خائرة عند جمیع أفراد العینة و سجل جمیعهم في هذه المجموعة تدني لقیم هذا المؤشر

لم یسجل تحسن في عدد الحاالت الموافقة للمعاییر بخصوص الواقع الذاتي، حیث سجلت حالة واحد للمعیار   

مقارنة بالتطبیق القبلي،  %+ارتفاعا كبیرا في قیمة ش )أحمد(و في حین سجلت الحالة . و الذي جاء في حده األدنى

و علیه فإن العالقة مع الواقع الخارجي تعتبر خائرة عند . فإن باقي الحاالت سجلت انخفاضا في قیمة هذا المعیار

   .بل وجاءت أكثر تباینا مقارنة بالتطبیق القبلي )%+ش(نتائج  مع )%ش(نتائج  لم تتوافق إذ. جمیع الحاالت

ت موافقة للمعاییر بالنسبة لثالث حاالت في التطبیق ، فقد جاء)%حیو (الحیوانیة  االستجابات مؤشر ا نتائجأم

إال أنه .  البعدي مقابل أربع حاالت في التطبیق القبلي، لیشهد عن تدني مستوى المؤشر الحیواني في التطبیق البعدي

  .  سجل انخفاض في نسبة االستجابات الحیوانیة

، فال یوجد مؤشر آخر تحقق عند جمیع أفراد العینة التجریبیة في  )FS(و) TRI(مؤشر نمط الخبرة و عدا   

 ما عداو فی. هذان المؤشران اللذان لم یتحققا لدى أي فرد في نفس المجموعة في التطبیق القبلي. التطبیق البعدي

عند أفراد العینة في المجموعة  جاهتیسیران في نفس اال باألنماطهذین المؤشرین الخاصین  ، فإن)مروة(الحالة 

   . التجریبیة في التطبیق القبلي

یظهر كفضاء غني نسبیا  في التطبیق البعديالفضاء الخیالي ألفراد العینة من المجموعة التجریبیة ، فإن و علیه -

فقد جاء اقل غنى من الفضاء ) ، كریمةأكرم(أما الفضاء الخیالي لحالتین . بالنسبة لثالث حاالت من أفراد العینة

من الحاالت مع  4/5أظهرت النتائج توافق كما . الخیالي لدى هذه الحاالت و لكن أكثر ثراء مقارنة بالتطبیق القبلي

في حین . من الحاالت المعیار حول المحددات الحركیة الكبرى و كذا الصغرى 3/5المعیار حول عدد االستجابات، 

≥  K :حر بشر   3   3 5 3 2  2 3/5  
>	 k :  حر  3/5 6  1 9 4 7   4من 	

%35  % 50/75 : %ش   26.08%  26.31%  47.61%  26.08%  0/5 
%50  % 70/85:%+ش   91.66%  60%  70%  58.33 %  1/5  

%35  % 35/50:  %حیو  43.4%  63.15%  42.85 %  56.52 %  3/5 
T.R.I:  انبساطي أو

    انطوائي موسع
3/4.25  5/2.5  3/1.5  2/3.50   2/5  5/5 

FS :  انبساطي  أو
    انطوائي موسع

7/1.5  5/1.5  9/2.25  1/4    6/2  5/5 

عدد المؤشرات 
 الموافقة للمعاییر

6/8 5/8 4/8 5/8 4/8   
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حاالت حققت  3، )%+ش(، و حالة واحدة مؤشر الشكل )%ش(المعاییر بخصوص مؤشر الشكل  لم تحقق أي حالة

إلدراك  ثانويالقانون و مؤشر ال        (TRI)مؤشر االستجابة الحیوانیة، و حققت جمیع الحاالت مؤشر نمط الخبرة 

  .(FS)ي وجود التحقق النزو

لدى جمیع الحاالت و كذا في عدد الحاالت  جلیافي عدد المؤشرات ظهر االرتفاع و على العموم فقد  ×

  .المحققة للمعاییر لدى أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي

  r  بروتوكول الروشاخ حول الفضاء الخیالي في التطبیق البعدي لدى أفراد العینة من   نتائجأما عن

  :  كما هو موضح في الجدول المواليجاءت المجموعة الضابطة فقد 
  الفضاء الخیالي ألفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي مؤشرات): 26(جدول رقم 

و یظهر من خالل نتائج التطبیق البعدي تزایدا لعدد االستجابات لدى جمیع أفراد العینة الضابطة مقارنة   

  .بعددها في التطبیق القبلي، إال أن جمیع أفراد العینة من المجموعة الضابطة لم یتحقق لدیها هذا المعیار

فلم تظهر النتائج أي تحسن لدى أفراد ) حر بشر(أما نتائج التطبیق البعدي بخصوص عدد الحركات الكبرى   

  ).إلهام(الحركات لدى الحالة العینة في المجموعة الضابطة، بل ظهر تراجع طفیف في عدد هذه 

أما بخصوص القیم المعیاریة الخاصة بالحركات الصغرى، فقد أظهرت النتائج الزیادة في عددها في    

  ).أشرف(حاالت و جاء عدد المؤشرات الحركیة الصغرى موافق  للمعیار عند حالة واحدة ) 3(البرتوكول لدى 

في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق ) %ش(في نسبة  من أفراد العینة الضابطة نقصا) 4/5(و سجل     

غیر أن التكیف مع . القبلي، و جاءت النتائج موافقة للمعیار لثالث حاالت مقابل أربع حاالت في التطبیق القبلي

من الحاالت في المجموعة الضابطة اللذین لم یحققوا نتائج معیاریة بخصوص  4/5الواقع الخارجي جاء خائرا عند 

نتائج  لم تتوافق ، إذ)4/5(و علیه فإن العالقة مع الواقع الخارجي تعتبر خائرة عند أغلبیة الحاالت . قع الذاتيالوا

     .بل وجاءت النتائج أكثر تباینا مقارنة بالتطبیق القبلي )%+ش(نتائج  مع )%ش(

ت غیر مطابقة للمعاییر بالنسبة لجمیع أفراد العینة ، فقد جاء)%حیو (الحیوانیة  االستجابات مؤشر أما نتائج

الضابطة في التطبیق البعدي مقابل ثالث حاالت في التطبیق القبلي، لیشهد عن التدني الواضح في مستوى المؤشر 

  .  الحیواني في التطبیق البعدي، إال أنه سجل ارتفاع في نسبة االستجابات الحیوانیة بالنسبة لثالث حاالت

  الحاالت              
 المعاییر 

  

  ماسینیسا
   

 ولید 
  

  مھند
  

  الھام
   

 أشرف 
الحاالت 

 المحققة للمعیار
19  17  إجابة 20/30: ج  18 19 14  0/5  

≥  K   :حربشر   3   1 0 0 2 0  0/5  
>	 k: حرحیو   1/5  5 4 2 0 2   4من 	

%68.42  %58.82  % 50/75 : %ش   55.5%  42.10%  42,85%  3/5  
%30  % 70/85:%+ش   52.63%  70%  81.25%  91.66%  2/5  

%23.52  % 35/50:  %حیو  52.63 %  55.5 %  31.57%  57.14%  0/5  
T.R..I: انبساطي    

    أو انطوائي موسع
1/3.25  1/1.75  0/3.75  2/5.75  0/3.75  3/5  

FS :   انبساطي      
    أو انطوائي موسع

2/0.5  1/4  2/2   4/0.5  1 /5  2/5  

عدد المؤشرات 
 الموافقة للمعاییر

2/8  3/8 2/8  2/8 2/8    



3 

حاالت في التطبیق البعدي مقابل حالة واحدة في ) 3(، فقد تحقق عند )TRI(ؤشر نمط الخبرة أما م    

في التطبیق البعدي مقابل حالة واحدة في التطبیق  )FS(كما سجلت حالتین معیار القانون الثانوي . التطبیق البعدي

ختلف عند أفراد العینة الضابطة في م جاهتیسیران في ا باألنماطهذین المؤشرین الخاصین  مع العلم أن. القبلي

  . القیاس البعدي

في التطبیق البعدي ، و لم یظهر الفضاء الخیالي لدى أفراد العینة من المجموعة الضابطة یظهر فقر  و منه، -

و قد سجل ارتفاع في عدد المؤشرات . في عدد المؤشرات و كذا في عدد الحاالت المحققة للمعاییر التحسن جلیا

، بینما احتفظ باقي أفراد )أشرف(و تدني عدد هذه المؤشرات عند الحالة ) ولید(الموافقة للمعاییر لحالة واحدة فقط 

و التطبیق  اختالفات واضحة بین التطبیق القبليكما لم تظهر . العینة بنفس عدد المؤشرات مقارنة بالتطبیق القبلي

و الصغرى بالرغم  البعدي بخصوص عدد الحاالت المحققة للمعاییر حول عدد االستجابات و عدد الحركات الكبرى 

كما سجل تراجع واضح حول . من ارتفاع عددها نسبیا عند بعض الحاالت إال أنها لم تحقق المعیار المطلوب

و ظهر ارتفاع في عدد الحاالت المحققة لمؤشر . یة، إذ لم تحقق أي حالة المعیار المحدد لذلكاالستجابات الحیوان

  .في التطبیق البعدي، إال أنها ال تسیر في نفس اتجاه القانون الثانوي  (TRI)نمط الخبرة 

ت المحققة في عدد المؤشرات لدى جمیع الحاالت و كذا في عدد الحاالظهر ارتفاع معتبر و على العموم لم ی

  .للمعاییر لدى المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي

یظهر الفضاء الخیالي لدى أفراد  العینة وفقا لما جاء في بروتوكول الروشاخ في التطبیق البعدي و علیه، و  ×

التجریبیة أقل تدهورا في القیاس البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي، و عدا فشل التكیف مع الواقع الخارجي فقد ظهر 

تحسن واضح في عدد و نوعیة باقي مؤشرات الروشاخ، في حین ظهر عند أفراد العینة الضابطة فقر الفضاء الخیالي 

فراد العینة ارتفاعا في عدد المؤشرات الموافقة للمعاییر، و سجل تحسن جد طفیف عند حالتین فقط في إذ لم یسجل أ

و عدا االرتفاع الطفیف في . عدد هذه المؤشرات بین تطبیق قبلي وبعدي لم تكن كافیة لتحقیق المعاییر المطلوبة

تدني في عدد الحاالت المحققة المعاییر لدى ، ظهر  (FS)و قانون إدراك التحقق النزوي   (TRI)مؤشر نمط الخبرة 

  .    أفراد العینة في المجموعة الضابطة

من خالل عرض نتائج البرتوكول كمیا، یتضح في التطبیق البعدي عند أفراد العینة التجریبیة زیادة واضحة في  ×

. عدد مؤشرات الروشاخ الدالة على تحسن نوعیة فضاءهم الخیالي ، كما سجل ارتفاع لعدد الحاالت المحققة للمعاییر

یظهر كفضاء غني نسبیا و یظهر أكثر ثراء لدى جمیع أفراد الفضاء الخیالي ألفراد العینة من المجموعة التجریبیة ف

       . العینة مقارنة بالتطبیق القبلي

          عدم االكتفاء بالتغیر الكمي فحسب، بل ، من المھم (Gaudriault, 2007)إال أنھ و كما أكد علیھ 

ن فعالیة المقاربة كو التغیر في نوعیة االستجابات االهتمام بتقصي التغیرات من خالل و باإلضافة إلى ذلك ضرورة 

  . تعتبر محدودة) عدد االستجابات مثال(من خالل النتائج الكمیة 

و علیه، و من خالل التناول الكیفي لبرتوكول الروشاخ، فبالرغم من حصول أفراد العینة التجریبیة في التطبیق 

تعتبر غیر  %+و ش  %الخیالي، إال أن تدقیق في نتائج شالبعدي على عدد كبیر من المؤشرات حول ثراء الفضاء 

العالقة الخائرة مع الواقع الخارجي ال ترجع لعدم االعتراف ف. ناجحة، إذ نستنكر العالقة مع الواقع الخارجي لدیهم

  راعات اللجوء إلیه لیس كوسیلة لحل الصبلعدم التكیف معه تسند بل ) كما هو الحال عند الذهاني(بالواقع الخارجي 
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كما هو الحال عند (و ملموس  ستثماره من خالل االلتزام بما هو واقعي، ما یؤدي الو التحرر النزوي من خالله

  )السیكوسوماتي

اللجوء إلى  هیمنةو ما یالحظ في تحلیل نتائج برتوكول الروشاخ ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي، 

إال أن اللجوء إلى الواقع الذاتي حدث فیه انغماس عند . ى الواقع الموضوعيعلى حساب اللجوء إل الذاتيالواقع 

مقارنة بالتطبیق القبلي، ما یشیر إلى هیمنة المدرك على الخیالي  %+حیث ارتفعت نسبة ش) أحمد، سامي(حالتین 

في حین سجل باقي أفراد العینة انخفاضا  de Tychey, Rebourg, Vivot (2000) و Chabert (1988) حسب

تتأكد هیمنة المدرك على الخیالي  Chabert (1988)غیر أنه و كما أكدت علیه . لهذه القیمة مقارنة بالتطبیق القبلي

و هو ما تحقق لدى أفراد المجموعة التجریبیة من . منخفضا، و العكس بالعكس %+مرتفعا و ش %كلما كان ش

لدى جمیع أفراد العینة في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي هذا من جهة،  %قیم ش خالل ما ظهر من تدني

لدى جمیع أفراد العینة أیضا، ما یشیر إلى لجوء أفراد العینة إلى   %+مقارنة بقیم  ش %إضافة إلى انخفاض قیم ش

  .الخیالي أكثر منه إلى المدرك

، إلى أنه یالحظ )%حیو(عاییر بخصوص االستجابات الحیوانیة و بالرغم من تدني عدد الحاالت المحققة للم

من الحاالت في المجموعة التجریبیة، ما  4/5انخفاض قیم النسب الخاصة بهذا المؤشر في التطبیق البعدي عند 

یشیر هو اآلخر إلى اتساع الفضاء الخیالي عند أفراد هذه العینة في التطبیق البعدي، حیث كلما ارتفعت نسبة 

 deو   Chabert (1988)، دلت على هیمنة المدرك على الخیالي حسب )%حیو(ستجابات الحیوانیة اال
Tychey, Rebourg, Vivot (2000) . و حسب نفس الباحثین أیضا، فإن مؤشر نمط الخبرة(TRI)      و قانون

، و قد المدرك على الخیاليهیمنة تشیر إلى  المضیقالنمط أو  التضیق تمیل نحوالتي  (FS)إدراك التحقق النزوي 

حقق جمیع أفراد العینة في المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي المعیار المطلوب لهذین المؤشرین، مع تحسن 

(TRI) (FS)  على التوالي ) أكرم و سامي(و الذي جاء من النمط الذي یمیل نحو التضیق و النمط المضیق عند

یسیران  باألنماطهذین المؤشرین الخاصین  كما أن. في القیاس القبلي لیصبح من النمط الموسع في التطبیق البعدي

    . )مروة(تثناء في التطبیق البعدي  لجمیع أفراد العینة التجریبیة باس جاهتفي نفس اال

و علیه و بالرغم من عدم تحقیق جمیع الحاالت في المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي للمعاییر الخاصة 

بمؤشرات الروشاخ كمیا، إال أن تحلیل الروشاخ نوعیا یشیر إلى تحسن الفضاء الخیالي لدى جمیع أفراد المجموعة 

التغیرات الحاصلة ال تحدث  كونعلى  (Gaudriault, 2007)و في هذه النتائج تأكید لما أشار إلیه . التجریبیة

    .النفسیة األبعادفي نفس لدیهم ر یال یحدث التغی كل حالة هي حالة فریدة و أنباعتبار  عند الجمیع بنفس الطریقة

أما عند أفراد العینة الضابطة، فیتضح في التطبیق البعدي من خالل عرض نتائج البرتوكول كمیا عدم  -

حیث سجل استقرار في عدد مؤشرات الروشاخ الموافقة للمعاییر عند . الخیالي عند جمیع أفراد العینةتحسن الفضاء 

 هو االرتفاع الوحید في هذه المجموعة حقق. انخفاض عدد هده المؤشرات عند حالتینمن ذلك  حالتین، و على العكس

في القیاس  (FS)انون إدراك التحقق النزوي و ق (TRI)مؤشر نمط الخبرة إلى نتائج الالتحسن في  رجعی ، إذ)ولید(

 (TRI)قیم  ، خاصة و أنو عدم هیمنة المدرك على الخیالي إلى لجوءه للفضاء الخیالي و یفسر ذلك كیفیا .البعدي

التضیق  یمیل إلى بنمطالتطبیق القبلي بعد أن ظهرت خائرة في في التطبیق البعدي جاءت موافقة للمعاییر  (FS)و 

، إال أن هذین المؤشرین ال یسیران في نفس االتجاه  لإلشارة إلى عدم التحسن في النمط المضیق على التوالي و إلى

، غیر أن عدم ارتفاع قیم %كما ظهر انخفاض في قیمة ش. ما یضعف نوعیة الفضاء الخیالي. التحقق النزوي
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عي على حساب الواقع الذاتي خاصة مع غیاب اللجوء للواقع الذاتي أدى إلى إضعافها لتبقى هیمنة الواقع الموضو 

الحركات الكبرى و الصغرى،  ما یشیر إلى فقر الفضاء الخیالي لدیه رغم التحسن الظاهر في عدد المؤشرات الموافقة 

  . للمعاییر

بالقیاس فقد ظهر الفضاء الخیالي لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي أقل تدهورا مقارنة  :و كخالصة

،  TRIعدد االستجابات، المحددات الحركیة الكبرى و الصغرى،(القبلي من خالل تحسن في عدد مؤشرات الروشاخ 

FS(...في حین لم یظهر عند أفراد العینة الضابطة تحسن في هذه المؤشرات بین قیاس قبلي وبعدي ،.  

P ثراء الفضاء الخیالي قد تحققتحول دور لعبة الفیدیو رومسیون في إ 1.و منه، فإن الفرضیة ف ب .  

II -  2.الفرضیة ف ب نتائج و تحلیل عرض :  

تظهر القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل في المجموعة التجریبیة من  : 2. تذكیر بالفرضیة اإلجرائیة ف ب

، )2.1.ف ب  الدینامیة العاطفیة(المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي من خالل تحسن مؤشرات الروشاخ حول 

   ).3. 2.ف ب  االرتباط بین العواطف و التمثیالت(، )2. 2.ف ب الترمیز الجنسي و العدواني(

  :و فیما یلي التذكیر بالمخطط التوضیحي حول فرضیات العقلنة

  

  
  

   
  الدینامیة العاطفیة،: 1. 2. ف بالفرضیة  نتائج عرض و تحلیل - 2-1
العقلنة من نوعیة أفضل في المجموعة التجریبیة من المجموعة الضابطة في القیاس البعدي من تظهر القدرة على  -

  :فیه أربع فرضیات جزئیة تتوزع علىو  .خالل تحسن مؤشرات الدینامیة العاطفیة

   ) ب.(1. 2. ، ف ب)أ.(1. 2. ف ب : محور التعبیر النزوي -1 

  )  د.(1. 2. ، ف ب)ج.(1. 2. ف ب:  محور العدوانیة  -2 

   : محور التعبیر النزوي -1

یظهر التعبیر النزوي من نوعیة أفضل من خالل ظهور المزید من التعبیر النزوي  ) :أ.(1. 2. ف ب  ×

 .في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطبیق البعديالموضوعي الصریح 



3 

التعبیر النزوي من نوعیة أفضل من خالل االنخفاض المسجل في الدرجات یظهر  ):ب.(1. 2. ف ب ×

في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة  المجمعة للتعبیر النزوي الموضوعي الحیادي و الالموضوعي الحیادي

  .الضابطة في التطبیق البعدي

  في التطبیق القبلي التجریبیة الدینامیة العاطفیة؛ محور التعبیر النزوي ألفراد العینة): 27(الجدول 

  كریمة   سامي  أحمد  أكرم   مروة  تعبیر النزويمحور ال
  

  موضوعي
 0 0 1 1 1  صریح
 7 7 11 8 4  حیادي 

  
  ال موضوعي

 0 0 0 0 1  صریح
 0 0 0 0 1  حیادي

  ألفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي تعبیر النزويمحور ال ؛الدینامیة العاطفیة ):28(الجدول 
  مھند  أشرف  الھام ولید   ماسینیسا  محور التعبیر النزوي

  
  موضوعي

 0 1 1 0 1  صریح
 6 2 6 1 1  حیادي 

  
  ال موضوعي

 0 1 1 0 0  صریح
 0 0 1 0 0  حیادي

m  التطبیق القبلي كما استجابات أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة في یتضح من خالل

وجود محدودیة بخصوص التعبیر النزوي الموضوعي الصریح، و التعبیر النزوي ) 30، 29(هو موضح في الجدولین 

  .الالموضوعي الصریح و الحیادي

إجابات حول التعبیر النزوي الموضوعي الصریح من مجموع  3فبینما سجل أفراد المجموعة التجریبیة 

تقریبا، فإن أفراد المجموعة الضابطة سجلوا   %7إجابة أي ما نسبته  42ي البالغ عددها استجابات التعبیر النزو 

  .تقریبا %14من نفس نوع التعبیر أي ما نسبته  3/22

بالنسبة للتعبیر  %2أما بخصوص التعبیر النزوي الالموضوعي فقد سجل أفراد العینة التجریبیة ما نسبته    

  .تقریبا %5فقد جاءت نتائج هذا النوع من التعبیر بنسبة أما المجموعة الضابطة . الحیادي

و ارتكزت إجابات التعبیر النزوي لدى أفراد العینة من المجموعتین، التجریبیة و الضابطة حول التعبیر 

الموضوعي الحیادي، حیث جاءت معظم إجابات أفراد العینة من المجموعتین حول هذا النوع من التعبیر، أي بنسبة 

  .لدى المجموعة الضابطة %73المجموعة التجریبیة و بنسبة  لدى 90%

فقد جاءت النتائج حول التعبیر النزوي الموضوعي الصریح ضعیفة لدى أفراد العینة من و علیه،   

مع وجود الكثیر من التعبیر النزوي الموضوعي الحیادي لدى . في التطبیق القبلي المجموعتین التجریبیة و الضابطة

  .   في تطبیق القبلي العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطةأفراد 

r ألفراد العینة من المجموعة  في شبكة الدینامیة العاطفیةالروشاخ  قد جاءت نتائجأما في التطبیق البعدي، ف

  :التجریبیة حول التعبیر النزوي كما هو موضح في الجدول الموالي

  محور التعبیر النزوي ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعديالدینامیة العاطفیة؛ ): 29(الجدول 

  كریمة   سامي  احمد  أكرم   مروة     تعبیر النزويمحور ال
  

  موضوعي
 8 3 7 6 8  صریح
 5 5 4 7 4  حیادي 

 0 0 1 1 1  صریح  
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 0 1 0 0 0  حیادي  ال موضوعي

استجابات أفراد العینة في المجموعة التجریبیة وجود محدودیة بخصوص التعبیر النزوي یتضح من خالل 

في حین ظهر تباین بین نتائج التعبیر النزوي . الالموضوعي الصریح و الحیادي كما في نتائج التطبیق القبلي

  : الموضوعي الصریح و الحیادي بین تطبیق قبلي و بعدي كما یوضحه الجدول الموالي

  الدینامیة العاطفیة، محور التعبیر النزوي ): 30( جدول
  مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة التجریبیة

 التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  تعبیر النزويمحور ال
  

  موضوعي
  3  صریح

 0.6= مَ 
  :أي ما یمثل

  من إجمالي اإلجابات  4.28% 
من اإلجابات ذات  %7.14و 

  التعبیر النزوي

32  
  6.4= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات   30.18% 

من اإلجابات ذات  %52.45و 
 التعبیر النزوي

  37  حیادي 
  7.4= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات  52.28% 

من اإلجابات ذات  %88.08و 
  التعبیر النزوي

25  
  5= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات  23.58% 

من اإلجابات ذات  %40.98و 
 التعبیر النزوي

  
  ال موضوعي

   1  صریح
  )1/1(عند حالة واحدة  

3  
 )3/3(حاالت  3عند 

  1  حیادي
  )1/1(عند حالة واحدة  

1  
 )1/1(عند حالة واحدة  

  
  
  

  االستنتاج
  
  

  مجموع التعبیرات النزویة
 =42/70  
  من اإلجابات %60أي ما یعادل 

  
  مجموع التعبیرات النزویة 

الموضوعیة و الالموضوعیة 
  38/70= الحیادیة 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات     54.28% 
من اإلجابات ذات  %90.47 و  

  التعبیر النزوي

  مجموع التعبیرات النزویة
61/ =106  

  من اإلجابات %57.54أي ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات النزویة 
الالموضوعیة الموضوعیة و 

  26/106= الحیادیة 
  :أي ما یمثل

 من إجمالي اإلجابات    24.52% 
من اإلجابات ذات  %42.62 و

  التعبیر النزوي
  

: من إجمالي اإلجابات تظهر النتائج في الجدول انخفاض طفیف في عدد اإلجابات ذات التعبیر النزوي عموما

و على الرغم من ذلك فإن التباین كما . في التطبیق البعدي %57.54في التطبیق القبلي مقابل  %60جاءت بنسبة 

في القیاس  0.6اشرنا إلیه یظهر واضحا في نوعیة التعبیر النزوي الموضوعي الصریح بمتوسط حسابي قدر      بـ 

 %52.45من إجمالي اإلجابات و  %30.18في التطبیق القبلي، إذ سجل فیه زیادة معتبرة بنسبة  6.4القبلي مقابل 

من اإلجابات  %7.14من إجمالي اإلجابات و   %4.28 في التطبیق البعدي مقابل من اإلجابات ذات التعبیر النزوي
   .ذات التعبیر النزوي في التطبیق القبلي

كما ظهر التباین بین المتوسطات الحسابیة للتعبیر النزوي الموضوعي الحیادي بانخفاضه في التطبیق 

إجابة لكل حالة في  7.4 بعد أن قدر بـ بعديإجابات لكل حالة في التطبیق ال 5 بـ بيحساالبعدي، قدر المتوسط ال
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من اإلجابات ذات التعبیر النزوي في % 40.98و  من إجمالي اإلجابات %23.58 ما یمثل. قبليالتطبیق ال

النزوي في التطبیق من اإلجابات ذات التعبیر % 88.08من إجمالي اإلجابات و  %52.28مقابل التطبیق البعدي 

في التطبیق البعدي  لدى  و الالموضوعیة الحیادیة  مجموع التعبیرات النزویة الموضوعیةكما جاءت  .القبلي

من %  54.28بنسبة . المجموعة التجریبیة أقل من نصف ما جاء حول مجمل هذا التعبیر في التطبیق القبلي

من % 90.47و . إجمالي اإلجابات في التطبیق البعديمن  %24.52في التطبیق القبلي و  اإلجاباتإجمالي 

من اإلجابات ذات التعبیر النزوي في التطبیق % 42.62اإلجابات ذات التعبیر النزوي في التطبیق القبلي مقابل و 

  .  البعدي

ة ظهرت زیادة جد معتبرة في التعبیر النزوي الموضوعي الصریح عند أفراد العینة التجریبیو كخالصة، فقد  ×

التعبیر النزوي في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي قدرت بسته إضعاف تقریبا، في حین انخفض مستوى 

في التطبیق البعدي إلى أكثر  مجموع التعبیرات النزویة الموضوعیة و الالموضوعیة الحیادیة الموضوعي الحیادي و

  .  مقارنة بالتطبیق القبليمن نصف النسبة 

r في شبكة الروشاخ  قد جاءت نتائج،  فألفراد العینة من المجموعة الضابطة أما في التطبیق البعدي

  :حول التعبیر النزوي كما هو موضح في الجدول الموالي الدینامیة العاطفیة

  ألفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي تعبیر النزويمحور ال ؛الدینامیة العاطفیة ):31(الجدول 
  مھند     أشرف   الھام ولید   ماسینیسا  التعبیر النزوي محور
  

  موضوعي
 0 2 1 2 2  صریح
 8 5 8 6 0  حیادي 

  
  ال موضوعي

 1 1 3 0 3  صریح
 1 0 0 0 0  حیادي

  
إجابات أفراد العینة في المجموعة الضابطة وجود محدودیة بخصوص التعبیر النزوي الالموضوعي تظهر 

في حین ظهر التعبیر النزوي الموضوعي الصریح و الحیادي و كذا التعبیر . الحیادي كما في نتائج التطبیق القبلي

  :  ي الجدول الموالي توضیح لذلكالالموضوعي الصریح في التطبیق البعدي ضعف ما جاء في التطبیق القبلي و ف

  

  

  

  

  الدینامیة العاطفیة، محور التعبیر النزوي): 32(جدول 
  مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

 التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  تعبیر النزويمحور ال
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  موضوعي

  3  صریح
 0.6= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات  4.41% 

من اإلجابات ذات  %13.63و 
  التعبیر النزوي

7  
   1.4= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات  8.04% 

من اإلجابات ذات  %16.27و 
 التعبیر النزوي

   16  حیادي 
   7.4= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات  23.52% 

من اإلجابات ذات  %72.72و 
  التعبیر النزوي

27  
    5= مَ 

  :أي ما یمثل
  من إجمالي اإلجابات 31.03% 

من اإلجابات ذات  %62.79و 
 التعبیر النزوي

  
  ال موضوعي

    2  صریح
  )2/2(عند حالتین 

8   
 حاالت   4عند 

  1  حیادي
  )1/1(واحدة عند حالة 

1  
 )1/1(عند حالة واحدة  

  
  

  
  االستنتاج

  
  

  مجموع التعبیرات النزویة
 =22/68  

  من اإلجابات %32.35أي ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات النزویة  
الموضوعیة و الالموضوعیة 

  17/68= الحیادیة 
  :أي ما یمثل

  من إجمالي اإلجابات  25% 
من اإلجابات ذات  %77.27 و  

  التعبیر النزوي

  مجموع التعبیرات النزویة
 =43/87   

  من اإلجابات  %49.42أي ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات النزویة  
الموضوعیة و الالموضوعیة 

    28/87= الحیادیة 
  :أي ما یمثل

من إجمالي اإلجابات     32.18% 
من اإلجابات ذات  %65.11 و

  . التعبیر النزوي

حیث : اإلجابات ذات التعبیر النزوي عمومابارتفاع عدد اإلجابات في بروتوكول الروشاخ، ارتفع عدد 

إال أن . في التطبیق القبلي% 32.35بعد أن سجلت نسبة  في التطبیق البعدي% 49.42نسبتها تعادل أصبحت 

في  27؛ لتعبیر النزوي الحیاديقیمة المتوسط الحسابي لنوعیة تعبیر النزوات ساءت وهو ما ظهر من خالل ارتفاع 

للتعبیر الموضوعي الحیادي في إجمالي كما ظهرت الزیادة واضحة . في التطبیق القبلي 16التطبیق البعدي مقابل 

إال أن هذا النوع من . في التطبیق القبلي% 23.52في التطبیق البعدي مقابل % 31.03اإلجابات و المقدر بـ

التعبیر بالنسبة لإلجابات ذات التعبیر النزوي قد انخفض قلیال في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي و جاءت 

التعبیر النزوي الموضوعي الصریح في التطبیق البعدي كما ظھر  %.72.72مقابل % 62.79: النسب على التوالي

إجابات في  3البعدي مقابل إجابات في التطبیق  7مضاعفا بالنسبة للتطبیق القبلي، و قدر المتوسط الحسابي بـ 

ات التعبیر النزوي في اإلجابات ذ من% 16.27من إجمالي اإلجابات و  %8.04 :التطبیق القبلي، أي ما یمثل

و بعد أن تم  .من اإلجابات ذات التعبیر النزوي% 13.63من إجمالي اإلجابات و %  4.41البعدي مقابل  التطبیق

التعبیر النزوي الالموضوعي الصریح من طرف حالتین فقط في المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي، فأن أربع 

  . أدى إلى ارتفاع عدد اإلجابات حوله بأربعة أضعاف في التطبیق البعدي حاالت قدمت هذا النوع من التعبیر ما

أما عن مجموع التعبیرات النزویة الموضوعیة و الالموضوعیة الحیادیة في التطبیق البعدي لدى المجموعة 

اإلجابات في التطبیق البعدي مقابل  إجماليمن % 32.18الضابطة، فقد سجل ارتفاع في نسبة التعبیر بما یعادل 
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بالمقارنة بالتعبیر النزوي ) و الالموضوعي الموضوعي( في التطبیق القبلي، غیر أن التعبیر النزوي الحیادي % 25

  .   في التطبیق القبلي% 77.27في التطبیق البعدي مقابل   %65.11عامة قد انخفض قلیال، قدر بنسبة 

التعبیر النزوي طفیفة في نسب التعبیر النزوي الموضوعي الصریح و  ظهرت زیادةو كخالصة، فقد   

عند أفراد العینة الضابطة في  مجموع التعبیرات النزویة الموضوعیة و الالموضوعیة الحیادیة الموضوعي الحیادي  و

  .  التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي

و في الجدول الموالي مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة بین تطبیق قبلي و بعدي حول التعبیر     

  :مجموع التعبیرات النزویة الموضوعیة و الالموضوعیة الحیادیةالنزوي الصریح و 

  مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة) : 33(جدول 
  بعدي حول التعبیر النزوي بین تطبیق قبلي و

  المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة  محور التعبیر النزوي
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

التعبیر الموضوعي 
  :الصریح

3  
  0.6= مَ 

32  
 6.4= مَ 

3  
  0.6= مَ 

7  
 1.4= مَ 

  %8.04  %4.41  %30.18  %4.28  إجمالي اإلجابات 
  %16.27  %13.63  %52.45  %7.14  إجابات ذات تعبیر نزوي

مج التعبیرات النزویة 
الموضوعیة 

  :والالموضوعیة الحیادیة

  
 =38/70  

  
 =26/106  

  
 =17/68  

  
 =28/87  

  %32.18  %25  %24.52  %54.28  إجمالي اإلجابات 
داخل اإلجابات ذات 

  التعبیر النزوي
90.47%  42.62%  77.27%  65.11%  

فقد جاءت النتائج حول التعبیر النزوي الموضوعي . بمقارنة نتائج النسب كما هو موضح في الجدول أعاله -1 

في حین سجل الكثیر من . في التطبیق القبلي الصریح ضعیفة لدى أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة

ت ذات التعبیر النزوي، حیث طغى هذا النوع من التعبیر النزوي الموضوعي الحیادي و خاصة بمقارنتها باإلجابا

أما في التطبیق البعدي فسجل المزید من التعبیر النزوي الموضوعي الصریح . التعبیر على إجابات أفراد العینة الكلیة

  . عند أفراد العینة التجریبیة بنسبة جد معتبرة، أما الزیادة عند أفراد العینة الضابطة فجاءت جد طفیفة

ظهر التعبیر النزوي لدى أفراد العینة التجریبیة قد تحققت حیث   ) ]أ.(1. 2. ف ب[ان الفرضیة  ومنه ف  

المزید من التعبیر النزوي  من نوعیة أفضل في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي من خالل ظهور

 . الموضوعي الصریح عند أفراد العینة التجریبیة منه عند أفراد العینة الضابطة

في التطبیق البعدي تراجعت نسبة اإلجابات المجمعة للتعبیر النزوي الموضوعي و الالموضوعي الحیادي في  - 2

في حین سجل أفراد العینة الضابطة زیادة . مقارنة بالنسب المسجلة في التطبیق القبلي المجموعة التجریبیة بالنصف

وعي الحیادي في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق في اإلجابات المجمعة للتعبیر النزوي الموضوعي و الالموض

  .  القبلي و إن حقق بعض االنخفاض في هذا النوع من التعبیر داخل اإلجابات ذات التعبیر النزوي

قد تحققت حیث ظهر التعبیر النزوي لدى أفراد العینة التجریبیة  )]ب.(1. 2. ف ب[و منه فإن الفرضیة  

من نوعیة أفضل في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي من خالل االنخفاض المسجل في الدرجات 
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و الالموضوعي الحیادي عند أفراد العینة التجریبیة، منه عند  المجمعة للتعبیر النزوي الموضوعي الحیادي

  .ینة الضابطةأفراد الع

      . حول التعبیر النزوي قد تحققت. 1. 2.و علیه، فإن الفرضیة ف ب ×

   :  محور العدوانیة  -2
في الدرجات المجمعة  من خالل االرتفاع المسجل یظهر التعبیر العدواني من نوعیة أفضل ):ج.(1. 2. ف ب ×

المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في في الالموضوعي النشط  للتعبیر العدواني الموضوعي النشط و

  .التطبیق البعدي

درجات الیظهر التعبیر العدواني من نوعیة أفضل من خالل االنخفاض المسجل في  ):د.(1. 2. ف ب ×

 .في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لتعبیر العدواني السلبي و الكامنالمجمعة ل
  الدینامیة العاطفیة؛ محور العدوانیة ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي) : 34(الجدول 

  كریمة سامي أحمد أكرم  مروة  محور العدوانیة
 1 0 3 1 0  نشط  موضوعي

 6 3 3 4 2  سلبي
  

  ال موضوعي
 0 0 0 0 0  نشط
 0 0 0 0 0  سلبي

 5 9 8 6  7  كامن
  

  الدینامیة العاطفیة؛ محور العدوانیة ألفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي ) :35(الجدول 

  مھند أشرف  الھام ولید   ماسینیسا  محور العدوانیة
 0 0 0 0 1  نشط  موضوعي

 4 3 1 1 1  سلبي
  

  ال موضوعي
 0 0 0 0 0  نشط
 0 1 0 0 1  سلبي

 4 3 9 5  4  كامن

m  ألفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة في التطبیق القبلي كما یتضح من خالل بروتوكول الروشاخ

وجود القلیل من اإلجابات حول التعبیر عن العدوانیة النشطة الموضوعیة منها ) 37، 36(هو موضح في الجدولین 

وعي النشط من إجابات حول التعبیر العدواني الموض 5فبینما سجل أفراد المجموعة التجریبیة . و الالموضوعیة

، فإن أفراد المجموعة الضابطة %8.62إجابة أي ما نسبته  58مجموع استجابات التعبیر العدواني البالغ عددها 

أما بخصوص التعبیر النزوي الالموضوعي النشط  . %2.63من نفس نوع التعبیر ما تقارب نسبته  1/38سجلوا 

  .فجاءت النتائج منعدمة ألفراد العینة من المجموعتین

و ارتكزت اإلجابات لدى أفراد العینة من المجموعتین، التجریبیة و الضابطة حول التعبیر العدواني الكامن، 

لدى المجموعة  %50حیث جاءت معظم إجابات أفراد العینة من المجموعتین حول هذا النوع من التعبیر، أي بنسبة 

بیر العدواني السلبي فقد سجل أفراد العینة التجریبیة أما التع. لدى المجموعة الضابطة %36.76التجریبیة و بنسبة 

  .من إجمالي اإلجابات في المجموعة الضابطة 14.70من إجمالي اإلجابات، و ما نسبته  %25.71ما نسبته 
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النشط  لدى أفراد العینة من ) الموضوعي و الالموضوعي( فقد جاءت النتائج حول التعبیر العدواني و علیه، 

كما جاء التعبیر العدواني السلبي و التعبیر العدواني . في القیاس القبلي قلیلة جریبیة و الضابطةالمجموعتین الت

  .في تطبیق قبلي الكامن معتبرا لدى أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة

r العینة من ألفراد في شبكة الدینامیة العاطفیة الروشاخ  قد جاءت نتائجأما في التطبیق البعدي،  ف

  :المجموعة التجریبیة حول التعبیر العدواني كما هو موضح في الجدول الموالي

  ة ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعديالعدوانیمحور  ؛الدینامیة العاطفیة ) :36(الجدول 

  كریمة   سامي  أحمد  أكرم   مروة  محور العدوانیة
  

  موضوعي
 2 3 1 0 3  نشط
 4 1 1 2 2  سلبي

  
  ال موضوعي

 0 0 0 0 0  نشط
 0 1 0 0 0  سلبي

 7 9 13 11  8  كامن

استجابات أفراد العینة في المجموعة التجریبیة انعدام التعبیر یتضح من خالل  كما في نتائج التطبیق القبلي،

     في حین ظهر بعض االختالف بین التطبیق القبلي ). إجابة واحدة فقط(العدواني الالموضوعي النشط و السلبي 

سنقوم و هو ما . و البعدي حول نتائج التعبیر العدواني الموضوعي النشط و السلبي و التعبیر العدواني الكامن

  : بتفصیله في الجدول الموالي

  الدینامیة العاطفیة، محور التعبیر العدواني ) : 37(جدول 
  مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة التجریبیة

 التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  محور العدوانیة
  

  موضوعي
  5  نشط

  حاالت  3عند 
9  

 حاالت 4عند  
  حاالت 5عند    18  سلبي

  
  :أي ما یمثل      3.6= مَ 
  من إجمالي اإلجابات   25.71% 

من اإلجابات ذات التعبیر  %31.03و 
  العدواني

  حاالت 5عند  10
  

  :أي ما یمثل          2= مَ 
  

  من إجمالي اإلجابات   9.43%
 من اإلجابات ذات التعبیر العدواني 14.70%

  ال
  موضوعي

 0  0  نشط
 1  0  سلبي

   35  كامن
  :أي ما یمثل         7= مَ 
  من إجمالي اإلجابات   50% 

من اإلجابات ذات التعبیر  %60.34و 
  العدواني 

48   
  :أي ما یمثل            9.6= مَ 
  من إجمالي اإلجابات   45.28% 

من اإلجابات ذات التعبیر  %70.85و 
  العدواني

  
  

  االستنتاج

  مجموع التعبیرات العدوانیة
 =58/70  

  من مجمل اإلجابات %82.85ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة النشطة 

  :ما یمثل                5/70= 
  من إجمالي اإلجابات  7.14%

  .من إجابات التعبیر العدواني %8.62 و 

  مجموع التعبیرات العدوانیة
 =68/106   

  من مجمل اإلجابات %64.15ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة النشطة 

  :ما یمثل                       9/106= 
  من إجمالي اإلجابات 8.49%

  .من إجابات التعبیر العدواني  %13.23 و 
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  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة السلبیة

     :ما یمثل                18/70= 
  من إجمالي اإلجابات   25.71% 
  من إجابات التعبیر العدواني  %31.03 و

  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة السلبیة

  :ما یمثل               11/106= 
  من إجمالي اإلجابات   10.37%

  .من إجابات التعبیر العدواني %16.17 و 

جاءت بنسبة : من إجمالي اإلجابات عدد اإلجابات ذات التعبیر العدواني عموماتظهر النتائج انخفاض في 

و یرجع ذلك إلى االنخفاض في التعبیر العدواني . في التطبیق البعدي %64.15في التطبیق القبلي مقابل  82.5%

الموضوعي السلبي الواضح بمتوسط حسابي قدر بـإجابتین لكل حالة حول هذا النوع من التعبیر في القیاس البعدي 

ما یماثل  إذ سجل انخفاض معتبر حول هذا النوع من التعبیر، أي. إجابة لكل حالة في التطبیق القبلي 3.6مقابل 

  %25.71 في التطبیق البعدي مقابل من اإلجابات ذات التعبیر العدواني %14.70من إجمالي اإلجابات و  9.43%

كما ظهر التباین بین  .من اإلجابات ذات التعبیر النزوي في التطبیق القبلي %31.03من إجمالي اإلجابات و 

ع عدد اإلجابات حول هذا التعبیر في التطبیق البعدي، قدر المتوسطات الحسابیة للتعبیر العدواني الكامن بارتفا

 %50 ما یمثل. قبليإجابة لكل حالة في التطبیق ال 7 بعد أن قدر بـ بعديفي التطبیق ال 9.6 بـ حسابيالمتوسط ال

، في حین سجل في في التطبیق القبلي عدوانيمن اإلجابات ذات التعبیر ال% 60.34و  اإلجابات من إجمالي

من إجمالي  %45.28  بعض االنخفاض الطفیف في نسبة التعبیر العدواني الكامن و المقدر   بـ یق البعديالتطب

 عدواني، حیث قدرت بـاإلجابات ذات التعبیر اللكن یالحظ ارتفاع هذا النوع من التعبیر مقارنة ب اإلجابات و

70.85 %.  

النشطة الموضوعیة و الالموضوعیة  عدوانیةالمجموع التعبیرات و على العموم فقد سجلت بعض الزیادة في 

من %  8.49نسبة و سجلت . ما جاء في التطبیق القبليمقارنة ب  المجموعة التجریبیةفي التطبیق البعدي  لدى 

من اإلجابات ذات التعبیر % 13.23و . قبليفي التطبیق ال%  7.14 بعدي مقابلفي التطبیق ال اإلجاباتإجمالي 

          الموضوعیة عدوانیةمجموع التعبیرات الأما . القبلي في التطبیق% 8.62یق البعدي مقابل في التطب عدوانيال

و سجل نقص في هذا النوع من . السلبیة، فقد ظهر الفرق واضحا بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي و الالموضوعیة

نسبة الب. التعبیر في التطبیق القبلي قل من نصف ما جاء حول مجمل هذاألالمجموعة التجریبیة التعبیر لدى 

أما بخصوص . التطبیق البعدي في% 10.37و  في التطبیق القبلي% 25.71 اإلجابات جاءت بنسبةجمالي إل

          في التطبیق القبلي % 31.03عدواني فسجلت اإلجابات ذات التعبیر ال نسبة هذه الفئتین من التعبیر داخل

  .  في التطبیق البعدي% 16.17و 

ظهرت زیادة طفیفة في التعبیر العدواني النشط لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي فقد  و كخالصة،

مقارنة بالتطبیق القبلي، كما سجل انخفاض طفیف في التعبیر العدواني الكامن في البرتوكول، غیر أن نسبته ارتفعت 

و الالموضوعیة السلبیة فقد  مجموع التعبیرات العدوانیة الموضوعیة العدواني، أما داخل اإلجابات ذات التعبیر 

  .جاءت منخفضة في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي

r في شبكة الدینامیة الروشاخ  قد جاءت نتائج، فألفراد العینة من المجموعة الضابطة أما في التطبیق البعدي

  :حول التعبیر العدواني كما هو موضح في الجدول الموالي العاطفیة
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  الدینامیة العاطفیة؛ محور العدوانیة ألفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي ) :38(الجدول  

  مھند أشرف  الھام  ولید  ماسینیسا  محور العدوانیة
  

  موضوعي
 2 2 1 1 3  نشط
 7 5 2 4 1  سلبي

  
  ال موضوعي

 0 0 3 0 0  نشط
 0 0 0 0 0  سلبي

 6 6 9 6  5  كامن

إجابات أفراد المجموعة الضابطة، و ما عدا التعبیر ظهر في التطبیق البعدي الكثیر من التعبیر العدواني في 

العدواني الالموضوعي السلبي الذي جاء منعدما كما في التطبیق القبلي، فقد سجل ارتفاع في التعبیر العدواني 

أما التعبیر الكامن فقد ظهر منخفضا في . الموضوعي و الالموضوعي النشط، و كذا في التعبیر الموضوعي السلبي

  :  و تفصیل ذلك نوضحه من خالل النتائج المدونة في الجدول أدناه. البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي التطبیق

  الدینامیة العاطفیة، محور التعبیر العدواني ) : 39(جدول 
  مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

 التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  محور العدوانیة
  
  

  موضوعي

 حاالت 5عند           9  عند حالة واحدة         1  نشط
  حاالت 5عند          10  سلبي

  :أي ما یمثل                2= مَ 
  من إجمالي اإلجابات   14.70%

  من إجابات التعبیر العدواني %26.31و 

  حاالت 5عند           19
  :أي ما یمثل                3.8= مَ 

  من إجمالي اإلجابات  21.83%
 من إجابات التعبیر العدواني %30.15و 

  ال 
  موضوعي

 عند حالة واحدة    3   0  نشط
 0  0  سلبي

  
  كامن

25   
  :أي ما یمثل            5= مَ 

  من إجمالي اإلجابات   36.76%
  من إجابات التعبیر العدواني  %65.78و 

32  
  :أي ما یمثل              6.4= مَ 

  من إجمالي اإلجابات   36.78%
  من إجابات  التعبیر العدواني %50.79و 

  
  

  االستنتاج

  مجموع التعبیرات العدوانیة
 =38/68  

  من مجمل اإلجابات %55.88ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة النشطة 

  :ما یمثل             1/68= 
  من إجمالي اإلجابات  1.47%

  من إجابات  التعبیر العدواني  %2.63 و 
  مجموع التعبیرات العدوانیة 

  الموضوعیة و الالموضوعیة السلبیة
     :ما یمثل            12/68= 

  من إجمالي االستجابات  17.64% 
  من إجابات التعبیر العدواني %31.57و 

  مجموع التعبیرات العدوانیة
 =63/87   

  من مجمل اإلجابات %72.41ما یعادل 
  

  مجموع التعبیرات العدوانیة 
  الموضوعیة و الالموضوعیة النشطة 

  :ما یمثل               12/87= 
  من إجمالي اإلجابات 13.79%

  من إجابات لتعبیر العدواني   %19.04 و 
  مجموع التعبیرات العدوانیة 

  الموضوعیة و الالموضوعیة السلبیة
  :ما یمثل            19/87= 

  من إجمالي االستجابات  21.83%
  .من إجابات التعبیر العدواني %30.15و 

في التطبیق البعدي بعد % 72.41ارتفعت عدد اإلجابات ذات التعبیر العدواني في التطبیق البعدي بما یعادل 

الضابطة التعبیر العدواني فبعد ما سجلت حالة واحدة في المجموعة . في التطبیق القبلي% 55.88 أن سجلت نسبة

لدى جمیع أفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي، كما طهر التعبیر  النشط، فقد ظهر هذا النوع من التعبیر

حاالت ضمن أفراد العینة من هذه المجموعة بعد أن تم تغییب هذا النوع من  3العدواني الالموضوعي النشط عند 
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ارتفعت نتائج مجموع التعبیرات العدوانیة الموضوعیة و الالموضوعیة النشطة  في  حیث. التعبیر في التطبیق القبلي

من اإلجابات ذات التعبیر العدواني في  %2.63 من إجمالي اإلجابات و%  1.47فبعد أن مثلت . التطبیق البعدي

بیر العدواني في من اإلجابات ذات التع%  19.04 من إجمالي اإلجابات و% 13.79التطبیق القبلي، أصبح یمثل 

بالرغم من انخفاض نسبة التعبیر العدواني الكامن داخل اإلجابات ذات التعبیر العدواني في  و. التطبیق البعدي

التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي، إال أن المتوسط الحسابي لهذا النوع من التعبیر ارتفع في التطبیق البعدي 

أما مجموع التعبیرات العدوانیة ). 6.4= مَ (و ) 5=مَ (ت على التوالي بالقیمة لدى أفراد العینة الضابطة و جاء

من %  21.83الموضوعیة و الالموضوعیة السلبیة، فقد ارتفعت نسبتها في التطبیق البعدي، و شكلت ما یعادل 

   %.17.64هرت في التطبیق القبلي بنسبة ظإجمالي االستجابات بعد أن 

ي مجموع التعبیرات العدوانیة الموضوعیة النشطة، وانخفاض في التعبیر العدواني ظهر ارتفاع فو كخالصة،   

. الكامن داخل اإلجابات ذات التعبیر العدواني بالرغم من حفاظها على نفس النسبة في محمل اإلجابات في البرتوكول

عند أفراد في عدد هذه التعبیرات  سلبیة، فقد سجل ارتفاعة الموضوعیة و الالموضوعیة العدوانیمجموع التعبیرات الأما 

  .  العینة الضابطة في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي

و بعدي  و في الجدول التلخیصي الموالي مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة بین تطبیق قبلي

 العدوانیةمجموع التعبیرات حول مجموع التعبیرات الموضوعیة العدوانیة النشطة و التعبیر العدواني الكامن و 

  : سلبیةالموضوعیة و الالموضوعیة ال

  مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة) : 40(جدول 
  بین تطبیق قبلي و بعدي حول التعبیر العدواني

  المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة  ر النزويمحور التعبی
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

  مجموع التعبیرات العدوانیة  
الموضوعیة و الالموضوعیة 

  النشطة

  
5/7  

   
9/106 

  
1/68  

  
12/87 

  %13.79   % 1.47  %8.49   % 7.14  إجمالي اإلجابات 
ذات التعبیر داخل اإلجابات 

   % 19.04  %2.63   % 13.23  %8.62  العدواني
  6.4= مَ   5= مَ    9.6= مَ    7= مَ   :التعبیر العدواني الكامن

   % 36.78   % 36.76  %45.28  %50  إجمالي اإلجابات 

داخل اإلجابات ذات التعبیر 
  %50.79  %65.78  %70.85  %60.34  العدواني

مج التعبیرات العدوانیة 
و الالموضوعیة الموضوعیة 

  السلبیة

  
 =18/70  

  
 =11/106  

  
 =12/68  

  

  
 =19/87  

  
   % 21.83   % 17.64   % 10.37   % 25.71  إجمالي اإلجابات 

داخل اإلجابات ذات التعبیر 
  %30.15  %31.57  %16.17  %31.03  العدواني

+ التعبیر العدواني الكامن   
مج التعبیرات العدوانیة 

الموضوعیة و الالموضوعیة 
  السلبیة

  53=مج 

75.71%  

   59= مج 

55.66%  

  37= مج 

54.41%  

  51= مج 

58.62%  
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فقد بمقارنة نتائج النسب بین تطبیق قبلي و بعدي حول التعبیر العدواني كما هو موضح في الجدول أعاله، 

من جاءت نتائج المجمعة حول التعبیر العدواني الموضوعي و الالموضوعي النشط ضعیفة لدى أفراد العینة 

في حین سجل ارتفاع في عدد اإلجابات ذات التعبیر العدواني . في التطبیق القبلي المجموعتین التجریبیة و الضابطة

السلبي و كذلك الكثیر من التعبیر العدواني الكامن و خاصة بمقارنة هذه األخیرة باإلجابات ذات التعبیر العدواني، 

  . فراد العینة الكلیةأین طغى هذا النوع من التعبیر على إجابات أ

النشطة  التعبیرات العدوانیة الموضوعیة و الالموضوعیة موعمجأما في التطبیق البعدي فقد سجل المزید في 

عند أفراد العینة التجریبیة و أفراد العینة الضابطة، غیر أن نسبة الزیادة في المجموعة الضابطة حول هذا النوع من 

  .أضعاف النسب المحققة في التطبیق القبلي 10التعبیر جاءت جد مرتفعة و بلغت 

لم تتحقق، حیث ظهر التعبیر العدواني لدى أفراد العینة التجریبیة  )] ج.(1. 2. ف ب[و منه، فإن الفرضیة  

في الدرجات المجمعة  من نوعیة أفضل في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي من خالل االرتفاع المسجل

لكن هذا التحسن ظهر أیضا في المجموعة الضابطة،  للتعبیر العدواني الموضوعي النشط و الالموضوعي النشط، 

   .سجل االرتفاع عند أفراد العینة الضابطة أكثر منه عند أفراد العینة التجریبیة بل و

ل تراجع طفیف في نسبه اإلجابات حول أما بخصوص التعبیر العدواني الكامن في التطبیق البعدي فقد سج

هذا النوع من التعبیر عند أفراد العینة التجریبیة بینما احتفظ أفراد العینة الضابطة على نفس النسبة، غیر أن نسبة 

اإلجابات من هذا النوع داخل اإلجابات ذات التعبیر العدواني قد ارتفع في المجموعة التجریبیة، بینما انخفض لدى 

     و أظهر التطبیق البعدي ارتفاع في نسب اإلجابات المجمعة للتعبیر العدواني الموضوعي  . الضابطة المجموعة

أما في المجموعة التجریبیة، فقد تراجعت نسبة اإلجابات المجمعة للتعبیر العدواني . و الالموضوعي السلبي

إال أن تمحیص في النتائج . تطبیق القبليالموضوعي و الالموضوعي السلبي بالنصف مقارنة بالنسب المسجلة في ال

و الالموضوعیة السلبیة تفسر التناقض  التعبیرات العدوانیة الموضوعیةالمجمعة للتعبیر العدواني الكامن و مجموعة 

المسجل بین إجمالي اإلجابات للتعبیر العدواني الكامن و التعبیر داخل اإلجابات ذات التعبیر العدواني لدى أفراد 

و على العموم فقد جاءت نتائج هذه الفئات من التعبیر لصالح .  و الضابطة المجموعتین؛ التجریبیة من العینة

في حین سجل ارتفاع . المجموعة التجریبیة، إذ سجل تراجع واضح و انخفاض معتبر في نسب هذا النوع من التعبیر

  .طفیف في هذه النسبة لدى أفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي

حیث ظهر التعبیر العدواني لدى أفراد العینة  قد تحققت، )] د.(1. 2. ف ب[فإن الفرضیة و منه،  

التجریبیة من نوعیة أفضل في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي من خالل االنخفاض المسجل في 

عند أفراد العینة التجریبیة، منه عند أفراد العینة   لتعبیر العدواني السلبي و الكامنل المجمعة درجاتال

   .الضابطة

    . حول التعبیر العدواني قد تحققت جزئیا. 1. 2.و علیه، فإن الفرضیة ف ب 

  الترمیز  :  2. 2.ف بعرض و تحلیل نتائج الفرضیة - 2-2

  : 2. 2.ف بالفرضیة اإلجرائیة  –

المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في القیاس البعدي من تظهر القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل في 

  و فیها فرضیتین جزئیتین. خالل تحسن مؤشرات الروشاخ حول الترمیز
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  ) أ.( 2. 2ف ب نوعیة ترمیز النزوات الجنسیة ) 1

   ) ب.(2. 2ف ب نوعیة ترمیز النزوات العدوانیة ) 2

من خالل من نوعیة أفضل یظهر ترمیز النزوات الجنسیة  : )أ.(2. 2. 2ف: ترمیز النزوات الجنسیة) 1

في التطبیق  الضابطة في المجموعةالتجریبیة منه  في المجموعةالجنسي  (IES)اإلرصان الرمزي  مؤشر ارتفاع

  .البعدي

  ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي: (IES)ترمیز النزوات الجنسیة ) : 41(جدول 
  ) عدد و نوعیة الترمیز القضیبي و األنثوي(

  المجموع  كریمة   سامي  اكرم   احمد   مروة     
  

الترمیز 
  القضیبي

B 1    3  1    5  
C  1  1  1    2  5  
D    2  1  +)2(    3 +)2(  
E            0  

  

  
الترمیز 
  األنثوي

B           0  
C    1  1      2  
D   +)1(      +)1(    +)2(  
E  1  2    +)1(  3  6 +)1(  

  

IES  النزوات
  الجنسیة

0.25  -0.66   1.16  0.4  -0.8  0.07 
  0.5> حالة واحدة

  0.5< حاالت  4
    (IES)یتم تناولھ في حساب ال و ) 0(تسند لھ القیمة صفر یشیر الرقم بین قوسین إلى ترمیز بإطار شكلي خائر،  :مالحظة

    

  في التطبیق القبليألفراد العینة الضابطة : (IES)ترمیز النزوات الجنسیة ): 42(جدول 
  )عدد و نوعیة الترمیز القضیبي و األنثوي(

  

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  
  

الترمیز 
  القضیبي

B 1  +)1(   1  1  1  4 +)1(  
C         1 +)1(    1 +)1(  
D      +)1(      +)1(  
E     +)1(         +)1(  

 

  
الترمیز 
  األنثوي

B   +)1(        +)1(  
C        +)1(    +)1(  
D    +)1(  +)1(  1    1 +)2(  
E  1    1  1 +)1(    3 +)1(  

 

 IES  النزوات
  الجنسیة 

0  0  0  0  )2 (←0  0  
  0.5< حاالت  5

m  في المجموعة  )3(فما عدا الحالة  )43،44(كما هو موضح في الجدولین في التطبیق القبلي و

 .الضابطة و فرد العینة من المجموعتین التجریبیةباقي أفإن ترمیز النزوات الجنسیة جاءت خائرة لدى  التجریبیة،

في المجموعة ) 4(، )1(في المجموعة التجریبیة، و ) 1(فبالرغم من الترمیز القضیبي من النوعیة الجیدة للحالة 

  .   الضابطة ، فقد تم إفشالها بالترمیز األنثوي من النوعیة السیئة
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فبینما سجلت المجموعة . خائر بالنسبة للمجموعتین جد (IES)جاء متوسط مؤشر اإلرصان الرمزي  و قد

        المجموعة الضابطة جاء منعدما بسبب الترمیزات األنثویة منها  (IES)، فإن )0.07(قدر بـ  (IES)التجریبیة 

و القضیبیة الجیدة التي كانت تناقضها بالترمیزات السیئة، إضافة إلى هیمنة اإلطار الشكلي الخائر على نصف 

  .   اإلجابات ذات الترمیز الجنسي

  r  و جاءت قیمة  فإن ترمیز النزوات الجنسیة ظهرت جیدة ، في المجموعة التجریبیة التطبیق البعديأما في

) 2(و بالرغم من أن الترمیز الجنسي لدى الحالة  لدى جمیع أفراد العینة ، مرتفعا  (IES)مؤشر اإلرصان الرمزي 

و على  .جاء  في الحدود المعیاریة، إال انه تحسن كثیرا مقارنة بالترمیز الجنسي في التطبیق القبلي الذي جاء خائرا

 )0,89( مرتفع قدر بـ  (IES)العموم، فقد تحسنت نوعیة الترمیز الجنسي لدى أفراد العینة التجریبیة و سجلت مؤشر 

  :و في الجدول الموالي توضیح لذلك
  ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي: (IES)ترمیز النزوات الجنسیة ): 43(جدول 

  ) عدد و نوعیة الترمیز القضیبي و األنثوي(

  المجموع  كریمة   سامي  أكرم   احمد   مروة     
  

الترمیز 
  القضیبي

B 8+)1(  4  8  6 +)2(  8 +)1(  34 +)4(  
C     4      1  5   
D  +)1(  4  1 +)1(  +)1(    5 +)3(  
E          0  

  

  
الترمیز 
  األنثوي

B   2   1  1 +)1(    4 +)1(  
C  +)1(      1    1 +)1(  
D  +)3(      1 +)1(  +)2(  1 +)6(  
E  2  2  1  1  1  7  

  

IES  النزوات
  الجنسیة

0.75  0.5  1.25   0.8  1.15  0.89 
  0.5 >حاالت 4

  0.5=حالة واحدة 

و من خالل مقارنة عدد و نوعیة الترمیز الجنسي لدى المجموعة التجریبیة بین تطبیق قبلي و بعدي فقد     

  :الجدول المواليجاءت النتائج كما هي موضحة في 
  

  ترمیز النزوات الجنسیة) : 44(جدول 
 مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة التجریبیة

التطبیق     
  القبلي

التطبیق  المتوسط
 البعدي

 المتوسط

  
  

الترمیز 
  القضیبي

B 5   َ1=م  
من  % 33.33شكلت 

  الترمیزات القضیبیة

  6.8= مَ   )4(+ 34
من الترمیزات  % 66.66شكلت 

  القضیبیة
C  5   شكلت  : حاالت 4عند

من الترمیزات  33.33%
  القضیبیة

  شكلت: عند حالتین   5
  من الترمیزات القضیبیة 9.80%

D  3 +)2(   شكلت: حاالت 3عند  
من الترمیزات  20% 

  القضیبیة

  شكلت : حاالت 4عند   )3(+ 5
من الترمیزات  9.80% 

  القضیبیة  
E  0    0    

الترمیزات مجموع 
 القضیبیة

13 +)2 (
=15  

) 7(+ 44  3= مَ 
=51   

  10.2= مَ 
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تظهر المقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة التجریبیة ارتفاع معتبر في إنتاجیة الترمیزات   

البعدي مقابل إجابة ذات ترمیز جنسي في التطبیق 14,4بمتوسط حسابي قدر بـ . الجنسیة القضیبیة منها و األنثویة

لكن هذه الترمیزات ارتكزت في كال التطبیقین على الترمیزات الجنسیة القضیبیة بنسبة . في التطبیق القبلي 5.2

للترمیزات الجنسیة األنثویة في التطبیق القبلي، و بنسبة % 42.30من مجموع التعبیرات الجنسیة مقابل % 57.69

و قد ظهرت هیمنة . لترمیزات األنثویة في التطبیق البعديل% 29.16للترمیزات القضیبیة مقابل % 70.83

الترمیزات الجیدة على الترمیز القضیبي عموما مع ارتفاع نسبة هذه الترمیزات الجیدة في التطبیق البعدي لترتكز 

كل منهما بنسبة ) C(و ) B(بعد أن توزعت على الفئتین % 66.66بنسبة ) B(الترمیزات الجیدة على الفئة 

بعد أن جاءت في التطبیق القبلي % 9.80كما تراجعت نسبة الترمیزات القضیبیة السیئة لتصبح بنسبة  %.33.33

  %. 20بنسبة 

      في التطبیق القبلي% 54.54بنسبة ) E(أما الترمیزات األنثویة فیالحظ هیمنة الترمیزات السیئة من الفئة 

إال انه حققت بعض نتائج الترمیز الجنسي األنثوي الجید لیشكل نسبة . في التطبیق البعدي% 33.33و بنسبة 

  .  مقابل الغیاب التام لهذا النوع من الترمیز في التطبیق القبلي) B(من الفئة % 19.04

و یرجع ارتفاع  ي،بعدطبیق الو على العموم  فقد تحسن نوع الترمیز الجنسي لدى أفراد العینة  التجریبیة في الت

   .إلى تحسن مستوى الترمیز القضیبي بالدرجة األولى (IES)قیمة مؤشر اإلرصان الرمزي 

  r  ترمیز النزوات فبالرغم من االرتفاع المعتبر في إنتاجیة  ضابطة ،في المجموعة ال التطبیق البعديأما في

اقل لدیھم   (IES)مؤشر اإلرصان الرمزي ، و جاءت قیمة العینةجمیع أفراد خائرة بالنسبة لظهرت  إال أنها الجنسیة

یرجع لإلطار الشكلي ) -0.008(للمجموعة الضابطة بقیمة سلبیة قدرت بـ  (IES)كما جاء متوسط . بكثیر 0,5من 

    . على الترمیزات الجنسیة )E(الخائر الذي اسقط على القطع المدركة في البطاقات، و لهیمنة الترمیز األنثوي الفئة 

  :و هو ما یوضحه الجدول التالي

  

  

  
  
  

الترمیز 
  األنثوي

B 0    4 +)1(   شكلت: حاالت 3عند  
من الترمیزات األنثویة    19.04%

C  2  شكلت: عند حالتین  
من الترمیزات  18.18%

  األنثویة  

  شكلت: عند حالتین  )1(+ 1
  من الترمیزات األنثویة   4.76%

D  +)2(    1 +)6(   4.76شكلت : حاالت 3عند% 
  من الترمیزات األنثویة    

E  6 +)1(   شكلت: حاالت 4عند  
من الترمیزات  54.54%

  األنثویة   

  1.4= مَ    7
من الترمیزات  %33.33شكلت 

  األنثویة    
مجموع الترمیزات 

 األنثویة
) 8(+ 13  2.2= مَ   11) =3(+ 8

=21  
  4.2= مَ 

الترمیزات مجموع 
 الجنسیة

21 +)5 = (
26  

) 15(+ 57  5.2= مَ 
=72  

  14.4=مَ 
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  ألفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي: (IES)ترمیز النزوات الجنسیة ): 45(جدول 
  )عدد و نوعیة الترمیز القضیبي و األنثوي(      

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا    

الترمیز 
  القضیبي

B 1 +)1(  1  3 +)1(  1  3  9 +)2(  
C  1  2     2  1  6  
D  +)2(  1  1    +)1(  2 +)3(  
E    +)1(    +)1(  1  1 +)2(  

 

الترمیز 
  األنثوي

B 1     +)1(    1  2 +)1(  
C            0  
D    +)1(     1+)1(  +)1(  1 +)3(  
E  3  1  2 +)1(  3 +)2(  3  12 +)3(  

  

 IES  النزوات
  الجنسیة 

0.11 -   0.14  0.11  0.27-  0.09  0.008 -  
  0.5< حاالت  5

       (IES)یتم تناولھ في حساب ال و ) 0(تسند لھ القیمة صفر یشیر الرقم بین قوسین إلى ترمیز بإطار شكلي خائر،  :مالحظة

من خالل مقارنة عدد و نوعیة الترمیز الجنسي لدى المجموعة الضابطة بین تطبیق قبلي و بعدي فقد جاءت   

   :الجدول المواليالنتائج كما هي موضحة في 
  

  ترمیز النزوات الجنسیة) : 46(جدول 
  مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة 

التطبیق     
  القبلي

التطبیق  المتوسط
 البعدي

 المتوسط

  
الترمیز 
  القضیبي

B 4 +)1(   َ0.8=م  
من %  44.44شكلت 

  الترمیزات القضیبیة

  1.8= مَ   )2(+ 9
من الترمیزات %  36شكلت 

  القضیبیة
C  1 +)1(  شكلت  : عند حالة واحدة

من الترمیزات % 11.11
  القضیبیة

  شكلت: حاالت 4عند   6
  من الترمیزات القضیبیة% 24

D  +)1(     2 +)3(   شكلت : حاالت 4عند  
  من الترمیزات القضیبیة  % 8 

E  +)1(    1 +)2(   شكلت : حاالت 3عند  
  من الترمیزات القضیبیة  % 4

مجموع الترمیزات 
 القضیبیة

5 +)4 (
=9  

) 7(+ 18  1.8=مَ 
=25  

  5= مَ 

  

  
الترمیز 
  األنثوي

B +)1(       2 +)1(   شكلت: حاالت 3عند  
  من الترمیزات األنثویة   % 9.09

C  +)1(    0       
D  1 +)2(   شكلت: حاالت 3عند  

من الترمیزات % 11.11
  األنثویة   

  شكلت: حاالت 3عند   )3(+ 1
  من الترمیزات األنثویة    % 4.5 

E  3 +)1(   شكلت: حاالت 3عند  
من الترمیزات % 33.33

  األنثویة  

  2.4= مَ    )3(+ 12
من الترمیزات % 54.54شكلت 

  األنثویة    
مجموع الترمیزات 

 األنثویة
4 +)5 (

=9  
) 7(+ 15  1.8= مَ 

=22  
  4.4= مَ 

مجموع الترمیزات 
 الجنسیة

9 +)9 (
 =18  

) 14(+ 33  3.6= مَ 
=47  

  9.4=مَ 
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معتبر في إنتاجیة الترمیزات ظهر ارتفاع ضابطة یمقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة ال في  

 إجابة ذات ترمیز جنسي في التطبیق البعدي مقابل 9,4بمتوسط حسابي قدر بـ . الجنسیة القضیبیة منها و األنثویة

    . األنثویةالجنسیة لترمیزات و ا الترمیزات الجنسیة القضیبیة توزعت في كال التطبیقین بین. في التطبیق القبلي 3.6

، فإن الترمیز %55.55في التطبیق القبلي بنسبة  هیمنة الترمیزات الجیدة على الترمیز القضیبي و بینما ظهرت

فقد توزعت الترمیزات الجنسیة في التطبیق البعدي  أما. %44.44ة سیئة بنسبلترمیزات الاألنثوي ظهرت فیه هیمنة ل

      القضیبیة و األنثویة بین ترمیزات جیدة و ترمیزات سیئة، حیث سجل تحسن طفیف في نوعیة الترمیز القضیبي 

میز من بینما تدنى مستوى الترمیز األنثوي و جاءت اكبر نسبة لهذا التر . في التطبیق البعدي %60و سجلت نسبة 

      .)دم(مشیرا لفظاظة المدركات  %33.33ما نسبته  التطبیق القبليبعد أن مثلت في  %54.54بنسبة  )E(الفئة 

في جید  (IES)إرصان رمزي  مؤشرو بالرغم من تحقیق بعض الترمیزات الجیدة إال أنها لم تكن كافیة لتحقیق 

، إذ تالحظ إضافة لنوعیة اإلرصانات السیئة ظهور إسقاطات لترمیزات جنسیة بإطار شكلي خائر يبعدالتطبیق ال

     .(IES)ساهم هو اآلخر في تدني مؤشر 

لدى البعدي في التطبیق و بالرغم من إسقاط العدید من الترمیزات الجنسیة األنثویة و القضیبیة و على العموم 

   إال أنها جاءت من نوعیة سیئة شاهدة على فظاظة بعض محتویات المدركات  ،ةضابطالمن المجموعة  أفراد العینة

   .و تراجع مستوى الترمیز

و بعدي  و في الجدول التلخیصي الموالي مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة بین تطبیق قبلي

  :حول مجموع الترمیزات الجنسیة

  المجموعتین التجریبیة و الضابطةمقارنة بین نتائج ) : 47(جدول 
  بین تطبیق قبلي و بعدي حول الترمیز الجنسي

فقد كما هو موضح في الجدول التلخیصي لمقارنة النتائج بین تطبیق قبلي و بعدي حول الترمیز الجنسي، 

سجل ارتفاع معتبر في عدد الترمیزات الجنسیة عند أفراد العینة التجریبیة و أفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي، 

  . بیة لهذه الترمیزات بین تطبیق قبلي و بعديو هو ما أظهره التباین الواضح بین قیم المتوسطات الحسا

لدى أفراد  (D)أما عن نوعیة الترمیزات الجنسیة، فقد سجل تضاعف عدد الترمیز الجنسي السیئ من الفئة 

و في حین احتفظ أفراد العینة التجریبیة على نفس عدد الترمیزات  .العینة من المجموعتین، التجریبیة و الضابطة

بین تطبیق قبلي و بعدي، فإن هذا النوع من الترمیز قد تضاعف ألكثر من ثالث مرات في   (E)الخائرة من الفئة

متوسط مؤشر اإلرصان التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي في المجموعة الضابطة و هو ما یفسر تدني قیمة 

 

نوعیة   
  الترمیز

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

  
الترمیز 
  الجنسي

B 5  38 +)5(  4 +)2(  11 +)3(  
C  7  6  +)1(  1 +)2(  6    
D  3 +)4(  6 +)9(  1 +)3(  3 +)6(  
E  6 +)1 (  7   3 +)2(  13 +)5(  

مجموع الترمیزات 
 الجنسیة

21 +)5 (  
  5.2= مَ  

57 +)15  (  
  14.4=مَ 

9 +)9 = (18   
  3.6= مَ 

33 +)14= (47  
  9.4= مَ 

    IESمتوسط 
   -0.008  0  0.89  0.07  النزوات الجنسیة
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 (C) و (B)رمیزات الجیدة من الفئة لدى هذه المجموعة رغم تسجیل الزیادة في عدد الت النزوات الجنسیة IESالرمزي 

أما في المجموعة التجریبیة فقدرت الزیادة . لدیهم و التي قدرت بالضعفین في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي

بـثالثة إضعاف تقریبا في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي؛ ما ساهم ) Cو Bالفئة (في عدد الترمیزات الجیدة  

  .   لدى هذه المجموعة النزوات الجنسیة IESمتوسط مؤشر اإلرصان الرمزي جیل ارتفاع قیمة في تس

لدى أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة في  و علیه، فقد ظهر ترمیز النزوات الجنسیة سیئ ×

نتائج التطبیق البعدي فقد أما ، 0.5أقل بكثیر من القیمة  (IES)التطبیق القبلي، ظهر مؤشر اإلرصان الرمزي 

مرتفع، في حین  (IES)عند أفراد العینة التجریبیة، و مؤشر إرصان رمزي  أظهرت نوعیة أفضل من الترمیز الجنسي

سلبیا و أقل بكثیر من القیمة  (IES)لم تتحسن نوعیة الترمیز الجنسي لدى أفراد المجموعة الضابطة و جاء المؤشر 

0.5  .  

  .حول الترمیز الجنسي قد تحققت ])أ.(2. 2.ف ب[و منه، فإن الفرضیة  

من من نوعیة أفضل یة عدوانیظهر ترمیز النزوات ال ):ب.(2. 2. 2فنوعیة ترمیز النزوات العدوانیة  -)2

في  الضابطة في المجموعةالتجریبیة منه  في المجموعةي عدوانال (IES)مؤشر اإلرصان الرمزي  ارتفاعخالل 

  .التطبیق البعدي

  ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي  (IES)ترمیز النزوات العدوانیة ): 48(جدول 
  )عدد و نوعیة ترمیز النزوات العدوانیة(

  المجموع  كریمة   سامي  أكرم   احمد   مروة     
  

ترمیز 
  العدوانیة

B 2   1 +)1(  4   3 +)1(  2  12 +)2(  
C  2 +)1  (   5  2  3  1   (+1) 13  
D  1 +)3(  3+)1(   3 +)1(  1 +)5(   6 +)1(  14 +)11(  
E  1   1 +)1(  1      1 +)1(  4 +)2(  

 

IES  النزوات
  العدوانیة

 0.3    0.15   0.45  0.61    0.18-  0.26  
  0.5< حاالت  1

  0.5>حالة واحدة 
       (IES)یتم تناولھ في حساب ال و ) 0(تسند لھ القیمة صفر یشیر الرقم بین قوسین إلى ترمیز بإطار شكلي خائر،  :مالحظة

  ألفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي (IES)ترمیز النزوات العدوانیة ): 49(جدول 
  ) عدد و نوعیة ترمیز النزوات العدوانیة(

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا    
  

ترمیز 
  عدوانیةال

B    1 +)2 (  1   4  2   8 +)2(  
C    1         1 +)1 (  1  3 +)1(  
D  4 +)2(  +)2(  3 +)2(  4 +)2 (  3 +)1  (  14 +)9(  
E    1  +)2(      1 +)2(  

  

IES  النزوات
  عدوانیةال

 0.42-   0  0.12-  0.41  0.28  0.03 
  0.5 <حاالت  5

     

m  لدى افرد العینة من عدواني ترمیز اللنوعیة سیئة من ال )50،51(في الجدولین تشیر النتائج الظاهرة

في التطبیق القبلي، فما عدا حالة واحدة في المجموعة التجریبیة حققت مؤشر  المجموعتین التجریبیة و الضابطة

و الضابطة  ، فإن ھذا المؤشر جاء عند باقي أفراد العینة من المجموعتین؛ التجریبیة (IES=0.61)إرصان رمزي جید

المجموعة  (IES)، فإن )0.26(قدر بـ  (IES)عة التجریبیة فبینما سجلت المجمو . متدنیا و لم یحقق المعیار المطلوب
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في ترمیز العدوانیة، فإن عدد كبیر  (D)هیمنة الترمیزات السیئة من الفئة و باإلضافة إلى  ).0.03(الضابطة قدر بـ 

  .    منها جاء بإطار شكلي خائر

  r  في  جیدة من نوعیة تجاء  التجریبیةفي المجموعة عدوانیة فإن ترمیز النزوات ال ،التطبیق البعديأما في

، 0.5 اكبر منحاالت قیمة ) 3(، حققت (IES= 0.68)مؤشر اإلرصان الرمزي عمومها و حققت ارتفاع في قیمة 

  :كما یتضح في الجدول ،)1(لدى الحالة  في الحدود المعیاریة بینما جاء هذا المؤشر

  ألفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي (IES)ترمیز النزوات العدوانیة ): 50(جدول 
  ) عدد و نوعیة ترمیز النزوات العدوانیة(

  المجموع  كریمة   سامي  أكرم   احمد   مروة     
  

ترمیز 
  العدوانیة

B 4  5 +)1(  6  6 +)1(  5 +)1(  26 +)3(  
C  2 +)1(  2  3  3  2  12 (+1)  
D  +)2(  6  3 +)1(  +)2(  3 +)2(  12 +)7(  
E  2 +)1(    1  1    4 +)3(  

 

IES  النزوات
  العدوانیة

 0.5    0.42   0.71  1.08  0.69  0.68  
  0.5> حاالت  3

  0.5=حالة واحدة  
  0.5< حالة واحدة 

بمقارنة عدد و نوعیة الترمیزات الجنسیة في المجموعة الضابطة بین تطبیق قبلي و بعدي، جاءت النتائج كما        

  :في الجدول الموالي
  ترمیز النزوات العدوانیة) : 51(جدول 

 مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة التجریبیة

، فقد قبلي و بعديتطبیق بین مجموعة التجریبیة النتائج  لمقارنة) 53(من خالل النتائج الظاهرة في الجدول   

في التطبیق  عدوانيإجابة ذات ترمیز  13.6بمتوسط حسابي قدر بـ العدوانیة في إنتاجیة الترمیزات  سجل ارتفاع

مع اإلشارة إلى استمرار هیمنة اإلطار الشكلي الخائر على العدید من  في التطبیق القبلي 11.8البعدي مقابل 

بنسبة و قد توزعت هذه الترمیزات العدوانیة بین ترمیزات جیدة . اإلسقاطات حول القطع المدركة في البطاقات

أما . میزمع هیمنة لإلطار الشكلي الخائر في هذا النوع األخیر من التر  %30.50و ترمیزات سیئة بنسبة % 42.37

حیث أصبحت نسبتها تقدر بـ  )C(في التطبیق البعدي، و بالرغم من تراجع نسبة الترمیزات العدوانیة من الفئة 

 المتوسط التطبیق البعدي المتوسط  التطبیق القبلي    
  
  
  

ترمیز 
  العدوانیة

B 12 +)2(   َ2.4=م  
من % 20.33شكلت 

  الترمیزات العدوانیة

  5.2= مَ   )3(+ 26
من  %  38.23شكلت 

  العدوانیةالترمیزات 
C  (+1) 13   َ2.6= م   

من  % 22.03شكلت  
  الترمیزات العدوانیة

  2,4= مَ   (1+) 12
من  % 17.64شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
D  14 +)11(    َ2.8= م  

من  % 23.72شكلت 
  الترمیزات العدوانیة

   2,4= مَ   )7(+ 12
من  % 17.64شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
E  4 +)2(   حاالت 4عند :  

من  % 6.77شكلت 
  الترمیزات العدوانیة

  : حاالت 3عند   )3(+ 4
من  % 5.88شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
  13.6= مَ   68) =14(+ 54  11.8= مَ   59) =16(+ 43 مج  الترمیز العدواني
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في التطبیق القبلي، إال أن ذلك جاء لصالح الزیادة في عدد الترمیزات العدوانیة الجیدة  %22.03مقابل  17.64%

 %20.33في التطبیق البعدي مقابل  %38.23 رمیز بنسبةسجل تضاعف لهذا النوع من الت ، حیث)B(الفئة من 

 للفئتین %5.88و  % 17.64السیئة لتصبح بنسبة  لعدوانیةتراجع نسبة الترمیزات ا كما سجل. في التطبیق القبلي

(D) و)E(  بالنسبة للفئة %23.72بعد أن جاءت في التطبیق القبلي بنسبة على التوالي في التطبیق البعدي(D)      

لدى أفراد العینة  التجریبیة في  عدوانيالترمیز ال یةنوعفي تحسن ظهر و على العموم  فقد .  (E)للفئة %6.77و 

   .مرتفع (IES)قیمة مؤشر اإلرصان الرمزي لبعدي بالتطبیق ا

  q  ترمیز النزوات فبالرغم من االرتفاع المعتبر في إنتاجیة  ضابطة،لمجموعة الل التطبیق البعديأما في

اقل لدیھم   (IES)مؤشر اإلرصان الرمزي ، و جاءت قیمة جمیع أفراد العینةخائرة بالنسبة لظهرت  إال أنها ةعدوانیال

یرجع لهیمنة الترمیز ) -0.34(للمجموعة الضابطة بقیمة سلبیة قدرت بـ  (IES)كما جاء متوسط . بكثیر 0,5من 

في التطبیق البعدي مقارنة  )E(و بالخصوص للزیادة في بروز الترمیزات العدوانیة من الفئة  (D)العدواني من الفئة 

  :و هو ما یوضحه الجدول التالي. بالتطبیق القبلي

  ألفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي (IES)ترمیز النزوات العدوانیة ): 52(جدول 
  ) عدد و نوعیة ترمیز النزوات العدوانیة(

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا    
  
  عدوانیةترمیز ال

B    1    2 +)1(  2  4   9 +)1(  
C    1   1   1   1   2  6  
D  2 +)4(  4+)2(  4 +)2(  7 +)2(  3 +)1  (  20 +)11(  
E  2  3  3 +)2(  2 +)1(  3  13  +)3(  

  

IES  النزوات
  عدوانیةال

0.44-    0.63-  0.33-     0.4-   0.07  0.34-   
  0.5 <حاالت  5

و من خالل مقارنة عدد و نوعیة الترمیز العدواني لدى المجموعة الضابطة بین تطبیق قبلي و بعدي فقد   

  :جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول الموالي

  ترمیز النزوات العدوانیة) : 53(جدول 
 مقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

 المتوسط التطبیق البعدي المتوسط  التطبیق القبلي    
  
  
  

  ترمیز العدوانیة

B 8 +)2(   حاالت 4عند:  
من % 20شكلت 

  الترمیزات العدوانیة

  :حاالت 4عند   )1(+ 9
من  %  14.28شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
C  3 +)1(   شكلت  : حاالت 3عند

من  % 7.5
  الترمیزات العدوانیة

  1.2= مَ   6
من  % 9.5شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
D  14 +)9(    َ2.8= م  

من  % 35شكلت 
  الترمیزات العدوانیة

   4= مَ   )11(+ 20
من  % 31.74شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
E  1 +)2(  عند حالتین :  

من  % 2.5شكلت 
  الترمیزات العدوانیة

  2.6= مَ   )3(+  13
من  % 20.63شكلت 

  الترمیزات العدوانیة
  12.6= مَ   63) =15(+ 48  8= مَ   40) =14(+ 26 الترمیز العدوانيمج  
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معتبر في إنتاجیة الترمیزات ظهر ارتفاع ضابطة یمقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و البعدي للمجموعة ال في  

في التطبیق القبلي مع اإلشارة إلى استمرار  8في التطبیق البعدي مقابل  12.6بمتوسط حسابي قدر بـ  العدوانیة

 الترمیزاتو توزعت . هیمنة اإلطار الشكلي الخائر على العدید من اإلسقاطات حول القطع المدركة في البطاقات

في كال التطبیقین، إضافة لهیمنة  (D)لفئة ترمیزات جیدة و سیئة مع هیمنة الترمیز العدواني من ا بین العدوانیة

و بالرغم من  تراجع نسبة . في التطبیق البعدي، ما أدى إلى تراجع نوعیة الترمیزات العدوانیة )E(الترمیز من الفئة 

، إال في التطبیق القبلي %35في التطبیق البعدي مقابل  %31.74لتصبح بنسبة   (D)الترمیز العدواني من الفئة 

      ، بسبب تقهقر نوعیة الترمیز يبعدفي التطبیق الجید  (IES)لم یكن كافیا لتحقیق مؤشر إرصان رمزيأن ذلك 

في التطبیق البعدي بعد أن كانت نسبته  %20.63 بنسبةو الذي سجل  )E(و ارتفاع نسبة الترمیز السیئ من الفئة 

  .   فقط في القیاس القبلي %2.55  تقدر بـ

من  لدى أفراد العینةالبعدي في التطبیق و بالرغم من إسقاط العدید من الترمیزات العدوانیة   و على العموم

إال أنها معظمها جاء من نوعیة سیئة شاهدة على الغمر النزوي العدواني تراجع معها مستوى  ،ةضابطالالمجموعة 

   .الترمیز العدواني

         مجموعتین التجریبیة و الضابطة بین تطبیق قبليو في الجدول التلخیصي الموالي مقارنة بین نتائج ال

  :و بعدي حول الترمیز العدواني

  
  مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة) : 54(جدول 

  بین تطبیق قبلي و بعدي حول الترمیز العدواني

سجل في التطبیق البعدي ارتفاع معتبر في عدد الترمیزات العدوانیة عند كما هو موضح في الجدول أعاله، 

أفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة ، و هو ما أظهره التباین الواضح بین قیم المتوسطات الحسابیة 

  . لهذه الترمیزات بین تطبیق قبلي و بعدي

لدى أفراد  (D)أما عن نوعیة الترمیزات العدوانیة، فقد سجل تراجع نسبة الترمیز العدواني السیئ من الفئة 

و لكن هذا التراجع كان لصالح الزیادة في عدد الترمیزات الجیدة في المجموعة التجریبیة  .العینة التجریبیة و الضابطة

لدى  (C)تم تسجیل تراجع في نسب الترمیز العدواني من الفئة حیث  (B)و خاصة لصالح الترمیز العدواني من الفئة 

لدى أفراد العینة في المجموعة  (D)في حین كان تراجع الترمیز العدواني السیئ من الفئة . هذه المجموعة أیضا

 ، أيمتدھورة من الترمیز السیئ إلى الترمیز بطریقة فضةالضابطة بسبب تدني نوعیة الترمیز و تراجعه بطریقة 

كما سجل لدى المجموعة . بین تطبیق قبلي و بعدي  (E)إلى الفئة (D)من الفئة االنتقال لھیمنة الترمیز العدواني 

نوعیة   
  الترمیز

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

  
الترمیز 
  العدواني

B 12 +)2(  26 +)3(  8 +)2(  9 +)1(  
C  (+1) 13  12 (+1)  3 +)1(  6  
D  14 +)11(  12 +)7(  14 +)9(  20 +)11(  
E  4 +)2(  4 +)3(  1 +)2(  13  +)3(  

مجموع الترمیزات 
 العدوانیة

43 +)16 (  
  11.8= مَ  

54 +)14 (  
  13.6=مَ 

26 +)14(  
  8= مَ 

48 +)15 (  
  12.6= مَ 

    IESمتوسط 
   -0.34  0.03  0.68  0.26  النزوات العدوانیة
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و التي تحققت بنسبة ) B(الضابطة على عكس المجموعة التجریبیة تدني في مستوى الترمیزات العدوانیة من الفئة 

وعلى خالف التطبیق القبلي الذي . دي مقارنة بالتطبیق القبليالضعف تقریبا عند المجموعة التجریبة في التطبیق البع

 IESمتوسط قد جاءت قیمة مؤشر اإلرصان الرمزي عند أفراد العینة من المجموعة التجریبیة، فاظهر تدني قیمة 

أما عند أفراد العینة في . محققة للمعیار المطلوب لدى هذه المجموعة في التطبیق البعدي عدوانیةالنزوات ال

و البعدي، و لم یحدث تحسن لنوعیة  المجموعة الضابطة فلم یتحقق معیار هذا المؤشر في كال التطبیقین؛ القبلي

     .0.5أقل بكثیر من القیمة عدوانیة النزوات ال IESمتوسط الترمیز العدواني و جاءت قیمة 

و الضابطة في  المجموعتین التجریبیةلدى أفراد العینة من  سیئ عدوانیةو علیه، فقد ظهر ترمیز النزوات ال ×

أما نتائج التطبیق البعدي فقد ، 0.5أقل بكثیر من القیمة  (IES)ظهر مؤشر اإلرصان الرمزي و   التطبیق القبلي،

مرتفع، في حین  (IES)أفراد العینة التجریبیة، و مؤشر إرصان رمزي  عدواني لدىأظهرت نوعیة أفضل من الترمیز ال

سلبیا و أقل بكثیر من القیمة  (IES)لدى أفراد المجموعة الضابطة و جاء المؤشر  عدوانيلترمیز اللم تتحسن نوعیة ا

0.5  .  

  حول الترمیز العدواني قد تحققت ])ب.(2. 2.ف ب[و منه، فإن الفرضیة  ×  

    .حول الترمیز قد تحققت. 1. 2.و علیه، فإن الفرضیة ف ب 

  تمثیلة / ربط عاطفة:  3. 2.ف ب عرض و تحلیل نتائج الفرضیة   -2-3 
الربط  ارتفاع عدد إجاباتتظهر القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل من خالل : 3. 2.ف ب الفرضیة اإلجرائیة  

  .بین العاطفة والتمثیلة في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي

  التمثیلة لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلينوعیة الربط بین العاطفة و ): 55(جدول 

  .األرقام الواردة بین قوسین تشیر إلى إجابات بإطار شكلي خائر ال تعتمد في تقییم الربط بین العاطفة و التمثیلة :مالحظة

  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة لدى أفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي) : 56(جدول 
  

  m  ش، حر، حرحیو(تمثیلة بمحددات بسیطة  44في التطبیق القبلي، أسقطت المجموعة التجریبیة(...  ،

من التمثیالت بمحددات بسیطة في المجموعة  52في حین تم إسقاط  .منها ذات إطار شكلي خائر 20حیث 

كما تم إسقاط العاطفة الخام من خالل محدد . ذات إطار شكلي خائرمن بین هذه اإلجابات  22الضابطة حیث 

تبدأ العواطف باإلرصان عند حالة . اللون لحالتین في المجموعة التجریبیة و حالة واحدة في المجموعة الضابطة

  المجموع  كریمة   سامي  أكرم   احمد   مروة   
  70) /20- (44  13)/2- (6  16)/7- (11  13)/2- (11  16)/5- (10   12)/4- (6 ...ش،حر، حرحیو

  2/70  0/13  0/16  0/13  1/16  1/12 ...ل، لَ، ض،
  1/70  1/13  0/16  0/13  0/16  0/12 ...ض ش، ل ش، 

، حرش،  ش ل، ش لَ
 ..، ش فقش ض، حرل

5 )-1 (
/12  

5/16  2/13  5) -2/(16   6 ) -1( 
/13  

23 )-4(/70  

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  
  68)/22- (52  11)/2- (8  16)/3- (11  12)/5- (9  16)/8- (16  13)/4- (8 ...ش،حر، حرحیو

  2/68  1/11  1/16  0/12  0/16  0/13 ...ل، لَ، ض،
  4/68  0/11  0/16  1/12  0/16  3/13 ...ض ش، ل ش، 

، حرش ، ش ل، ش لَ
 .. ش ض، حرل، ش فق

2) -1/(13  0/16  2/12  4) -2/(16  2/11  10) -3/(68  
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كما أنتج فراد العینة من المجموعة . احدة في المجموعة التجریبیة، و عند أربع حاالت في المجموعة الضابطةو 

أما أفراد العینة من . إجابات بسبب اإلطار الشكلي الخائر 4إجابة كان عمل الربط فیها ناجح باستثناء  23التجریبیة 

ذات إطار شكلي  ات منهاإجاب 3الناجح في حین أن بط إجابات بمحددات الر  10المجموعة الضابطة فقد اسقطوا 

    .سلبي

و إجماال فقد جاءت اإلجابات التي تشیر إلى غیاب العواطف المرتبطة بالتمثیلة بمحددات بسیطة مرتفعة جدا 

في . غمرت إنتاجیة البرتوكول عند أفراد العینة من المجموعتین، حیث نصف هذه اإلجابات جاءت بإطار شكلي خائر

أما اإلجابات بمحددات الربط . ین ظهرت محدودیة في إسقاط العاطفة الخام و المحددات المشیرة لبدایة اإلرصانح

و منه فإن الربط بین .  فجاءت متوسطة لدى أفراد العینة التجریبیة، و ضعیفة في المجموعة الضابطة الناجح

  .من المجموعتین و بالخصوص عند أفراد العینة الضابطة العاطفة و التمثیلة ال یمكن اعتباره ناجحا لدى أفراد العینة

q  فبالرغم من اإلنتاجیة المعتبرة  للتمثیالت التي تم إسقاطها بمحددات  تجریبیة ،لمجموعة اللالتطبیق البعدي أما في

أما إسقاط . بسیطة، فان اإلجابات بربط ناجح بین التمثیلة و العاطفة تم إسقاطها بغزارة في برتوكول أفراد العینة

    . فراد العینة التجریبیةالعاطفة الخام و المحددات التي تشیر إلى بدایة اإلرصان فمازالت تشكل أقلیة في إنتاجیة  أ

  :و في الجدول التالي توضیح لذلك

  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي) : 57(جدول 

 القبلي و التطبیق التطبیق بینلدى أفراد العینة التجریبیة  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلةو في مقارنة ل    

  .لبعدي، فإننا سنلخص ذلك في الجدول المواليا
  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة مقارنة): 58(جدول 

  لدى أفراد العینة التجریبیة بین التطبیق القبلي و التطبیق البعدي

  المجموع  كریمة   سامي  اكرم   احمد   مروة   
  106)/18- (47  23)/3- (8  21)/3- (11  19)/2- (10  23)/5- (10   20)/5- (8 ...ش،حر، حرحیو

  1/106  0/23  0/21  0/19  0/23  1/20 ...ل، لَ، ض،
  4/106  0/23  0/21  0/19  3/23  1/20 ...ض ش، ل ش، 

، حرش،  ش ل، ش لَ
 ...ش ض، حرل 

10/20  10/23  9/19  10/21  15/23  54/106  

    تطبیق قبلي  
العدد الكلي 

لإلجابات ذات 
  :المحدد

 ل، ض، فق

الكلي  العدد تطبیق بعدي
لإلجابات ذات 

  :المحدد
 ل، ض، فق

ش، حر، 
  ...حرحیو

 خالصة

44) -20/ (70  
  8.8= مَ 

من مجمل % 62.85ما یمثل 
  اإلجابات

47) -18/ (106  
  9.4= مَ 
من % 44.33ما یمثل 

  مجمل اإلجابات
  ...ل، لَ، ض،
 خالص

2/70  
  عند حالتین

  
26  
  

  5.2= مَ 
  :أي
من % 37.14

  اإلجابات

1/106  
  واحدةعند حالة 

  
59  
  

  11.8= مَ 
  :أي
من % 55.66

  اإلجابات

  ض ش،  
 ...ل ش، 

1/70  
  عند حالة واحدة

4/106  
  عند حالتین

    ، ش ل، ش لَ
حر ل،  ش 
 ...ل، ش ض

23 )-4/(70  
  3.9) = 0.8- ( 4.6= مَ 

) 5.7%-% (32.85ما یمثل 
 =27.15%  

54/106  
    10.8= مَ 

  %50.94ما یمثل 
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  m و كذا   في برتوكول أفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي  اإلجابات بمحددات بسیطةهر العدید من تظ

في التطبیق القبلي مع هیمنة  8.8في التطبیق البعدي مقابل  9.4بـ  هاقدر المتوسط الحسابي حول. التطبیق البعدي

ات بسیطة تراجعت بین التطبیقین، غیر أن نسبة اإلجابات بمحدد. هذه اإلجابات 1/3اإلطار الشكلي الخائر على 

من مجمل % 44.33في التطبیق القبلي، فقد سجل ما نسبته   من مجمل اإلجابات% 62.85فبینما مثلت ما نسبته 

   .اإلجابات في التطبیق البعدي

ظهر المتوسط الحسابي لمجمل اإلجابات ذات إحدى المحددات اللونیة، التضلیلیة أو الفاتحة قاتمة في  و

. على التوالي  11.8مقابل  5.2القیمة المحققة في التطبیق القبلي بمتوسط حسابي قدر بـ ضعف  یق البعديالتطب

هذه المحددات على األقل في التطبیق البعدي، مقابل  بإحدى%) 55.66(من نصف اإلجاباتحیث أسقطت أكثر 

 نسبةقدر و . ي التطبیق القبليف %37.14ثلث اإلجابات التي اشتملت على إحدى هذه المحددات أي ما نسبته 

في  %45.28في القیاس القبلي، بینما انخفض إلى  %65بـ  اإلجابات التي یغیب فیها الربط بین العاطفة و التمثیلة

  .التطبیق البعدي لیشیر إلى هیمنة اإلجابات ذات الربط بین العاطفة و التمثیلة

بربط ناجح  عدد اإلجاباترتفاع في الر شیالمجموعة التجریبیة ت العینة في فرادأل النتائج البعدیةفإن  و علیه

إذ یعتبر  .في التطبیق القبلي 3.9في التطبیق البعدي مقابل  10.8، بمتوسط حسابي قدر بـ بین العاطفة و التمثیلة 

في التطبیق قل من اإلجابات ذات إحدى المحددات اللونیةـ التضلیلیة، الفاتحة قاتمة على األ %27.15لـ  الربط ناجح

بینما تضاعف عدد اإلجابات المحتویة على إحدى هذه المحددات على األقل بربط جید في التطبیق البعدي . القبلي

  .  من اإلجابات% 50.94بنسبة 

   q  فإن عدد اإلجابات بمحددات بسیطة جاءت متقاربة مع  الضابطة،لمجموعة ل التطبیق البعديأما في

أما . القبلي، في حین  یظهر ارتفاع معتبر لعدد اإلجابات بربط ناجح بین التمثیلة و العاطفةعددها في التطبیق 

إسقاط العاطفة الخام و المحددات التي تشیر إلى بدایة اإلرصان فجاءت كما في التطبیق القبلي محدودة في إنتاجیة  

  .أفراد العینة الضابطة كما هو موضح في الجدول

  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة لدى أفراد العینة الضابطة في التطبیق البعدي) : 59(جدول 

القبلي  ة في التطبیقضابطلدى أفراد العینة ال نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلةو في الجدول الموالي مقارنة ل  

  .لبعديا و التطبیق

  

  

 

  المجموع أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  
  87)/18- (50  14)/1- (7  19)/2- (9  18)/3- (11  19)/5- (13  17)/7- (10 ...ش،حر، حرحیو

  2/87  0/14  2/19  0/18  0/19  0/17 ...ل، لَ، ض،
  87)/2-( 6  1/14  1/19  18)/1-( 2  0/19  13)/1- (2 ...ض ش، ل ش، 

، حرش، ش  ش ل، ش لَ
 ..فق ض، حرل، ش

5) -3/(13  6/19  5 )-3/(18  7) -1/(19  6/11  29) -7/(87  
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  نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة مقارنة ): 60(جدول 
 لدى أفراد العینة الضابطة بین التطبیق القبلي و التطبیق البعدي

و التطبیق  في برتوكول أفراد العینة الضابطة في التطبیق القبلي هر العدید من اإلجابات بمحددات بسیطةظ   

مع هیمنة اإلطار الشكلي الخائر على هذه المحددات  حولة بین التطبیقین الحسابیات المتوسط و تساوت قیم. البعدي

لت ما نسبته غیر أن نسبة اإلجابات بمحددات بسیطة تراجعت بین التطبیقین، فبینما مث. تقریبا هذه اإلجابات 1/3

   .في التطبیق البعدي% 57.47ت ما نسبته في التطبیق القبلي، فقد سجل% 76.47

ظهر المتوسط الحسابي لمجمل اإلجابات ذات إحدى المحددات اللونیة، التضلیلیة أو الفاتحة قاتمة في  و

على  7.8مقابل  3.2 القیمة المحققة في التطبیق القبلي بمتوسط حسابي قدر بـضعف أكثر من  التطبیق البعدي

 %23.5هذه المحددات على األقل في التطبیق البعدي، بعدما جاءت بنسبة  بإحدى %42.52و تم إسقاط . التوالي

   في القیاس القبلي %79.44بـ  و التمثیلة اإلجابات التي یغیب فیها الربط بین العاطفةت قدر و . في التطبیق القبلي

      لیشیر إلى ارتفاع عدد اإلجابات ذات الربط بین العاطفة %59.77ا نسبتهو انخفض في التطبیق البعدي إلى م

  .و التمثیلة

بربط ناجح بین العاطفة  عدد اإلجاباتارتفاع إلى  ضابطةالمجموعة ال العینة في فرادأل النتائج البعدیة رشیتو 

لـ  الربط ناجحإذ یعتبر  .التطبیق القبليفي  1.4في التطبیق البعدي مقابل  4.4، بمتوسط حسابي قدر بـ و التمثیلة

بینما . في التطبیق القبليمن اإلجابات ذات إحدى المحددات اللونیةـ التضلیلیة، الفاتحة قاتمة على األقل  10.29%

تضاعف عدد اإلجابات المحتویة على إحدى هذه المحددات على األقل بربط جید في التطبیق البعدي بنسبة 

    .من اإلجابات% 25.33
  مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة) : 61(جدول 

  بین تطبیق قبلي و بعدي حول نوعیة الربط بین العاطفة و التمثیلة 

العدد الكلي   تطبیق قبلي  
لإلجابات ذات 

  : المحدد
 ل، ض، فق 
   

العدد الكلي  تطبیق بعدي
لإلجابات ذات 

  :المحدد
 ل، ض، فق 

حر،  ش،
  ...حرحیو
 خالصة

52)-22/(68  
  10.4= مَ 

من مجمل  %76.47ما یمثل 
  اإلجابات

50)-18/(87  
  10= مَ 

من  %57.47ما یمثل 
  مجمل اإلجابات

  ...ل، لَ، ض،
 خالص

2/68  
  عند حالتین 

16  
  

  3.2= مَ 
  :أي
من  23.5%

  اإلجابات

2/87  
  عند حالة واحدة

37  
  

  7.4= مَ 
  :  أي

من  42.52% 
  اإلجابات

  ض ش،  
 ... ل ش،

4/68  
  عند حالتین

6 )-2/(87  
  حاالت 4عند 

،     ش ل، ش لَ
 ش  ،ل حر
 ...ضش  ل،

10)-3/(68  
  1.4) = 0.6-( 2= مَ 
  ) %4.41-( %14.70:  أي
 =10.29%  

29)-7/(87  
  4.4) = 1.4- ( 5.8= مَ 
) = %.8-( %33.33:  أي

25.33%  

  
  المحددات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

إجابات بمحددات 
 خالصةبسیطة 

46 )-20/(70  
 % 65.71ما یمثل 

  اإلجابات من مجمل

48 )-18/(106  
% 45.28ما یمثل 

  من مجمل اإلجابات

52) -22/(68  
% 76.47ما یمثل 

  من مجمل اإلجابات

50) -18/(87  
 %57.47ما یمثل 

  من مجمل اإلجابات
مجموع  اإلجابات 

  : ذات المحدد
 ل، ض، فق   

26  
من  37.14%

  اإلجابات

59  
من % 55.66

  اإلجابات

16  
من  23.5%

  اإلجابات

37  
من  42.52%

  اإلجابات
  70)/4-( 23  إجابات بربط ناجح

27.15%  
54/106  

50.94%  
10) -3/(68  

10.29%  
29) -7/(87  

25.33%  
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یتضح من النتائج المسجلة في القیاس القبلي للمجموعتین التجریبیة و الضابطة  كما هو موضح في الجدول      

    كبیرة من اإلجابات بمحددات بسیطة تجاوزت بكثیر نسب اإلجابات التي تربط العاطفة بالتمثیلة،أعاله وجود نسبة 

و بالخصوص في المجموعة الضابطة أین تضاعف عدد اإلجابات بمحددات بسیطة بسبع مرات عدد اإلجابات التي 

و أظهرت النتائج البعدیة لكال المجموعتین تضاعف نسب اإلجابات بالربط الناجح بین . تربط العاطفة بالتمثیلة

مشیرة . خیرة التي تراجعت في كلتا المجموعتینالتمثیلة و العاطفة على حساب اإلجابات بمحددات بسیطة، هذه األ

 و بالرغم من تحقیق المجموعة التجریبیة لنوعیة أفضل للربط. بذلك لتحقیق المجموعتین نتائج متقاربة حول هذا البعد

ة، إال في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي من خالل ارتفاع عدد اإلجابات الشكلیة اللونی بین العاطفة و التمثیلة

أن أفراد العینة من المجموعة الضابطة حققوا نفس النتیجة حول تحسن نوعیة الربط، و لم یحصل التمایز بین النتائج 

للقول بان التغیر الحاصل في نوعیة هذا الربط ال یعزى بالضرورة للمتغیر . المحققة في التطبیق البعدي للمجموعتین

  .  التجریبي

  .  تمثیلة لم تتحقق/ حول ربط عاطفة ]3.  2.ب  ف[الفرضیة و منه فإن  ×      

ê ،فسنحاول من خالل عرض  و قبل تقدیم االستنتاجات حول الفرضیة الثانیة بخصوص التوظیف العقلي

     :أي الفرضیات تحقق و أي منها لم یتحقق إبرازالفرضیات المرتبطة بأبعاد العقلنة 

  . قد تحققت)] أ.(1. 2. ف ب[الفرضیة  -

    قد تحققت )]ب.(1. 2. ف ب[الفرضیة  -

 محور التعبیر النزوي تحققت . 1. 2.و منه، فإن الفرضیة ف ب ×

    لم تتحقق)]  ج.(1. 2. ف ب[الفرضیة  -

  قد تحققت)] د.(1. 2. ف ب[الفرضیة  -

   . محور التعبیر العدواني قد تحققت جزئیا. 1. 2.و منه، فإن الفرضیة ف ب ×

 .   حول الدینامیة العاطفیة تمیل إلى أن تتحقق 1. 2. و بالتالي فان الفرضیة  ف ب 

  حول الترمیز الجنسي قد تحققت ])أ.(2. 2.ف ب[الفرضیة  -

  حول الترمیز العدواني قد تحققت ])ب.(2. 2.ف ب[الفرضیة  -

 .حول الترمیز قد تحققت. 1. 2.و علیه، فإن الفرضیة ف ب 

 . تمثیلة لم تتحقق/ حول ربط عاطفة ]3.  2.ف ب [الفرضیة  

من خالل النتائج المحققة في التطبیق البعدي، فإن العقلنة تظهر من نوعیة أفضل لدى أفراد العینة التجریبیة    

منه لدى أفراد العینة الضابطة، حیث تحسنت نوعیة العقلنة في المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي مقارنة 

إال أن التحسن في نوع الربط بین العاطفة و التمثیلة لم یأتي مؤكدا، حیث . في الكثیر من اإلبعاد بالتطبیق القبلي

التمثیلة و الذي قد یعزى /حققت المجموعة الضابطة أیضا تحسنا مماثال في نوعیة الربط الناجح بین العاطفة

یبیة؛ أي للعبة الفیدیو رومسیون؟ أما لمتغیرات أخرى كما و انه قد یعزي للمتغیر التجریبي في المجموعة التجر 

ر التعبیر العدواني لدى أفراد العینة و ظه فبالرغم من، الفرضیة حوله هو اآلخر لم تتحققبخصوص التعبیر العدواني، ف

لكن هذا  لتعبیر العدواني النشط،ا بخصوصالتجریبیة من نوعیة أفضل في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي 
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سجل االرتفاع عند أفراد العینة الضابطة أكثر منه عند أفراد العینة  أیضا في المجموعة الضابطة، بل و التحسن ظهر

   .التجریبیة

غیر أن تقییم العقلنة یستلزم تقییم نجاح أبعادها . و علیه فان فرضیات العقلنة لم تتأكد تماما، و تحققت جزئیا 

ما یسمح بقبول . بیة و لم یتحقق في المجموعة الضابطةالثالث مجتمعة وهو ما تحقق في المجموعة التجری

 الفرضیة 

III -  3.ف بعرض و تحلیل نتائج الفرضیة:    

   :3.الفرضیة اإلجرائیة ف بتذكیر ب
النزوات  IESمؤشر (ة من خالل تحسن عناصر فعالیة الدفاعات یفعالبطریقة أكثر الدفاعیة  المیكانیزمات خدمتست 

المجموعة الضابطة  فيالتجریبیة منه  المجموعة في ...)الجنسیة و العدوانیة، شكل التعبیر اللفظي، المستوى الدینامي

   .في التطبیق البعدي

ال نهتم في تناولنا بنوعیة المیكانیزمات المستعملة من طرف أفراد العینة و التي قد تنتمي ألي سجل من  :لإلشارة

. حول فعالیة الدفاعات من عدمها نصبكون التنظیمة السیكوسوماتیة كلیة التواجد، لكن اهتمامنا سی السجالت الثالث

عناصر یتم تناول كل منها على حدا، و بسبب عدم إمكانیة حسب النسب  5و لكون فعالیة الدفاعات تسند الجتماع 

 مقاربة فعالیةفي عرضنا للنتائج بتفریغها في جداول إلبراز عناصر  المئویة و طرح المتوسطات الحسابیة، سنقوم

  .الدفاعات بالتفصیل من خالل عرض نتائج التطبیق القبلي ثم البعدي للمجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة

  فعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق القبلي ) : 62(جدول 

  كریمة سامي أحمد أكرم  مروة                         المؤشرات
  
  

التعبیر  شكل
  اللفظي

  )+++6(  )+++6(  )+3(  )++5(  ) +++6(  االحتیاط اللفظي
  )++4(  )+2(  )+++6(  )++5(  ) ++4(  نقد ذاتي

  )+2(  )1(  )++4(  )4(  ) 1(  انتقاد الموضوع
 «ON»صیغة الجمع

 و المبني للمجھول  
+ /  ++  + ++ /  

  +  + +++  ++   +++  تعلیق
  )++4(  )+++8(  )+++7(  )+3(  ) +++7(  بحث عن السندال

  )++5(  )+++7(  )+++6(  )++4(  ) +++7(  الكف
  مواضیع
  اإلجابات

السیرورات (
  )األولیة

IES  النزوات
  الجنسیة

0.25   1.16  0.66-  0.4  0.8 -  

IES  النزوات
  العدوانیة

0.3  0.45  0.15-  0.61  0.18-  

 التكیف مع
  الواقع

  %91.66  %59.09  %55.5  %87.5  %58.33  %+ش
  %95.45  %71.87  %69.23  %91.66  %75  وسعالم %+ش

  
فعالیة 

الدفاعات 
على 

المستوى 
  الدینامي

 نكوصیةحركة 
  داخل البطاقة

  
III :6ج/5ج  

X :
 13ج/12ج

 

  
  

I :2ج/1ج  
 V  :9ج/8ج  

VIII:12ج/11ج  

VII  :9ج/8ج  
 X :

  13ج/12ج
حركة تطوریة داخل 

  البطاقة
/  /  I    :2ج/1ج  

X:15ج/14ج  /  /  

حركة نكوصیة بین 
   البطاقات

VI← V 
IX← VIII 

III←II III←II  
VI←  VII 

IX← VIII 

  

/  
/  
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  فعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة الضابطة في القیاس القبلي): 63(جدول 

  +كل نقطتین تقیم بإشارة : مالحظة         

m  لدى أفراد العینة من المجموعتین؛ التجریبیةو من خالل نتائج بروتوكول الروشاخ في لتطبیق القبلي        

  :یتضح )64،65(الجدولین في  كما جاء و الضابطة

من  اللفظیة لدى أفراد العینةاللجوء الستعمال العدید من االحتیاطات : أشكال التعبیر اللفظي بخصوص -   

سواء تلك الخاصة  ،من المجموعتین أفراد العینة االنتقادات لدى العدید من ظهر .المجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة

نجد أغلبیة كما . البحث عن السند بتحر الدعم من العالم الخارجيإضافة إلى  .بانتقاد الموضوع أو االنتقاد الذاتي

و إشراكه في       ئون لمحاوالت استثارة النقاش و تبادل الحوار مع الفاحص ألجل إنشاء تواطؤ معهأفراد العینة یلج

كلما كانت هذه التعلیقات كثیفة دلت حیث  ،أو وضعیات التمریر إجاباته من خالل التعلیقات المقدمة حول االختبار

أفراد العینة من  إنتاج أغلبیةفي  كثیفاالصیاغة ظهر تعمیم كما  .على وجود إضعاف للمیكانیزمات الدفاعیة

حركة تطوریة بین 
  البطاقات

II←I  
V←IV 

VIII← VII 

IV←III 
   

IV ← III    
VII ← VIII 

   

II←I  
VII← VI 

  

II←I 
  IX← VIII 
   

النبرة 
  االنفعالیة

  /  ++    +  +  +  عاطفة ایجابیة
  +  +  +  /  +  عاطفة سلبیة

 أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  المؤشرات
  
  

نوع التعبیر 
  اللفظي

  )++4(  )++5(  )++5(  )+++8(  )+++8(  االحتیاط اللفظي
  )++5(   )++  5(  )+3(  )++5(  )+++10(  نقد ذاتي

  )++4(   )+++7(  )+1(  )+2(  )++5(  انتقاد الموضوع
 «ON»صیغة الجمع

 و المبني للمجھول 
+++  /  +  ++  +++  

  ++  ++  /  ++   +  تعلیق
  )+2(  )+3(  )++4(  )++5(  )++5(  البحث عن السند

  )+++10(  )+++6(  )+++8(  )+++6(  )+++8(  الكف
  مواضیع
  اإلجابات

السیرورات (
  )األولیة

IES  النزوات
  الجنسیة

0  0   0   0  0  

IES  النزوات
  العدوانیة

0.42-  0  0.12-  0.41  0.28  

التكیف مع 
  الواقع

  %81.25  %66.66  %44.44  %53.33  %50  %+ش
  %81.25  %80  %54.54  %56.25  %61.11  الموسع %+ش

  
فعالیة 

الدفاعات 
على 

المستوى 
  الدینامي

نكوصیة حركة 
  داخل البطاقة

  VIII 
12ج/11ج  

X:16ج/15ج  

I :2ج/1ج 
II :4ج/3ج 

III:6ج/5ج  

 
I: 2ج/1ج 

  

  
/  

حركة تطوریة داخل 
  البطاقة

VI:7ج/6ج 
  X :

  13ج/12ج

VII 
  9ج/8ج

 
  

III 
  6ج/5ج

III:3ج/2ج  
X :10ج/9ج  

حركة نكوصیة بین 
  البطاقات

II← I 
VI← V 

VII← VI 
IX← VIII 

II← I 
V← VI 
  

 
VII← VI  
← VIII  IX  

 
    III←II 

  IX ←VIII  
II←I  

VI← V 
IX← VIII 

X← IX     
حركة تطوریة بین 

  البطاقات
V← IV 

VIII←VII  
IV   ← III 

  X← IX  
II ←I  

III←II 
III ← IV 

VIII ←VII  

   II ←I  
X← IX  

  

   
VII ←VI  

النبرة 
  االنفعالیة

  +  +  +++  +  /   عاطفة ایجابیة
  /  /  /  /  /  عاطفة سلبیة
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بهدف التقلیل  قام أفراد العینة بإبعاد المدركات بعدم إسناد اإلجابات ألنفسهمأین  الضابطة و التجریبیة: المجموعتین

 و بالتالي االنحراف عن الدفاعات الفعالة بتحویر اإلجابات في صیغة عامة و مبنیة للمجهول من شحنتها الطاقویة

 . إلى ما ظهر من كف مكثف إضافة

فما عدا  و كما تمت اإلشارة إلیه سابقا عند تناول نوعیة الترمیزات،احتواء السیرورات األولیة  أما بخصوص -  

بخصوص مؤشر اإلرصان الرمزي ) 4(اإلرصان الرمزي للنزوات الجنسیة و الحالة  بخصوص مؤشر) 2(الحالة 

یشیر فشل الترمیز إلى بروز و غمر كثیف و  اللجوء للسیرورات الثانویة،للنزوات العدوانیة، فقد ظهر إخفاق في 

   .للسیرورات األولیة

 .الحاالت باقيعند الخارجي مع الواقع تكیف سوء ال ضح، یت في المجموعة الضابطة 5و باستثناء الحالة  -  

  .دعم السیرورات الثانویة و الواقع في الحفاظ على العالقة مع) اإلسقاطات(المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة  فشلت

و تأكید  ، إال أن الدفاعات تعتبر غیر فعالة للحفاظ)باللجوء إلى االستذهان(و بالرغم من البروتوكوالت الواقعیة 

و بالتالي اللجوء إلیه لیس كوسیلة لحل  لیس لعدم االعتراف بالواقع الخارجي بل لعدم التكیف معه(العالقة مع الواقع 

  ).غاب اإلطار الشكلي الجید إن و ،ات بل استثماره بطریقة مكثفة و مفرطةالصراع

هیمنة الحركات النكوصیة  لدى أفراد العینة من المجموعتین؛ التجریبیة  تعلى المستوى الدینامي، ظهر  أما -  

كما أن هذا النوع من هیمنة الحركات النكوصیة داخل البطاقة  بالدرجة األولى لدى المجموعة التجریبیة،  ؛و الضابطة

هور نكوصات داخل اإلجابة الواحدة من خالل ظاالستجابات یمتد في بعض الحاالت إلى دینامیة داخل اإلجابة ب

كما ظهرت لدى المجموعة الضابطة حركات  .تدهور الترمیز أو إسقاطات فضة تقهقر نوعیة المدرك و نزع الحیویة،

الرغم من ظهور حركات تطوریة بین البطاقات بكثافة لدى أفراد العینة و ب. نكوصیة بین البطاقات على نطاق واسع

فالحركات (في الوصول إلى التحرر النزوي  ةیجد صعوبة كبیر  همجمیع أن إال، من المجموعتین،التجریبیة و الضابطة

لعینة من بروتوكوالت أفراد ا أغلبیةتجدر اإلشارة إلى أن و . )في التحریر النزوي تهماالتطوریة قّل ما س

حیث ظهر في نهایة البروتوكوالت حركات نكوصیة   و الضابطة انتهت بعدم التحرر النزوي، المجموعتین،التجریبیة

في آخر  هم، و بالرغم من الحركة التطوریة الطفیفة بین البطاقات في إجابات)أما داخل البطاقة أو بین البطاقات(

إضافة إلى البحث عن السند لیدل على عدم  )تشریحیة(باللجوء إلى إجابات بدائیة  ينتهها غالبا ما تالبرتوكول إال أن

  . التحرر النزوي

أما في النبرة االنفعالیة، فیمكن اعتبار العواطف شحیحة و فقیرة في البروتوكوالت ألفراد العینة من المجموعتین؛  -

السلبیة، بحیث انه یصعب تقییم النبرة االنفعالیة لدى التجریبیة و الضابطة، سواء كانت العواطف االیجابیة منها أو 

  .  غالبیة أفراد العینة مع وجود إشكالیة في الربط بین العاطفة و التمثیلة لدیهم یرجع لفقر التعبیر العاطفي

 بیة و علیه، فان العملیات الدفاعیة ظهرت في القیاس القبلي غیر فعالة لدى أفراد العینة من المجموعتین؛ التجری ×

        النزوات الجنسیة IESسوء نوعیة التعبیر اللفظي، بروز السیرورات األولیة و ضعف مؤشر (حیث . و الضابطة

    ، إطار شكلي سيء و عدم التكیف مع الواقع الخارجي، عدم فعالیة الدفاعات على المستوى الدینامي، و العدوانیة

 )و تقییم سيء للنبرة االنفعالیة

q كما هي موضحة في الجدول الموالي التجریبیة فراد العینةأما في التطبیق البعدي فجاءت النتائج أل :  
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  فعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي ): 64(جدول 

و لمقروئیة أفضل سنقوم بتلخیص هذه النتائج في جدول مقارن بین التطبیقین؛ القبلي و البعدي للمجوعة   

التجریبیة ثم المجموعة الضابطة لتمییز أي تغیر قد یحدث بین التطبیقین لكل حالة على حدا، ثم مقارنة نتائج 

حظة االختالف في نوعیة عناصر مقاربة المجموعة التجریبیة بالمجموعة الضابطة في جدول توضیحي شامل لمال

  .  فعالیة الدفاعات إن وجدت

  

  

  

  

  
  

  كریمة سامي أحمد أكرم  مروة  المؤشرات
  
  

شكل التعبیر 
  اللفظي

  )+2(  )+2(  )+2(  )+3(  ) ++5(  االحتیاط اللفظي
  )+3(  )+2(  )++4(  )++5(  ) +3(  نقد ذاتي

  )++4(  /   /  )1(  ) 1(  انتقاد الموضوع
 «ON»صیغة الجمع

 و المبني للمجھول  
++ /  /   +++ +  

  +++  + /   ++  +   تعلیق
  )+2(  )+2(  )1(  )+2(  /  البحث عن السند

  )+3(  )+3(  )++4(  )++4(  ) ++4(  الكف
  مواضیع
  اإلجابات

السیرورات (
  )األولیة

IES  النزوات
  الجنسیة

0.75   1.25  0.5   0.8    1.15   

IES  النزوات
  العدوانیة

0.5  0.71  0.42  1.08  0.69  

التكیف مع 
  الواقع

  %58.33  %70  %91.66  %60  %50  %+ش
  %85.29  %82.35  %97.05  %83.33  %68.18  الموسع %+ش

  
فعالیة 

الدفاعات 
على 

المستوى 
  الدینامي

حركة نكوصیة 
  داخل البطاقة 

VIII: 
  16ج/15ج

X :
  20ج/19ج

II  :
  3ج/2ج
  III  :

  6ج/5ج

  V   :9/10ج  
  

IV :10ج/9ج   
 :IX 

18ج/17ج  
X:22ج/ 21ج  

حركة تطوریة داخل 
  البطاقة

I:2ج/1ج  
II :4ج/3ج  

IV :9ج/8ج  
VI:12ج/11ج  
X:19ج/18ج  

II  :4ج/3ج  
   

I:2ج/1ج  
VI  :

  11ج/10ج
  
X :

  20ج/19ج

  VII   
    15ج/14ج 
IX :19ج/18ج  

X:  
  23ج/ 22ج

حركة نكوصیة بین 
  البطاقات

II←I   
IV←III  
VI← V 

 VIII←  
IX 

 IX← VIII 
  

VII ← VI 
   

حركة تطوریة بین 
  البطاقات

  
  

IV←III 
VI ←   VII  

X←IX  

 VI← V 
X← IX  

   V← IV  
   

النبرة 
  االنفعالیة

  /  ++  +  +++  +++  عاطفة ایجابیة
  /  +  ++  +  +++  عاطفة سلبیة
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  مقارنة عناصر المقاربة لفعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة التجریبیة) : 65(جدول 
  بین التطبیق القبلي و التطبیق البعدي 

 أفراد العینةمن خالل النتائج الظاهرة في الجدول التلخیصي لمقارنة عناصر مقاربة فعالیة الدفاعات لدى   

لبعدي، تتضح الزیادة بخصوص بعض هذه العناصر، غیر أنها زیادة طفیفة ا القبلي و التطبیق التطبیق التجریبیة بین

جدا تمس إحدى العناصر أو ثالث عناصر باألكثر، و بالرغم من تسجیل بعض التحسن في فعالیة الدفاعات، إال 

بعض أشكال حیث مازالت تهیمن . أنها لم تتحقق مجتمعة لدى الحاالت في أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي

التعبیر اللفظي التي تفشل المیكانیزمات األكثر إرصانا، و بالخصوص االحتیاط اللفظي، النقد الذاتي و الكف 

غیر أن أشكال التعبیر اللفظي ظهرت بكثافة أقل، أي بنصف ما ظهر في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق . المكثف

  .  ةالقبلي ما سمح بنجاح بعض المیكانیزمات الدفاعی

و جاء احتواء السیرورات األولیة ناجحا لثالث حاالت بعد أن جاء خائرا بالنسبة لجمیع الحاالت في التطبیق   

. في حین تأكد التكیف مع الواقع لحالة واحدة فقط في التطبیق البعدي بعدما كان خائرا لدى جمیع أفراد العینة. القبلي

 تحسنا واضحا في النبرة االنفعالیة، إضافة إلى غنىبعدي سجلوا في التطبیق ال) 4/5(غیر أن أغلبیة الحاالت 

في البطاقات الاللونیة في  بروتوكوالت جمیع أفراد العینة بالعواطف، كما ظهرت االستجابات اللونیة و الناجحة الربط

لیة لدى حالة واحدة و بالرغم من عدم تحسن النبرة االنفعا. بعض بروتوكوالت أفراد العینة ما یشیر للجوء إلى الخیال

عمل على إرصان بعض  ، إال انه و بالرجوع إلى البرتوكول البعدي للروشاخ نجده بروتوكوال مغمورا عاطفیا)5(

  .االستجابات التي أحدثت خلال في تنظیمه

مكنت ، فقد )في المالحق(أما على المستوى الدینامي، و كما هو موضح في جداول موازنة فعالیة الدفاعات   

و اللجوء  ستعمال الكبتللجوء الكانیزمات التي تم اللجوء إلیها من التحرر النزوي لدى بعض أفراد العینة كاالمی

) و داخل البطاقة بین البطاقات( الحركات النكوصیة و غالبا ما كانت تستتبع... الناجح للواقع الخارجي و االستذهان

 أشكالأنها محررة من  و الدفاعات خاصة بعض فعالیة لتشیر إلىلدى البعض من أفراد العینة بحركات تطوریة 

اآلخر  بعضالسمحت محدودیة اللجوء إلى االحتیاط اللفظي و النقد الذاتي بفعالیتها لدى  حیث. التعبیر اللفظي نسبیا

لتركیز كانت تفشل الدفاعات بسبب ا في حین  .في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي أفراد العینة التجریبیة من

أخرى بسبب هذا من جهة و عدم التحرر النزوي في آخر البرتوكول من جهة  شكلي خائر بإطارعلى داخل الجسم 

  كریمة   سامي  اكرم   احمد   مروة   :فعالیة الدفاعات حول
 ب ق  ب  ق ب ق  ب  ق ب ق

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   التعبیر  أشكال

  O  ~  O  O  O  X  O  X  O  X   السیرورات األولیةاحتواء 

  O  O  O  O  ~ ~ X  O  O ~  التكیف مع الواقعالحفاظ على 

  X  ~  X  O  X  X  X  O  O ~  النبرة االنفعالیة

على المستوى 
  الدینامي

  O  X  X  X  O  O  O  ~  O X  البطاقة داخل 

 O  O ~ X X X ~  X  ~ O  بین البطاقات

العناصر المحققة بین التطبیق 
  القبلي و التطبیق البعدي

2)~( 2)X (
1)~(  

1)X (
1)~( 

3)X( 2)X(  3)X (
1)~(  

1)X (
2)~( 

4)X (
1)~( 

1)X (
1)~(  

2)X(  

 

    :تو ضیح
  تطبیق بعدي: تطبیق قبلي                                 ب : ق  

  وجود أشكال التعبیر التي تضعف فعالیة الدفاعات:     +
X   :فعال                                           O :تقریبا:  ~                                    غیر فعال  
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ما یؤدي لغیاب  التشبث بكل ما هو ملموس كما لوحظ في بعض البروتوكوالت .الحركات النكوصیة و الشكل السلبي

ول أعاله،  فقد سجل تحسن في الحركات التطوریة و على كل و كما هو واضح في الجد. الدینامیة في البرتوكول

إال . بحركات تطوریةكانت تستتبع  الحركات النكوصیةداخل البطاقات أكثر منه بین البطاقات، مشیرا بذلك إلى أن 

أنه و بالتمحیص في نتائج الجدول، تظهر إشكالیة في الدینامیة بین البطاقات، إذ لم یحقق أفراد العینة التجریبیة في 

البطاقة مجتمعة صراحة، و تظهر هذه الدینامیة ناجحة نسبیا " بین وداخل"التطبیق البعدي نجاحا واضحا للدینامیة 

  . ى للنتائج االیجابیة المحققة في التطبیق القبليغیر أن ذلك یعز ) 2(لدى حالة واحدة فقط 

     و منه، فقد حقق أفراد العینة التجریبیة فعالیة أفضل للدفاعات في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي   

  .   و إن لم تظهر فعالیتها على مستوى العناصر الخمس

  q ،ستوى العناصر الخمس لمقاربة فعالیة فلم یظهر تحسن واضح على م أما في المجموعة الضابطة

  :  الدفاعات بین تطبیق قبلي و بعدي، و في الجدول المولي توضیح لذلك

  فعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة الضابطة في القیاس البعدي) : 66(جدول 

 أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  المؤشرات        
  
  

نوع التعبیر 
  اللفظي

  )++5(  )++5(  )+++8(  )+++7(  )++5(  اللفظياالحتیاط 
  )++  5(  )++4(  )++5(  )+++7(   )+++6(  نقد ذاتي

  )1(  )++4(  )+2(  )++4(   )+3(  انتقاد الموضوع
 «ON»صیغةالجمع

 و المبني للمجھول 
+++  +++  ++  +++  +++  

  +++  ++   /   /   ++  تعلیق
  )+2(  )+3(  )+2(  )+3(  )+++7(  عن السند بحثال

  )+++7(  )+++6(  )++5(  )++5(  )++4(  الكف
  مواضیع
  اإلجابات

السیرورات (
  )األولیة

IES  النزوات
  الجنسیة

0.11 -   0.14  0.11  0.27-  0.09  

IES  النزوات
  العدوانیة

0.44-  0,63-  0.33-   0.4 -  0.07  

التكیف مع 
  الواقع

  %91.66  %81.25  %70  %52.63  %30  %+ش
  %94.44  %87.5  %80  %80  %46.15  موسعال %+ش

  
فعالیة 

الدفاعات 
على 

المستوى 
  الدینامي

 نكوصیةحركة 
  داخل البطاقة

II :3ج/2ج  
VIII :

   12ج /11ج
X: 

  16ج/15ج

I 
2ج/1ج  

V: 9ج/8ج  
X :

  19ج/18ج

I :2ج/1ج 
II  :4ج/3ج   
III:6ج/5ج 
VI: 8 ج/7ج 
X:17ج/16ج  

I :2ج/1ج 
II  :5ج/4ج  
III  :7ج/6ج 
IX 16ج/15ج   

X :19ج/18ج  

  
VIII :

   11ج/10ج
    

حركة تطوریة داخل 
  البطاقة

III  
  6ج/5ج: 

  II 
4ج/3ج  

    

  
VI 

  8ج/7ج

حركة نكوصیة بین 
  البطاقات

IV ←  III 
VI← V 

 VII←VI 
IX← VIII 

VII← VI  
← VIII  IX  

 
  

   VI← V 
VII←VI  

    X← IX     
حركة تطوریة بین 

  البطاقات
V← IV 

VIII 
←VII 

X← IX  

  VI← V 
VIII ←VII  

  X← IX  
  II← I 
III←II 

IV ←  III 
IV ←  V  

VIII ←VII  
  X← IX  

II← I 
III←II 

IV ←  III 
X← IX  

   
  

    
VIII ←VII  
IX ←VIII  

النبرة 
  االنفعالیة

  /   ++  /   /  ++   عاطفة ایجابیة
  +  /  /  +++  +++  عاطفة سلبیة
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تلخیص لنتائج الجدولین الخاصین بفعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة من ) 69(و في الجدول الموالي   

  . ، ألجل مقارنة النتائج القبلیة و البعدیة في هذه المجموعة)65،68(المجموعة الضابطة 

  مقارنة عناصر المقاربة لفعالیة الدفاعات لدى أفراد العینة الضابطة) : 67(جدول 
  تطبیق القبلي و التطبیق البعديبین ال

   یظهر التباین واضحا بین نتائج التطبیق البعدي مقارنة بنتائج التطبیق القبلي لدى أفراد العینة الضابطة،  ال  

 رغم التحسن الطفیف في بعض عناصر مقاربة فعالیة الدفاعات، إال أن التحسن على مستوى هذه العناصر كان و

یحدث على حساب مستویات أخرى من العناصر الخمس، كما أنها لم تتحقق مجتمعة لدى أفراد العینة الضابطة في 

و مازالت الهیمنة الكثیفة لمختلف أشكال التعبیر اللفظي، و بالخصوص االحتیاط اللفظي، النقد . التطبیق البعدي

لفظي التي تضعف فعالیة اآللیات الدفاعیة األكثر و لم یحدث تراجع ألشكال لتعبیر ال. الذاتي و الكف المكثف

  .إرصانا

أما احتواء السیرورات األولیة فقد جاء كما في التطبیق القبلي خائرا لدى جمیع أفراد العینة من المجموعة 

ى  في حین تحقق التكیف مع الواقع لحالة واحدة فقط في التطبیق البعدي، و تراجع التكیف عند حالة أخر . التجریبیة

و على الرغم من ظهور بعض العواطف عند أغلبیة الحاالت، إال أن النبرة االنفعالیة . مقارنة بنتائج التطبیق القبلي

 و بالرغم من عدم تحسن النبرة االنفعالیة. تحسنت عند حالة واحدة فقط تأكدت فیها العواطف االیجابیة و السلبیة منها

النتائج معة، إال أن تحسنا واضحا ظهر في العواطف االیجابیة، كما جاءت بظهور العواطف السلبیة و االیجابیة مجت

ا، و علیه فال یمكن اعتبار النبرة بین العاطفة و التمثیلة ناجح ربطحول ال المجموعة العینة في هذه  فرادأل البعدیة

حسن مقارنة بالتطبیق االنفعالیة خائرة لدى أفراد المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي كونها حققت بعض الت

  .      القبلي

أما على المستوى الدینامي، فقد ظهر تحسن واضح بخصوص الدینامیة بین البطاقات لدى جمیع أفراد العینة   

و كما هو موضح في جداول . النكوصیة داخل البطاقات لم تسمح بالتحرر النزوي غیر أن هیمنة الحركاتالضابطة، 

بروتوكوالت أفراد العینة انتهت بحركات نكوصیة لم تسمح بالتحرر ، فان )المالحق في(موازنة فعالیة الدفاعات 

و اإلطار الشكلي غیر  غالبا ما كانت ترجع للتركیز على داخل الجسم .النزوي و احتواء العدوانیة غیر المرصنة

غمر  و ظهر إرصانا المؤكد أو الخائر، كما عملت أشكال التعبیر اللفظي على إضعاف المیكانیزمات األكثر

. لالحتیاطات اللفظیة أدى إلى استعمال الكبت بطریقة ال یسمح فیها بالتطور و التحرر الحقیقي من الحركة النزویة

 أشرف    الھام  مھند     ولید    ماسینیسا  :فعالیة الدفاعات حول
 ب ق  ب  ق ب ق  ب  ق ب ق

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   التعبیر  أشكال
      O  O  O  O  O  O  O  O  O  O   السیرورات األولیةاحتواء 

    O  O  O  ~  O  X  ~  ~  X  O  التكیف مع الواقعالحفاظ على 
  O  X  O  ~  ~  O  O  O  O  O  النبرة االنفعالیة
على المستوى 

  الدینامي
  ~ X  O  O  O  O  O  O  O  X  البطاقة داخل 

~  O  ~ O X ~ X ~  X  O  بین البطاقات  
العناصر المحققة بین التطبیق 

  القبلي و التطبیق البعدي 
1)X(  1)X(  0  1)X (

2)~(  
2)~(  2)X(  2)~(  1)X(  2)X(  2)~(  
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إلى نمطیة  كما سجل لجوء مكثف للواقع الخارجي و لالستذهان، غالبا ما كانت تفشل بسبب اإلطار الشكلي، ما أدى

    .و واقعي و التشبث بما هو ملموس دون تحریك لدینامیة داخلیةو اللجوء إلى كل ما ه البرتوكوالت

و منه، فان النتائج التطبیق البعدي ألفراد العینة الضابطة تظهر عدم تراجع عدد أشكال التعبیر اللفظي      

شل مواضیع المساهمة في إفشال الدفاعات، كما أن أغلبیة التعبیر النزوي كان تسیره السیرورات األولیة ما أدى إلى ف

غیر أن بعض التحسن الطفیف ظهر في النبرة االنفعالیة و كذا في الدینامیة بین . اإلجابات النزویة و الجنسیة

البطاقات، و على الرغم من ذلك، فان ذلك لم یكن كافیا لتحسین فعالیة الدفاعات في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق 

  .  القبلي

للنتائج القبلیة و البعدیة للمجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة حول عناصر مقاربة  و في الجدول الموالي مقارنة  

         .فعالیة الدفاعات
  مقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة و الضابطة) : 68(جدول 

  الدفاعات مقاربة فعالیةبین تطبیق قبلي و بعدي حول عناصر 

شكل التعبیر اللفظي، مواضیع االستجابات، ( و كتلخیص لنتائج العناصر الخمس حول فعالیة الدفاعات 

، فان الدفاعات التي لجأ )التكیف مع الواقع الخارجي، فعالیة الدفاعات على المستوى الدینامي، تقییم النبرة االنفعالیة

و إن أظهرت  تظهر غیر فعالةفي القیاس البعدي الضابطة إلیها أغلبیة أفراد العینة من المجموعتین؛ التجریبیة و 

 فشلو یرجع ذلك ل. المجموعة التجریبیة فعالیة أفضل لهذه الدفاعات في التطبیق البعدي مقارنة بالتطبیق القبلي

األكثر إرصانا بسبب اإلطار الشكلي الخائر و اللجوء إلى محتویات بدائیة تشریحیة، كما تم إضعافها  بعض الدفاعات

احتواء كما سمح التحسن الواضح في . و إن سجل تراجع في عددها ما سمح بفعالیة الدفاعاتبشكل التعبیر اللفظي 

لتحسن الدینامیة داخل و بین البطاقات على فعالیة السیرورات األولیة و اللجوء الستعمال السیرورات الثانویة الراجع 

و باإلضافة إلى الربط الناجح بین العاطفة و التمثیلة كما تمت اإلشارة إلیه سابقا، فقد . البعض من هذه الدفاعات

جریبیة ترافق ذلك بظهور نبرة انفعالیة من نوعیة أفضلن إذ برزت العواطف االیجابیة و السلبیة لدى أفراد المجموعة الت

و قد یرجع فشل العدید من الدفاعات إلى التراجع الحاصل في التكیف مع الواقع الخارجي مقارنة . في التطبیق البعدي

و أصبح التكیف متجها نحو الواقع الذاتي أكثر منه نحو الواقع الموضوعي، بطریقة مفرطة عند . بالتطبیق القبلي

  .  بعض الحاالت

أما في المجموعة الضابطة فما عدا الحركیة على المستوى الدینامي، فلم یظهر تحسن واضح حول العناصر  

كما ظهرت محدودیة في بروز النبرة  ،برزت السیرورات األولیة بأكثر قوةحیث  .الخمس لمقاربة فعالیة الدفاعات

ن التكیف الجید لبعض أفراد العینة مع الواقع و بالرغم م. االنفعالیة سواء كانت العواطف االیجابیة أو السلبیة

       لغمر النزوي الجنسيالدفاعیة تعتبر غیر فعالة بسبب هشاشتها مقابل التعامل مع ا عملیاتالخارجي، إال أن ال

    .و العدواني، و عدم تحرره في أخر البرتوكول لدى جمیع أفراد العینة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة  :فعالیة الدفاعات حول 
  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي  التطبیق البعدي  التطبیق القبلي

 0 0 0 0   التعبیر  أشكال
) ~(1و ) X(3 0   السیرورات األولیةاحتواء   0 0 

)~(2و ) X(3  التكیف مع الواقعالحفاظ على   1)X ( 1و)~(  1)X ( 1و)~(  1)X ( 2و)~(  
)~( 3و) X(2  على المستوى الدینامي  6)X ( 1و)~(   2)X ( 2و)~(  3)X ( 3و)~(  

)~(2و ) X(1    النبرة االنفعالیة  4)X  (  1)~(  1)X ( 1و)~(  
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على مستوى العناصر الخمس لدى أفراد العینة من المجموعة و علیه، و إن لم تظهر فعالیة الدفاعات      

التجریبیة في التطبیق البعدي، إال أنها تظهر من نوعیة أفضل مقارنة بالتطبیق القبلي ، في حین ال یظهر هذا 

  .التحسن لدى أفراد العینة في المجموعة الضابطة

  .حول فعالیة الدفاعات قد تحققت ]3ف ب  [و منه فان الفرضیة  ×          

  :التوظیف العقليمناقشة عامة لنتائج فرضیات  -4
ففي حین تحققت فرضیة البعد األول  .في الدراسة الحالیة لم تتأكد جمیع فرضیات إنعاش التوظیف العقلي       

عند أفراد العینة الدفاعات فعالیة في إثراء الفضاء الخیالي و البعد الثالث حول  Re-Mission وحول دور لعبة الفیدی

، فإن الفرضیة حول العقلنة لم تتأكد تماما بسبب التحقق الجزئي لفرضیة التعبیر العدواني و عدم التجریبیة بعد التجربة

  .  تمثیلة/ تحقق فرضیة الربط عاطفة

كفضاء فقیر، وهو  التطبیق القبليفي الفضاء الخیالي ألفراد العینة من المجموعتین التجریبیة و الضابطة ظهر    

حول  Sami Ali (2010)ما أشار إلیه رواد المدرسة السیكوسوماتیة في التنظیمات السیكوسوماتیة و ما تحدث عنه

  ، حیث كلما اختل التنظیم السیكوسوماتي أصبح الفضاء الخیالي أكثر فقرا باتولوجیة التكیف أو كبت وظیفة الخیالي

التطبیق البعدي فقد أظهرت النتائج أما في . راهقین المصابین بالسرطان في التطبیق القبليو هو ما ظهر لدى الم

ظهر الفضاء الخیالي أكثر ثراء لدى جمیع أفراد العینة مقارنة بالتطبیق تحسنا في نتائج المجموعة التجریبیة إذ 

حول   Chabert (1988)ما نوهت بهو هو  جمیع أفراد العینة كما ظهر اللجوء إلى الخیالي واضحا لدى. القبلي

انخفاض نسب ، و نفس التفسیر بخصوص %+مقارنة بقیم  ش %انخفاض قیم شارتفاع عدد الحركات البشریة و 

االستجابات الحیوانیة و تحسن نوعیة نمط الخبرة و القانون الثانوي إلدراك التحقق النزوي حسب ما أشار 

  .de Tychey, Rebourg, Vivot (2000)و   Chabert (1988)إلیه

 بخصوص تحریر الفضاء الخیالي Fain et David (1963) ، Sami Ali (2000a)عمال بما أشار إلیه  و  
عند مریض السرطان الذي له داللته  األحالمضرورة االهتمام بعمل و  عودة األحالم في التوظیف السیكوسوماتي، و

ظهور أحالم  قد أظهرت اإلجابات في المقابلة البعدیةف .Briquet et Mariage (2008)كما أكد علیه الخاصة 

إلى بكثرة اللجوء  أصبح، بعد أن كانت تغیب األحالم عند أفراد المجموعة التجریبیة حسب المقابلة األولى، و عملیاتیة

  الحرجة من المرض أو عند الشعور باالنزعاج من المرض،  األوقاتفي  Roxxyهوامات ترتبط بتخیل بطلة اللعبة 

و هو . الذات في المستقبل بعد أن كانت تسیطر علیهم هوامات الموت و الخوف من المجهول إسقاطو اللجوء إلى 

 هذه ن كانتإ، و في المجموعة التجریبیة عودة األحالم في توظیف المراهقین و تحریر الفضاء الخیاليما یشهد عن 

تكون  فإن هذه األحالم Calza et Contant (2002)  غیر انه و كما أشار إلیه ،مات عملیاتیةاهو الو  األحالم

بدایة بروز العالقات  أوو فتح مجال لخروج الهوامات و األحالم،  وصل الحاضر بالماضي بروز ثغرةلكبدایة 

و قد تكون لعبة  .لإلرصان في وقت الحق ما یمهد طریقا .Fain et David (1963)الصراعیة في أحالم المریض 

 ,Fain et David)في  Despert على حد تعبیر" إسهامات خارجیة"أوكمثیر خارجي  Re-Missionالفیدیو 

عند  الحلمیةثراء شكل التعبیرات  دور في (Nakov,2003)في  Tassinإلیه كما أشار كحدث جاذب  أو (1963

توفیر المساندة من خالل األدوات على أن  Briquet et Mariage (2008)و ھو ما نوھت بھ  .لمراهقینا

 Re-Mission و علیه یمكن اعتبار لعبة الفیدیو. اإلسقاطیه كالعاب الفیدیو یوفر للمریض فضاء للخیال و الهوامات
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، عليعلى الجسم الخیالي على حد تعبیر سامي ربما سمح باإلسقاط   كطریق ممهد لبدایة إنعاش الفضاء الخیالي

   .التوحد معهامن خالل  Roxxi اسقاط دعمته بطلة اللعبة

بسبب تسجیل أفراد العینة الضابطة كما في المجموعة أما بخصوص العقلنة، و إن لم تتأكد الفرضیة حولھا   

  و ربط ناجح بین العاطفة  و الالموضوعي النشط، الموضوعي النشط التعبیر العدوانيالتجریبیة لنتائج مرتفعة حول 

  . و التمثیلة بحیث ال یمكن تأكید عزو هذا التحسن في النتائج البعدیة للعبة الفیدیو رومسیون

     التعبیر النزوي الصریح بكثافة،  المجموعة التجریبیة ببروز فيRe-Mission سمحت لعبة الفیدیو و قد  

 ,Millar, 2002)و قد أشارت  .لبروز العقلنة تح المجالفما یساهم في و نوعیة أفضل من التعبیر العدواني النشط 

p.52)  الهوامات الالواعیة، لیصبح نشاط اللعب مركزا على التعبیر عن الدوافع إلى أهمیة اللعب عامة في ظهور

بالبلوغ الرمزي  كالینكما ترى یسمح اللعب الرمزي  ، حیثالغریزیة والجنسیة والعدوانیة المتجهة نحو الموضوع

ألعاب الفیدیو أن ، إلى  Renter (2006) كما أشارت . تمنح سبیال للتفریغ وللرغبة، إظهار المخاوف و اإلحباطات 

عبارة عن فهو . "أي بطل اللعبة" التماهي مع البطلـ تسمح ب مشكل بالحركات النزویة بما تمثله من واقع افتراضي 

تساهم في التخلص من القلق  یحمل عالمات أو رموز نزوات الالعب الخاصةتماهي ال واعي لنزوات البطل والذي 

تحریر جهاز فیها و  .(Seys, 2003) فروید فيیرى ما ك المرتبط بالضغوطات النزویة وهشاشة قدرته على الكبت

صر لعبة بتوجیه كل العدائیة و النزوات التدمیریة نحو عنا Xardel-Haddab (2009)و الحركات العدوانیة  الفكر

خاصة و أن . حتى ال یحدث التفریغ نحو الداخل و ضد الذات دعامة خارجیةك و مثیراتها Re-Missionالفیدیو 

المریض السیكوسوماتي یعاني من عدم قدرته على إیذاء اآلخر ما یجعله یفرغ عدوانیته في ذاته أو داخل جسده 

للتعبیر تعتبر كفرصة  Re-Missionفلعبة الفیدیو  . (Dejours, 2003)على حد تعبیر "حیوانیته"لالحتماء من 

حسب وصف  اللعب مع الھوامات دون خوف من الممنوعب تسمحو  بالذنب دون شعور عن العدوانیة

Renter(2006) . 2002(و هو أیضا ما فسر به(Michael Stora    التغیر الحاصل عند تناول األطفال للعبة

 و السیطرة من خالل تسییر الصور   العاب الفیدیو تسمح لالعب بالتحكمفي دراسته، إذ یرى بأن  « Ico »الفیدیو 

 Re-Mission طبیعة لعبة الفیدیوو  .و نزوة السطو عبر  قبضة الید لتمر النزوات العدوانیة األمورو تغییر مجرى 

على تفریغ النزوات  تبطلة اللعبة قد ساعدبما توفره من مثیرات و فرص لمهاجمة الخالیا السرطانیة بالتماهي مع 

بمیكانیزم اإلسقاط بالتماهي  Virole   (2003)من خالل ما یدعوهو سمحت بالتحرر النزوي العدوانیة إلى الخارج 

 طرحبRe-Mission فقد سمحت لعبة الفیدیو. الذي یستعمله الالعب في أثناء تفاعله مع ألعاب الفیدیو النشط

و هي النتائج . اإلسقاطي ما أدى للتعبیر النزوي النشطعلى مواضیع خارجیة یمكنها تحمل التماهي  النزوات العدوانیة

 هذه  الصراعات مع و یضیف الباحثان أن إرصان .أیضا Briquet et Mariage (2008)التي توصل إلیها 

التوصل إلیه في نتائج الدراسة و هو ما تم . سمح تنشیط السیرورة الترمیزیةت اإلسقاطعن طریق  ةالخارجیلمواضیع ا

أفراد العینة التجریبیة في نتائج التطبیق  الحالیة أیضا، إذ ظهر اإلرصان الناجح للنزوات الجنسیة و العدوانیة لدى

 رصان الرمزي للنزوات العدوانیة و الجنسیةاإل و إنعاش التوظیف العقليإلى أن  Debray (1996a) تشیر و. البعدي

األمل    و األمان، و قد یكون  اإلحساس بالفعالیة الذاتیة و األمل و اإلحساس باألمن الذي  یصبح ممكنا عند توفیر

دور في بروز اإلرصان الرمزي للنزوات العدوانیة و الجنسیة، إضافة إلى  Re-Missionه بلعبة الفیدیو    عیتشجتم  

 كما ظهرت لدى أفراد المجموعة التجریبیة في المقابلة و في أحالمهم. ما ظهر من ربط ناجح بین العاطفة و التمثیلة
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دراسة     النتائج التي أسفرت علیهاو ما یتفق مع تمثیالت معبئة بالعاطفة لها عالقة بمحتوى اللعبة، و ه ،و هواماتهم

(2003) Stora  (2009)و ما توصلت إلیه أیضا  Kernier في دراستھا لحالةChloé .  

و إن لم تظهر فعالیتها على مستوى ، لدى أفراد العینة من المجموعة التجریبیة أما بخصوص الدفاعات 

 لعبة الفیدیوالعناصر الخمس، فقد ظهرت في التطبیق البعدي من نوعیة أفضل مقارنة بالتطبیق القبلي، و قد تكون 

Re-Mission  سمحت به من إعادة لتقدیر الذات الواضح في بروتوكوالت أفراد العینة من جهة      و انخفاض بما

 Briquet et Mariageاللجوء إلى أشكال التعبیر من جهة أخرى هو ما سمح بفعالیة الدفاعات، ألنه و كما أقّره 

رص إلعادة الشحن النرجسي هي بمثابة ف اإلسقاطيإدخال مواضیع تسمح بالتماهي  إلىاللجوء إن ف  (2008)

)renarcissisation(  و هو ما ظهر في الدراسة الحالیة من خالل االنخفاض المسجل في النتائج البعدیة حول

عمل على ت التي ، هذه االحتیاطات اللفظیة مقارنة بالتطبیق القبلياللجوء الستعمال االحتیاطات اللفظیة محدودیة 

كما سجل نقص واضح في إنقاص القیمة و زیادة تقدیر . خاصة میكانیزم الكبت و إضعاف الدفاعات األكثر إرصانا

ثم أن . الذات من خالل انخفاض اللجوء الستعمال انتقاد الموضوع و النقد الذاتي في إنتاجیتهم في التطبیق القبلي

و صعوبة الولوج    اخلیةإلى هشاشة الدفاعات النفسیة الداللجوء للبحث عن السند المكثف في التطبیق القبلي تشیر 

في التطبیق  الفاحصبستعانة الاإلى العالم الداخلي، حیث سمح تحرر الفضاء الخیالي إلى تناقص البحث عن 

خوفا من تفریغ  عالم الداخليالمن  هروبالبعدي، كما سجل تناقص في عدد التعلیقات التي تهدف عادة إلى ال

 %لى الواقع الذاتي بدال من الواقع الموضوعي و هو ما برز في قیم ش، مشیرة بذلك للجوء إمحتویاته غیر المرصنة

و على العموم فقد ساهم انخفاض اللجوء إلى أشكال التعبیر اللفظي و في بعض األحیان محدودیتها، في  ،%+و ش

طبیق القبلي فعالیة بعض الدفاعات و التي جاءت أفضل بكثیر عند المجموعة التجریبة في التطبیق البعدي مقارنة بالت

النزوات الجنسیة و العدوانیة،  IESمؤشر (أما باقي عناصر مقاربة الدفاعات  .و مقارنة بالمجموعة الضابطة

فقد جاءت موافقة للمعاییر كما تمت اإلشارة إلیه، بإرصان ترمیز جنسي و عدواني  )، النبرة العاطفیةالمستوى الدینامي

ناجح، اللجوء إلى السیرورات الثانویة بطریقة أفضل مقارنة بالتطبیق القبلي، كما جاء التكیف مع الواقع من نوعیة 

هي عناصر ساهمت . القبلیة والتفي البروتوك فقرهاجیدة، مع ظهور بعض النبرة العاطفیة في التطبیق البعدي مقابل 

في فعالیة بعض الدفاعات و سمحت ببعض التحرر النزوي مقارنة بالتطبیق القبلي و مقارنة بالتطبیق البعدي 

 یمكن، فإنه Stora (2003)و على كل و كما أشار إلیه .     للمجموعة الضابطة أین تظهر الدفاعات جد خائرة

    حباطات في بدایة اللعبة ة كفایة، فهي ال توفر اللذة المطلقة كونه یختبر بعض اإلباألم الجید ة العاب الفیدیومماثل

 . وهو ما یساهم بتبني میكانیزمات أكثر قوة حتى یندمج مع اللعبة. و تكافؤه عندما ینجح 

فقد سجل أفراد العینة التجریبیة في التطبیق البعدي ثراء في الفضاء الخیالي مقارنة بالتطبیق و على العموم،  

كما ظهرت العقلنة من نوعیة أفضل لدى . البعدي، في حین لم یسجل أفراد العینة الضابطة انتعاشا للفضاء الخیالي

ما تحسنت نوعیة العقلنة في التطبیق البعدي أفراد العینة التجریبیة منه لدى أفراد العینة الضابطة هذا من جهة، ك

كما في و بالرغم من تسجیل المجموعة الضابطة . مقارنة بالتطبیق القبلي في الكثیر من اإلبعاد من جهة أخرى

/ تحسنا في نوعیة الربط بین العاطفةالنشط، و حققت  التعبیر العدوانيارتفاع في نتائج ر و ظه المجموعة التجریبیة

ال أن تقیم العقلنة یتم من خالل تقییم أبعادها الثالث التي تكونها، و كون نتائج األبعاد الثالث مجتمعة قد التمثیلة، إ

أظهرت تحسنا واضحا في التطبیق البعدي في المجموعة التجریبیة، فإن ذلك یشیر إلى تحسن القدرة على العقلنة 
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عات في المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي في كما ظهر تحسن واضح في عناصر مقاربة فعالیة الدفا. لدیهم 

و علیه فان النتائج المسجلة  .البعدیة في برتوكوالت الروشاخحین لم یسجل أفراد العینة الضابطة تحسنا في هذا البعد 

  .استفادة المجموعة التجریبیة من لعبة الفیدیو رومسیون حول إنعاش التوظیف العقلي تظهر

       P و من هنا جاء تأكید الفرضیة العامة الثانیة حول دور لعبة الفیدیوRe-Mission   في إنعاش التوظیف

  .العقلي لدى المراهق المصاب بالسرطان

  :التقییم العام لنتائج الدراسة: ثالثا
للمرض  في التسییر الذاتي" رومسیون"إشكالیة مفادها دور لعبة الفیدیو الصحة  من الراهنة الدراسة انطلقت

من خالل شعور المراهق المصاب بالسرطان بفعالیته الذاتیة و تحسین جودة حیاته، كما اهتمت بالبحث عن دور 

اللعبة في إنعاش التوظیف العقلي من خالل إثراء فضاءه الخیالي من جهة و تحسین قدرته على اإلرصان العقلي بما 

و العدوانیة إضافة إلى الربط الناجح بین  لنزوات الجنسیةیشمله من تدعیم للدینامیة العاطفیة و ترمیز مرصن ل

و قد أسفرت نتائج الدراسة الحالیة عن . العاطفة و التمثیلة من جهة أخرى، و تعزیز لفعالیة الدفاعات من جهة ثالثة

من تحقق كل فرضیات التسییر الذاتي للمرض، في حین جاءت نتائج إنعاش التوظیف العقلي غیر مؤكدة في البعض 

    و الربط  ونشیر في ذلك تحدیدا إلى التعبیر النزوي العدواني بعد العقلنة یات الجزئیة التي تندرج تحتضر فال

بخصوص  ن لم تتأكد الفرضیات بخصوصها، فلیس ألنها جاءت عكس اتجاه ما تم افتراضهإتمثیلة، و / عاطفة

ضابطة، ما یدعنا نفترض أن التغیر الحاصل قد یرجع و لكن لتحقق الفرضیة في المجموعة ال  ، المجموعة التجریبیة

 : الدراسة على على العموم فقد أسفرت نتائج و ،لمتغیرات أخرى ال تعزى بالضرورة للمعالجة بلعبة الفیدیو رومسیون

  

   :على النحو التاليجاءت الفرضیة العامة األولى حول التسییر الذاتي للمرض  ×

درجات المجموعة  بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة وبین متوسط ظهرت فروق ذات داللة إحصائیة -

الضابطة في مقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة لدى المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي لصالح المجموعة 

  . التجریبیة

وبین متوسط درجات المجموعة  ظهرت فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة -

  . الضابطة في مقیاس جودة الحیاة  لدى المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

ظهرت فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة وبین متوسط المجموعة الضابطة  -

  .ى آباء المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیةفي مقیاس جودة الحیاة  لد

بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مقیاس الشعور بالفعالیة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة -  

  .الذاتیة لدى المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي تعزى لمتغیر السن

بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مقیاس الشعور بالفعالیة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة -

  .   الذاتیة لدى المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي تعزى لمتغیر الجنس

یاس جودة الحیاة لدى بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مق ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة -

  .المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي تعزى لمتغیر السن
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بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مقیاس جودة الحیاة لدى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة -

  .   المراهقین المصابین بالسرطان في القیاس البعدي تعزى لمتغیر الجنس

P  علیه جاء تأكید الفرضیة العامة األولى حول دور لعبة الفیدیووRe-Mission   في التسییر الذاتي

  .للمرض لدى المراهق المصاب بالسرطان

الصحة  بخصوص العاب فیدیو (Lieberman, 2001)كما تشیر الیه  Re-Missionالفیدیو  ةففعالیة لعب

یقوم بالسلوكات الصحیة بنفسه و  یمثل فیها دور البطلأین كان  الطفل مع شخصیات اللعبةعامة ترجع لتفاعل 

تتوافق مع متطلباتهم   وسیلة مقنعة استعمال و تضیف الباحثة إلى أن. ویكررها حسب ما یتطلبه الفوز في اللعبة

           أرائهممصدرا لتغییر  صبحی ،السیطرة و بالتحكم شعورتشعرهم بالدونیة و الهشاشة لتعطیهم ال العمریة و ال

        من الوسائل المساعدة على إحداث التغییر في األفكار عب الفیدیو بتحّقیقها للشروط المذكورة، للفا .قناعاتهم و

بالفعالیة  الذاتیة  شعورما یولد ال التفاعل مع العاب الفیدیو هوف .السلوك الصحي السلیم اكتساب منهو اآلراء و 

  .التسییر الذاتي للمرضو منه تحسین جودة حیاتهم بصفة عامة كما خلصت إلیه الباحثة و  نفسلفي ا  والثقة

  :  على النحو التاليالعامة الثانیة حول إنعاش التوظیف العقلي فقد جاءت  نتائج الفرضیةأما  ×

البعدي من خالل ظهر الفضاء الخیالي أقل تدهورا لدى المجموعة التجریبیة من المجموعة الضابطة في التطبیق  -

   ...)، TRIعدد اإلجابات، المحددات الحركیة الكبرى والصغرى،(تحسن مؤشرات الروشاخ 

ظهرت القدرة على العقلنة من نوعیة أفضل في المجموعة التجریبیة من المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي  -

زوي ، الترمیز الجنسي و العدواني، لكنها لم التعبیر الن: من خالل تحسن مؤشرات الروشاخ حول الدینامیة العاطفیة

 بخصوص البعد الثالث في العقلنة الخاص  ، كما لم تتحققالتعبیر العدواني: بخصوص الدینامیة العاطفیةجزئیا تتأكد 

  . بین العواطف و التمثیالت بالربط

 IESمؤشر (الدفاعیة بطریقة أكثر فعالیة من خالل تحسن عناصر فعالیة الدفاعات  استخدمت المیكانیزمات -

في المجموعة التجریبیة منه في المجموعة ...) النزوات الجنسیة و العدوانیة، شكل التعبیر اللفظي، المستوى الدینامي

  . الضابطة في التطبیق البعدي

ظهور تحسنها في اجتماعها مع باقي األبعاد المشكلة إلى أن النتائج المحققة بخصوص العقلنة ال تنفي   

للتوظیف العقلي من زیادة في التعبیر النزوي الصریح و انخفاض التعبیر العدواني السلبي و الكامن، و الترمیز الجید 

بطة هذه للنزوات الجنسیة و العدوانیة و هو ما تحقق لدى أفراد العینة التجریبیة في حین لم یحقق أفراد العینة الضا

النتائج مجتمعة بالرغم من اشتراكهم مع المجموعة التجریبیة في تحقیق نتائج جیدة بخصوص التعبیر العدواني النشط 

ن لم تتأكد فرضیة العقلنة كما كان متوقعا، إال أنه ال یمكن رفض الفرضیة خاصة . تمثیلة/و ربط عاطفة    و منه، وإ

أبعادها الثالث وهو ما تحقق في المجموعة التجریبیة و لم یتحقق في المجموعة و أن تقییم العقلنة یستلزم تقییم نجاح 

و علیه فإن العقلنة . الضابطة هذا من جهة، كما أن عدد أفراد العینة من المجموعتین محدود ال یسمح بتأكید الرفض

 ،Marty (1991) إلیه ما أشارو على غرار  .تقیم بنوعیة أفضل لدى أفراد العینة التجریبیة مقارنة بالتطبیق القبلي

Debray (1996a) Diwo (1997)، Pongy et Babeau (2003 )  بنوعیة التوظیف ما قبل حول ارتباط العقلنة

الشعوري لدى أفراد العینة  أحدثت تعدیال في التوظیف ما قبل Re-Missionفقد تكون لعبة الفیدیو  ،الشعوري
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 De Tychey).»قدرة« تعریفه للعقلنة کـ في  Bergeret رغبة كما أشار إلیهو عزیمة  من إرادة أثارتهبما  التجریبیة
et col, 2000)  

و تعبیر   التحرر الواضح في الدینامیة العاطفیة من تحرر نزويثراء الفضاء الخیالي و  فإن و على العموم،

في برتوكوالت  كما جاءالدفاعات ة یالنزوات الجنسیة و العدوانیة و الربط الناجح وفعال إرصانعدواني، إضافة إلى 

 تإشارة لبدایة إنعاش التوظیف العقلي لدى أفراد العینة على غرار ما جاء االبعدیة للمجموعة التجریبیة فیه الروشاخ

المجموعة المراهقین المصابین بالسرطان في  للقول بأن. Pongy et Babeau (2003)و  Debray (1996a) به

  .Re-Mission لعبة الفیدیو من وااستفادالتجریبیة 

P و من هنا جاء تأكید الفرضیة العامة الثانیة حول دور لعبة الفیدیوRe-Mission   في إنعاش التوظیف العقلي

  .لدى المراهق المصاب بالسرطان

كطریقة للتدریب على السلوكات الصحیة بنقل المریض من  Re-Missionو علیه یمكن اعتبار لعبة الفیدیو 

السلبیة إلى اإلیجابیة، و من مفعول به إلى فاعل، و من مستسلم خاضع إلى مسیطر متحكم لتحدي المرض و بأن 

یتخذ موقفا من مرضه من خالل إیمانه بقدرته على مصارعة مرضه لتبنى لدیه قناعات قویة من خالل شعوره 

و علیه و بصفة مختصرة . تیة و السعي لتحسین جودة حیاته قد یصل لتحریك آلیات الشفاء الذاتي لدیهبفعالیته الذا

ساهمت اللعبة في خلق إحساس التحدي لدى المراهق و تحفیزه على التغلب على مرضه من خالل شعوره : نقول 

بأخذ الدور اإلیجابي في عملیة العالج  بفعالیته الذاتیة و السعي لتحسین جودة حیاته و تحمل جزء من مسؤولیة شفاءه

  .و كان لها بالتالي دور في التسییر الذاتي للمرض

ومن وجهة نظر سیكوسوماتیة تحلیلیة، فقد ظهر تنشیط للوظیفة الخیالیة من خالل ما وفرته اللعبة من تشجیع 

ثمار الوظیفة الذهنیة و إزاحة للخیال و بناء للرموز و هذا ما یؤدي الستثمار مضاد للجانب الجسدي من خالل است

الشحنة خارج الجسم الحقیقي و رمیها في الجسم الخیالي و استبدال هوام الموت الذي كان یسیطر على المریض 

بهوام التحكم و السیطرة و تحول مبدأ التكرار الحاصل على المستوى النفسي عند السیكوسوماتي إلى مبدأ خاضع 

. اللعب في مستویات اللعبة و التعرف على المرض واالعتراف بضرورة التصدي لهللواقع الخارجي من خالل تكرار 

الصراعات  بإرصانسمح ، تسقاطي للمریض هي بمثابة فرصة إلعادة الشحن النرجسيتسمح بالتماهي اإلكما تعتبر 

روكسي التي تحمل تحریك الدفاعات من خالل التماهي بالبطلة و  مع الواقع الخارجي و تنشیط السیرورة الترمیزیة

و التماهي اإلسقاطي  الصفات التي یرغبها المراهق ما یسمح بتأكید ذاته و تعزیز نرجسیته، كما سمح اإلسقاط

و المخاوف المرتبطة بخطورة  بالتفریغات الطاقویة والشحنات العدوانیة على عناصر اللعبة و التخلص من القلق

هر بدلها روح تفاؤلیة ورغبة في الشفاء یتم من خاللها إحیاء نزوة الحیاة المرض بالتركیز على االحتماالت السلبیة لتظ

و ربما تحریك   Briquet et Mariage (2008) "الحیاة إلىالبقاء على قید الحیاة "لدیهم و المرور من وضعیة 

زیادة و  الغديالجهاز العصبي یؤثر على فآلیات الشفاء الذاتي بما یتم استثارته من حركیة في الجهاز الدماغي 

 )Newton, 1983)(، )Simonton et al, 2007(، al, & Kato كما توصلت إلیه دراسة النشاط اللمفاوي
2008)    

 ,Simonton et al(و دراسات  (Newton, 1983) ةدراس إلیه خلصت كما في نفس المریض األملزرع ف

و تجاوز المشكالت  في الحیاة األملو  االیجابیةتشجیع النظرة ب السرطان لنجاح عالج اضرورییعتبر   )2007
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 Re-Missionو علیه یمكن اعتبار لعبة الفیدیو . (Merry et al, 2012) .السلبیة بأخرى ایجابیة األفكارباستبدال 

       تصورات المریض حول ماهیة السرطان، عالجه و عمل على تعدیل معتقداتت ل للعالجات الدوائیةمكمّ كعالج 

. Roustan (2003). تدعوه إلعادة التفكیر في ثقته حول المعاني و إعادة النظر في مختلف تمثیالته و تصوراتهو 

خلق ب ألن تصبح مقاومة و مكافحة للمرض للتجربةتعلمت بعد الخضوع و قد تكون الحاالت في المجموعة التجریبیة 

    (Bingham & al, 2010) ،(Legeron & al, 2003). یهم على غرار ما ذهب إلیهروح التحدي لد

  :الخــــــاتـمة
إن حیاة الفرد عامة و مریض السرطان خاصة لیست بعدد األیام أو السنین التي سیعیشها و لكن بطریقة 

ن غیاب الثقافة المرضیة،. الحیاة و جودتها مع وجود األمل و الشعور بالفعالیة الذاتیة البناء الخاطئ لألفكار،  و وإ

أو الطبي، كل ذلك  السلبیة التي یحملها المریض عن مرضه وغیاب الحوار إن كان في اإلطار العائلي والتصورات

إن الكیفیة  و .من شأنه استنفاذ مصادر طاقة المریض النفسیة مما ال یبقي للجسم طاقة كافیة لمقاومة السرطان لدیه

یره لهذه المخاطر وبالمقدار الذي یعتقد أنه التي یتصرف بها المریض اتجاه المخاطر الصحیة تتعلق بكیفیة تقد

و أیضا تعلم المهارات الحیاتیة  وهذا ما یستدعي ضرورة التثقیف النوعي للمریض حول مرضه یستطیع التأثیر فیها،

و البحث في النفس عما یساعد على التصدي للمرض وآثاره الجانبیة مما یخّلصه من  المتعلقة بالسلوكات الصحیة

 Re-Missionو هو ما وفرته لعبة الفیدیو  .لبیة سواء لألدویة أو الطبیب المعالج وحتى تجاه مرضهالوضعیة الس

 في بما تحتویه من خصائص تعتبر من مستلزمات التحفیزساهمت هذه اللعبة بما تتوفر علیه من قوة وجاذبیة و  فقد

السلوك الصحي الّسلیم بإتباع كل السلوكات  تفعیل الشعور بالفعالیة الذاتیة و تحسین جودة حیاة المریض للتوصل إلى

على العموم فقد أظهرت النتائج المتحصل علیها في  و .السلیمة وتجنب كل ما من شأنه أن یأزم حالتهم المرضیة

أبعاد حیاتهم النفسیة الذي ظهر من خالل انخفاض درجة المجموعة التجریبیة تغیرات واضحة على المرضى مّست 

و تجنب كل ما من شأنه أن یأزم من حالتهم  الحصر و القلق، أبعاد حیاتهم الجسدیة من خالل المثابرة على العالج

        و من الناحیة االجتماعیة التواصل و تبادل الحوار مع األطباء واألولیاء .المرضیة للوصول إلى صحة أفضل

المراهقین المصابین بالسرطان في  Re-Missionلعبة الفیدیو قد ساعدت و . بخصوص المرض األصدقاءو 

و تجنب  أو التخلص من الوضعیة السلبیة و استثارة  جانب التحكم والسیطرة المجموعة التجریبیة على التخفیف

        ز اإلیجابي من خالل تكرار اللعبةالخضوع و االستسالم بتبني مواقف ایجابیة تجاه المرض بفضل حلقة التعزی

تحول رسائلها إلى مألوفات عصبیة قد تؤثر بدورها لتو توجیهاتها على غرار ما جاء به علم بیولوجیا األعصاب، 

مفاویة المتصلة بها كاستجابة للرسائل الدماغیة و التي انطلقت أساسا من رسائل اللعبة، ظهرت معها لالخالیا ال على

و تحسین  قویة و روح التحدي والرغبة في الشفاء من خالل تسییرهم الذاتي لمرضهم بشعورهم بفعالیتهم الذاتیةإرادة 

  . جودة حیاتهم

 ،لتحریك العدید من الدفاعات مراهقین في المجموعة التجریبیةللعبة بما تمثله من واقع جدید بالكما دفعت ا

      ، تسمح لهم بما تحتویه من مثیرات سمعیة بصریة في إثراء لسلبیةساعد على التفریغ االنفعالي وتحریر الطاقة ات

في الجسم الخیالي أو االفتراضي بدال من الجسم الحقیقي من خالل  بالتالي تفریغا یحصلل الخیالي فظائهمإنعاش و 

      في إثراء الربط الناجح بین العاطفة  توفره من تمثیالت للصور و الكلماتسمحت بما ما ك، ذجو التوّحد مع النم

و خاصة في مرحلة المراهقة  ما یدعم إمكانیة فتح الطریق لإلنعاش النفسي في المجال السیكوسوماتي. و التمثیالت
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و الذي ال یمكن  من اإلشراطعلى غرار ما أشار إلیه عدد من الباحثین التحلیلین  و إن حدث هذا اإلنعاش بنوع 

إن خیرنا بین الولوج لنوع من اإلشراط أو ال شيء؛ فإننا ف" ، Debray (1997)به  أقرتیر سيء كما اعتباره كمص

. مساهمة طرق غیر تحلیلیة في سیرورة إعادة اإلنعاش النفسي بإمكانیةترى  ، إذالباحثة ضیفكما ت "نفضل اإلشراط

و بكل الوسائل و إن كان بالتوجه   ما من شأنه أن یساهم في اإلنعاش النفسي للفرد  إدراج كلع یتشجل و تذهب

  .  السلوكي المعرفي رغم انتماءها التحلیلي

بمثابة الخیط الرابط بین ما هو بیولوجي و ما هو  Re-Missionو علیه یمكن اعتبار لعبة الفیدیو   

ل تعمیق اعتقاده حول قدرته على مصارعته لیصبح دلیال سیكولوجي یتخذ معها المراهق موقفا من مرضه من خال

كما ساهمت في إعطاء المرض حجمه الحقیقي دون تهویل أو تهوین لیصبح  .یسترشد به لتوجیه سلوكه الصحي

 كما شكل". سرطان"التعامل معه دون خوف والتحدث عن مسبباته في أدق أجزائه بعد أن كان یخشى التفوه بكلمة 

الرابط بین المریض و الكمبیوتر بإعادة و عمل السلك  فرصة إلعادة الشحن النرجسي ببطلة اللعبة سقاطيالتماهي اإل

هذا  قدرته على تحویلببوجود واقع غیر واقع مرضه و  هوعیمن خالل  مع ما قبل شعوره اهقالرابط الذي فقده المر 

بإحیاء نزوة الحیاة في قلب  لتوازن السیكوسوماتيا مجالفتح ل باألمان یؤدي فالشعور .لدیهم ع نزوة الحیاةیشجبت الواقع

   .نزوة الموت

فاللعبة كموضوع مثالي و كموضوع انتقالي و كفضاء انتقالي و ما تمتلكه من خصائص ، یمكن اعتبارها 

        كطریقة للتدریب على إثارة الحافز النفسي لنقل المریض من السلبیة إلى اإلیجابیة و من مفعول به إلى فاعل 

و من مستسلم خاضع إلى مسیطر متحكم، و كل ذلك یخلق قوة اإلرادة الالزمة لتحدي المرض و الشعور بأمل جدید 

 إلىالبقاء على قید الحیاة «وضعیة و الخروج بالمراهقین من  Re-Missionمن خالل إعطاء فرصة إلعادة المهمة 

   .و ربما تحریك آلیات الشفاء الذاتي »  الحیاة

األخیر، فقد ساهمت هذه الدراسة في إدخال تقلید جدید على الدراسات النفسیة من خالل استغالل و في 

فهي ال تشفي المریض، . التطورات في مجال التكنولوجیا و المعلوماتیة باستغالل جانبها االیجابي في المیدان الطبي

تعتبر اإلصابة أین  في مرحلة المراهقةخاصة  مقاومة المرضكعالج مكمل للسرطان و  إلیهااللجوء  و لكن یمكن

مهمتین، مهمة تجاوز المرض ومهمة تجاوز  مریض في هذه المرحلةلل توكلإذ بالسرطان حدثا یصعب التعامل معه، 

لتعطیهم بالدونیة  تشعرهم تتوافق مع متطلباتهم العمریة و ال  وسیلة مقنعة، فاللجوء إلى حد سواءعلى المراهقة 

 بمثابة فرصة إلعادة الشحن النرجسي هي سقاطيمواضیع تسمح بالتماهي اإل استدخالو  السیطرة  و بالتحكم شعورال

      كما تفتح آفاقا جدیدة للبحث بنشر ثقافة العاب فیدیو الصحة في الجمعیاتو فرصة للتخفیف من وطأة المرض 

ي خاصة و أن هذه األلعاب أصبحت و المستشفیات المختصة باألمراض المزمنة عامة كوسیلة مكملة للعالج الدوائ

   . تتوفر حالیا لتشمل العدید من األمراض

 مقترحات الدراسة 
 :الدراسة الحالیة نذكر نتائج أن تنبثق عن یمكن التي التوصیات بین من

 المراهق   أزمة تخطي في سواء حد على المعالج و المریض لمساعدة تسعى التي النظر وجهات تجسید -

 .المرضیة الثقافة غیاب مع خاصة السرطان بمرض المصاب
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  .للتسییر الذاتي للمرض كطریقة مساعدة  استعمالها و Re-Mission الفیدیو  لعبة نشر -

عملیة  اإلستشفائیة لتسهیل المؤسسات و النفسیة الصحة في الباحثین للتعاون بین وطنیة سیاسیة تدابیر اتخاذ -

و السعي لتخفیف اإلحساس باضطهاد المرض صحة المرضى و االهتمام خاصة بجودة حیاته  مستوى لتحسین التعاون

  .وعالجه

 في المستعملة العالجیة الوسائل ضمن العالج على مساعدة الفیدیو كوسیلة لعب حول إدراج النظر إعادة -

   .والمرضى الجمعیات اقتناءها و اعتمادها من طرف وتسهیل العامة الصحیة المؤسسات

إلیقاف تعطل إصابات األنا في  ضرورة االهتمام بمرضى السرطان في بدایته، بإدراج التكفل النفسي المستعجل -

  .بدایاتها

ضرورة إعطاء فرصة للمرضى في أقسام انكولوجیا الطفل للتعبیر و تمثیل معاناتهم خاصة في مراحل العالج  -

  .السرطان و تعقیداته علیهمالكیمیائي حتى یسمح لهم بتفریغ عدوانیتهم لصد ثورة 

و تتكفل بالمرضى  البحث في تحیین موضوع العاب الفیدیو و ما توصلت إلیه الدراسات العالمیة لنشر ثقافة تساند -

 .المصابین بالسرطان خاصة األطفال منهم و المراهقین

 Fédération belge contre le cancerالفدرالیة البلجیكیة ضد السرطان  إلیهكما نؤكد على ما خلصت  -

  :تتلخص في و التي من توصیات (2002)

 .ضرورة تحسین نوعیة حیاة المرضى المصابین بالسرطان و خاصة في أثناء مرحلة الخضوع للعالج -

 . أهمیة مساندة األهل و المقربین لیتمكنوا هم بدورهم االستجابة بفعالیة لتطلعات المرضى وانشغاالتهم -

ضرورة تحسین الخدمات الطبیة، االجتماعیة ألجل لتكفل الجید بالمریض حتى یتمكن هذا األخیر من التعبیر عن  -

 . مخاوفه و انشغاالته

 : فتتمثل فيالمرتبطة بالدراسة الراهنة  االقتراحات  أما

الدراسة الحالیة أعمق كون  بصورة الموضوع لفحص البحث مجال نفس فيضرورة إجراء المزید من الدراسات  -

 .محدودة الزمان و المكان و محصورة لدى فئة محددة من العمر و نوع السرطان

  .توسیع مجال الدراسة على عینة أكبر على المستوى الوطني -

في ظل بعض  التسییر الذاتي للمرضحول دور لعبة الفیدیو رومسیون في  الدارسات من ضرورة إجراء المزید -

 . یة، االجتماعیة و المناخ األسري، الثقافیة و خاصة المستوى التعلیمي للوالدیناالقتصاد: المتغیرات

  مرضى لدى الحیاة جودة و الذاتیة الفعالیة بین الكامنة العالقة عن للكشف الدارسات من ضرورة إجراء المزید -

  .السرطان

 التسییر الذاتي للمرض و إنعاش التوظیف العقلي  بین  العالقة عن للكشف الدارسات من ضرورة إجراء المزید -

  .السرطان  مرضى لدى

  :تساؤالت و آفــــــــاق مستقبلیة
بالرغم من المجهودات الجبارة المنجزة في السنوات األخیرة لقهر األمراض السرطانیة یبقى أنه مهما كان مآله 

سواء في عالقته بجسده أو بعائلته أو مجتمعه ما یعود و عالجه تجربة تزعزع كل معالم الفرد خاصة أن كان مراهقا، 

له و مساعدته  يسلبا على إحساسه بهویته و كیانه و ثقته بنفسه تستدعي مساعدة نفسیة   و استثمارا للجانب اإلیجاب

 و قد أثارت لدینا  بعض التساؤالت التي. على تجاوز هذه المرحلة من حیاته بالمحافظة على دینامیته األساسیة
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شكلناها في أثناء انجاز دراستنا وكذا اتصال الحالة منیرة في المجموعة التجریبیة و إلحاحها المستمر بحثا عن 

المساندة النفسیة حول كیفیة استرجاع ثقتها بنفسها بعض المالحظات على كون مرحلة المرض بصفة عامة كمرحلة 

لتي یخوضها المریض في معركته ضد مرضه، یضع لالنسحاب من الحیاة، أین یظهر هزم المرض من األولویات ا

جانبا كل استثماراته و یوجه طاقته النفسیة للتغلب على المرض دون االهتمام بتشكیل هویته الجنسیة أو الشخصیة 

   بالخصوص في مرحلة المراهقة كمرحلة حرجة یتم فیها بناء التصور الذاتي للجسم في مرحلة للتغیرات الفیزیزلوجیة 

و هو ما . حد سواءعلى مهمتین، مهمة تجاوز المرض ومهمة تجاوز المراهقة  للمراهقتوكل  رة الهرمونیة أین و الثو 

دفعنا لطرح بعض اإلشكالیات التي برزت في أثناء دراستنا و ما أسفرت علیه برتوكوالت الروشاخ لدى أفراد العینتین 

  .في المجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة

ضطهاد الجسد حول ا  (Razavi et Dauchy, 2010)في   G.Marioniما أشار إلیه ة األولى فیتتمثل اإلشكالی -

المراهقة كأرضیة خصبة إلثارة   في أثناء اإلصابة السرطانیة في مرحلة المضاعف في بعدیه اللیبیدي و العدواني

 صراعات المرحلة مع ما یرافقها من هوامات البلوغ و ما تثیره على مستوى بناء الذات و كذا معاش الجسد كجسد

معها المراهق بخیانة جسده وانحطاط في قدراته یشعر  مضطهد یتهدد صورة الجسم بسبب تبعات العالج الكیمیائي

، فهو كما یشیر إلیه و كذا الضطراب في عالقته مع جسده المراهق مع جسدهیؤدي الضطرابات  الجسدیة

Désandes  في (Sommelet, Clavel et Lacour, 2009)  ال یخاف من فشل العالج و ال یولي األهمیة

فما دور العاب فیدیو الصحة في التعدیل من . بقدر ما یخاف على مظهره الجسدي و إبراز مفاتنه لصحته الكبرى

رة الجسم و تقدیر الذات، خاصة و انه برز في بروتوكوالت الروشاخ تحسنا واضحا لدى أفراد العینة التجریبیة صو 

مؤشرات حول التحسن في هذین المجالین من خالل نقص محددات التشویه و إنقاص القیمة لدیهم في العمود الكیفي 

باستثمار ما هو  Re-Missionت لعبة الفیدیو      هل ساهم؟  إعادة بناء التصور الذاتي للجسم فهل حدث . لدیهم

  خارجي لسّد ثغرات الذات لدیه ما سمح بتعدیل اضطرابات صورة الجسم التي كان یعاني منها و إعادة تقدیر ذاته؟

المرض مع خصائص مرحلة البلوغ أین  تزاحممصیر النزوات الجنسیة في مرحلة حول الثانیة فتتمثل  اإلشكالیةأما  -

       خاصة وان التعبیر الجنسي.  المراهقة خلف المرض، و كیفیة تمثیل الجسم الجنسي في الجسم المریض تستتر

و إن تحسن  .  قبلينسیة ظهرت من نوعیة سیئة في المجموعتین التجریبیة و الضابطة في التطبیق الجو الترمیزات ال

، إال أن المالحظ ظهور الكثیر من نة بالمجموعة الضابطةمقار  هذا النوع من التعبیر و ترمیزه في المجموعة التجریبیة

فما مصیر النزوات . ت الثنائیة الجنسیة النفسیة لدى أفراد العینة التجریبیة، ناهیك عن أفراد العینة الضابطةامؤشر 

   الرشد؟؟ و ما مصیر هویتهم الجنسیة و حیاتهم الجنسیة في مرحلة السرطان أرهقهمالجنسیة لدى المراهقین اللذین 

و تتمثل اإلشكالیة الثالثة في مصیر النزوات العدوانیة لدى مرضى السرطان، حیث ظهر تفریغا فظا للنزوات  -

العدوانیة و الكثیر من النزوات الكامنة مع ارتفاع عدد مؤشرات الروشاخ حول كبت العدوانیة لدى أفراد العینة في 

لبعدي، فما مصیر تفریغ النزوات العدوانیة لدى مرضى السرطان المجموعتین؛ التجریبیة و الضابطة في التطبیق ا

لعاب أو  بصفة عامة؟ و ما هي خصوصیة هذا التفریغ في مرحلة المراهقة؟ و هل یمكن اعتبار ألعاب الفیدیو عامة

الفیدیو خاصة كطریقة لتفریغ هذه النزوات العدوانیة؟ خاصة وانه حدث تحسن في نوعیة التعبیر العدواني في 

و هل یمكن  المجموعتین التجریبیة و الضابطة و لو أن ترمیزها جاء من نوعیة أفضل لدى أفراد المجموعة التجریبیة؟

  اقتراح برامج عالجیة نفسیة لتعلیم طرح النزوات العدوانیة إلى الخارج بترمیزات جیدة؟  
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هل تساهم االختبارات اإلسقاطیة  هل یمكن اعتبار الروشاخ كطریقة من طرق التفریغ و التنفیس عن النفس؟ و -

عامة و اختبار الروشاخ خاصة بما یثیره من إسقاطات و سلوكات حركیة جسدیة للتعدیل الهیمیوستازي لدى المرضى 

السیكوسوماتیون؟ خاصة و أن تطبیق و إعادة تطبیق الروشاخ على أفراد العینة في المجموعتین أظهر استثارة 

  یة البطاقات و وقت زمن الرجع؟ لالستجابات و تعدیال في نوع

و بسبب تشعب أبعاد التوظیف العقلي ما یستدعي دراسة قائمة بذاتها، نتساءل إن كان للتسییر الذاتي للمرض  -  

  ؟Re-Missionدور في إنعاش التوظیف العقلي عند المراهق المصاب بالسرطان الذي تناول لعبة الفیدیو  

في المجال الطبي فال یمكن  ا، و إن أظهرت نجاعتهضمنیا  Re-Missionفیدیوالعاب الفیدیو الصحة و لعبة ال -

اعتبارها كافیة لتعویض الحضور الشخصي للمختص و كبدیل عن الوظیفة األمومیة على حد تعبیر السیكوسوماتیون 

   سیكوسوماتي تحلیلي؟إذا اقترنت بعالج نفسي ساند أو عالج  Re-Missionمدى نجاعة لعبة الفیدیو فما . التحلیلیون

           المستقبلة شفهیا و التي تناقضها الرسائل غیر الشفهیة التي تحمل في طیاتها الیأس األملرسائل و ألن  -

هنا ،  Bernauer Newton (1983)كما ذهب إلیه  في السیرورة العالجیةالسلبي بالعجز لها دورها  شعورال و

بدور الجانب و  األخیریبّلغها لمریضه و یدركها هذا بشفاء مریضه و التي المعالج  بنتساءل عن أهمیة إیمان الطبی

تعدیل في الحالة الجسدیة لدى مرضاهم، كما نتساءل عن العالقة بین تصورات الطبیب المعالج  إحداثالنفسي في 

   لمرضاه؟ دوائيو تقبل العالج ال بالجانب السیكوسوماتي

لمرض و إخفاء التشخیص على المریض سواء كان مراهقا أو راشد بحیث ال یمكنه و بسبب الثقافة التي تلف ا -

التعبیر عن وجهة نظره، نسأل إن كان ال یحق للمریض معرفة تشخیص مرضه لیقرر نهایة قصته؟ و إلى متى یبقى 

القدرة على  السرطان موضوع حرج و سري للغایة في مجتمعنا؟ وما حال األهل الذین ضاع منهم أبنائهم فجأة دون

التعبیر أو الحوار معهم ومناقشة أحاسیسهم بسبب إخفاء تشخیص مرض أبنائهم عنهم؟ و ما هي أنجع الطرق لتبلیغ 

   المریض و أهله بتشخیص المرض في ثقافتنا حتى ال یشكل ذلك صدمة قد یعمق من خلل تنظیمه؟    

  . هي كلها تساؤالت تبحث عن إجابات و تفتح آفاق مستقبلیة تستدعي تناولها بالبحث و الدراسة   

  : الصعوبات التي واجهت الباحثة في أثناء إجراء الدراسة
     عادة ما یجد الباحث نفسه أمام بعض المعوقات و الصعوبات التي قد تعتریه في طریق انجاز دراسته،   

  :الصعوبات التي واجهتنا في أثناء انجاز هذه الرسالة فيو یمكن إجمال بعض 

          و الراجع لخصوصیة المرض. صعوبات بخصوص اختیار أفراد العینة ما دفع لمحدودیة عدد أفراد العینة -

و مشاكل الهدر التجریبي من جهة، و ضرورة علم جمیع أفراد العینة دون استثناء بتشخیص المرض لدیهم من جهة 

، كما أن المقاییس المستعملة في مریض السرطان بمرضه تهدف لتعریف Re-Missionلعبة الفیدیو  ذلك أنى، أخر 

الدراسة تتضمن عبارات تشیر إلى إصابة العمیل بالسرطان، ما یستدعي تجنب الحاالت التي لیس لدیها علم 

  . بتشخیص مرضها حتى ال یشكل ذلك صدمة لدیهم

تعصب بعض األطباء و مسؤولي األقسام و تصعیب منحنا إذنا بإجراء الدراسة أو حتى الدخول لهذه األقسام  -

لالطالع على عینة الدراسة، و الراجع لعدم اعترافهم بأهمیة الجانب النفسي في مجال السرطانات، على أن المرض 

ما دفعنا . تعدیل في الحالة الجسدیة لمرضاهم سببه عضوي بحت و ال یمكن ألي تكفل نفسي مهما كان نوعه أحداث

للتوجه إلى االطالع على أفراد العینة في أثناء ساعات الزیارة و االستعانة ببعض األخصائیین لتطبیق أدوات الدراسة 

  .  بعد اطالعهم و تدریبهم على الطریقة الصحیحة الواجب إتباعها ألجل ذلك
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      دیدة بسبب خصوصیة التنظیمة السیكوسوماتیة لمرضى السرطانصعوبة الحصول على برتوكوالت روشاخ ع -

و صعوبة استثارة خیاالتهم و هواماتهم ما یؤدي إلسقاطات قلیلة و إنتاجیة شحیحة، ما دفعنا للتخلي عن العدید من 

  .البرتوكوالت و منه محدودیة عدد أفراد العینة بخصوص الشطر الثاني من الدراسة

تعذر علینا تطبیق اختبار مرض و تبعات العالج الكیمیائي و ألجل تجنب إتعاب المریض، و بسبب خصوصیة ال -

TAT  طول مدة االختبارین، ثم  بسببو الروشاخ مع أغلبیة المراھقین حسب ما كان مخططا في بروتوكول البحث

و أظهرت الحاالت التي أمكننا تطبیق . إن أغلبیة المرضى كانوا یغادرون المستشفى بعد المعاینة أو بعد تلقي العالج

دفعنا لالستغناء عن تطبیق هذا االختبار لتجنب عدم مصداقیة اإلجابات معھم نوعا من الملل،  ما  TATاختبار 

  .    ، ما قد یكون له تأثیره على مصداقیة نتائج الدراسةالتي قد یجیب علیها المراهق

و تكمن الصعوبة األكبر في تحلیل بروتوكوالت الروشاخ لهذه الفئة من المرضى بسبب تنظیماتهم السیكوسوماتیة  -

الالشعوریة و إسقاطاتهم غیر المرصنة و الغمر النزوي المسیر بالسیرورات األولیة، ما آثار لدینا بعض الهوامات 

خاصة مع ما نحمله من تصورات الواعیة حول المرض تجذرت في هواماتنا، ما دفعنا لتحلیل برتوكوالت الروشاخ 

على مراحل متقطعة و متباعدة بین كل بروتوكول و آخر حفاظا على تجانس جهازنا النفسي و تنظیمنا 

       الفرد من تصورات خفیة الواعیة حول المرض،فتحلیل البرتوكوالت من هذا النوع مع ما یحمله . السیكوسوماتي

و المعایشة المتكررة لحاالت الوفاة المتكررة ألفراد تم استثمارهم و إن كانت بطریقة جزئیة فیه تالعب و اختالل 

و فیه نرى بضرورة توظیف أخصائیین نفسانیین یتمتعون . بالجهاز النفسي للمفحوص قد یؤدي الستدخال المرض

  النفسیة و یمتلكون سمكا نفسیا حمائیا بالحصانة 

حتى یمكنهم التعامل مع هذه الفئة من المرضى، ما یستدعي تثقیف األخصائیین بخصوص المرض مع ضرورة 

  .    فهمهم للتنظیمة السیكوسوماتیة لمرضى السرطان، و تقدیم مساعدات نفسیة لهم من وقت ألخر

من كل جوانبه، لدیهم تثقیف نوعي حول التعامل مع هذه الفئة  ضرورة توظیف أخصائیین ملمین بمرض السرطان -

من المرضى و جدیرین بالعمل في مجال األنكولوجیا، و أقسام معالجة السرطانات، خالیا المتابعة لمرضى 

  ...السرطان

  تم بحمد اهللا و عونه
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  مقیاس الشعور بالفعالیة الذاتیة) 01(ملحق رقم 
                    

  رقم التعریف                                             تاریخ ملء االستمارة                                             الرمز        
  

تجدھا في القیام  نرجو منك اإلحاطة بدائرة حول كل سؤال یصف بدقة درجة السھولة أو الصعوبة التي: تعلیمة 
.ببعض النشاطات  

.حاول اإلجابة بكل صراحة و صدق عن شعورك تجاه كل سؤال  

ال = 4       نوعا ما سھل  = 3معتدل السھولة،           = 2سھل جدا،          = 1ال ینطبق علي،            =  0
صعب جدا= 7معتدل الصعوبة،           = 6نوعا ما صعب،     = 5صعب و ال سھل،        

  :  إلى أي درجة تجد سھال أو صعبا ما یلي      

 1 ممارسة تمارین التنفس العمیق للتمكن من السیطرة على الشعور بالغثیان 0 1 2 3 4 5 6 7
البسكویت أو الحلویات للتغلب على الشعور بالغثیانالتأكد من توفر بعض  0 1 2 3 4 5 6 7  2 
)مشاھدة التلفاز أو التحدث مع األصدقاء(القیام بنشاطات ترفیھیة لتخفیف األلم  0 1 2 3 4 5 6 7  3 
البسیطة اآلالملتخفیف بعض القیام بتمارین التنفس العمیق  0 1 2 3 4 5 6 7  4 
.تتألم كثیراإرخاء جسدك عندما  0 1 2 3 4 5 6 7  5 
.القیام بنشاط ترفیھي لكي تنقص من حدة قلقك، كاستضافة صدیق في المنزل 0 1 2 3 4 5 6 7  6 
.إرخاء جسدك إلنقاص حدة القلق 0 1 2 3 4 5 6 7  7 
.وجاعاألألجل تخفیف  لأللمتناول األدویة المسكنة  0 1 2 3 4 5 6 7  8 
.األسنان بطریقة منتظمة للوقایة من تقرحات الفمغسل الفم و تنظیف  0 1 2 3 4 5 6 7  9 
.عندما یكون فمك بھ تقرحات طریةرطبة و التأكد من تناول أطعمة  0 1 2 3 4 5 6 7  10 
.تجنب األفراد المرضى كوقایة من العدوى 0 1 2 3 4 5 6 7  11 
 12 غسل الیدین بانتظام للوقایة من العدوى 0 1 2 3 4 5 6 7
.تناول المضادات الحیویة حسب التوجیھات للوقایة من العدوى 0 1 2 3 4 5 6 7  13 
. تناول كمیات كافیة من الطعام لتجنب فقدان الكثیر من الوزن 0 1 2 3 4 5 6 7  14 
إتمام تناول كل جرعات المضادات الحیویة لمعالجة العدوى حتى و أن اختفت  0 1 2 3 4 5 6 7

.جمیع األعراض  
15 

.القیام باالحتیاطات الالزمة لتجنب اإلمساك 0 1 2 3 4 5 6 7  16 
.التحدث مع احد أعضاء الفریق الطبي عن اإلمساك الذي یصیبك 0 1 2 3 4 5 6 7  17 
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.بطریقة منظمة حسب التعلیمات - عن طریق الفم–تناول العالج الكیمیائي  0 1 2 3 4 5 6 7  18 
 19 الحدیث ألحد أعضاء الفریق الطبي عن األعراض و اآلثار الجانبیة التي تمر بھا  0 1 2 3 4 5 6 7
ا لطلب من احد أعضاء الفریق الطبي اإلجابة عن كل أسئلتك حول السرطان  0 1 2 3 4 5 6 7

.الذي تعاني منھ و عالجھ  
20 

.التحدث مع احد والدیك عن مرضك و كیفیة عالجھ 0 1 2 3 4 5 6 7  21 
.التحدث مع احد والدیك عن أحاسیسك كونك تعاني من مرض السرطان 0 1 2 3 4 5 6 7  22 
.تشعر بالراحة عندما تخبر اآلخرین عن إصابتك بالسرطان 0 1 2 3 4 5 6 7  23 
.التحدث عن السرطان مع أصدقاءك المقربین 0 1 2 3 4 5 6 7  24 
.تعاني من مرض السرطان التحدث مع أصدقاءك عن أحاسیسك لكونك 0 1 2 3 4 5 6 7  25 
.تقدیم لآلخرین معلومات حول السرطان و عالجھ 0 1 2 3 4 5 6 7  26 
.تحضر للعیادة الطبیة حسب المواعید 0 1 2 3 4 5 6 7  27 

 
  مقیاس جودة الحـــــــــیاة) 02(ملحق رقم 

             )سنة18-13(مـــوجـــــــھ للمراھقیــــــــن                
   

   PPeeddssQQLL    CCaanncceerr  MMoodduullee 
AAddoolleesscceenntt   

  
    

  الرمز                             یخ ملء االستمارة          رقم التعریف                                                     تار

  

 ھل. ستجد في الورقة المرفقة قائمة ببعض األشیاء أو الوضعیات تمثل مشكلة بالنسبة لك  :التـعــلــیــمـة
وذلك  .الشھر الماضي یمكنك تحدید إلى أي درجة یمكن لھذه األشیاء أن تكون مشكلة بالنسبة لك خالل

  الرقم الذي تراه مناسبا بدائرة بإحاطة

 .…………………………………………...………jamais -0     أي إشكال بالمرةإذا لم تمثل لك  - 0

 ……………………….…………..………presque jamais -1      أي إشكال لكتمثل  تقریبا لم -1

  ………….…………..…..……….……………par fois -2       تمثل إشكاال لي في بعض األحیان -2

  ..…………..…………………..…………………..………souvent -3          تمثل إشكاال لي غالبا-3

  .……………………………….…………presque toujours -4    تمثل لي إشكال كل یوم تقریبا-4

  .إذا تم تفھم األسئلة المطروحة ال تتردد في طلب المساعدة ، وال یوجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة* 

    

 المشاكلإلى أي درجة عانیت من ھذه  الشھر الماضيخالل     
  

  في بعض تقریبا أبدا  ...)مشاكل مع(األوجاع و اآلالم 
 األحیان

في  كثیر من 
 األحیان

تقریبا  
 كل یوم 
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 4 3 2 1 0 أو في العضالت/ لدي آالم في المفاصل . 1

 4 3 2 1 0 لدي آالم كثیرة .2
  

في بعض  تقریبا أبدا  ... )مشاكل مع(الغثیان 
 األحیان

في  كثیر من 
 األحیان  

تقریبا 
 كل یوم

 4 3 2 1 0 أتناول الدواءأصبح مریضا في معدتي عندما .1
 4 3 2 1 0 . ذوق الطعام غیر جید بالنسبة لي .2
 4 3 2 1 0 أصبح مریضا عندما أفكر في العالج الدوائي .3
أحسّ أنني جد مریض في معدتي ألتمكن من .4

 األكل  
0 1 2 3 4 

بعض األطعمة و الروائح تجعلني مریضا في .5
 معدتي 

0 1 2 3 4 

  
في بعض  تقریبا أبدا  ...)مشاكل مع(العالجیة حصر اإلجراءات 

 األحیان
في  كثیر من 
 األحیان  

تقریبا 
 كل یوم

  ) تحالیل الدم الحقن الضموریدیة(ابر الحقن .1
 تجعلني مریضا  

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 أصاب بالخوف عندما یكون علي القیام بتحالیل الدم.2
 4 3 2 1 0 أصاب بالخوف عندما یكون علي حقني. 3

  
في بعض  تقریبا أبدا  ... )مشاكل مع( الحصر العالجي 

 األحیان
في  كثیر من 
 األحیان  

تقریبا 
 كل یوم

 4 3 2 1 0 أصاب بالخوف عندما أكون بانتظار الطبیب 
أصاب بالخوف عندما یكون على الذھاب إلى . 2

 الطبیب
0 1 2 3 4 

أصاب بالخوف عندما یكون على الذھاب إلى .3
 المستشفى  

0 1 2 3 4 

  
في بعض  تقریبا أبدا ...) مشاكل مع( المخاوف و االنشغاالت 

 األحیان
 من في كثیر

 األحیان
تقریبا 
 كل  یوم

 4 3 2 1 0 أنشغل باآلثار الجانبیة للعالج   .1
 4 3 2 1 0 أنشغل بنجاح أو عدم نجاح العالج الدوائي. 2
 4 3 2 1 0 أتخوف من معاودة السرطان لدي أو من االنتكاس  .3
  

 في بعض تقریبا أبدا ...)مشاكل مع( صعوبات معرفیة 
 األحیان

في  كثیر 
 من األحیان

تقریبا 
 كل یوم

یصعب على التخیل عندما یتعلق األمر بأشیاء  -1
 تخیفني  

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0  یصعب علي حل تمارین الریاضیات - 2
أو تقدیم  یصعب علیا كتابة وظائفي المدرسیة  -3

 ) العروض( البحوث 
0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 لألشیاء   االنتباهیصعب علي  -4
 4 3 2 1 0 یصعب علي تذكر ما قرأتھ    -5

  
في بعض     تقریبا أبدا ...)مشاكل مع( إدراك المظھر الجسدي 

 األحیان
في  كثیر 
 من األحیان

تقریبا 
 كل یوم

 4 3 2 1 0 أحس أن مظھري غیر الئق .1
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 4 3 2 1 0 أثار جراحي  ال أحب أن یرى الغیر. 2
 4 3 2 1 0 انزعج عندما ینظر الغیر إلى جسدي .3

  
  ... ) مشاكل مع  ( االتصال 

 
في بعض   تقریبا أبدا

 األحیان
في  كثیر 

 األحیان من
تقریبا 
 كل یوم

یصعب علي إخبار الطبیب و الممرضات عن .1
 حالتي 

0 1 2 3 4 

              یصعب علي طرح األسئلة على الطبیب.2
 أو الممرضات  

0 1 2 3 4 

 یصعب علي إعطاء شروحات.3
 حول مرضى لآلخرین   

0 1 2 3 4 

 
  مقیاس جودة الحـــــــــیاة) 03 (ملحق رقم 

              لمراھقیــــــــنباء امـــوجـــــــھ آل              
   

   PPeeddssQQLL    CCaanncceerr  MMoodduullee 
PPaarreennttss   

  
رقم     

  الرمز                             یخ ملء االستمارة          التعریف                                                     تار

.  بنكتمثل مشكلة بالنسبة القد ستجد في الورقة المرفقة قائمة ببعض األشیاء أو الوضعیات  :التـعــلــیــمـة
وذلك  .الشھر الماضي خالل ھیمكنك تحدید إلى أي درجة یمكن لھذه األشیاء أن تكون مشكلة بالنسبة ل ھل

  الرقم الذي تراه مناسبا بدائرة بإحاطة

 .…………………………………………...………jamais -0     أي إشكال بالمرةإذا لم تمثل لك  - 0

 ……………………….…………..………presque jamais -1      أي إشكال لكتمثل  تقریبا لم -1

  ………….…………..…..……….……………par fois -2       تمثل إشكاال لي في بعض األحیان -2

  ..…………..…………………..…………………..………souvent -3          تمثل إشكاال لي غالبا-3

  .……………………………….…………presque toujours -4    تمثل لي إشكاال تقریبا كل یوم-4

  .إذا تم تفھم األسئلة المطروحة ال تتردد في طلب المساعدة ، وال یوجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة* 

  
  المشاكلإلى أي درجة عانى ابنكم من ھذه  الشھر الماضيخالل 

  
  في بعض  تقریبا  أبدا   ...)مشاكل مع(األوجاع و اآلالم 

  األحیان
في  كثیر من 

  األحیان  
تقریبا  

  كل یوم 
  4  3  2  1  0  في العضالت أو/یعاني آالم في المفاصل و.1
  4  3  2  1  0  لدیھ الكثیر من اآلالم.2
  

تقریبا في  كثیر من في بعض   تقریبا  أبدا   ... )مشاكل مع(الغثیان 
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  كل یوم  األحیان    األحیان
  4  3  2  1  0  أصبح یعاني من الغثیان خالل العالج الدوائي .1
  4  3  2  1  0  ال یتلذذ الطعام .2
  4  3  2  1  0  أصبح یعاني من الغثیان عندما یفكر في العالج.3
  4  3  2  1  0  یشعر بالغثیان عندما یأكل .4
بعض األطعمة و الروائح تجعلھ مریضا في .5

  معدتھ 
0  1  2  3  4  

 
 
  
  
  

في بعض   تقریبا  أبدا   ...)مشاكل مع(حصر اإلجراءات العالجیة 
  األحیان

في  كثیر من 
  األحیان  

تقریبا 
  كل یوم

تسبب ) تحالیل الدم، ضموریدیة( ابر الحقن .1
  .لھا أالما/لھ

0  1  2  3  4  

یصاب بالحصر عندما یراد أخذ عینات من .2
  . منھ  الدم

0  1  2  3  4  

تحالیل الدم، (یصاب بالحصر عندما یراد حقنھ .3
  )ضموریدیة

0  1  2  3  4  

  
تقری  أبدا   ... )معمشاكل ( الحصر العالجي 

  با
في بعض 

  األحیان
في أكثر من 

  األحیان
تقریبا 
  كل یوم

  4  3  2  1  0  یصاب بالحصر عند انتظار لقاء الطبیب.1
  4  3  2  1  0  یصاب بالحصر عندما یكون ذاھبا للطبیب.2
  4  3  2  1  0  .یصاب بالحصر عندما یكون ذاھبا للمستشفى .3
  

تقری  أبدا   ...) مشاكل مع( المخاوف و االنشغاالت 
  با

في بعض 
  األحیان

في  كثیر من 
  األحیان    

تقریبا 
  كل  یوم

  4  3  2  1  0  ینشغل باآلثار الجانبیة للعالج الكیمیائي.1
  4  3  2  1  0  یتخوف من عدم نجاح العالج الدوائي.2
یتخوف من معاودة ظھور السرطان أو من .3

  االنتكاس
0  1  2  3  4  

   
  

تقری  أبدا   ...)مشاكل مع( صعوبات معرفیة 
  با

في بعض   
  األحیان

في  كثیر من 
  األحیان    

تقریبا 
  كل یوم

یعاني صعوبة في التخیل عندما یتعلق األمر .1
  بأشیاء تخیفھ

0  1  2  3  4  

  4  3  2  1  0  یعاني مشاكل في كتابة الوظائف المدرسیة .2
  4  3  2  1  0  یعاني صعوبات في االنتباه لألشیاء .3
  4  3  2  1  0  یعاني صعوبات في تذكر ما قرأه .4
  

تقری  أبدا   ...)مشاكل مع( إدراك المظھر الجسدي 
  با

في بعض    
  األحیان

في  كثیر من 
  األحیان   

تقریبا 
  كل یوم

  4  3  2  1  0  یشعر بأن مظھره غیر الئق .1
  4  3  2  1  0  ) ندبھ(ال یجب أن یرى الغیر أثار جراحھ .2
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  4  3  2  1  0  ینزعج عندما ینظر اآلخرون إلى جسده .3
  

  ... ) مشاكل مع  ( االتصال 
  

تقری  أبدا 
  با

في بعض  
  األحیان

في  كثیر من 
  األحیان    

تقریبا 
  كل یوم

یجد صعوبة إلخبار الطبیب و الممرضات عن .1
  حالتھ

0  1  2  3  4  

    یجد صعوبة في طرح األسئلة على الطبیب.2
  .و الممرضاتأ

0  1  2  3  4  

یجد صعوبة في إعطاء شروحات حول مرضھ .3
  لآلخرین

0  1  2  3  4  

  
 

  بطاقات الروشاخ ) 04(ملحق رقم 
    

سأریك عشر بطاقات  وقل لي ماذا ترى فیھا، فبماذا : على الشكل التالي تعلیمة اختبار الروشاختكون  
، و كل ما أریده ھو "أي في االتجاه الذي تریده" توحي لك أو ما الذي تصوره لك؟ انظر في البطاقة كما تشاء 

  ". و كل ما یمكنك أن تتخیلھ أن تقول لي على كل شيء تراه
ھي مسألة تخیل ( ." وال یوجد ھناك إجابات صحیحة و أخرى خاطئة لدیك كل الوقت الذي تحتاجھ للتعبیر" -

  )و كل شخص یدلي باألشیاء التي تتراءى لھ
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 ) 05(ملحق رقم 

 E, D, C, Bالقضیبیة، األنثویة و العدوانیة؛ فئة  قائمة الترمیزات

  .كمرجعیة Cassiers(1968)  ,Diwo (1997) باالستناد ألعمال
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  B  ة ــــــــفئال
  المحتوى العدوانیة األنثویة القضیبیة

  لحیة طویلة 
 Queue de chevalجدیلة شعر 

  انف جد طویل
  أعین، ذقن، أذنین مدببتین، 

  Chignon" كعكیة"،ضفیرة
  ...قارورة عطر، رشاشة بودرة

  (...)موزة 

  وحش، وحش لھ قرون 
  شیطان، غول، عمالق

أشخاص ینظرون إلى بعضھم البعض، 
البعض، أو یتواجھون یحیون بعضھم 

  ...وجھا لوجھ
  ) من الظھر( شخص یرى من الوراء 

(...) 

  
  

  إنساني

  قرن، قرن استشعار
  عنق إوزة

  bélier رأس الرام 
  Museau) خطم(أنف حیوان 

  خرطوم الفیل، ذیل طویل
  آذان حادة، أسنان حادة، ریش
  رأس إوزة، فیل، رأس سلحفاة

  الیعسوب، سحلیة
  )فرخ الضفدع(شراغیف 

  ...)األرض، الرمل(دودة 
 Limaceشرنقة،حلزون، رخوي 

 (...)حوریة البحر  

 
 

  عقرب، أسد، ذئب، تنین، دیناصور
  حشرة بفك علوي

  أخطبوط
  نسر 

  رأس الكبش، الرام، الثور 
  دبور، عنكبوت، بق

  حشرات ضارة بأرجل معكوفة أو ملتفة 
  ثور، خنزیر أو خنزیر بري

  شیطان لھ قرنین
  شكل التمساح

  القرن بقرون وحید
 (...)قرون 

 
 
 

 
 حیواني
 

  جذع الشجرة
الجزء المركزي المدبب (مدقة الزھرة 

 ، ساق الزھرة Pistil) في الزھرة
  جزر، فجل

  (...)، نخلة )الصنوبر(شجر التنوب 

  تاج الزھرة
  یقطین

الورد، ( زھرة تتفتح  
  ...)السحلبیة

(...) 

  
 

 نباتي

  برج ایفل
  عمود كھربائي، صاروخ 

  مركبة فضائیةطائرة ورقیة،  طائرة،
 سروال، مالبس السھرة للرجال

(smoking) طاقم أو لباس رسمي 
(costume) ذیة ح، ربطة عنق،ا

  بكعب عال قلنسوة، قبعة مدببة 
  عصا، رمح، سھم

  میكرفون
  القش

  كرسي كبیر، عالي
  رایة، علم

  أھرام، منارة، قمة جبل، بركان
(...) 

  مقطع، مزھریة، أصیص
  وعاء، نافورة إناء،

  دلو، كأس،  بركة
جرس، قصعة، جفنة، 

  ...غالیة
  إبریق، جرة، قدر،أصیص

  كل ما لھ شكل القوص
  قیتارة، ربابیة، سلة، قفة

  صدفة، قوقعة
فستان، تنورة، شال، 

  ...خمار، لباس سترة
  بحیرة،مدخل مغارة، كھف

  صخرة بھا ثقب
 (...)جسر، قناة، نفق  

  قناع الذئب
  عمود كھربائي

  صاروخ
  طائرة
  دبابة
  خوذة

  مركبة فضائیة
  سھم
  رمح

  جزازة العشب
(...)  

 

 
 

 الجماد

  Cة ـــالفئ
  المحتوى العدوانیة األنثویة القضیبیة
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  )05(تابع الملحق رقم 
  

رِجلین متالصقتین، مستدقة األطراف، 
  مشدودة لألمام، رِجلین كبیرتین

 (...) 
 
 

  نھد، صدر
  ورك

  فم
  بطن

تجویف الحوض، 
  تجویف العینین

  العنقالحلق، 
(...)  

 
 

  امرأة شریرة، شرسة، ساحرة
  مصاص دماء، أسنان

  إنسان فضائي
  إنسانین في وضعیة ظھر لظھر 

  شیطان مع أسنان بارزة 
  رأس بأعین شریرة

  غضب
  شخصین یجریان ألجل أن یتقاتال

  سحرة یلقون تعویذات
  جدة في وضعیة قرفصاء

  رجل یقرع الطبل
  وجھ یخرج لسانھ إلى الخارج

یضربن بعضھن (فتیات یتشاجرن 
 (...)) البعض باألیدي

  
  
  
  
  

  إنساني

  منقار 
  شعر حیواني

  دفاع
أرجل بھا وبر، بھا شعر، أرجل 

  ...ملتویة
  اللسان الماص عند الحشرات

  االجزاء الحادة الالسعة
(...)  

 

 
 

  )یصفق(دب یضرب بیدیھ 
  حیوانات تقبل بعضھا البعض

  منقار، كماشة، مخالب
  فم مفتوح 

  الدفاع
  عنكبوت تعض

  فراشة مقطوعة الرأس أو بدون رأس
  فأر مشرح، مقطع، مقسم، مجزأ

  دب مشوه
  رأس كلب یصرخ

  (faire la grimace)قرد یتظارف 
  سلطعون بمالقط، حیوان بمخالب

  ...حیوان یعض، یلدغ، یھجم
  یسقط أو یقع) طیر(عصفور 

  النار یقذف وحش 
  حشرة محصورة بین صخرتین

  لنصفینذئب مقطع 
  أرجل األخطبوط

  وحشین متشابكین 
  كلب ینبح

  عنكبوت بدون أرجل
اللسان الماص عند الحشرات، لسان 

 (...)الثعبان 

 
 

 
 
 
 
 
 

 حیواني
 

  أوراق میتة، مقطعة، متلفة   
  شجرة، أغصان میتة

 (...)أغصان متساقطة 

 
 

 نباتي
 صنارة، كالّب، معقف

(...) 
  حمالة صدریة 

  نھر جاري/منبع/ میاه
 (...) 

  بركان، فوھة بركان
  العاب ناریة
  سیف، سكین

  مركبة فضائیة تحط على األرض
 (...)منجل، مفرمة 

 

 
 

 الجماد

  Eالفئــــة 
  المحتوى العدوانیة األنثویة القضیبیة
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  )05(تابع الملحق رقم 

  

  )06(ملحق رقم 

  مؤشرات و معاییر سیكوغرام الروشاخ

ê إجابة 30إلى  20من = المعیار(المجموع الكلي لعدد االستجابات في البروتوكول =  ج(  

ê ثا 45=المعیار(الوقت اإلجمالي لكل إجابة = ت /ج ( 

  عدد االستجابات / الزمن الكلي= حیث متوسط زمن االستجابة 

ê حیث تساوي )   % 30=المعیار(نسبة االستجابات اإلجمالیة = %ك:  

)/ العورة(العضو التناسلي / قضیب
  ذكر

  الجماع
  الشرج

  (...)الردفان 

  دم، العادة الشھریة
  المھبل

  بین الساقین
 (...)ساقین متباعدتین 

) أجزاء من الجسم بھا دم(دم 
  ...الموت،

  جسم مسحوق
  جسم متحلل

(...) 

  
  

  إنساني

 دم  
 

  )لطخات، جسم حیواني ینزف( دم 
  عنكبوت مسحوق بالقدم 

  (...)دبور یسحق 

 
 حیواني

 نباتي    
 الجماد (...)قذارة    

  Dالفئـــة 
  المحتوى العدوانیة األنثویة القضیبیة

  ثدي  
  حوض
  صدر
(...) 

  ھیكل عظمي، جمجمة، رأس میت
  إصابة، جرح، كدمة

  جثة، الموت، صورة العنف
  جسم دون رأس

  قطع من الشیطان
  من الجحیم) شیطان(عفریت 

  باطن الجسم اإلنساني
  رئة،  قلب، القناة الھضمیة

  العمود الفقري، عظم ، بصمات
بعضا،  أشخاص یضربون بعضھم

  یتشاجرون، یتواجھون، یصیحون
  (...) 

  
  
  
  
  

  إنساني

  
 

  حیوانات مسحوقة، مقطعة إلى أشالء
  حیوان میت، مجروح

  حیوان یمسك بحیوان آخر لیأكلھ
  وحش مشوه، مبتور، أعضاء ممزقة 

  أصوات /حیوانات تصرخ، تصدر 
 (...)رأس الثور  

 
 

 حیواني
 

 نباتي (...)نبتة أوراق الشیطان الممیتة    
 

 
 

  نار، حریق، صاعقة، انفجار نووي 
  بركان ینفث الحمم

  سحابة ذریة
  ...)بندقیة، مسدس(أسلحة 

  فأس، مشرط
  إسقاط بقع الحبر 

  بقع الدم
 (...)مفرقعات تنفجر 

 
 

 الجماد
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     R / (G + Gbl…. 100∑)ج                    )/x100 ...ك ف+ مج ك ( 

ê حیث تساوي ) % 60إلى  50من = المعیار(نسبة االستجابات التفصیلیة الكبیرة =  %ج:  

 R / (D + Dbl….x 100∑)ج           )/x100...ج جـ+ مج ج( 

ê حیث تساوي )%75إلى  50من = المعیار( نسبة االستجابات المحددة بالشكل =  %ش :  

  R / [x 100 ( -F+ + F+/-+ F) ∑ ]ج          ] /x 100) - ش+  -+/ش+  +ش(مج [    

ê 85إلى  60من = المعیار(نسبة االستجابات المحددة بالشكل و الحركات =  )الموسع( %ش %(  

  ج/x 100ش فق + ش ض + ش ل + حرحیو+حربشر+مجموع كلي ش=  )الموسع( %ش  

F% élargi= Nbre T F+K+kan+FC+FE+FClob x 100/R   

ê حیث تساوي ) % 85إلى  70من = المعیار( نسبة االستجابات المحددة بشكل جید = %+ش:  

     x 100 -+/+[ F +∑F[x 100                          / 2] 2/- +/ش+ + [ مج ش    
                          R (F+ + F+/- + F- ) )                                    - ش+  -+/ش+ + ش( ج     

ê ش فق)+ (ش ض) + (ش ل) + (حرحیو ) + (حربشر) +(- +/ش+)+ (ش(= )الموسع(  %+ش(  
  عدد االستجابات بمحددات شكلیة

  
+(FE)+(FClob)/2) +(K) +(kan) + (FC) -+/F+% élargi= (F+) + (F 

Nbre R à dominante formelle (= numérateur du F% élargi) 

(Type de résonance intime) TRIê:  أي نمط الرجع الحمیم أو نمط الخبرة، لھ قیمة طبائعیة     و

أي النسبة بین عدد استجابات اإلحساس (یعبر عن تناسب المظھر االنطوائي و المظھر االنبساطي للفرد 

الخاص بالنزعة " ل" بالنسبة للنزعة االنطوائیة و بین مجموع االستجابات اللونیة  "حر"ركة البشریة بالح

  . ، و تشیر للطریقة التي یشعر بھا الفرد و لیس بالضرورة الطریقة التي یتصرف بھا)االنبساطیة

  1= حر : تقدر بدرجة واحدة   "حر"حیث كل استجابة حركیة 

              (∑K+ KC…) ....)                                       ر بشر شح+ مج حر بشر (                  
  =TRI TRI =                      

           (∑C+ +FC+CF…) ...  )                                     ل ش+ ش ل+ مج ل (                   
  الترجیح   

    1.5= ل                 
                                           1= ل ش                
 0.5= ش ل     

 

        K   et   ∑C = 0 ∑یخلو من كل االستجابات اللونیة و الحركیة: Coarté نمط مضیق   - *

 Coartatif  :∑K /  ∑C    =  1/1 ; 0/1 ; 1/0نمط یمیل نحو التضیق  - *

  )         C ≥ 1∑؛ موسع إذا كان   C= 0∑خالص إن كان (    Introversif:∑K > 1 >∑Cالمنطوي - *
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  )         K ≥ 1∑؛ موسع إذا كان   K= 0∑خالص إن كان (     Extratensif:∑C > 1 >∑Kالمنبسط  - *

یتساوى فیھ مجموع االستجابات الحركیة مع :   Ambiéqualنمط متكافئ االنطواء و االنبساط    - *

  K= ∑C > 1 ∑.                                              االستجابات اللونیة 
  

FS    = قانون ثانوي، یدرك  وجود التحقق النزوي  

         FS =    (∑kan+ kob + kp…)                      (....مج حرحیو+حرشيء+ حرجـ )=FS    
                      (∑E+ +FE+EF…) ...)                             ض ش+ ش ض+ مج ض(                                                                         

  الترجیح
  1.5=ض          

  1=ض ش
 0.5= ش ض          

        k   et   ∑E = 0 ∑یخلو من كل االستجابات اللونیة و التضلیل:Coarté نمط مضیق   - *

 Coartatif:∑k /  ∑E=  1/1 ; 0/1 ; 1/0نمط یمیل نحو التضیق  - *

  )         E ≥ 1∑؛ موسع إذا كان   E= 0∑خالص إن كان (       Introversif:∑k > 1 >∑Eالمنطوي - *

  )         K ≥ 1∑؛ موسع إذا كان   k= 0∑خالص إن كان (    Extratensif:∑E > 1 >∑kالمنبسط   - *

  یتساوى فیھ مجموع االستجابات الحركیة مع :   Ambiéqualنمط متكافئ االنطواء و االنبساط    - *

  K= ∑E > 1 ∑.                                            االستجابات التضلیلیة
  

RC% = 10، 9، 8تأثیر المثیرات الخارجیة و تختص بالبطاقات و یظھر قابلیة االستجابة لأللوان. 

  R / (R {pl: 8, 9,10}x 100 ∑ ): حیث
  %40> االنبساط
  RC%<%30< 40%:االنطواء

  %30< متكافئ االنطواء و االنبساط

ê النسبة المئویة لالستجابات ذات المحتوى اإلنساني، حیث=  %بشر :    
          R / (H + Hd … x 100 ∑ )ج                                 ) /x 100...ج بشر+ مج بشر (  

ê حیث%) 50إلى  35من : المعیار(النسبة المئویة لالستجابات ذات المحتوى الحیواني =  %حیو:  
      R / (A+ Ad … x 100 ∑ ) ج                               )/ x 100...ج حیو+ مج حیو (   

  )شا 7 -  5بین (عدد الشائعات،  المعیار = شا

IA%ê  = عالمات القلق و تتمثل معادلة القلق فیما یلي:  
 R / (Hd+ Sg + Anat + Sx  x 100∑ )ج         )/ x 100جنس + تشر+ دم+ مج ج بشر( 

  
 )، حیث الزیادة على ھذه النسبة یدل على قلق كبیر %11المعیار أقل من ( 

ê   صدمة؛ غیاب الحیویة، احتیاط لفظي، نقد ذاتي، تكرار، ترمیز= ( العمود الكیفي(...  
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 طبیعة ؛=  طبیـدم ؛ جنس ؛   استجابات تشریحیة؛ = تشراستجابة حیوانیة؛  = حیواستجابة بشریة،  = بشر

الحركات الكبرى  التي تحتوي على (حر    =حركةج ؛ = ك  ؛ الجزء = شكل  ؛  الكل = ش   نباتي؛=  نبـ

؛  حرحیو= ؛ حیوانیة  حرج= حركة بشریة جزئیة  :الشخص بمجملھ ، أما الحركات الصغرى فتتمثل في

اللون األبیض، = 'ل( لون، =  لعدد الحركات الصغرى؛ =   kحرشيء،= األشیاء التي ترى في حركة 

السطح انطباع (الستجابات التي تتضمن التضلیل لیل أي اتض= ض؛ )باقي األلوان=  لالرمادي أو األسود ؛ 

الخاصة بالعمق و األبعاد  de diffusionاالنتشار و الخشونة؛ انطباع  مثل النعومة de textureو الملمس 

الخاص  de perspectiveالمنظوري                  الثالث مثل الضباب، الدخان، السحاب؛ انطباع الرسم

الفراغ =  ف؛ )Xلثالث المسقط على مسطح ذي بعدین مثل الخرائط الطبوغرافیة، األشعة بامتداد البعد ا

  ... نزعة=  Ù  قاتمة؛- استجابات فاتحة فق =األبیض؛ 

  

  ) 07(ملحق رقم 
  قائمة الشائعات في اختبار الروشاخ

  )الكل( عصفور، خفاش، فراشة  :Iاللوحة 
  : / IIاللوحة 

  )   األحمر المركزي(؛ ربطة عنق الفراشة، فراشة )األسود(شخصین :  IIIاللوحة  
  )الكل(جلد حیوان : IVاللوحة 
  )الكل( عصفور، خفاش، فراشة  :   Vاللوحة

  جلد حیوان: VIاللوحة 
  : /VIIاللوحة 

  )الجزء الوردي(حیوانین :  VIIIاللوحة  
  : / IXاللوحة 
  )الجانبیناألزرق على (، عنكبوت  سلطعون: Xاللوحة 

  
  
  

  )08(ملحق رقم 
  الدالالت الكامنة في بطاقات الروشاخ

و قد تكون ھناك ؛ و كیفیة تصدي المفحوص للوضعیات الجدیدة بطاقة الدخول في وضعیة جدیدة:   Iالبطاقة
  .الدفاع األكثر شیوعا ضد ھذه الصدمة" شا"صدمة أولیة  حیث تعد االستجابة شائعة 

،                )فیھ إسقاط لتمثیل الذات و لصورة الجسد الموحدة أو غیر الموحدة(نرجسي : و فیھا تحریك مزدوج 
  )   عالقة مع الصورة ما قبل تناسلیة كموضوع أول(و موضوعي 

تختبر  )  األسود، األبیض، األحمر(الفجوة المركزیة و التكوین الثالثي األلوان  لعدوانیة؛ا بطاقة  :IIالبطاقة
assises  و یبعث أیضا إلى االستثمارات النزویة التي ...) االنكسار األساسي، الجروح، الثقوب( الجسدیة

  .أو العدوانیة/تحركھا القوى اللیبیدیة و
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و من جھة . ئما إلى معالجة النزوات اللیبیدیة و العدوانیةوجود األحمر یشیر دا بطاقةالتقمص؛  :IIIالبطاقة
و تلتمس التقمصات الجنسیة ) التمثیل اإلنساني القوي(أخرى تضع اللوحة صالبة المخطط الجسدي 

  )االزدواجیة الجنسیة (

 ، بطاقة ذات رمز أبوي، أقلھا القوة)massivité(تبعث لتمثیالت القوة البطاقة األبویة؛ :  IVالبطاقة
). ما یدعو الفتراض أنا أمومي قضیبي( القضیبیة یمكنھا أن ترتبط بالصور الذكوریة أو بالصور األنثویة 

وضعیة سلبیة أو وضعیة نشطة مع تقمص : بوضعیة  الفرد إزاء تمثیالت القوة  rend compteفھي تھتم 
  . لقوتھم الدینامیة

 de part sonرا للواقع األساسي بما یحملھ من محتوىكما تشكل أیضا اختبابطاقة تمثیل الذات؛   : Vالبطاقة
contenu très figuratif  

  ) الذكوریة، األنثویة، ازدواجیة الجنس(تبعث للنزوة الجنسیة بطاقة جنسیة؛    :VIالبطاقة

حدود   met à l’épreuveالحضور المكثف لألبیض المقترن بالفراغ بطاقة األمومة؛     :VIIالبطاقة
كما تبعث أیضا للعالقات ). المظھر المقعر( و ھي أیضا بطاقة الترمیز األمومي و األنثوي . الخارج/الداخل

و تسمح على مستوى التقمصات بتحدید موقع الفرد إزاء ...). االمتزاجیة، غیاب األمان، الغبطة( المبكرة 
  )...عدم التثمین/ االنقیاد ؛ التثمین/ المعارضة( النموذج األنثوي 

مع اإلشارة إلى أن البطاقات ذات األلوان الفاتحة تعمل على االستثارة النزویة و االنفعالیة القویة و تسمح 
  .بمقاربة عالقات الفرد مع محیطھ

  . بطاقة العالقة مع البیئة المحیطة و االحتكاك بالعالم الخارجي   :VIIIالبطاقة

خارج، بطاقة العالقات قبل التناسلیة / تبار حدود داخلاخ؛  (planche utérine)بطاقة رحمیة   :IXالبطاقة
  .و تدعى أیضا ببطاقة األمومة. و النكوص نحو  ما ھو بدائي

اختبار القدرات حول اإلعراب عن الوحدة الجسدیة و وحدة الھویة؛ و یمكن بطاقة التجزئة؛ :  Xالبطاقة
  .اعتبارھا كبطاقة التفردن و االنفصال

  

  
  
  
  

  
  ) 09(ملحق رقم 

  سیكوغرام اختبار الروشاخ

 :التاریخ :                                                                                         االسم
  :الجنس                                                                                        السن

  :                                                                         المستوى التعلیمي
  :    الموضوع 

  : المالحظات العیادیة أثناء التمریر
  السیكوغرام

  العمود الكیفي  المحتوى  المحددات  Appréhension  اإلنتاجیة



3 

  =ج
  

  :الزمن الكلي
  :ج/ متوسط الزمن
متوسط زمن 

  :الرجع
  :الرفض

  
  

= TRI  
  :                  النمط

  
FS :  

  :                  النمط
  

=RC%  
  

   
 %العدد 

  =ك
  =ج

  =جج
  =ابیض/ج
  =iج/ °ج
  
 
  
 

  =ش
  =+ش
  =-ش
  = -/+ش
  

  =%ش
  =الموسع %ش
  =%+ش
  =الموسع %ش
  

  =حر بشر
  =حر حیو

  =حر ج
  =حر شيء

  =حر ل
  =حر حیو ل

  =حر شيء ل
 =حر ج ل

...  
        =          ل
  =لَ 

  =            ش ل
  =ش لَ 
  =           ل ش
  =لَ ش

...  
=               ض
  =فق

  =         ش ض
  =ش فق 

  =         ض ش
  = فق ش 

...  

  =بشر
  )=بشر(

  =ج یشر
  )=بشر(ج 

  =%بشر
  

  =حیو
  )=حیو(

  =ج حیو 
  )=حیو(ج 

  = %حیو
  

  =تشر
  =دم

  =جنس
  =نبات
  =شيء

  =جلد
Frag=  

  =فن
...  
...  
....  
  

  =شا
  =%شا
  

=% IA  

االحتیاط 
  :اللفظي
  :التدویر

  :كبت العدوانیة
  :نقد ذاتي

انتقاد 
  :الموضوع

  :كف
  :أو

  :بحث عن السند
  :كبت قضیبي

  :تماھي اسقاطي
الحساسیة 

  :للفراغ
  :تشویھ

  :نزع الحیویة
  :وضعیة سلبیة

  :رمز انثوي
  :صدمة ل

  :صدمة حر
  :التكرار

  :مرجعیة رمزیة
  :استذھان

  :MADاالبعاد 
  التناضر

  :تقمص جنسي
...  
...  
  
  
  

  + :االختیار 
  : - االختیار 

  

  

 )10( ملحق رقم 

  .   (De Tychey, Rebourg & Vivot, 1991): الفضاء الخیالي
  النتائج  المعاییر/ المؤشرات

      إجابة   20/30: ج
     3أكبر أو یساوي   حر
    4اكبر من     ح

      % 50/75:  %ش
       %  75/80: %+ش

      %   35/50:%حیو
T.R.I  انطواء، انبساط موسع     
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FS  انطواء موسع/ انطواء     
   عدد المؤشرات الموافقة للمعاییر

  
 )1- 11(ملحق رقم 

   ,Rauch de Traubenberg & al) (1990: قائمة الدینامیة العاطفیة؛ محور التعبیر النزوي: العقلنة
 النتیجة  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  محور التعبیر النزوي

  
  موضوعي

                  صریح
                  حیادي 

  
  ال موضوعي

                  صریح
                  حیادي

  

  ) 2 - 11(ملحق رقم 
  (Rauch de Traubenberg & al, 1990) قائمة الدینامیة العاطفیة؛ محور العدوانیة: العقلنة

 النتیجة  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  محور العدوانیة

  
  موضوعي

                  نشط

                  سلبي

  
  ال موضوعي

                  نشط

                  سلبي

                  كامن
  

  )3 - 11(الملحق رقم 
  الترمیز الجنسي القضیبي و األنثوينوعیة : العقلنة

  الترمیزالقضیبي - ¤
  

  

  المشبعة بالتفاصیل القضیبیة VIو  IVردود الفعل على البطاقات ¡
  

  
  الترمیز األنثوي - ¤

  

  المدعوة ببطاقات األمومة IXو VIIردود الفعل على البطاقات¡
 

الم
لح

  

I II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  
B +2                     
C +1                     
D -1                     
E -2                     

    IV البطاقة 
    VIالبطاقة 

  I II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  
B +2                     
C +1                     
D -1                     
E -2                     

    VIIالبطاقة 
    IX  البطاقة 
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  )4 -11(ق رقم 
     نوعیة ترمیز العدوانیة: العقلنة

    

  المشبعة بالتفاصیل القضیبیة IIIو  IIردود الفعل على البطاقات ¡ 

  
  )5 - 11(الملحق رقم 

 العقلنة: نوعیة ارتباط العاطفة/ التمثیلة.

 ملحق رقم (12)
  موازنة فعالیة الدفاع

 النتائج المعاییر
  موضوع االستجابات

اإلجابات الفضة مقابل اإلجابات 
 الخاضعة للسیرورات الثانویة

 

  شكل التعبیر اللفظي
  الواقع الخارجي التكیف مع

 الموسع %+و ش %+ش
 

فعالیة الدفاعات على المستوى الدینامي 
 الدینامیة داخل و بین البطاقات

 

  تقییم النبرة اإلنفعالیة
 العواطف المرتبطة بالتمثیالت

 

  )13(ملحق رقم 
  باالستناد ألعمال  :مؤشرت الروشاخ حول المیكانیزمات الدفاعیة عند المریض السیكوسوماتي

 و الكلمات ألجل إبعاد الحركات النزویة العدوانیةیستعمل الفكر ) : االستذھان(التعقلن  �
 IIIو   IIالحیاة العملیة مستوى الترمیز یكون سیئا حول التعبیر النزوي العدواني خاصة في البطاقات  �

 ,C.de Tychey (1990و التي أكد علیھا فیما بعد    Cassiers (1986)من قائمة  E, Dتنتمي  للفئة 
1991) 

 IES 0.5یكون اكبر من  + 
بحیث ال یمكن للمفحوص الولوج لعالمھ : تمثیلة یكون من نوعیة سیئة، بل غائب تقریبا/الربط عاطفة 

 .الداخلي، و ال تظھر لدیھ قدرة لربط اجاباتھ بعالمھ الداخلي

  I II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  
B +2                     
C +1                     
D -1                     
E -2                     

    II البطاقة 
    IIIالبطاقة 

  I II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  النتیجة 
                       ...ش،حر، حرحیو

                       ...ل، لَ، ض،
                       ...ض ش، ل ش، 

                       ...ش ل، ش لَ، حرش
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    . من النمط  الذي یمیل إلى التضیق أو المضیقFS و  TRIبالنسبة لفضائھ الخیالي، یكون  
 عدد اإلجابات منخفض 
 مرتفع (%F)%ش 
 (k)و القلیل من الحركات الصغرى   (K)القلیل من الحركات الكبرى 
 تنوع خفیف في المحددات 
 غیاب الحساسیة للمحتوى الكامن للبطاقات  
 مرتفع (%A) %حیو 
 ، مواضیع جنسیة و عدوانیة فضة (clob)التعرض للعدوانیة  فق  
 تكرر المواضیع المتعلقة بالمرض 

فتكون بصفة خاصة مزیجا من القمع على جھاز الفكر، و كف الحركات العدائیة      و  أما بالنسبة للدفاعات
كما أن ذلك ال یمنع من ظھور بعض المیكانیزمات التي تنتمي . كل ما یندرج تحت الحیاة العملیة بصفة عامة

و . ا إلیھ سابقاإلحدى السجالت الثالث المعروفة، كون التنظیمة السیكوسوماتیة ھي كلیة التواجد كما اشرن
  :تتجلى مؤشرات الروشاخ حول المیكانیزمات التي یستعملھا مریض السرطان كما یلي

  
 : القمع 
ü  و ھو ما یستدعي المحور النزوي العدواني 3و  2تجنب اللون األحمر في اللوحات. 
ü  صدمة الحركة، حركة مكبوتة، حركة مقموعة،  ظھور استجابات اإلحساس بالحركة الجزئیة(kp) 
ü  استذھان 
ü  یظھر في السلوك العام  بعض التھیج الحركي 
ü میل نحو النمط المضیق 
ü إسناد العدوانیة محتمل لباقي البطاقات 

  یظھر الكف بكثافة في بروتوكول المرضى السوماتیون :الكف  
ü تقلص عدد االستجابات. 
ü العدید من لحظات الصمت 
ü ضمین للذاتیة مع ظھور العدید من الشائعات، تعبیر نوعا ما فقیر، یشیر لمحاولة صد اإلسقاط  و كل ت

 ....)، أشخاص،        مخلوقات،  "On"استعمال اإلجابة في سیاق الجمع (التحفظ في اإلجابة 
ü TRI   وFC  و ش  مرتفع  %مع ش) یمیل نحو التضیق  أو المضیق(تتوافق مع الفضاء الخیالي+% 

 .مرتفع أیضا
ü صدمة اللون، و صدمة اللون األحمر . 
ü مع المفحوص، غیاب تمثیل العواطف عدم االستعدادیة للتبادل éfigurablilit و عدد من اآللیات ،

 .النرجسیة
 

 : االنشطار 
ü تناوب التحكم الشكلي الجید   و الغمر النزوي بتفریغات مباغتة. 
ü  محتوى اإلجابات یكون واضح التباین في البطاقة الواحدة أو بین بطاقتین، و إسناد لون یقترب من اللون

 .  الموجود في البطاقة و لیس اللون بذاتھ
 : ھیمنة المدرك على الخیالي 
ü وجود مرتفع لالستجابات التشریحیة التي تنقط بـ  ش-  
ü معالجة حالیة و ملموسة للبطاقات 
ü نزعة للتعقلن 
ü المرتفع %نزعة لعزل العواطف یستدل علیھ من خالل مجموع اإلجابات اللونیة ل المنخفض و  ش 
ü منخفض و استجابات تشریحیة حسب   %+مرتفع  و ش %شCHABERT (1988) 
ü  ارتفاع اإلجابات شا 
ü قلھ اإلجابات المبتكرة 
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  : معالجة القلق 
ü  11مؤشر القلق یكون أقل من% 
ü ض، حر منعزلة  تفاعل حسي خاص باللون األسود ،  )خالصة(مع ظھور فق، لَ
ü  إیماءات، تدویر البطاقات، تعرق، احمرار، لمس أجزاء من الجسم، (تظاھرات جسدیة و سلوكیة للقلق

  ....الضحك، االبتسامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  في القیاس البعدي  نتائج أبعاد الشعور بالفعالیة الذاتیة): 14(ملحق رقم 

  تسییر األعراض: نتائج البعد األول
Test-t 

 
 

Statistiques de groupe

32 80.1563 6.28931 1.11180
31 48.8387 10.56440 1.89742

Group1
Experimental
Control

Resultats Gestion
des Symptomes

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne
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  العالج:نتائج البعد الثاني
Test-t 

 
 

 
  

  االتصال:نتائج البعد الثالث
Test-t 

 
 

 
 

  
  في القیاس البعدي نتائج أبعاد جودة الحیاة لدى المراھقین): 15(ملحق رقم 

  
 Test-t                                                                                                         األوجاع واآلالم: نتائج البعد األول 

 

Test d'échantillons indépendants

13.064 .001 14.351 61 .000 31.31754 2.18231 26.95373 35.68135

14.241 48.594 .000 31.31754 2.19916 26.89722 35.73786

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats Gestion
des Symptomes

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

32 29.2813 2.08271 .36818
31 21.1935 2.42788 .43606

Group1
Experimental
Control

Resultats de Traitement
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.000 .985 14.206 61 .000 8.08770 .56930 6.94931 9.22610

14.171 59.001 .000 8.08770 .57070 6.94573 9.22968

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Traitement
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

32 41.7188 4.20625 .74357
31 24.5161 4.76005 .85493

Group1
Experimental
Control

Resultats de
Communication

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.440 .510 15.213 61 .000 17.20262 1.13080 14.94145 19.46380

15.183 59.567 .000 17.20262 1.13305 14.93585 19.46939

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de
Communication

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 132.2581 43.87176 7.87960
32 128.1250 36.89020 6.52133

Group
Control
Experimental

Resultats de Douleur
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne
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  Test-t                                                                                                                      الغثیان: نتائج البعد الثاني

  

 
 

  Test-t                                                                        مشاكل الحصر المتعلقة باإلجراءات العالجیة: نتائج البعد الثالث

  

 
  

  Test-t                                                                                        المتعلقة بالمعالجمشاكل الحصر : نتائج البعد الرابع

 
 

 
  )15(تابع الملحق رقم 

 

  Test-t                                                                                             مشاكل المخاوف والقلق:  نتائج البعد الخامس

Test d'échantillons indépendants

.920 .341 .405 61 .687 4.13306 10.19991 -16.26291 24.52904

.404 58.577 .688 4.13306 10.22819 -16.33659 24.60272

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Douleur
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 221.7742 61.82702 11.10446
32 349.2188 58.71074 10.37869

Group
Control
Experimental

Resultats de Nausée
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.040 .841 -8.392 61 .000 -127.44456 15.18688 -157.813 -97.07651

-8.385 60.574 .000 -127.44456 15.19955 -157.842 -97.04685

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Nausée
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 152.4194 41.00551 7.36481
32 221.8750 43.41752 7.67520

Group
Control
Experimental

Resultats de Problèmes
d'anxiété Procedurale

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.213 .646 -6.524 61 .000 -69.45565 10.64696 -90.74556 -48.16573

-6.530 60.962 .000 -69.45565 10.63716 -90.72622 -48.18507

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Problèmes
d'anxiété Procedurale

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 117.7419 47.95551 8.61306
32 225.0000 45.34812 8.01649

Group
Control
Experimental

Resultats d'anxiété
de Traitement

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

1.505 .225 -9.124 61 .000 -107.25806 11.75584 -130.765 -83.75081

-9.116 60.531 .000 -107.25806 11.76643 -130.790 -83.72593

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats d'anxiété
de Traitement

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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  Test-t                                                                                                        مشاكل معرفیة: نتائج البعد السادس

 

 

  Test-t                                                                                    المظھر الجسديمشاكل حول إدراك : نتائج البعد السابع

 

 
 

  Test-t                                                                                                                      االتصال: نتائج البعد الثامن

 

 

Statistiques de groupe

31 112.9032 58.04846 10.42581
32 189.8438 40.09031 7.08703

Group
Control
Experimental

Resultats de Phobie
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

5.494 .022 -6.138 61 .000 -76.94052 12.53467 -102.005 -51.87591

-6.103 53.148 .000 -76.94052 12.60649 -102.224 -51.65675

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Phobie
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 258.0645 52.59400 9.44616
32 342.9688 41.26741 7.29512

Group
Control
Experimental

Resultats des
Problèmes Cognitives

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

1.324 .254 -7.141 61 .000 -84.90423 11.88947 -108.679 -61.12978

-7.114 56.877 .000 -84.90423 11.93519 -108.805 -61.00332

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats des
Problèmes Cognitives

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 102.4194 64.66414 11.61402
32 184.3750 47.41291 8.38150

Group
Control
Experimental

Resultats de Problèmes
de Perception Physique

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

4.777 .033 -5.750 61 .000 -81.95565 14.25321 -110.457 -53.45459

-5.722 54.959 .000 -81.95565 14.32254 -110.659 -53.25216

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Problèmes
de Perception Physique

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 112.0968 41.76869 7.50188
32 196.8750 31.59088 5.58453

Group
Control
Experimental

Resultats de
Communication

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

4.929 .030 -9.105 61 .000 -84.77823 9.31129 -103.397 -66.15914

-9.065 55.861 .000 -84.77823 9.35228 -103.514 -66.04233

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de
Communication

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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  في القیاس البعدي نتائج أبعاد جودة الحیاة لدى آباء المراھقین): 16(ملحق رقم 

  Test-t                                                                                                             األوجاع واآلالم: نتائج البعد األول

 

 
  

  Test-t                                                                                                                        الغثیان: الثانينتائج البعد 

 

 
  

 Test-t                                                                        مشاكل الحصر المتعلقة باإلجراءات العالجیة: نتائج البعد الثالث

 

 
  

 Test-t                                                                                        مشاكل الحصر المتعلقة بالمعالجة: نتائج البعد الرابع

 

Statistiques de groupe

31 124.1935 40.04366 7.19205
32 146.0938 25.48669 4.50545

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats de Douleur
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

7.668 .007 -2.598 61 .012 -21.90020 8.42896 -38.75495 -5.04545

-2.581 50.622 .013 -21.90020 8.48674 -38.94113 -4.85927

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Douleur
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 211.2903 59.80479 10.74126
32 345.3125 61.70870 10.90866

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats de  Nausée
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.001 .980 -8.750 61 .000 -134.02218 15.31700 -164.650 -103.39394

-8.754 61.000 .000 -134.02218 15.30926 -164.635 -103.40942

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de  Nausée
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 133.0645 38.93750 6.99338
32 205.4688 39.52050 6.98630

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats d'anxiété
Procédurale

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.102 .751 -7.323 61 .000 -72.40423 9.88750 -92.17552 -52.63295

-7.325 60.982 .000 -72.40423 9.88513 -92.17090 -52.63757

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats d'anxiété
Procédurale

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 115.3226 44.10094 7.92076
32 193.7500 41.63978 7.36094

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats d'Anxiété
de Traitement

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne
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  )16(تابع الملحق رقم 

 
  Test-t                                                                                               المخاوف والقلقمشاكل : نتائج البعد الخامس

 

 
 

 Test-t                                                                                                           مشاكل معرفیة: نتائج البعد السادس

 
 

 Test-t                                                                                  مشاكل حول إدراك المظھر الجسدي: نتائج البعد السابع

 

 
 

 Test-t                                                                                                                    االتصال: نتائج البعد الثامن

Test d'échantillons indépendants

.336 .565 -7.260 61 .000 -78.42742 10.80304 -100.029 -56.82540

-7.253 60.514 .000 -78.42742 10.81304 -100.053 -56.80189

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats d'Anxiété
de Traitement

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 87.0968 45.58461 8.18724
32 187.5000 44.90133 7.93751

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats de Phobie
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.038 .846 -8.807 61 .000 -100.40323 11.40051 -123.200 -77.60650

-8.805 60.863 .000 -100.40323 11.40328 -123.207 -77.59991

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de Phobie
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 202.4194 54.14288 9.72435
32 317.9688 56.52375 9.99208

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats des
Problèmes Cognitives

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.386 .537 -8.282 61 .000 -115.54940 13.95258 -143.449 -87.64948

-8.287 60.993 .000 -115.54940 13.94291 -143.430 -87.66876

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats des
Problèmes Cognitives

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

31 99.1935 51.43113 9.23730

32 182.8125 53.29373 9.42109

Group
Group Contol

Group Experimental

Resultats des Problèmes
de Perception d'Aspect
Physique

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.000 .988 -6.334 61 .000 -83.61895 13.20169 -110.017 -57.22054

-6.338 60.999 .000 -83.61895 13.19412 -110.002 -57.23568

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats des Problèmes
de Perception d'Aspect
Physique

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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  ) 17(ملحق رقم 
  فروق نتائج الفعالیة الذاتیة في القیاس البعدي للمجوعة التجریبیة حسب السن  

 

 Tقیمة 
 .0.05غیر دالة عند ) 0.27(

  ) 18(ملحق رقم 
  فروق نتائج الفعالیة الذاتیة في القیاس البعدي للمجوعة التجریبیة حسب الجنس 

 

 
  . 0.05غیر دالة عند ) T )1.97قیمة 

  
  
  
  
  
 

Statistiques de groupe

31 103.2258 39.12690 7.02740
32 201.5625 47.06614 8.32020

Group
Group Contol
Group Experimental

Resultats de
Communication

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

1.696 .198 -9.003 61 .000 -98.33669 10.92296 -120.179 -76.49488

-9.029 59.642 .000 -98.33669 10.89082 -120.124 -76.54911

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de
Communication

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

14 150.6429 9.92748 2.65323
18 151.5556 8.59701 2.02633

Age
13-15 ans
16-18 ans

TotalSEPexpérimentation
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.226 .638 -.278 30 .783 -.91270 3.27741 -7.60606 5.78066

-.273 25.860 .787 -.91270 3.33851 -7.77692 5.95152

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

TotalSEPexpérimentation
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

20 153.5000 8.33824 1.86449
12 147.2500 9.19610 2.65468

Sexe
Masculin
Féminin

TotalSEPexpérimentation
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.055 .816 1.976 30 .057 6.25000 3.16316 -.21003 12.71003

1.927 21.500 .067 6.25000 3.24402 -.48677 12.98677

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

TotalSEPexpérimentation
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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  ) 19(ملحق رقم 
  فروق نتائج جودة الحیاة في القیاس البعدي للمجوعة التجریبیة حسب السن 

 
 

 
    0.05غیر دالة عند ) T )1.50قیمة 

  

  ) 20(ملحق رقم 
فروق نتائج جودة الحیاة في القیاس البعدي للمجوعة التجریبیة حسب الجنس   

 

 
   0.05غیر دالة عند ) T )0.26قیمة   

  )21(ملحق رقم 
  SEPقیم معامل اتساق داخلي ألفا كرونباخ لمقیاس 

            Statistiques complètes sur les éléments 

  

Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 
éléments 
corrigés 

Carré de la 
corrélation 

multiple 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 
item1 88.6765 117.013 .621 . .756 
item2 88.7059 121.062 .724 . .759 
item3 88.6471 121.932 .453 . .766 
item4 88.9412 108.481 .731 . .742 
item5 89.5000 107.530 .639 . .747 
item6 89.0882 118.447 .515 . .761 
item7 89.5588 106.072 .665 . .745 
item8 89.3235 133.135 -.008 . .784 
item9 89.1471 118.857 .628 . .758 

Statistiques de groupe

20 1801.2500 193.21978 43.20526
12 1900.0000 153.74122 44.38127

Sexe
Masculin
Féminin

Resultats de QVA
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

.310 .582 -1.504 30 .143 -98.75000 65.63684 -232.798 35.29831

-1.594 27.454 .122 -98.75000 61.93861 -225.739 28.23931

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de QVA
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

14 1828.5714 211.64583 56.56473
18 1845.8333 164.10407 38.67970

Age
13-15 ans
16-18 ans

Resultats de QVA
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

1.009 .323 -.260 30 .797 -17.26190 66.35272 -152.772 118.24843

-.252 23.989 .803 -17.26190 68.52509 -158.694 124.17035

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

Resultats de QVA
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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item10 89.2059 119.017 .479 . .763 
item11 89.1176 111.380 .592 . .752 
item12 89.1176 113.743 .515 . .758 
item13 89.4412 138.193 -.309 . .793 
item14 88.4706 118.681 .712 . .756 
item15 89.4118 138.553 -.334 . .794 
item16 88.4706 119.651 .660 . .758 
item17 85.5294 130.499 .012 . .795 
item18 89.4412 137.527 -.258 . .793 
item19 85.3235 126.589 .184 . .780 
item20 85.3529 131.266 .023 . .789 
item21 84.8824 134.168 -.070 . .785 
item22 85.3824 135.092 -.138 . .786 
item23 85.2059 129.926 .206 . .777 
item24 85.0294 132.696 .022 . .783 
item25 84.8235 134.574 -.092 . .787 
item26 85.2647 129.534 .234 . .776 
item27 89.5294 138.257 -.281 . .795 

 

  )22(ملحق رقم 
  لدى المراھقین C.M   PedsQlقیم معامل اتساق داخلي ألفا كرونباخ لمقیاس 

          Statistiques complètes sur les éléments 

  

Moyenne de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 
éléments corrigés 

Carré de la 
corrélation 
multiple 

Alpha de Cronbach 
en cas de 

suppression de 
l'élément 

item1 48.9706 184.939 .395 . .938 
item2 48.8235 182.938 .425 . .938 
item3 48.6765 185.680 .557 . .935 
item4 48.5882 183.462 .611 . .934 
item5 48.9412 182.845 .524 . .936 
item6 48.5588 180.921 .715 . .933 
item7 48.5000 181.167 .705 . .933 
item8 48.5294 188.257 .464 . .936 
item9 48.5588 187.466 .527 . .936 
item10 48.5588 187.466 .527 . .936 
item11 49.7647 182.791 .668 . .934 
item12 48.9706 185.484 .849 . .933 
item13 48.9706 185.484 .849 . .933 
item14 48.2647 183.049 .598 . .935 
item15 48.3824 184.668 .461 . .937 
item16 48.4706 176.075 .612 . .935 
item17 48.7941 181.684 .550 . .935 
item18 48.4412 204.981 -.579 . .943 
item19 49.1176 188.410 .623 . .935 
item20 49.1176 188.410 .623 . .935 
item21 49.1176 188.410 .623 . .935 
item22 48.3529 172.720 .812 . .931 
item23 48.5882 168.371 .868 . .930 
item24 48.5294 167.893 .905 . .930 
item25 48.3824 180.486 .755 . .933 
item26 48.3824 180.486 .755 . .933 
item27 48.1765 186.816 .439 . .937 

 
  

  )23(ملحق رقم 
  لدى آباء المراھقینC.M   PedsQlقیم معامل اتساق داخلي ألفا كرونباخ لمقیاس 

            Statistiques complètes sur les éléments 

  

Moyenne de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 

éléments corrigés 

Carré de la 
corrélation 
multiple 

Alpha de Cronbach 
en cas de 

suppression de 
l'élément 

item1 46.3824 170.728 .589 . .928 
item2 46.2353 169.337 .669 . .927 
item3 45.7059 173.244 .532 . .929 
item4 45.5294 171.469 .658 . .927 
item5 45.8235 170.089 .635 . .928 
item6 45.7647 173.943 .572 . .929 
item7 46.2353 168.428 .658 . .927 
item8 45.5294 177.893 .423 . .930 
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item9 45.5588 177.466 .468 . .930 
item10 45.5882 176.250 .492 . .930 
item11 46.5294 173.651 .617 . .928 
item12 45.8235 174.271 .791 . .927 
item13 45.7647 175.822 .783 . .928 
item14 45.0882 172.386 .602 . .928 
item15 45.2059 173.441 .486 . .930 
item16 45.2059 166.108 .569 . .930 
item17 45.6765 175.013 .389 . .932 
item18 45.3235 193.377 -.538 . .938 
item19 45.8529 178.857 .473 . .930 
item20 45.8824 177.622 .623 . .929 
item21 45.8529 178.614 .549 . .929 
item22 45.2353 162.610 .777 . .925 
item23 45.3824 159.274 .840 . .924 
item24 45.3235 159.377 .858 . .923 
item25 45.2059 175.623 .574 . .929 
item26 45.2059 175.623 .574 . .929 
item27 45.0294 176.332 .410 . .931 

 

قائمة االساتذة المحكمینملحق   
  

  :و هم على التوالي

  .2 جامعة سطیفب علم النفس التنظیم و العمل، محاضر أستاذ /دینال بوعلي نور. د -

. للعلوم الصحیة بالریاضجامعة الملك سعود بن عبد العزیز ، طبیب نفساني و مساعد أستاذ /خالد الجابر. د -

  . المملكة العربیة السعودیة

  .بجامعة و هرانالعلوم االجتماعیة  كلیةأستاذة محاضرة أ، علم النفس العام / قادري حلیمة  .د -

  .األردنیةمستشفى الرشید و محاضر بقسم علم النفس بالجامعة ب في الطب النفساني أخصائي/ ولید سرحان. د -

.2بجامعة سطیف ، علم االجتماع التنمیة كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة مال أستاذ مساعدج األحمر. أ -  
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مترجم باللغة   Re-missionكتیب التعلیمات للعبة الفیدیو : ملحق
  العربیة
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 مـقدمة

، متخصصة في تطویر أدوات 2001ھـوبالب جمعیة ذات طابع غیر نفعي،أسست في عام 
مھـمتنا ترتكز . ي ذروة التطور التكنولوجي لصالح الشباب المصابین باألمراض المزمنةف

على الدمج بین البحث العلمي على مستوى عال مع حلول مبتكرة موجھـة لتحسین الصحة 
.و نوعیة الحیاة للشباب  

زوروا موقع  HopeLabللحصول على معلومات وافیة بخصوص 
www.Hopelab.org. 

.اآلن و قد أصبحت لعبتنا قي متناولك، ألتحق بنا في مجمعنا  

تجد منتدیات للتحدث، معلومات متعلقة باللعبة و كم معتبر من المعلومات موجھـة س 
.لمعلومات أكثر زوروا موقعنا. الذین یقاومون السرطانخصیصا للمراھـقین   

www.Re-mission.net 

www.Re-mission.net 

 تاریخ المشروع

 Thérapieحل ناجع للتداوي الجیني ) التكنولوجیا المجھـریة(أصبحت النانو تكنولوجیا  2024منذ عام 
Génétique) ( و اإلدخال الموجھ لألدویة(Insertion Ciblée).  

حدثت ثورات في في میدان الدارات المجھریة و ھي میدان الذكاء اإلصطناعي أدت إلى اختراع روبوتات 
 .مجھـریة قادرة على تسییر عملیات مستقلة على أساس عملیات مبرمجة مسبقا كذلك على أساس التعلم

طبقت ھـذه التكنولوجیا في مجال علم األدویة، " واست"الدكتورة 
زمنة، وقامت باختراع برنامج نانوتكنولوجي لمعالجة األمراض الم

والذي طورت من أجلھ روبوتات مجھـریة تمتلك وعي و مزودة بذكاء 
 .إصطناعي و ھـي قادرة على محاربة األمراض على مستوى الخلیة

، استطاعت التجارب المخبریة األولى التي أجریت على 2025في عام 
، و ھـو الجیل SMT 100اإلنسان أن تحقق عددا من النجاحات مع 

النموذج . المجھـریة الموجھـة لمحاربة السرطان األول من الربوتات

RX5-E ROXXY 

  .روبو أندروید بتكنولوجیا مجھـریة RX: النوع

  ).x 10-9 510(نانو متر  510: القامة

  .للذات و قدرات عالیة للتعلمالجیل الخامس، إدراك : الذكاء اإلصطناعي

  .Endrotopeھـیكل قتالي  - E: الدرجة

  .مقاومة األمراض المزمنة: اإلختصاص

  .SMT 100: المستشار المدمج

 المرشد الھـولوقرافي

و قد تم إدراج  SMT 100یرافق روكسي مرشد ھـولوقرافي من درجة  
الذي ھـو اآلن خارج (مقیاس الذكاء اإلصطناعي لعینة من ھـذا النموذج 

یتصرف كمرشد و مرافق  ھوداخل العقل اإللكتروني لروكسي، ) الخدمة
القتال، و لكنھ یواصل تقدیم  ھـذا المرشد ال یظھـر خالل. ھـولوقرافي

اصة على شكل سھـام توجھ خإقتراحات صوتیة و نصائح مناسبة، 
 .ھـولوقرافیة
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 لكي تبدأ مھـمة
ستظھـر لك شاشة تحدید موقع ". بدء مھـمة"في قائمة الخیارات، قم بالتأشیر على  

والیة واحدة ستكون متوفرة . ھـذه الشاشة عبارة عن خریطة الوالیات المتحدة. المرضى
. كلما أنجزت مھـام جدیدة ستظھـر لك والیات أخرى. في البدایة، إنھـا ملونة باألخضر

جون "المریض األول المتوفر ھـو . صل على قائمة المرضىو ستتح" كالیفورنیا"اختر 
.كلما اجتزت مھـمة بنجاح، سوف یضاف مریض آخر إلى ھـذه القائمة". دافیس  

انقر على األسھـم كي تشاھـد . ـد المظھـر الخاص بھ عبر الشاشةھو ستشا ه قم باختیار
:المعلومات التالیة  

 .التشخیص الخاص بھعرض مختصر للمریض مع : تاریخ المریض §

 .تقوم بشرح المھـمة" West"الدكتورة : وصف المھـمة §

 .قائمة المھـام الواجب إنجازھـا كي تتم المھـمة بنجاح: األھـداف §

حینما . و ستحمل اللعبة في ذاكرة الكمبیوتر" ابدأ"حینما تكون مستعدا، انقر على 
‘’Entrer’’    ة أو اضغط على مفتاحینتھـي التحمیل، انقر على الزر األیسر للفأر

.تواصل اللعبة" كي   

روبو شبھ : أنت تقوم بدور روكسي. یلي ذلك عرض خاص بشرح خصائص اللمھـمة
. بشري بتكنولوجیا مجھـریة، یتم حقنھ داخل جسم المریض  

المكونات . انظر إلى الجدول على الصفحة     لمعلومات إضافیة خاصة بلوحة التحكم
:ھـي األساسیة للوحة التحكم  

 .یمثل مشھـد فضائي لألماكن المحیطة: رادار §

 ".روكسي"الذي یمثل مستوى الطاقة عند : مؤشر الطاقة §

 .النبضات، درجة الحرارة، درجة الغثیان: اإلشارات الحیویة عند المریض §

 ".روكسي"مؤشرات مستویات الذخیرة المتوفرة في سالح  §

داف القریبة، إذا كانت إلى األھـ" روكسي"سھـم توجیھ الذي یقوم بقیادة  §
 .ھـذه األھـداف ال تظھـر على الرادار

استعمل أقفال . إن منظومة التصویب في سالحك تقوم بتحدید األھـداف تلقائیا
لتقوم بتحریك " التحكم"لوحة المفاتیح و حركات الفأرة المدرجة في قائمة 

 لكي تبدأ اللعبة

الذي یوجد على سطح  Re-missionنقر مرتین على إیقونة  خالل بإمكانك بدایة اللعبة
 :مكتب وینداوز أو عن طریق الدخول إلى شریط المھـام  ثم اختیار

 Démmarer/Tous les programmes/HopeLab/Re-mission/Re-mission.  

  .اإلنكلیزیة، الفرنسیة أو اإلسبانیة: بعد تحمیل اللعبة، إختر واحدة من اللغات المتوفرة

  .إنھـاء/شاشة تسجیل بعد استعراض شاشات الترحیب، تظھـر

. إذا بقیت اللعبة ساكنة لعدة ثوان، تنطلق مشاھـد إستعراضیة للعبة بشكل تلقائي: مالحظة
  .انقر على الفأرة أو اضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتیح لوقف اإلستعراض

  .(Connexion)اختر تسجیل كي تمر إلى شاشة الوصل 

  .تسمح لك بإدخال إسم الالعبلكي تمر إلى الشاشة التي  Nouveauاختر 

لكي تقوم بتسجیل العب جدید، اعطھ إسما عن طریق نقر الحروف على الجدول بواسطة 
  ".رجوع للخلف"الزر األیسر للفأرة، أو باستعمال مفتاح 

  .Accepterعندما تنتھـي من إدخال اإلسم، اختر 

  .األساسیةالحركات : اختر الدرس األول. بعد ذلك تظھـر لك شاشة التعلیمات

  .نقترح علیك إكمال الدروس الثالثة للتعلیمات قبل الشروع في المھـام الحقیقیة

  .عندما تكون مستعدا، عد إلى قائمة اإلختیارات األساسیة

في المرات القادمة، حین تقوم بتحمیل إسمك المسجل، سوف تمر مباشرة إلى قائمة 
دروس التعلیمات بالتأشیر على الخیار و تستطیع مع ذلك الرجوع إلى . الخیارات األساسیة
  .المناسب في القائمة

حینما تكون متواجدا في أي اختیار، یمكنك الضغط على مفتاح ھـروب : مالحظة (Esc)  
.كي تعود إلى الشاشة السابقة  
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  التحكم

  القوائم

  

 وضیفة لوحة التحكم

Retour إنتقاء اإلختیار الحالي 

Esc الخروج من القائمة الفرعیة الحالیة 

 أسفل/تحویل اإلختیار إلى أعلى األسھـم أعلى و أسفل

 الیسار/تحویل اإلختیار إلى الیمین الیمین و الیساراألسھـم 

Supp حذف حرف 

  

 اللعبالتحكم خالل 

  

  لوحة التحكم و التحكم عن طریق الفأرة  وضیفة

  الزر األیسر للفأرة  1ارمي بالسالح 

  الزر األیمن للفأرة  2ارمي بالسالح 

  ~المفتاح   تغییر السالح

 Wالمفتاح   زیادة السرعة

   S المفتاح  التوقف

 التحكم خالل اللعبمـلخص 
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 توقف مؤقت

 ھـروب إلى الیسار

 تغییر السالح

 الدوران

 تثبیت الھـدف

 التحرك نحو الیسار

 التوقف

 زیادة السرعة

 الصعود

 ھـروب إلى الیمین

 التحرك نحو الیمین

 نصف دوران

 النزول

 إستعمال األشیاء

 

 الدوران إلى الیسارالدوران إلى 

 انظر إلى فوق

أسفلانظر إلى   
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 ألجسام الصدیقةا

خالیا   B  العصبیة و الخالیا     

في الدم وفي    Re-Missionتتوفر ھذه الخالیا السلیمة في لعبة  

 الجھاز اللمفاوي ،                      

و على الالعب  Roxxiو إن إصطدام الالعب بھا یغیر من مسار  

  .تجنبھا و المحافظة علیھا و عدم تحطیمھا فھي تھاجم الجراثیم 

تفرز أجسام  Bھي خالیا تنتمي للجھاز المناعي، الخالیا   :تعریفھا

مضادة في سوائل الجسم لمھاجمة المیكروبات مباشرة، أما الخالیا 

ناعیة العصبیة فھي تساعد على تنظیم الجھاز المناعي بتزوید الخالیا الم

  .بجزئیات الجراثیم الممضوغة لتنشیط الخالیا المناعیة

ال تمثل الصفائح   Re- Missionفي لعبة   : الصفائح 

  .عبر الدم Roxxiأي عائق على حركات 

تعریفھا : ھي عبارة عن خالیا دمویة تساعد على تخثر 
 الدم، و تحمي من اإلدماء الكثیر

و الغیر العادي للنزیف الدموي و ذالك من خالل انتقالھا  

عبر الجسم لمكان اإلصابة أو الجرح لتقوم بترمیمھ و 

.إصالح العطب ویتم إنتاج ھذه الصفائح في نخاع العظم   

بالكریات الحمراء یقلل     Roxxi إن اصطدام :الكریات الحمراء

  .من حركتھا

یتم إنتاجھا عن طریق الخالیا األم و األصلیة في نخاع : تعریفھا

العظم ، تنتقل عبر الدم لتنقل األوكسجین لكل أجزاء الجسم ، 

و حالة من " األنیمیا"ویؤدي إنخفاض عدد للكریات الحمراء إلى 

.وفرھا األوكسجین التعب بسبب نقص الطاقة التي ی  

  

 

 

 

 

   

       : T  الخالیا البلعمیة و خالیا 

فإن ھذه الخالیا  بإستعمال بندقیة ممیزة تستھدف بعض البكتیریا ، 

  البلعمیة و خالیا

.تقوم بمحاربتھا وبلعھا  T 

ھي خالیا تنتمي للجھاز المناعي،فالخالیاالبلعمیة تحاصر :تعریفھا 

فتقوم بتنشیط وتحفیز  Tالبكتیریا و تھاجمھا وتبتلعھا ، أما الخالیا 

                      مختلف أجزاء الجھاز المناعي
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العظم فقط ویمكنھا  تتواجد ھذه الكریات في نخاع: الكریة الدھنیة

    Roxxiعرقلة حركات

في اللعبة یجتمع اللمف في مستعمرات و  ):اللمف(الخالیا اللمفاویة 

في حقل المعركة ، یتجھ نحوھا   Roxxiینقسم بسرعة و عند دخول 

اللمف بسرعة و یسبب لھا أضرارا،  بعضھا جد عدائیة و یقاوم ھجمات 

  .أسلحة الشیمیو بأكثر قوة 

و أیضا  Hodgkinیظھر اللمف في أمراض ھودجكین : تعریفھا

، و یمكنھ االنفصال و  non Hodgkinienاالمراض غیر ھودجكینیة 

عمرات جدیدة ، ینتج اللمف من العقد أو اإلنتقال عبر الجسم لیكّون مست

  .الغدد اللمفاویة 
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ألجسام العدوةا  

یوجد عدة أنواع من البكتریا التي    Re Missionفي لعبة  : البكتریا

فبعضھا یرتطم بالجدار لترتد نحو   Roxxiتعمل على مضایقة  

المتصاص طاقتھا   Roxxiروكسي لمھاجمتھا ، ونوع أخر یلتصق بـ 

.  

البكتریا، عبارة عن مكونات أو أجسام مجھریة وحیدة الخلیة :  تعریفھا

تتسبب في العدید من األمراض ، كما توجد بعض األنواع من البكتریا 

.الغیر الضارة و أنواع أخرى لھا دور نفعي یعود على الفرد بالفائدة   

البكتریا قاتلة و بالنسبة ألفراد یمتلكون جھازا مناعیا ضعیفا ، تعتبر 

.بعض األحیان في   

في اللعبة ، الخلیة السرطانیة من ورم دماغي : خالیا األورام المخیة

.كل المستویات یمكنھا االنتقال عبر   

و تتولد عنھا خالیا لھا القدرة على التحكم بھا ، قد تلتصق كتال 

من ھذه األورام المخیة في األنسجة المحیطة التي تتشبث بھا 

بنسختھا ( Roxxiلھا القدرة على التضاعف و تھاجم 

  تتواجد حرة تسبح بكل طالقة ، لتھاجم، كما یمكن أن ) المضاعفة

Roxxi   من خالل تصویب الرمیات علیھا .  

ھي عبارة عن نمو غیر عادي لخالیا سرطانیة في الدماغ : تعریفھا 

سرطانات ثانویة متنقلة تغزو كل  یمكنھا أن تستنسخ نفسھا لتكون

.ات جدیدة في مناطق عدة أنحاء الجسم تتولد عنھا مستعمر  

 

تجتمع ھذه الخالیا في   Mission -Reفي لعبة  : خالیا ابیضاض الدم

من   Roxxi مجموعات ثم تنقسم لیتزاید عددھا ، أغلبیة ھذه الخالیا تھاجم

و  ،Roxxi iخالل اإلقتراب منھا، كما یمكنھا تصویب الرمیات في اتجاه 

تتوفر خالیا أخرى من ھذا النوع ولكن أكثر حجما وسرعة مقارنة بباقي 

وعند  Roxxiالخالیا من نفس النوع، لھا میزة المقاومة لصد أسلحة 

  .تنقلھا وفي أثناء حركتھا تتولد عنھا خالیا ابیضاض دم جدیدة

 

 

 

 

 

خالیا ابیضاض الدم، خالیا شابة تتكاثر بطریقة االستنساخ بدون توقف ، وھذا ما یضغط و یخنق : تعریفھا

ن سرطانات متنقلة، تنفصل عن بعضھا لتنتقل عبر كل  الخالیاالمعادیة المتواجدة في نخاع العظم، تكوّ

  .أجزاء الجسم
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ألجسام العدوةا  

  :قطرات المخاط، و الوحل المخاطي

ھي عبارة عن سوائل تطلقھا التعفنات البكتیریة و 

إن سقوطھا على روكسي ینقص من مستوى 

طاقتھا و التصاق الوحل المخاطي بالغشاء 

المخاطي من شأنھ إلحاق الضرر بروكسي إن 

  .ارتطمت بھ

في اللعبة الذبذبات العصبیة تظھر على شكل  :الذبذبات العصبیة

و الخوف والقلق، ) stress( ذبذبات كھربائیة ،تأتي نتیجة لإلجھاد 

 Roxxiیتم تفریغھا في الدماغ و في العمود الفقري لتلحق ضررا بـ 

 یظھر بصفة ثابتة، بینماات بعض ھذه الشحن. 

في اللعبة تنتقل ھذه الخالیا في مجموعات لتقوم : خالیا الورم العضمي

بالھجوم مثنى مثنى، قد تختفي في مناطق عدة على مستوى العظم ، 

  .بدفعة من تورمات عظمیة  برمیھا  Roxxiلتھاجم 

  

تتضاعف ھذه الخالیا على شكل مستعمرات ، تشكل سرطانات : تعریفھا

ثانویة متنقلة عبر جمیع أجزاء الجسم لتظھر في مناطق جدیدة ، تتكون 

من خالل خالیا مسؤولة عن إنتاج الخالیا العظمیة ولكن بطریقة فوضویة 

و التي تتصلب لتكون   (Ostuim)غیر محكومة ، كما تنتج مادة لزجة 

  .العظام في الظروف العادیة

عبارة عن تجمع للفضالت على مستوى القولون، یمكن  :قطع القذارة

لتتسبب في إنتانات بكتیریة  نأن تخترق جدار القولو القطع الحادةلھذه 

، و عندما تحطم روكسي تكتل الفضالت ھذا ، یتفجر إلى عدة أجزاء 

صغیرة على شكل شظایا ، و في حالة ارتطامھا بروكسي تسبب لھا 

 Roxxi جروح، كما یمكن أن تلتصق ھذه الشظایا بالدرع الذي ترتدیھ 

  فتبطئھا

  .بة، تشبھ الصخر قطعة قذارة إمتص  منھا الماء ، صل :تعریفھا 

عادة نجدھا في اللعبة محاطة بدرع من  : Reed Sternberg خالیا  

و یجب  یسمح لروكسي التصویب علیھا بدقة ، المیتة مما ال Tخالیا 

 Reedالمیتة أوال لتتمكن من إلحاق الضرر بخالیا  Tتحطیم خالیا 

Sternberg  و یمكن لھذه األخیرة أن تھاجمRoxxii  من خالل رمیھا

  المیتة أو بالبروتوبالزم Tبخالیا 

فقط تشكل سرطانات  Hodgkinھي خالیا خاصة بمرض : اتعریفھ

  .ثانویة تنفصل لتنتشر عبر الجسم و تظھر بالتالي في مناطق جدیدة

   

 

 

 

 

البعض اآلخر منھا تفتح و تغلق بشكل دوري ، وقد یحدث تفریغا لھذه الشحنات بین األقواس العصبیة 

، و یمكن التقلیل من تواتر ھذه الشحنات من خالل تشغیل طرفي االتصال الذي یعطیھ تعلیمة 

  .االسترخاء 

خالل إفرازات و تركیبات كیماویة تسمى  تنتقل السیالة العصبیة من عصب آلخر من: تعریفھا

  .بالنواقل العصبیة 

 

توجد التقرحات الفمیة على مستوى الحلق و  :التقرحات الفمیة

إن لم یتم تجنبھا ، كما تتسبب في  Roxxiتتسبب في إحداث عطب 

  . Roxxiتفجیر المخاط الذي یلحق ضررا بـ 

ھي عبارة عن التھابات تصیب األنسجة الرخویة داخل : تعریفھا

  .الفم 
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 لوحة القیادة

 مخزون الدواء

 سھـم التوجھ

 رادار

 مستوى الطاقة

  المؤشرات الحیویة

  :لوحة التحكم 

، وكذا  Roxxiتظھر على الشاشة صورة تقریبیة لجسم المریض ، و تمثل البیئة الحالیة أو مكان تواجد 

مكان تواجد الخالیا، التفاعالت الكیمیائیة، و قد تم تكبیر ھذه العناصر لیتمكن الالعب من التعرف علیھا 

  .بسھولة

 

یظھر في الركن العلوي من یسار الشاشة ، یعطي : رادار
 Roxxصورة مسحیة للمناطق المحیطة لمكان تواجد 

 
 

 اإلتجاه الحالي

 خلیة سرطانیة و بكتیریة

 اإلتجاه الحالي للجسم

 شاشة الذخیرة و اإلتصال

 خلیة صدیقة

توجھ ألقرب ھدف إن لم یظھر ھذا األخیر في حقل الرؤیة  :سھم القیادة

على الشاشة، و یتغیر لون السھم تبعا لطبیعة الھدف، فبینما السھم األحمر یدل 

على مجموعة األعداء ،فإنّ السھم األصفر یدل على وجود مخزون یمكن 

  .أنواع من الخزانات 5و یوجد . االتصال بھ و االستفادة منھ
 

 

و الذي یظھر في الركن السفلي من الشاشة و یدل على : مستوى الطاقة

  .Roxxiمستوى طاقة 

 
 

و إذا تمّ استنفاذ كل  Roxxiھذا اللوح الملون یستعمل لقیاس طاقة  :مؤشرالطاقةمؤ

  .مخزون الطاقة ، فال یمكن لھا إتمام المھمة

عندما یتم تشغیل ھذا الدرع فإن لونا أخضرا سیشع  :الدرع الواقي للطاقة

لھجمات العدو  Roxxiلیحیط مؤشر الطاقة، و كلما زاد امتصاص درع 

  .كلما نقصت حدة إشعاعھ
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یبین ھذا المؤشر مستوى حرارة  :ؤشر الحمىم

المریض في المھام التي یسعى فیھا الالعب التحكم 

تفشل المھمة عندما ال یتم .انیةفي األمراضاإلنت

التحكم في درجة الحرارة بسبب تكاثر البكتیریا التي 

  .تتسبب في الحمى

 

و .یدل ھذا اللوح عن حالة اإلحساس بالغثیانمؤشر 

كلما ارتفع المؤشر زاد اإلحساس بالغثیان، وعندما 

یقوم الالعب بمساعدة المریض على مراقبة الغثیان ، 

  .المؤشر یالحظ انخفاضا في

یبین عدد ضربات القلب في الدقیقة ، حیث النبض مؤمؤشر 

اإلجھاد، القلق و الغثیان یمكنھا التأثیر على ریتم نبض 

  .القلب 

 المؤشرات الحیویة للمریض

یشیر الجزء الظاھر في الركن العلوي على یمین : 

الشاشة عن اإلشارات الحیویة للمریض و التي تعتبر 

 .ألجل إتمام المھمة ضروریة

  

  

 

النافذة الموجودة في الركن السفلي األیمن  :مخزون األدویة 

كذخائر تزود  Roxxiللشاشة ، یمثل األدویة التي تستعملھا 

بھا أسلحتھا و یوجد عدة أنواع من األدویة المتوفرة في 

اللعبة ، كل نوع منھا یمكن أن یتوفر من خالل الكبس على 

  .زرّ معین 

 

و تمثل الذخائر المعبئة في بندقیة الشیمیو و ھي أول : بندقیة الشیمیو

دایة اللعبة من خالل الكبس على الزر في ب Roxxiالذخائر المتوفرة لـ 

  )1سالح ( الیسار للفأرة 

 

و تمثل ذخائر المضادات الحیویة المتوفرة :  بندقیة المضادات الحیویة

في بعض المھام یمكن استعمال نوعین من األسلحة حیث یشتغل الزر 

  ) 2سالح (الیمین للفأرة ألجل رمي المضادات الحیویة 

 

 

یمكن استعمال ھذا النوع من األسلحة عن بعد، لھا قوة  :الصواریخ

كبیرة، و تتسبب في خسائر فادحة للعدو یمكن استعمالھا عند توفرھا 

 على لوحة التحكم" تغییر األسلحة" زر في بعض المھام عند كبس 
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 مخزون التعبئة

 

 

 

 

من خالل استھالك  Roxxiیمكن إعادة شحن طاقة  مقویة الطاقة

بعض المقویات المتوفرة في األغذیة التي یتناولھا المریض، فكلما 

تناول المریض أكلة زادت طاقتھ،  ویختلف حجم ھذه المقویات تبعا 

  .الختالف نوعیة الطعام والكمیة المستھلكة 

ویتوفر منھا عدة أحجام و  Roxxii العادة شحن أسلحة  مقویة الذخائر

  بكمیات مالئمة لحجم المقویات  Roxxiالتي تزود 

بصواریخ الشیمیو أو بصاواریخ  Roxxiiتزود :  مقویات الصواریخ

یسمح لروكسي ) تغییر األسلحة( المضادات الحیویة و إستعمال زر 

المتوفرة في المھمة وبین ھذه بإستعمال متبادل بین األسلحة 

    .المقویات

یتم جمع ھذه األشیاء ألجل تقویة الدرع : مقویات الدرع الواقي

لتصل إذا كان العدد Roxxi الواقي مما یوفر مزیدا من الطاقة لـ 

  .المجمع كبیرا المتصاص ھجمات العدو
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 األسلحة

 

 

 

 أسلحة العالج الكیمیائي

 

 

 

.یتم تفجیرھا في أماكن تمّ تحدیدھا مسبقا خالل المھمة :قنبلة الشیمیو  

الكیمیائي األساسيو ھي سالح العالج : بندقیة الشیمیو  

.و ھي ذات نوعیة رفیعة یمكنھا رمي القذیفة بسرعة خارقة : بندقیة الشیمیو الخارقة  

تقذف الكیمیاویات لتنفجر  ویتسع حقلھا لتحطم أكبر عدد من الخالیا : صاروخ الشیمیو

.السرطانیة  

سابقتھا ، و تستعمل القوة القصوى للعالج یتواجد بعدد أقل من : صاروخ الشیمیو الخارق

.الكیمیائي  

محتویات الشیمیو ھذه جدّ مركزة تتواجد في أماكن إستراتیجیة في : كبسولة الشیمیو

الجسم لبعض المرضى ، و لتحریر محتوى ھذه الكبسوالت على روكسي رمیھا 

.بالبندقیة   

 ذخیرة المضادات الحیویة

 

 

 

 

 

وھو سالح المضاد الحیوي األساسي  :بندقیة المضاد الحیوي   

عبارة عن نوع أكثر تطورا من سابقتھا : بندقیة المضاد الحیوي الخارق

.ترمي بأكثر دقة و تحدید، و أبعد وأسرع من البندقیة األساسیة  

مقذوفاتھ المتفجرة تلتقي حول الھدف لتلحق : صاروخ المضادات الحیویة 

.أضرار جسمیة بالبكتیریا  

مقذوفاتھ من نوعیة رفیعة تضرب بشدة : صاروخ المضادات الحیویة الخارق

.بشعاع ذو فعالیة عالیة  

 مسجل البكتیریا

Marqueur Bactérien 
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.تقذف حزمة من اإلشعاعات عالیة الطاقة: بندقیة اإلشعاع  

تعید شحن أسلحة روكسي اإلشعاعیة عندما تمر من خاللھا ، كما أنھا  :عاعیة الحزمة اإلش

تحطم و تقتل كل األجسام العدوة التي تدخل ضمن حقلھا ، و میزتھا أنھا تظھر لفترة 

.وجیزة ثم تختفي و لكن یمكن إعادة إظھارھا من خالل تفعیل و تشغیل اتصال اإلشعاع  

 

 

ؤونة و المخزونالم  
یمكن لروكسي في أثناء المھمة عند استنفاذ طاقتھا و أسلحتھا أن :  ةمستودع األسلح

السالح الكیمیائي أو قنابل الشیمیو ،أ لتعوض بھا ) إن توفرت طبعا(تستنجد بھذه المئونة 

.و أي سالح آخر   

أو أكبر سرعة / وھي عبارة عن أسلحة لتفعیل األدویة بأكثر قوة و: األسلحة المتطورة 

إلى مستواه ) من بندقیة أو صاروخ( ةتستعملھا روكسي في إنتظار استرجاع األسلح

. الطبیعي  



3 



3 

 

  ذخیرة أخرى

 

 

 

. بندقیة ملینة تعمل على تلیین الفضالت الصلبة: أسلحة إضافیة   

.یعمل على التئام الجراح و تقوم بتزوید المریض بأدویة مسكنة لأللم :مسكن األلم  

.یعمل ھذا السالح على إثارة النشاط المناعي للكریات البیضاء :شیمیوكین   

  شاشات النصائح

 

 

 

یذكر ھذا االتصال المریض بتناول الدواء الكیمیائي و المضادات : إتصال الدواء 

.الحیویة و ذلك یكسب ذخائر لروكسي  

یطلب ھذا االتصال من روكسي التغذي و األكل : إتصال الطاقة

.  لتولید الطاقة لھا  

یسمح ھذا االتصال بتوضیح األعراض و اإلشارة إلیھا سواءا للمریض : إتصال التحادث 

.د العالج المناسبأو الطبیب لكي یمكنھما تحدی  

ینصح االتصال القیام بعملیة االسترخاء ألجل التحكم في الغثیان و 

القيء و التحكم في القلق اواأللم و ھي تسمح لروكسي التنقل بكل 

. سھولة في جسم المریض  

یمكن لروكسي أن تتصل بالعالم الخارجي و تتلقى التعلیمات منھم من خالل طرفي  :أطراف االتصال

و ھي عبارة عن أجسام مجھریة موزعة بأحكام في أماكن إستراتیجیة تمّ زرعھا في الجسم و . اإلتصال

ھي عبارة عن إتصال السلكي یربطھ بالطبیب، و ھناك أطراف محادثة محاطة باألعداء ال یمكنھا أن 

  .دون التخلص من ھذه األعداء و تحطیمھا تشتغل

 

وھي تعمل على تحریض وصول حزمة من اإلشعاعات في الجوار : االتصال اإلشعاعي

بسرعة، ویسمح حجم روكسي الصغیر و إمكانیتھا بتوجیھ إشاعات بكل دقة لتستھدف 

.األورام و الخالیا السرطانیة  
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زوروا موقع  HopeLabللحصول على معلومات وافیة بخصوص 
www.Hopelab.org. 


