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 ىداءاال

 بذكرؾ. إال بطاعتؾ كال تطيب المحظات إال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال يطيب النيار إليي ال

إلى مف بمغ الرسالة كأدل األمانة.. كنصح األمة،إلى نبي الرحمة كنكر العالميف سيدنا محمد صمى اهلل 
 عميو كسمـ.

اسمو بكؿ  أحمؿ إلى مف كممو اهلل بالييبة الكقار.. إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار..إلى مف
 .لؾ الرحمة افتخار... كالدم الحبيب

إلى مف كاف  ،ماـ قدمييا كأعطتنا مف دميا كركحيا كعمرىا حبا كتصميما أمف ركع العطاء  إلى
 .لؾ الرحمة ىا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب.. أمي الحبيبةؤ دعا

أريد أف أشكرؾ عمى مكاقفؾ النبيمة.. إلى ، مؿ في كؿ خطكة مشيتيالى مف أخذت بيدم كرسمت األإ
 .ةي الغاليتمف تطمعت لنجاحي بنظرات األمؿ.. زكج

كتسب قكة كمحبة ال حدكد ليا..إلى مف عرفت أإلى مف بيـ أكبر كعمييـ اعتمد.. إلى مف بكجكدىـ  
 معيـ معنى الحياة.. أخكتي كأخكاتي.

المفعمة بالبراءة.. لمحبتكـ  كالنكر.. إلى الكجكه إلى مف أرل السعادة في ضحكاتيـ.. إلى شعمة الذكاء
 (.مجد، ميس، محمد، ميراازىرت أيامي.. أكالدم )

ي أكلى ينابيع الصدؽ الصاف أمي إلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء، ـإلى التي لـ تمدى
ـ كعممكني أف ال إلى مف برفقتيـ في دركب الحياة الحمكة كالحزينو سرت، إلى مف عرفت كيؼ أجدى

 . زمبلئي كميبلتي..أضيعيـ

 .إلى الكطف المسمكب فكؽ حائط الكراىية.. إلى كؿ أركاح الشيداء األبرار

 
 الباحث

عماد عزات محمكد طنينو
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 شكر وتقدير

 أجمعيف. والكريـ سيدنا محمد كعمى آلة كصحبالحمد هلل حمد الشاكريف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو  

مف غير  وبداية أحمد اهلل كأشكر فضمو الذم مف عمي إلنجاز ىذا العمؿ المتكاضع كيسر لي طريق
 حكؿ مني كال قكة.

انطبلقا مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسرني كيثمج صدرم أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذم، ك 
الذم مدني مف منابع عممو بالكثير، كالذم ما تكانى يكما عف مد يد  يماكمعمر الر كمشرفي الدكتكر 

 متؤللئان  كعسى أف يطيؿ عمره ليبقى نبراسان  هلل بأف يسره في دربي كيسر بو أمرم المساعدة لي، كحمدان 
 .في نكر العمـ كالعمماء

 قراءة في عناء مف بدكهتك ما عمى المكقريف النقاش لجنة أعضاء أساتذتيإلى  الشكر بجزيؿ أتقدـ كما
غنائيا المتكاضعة رسالتي  . القيمة بمقترحاتيـ كا 

لى عممنا دركب في شمعة أشعؿ مف كؿإلى  كالعرفاف كالتقدير الشكر بفائؽ أتقدـ أف أنسى كلف كلـ  كا 
 .الكراـ األساتذةإلى  دربنا لينير فكره حصيمة مف كأعطى المنابر عمى كقؼ مف

 نصائحيف في كسعان  يدخرف لـ البلتي صديقاتي لجميع كالتقدير الشكر ؿبجزي التقدـ يفكتني ال كما
 .الرسالة ىذه إنجاز في لي كمساعدتيف
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 الممخص:

مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطاف في  عمىالتعرؼ  الى ىدفت ىذه الدراسة

كاس القيرم تبعا لمتغيرات نكع في متكسطات الكس ان معرفة إف كاف ىناؾ فركقككذلؾ ، محافظة الخميؿ

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ، الحالة االجتماعيةك المؤىؿ العممي، ، ك الجنسك  المرض

 مريضان ( 202منيـ ) مريضا (345كتككنت عينة الدراسة مف ) (،الكصفي )المقارفباستخداـ المنيج 

 كاستخدـ ،)المتيسرة(ىـ بطريقة العينة ـ اختيار ت مف مرضى السرطافمريضان  (143مف مرضى الكمى ك)

لجمع البيانات البلزمة كتـ التحقؽ مف  المقياس العربي لمكسكاس القيرم في صيغتو العربيةالباحث 

، حسب معامؿ الثبات كركنباخ الفا، بات الدرجة الكمية لمعامؿ الثباتثبات االداة مف خبلؿ حساب ث

 المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية جاء بدرجة متكسطة.ف أ(، كتبيف  0.842ككانت الدرجة الكمية )

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا: 

ف مستكل ا  متكسطة، ك بدرجة  الخميؿ جاءلدل مرضى الكمى في محافظة مستكل الكسكاس القيرم  فإ

يرت النتائج ، كما أظالكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ جاء بدرجة متكسطة

 -)كمى  ظة الخميؿ يعزل لمتغير نكع المرضد فركؽ في مستكل الكسكاس القيرم في محافكجك عدـ 

في محافظة الخميؿ تعزل  مرضى الكمىفركؽ في مستكل الكسكاس القيرم لدل  ال تكجدسرطاف(، ك 

ان في مستكل فركؽ دالة إحصائي ، كال تكجدلحالة االجتماعيةاالجنس، كالمؤىؿ العممي، ك  اتلمتغير 

 .الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالحالة االجتماعية لمتغيرتعزل السرطاف الكسكاس القيرم لدل مرضى 

حيث تبيف كجكد ، ( عمى متغير المؤىؿ العمميالشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ بالتفاصيؿ)مجاؿ باستثناء 

 . (بكالكريكس-تكجييي)فركؽ لصالح 



 د

الدراسة اقترح الباحث مجمكعة مف التكصيات تمثؿ أىميا في كفي ضكء النتائج التي تكصمت إلييا 

السمبية  ـالذاتية، كتغيير معتقداتي ـككفاءتي ـقدراتيإلدراكاتيـ ك  المرضى دعـ كتعزيزعمى عمؿ ال

 برامج تكعية حكؿ المرض كعبلجو. اعداد إلى إضافةالمتعمقة بالمرض كالعبلج، 
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The Level of Obsessive-Compulsive Disorder Among  Kidney and Cancer 

Patients in Hebron Governorate 

Prepared by: Imad Izat Mahmoud Tanineh 

Supervisor: Dr. Omar Rimawi 

Abstract 
This study aimed to identify the level of obsessive-compulsive disorder 

among  kidney and cancer patients in Hebron governorate , as well as to know 

if there are differences in the  obsessive-compulsive disorder averages 

according to  gender, scientific qualification and social status variables  , in 

order to achieve the objectives of the study, the researcher using the 

descriptive approach (comparative) .  

The sample of the study consisted of (345) patients, including (202)  of 

kidney patients  and ( 143 ) of cancer patients who were selected in the 

sample method (available). The researcher used the Arabic standard of 

obsessive compulsive disorder in its Arabic version to collect the necessary 

data. It has been verified that  the stability of the tool was determined by 

calculating the stability of the total degree of reliability coefficient, according 

to the stability of  Cronbach alpha equation, and the total score was (0.842) ), 

It has turned out that the arithmetic mean of the total score was found to be in 

a medium degree. 

This study has reached a set of results, the most important of which were : 

The level of obsessive-compulsive disorder at kidney patients  in Hebron 

Governorate was found to be in a medium degree and the level of obsessive-

compulsive disorder at cancer patients  in Hebron Governorate was found to 

be in a medium degree 

the results showed that there were no differences in the level of obsessive-

compulsive disorder in Hebron governorate due to the variable type of disease 

(kidney - cancer) and there were no differences in the level of obsessive-

compulsive disorder among kidney patients in Hebron governorate due to 

gender, scientific qualification and social status variables  

 



 و

There were no statistically significant differences in the level of obsessive-

compulsive disorder among cancer patients due to the gender, scientific 

qualification, and social status variables, expect  in the area of (obsession 

doubts  and attention to details) on scientific qualification variable  , where it 

was found that there were differences in favor of  (high school certificate 

(Altawjihe)  - bachelor) 

In light of the findings that the study has reached , the researcher suggested a 

set of recommendations which represented in: 

 The need to support and enhance patients' perceptions, abilities and self-

efficacy, also to change their negative beliefs about the disease and treatment , 

in addition to awareness programs about  the disease and how to treat it. 
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 :لفصل األولا

____________________________________________________ 

 :مدراسةاإلطار العام ل

 المقدمة 1.1

مف شر الكسكاس  {تعالى: اف تاريخ الكسكاس القيرم قديـ ، فقد ذكر في القراف الكريـ في قكلة 

 .  }(5( الذم يكسكس في صدكر الناس )4الخناس )

اـ الباحثيف في مجاؿ عمـ ماس القيرم مف اكثر االضطرابات النفسية جذبا ألىتك يعد اضظراب الكس

عبلج الكسكاس القيرم اىتماما بالغا مف الباحثيف  دالنفس االكمينيكي في االكنة االخيرة ، كقد شي

االكمينكييف في ىذا المجاؿ خبلؿ العقديف الماضييف ، مما فتح الطريؽ الى تكجو متفائؿ  كاالخصائييف

ة ، حيث طكر عمماء النفس اساليب سمككية لمتدخؿ في ىذا يبشاف تحسف االعراض المرض

 تيـ .ااالضطراب اتسمت بالفاعمية المتزايدة في مساعدة المرضى عمى التغمب عمى صعكب

 تحت المندرجة الفرعية التصنيفات أحد النفسية، كىك أحد االضطرابات القيرم الكسكاس اضطراب ي عد

 ىذا لمطب النفسي كيشمؿ الرابع اإلحصائي التشخيصي الدليؿ تصنيؼ ضمف فئة اضطرابات القمؽ

 ذلؾ إلى عنو كيؤدم رغمان  متكرر بشكؿ الفرد ذىف في أك دكافع صكر، أك أفكار، ظيكر االضطراب
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 ألعماؿ تكرار اإلنساف إلى يؤدم األفكار، مما تمؾ إبعاد كمحاكلة الفرد، لدل ترالتك  مستكل ارتفاع

 كبخاصة القياـ بالطقكس، الكسكاسية األفكار تمي أف دكف القيرم، السمكؾ قيرية نجد كبصكرة معينة،

 العمرية باختبلؼ المرحمة القيرم الكسكاس انتشار اضطرابات معدؿ الكسكاسي كيختمؼ الشؾ مع

كتظير  البمكغ، بداية أك المراىقة سف في ىذا االضطرابات يبدأ حيث الجنس باختبلؼ ككذلؾ  فةالمختم

 American Psychiatric) األطفاؿ عند يظير كأحيانا اإلناث، لدل عنيا الذككر لدل أعراضو مبكران 

Association, 1994) . 

د المجتمع لكف التكجد اف اضطراب الكسكاس القيرم مف االضطرابات ذات االنتشار بيف افرا

% في المجتمع العصابي كبنسبة 3احصاءيات دقيقة حكؿ حجـ انتشاره ، اذ يقدر كجكده بنسبة 

 ( .pollak:1987% في المجتمع العاـ )0.05

 مف بعض األحياف في المريض يعاني كقد قيرية فكرية كأعراض كساكس كجكد المرض ىذا كيتضمف

 الذم -المفيد كغير المعقكؿ غير- مف التفكير نكع ىك القيرم كالكسكاس، اآلخر دكف العرضيف أحد

مثؿ  التفكير ىذا بسخافة المريض اقتناع كالشعكر مع الكعي مف جزءا كيحتؿ دائما يبلـز المريض

 (2014)سعيد، بدأت الحياة كيؼ في التفكير أك نابية جمؿ ترديد تكرار

 الشخص قكية مف برغبة االضطراب ىذا زكيتمي سمككيا،ن  مرضان  القيرم الكسكاس اضطراب كيعتبر

 حتى عنو، رغمان  الشخص، كتأتي يرغبيا ال مكررة، أفكار كجكد ككذلؾ كأفعالو، دكافعو عمى لمسيطرة

 الشخص ىي أفكاره، كيقـك األفكار ىذه أف الشخص كيعمـ منيا، كالتخمص إبعادىا محاكلتو بعد

 ،قمقو تخفؼ األفعاؿ ىذه نظران ألف عنيا متناعاال يستطيع ال قيرية أفعاؿ بعمؿ المرض بيذا المصاب

 تكرار إلى القيرم بالكسكاس يستدعي المريض مما أخرل مرة يعكد ثـ محدكدة لفترة يخؼ القمؽ كىذا

 بعض أف إلى إضافة كالمادية المعنكية كقتو كخسارتو إضاعة إلى تؤدم قد بيا مبالغ بصكرة أفعاؿ

 .(2009 غا،دني )األالب الضرر إلى تؤدم القيرية األعماؿ
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 عبلجية ككسائؿ فكرية ان يستعمؿ طرق كاف حيث اإلنساف بظيكر كالمرض الصحة مشاكؿ ظيرت

 العممي التفكير كبتطكر يعيشيا، كاف االجتماعية التي الحياة ككضعية تتبلءـ األمراض لعبلج بسيطة

 الصحية لمظكاىر تفسيره في زيقيةالميتافي الطرؽ عف ابتعد الفرد ،كالحسية التجريبية القكاعد عمى المبني

 إلى أدل مما ،لمفرد الصحية الحياة تعقدت أخرل جية كمف جية، تيدده مف كانت التي كالمرضية

 مرض بينيا كمف ،مزمنة كأمراض حادة، أمراض معدية، أمراض تصنيفيا األمراض باختبلؼ ظيكر

 التطكر نتيجة الثانية، العالمية الحرب المزمف كبعد الكمكم كالسرطاف كالقصكر الدـ كضغط السكرم

 السالفة األمراض عنو كنتج األفراد صحة تدىكر إلى أدل مما العالـ، الذم شيده اليائؿ الصناعي

 تيدد كما زالت كانت التي المزمنة األمراض أشكاؿ مف شكبل المزمف الكمكم القصكر الذكر، كيمثؿ

 طمب في الفرد المصاب تياكف إذا اصةخ المكت إلى خطكرتيا درجة لتصؿ البشرم الكائف حياة

 جنسيـ باختبلؼ الفئات االجتماعية مختمؼ يصيب قد المرض ىذا أف عمما الطبية، المساعدة

  .(2009)نكاؿ، كاالجتماعي كالتعميمي كاالقتصادم الثقافي كمستكاىـ كأعمارىـ،

 مشكمة الدراسة 1.2

سرطانية كالكمى باعتبارىما مف األمراض الميددة لقد كجد الباحث اىتمامنا كبيرنا في أمراض األكراـ ال

ا مف الزاكية النفسية،لمحياة، كما يصاحبيا مف تأثي كعمى ضكء ذلؾ فإف الباحث يرل أف  رات كخصكصن

األمر يستدعي ضركرة دراستيا بشكؿ أعمؽ ، كمنيا المجتمع الفمسطيني، كأف أكؿ تمؾ الجيكد البد أف 

كضكعية حكؿ معدؿ االنتشار لتمؾ األعراض النفسية ألكسكاسيو  يركز عمى تككيف معمكمات كصفية م

عمى مختمؼ أنكاعو، كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات مثؿ الجنس  الكمىفي أكساط مرضى السرطاف ك 

سة لمعرفة مستكل الكسكاس كمف ىنا أراد الباحث أف يقكـ بدرا ،كالمؤىؿ العممي كالحالة االجتماعية

كمعرفة أىـ األعراض النفسية ألكسكاسيو   ،الكمى في محافظة الخميؿمرضى السرطاف ك القيرم لدل 
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مف ىنا جاءت مشكمة الدراسة لمكشؼ عف مستكل الكسكاس . التي يعاني منيا مرضى السرطاف كالكمى

 القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿ.

 أىداف الدراسة 1.3

 .الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿمرضى معرفة الفركؽ في مستكل الكسكاس القيرم لدل  .1

 .معرفة مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى تبعا لمتغير )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي( .2

معرفة مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف تبعا لمتغير )الجنس، العمر، المؤىؿ  .3

 .العممي(

 أسئمة الدراسة 1.4

 ؟ مرضى الكمى في محافظة الخميؿمستكل الكسكاس القيرم لدل ما  .1

 ؟ مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿما  .2

حسب متغيرات  مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿىؿ يختمؼ  .3

 الجنس  كالمؤىؿ العممي، كالحالة االجتماعية ؟

حسب متغيرات  ي محافظة الخميؿمستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف فىؿ يختمؼ  .4

 الجنس  كالمؤىؿ العممي، كالحالة االجتماعية ؟

 ؟نكع المرض رحسب متغي مستكل الكسكاس القيرم في محافظة الخميؿىؿ يختمؼ  .5

 فرضيات الدراسة 1.5

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػال  " .1

 .كمى في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الجنس "القيرم لدل مرضى ال

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػال  " .2

 .القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي "
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تكل الكسػػػكاس ( فػػػي مسػػػα ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ة" ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػ .3

 .القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية"

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػال  " .4

 .القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الجنس "

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة إحصػػػائية ةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػال  " .5

 ."لخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العمميالقيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة ا

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ة" ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػ .6

 .الجتماعية"القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة ا

( فػػػي مسػػػتكل الكسػػػكاس α ≥ 0.05) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػال  " .7

 ."ظة الخميؿ يعزل لمتغير نكع المرضالقيرم في محاف

 أىمية الدراسة 1.6

تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تتناكلو، حيث تتناكؿ مستكل الكسكاس القيرم  لدل  

كالكمى في محافظة الخميؿ، كما أنيا اىتمت بفئة تعاني مف مرض مزمف كخطير  مرضى السرطاف

السرطاف، كما كتتضح أىمية مرض ييدد حياتيـ كيؤثر عمى استقرارىـ النفسي، أال كىك مرض الكمى ك 

الدراسة قي شقييا النظرم كالتطبيقي، حيث  يتطمب درجة أكبر مف االىتماـ، كذلؾ لما تمثمو ىذه 

 كبيرة مف أىمية.الشريحة ال

 األىمية النظرية:

العصر،  يتكمف أىميتيا في مكضكع أصبح ىاجس الكثير مف الناس كككنيما يعتبراف مرض .1

مف عذاب كبير لممريض كاألفراد المحيطيف بو كذلؾ نتيجة لآلالـ النفسية  بانوككذلؾ نظران لما يسب

 كالجسدية التي ترافقو.
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ة مرضى الفشؿ الكمكم المزمف كالمقيديف بالعبلج بالغسيؿ أنيا دراسة حديثة تسمط الضكء عمى فئ .2

في ضكء بعض المتغيرات، حيث أف  وكالذيف يعانكف مف كساكس قيريكالمرض بالسرطاف الكمكم 

ىذه الفئة لـ تحظ مف قبؿ بالشكؿ المطمكب مف الدراسات السابقة حسب عمـ الباحث، كبالتالي 

 يرم لدل ىذه الفئة كالمتغيرات المرتبطة بيما. محاكلة إضافة رصيد معرفي عف الكسكاس الق

يتكقع الباحث أف تسد ىذه الدراسة ثغرة في التراث البحثي كتضيؼ إلى المعرفة المتكافرة فيما  .3

يتعمؽ باالستجابات النفسية المرضية لؤلعراض الجسمية كالفركؽ الفردية بيف المرضى كبيف غير 

دل تأثير نكع اإلصابة بالسرطاف كالكمى في حدة المرضى، كالفركؽ بيف الذككر كاإلناث، كم

األعراض النفسية، كىي مجاالت تحتاج إلى الكثير مف الدراسات لتمحيص المعمكمات المتكافرة 

 كاقتراح المزيد مف الدراسات كالبحكث. ،كاإلضافة إلييا،مف قبؿ 

صائييف كالمرشديف إثراء المكتبة العربية بمثؿ ىذه الدراسة النادرة التي ستككف مرجعا لؤلخ .4

 النفسييف.

 األىمية التطبيقية:

تتعمؽ بما قد يستفيد المتخصصكف في عمـ األكراـ كفي مجاؿ العبلج كاإلرشاد النفسي كالميتمكف  .1

بالتعامؿ مع مرضى السرطاف مف مثؿ ىذه الدراسات في معرفة األعراض النفسية التي تعترييـ 

ة النفسية لزيادة كفاءة التأىيؿ كالعبلج، كىذا ما ككيفية التعامؿ مع أكلئؾ المرضى مف الناحي

 ينطبؽ عمى مرضى الكمى أيضان.

قد تمفت نتائج الدراسة نظر كزارة الصحة كصانعي القرار إلى التركيز عمى الجانب النفسي، كذلؾ  .2

أك تعييف مختصيف كأطباء نفسييف داخؿ أقساـ الغسيؿ الكمكم ،نحك االىتماـ بتدريب الطاقـ الطبي 

 كأقساـ المستشفيات عامة. ،ضى السرطاف خاصةكمر 
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ف في المجاؿ النفسي، كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى الحالة النفسية التي ك قد يستفيد منيا العامم .3

 يككف عمييا مرضى الكمى كالسرطاف، كالتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في الكسكاس القيرم.

يستفاد منيا في عبلج كتأىيؿ مرضى قد يستفاد مف نتائج الدراسة مف خبلؿ تكظيفيا بطريقة  .4

 الكمى كالسرطاف.

 حدود الدراسة 1.7

  .محافظة الخميؿ الحدود المكانية:

 .2017/ 2016العاـ الدراسي  الحدود الزمانية:

  .في محافظة الخميؿلكمى كالسرطاف مرضى ا الحدود البشرية:

 صطمحات الكاردة بالدراسةاقتصرت الحدكد المفاىمية عمى المفاىيـ كالم الحدود المفاىيمية:

اقتصرت عمى أدكات الدراسة كدرجة صدقيا كثباتيا، كعمى عينة الدراسة اإلجرائية: الحدود 

 كخصائصيا كالمعالجة االحصائية المستخدمة

 مصطمحات الدراسة 1.8

ك يقـك أف يبدم أراء كرغبات أىي نكع مف االمراض النفسية يتميز باضطراب ب الوسواس القيري:

كبغير إرادتو كىك مع معرفتو أنيا ال تتفؽ كالمنطؽ مع قكاعد المجتمع  ،كحركات رغما عنو بأعماؿ

 .(2005العامة، فإنو ال يقدر عمى عدـ إيذائيا أك التحرر مف القياـ بيا )دكيدار،

ىك تدىكر تدريجي ال رجعة فيو في كظيفة الكمية، حيث ال يستطيع الجسـ التخمص الفشل الكموي: 

مميات االيض كغير قادر عمى المحافظة عمى تكازف الماء كاالحماض كالمكاد الكيميائية مف مخمفات ع

 .(2015في المعدؿ الطبيعي كبالتالي تزيد مف مستكل اليكريا كالنيتركجيف كالكارياتينيف بالدـ )مقداد،

يجمع بينيا عدد  ،مرض المئوف عمراض التي تزيد ىك عبارة عف مجمكعة مف األمرض السرطان: 

التي تتمثؿ  (D N Aكينجـ السرطاف عف خمؿ في المادة الكراثية الجسينية ) ،مف العكامؿ المشتركة 
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في خبليا االنساف الجزء المسؤكؿ عف السيطرة عمى نمك الخبليا كتكاثرىا، فخبليا جسـ االنساف تتكاثر 

إما يؤدم الى  (D N Aبشكؿ منتظـ كبطيء لكف في حالة السرطاف يحدث خمؿ في المادة الكراثية )

ما  ل،تصارع زائد في نمكىا كانتشارىا كمف المعركؼ أف الخبليا السرطانية بعكس خبليا الجسـ االخر  كا 

مكانياتياالى استنزاؼ   .(2008،)تايمكر طاقاتيا كا 
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :سابقةاإلطار النظري والدراسات ال
 

 الوسواس القيري 2.1

 :كمنيا ىذه التعريفات بعض نأخذ أف يمكف القيرم، الكسكاس تعريؼ حكؿ النفس عمماء آراء تعددت

 نو أفعاؿأب الوسواس القيري ICD/10النفسية ) لؤلمراض الدكلي لمتصنيؼ العاشر المرجع يعرؼ

 بشكؿ ذىف الشخص عمى تطرأ اتأك اندفاع صكر أك أفكار ىي الكسكاسية كاألفكار متكررة، قيرية

 نيافإ ذلؾ جدكل، كمع مقاكمتيا بدكف عادة المريض كيحاكؿ تثير االنزعاج، ما كغالبا كنمطي، متكرر

 سمككيات فيي القيرية أك الطقكس أما األفعاؿ كريية، كغالبا إرادية النيا كك  رغـ الخاصة أفكاره تعتبر

 كيقـك تيا،ذا حد في مفيدة مياـ انجاز عمييا رتبيت متعة كالتيا ذا في تحمؿ كال متكررة نمطية

 معنى ال سمككو بأف المريض يدرؾ ما كغالبا .كقكعو ال يحتمؿ ما حدث مف ككقاية غالبابيا المريض 

 (. ICD/10محاكالت كثيرة لمقاكمتو ) كيبذؿ لو تفسير كال

 

 



11 

 :تعريف الوسواس القيري 2.1.1

 :العربية المغة في الوسواس معنى 2.1.1.1

 لغة، أف الكسكسة، كجدنا العربية، المغة معاجـ في " كسكاس " لكممة المغكم المعنى معرفة أردنا إذا

 الكسكاس " أما (بكسر الكاك) " كسكاسان  " ك " كسكسة " نفسو إليو كسكست فيقاؿ النفس، حديث ىي

 ،) ناصر مكدالصحاح )مح مختار كحسب " كسكس " كس " أك " األصؿ مف االسـ فيك) الكاك بفتح("

 أيضان  كىي الحمي، بصكت تقاؿ بالفتح " كسكاس "فإف) أبادم الفيركز الديف مجد (المحيط كالقامكس

 كىك الصياد ىمس ككذلؾ العكض، :ىك لمكسكاس آخر المحيط معنى القامكس كيضيؼ الشيطاف، اسـ

 يختمط داء،السك  غمبو مف يحدث مرض الكسكاس أف يضاؼ الكسيط، المعجز ، كفي بفريستو يتربص

 فبلف كسكس :يقاؿ كأف خفيان  كبلمان  كمـ كىك " كسكس " لمفعؿ آخر معنى يضاؼ كما الذىف، معو

 .(2003ىندم،  أبك (خفيان  كبلمان  أم كممة فبلنان 

 :اصطالحا القيري الوسواس معنى 2.1.1.2

 فتشغؿ مو،كتعط السكم السمكؾ في تتداخؿ متكررة بانو أفكار الوسواس القيري (2009يعرؼ االغا)

 يممؾ كال السركر، لو تجمب ال بتصرفات لمقياـ كيضطر عنو، غريبة تبدك كيشعر بنكازع المريض ذىف

 شيئان  تعنى ال كقد ذاتيا، في معنى ليا يككف ال قد الكسكاسية كاألفكار عنيا، عمى التخمي القدرة

يتأمؿ  كيظؿ منو، إرادة دكف اليـ يحمؿ كىك السخؼ، منتيى في تككف ما ككثيران  بالنسبة لممريض،

 .لو بالنسبة المكت أك بالحياة يتعمؽ األمر ككأف كيفكر،

 كيحتؿ ان،دائم المريض يبلـز الذم المفيد كغير المعقكؿ غير التفكير مف : ىك نكعالوسواس القيري

 كممات أك نابية جمؿ تدكيف مثؿ ،التفكير ىذا بسخافةالمريض  اقتناع مع الكعي كالشعكر مف جزءان 

 .(2009)الدفاعي، المريض ذىف في ركف
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حصارم  قيرم سمكؾ في النفسية الطاقة تبديؿ بأنو :القيري الوسواس (2006) كيعرؼ الخالدم

 ،الكجداف تأرجح تناقض ضد كدفاع كتستخدـ األنا، عمى غريبة متكررة كأفعاؿ بأفكار يتميز اضطراب

 القيرية. كأفعالو الحقيقية ألفكاره لةالدال الشخص يفيـ كال القرارات، اتخاذ عف العجز إلى يؤدم

 أفعاؿ أك فكرية بطقكس القياـ عمى تجبره كساكس مف يعاني شخص بأنو (2004 (محمد كيعرفو

 .السارة غير الحصارية األفكار كلدتو الذم القمؽ مستكل لخفض محاكلة في اليديف معينة كغسؿ ظاىرة

 قيرية، بطريقة األنا تغزك كممحة كاندفاعات متعاقبة كافكار صكر ىي عبارة عف الوسواس القيري:

 يشعر وإشكاؿ نمطي أك رئيسية لقكاعد طبقا تؤدل كمتكررة ىادفة فيي سمككات القيرية االفعاؿ أما

 (.2003عمييا)سعفاف، مجبر أنو الفرد

االضطرابات  هيمثؿ اضطراب الكسكاس القيرم مشكمة كبيرة لؤلفراد المصابيف بيذ-: الوسواس القيري

بيذا  بالمصابيففراد المحيطيف مر عند الحد، بؿ يكثر ىذا االضطراب عمى األ يتكقؼ األكال

 األافراد كىك يحدث نتيجة لصراعات داخمية كخارجية، كىذا االضطراب، يحكؿ حياة ، االضطراب 

 (2003)أبك ىندم، اكيستنفد طاقاتيـ في أفكار كأفعاؿ ال فائد مني،ال يطاؽ  ان المصابيف بو جحيم

 ستحكذتبلزمو ك تك  المريض لدل كقكة بتكرار ظيرت إجبارم، كسمكؾ متسمطة : فكرةلوسواس القيريا

 معنكية كال لغرابتو كسخفو، كتبعده و،كعي رغـ امقاكمتي يستطيع كال عميو، انفسي تفرضك  عميو،

 بإلحاح نفسو، كيشعر بو تكسكس ما قاـك إذا كالتكتر بالقمؽ كيشعرلديو كيشعر بعدـ فائدتو  مضمكنو

 (.2002،)جبؿ بو لمقياـ داخمي
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 :القيري الوسواس مرضى صفات 2.1.2

 كتحكؿ ،اليكـ في ساعة مف أكثر طكيبلن  ان كقت كتستغرؽ كالتكتر القمؽ القيرم الكسكاس عراضأ تسبب

 معظـ باآلخريف، كيدرؾ عبلقاتو في أك االجتماعية حياتو في كتؤثر بعممو الفرد قياـ بيف كبير بشكؿ

 حالة ليست كأنيا ،أفكارىـ ككليدة عقكليـ مف تأتي كساكسيـ فأ القيرم بالكسكاس فيالمصاب فراداأل

 عف اعماؿ زائدة ىي بيا يقكمكف التي القيرية االعماؿ كأف ،الحياة في حقيقية مشاكؿ بشأف زائد قمؽ

غير  مالوعأك  مفاىيمو أف القيرم بالكسكاس المصاب الشخص يدرؾ ال كعندما معقكلة، كغير الحد

 الكسكاس عراضأ كتميؿ البصيرة، بضعؼ المصحكب القيرم بالكسكاس المرض ىذا يسمى عقبلنية

 ال التي الخفيفة الخكاطر بعض ككنو يعدك ال كبعضيا الكقت، مركر مع كالضعؼ التراجع القيرم إلى

 بعض يكف ،عمى المريضان شديدان ضغط األخرل عراضاأل بعض تسبب بينما ،التفكير كالعمؿ تعيؽ

 قد المذاف كالقمؽ االكتئاب ىمياأ كمف هكثير  نفسية ألعراض ان مصاحب ىذا المرض يككف قد األحياف

كالعنؼ  دمافكاإل كؿاأل اضطرابات مراضأك  التكحد، مراضأ يضاأك  الكساكس أكيمييما يسبقيا

 (2009)الدفاعي،

 :مظاىر اضطراب الوسواس القيري 2.1.3

نفس العيادم )اإلكمينيكي( تعتمد في كصؼ أعراض الكسكاس القيرم كما كل كحظ أف أغمب كتب عمـ ال

ف أثناء معالجة كدراسة الحاالت المرضية النفسية، حيث أف أغمب ك عمى ما يبلحظو األطباء النفسي

أعراض ىذا المرض تتسـ بطابع التفكير كعقاب الذات، فاإلسراؼ في غسؿ اليديف يقترف عادة بخكؼ 

مما يمكف تفسيره بأف ىذا االغتساؿ تطيير رمزم لدكافع كرغبات آثمة  ،شاذ مف القذارة كالتمكث

أما عقاب الذات فيبدك أف  ،مكبكتة، كبذا يككف االغتساؿ حيمة تكفيرية لمتخفيؼ مف شعكر خفي بالذنب

أك يسرفكف في إقامة الشعائر  ،لى حرماف أنفسيـ مف مباىج الحياةالمصابيف بيذا العصاب يميمكف إ

 (. 2009أك ينسحبكف مف الحياة كينقطعكف لمتنسؾ )راجح، كالعبادات 
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ا التردد كالحيرة كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار بسرعة أك  ككذلؾ تتضمف أعراض الكسكاس القيرم أيضن

في الكقت المناسب، ككذلؾ االرتياب كالشؾ الزائد في نكايا اآلخريف، كالمثالية كالتمسؾ المتصمب 

سيطرة  كما تتضمف  كالرغبة الشديدة في الكماؿ ،تزاـ الصاـر بالقكاعد كالمعاييربالفضيمة كالقيـ، كاالل

يرية االندفاع كالرغبة الجامحة الق الى ،مما يؤدمفكرة معينة عمى المريض كأف يعتقد بأنو إنساف قذر

د كغسؿ اليديف باستمرار كالقياـ بحركات معقدة كطقكس حركية معينة كأف يغسؿ الي ،لمقياـ بعمؿ ما

اليسرل قبؿ اليمنى، ك كذلؾ مف أعراض الكساكس أيضا المخاكؼ المرضية كالخكؼ مف المرض، 

يغمب عميو أف يككف كثير العناية ،كالشعكر بعدـ الطمأنينة كالشعكر بعدـ الكفاية في عبلقاتو باآلخريف 

 (.2007بالتفصيبلت)رضكاف،

 :أشكال الوسواس القيري 2.1.4

لحاح بإصرار لمفرد الحدكث عاكدت التي الكسكاسية األفكار  - أ  غير أفكار تككف ما الغالب كفي كا 

 .مزعجة بؿ أفكار سارة

 مف أك خميط األفعاؿ بعض تكرار إلى مساقان  نفسو الفرد يجد استحكاذية أك قسرية أك قيرية أفعاؿ - ب

 مع ،رضالم جراثيـيحمؿ  نوأ الفرد كاعتقاد القيرية أك االستحكاذية األفعاؿ مع الكسكاسية األفكار

 .(2004 محمد، (باستمرار اليد لغسؿ القيرم الميؿ

شديدة  كساكس أحيانان  التسمطي االضطرابب المصاب تنتاب خاصة أشياء مف الخكؼ كساكس - ت

 إذا رأل فمثبلن  العيف، رؤية يراىا أك يقربيا أك يممسيا أف يحب كال خاصة، أشياء يخشى أف قكاميا

أحد الحاضريف   بو يصيب ألف مضطر يشعر أنو ألنو ،لفكرا عمى أمامو مف يرفعيا أف ألح سكينان 

  .(2005) دكيدار،  الى االنتحار بيإك يعمد أ

 :لمكسكاس كىي بالنسبة كالقير، الكسكاس يتخذىا التي األشكاؿ عف الحديثة الدراسات بعض كشفت لقد
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 أنو أك ،تاـ غير زاؿ ما الفرد أتمو الذم العمؿ عف أفكار عف عبارة كىي :الوسواسية الشكوك .1

 ثـ يعكد الباب يغمؽ كأف المرضى، مجمكع مف %75 عند الكسكاس ىذا كجد كلقد دقيؽ، غير

 .ال أـ أغمقو ىك ىؿ ليتساءؿ

 تتركز حكؿ ما الغالب في األفكار مف المتناىية سمسمة عف عبارة كىك : الوسواسي التنكر .2

 .المرضى مجمكع مف %34 عند النكع ىذا كجد المستقبؿ، أحداث

 ما، تتراكح بعمؿ لمقياـ قكم دافع كجكد كمؤداه %17 عند النكع ىذا كجد  :الوسواسية لدوافعا .3

 .كاالجرامية الخطيرة األعماؿ إلى كالتافية البسيطة األعماؿ بيف ما األعماؿ ىذه

فقداف  مف يخافكف كانكا حيث العينة مجمكع مف %26 عند كتكجد : الوسواسية المخاوف .4

 .الحرج االجتماعي ليـ تسبب سكؼ أشياء مؿبع كالقياـ ،السيطرة

 عند كيكجد ، متخيمة أحداث أك كقعت ألحداث ذىنية صكر عف عبارة كىي : الوسواسية الصور .5

 (.2004العيسكم، (العينة مف 5%

 يعكد قيرية كىناؾ أفعاؿ العادة، في الجريمة إلى تقكده كال صاحبيا عمى ضررىا يعكد السابقة األشكاؿ

 إلى يؤدم ما ىذه األشكاؿ كمف لممجتمع، المضادة القيرية باألفعاؿ كتسمى جتمعالم عمى ضررىا

 :ذلؾ

 :القيرية السرقة .1

 المشاعر تأثير ىذه تحت كأنو الحاد كاالضطراب كالحيرة بالخطر دائمان  يشعر الذم الشخص بيا يقـك

 عمى يقدـ كتجعمو وتسيطر عمي خاصة لفكرة فريسة بو المصاب فيقع باآلخريف، األذل إيقاع إلى يميؿ

 أف غير كمف يدفعو، الذم حقيقة الكاقع أك لذلؾ سببان  يدرم أف غير مف الفرصة لو أتيحت كمما السرقة

 الذيف األغنياء مف المرض بيذا يككف المصابكف األحياف مف كثير كفي يسرقو، لما حاجة في يككف
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 أف أحد يتصكر ال اجتماعية أكساط مفك  التي يسرقكنيا األشياء عمى لمحصكؿ اإلمكانيات لدييـ تتكافر

 (2009السرقة)االغا، عمى أفرادىا أحد يقدـ

 :القيرية الحرائق إشعال  .2

 بعد كالسركر كيشعر بالراحة منيا اليدؼ أك لمدافع معرفة دكف المريض بيا يقـك القيرية كالسرقة كىي

 .(2003 ،احمدلآلخريف ) أذل مف حقؽ مما بالرغـ إتيانيا

 :لوسواس القيريأسباب ا 2.1.5

 الى اف مف العمماء فريؽ يذىب حيث القيرم، الكسكاس اضطراب نشأة كراء الكامنة األسباب تتبايف

 يمكف ىذا االضطراب، فالفرد تككيف في السبب ىي البيئية العكامؿ أف يرل آخر أسبابو كراثية كفريؽ  

 كراثية عكامؿ القيرم يرجع إلى نشأة الكسكاس أف يرل ثالث القيرية، كفريؽ المسالؾ ىذه يتعمـ أف

لى المرضي كاالستعداد ىناؾ  أف بيئية كقد اتفؽ مجمكعة مف العمماء عمى عكامؿ مف ناحية، كا 

 (.2003التالي )سعفاف، النحك عمى ذكرىا يمكف القيرم لمكسكاس األسباب مف مجمكعة

 :أسباب وراثية  2.1.5.1

 لمعامؿ الكسكاس القيرم أف اضطراب ظيكر يف لمكراثة كاضح تأثير كجكد عديدة دراسات أكضحت

 الحاالت مف %90 في رئيسي كسبب الكراثة تظير أف حيث بو، لئلصابة أساسي دكر الكراثي

 عائمة أفراد بيف القيرم بالكسكاس اإلصابة نسبة أف الدراسات القيرم، كما أثبتت بالكسكاس المصابة

 بنسبة مقارنة % 35 إلى االضطراب نسبة تصؿ حيث العادم، المجتمع بيف أفراد منيا أعمى المريض

 .(2003)سعفاف، المجتمع أفراد بيف %3إلى 1%

 :أسباب بيئية  2.1.5.2

 بالحياة كثقافية تتعمؽ اجتماعية بظركؼ يرتبط القيرم الكسكاس ظيكر أف الباحثيف مف الكثير يرل

 الطفكلة فترة خاصة في ،كالحماية التقبؿ كمشاعر العاطفي كالدؼء الحب مف كالحرماف األسرية
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 لدل القيرية األعراض في تككيف ان كبير  ان دكر  تمعب األبناء لتنشئة الكالدية االتجاىات أف حيث المبكرة،

 يشجع أف المحتمؿ كمف اكتساب صفاتيـ الخاصة، عمى ىـءأبنا يشجعكف ما غالبا فاآلباء .الطفؿ

 بذلؾ يقكمكف كقد لدييـ، كتنميتيا السمات تعمـ ىذه عمى ىـءأبنا قيرية سمات يظيركف الذيف اآلباء

 ، أبنائيـ شخصية في الخاصة السمات تظير حيف يشعركف باالرتياح حيث مقصكدة غير بطريقة

 بعض كجكد يفضؿ نوإ حيث القيرم، الكسكاس ظيكر عف كؿؤ مس الحديث الفمف اف المجتمع كيرل

ىذه  كتتحكؿ مرغكبة، أمكر كىي الينداـ، في كالتدقيؽ كالدقة كالنظافة التنظيـ مثؿ السمات القيرية

 السمة كتصبح فييا تنقمب بصكرة أكثر أك سمة في الشخص يبالغ عندما اضطراب إلى السمات

 (.2006مفيدة ) الخالدم، تككف أف مف بدال كالجيد لمكقت مضيعة

 :بيئية-أسباب وراثية  2.1.5.3

 أف حيث يرجحكف القيرم، الكسكاس منشأ في كالبيئي الكراثي االتجاىيف بيف الباحثيف مف فريؽ يجمع

 كراثي ىك ما بيف الفصؿ مف السيؿ ليس كأنو الفرد، تككيف في يكمف القيرم لمكسكاس الرئيسي السبب

 تعممو نتيجة القيرية االنفعاالت في لكنو ينغمس كالديو، فع المرض يرث ال فالمريض بيئي، ىك كما

 الكراثي بضعفو الفرد يكاجو حيث انفعاليا، ناضجيف د غيرأفرا المرضى أف يبلحظ الكقت كبنفس منيـ،

 (.2011االضطرابات )البنائي، بيذه اإلصابة كتسبب المؤثرة، الظركؼ الخارجية تمؾ نضجو كعدـ

 :أعراض الوسواس القيري 6.2.1

 تشخيص فإف األمريكية الرابع الصادر عف جمعية الطب النفسي كاإلحصائي التشخيصي لمدليؿ كطبقان 

 مقتحمػة بأنيػا الكسػاكس كتعػرؼ دفاعػات قيريػة، أك كسػاكس كجػكد يتطمػب القيػرم الكسكاس طراباض

 سػمككية أنيػا عمى فتتعرؼ القيرية الدفاعات أما بالكرب، شعكران  أك ممحكظان  قمقان  كتسبب مبلئمة، كغير

 لقكاعػد ان طبقػ أك لكسػكاس، اسػتجابة أك ألدائيػا مػدفكعان : نفسػو الشػخص يجػد عقميػة أفعػاؿ أك متكػررة،

 ( 2005جكدة، (متصمبة



17 

  :سمات الشخصية الوسواسية 7.2.1

 بعض في مظاىر بارزة القسرية األفعاؿ أك المتسمطة الكساكس بعصاب المصاب الشخص عمى يظير

 اآلخريف، مع في عبلقاتو الكفاءة بعدـ كالشعكر الطمأنينة، بعدـ شعكر غالبان  فمديو الشخصية، سمات

 مقبكؿ، أك معركؼ مخطط االنحراؼ عف بسيكلة يقبؿ كأال بالتفصيبلت، لعنايةا كثير يككف أف كيغمب

 يزعجيـ ما كثيران  كلكنو اآلخريف كراء صداقات المصاب يسعى الطمأنينة بعدـ بشعكره ذلؾ لصمة

 القرارات اتخاذ في القدرة كضعؼ كالتكجس الشؾ كالحذر عميو كيغمبو الصارم الكثيرة كبقكاعده بعناده

 مبلطفة في كاضحة تبدك عالية، مثالية شكؿ عمى أحيانان  فيو االنحراؼ نرل كالتردد، كقد كالتأرجح

في  نفسو يجيد كقد ،كأكالده أىمو تجاه كاجباتو بعض في مقصران  يككف كلكنو اآلخريف، المتطرؼ عمى

 س مفالنف لحرماف كيميؿ البالغة كيقظتو الضمير محاسبة مف كبيران  عنتان  كيمقى جزاء، دكف العمؿ

 لكنيـ غير فضبلء قـك الكسكاسيف إف " : أكبمر يقكؿ الصدد ىذا كفي مبرر، دكف الحياة مباىج

 .(1997مياسا،النفسية ) الفرد صحة عمى دليبلن  دائمان  ليس الرفيع الخمؽ أف يكضح كىذا سعداء،

 :التسمطية باألفكار القيرية األفعال عالقة 8.2.1

 مف%( 95 -%90)مف أكثر  العظمى الغالبية فإف التسمطية ارباألفك القيرية األفعاؿ عبلقة أما

 مثبلن  األيدم ففعؿ غسؿ ،صحيح أيضان  كالعكس وتسمطي بأفكار مصحكبة تككف القيرية األفعاؿ حاالت

 السبيؿ ىك األيدم المتكرر غسؿ كيككف ،التمكث أك بالنظافة متعمقة تسمطية ألفكار مصاحبان  يككف

 تككف القيرية  ؽقالتأكد التح إعادة كأفعاؿ األفكار تمؾ مف قميبلن  لكك  المريض، ليستريح الكحيد

عادة التأكد ، كجو أتـ عمى ما فعؿ بإتماـ تتعمؽ كشككؾ ألفكار مصاحبة  أيضان  ىي ىنا التحقؽ أك كا 

لحاح حدة مف لمتقميؿ الكحيد السبيؿ  القيرم الفعؿ بيف الرابطة كلكف كعي المريض، عمى الشككؾ كا 

ف مف المنطؽ، بشيء متسمة دائمان  تككف ال لتسمطيةا كاألفكار  بؿ، فييا مبالغان  الرابطة منطقية كانت كا 

 نفسو المريض يجد كأف الظاىرتيف بيف المنطقي مف الربط نكع أم ىناؾ يككف أال أحيانان  يحدث
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 فييا افريس التي السفينة تغرؽ ال لكي الميؿ طكاؿ قدميو أطراؼ أصابع عمى كاقفان  البقاء إلى مضطران 

 تسمطية، بأفكار مصحكبة غير فييا القيرية األفعاؿ تككف حاالت ككذلؾ ىناؾ البحر، ظبلـ فيه أكالد

 مف المريض ويعرض ما كأما ، الراحة مف شيئان  تعطيو أنيا إال ألفعالو المريض تفسير لدل يككف كال

 :كما يمي تككف النسب فإف قيرية أعراض مف النفسي الطبيب عمى الكسكاس القيرم اضطراب

 .المرضى مف %99.28 نسبة في فقط تسمطية أفكار .1

 .المرضى مف %11.31 نسبة في فقط قيرية أفعاؿ .2

 .المرضى مف % 40 نسبة في نفسو الكقت في تسمطية كأفكار قيرية أفعاؿ .3

 أفكاران  ككنيا ناحية مف األعراض نكعية أساس عمى القيرم الكسكاس اضطراب مرضى تقسيـ كنستطيع

 النفسي الطبيب إلى بسببو المريض يذىب ما )كليس معان  القسميف أك فقط قيرية أفعاؿ أك فقط تسمطية

 - :إلى الغربية الدراسات حسب كذلؾ) عكاشة دراسة في كما

 % .9 نسبتيـ كتبمغ فقط تسمطية أفكار مف يعانكف مرضى .1

 % .1 نسبتيـ كتبمغ فقط قيرية أفعاؿ مف يعانكف مرضى .2

 .(2003)ابك ىندم، %90 نسبتيـ كتبمغ قيرية كأفعاؿ تسمطية رأفكا مف يعانكف مرضى .3

كما  ICD\  10اقسام اضطراب الوسواس القيري حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية  2.1.9

 يمي: 

 ،في مضمكنيا كثيران  تتبايف كىي بعينة فعؿ تيافإل نزكات أك أفكار عمييا تغمب قيرية اضطرابات .1

 مف بالخكؼ المثاؿ سبيؿ عمى امرأة تتعذب فقد ، الشخص إلى بالنسبة مزعجة تقريبان  دائمان  كلكنيا

 غير بكاسطة المضمكف أك ، تحبو الذم طفميا لقتؿ االندفاع مقاكمة في ما يكمان  تفشؿ قد أنيا

 كرائيا مف طائؿ أفكار ال مجرد األفكار تككف كأحيانان  ، متكررة ذىنية بصكرة عنيا كالغريب البلئؽ

 في الحاسـ غير كىذا التفكير ، التقدير عسيرة احتماالت في فمسفي كشبو نيائيان  ال تفكيران  تتناكؿ
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 عمى القدرة انعداـ كعادة يصاحبو ، كثيرة أخرل كسكاسية اجترارات في ميما عنصران  يعتبر البدائؿ

 الكسكاسية بيف االجترارات كالعبلقة، اليكمية الحياة في ضركرية كلكف بسيطة قرارات اتخاذ

 فقط قيرم كسكاسي لتشخيص اضطراب األكلكية كتعطى ، خاص بشكؿ كثيقة عبلقة ئابكاالكت

  (ICD/10 ) اكتئابي غياب اضطراب في تستمر أك االجترارات فييا تظير التي الحاالت في

 حكؿ األفعاؿ القيرية أغمبية تدكر) كسكاسية طقكس ) قسرية أفعاؿ عمييا تغمب قيرية اضطرابات .2

 عنو ينجـ يحتمؿ أف معيف كضع تأميف مف المتكرر التحقؽ أك ) اليديف ؿغسي خاصة ( النظافة

 مف عادة خكؼ يككف يكجد الكاضح السمكؾ ىذا ككراء ، كالترتيب النظاـ مف التحقؽ أك خطر،

 ىذا لمنع رمزية مؤثرة أك غير محاكالت الطقكس ىذه كتككف ، منو أك الشخص ضد يصدر خطر

 كبطء تردد أحيانان  كيصاحبيا ،يكـ كؿ طكيمة ساعات القيرية سالطقك  أفعاؿ تستغرؽ كقد الخطر،

ف كانت ،الجنسيف بيف متساك بشكؿ تشيع عامة بصفة كىي، شديداف  نشيع اليديف غسيؿ طقكس كا 

 (ICD/10 )بيف الرجاؿ أكثر تكرار دكف ، البطء يشيع حيف في النساء بيف أكثر

 :عالج الوسواس القيري 02.1.1

 :عضويالعالج ال 2.1.10.1

 نكعية العبلج مف المختص الطبيب يقرره لما كفقان  البلزمة، الطبية الكسائؿ استخداـ طريؽ عف

 أك كالقمؽ مستكل التكتر كتخفيض االضطراب أعراض عمى لمسيطرة كذلؾ يحددىا، التي كبالجرعة

 كصحتو كفاءتو كالعضمي، كزيادة العقمي باالسترخاء المريض شعكر كزيادة لو، المصاحب االكتئاب

 .(2003، القريطي) الوسائل ىذه بين ومن الجسمية،

 العالج بالعقاقير  -1

 مما المصاحبيف لمكسكاس، كاالكتئاب التكتر مف التقميؿ في كاالكتئاب لمقمؽ المضادة العقاقير تفيد

 ىذه استطاعت االجتماعي، كقد بنشاطو االستمرار في كيرغب مقاكمتو، عمى قادرا المريض يجعؿ
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 العقاقير حديثا ظيرت كقد ،اجتماعيا يتكيفكف كتجعميـ المرضى مف الكثير آالـ تخفض أف العقاقير

 فافريف، بركزاؾ، انافرنيؿ،( العصبي السيركتكنيف المكصؿ زيادة خاصية ليا كالتي لبلكتئاب، المضادة

لبلكتئاب  المضادة األخرل بالعقاقير مقارنة الكسكاس القيرم عبلج في فاعميتيا أثبتت كقد ،)لستراؿ

 الخالدم،الحجار) استعماليا المرضى يكقؼ عندما الظيكر تعاكد ما غالبا الكسكاسية األعراض كلكف،

2006 ). 

 :الكيربائي العالج -2

 كأفكاران  اكتئابية حادة أعراضان  العصابية االضطرابات فييا تصاحب التي الحاالت مع غالبان  كيستخدـ

 .(2003، طييالقر انتحارية ) أك سكدائية

 :الجراحي لعالجا -3

 أنكاع كافة بعد استنفاذ كذلؾ الشديد، كاالكتئاب القيرم كالكسكاس المزمف القمؽ حاالت في كيستخدـ

 العصبية األلياؼ الجراحي بقطع العبلج كيتـ جدكل، كالكيربائية دكف كالكيميائية النفسية العبلج

 الخاصة الكيربائية ؼ الدائرةتكق إلى يؤدم مما، كالثبلمكس المخ في الجبيي الفص بيف المكصمة

 .(2003القريطي،  (باالنفعاؿ

 :العالج النفسي  2.1.10.2

 النفسي العالج بالتحميل ( أ

جمػكد  بسػبب مػف العػبلج طكيمػة لفتػرة يحتػاجكف القيرم الكسكاس مرضى أف النظرية ىذه أصحاب يرل

 رفػض، كمحػاكالت األفكار اتكقكة ميكانيزم لمدفاعات، حشد أك بالكراىية المعالج يكاجو كقد دفاعاتيـ،

 المسػتمر كػالتغير القيػرم الكسػكاس مرضػى عنػد عػبلج الصػعكبات مػف العديد المعالج يكاجو ما كغالبا

 بحيػث مثاليتػو حػكؿ المػريض كتمركػز كبيػر بشكؿ مع شخصيتو المرض كتداخؿ المريض أعراض في
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 أمػبل البعض قبؿ مف يستخدـك  ضيؽ، نطاؽ في العبلج ىذا كبالتالي يستخدـ .بالتنازؿ إقناعو يصعب

 (.2011المريض )البنائي، آالـ مف األعراض كالتقميؿ تخفيؼ في

 العالج السموكي المعرفي ( ب

 %70 حػكالي الدراسػات أف كجػدت حيػث المعرفػي السػمككي العػبلج ىك األنجح إف العبلج القكؿ يمكف

 القيػرم السػمكؾ عػديؿت إلػى العػبلج مػف النػكع ىذا لمعبلج ييدؼ خضكعيـ عند يتحسنكف المرضى مف

 أسػمكب كخاصػة التعػريض أسػمكب إلػى باإلضػافة التصػكر، طريػؽ التقنيػات عػف مػف العديػد باسػتخداـ

 بعػد كاالتسػاخ القيػر، طقػكس يثيػر االسػتجابة الػذم لممكقػؼ المػريض تعػريض عمػى اإلفاضػة القػائـ

 رضػكاف،) كػالتنظيؼ ادةالمعتػ التجنػب بطقػكس مف القيػاـ منعو أك إعاقتو يتـ نفسو الكقت كفي الغسيؿ،

2009.)  

 :النظريات المفسرة لموسواس القيري 2.1.11

 :المدرسة التحميمية 2.1.11.1

 – عميو أطمؽ كما- أك القيرم الكسكاس نشأة في دكرا تمعب المبكرة الجنسية الخبرات أف فركيد يرل

 كالبخؿ بالنظاـ تتميز لتيا الجنسية الشرجية كالغرائز الكسكاسية الشخصية بيف كيربط القيرم، العصاب

 يتخذىا العصاب التي لمصكر أف إلى فيذىب كالنرجسية، القيرم العصاب بيف فركيد يربط كالعناد، كما

 فتقـك الصكرة غير ىذه في األنا يقبمو أف يمكف ال نرجسي بإشباع النيا تقـك لؤلنا كبيرة أىمية القيرم

 بككنو ،غيره مف بأنو أحسف يشعر النيا تجعمولذاتو  حبو بإرضاء المريض يحيكيا التي الكساكس

 منيما كؿ مجمكعتيف إلى فركيد عند القيرم العصاب أعراض جدا، كتنقسـ ان حساس أك جدا ان نظيف

 تككف في أم -كالتكفيرات كاالحتياطات التحريمات مف حاالت تككف أف إما فيي مع األخرل، تتناقض

ما -سمبية صكرة  (.2003رمزم ) سعفاف، ستار تحت غالبا ريظي بديبل إشباعا تككف أف كا 
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 درجة عمى نوأكب ،حي كضمير رفيع خمقي مستكل ذات نياأب الكسكاسية الشخصية فركيد كصؼ كقد

 الجنسية الخبرات تمعبو الدكر الذم 1913 عاـ األخيرة كتاباتو في فركيد ناقش كقد االستقامة، مف

 فييا جنسية لخبرة الشخص تعرض دث نتيجةأنيا تح ذكر حيث ،القيرم العصاب نشأة في المبكرة

 ذكريات يكبت فإنو الجنسي النضج إلى يصؿ المبكرة، كعندما طفكلتو في المريض عمى جنسي عدكاف

 أك األفكار مف بأنكاع المكبكتة الفكرة ىذه مف نفسيا بحماية المبكرة، كتقكـ الذات الجنسية الخبرات تمؾ

كالدـ  الجركح مف كالخكؼ الناس، مف كالخكؼ النجاسة، مف كؼالخ :مثؿ أك المخاكؼ القيرية األفعاؿ

 (.2011)البنائي،

 الكالدية االتجاىات بسبب تنشأ الذاتي، كالنقد لمضبط فييا مبالغ صكر ىي القيرية األعراض أف حيث

 عمى يعمؿ مما المبكرة، طفكلتو منذ المسؤكليات كالقرارات الطفؿ تحميؿ إلى تميؿ التي السكية غير

 االجتماعية العكامؿ أف ككذلؾ ،العصابية ميكلو التكفير فتتطكر إلى حاجتو ثـ كمف بالذنب، رهشعك 

 كتحمؿ الفكر انشغاؿ أف كيؤكد األبناء، لدل القيرية األعراض كتنمية ظيكر في دكرا تمعب كالثقافية

 لدل ينشا قيرمال الكسكاس لذلؾ فاف ،القيرم لمتطكر طيعا الفرد الطفكلة يجعؿ فترة في المسؤكليات

النمك  تعكؽ التي البيئية العكامؿ تمؾ الخصكص كجو كعمى كالثقافية، االجتماعية الظركؼ بسبب الفرد

 (2006لمطفؿ )الخالدم، السميـ النفسي

 قائـ كمرض ،1895، 1894 عامي في األمراض بقية عف القيرم الكسكاس عزؿ " فركيد " أف كيذكر

 طقكس نمطي بشكؿ اإلتقاف المتكرر نمكذجي، نحك عمى فركيد، لدل القيرم السمكؾ كيتضمف بذاتو

 .الخ .... المبلبس اليديف، كتغيير كغسؿ لمسرير، كالذىاب اليكمي، السمكؾ في لطائفة

 حيث الكسكاس القيرم، باضطراب ترتبط ميكانيزمات ىناؾ فإف النفسي التحميؿ نظرية ضكء كفي

 العزؿ، في تمثمت القيرم كالتي الكسكاس ككيفية شكؿ تحدد دفاعية )حيؿ( آليات ثبلث فركيد " كصؼ

 السرية، كىكذا الشرجية الدفاعات لمدفاع ضد ضركرية الميكانيزمات كىذه العكسي، كالتككيف كاألبطاؿ،
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 داخمية نفسية لصراعات أعراض إال يى ما التحميمية النظرية لدل القيرم كالسمكؾ الكساكس أف يتضح

 أفكاره عفلمتعبير  نسبيان  آمنة طريقة فييا الفرد يجد الشرجية المرحمة في دالفر  خبرات نتيجة المنشأ،

 .(2005 )جكدة، المكبكتة كمساعيو

 :منظور المدرسة السموكية 2.1.11.2

 االشتراط االجرائي

 فاالشتراط السمكؾ، بعد يحدث ما عمى سكنر كيركز النفس عالـ إلى اإلجرائي االشتراط جذكر ترجع

 خفض في فعؿ أم نجح إذا اإلجرائي، ضكء، االشتراط كفي عمييا، المترتب كالناتج بةاالستجا بيف يتـ

 كتكراره ىذا السمكؾ تثبيت كيتـ يعززه، فإنو القمؽ أك الخكؼ

 كالسمكؾ الخكؼ تدعيـ كاستمرار اكتساب (المرحمتيف ذات النظرية1939 عاـMowrerماكرر تبنى كقد

 عاـ تعديبلت عمييا أدخؿ القيرم، كقد الكسكاس رابكاضط المرضية المخاكؼ التجنبي( لتفسير

 يثير بمثير اقترانو نتيجة بالخكؼ، أكال المحايد يرتبط الحدث أف النظرية ىذه كتفترض ، 1960

 كاألفكار األشياء تكتسب الشرطية، العمميات كمف خبلؿ .القمؽ أك االرتياح بعدـ الشعكر بطبيعتو

 استجابات تتطكر العممية، مف الثانية المرحمة كفي .الراحة بعدـ كرإثارة الشع عمى القدرة الصكر ككذلؾ

 كيدعميا متعددة، شرطية مثيرات تثيره الذم الراحة كعدـ بالقمؽ الشعكر التجنب لتقميؿ أك اليركب

 (.2011)البنائي، نجاحيا

 السموك االجتماعية

 السمكؾ ركتر يفسر الشخصية، ـالتعم نظرية مف نشا ركتر الذم لدل االجتماعي التعمـ اتجاه ضكء في

 ركتر يؤكد كبالتالي .المتغيرات ىذه فيو تحدث السيككلكجي الذم كالمكقؼ كالمعرفة الدافعية خبلؿ مف

 كيكتسب بالمعاني مميئة بيئة في يحدث السمكؾ ألف المكقؼ خبلؿ االجتماعي أىمية التفاعؿ عمى

خبلؿ  كمف البعض، بعضيا عمى تؤثر لتيكا السابقة الخبرات خبلؿ مف البيئة ليذه الفرد مغزل
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 تفسير في كمبلحظة اآلخريف القدكة دكر ندكرا عمىاب أكد كقد .إشباعيا إلى يسعى التي الحاجات

 كيرجع كمتعمـ مكتسب أنو القيرم عمى الكسكاسي السمكؾ تفسير يمكف االتجاه ىذا ضكء كفي .السمكؾ

 في ىاما دكرا كالتردد التصمب مثؿ سمات الكالديف بكتمع الطفكلة، مف األكلى الخبرات إلى الغالب في

 األعراض ىذه تككيف في الرئيسي الدكر ليا تأثيرات الكالديف فإف ذلؾ إلى باإلضافة .األعراض نشأة

 الزائدة كالحماية كالنقد القسكة مثؿ ،معينة اجتماعية تنشئة استخداـ أساليب إلى اآلباء ميؿ خبلؿ مف

تطكر  في تساىـ األحداث البيئية راتشماف أف زائدة. كيرل كليةؤ مس بناءتحميؿ األ إلى باإلضافة

 لمكالديف التي يككف األسر في أكثر تظير القيرية األفعاؿ أف لكحظ حيث القيرم، الكسكاس اضطراب

 عمى تنشئتيما ثـ نقدا شعكرا كأكثر كأكثر تحكما أكثر كيككناف مرتفعة، معايير يمتمكا أف إلى نزكع

 (2003عمى السكاء )سعفاف ، كالتافية الميمة األشياء عمى التدقيؽك  التشديد

 النظرية السموكية

 السمكؾ التي تفسر المبادئ في التعمـ نظرية ضكء في القيرم الكسكاس اضطراب فك السمككي يفسر

 سمكؾ أم شأف القيرم شأنو كالكسكاس السكم، غير السمكؾ تفسر التي المبادئ نفسيا ىي السكم

 القمؽ، إثارة عمى القدرة ليا تككف الكسكاسية األفكار فإف ، كبالتالي التدعيـ شركط تحت البيئة مف فتعمـ

 عمبلن  أف الشخص يكتشؼ عندما تحدث القيريةاالعماؿ ك  ،ياتعمم تـ قد مف السمكؾ جديد نمط أم

 فإف ، القمؽ يؼتخف في الفائدة كبسبب كتدريجيان  القمؽ مف يخفؼ قد الكسكاسية مرتبطان باألفكار معينان 

 في التعمـ نظرية عمى السمككية النظرية تعتمد لمسمكؾ المتعمـ النمكذج خبلؿ مف ثابتان  الفعؿ يصبح ىذا

 لمقمؽ شرطيان  منبيان  تمثؿ أنيا عمى الكساكس إلى ىذه المدرسة تنظر حيث ، القيرم الكسكاس تفسير

ان  محايد منبيان  السابؽ في كاف بعدما االشتراط خبلؿ عممية القمؽ أك بالخكؼ مرتبطان  أصبح

  .(2009االغا،(
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 :المنظور الفسيولوجي 2.1.11.3

 تؤدم كيربائية كجكد بؤرة أساس عمى الفسيكلكجية النظرية ضكء في القيرية كاألفعاؿ الكساكس تفسر

 ـل إف النغمة نفس كتكرر تتعطؿ االسطكانة كما تماما االندفاع، أك الحركة أك الفكرة نفس تكرار إلى

 بكافة اتصاؿ عمى كتككف مستمر، نشاط حالة في البؤرة الكيربائية أخرل كىذه نغمة إلى الفرد يحركيا

 ىذه تقاـك القشرة بقية ألف الفكرة ىذه صحة عدـ لممريض يتبيف كلذا قشرة المخ، في الكيربائية الدكائر

 تاريخ لمرضى كجكد كىي يةالفسيكلكج العكامؿ دكر تثبت براىيف عدة ىناؾ أف الدراسات البؤرة كترل

 تشبو لدييـ أعراض تظير الصرع مرضى بعض كأف الكالدة، أثناء باإلصابة القيرم الكسكاس

 زيادة عف كشفت الكسكاس القيرم مرضى في الدماغ لمناطؽ األيضي النشاط دراسات كأف الكسكاس،

 نكعيةغير ال لشذكذاتا مف العديد إلى كجكد باإلضافة غيرىا عف المناطؽ بعض في األيضي النشاط

 (2007المرضى )حمكدة، ليؤالء الدماغ تخطيط نمط في

 النظرية المعرفية 2.1.11.4

 تكقعات القيرم لمرضى الكسكاس كار أف فيرل القيرم، الكسكاس ألعراض معرفية تفسيرات عدة قدمت

كالتصرفات  األفعاؿ مف دلعدي النتائج السمبية تقدير في نيـ يبالغكفأك  السمبية، لمنتائج عادية غير عالية

 قد أدل إذا مما الشؾ يساكره فالمريض حيطة، أك شؾ صكرة في كيظير بالخطر يرتبط الكساكس

 فيي القيرية ينبغي، أما الطقكس كما عمؿ أداء مف سيتمكف أنو أك مثبل، الغاز كإطفاء ضركريا عمبل

 كىك متبلـز ثالكث ىناؾ أف  الفعؿ كيرل طريؽ عف كالكساكس الشككؾ لتيدئة محاكالت عف عبارة

 .(2000 )بيؾ، كالطقس القيرم كالكسكاس المرضي( )الخكؼ الرىاب

 يتمسككف الكسكاس القيرم مرضى أف  Mcfall & Wollersheinككلرشف  ماكفكؿ مف كؿ كيرل

 لكي الحاالت، جميع التامة في الكفاءة يممؾ أف يجب الشخص أف اعتقادىـ مثؿ خاطئة، بأفكار
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 أف يجب الكماؿ تحقيؽ في أف الفاشؿ االعتقاد األخرل الخاطئة األفكار كمف باالىتماـ، جديرا يصبح

 .(1990معينة )بياف كاخركف، سحرية بطقكس منعيا يمكف الككارث كأف يعاقب،

 األفكار مف معينة أنماطا تثير كمنبيات المقتحمة تعمؿ الكسكاسية األفكار أف سالككفسكس كيرل

 ما إذا خاصة مزاجي اضطراب إلى تؤدم المقتحمة األفكار ىذه فإف التاليكب .السمبية التمقائية

 فااألساسي لممحركتاف الذات كلـك بالمسئكلية الشعكر مف كؿ كيعد .الفرد معتقدات مع تعارضت

 عف مسئكلة تككف قد يابان المريض يعتقد التي األفكار أف حيث الكسكاس القيرم، مريض لمعتقدات

 (.Salkovskis, 1985)  أضرار كقكع

 الكسكاس في اضطراب أساسية أىمية ذات المعرفية العكامؿ أف إلى المعرفية النظرية أصحاب يشيرو

 تصكران  1988 عاـ بارلد كما قدـ معيف، لنمط مظير إال ىك ما القيرم الكسكاس فاضطراب القيرم،

 نظريتو كتبدأ ميمان  ان دكر  لمسيطرة إدراؾ الشخص يمعب فيو القيرم الكسكاس اضطراب ألسباب نظريا

 تييء قد كلكنيا ، مزعجة أك لحكحة تصبح متطفمة ال أفكار تراكدىـ األسكياء معظـ بأف باالعتراؼ

 يشخص ، كبالتالي نفسو الكقت في عكامؿ عدة إذا تضافرت القيرم الكسكاس اضطراب لنمك المسرح

 كمضخمة ، كمزعجة ، مشكشة أية أفكار عمى المعرفية النظرية ضكء في القيرم الكسكاس اضطراب

 عمني سمكؾ فيك ، القيرم السمكؾ أما طبيعية كحقيقية لتصبح محرضة كتككف ، مصادفة كتحدث

 األفكار مف التتابع كىذا المعرفي، السمكؾ مف شكبلن  ، كيأخذ الفحص إعادة أك ، االغتساؿ تكرار ممثؿ

 األفكار إلى باإلضافة المزعج، ؾالسمك  إلى كيؤدم ، ، كاضطراب كبؤس ، آالـ إلى يقكد كالسمكؾ

 .(1989)بيؾ كاخركف، المستمرة مف الخسائر سمسمة ك االنيزامية،

 تفسير عند ىك الحاؿ ككما القيرم، الكسكاس الضطراب المفسرة لمنظريات السابؽ العرض خبلؿ مف

 كفقا خاصة نظر كجية مف تفسير االضطراب حاكلت نظرية كؿ أف نجد النفسية، االضطرابات غالبية

 العكامؿ أىمية عمى ركزت النظريات بعض فنجد أف نظريتيا، بناء في عميو اعتمدت الذم لؤلساس
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 كاالجتماعية البيئية العكامؿ أىمية عمى األخرل ركزت النظريات بينما الطفكلة، كخبرات النفسية

 .ضىالمر  لدل معرفي قصكر كجكد أساس عمى أخرل كفسرتو نظريات كالفسيكلكجية، كالكراثية

أف  يبلحظ الشرجية المرحمة في التثبيت إلى يعكد السبب أف التحميمية النظرية فيو ترل الكقت الذم ففي

 المعرفية فإنيا النظرية أما التعمـ، نظرية إطار في الشرطي المنبو إلى السبب ترجع السمككية النظرية

 .(2005المعرفية )جكدة،  العكامؿ إلى القيرم الكسكاس اضطراب أسباب تعزك

 نظرية عمى لبلضطراب، كاالعتماد جزئي فيـ تقديـ عمى نظرية أكردتيا كؿ التي التفسيرات كتساعد

غفاؿ كاحدة  الكامنة كاألسباب االضطراب مكتممة عف صكرة إلعطاء كافيا يعد ال األخرل النظريات كا 

 لو. أفضؿ فيـ قيؽلتح االضطراب تفسير عند محاكلة النظر كجيات ميعب االىتماـ مف بد كال كراءه،

 الفشل الكموي 2.2

 ،المرضى حياة خطكرة عمى تشكؿ كالتي في فمسطيف، المزمنة االمراض مف الكمكم الفشؿ مرض يعد

 األطباء تكصيات بعناية كاتباع معيا التعامؿ يتـ لـ إذا لممريض، الكفاة األحياف غالب في كتسبب

 قدرتيا عدـ كبالتالي الكمية كظائؼ فشؿ في عف كمكم الفشؿ ينتج حيث المجاؿ، ىذا في المختصيف

 تراكـ فيت كبالتالي الضارة، المكاد مف الدـ كالتخمص ترشيح مف الطبيعي، بالشكؿ كظائفيا أداء عمى

 الجسـ كأعضاء ألنسجة إتبلؼ إلى نياية المطاؼ في تؤدم التي الزائدة، كاألمبلح المكاد الدـ

 .(2015)مقداد، كتالم الكمكم الفشؿ مرضى كيصارع المختمفة،

 بالعبلج بالغسيؿ المقيديف المزمف الكمكم الفشؿ مرضى ذلؾ عمى (Bayat,et.al,2012)  كيضيؼ

 ىذا المرض يؤثر حيث ، مختمفة نفسية كمشاكؿ "عضكية" فسيكلكجية مشاكؿ عندىـ يتكلد ، الكمكم

 أسرتو، مف قبؿ لممريض ـالمقد االجتماعي الدعـ تأثر فإذا ، المرضى عكائؿ لدل األسرم الترابط عمى

 مثؿ اضطرابات نفسية ذلؾ عمى يترتب كبالتالي ،االحتراـ كتقدير الذاتكقمو  بالدكنية يشعره ذلؾ فإف
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 كالتي (Moran,et.al,2013:90) دراسة نتائج كضحتو ما كىذا ، كالكحدة كالعجز كاالكتئاب القمؽ

 الغسيؿ عممية خبلؿ المزمف كمكمال الفشؿ مرضى بيا يمر التي عف الخبرات الكشؼ ىدفيا كاف

 مستقببلن  الحياتية متطمباتيـ بتأدية ـلي تسمح ال بدرجة بالقمؽ مصابكف أنيـ أثبتت حيث ، الكمكم

 كارد، شيء المستقبؿ مف المرضى ىؤالء لدل يقؿ، فالقمؽ الحياة في أمميـ أف كما ، المطمكب بالشكؿ

 كالشخصية الصحية ـحياتي مجريات عمى تؤثر أبعاد خطيرة مف المرض ىذا عمى يترتب لما

 يعتقد كما نيايتيا مجيكؿ طريؽ في المريض تسير حياة كالمينية، حيث كاالقتصادية كاالجتماعية

 الكمكم الفشؿ مرضى عند السائدة النفسية اآلثار (Wang,et.al,2012,217)  كيذكر المكت،

 االنتحار، مضيفان  خطر كزيادة – الحياة جكدة انخفاض في – اإلجياد – القمؽ – االكتئاب ىك المزمف

 العمؿ، عمى كقدرتيـ لممرضى، االسرية التفاعبلت كاألدكار في تغيرات إلى يؤدم ذلؾ أف إلى

 مف نكعان  يعتبر المستقبؿ فقمؽ آخر كبمعنى مف المكت، كالخكؼ السيطرة فقداف بمشاعر ذلؾ مصحكبان 

 الحياة، في كتقدميـ النفسي كاستقرارىـ صحتيـ عمى خطران  ليا كيشكؿ المرضى يداىـ الذم القمؽ أنكاع

 قدراتيـ عمى كيؤثر لممرضى، النفسي البناء في اضطراب الى  يؤدم الحياة لضغكطات نتاج كىك

 .كالعقمية المعرفية ككظائفيـ

 الكموي الفشل أنواع 1.2.2

 : الفشل الكموي الحاد 2.2.1.1

 كظائؼ سريع في بيبكط تتصؼ التي الطبية عراضاأل مف مجمكعة بأنو الحاد الكموي الفشل يعرؼ

 كزيادة اليكريا كالنتركجيف مثؿ بالدـ النيتركجينية المركبات مجمكعة في مضطردة زيادة مع ،الكمى

 غير أك مصحكبنا يككف أف كممكف أياـ أك ساعات في الحاد الكمكم الفشؿ يحدث، الكرياتينيف

في  كشديد حاد ىبكط نتيجة الحاد الكمكم الفشؿ يحدث ما كغالبنا البكؿ مف قميمة كمية مصحكب بإفراز

 التعرض المصيؽ أك كبيرة بكمية الدـ كمية نقص إلى يؤدل شديد نزيؼ أك ،طكيمة لفترة الدـ ضغط
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ا الشفاء يمكف الحاد الكمكم الفشؿ أف مف الرغـ عمى السامة لممكاد الكمى لنفركنات  أنو إال ،منو تمامن

 (2010)أبك فايدة، العبلج تقدـ مف بالرغـ عالينا بو الكفيات معدؿ يظؿ متكقع ىك ما بعكس

نفركنات  كظائؼ فقد في كمضطردة مستمرة زيادة بأنو المزمن الكموي الفشل (2004يعرؼ مطر)و

  .بالدـ التكازف كحفظ ترشيح في لكظيفتيا الكمى فقد إلى تؤدل كالتي ،الكمى

 عمى سريعة، بطريقة يحدث غالبنا الحاد الكمكم الفشؿ ا،مزمنن  أك حادنا يككف أف يمكف الكموي والفشل

 زرع أك الدمكم الغسيؿ بدء كيتطمب بطيء مستمر تطكر في عادة يككف المزمف الكمكم الفشؿ العكس

 (.2010،ةأبك فايد (أطكؿ إعاشة فترة إلعطاء الكمية

 

يتميز  الكمى، ؿ لكظائؼكام كشبو مفاجئ تكقؼ عف عبارة :الحاد الكمكم الفشؿ (2010السنيد، (يعرؼ

 تكازف حفظ عمى مقدرة الكمى كعدـ الدـ، في الكرياتينيف كاليكريا النيتركجيف مستكيات في بارتفاع

 المفاجئ الفشؿ كيحدث ىذا الصكديـك كالبكتاسيكـ، مثؿ الكيميائية كالمكاد كاألحماض الماء كتنظيـ

 مبكران  تشخيصو ما تـ إذا عبلجو يمكف وأن في المزمف الفشؿ عف كيختمؼ أياـ، أك ساعات عدة خبلؿ

ال فإنو  حدكثو، أسباب كمعرفة  الكمكم أسباب الفشؿ فإف كبالتالي إىمالو، تـ إذا الكفاة إلى يؤدمكا 

 :إلى تنقسـ الحاد

 الكمى قبل ما أسباب  .1

 نقصال :ذلؾ أمثمة مف النفركف، تمؼ يتسبب كبالتالي لمكمى الشديدة الدمكية التركية قمة نتيجة يحدث

 الكسكر اإلثنا عشر، في القرحة كبيرة، جراحية الشديد )عمميات كالنزؼ السكائؿ، حجـ في الشديد

 تؤدم كالتي ضغط الدـ في الشديد االنخفاض أك كالجمطات القمب ىبكط حاالت الحركؽ، كالحكادث،

 بالصدمة. يعرؼ ما إلى
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 أسباب في الكمى .2

 البكؿ تجميع كتركيز عمى الكمية قدرة لعدـ ؤدمي مما ، لمكمية الحشكم الغشاء في تمؼ كسببو

 في نقص أك خمؿ نتيجة النيفركف تمؼ يككف الحالة ىذه كفي النيتركجينية، المخمفات مف كالتخمص

 الكمية تعرض الكمكية، "الكبيبات في حاد الحاد، التياب الكمكية األنابيب في نخر الكمية، أنسجة تركية

 األدكية أك "السمفا التتراسيكميف مشتقات – األمينكجميككسيد "كيةالحي المضادات أك األدكية لبعض

 ارتفاع ، االكراـ ، الفحكصات، الصدمات في المستخدمة الصبغات أك باألشعة التصكير ، السرطانية

 (.2015مقداد، (الدـ في الكالسيـك مستكل ارتقاء الحمؿ، ثناءأ الدـ تسمـ ، الدـ، ضغط

 الكمي بعد أسباب  .3

 ناتج كىذا االنسداد معان( الحالبيف أك المثانة (البكؿ مجرل انسداد نتيجة اإلصابة تككف الحالة ىذه كفي

 – البركستاتة في تضخـ أك تميؼ حدكث- سرطاني كـر- الجمطات-البكؿ مجرل في حصكة تككف عف

 إلى دميؤ  الحاد الكمكم الفشؿ أف البكؿ، كما مجرل في خمقي عيب- لمكمية المغذية األكردة في تجمط

 الماء تكازف في )خمؿ اليكريميا تسمى يسبب حالة بدكره كالذم ،الدـ في البكتاسيـك منسكب ارتفاع

 .اإلنساف جسـ في المناعة عمى جياز سمبان  تؤثر كالتي الدـ(، في كاألحماض كاليرمكنات

(Robinson,J.et,al,2012) 

 :المزمن الكموي الفشل 2.2.1.2

 إلى الكمى باإلضافة كظائؼ تعدد نتيجة كذلؾ ،الجسـ أعضاء جميع مىع المزمف الكمكم الفشؿ يؤثر

خراج تنقية في األساسية كظيفتيا  مصحكبة غير فقد تككف مضممة تككف ما كثيرنا كاألعراض البكؿ، كا 

 السكائؿ الجسـ كاختبلؿ فيمف  مختمفة أعضاء في كتظير أكالن  ،بالبكؿ كاضح تغير أك بالكميتيف بألـ

 الرئةفي  ارتشاح أك الساقيففي تكـر  كأحياننا ،الجسـفي  السكائؿ في زيادة إلى ذلؾ ؤدلكي كاألمبلح،

 كالبكتاسيـك الصكديـك أمبلح في تركيز كاضح خمؿ يحدث كما بالرئة، المحيط البمكرل الغشاء أك
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 تيجةن بالعظاـ ضعؼ إلى يؤدل الغدد، كظائؼ في اختبلؿ بالدـ ك كالبيكربكنات كالفسفكر كالكالسيـك

 يصاحب كقد الدـ بضغط ارتفاع مف المريض يشكك الدمكية، كالدكرة )د( ككذلؾ القمب فيتاميف نقص

 الصدرفي  شديد ألـ يحدث كما بالساقيف كتكـر بالتنفس ضيؽ مف ذلؾ يتبع بالقمب كما ىبكط ذلؾ

   (.2003الباز،(  بالقمب المحيط التامكر التياب غشاء نتيجة

 :المزمن الكموي الفشل عالج طرق 2.2.2

 مف كتمكينو متاحة، صحية صكرة أفضؿ في المريض إعاشة ىك الكمكم الفشؿ عبلج مف اليدؼ

 .ممكنة فترة ألطكؿ الطبيعية إلى تككف ما أقرب بحياة كالتمتع كالمجتمع، األسرة تجاه مسئكلياتو تحمؿ

 :أنواع ثالثة إلى الكموي الفشل عالج طرق وتنقسم

 ال كأنو النيائي الكمكم الفشؿ مرحمة إلى بعد يصؿ لـ المرض أف كيعنى :التحفظي العالج :أوالً 

 :خطكات في العبلج كيتمثؿ كمى غسيؿ عمؿ إلى يحتاج ال

 لعبلج أدكية ،الكجبات في المريض يتناكليا التي البركتينات نسبة خفض عمى يقـك دقيؽ غذائي نظاـ

 نسبة كالمحافظة عمى الدـ ضغط كعبلج ،اتكالفيتامين كالحديد الكمكم لمفشؿ المصاحبة األنيميا

 تناكؿ كاالبتعاد عف يكمينا، تناكليا لممريض يمكف التي السكائؿ كمية كتحديد الجسـ، في الكالسيـك

 كثيرنا كلكف ،تطكر المرض إبطاء أك كقؼ في التحفظي العبلج ينجح كقد بالبكتاسيكـ، الغنية األطعمة

 مثؿ أخرل بكسائؿ يستمـز التدخؿ الذم النيائي المزمف مكمالك الفشؿ مرحمة إلى المرض يتطكر ما

 .(2003، )عفيفي البريتكنى الغسيؿ أك الصناعية الكمية استخداـ اك الكمى زرع

 :نكعاف منيا يكجد :الصناعية بالكمى العالج :ثانًيا

 :البريتونى الغسيل أ(

 تجكيؼ البطف داخؿ البريتكنى االستصفاء محمكؿ مف لتريف أك لتر حقف طريؽ عف العممية ىذه تتـ

 كيبقى مخدر مكضعي تحت البريتكف تجكيؼ في ليف أنبكب إدخاؿ طريؽ البريتكنى( عف )الغشاء
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 منيا كيخرج ليدخؿ داخؿ البطف األنبكبة طرؼ في ثقكب عدة كجكد مع البطف خارج اآلخر طرفو

 تدريب بعد المنزؿ في أك في المستشفى العممية ىذه إجراء كيمكف ،الغسيؿ في المستخدـ المحمكؿ

 في ميكركبات أم دخكؿ عدـ تضمف الصحيحة التي الخطكات عمى العائمة أفراد أحد أك المريض

 .(2010أبك فايدة، (البطف تجكيؼ

 :الدموي الستصفاءب( ا

 ،نيائينا فشبلن كمكينا أصبحت قد الكمكم الفشؿ مريض حالة أف الطبيب يقرر عندما العممية ىذه كتتـ

 ثـ مف المريض الدـ عمى الحصكؿ يتـ العممية ىذه كفى ،دمكم استصفاء بعمؿ يقـك فأ يجب نوأك 

 بالمريض تتصؿ خراطيـ )انابيب( طريؽ عف كذلؾ ثانية مرة المريض إلى كيعاد الماكنة في يبقى

 :ثبلثة طرؽ بإحدل

 بكضع كتككف ،الغسبلت بيف بالحركة لممريض تسمح التي العادية الطريقة كىي :فستوال طريقة - أ

 إليو، كىاتاف أخرل مرة إلعادتو كاألخرل ،المريض مف الدـ لسحب إحداىا لممريض إبرتيف

لى مف الدماء تحمؿ التي بالخراطيـ متصمتاف اإلبرتاف  العممية الستحداث ىذه كتجرل الغسيؿ كا 

 فإ الغسيؿ حيث يتـ أف يمكف ال الدمكم الكعاء ىذا كبدكف ،العممية تمؾ يتحمؿ دمكم كعاء

 الغسيؿ يمكف عمؿ ال الكعاء ىذا كبدكف العممية تمؾ تحمؿ ليا يمكف ال العادية الدمكية كعيةاأل

 .2006) زيد، )أبك الدمكم

 ،كالكريد الشرياف بيف دائمة صناعية كصمة عف عبارة كىى :الشريانية الوريدية الوصمة طريقة - ب

 مرة بالكريد الشرياف يكصؿ ثـ الغسيؿ آلة بخراطيـ تكصؿ الكصمة كىذه الرجؿ أك اليد في سكاء

 .2002) رية، أبك (االستعماؿ بعد كتقفؿ الغسيؿ بعد أخرل
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مكانيا  في كتترؾ ،الترقكة عظمة تحت لينة أنبكبة غرس كىى :الترقوة تحت أنبوبة طريقة - ت

فشمت  إذا الطكارئ حالة في فقط كتستعمؿ استعماليا، عدـ حالة في الجمد سطح عمى كتقفؿ

 .1994) خضر، (لشريانيةا الكريدية الكصمة

 Cancerالسرطان:  3.22.

ف البعض يطمؽ عمية إيعد مرض السرطاف مف بيف أكثر االمراض خطكرة كفتكا بالجنس البشرل حتى 

ف يككف قد أال في حاالتو المتأخرة بعد إاسـ المرض الخبيث  اذ مف الصعب اكتشاؼ ىذا المرض 

السرطاف عمى مستكل خمية  أو، كعادة ما يبداستشرل في الجسـ، كأصبح مف غير المأمكؿ عبلج

عمييا تغير بسيط في عمميا كطريقة تحكميا فيو ، كتنجح الخمية في النمك كاالنقساـ عمى  أيطر  هكاحد

ف يككف قد تطكر أحساب الخبليا االخرل ، كفى ىذه المرحمة يمكف رؤية الكـر ميكركسككبيا ، بعد 

عضاء بعيدة  ألى إنسجة المجاكرة كربما ينتشر مك كتدمير األككبر حجمة اذا لـ يعالج كاستمر في الن

كلعؿ الخطر في ىذا المرض ىك خاصية االنتشار التي تتمتع بيا الخمية السرطانية كقدرتيا عمى 

ف ليا القدرة عمى االنتقاؿ مف مكانيا األصمي إالتغمغؿ في االنسجة المجاكرة ، كليس ذلؾ فحسب  بؿ 

حيث ،لجسـ ، كفى المكاف الجديد تبدا الخمية الخبيثة بدكرىا الخطر المدمر اخرل باعضاء األلى األإ

تنقسـ عشكائيا مككنة كرما جديدا يقـك بإتبلؼ العضك كالتأثير عمى كظائفو كبذلؾ يصبح مف غير 

 (.2003الممكف حصر المرض كالقضاء عمية مف مكاف ظيكره االكلى )الجريسي ،

يقرب ما ، ش خص المرض لدل 2008ىك شديد الشيكع، كفي عاـ  ، بؿان شائع ان كيعتبر السرطاف مرض

مف إجمالي % 13مبلييف شخص، فشكمكا ما يقرب مف  7.9مميكف نسمة، تكفي منيـ  12.7مف 

الكفيات في ذلؾ العاـ، كبالرغـ مف االعتقاد أف السرطاف مرض يصيب كبار السف في البمداف صاحبة 

مف تمؾ الكفيات كقعت في البمداف ذات الدخكؿ المنخفضة أك % 70االقتصاد األكثر ثراءن، فإف حكالي 

عمى السكاء، يخشى  لفقيرهالمتكسطة، كيصيب السرطاف كبل الجنسيف كجميع األعراؽ، الغنية منيا كا
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ما يككف ىذا االفتراض صائبنا( حكما  كثيران الناس مف تشخيص المرض، إذ يعتبره المصابكف بو )ك 

بلجو مف األسباب الكبرل لؤللـ كاالكتئاب، فعبلج السرطاف عبء ىائؿ باإلعداـ، كالمرض ذاتو كع

عمى أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالـ، كيعد المرض مف األسباب الرئيسية لفقداف القدرة 

 (.2013جيمس،)اإلنتاجية في القكل العاممة نتيجة لمكفاة المبكرة 

 كىي الخبليا، في عف السيطرة خارج كـر بكجكد زتتمي األمراض مف لمجمكعة شامؿ اسـ السرطان

 لكنيا مختمؼ، بشكؿ الخبليا ىذه الجسـ، كتعمؿ في كاألنسجة األعضاء منيا تتركب صغيرة بنيات

كمف اجؿ معالجة االنسجة المتضررة أك بنائيا ،فاف  طريؽ االنقساـ عف متشابية، بطريقة تتجدد

ة بيف مرض السرطاف كالمادة الجينية المنتقمة بالكراثة كقد االبحاث العممية المتقدمة تشير إلى العبلق

 جينات ، كىيلمسرطاف المثبطة الجيناتتكصمت االبحاث العممية الى كجكد مجمكعتيف مف الجينات ، 

 الجينات تستيقظ سبات، كعندما في حالة عادة المكجكدة لمسرطاف المكّكنة كالجينات السرطاف، مف تقينا

 فإنيا ذلؾ، شابو كما لمشمس المراقب التعرض غير لمتدخيف، نتيجة الخمية، يف لمسرطاف المكّكنة

األمراض  مف مجمكعة يشمؿ عاـ مصطمح كالسرطاف خمية سرطانية، إلى الطبيعية الخمية تحّكؿ

 كمف .الخبيثة كاألكراـ باألكراـ أيضان  تمؾ األمراض إلى كي شار أجزاء الجسـ، كؿ تصيب أف يمكنيا

 خارج النمك يمكنيا) طبيعي نمك غير (شاذة لخبليا السريع التكاثر السرطاف حددت الصفات التي

 مف كيعتبر األخرل، أعضاء الجسـ إلى كانتشارىا المجاكرة الجسـ أجزاء المعركفة كغزكىا حدكدىا

 أمراض بعد الثالث لمكفاة السبب يعتبر فمسطيف كفي العالـ، أنحاء في جميع الرئيسية الكفاة أسباب

اجمالي الكفيات  مف ٪ 11 إلى السرطاف بسبب الكفاة نسبة حيث تصؿ الدمكية األكعية كأمراض بالقم

 (.2010)كزارة الصحة الفمسطينية،
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 :CancerDiseaseتعريف مرض السرطان  3.1.2.2

: ىك عبارة عف مجمكعة مف االمراض التي تزيد عف المائة مرض، يجمع بينيا عدد مف السرطان

( التي تتمثؿ في خبليا DNAة، كينجـ السرطاف عف خمؿ في المادة الكراثية الجينية )العكامؿ المشترط

االنساف الجزء المسؤكؿ عف السيطرة عمى نمك الخبليا كتكاثرىا، فخبليا جسـ االنساف تتكاثر بشكؿ 

(، مما يؤدل الى تسارع DNAفي المادة الكراثية ) ؿمنتظـ كبطيء، لكف في حالي السرطاف يحدث خم

بعكس خبليا الجسـ االخرل، تستنزؼ  ،ئد في نمكىا كانتشارىا، كمف المعركؼ اف الخبليا السرطانيةزا

مكاناتو )تايمكر ، االنساف  طاقات  (.2008كا 

كالتي تتميز بزيادة في النمك المضطرب كغير  ،عف مجمكعة مف االمراض مرض السرطان: عبارة

ف الخبليا أربعة كىكذا ...... الخ، كما أيف ثـ تاثن السكم لمخبليا، بحيث تنقسـ الخمية الكاحدة الى

 مشكمةنحاء الجسـ، أالمتسرطنة تتميز بالعدائية اتجاه االنسجة كاالعضاء المحيطة بيا ثـ الى جميع 

 (2012)كرسكع، مستعمرات سرطانية جديدة تعمؿ عمى حساب الجسـ المصاب

عضاء الجسـ يجعميا تنقسـ أأم عضك مف : ىك التغييرات التي تحدث في الخمية الحية في السرطان

دنى تحكـ مف الجسـ عمييا نتيجة لعدة عكامؿ خارجية )مثؿ االشعاعات كبعض االصابات أبدكف 

الفيركسية كالتدخيف كتناكؿ الكحكليات كبعض العكامؿ الغذائية(، كتنمك ىذه الخبليا السرطانية مكضعيا 

كفاة المصابيف اذا لـ يتـ عبلجيا بالطرؽ الصحيحة ك تنتشر في الجسـ مسببة في كثير مف االحياف أ

 ( .2007في الكقت المناسب )خالد،

 تعريف الورم )السرطاني(: 3.2.2.2

ك خمكم جديد لدية الميؿ لبلستمرار كالنمك كقد ال يخضع لمقكانيف الطبيعية أ: ىك تشكؿ نسيجي الورم

 (.2000لمنمك )أبك زينة ،
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كراـ ف التكازف الطبيعي لمجسـ لمتكاثر بصكرة منفصمة كىذه األ: يتألؼ مف خبليا خرجت عاالورام

نيا ناتجة عف خبليا غير طبيعية خرجت عف نظاـ التكازف في جسـ المصاب يصعب السيطرة عمييا أل

 (.2011صبحت ال تؤدل كظيفتيا االساسية )السيد،أبيا ك 

 (الكـر الخبيث ،الكـر الحميد )انواع االورام: 3.3.2.2

 (BeuiguTumourورام الحميدة: )اال  32.2..4

تتألؼ مف خبليا تظؿ معزكلة عف مجمكعات الخبليا المحيطة بيا كتنمك ضمف كبسكلة محيطة بيا 

 ،سكار مستديرة كمحاطة مف جميع الجياتأكالكـر الحميد يشبو مجمكعة مف الناس يعيشكف داخؿ 

 واـ يحتؿ فسحة مف الجسـ، فانما د ومؤذم، كلكنالكتدؿ كممة حميد عمى كؿ نكع مف التكـر غير 

يسبب متاعب جانبية عف طريؽ الضغط عمى مجمكعات االنسجة المحيطة بو، ربما يقكـ بإفراز مكاد 

فعالة مثؿ اليرمكنات، كالتكـر الدىني الذم يظير تحت الجمد مباشرة عمى شكؿ فقاعة صغيرة ىك مف 

 (.2011ىذا النكع )السيد، 

 صفات االورام الحميدة:

 مكضعية يككف نمك خبلياىا بطيئا كقد يتكقؼ نمكىا فجأة عند حد معيف.كراـ أ .1

 تككف محدكدة كمحاطة مف خبليا بغبلؼ يحددىا تحديدا كاضحا مف االنسجة المحيطة بيا. .2

3. .)  يككف نسيج الكـر يشبو نسيج االـ )أم النسيج الذم حدث فيو الكـر

 المجاكرة. كراـ الحميدة الخبليا السميمة في االنسجةال تجتاح األ .4

 لى الدـ فيي ال تنتشر في الغدد الممفاكية.إال تتسرب  .5

 (.2000ال تعكد بعد االستئصاؿ )ابك زينة ، .6
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 ورام الخبيثة:األ  32.2..5

ك تنتشر عف طريؽ الدـ أنسجة المحيطة بيا تتألؼ مف خبليا تنمك بكثرة كباتساع كتغزك مجمكعات األ

 طاف.كال تبقى محصكرة، كىذا النكع يسمى السر 

نيا قد تنتشر مكضعيا أنيا قد تعكد بعد االستئصاؿ، كبأكراـ الخبيثة بسرعة معدؿ النمك، كبكتتميز األ

(Local spread،)أك ( تنتشر انتشارا عاماSystemic spreadفي الجسـ عف طريؽ األ ) كعية

اكف اخرل مف مأ( في Metastatic tumorكراـ ثانكية )ألى حدكث إمما يؤدل ،ك الدمكية أالممفاكية 

 (.2011الجسـ كمف أشير ىذه االماكف الرئة كالكبد كالمخ كالعظاـ )السيد، 

 صفات االورام الخبيثة: 

نيا ال تشبو النسيج الذم حدث أتختمؼ خبلياىا مف حيث التككيف بشكؿ عميؽ عف الخبليا العادية أم 

لكـر لؤلنسجة المحيطة، كتككف نيا غير ناضجة، كتجتاح خبليا اأك أكراـ غير متميزة( أفيو الكـر )

خبليا الكـر الخبيث سريعة النمك كالتكاثر كقد تبمغ حجما كبيرا في كقت قصير ذات حدكد غير 

كاضحة غير مغمفة مف الخارج بام غبلؼ لذلؾ يككف نمكىا غير محدكد، كتنتقؿ الخبليا الخبيثة 

ث تتكقؼ كتتكاثر مسببة كرما يشبو عضاء اخرل مف الجسـ حيأك المادة الممفاكية الى أبكاسطة الدـ 

( يعكد الكـر ثانية بعد االستئصاؿ Metastaseكؿ كيعرؼ ىذا االنتشار باسـ االنبثاؽ )الكـر األ

ذا بقيت ىناؾ خبليا مريضة لـ يتـ استئصاليا تسبب اضطرابا خطيرا في كظائؼ إبعممية جراحية 

 (2000عضاء الجسـ )ابك زينة ،أ

 بيثة ورام الخطرق انتقال األ 

 كراـ الخبيثة بثبلث طرؽ كىي كما يمي: تنتشر األ

 الطريؽ الدمكم. .1

 الطريؽ الممفاكم. .2
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 (.2000نسجة المجاكرة )ابك زينة ،االنتشار المكضعي في األ .3

 العوامل المساعدة لإلصابة بالسرطان: 3.6.2.2

 أفالتقديرات الى فتشير  األف أما كراثي ؛ أالسرطاف نتيجة خط أف كاف االعتقاد السائد في الماضي

قؿ مف جميع حاالت السرطاف يمعب فييا العامؿ البيئي دكرا ما ؛ اذ يحدث ىذا % ( عمى األ80)

لى سرطانية ، كىذا الفيـ لمتأثير اليائؿ لمعكامؿ إالعامؿ التغييرات التي تسبب تحكؿ الخبليا الطبيعية 

عمى تحديد العكامؿ التي تعرض ف يتركز أف االىتماـ يجب أى إلالبيئية تطكر مشجع ألنو يشير 

لئلصابة بالسرطاف كي يتـ تجنبيا ، كنعنى بالعكامؿ المساعدة الظركؼ كالحاالت التي تزيد احتماالت 

 ظيكر السرطاف ، كيمكننا تصنيؼ ىذه العكامؿ فيما يمى : 

 . العوامل الفيزيائية: 1

صابة بسرطاف الجمد، كما اف ف التعرض المفرط لضكء الشمس ىك مف العكامؿ العامة لمتعرض لئلإ

صابة بالسرطاف، فكجكد لى حد بعيد مف خطر اإلإنكاع مختمفة يزيد أيكنية مف التعرض لئلشعاعات األ

المككيميا )سرطاف مجمكعات خبليا الدـ البيضاء( ازداد بشكؿ ىائؿ بيف الناجيف مف القنبمة الذرية، كقد 

 (Beers,2008 )لخمس التي تبعت االنفجارلى اإظير بينيـ المرض في فترة السنكات الثبلث 

 . العوامل الكيميائية: 2

نيا تعرض لئلصابة بالسرطاف فقطراف الفحـ أيعرؼ عف الكثير مف المكاد الكيميائية الصناعية 

ككذلؾ  ،كمستحضرات الكريبكسكت )سائؿ زيتي تستحضر بتقطير القطراف( يسبباف سرطاف الجمد

خذت عف طريؽ الفـ، كذلؾ أف ا  يضا تسبب سرطاف الجمد حتى ك أي المستحضرات الزرنيخية فيتعتبر 

فأصباغ االناليف قد تؤدل الى االصابة بسرطاف المثانة في حالة ما إذا تعرض ليا الشخص باستمرار، 

ف المكاد المسببة لمسرطاف يتـ كيفترض في ىذه الحالة اف المثانة ىي العضك المعرض لئلصابة أل

ظير مؤخرا اىتماـ كبير بسبب االدلة المتزايدة عمى استعماؿ كقد  ،بكؿالتخمص منيا عف طريؽ ال
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صابتيف بسرطاف الميبؿ، إىرمكف االستركجيف الصناعي مف قبؿ النساء المريضات يزيد احتماؿ 

مياتيف االستركجيف أيد ىذا االىتماـ مبلحظة ككف البنات المراىقات المكاتي تمقت أكعنؽ الرحـ، كمما 

كلى معرضات أكثر مف غيرىف لئلصابة بسرطاف الميبؿ شير الحمؿ الثبلثة األالصناعي خبلؿ أ

المشركبات الكحكلية فمف  أما  ،ف ىناؾ انتقاؿ في التأثير مف جيؿ الى جيؿأكعنؽ الرحـ، كىكذا يبدك 

شخاص الذيف يتناكلكنيا غالبا ما يككنكف كليا اف األأالصعب تحديد التأثير الدقيؽ ليا ألسباب عديدة، 

عندما يظير السرطاف ال يعكد باستطاعتنا الجـز فيما اذا كاف بسبب  ومف مدخني السجائر، كىكذا فان

صابة بسرطاف إلقؿ مف حاالت ا%( عمى األ90السجائر، كتدخيف السجائر مسؤكؿ عف ) أك الكحكؿ

مف انكاع السرطاف  ان كبر مف الكفيات بيف الرجاؿ؛ مما يسبب نكعأالرئة الذل يسبب عددا 

Beers,2008)) 

 . العوامل البيولوجية )الفيروسات(: 3

ك مجمكعة فيركسات؛ فالفيركس أمكانية حدكث السرطاف نتيجة فيركس ما إىناؾ احتماؿ كبير في 

ف ينتقؿ مف خبلؿ العبلقات الجنسية كيسبب سرطاف عنؽ الرحـ، كما أ( يمكف HPVالحميمى البشرل)

فيك يسبب سرطاف  (EBV) ما فيركسأ، رطاف الكبدالذم يسبب س( Cنجد فيركس التياب الكبد )

 (.(Beers,2008ك ما يعرؼ بداء بكرليف أالجياز الممفاكم 

 . العوامل النفسية واالورام السرطانية: 4

ك االنفعاالت عمى أظير فرع جديد مف الطب كىك الطب السيككسكماتى الذل يتناكؿ تأثير الضغكط 

ف االمراض السيككسكماتية ترجع غالبا أ(  Wolf"ككلؼ") ك المرضى ، كيرل أاالختبلؿ الكظيفي 

ك ألضغكط المكاقؼ المختمفة في الحياة ، كىذه الضغكط التي ال تتفؽ مع تكريس الفرد الفسيكلكجي 

النفسي ، كىى مكاقؼ يحدث فييا ما يضغط عمى نفسية الفرد ، كيثير قمقة كتكتره حتى تؤثر عمى 



41 

ات كالعصارات كغيرىا ؛ مما يجعؿ الحالة االنفعالية الحكشية تأخذ مف اليرمكن دفرازات غدا  أحشائو ك 

 عضاء .ك تصاب األأليات الجسمية الداخمية فتضطرب الكظائؼ صفة االستمرار بما ال تتحممو األ

لى جانب التغير اليرمكني كيعتبره البعض إنما ا  ف العامؿ النفسي ال يعمؿ كحدة؛ ك أكيرل الباحثكف 

لمعضك، كمف ثـ فاف ىذه االضطرابات تؤثر عمى  األذلحداث إعاؿ كالمباشر في العامؿ الغبلب كالف

ف تفاعؿ العامؿ النفسي مع العامؿ ا  الجياز العصبي كاليرمكني كالحالة الجسمية لمفرد بصفة عامة، ك 

 (.1995ثر كبير في احداث االضطرابات الجسمية )عبد اهلل كرأفت، أ والكراثي كالبيكلكجي ل

 الشخصية لممصابين بالسرطان: سمات 3.7.2.2

(، كىي شخصية تتسـ Typecف الشخصية التي تتعرض لمسرطاف ىي شخصية مف النمط "ج" )إ

مؿ، كاالنفعاالت س كانعداـ األأحداث الحياة مف خبلؿ االكتئاب كاليأكتستجيب لمتكتر كالضغكط ك 

انخفاض الفاعمية كالخضكع  السمبية؛ فاألشخاص الذيف يرتفع الياس لدييـ يككف ليـ تاريخ طكيؿ مف

ك المتعة مع انخفاض الشعكر بالمسؤكلية تجاه االنجاز، كقابمية شديدة ألؤلحداث بدكف شعكر بالنجاح 

ف االفراد الذيف يتفؽ سمككيـ مع ىذه الصكرة الخاصة باليأس كانعداـ ألى إلمفشؿ، كتشير البحكث 

 (2013)قكاجمية ،كؿ أكثر عرضة لئلصابة بالسرطافاأل

 عراض السرطان:أ 3.8.2.2

ف أميما تكف االشارات المنبئة بالمرض كميما كانت الجداكؿ العادية فاف تشخيص السرطاف ال يمكف 

عراض عمى أ، لكف ىناؾ بعض التظاىرات الكظيفية التي تجعمو يظير في ان تشريعي ان يككف اال مرض

 منيا: شكؿ تناذرات فتجمب االنتباه كتدفع صاحبيا الى طمب الفحص كنذكر 

 . تناذر )انف ـ حنجرة ـ بمعوم(: الذي قد يظير:  1

 اضطرابات البمع.  - أ

 ـ حادة.صعكبة في حركة المساف مع األ - ب
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 . تناذر رئوي: قد يكون مرتبطا:  2

 بالسعاؿ. - أ

 ضيؽ في التنفس. - ب

 ك نفث دـ متكرر الذم ىك كحدة عرض يستكجب دؽ ناقكس الخطر.أػكخاصة رعاؼ 

 . قد نجد تناذر ىضمي: 3

 .يؤثياف اك تقغ - أ

 نزيؼ ىضمي. - ب

 سياؿ.إمساؾ متناكب مع إ    - ت

 االـ في البطف. - ث

 . تناذر تناسمي ويشمل: 4

 االـ عمى مستكل الحكض. - أ

 سيبلف متقرح مف حممة الثدم. - ب

 ػ خاصة نزيؼ الرحـ الذم ميما كاف بسيطا البد اف يشؾ في امكانية االصابة بسرطاف تناسمي.

 . تناذر عصبي نجد: 5

 بلع.االـ بيف االض - أ

 االـ عمى مستكل الفقرات القطنية. - ب

 . اعراض ناتجة عن فقدان وظيفة العضو المصاب: 6

 اف الخبليا السرطانية ال تؤدل كظائفيا الطبيعية انما تؤدييا بشكؿ مضطرب عمى ىيئة:

زيادة غير طبيعية في معدالت العمؿ مثؿ: االفراز الزائد لبعض الغدد كالغدة الدرقية اك  - أ

 البنكرياس.
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ص في االداء اك تكقفو بشكؿ كامؿ مثمما يحدث بالفشؿ الكمكم اك الرئكم اك قصكر الكبد، اك نق - ب

 تحمؿ مككنات الدـ.

 القيء، السعاؿ. - ت

قد تجمع ىذه الخبليا بسبب النمك السريع مشكمة كتمة تحتؿ حيزا ليس ليا فتعرقؿ عمؿ العضك  - ث

كتمة داخؿ الراس تضغط عمى المصاب، كاف تتشكؿ كتمة في االمعاء فتحدث بيا انسدادا اك 

 (2013قكاجمية ، ) المناطؽ االخرل فتعطميا
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 :الدراسات السابقة 2.4

 .يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة مجمكعة مف الدراسات السابقة المتعمقة بمكضػكع ىػذه الدراسة

 :الدراسات العربية 2.4.1

 حيث قسـ الباحث الدراسات السابقة الى ثبلثة محاكر كىي : 

 الوسواس القيري :راسات حول د

 الشخصية كعبلقتو بأبعاد القيرم الكسكاس عف الكشؼ إلى بدراسة ىدفت (:2014)الريماوي وقامت 

 كالكمية، الجنس، :اآلتية المستقمة في ضكء المتغيرات القدس جامعة طمبة لدل كاالنبساطية العصابية

 أبعاد الباحثاف مقياس طبؽ الدراسة ىداؼأ االرتباطي، كلتحقيؽ الكصفي باستخداـ المنيج كالسكف،

 بمغت طبقية عشكائية عينة عمى القيرم كمقياس الكسكاس االنبساطية، كالشخصية العصابية الشخصية

 بيف إحصائيا دالة عكسية عبلقة كجكد النتائج القدس، كأظيرت جامعة طمبة مف طالبا كطالبة (132)

 القيرم الكسكاس بيف دالة إحصائيا طردية عبلقة جكدكك  (139)   االنبساطية كبعد الكسكاس القيرم

 العصابية الشخصية كأبعاد القيرم لمكسكاس إحصائية كجكد داللة كعدـ، (390) العصابية كبعد

 إحصائية داللة فركقا ذات أظيرت حيف في كالكمية، الجنس المتغيريف مف لكؿ كالشخصية االنبساطية

 كفي المدينة، لصالح ككانت السكف لمتغير بية كاالنبساطيةالعصا الشخصية كأبعاد القيرم لمكسكاس

 بتعرؼ تع نى العممية التي كالبحكث الدراسات مف بإجراء المزيد الباحثاف يكصي ىذه النتائج ضكء

 في مختمفة أخرل كلعينات االنبساطية العصابية كالشخصية الشخصية بأبعاد كعبلقتو القيرم الكسكاس

 ي.الجامعات الفمسطين مجتمع

بالكسكاس  كعبلقتو القيرم كالتخزيف لى التعرؼ عمى التجميعإبدراسة ىدفت  :(2010البنائي) أجرت

كمينيكية، حيث تككنت عينة إ كغير كمينيكيةإ لدل عينة الديمكغرافية بعض المتغيرات ضكء في القيرم
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 القرل أـ امعةج مف طالبة 233 ك االكمينيكية( بالكسكاس القيرم  )العينة مريضة  41الدراسة مف

 كالمقياس العربي لمكسكاس القيرم، كقد التخزيف مقياس مف كؿ تطبيؽ تـ كقد االكمينيكية( غير )العينة

اإلحصائية  األساليب استخداـ كبعد فركضيا، مف لمتحقؽ الكصفي المنيج الدراسة استخدمت

 االتجاه، أحادم التبايف تحميؿ اختبار بيرسكف، ارتباط معامؿ ، المئكية النسب المختمفة)التكرارات

 االكمينيكية العينة أفراد بيف القيرم كالتخزيف التجميع نو ينتشرأ الى اختبار ت(، حيث تكصمت النتائج

 بيف ارتباطيو عبلقة %،ككذلؾ كجكد15.5فراد العينة غير اإلكمينيكية بنسبة أ%، كبيف 41.5بنسبة 

 داللة مستكل عند الكسكاس القيرم لمقياس ةالكمي كالدرجة أبعاده بجميع المعدؿ التخزيف مقياس

 القيرم كالتخزيف التجميع بيف دالة ارتباطيو عبلقة الدراسة، ككذلؾ كجكد عينة أفرادلدل   (0.01)

لدل افراد عينة  (0.05ك) (0,01الكسكاس القيرم عند مستكل داللة ) أعراض معظـ ك أبعاده بجميع

 (االكمينيكية كغير االكمينيكية (الدراسة عينة أفراد بيف ئياإحصا دالة فركؽ الدراسة، حيث أظيرت كجكد

 األفراد لصالح القيرم الكسكاس مقياس عمى القيرم كالتخزيف بالتجميع كغير المصابيف المصابيف 

(، ككذلؾ عدـ 0.01داللة ) مستكل عند إحصائيا دالة الفركؽ أف النتائج حيث أظيرت بو، المصابيف

 الدراسة كتكصي ممتغيرات) العمر كالحالة االجتماعية كالمستكل االقتصادم(كجكد فركؽ في بالنسبة ل

 العيادات في الكسكاس القيرم مرضى لدل القيرم كالتخزيف التجميع أعراض عف الكشؼ بضركرة

 االضطراب الكعي بيذا بنشر أيضا تكصي كما ، ظيكره عند يختمؼ العبلج منحى أف حيث النفسية

 بذؿ عمى االضطراب كحثيـ بيذا كاالميات باءاأل كتكعية المختمفة اإلعبلـ سائؿكك  العممية الندكات في

 .لممرضى البلزمة المساعدة لتقديـ المختمفة الجيكد

 العالمي كالتحميؿ السيككمترية لى التعرؼ عمى الخصائصإبدراسة ىدفت  :(2009) عيد وقام

كقد  الككيت، جامعة طبلب فم عينة لدل القيرم الكسكاس أعراض اضطراب لمقياس التككيدم

 ألفا ثبات معامبلت الجنسيف، كتراكحت مف الككيت جامعة طبلب ( مف446) قكاميا عينة اختيرت
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 حيف في فقط، فرعية ستة مقاييس في مقبكلة ألفا ثبات معامبلت ( كتعد0.86-0.49) بيف لممقياس

 التحميؿ نتائج ، كأسفرت ةفرعي مقاييس خمسة في فقط مقبكلة التطبيؽ إعادة ثبات معامبلت تعد

 األكؿ، ما عدا ىذه العكامؿ، كؿ ، كلكف0≤0.1 الكامف جذرىا (عامبلن،21عف ) االستكشافي العالمي

 عامؿ كجكد عف ككشفت النتائج (،0.3) مف أعمى تشبعات ذات بنكد، ثبلثة مف أقؿ عمى اشتممت

 في المحكات المستخدمة جميع يكاستكف القيرم، الكسكاس مقياس بنكد غالبية بو تشبعت عاـ، كاحد

 :التككيدم مرتيف العاممي التحميؿ استخدـ ثـ كمف العامؿ، أحادم المقياس ىذا أف يؤكد مما الدراسة،

في  المستخدمة األربعة المؤشرات نتائج كبينت عامبلن، عشر األربعة ذك النمكذج استخداـ األكلى في

 المطابقة كمؤشر المطابقة، حسف كمؤشر ارف،المق المطابقة مؤشر :كىي المطابقة، حسف اختبار

 البناء لصدؽ مقبكلة تقديرات تقدـ ال كميا أنيا التقريب، خطأ مربع متكسط جذر المعيارم، كمؤشر

 استخدـ ثـ كمف المطابقة، ىذه جكدة عدـ تؤكد إذ القيرم؛ الكسكاس لمقياس الفرعية المككنة لممقاييس

 مقبكلة، مؤشرات النمكذج ىذا عف كنتج العامؿ، أحادم بكصفو لممقياس، العاممي التككيدم التحميؿ

 .العامؿ أحادم بكصفو إليو النظر المقياس يفضؿ ىذا أف إلى الدراسة مف ىذه نخمص أف كيمكف

 في مختصر سمككي عبلجي برنامج : بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى أثر(2009وقام الدفاعي )

  ذككر ( منيـ14) ( فردان مصابا20) البحث عينة كبمغت القيرم، اضطراب الكسكاس خفض

 األكلى داتافأ في البحث كاستخدـ الضابطة، كأىممت تجريبية مجمكعتيف عمى العينة قسمت أناث(2)ك

 ىي داة الثانيةكاأل  2000)جياكؾ(، العراقية لمبيئة كيفيا التي القيرية لمكساكس ( (PI بادك قائمة

 المختصر قد العبلجي البرنامج اف إلى الدراسة نتائج كتكصمت ،المختصر السمككي العبلجي البرنامج

إذ  عمييا، طبؽ التي التجريبية المجمكعة أفراد لدل القيرية الكساكس أعراض في كاضحان  أحدث تغيران 

 عند 0.05تساكم التي الجدكلية القيمة مف أصغر كىي (0.035) كتني ماف اختبار بمغت قيمة

 عراضأ خفض في المختصر السمككي العبلجي البرنامج فاعمية ىعم يدؿ كىذا 0.05مستكل داللة
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 المجمكعة أفراد لدل ىي كما عراضاأل بقت حيف في التجريبية المجمكعة أفراد لدل الكساكس القيرية

العبلج  سمكبأ فأالنتائج،  مف المختصر، كاستنتج العبلجي البرنامج عمييا لـ يطبؽ التي الضابطة

القيرية،  عراض الكساكسأ خفض في فاعبل أثران  أحدث قد فنيات مف تكيويح بما المختصر السمككي

في  المختصر السمككي العبلجي سمكباأل تطبيؽ فيي الحالي البحث الييا تكصؿ التي التكصيات أما

 القيرية. الكساكس ألعراض التصدم جؿأ مف لمجامعات االرشادية الكحدات

 البيئة الفمسطينية في القيرم الكسكاس مرضى صيةشخ سمات إلى ىدفت: بدراسو (2009قام االغا)

 الباحث قاـ ، كقد القيرم لمكسكاس العربي المقياس تـ استخداـ عبلجي، تدريبي برنامج باستخداـ

 (20)  مف لمشخصية المككنة آيزنؾ كاستخبار E.P.Q ، الدراسة عينة عمى األدكات ىذه بتطبيؽ

 كسكاس مصابيف باضطراب مرضى ) 10 ( عمى مكزعيف القيرم الكسكاس مرضى مف مريض

 الباحث قاـ كقد ، األفعاؿ القيرم كسكاس باضطراب مصابيف آخريف ( 10ك) ، القيرم األفكار

 استخدـ كذلؾ ، البعدم القبمي بالقياس القياس مقارنة عمى يعتمد كالذم التجريبي المنيج باستخداـ

 Wilcox on Testلكسكف  كيمك تخدـ اختبارفاس النتائج إلى لمكصكؿ التالية اإلحصائية األساليب

 التجريبية لممجمكعة البعدم كالقياس القبمي القياس لمفركؽ بيف اإلحصائية الداللة معرفة بيدؼ كذلؾ

 المرضى عند ) االنطكاء ) االنبساط بعد متكسط أف إلى الدراسة تكصمت كقد الدراسة، مقاييس في

 العصابية الشخصية بعد متكسط كأف ، %) 41.2( سبىن كبكزف 3.8معيارم كبانحراؼ درجة 8.7بمغ

 ، % )63.8, (نسبى كبكزف ،2.7 معيارم كبانحراؼ درجة .16 القيرم بمغ الكسكاس مرضى عند

 كبكزف ، 3.9 معيارم كبانحراؼ درجة 18.6 بمغ المرضى عند الذىانية الشخصية، بعد متكسط كأف

 درجة 9.12 بمغ المرضى عند )االجتماعية يةالجاذب ( الكذب بعد متكسط أف تبيف(%80.9) نسبى

 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى النتائج كأشارت ، )61.2%( نسبى كبكزف ، 4.2 كبانحراؼ معيارم

 كذلؾ ،القيرم الكسكاس مقياس في البعدم  المقياس  كدرجات القبمي القياس درجات بيف إحصائية
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  المقياس  كدرجات القبمي ،القياس درجات بيف ةإحصائي داللة ذات فركؽ كجكد إلى النتائج تكصمت

 . البعدم القياس لصالح كانت كالفركؽ ،القيرم الكسكاس مقياس في البعدم

بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى الكسكاس القيرم لدل األطفاؿ  (:2008وقام كاظم وال سعيد)

خكة كعدد كعبلقتو بعدد األ النكع كالعمر كالدخؿ في الكسكاس القيرم، كالمراىقيف العمانييف، كأثر

خكات كالترتيب الكالدم، كألجؿ ذلؾ تـ تكييؼ الصكرة المعدلة مف المقياس العربي لمكسكاس القيرم، األ

 107طالبان ك 121بكيف لمكسكاس القيرم، حيث تككنت عينة الدراسة مفكما صممت استبانة لتقدير األ

سنة، بانحراؼ  12.59ميمية، متكسط أعمارىـ طالبات مف مدراس محافظة مسقط كمنطقة الباطنة التع

كباستعماؿ العاممي ، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياريف كتحميؿ التبايف  2.60معيارم مقدار 

الثبلثي متعدد المتغيرات، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، تـ التكصؿ الى بنية عامميو لممقياس العربي تتككف 

الستبانة  كعامميف رم، كالشؾ كالتكرار، كالتردد كعدـ االكتراث(، عكامؿ)عامؿ الكسكاس القي ةمف ثبلث

تقدير االبكيف)النظاـ كالدقة، كالتكرار كالشؾ(كأما معدالت انتشار الكسكاس القيرم فقد كاف عامؿ 

%(، في حيف 12.33%(، كلدل المراىقيف)10.92)التردد، كعدـ االكتراث( مرتفعان لدل جميع العينة )

(، حيث أظيرت كجكد كسكاس لدل األطفاؿ المراىقيف 11.69لشؾ منتشر لدل األطفاؿ)كاف التكرار كا

 -اعداد برامج كقائية كعبلجية، كجكد اختصاصي كنفسي كخرجت الدراسة بتكصيات أىمياكاألطفاؿ، 

تربكم في المدارس يقكـ بتنفيذ البرامج الكقائية كالعبلجية، كمتابعة الحاالت المتطرفة لؤلطفاؿ 

كنشر الكعي الصحي ،قيف الذيف لدييـ اضطراب الكسكاس القيرم مف طبيب نفسي متخصص كالمراى

 عبر كسائؿ االعبلـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية.

بالكسكاس  االرتباط ذات الشخصية بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى السمات :(2006وقام الطموحي)

 االرتباط الشخصية ذات السمات لمعرفة كؿلمكص ،"بينيما العبلقة في الكجكد مدل كدراسة القيرم،

 خصائص عمى منيجية كالتعرؼ بصكرة بينيما، العبلقة في الكجكد مدل كدراسة القيرم، بالكسكاس
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 العكامؿ نظرية مف المنبثقة عبلقة األبعاد كبالتحديد القيرم، الكسكاس اضطراب لحاالت الشخصية

 باضطراب الكداعة( التفاني، الخبرة، االنفتاح عمى العصابية، )االنبساطية، لمشخصية الكبرل الخمسة

 المقياس:التالية األدكات كما استخدـ  االرتباطي المنيج الكصفي الباحث استخدـ كقد.القيرم الكسكاس

 )الصكرة الخمسة الشخصية عكامؿ كقائمة الخالؽ، عبد أحمد مف إعداد القيرم لمكسكاس العربي

 الكسكاس باضطراب المضطربيف مف عينة عمى النشر(، تحت تع،إعداد )الركي مف لمذككر( السعكدية

 ) مف الدراسة عينة تككنت قد ك النفسية، لمصحة األمؿ بمجمع الخارجية مراجعي العيادات مف القيرم

 سالبة عبلقة عف كجكد الدراسة نتائج أسفرت إحصائيان، الفركض تمؾ معالجة كبعد.مف الذككر ( 64

 سالبة عبلقة كجكد لمكسكاس القيرم، الكمية كالدرجة العصابية بيف(0.01) مستكل عند إحصائيان  دالة

 عبلقة تكجد القيرم، كال الكمية لمكسكاس كالدرجة االنبساطية بيف (0.01) مستكل عند إحصائيان  دالة

 بيف(0.01) مستكل عند إحصائيان  دالة سالبة عبلقة القيرم، كجكد لمكسكاس الكمية كالدرجة التفاني بيف

 بيف (0.01) مستكل عند إحصائيان  دالة سالبة عبلقة لمكسكاس القيرم، كجكد الكمية كالدرجة كداعةال

 القيرم الكسكاس درجات في اختبلؼ كجكد القيرم، عدـ الكمية لمكسكاس كالدرجة الخبرة عمى االنفتاح

 عدـ مي،التعمي المستكل باختبلؼ القيرم الكسكاس درجة في اختبلؼ كجكد العمر، عدـ باختبلؼ

 .الزكاجية الحالة باختبلؼ القيرم الكسكاس درجة في اختبلؼ كجكد

 إلى تيدؼ ،"عينات فمسطينية عمى القيرم ىدفت التعرؼ عمى الكسكاسبدراسة  (:2004) وقام جودة

في  الفركؽ عف الكشؼ إلى تيدؼ كما القيرم، الضطراب الكسكاس األساسية المككنات تحديد

 كتككنت الفمسطينية الجامعات بيف عكامؿ طائفية مف عميو تنطكم قد كما القيرية الكساكس اضطراب

 المقياس استخدـ كتـ) العشكائية بالطريقة العينة أفراد اختير كقد كطالبة، طالب 200الدراسة مف  عينة

معدالت  لمعرفة التحميمي الكصفي المنيج كاعتمد عبد الخالؽ، أعده الذم القيرم لمكسكاس العربي

 الذككر مف عرضة أكثر اإلناث عمى أف الدراسة نتائج أسفرت كقد الطبلب، لدل القيرم الكسكاس
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 لمتغير0.001 مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ عف النتائج أظيرت القيرية كما كاألفعاؿ لمكسكاس

 البيئة عمى االختبار ىذا تطبيؽ يمكف أنو إلى أشارت النتائج كما العممي القسـ لصالح التخصص

 .سطينيةالفم

 خفض في انتقالي إرشادم برنامج فعالية الى التعرؼ عمى بدراسة ىدفت :(2002وقام سعفان)

بيف  االرتباطية العبلقة طبيعة عمى التعرؼ إلى ،"بالذنب بالشعكر المرتبطة القيرية الكساكس كاألفعاؿ

 الدبمكمة الميتية بلبط مف عشكائية عينة اختيار تـ كقد القيرية، كاألفعاؿ كالكساكس بالذنب الشعكر

 لمكساكس " بادك "اختيار الحالية الدراسة في الباحث استخدـ كقد ، ( 164) حجميا بمغ الجنسيف( )مف

 اإلرشاد أسمكب الدراسة باستخداـ ىذه في الباحث قاـ ، بالذنب الشعكر كمقياس القيرية كاألفعاؿ

 بالذنب الشعكر بيف إحصائيا يجابية دالةا ارتباطيو عبلقة كجكد عف الدراسة نتائج كأسفرت الجماعي،

 ،كالمكجة الفيـ اعادة عمى القائـ التدخؿ اإلرشادم أف النتائج بينت كما القيرية، كاألفعاؿ كالكساكس

 اإلرشادم التدخؿ أف بينت كما بالذنب، خفض الشعكر في فعالية لو كاف بالذنب الشعكر خفض إلى

 في فعالية لو كاف القيرية كاألفعاؿ الكساكس لخفض ،جةكالمك  كالتعريض األفكار كقت عمى القائـ

 عمى كالقائـ االنتقائي اإلرشادم البرنامج أف النتائج كما أسفرت القيرية، كاألفعاؿ الكساكس خفض

 كاألفعاؿ الكساكس خفض في اإلرشادية الجمسات أثناء فعاالن  كالتعريض كاف األفكار ككقؼ الفيـ إعادة

 .ببالذن كالشعكر القيرية

 لخفض السمكؾ تعديؿ في جمعي برنامج لى التعرؼ عمى أثرإ بدراسة ىدفت :(2000وقام جياووك )

أشكاؿ  بعض لخفض السمكؾ تعديؿ في جمعي برنامج بناء الى ،"القيرية الكساكس بعض اشكاؿ

 (5 اشخاص كؿ) ( 10 ) مف الدراسة عينة كتككنت ، ))أكؽ ب المصابيف لدل القيرية الكساكس

 البعدم القبمي ك االختبار ذات المجمكعتيف مذ التجريبي التصميـ استخداـ تـ كقد مجمكعة، في منيـ
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 داللة ذات فركؽ التجريبية بظيكر المجمكعة لدل ( أكؽ ) أعراض انخفاض عف البحث نتائج كأسفرت

 التجريبية. المجمكعة لصالح المجمكعتيف بيف

 الفشل الكموي :دراسات حول 

مستكل قمؽ المستقبؿ لدل مرضى الفشؿ الكمكم  عمىدراسة ىدفت لمتعرؼ ( 2015مقداد ) جرىأ

المزمف في ضكء بعض المتغيرات، حيث تـ تطيؽ أدكات الدراسة التالية )اختبار قمؽ المستقبؿ، اختبار 

المساندة االجتماعية، اختبار الصبر، اختبار التذكر(، كىي مف إعداد الباحث، كقد أجريت الدراسة 

 ( مريضان، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.144كائية قكاميا )عمى عينة عش

أف مستكل الشعكر بقمؽ المستقبؿ لدل مرضى الفشؿ الكمكم المزمف كاف الى كقد تكصمت الدراسة 

%(، 82.2%( كمستكل المساندة االجتماعية التي يتمقاىا المرضى أيضان كانت مرتفعة )73مرتفعان )

%(، كأخيران 82.2%(، يميو بعد الطاقـ الطبي )90.4اندة األسرية المرتبة األكلى )حيث احتؿ بعد المس

%(، كالتذكر كاف 96.2%(، كما أف مستكل الصبر لدييـ كاف مرتفعان جدان )63.8بعد األصدقاء )

%(، كما أظيرت عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف قمؽ 55.9بدرجة متكسطة )

المساندة االجتماعية كأبعادىا )األسرة، األصدقاء، الطاقـ الطبي( لدل مرضى الفشؿ  المستقبؿ كبيف

الكمكم، كعدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف قمؽ المستقبؿ كبيف الصبر لدل ىذه 

الفئة، كقد تبيف كجكد عبلقة طردية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف قمؽ المستقبؿ كبيف التذكر، كما 

أظيرت عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجات قمؽ المستقبؿ كالمساندة االجتماعية 

كالصبر كالتذكر لدل مرضى الفشؿ الكمكم يعزل لمنكع، كالحالة االجتماعية، كالحالة الكظيفية، كالعمر، 

بقمؽ المستقبؿ  كمدة المرض، بينما أظيرت كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجة الشعكر

ثبلث مرات(، كالفركؽ كانت لصالح الذيف  -لدل المرضى يعزل لعدد مرات الغسيؿ الكمكم )مرتاف

 يغسمكف ثبلث مرات في األسبكع.
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 المرضى لدل النفسي بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى القمؽ(: 2014الصديقي وبن عمر) أجرى

 جميكرية في " مريضان  " 60 " قكاميا عينة رباختيا افالباحث قاـ حيث ،الكمكم بالقصكر المصابيف

 كانت ك القمؽ لقياس الصريح تايمكر مقياس الكصفي، كطبؽ المنيج كاتبع القصدية بالطريقة الجزائر،

 تكجد الكمكم، بالقصكر المصابيف المرضى النفسي لدل القمؽ مف مرتفع مستكل نو يكجدأ النتائج أىـ

 لصالح كىذا ، ( إناث ، )ذككر الجنس متغير النفسي حسب مؽالق درجة في إحصائية داللة ذات فركؽ

 .درجة القمؽ النفسي حسب متغير في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال الذككر،

 التنبؤ في النفيسة المتغيرات  بعض بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى دكر(: 2011قام السيد )ك

 " مفحكصا " 240 " مف الدراسة  عينة تتككن حيث، الكمكم الفشؿ مرضى لدل الحياة عف بالرضا

 كمكم فشؿ مريضان  80 :كالتالي مجمكعات 3 عمى مكزعيف سنة، " 22أعمارىـ  "مصر جميكرية في

 المساندة مقياس تطبيؽ كتـ ،ان فرد 80 قكاميا األصحاء مف فشؿ كمكم ،كعينة مريضان  80 ، حاد

 مقياس – المكاجية استراتيجيات  مقياس – النفسية الصبلبة مقياس – التديف مقياس – االجتماعية

 مف كؿ في الكمكم الفشؿ مرضى مف أعمى األصحاء أف :النتائج أىـ الحياة، ككانت عف الرضا

 التديف مف كؿ في بينيما فركؽ تكجد كال النفسية، كالصبلبة الحياة عف االجتماعية كالرضا المساندة

 مف كؿ في كالمزمف الحاد الكمكم الفشؿ مرضى يفب فركؽ تكجد ال أنو المكاجية، كما كاستراتيجيات 

 في الذككر مف أعمى اإلناث أف أظيرت كما المكاجية، كاستراتيجيات  االجتماعية كالتديف المساندة

كاستراتيجيات  االجتماعية كالمساندة الحياة عف الرضا مف كؿ في لمجنس فركؽ تعزل تكجد كال ، التديف

 المكاجية. 
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 : السرطانمرض دراسات حول 

بدراسة ىفت إلى معرفة أكضاع عكائؿ المرضى المصابيف بمرض السرطاف، (: 2013قام محمود )

كتحديد اآلثار النفسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالصحية لممرض عمى المريض كعائمتو، حيث أجريت 

كاعتمد الدراسة عمى عينة قصدية منتظمة، اقتصرت عمى تسع حاالت فردية مف مدينة المكصؿ، 

 الباحث المقابمة كأداة رئيسية لجمع المعمكمات.

ف يعانكف مف االستسبلـ لممرض أك مأظيرت النتائج أف ىناؾ بعض المصابيف بمرض السرطاف م

اليزيمة النفسية، فضبلن عف الكسكاس القيرم كالقمؽ كالتكتر، كاالضطرابات الذم ينتاب المريض كأفراد 

دكية الكيماكية كالذرية عالية جدان مما يثقؿ كاىؿ عكائؿ المصابيف في عائمتو، كأف تكاليؼ العبلج كاأل

بالمقابؿ يخمؽ المرض نكعان مف التكاتؼ كالتماسؾ االجتماعي ، حاؿ عدـ تكفرىا في المستشفيات 

 كاأللفة بيف أفراد عائمة المريض بالسرطاف لدعمو صحيحان كنفسيان كاجتماعيان.

إلى التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية لمرضى السرطاف  ىدفت دراسة :(2011العرب ) أجرى

كمعرفة درجة الشعكر بقمؽ المكت بيف األفراد المصابيف بمرض السرطاف، كذلؾ معرفة مدل تأثير 

متغيرات الجنس كالعمر كنكع الكـر السرطاف عمى مستكل قمؽ المكت عمى مرضى السرطاف، كاستخدـ 

( مريضان بالسرطاف تـ 100راسة عمى عينة مككنة مف )منيج المسح االجتماعي، حيث أجريت الد

ف لممستشفيات الحككمية كالخاصة، كتـ استخداـ مقياس قمؽ ك اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ مراجع

 ( بعد تقنيف المقياس.2009المكت الذم أعده عكض )

كجاءت  ،القكلكف ذات داللة إحصائية بيف سرطاف الثدم كسرطاف ان تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فركق

الفركؽ لصالح سرطاف الثدم، كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر 

كجاءت الفركؽ لصالح اإلناث، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،متغير الجنس

 تعزل ألثر متغير العمر. 
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لعبلقة بيف تقدير الذات كالكجكد األفضؿ لدل بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف ا :(2004وقام جبر )

مرضى السرطاف مقارنة باألصحاء، كلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ مقياس تطبيؽ الذات كالكجكد 

( مريضان مف المصابيف بأنكاع مختمفة مف السرطاف، ك 247األفضؿ عمى عينتي الدراسة التي شممت )

 اإلصابة بأية أمراض مزمنة. ( شخصان مف األصحاء الذيف لـ يسبؽ ليـ259)

تكصمت الدراسة بكجو عاـ أف األصحاء أكثر تقديران لمذات كشعكران بالكجكد األفضؿ مف مرضى 

السرطاف، كأف العبلقة بيف تقدير الذات كالكجكد األفضؿ ايجابية، كلـ يتبيف كجكد فركؽ جكىرية بيف 

 ركستاتا.العينات الفرعية لمرضى السرطاف باستثناء مرضى سرطاف الب

 : الدراسات األجنبية 24.2.

 : الوسواس القيريدراسات حول 

 مرضى بيف الفركؽ بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى (Lack et al,2007):- وآخرون الك أجرى

 كقد التشخيص اإلكمينيكي، في القيرم كالتخزيف بالتجميع المصابيف كغير المصابيف القيرم الكسكاس

 7 بيف أعمارىـ تراكحت ان شخص 80 عددىـ بمغ كالمراىقيف األطفاؿ مف مجمكعة عمى الدراسة طبقت

 المصابيف غير مع كبالمقارنة القيرم، الكسكاس مف مقاييس مجمكعة باؤىـأك  ىـ أكمؿ كقد عاـ، 17 ك

 أظيركا كقد بمشكمتيـ، استبصارا أقؿ كانكا بو المصابيف أف الدراسة القيرم، كجدت كالتخزيف بالتجميع

 في القمؽ أعمى درجات أظيركا كما الترتيب، حكؿ تدكر قيرية كأفعاؿ سحرية بأفكار قةكساكس متعم

 نتائج مع ىذه الدراسة نتائج تكافقت كقد .الشكؿ ت جسدية كاالضطرابا اليمع كنكبات كالعدكاف

 إكمينيكية ان أعراض المرضى يظيركف ىؤالء أف الدراسة كترل البالغيف، عمى أجريت التي الدراسات

 كاضطراب االضطراب الدراسة تصنيؼ كتقترح القيرم، الكسكاس مرضى عف تميزىـ بيـ خاصة

 .القيرم الكسكاس عف مستقؿ
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 العاممة الذاكرة التعرؼ عمى ارتباط إلى بدراسة ىدفت (Nic et al., 2007) وآخرون نايس قام

 اضطراب ذكم فم مريض 18 عمى الدراسة القيرم، كأجريت الكسكاس مضطربي األفراد عند المكانية

 كمياـ الذاكرة القيرم لمكسكاس Yale-Brown مقياس كطبقكا DSM-IV القيرم طبقا الكسكاس

 ىناؾ أف إلى الدراسة كانتيت ىذه المياـ، عمى تدريبيـ كتـ كالمنخفضة المرتفعة الكثافة ذات العاممة

الكثافة  كمستكل الفعؿ در  زمف مف كبل في القيرية الكساكس مرتفعي كمنخفضي بيف األداء في ان اختبلف

 فييا اشترؾ التي كبالنسبة لممناطؽ القيرية، الكساكس منخفضي لصالح العاممة الذاكرة لمياـ بالنسبة

 نشطت الدراسة مجمكعات فا  ك  ،الدراسة بيف مجمكعات تختمؼ لـ المكانية العاممة الذاكرة في األفراد

صغيرة  مجمكعة عمى مستندة ككانت العاممة كرةالذا مياـ عمى األداء الدماغ أثناء مناطؽ نفس لدييا

 التمثيؿ في ما يستخدـ كعادة األبعاد ثبلثي الجسـ في عنصر ىك ) ( Voxel ) الفككسؿ (مف

 المعمكمات عمى الحصكؿ كيتـ ،الطبية كالعممية االستخدامات في كالتحميؿ األبعاد ثبلثي التصكيرم

 MRIالماسح المغناطيسي خبلؿ مف األبعاد ثبلثية

 عند الذاكرة كراء كما فحص الذاكرة بدراسة ىدفت إلى ( Ali, et al .,2007 ) وآخرون إلى قام

 كتـ فردا 68 قكاميا بمغ الجامعة طبلب مف عينة الدراسة عمي كأ جريت ،القير الكسكاس مضطربي

ة الخاص المعاني ذاكرة مياـ الدراسة ىذه كفحصت ( عرضية ، استطرادية ) مرحمية مياـ تطبيؽ

 أساس عمى أطباء نفسييف قبؿ مف التشخيص كتـ األمد طكيمة الذاكرة مف المعمكمات باسترجاع

 كطبقكا القيرم بالكسكاس لممعايير الخاصة DSMI-IV التشخيص دليؿ كطبقكا العبلجية المقاببلت

 مؿكتشت ،كال بنعـ عمييا اإلجابة كتتـ عبارة 30 مف تتككف القيرم كالتي لمكسكاس مكدسام قائمة

 الكسكاس ذكل اضطراب األفراد أف النتائج كبينت البطء( في، الشؾ التدقيؽ، معايير)النظافة، القائمة

 منخفض أداء كذلؾ كاظيركا الذاكرة كراء كما الخاصة بالذاكرة المياـ في منخفض أداء اظيركا القيرم



55 

 الكسكاس القيرم ضطربيم األفراد أف النتائج كبينت المستقبؿ في المعمكمات عمى تذكر قدرتيـ حكؿ

 في الذاكرة الحقيقي العجز نتيجة الشؾ ىذا يككف كقد الذاكرة في يشككف

: بدراسة ىدفت  الى التعرؼ عمى تأثير التجميع  (Tollin, et al,2007)قام تولن واخرون

اسرة مصاب احد افرادىا  665سرة المريض، كتككنت العينة مف أفراد أكالتخزيف القيرم عمى 

لى التأثير إالنتائج  تشار أكقد ،كممكا استبياف  قامكا باإلجابة عميو عبر االنترنت أاب، كقد باالضطر 

سرة منذ طفكلة المريض حيث يشتكي سرة، كتظير المشاكؿ في األفراد األأالكاضح لبلضطراب عمى 

ىؿ مف مكاقؼ الرفض عند الطفؿ بسبب عدـ استبصاره لمشكمتو كتسببو في فكضى تسبب لؤلىؿ األ

 جياد.الضيؽ كاإل

 بيف لى التعرؼ عمى الفركؽإدراسة ىدفت  :(Samuels et al, 2006)سامويمز وآخرون  وأجرى

الدراسة  أجريت كقد .القيرم كالتخزيف بالتجميع المصابيف كغير المصابيف القيرم الكسكاس مرضى

 القيرم بالتجميع كالتخزيف ان مصاب 245، كالتالي تكزيعيـ تـ القيرم الكسكاس مرضى مف عينة عمى

 قيرية بأفعاؿ غالبا يرتبط كالتخزيف القيرم التجميع أف الدراسة كجدت بو، كقد مصاب غير 389ك

 المصابيف المرضى لدل يكجد ال أنو كترل الدراسة .كالترتيب كالعد كالتكرار التماثؿ بكساكس تتعمؽ

كماؿ بدء في صعكبات لدييـ كأف استبصارا بمشكمتيـ، القيرم كالتخزيف بالتجميع  كما الميمات، كا 

 االتكالية الشخصية كخاصة الشخصية كاضطرابات المتعمـ كالقمؽ المخاكؼ االجتماعية بينيـ تنتشر

كاالنشغاؿ  البخؿ كىي شخصيتيـ تميز صفات خمس ىناؾ أف الدراسة كجدت كالكسكاسية، كما

 الدراسة كترل ،بالسحر المتعمؽ كالتفكير ركالمظي التصرفات كغرابة القرارات اتخاذ كصعكبة بالتفاصيؿ

 األسر في يظير كأنو القيرم الكسكاس تحت تصنيؼ يندرج القيرم كالتخزيف التجميع اضطراب أف

 القيرم. بالكسكاس المصابة
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 التجميع لى التعرؼ عمىإبدراسة ىدفت  (Samuels et al, 2002):  وآخرون سامويمز وقام

 أف الدراسة كجدت كقد القيرم، بالكسكاس ان مريض 126 مف كنةمك عينة لدل القيرم، كالتخزيف

أظيرت  كما بضعفيف، النساء مف أكثر الرجاؿ عند يظير كأنو ،30% بنسبة االضطراب ينتشر

 بيف كبالمقارنة .العينة أفراد بقية مع بالمقارنة الزكاج ليـ سبؽ العينة أفراد مف فقط % 39 أف الدراسة

 أف الدراسة القيرم، كجدت كالتخزيف بالتجميع المصابيف كغير صابيفالم القيرم الكسكاس مرضى

 أعراضو كأف القيرم، بالتجميع كالتخزيف المصابة المجمكعة لدل أبكر سف في يظير القيرم الكسكاس

 التماثؿ كساكس حكؿ تدكر التي القيرية يرتبط باألفعاؿ ما غالبا كأنو األخرل، المجمكعة مف أشد تككف

 كبعض الشخصية كاضطرابات االجتماعية المخاكؼ المجمكعة ىذه بيف تنتشر كما تيب،كالتر  كالعد

 كالتخزيف التجميع عبلج يصعب قد انو الدراسة كترل األظافر، الجمد كقضـ كنتؼ المرضية العادات

 ،الدرجة األقارب مف عند يظير أنو أيضا كترل .أخرل نفسية اضطرابات مع ظيكره حاؿ في القيرم

 القيرم ضمف الكسكاس تصنيفو كاقترحت القيرم، بالكسكاس المصابة األسر بيف يتنقؿ أنوك  األكلى

 لو. المميزة اإلكمينيكية خصائصو لو كاضطراب

 دراسات حول الفشل الكموي :

بدراسة ىدفت إلى بحث العبلقات بيف المعتقدات الدينية كالعكامؿ  :(Patel, 2002باتل ) كما قاـ

( مف المرضى الذيف 53لطبية، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنت مف )النفسية االجتماعية كا

يتمقكف غسيبلن دمكيان، كتضمنت المتغيرات النفسية االجتماعية كالطبية إدراؾ أىمية اإليماف )جانب 

( Backركحاني( كنسبة الحضكر لمخدمات الدينية )المشاركة الدينية(، استخدمت قائمة بيؾ )

آثار المرض، كالمقياس متعدد األبعاد لمدعـ االجتماعي المدرؾ كدرجات استبياف لبلكتئاب، كاستبياف 

ماكجيؿ عف جكدة الحياة، كمقياس كارنكفسكي، كجرعة الغسيؿ، كمستكيات الييمكجمكبيف كاأللبكميف 

 قبؿ الغسيؿ.
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كحصؿ الرجاؿ عمى  مف الجنسيف % مف المشاركيف األمريكييف اإلفريقييف87تكصمت الدراسة أف 

ككاف إدراكيـ لمدعـ االجتماعي أقؿ ككانت مشاركتيـ الدينية أعمى في ،درجات أعمى في االكتئاب 

الدرجة مف النساء، كلـ تكف ىناؾ اختبلفات في المقاييس األخرل بيف الجنسيف، كلـ يرتبط إدراؾ 

كل الجانب الركحاني كالديني بالعمر أك بدرجات مقياس كارنكفسكي أك بجرعة الغسيؿ أك بمست

دراؾ الدعـ  الييمكجمكبيف أك األلبكميف، كارتبط ازدياد إدراؾ الجكانب الركحانية كالدينية بازدياد كا 

دراؾ سمبي أقؿ آلثار المرض كاالكتئاب.  االجتماعي كجكدة الحياة كا 

القمؽ كاالكتئاب لدل  قييـبدراسة ىدفت إلى ت :(Zavvar, R,et al, 2014) زافر واخرون قام

( مريضان مف مستشفى 45لكمكم، كاعتمدت منيجية الدراسة عمى أخذ عينة قكاميا )مرضى الغسيؿ ا

حيث كانت نسبة الذككر  56.20عمي بف أبي طالب في رافسنجاني بإيراف الكسط الحسابي ألعمارىـ 

( Beks Depression Inventory، كاستخدـ مقياس بيؾ لبلكتئاب )23: 22إلى اإلناث في العينة 

(، حيث Hamilton Depression Rating scaleلحساب معامؿ االكتئاب ) كمقياس ىاممتكف

% مف العينة كاف لييـ أفكار انتحارية، كأف جميع 6.7ما يعادؿ  أم ان مريض 22تكصمت الدراسة إلى 

نو ليس ىناؾ عبلقة ىامة بيف حدكث إالمرضى ببل استثناء يعانكف مف القمؽ، كمحصمة الدراسة تقكؿ 

رنامج الغسيؿ الكمكم، كالحالة االجتماعية، كالمستكل العممي، ككذلؾ ليس ىناؾ القمؽ كالجنس، كب

 عبلقة ىامة بيف حدكث االكتئاب كالعكامؿ التي ذكرت سابقان.

بدراسة ىدفت لمكشؼ عف العبلقة بيف  :(Mahboubi, M, et al, 2014)مابي بي واخرون كقاـ

، ككانت الخكؼ مف المكت بسبب الفشؿ الكمكم كالتجارب الركح انية التي يتمقاىا المرضى خبلؿ اليـك

مف أفراد العينة إناث، ك  (%48( مريضان )50منيجية الدراسة باختيار عينة مقطعية تحميمية، قكاميا )

خبلؿ شير كاحد مف المترديف عمى مركز الغسيؿ الكمكم في مستشفى إماـ كرمانشا في ذككر %( 52)

ستخدـ مقياساف أحدىما مقياس الخكؼ مف المكت، كاآلخر عامان، كا 48 أعمارىـإيراف، كمتكسط 
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مقياس التجارب الركحانية اليكمية، ككانت النتائج أنو ال تكجد فركقات بيف معدؿ الخكؼ مف المكت 

بيف الذككر كاإلناث، كما أف العمر ال يعتبر مؤثر في الخكؼ مف المكت لدل ىذه الفئة، كلكحظ أنو ال 

لتجارب كالركحانية، كال تكجد عبلقة دالة بيف المستكل العممي كالمعتقدات يكجد عبلقة بيف العمر كا

الدينية كالتجارب الركحانية ليؤالء المرضى، كما أظيرت أف ىناؾ عبلقة سالبة بيف التجارب الركمانية 

اليكمية كالخكؼ مف المكت لدل مرضى الغسيؿ الكمكم، كتدلؿ الدراسة أف االلتزاـ الديني كالركحاني 

 اعد عمى تقميؿ المخاكؼ مف المكت، كيجب تعزيز الجكانب الدينية كالركحانية في عبلج ىذه الفئة.يس

بدراسة ىدفت إلى معرفة معدؿ انتشار  :(Tanvir, S & et al, 2013) تن فير واخرون كما قاـ

قدارىا الكمكم، كاعتمدت منيجية الدراسة عمى أخذ عينة مقطعية م الفشؿ القمؽ كاالكتئاب لدل مرضى 

( مريضان 29سبلمبكؿ الطبي في باكستاف، )إإناث( مف قسـ الكمى بمستشفى 30ذككر،  105( )135)

( مريضان أجركا مقياس القمؽ 89( مريضان ليـ تجارب نفسية، ك )17مف العينة غير متعمميف، ك )

 51الػ  مف 20يعانكف مف االكتئاب عمى النحك التالي ) 89مف 51كاالكتئاب، ككانت النتائج أف 

يعاني مف اكتئاب  51مف  7يعانكف مف اكتئاب متكسط، ك  51مف  29يعانكف مف اكتئاب بسيط(، ك 

 18يعانكف مف اضطراب القمؽ عمى النحك التالي  89مف  38حاد، كما أكضح مقياس القمؽ أف 

ف يعانكف مف قمؽ حاج، كمحصمة الدراسة تقكؿ أ 9مف قمؽ متكسط، ك  11يعانكف مف قمؽ بسيط، ك

 القمؽ كاالكتئاب يعتبراف مف أكثر األمراض انتشاران لدل مرضى الغسيؿ الكمكم.

بدراسة ىػػػػدفت الى التعرؼ عمى التقييـ النفسي  -: (Bayat, A& etal, 2012)قام بيات واخرون

مريضان  218لدل مرضى الغسيؿ الكمكم، كاعتمدت منيجية الدراسة عمى أخذ عينة مقطعية قكاميػا 

، 2011مغسػػػيؿ الكمػػػكم فػػػي مدينػػػة أصػػػفياف خػػػبلؿ شػػػير أبريػػػؿ فػػػي عػػػبلـ يخضعكف ل

، كتػػػػػـ تطبيػػػػػؽ سنة 58الكسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي ألعمػػػػػػػػػػارىـ ،%( مػػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػػة ذكػػػػػػػػػػكر63.3)138

ػػػػػاس القمػػػػػؽ كاالكتئػػػػػاب المعػػػػػد مػػػػػف قبػػػػػؿ المستشػػػػػفى ك مقيػػػػػػػػػاس الشخصػػػػػػػػػية المقػػػػػاييس التاليػػػػػة: مقي
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%( مػػػػػػريض 43.6) 95ىػػػـ كانػػػت أف ألالنتػػػائج أ :كالمػػػػػػػػػزاج كمقيػػػػػػػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػػػػػػػاندة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة

%(يعػػػػػػانكف مػػػػػػف القمػػػػػػؽ، عممػػان أف غالبيػػة المرضػػى كػػاف معدؿ 43.1) 94ػػانكف مػػػػػػف االكتئػػػػػػاب كيعػػػػ

مسػػاندة و األصدقاء( ، ك يرجع ذلؾ إلى الثقافة  –المساندة  االجتماعية لدييـ عاؿو ) المسػػاندة األسػػرية 

 اإلسبلمية لممجتمع اإليراني.

التغييرات  بدراسة ىدفت إلى تقييـ :(Bossobla, M, et al, 2012) سببل كاخركفأجرل با 

الحادثة عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب، كمقياس ىاممتكف لمقمؽ، عمى مر الكقت، كالعكامؿ المصاحبة لتمؾ 

 80التغيرات لدل مرضى الغسيؿ الكمكم، كاعتمدت منيجية الدراسة عمى أخذ عينة مقطعية مقدارىا 

 15( سنة، ك 58.4مف مستشفى الجامعة الكاثكليكية في إيطاليا الكسط الحسابي ألعمارىـ ) مريضان 

( كمقياس BDI%( مف المرضى ىـ مف اإلناث، يحث طبؽ عمييـ مقياس بيؾ لبلكتئاب )39.4)

 Mini- Mental State(، كمقياس الكظائؼ المعرفية مف خبلؿ مقياس )HARsىاممتكف لمقمؽ )

Examination, MMSE مريض عمى مقياس بيؾ  42(، ككانت أىـ النتائج كالتالي: كانت درجات

( مريض عمى مقياس بيؾ لبلكتئاب أيضان 38(، ككانت درجات )BDI>14إلى ) ان لبلكتئاب مؤشر 

يبقى ثابتان،  أكمف المرضى تقؿ درجة االكتئاب  (19( بمعنى أف )BDI<14مؤشر إلى )

( فإنو يقؿ أك يبقى ثابتان لدل HARsئاب، أما بالنسبة لمؤشر )اآلخريف يزداد عندىـ درجة االكت(19)ك

اآلخريف، كما أف ىناؾ ارتباط بيف معدؿ حدكث االكتئاب كالقمؽ عمى  13(، كيزداد لدل الػ 25)

 مقياس بيؾ كاالضطرابات المعرفية عند ىؤالء المرضى.

عمى أبعاد الشخصية بدراسة ىدفت إلى التعرؼ  :(Koutsopoulou, 2002كوتسوبولو )كما قاـ 

لدل مرضى الفشؿ الكمكم الذيف يتمقكف غسيبلن دمكيان كبحث العبلقة بيف المرض الذم أدل إلى الفشؿ 

الكمكم كما يعقب ذلؾ مف حاجة إلى الغسيؿ الدمكم كبيف شخصية مريض الفشؿ الكمكم، حيث 

تيـ بمرضى المجمكعة ( مريض تـ تحميؿ بياناتيـ كمقارن103أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )
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( مريضان، مع التكفيؽ بيف المجمكعات حسب العمر كالجنس كمكاف 138الضابطة المككنة مف )

 .EPQاإلقامة، تـ إجراء الدراسة باستخداـ استبياف الشخصية أليزنؾ 

تكصمت الدراسة بعد أف تـ مقارنة نتائج االستبياف المستخدـ في فئات المرض الثبلثة المسببة لمفشؿ 

لكمكم كىي التياب أنسجة الكمى كمرض المثانة كأمراض األكعية الدمكية إلى أف غسؿ الدـ بشكؿ ا

منتظـ لو أثر عمى المقاييس الثبلثة الضطراب الشخصية لدل المرضى، كسجؿ المرضى الذككر 

درجات أعمى في العصابية بينما سجؿ المرضى اإلناث درجات أعمى في السيككباتية، كتأثرت 

كؿ عف الفشؿ الكمكم كالحاجة إلى ؤ الشخصية تأثران كبيران بالمرض الكمكم كىك العامؿ المس اضطرابات

 الغسيؿ الدمكم.

بدراسة ىدفت إلى تحديد الضغكط كطرؽ التكافؽ لدل  :(Mok & Tam, 2001موك وتام )كما قاـ 

ج كطرؽ مرضى الفشؿ الكمكم المزمف حيث تـ استكشاؼ العبلقات بيف الضغكط المتعمقة بالعبل

( مبحكثان 50التكافؽ كطكؿ المدة المنقضية في الغسيؿ الدمكم، حيث أجريت عمى عينة مككنة مف )

 (.JCS( كمقياس جالكم لمتكافؽ )HHSقاـ بإتماـ مقياس ضغكط الغسيؿ الدمكم )

كشفت النتائج أف قمة السائؿ )الدـ( كاف ىك في الغالب أكثر ما تـ تحديده مف ضغكط، يعقبو بعد ذلؾ 

القصكر في التغذية كاإلرىاؽ كالتكاليؼ )كالحكة الجمدية(، كتمثمت معظـ طرؽ التكافؽ الشائعة فيما 

نني أتقبؿ المكقؼ ألنني ال حيمة لي في ذلؾ، كيميو أقكؿ لنفسي ال تقمؽ ألف كؿ األمكر سكؼ إيمي: 

دت نتائج الدراسة عمى ف المشكمة في الكاقع ليست بيذه األىمية. كأكإتسير عمى ما يراـ، كأقكؿ لنفسي 

أنو مف الممكف أف تسيؿ قدرة الممرضات الممارسات عمى تقديـ الدعـ كالمعمكمات كالحمكؿ المتبادلة 

 لمساعدة المرضى لمتكافؽ مع الغسيؿ الدمكم طكيؿ المدل.

بدراسة ىدفت إلى تقدير عدد المرضى الذيف  :(Wuerth & Toto, 2001وورث وتووتو ) كقاـ

 ان ( مريض136كتئاب كمحاكلة تقديـ العبلج ليـ، حيث أجريت عمى عينة مككنة مف )يعانكف مف اال
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يتمقكف غسيؿ كمكم، كتـ استخداـ مقياس بيؾ لبلكئتاب معيـ، كمقياس ىاممتكف لبلكتئاب، ككاف 

فأعمى يحكلكف إلى طبيب نفسي كبمغ عدد المرضى  11المرضى الذيف يحصمكف عمى درجات مف 

كبمغ عدد المرضى الذيف يعانكف مف  ان ( مريض67درجة أك أكثر عدد ) 11الذيف حصمكا عمى 

( آخريف كانكا مؤىميف لتمقي العبلج المضاد لبلكتئاب بناء 22ك ) ان ( مريض23االكتئاب اإلكمينيكي )

 عمى ما حصمكا عميو مف درجات في مقياس ىامتمكف لبلكتئاب كأثناء المقاببلت الشخصية. 

كتئاب يعد انتشاره كاسعان بيف مرضى الغسيؿ البريتكني المزمف، كأف مقياس تكصمت الدراسة إلى أف اال

أك قائمة بيؾ لبلكئتاب تعد أداة مقيدة لمتعرؼ عمى االكتئاب، كأف االكتئاب اإلكمينيكي يمكف عبلجو 

 باألدكية في ىذه الفئة مف المرضى.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.4.2

قكـ بيا بدافع مف الشعكر بالمسؤكلية، كألىمية مكضكعيا اسة التي يحرص الباحث عمى أصالة الّدر 

في ىذا الفصؿ عددان مف الدراسات السابقة  إذ قدـ الباحث ،كعامؿ ميـ في تحقيؽ التنمية البشرية

المحمية كالعربية كاألجنبية المتعمقة بمكضكع الّدراسة الحالية، ككاف ذلؾ حصيمة معاناة شديدة في 

بالكسكاس أف عدد الدراسات المتعمقة  حمية كالعربية، كالعالمية، كالحظ الباحثتبات المالبحث في المك

بذلؾ ، الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطافلـ نجد أم دراسة تبحث في ك   القيرم كاف قميبلن؛

حسب  - الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطافلـ تتعرض أم مف الدراسات السابقة لمكضكع 

 .في مكضكعواألكلى لتككف الّدراسة الحالية  -الباحث مـع

 كأىدافيا الدراسة، مشكمة يتعمؽ بتحديد فيما ،دراستو في كبيرة مساعدة السابقة لمباحث الدراسات قدمت

بمناقشة تمؾ الدراسات مف خبلؿ  الدراسة، كقد قاـ الباحث أداة كبناء النظرم، اإلطار كمجمؿ كأىميتيا،

 ثبلثة محاكر:
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بالكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطاف : تنكعت الدراسات المتعمقة جال وحجم العينةم .1

تباينان كاضحان في حجـ  منيـ الطبلب، كمنيـ المرضى عند اختيار عينة الدراسة، ككجد الباحث

محمكد، في دراسة ) أفراد( 9العينات المستخدمة في الدراسات السابقة، إذ بمغ أصغر حجـ عينة)

  طالب( 446)بمغت ( 2009عيد، (، بينما كاف أكبر حجـ عينة عشكائية في دراسة )2013

 .كطالبة

 بالكسكاس القيرم كمرضى الكمى كالسرطافاستخدمت غالبية الدراسات المتعمقة أدوات الدراسة:  .2

 .عدة مقاييس منيا مف إعداد الباحث أك مف إعداد باحثيف آخريف

 القائـ اإلرشادم التدخؿ أفالكساكس القيرم ـ ت التي تناكلت مفيك جميع الدراساأكدت نتائج النتائج: 

 خفض في فعالية لو كاف القيرية كاألفعاؿ الكساكس لخفض وكالمكج كالتعريض األفكار كقت عمى

 إعادة عمى كالقائـ االنتقائي اإلرشادم البرنامج أف عف النتائج كما أسفرت القيرية، كاألفعاؿ الكساكس

 كاألفعاؿ الكساكس خفض في اإلرشادية الجمسات أثناء فعاالن  كالتعريض كاف كاراألف ككقؼ الفيـ

 بالذنب كالشعكر القيرية

 كيمكف اإلشارة إلى بعض أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الّدراسة الحالية كالدراسات السابقة، كما يأتي:

 أ( أوجو التشابو بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

كمتغير مستقؿ في الّدراسة الحالية، كما ىك في غالبية الدراسات  كسكاس القيرمالاستخداـ  .1

 السابقة.

 استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كىذا ما تـ استخدامو في معظـ الدراسات السابقة. .2

 االستبانة أداة لمدراسةاستخداـ  .3

 ب( أوجو االختالف بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطاف.ّدراسة الحالية عمى أىمية تركيز ال .1
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أىـ ما يميز الّدراسة الحالية ىك تطبيقيا عمى عينة مف المجتمع الفمسطيني )محافظة الخميؿ(  .2

الكسكاس القيرم لدل ، كالتي تتناكؿ مكضكع طينيان كعربيان حسب اطبلع الباحثفمس األكلىلتككف 

المرضى التي طبقت عمى  كىي الدراسة األكلى .ف في محافظة الخميؿمرضى الكمى كالسرطا

 في محافظة الخميؿ. الكمى كالسرطافب

في محافظة الخميؿ، كاستخدمت العينة  مرضى الكمى كالسرطافشمؿ مجتمع العينة جميع  .3

 .العشكائية
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 الفصل الثالث: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الطريقة واإلجراءات

التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ لمخطكات يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن 

عد اد أداة الدراسة)االستبانة(، كالتأكد منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

مف صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، 

 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 3.1

نو المنيج . كيعرؼ بأ)المقارف( مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي

الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف 

كصؼ الظاىرة مكضكع  احاكؿ الباحث مف خبللييأسئمة البحث دكف تدخؿ مف الباحث فييا. كالتي 

لعمميات التي الدراسة، كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف مككنات كاآلراء التي تطرح حكليا، كا

تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا، كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.  مشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 



65 

 وعينتيا مجتمع الدراسة 3.2

كاشتممت عينة الدراسة ، يؿمرضى الكمى كالسرطاف في محافظة الخم معظـف مجتمع الدراسة مف تكك 

( مف مرضى الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿ كتـ اختيارىـ بالعينة المتيسرة، لطبيعة 345عمى )

مف مرضى  (143مف مرضى الكمى ك) (202حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ) ىذه الدراسة

تشفى االىمي حيث طبقت عمى المرضى مف المحافظة في مستسفى الخميؿ الحككمي كمس السرطاف

 . كمستشفى بيت جاال الحككمي

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 3.3

% لمذككر، 47.5( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، كيظير اف نسبة 1.3يبيف الجدكؿ )

% 41.4% لمكمى، كنسبة 58.6% لئلناث. كيبيف متغير نكع المرض أف نسبة 52.5كنسبة 

% مف 34.8% ألقؿ مف تكجييي، كنسبة 60.6ر المؤىؿ العممي أف نسبة لمسرطاف. كيبيف متغي

% ألعمى مف بكالكريكس. كيبيف متغير الحالة االجتماعية أف نسبة 4.6بكالكريكس، كنسبة -تكجييي

 % لممطمقيف. 4.6% لممتزكجيف، كنسبة 74.8% لمعزاب، كنسبة 20.6

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.1جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 47.5 164 ذكر الجنس

 52.5 181 أنثى
 58.6 202 الكمى نوع المرض

 41.4 143 السرطاف
 60.6 209 أقؿ مف تكجييي المؤىل العممي

 34.8 120 بكالكريكس-مف تكجييي
 4.6 16 أعمى مف بكالكريكس

 20.6 71 أعزب/عزباء الحالة االجتماعية
 74.8 258 متزكج/ة
 4.6 16 مطمؽ/ة
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 اداة الدراسة:  3.4

استخدـ المقياس العربي لمكسكاس القيرم في صيغتو العربية، كلممقياس خكاص سيككميترية جيدة تـ 

في عدد مف الببلد العربية كالكاليات المتحدة حيث طبقت قائمة الكسكاس القيرل مع قائمة " مكدسمي 

" كقاـ بتعريبيا Rachman,s" كريخماف  " Hodgsonمف كضع " ىكدجسكف " الكسكاس القيرل " 

( بندان. كيتميز المقياس بسيكلة كفيـ العبارات بالنسبة 26أحمد عبد الخالؽ. كتككف المقياس مف )

(؛ عبد 2002لؤلفراد ، كما أنو سيؿ التطبيؽ كالتصحيح كيكفر الجيد كالكقت )عبد الخالؽ، رضكاف، )

(. كحتى يتـ تحديد Abdel-Khalek & Lester, ,2000 ( ؛1995الغفار الدماطي،)الخالؽ كعبد 

 استخدـ المعيار اإلحصائي، باستخداـ المعادلة اآلتية:درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ 

 

   1.33=    4  =        1-5  =  الحد األدنى )لمتدرج(  –الحد األعمى  طكؿ الفئة  = 
   3              3   عدد الفئات المفترضة                                  

 

 فكانت المستويات ثالثة كالتالي:

 1+1.33 =2.33( كأقؿ مف  -1، كبذلؾ تككف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف

 (، تعني أف مستكل الكسكاس القيرم جاء بمستكل منخفض.  2.33

 2.34 +1.33 =3.67كأقؿ -2.34كف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف )، كبذلؾ تك

 (، تعني أف مستكل الكسكاس القيرم جاء بمستكل متكسط. 3.67مف 

 3.68 +1.33 =5( 5 -3.68، كبذلؾ تككف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف ،)

 تعني أف مستكل الكسكاس القيرم جاء بمستكل مرتفع.
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 :صدق األداة 3.5

التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف، كتـ  تـ

 إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية

لفقرات االستبانة مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 

عمى أف ذلؾ كيدؿ  واالستبان كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقراتمع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 اؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:صىناؾ الت

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )2.3جدول )
 مستوى الوسواس القيري لدى مرضى الكمى والسرطان في محافظة الخميل

الدالة  Rقيمة  الرقـ

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ

 اإلحصائية

1 0.536** 0.000 10 0.524** 0.000 19 0.582** 0.000 

2 0.425** 0.000 11 0.621** 0.000 20 0.569** 0.000 

3 0.642** 0.000 12 0.526** 0.000 21 0.654** 0.000 

4 0.425** 0.000 13 0.529** 0.000 22 0.465** 0.000 

5 0.423** 0.000 14 0.509** 0.000 23 0.595** 0.000 

6 0.592** 0.000 15 0.524** 0.000 24 0.536** 0.000 

7 0.562** 0.000 16 0.624** 0.000 25 0.628** 0.000 

8 0.542** 0.000 17 0.526** 0.000 26 0.569** 0.000 

9 0.586** 0.000 18 0.643** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  3.6

لمجاالت  مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،بالتحقؽ قاـ الباحث 

خ الفا، ككانت الدرجة الكمية لمستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الدراسة حسب معادلة الثبات كركنبا

كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي  ،(0.842الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿ )

 بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.

 جاالت(: نتائج معامل الثبات لمم3.3جدول )
 معامل الثبات المجاالت

 0.784 عامل عام لموسواس والقير
 0.768 التكرار  والنظام 

 0.796 الشكوك الوسواسية واالىتمام بالتفاصيل
 0.842 الدرجة الكمية

 

 إجراءات الدراسة 3.7

ات مف أفراد قاـ الباحث بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيان

العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحث أف عدد االستبيانات المستردة الصالحة كالتي 

 ( استبانو.345خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )

 المعالجة اإلحصائية 3.8

ييدا ىا أرقاما معينة(، كذلؾ تمؤ بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطا

إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات 

كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات 

(، كاختبار تحميؿ t- test)ت( )الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار 
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(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAالتبايف األحادم )

(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :نتائج الدراسة

 تمييد 4.1

 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكضكع الدراسة كىك "

" كبياف أثر كؿ مف رضى الكمى والسرطان في محافظة الخميل مستوى الوسواس القيري لدى م

المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ 

الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات 

 التالية:

 طيا الحسابيمدى متوس الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة 4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.2.1

 ؟  مستوى الوسواس القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميلما 

افات المعيارية الستجابات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحر 

مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى  أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 في محافظة الخميؿ. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 4.1جدول )
 مى في محافظة الخميلمستوى الوسواس القيري لدى مرضى الك

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم
 متوسطة 0.722 3.150 عامل عام لموسواس والقير 1
 متوسطة 0.737 2.926 الشكوك الوسواسية واالىتمام بالتفاصيل 3
 متوسطة 0.749 2.810 التكرار  والنظام 2

 متوسطة 0.585 2.950 الدرجة الكمية
بلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ي

عينة الدراسة عمى مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ أف المتكسط 

قيرم ( كىذا يدؿ عمى أف مستكل الكسكاس ال0.585( كانحراؼ معيارم )2.95الحسابي لمدرجة الكمية)

لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس 

الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ  يميو مجاؿ، (3.15كالقير عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

 ، يميو مجاؿ التكرار  كالنظاـ .بالتفاصيؿ

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

 . مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.2جدول )
 اسمرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقي عامل عام لموسواس والقير

المتوسط  الفقرات الرقم في االستبانة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 1.179 3.87 أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة ليا 5
 عالية 1.252 3.81 تشغمني أشياء تافية 2
 متوسطة 1.423 3.31 تسيطر عمي أفكار سيئة 3
 متوسطة 1.361 3.17 ال أستطيع السيطرة عمى افكارم 4
 متوسطة 1.433 3.02 تطاردني األفكار المزعجة 1
 متوسطة 1.400 2.90 لدم أسئمة ميمة ال أستطيع اإلجابة عنيا 8
 متوسطة 1.435 2.77 أشعر باني ال أستمتع بحياتي 6
 متوسطة 1.247 2.36 أستطيع القدرة عمى الحسـ بيف األمكر 7

 متوسطة 0.722 3.150 الدرجة الكمية
السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ 

( 3.15عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مجػػػاؿ عامػػػؿ عػػػاـ لمكسػػػكاس كالقيػػػر أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير جاء بدرجة متكسطة.0.722كانحراؼ معيارم )

( فقرات جاءت بدرجة 6أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية، ك) إلى(4.2ر النتائج في الجدكؿ رقـ )كما كتشي

(، 3.87متكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة " أضػػطر لمقيػػاـ بأشػػياء ال قيمػػة ليػػا " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )

ى (. كحصػػمت الفقػػرة " أسػػتطيع القػػدرة عمػػ3.81كيمييػػا فقػػرة " تشػػغمني أشػػياء تافيػػة " بمتكسػػط حسػػابي )

(، يمييػا الفقػرة " أشػعر بػاني ال أسػتمتع بحيػاتي " 2.36الحسـ بيف األمكر " عمى أقؿ متكسػط حسػابي )

 (.2.77بمتكسط حسابي )

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 .  فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التكرار  كالنظاـ
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.3جدول )
 مرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقياسالتكرار  والنظام 

الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.326 3.44 ينةأشعر أني مجبره عمى فعؿ أشياء مع 16
 متوسطة 1.441 3.31 أعكد لممنزؿ لمتأكد مف غمؽ األبكاب 14
 متوسطة 1.297 3.18 أشعر باني أكرر أشياء معينة 15
 متوسطة 1.327 3.06 أميؿ إلى تكرار األشياء أك العبارات 13
 متوسطة 1.236 3.00 ـ معينةاتسيطر عمي نظ 10
 متوسطة 1.423 2.63 األشياءأشعر بأني مضطر إلى ترتيب  18
 متوسطة 1.432 2.47 أتفقد البيت باستمرار 11
 متوسطة 1.318 2.38 أغسؿ يدم عدة  مرات 9
 متوسطة 1.434 2.34 أتأكد قبؿ النـك مف إغبلؽ األبكاب 12
 منخفضة 1.390 2.30 أحب النظاـ الصاـر 17

 متوسطة 0.749 2.810 الدرجة الكمية
 

السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ 

( كانحراؼ 2.81عينة الدراسة عمى مجاؿ التكرار  كالنظاـ  أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التكرار  كالنظاـ  جاءت بدرجة متكسطة.0.749معيارم )

( فقرات جاءت بدرجة متكسطة كفقرة كاحدة جاءت 9( أف )4.3ي الجدكؿ رقـ )كما كتشير النتائج ف

بدرجة منخفضة. كحصمت الفقرة " أشعر أني مجبره عمى فعؿ أشياء معينة " عمى أعمى متكسط 

(. 3.31أعكد لممنزؿ لمتأكد مف غمؽ األبكاب " بمتكسط حسابي ) (، كيمييا فقرة "3.44حسابي )

(، يمييا الفقرة " أتأكد قبؿ 2.30اـ الصاـر " عمى أقؿ متكسط حسابي )كحصمت الفقرة " أحب النظ

 (.2.34النـك مف إغبلؽ األبكاب " بمتكسط حسابي )

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . الىتماـ بالتفاصيؿمجاؿ الشككؾ الكسكاسية كا فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.4جدول )
 الشكوك الوسواسية واالىتمام بالتفاصيل مرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقياس

 

الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ةالدرج

 متوسطة 1.20 3.64    أعد األشياء غير اليامة 24
 متوسطة 1.38 3.56 أشؾ في  كؿ األمكر حكلي  19
 متوسطة 1.41 3.16   األفكار السمبية تشغمني 20
 متوسطة 1.37 3.03 أنجز األعماؿ ببطء شديد 22
 متوسطة 1.35 2.75 أتخذ قراراتي بسرعة  21
 متوسطة 1.29 2.61 تمح عمى خاطرم افكار معينة 26
 متوسطة 1.32 2.39 أتضايؽ بشدة عندما تصدر عني بعض األفكار 23
 منخفضة 1.27 2.26 أىتـ بالتفاصيؿ في حياتي 25

 متوسطة 0.73 2.92 الدرجة الكمية
 

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

راسة عمى مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ بالتفاصيؿ أف المتكسط الحسابي لمدرجة عينة الد

( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ 0.73( كانحراؼ معيارم )2.92الكمية)

 بالتفاصيؿ جاء بدرجة متكسطة.

كفقرة كاحدة جاءت  ( فقرات جاءت بدرجة متكسطة7( أف )4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

(، 3.64بدرجة منخفضة. كحصمت الفقرة " أعد األشياء غير اليامة " عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة " أىتـ بالتفاصيؿ 3.56كيمييا فقرة " أشؾ في  كؿ األمكر حكلي " بمتكسط حسابي )

عندما تصدر عني بعض  (، يمييا الفقرة " أتضايؽ بشدة2.26في حياتي " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.39األفكار " بمتكسط حسابي )
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 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.2

 ؟  مستوى الوسواس القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميلما 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى  دراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عفأفراد عينة ال

 السرطاف في محافظة الخميؿ. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 4.5جدول )
 مستوى الوسواس القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل

 المجاالت الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 0.797 3.04 عامل عام لموسواس والقير 1
 متوسطة 0.758 2.877 الشكوك الوسواسية واالىتمام بالتفاصيل 3
 متوسطة 0.799 2.802 التكرار  والنظام 2

 متوسطة 0.630 2.901 الدرجة الكمية
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف 

عينة الدراسة عمى مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ أف المتكسط 

( كىذا يدؿ عمى أف مستكل الكسكاس القيرم 0.630( كانحراؼ معيارم )2.90الحسابي لمدرجة الكمية)

لخميؿ جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس لدل مرضى السرطاف في محافظة ا

الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ  يميو مجاؿ، (3.04كالقير عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

 ، يميو مجاؿ التكرار كالنظاـ.بالتفاصيؿ

دراسة عمى كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ال

 . مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.6جدول )
 مرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقياس عامل عام لموسواس والقير

الرقم في 
 االستبانة

توسط الم الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.329 3.58 تشغمني أشياء تافية  2
 متوسطة 1.325 3.55 أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة ليا 5
 متوسطة 1.264 2.97 لدم أسئمة ميمة ال أستطيع اإلجابة عنيا 8
 متوسطة 1.327 2.92 ال أستطيع السيطرة عمى افكارم   4
 متوسطة 1.338 2.92  أستمتع بحياتيأشعر باني ال 6
 متوسطة 1.490 2.90 تطاردني األفكار المزعجة 1
 متوسطة 1.436 2.85 تسيطر عمي أفكار سيئة 3
 متوسطة 1.313 2.72  القدرة عمى الحسـ بيف األمكر  أستطيع  7

 متوسطة 0.797 3.049 الدرجة الكمية
سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتك 

( 3.04عينة الدراسة عمى مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير جاء بدرجة متكسطة.0.797كانحراؼ معيارم )

أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "  (4.6)كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ 

(، كيمييا فقرة " أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة 3.58تشغمني أشياء تافية " عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة " أستطيع القدرة عمى الحسـ بيف األمكر " عمى أقؿ 3.55ليا " بمتكسط حسابي )

 (.2.85يا الفقرة " تسيطر عمي أفكار سيئة " بمتكسط حسابي )(، يمي2.72متكسط حسابي )

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

  مجاؿ التكرار  كالنظاـ . فقرات االستبانة التي تعبر عف
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ستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال4.7جدول )
 التكرار  والنظام مرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقياس.

الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.346 3.26 أشعر أني مجبره عمى فعؿ أشياء معينة 16
 متوسطة 1.367 3.16 أشعر باني أكرر أشياء معينة 15
 متوسطة 1.432 3.07   أعكد لممنزؿ لمتأكد مف غمؽ األبكاب 14
 متوسطة 1.286 3.02 أميؿ إلى تكرار األشياء أك العبارات 13
 متوسطة 1.229 2.85 تسيطر عمي نظـ معينة 10
 متوسطة 1.301 2.69 أشعر بأني مضطر إلى ترتيب األشياء 18
 متوسطة 1.404 2.66 أتفقد البيت باستمرار 11
 متوسطة 1.325 2.57 أحب النظاـ الصاـر  17
 متوسطة 1.357 2.46 أتأكد قبؿ النـك مف إغبلؽ األبكاب 12
 متوسطة 1.258 2.28 أغسؿ يدم عدة  مرات  9

 متوسطة 0.79 2.80 الدرجة الكمية
رية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيا

( كانحراؼ 2.80عينة الدراسة عمى مجاؿ التكرار  كالنظاـ  أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التكرار  كالنظاـ  جاءت بدرجة متكسطة.0.79معيارم )

حدة جاءت ( فقرات جاءت بدرجة متكسطة كفقرة كا9( أف )4.7كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

بدرجة منخفضة. كحصمت الفقرة " أشعر أني مجبره عمى فعؿ أشياء معينة " عمى أعمى متكسط 

(. كحصمت 3.16أشعر باني أكرر أشياء معينة " بمتكسط حسابي ) (، كيمييا فقرة "3.26حسابي )

النكـ مف  (، يمييا الفقرة " أتأكد قبؿ2.28الفقرة " أغسؿ يدم عدة  مرات " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.46إغبلؽ األبكاب " بمتكسط حسابي )
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كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ بالتفاصيؿ فقرات االستبانة التي تعبر عف

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4.8جدول )
 الشكوك الوسواسية واالىتمام بالتفاصيل مرتبة حسب اىميتيا عمى الدرجة الكمية لممقياس.

الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.27 3.19    أعد األشياء غير اليامة 24
 متوسطة 1.40 3.16 األمكر حكلي  أشؾ في  كؿ 19
 متوسطة 1.23 3.03 أنجز األعماؿ ببطء شديد 22
 متوسطة 1.37 2.97   األفكار السمبية تشغمني 20
 متوسطة 1.26 2.83 تمح عمى خاطرم افكار معينة 26
 متوسطة 1.26 2.71 أتخذ قراراتي بسرعة  21
 متوسطة 1.27 2.62 أتضايؽ بشدة عندما تصدر عني بعض األفكار 23
 متوسطة 1.24 2.50 أىتـ بالتفاصيؿ في حياتي 25

 متوسطة 0.75 2.87 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

حسابي لمدرجة عينة الدراسة عمى مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ بالتفاصيؿ أف المتكسط ال

( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ 0.75( كانحراؼ معيارم )2.87الكمية)

 بالتفاصيؿ جاء بدرجة متكسطة.

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 4.8كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

(، كيمييا فقرة " أشؾ في  كؿ األمكر 3.19ي )أعد األشياء غير اليامة " عمى أعمى متكسط حساب

(. كحصمت الفقرة " أىتـ بالتفاصيؿ في حياتي " عمى أقؿ متكسط 3.16حكلي " بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " أتضايؽ بشدة عندما تصدر عني بعض األفكار " بمتكسط حسابي 2.50حسابي )

(2.62.) 
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 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.3

حسب متغيرات الجنس   مستوى الوسواس القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميلىل يختمف 

 والمؤىل العممي، والحالة االجتماعية ؟

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

مستوى الوسواس  ( فيα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير الجنس "

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

 الدراسة في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ حسب لمتغير الجنس. 

ائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى الوسواس (: نت4.9جدول )
 القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.951 0.061 0.668 3.147 106 ذكر عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير
 0.781 3.153 96 انثى

 0.800 0.254 0.74258 2.798 106 ذكر التكرار  كالنظاـ
 0.760 2.825 96 انثى

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.839 0.204 0.735 2.916 106 ذكر
 0.744 2.937 96 انثى

 0.820 0.227 0.563 2.941 106 ذكر الدرجة الكمية
 0.611 2.960 96 انثى
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(، أم 0.820(، كمستكل الداللة )0.227يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير 

 الجنس، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 الثانية:  نتائج الفرضية

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي "

تـ فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

تكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ حسب لمتغير المؤىؿ الدراسة في مس

 العممي. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى الوسواس 4.10جدول )
 القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل حسب متغير المؤىل العممي

 العدد المؤىل العممي المجال
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 "tقيمة" المعياري

مستوى 
 الداللة

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.688 3.137 140 أقؿ مف تكجييي
-مف تكجييي 0.607 0.516

 بكالكريكس
61 3.194 0.796 

 التكرار  كالنظاـ
 0.709 2.760 140 أقؿ مف تكجييي

-مف تكجييي 0.140 1.483
 بكالكريكس

61 2.931 0.833 

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.711 2.870 140 أقؿ مف تكجييي
-مف تكجييي 0.099 1.667

 بكالكريكس
61 3.065 0.783 

 الدرجة الكمية
 0.526 2.910 140 أقؿ مف تكجييي

-مف تكجييي 0.111 1.601
 بكالكريكس

61 3.053 0.695 
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(، أم 0.111(، كمستكل الداللة )1.601ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "

أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير 

 المؤىؿ العممي، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية.

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) عند مستوى الداللة " ال توجد فروق ذات داللو إحصائية

 القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية"

كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل 

 لمتغير الحالة االجتماعية. الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ يعزل 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى 4.11جدول )
 الوسواس القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 ياالنحراف المعيار  المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية المجال

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.832 3.056 40 أعزب/عزباء
 0.686 3.188 153 متزكج/ة
 0.807 2.916 9 مطمؽ/ة

 التكرار  كالنظاـ
 0.710 2.960 40 أعزب/عزباء
 0.748 2.774 153 متزكج/ة
 0.928 2.766 9 مطمؽ/ة

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.686 2.909 40 أعزب/عزباء
 0.749 2.945 153 متزكج/ة
 0.785 2.680 9 مطمؽ/ة

 الدرجة الكمية
 0.608 2.974 40 أعزب/عزباء
 0.581 2.954 153 متزكج/ة
 0.581 2.786 9 مطمؽ/ة
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( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى 4.11يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

لحالة االجتماعية، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير ا

 (:4.12( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الوسواس 4.12جدول)
 الحالة االجتماعيةالقيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.535 2 1.071 بيف المجمكعات
1.026 

 
0.360 

 
 0.522 199 103.877 داخؿ المجمكعات

 201 104.948 المجمكع 

 نظاـالتكرار  كال
 0.555 2 1.109 بيف المجمكعات

0.987 
 

0.374 
 

 0.562 199 111.827 داخؿ المجمكعات
 201 112.936 المجمكع 

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.305 2 0.610 بيف المجمكعات
0.558 

 
0.573 

 
 0.547 199 108.779 داخؿ المجمكعات

 201 109.389 المجمكع 

 درجة الكميةال
 0.134 2 0.267 بيف المجمكعات

0.388 
 

0.679 
 

 0.345 199 68.568 داخؿ المجمكعات
 201 68.835 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.679( كمستكل الداللة )0.388يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستك ) ل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، ككذلؾ لممجاالت،
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 :  الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.4

حسب متغيرات  مستوى الوسواس القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميلىل يختمف 

 لمؤىل العممي، والحالة االجتماعية ؟الجنس  وا

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الجنس "

الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة تـ فحص 

 الدراسة في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ حسب لمتغير الجنس. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى الوسواس 4.13جدول )
 لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل حسب متغير الجنسالقيري 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.669 0.429 0.767 3.015 58 ذكر عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير
 0.821 3.073 85 انثى

 0.359 0.920 0.802 2.727 58 ذكر التكرار  كالنظاـ
 0.797 2.852 85 انثى

الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ 
 بالتفاصيؿ

 0.324 0.989 0.702 2.801 58 ذكر
 0.793 2.929 85 انثى

 0.328 0.982 0.617 2.838 58 ذكر الدرجة الكمية
 0.639 2.944 85 انثى
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(، أم 0.328الداللة ) (، كمستكل0.982يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير 

 الجنس، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 

 نتائج الفرضية الثانية: 

ى الوسواس ( في مستو α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي "

كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل 

 الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى (: 4.14جدول )
 الوسواس القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.830 3.032 69 أقؿ مف تكجييي
 0.771 3.120 59 بكالكريكس-مف تكجييي

 0.754 2.850 15 أعمى مف بكالكريكس

 التكرار  كالنظاـ
 0.836 2.766 69 أقؿ مف تكجييي

 0.821 2.864 59 بكالكريكس-مف تكجييي
 0.504 2.720 15 أعمى مف بكالكريكس

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.764 2.800 69 أقؿ مف تكجييي
 0.760 3.053 59 بكالكريكس-مف تكجييي

 0.564 2.541 15 أعمى مف بكالكريكس

 الدرجة الكمية
 0.673 2.859 69 أقؿ مف تكجييي

 0.619 3.001 59 بكالكريكس-مف تكجييي
 0.378 2.705 15 أعمى مف بكالكريكس
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لكسكاس القيرم لدل مرضى ( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل ا4.14يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ 

 (:4.15( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )

وسواس (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى ال4.15جدول)
 القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.458 2 0.916 بيف المجمكعات
0.717 

 
0.490 

 
 0.639 140 89.401 داخؿ المجمكعات

 142 90.317 المجمكع 

 التكرار  كالنظاـ
 0.208 2 0.417 بيف المجمكعات

0.323 
 

0.724 
 

 0.645 140 90.313 داخؿ المجمكعات
 142 90.729 المجمكع 

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 1.957 2 3.915 بيف المجمكعات
3.527 

 
0.032 

 
 0.555 140 77.693 تداخؿ المجمكعا

 142 81.608 المجمكع 

 الدرجة الكمية
 0.645 2 1.291 بيف المجمكعات

1.639 
 

0.198 
 

 0.394 140 55.134 داخؿ المجمكعات
 142 56.425 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.198( كمستكل الداللة )1.639يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ الشككؾ الكسكاسية 

 ثانية. بكالكريكس. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال-كاالىتماـ بالتفاصيؿ، ككانت الفركؽ لصالح مف تكجييي
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) " ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية"

دراسة عمى مستكل كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة ال

 الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى 4.16جدول )
 جتماعيةالوسواس القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة اال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية المجال

عامؿ عاـ لمكسكاس 
 كالقير

 0.980 2.806 31 أعزب/عزباء
 0.730 3.133 105 متزكج/ة
 0.725 2.875 7 مطمؽ/ة

 التكرار  كالنظاـ
 0.841 2.709 31 أعزب/عزباء
 0.801 2.836 105 متزكج/ة
 0.613 2.700 7 مطمؽ/ة

الشككؾ الكسكاسية 
 كاالىتماـ بالتفاصيؿ

 0.697 2.754 31 أعزب/عزباء
 0.787 2.932 105 متزكج/ة
 0.441 2.607 7 مطمؽ/ة

 الدرجة الكمية
 0.742 2.753 31 أعزب/عزباء
 0.600 2.957 105 متزكج/ة
 0.442 2.725 7 مطمؽ/ة

 

رية في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى ( كجكد فركؽ ظاى4.16يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ 

 (:4.17( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )
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العينة في مستوى الوسواس  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد4.17جدول)
 القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

عامؿ عاـ 
 لمكسكاس كالقير

 1.391 2 2.782 بيف المجمكعات
2.225 

 
0.112 

 
 0.625 140 87.535 داخؿ المجمكعات

 142 90.317 المجمكع 

 التكرار  كالنظاـ
 0.230 2 0.460 بيف المجمكعات

0.357 
 

0.701 
 0.645 140 90.270 داخؿ المجمكعات 

 142 90.729 المجمكع 
الشككؾ الكسكاسية 

كاالىتماـ 
 بالتفاصيؿ

 0.649 2 1.298 بيف المجمكعات
1.131 

 
0.326 

 
 0.574 140 80.311 داخؿ المجمكعات

 142 81.608 المجمكع 

 الدرجة الكمية
 0.613 2 1.225 بيف المجمكعات

1.554 
 

0.215 
 

 0.394 140 55.200 داخؿ المجمكعات
 142 56.425 المجمكع 

مف مستكل الداللة  ( كىي أكبر0.215( كمستكل الداللة )1.554يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية 

 الثالثة. 

 :  الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.5

 حسب متغيرات نوع المرض ؟ الوسواس القيري في محافظة الخميلمستوى ىل يختمف 

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القيري في محافظة الخميل يعزى لمتغير نوع المرض "
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تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

 الدراسة في مستكل الكسكاس القيرم في محافظة الخميؿ حسب لمتغير نكع المرض. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى الوسواس 4.18جدول )
 فظة الخميل حسب متغير نوع المرضالقيري في محا

نوع  المجال
 المرض

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 عامؿ عاـ لمكسكاس كالقير
 0.722 3.150 202 الكمى

1.219 0.224 
 0.797 3.049 143 السرطاف

 التكرار  كالنظاـ
 0.749 2.810 202 الكمى

0.104 0.917 
 0.799 2.802 143 افالسرط

الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ 
 بالتفاصيؿ

 0.737 2.926 202 الكمى
0.598 0.550 

 0.758 2.877 143 السرطاف

 الدرجة الكمية
 0.585 2.950 202 الكمى

0.747 0.456 
 0.630 2.901 143 السرطاف

 

(، أم 0.456(، كمستكل الداللة )0.747يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الكسكاس القيرم في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير نكع المرض، ككذلؾ 

 لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.
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 :الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 التوصيات:مناقشة النتائج و 

 مناقشة نتائج الدراسة  5.1

يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج، التي أسفرت عنيا الدراسة، حكؿ مستكل الكسكاس القيرم لدل 

كعدد مف التكصيات بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج  مرضى الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿ

 .الدراسة مف معطيات

 لسؤال الرئيس:مناقشة النتائج المتعمقة با 5.1.1 

 ؟ما مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿوالذي نصو: 

أظيرت النتائج بأف الدرجة الكمية لجميع فقرات الدراسة حكؿ مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى 

( كانحراؼ 2.95حيث بمغ قيمة المتكسط الحسابي ليذه الفقرات) كانت متكسطان، الكمى

 األفكار ىذه مف لمتخمص القكم لدييـ االستعداد المرضى عزك ذلؾ الى أف ىؤالءي.  ك (0.59معيارم)

 لبعض كلك الفكرة ىذه مف التخمص عمى قدرتيـ عمى عدـ يؤكدكف كلكنيـ كبيرة بصكرة فك متعاكن كأنيـ

  .الكقت مف قميؿ بجزء تفارقو األفكار ال قد منيـ البعض فاف الكقت
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عامؿ نحك  يرت الدراسة أف مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمىأما مف حيث المجاالت فقد أظ

( 3.15كسكاس كالقير كاف متكسطان فقد جاء بالمرتبة األكؿ، حيث بمغ المتكسط الحسابي )العاـ 

يا ايضان في المرتبة الثانية مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ ي( ، كتم0.72كبانحراؼ معيارم)

الشككؾ الكسكاسية نحك  دراسة أف مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمىبالتفاصيؿ فقد أظيرت ال

(، 0.74( كبانحراؼ معيارم)2.93ي )كاالىتماـ بالتفاصيؿ كانت متكسطان حيث بمغ المتكسط الحساب

يا في المرتبة الثالث مجاؿ التكرار كالنظاـ ، فقد أظيرت الدراسة أف مستكل الكسكاس القيرم لدل يتم

( كبانحراؼ 2.81التكرار كالنظاـ كاف متكسطان حيث بمغ المتكسط الحسابي )نحك  مرضى الكمى

 (.0.75معيارم)

ككنو مرضان مزمنان غير قابؿ لمشفاء بشكؿ  ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى طبيعة كخطكرة ىذه المرض

لمككنات بعاد الخطيرة كالسمبية عمى اأثر عمى عضك رئيسي كىاـ مف أعضاء الجسـ كلو ؤ كامؿ كم

فنظرة مرضى الكمى في طبيعة تفكيرىـ كعدـ قدرتيـ عمى التركيز ، األساسية لحياة مرضى الكمى 

ف أفيـ يعتقدكف  ،كالشؾ في قدراتيـ نحك مكاجية الصعاب كالتغمب عمييا كالتكيؼ مع الكاقع الجديد

ف الكسكاس أيضان أالحياة قد انتيت كال مجاؿ لتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ كسكاسيـ الداخمي، كيضيؼ 

حيث يصبح المريض  ،القيرم يظير ىنا كردة فعؿ طبيعية نتيجة العجز الذم تسبب بو ىذه المرض

لى التكجو إيدفعو  اخريف كىذسرتو كاألأعاجزان عف تأدية ما عميو مف متطمبات كاحتياجات نحك 

جعمو  يشعر بالحرج ي اخريف لمساعدتو في تمبية ىذه االحتياجات كالرغبات كىذكاالعتماد عمى األ

 كالضيؽ كالضجر.

( جاءت في 5يجابية كمنيا الفقرة رقـ )إظيرت بعض الفقرات مستكيات عالية أما بالنسبة لمفقرات فقد أ

ىمية كنصت عمى )أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة ليا(، كتبلىا في المقاـ المقاـ االكؿ مف حيث األ

( في المقاـ الثالث 24اء تافية(. ثـ جاءت الفقرة رقـ)( كنصت عمى )تشغمني أشي2الثاني الفقرة رقـ )
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( في المقاـ الرابع كالتي نصت 19كالتي نصت عمى )أعد األشياء غير اليامة(، ثـ جاءت الفقرة رقـ)

 عمى )أشؾ في  كؿ األمكر حكلي(.

ؿ المتكسط ككجيتو فتتشك ادكر حكؿ محاكر تكضح طبيعة ىذيف الكسكاس القيرم ألى إكيعزك الباحث 

 لدل المرضى نظرة سمبية كتشاؤمية نحك مستقبميـ

( ككذلؾ 2011( ككذلؾ مع دراسة البنائي )2014اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الصديقي كبف عمر )

بيات ( ككذلؾ مع دراسة 2006( ككذلؾ مع دراسة الطمكحي )2008ؿ سعيد)أمع دراسة كاظـ ك 

  (Bayat, A& etal, 2012) واخرون

 (. 2014)الريماكمراسة مع دراسة اختمفت ىذه الد

ة لى طبيعة ىؤالء المرضى الذيف يعانكف معاناة شديدإكيعزك الباحث ارتفاع درجات الكسكاس القيرم 

ف مرض الكمى يقيد كذلؾ أل ،في التكيؼ كالتأقمـ مع المحيط االسرم كالمجتمع الذيف يعشكف فيو

ياتيـ بصكرة تجارم ثقافة المجتمع المحيط تصرفاتيـ كحركاتيـ كيجعميـ غير قادريف عمى ممارسة ح

ف اضطراب الكسكاس القيرم بحد ذاتو يتمثؿ في أفكار كنزعات كصكر ذىنية أيضان بأكنضيؼ  ،بيـ

متكررة كمتكاصمة تقتحـ ذىف مريض الكمى باستمرار فارضة ن نفسيا عميو بإلحاح دكف رغبة منو 

يسبب  ادخيمة ، سخيفة، ساذجة ، شاذة كمرعبة كىذك السيطرة عمييا بؿ ىك يعتبرىا أكمحاكلة مقاكمتو 

 تدكر حكلو بسبب مرضو. ان كقد تككف ىذه الكساكس أفكار ،ـ نفسية شديدة بالرغـ مف مرضو  لو األ

 : الثانينتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة  5.1.2

 ؟ في محافظة الخميؿ السرطافما مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى 

لدرجة الكمية لجميع فقرات الدراسة حكؿ مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى أظيرت النتائج بأف ا

 ( كانحراؼ2.90كانت متكسطان، حيث بمغ قيمة المتكسط الحسابي ليذه الفقرات) السرطاف

 (.  0.63معيارم)
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نحك  السرطافأما مف حيث المجاالت فقد أظيرت الدراسة أف مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى 

( 3.05فقد جاء بالمرتبة األكؿ حيث بمغ المتكسط الحسابي )،سكاس كالقير كاف متكسطان عامؿ عاـ لمك 

ايضان في المرتبة الثانية مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ  يمييا( ك 0.80كبانحراؼ معيارم)

الشككؾ نحك  السرطاففقد أظيرت الدراسة أف مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى  ،بالتفاصيؿ

( كبانحراؼ 2.88كاالىتماـ بالتفاصيؿ كاف متكسطان حيث بمغ المتكسط الحسابي )الكسكاسية 

مجاؿ التكرار كالنظاـ ، فقد أظيرت الدراسة أف مستكل  وفي المرتبة الثالث يمييا(، ك 0.76معيارم)

التكرار كالنظاـ كانت متكسطان حيث بمغ المتكسط الحسابي نحك  السرطافالكسكاس القيرم لدل مرضى 

 (.0.80( كبانحراؼ معيارم)2.80)

 التأقمـ في شديدة معاناة يعاكنكف الذيف ىؤالء المرضى طبيعة أف ىذه النتيجة إلى الباحث يفسر

 يقيد الذم المرض ىذا لطبيعة كذلؾ فيو، الذم يعيشكف كالمجتمع األسرم المحيط مع كالتكيؼ

 بو، المحيط المجتمع قافةث تجارم بصكرة حياتو عمى ممارسة قادر غير كيجعمو المريض تصرفات

 لساعات المريض تبلـز الكسكاسية ككذلؾ األفكار ، لؤلفكار القيرم الكسكاس مرضى مع التعامؿ إف

 المريضات إحدل بقكؿ الباحث يستشيد ، كىنا حدة أشد تككف ككذلؾ ، اليـك خبلؿ بكثير أطكؿ

 فييا تفتح التي األكلى المحظة نذم بمطاردتيا الكسكاسية تبدأ األفكار إف لؤلفكار القيرم بالكسكاس

 في كقعان  أشد األفكار كسكاس بأف يدلؿ ىذا ، عند النـك ليبلن  عينييا تغمض أف إلى صباحان  عينييا

 ىذا يعيشو الذم الكضع ظؿ في طبيعية نتيجة النتيجة ىي كىذه ، القيرم، بالكسكاس المريض نفس

 مفاىيميـ تغير السيؿ مف ليس ييفالعاد أف األشخاص معركؼ ىك ككما ، الناس مف الصنؼ

 أك شخص اعتقاد أك مفيـك تغير مجرد يستغرؽ كقد مف الزمف قصيرة فترة خبلؿ كاعتقاداتيـ كقناعاتيـ

 الزمف. مف طكيمة فتره طفؿ حتى
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( جاءت في 2يجابية كمنيا الفقرة رقـ )إاما بالنسبة لمفقرات فقد اظيرت بعض الفقرات مستكيات عالية 

كنصت عمى )تشغمني أشياء تافية(، كتبلىا في المقاـ الثاني الفقرة رقـ ،مف حيث االىمية  كؿالمقاـ األ

( في المقاـ الثالث كالتي 16( كنصت عمى )أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة ليا(. ثـ جاءت الفقرة رقـ)5)

لرابع كالتي ( في المقاـ ا15نصت عمى )أشعر أني مجبره عمى فعؿ أشياء معينة(، ثـ جاءت الفقرة رقـ)

 نصت عمى )أشعر باني أكرر أشياء معينة(.

 (2014اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الصديقي كبف عمر )

 ال يكجد اختبلؼ مع دراسات أخرل.

 ذىنية كنزعات كصكر أفكار في يتمثؿ ذاتو بحد القيرم الكسكاس اضطراب بأف ذلؾ الباحث كيفسر

 منو رغبة دكف أم بإلحاح عميو نفسيا فارضةن  رباستمرا المريض ذىف تقتحـ كمتكاصمة متكررة

كريية،  أك مرعبة ساذجة، شاذة، سخيفة، دخيمة، يعتبرىا ىك بؿ عمييا، السيطرة أك مقاكمتيا كمحاكلتو

 عمى سمبان  كتؤثر كالقمؽ كاالنزعاج التكتر مف حالة إلى باإلضافة شديدة آالـ نفسية لو يسبب كىذا

 التمكث حكؿ غالبان  تدكر أفكار عبارة عف الكساكس ىذه تككف قد ماعية،كاالجت كاألسرية المينية حياتو

 يدفع كاألمراض لمجراثيـ التعرض أك التمكث بالقاذكرات ىاجس فمثبلن  .كالديف كالجنس كالفقد كالتشكؾ

 عف االمتناع أك كالشراب، الطعاـ أكعية أك تنظيؼ المبلبس أك االغتساؿ في يبالغ لكي المريض

 أك المستشفيات زيارة كيتجنب .شرابيـ أك طعاميـ أك مشاركتيـ آنيتيـ استعماؿ أك يفاآلخر  مصافحة

 مف التأكد أك حسابية بعمميات القياـ عند التدقيؽ مثبلن إعادة التعرض لمعدكل ، مف خكفان  المرضى

 كضكءكال كالنظافة الغسؿ عمميات تكرار ككذلؾ .كالغاز أزرار الكيرباء أك المنزؿ في األقفاؿ أحكاـ

ضاعة التأخير في سببان  يككف مما كتنظيـ األغراض كترتيب كالصبلة  .الكقت كا 
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 : الثالثنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة  5.1.3

حسب متغيرات الجنس   مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿىؿ يختمؼ 

 كالمؤىؿ العممي، كالحالة االجتماعية ؟

 السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:كلئلجابة عف ىذا 

 مناقشة نتائج الفرضية االولى التي كان نصيا:

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

  القيري لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير الجنس

في مستكل  (α≤ 0.05) إحصائية عند المستكل أظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت كبذلؾ 

 تـ قبكؿ الفرضية االكؿ. 

 (2014)الريماكم( دراسة 2011اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة السيد)

 (2004)( كدراسة جكدة2014اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الصديقي كبف عمر)

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية التي كان نصيا:

( في مستوى الوسواس القيري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي "

في مستكل  (α≤ 0.05) ائية عند المستكلأظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحص

الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ 

 لممجاالت كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

لـ تظير ىذه الدراسة أم اختبلؼ مع الدراسات السابقة، كذلؾ  (2006الطموحي)اتفقت مع دراسة 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مرضى الكمى كبغض النظر عف  غير في الدراسات السابقةلعدـ كجكد المت
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المؤىؿ العممي فإنيـ يكاجيكف نفس الكاقع كنفس ظركؼ الحياة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني، كىـ 

 يطبؽ عمييـ نفػس األنظمة كالقكانيف كالمكائح التي تفرضيا المستشفيات، كىـ يتمقكف نفس العبلج.

 شة نتائج الفرضية الثالثة التي كان نصيا:مناق

( في مستوى الوسواس القيري α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 لدى مرضى الكمى في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

لدل مرضى الكمى في أظيرت ىذه النتائج ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الكسكاس القيرم  

 محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الحالة االجتماعية، ككذلؾ لممجاالت كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. 

 (2006( كدراسة الطمكحي)2010( كدراسة البنائي)2011اتفقت ىذه الدراسة السيد )

عي كقيمتو ف الكسكاس الذم يككف عند المريض بغض النظر عف المستكل االجتماأكيفسر الباحث 

 أك كميا أك جزئيا الحقائؽ بتزييؼ إما كيككف بخبلؼ الحقيقة، شيء عف اإلنساف عند الناس فيك يخبر

 فالكسكاس قد كاجتماعيا، كنفسيا ماديا يككف كقد معيف لتحقيؽ ىدؼ جديدة، كأحداث ركايات خمؽ

كاس بغض النظر عف مصابان بالكس الفرد يككف ذاؾ فعند كالـز الفرد تطكر إذا كلكف بسيطا يككف

 الظيكر كعدـ ، االجتماعية المكانة عمى الحفاظك  المريض،  فيواالجتماعي الذم يككف المستكل 

 أنيـ أم ، عمييا االعتياد يجرم بحيث أساسية سمة السمة ىذه فترة تصبح بعد ثـ ، العاجز بمظير

 القياـ خبلؿ مف يشكنويع الذم الكاقع عف تختمؼ بصكرة اآلخريف الظيكر أماـ إلى دائما يسعكف

 بيا يقصد ال المكانة االجتماعية كالتي عف ان ناتج االرتفاع ىذا يككف كقد القيرم، الكسكاس بأشكاؿ

نفسو  أماـ الفرد محاسف تظير تعكيضية دفاعية حيمة ىي ما بقدر بيـ الضرر إيقاع أك خداع اآلخريف

 مرغكبا مف كليككف ، مؤقتة بصكرة ككل الذات كتقدير كالرضا بالثقة يشعر ،حتى اآلخريف كأماـ

 اآلخريف.
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 السؤال الرابعلنتائج المتعمقة مناقشة ا 5.1.4

حسب متغيرات الجنس  مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿىؿ يختمؼ 

 كالمؤىؿ العممي، كالحالة االجتماعية؟

 كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو الفرضيات التالية:

 مناقشة نتائج الفرضية االولى التي كان نصيا:

( في مستوى الوسواس α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

  القيري لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الجنس

مستكل  في (α≤ 0.05) أظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت 

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية االكؿ. لـ تظير ىذه الدراسة أم اتفاؽ أك اختبلؼ مع الدراسات السابقة، 

 ان أـذكر  فكاأ ف مرضى السرطاف سكاءأكيعزك الباحث  كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في الدراسات السابقة.

 الذككر بيف تعامميا في تميز ككذلؾ ال ،فيـ يعانكف مف نفس الكسكاس كليـ المشاعر نفسيا ىانثى

 أفراد ا انتماءمني نذكر أف يمكف عدة عكامؿ إلى ذلؾ يرجع فقد كعميو ،كاإلناث مف حيث المرض

 الثقافة كىذه لمفرد، ماعيةاالجت التصكرات تككيف رئيسيا في دكرا تمعب حيث كاحدة ثقافة إلى العينة

 الثقافة، ىذه مصادر كانت مافأين ...كغيرىا اإلعبلـ كسائؿ هدكر العباد ك كالمدرسة األسرة مف تكتسب

 التي التصكرات كىذه السائدة، كالمبادئ القيـ مع التكيؼ تفرض فيي فرعية ـأ رئيسية كانت ان سكاء

 ليا فالكسكاس نفسو عند جميع المرضى. تتشكؿ

 ة نتائج الفرضية الثانية التي كان نصيا:مناقش

( في مستوى الوسواس القيري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير المؤىل العممي "
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في مستكل  (α≤ 0.05) أظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ 

-لممجاالت ما عدا مجاؿ الشككؾ الكسكاسية كاالىتماـ بالتفاصيؿ، ككانت الفركؽ لصالح مف تكجييي

تبلؼ مع الدراسات لـ تظير ىذه الدراسة أم اتفاؽ أك اخ بكالكريكس كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 أخرل متغيرات تأثير إلى يرجع قد ما كىك السابقة، كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في الدراسات السابقة.

 لدل المرضى بالسرطاف العامي الطابع س ذاتاك الكس ترسيخ في دكر ليا التي كالثقافة االجتماعية

 كالمعتقدات كاألفكار القيـ نفس لديو الذم المجتمع الفمسطيني كىك المجتمع لنفس ينتمكف كبصفتيـ

 كتجعؿ المريض في حالة كسكاس دائـ كى التصكرات نفس لدييـ كبالتالي تتككف االجتماعية، كالمعارؼ

 .''االجتماعي الفكر'' عف تعبير أكسع العامة كبشكؿ المعرفة كأ الخاصة المعرفة مف شكؿ

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة التي كان نصيا:

( في مستوى الوسواس القيري α ≥ 0.05) ق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فرو

 لدى مرضى السرطان في محافظة الخميل يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

أظيرت ىذه النتائج ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الكسكاس القيرم لدل مرضى السرطاف  

 الة االجتماعية، ككذلؾ لممجاالت كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير الح

لـ تظير ىذه الدراسة أم اتفاؽ أك اختبلؼ مع الدراسات السابقة، كذلؾ لعدـ كجكد المتغير في 

كخاصة الحالة  ،السرطاف مع سيئة سابقة تجربة كجكد بأف الباحث كيذكر الدراسات السابقة.

 التعميمي المستكم كمذ أف يؤكد األسرم، كىذا التكافؽ سكء أيضان إلى االجتماعية بيف الناس تكدم

 مف تقمؿ أف يمكف كالمعرفة العمـ زيادة إف حيث ة،الجسمي استيعاب األعراض عمى القدرة ـلديي األعمى

عمى  المترتبة كالنتائج بالمضاعفات المريض تكعية تـ ما إذا المصاحبة كاألعراض الجسمية األلـ

 تظير ردكد أفعاؿ الناس حيث األعمى، التعميـ كمذ قبؿ مف معرفتو يفترض ما كىذا لمرض،با اإلصابة
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 في أم النيـ معرضكف لممكت  ىمناسبة األشخاص المرض كفالسرطاف تجعؿ الناس يتجنب لمرض

 .  لحظة

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:  5.1.5

 حسب متغيرات نوع المرض ؟ لخميلمستوى الوسواس القيري في محافظة اىل يختمف 

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية:

( في مستوى الوسواس القيري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 في محافظة الخميل يعزى لمتغير نوع المرض.

ى الوسواس القيري في محافظة الخميل في مستو أظيرت ىذه النتائج ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

ف مرض ألى إ، ككذلؾ لممجاالت كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية. كيعزك ذلؾ يعزى لمتغير نوع المرض

فالكسكاس عبارة عف أفكار كشعكر كمخاكؼ استحكاذية،  هؤ السرطاف كمرض الكمى ال يرجى شفا

مريض بصكرة متكررة، كيتبع يا كتتطفؿ عمى عقؿ الفيتدخميو، غير منطقية، مزعجة، غير مرغكب 

ىذا الكسكاس انيماؾ المريض بتصرفات كسمككيات كطقكس متكررة ككاعية، غير أنيا قيرية إجبارية، 

كىذه التصرفات قد تككف عبارة عف نشاط جسدم أك عقمي بصكرة متكررة، ىدفيا التخمص مف الشعكر 

  .يا أم مرضكاألفكار المزعجة لذلؾ تسيطر عمى أم مريض حتى كاف لـ يكف مع
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 توصيات الدراسة 2.5

في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية مف معطيات، صاغ الباحث عددا مف التكصيات 

 لدراسات مستقبمية عمى النحك االتي:

لقدراتو ككفاءتو الذاتية، كتغيير معتقداتو السمبية المتعمقة ادراكات المريض ضركرة دعـ كتعزيز  .1

  .بالمرض كالعبلج

 باإلضافة نتائج أدؽ، عمى لمحصكؿ القيرم الكسكاس مرضى مف أكبر مجمكعة تضـ دراسة إجراء .2

 الحالية. الدراسة عف مختمفة عينات عمى الدراسة تطبيؽ إلى

 برامج عمؿ مف خبلؿ كذلؾ الي البلـز النفسي الدعـ كتقديـ المرضى مف الشريحة بيذه االىتماـ .3

 .مرضال ىذا أعراض عبلج أك بخفض تيتـ

 مع مرضى السرطاف كالكمى مف ناحية نفسية. العامميف لؤلشخاص خاص تدريب تكفير ينبغي .4

 ليا يتعرض التي الضغكط كمدل بالمرض المصابيف المرضى مشكمة حكؿ التكعية برامج كضع .5

 .سميمة كممنيجة بطريقة معيـ التعامؿ ليـ ليتسنى المرضى ىؤالء

 المرضى مع لمتعامؿ كالمدربيف المؤىميف كاالجتماعيف سييفالنف األخصائييف مف كافية عدادأ تكفير .6

 كاالجتماعي النفسي الدعـ تكفير بيدؼ النفسية بمحافظة الخميؿ، الصحة قساـأك  مراكز جميع في

 .ليـ
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 .مصر انقاهرج، دارانفكر،،1ط ، النفسية الصحة في2003).) انمطهة ،عثد انقريطى .47
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، الكمى مرضى لرعاية المصرية الجمعية مطبوعات سمسمة .( 2004 ) حمدم ككثر ،مطر .53

 القاىرة،مصر.
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،دار1،ط وعالجا   وقاية والعقلية النفسية واألمراض النفسية الصحة (. 7991 ) محمد ، مياسا .55

 انجثم،تيروخ،نثنان.
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 : أداة الدراسة(1رقم ) الممحق

                           ـــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــمبســـ

 جـــامعــة القـــدس

  ،،،تحية طيبة وبعد

، " الكسكاس القيرم لدل مرضى الكمى كالسرطاف في محافظة الخميؿ "بإجراء دراسة حكؿ يقكـ الباحث
أرجك مف  الذالنفسي كالتربكم.  اإلرشادكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

سيتـ الحفاظ عمى سرية المعمكمات التي  أنوحضرتكـ التكـر بتعبئة االستبانة بصدؽ كمكضكعية، عممان 
 تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

    وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير .

   

 إعداد الطالب: عماد عزات  طنينة 

 القسم األول: معمومات عامة

 الرجاء وضع اشارة  ) /(  داخل الدائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عميك.

  أنثى )  (        ذكر :    )  (الجنس

 ( الكمى والسرطان )  (  السرطان             ) (  الكمى              نوع المرض:     ) 

 من بكالوريوس عمى(   أ )        بكالوريوس  -المؤىل العممي: )    ( اقل من توجييي    )    ( توجييي

 ..ة/مطمق (   )       ة/متزوج (  )     عزباء/ اعزب (   ): االجتماعية الحالة
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بشكل    الفقرة 
 كبيرجدا

بشكل 
 كبير

بشكل 
 متوسط

بشكل 
قميل 
 جدا

بشكل 
 قميل

       العامل األول: عامل عام لموسواس والقير 
      تطاردني األفكار المزعجة 1
      تشغمني أشياء تافية  2
      تسيطر عمي أفكار سيئة 3
       ال أستطيع السيطرة عمى افكارم  4
      أضطر لمقياـ بأشياء ال قيمة ليا 5
      ال أستمتع بحياتيأشعر باني  6
        الحسـ بيف األمكر  القدرة عمى أستطيع  7
      يااإلجابة عن ال أستطيع ميمة لدم أسئمة 8
         والنظام  التكرار  العامل الثاني:  
      مرات  عدة  أغسؿ يدم 9
      تسيطر عمي نظـ معينة 10
      أتفقد البيت باستمرار 11
      أتأكد قبؿ النـك مف إغبلؽ األبكاب 12
      أميؿ إلى تكرار األشياء أك العبارات 13
        ألبكابأعكد لممنزؿ لمتأكد مف غمؽ ا 14
      أكرر أشياء معينة أشعر باني 15
      عمى فعؿ أشياء معينة مجبره  أشعر أني 16
      أحب النظاـ الصاـر  17
      أشعر بأني مضطر إلى ترتيب األشياء 18
       االىتمام بالتفاصيلو العامل الثالث: الشكوك الوسواسية  

      كؿ األمكر حكلي  أشؾ في  19
        األفكار السمبية تشغمني 20
      بسرعة  قراراتيأتخذ  21
      أنجز األعماؿ ببطء شديد 22
      أتضايؽ بشدة عندما تصدر عني بعض األفكار 23
         أعد األشياء غير اليامة 24
      في حياتي أىتـ بالتفاصيؿ 25
      معينة افكارتمح عمى خاطرم  26
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 ة بأسماء المحكمين قائم: (2ممحق )

 جية العمؿ التخصص االسـ ـالرق

 جامعة القدس مناىج كاساليب التدريس د. ايناس ناصر  .1

 جامعة القدس المفتكحو قياس كتقكيـ  د. خالد كتمك  .2

 جامعة القدس المفتكحو عمـ النفس التربكم د. زياد بركات  .3

 لمفتكحوجامعة القدس ا مناىج كطرؽ التدريس د. عادؿ رياف  .4

 جامعة القدس التدريس اساليبك مناىج  د. عفيؼ زيداف  .5

 جامعة القدس المفتكحو عمـ النفس التربكم د. محمد شاىيف  .6

 جامعة الخميؿ ادارة تربكية د. نبيؿ الجندم   .7

 جامعة القدس عمـ النفس التربكم د. نبيؿ عبد اليادم  .8

 كحوجامعة القدس المفت صحو نفسية د. يكسؼ ابك مارية   .9
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 لمستشفى الخميل الحكومي من جامعة القدس (: كتاب تسييل ميمة3ممحق )
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 (: كتاب تسييل ميمة من جامعة القدس لمستشفى المطمع4ممحق )
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 (: كتاب تسييل ميمة من جامعة القدس لمستشفى بيت جاال الحكومي5ممحق )
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