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Abstract
The current research aims to:
First: To identify the most important psychological and social
pressures to which the patient is exposed to uterine cancer.
Tanya: Reaching the most prominent solutions and treatments that
contribute to reducing those pressures to which the research is
exposed. Third: Reaching recommendations and proposals that
contribute to reducing the incidence of this serious disease and
reducing it as much as possible.
The current research of Two chapters dealt with the researcher the
general framework of research and previous studies the researcher
used the descriptive analytical method and used three tools to
collect data in order to reach the most accurate statistical data was
withdrawn random sample intended from the city of Baghdad in its
cutters Al-Karkh and Al-Rassafa, total sample (75) patients in
government hospitals and private clinics, which is:
1- Al-Amal Specialist Hospital and sample size (38)
2- Yarmouk Teaching Hospital and sample size (22)
3- The first private clinics in the area of Harthia reached the size of
the sample (10), and the second clinic in liberty and reached the
size of the sample (5).
The researcher reached many important recommendations and
proposals that contribute effectively to reducing the psychological
and social pressures that the patient suffers from, as well as the
most important means to reduce and limit this phenomenon.
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الضغوط النفسية واالتجماعيية لدى النسعء الاصعبعت بسرطعن
الرحم :دراسة ميدانية لعينة من مدينة بغداد
يبير نجم يبد هللا أحاد الخعلدي

2

الالخص
يهدف البحث الحالي إلى:
أولا :التعرف على أهم الضغوط النفسية والتجتااعية التي تتعرض لها
الاصابة بسرطان الرحم تانيا ا :التوصل إلى أبرز الحلول والاعالجات والتي
تسهم في الحد من تلك الضغوط التي تتعرض لها الابحوثة
ثالثا ا :التوصل التوصيات والاقترحات التي تسهم في الحد من اإلصابة بهذا
الارض الخطير وتحجياه قدر اإلمكان
تكون البحث الحالي من اإلطار النظري العام للبحث واإلطار الانهجي
للبحث ،استخدمت الباحثة الانهج الوصفي التحليلي فضال عن أستخدام ثالث
أدوات للجاع البيانات من أتجل الوصول إلى أدق البيانات اإلحصايية تم سحب
عينة عشوايية قصدية من مدينة بغداد في قاطعيها الكرخ والرصافة ،بلغ
مجاوع العينة ( )75مريضة في الاستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة
وهي:
 -1مستشفى المل التخصصي وبلغت حجم العينة ()38
 -2مستشفى اليرموك التعلياي وحجم العينة ()22
 -3العيادات الخاصة الولى في منطقة الحارثية وبلغت حجم العينة (،)10
والعيادة الثانية في الحرية وبلغ حجم العينة ()5
توصلت الباحثة إلى العديد من التوصيات الاهاة والتي تسهم بشكل فاعل في
الحد من الضغوط النفسية والتجتااعية التي تعاني منها الاريضة فضالا عن
أهم الوسايل في الحد من هذه الظاهرة وتحجياها.
الكلاعت الافمعحية :الضغوط النفسية والتجتااعية ،سرطان الرحم ،الارأة
العراقية.
الاقدمة:
واتجهت الارأة العراقية العديد من األزمات والحروب أثرت عليها بشكل مباشر لكونها الاحور
الرييس لألسرة العراقية كانت لهذه الاواتجهة والتصدي العديد من التداعيات منها اإلصابة بالعديد
من اإلطضطرابات واألمراض النفسية والجساية ولعل مرض السرطان الرحم من أخطرها ،األمر
الذي دفع الباحثة في البحث والدراسة لتداعيات هذا الارض الخبيث ومحاولة الوقوف على أبرز
الضغوط التجتااعية والنفسية التي تتعرض لها الاصابة وما هي أبرز الحلول والاعالجات للحد من
هذا الارض الفتاك وتسليط الضوء على هذه الشريحة الاهاشة والتي تحتاج إلى وقفة تجادة لرفع
الاعانات التي تسببها هذه الضغوط الناتجة عن اإلصابة بهذا الارض الخطير.

2أ .م .د ،.تجامعة بغداد ،العراقabeerkhalidyyy@yahoo.com ،
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مشكلة البحث وأهايمه والحعتجة إليه:
ياثل الهتاام بالضغوط التجتااعية والنفسية توتجها ا مهاا ا لدراسة األسباب الاؤدية لإلصابة
بالارض ,ولقد اهتم الباحثون في مجال العلوم التجتااعية والنفسية في التركيز على العالقة الاركبة
بين البيئة الاحيطة بالفرد وتداعياتها على أوطضاعه الصحية والنفسية ،وحاولت الباحثة أن ترصد
هذه الحالة والكشف عن األبعاد الاؤثرة في مرض السرطان الازمن انطالقأ من الانظور
السوسيولوتجي لقضية الصحة والارض والتي تهدف إلى انطالق دراسة تلقي الضوء على العالقة
بين الضغوط التجتااعية والنفسية وكيف تؤثر على الوطضع النفسي والتجتااعي للارأة واإلصابة
بارض السرطان ،والذي يكون السبب في استنزاف الاريضة على كافة األصعدة ،األمر الذي أدى
إلى إلقاء الضوء بدراسة هذه الظاهرة والوقوف على العوامل الاسببة للارض للقيام مستقبالا برسم
خطة وقايية يكون الهدف منها التقليل من نسبة اإلصابة بهذه األمراض والعال على تقليل الضغوط
النفسية والتجتااعية لتحجيم هذه الظاهرة قدر الاستطاع.
تعد الضغوط النفسية التي تتعرض لها الارأة السبب الرييس في معظم الاشاكل النفسية
والتجتااعية ،فالضغوط ما هي إل استجابات التي تسلط على الجهاز العصبي ل تستطيع الارأة أن
تتخلص منها ولاا تتراكم يكون لها تداعيات خطيرة على الصحة والتي باوتجبها تتحول إلى أمراض
نفسية أو اتجتااعية أو تجساية ولعل مرض سرطان الرحم من أخطرها وأشدها فتكا بالنساء وهذا ما
دفع الباحثة إلى دراسة هذه الظاهرة بشيئ من التحليل والاوطضوعية.
تعرطضت النساء في العراق إلى أزمات والحروب والكوارث عديدة شديدة وقاسية لعقود عديدة
وطضعت الارأة العراقية في طضغط نفسي شديد وقاسي ومستار أدت تلك الضغوط إلى نتايج ل تحاد
عقباها ولعل سرطان الرحم إحدى تلك التداعيات الخطيرة األمر الذي دعا إلى تسليط الضوء على
هذا الارض الخطير ودراسة تجايع تلك الضغوط النفس – التجتااعية بشيئ من التفصيل للوقوف
على تلك التداعيات ودراستها وتحليلها ومن ثم محاولة تحجياها والقضاء عليها من هنا تتجسد
مشكلة البحث الحالي لدراسة تلك الظاهرة والوقوف على أسبابها وتداعياتها وآليات الاعالجة وما
هي أبرز النتايج الاتوخاة والحلول والاقترحات التي توصلت اليها دراستنا الحالية.
أهم الافاهيم والاصطلحات الواردة بالبحث
أوال :الضغوط النفسية ()STRESS
تعريفعت الضغوط
من حيث الافهوم مفهوم يشير إلى درتجة استجابة الفرد لألحداث أو الاتغيرات البيئية في حياته
اليومية ،وهذه الاتغيرات رباا تكون مؤلاة تحدث بعض اآلثار الفسيولوتجية .مع أن تلك التأثيرات
تختلف من شخص إلى آخر تبعا ا لتكوين شخصيته وخصايصه النفسية التي تايزه عن اآلخرين
يعرف (سيلي) الضغوط :بأنها مجاوعة أعراض تتزامن مع التعرض
(المارة ،1995 :ص)34
ّ
لاوقف طضاغط ()WALTER:1993.P. 65
وعرفها (ميكانيك) بأنها تلك الصعوبات التي يتعرض لها الكاين البشري بحكم الخبرة والتي تنجم
عن إدراكه للتهديدات التي تواتجهه (عياس ،2000 :ص)44
تعريف الضغوط من الناحية النفسية عدم القدرة لاواتجهة الاثير ويصاحبه الغضب والنفعال
(يحيى ،1998:ص )54او عدم اإلمكانية لحتواء النفعالت السلبية كالغضب ،والقلق ،والكتئاب،
ويصاحبها تغيرات فسيولوتجية كرد فعل تنبيهي بالضغوط التي يتعرض لها الفرد( .الطريري:
 ،1994ص33
ويذكر سيلي والضغط هو "استجابة الجسم غير الاحددة نحو أي فعل طضاغط يفرض عليه ،ويعرف
الضغوط بأنها الحالة الناتجة عن عدم توازن بين مطالب الاوقف والقدرة استجابة الفرد لهذا
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الاوقف ،ويعرف الضغط هو" حالة من التوتر النفسي الشديد لظاهرة من الظواهر الحياة اإلنسانية
()))MONROE: 2009 ,P.31
ياكن تعريف الضغط النفسي إتجرائيع:
هي حالة من عدم الستقرار الذي تتعرض له الارأة وعليها أن تواتجهه بكل ما أوتيت من طاقة
والتكييف معه مهاا كانت نتايجه .ناتجـة عـن اإلجهاد العقلي و البدني و النفسي تسبب لها عدم
القدرة على التكيف نظرا لكثرة متطلبات التي تقع علىعاتقها و عدم قدرتها على تلبية هﺫه
الاتطلبات تصل إلى حالة ان اإلحباط وأرتفاع مستوى النفعالت النفسية والتي تحاول تجعل
نفسها قادره على التكييف معها وتقبلها والتي تنتج عن إصابتها بالعديد من األمراض الازمنة
والخطيرة منها السرطان الرحم.
ثعنيع :الضغظ االتجماعيي هو العالية المي من خاللهع يسمجيب الفرد لهذا المهديد بواسطمهع تهدد
الوقعئع والقوي البيئية والاساعة ضغوطع تؤثر يلى بنعء الكعئن وسالممه ( MEYER:2003.P.
)50
وهناك تعريف آخر هو أي موقف تزيد فيه متطلبات البيئة على األشخاص من
قدراتهم) )KRIEGER:2001.P65على الستجابة لها
وأشار بولوك إلى حدوث التغيرات التالية عند تعرض الفرد للضغط التجتااعي حيث يتم إفراز
هرمون األ درينالين من الغدد الخاصة بها بسبب تهديد أو عامل طضاغط من فرد والبيئة الاحيطة
ينتج عنه في أحيان كثيرة ارتفاع معدل دقات القلب ودرتجة الحرارة وتزايد إمدادات الدم للقلب
والدماغ (الوردني ،1986:ص )23أما التعريف اإلتجرايي للضغوط التجتااعية هو تعرض الارأة
إلى العديد من العوامل الاؤثرة الناتجة من البيئة الاحيطة (البيئة الاحيطة واألفراد) تؤثر عليها
بشكل كبير يجعلها عرطضة إلى اإلنفعالت ومن ثم اإلطضطرابات وفي حالة ازديادها تتحول إلى
أمراض نفسية أو تجساية مزمنه منها سرطان الرحم.
ثعلثع :سرطعن الرحم
يُعرف مرض السرطان على أنه أحد األمراض الخطيرة والازمنة ،وتتايز خالياه بكونها عدايية
مكان
ومدمرة ،كاا تتايز بقدرتها الكبيرة على غزو أنسجة الجسم والسيطرة عليها ،أو النتقال من
ٍ
آلخر في الجسم سواء كان بعيدا ا أم قريبا ا ،كاا ياكن أيضا ا تعريفه بأنه عالية انتشار وناو للخاليا
السرطانية في الجسم بشكل ل ياكن التحكم أو السيطرة عليها( ،العبدي ،1990:ص )61
ينشأ سرطان عنق الرحم نتيجة ناو خاليا غير طبيعية (غير عادية) في عنق الرحم ،إن عنق الرحم
معظم الحالت ياكن الشفاء التام منه في حالة الكشف الابكر (نخبة من أساتذة الجامعات،9 1999:
ص.)333
هدف البحث :يهدف البحث الحالي إلى:
أوأل :التعرف على أهم الضغوط النفسية والتجتااعية التي تتعرض لها الاصابة بسرطان الرحم
تعنيع :التوصل إلى أبرز الحلول والاعالجات والتي تسهم في الحد من تلك الضغوط التي تتعرض
لها الابحوثة
ثعلثع :التوصل التوصيات والاقترحات التي تسهم في الحد من اإلصابة بهذه األمراض الخطيرة
وتحجياها قدر اإلمكان.
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بالاصابات بارض السرطان في مدينة بغداد للعام الدراسي 2020-2019
الفصل الثعني :اإلطعر الانهجي للبحث
الطريقة واإلتجراءات:
يتناول الفصل الحالي تحديد مجالت الدراسة والاجتاع األصلي للدراسة ،وعينة الدراسة،
األدوات ،ومنهج الدراسة
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الابحث االول :مجعالت البحث
تتحدد الاجالت األساسية لهذا البحث
أوال :الاجعل البشري
ويقصد به تحديد مجتاع الدراسة وقد تم تحديد الاجال البشري لدراستنا الحالية بالاريضات
الاصابات بسرطان الرحم في مدينة بغداد
ثعنيع :الاجعل الاكعني
ويقصد بها الرقعة الجغراقية التي أتجريت فيها الدراسة وكانت في قاطعي الكرخ والرصافة في
مدينة بغداد
الاجتاع األصلي الدراسة
 يتاثل الاجتاع األصلي للدراسة النساء الاصابات بسرطان الرحم في مدينة بغداد بجانبيها
قاطع الكرخ والرصافة. .
 عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )75مريضة في الاستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة وهي
 مستشفى األمل التخصصي وبلغت حجم العينة ()38
 مستشفى اليرموك التعلياي وحجم العينة ()22
 لعيادات الخاصة الولى في منطقة الحارثية وبلغت حجم العينة ( ،)10والعيادة الثانية في
الحرية وبلغ حجم العينة ()5
ثعلثع :الاجال الزماني ويقصد بها الفترة الزمنية التي استغرقتها الباحثة في الاقابالت وتجاع البيانات
وإعداد الدراسة وقد امتدت الفترة الزمنية في تجانبها النظري من  2019/ 9/ 1لغاية 11/25
 ،2019/أما الجانب الايداني  2019/11/ 27لغاية  2020/ 5/28ويعود سبب طول الفترة الخاصة
بالجانب الايداني إلى
 -1صعوبة الحصول على العينة الخاصة بسرطان الرحم حصرا
 -2انتشار تجايحة كورونا وصعوبة وصول الباحثة إلى الابحوثات وتوقف الكثير من الاريضات
من الذهاب إلى الاستشفى لتلقي العالج األمر الذي اطضطرت الباحثة من الذهاب إلى العيادات
الخاصة من أتجل الحصول على العينة الاطلوبة إلكاال مستلزمات البحث
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية الانهج الوصفي التحليلي التي تحاول من خالله وصف
الظاهرة موطضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،وبيان العالقة بين مكوناتها ،واآلراء التي تطرح حولها
والعاليات التي تتضانها واآلثار التي تحدثه
عينة الدراسة تم اعتااد الدراسة الحالية على العينة العشوايية القصدية ويتايز هذا النوع بسهولة
اختيار العينة الاتداخلة مع أنواع السرطانات الخرى واقتصار بالوقت والجهد وتخطي الظروف
الصعبة في فترة إعداد البحث الحالي وبالنظر إلى تغيير اإلحصاءات بشكل مستار وعدم دقتها أثناء
إعداد الدراسة الحالية فكان اختيار هذا النوع من العينات أدق في الحصول على البيانات اإلحصايية
الدقيقة فضال عن سرعة الوصول إلى الابحوثات رغم الظروف الصعبة الستثنايية.
وسايل تجاع البيانات اعتادت الباحثة على الاالحظة والاقابلة والستبانة من أتجل الحصول على
الدقة الاطلوبة في البحث الستبانة صدق الستبانة
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أوال :صدق الاحكاين
تم عرض الستبانة على مجاوعة من أساتذة تجامعيين من الاتخصصين في العلوم التجتااعية
والنفسية واألطباء الختصاص ،حيث قاموا بإبداء آرايهم ومالحظاتهم حول مناسبة الستبانة لهذه
الدراسة اختصاصات متنوعة للتحقق من صدق الستبانة وأبداء آرايهم حولها من زاوية موافقتهم أو
عدمها للتأكد من دقة الاوطضوعات والتساؤلت التي انطوى عليها الاقياس ،هذا وقد أكتسبت
الستبانة قياة صدق بعد ان قومها الخبراء ووتجدنا أن قياة الثبات عالية تجدا إﺫ بلغت ( )95.2وهذا
يدل على إمكانية العتااد عليه في تجاع الاعلومات الحقلية للابحوثات
الخبراء
 -1كلية التربية للبنات -قسم الخدمة التجتااعية-أ.د .عدنان ياسين مصطفى
 -2كلية التربية للبنات -قسم الخدمة التجتااعية -أ .د .الء محاد رحيم
 -3كلية التربية للبنات -قسم الخدمة التجتااعية -أ.د .أساور عبد الحسين
 -4مديرة مركز دراسات الارأة _تجامعة بغداد -أ م .د .سهام الكعبي
 -5كلية التربية للبنات _قسم العلوم التربوية والنفسية-أ .م .د .منعم عبد القادر
 -6أ.م.د سعاد راطضي فيروز كلية التربية للبنات -قسم الخدمة التجتااعية
 -7الطبيب الاتقاعد حازم أنور مدير عام الوقاية الصحية السابقة /وزارة الصحة
 -8الطبيبة الاتقاعدة فايزة الحكيم /طب أسرة –وزارة الصحة
تحليل البيعنعت اإلحصعئية أوال :البيعنعت الععمة
%
العدد
أعاار الابجوثات
32-28

1

1,3

37-33

5

6.7

42-38

7

9.3

47-43

12

16

52-48

19

25.3

57-53

20

26.7

 -58فأكثر

11

14.7

الاجاوع

75

%100

تشير البيانات اإلحصايية األعاار التي تتراوح بين ( 28ولغاية )32تكون نسبة اإلصابة منخفضة
والاتاثلة بنسبة ( ،)% 1.3وتأتي بالارحلة الثانية األعاار التي تتراوح ( )37- 33وبنسبة
( ،)%6.7أما أعلى نسبة فهي تاثل األعاار ( )57-53والاتاثلة باجاوع ( )20مريضة وبنسبة
( .)% 26.7يليها بفارق بسيط األعاار الاتراوحة بين ( )52-48وبنسبة ( ،)%25.3وأخيرا
العاار الاتقدمة في العار والاتاثلة ب ( – 58فأكثر) فكانت تاثل نسبة ( )% 14.7وباجاوع
( )11فقط من العينة الابحوثة.
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تجدول ( )2الاستوى الثقافي للابحوثات
العدد
الاستوى الثقافي

%

ل تقرأ ول تكتب

3

4

ابتدايية

6

8

متوسطة

11

14.7

ثانوية

14

18.7

تجامعة

36

48

6.7
5
دراسات عليا
%100
75
مجاوع
أوطضحت نتايج البحث الايداني أغلبية العينة هن على مستوى ثقافي تجيد ويندرتجن طضان خريجات
الجامعة ،والارتبة الثانية خريجات الارحلة الثانوية ،تليها مرحلة الاتوسطة ،أما مرحلة البتدايية
فكانت بواقع ( )6مبحوثات وبنسبة ( )% 8فقط ،وفياا يخص تاثيل مرحلة الدراسات العليا من
حالة الشهادة الااتجستير والدكتوراة بنسبة ( )%6.7من العينة الابحوثة.
تجدول ( )3الحالة القتصادية للابحوثات
%
العدد
الحالة القتصادية
16
12
طضعيفة
26.7
20
مكتفية
36
27
متوسطة
13.3
10
تجيدة
8
6
مرفهة
100%
75
مجاوع
أن ما يقارب نصف العينة هن يندرتجن طضان الفئات الضعيفة والاكتفية وبنسبة ()% 26.7
وباجاوع ( )20مبجوثة تندرج طضان الفئات الاكتفية ،و( )12مريضة وبنسبة ( )% 16للفئات
الضعية ،في حين سجلت الحالة القتصادية الاتوسطة ( )27مريضة وبنسبة ( ،)% 36والجيدة
بواقع ( )10مريضات وبنسبة ( ،)% 13.3أما الاريضات اللواتي يندرتجن طضان الفئات الارفهة
فكانت ببنسبة ( )% 8من العينة الابحوثة،
تجدول ( )4مهنة الابحوثة
%
العدد
الاهنة
ربة منزل

20

26.7

موظفة

24

32

مهنة حرة

8

10.6

كاسبة

9

12

ل تعال

7

9.3

أستاﺫة تجامعية

5

6.7
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2

72.

الاجاوع

75

%100
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تبين نسبة الابحوثات اللواتي يندرتجن طضان العال في الاؤسسات الحكومية بصفة موظفات
()24مريضة وتشكل نسبتهن ()% 32من العينة الابحوثة وكانت من الوزارات التالية التربية
()8والعلوم والتكنلوتجيا ( )2ووزارة الهجرة والاهجرين ( )1والصحة ( )3والعدل ( )1والخارتجية
( )1والتعليم العالي ( )3والداخلية ( )3وحقوق اإلنسان ( )1ووزارة الشباب ( )1فقط ،والارتبة
الثانية فكانت من حصة ربة الانزل ،والارتبة الثالثة هن كاسبات ،والرابعة هن ياتهن مهن حرة،
أما مجاوع النساء اللواتي ليس لديهن عال تاثلت نسبتهن ( ،)%9.3أما من كانوا يندرتجن في سلك
التدريس الجامعي بواقع ( )5وبنسبة ( )% 6.7من العينة ،وأخيرا كانت نسبة القياديات وباجاوع
( )2وبنسبة ( )% 2.7فقط
تجدول ()5لحالة التجتاااعية للابحوثات
%
العدد
الحالة التجتااعية
37
متزوتجة
49.3
9
أرملة
12
10
منفصلة
13.3
8
مطلقة
10.7
11
عزباء
14.7
%100
75
الاجاوع
تاثل نسبة الاتزوتجات في العينة الابحوثة ( )%49.3وباجاوع ( ،)37والارتبة الثانية الغير
الاتزوتجات وباجاوع ( )11وبنسبة ( ،)%14.7والارتبة الثالثة الانفصالت وباجاوع ()10
وبنسبة ( ،)% 13.3اما الرامل فكانت باجاوع ( )9وبنسبة ( ،)%12والاطلقات باجاوع ()8
وبنسبة ( ،)% 10.7واخيرا العازبات وبنسبة ( )%14.7وباجاوع ( )11فقط من العينة الابحوثة
كاا موطضح في الجدول اعاله.
تجدول ( )6تاريخ اإلصابة بالارض
%
العدد
تاريخ الارض
8
أقل من سنة
10.7
12
1
16
20
2
26.7
5
3
6.7
10
4
13.3
2
5
2.6
16
6
21.3
2
 -7فأكثر
2.7
%100
75
الاجاوع
لحظت الباحثة بشكل لفت للنظر أن التشخيص الابكر لارض السرطان يسهم بشكل فاعل في
التقليل من سريان الارض والنتيجة يسهم في إطالة عار الاريضة لسياا إﺫا تلقت العالج الاناسب
للحالة ودرتجة الارض التي تعاني منه ،احتلت أعلى النسب في تاريخ اإلصابة بالارض من كانوا
يعانون من اإلصابة ب سنتين وبنسبة ( ،)% 26.7والارتبة الثانية ستة سنوات وبنسبة (،)% 21.3
والارتبة الثالثة اربع سنوات وبنسبة ( ،)%13.3والارتبة الرابعة أقل من سنة وبنسبة (،)% 10.7
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والارتبة الخامسة ثالث سنوات وبنسبة ( ،)% 6.7والارتبة الخيرة فكانت مناصفة بين خاس
سنوات وسبع سنوات فأكثر وبنسبة ( )% 2.7فقط من العينة الابحوثة.
ثعنيع :الاعلومعت االخمصعصية
تجدول ( )7ردة الفعل عند سااع خبر اإلصابة بالسرطان
%
العدد
سااع خبر اإلصابة
صفر
صفر
منخفض تجدا
2
منخفض
2.7
4
متوسط
5.3
29
مرتفع
38.7
40
مرتفع تجدا
53.3
%100
75
الاجاوع
تبين البيانات اإلحصايية حجم الضغط النفسي والتجتااعي الناتج عن صدمة سااع خبر اإلصابة
بالارض حيث كانت إتجابات الابحوثات اللواتي أكدن ردة الفعل الارتفعة تجدا باجاوع ()40
وبنسبة ( ،)%53.3وردة الفعل الارتفعة باجاوع ( )29وبنسبة ( ،)% 38.7وردة الفعل الاتوسطة
( )4مريضات وبنسبة ( ،)% 5.3والانخفضة ( )2وبنسبة ( ،)% 2.7أما ردة الفعل الانخفضة تجدا
فلم تسجل ول حتى حالة واحدة.
تجدول ( )8مقدار التغيير على الاظهر الجساي للابحوثات
%
العدد
التغيير على الاظهر
الجساي
12
منخفض
16
15
منخفض تجدا
20
25
متوسط
33.3
17
مرتفع
22.7
6
مرتفع تجدا
8
%100
75
الاجاوع
يرتبط معدل التغيير بالاظهر الخارتجي بتاريخ الارض لدى الابحوثة ومقدار عدد الجلسات للعالج
الكياياوي ومن أبرز تداعياته تتاثل في سقوط الشعر واألهداب وشحوب الوتجه وهذا ما أكدته نتايج
البحث الايداني ،إﺫ اتجابت ( )17مريضة ب عبارة مرتفع وبنسبة ( ،)%22.7ومرتفع تجدا ()6
وبنسبة ( ،)%8أما من أتجابت ب عبارة متوسط ( )25وبنسبة ( ،)%33.3ومنخفض ( )12وبنسبة
( ،)%16ومنخفض تجدا ( )15وبنسبة ( )%20كاا هو موطضح أعاله.
تجدول ()9الاخاوف من عدم اإلنجاب
%
العدد
مخاوف الزوتجة من
عدم النجاب
8
منخفض
10.7
17
منخفض تجدا
22.7
23
متوسط
30.6
12
مرتفع
16
51
مرتفع تجدا
20
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%100
75
الاجاوع
األمومة غريزة موتجودة عند كل النساء فعندما يصاب أهم تجهاز في تجسم الارأة بارض خطير
كسرطان الرحم تصبح الاريضة في حالة حرتجة تجدا من هذا الاوطضوع وقد أكدت إتجابة ()15
مريضة وبنسبة ( )%20بارتفع تجدا ،ومرتفع ( )12وبنسبة ( )% 16أي ما يقارب نصف العينة
أكدن تلك الاخاوف ،والنصف اآلخر كانت نسبة الانخفض ( )%10.7والانخفض تجدا (،)% 22.7
في حين كانت نسبة اللواتي كانت مخاوفهم متوسطة ( )% 30من العينة الابحوثة ،كاا موطضح في
الجدول أعاله.
تجدول ( )10التغير في األداء اليومي
%
العدد
التغير في األداء
اليومي داخل الانزل
4
3
منخفض
2.7
2
منخفض تجدا
15
متوسط
20
33.3
25
مرتفع
40
30
مرتفع تجدا
%100
75
الاجاوع
لحضت الباحثة بشكل لفت للنظر أن تجايع الابحوثات تأثرت حالتهن النفسية بشكل انعكس على
أدايهن اليومي للاريضات بشكل كبير وهذا كان نتيجة تكرار عدد النتكاسات الصحية التي تتعرض
لها الاريضة بين فترة وأخرى فضال عن حالت األكتئاب التي يتعرطضن لها وهذا ما عكسته نتايج
التحليل اإلحصايي ،فكان مجاوع اللواتي أتجبنن ب (منخفض تجدا) وبنسبة ( )% 2.7فقط،
ومنخفض وبنسبة ( ،)% 4في حين كان مجاوع الاريضات اللواتي أتجبن ب عبارة متوسط ()15
وبنسبة ( ،)%20أما نسبة اللواتي تأثرن بذلك بشكل كبير فكانت مجاوع من أتجبن ب مرتفع تجدا
( )30وبنسبة ( ،)%40ومرتفع وبنسبة ( )%33.3من العينة الابحوثة.
تجدول ( )11درتجة مواتجهة الابحوثات للاواقف السلبية
%
العدد
مواتجهة
درتجة
الاواقف السلبية من
الاحيطين بالاريضة
6
منخفض
8
14
منخفض تجدا
18.7
20
متوسط
26.7
18
مرتفع
24
17
مرتفع تجدا
22.6
%100
75
الاجاوع
تحددت درتجة مواتجهة الابحوثة للاواقف السلبية على عدة عوامل:
 -1مستوى الوعي التجتااعي
 -2مستوى التعليم
 -3مستوى تااسك أسرة الابحوثة ومحبتهم للاريضة
 -4قوة الشخصية.
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وهذا ما أوطضحته نتايج الاقابالت الايدانية حيث كانت نسبة مواتجهة الارتفعة تاثل ()%24
والارتفعة تجدا باجاوع ( )17وبنسبة ( ،)% 22.6والاتوسطة بنسبة ( ،)%26.7أما الانخفضة
كانت تاثل نسبة ( )%8والانخفضة تجدا ( )% 18.7من العينة الابحوثة
تجدول ( )12التردد في اتخاﺫ القرار
%
العدد
اتخاﺫ قرار الابحوثة
في الاشاكل التي
تواتجهها
7
منخفض
9.3
8
منخفض تجدا
10.6
12
متوسط
16
27
مرتفع
36
21
مرتفع تجدا
28
%100
75
الاجاوع
نتيجة الضغط النفسي التجتااعي الذي تعرطضت له الابحوثة أسهات بشكل أكيد وفاعل في التذبذب
في اتخاﺫ القرار وهذا ما وثقته نتايج النحليل اإلحصايي حيث كانت نسبة التردد في اتخاﺫ القرار
مرتفعة لدى العينة الابحوثة باجاوع ( )27وبنسبة ( )%36ومرتفع تجدا ( ،)% 28والانخفض
( )%9.3والانخفض تجدا ( )%10.6كاا يوطضحة الجدول أعاله.
تجدول ( )13نفقات العالج
%
العدد
نفقات العالج وميزانية
السرة
2
منخفض
2.7
5
منخفض تجدا
6.7
13
متوسط
17.3
25
مرتفع
33.3
30
مرتفع تجدا
40
%100
75
الاجاوع
تعد نفقات العالج من أصعب الضغوط القتصادية والنفس –اتجتااعية التي تواتجهها الارأة وهذا ما
عكسته نتايج الدراسة الايدانية حيث بينت اإلحصاءات وبنسبة ( )%40تعرطضوا إلى طضغط
أتجتااعي – اقتصادي مرتفع تجدا ،وأغلب الابحوثات ينحدرن من أسر ﺫات مردود مادي بسيط،
وكان مجاوع من أتجبن بعبارة متوسط ( )13مبحوثة وبنسبة ( ،)% 17.3والانخفض وبنسبة (2.7
 )%والانخفض تجدا وبنسبة ( )% 6.7فقط من العينة الابحوثة وتجايعهن طضان هذه الفقرة ينحدرن
من أسر متااسكة ماديا نوعا ما والبالغ عددهم ( )5مريضات فقط.
الجدول ( )14تقبل الابحوثات لفكرة استئصال الرحم
العدد
درتجة التقبل
36
منخفض
21
منخفض تجدا
15
متوسط
2
مرتفع

%
48
28
20
2.7
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1
مرتفع تجدا
1.3
%100
75
الاجاوع
لشك أن العالية اإلنجابية تاثل كيان أي امرأة ورمز أنوثتها وعندما يهدد هذا الكيان والاتاثل
بالجهاز الاسؤول عن ﺫلك تجد الابحوثة صعوبة بالغة في تقبل هذه الفكرة وهذا ما عكسته إتجاباتهن
حيناا تات الاقابلة حيث أتجبن بعبارة منخفض وبنسبة ( )% 48ومنخفض تجدا وبنسبة (،)%28
ولحضت الباحثة بشكل لفت للنظر أغلب اللواتي أتجبن بعبارة متوسط هن مضى على إصابتهن
سنين عديدة وينسبة ( ،)% 20ومرتفع وينسبة (،)%2.7
أما مرتفع تجدا فكانت باجاوع مبحوثة واحدة فقط وتاثل نسبة ( )%1.3فقط من العينة الابحوثة.
تجدول ( 15التعرض لالكتئاب)
%
العدد
لالكتئاب
التعرض
اإلصرار
أثناء
لاواتجهة الارض
7
منخفض
9.3
3
منخفض تجدا
4
8
متوسط
10.7
20
مرتفع
26.7
37
مرتفع تجدا
49.3
%100
75
الاجاوع
تزامن التعرض لحالت اإلكتئاب مع شدة النتكاسات الصحية التي تعرطضن لها الابحوثات لسياا
مع تزامن نتايج التحليل الطبي والتي تظهر عودة الارض بعد حالت الشفاء وهنالك سبب أخر
يتاثل التعرض للاشاكل األسرية والقتصادية والتي تتاثل بعدم القدرة على سد نفقات العالج ،حيث
كانت نسبة اللواتي سجلن ارتفاع ملحوظ ( )% 49.3والارتفع وبنسبة ( ،)%26.7والانخفض
وبنسبة ( ،)%9.3أما الانخفض تجدا بنسبة ( )%4فقط من العينة الابحوثة.
أهم نمعئج البحث وفق أيلى النسب الاسجلة:
 -1أعلى نسبة إصابة تاثل الارحلة العارية (.)57-53
 -2أعلى نسبة إصابة للاتزوتجات بالنسبة للحالة التجتااعية للعينة الابحوثة.
 -3ارتفاع مؤشر الضغط التجتااعي والنفسي الكبير التي تعرطضن لهن الابحوثات عند سااع خبر
اإلصابة.
 -4يرتبط معدل التغيير بالاظهر الخارتجي للابحوثة أ -بتاريخ الارض ب -عدد تجلسات العالج
الكياياوي.
 -5تتعرض الاريضات إلى طضغط نفسي –اتجتااعي مرتفع تجدا انعكس على األداء اليومي.
 -6تحددت درتجة مواتجهة الابحوثة للاواقف السلبية على عدة عوامل:
 مستوى الوعي التجتااعي.
 مستوى التعليم.
 مستوى تااسك أسرة الابحوثة ومحبتهم للاريضة
 -7تواتجه الاريضة العديد من الضغوط النفسية والتجتااعية ومن تداعياته التردد باتخاﺫ القرار.
 -8نفقات العالج ترهق الابحوثة وتشكل مصدر طضغط نفسي اتجتااعي والتي تسهم بشكل فاعل في
ارتفاع مستوى اإلصابة بالارض.
 -9الضغوط النفسية والتجتااعية التي تتعرض لها الاريضة نتيجة إصابتها بالارض سببت لها
التعرض لألكتئاب أثناء مواتجهة الارض.
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الموصيعت:
 -1الكشف الابكر لجايع السيدات والفحص الدوري يجنب الارأة العديد من الاخاطر والسيطرة
التامة على الارض سياا في مراحله الابكرة واألولية
 -2اإلياان بقدرة هللا علي إصالح الحال واإلتكال عليه
 -3الهتاام بااارسة الرياطضة بشكل يومي ومنتظم وﺫلك ألن الرياطضة تساعد الجسم على التخلص
من الكايات الكبيرة من الطاقة السلبية والتي تسهم في ارتفاع مؤشر الضغط النفسي
والتجتااعي الذي تتعرض له الارأة الاصابة ويكون ﺫلك تحت إشراف الطبيب الاعالج.
 -4اعتااد مبدأ الحوار البناء والاناقشة في حل الاشاكل والاعوقات التي تتعرض لها الارأة
الاصابة وعدم اللجوء إلى الكبت ماا يسهم بشكل فاعل في ارتفاع مؤشر الضغوط النفسية.
 -5الترفيه وماارسة الهوايات الاحببة فهو يساعد على إفراز مادة "السيروتونين" والذي يعرف
بهرمون السعادة ،وهي مهاة في تحسين الازاج والنفسية بشكل كبير ،وتعال على تحسين
ميكانكزمات الجسم والتي تسهم في مقاومة الارض ومحاربته.
 -6أخذ القسط الكافي من الراحة ماا يساهم بشكل فاعل ارتفاع مؤشر مقاومة الارض
 -7تسليط الضوء من قبل القنوات الفضايية وبشكل مكثفف حول الكشف الابكر لارض السرطان
بالتعاون بين وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الصحة والوزارات والاؤسسات ﺫات العالقة من
أتجل تحجيم اإلصابة بالارض وفق اإلمكانيات الاتاحة.
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الالحق
البيعنعت األولية:
 -1الارحلة العارية (- 48 )( 47- 43 )( 42- 38 )( 37-33 )( 32-28 )( 27 -23 )( 22-18
 - 58 )( 57-53 )( 52فأكثر)
 -2الاستوى الثقافي :ل تقرا ول تكتب ()أبتدايية () متوسطة () ثانوية ()تجامعة () دراسات عليا ()
الحالة القتصادية طضعيفة () مكتفية () متوسطة ()تجيدة () مرفهة ()
 -3الاهنة :ربة منزل () موظفة () مهنة حرة () كاسبة () ل تعال () أستاﺫة تجامعية قيادية ()
 -4الحالة التجتااعية :متزوتجة () أرملة () منفصلة () مطلقة () عزباء
تاريخ الارض أقل من سنة ()  7 )( 6 )( 5 )( 4)( 3 )( 2 )( 1فاكثر ()
البيعنعت الخعصة بعلبحث
 -5ماهي ردة فعلك عند سااعك خبر إصابتك بالارض؟ منخفض تجدا () منخفض () متوسط ()
مرتقع () مرتفع تجدا ()
 -6ماهو مقدار التغير الذي طرأ على الاظهر الجساي؟ منخفض () منخفض تجدا متوسط ()
مرتقع () مرتفع تجدا () ( )
 -7هل لديك مخاوف من عدم اإلنجاب مستقبال؟
() منخفض () منخفض تجدا () متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا
 -8ماهو مقدار التغير الذي طرا على الداء اليومي داخل الانزل منخفض () منخفض تجدا ()
متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا ()
 -9ما هي درتجة مواتجهتك عن بعض الاواقف السلبية من الاحيطين بك عند معرفتهم بأصابتك
بالارض؟ منخفض () منخفض تجدا () متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا ()
 -10ما هي درتجة التردد في اتخاﺫ القرار في الاشاكل التي تواتجهك؟ منخفض()
منخفض تجدا () متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا ()
-13ما هي درتجة تأثير النفقات الخاصة بالعالج على ميزانية أسرتك؟ منخفض()
منخفض تجدا () متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا ()
-14ما هي درتجة تقبلك احتاالية استئصال الرحم؟ منخفض () منخفض تجدا () متوسط () مرتقع
() مرتفع تجدا ()
-15هل تعرطضت إلى حالة من الشعور باإلكتئاب أثناء إصرارك على مواتجهة الارض وإصرارك
على الحياة؟ منخفض () منخفض تجدا () متوسط () مرتقع () مرتفع تجدا ().
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