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ولقد شدد الرفاه النفسي على أهية تطوير القدرات احلقيقية للشخص .ويهدف ىذا البحث إىل وصف الرفاه
العضال بسبب عائق مهام التنمية كي تكون الرعاة ىذه مؤثرة
العضال .وقد اختارت الباحثة رعاة الداء ُ
النفسي لرعاية الداء ُ
على رفاىهم النفسي .وادلرض العضال ىو من األمراض ادلزمنة أو احلادة اليت ال تقتصر للمشاكل اجلسمية مثل الوجع
وضيق الصدر وفقدان الوزن واضطراب النشاط بل حىت اضطرابات النفسية واالجتماعية والروحية اليت تؤثر على جودة حياة
ادلرضى وأىاليهم.
والبحث ىذا من البحث الكيفي مبنه دراةة احلالة النوعية .واةتخدمت الباحثة تقنيات جلمع البيااات ،ىي
ادلالحظة وادلقابلة وادلالحظة ادليدااية والتوثيقة .أما مصدر اخلرب أي ر
ادلخرب يف ىذا البحث ىو الرعاة من النساء اليت قدر
 52-52عاما يف عمرىا ،وىي متزوجة ومازالت لديها األطفال .واةتخدامت ىذه الدراةة التحليل ادلوضوعي .وأيد
التحليل مع تثليث البيااات والتثليث ادلراقبة.
وأظهرت اتائ البحث ىذا أن ادلخربين الثالثة لديهم رغبة لعالج ادلرضى وأىاليهم .ولو كااوا مل يقبلوا ىذا الداء
الذي أصاب بو من أىاليهم متاما و زيادة الوظيفة اليت حتملهم .وإهنم مل تتكيفوا متاما بالبيئة ولكنهم يستطيعون أن يديروا
أاشطتهم اليومية ،مادام ىم حيفظون على معاشرهتم اجليدة مع اخآخرين على الرغم من شدهتم اليساوي عندما مل يصبحوا
الرعاة .من أحد الناحية ،ميكن ادلخربين الثالثة ىذا أن حيددوا األشياء ادلرتبطة هبم بشكل مستقل ،ويقضوا التقرير عن
ادلرضى الذي حيتاج إىل الرعاية الضرورية .ولكن من ااحية أخرى أن يطلبوا أيضا عن اظر األةرة ،وخاصة للشؤون ادلالية
األةرية .وأظهر األبعاد الذي يدور يف ذات ادلخرب ىو حتقيق أىداف االتوجو احلياة) اليت ميكن هبا أن تعزز تنمية القدرات
الشخصية للمخرب وأيضا يف عملو احليوية .وقد يؤثَّر الرفاه النفسي لرعاية الداء العُضال على األكثر بالعوامل مثل العمر
وجتربة احلياة ومستوى التعليم والوضع االقتصادي والدعم االجتماعي والثقافة.
ادلصطلحات الرئيسية؛ الرفاه النفسي ،الرعاة ،الداء العضال.

