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  مل	� ال���:
��� ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان  �ه�ف ال��� ال�الى إلى: ال�ع�ف إلى م

، ودراسة عالقة ن�� ما �ع� ال��مة �ال�ع1 االج��اعى ل�یه(. وال��ق* م( داللة الف�وق ال#��
(ال�الة  ال���9ج�اف7ة:  ال��غ�7ات  �ع;  ض�ء  في  االج��اعى  وال�ع1  ال��مة  �ع�  ما  ن��  فى 
االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة)، وال��ق* م( إمBان7ة ال�?�A ب?�� ما �ع� 

��مة م( خالل ال�ع1 االج��اعى ل�� م���ات س��ان ال#��. وعل7ه اتُ�ع ال�?هج ال�صفى  ال
) م���ة س��ان ث��، وت�اوحO أع�اره( ما  ١٧٤االرت�ا�ى ال�قارن. وت�PنO ع7?ة ال��� م(:(

). اس�	�مO ال�اح#ة م��Wعة م( األدوات أع�تها لهUا الغ�ض ت�#لO في: (مق7اس  ٦٢-٢٥ب7(: (
ا �ع�  ما  س��ان  ن��  ل����ات  االج��اعى  ال�ع1  ومق7اس  ال#��،  س��ان  ل����ات  ل��مة 

��� العام ل?��  �ال#��، واس��ارة ج�ع ال�7انات األول7ة ع( ال�الة). وأZه�ت ن�ائج ال���: أن ال�
ما �ع� ال��مة م��س\ ل�� ع7?ة ال���، ]�ا ت�صلO إلى وج�د عالقة ارت�ا�7ة م�ج�ة ودالة 

�ع� ال��مة  وال�ع1 االج��اعى �أ�عاده�ا، ]�ا وج�ت ف�وق فى ن�� ما    إح�ائ7ًا ب7( ن�� ما
�ع� ال��مة وال�ع1 االج��اعى ت�جع إلى (ال�الة االج��اع7ة، وم�ة ال��ض، وال��حلة الع���ة)، 
ب7?�ا ل1 ت`ه� ف�وق ت�ًعا ل��غ�7 ال�عل17. وال�ع1 االج��اعى �أ�عاده م?�ىء ب?�� ما �ع� ال��مة 

 ��.  ل�� ع7?ة ال�

ال�ف�اح7ة: ال��مة  الPل�ات  �ع�  ما  االج��اعى  - ن��  ال#��   - ال�ع1  ال��غ�7ات     -س��ان 
  ال���9ج�اف7ة. 
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Abstract 

. 
The current research objective is to: identify the level of post-traumatic 
growth in breast cancer patients, and to study a relationship between post-
traumatic growth and social support. Check the significance of differences 
in post-traumatic growth and social support in the light of some 
demographic variables (social status, education, duration of treatment and 
age), and check the predictability of (PTG) through social support in breast 
cancer patients. So follow the comparative correlation al-Descriptive 
approach. The research sample consisted of: (174) breast cancer patients, 
ranging in age from :25-62. Researcher prepared and used: post-traumatic 
growth measure for breast cancer patients, social support measure for 
breast cancer patients, and preliminary data collection form on the case. 
The results of the research showed: The presence of post-traumatic growth 
to a medium degree in the study sample, the existence of a positive and 
statistically significant correlation between post-traumatic growth and 
social support in their dimensions, as well as found differences in post-
traumatic growth and social support due to (social status, duration of 
disease, age), while no differences appeared depending on the change of 
education. And Social support in its dimensions.  predicts post-traumatic 

growth in the research sample. 

Keywords: Post-traumatic Growth, Social Support, Breast   

                      Cancer, Demographic Variables. 
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 أولًا: مقدمة البحث: 
ت�e7 اإلناث، وتAد�   9ع� م�ض س��ان ال#�� م( األم�اض ال	�7bة وال��aای�ة ال�ى        

إلى الع�ی� م( ال�Bfالت ال?ف�7ة واالج��اع7ة وال�عل7�7ة واالق��اد9ة له( وألس�ه( أ9ً�ا. م�ا  
W9عل ال����ات ��9ُ( ���مة ش�ی�ة ���Wد مع�ف�ه( �اإلصا�ة بهUا ال��ض، وُ����( فى  

 حاجة ماسة إلى رعا9ة خاصة.

� أن�اع ال���ان ش�7ًعا ب7( ال?�اء، م( أك#   Breast CancerهUا و�ع��� س��ان ال#�� 
وه� �الغ ال�ع�kة، ح�7 ُیه�د �ع; ال�Wانe ال?ف�7ة واالج��اع7ة له( م#ل: األن�ثة، واألم�مة، 

�7ة؛ وkال�الى فه� 9	�لف ع( أن�اع ال���انات األخ�� ?Wوالعالقات الBaglamaa& Ataka  ,
ت ال���ان ت�#ل س��ان ال#��،  ) م( حاال٪٢١)). وق� أث��O ال�راسات أن ح�الى(٤٤٨,  ٢٠١٤

 ). ١٧،  ٢٠١٣) م( وف7ات ال?�اء ناج�ة ع?ه. (ن�B7الس جo�7، ٪١٤ك�ا أن (

و�ع� تf	�7 س��ان ال#�� تk�Wة مAل�ة وم���لة، B�9( أن ت�ل� ضائقة عا�ف7ة ���لة 
) ال��مة.  �ع�  ما  ن��  ]��وث  إW9اب7ة  ب�غ�77ات  ت�ت�\  ق�  أ9ً�ا  ولP?ها  ]��7ة،   ,Goriاألم� 

Topino , Sette & Cramer,٢٠٢١ ( 

وعالجه 9عbل ح7اته1 ال�ع�ادة لف��ة   وم�ض ال���ان ��W9 ال?اس على م�اجهة وف7اته1،
وخ�ائ� م�ض ال���ان هUه  ق� ت�فع ال?اس إلى إعادة ال?`� في األول��ات     ���لة م( الaم(.

ال?ف�ي اإلW9ابي. وق� ت? لل�غ�77  ال�غ�7ات على  والعالقات وأنف�ه1، م�ا ی�ف� ف�ًصا  عoB هUه 
) ح7اته.  وأول��ات  االج��اع7ة،  وعالقاته  لUاته،  ال��ء   Scrignaro, Barni andت��رات 

Magrin ,٢٠١١  ( 

وعالجه 9عbل ح7اته1 ال�ع�ادة لف��ة   وم�ض ال���ان ��W9 ال?اس على م�اجهة وف7اته1،
ة ال?`� في األول��ات  وخ�ائ� م�ض ال���ان هUه  ق� ت�فع ال?اس إلى إعاد    ���لة م( الaم(.

في   ال�غ�7ات  هUه  ت�Pن  وهي  اإلW9ابي.  ال?ف�ي  لل�غ�77  ف�ًصا  ی�ف�  م�ا  وأنف�ه1،  والعالقات 
 Scrignaro, Barni andت��رات ال��ء لUاته، وعالقاته االج��اع7ة، وأول��ات ال�7اة ل�9ه. (

Magrin ,٢٠١١  ( 
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ب7ة ل�� م�ضى ال���ان.  وق� أی�ت ن�ائج �ع; ال�راسات ف�ض7ة ح�وث تغ�77ات إW9ا
-Andysz, Najder, Merecz) ودراسة (٢٠١٠, Sawyer, Ayers& Fieldم?ها: دراسة (

Kot, & Wójcik  1 ]ع��،٢٠١٥��Pودراسة (م��� س��7 أب� ٢٠١٧) ودراسة (آالء ع�� ال ،(
��� ن��    ). وق� ت�ای?O ن�ائج هUه ال�راسات فى ٢٠١٩,Ali)، ودراسة  (٢٠١٧عf7ة، �ت��ی� م

 ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��. 

في األش	اص   PTG)Post Traumatic Growthومع�ل ت���b ن�� ما �ع� ال��مة (
) ب?اًء على ت�ل7الت ل�( تع�ض�ا لل��مات ن�W7ة  ٪٥٢.٥٨الUی( عان�ا م( األح�اث ال�Aل�ة (

 ) ٢٠١٩., Xiaoli Wu, et alألح�اث صادمة م	�لفة ]ال��ادث، واألم�اض. (

إن ال	��ات ال��م7ة B�9( فه�ها على أنها تلr األح�اث ال�ى ت���� وجهات ن`� الف�د 
ال�ا�قة ومfاع�ه ال�ى ]ان 9ُ�ل1 بها، وُت��ث ال��مة به�ا ما �f9ه الaلaال. ف�Pا a�9ق الaلaال  

ف�د، أ� ���قة ال�t7ة ال7�bع7ة، و�b��ُها فإن أح�اث ال��مة لها الق�رة على ت��a* ش	�7ة ال
 ).٣٧٣: ٢٠١٥, Tedeshci& Blevisفه�ه للعال1. (

و]ل�ا ]انO درجة ال	��ة الa�ُلaلة ال�ى تع�ض لها الف�د ق��ة، ]ل�ا ]ان على الف�د أو 
�اءل و�ق�م ب����b ف�ض7اته األساس7ة �	��ص ال��مة ال�ى تع�ض لها، �وجe عل7ه أن ی

 ).٢٠٠٤,  Tedeshci& Calhoun. (والقابل7ة لل�?�A، وت��P( اله��ة، وال�ع?ى

و�ع� ن�� ما �ع� ال��مة تk�Wة لل�غ�77 اإلW9ابي الvU ��9ث ن�W7ة لل��اع مع أزمات 
ال�7اة ال�fی�ة ال�ع�kة ]��ض ال���ان. إن ال�اجة إلى فه1 ن�� ما �ع� ال��مة ف�7ا ی��ل  

1 االج��اعى في ت�ق7*  �ال�غ�7ات الفعل7ة في ح7اة الف�د مه�ة. وال 9ُع�ف الP#�7 ع( دور ال�ع
 ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��. 

ال�ع1    ���9ع ح�7  االج��اع7ة،  العالقات  ش�Bة  مفه�م  م(  جaٌء  االج��اعى  فال�ع1 
��ل على  fى ت�االج��اعى على إدراك األف�اد لB�fات عالقاته1 االج��اع7ة �اع��ارها األ�� ال

�?�ون �على عالقاته1 به1. و�ع��� ال�ع1 االج��اعى م��ٌر مه1ٌ    األف�اد الUی( ی#ق�ن ف7ه1، و�
ال�7م7ة، واألس�ة واألص�قاء وkع; ال�Aس�ات االج��اع7ة م�ادر  �9�اجه ]ل ف�د فى ح7اته 

 أساس7ة لل�ع1 االج��اعى.  
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ولهUا 9ع� ال�ع1 االج��اعى ال�U 9ُق�م لألش	اص فى األزمات أو ع?� ال�ع�ض ل��مات        
�اع�ته1 على اج�7ازها، وال��مة تWعل الف�د 9ُع�7 فه1 ذاته وت��7?ها وال�غلe على  عامُل مه1ُ؛ ل�

ال#��   ل����ات  االج��اعى  ال�ع1  ب�راسة  ع�ی�ة  دراسات   O��اه ه?ا  وم(  ال�عف.   eج�ان
دراسة   م#ل:  ل�یه(  االج��اعى  ال�ع1   ����م ارتفاع  ال�راسات  هUه  مع`1  ن�ائج  وأZه�ت 

)Drageset ,ودراسة  ٢٠١٢ ،(،فى ی�بbن�7لة �او�ة وناد9ة م�)7ه، ٢٠١٣�)، ودراسة ع�اد اش
 ,. et al, 2020 (Mikal، ودراسة( )٢٠٢٠, Park and  Kim)، ودراسة(٢٠١٨

االج��اعي          ال�ع1  �أه�7ة  عل1  على  أن  لل���;  االج��اعي  ال��7\  �B9ن  أن  و�?�غي 
��اعي الُ�ق�م له س�اء م( األس�ة،  لل���;، و]7ف7ة م�اع�ته، و�eW أن ی�ق�ل ال���; ال�ع1 االج 

 ,). Can, 2012) &Derya, Esenأو م( األص�قاء، أو م( غ�7ه1  

��� ن�� ما �ع� ال��مة وعالق�ه �ال�ع1 االج��اعى في      �ال�الي 9�عى ل�راسة م وال��� 
 ض�ء �ع; ال��غ�7ات ال���9ج�اف7ة ل�� م���ات س��ان ال#��. 

 ثانيًا: مشكلة البحث:

إلح�� ت        �ى f9ل�عا ال���ان؛  ���ضى  اه��امى  خالل  م(  ال�الي  ال���  مBfلة  ?�ع 
ال�االت لع�ة س?�ات، وت�اءلO هل 9ع� ال��ض ص�مة نف�7ة تع�ض ج�7ع ال��ضى ل�غ�{  

ال��مة( �ع�  9عان�ن م?ها ��ال   PTSD) Posttraumatic stress symptomsما  ف7`ل�ن 
  eغل�على هUه ال��مة؟ وأن ال��ض ق� 9��e له1 �ع;  ف��ة ال��ض؛ أم أنه1 ی��B?�ن م( ال

ال�اح#ة على    Oل�7ة، وم( ه?ا ا�لع�ال ال�غ�7ات   eإلى جان فى ش	�7اته1  ال�غ�7ات اإلW9اب7ة 
عامة   ال���ان  م�ضى  ل��  ال?ف�7ة  ال��مات  ب�راسة   O��اه ال�ى  ال�ا�قة  ال�راسات  �ع; 

ال هUه  ن�ائج  فى  ت�ارkًا  ووج�ت  خاصة،  ال#��  س��ان  على  وم�ضى   a[ی� ف�ع�ها  �راسات 
ال?�ائج ال�ل�7ة ل��مة ال��ض وتع�ض م�ضى ال���ان ل�غ�{ ما �ع� ال��مة خاصة فى  

 ال��احل األولى لل��ض.  

ال�?	ف�ة ُت�7f إلى أن الf	� أقل تأثً�ا �ال��ث         فأع�اض اض�bاب ما �ع� ال��مة 
م(   ال�ع��لة  ���ات �ال�  �7fوت أقل.  ت�Pن  ال��مة  �ع�  ما  ن��  تk�Wة  فإن  وkال�الي  ال�ادم، 
  rقة ما، ومع ذل��b� 9ات���أع�اض اض�bاب ما �ع� ال��مة إلى أن عال1 الf	� ق� تع�ض ل
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���ات   االن	�ا{ في ال�عالWة ال�ع�ف7ة الالزمة ل��وث ال?��.فه� قادر على  �وم( ال��جح أن ال�
ال�7Pف ل�� الf	�، وم(  األعلى م( أع�اض اض�bاب ما �ع� ال��مة تbغى على م�ارد 
�ل��ا  لآلثار ال�ل�7ة، وkال�الي 9عان�ن م( ال�� األدنى م( ن�� ما �ع� ��ال��جح  أن ی�أث�وا أو 9

 ال��مة.

 Robinson,and  Kevan, , Lowe Brook,  ert, Schmidt, Rosner,2016;(Schub
2016). 

�أع�اض  ال��مة  �ع�  ما  ن��  عالقة  فه1  فى  ال�ا�قة  ال?`�  وجهة  ال�اح#ة   O?ت� وق� 
  )f9وعا ال��مة  �ع�  ما  ضغ�{  م(  عان7(  ال����ات  ج�7ع  وأن  ال��مة  �ع�  ما  اض�bاب 

 �7	f�إصاب�ه( �ال��ض، والعالج اإلشعاعى، أو العالج ال7�7Pائي،    تWارب ذات7ة مaلaلة (ك
�لة ال�رم7ة، أو اس��tال ال#��،  Pال ال�t�وما ی��تe عل7ه م( سق�{ الfع�، أو إج�اء ج�احة اس

 ث1 ال	��ع لع�ل7ات إعادة ب?اء ال#��، �اإلضافة إلى ت�ه�ر ال�الة ال��7ة العامة.

ه(، وت�fا�ه معاناته(؛ لUا 9ع� هUا ال��� م�اولة وkال�bع تAث� هUه ال	��ات ال�ادمة عل7
��� ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#��، وت��ع ال�غ�77 اإلW9ابى م��#ًال  �الس�fPاف م

االنف�اح على ال�غ�77، وال�غ�77 ال�وحى، )فى أ�عاد ن�� ما �ع� ال��مة فى هUا ال��� وهى:  
 ة). وت���b العالقات �اآلخ��(، والق�ة الUات7

ال�ى اه��O ب�راسة ن�� ما �ع� ال��مة   -فى ح�ود عل1 ال�اح#ة   –وت?�ر ال�راسات الع�7kة
ل�� م���ات س��ان ال#��؛ لUا 9�عى ال��� ال�الى إلى: دراسة عالقة ن�� ما �ع� ال��مة  
 �ال�ع1 االج��اعى الُ�ق�م له( م( األس�ة، واألص�قاء، وال�ه?77( ال77�b(، ودراسة الف�وق فى ن�� 

ال���9ج�اف7ة  ال��غ�7ات  ال�راسة في ض�ء �ع;  ل�� ع7?ة  االج��اعى  وال�ع1  ال��مة  �ع�  ما 
 (ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة).

�اؤالت ال�ال7ة: � و��B( ص7اغة مBfلة ال��� فى ال
��� ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��(ع7?ة ال�راسة)؟  - ١� ما م
ما ��7عة العالقة ب7( ن�� ما �ع� ال��مة �أ�عاده وال�ع1 االج��اعى �أ�عاده ل�� م���ات  - ٢

 س��ان ال#��؟  
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ال��غ�7ات   - ٣ إلى �ع;  ال��مة �أ�عاده ت�جع  هل ت�ج� اخ�الفات ج�ه��ة فى ن�� ما �ع� 
(ال� م���ات  ال���9ج�اف7ة:  الع���ة)  وال��حلة  العالج،  وم�ة  وال�عل17،  االج��اع7ة،  الة 

 س��ان ال#��؟ 
ال��غ�7ات  - ٤ �ع;  إلى  ت�جع  �أ�عاده  االج��اعى  ال�ع1  فى  ج�ه��ة  اخ�الفات  ت�ج�  هل 

ال���9ج�اف7ة: (ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة،) ل�� م���ات 
 س��ان ال#��؟  

�B( ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة م( خالل ال�ع1 االج��اعى �أ�عاده ل�� م���ات  هل 9 - ٥
 س��ان ال#��؟  

 أهداف البحث:  ثالثًا:
��� ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��.  - ١� فه1 وتف��7 م
فه1 ��7عة العالقة ب7( ن�� ما �ع� ال��مة �أ�عاده وال�ع1 االج��اعى �أ�عاده ل�� م���ات   - ٢

 س��ان ال#��. 
ال��غ�7ات   - ٣ �ع;  إلى  ت�جع  ال�ى  ال��مة  �ع�  ما  ن��  فى  الف�وق  داللة  م(  ال��ق* 

ال���9ج�اف7ة:(ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17،  وم�ة العالج ، وال��حلة الع���ة) ل�� م���ات  
 س��ان ال#��. 

ال��ق* م( داللة الف�وق فى ال�ع1 االج��اعى ال�ى ت�جع إلى �ع; ال��غ�7ات ال���9ج�اف7ة:   - ٤
 (ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة) ل�� م���ات س��ان ال#��. 

 ال#��.   ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة م( خالل ال�ع1 االج��اعى �أ�عاده ل�� م���ات س��ان - ٥
 رابعًا: أهمية البحث: 

 ت��#ل أه�7ة ال��� ال�الي فى ال?قا{ ال�ال7ة: 
ش	�7اته(،   - ١ فه1  وم�اولة  م	�لفة،  ع���ة  فtات  في  ال#��  س��ان  �����ات  االه��ام 

ومBfالته(، وأسالe7 ت7Pفه( مع اآلخ��(، وkع; الع�امل ال�ى ت��a م( ت�ق7* ن�� ما �ع� 
 ال��مة ل�یه(. 
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ت?اول م�غ�7 ن�� ما �ع� ال��مة وال�U ی�]a على ال�غ�77ات اإلW9اب7ة ال�ى ت��ث لألف�اد   - ٢
 eان�Wت غالً�ا على الa[ى ر��ع� ال��مة، وه� ت�جه ح�ی� ن�7ً�ا فى ال�راسات الع�7kة ال

 وغ�7ه.   PTSDال�ل�7ة ل��ض ال���ان وال�ى ت��#ل فى ضغ�{ ما �ع� ال��مة 
��ة ال - ٣Bه �ال�ع1  م�اولة إث�اء ال��ع�7kة �إ�ار ن`�� ح�ی� ع( ن�� ما �ع� ال��مة في عالق

 االج��اعى. 
ش	�7اته(،   - ٤ فه1  وم�اولة  م	�لفة،  ع���ة  فtات  في  ال#��  س��ان  �����ات  االه��ام 

 ومBfالته(، وأسالe7 ت7Pفه( مع اآلخ��(.  
ة وال�ع1 ت?اولO عالقة ن�� ما �ع� ال��م   -في ح�ود عل1 ال�اح#ة  -ال ت�ج� دراسات ع�7kة  - ٥

 االج��اعى ل�� م���ات س��ان ال#��. 
ل����ات   - ٦ إرشاد9ة  ب�امج  إع�اد  فى  ال���  هUا  ن�ائج  م(  ال?ف��7ن  ال��ش�ون  �ف�7 �9 ق� 

�7( ال�ع1 االج��اعى له(. �� س��ان ال#�� وأس�ه( ل
B�9( أن 9ف�7 ال��� ال�الي القائ�7( على رعا9ة م���ات س��ان ال#�v في الق7ام ب�ضع   - ٧

الf	�7ة  ب�امج إرش  eابي فى ]افة ج�انW9ال?�� اإل  )7�اد9ة ت�Pن مه��ها األساس7ة ت�
 ل�یه(. 

 خامسًا: محددات البحث:
 م. ٢٠٢٠إلى د9����  ٢٠١٩ی���د ال��� زمان7ًا م( د9����  م��دات زمان7ة: -١
ی���د ال��� مBان7ًا �ع7ادة على ب( أبى �الe ال�ا�عة لل�أم7( ال��ى،   م��دات مBان7ة:  -٢

�fفى ال�المة �b?bا. � وم
تق��� ال���دات ال���fة لل��� على ع7?ة م( م���ات س��ان ال#��،   م��دات ���fة: -3

 )عاًما. ٦٢- ٢٥) م���ة، وت�اوحO أع�اره( ما ب7(:(١٧٤وع�ده(:(
��� �ال�?هج ال�صفى االرت�ا�ى ال�قارن، وع7?ة ال���، : ی���د هUا الم��دات م?ه7Wة -4

�	�مة فى هUا ال���.� واألدوات ال�
 سادسًا: المصطلحات ا?جرائية للبحث: 

وتع�فه ال�اح#ة فى هUا ال���   :PTG)Post Traumatic Growthن�� ما �ع� ال��مة ( - ١
فى 9`ه�  ال#��  س��ان  ل����ات  إW9ابي  نف�ى  تغ�77  الf	�7ة    �أنه:   eج�ان م	�لف 
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كاالنف�اح على ال	��ة، والق�ة الUات7ة، وال�غ�7 ال�وحى، وت�bر العالقات مع اآلخ��(، و���ث 
ن�W7ة للPفاح مع �Zوف ال�7اة ال�ع�ة ال�ى م�ت به( �ع� ال�ع�ض ل	��ة صادمة وتعاf9ه(  

.Oة م( ال�ق�� مع سل�7اتها لف
جة ال�ى ��9ل عل7ها أف�اد الع7?ة على ال�ق7اس  �ال�ر وُ�ع�ف إج�ائ7ًا فى هUا ال��� �أنه:  

�	�م فى ال��� ال�الى. (إع�اد/ ال�اح#ة)� ال�
االج��اعي   - ٢ ال	�مات   :Social supportال�ع1  �أنه:  ال���  هUا  فى  ال�اح#ة  وتع�فه 

وال��اع�ات ال?ف�7ة واالج��اع7ة واألدائ7ة ال�ى ًتق�م م( خالل: األس�ة، واألص�قاء، �اإلضافة  
�اع�ات وال	�مات ال�ى 9ق�مها ال�ه?77( ال��77( ل����ات س��ان ال#�� فى ]افة إلى ال�

 أن�اع وم�احل عالجه وم�� إدراكه( لهUا ال�ع1.
: �ال�رجة ال�ى ��9ل عل7ها أف�اد الع7?ة على ال�ق7اس  وُ�ع�ف إج�ائ7ًا فى هUا ال��� �أنه

�	�م فى ال��� ال�الى.(إع�اد/ ال�اح#ة)� ال�
س��ان - ٣ تBreast cancer patients:    1ال#��    م���ات  الالئى  ال����ات  ه( 

 v�#ال9ا ال	7عي ل�b�7ه( �أنه( م���ات س��ان ث�� ح�7 ح�ث له( ال?�� غ�7 ال	fت
  Oذا ل1 تعالج في ال�ق��1، وWعل7ها م( ق�ل ال �b7�ح�7 ت?�� هUه ال	ال9ا ���bقة غ�7 م

 �Pوت  ،1�Wال م(  أخ��  م?ا�*  فى   �f�ت? فإنها   e7ًا ال�?اس�ونف ب�ن7ًا  ضارة  أع�اضها  ن 
 واج��اع7ًا. وهAالء ال����ات ی�لق7( العالج ت�O إش�اف أ��اء م�	��7(.(ال�اح#ة) 

ت�عل* هUه ال��غ�7ات �	�ائ�    Demographic variablesال��غ�7ات ال���9ج�اف7ة : - ٤
م���ات س��ان ال#��(ع7?ة ال���)، و��1 ت��ی� هUه ال	�ائ� م( خالل اس��ارة ج�ع  

�	�مة فى ال���، و�ق��� هUا ال��� على أرkعة م�غ�7ات  ال����اتها �7انات األول7ة ال����  
 وهى:(ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة).

 سابعًا: ا?طار النظرى: 
 :Post-Traumatic Growthن�� ما �ع� ال��مة   -١

) ن�� ما �ع� ال��مة �أنه: حالة ن��  ٢:  ٢٠٠٤,  9ُTedeschi & Calhounع�ف ( تع��ف نمو ما 
عد الصدمة:  ●
إلى   ال�غ�77ات  هUه  وأدت  ح7اته1،  خالل  صادمة  ألح�اث  تع�ض�ا  الUی(  لألف�اد  إW9ابى  نف�ى 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ٤٦  

��� الf	�ى م( خالل تغ�7  �تغ�77ات ج�ه��ة ��Wانe ش	�7ة هAالء األف�اد، س�اء على ال�
��� اال� ج��اعى أ9ً�ا. ن`�ته1 ألنف�ه1، وعلى ال�

  O2011,4وع�ف) Jirek,) ة ن�� ما �ع� ال��مة �أنهW7�: تغ�7 إW9ابى م( ذو� ال	��ة ن
أنه: "ن�� وت�bر نف�ي إW9ابي    Oال�7اة ال�ع�ة. وأضاف ال��اع مع درجة عال7ة م( �Zوف 

 شامل ��Wانe الf	�7ة.

ألحداث  ) بأنه كل تغير إيجابى بعد التعرض  ١٤٣،  ٢٠٢٠وعرفته (حسنية زكراوى،  
والمعنى   الذات،  تقدير  مثل:  مختلفة  مجاالت  فى  تحسينات  إلى  يؤدى  أن  يمكن  حياتية صدمية، 
للشخص  النفسى  األداء  من  أمثل  مستوى  تحقيق  إلى  الصدمة  بعد  ما  نمو  ويهدف  ...وغيرهما، 

 المصدوم بما يسمح بفتح آفاق جديدة للفرد".

7ة لل��اع مع ح�ث صادم، وم��a7، ومعاكo : ن�W7ة إW9ابوUkلr ف?�� ما �ع� ال��مة ه�      
 لل?�ائج ال�ل�7ة ال�ى ق� ت�Pن م��قعة ال��وث. 

 :Dimensions of post-traumatic growthأ
عاد نمو ما 
عد الصدمة   ●
 (Tedeschi & Calhoun  ,ة    )ق�ما١٩٩٦�خ� م���?ة  ال��مة  �ع�  ما  ل?��  قائ�ة 

 وت��#ل هUه األ�عاد ف�7ا یلي:   أ�عاد،

الfع�ر ب���ل ]��7 في ]7ف7ة ال�عامل مع ال�7اة ال�7م7ة وتق�ی� ل�`ات   تق�ی� ال�7اة: �ع�   -
 ال�7اة واله�ف م?ها والfع�ر �أه�7�ها مع ت�تe7 األول��ات.

غ�7ات إW9اب7ة في العالقات مع اآلخ��( ب�ع�7*  : إدراك ح�وث ت�ع� العالقات مع اآلخ��(  -
وتق�ی�   ح�ل?ا  م(  مع  االج��اع7ة  العالقات  وج�د  أه�7ة  و�دراك  معه1  وال�قارب  ال�الت 

 ق�7�ه1، وح�ا9ة الUات م( ال�ع�ض لإلساءة م( اآلخ��(.

الf	�7ة �ع�   - ق�ة  ق�ة   eان�W� واإلح�اس  الUات  إدراك  في  إW9اب7ة  ب�غ�7ات  الف�د  شع�ر   :
ال��اقف  ال إدارة ال�غ�{ وم�اجه�ها في  الUات وج�ارتها وق�رتها على  f	�7ة وال#قة في 

�ق�ال. � ال�	�لفة وال����لة م

إدراك الف�د للف�ص ال�Wی�ة والف�ائ� ال����لة ال�ي ن�OW ع( ح�وث   الف�ص ال�Wی�ة: �ع�   -
 ال��مة.
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ة م( خالل ز�ادة اإلح�اس  ح�وث تغ�7 إW9ابي في ال�ع�ق�ات ال�وح�7ع� ال�غ�7ات ال�وح7ة:    -
ال�وح7ة.   ال�ع�ق�ات  على  وال�فا�  ال�وح7ة  والق17  اإل�9ان  وتع�7*  واله�ف  �ال�ع?ى 

)Tedeschi & Calhoun ,٤٥٥,  ١٩٩٦ ( 

ال�اح7#( ( �إج�اء    (Princess, Osei-Bonsu, et al. ,2012, 6وقام م��Wعة م( 
7ل ال�f	�7ى واإلح�ائى ال�ا�ع  ت�ل7ل عاملى  اس�fPافى ل?�� ما �ع� ال��مة فى ض�ء ال�ل

 (الُ�ع�ل) وأZه�ت ن�ائج هUا ال��ل7ل ع( وج�د ث�ان7ة ع�امل وهى ]ال�الى: 

 Path/Emotional Connectednessبعد المسار الجديد(الترابط العاطفي) . -
 .Relating to Othersبعد العالقات مع اآلخرين   -
 . Strength  Personalبعد القوة الشخصية  -
 �Spiritual Changeع� ال�غ�77 ال�وحي . -

 �Compassion and Changeع� ال�ح�ة وال�غ�77.  -

 .�Appreciation of Lifeع� تق�ی� ال�7اة   -

 . �Positive Outlookع� ف�ص ج�ی�ة  -

 (ت1 حUفه فى ال��ل7ل العاملى ال��]�New Opportunities (��7ع� ال��قعات اإلW9اب7ة   -

 نظ��ات والنماذج المف�ة لنمو ما 
عد الصدمة: 
عض ال ●
 :�Transformational theoryא���
���א����������−

تف�� ن�� ما    )) ب�ق�19 وت���b هUه ال?`��ة وال�ى١٩٩٦, Tedeshci & Calhounقام  
  )B�9 ،ع�ض ل`�وف ص�م7ة��ع� ال��مة أو ال�غ�77ات ال?ف�7ة اإلW9اب7ة ال�ى ق� ت?fأ عقe ال
للع�ل7ات   ت7�Wع  ت?�ج ع(  ال�ى  ال�?افع  م(  م��Wعة  إلى  م�سع  ُتBf� �7fل  أنها  على  فه�ها 

 ال�ع�ف7ة، واالنفعال7ة، واالج��اع7ة. 

�?�7ة ل�7اته1، ح�7 9ق�م األش	اص �ع� ال��مة �	ل* م�ار ج�ی�� و���?�ن فل�فة م
م�ا   ال�ا�قة،  اف��اضاته1  9ُع�ل  ]�ا  ال�اض7ة،  األساس7ة  أفPاره1 ومع�ق�اته1  9ُغ�7  االتWاه  وهUا 

�fف�ها ق�ل ال��مة. (B9 1انات وف�ص لBف�ن امf�B9 1علهW9Tedeshci& Calhoun  ,٢٠٠٤ ( 

� العامل األساسى فى ح�وث  )) أن العامل ال�ع�فى ه٢٠١١&,  Wright, Calhounو���        
 ن�� ما �ع� ال��مة. 
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وت�� ع�ل7ة ال�عافى أو ال�fافى ال�ى ت�ق* ن�� ما �ع� ال��مة �ع�ة خ�bات م��اخلة وهى،  ●
 كال�الى: 

 تعامل الف�د مع ال�غ\ ال?ف�ى أو الفق� ال?اتج ع( ال	��ة ال�ادمة. - 
 مBاشفة الUات وت��ی� نقا{ الق�ة وال�عف ف7ها. - 
��� م( اله�وء ال?ف�ى   - �ق��ل ال�ع1 االج��اعى الW9 �Uعل الف�د قادًرا على ت�ق7* أعلى م

 وراحة ال�ال. 
��� ب�غ1 وج�د ال��ث ال�ادم.  - � ض�ورة إW9اد مع?ى ال�7اة وال�أك�7 على ف�Pة أن ت
 إعادة ت7Bfل ال�?اء ال�ع�فى للف�د �ع� ال�ع�ض لل��مة.  - 
 إعادة ت�تe7 أول��ات ال�7اة وم�ض�عات �ال?��ة للف�د ال�U تع�ض لل��مة. - 
ض�ورة ال��]a7 على ال�ع� ال�ی?ى �اع��اره م	b\ ذو ن`ام أعلى 9ف�� إرادة هللا، و��1 االس�فادة  - 

 �ه فى فه1 مع?ى ال�7اة واألح�اث ال��م7ة.
Lindstrom, et al, 2013); Schultz, et al, 2010; (Tedeshci& Calhoun, 2004  

ی��ح وج�د م��Wعة م( الع�امل    ((Tedeshci& Calhoun,2004م( خالل ن`��ة
االج��اع7ة،   والع�امل  ال�7t7ة،  ]الع�امل  ال��مة  �ع�  ما  ن��  ح�وث  فى  تAث�  ال�ى  ال���اخلة 

 وال��ات الf	�7ة للف�د ومهاراته ال�7Pف7ة و�دارته لل�غ�{.
 ما �ع� ال��مة: ل?�� Josephن��ذج   -

) أن ن�� ما �ع� ال��مة ��9 ب#الثة م�احل �ع� ال�ع�ض ٦٩:  ٢٠١١,  Josephی��( 
 لل��مة وهى، ]ال�الى: 

: (م�حلة ال��ه�ر): ع?� تع�ض الف�د لل��ث ال�ادم 9`ه� ل�9ه ت�ه�ر ]��7  ال��حلة األولى -
 ك�ع��7 ع( صع�kة ال�عاf9ة ال��م7ة.

��� أداء ش�7ه ال��حلة ال#ان7ة -�: (م�حلة ال�?اء): فى هUه ال��حلة 9ق�م الف�د �إعادة اس��جاع م
��اه ق�ل ال�ع�ض لل��ث ال�ادم.� ل�

: (م�حلة ال?��): ت�#ل هUه ال��حلة م�حلة ال�عافى م( ال��مة ح�7 ی��B(  ال�� حلة ال#ال#ة  -
��� أداء م�تفع ع�ا ]ان عل7ه ق�ل ال�ع�ض ل�  ل��ث ال�ادم.   الف�د م( ال�ص�ل إلى م
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 ) ی�ضح م�احل ن�� ما �ع� ال	�مة١ش�ل(

 ن�ذج األسال�� العالج�ة لل�ع��� ع� ن� ما �ع� ال��مة: -
      �� وهي، )ال�الى:  PTG  تج� ثالثة م�اخل عالج�ة مه�ة ل!�وث ال

ی�ف5 ال�اح3ن وال�عال2ن على أه��ة    ال��خل األول:  ال�ع. االج��اعي وال�!الف العالجي: -
ال�أث��ات اإل>2اب�ة ال�ي >�=� أن >ق�مها ال�ع. االج��اعي على ت�:�� ن2اح ال�اج�� م� ه8ا 

ره. في ال��احل األولى وت!�)ه. ن! ت!:��Dا   ال��ض وتن� ما �ع� ال��مة؛ ل8لG اق��ح
ل ع�ل�ة إعادة ب�اء ال:�د الPفO دمج األس�ة واألص�قاء ال�ق���I في العالج، ال س��ا خال

لل�وا>ة ال�2ی�ة. وم� ض�� ال�ع. االج��اعي أ>Sا ال�اصل مع ال�اج�� ال8ی� ن2!ا في  
.�� ال�عافي ل�ق�>. ن�اذج وخ��ات ب�یلة ت:هل ب�اء اع�قاد �إم=ان�ة الصل لل�عافي وال

�X أسال�� ال�اجهة اإل>2اب�ة ون�W االج��ار  ال��خل ال3انى:   -Dیه�ف ه8ا ال��خل العالجى :  ت
إلى: إرجاع الع�الء ال�ع�ض�� لل��مات إلى خW أساس ما ق�ل ال��مة، فال�اجهة >�=�  
أن ت[ن ���ارسات سل)�ة تPع� �ال�!=. والW�S، أو ال�ع�ض ال�\�لي أو ال�قفي في الاقع 

م�ارسات ال�ق_ة  ووقف االج��ار أ>Sا >�=� أن >=ن �اس�\�ام    لل�اقف وال���3ات ال�\�فة.
ال��ع�) ال8ه��ة الع�الء   (أو  ال8ه��ة على م:اع�ة  ال�ق_ة  ح�b >�=� أن ت:اع� م�ارسات 

�ف
���

	 ال
��


م
 

 ح�ث
ال�عا

 ال�
اء

ال��ه�
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على ت���b فه1 أف�ل ألسالe7 ال�أقل1 ووقف االج��ارات. م#ًال حاول أن ت�Uوق م( ع?ق�د 
الع?e ال��Bن م( خ�o ع?�ات، ]ل ع?�ة على ح�ة، وأع�ل ]ل ح�اسr ف7ها. والح� الف�ق 

 أكله1 س��عا وأكله1 ب7ق`ة. ب7(
B�9( م�اع�ة ال?اج7( م( ال��مة على ب?اء    ال��خل ال#ال�: ال�ص�ل ل�الة ج�7ة م( ال��د: -

ن�� ما �ع� ال��مة، ��B�9 �7?ه1 رؤ�ة ال��مة ]��فa أو   ق�ة ص�مة ت���( مWاالت 
1 لل�7اة،  نقbة ت��ل تعaز في نها9ة ال�bاف ق�ته1 الf	�7ة، وات�االته1 الf	�7ة، وتق�ی�ه 

وال�وحان7ة، واالنف�اح على االح��االت ال�Wی�ة في ال�7اة. ألن ع�ل7ة إعادة ب?اء س�د ال�7اة 
 �[Aي ت�ت?v�b على ق�ر ]��7 م( اإلف�اح ع( ال��مة وال�ع�ق�ات األساس7ة ال�Wی�ة، ال

 ,Moran, Burkerأه�7ة ال�ع1 االج��اعي وم?ا�* الق�ة وال�غ�7 اإلW9ابي الvU عاf9ه. (
&  Schmidt, 2013) 

 الق�ا9ا ال�f	7�7ة ال���لة �ال?�ع الض�bاب ضغ�{ ما �ع� ال��مة ون�� ما �ع� ال��مة:  ●
]ل ال��احل الع���ة. وتع�a هUه ال�aادة   إن اإلناث أك#� تع�ًضا لل��مات ع( الU]�ر فى

إلى اح��ال أك�� لل�ع�ض لألح�اث ال�ي ُت��ث ص�مة، م#ل: االغ��اب، وغ�7 ذلr م( أشBال 
 ) ٢٧٨: DSM٥٬٢٠١٣الع?ف ن�� ال��أة. (

دراسة:   ن�ائج  فق� أZه�ت  ال��مة  �7( فى ن�� ما �ع� ?Wال ب7(  �الف�وق  ی�عل*  وف�7ا 
)Cann, et al  ,.ه   ) �أن٢٠١٠Uصل له�����ات أعلى م( الU]�ر وت1 ال�اإلناث ح�ل( على م

 ) دراسة على ن�� ما �ع� ال��مة.  ٧٠ال?�W7ة م( خالل ت�ل7ل ن�ائج(
 : Social Support ال�ع1 االج��اعى-٢

الف�د   ُی�ر]ها  الف�د واآلخ��( وال�ى  القائ�ة ب7(  ال�ع1 االج��اعى �أنه: العالقات  9ُع�ف 
ع?�  تعاض�ه  أنها  ال�ح�(، على  ع��   �7�ال �م���  الf?او�  م��وس  (م���  إل7ها.  �9�اج  ما 

٤، ١٩٩٤ ( 

و�ع�ف ال�ع1 االج��اعى أ9ً�ا �أنه: تق�19 ال��اع�ة ال�اد9ة وال�ع?��ة م( ج�اعة رس�7ة  
أو غ�7 رس�7ة لل��Bوب �ق�� رفع روحه ال�ع?��ة، وح�ای�ه م( األثار ال?ف�7ة ال�t7ة ألح�اث 

 ) ٢١٨،  ٢٠١٣اع7ل الهل�ل وال���( ع�ن، ال�7اة ال�اغbة. (إس�
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وماد9ًا،  مع?�ً�ا،  �Wان�ه  و�قف  اإلن�ان  ی�ع1  ما  ]ل  ه�:  االج��اعى  فال�ع1   rلUkو
ومعل�مات7ًا، بل وسل�]7ًا فى �ع; ال��اقف، س�اء ]ان هUا ال�ع1 م( (أف�اد)أهل، أو أص�قاء،  أو  

 ات غ�7 ح�Bم7ة....الخ.زمالء أو ج�7ان..الخ أو (م?`�ات( ح�Bمات وق�ان7( أو م?`�
 وZائف ال�ع1 االج��اعى: ●
 ال�ع1 االج��اعى �ع�ة وZائف B�9( تل	�7ها ]ال�الى:  9ق�م  

  وت�fل إعbاء ال?ق�د أو األش7اء ال�اد9ة. ال��اع�ة ال�اد9ة: - 
 أداء ال�هام واألع�ال ال�	�لفة. : وُت�7f إلى ال�fار]ة فىال��اع�ة ال�ل�]7ة - 
و�7f�ُ إلى �ع; سل�]7ات اإلرشاد غ�7 ال��جه ]اإلن�ات، وال�ع��7 ع(    ال�فاعل ال��17: - 

  ال�ق�ی�، والفه1 وال�عا9ة.
 و���#ل فى تق�19 ال?��7ة و�عbاء ال�عل�مات وال�عل�7ات.  ال��ج7ه : - 
فاعل االج��اعى به�ف ال��عة  : وت��#ل فى ال�fار]ة فى ال�ال�فاعل االج��اعى اإلW9ابى - 

 واالس��خاء. 
العائ�: -  أو  ال�اجعة  الف�د.(مع�a س�7 ع�� هللا،   ال�غ9Uة  تق�19 م�دود ع( سل�ك  وت��#ل فى 

٢٠٠١ ( 
 أ�عاد ال�ع1 االج��اعى:  ●

ت�ع�د أ�عاد ال�ع1 االج��اعى، لP( ال��� ال�الى ر]a على دراسة ثالثة أ�عاد رئ7�7ة  
 ات س��ان ال#�� وهى، ]ال�الى:م( ال�ع1 االج��اعى ل���� 

 - : األس�ة  ال�ى   Family supportدع1  ال�	�لفة  ال��اع�ة   e7أسال فى  ت�لقاها    و���#ل 
ال����ات م( األس�ة م#ل: ال��اع�ة ال�ل�]7ة(األدائ7ة)، وال��ان�ة ال?ف�7ة أو االنفعال7ة ال�ى  

 تق�م على تق�19 العbف، و�k روح األمل فى الfفاء، إلى جانe ال��ان�ة ال�اد9ة له(.
و���#ل فى أسالSupporting friends and colleagues:  e7 دع1 األص�قاء والaمالء - 

ع�ة ال�	�لفة ال�ى ت�لقاها ال����ات م( األص�قاء الُ�ق�7k(، أو زمالء الع�ل ذو العالقة ال��ا
واالت�ال وال�7Wfع   وال�fار]ة  واالنفعال7ة  ال�ل�]7ة  ال��اع�ة  فى  ت��#ل  وال�ى  به(،  الق��ة 

 على ال?Wاح فى ]ل ج�انe ال�7اة.
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 - )77�bدع1 ال�ه?77( ال :Support for medical professionals   e7ل فى أسال#��و�
واإلدار�7(   وال���ضات،  األ��اء،  ق�ل  م(  ال����ات  ت�لقاها  ال�ى  ال�	�لفة  ال��اع�ة 
االنفعالى،   وال�ع1  ال�ل�]ى،  وال�ع1  ال�عل�ماتى،  ال�ع1  ح�7  م(  �fف7ات ��ال� والعامالت 

 مل في الfفاء. وال�عا9ة ال��7ة، وااله��ام به(، و�k روح ال�bأن7?ة واأل
 عالقة ن�� ما �ع� ال��مة �ال�ع1 االج��اعى:  ●

) أن االرت�ا{ ب7( ن�� ما �ع� ال��مة وال�ع1  ٢٠٠٤,  Calhoun& Tedeschiی�� (
وال�7*، وهUا ی�ع1 ال�عالWة ال�ع�ف7ة ]?�W7ة    االج��اعى ق� �B9ن س�ً�ا فى ت��ل ال�غ\ ال?ف�ى 

��عe ال	��ة ال�ادمة فق\، بل إنه ی�]a أ9ً�ا على ]7ف7ة �  أو ]عائ� لل��مة، ح�7 إن الف�د ال 9
 ال�عامل مع ال	�ارة واله��م الb7��ُة �ه.

إن ق�رة األف�اد على مfار]ة ق��ه1 ال��علقة �ال��مة فى ال�?اس�ات االج��اع7ة، وع��  
ع ال��اصل االج��اعى فق� ت�اع� هUه ال�سائل األف�اد على دمج ال	��ة ال�ادمة فى واقعه1 م�اق

ال�7اتى ال�Wی�، ومعالWة ال��ث ال�ادم �Bfل نf\، وتلقى ال�e م( األف�اد ال�ق�7k( م?ه1،  
 ).٢٠٠٧,  Wright, et alوال���ل على تأك�7 الUات.(

األص�قاء أو األس�ة ق� تAد� إلى ز�ادة   وم?اقfة ال	��ات ال�ادمة ال��ت�bة �ال��ض مع
اإلح�اس �ال���ة وال�قارب، وهUا ال�?اقfة ال ت�اع� ال��ضى فق\ على ال���ث إلى اآلخ��(،  

,  Taku, et alالUی( 9�اع�وه1 فى ت���b م	b\ ج�ی� وت�ه7ل ح�وث ن�� ما �ع� ال��مة. (
٢٠٠٩( 

عل معها األف�اد B�9( لها أن تُق�م له1  إن الB�fات االج��اع7ة وال#قاف7ة الق���ة ال�ى ی�فا 
الB�fات   م(  أك#�  ال��مة  �ع�  ما  ن��  على  9�اع�   �Uال ال��اش�  وال�أث�7  ال�ع1  م(   ��aال�

 والع?اص� ال#قاف7ة ال�ع�7ة.  

 : Breast cancerس��ان ال#��  -٣

9ُع�ف م�ض ال���ان �أنه: "م�bلح �7f9ُ إلى م��Wعة م( األم�اض ال�ى ت��ح فى 
ال	ال9ا ون��ها ���bقة م��دة، وال �7f9ُ إلى م�ض مع7(، ولP?ه ی���( م��Wعة م(    انق�ام
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) خ�ائ�ها".  فى  ��ك fت ال�ى    Caltabiano, Byrne, Martin & Sarafinoاألم�اض 
٢٠٠٢:١٢( 

�قة م( الPل�ة الالت7?7ة  fإن ]ل�ة ال�رم مCrab   وتع?ى س��ان وه� ح�7ان مائى. أما
�قة م( ]ل�ة "ث�ی7ات" وهى م��Wعة الPائ?ات ال�7ة ال�ى ت���� أج�امها على أث�اء   كل�ة ث��fم

وال�ى ت	�لف ف�7ا ب7?ها ]#7ً�ا �ع�د وأشBال هUه األث�اء. وال?�اء فى الo?W ال���f ه( ال�ح�7ات 
 ).٢٠١١ال�ى ی��bر ل�یه( ال#�� �Bfل ]امل ح�ى ل� ]انO غ�7 م�ضعة. (سارة روزن�ال، 

���ان ح7( ت?�� ال	ال9ا وت�Pاث� ���عة أك�� م( ال7�bعى، وت��B( م( تفاد� و�`ه� ال
ال	ال9ا و�Aد� ذلr إلى ت�Pن ]�لة س��ان7ة (ورم أساسى) و���B ح�Wها أك#� فأك#� فى حال  
�ل الfائعة فى ال#�� لها أس�اب غ�7  Pاث�، والP���� ال	ال9ا فى االنbfار وال��ها، وتWع�م معال

م( ]ل ث�ان حاالت م( ]�ل ال#�� هى ]�ل س��ان7ة خ�7#ة، وال�اق7ة ل7�O ال���ان ف�اح�ة  
�ل أو األورام ال���7ة. P1، وتع�ف �اس1 ال�Wفى م?ا�* أخ�� م( ال �f�خ�bة وال م�7�ة، وال ت?

��ن،  B9ل دB9٤، ٢٠١٣(ما .( 

�	�مها األ��اء  هى األداة األف�ل ال�ى Mammogram  9تع� ص�رة ال#�� اإلشعاع7ة   )شخ%ص #طان الثدى:  ●�
فى االك�fاف ال���B ل���ان ال#��. ف��رة ال#�� اإلشعاع7ة هى ص�رة ُتل�ق\ لل#�� ع( ���*  
لل���ان �أن   ال�ع�د9ة  لل���ان، وال�Wع7ة  ال��?ى األم��Bى  ال�عه�  ال�7?7ة، و�?�ح  األشعة 

م�ة ]ل عام أو    ت��W ال?�اء فى س( األرkع7( ف�ا أك#� أن 9ق�م( �إج�اء ص�رة ال#�� اإلشعاع7ة
 ).٢٥،  ٢٠١٣عام7(. (معه� ال���ان ال��?ى األم��Bى، 

 �ع; الع�امل ال�ى ت��a م( اح��ال7ة اإلصا�ة ����ان ال#�� وهى، ]ال�الى: ●
  ) فق\.٪١)، أما ال�جال ب?��ة (٪��9٩٩ث ل�یه( س��ان ال#�� ب?��ة ( الo?W األن#��: - 
ق�ل س(     الع��: -  الع��، و�?�ر أن ��9ث  ال�ق�م فى  ال#�� مع  ی��a خ�b اإلصا�ة ����ان 

 األرkع7(. 
: أقل م( واح�ة م( أصل ع�f ن�اء 9عان7( م( س��ان ال#�� ��9ُ( �ه؛ ألنه(  ال�ار�خ العائلى - 

  ورث( ن�ًعا م( الUfوذ ال7W?ى W9عله( أك#� ع�ضة لإلصا�ة.
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نO األم تعانى م( س��ان ال#�� وت��ل ج7ً?ا شاًذا، ت�Pن إذا ]ا  ال?�اء ذوات ال	�b ال��روث: - 
ن�	ة واح�ة م( هUا ال7W( شاذة وال#ان7ة ��7ع7ة، أ� أن اب?ة األم ال�ى ل�یها ج7( شاذ ت�اجه  

  �أن ت�ث ال7W( ال��ضى. ٪٥٠اح��ال 
: أن ال?�اء الالتى ��9( �ال���ان فى ث�� واح� أك#� ع�ضة  العالج ال�اب* ل���ان ال#�� - 

 إلصا�ة فى ال#�� ال#انى أك#� م( ال?�اء الالتى ل1 ��9( م( األصل. ل
واإلنWاب  -  الfه��ة  خ�b ال�ورة  زاد  األول،  �فلها  إنWاب  ع?�  سً?ا  أك��  ال��7ة   Oان[ ]ل�ا   :

 إصاب�ها ����ان ال#�� ع( ال�ى ل1 ت?eW إ�الًقا.  
�ف7ف ل�� ت?اولها  : ی�تفع خ�b إصا�ة ال��أة ����ان ال#�� �Bfل  ت?اول ح��ب م?ع ال��ل - 

 ح��ب م?ع ال��ل.  
الل�اتى ال	��ع للعالج ب��ائل اله�م�نات  -  ال?�اء  ال#�� ل��  : یaداد خ�b اإلصا�ة ����ان 

��ون، و���a ال	�b ب�aادة م�ة �9ُعالW( ب��ائل اله�م�نات ال س�7ا م�aج االس��وج7( وال��ج
  العالج.

: ح�7 تقلل ال�ضاعة ال7�bع7ة خ�b اإلصا�ة ����ان ال#��، وتaداد فائ�ة ال�ضاعة ال�?اع7ة - 
  ال�ضاعة فى حال ]انO األم �ع�� صغ�7، واس���ت ال�ضاعة لف��ة ���لة.

 - ���Wا{ الf?ان ال#��، خاصة فى حالة قلة ال���: ال��ار�( ال��اض7ة ت	ف; خ�b اإلصا�ة �
  ) م�ات أس��ع7ًا.٤- ٣االن�`ام فى م�ارس�ها ( 

9�اع� ال�زن الaائ� �ع� انقbاع ال��b خاصة فى ز�ادة خ�b اإلصا�ة ����ان  ال�زن الaائ�  -  :
 ال#��. 

: ح�7 أZه�ت �ع; ال�راسات وج�د صلة ب7( ال��fوkات ت?اول ال��fوkات ال��?�عة وال��خ7( - 
  ال��?�عة واإلصا�ة ����ان ال#�� خاصة م( ت�?اولها �Bfل م?�`1، أما ال��خ7( فعالق�ه غ�7 

��ن، B9د r9ة. (ما�[A7ف أب� ف�اس،  ١٧- ٧،  ٢٠١٣مb٣٤٠- ٣٣٨، ٢٠١٦؛ ع�� الل .( 
�	�م فى عالج مع`1 أن�اع ال���ان وهى،  ●�عالج س��ان ال#��: ت�ج� ع�ة أسالe7 عالج7ة ت

 كال�الى: 
: إن تار�خ ال�Wاحة 9ع�د إلى آالف ال�?7(، غ�7 أن حق�ة ج�احة ال���ان العالج ال�Wاحى  -

تار�	ها في واقع األم� إلى اب�Pار ال�	�ی� الفعال في م?��ف الق�ن ال�اسع ع�f، الvU  9ع�د  
ل ال�Wاحة م( ع�ل7ات ب�� ُتWَ�� في حاالت ال�bار� ]�الذ أخ�7 في �Zوف أقل ما    ح�َّ
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�b9ُ 1َل* عل7ها  Wق?7ات أقل ت�غًال في ال�ل اب�Pار ال�Wاح77(  إنها �fعة. و��aای�  9قال ع?ها 
  eق?7ات  غالً�ا ثق��ع هUه ال��ال�ف�اح إلج�اء ال�Wاحات دون ع�ل شق�ق ج�اح7ة ���لة. وت

 ��a7ة ال?قاهة ال���عة �ع� ال�Wاحة. 

اإلشعاعى:ا  -  إكo   لعالج  أشعة  آلثار  األولى  ال�fاه�ات   eأو  -عق ]ه�kائ7ٍّا  الُ��لَّ�ة  س�اء 
O ال�ق?7ة في �اد� األم� ج�� ت?ق7ح م��اٍل لل�ق?7ة. ]ان  -ال?اتWة ع( اس�	�ام ال?`ائ� ال�fعة

تق�م على أنابe7 مف�غة وصفها رون�W( في الق�ن ال�اسع ع�f، وتbل* هUه األنابe7 شعاًعا  
.) َّ��1، و�ع� العالج اإلشعاعي عالج م�Wق األع�اء ال�اخل7ة لل��  B�9( أن 9	

ن ال?�7ج األم  : ]ان ال�?b* الvU اس�?� إل7ه رواد العالج اله�م�ني أنه إذا ]االعالج اله�م�نى  -
�* م( هUا ال?�7ج  f7عي ال��bات ��7ع7ة م( اله�م�ن، فإن ال�رم غ�7 ال����فى حاجة إلى م

 ق� �9�ف� بهUه ال��ع7ة. 

 العقاق�7 األك#� ارت�اً�ا �عالج ال���ان هى األدو�ة ال�7Pاو�ة،   العالج ال�7Pاو�: -

ا   ذات  ال�	�لفة  ال��]�ات  م(  واسًعا  نbاًقا  ال��bلح  م(  و�غbي  ب�ًءا  ال��?�عة،  ألص�ل 
ال��ادات ال���7ة م�وًرا �ال	الصات ال?�ات7ة وص�ًال إلى ال��اد ال7�7Pائ7ة الُ�	لَّقة ال�ع���ة 

)  وج�7عها ت��خل في آل7ات االنق�ام ال	ل�v، وجاءت تلr العقاق�7 م( م�ادر DNAعلي (
و  ودوس7�اك�7ل،   ،)7����P?7ف( ال?�ات7ة  ال	الصات   O?ف��ه وال�عادن م	�لفة؛  kاكل7�اك�7ل(، 

  ،)7�7kرو��)دو] ال���7ة  وال��ادات  و]ارk�kالت7((،  )س7��الت7?�7م،  ال��]�ة  ال#ق7لة 
 ،o�7الس ج�B77(.( (ن� ). ٧١  -٦٥، ٢٠١٣وم7��ما9

 ثامنًا: دراسات سابقة:
ات لدى  المحور األول: دراسات اهتمت �دراسة نمو ما �عد الصدمة وعالقته ب�عض المتغ��

 ال*طان: مر&% 

ه�فO ال�راسة إلى: دراسة العالقة ب7( ن�� ما �ع� ال��مة وال�فاهة ال?ف�7ة وال�غ�7ات  :   ٢٠١٠,Sawyer, Ayers& Fieldدراسة: ((  -١
) دراسة م( ب7(  ٣٨ال?ف�7ة اإلW9اب7ة ل�� م�ضى ال���ان وم�ضى اإلی�ز. حf[ �7ف ت�ل7ل (

)N   =ة/  ) ل?�� ما �ع� ال��مة �ع� اإلصا�ة �ال٧٩٢٧��fان أو ف�7وس نق� ال�?اعة ال����
اإلی�ز. واس�	�م ال�اح#�ن ال�?هج ال?�عى. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: أن ن�� ما �ع� ال��مة م�ت�\  
ب�aادة ال��ة ال?ف�7ة اإلW9اب7ة، وان	فاض ال��ة ال?ف�7ة ال�ل�7ة، وت��7( ال��ة ال��ن7ة الUات7ة  
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إلصا�ة، والع��، والع�ق، ون�ع ن�ائج ال��ة ال?ف�7ة  فى ض�ء ال��غ�7ات ال�سb7ة ال�ال7ة:(وقO ا
  ال�ل�7ة).

  -2(Scrignaro,  Barni, and Magrin, 2011)   :دراسة -١

 a�a7ات ال��اجهة في تعW7ات��ه�فO ال�راسة إلى: ال��ق7* في دور ال�ع1 االج��اعي واس
 ��) م��ً�ا �ال���ان في  ٤١وت�PنO ع7?ة ال�راسة م((  �ان.ال?�� �ع� ال��مة ل�� م�ضى ال

�7( زم?7�7( تف�ل ب7?ه�ا     م�حلة العالج.bع ال�7انات، في نق�W7ان ل��  ٦واس�	�م ال�اح#�ن اس
ت1 تق177 ال�ع1 االج��اعي �اس�	�ام قائ�ة تق177 ال�ع1 الf	�ي ورضا ال�اجة في مق7اس   أشه�.

ل��اجهة �اس�	�ام اس��7ان م�جa ومق7اس ن�� ما �ع� ال��مة.  ت1 تق177 اس��ات7W7ات ا العالقة.
  a[ي ت��وأZه�ت ن�ائج ت�ل7الت االن��ار أن مق�مي ال�عا9ة ال�اع�7( لالس�قالل7ة واالس��ات7W7ة ال
على ال�Bfلة لل�غلe على ال�Bfلة ت?�أت �Bfل ]��7 ب��قع أك�� ل?�� ما �ع� ال��مة ع?� ال?قbة  

 الaم?7ة ال#ان7ة. 

 ) ٢٠١٥,  Andysz, Najder, Merecz-Kot, & Wójcikدراسة:  :( -٢

ه�فO ال�راسة إلى: اس�ق�اء ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#�� فى ب�ل?�ا 
) م���ة. واس�	�م ال�اح#�ن ال��رة ال��ل?�9ة  �٤٧ع� ال��خل ال�Wاحى. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م(:( 

) م( الع7?ة ح�ث ل�یه( ن��  ٪٣٤ت ن�ائج ال�راسة: أن(م( اس��7ان ن�� ما �ع� ال��مة. وأZه� 
)  ٪ ٣٤) ل�یه( ن�� ما �ع� ال��مة ب�رجة م��سbة، ب7?�ا( ٪٢٣ما �ع� ال��مة ب�رجة م�تفعة، و(

 م( الع7?ة ل�یه( ن�� م?	ف; ل?�� ما �ع� ال��مة.

 ) ٢٠١٤, Kashani, Akbari, Zanjani, Shamkoeyanدراسة: ( -٣

� درجة إسهام  الPفاءة الUات7ة وال�ع1 االج��اعي الُ��رك في ه�فO ال�راسة إلى: ت��ی
) م��ً�ا م( م�ضى ال���ان �bه�ان.  ٩٥ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م(:( 

واس�	�م ال�اح#�ن مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة، ومق7اس ال�ع1 االج��اعى الُ��رك. وأZه�ت ن�ائج  
ءة الUات7ة وال�ع1 االج��اعي ال��رك ل�� م�ضى ال���ان له�ا عالقة  ال�راسة: ال?�ائج أن الPفا

٪) وت?�أ  ١٣.٥مع?��ة م�اش�ة مع م�غ�7 ن�� ما �ع� ال��مة، وت?�أت الPفاءة االج��اع7ة ب?��ة ( 
٪ ) م( تغ�77ات ن�� ما �ع�  ٢٠.٧٪) و]ال ال��غ��7( ت?�أ ب?��ة (١٠.٦ال�ع1 االج��اعى ب?��ة (

 . ال��مة على ال��الي
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ه�فO ال�راسة إلى: ال�ع�ف إلى العالقة ب7( ن�� ما �ع� ال��مة وأع�اض االض�bاب  ): ٢٠١٧دراسة: (محمد سم01 أبو ع-شة، -٤
��� االض�bاب  ���� ن�� ما �ع� ال��مة، وم�ال?ف�ى ل�� م�ضى ال���ان، وال�ع�ف إلى م

) م��ً�ا م( م�ضى ال���ان  ١٢٠ال?ف�ى ت�ًعا لل��غ�7ات ال���9غ�اف7ة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م((
�fف7ات. واس�	�م ال�اح� مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة:  �ال�ق7�7( فى ال�
وج�د ن�� الح* لل��مة ب�رجة م��سbة ل�� ع7?ة ال�راسة. ]�ا وج� ف�ق دال إح�ائ7ًا فى ال?��  

دالة إح�ائ7ًا فى ال?�� الالح*    الالح* لل��مة 9ع�a إلى ال?�ع ل�الح اإلناث. ]�ا ال ت�ج� ف�وق 
��� ال�خل، وم�ة ال��ض،  ���� ال�عل17، وم�لل��مة تع�a إلى(الع��، وال�الة االج��اع7ة، وم

 ومBانه، ون�ع العالج). 

٥- ، ه�فO ال�راسة إلى: الfPف ع( العالقة ب7( ن�� ما �ع� ال��مة ومع?ى ال�7اة وال��اف*  ): ٢٠١٧دراسة: (آالء ع7د ال��6م كع31
��� ن�� ما �ع� ال��مة، �الaواجى ل�� ع7?ة م( م�ضى ال���ان، وه�فO إلى ال�ع�ف إلى م
��� ال��اف* الaواجى ل�یه1 فى ض�ء �ع; ال��غ�7ات ال���9ج�اف7ة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة  �وم

م��ً� ٢١٧م(:( ب7(:()  ما  اع�اره1   Oوت�اوح ال��aوج7(،  م(  �ال���ان  عاًما.  ٨٠- ٢٠ا   (
��� ن�� ما �ع�  �واس�	�مO ال�اح#ة مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: أن م
ال��مة ل�� م�ضى ال���ان دال إح�ائ7ًا، ]�ا ل1 ُت`ه� ال?�ائج وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا فى  

��� ن�� ما �ع� ال��م� ة 9ع�a إلى ال��غ�7ات ال���9غ�اف7ة ال���دة فى ال�راسة.م

 )):٢٠١٩,  Aliدراسة:  -٦

  �7	f�7ات الع�ان7ات خالل ت�ه�فO ال�راسة إلى: اس�fPاف ال�Wارب ال�ى عاش�ها ال
) حاالت  ٨وعالج س��ان ال#��؛ لفه1 ن�� ما �ع� ال��مة ل�یه(. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م( (

ال#��. ال�?`�ة، وال��ع�قة، وت�ل7لها م(    م( م���ات س��ان  ال�قابلة ش�ه  ال�اح�  واس�	�م 
خالل اس�	�م أسل�ب تفه1 ال��ض�ع. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: ح�وث تغ�7ات إW9اب7ة ت�#لO فى 

واالزدهار ال�وح7ة،  ال�7اة  هى:  م�ض�عات  الf	�7ة، Spiritualخ��ة  العالقات   )7�وت�  ،
  والق�ة، وتغ�7 فل�فة ال�7اة.  
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�ار م��� إب�اه17،   -٧� ):٢٠١٩دراسة: (ع�� ال

ال��مة،  �ع�  ما  ون��  ال?ف�7ة  ال�?اعة  ب7(  العالقة  ع(  الfPف  إلى:  ال�راسة   Oه�ف
وال�ع�ف إلى إمBان7ة ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة م( خالل ال�?اعة ال?ف�7ة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة 

�fفى األور ١٤٠م((��fفى األورام  ) م���ة م( م���ات ال���ان م( م�مان �األق��، وم
وج�د   ال�راسة:  ن�ائج  وأZه�ت  إع�اده.  م(  ال��مة  �ع�  ما  ن��  مق7اس  ال�اح�  واس�	�م  �ق?ا. 
  A�?�عالقة ارت�ا�7ة م�ج�ة ودالة إح�ائ7ًا ب7( ال�?اعة ال?ف�7ة ون�� ما �ع� ال��مة. وأمB( ال

 ب?�� ما �ع� ال��مة م( خالل ال�?اعة ال?ف�7ة �أ�عادها.

   (Gori, Topino , Sette & Cramer,2021):دراسة: -٨

ه�فO ال�راسة إلى: ت�ل7ل دور ال��ونة، وال�7Pف، والf	�7ة في ال�?�A �أع�اض ما �ع� 
) م��ً�ا م( م�ضى ال���ان، ١٥٤ال��مة ل�� م�ضى ال���ان. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م(: (

)  ١٠ع� ال��مة، قائ�ة الf	�7ة (). واس�	�م ال�اح#�ن مق7اس ن�� ما ���٥١.٤��س\ ع��� (
ع�ارات. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة أن:  درجات ال��ونة ت?�أ �أع�اض ن�� ما �ع� ال��مة، س�اء 
�Bfل م�اش� أو غ�7 م�اش�، مع اس��ات7W7ات م	�لفة لل�عامل مع ال��ض ]�سbاء، وعالوة على  

��� االنف�اح الvU أبلغ ع?ه ال�fار]�ن، ارتف�عO الق�رة على ال���د ال?اج�ة ذلr ]ل�ا ان	ف; م
 ع( ال��اقف اإلW9اب7ة.  

ات األخرى لدى  : دراسات اهتمت �الدعم االجتما, وعالقته ب�عض المتغ�� المحور الثا%0
; محمود،  - ١ مر&% ال*طان:  والقل*. ):  ٢٠٠٩دراسة:( ماجد ة حس>0 ال?ف�7ة  �ال�غ�{  وعالق�ها  االج��اع7ة  ال��ان�ة  دراسة  إلى:  ال�راسة   Oه�ف  

ال�راسة م((  ال�ق�7ات وال���ددات  ٦٤وت�PنO ع7?ة  ال#�� م(  ) م���ة م( م���ات س��ان 
ال�7انات األول7ة.  ال��ان�ة االج��اع7ة، واس��ارة  ال�اح#ة مق7اس   Oم�	�على معه� األورام. واس

ا، وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا في ال��ان�ة االج��اع7ة في اتWاه األك�� س?ً 
وع�م وج�د ف�وق في ال��ان�ة ت�جع إلى ال�عل17، ووج�ت ف�وق في القل* في اتWاه ال����ات 

  األقل سً?ا. 
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 ): ٢٠١٢,Dragesetدراسة: (-٢

ه�فO ال�راسة إلى: وصف ال�غ�{ ال?ف�7ة وال�7Pف وال�ع1 االج��اعى ل�� م���ات 
)  ١١٧م�حلة ال�f	�7 وما ق�ل ال�Wاحة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة ال7�Pة م(: ( س��ان ال#�� فى 

) م���ة م( م���ات س��ان ال#�� �ع� تf	�7  ٢١م���ة، وت�PنO ع7?ة ال�راسة ال?�ع7ة م((
م�ضه1 وق�ل ال�Wاحة ب�7م. واس�	�م ال�اح� مق7اس ال�ع1 االج��اعى. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: 

 ����ات عال7ة م( ال�ع1 االج��اعى والقل*، وأZه�ت ن�ائج ال�راسة ال?�ع7ة  أن ال����ات ل�یه( م
��� ال�عل�7ى  �أن ال�ع1 االج��اعى له عالقة إW9اب7ة مع ال�أقل1 ال��جه ن�� الفعال7ة، ]�ا أن ال�

 ه� أك#� الع�امل تأث7ً�ا فى ال�ع1 االج��اعى.  

  PTGه�فO هUه ال�راسة إلى: ال��ق* م( دور ال�ع1 االج��اعي ال����ر في تعCan, 2012) & (Tanrıverd, Savaş   :   a�aدراسة:  -٣
) م��ً�ا �ال���ان.  ١٠٥ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م�ضى ال���ان. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م((

ت1 ج�ع ال�7انات �اس�	�ام اس��7ان ��9د ال��ات االج��اع7ة ال���9غ�اف7ة، ومق7اس ن�� ما �ع� 
���ات عال7ة )  PTGIال��مة (�وال�ع1 االج��اعي ال����ر. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: وج�د م

 ن��7ًا م( ن�� ما �ع� ال��مة م�ت�\ �ال�ع1 االج��اعي وال�ع1 االج��اعي ال����ر.

ال?  ): ٢٠١٣دراسة: (نبيلة باوية ونادية مصطفى يوب، -٤ م(  ع7?ة  ل��  االج��اعي  ال�ع1   ����م في  ال���  إلى:  ال�راسة  هUه   Oاء ه�ف�
ال��ا�ات ����ان ال#�v، ]�ا ه�فO إلى: دراسة الف�ق في ال�ع1 االج��اعي، والف�ق في �ع�9ه  
وم�ة  ال�عل�7ي،   ����وال� االج��اع7ة،  ال�الة  م�غ�7ات  وف*  ال�عل�ماتي  وال�ع1  العا�في  ال�ع1 

vU  اإلصا�ة �ال��ض. واس�	�مO ال�اح#�ان مق7اس ال�ع1 االج��اعي ال���1 لغ�ض ال�راسة، ال
) م( ال?�اء ال��ا�ات ����ان ال#�v والل�اتي ت1 اخ�7اره( ���bقة  ��١١٠* على ع7?ة ع�دها: ( 

��� ال�ع1 االج��اعي م�تفع ل�� �ع�fائ7ة م( م�]a عالج ال���ان. وأZه�ت ال?�ائج: أن م
أ�عاده  وفي  االج��اعي،  ال�ع1  في  اخ�الف  ی�ج�  ال  وأنه   ،v�#ال ���ان � ال��ا�ات  ال?�اء 

 �في وال�عل�ماتي) وف* ال�الة االج��اع7ة. (العا

ه�فO هUه ال�راسة إلى: تق177 العالقة ب7( ال�ع1 االج��اعي، وال�فاؤل، ووجهة (ال��\   (Baglamaa & Atakb,2014دراسة:  :(  - ٥
ال	ارجي)، ون�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��(�ع� ال�Wاحة). وت�PنO   -ال�اخلي
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م((  ال�راسة  م٣١ع7?ة  ب7(( )  ما  أع�اره(   Oوت�اوح ال�اح#ان  ٥٠-���٤٨ة،  واس�	�م  ) عاًما. 
اس��7ان ن�� ما �ع� ال��مة، ومق7اس ال�ع1 االج��اعى ال����ر م�ع�د األ�عاد. وأZه�ت ن�ائج  

 ال�راسة: أن ال?�� ما �ع� ال��مة ی�ت�\ �Bfل إW9ابي �ال�ع1 االج��اعى. 

ی��س\ في  ) : ٢٠١٥, Ying , Zhou , Wu1  &Linدراسة: (  - ٦ ق�  االج��اعي  لل�ع1   v���ال ]ان  إذا  ما  مع�فة  إلى:  ال�راسة  هUه   Oه�ف
�7( وال?�� �ع� ال��مة. ع7?ة ال�راسة م(: (?Wامعات ٢٢١العالقة ب7( الWالً�ا م( �الب ال� (

 Aي شه�ت م�خً�ا واس�Wاب�ا الUی( عان�ا م( ص�مات و��U]�ون األح�اث ال�Wه�ة أو ال�Aل�ة ال
ن�ائج   في االع��ار. وأZه�ت  ال��ث  ال�فا� على هUا  ال��مة وال�7Pف مع  ال?�� �ع�  ل��اب�7 
ال�راسة: أن ال?�ع ارت�\ ارت�اً�ا ]�7ً�ا �Bل م( ال�ع1 االج��اعي في م�اجهة ال�ضع وال?��، في 

 ع� ال��مة. ح7( ]ان ال�ع1 االج��اعي وسbً7ا جaئ7ًا في العالقة ب7( ال?�ع ون�� ما �

; رافع ال6ر@، - ٧ ��� ال�ع1 االج��اعي ال��رك ل�� م���ات س��ان   ): ٢٠١٦دراسة: (حنان الشقران و�اسم>0�ه�فO ال�راسة إلى: الfPف ع( م
) م���ة م�( ی�اجع( الع7ادات ٢٢٠ال#�v في ض�ء �ع; ال��غ�7ات. ت�PنO ع7?ة ال�راسة م(: (

ال�ع1   ب�نامج  في  f9ار](  والالئي  ال��7(  ال	ارج7ة،   a[م� في  العالج   Oت� والالئي  ال?ف�ي 
لل���ان في العاص�ة ع�ان. واس�	�مO ال�اح#�ان مق7اس ال�ع1 االج��اعي ال��رك. وق� أZه�ت  
��� ال�ع1 االج��اعي ال��رك ل�� م���ات س��ان ال#�v ]ان م�تفًعا، �ن�ائج ال�راسة: أن م

 aاعي ال��رك تع��� لPل م( ال��غ��7( (ال�الة االج��اع7ة،  وج�د ف�ق دال إح�ائ7ًا لل�ع1 االج
لل�ع1 االج��اعي   دالة إح�ائ7ًا  ال?�ائج ع�م وج�د ف�وق  وم�ة اإلصا�ة �ال��ض).ك�ا أZه�ت 

��� ال�عل�7ي، وم�حلة العالج).� ال��رك تع�a ل��غ�7ات:(الع��، وال�

٨ -  ، ;Eف   ): ٢٠١٧دراسة: (ع7د هللا بن أحمد الزهراfالک إلى:  ال�راسة  ل�� ه�فO هUه  ال?ف�ی، وال�ع1 االج��اعی  الک�ب   ����ع( م
) م���ة  ١٦٣م���ات س��ان ال#�� فی ض�ء �ع; ال��غ�7ات. وتک�نO ع7?ة ال�راسة م(:(

���ان ال#�� وال��لق7ات للعالج فی ق�1 األورام. واس�	�م ال�اح� مق7اس ال�ع1 االج��اعى.  �
��� الک�ب ال?ف�ی، وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: أن ه?اك عالقة ارت�ا�7ة ع��7ة  �دالة اح�ائ7ًا ب7( م

��� ال�ع1 االج��اعی ل�� م���ات س��ان ال#��. وأZه�ت ال�راسة الى أن ال�ع1 االج��اع  �وم
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) تق��ً�ا   ��ال�?�A  ٪9ُ١٤ف  )��9 ��ا  الع7?ة،  اف�اد  ب7(  ال?ف�ی  الک�ب  درجة  فی  ال�فاوت  م(   (
��� ال�ع1 االج��اع���� الک�ب ال?ف�ی م( خالل م� ی ال�ق�م ل����ات س��ان ال#��.   ��

ه�فO ال�راسة إلى: الfPف ع( وج�د عالقة ذات داللة إح�ائ7ة ب7( ال��ان�ة االج��اع7ة   ):  ٢٠١٧دراسة: (ماجدة إبراه%م،  - ٩
واألل1 ل�� م�ضى ال���ان، والfPف ع( وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��س\ درجات  
أف�اد ع7?ة ال�راسة في مق7اس األل1 تع�a ل��غ�7ات ال�راسة، والfPف ع( وج�د ف�وق ذات داللة 

( م��س\ درجات أف�اد ع7?ة ال�راسة في مق7اس ال��ان�ة االج��اع7ة تع�a ل��غ�7ات إح�ائ7ة ب7 
) م(:  ال�راسة  ع7?ة   Oن�Pوت ال��ان�ة ١٠٠ال�راسة.  مق7اس  ال�اح#ة   Oم�	�واس  ،eال�  (

االج��اع7ة. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: وج�د عالقة ارت�ا�7ه سال�ة ب7( درجات ال��ان�ة االج��اع7ة  
ضى ال���ان، ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��س\ درجات أف�اد ع7?ة واألل1 ل�� م� 

 .o?Wغ�7 ال� ال�راسة فى ال��ان�ة االج��اع7ة واألل1 تع�a ل�

 ): ٢٠١٨دراسة: (ع�اد ع�� الل7bف اش�7ة، -١٠

ه�فO هUه ال�راسة إلى: مع�فة العالقة ب7( ال��ان�ة االج��اع7ة وال�ال�ة ال?ف�7ة ل�� 
(ال��ا م(  ال�راسة  ع7?ة   Oن�Pوت ال���ان.  ���ض  ال���ان  ٦٠ب7(  م�ضى  م(  م��ً�ا   (

ال?ف�7ة.  ال�ال�ة  ومق7اس  االج��اع7ة،  ال��ان�ة  مق7اس  ال�اح�  واس�	�ام  للعالج،  ال	اضع7( 
وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: أن ال��ان�ة االج��اع7ة ال�ى ی�لقاها ال��ضى ]انO م�تفعة، في ح7( ]ان  

��� شع�ره1 � �ال�ال�ة ال?ف�7ة م��سbًا. وت�7( وج�د عالقة خ7bة م�ج�ة ودالة إح�ائ7ًا ب7(  م
 ال��ان�ة االج��اع7ة وال�ال�ة ال?ف�7ة ل�� ع7?ة ال�راسة. 

 ): ٢٠٢٠ح�?ى ع�ض وأم�7ة صالح،  -١١

ه�فO هUه ال�راسة إلى: مع�فة العالقة ب7( ال�ال�ة ال?ف�7ة وال��ان�ة االج��اع7ة ل�� 
)  ١٢٣س��ان ال#�� فى م�اف`ة رام هللا وال��7ة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة م( (  ع7?ة م( م���ات 

م���ة. وق� اس�	�ما ال�اح#ان مق7اس ال��ان�ة االج��اع7ة. وأZه�ت ن�ائج ال�راسة: وج�د عالقة 
ال�ق�ی��ة   ال���tة  ال?��ة  وم��س\  االج��اع7ة.  وال��ان�ة  ال?ف�7ة  ال�ال�ة  ب7(  م�ج�ة  ��د9ة 

  ت ب�رجة م�تفعة ل�� ع7?ة ال�راسة. لل��ان�ة جاء
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 ): )٢٠٢٠, Park and  Kimدراسة:  -١٢

ه�فO هUه ال�راسة إلى: اخ��ار تأث�7 الع�امل ال?ف�7ة واالج��اع7ة على ال�عe ب7( م�ضى  
  Oن�Pع�ضة. وت��س��ان ال#�v الUی( 9	�ع�ن للعالج اإلشعاعي. و]انO هUه دراسة ارت�ا�7ة م

) م���ة م( م���ات س��ان ال#�v الUی( 9	�ع�ن للعالج اإلشعاعي  ٢١٠(ع7?ة ال�راسة م(:  
ال��ان�ة االج��اع7ة م�ع�د األ�عاد   ال�اح#ان مق7اس  الع7ادات ال	ارج7ة في ]�ر�ا. واس�	�م  في 

. وأZه�ت ن�ائج هUه ال�راسة أن تق177 األع�اض، والقل* واالك�tاب،  Zimet, et alالُ�ع�ل إع�اد/((
اإلجهاد ال����ر ]ان لها تأث�7 م�اش� على تعe م�ضى س��ان ال#�v الUی( وع�م ال7ق7(، و 

لل�ع1 االج��اعي تأث�7 غ�7 م�اش�، وق� ف��ت هUه   ی�لق�ن العالج اإلشعاعي، في ح7( ]ان 
 ,%) م( ال�عe ب7( ال�fار]7(. ٦٧.٢الع�امل (

 :,et al, 2020 (Mikalدراسة: ( -١٣

��ً�ا 9عaز ه�فO هUه إلى: مع�فة ما إذا ]ان أص� �قاء ف7���ك 9ق�م�ن دعً�ا اج��اع7ًا م
ال��ة ل�� م���ات ال#�v �ع� تf	�7 ال��ض وال���الت في ال�عا9ة. وت�PنO ع7?ة ال�راسة  

) الaم?7ة  ٣٠م(:  ال	�ائ\  ت�ل7ل  وت1   ،v�#ال س��ان  ل��ضى  ال�ق�م  ال�ع1  لف��  م���ة.   (
�الح`ات أو ال�عل7قات أو ال�علق7( الف���ی(  إلZهار ما إذا ]انO ال�fار]ات ق� تلقO ال���a م( ال

�ع� تf	�7 س��ان ال#�v وال����� ال�?�fر، ]ان ذلr على األرجح ل��f ردود فعل إW9اب7ة  
ال#الثة:   ال�ع1   o7مقای ج�7ع  في  أول7ة  ز�ادة  ال�راسة:  ن�ائج  وأZه�ت  الف7���ك.  أص�قاء  م( 

ال#الثة ت?	ف;  (إعWا�ات وتعل7قات ومfار]ات) �ع� اإلصا�ة �ال���ان    o7ال�قای ولP( ج�7ع 
 �ا��اد مع م�ور ال�قO. ]�ا أZه�ت ال?�ائج أن ال�ع1 م( خالل الف7���ك، ق� �B9ن م�قbًعا. 

 تاسعًا: تعقيب الباحثة على الدراسات السابقة:   -

ال�?هج:    -١ ح�7  االرت�ا�ىم(  ال�صفى  ال�?هج   Oم�	�اس ال�ا�قة  ال�راسات  ال�قارن    مع`1 
 .A�?� ل�راسة عالقة ن�� ما �ع� ال��مة ب�ع; ال��غ�7ات األخ��، �اإلضافة إلى ال

ه�فO �ع; ال�راسات إلى دراسة عالقة ن�� ما �ع� ال��مة ب�ع;  م( ح�7 األه�اف:   - ٢
ال��غ�7ات ال?ف�7ة اإلW9اب7ة م?ها: اس��ات7W7ات ال�7Pف، وال�ال�ة ال?ف�7ة، وال��اف* الaواجى، 

ووجهة ال��\، وال��ونة، وال�?اعة ال?ف�7ة، واالض�bاب ال?ف�ى. وه�فO دراسات ال�فاؤل،  
ال?ف�7ة م?ها: الfع�ر �األل1،   ال��غ�7ات  ال�ع1 االج��اعى ب�ع;  أخ�� إلى دراسة عالقة 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ٦٣  

عالقة ن�� ما �ع� ال��مة  وال�ال�ة ال?ف�7ة، وال�Pب ال?ف�ى. وه�فO �ع; ال�راسات لفه1
االج��اعى  ال�الىم#ل    -�ال�ع1  دراسة  -ال���   Scrignaro, Barni, and) وهى: 

Magrin  ,٢٠١١) ودراسة   (Baglamaa & Atakb,٢٠١٤) ودراسة   (Kashani, 
Akbari, Zanjani, Shamkoeyan  ,ودراسة(٢٠١٤ (Ying ,  Zhou, Wu1 &Lin ,

 ) ٢٠٢١, Gori, Topino, Sette & Cramer)  ودراسة  (٢٠١٥
الع7?ة:   - ٣ ال�ىم( ح�7  الع7?ات   Oال��مة، ]�( تع�ض�ا   ت?�ع ب�راسة ن�� ما �ع�   O��اه

ل��ادث ]الaالزل، وال��اك7(، وال��ائ*، وحاالت ال���، وغ�7ه، لP?ى اق���ت على ال�راسات 
 ال�ى اه��O ���ضى ال���ان عامة، وم���ات س��ان ال#�� خاصة. 

ال م( ح�7 األدوات:   - ٤ ال��مة في  لق7اس ن�� ما �ع�   Oم�	ُ�اس ال�ى  �راسات أه1 األدوات 
) وه� م�ع�د األ�عاد، وم��ج1 لع�ة  ١٩٩٦,Tedeschi & Calhoun) األج?�7ة ه� مق7اس

م�ع�د األ�عاد   Zimet., et alلغات. وأك#� مقایo7 ال�ع1 االج��اعى اس�	�اًما ه� مق7اس /((
 أ9ً�ا. 

 م( ح�7 ال?�ائج: م�ا س�* ع�ضه م( دراسات سا�قة B�9( تل	�7 ن�ائWها ]ال�الى:  - ٥
���ات عال7ة م( ال�ع1 االج��اعى والقل*. (أن ال��� - � (�Drageset,2012ات ل�یه( م
االج��اعي.   -  �ال�ع1  م�ت�\  ال��مة  �ع�  ما  ن��  م(  ن��7ًا  عال7ة  ���ات �م وج�د 

Baglamaa& Atakb, 2014)  Can,2012;& Tanrıverd, Savas)  
��� الfع�ر �األ - �ال��ان�ة االج��اع7ة ]ل�ا ان	ف; م  ����ل1 ل�� م���ات كل�ا ارتفع م

)، في ح7( ]ان لل�ع1 االج��اعي تأث�7 غ�7 م�اش  ٢٠١٧س��ان ال#��. (ماج�ة إب�اه17،  
 Parkعلى القل* واالك�tاب ل�� م���ات س��ان ال#�� الالئى ی�لق�ن العالج اإلشعاعى. (

and  Kim, 2020)  
 (Ali, 2019ح�وث تغ�7ات إW9اب7ة ل����ات س��ان ال#�� �ع� م�ضه(. ( - 
ل�اجة ال�اسة وال�fی�ة لل�ع1 االج��اعى ل�� م���ات س��ان ال#�� خاصة مع ��ل ف��ة  ا  -

  McDonough, Wrosch & Sabiston,2017) (Fong, ,Scarpicchiaالعالج.,
ال�ى  - الع�امل  (  ت��اخل  ال�راسات.  م(   ��aل� وت��اج  ال��مة،  �ع�  ما  ب?��   ,Goriت�ت�\ 

Topino , Sette & Cramer ,٢٠٢١( 
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ت	�لف ن�ائج ال�راسات ال�ا�قة فى ت��ی� هل ت�ج� ف�وق دالة اح�ائ7ًا أم ال ب7( م���ات    -
ال?ف�ى ال��اف*  فى  ال#��  إلى:  س��ان  ت�جع  االج��اعى  وال�ع1  ال��مة،  �ع�  ما  ون��   ،

��� ال�عل�7ى، وال�الة االج��اع7ة، وع�د س?�ات اإلصا�ة، والع��).� (ال�
عاشً�ا: ف�وض ال���: فى ض�ء اإل�ار ال?`�� وال�راسات ال�ا�قة ال�ى ت1 اال�الع عل7ه�ا،  

 B�9( ص7اغة ف�وض ال��� ]ال�الى: 
��� العام ل?� - ١� � ما �ع� ال��مة ل�� ج�7ع م���ات س��ان   ال#��(ع7?ة ال���). ی�تفع ال�
االج��اعى    -٢ وال�ع1  ال��مة  �ع�  ما  ن��  ب7(  إح�ائ7ًا  دالة  م�ج�ة  ارت�ا�7ة  عالقة  ت�ج� 

 �أ�عاده�ا ل�� م���ات س��ان ال#��. 
ال ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbات درجات ن�� ما �ع� ال��مة ت�جع إلى:   -٣

 ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة) ل�� م���ات س��ان ال#��. (
ال ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbات درجات ال�ع1 االج��اعى ت�جع إلى:(ال�الة    -٤

 االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة) ل�� م���ات س��ان ال#��. 

 ال�ع1 االج��اعى �أ�عاده في ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��. 9�ه1    -٥ 

 حادى عشر: منهج البحث وإجراءاته:  -
اع���ت ال�راسة ال�ال7ة على ال�?هج ال�صفى االرت�ا�ي ال�قارن؛ ل�?اس��ه    :منهج البحث - ١

 ل7�bعة ال���.
 ه�ا:: ت�PنO ع7?ة ال�راسة م( م��Wع�7( عينة البحث - ٢

) م���ة س��ان  ١٠٠ت�PنO م(:(  ع7?ة ح�اب ال	�ائ� ال��B7م���ة ألدوات ال�راسة: - ١ ب7(:( ما  أع�اره(   Oوت�اوح ع���:(٦٥- ٢٥ث��،  ��س\ �� عاًما.  وان��اف ٠٤.٤١)   ،(  ). ١٢.٩مع7ار�(
) م���ة س��ان ث��، وت�اوحO ١٧٤: وت�PنO ع7?ة ال��� م(:( ع7?ة ال�راسة األساس7ة - ٢  ). ٠٩.١٠)، وان��اف مع7ار�( ٩٩.٤٣) ����س\ ع���:(٦٢-٢٥أع�اره( ما ب7(:(
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ات الد	موجراف�ة١(ج�ول  ) توز�ــــع أفراد عينة ال�حث وفق المتغ��

 ال��� ال���ارات  الف�ات ال��غ��ات 

 %75 130 م��وجة ال�الة االج��اع�ة

 %25 44 غ�� م��وجة

 %100 174 اإلج�الي

� %72 126 م�عل�ة  ال�عل�

 %28 48 غ�� م�عل�ة

 %100 174 اإلج�الي

 %26 46 عاًما٣٥الى    ٢٥م   الع��

 %33 57 عاًما٤٥الى    ٣٦م  

 %41 71 عاًما فأك"�  ٤٦م  

 %100 174 اإلج�الي

 %62 108 شهً�ا ١١إلى  ٦م   م(ة العالج

 %38 66 س�ة ل"الث س�,اتم  

 %100 174 اإلج�الي

) م�عل�ات، والفtة  ٪٧٢) م( ع7?ة ال��� م�aوجات، و(٪٧٥) أن ( ١ُیالح� م( ج�ول(
) م( الع7?ة،  وم( ح�7 م�ة العالج ( م( س?ة ل#الث  ٪٤١عاًما فأك#�) ت�#ل (  ٤٦الع���ة (م(  

 ) م( الع7?ة. ٪٣٨س?�ات) ت�#ل (

  أدوات البحث: - ٣
 مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#�� إع�اد / ال�اح#ة.  -أ

 مق7اس ال�ع1 االج��اعى ل����ات س��ان ال#�� إع�اد/ ال�اح#ة.  -ب 
 اس��ارة ج�ع ال�7انات األول7ة إع�اد/ ال�اح#ة. -ج
 اHداة اHولى: مقياس نمو ما بعد الصدمة لمريضات سرطان الثدى: إعداد/ الباحثة  -

یه�ف ال�ق7اس إلى ق7اس درجة ن�� ما �ع� ال��مة �أ�عاده   ه�ف ال�ق7اس وخ�bات إع�اده:  -أ
 ل����ات س��ان ال#��. 

ال��مة وج�ت ال�اح#ة ن�رة في ال�قایo7 الع�7kة ال�ى تقo7 ن�� ما �ع�   م��رات إع�اده: -ب 
ال#�� س��ان  م���ات  ال�اح#ة   -ل��  عل1  ح�ود  ال�ق7اس  -في  هUا  �إع�اد   Oقام لUا 
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ل7ُ?اسe ��7عة ع7?ة ال��� ال�الى، ح�7 إن مع`1 ال�قایo7 ال�ا�قة ال�ى ا�لعO عل7ها 
 Tedeschi & Calhoun, 1996; Princess E. Osei-Bonsu,etم#ل مق7اس: (

al  ,.عة  ٢٠١٢�?�م�( تع�ض�ا لل��مات س�اء ص�مة وفاة عa�a، )  تع��� على ع7?ة م
 .)7�?Wن م( ال�Pأو م�ض، أو حادث وغ�7ه وغالً�ا ما ت 

ت�O ص7اغة الع�ارات دون ت��ی� األ�عاد م��ًقا؛ ل���ی�ها م(   ص7اغة ع�ارات ال�ق7اس: -ج
 خالل ال��ق العاملى. 

ال�ق7اس  -د  اللغ��ة لع�ارات  اال��اجعة  اللغة : ��ع�فة إح�� الaم7الت م(  ل��	��7( فى 
 الع�7kة.

: ح�صO ال�اح#ة ع?� إع�ادها ل�عل�7ات ال�ق7اس على أن ت�Pن  إع�اد تعل�7ات ال�ق7اس   -هـ
�b7ة وواض�ة لقارئها، وأن f9ع� ال�ف��ص �أن إجاب�ه س��ة ت�اًما، kها سهلة، و�ص7اغ

�ع ب�رجة ] ����7ة  وأنها م	��ة ألغ�اض ال��� العل�ي فق\، ح�ى B�9( ج�ع ب7انات ت
 م( ال��ق.

، ٣، غالً�ا ٢، قل7ًال ١: ی�1 ت��7ح الع�ارات ع( ���* ل�B7ت خ�اسى:(أبً�ات��7ح ال�ق7اس  -و
)، وج�7عها في اتWاه م�جe، وُت�7f ال�رجة ال��تفعة ل?�� م�تفع ل�ا �ع� ٥، دائً�ا ٤ك#7ً�ا

 ) ١٥٥) درجة، وسقف ال�ق7اس ( ٣١ال��مة. وUkلr فال�� األدنى ل�رجات ال�ق7اس ه�( 
 درجة.  

ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات  إج�اءات ح�اب ال��ق واالت�اق ال�اخلي وال#�ات ل�ق7اس   -ز
 س��ان ال#��: 

 ص�ق ال�ق7اس:  ●
١ -  :()7�Bع�ضها على(  ال��ق ال`اه��(ال��� O�٦ع� ص7اغة ال�اح#ة لع�ارات ال�ق7اس قام (

م( األساتUة، واألساتUة ال��اع�ی( م( ال��	��7( في ال��ة ال?ف�7ة وعل1 ال?فo، وق�  
ف7ها   االتفاق  ال�ى قل معامل  الع�ارات  الع�ارات، وت1 حUف  إعادة  ص7اغة �ع;  اق��ح�ا 

 ) ع�ارة. ٣٢) ع�ارات فأص�ح ال�ق7اس م�Bن م(( ٤).  ت1 حUف (٪٨٠ع(( 
العاملى:  -٢ ال��Bنات ت1 إج�اء ت�ل7ل ع  ال��ق  املى ل�ق7اس ن�� ما �ع� ال��مة ���bقة 

له�تل7?ج على ع7?ة ال	�ائ� ال��B7م���ة ال��Bنة    Principal Componentاألساس7ة  
الفار��oB  ١٠٠م(:( ���bقة  ال��عام�  ال��و��  وkع�  ث��،  س��ان  م���ة   (Varimax ، 
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���قلة، تف�) م( ن�� ما  ٪٥٠(وأZه�ت ن�ائج ال��ل7ل العاملى ع( وج�د أرkعة ع�امل م
 �ع� ال��مة، وهى ]ال�الى : 

 العامل األول:  - ١

 س�'ان ال%�$.  ) ت �عات الع�ارات على العامل األول ل�ق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات٢ج�ول (

 ق�� ال�25عات  م��,4 الع2ارة  رق� الع2ارة فى ال�ق�اس

 0.925 لق( غ��ت أول,;اتي ح,ل ما ه, مه� في ال��اة. 1

 0.660 لق( <,رت اه��امات ج(ی(ة في ح�اتى. 4

 0.633 أص2ح ل(B شع,ر أكA �2االع��اد على ال?ات. 29

 0.616 لق( وضعE <�;ًقا ج(ی(ًا ل��اتي. 8

 ��I�M 0.530ى أن أق(ر Kل ی,م I5Aل أفHل.  22

13 .B0.527 أنا أك"� اس�ع(اًدا لل�ع��2 ع  م5اع� 

 A 0.507أش�اء أفHل في ح�اتي.أنا قادرة على الق�ام  25

 0.462 أق(ر على ق2,ل ال�R;قة ال�ي ت��� بها األم,ر. 17

 0.457 وج(ت ف�ًصا ج(ی(ة ل� ت�  م�احة م  ق2ل  20

 0.359 أصE�2 أك"� ق2,ًال ل�غ��� األش�اء ال�ي ت��اج  تغ���. 31

 6.781 الS?ر ال�ام 

 %18.836 ن�2ة ال�2ای  العاملى

) ع�ارات على هUا العامل ت�ور فى م�Wلها ح�ل: أن  ١٠) ت�fع (٢ی��ح م( ج�ول(
 ،���b�وال ال�غ�77  وتق�ل  ل�7اته(   \7b	�ال على  ق�رة  أك#�  أص��(  ال#��  س��ان  م���ات 
وت��ی� أول��اته( في ال�7اة، وت��( ق�راته( على تق�ل اآلخ��(، وال�ع��7 ع( مfاع�ه(. وم(  

و]انO ق�7ة الUWر الPام( لهUا العامل هى:    �اس1 (االنف�اح على ال�غ�77).�  ه?ا ت1 ت��7ة هUا ال�ع
)، ووف* ال��Bات األساس7ة ال�ى وضعها ]ایaر لق��ل العامل و�خ�اعه لل�ف��7 فإن  ٦.٧٨١(

ال�اح� ال��7ح، و�ف�� هUا   إنها أك�� م(  تع��� ج�7ة ح�7  العامل  لهUا  الPام(  الUWر  ق�7ة 
  م( ال��ای( الPلى. )٪١٨.٨٣٦العامل ن��ة ( 

  
  
 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèN<DNLNL  
 

  ٦٨  

٢ -  : ;Eالعامل الثا 
 ) ت �عات الع�ارات على العامل ال%انى ل�ق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ ٣ج�ول (

 ق�� ال�25عات  م��,4 الع2ارة  رق� الع2ارة فى ال�ق�اس

 0.954 ل(B فه� أفHل لل��ائل ال�وح�ة اآلن. 27

 0.715 ق2لل(B اآلن إ�Mان دی�ي أق,4 م   5

 0.493 أصE�2 أس���ع Aال�أمل في ال,ج,د 14

 0.482 إ�Mاني ق,A 4أن الM �2Yعق2ه ج�2 24

 0.424 أصE�2 أك"� إ�Mاًنا AقHاء ] وق(ره 10

 0410 عالق�ى A\القى أصE�2 أفHل م  ق2ل  21

 0.381 اس�غل وق�ى  في تق,;ة صل�ى Aا] 16

 0.371 ل(M 4ق�  Aأن هللا أراد بى خ�ً�ا  19

 0.344 أصE�2 روحى أنقى م  ق2ل 9

 0.321 سل�A EقHاء هللا في Kل أم,ر4  3

 3.092 الS?ر ال�ام 

 %8.589 ن�2ة ال�2ای  العاملى

م�Wلها ح�ل: أن    ) ع�ارات على هUا العامل ت�ور فى١٠) ت�fع (٣ی��ح م( ج�ول(
م���ات س��ان ال#�� ت�bرت عالق�ه( �	القه(، وزاد رضاه( ع( حاله(، واس�فادته( م(  
م�ضه( في ت?ق7ة روحه(، وت�?ى ال	�7 لل7�Wع، وت	ل�7 نف�سه( م( ال�fاع� ال�ل�7ة. وم(  

ال�ع� �اس1   العامل ه   (ال�غ�77 ال�وحى)ه?ا ت1 ت��7ة هUا  الPام( لهUا  ى: و]انO ق�7ة الUWر 
)، ووف* ال��Bات األساس7ة ال�ى وضعها ]ایaر لق��ل العامل و�خ�اعه لل�ف��7 فإن  ٣.٠٩٢(

هUا   ��و�ف ال��7ح،  ال�اح�  م(  أك��  إنها  ح�7  ج�7ة   ���تع العامل  لهUا  الPام(  الUWر  ق�7ة 
 ) م( ال��ای( الPلى.٪٨.٥٨٩العامل ن��ة ( 

 العامل ال#ال� :   -ج

 لعامل ال%ال( ل�ق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ ) ت �عات الع�ارات على ا٤ج�ول (

 ق�� ال�25عات  م��,4 الع2ارة  رق� الع2ارة فى ال�ق�اس

 0.668 أصE�2 أك"� تعا<ًفا مع اآلخ�; .  30

 0.595 ب?لE ال��;( م  الSه( في ت���  عالقاتي Aاآلخ�;   11

 0.423 تعل�E ال�"�� ع  م(4 روعة ال�اس 2
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 ق�� ال�25عات  م��,4 الع2ارة  رق� الع2ارة فى ال�ق�اس

 0.409 أصE�2 أك"� ق2,ًال لالح��اج لآلخ�;  6

 0.357 ل(B شع,ر أك�2 م  ال�قارب مع اآلخ�;  28

 0.323 أر4 ب,ض,ح أك"� أنه ��I�Mي االع��اد على ال�اس في أوقات تع2ى 15

 2.908 الS?ر ال�ام 

 %8.077 ن�2ة ال�2ای  العاملى

ج�ول(  (٤م(  ت�fع  ی��ح  أن ٦)  ح�ل:  م�Wلها  فى  ت�ور  العامل  هUا  على  ع�ارات   (
م���ات س��ان ال#�� تغ�7ت وت�bرت أفPاره( ع( ال��7b7( به(، وأص��( أك#� ق�رة على  
تق�ل و�لe م�اع�ة اآلخ��( له(، مع إدراكه( أن هUا ال 9قلل م( ]فاءته(. وم( ه?ا ت1 ت��7ة  

�اس1   ال�ع�  العالقات  هUا   ���bهى:   �اآلخ��()(ت العامل  لهUا  الPام(  الUWر  ق�7ة   Oو]ان
)، ووف* ال��Bات األساس7ة ال�ى وضعها ]ایaر لق��ل العامل و�خ�اعه لل�ف��7 فإن  ٢.٩٠٨(

ق�7ة الUWر الPام( لهUا العامل تع��� ج�7ة ح�7 إنها أك�� م( ال�اح� ال��7ح، و�ف�� هUا 
  ) م( ال��ای( الPلى. ٪٨.٠٧٧العامل ن��ة ( 

 العامل ال�ا�ع:   -د 

 ) ت �عات الع�ارات على العامل ال�ا�ع ل�ق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ ٥ج�ول(

 ق�� ال�25عات  م��,4 الع2ارة  رق� الع2ارة فى ال�ق�اس

 0979 ب(أت الق�ام Aأش�اء أفHل في ح�اتي.   23

 0.909 أع�ف ج�(ًا أن�ي أس��Rع ال�عامل مع الYع,bات 18

 ��I�M 0.880ي إنSاز أش�اء ج(ی(ة Kل ی,م  12

 0.335 اك�5فE أن�ي أق,4 م�ا E�K أع�ق( 26

 0.316 أنا أك"� ق2,ًال ل�5اع�4  7

 1.790 الS?ر ال�ام 

 %4.973 ن�2ة ال�2ای  العاملى

العامل ت�ور فى م�Wلها ح�ل: أن ٥) ی��ح ت�fع (٥م( ج�ول( و]انO ق�7ة الUWر الPام( لهUا العامل  (الق�ة الUات7ة)    �اس1  ال�Wی�ة. وم( ه?ا ت1 ت��7ة هUا ال�ع� الق�ة الUات7ة ال�ى ]( W9هل?ها م( خالل ق�رته( على م�اجهة ال�عاب، و�نWاز �ع; األم�ر  م���ات س��ان ال#�� أص��( اك#� ق�رة على تق�ل ذواته( ]�ا هى، واك�fف( �ع; ج�انe ) ع�ارات على هUا 
)، ووف* ال��Bات األساس7ة ال�ى وضعها ]ایaر لق��ل العامل و�خ�اعه لل�ف��7  ١.٧٩٠هى: (
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 ال��ای( الPلى.) م( ٪٤.٩٧٣العامل ن��ة ( فإن ق�7ة الUWر الPام( لهUا العامل تع��� ج�7ة ح�7 إنها أك�� م( ال�اح� ال��7ح، و�ف�� هUا 

ال�اح#ة، على ع7?ة ح�اب ال	�ائ�  ) ومق7اس ٢٠١٧ت1 ت7�b* مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة إع�اد/(آالء ع�� ال1��P ]ع��،   ص�ق ال��r ال	ارجي(ال�الزمى):   -٤ ال#��: إع�اد/  )  ٦٥  -٢٥ع�اره( ما ب7(: () م���ة س��ان ث�� �b?bا وت�اوحO أ ١٠٠ال��B7م���ة وق�امها(ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان  ) وهى  ٦.٨٥عاًما. وت1 ح�اب معامل االرت�ا{ ب7( ال�رجات الPل7ة لل�ق7اس7(، و]انO الق�7ة (  ) ���� ).٠.٠٠١دالة ع?� م

●  :Nاال)ساق الداخ 
ع�ارات    م(  ع�ارة  ]ل  درجة  ب7(  االرت�ا{  معامالت  ح�اب   *��� ع(   rذل ت1  وق� 

ال�ق7اس وال�رجة الPل7ة لل�ع� �ع� حUف درجة ال�ف�دة م( ال�ع� ال�U ت?��ى إل7ه، �اس�	�ام ال�aمة 
) في ال�عالWة اإلح�ائ7ة لالت�اق ال�اخلى وص�ق ٢٢, SPSS, Vاإلح�ائ7ة للعل�م االج��اع7ة(

 ) ی�ضح ذلr.7٦اس. وج�ول(وث�ات ال�ق

) معامالت االرت�ا1 ب�+ درجة .ل ع�ارة م+ ع�ارات مق�اس ن�� ما �ع� ال��مة و,�+ ال�ع�  ٦ج�ول (
 ال9$ ی67�ى إل�ه 

 ال2ع( ال�اAع

 الق,ة ال?ات�ة 

eال2ع( ال"ال 

 تR,;� العالقات Aاآلخ�; 

 ال2ع( ال"انى

 ال�غ��� ال�وحى

 ال2ع( األول

 االنف�اح على ال�غ��� 

معامل  
 fاالرت2ا 

  �رق
 الع2ارة 
 

 fمعامل االرت2ا 
  �رق
 الع2ارات 

معامل  
 fاالرت2ا 

  �رق
 الع2ارة 

معامل  
 fاالرت2ا 

  �رق
 الع2ارة 

0560** 7 0641** 2 0657** 3 0665** 1 
0643** 12 0.502** 6 0.687** 5 0.651** 4 
0526** 18 650, ** 11 0.534** 9 0619** 8 
0405** 23 0515** 15 0.568** 10 0.814** 13 
0693** 26 0639** 28 0531** 14 0.487** 17 

- - 0.844** 30 659, ** 16 0734** 20 
- - - - 0.811** 19 0588** 22 
- - - - 0.623** 21 0.481** 25 

 - - - 0.637** 24 0575** 29 
- - - - 0.485** 27 0620** 31 

 ) ٠.٠١ت��5** إلى ال(اللة ع�( م��,4 ال(اللة (
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) ی�ضح  ٧اس ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#��. وج�ول(ع�ارة وال�رجة الPل7ة ل�ق7ال�U ت?��ى إل7ه ج�7عها دالة إح�ائ7ًا. ث1 قامO ال�اح#ة ���اب معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل  ) أن ق17 معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل ع�ارة وال�رجة الPل7ة لل�ع� ٦ی��ح م( ج�ول(  .rذل 

) معامل االرت�ا1 ب�+ درجة .ل ع�ارة م+ ع�ارات ال�ق�اس وال�رجة ال:ل�ة ل�ق�اس ن�� ما �ع�  ٧ج�ول(
 ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ 

 الع�ارةرقم  
 االرت�اطمعامل 

 الع�ارةرقم  
 معامل االرت�اط 

 الع�ارةرقم  
 االرت�اط معامل 

1 0,412** 11 0.650** 21 0.762** 

2 0,524** 12 0768** 22 0.507** 
3 0,518** 13 0.749** 23 0.666** 
4 0.650** 14 0.805** 24 0.509** 
5 0.748** 15 0.469** 25 0.784** 
6 0.676** 16 0.623** 26 0.635** 
7 0.578** 17 0.745** 27 0.764** 
8 0.685** 18 0.480** 28 0.560** 
9 0.540** 19 0.532** 29 0.471** 
10 0.736** 20 0.486** 30 0.728** 
    31 0.739** 

ج�ول( ٠.٠١ت��5 ه?ه العالمة** إلى ال(اللة ع�( م��,4   �7fال�ق7اس ٧و� ع�ارات  مع`1  درجة  ب7(  دالة  ارت�ا{  معامالت  وج�د  إلى   (
���(٠.٨٠٥  -٠.٤١٢وال�رجة الPل7ة، وق� ت�اوحO ما ب7(:( � ). ٠١٬٠) وهUه الق17 دالة ع?� م

ث1 قامO ال�اح#ة ���اب معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل �ع� واأل�عاد ال#الثة األخ��  
 ) ی�ضح ذلr.٨ل�ق7اس ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#�� وال�رجة الPل7ة. وج�ول(

) م�ف�فة معامالت ارت�ا1 األ�عاد ال%الثة �ع	ها �ال�ع; و,ال�رجة ال:ل�ة ل�ق�اس ن�� ما �ع�  ٨ج�ول(
 ) ١٠٠مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ (ن=ال��

 ال(رجة ال�ل�ة  ال�اAع ال"الe ال"انى األول  ال2ع(

على   (االنف�اح  األول  ال2ع( 
 ال�غ���) 

- 0.675** 0.637** 0.747** 0.778** 

ال"انى(ال�غ���  ال2ع( 
 ال�وحى) 

- - 0.656** 0.683** 0.768** 
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 ال(رجة ال�ل�ة  ال�اAع ال"الe ال"انى األول  ال2ع(

 �;,Rت)  eال"ال ال2ع( 
 العالقات Aاآلخ�; )

- - - 0.700** 0.754** 

 **0.840 - - - - ال2ع( ال�اAع (الق,ة ال?ات�ة)

) ی��ح وج�د معامالت ارت�ا{ لأل�عاد ال#الثة �ع�ها �ال�ع; م( جهة، ٨م( ج�ول ( 
) ٠.٨٤٠- ٠.٦٣٧و7k?ها و7k( ال�رجة الPل7ة م( جهة أخ��، وت�اوحO معامالت االرت�ا{ ما ب7(:(

 )������ك في ق7اس شيء  ٠.٠١وهUه الق17 دالة ع?� مf�7 إلى أن ع�اراته وأ�عاده تf9 اUوه ، (
 )Bه األ�عاد في درجة ]ل7ة، ح�7 إن معامالت االرت�ا{ ج�7عها م�ج�ة. واح�، و��Uج�ع ه 

قامO ال�اح#ة ب�7�b* مق7اس ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#�� على ع7?ة   ث7ات درجات المق%اس:  ●
ال��Bنة م(:( ، وت1 ح�اب معامل ) م���ة س��ان ث��١٠٠ح�اب ال	�ائ� ال��B7م���ة 

 ال#�ات ���bق�7(، وه�ا ]ال�الي: 

 ط��قة ألفا كرون7اخ:  - ١

قة ألفا .�ون�اخ ل�ق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ ٩ج�ول(�C� ات�معامالت ال% ( 

 معامل ال"2ات ألفا �Kون2اخ  ع(د الع2ارات  األAعاد وال(رجة ال�ل�ة 

 0.680 10 ال�غ���)ال2ع( األول (االنف�اح على 

 0.745 10 ال2ع( ال"انى(ال�غ��� ال�وحى) 

 0.765 6 ال2ع( ال"الe (تR,;� العالقات Aاآلخ�; )

 0.615 5 ال2ع( ال�اAع (الق,ة ال?ات�ة)

 0.789 31 ال(رجة ال�ل�ة لل�ق�اس

) ی��ح أن معامالت ال#�ات ل�ق7اس ن�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان  ٩م( ج�ول(
ال#�� ج�7عها م�تفعة وذلr ل7�Wع أ�عاد ال�ق7اس، و]Uلr ال�رجة الPل7ة، ح�7 ت�اوحO معامالت  

 ) ، وهUا یA]� ت��ع ال�ق7اس وأ�عاده ب�رجة عال7ة م( ال#�ات .٠.٨٤١- ٠.٦٩٢ال#�ات ما ب7(: (

�ع� ت7�b* ال�ق7اس على ع7?ة ح�اب ال	�ائ� ال��B7م���ة، ت1 ح�اب ق�7ة معامل  %ة: ط��قة التجزئة النصف - ٢
) وهى ق�7ة م�تفعة، وهUا یA]� ت��ع ال�ق7اس  ٠.٧٨٧ال#�ات ب7( ن�فى ال�ق7اس، و]انO ق�7�ه:(
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ب�رجة عال7ة م( ال#�ات. وUkلr ت1 ال��ق* م( ال	�ائ� ال��B7م���ة ال#الث لل�ق7اس، وهى:  
�اق ال�اخلى، وال#�ات و]ان لها مAش�ات إح�ائ7ة ج�7ة.ال��ق، واالت 

 ) أ�عاد وع�ارات مق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$ فى ص�رته ال7هائ�ة ١٠ج�ول(

 أرقام الع2ارات  أAعاد ال�ق�اس 
ع(د  
 الع2ارات 

 10 31-29-25-22-20-17-13-8-4-1 االنف�اح على ال�غ���  

 10 27-24-21-19-16-14-10-9-5-3 ال�غ��� ال�وحى  

 6 30-28-15-11-6-2 تR,;� العالقات Aاآلخ�;   

 5 26-23-18-12-7 الق,ة ال?ات�ة  

 اHداة الثانية: مقياس الدعم االجتماعى لمريضات سرطان الثدى: إعداد/ الباحثة  -

إعدادە  -أ وخطوات  المق%اس  االجتماZ هدف  الدعم  درجة  ق%اس  إ\  المق%اس  يهدف   :  #طان الثدى.  لم��ضات

ال�الى:  -ب  ال���  في  االج��اعى  ال�ع1  مق7اس  إع�اد  ال�ق7اس   م��رات  هUا  إع�اد   Oف�ل
ل7ُ?اسe ��7عة ع7?ة ال��� ال�الى؛ ألن مع`1 مقایo7 ال�ع1 االج��اعى ال�ى أع�ت م��قا ق� 

bالب وال�عل�7(، ]�ا أن أغلe ال�قایo7 أغفلO  دور ال�Aس�ات  ُص��O ل�ُ?اسe ع7?ات أخ�� ]ال
 االج��اع7ة في ق7اس ال�ع1 االج��اعى. 

س��ان    -ج ل����ات  االج��اعى  �ال�ع1  ارت�اً�ا  األك#�  �اع��ارها  أ�عاد  ثالثة  ال�اح#ة  ح�دت 
  )) ومق7اس ١٩٩٢,Buunk, & Hoorensال#�� م( خالل ا�العها على ال�قایo7 ال�ا�قة م#ل:  

)  ٢٠٠٢,  Bearman, & Greca)، ومق7اس١٩٩٧ال��ان�ة االج��اع7ة إع�اد ال��7 ال��ادونى،  
) وفى ض�ء اإل�ار ال?`�v أ9ً�ا، وهUه األ�عاد، ]ال�الي: دع1 األس�ة، ودع1 األص�قاء، ودع1 

 ال�ه?77( ال��77(. 
 ارات.  ، وت��( ]ل �ع� ع�د م( الع�ص7اغة ع�ارات ت?اسe ]ل �ع� م( أ�عاد ال�ق7اس -د 

ال�ق7اس  -�   لع�ارات  اللغ��ة  اللغة ال��اجعة  فى   )7��	�ال� م(  الaم7الت  إح��  ��ع�فة   :
 الع�7kة.

ال�ق7اس   - و تعل�7ات  ت�Pن  إع�اد  أن  على  ال�ق7اس  ل�عل�7ات  إع�ادها  ع?�  ال�اح#ة   Oح�ص  :
�b7ة وواض�ة لقارئها، وأن تfع� ال�ف��صة �أن إجاب�ها س��ة  kها سهلة، و�ت�اًما، وأنها  ص7اغ

�ع ب�رجة ]��7ة م( ال��ق.�� م	��ة ألغ�اض ال��� العل�ي فق\، ح�ى B�9( ج�ع ب7انات ت
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، و���ث ١: ی�1 ت���7ها م( خالل ل�B7ت رkاعى(ال ��9ث أبً�ات��7ح ع�ارات ال�ق7اس  -ز
أح7اًنا٢نادًرا و���ث  ]#7ً�ا ٣،  و���ث  ل�رجات  ٤،  األدنى  وال��   .eم�ج اتWاه  في  وج�7عها   ،(

 ) درجة.١٤٤) درجة، وال�� األق�ى ل�رجات ال�ق7اس هى(٣٦ال�ق7اس ه�(
 
ال�ع1 االج��اعى ل����ات    -ح ال�اخلي وال#�ات ل�ق7اس  إج�اءات ح�اب ال��ق واالت�اق 

 س��ان ال#��: 
 ص�ق ال�ق7اس:  ●
١-  :()7�Bما وضع لق7اسه م(    ال��ق ال`اه�� (ال�� o7ق* م( أن ال�ق7اس 9ق��و�ع?ى ال

ال ال�ق7اسال?اح7ة  م����ات  ف��  خالل  م(  و���ح  إلى   -أb?�-  vق7ة،  �ال?`� 
م�Bناته. وق� ت�O ص7اغة ال�ق7اس في ص�رته األول7ة. وت1 ع�ض هUا ال�ق7اس على 

وعل1  ٦( ال?ف�7ة  ال��ة  في   )7��	�ال� م(  ال��اع�ی(  واألساتUة  األساتUة،  م(   (
ی?	 ول1  الع�ارات،  �ع;  ص7اغة  إعادة   اق��ح�ا  وق�   ،oاالتفاق ال?ف معامل  ف; 

األول7ة  ٪٨٠ع((  ص�رته  في  ال�ق7اس  ت�Pن   rلUkو ال�ق7اس.  ع�ارة  م(  ع�ارة  أل9ة   (
 ثالثة أ�عاد، وهى ]ال�الي:) ع�ارة م�زعة على  ٤٠م((

 ) ع�ارة. ١٤ال�ع� األول: دع1 األس�ة ( - 

 ) ع�ارة.١٣ال�ع� ال#اني: دع1 األص�قاء (  -

 ) ع�ارة. ١٣ال�ع� ال#ال�: دع1 ال�ه?77( ال��77((  -

ت1 ت7�b* مق7اس ال��ان�ة االج��اع7ة إع�اد/ ال��7   ص�ق ال��r ال	ارجي(ال�الزمى):  -2
ح�اب ١٩٩٧ال��ادونى( ع7?ة  على  ال�اح#ة،  إع�اد/  االج��اعى  ال�ع1  ومق7اس   (

اوحO أع�اره(  ) م���ة س��ان ث�� �b?bا، وت� ١٠٠ال	�ائ� ال��B7م���ة وق�امها(
) عاًما. وت1 ح�اب معامل االرت�ا{ ب7( ال�رجات الPل7ة لل�ق7اس7(، ٦٥  -٢٥ما ب7(: (

��� (٨٤.٨٠و]انO الق�7ة ( � ).٠.٠٠١) وهى دالة ع?� م

●  :Nاال)ساق الداخ 
وق� ت1 ذلr ع( ���* ح�اب معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل ع�ارة م( ع�ارات  

لل�ع�   الPل7ة  وال�رجة  وذلr  ال�ق7اس  إل7ه،  ت?��ى   �Uال ال�ع�  م(  ال�ف�دة  درجة  حUف  �ع� 
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) في ال�عالWة اإلح�ائ7ة  ٢٢,�SPSS, Vاس�	�ام ال�aمة اإلح�ائ7ة للعل�م االج��اع7ة(
 لالت�اق ال�اخلى وص�ق وث�ات ال�ق7اس. 

 ) معامالت االرت2اf ب�  درجة Kل ع2ارة م  ع2ارات مق�اس ال(ع� االج��اعى ١١ج(ول (

 و�b  ال2ع( ال?4 ی���ى إل�ه 

eال2ع( ال"ال 

 ���Yال�ه���  ال � دع

 ال2ع( ال"انى

 دع� األص(قاء 

 ال2ع( األول

 دع� األس�ة

معامل  
 fاالرت2ا 

  �رق
 الع2ارة 

 fالع2ارة معامل االرت2ا � معامل االرت2اf  رق
  �رق
 الع2ارة 

0.712** 3 0657** 2 0.782** 1 
0643** 6 0.823** 5 0.561** 4 
0546** 9 0.765** 8 0.431** 7 
0478** 12 0.734** 11 0.821** 10 
771** 15 0678** 14 0.463** 13 

 16 غ�� دالة  ٠.١٤٥ 17 **0.794 18 **0574

0520** 21 0.552** 20 0.422** 19 
0731** 24 0.472** 23 0.663** 22 
0743** 27 0563** 26 0.600** 25 
0.655** 30 0.783** 29 0.855** 28 
0.761** 33 0.600** 32 0.768** 31 

 34 **0.515 35 غ�� دالة  ٠.١٢٧ 36 **0.614

0670** 39 0.492** 38 0687** 37 
- - - - 0521** 40 

 ) ٠.٠١ت��5 ه?ه العالمة ** إلى ال(اللة ع�( م��,4 ال(اللة (

) أن ق17 معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل ع�ارة وال�رجة الPل7ة لل�ع� ١١ی��ح م( ج�ول(      
في ال�ع�    ٣٤) في ال�ع� األول، والع�ارة  ١٦ال�U ت?��ى إل7ه ج�7عها دالة إح�ائ7ًا ما ع�ا الع�ارة (

 ال#انى وت1 حUفه�ا.  

الPل       ال�اح#ة ���اب معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل ع�ارة وال�رجة   Oقام 7ة ل�ق7اس  ث1 
  ) ی�ضح ذلr.١٢ال�ع1 االج��اعى ل����ات س��ان ال#��. وج�ول(
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) معامل االرت�ا1 ب�+ درجة .ل ع�ارة م+ ع�ارات ال�ق�اس وال�رجة ال:ل�ة ل�ق�اس ال�عF  ١٢ج�ول(
 االج6�اعى ل��
	ات س�'ان ال%�$ 

رقم  
 الع�ارة 

معامل  
 االرت�اط 

رقم  
 الع�ارة 

معامل  
 االرت�اط 

رقم  
 الع�ارة 

معامل  
 االرت�اط 

رقم  
 الع�ارة 

معامل  
 االرت�اط 

1 0.599** 11 0.461* 21 0.548** 31 0.700** 
2 0.490** 12 0634** 22 0.568* 32 0.544** 
 غ�� دالة  0.124 33 **0.471 23 **0.755 13 **0.559 3

4 0.535** 14 0.668** 24 0.769** 34 0.659** 
5 0.518** 15 0.715** 25 0.540** 35 0.737** 
6 0.403** 16 0.723** 26 0.488** 36 0.606** 
7 0.758** 17 0.574** 27 0.764** 37 0.555** 
8 0.458** 18 0.562** 28 0.562** 38 0.487** 

9 
 غ�� دالة  0.178

19 
0.539** 29 0.565** - 

- 

10 0.510** 20 0.406** 30 0.478** - - 

ج�ول( ٠.٠١العالمة** إلى ال(اللة ع�( م��,4 ت��5 ه?ه  م(  ع�ارات ١٢ی��ح  مع`1  درجات  ب7(  دالة  ارت�ا{  معامالت  وج�د  إلى   (
ب7(:(   ما   Oت�اوح وق�  الPل7ة،  وال�رجة  ع?� ٠.٧٦٩-٠.٤٠٣ال�ق7اس  دالة  الق17  وهUه   (

 )����دالة  ٠١٬٠م وغ�7  جً�ا  م?	ف�ة  ارت�ا{  معامالت  ق17  وج�ت  ب7?�ا  وت1  ).  إح�ائ7ًا 
 اس��عادها.

ث1 قامO ال�اح#ة ���اب معامالت االرت�ا{ ب7( درجة ]ل �ع� واأل�عاد ال#الثة األخ��  
 ) ی�ضح ذلr.١٣ل�ق7اس ال�ع1 االج��اعى ل����ات س��ان ال#�� وال�رجة الPل7ة. وج�ول(

ة ل�ق�اس ال�عF  ) م�ف�فة معامالت ارت�ا1 األ�عاد ال%الثة �ع	ها �ال�ع; و,ال�رجة ال:ل�١٣ج�ول(
 ) ١٠٠ال%�$ (ن=  االج6�اعى ل��
	ات س�'ان

 ال(رجة ال�ل�ة  ال"الe ال"انى األول ال2ع(

 **0.786 **0.569 **0.719 - دع� األس�ة

 **0.685 **0.670 - - دع� األص(قاء 

 ���Yال�ه���  ال � **0.781 - - - دع
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لأل�عاد ال#الثة �ع�ها �ال�ع; ) ت�ح وج�د معامالت االرت�ا{  ١٣ی��ح م( ج�ول(
- ٠.٥٦٩م( جهة، و7k?ها و7k( ال�رجة الPل7ة م( جهة أخ��، وت�اوحO معامالت االرت�ا{ ما ب7((

٠.٧٨٦) ������ك في ق7اس  ٠.٠١) وهى دالة ع?� مf�7 إلى أن ع�اراته وأ�عاده تf9 اUوه ، (
 االرت�ا{ ج�7عها م�ج�ة.   شيء واح�، و��B( ج�ع هUه األ�عاد في درجة ]ل7ة، ح�7 إن معامالت 

 ث�ات درجات ال�ق7اس: ●
ال#��   ال�ع1 االج��اعى ل����ات س��ان  ال�اح#ة ���اب ث�ات درجات مق7اس   Oقام

 :)7� �ال��bق�7( ال�ال7
]�ون�اخ - ١ ألفا  ال��B7م���ة  ���قة  ال	�ائ�  ح�اب  ع7?ة  على  ال�ق7اس   *7�bت ت1   :

) وهى ق�7ة ٠.٧٣٨) م���ة س��ان ث��، و]انO ق�7ة معامل ألفا ]�ون�اخ( ١٠٠وق�امها(
 م�تفعة. 

 ���قة ال�aWئة ال?�ف7ة:  - ٢
ت1 ت7�b* ال�ق7اس على ع7?ة ح�اب ال	�ائ� ال��B7م���ة، و]انO ق�7ة معامل ال#�ات      

)٠.٧٨٧  rلUkع ال�ق7اس ب�رجة عال7ة م( ال#�ات. و�ت1 ال��ق*  ) وهى ق�7ة م�تفعة، وهUا یA]� ت�
م( ال	�ائ� ال��B7م���ة ال#الث لل�ق7اس، وهى: ال��ق، واالت�اق ال�اخلى، وث�ات درجات 

 ال�ق7اس و]ان لها مAش�ات إح�ائ7ة ج�7ة.
 ) أ�عاد وع�ارات مق�اس ال�عF االج6�اعى ل��
	ات س�'ان ال%�$ فى ص�رته ال7هائ�ة ١٤ج�ول(

 أرقام الع2ارات  أAعاد ال�ق�اس 
ع(د  
 الع2ارات 

 12 .34-31-28-25-22-19 -16-13-10-7-4-1 دع� األس�ة
 12 .35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2 دع� األص(قاء 

 ���Yال�ه���  ال � 12 .36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 دع
 األداة ال#ال#ة: اس��ارة ج�ع ال�7انات األول7ة ل����ات س��ان ال#��: إع�اد/ ال�اح#ة. 

الf	�7ة:           ال�7انات  ال�الة م#ل:  ال�7انات األول7ة ع(  إلى: ج�ع  ه�فO هUه االس��ارة 
وال�7انات   ال�عل�7ى،   ����]ال� ال�عل7�7ة:  وال�7انات  والع?�ان،  ال�7الد،  وتار�خ  (اخ�7ار�)  االس1 
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العالج ال�U االج��اع7ة: ]ال�الة االج��اع7ة، وال�7انات ال��7ة: ]�ار�خ ب�ا9ة ال��ض، ون�عه، و 
 خ�عO له، وم�ة العالج. 

�	�مة في ن�ائج ال���:  -� اث?ى ع�f: األسالe7 اإلح�ائ7ة ال�
 ال���سbات واالن��افات ال�ع7ار�ة وال��Pارات وال?�e ال���tة. 

��� ن�� ما �ع� ال��مة) � ال��r ال�ع��� ل�رجة ال��اف�.(ل��اب م
 معامل ارت�ا{ ب�7س�ن. 

�قل�7((ن اخ��ار (ت) ل�اللة الف�وق � ) ٢ن  ≠١ب7( م��سbى م��Wع�7( م
 ت�ل7ل ال��ای( األحاد�. 

   ت�ل7ل االن��ار ال��ر�Wى ال��ع�د.
 .DSLاخ��ار ال�قارنات ال��ع�دة 

 ثالث عشر: نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها: 
 ن�ائج الف�ض األول وم�اق�ها وتف���ها: -

��� العام ل?�� ما �ع� ال��مة ل�� ج�7ع ی?� الف�ض األول لل��� على أنه   �: "ی�تفع ال�
م���ات س��ان ال#��(ع7?ة ال���)". ولل��ق* م( ص�ة هUا الف�ض قامO ال�اح#ة ���اب  
ال���سbات ال��اب7ة واالن��افات ال�ع7ار�ة لPل ع�ارة م( ع�ارات ]ل �ع� م( أ�عاد مق7اس  

��مة ل����ات س��ان ال#��. وت1 ح�اب ال?�e ال���tة، وتف��7 داللة ال�رجة  ن�� ما �ع� ال
 ). ٤١، ٢٠٠١وف* م�r ال��اف� ال�ع��� في ال���. (م��� ص��ي أب� صالح،

 ال��r ال�ع��� ل�رجة ال��اف�:-

ل���ی� ال�ع7ار ال�ع��� في ال�راسة، ت1 ت��ی� ��ل ال	ال9ا في مق7اس ل�B7ت ال	�اسى 
) ث1 قّ��ها على أك�� ق�7ة على ال�ق7اس  ٤= ١-٥م( خالل ح�اب ال��v ب7( درجات ال�ق7اس (

) �ع� ذلr ت�O إضافة هUه الق�7ة إلى  ٠.٨٠= ٥÷ ٤لل���ل على ��ل ال	ل7ة، أv انها ت�#ل (
 ") �١ق7اس(ب�ا9ة ال�ق7اس وهي ص��7ة "أدنى ق�7ة في ال

 م( أجل ت��ی� ال�� األعلى لهUه ال	ل7ة وkال�الي أص�ح ��ل ال	ال9ا ]ال�الي:  

 0.80=    ٤و,9ل�J K�ح ه� '�ل ال��G =  = أعلى ق�7ة  ال���  
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 ٥أقل ق�7ة                                            

�) إلى أقل درجة ف���ح درجة ال��r k�٠.٨٠ة (وق� ت1 إضافة ق�7ة ��ل ال��� ال��
) ��� ) م( أجل وضع ال�� األعلى وال�Wول ال�الي ی�ضح ن�e ال��r ال�ع���ة.١.٨٠ال�ع

 ) نN�ة ال�KL ال�ع6�� في ال�L( ١٥ج�ول (

درجة ال�,اف�  
 (ال�,افقة) 

1 – 1.80 1.81- 2.60 2.61- 3.40 3.41- 4.20 4.21- 5 

 م�تفعة جً(ا  م�تفعة م�,سRة  م�\فHة م�\فHة جً(ا  ال�ق(ی�

 5 4 3 2 1 ال(رجة 

-%20 ال,زن ال��2ي
36% 36%-52% 52%-68% 68%-84% 84%-100% 

ت7ازلً�ا)  ١٦ج�ول ( 
ة ودرجة األول�
ة(م�ت�ة �Q�ال  RN7ة وال
ال�ع�ار الNLاب�ة واالنL�اف  ال��6سCات   (
 على ع�ارات مق�اس ن�� ما �ع� ال��مة ل��
	ات س�'ان ال%�$  

 م
  �رق
 الع2ارة 

 kال��,س 
االن��اف 
 Bال�ع�ار 

 درجة ال�,اف�(ال�,افقة)  ال��2ة ال��,;ة

 م�,سRةً  66% 4.09 3.31 4 1

 م�,سRةً  62% 1.40 3.09 27 2

 م�,سRةً  61% 1.09 3.07 1 3

 م�,سRةً  61% 1.08 3.06 2 4

 م�,سRةً  61% 1.12 3.05 3 5

 م�,سRةً  61% 1.06 3.05 7 6

 م�,سRةً  61% 1.29 3.03 28 7

 م�,سRةً  60% 1.08 2.99 5 8

 م�,سRةً  60% 1.17 2.98 25 9

 م�,سRةً  59% 1.18 2.95 21 10

 م�,سRةً  59% 1.02 2.94 24 11

 م�,سRةً  59% 1.02 2.94 31 12

 م�,سRةً  59% 1.15 2.94 14 13

 م�,سRةً  59% 1.19 2.93 9 14

  

  أعلى ق��ة
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 م
  �رق
 الع2ارة 

 kال��,س 
االن��اف 
 Bال�ع�ار 

 درجة ال�,اف�(ال�,افقة)  ال��2ة ال��,;ة

 م�,سRةً  59% 1.05 2.93 23 15

 م�,سRةً  58% 1.17 2.90 8 16

 م�,سRةً  58% 1.07 2.90 22 17

 م�,سRةً  58% 1.21 2.90 30 18

 م�,سRةً  58% 1.12 2.88 12 19

 م�,سRةً  57% 1.19 2.87 19 20

 م�,سRةً  57% 1.03 2.86 6 21

 م�,سRةً  57% 1.21 2.85 26 22

 م�,سRةً  57% 1.13 2.83 15 23

 م�,سRةً  57% 1.06 2.83 17 24

 م�,سRةً  57% 1.39 2.83 29 25

 م�,سRةً  55% 1.13 2.76 11 26

 م�,سRةً  55% 1.08 2.73 10 27

 م�,سRةً  55% 0.97 2.73 20 28

 م�,سRةً  53% 1.13 2.64 13 29

 م�,سRةً  52% 1.04 2.61 16 30

 قل�لةً  49% 1.15 2.43 18 31

 م�,سRةً  %58 1.23 2.90 ال�ق�اس IKل 

) أن ال���س\  العام ل?�� ما �ع� ال��مة لع7?ة ال���(م���ات ١٦ی��ح م( ج�ول(
�ها ال���tة(٢.٩٠س��ان ال#��) بلغ ( ��) وهى تع� ق�7ة م��سbة وف* ال��r ال�ع��� ٪٥٨) ون

)، وهUا 9ع?ى ت�ق*  ٪٦٨-٪ ٥٢ال�اب* ح�ا�ه، وال�U ت�اوح ف7ه ال�زن ال?��ى ال���س\ ما ب7(: ( 
رkعة وهى:(االنف�اح على ال�غ�77، وال�غ�77 ال�وحى، والق�ة الUات7ة، ن�� ما �ع� ال��مة �أ�عاده األ

وت���b العالقات �اآلخ��() ب�رجة م��سbة ل�� م���ات س��ان ال#�� (ع7?ة ال���). وهUا  
 �7f9ُ لع�م ت�ق* الف�ض األول لل���.

��� م��س\ ل?�� ما �ع� ال��مة ل��  ع7?ة     �  أZه�ت ن�ائج الف�ض األول وج�د م
) ودراسة(م��� ٢٠١٩., Xiaoli Wu, et alال���. واتفقO هUه ال?�W7ة مع ن�W7ة دراسة (
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) ال�ى  ٢٠١٩,  Ali) ودراسة ( ٢٠١٧)، ودراسة (آالء ع�� ال1��P ]ع��، ٢٠١٧س��7 أب� عf7ة،
أZه�ت ح�وث تغ�7ات إW9اب7ة ل����ات س��ان ال#�� وت�#لO فى خ��ة م�ض�عات هى: 

، وت��7( العالقات الf	�7ة، والق�ة، وتغ�7 فل�فة ال�7اة.  Spiritualهارال�7اة ال�وح7ة، واإلزد 
& (Can, 2012واخ�لفO مع ن�ائج دراسة   (Tanrıverd, Savaş    ����ال�ى أZه�ت وج�د م

م�تفع ن��7ًا ل?�� ما �ع� ال��مة ل�� ال����ات.  ]�ا أZه�ت ن�ائج �ع; ال�راسات أن  ن�� 
 ;Val & Linley, 2006)ال��7ات عامة وم?ها ن�ائج دراسات ما �ع� ال��مة �B9ن أعلى ل�� 

Jin, Xu & Liu, 2014،ةf7٢٠١٧; م��� س��7 أب� ع( 

وق� �B9ن تف��7 ذلr أن ال��7ات ی��ادل( تWارkه( مع اآلخ��( ع?� م�اجهة ال�fائ� ال�ي  
ال��ع��، وت�اع�  ال�ع�ف7ة م#ل االج��ار  الع�ل7ات  وهUا   ه( على تWاوز أحaانه(.ب�ورها ت�هل 

ال�ي  ٢٠٢٠,  Truchotb, Canevello and Charlotte)  ال�ف��7 ی�ف* مع  ن�ائج دراسة  (
اه��O ب��ل7ل ن�ائج ال�راسات ال�ا�قة، ال�ى ت?اولO الع�امل ال��ت�bة ب?�� ما �ع� ال��مة،  وم( 

ال�ل�7ة، وال�عالWة ال�ع�ف7ة أو    أه1 الع�امل ال�ي عaزت ن�� ما �ع� ال��مة: مfار]ة ال�fاع�
الf	�7ة   وال��ات  اإلW9ابي)،  ال�ق177  إعادة  (م#ل  اإلW9اب7ة  ال��اجهة  واس��ات7W7ات  االج��ار، 
و�ج�اءات   وال��ونة،  ال��ث،  وم�]�aة  ال��مات،  م(  م�ع�دة  م�ادر  وتk�Wة  ال��اف*)،  (م#ل 

 ال��مة وال�ع1 االج��اعى وال�فاؤل.   ق� ت�Pن هUه الع�امل م�غ�7ات وس7bة ب7( ن�� ما �ع�  ال?��،

ال�Pب   م(  ق��ة  ب�رجة  عام  �Bfل  م���kة  ت�Pن  ال�اقع  فى  ال��aقات  أو  وال��مات 
�	�مها الف�د ���اع�ته على فه1  �وال�7* ال?ف�ى وت�ادر سل�لة م( الع�ل7ات ال�ع�ف7ة ال�ى 9

). إن  ٢٠١٥,  Tedschi & Blevinsال��ث ال�ادم، و�عادة ب?اء عال�ه ال�Wی� (الُ��ل1 �ه). ( 
عالج   في ع�ل7ة  مه�ة  ق�7ة  Bf9ل   v�#ال س��ان  م���ات  ب7(  ال��مة  �ع�  ما  ن��  ت�bر 

)  .v�#ال ���ان � ال��ا�ات  لل?�اء  ال?ف�7ة  ال��ة   )7���ل  v�#ال  &Baglamaaس��ان 

Atakb,٢٠١٤ ( 

و��B( تف��7 ن�W7ة الف�ض األول ب��ق* ن�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان  
) م( ع7?ة ال��� م�ة عالجه(  ٪�٦٢ ب�رجة م��سbة ل�ع; الع�امل م( ب7?ها: أن ن��ة (ال#� 

) شهً�ا، وهUا 9ع?ى أنه( ما زل( 9ُعان7( م( أع�اض ما �ع� ال��مة، وه(  ١٢- ٦ت��اوح ما ب7(:( 
فى حاجة إلى ال�غ�77 اإلW9ابى؛ لPى ی�عاف7( م( ال��مة، وذلr ب�غ1 ح��له( فى هUه ال��حلة 
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درجة الف�ض   على  (ن�W7ة  وال�ه?77(  واألص�قاء  األس�ة  ق�ل  م(  االج��اعى  ال�ع1  م(  م�تفعة 
 ال�ا�ع)، وهUا ی�ضح صع�kة ال����b اإلW9ابى وال�fقة الUات7ة فى ال�ص�ل ل?�� ما �ع� ال��مة.

 ن�ائج الف�ض ال�انى وم�اق�ها وتف���ها: 
لل��� على أنه:" ت�ج� عالقة ارت�ا�7ة م�ج�ة دالة إح�ائ7ًا ب7(    ی?� الف�ض ال#انى

م(   ال#��. ولل��ق*  س��ان  م���ات  ل��  �أ�عاده�ا  االج��اعى  وال�ع1  ال��مة  �ع�  ما  ن�� 
ص�ة الف�ض ال#انى قامO ال�اح#ة �اس�	�ام معامل ارت�ا{ ب�7س�ن لل��ق* م( العالقة االرت�ا�7ة  

 ). 1١٧ �أ�عاده�ا، وال?�ائج ی�ض�ها ج�ول(ب7( ن�� ما �ع� ال��مة وال�ع

) معامالت االرت2اf ب�  ن�, ما Aع( الY(مة وال(ع� االج��اعى AأAعاده�ا ل(4 م�;Hات س�<ان ١٧ج(ول (
 (174=ال"(4       (ن

          الدعم االجتما�
         نمو ما الصدمة

 األصدقاء األ�ة
  � � المهني �  الصحي �

الدرجة ال'ل%ة  
 االجتما�) للدعم 

مستوى 
 الداللة

 0.01 **0.342 **0.284 **0.298** **0.333 االنفتاح ع- التغي+� 
 0.01 **0.368 **0.275 **0.375 **0.333 التغي+� الرو0 

 0.01 **0.354 **0.374 **0.336 **0.241تط;4ر العالقات 8اآلخ45ن  
 0.01 **0.340 **0.248 **0.396 **0.266 القوة الذات%ة

الدرجة ال'ل%ة لنمو ما 8عد  
 الصدمة

0.442** 0.390** 0.375** 0.451** 0.01 

ب7( ن�� ما �ع� ١٧و���ح م( ج�ول( ارت�ا�7ة م�ج�ة ودالة إح�ائ7ًا  ) وج�د عالقة 
��� ال�اللة (  ال��مة �أ�عاده وال�ع1 االج��اعى �أ�عاده ل����ات س��ان ال#���).  ٠.٠١ع?� م

 وهUا �7f9ُ إلى ت�ق* الف�ض اال#انى م( ف�وض ال���.

وفى ض�ء ن�ائج الف�ض ال#انى لل��� فإن العالقة ب7( ال�ع1 االج��اعى ون�� ما �ع� 
ال��مة عالقة ث?ائ7ة االتWاه، ح�7 ی�ت�\ ال�ع1 االج��اعى ���وث ن�� ما �ع� ال��مة، و��ت�\  

�( العالقات االج��اع7ة م#ل: تق�ل م�اع�ة اآلخ��( ���ر رحe ن�� ما �ع� ال��م��ة أ9ً�ا ب
 ,Tanrıverdل�� م���ات م( س��ان ال#��. وهUه ال?�W7ة ت�ف* مع ن�ائج ع�ة دراسات م?ها: (

Savaş & Can, 2012; Baglamaa& Atakb,2014; Liu, Wang, Chen, Li 
YY,2014;  Bigatti, Garcia, Coe, Cella, &Champion, 2017; Muzzatti, 
Mattioli & Annunziata, 2017; Horenczyk, Roziner, Perry& 

Stemmer,2019) Hamama, Pat-   
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ال�عاناة م(  ٢٠١٥,  Andysz, Najder, Merecz-Kot, & Wójcikو��� ( أن   (
��e فى ت��( العالقات مع أش	اص آخ��(  �حالة م�ض7ة ش�ی�ة أو م�7�ة م#ل: س��ان ال#�v ت

 �77ات إW9اب7ة ف�7ا ی�عل* �ال���ر الUاتي. وتغ

�ع� إ�الع ال�اح#ة على �ع; األدب7ات وkع; ال�راسات ال�ا�قة ال�ى اه��O ب?�� ما 
�	ل� أن م�bلح ن�� ما �ع� ال��مة  ��ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��. B�9( أن ن

�قة م( عل1 ال?فo اإلW9ابى، ح�7 إنfاب7ة ال�W9ل�ات اإلbل    أح� ال���f9 ن�� ما �ع� ال��مة
تغ�77ات إW9اب7ة ع�ی�ة فى ح7اة الف�د س�اء ]انO نف�7ة، أو اج��اع7ة، وتAث� هUه ال�غ�77ات على  
�ق�ل7ة وم�� تق�له لألش7اء ال�Wی�ة م( ح�له، ]�ا 9`ه� هUا ال�غ�77 اإلW9ابى أ9ً�ا  �ح7اة الف�د ال�

�e    فى ح7اة الف�د ال�7م7ة خاصة الWانe ال�وحى وال�ی?ىPال��ص على أداء الع�ادات، وق�اءة ال[
ألن    -إن أمB(  - ال�ی?7ة، ومfاه�ة ال��امج ال�ی?7ة، وح��ر �ع; ال�روس، أو ال?�وات ال�ی?7ة

االب�الءات ُتف�� دی?7ًا �أنها مa7ة؛ ألن هللا إذا أحe ع�ً�ا اب�اله، وأش� ال?اس اب�الء ه1 األن�7اء ث1  
َ( اْلَ	ْ�ِف  األم#ل فاألم#ل، وهUا ما أك�ه هللا  س��انه وتعالى فى الق�آن ال1��P "َوَلَ?ْ�ُلَ�نfَ�ِ 1Pَُّْيٍء مِّ

َ( اْألَْمَ�اِل َواْألَنُفoِ َوال#ََّ�َ�اتِ  اِبِ��َ(". (س�رة ال�ق�ة،   ◌ۗ َواْل�Wُِع َوَنْقٍ� مِّ ِ� ال�َّ ِّfkَ١٥٥َو( 

o7 نق�ة. وUkلr  وال�الء الW9 �Uعل اإلن�ان یلWأ إلى هللا ه� فى واقع األم� نع�ة ول
فال?�� ال�وحى ه� ص�رة أو م�Bن م( م�Bنات ن�� ما �ع� ال��مة، وتغ�7 إW9ابى �b9أ على  

 الف�د. 

ال�ادمة  واألح�اث  وال�غ�{  ال�fقة  ون�اج  ال��مة  �ع�  ما  ن��  ث��ة  هي  وال��Bة 
�ها مع�ف7ًا �Bfل فعال مع اإلف�اح وال�ع1 االج��اعى وأسالe7 ال��اجهة وال�عا9¡Wو���و  ومعال .

أن ن�� ما �ع� ال��مة وث7* ال�لة ج�ا ب��bر ال��Bة العامة ع( ال�7اة وت�bر وتع�یل فل�فة 
 الف�د ع( ال�7اة. 

 ن�ائج الف�ض ال�ال� وم�اق�ها وتف���ها:-
ی?� الف�ض ال#ال� لل��� على أنه : "ال ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbات 

ت�جع   ال��مة  �ع�  ما  ن��  وال��حلة  درجات  العالج،  وم�ة  وال�عل17،  االج��اع7ة،  (ال�الة  إلى: 
 الع���ة) ل�� م���ات س��ان ال#��". 
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ب7(   الف�وق  ل�اللة  اخ��ار(ت)  ال�اح#ة   Oم�	�اس الف�ض  هUا  ص�ة  م(  ولل��ق* 
�او�ة الع�د) في درجات ن�� ما �ع� ال��مة ت�ًعا ل��غ�7ات(ال�الة �م��سbات ال���Wعات (غ�7 م

  ) ی�ضح ذلr. ١٨االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج). وج�ول(
درجات أف�اد الع�7ة في ن�� ما �ع� ال��مة ت�ًعا  ) اخ6�ار(ت) لNLاب الف�وق ب�+ م�6سCات  ١٨ج�ول(

 ) ١٧٤لل�6غ��ات ال�J��ج�اف�ة (الLالة االج6�اع�ة، وال6عل�F، وم�ة العالج) (ن=

 الع(د  الف�ات ال�,ع
 kال��,س
 ال��ابي

االن��اف 
 Bال�ع�ار 

 ق��ة(ت)
درجات 
 ال��;ة 

م��,4 
 ال(اللة 

ال�الة  
 االج��اع�ة

 0.05 172 1.99 10.89 61 ,93 130 م��وجة

   15.64 88.54 44 غ�� م��وجة دالة 

� 172 1 .51 15.01 90,86 126 م�عل�ة  ال�عل�
 

 13.71 87,10 48 غ�� م�عل�ة غ�� دالة  0 .13

  -أشه� ٦ م(ة العالج
 شهً�ا١١

108 86,38 16.69 45. 2 172 02. 0 

 دالة 

عام ل"الث  
 أع,ام 

66 91, 93 13.02   

) وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات أف�اد ع7?ة  ١٨ی��ح م( ج�ول(
)،  ٦١٬٩٣ال�راسة وفًقا ل��غ�7 ال�الة االج��اع7ة ح�7 بلغ م��س\ درجات م��Wعة ال��aوجات) 

ال��aوجات ف�لغ ( ) وUkلr فالف�وق فى ن�� ما �ع� ال��مة  ٨٨.٥٤أما م��س\ م��Wعة غ�7 
 ل�الح ال��aوجات. 

(وا دراسة  مع  الف�ض  هUا  ن�W7ة   OتفقGesselman,  Bigatti, Garcia, Coe, 

Cella, & Champion  ,ه�ت: ارت�ا{ ال�وحان7ة ون�� ما �ع� ال��مة ل�� ٢٠١٧Zى أ�)  وال
أزواج (ش�]اء) م���ات س��ان ال#�� �ع� شفائه(. وهUا 9ع?ى أن م���ات س��ان ال#�� ت�تفع  

ال�وحان7ة ]�ع ال�غ�77ات  ال��� و��fار]( هUه ل�یه(  ال��مة في هUا  أ�عاد ن�� ما �ع�  � م( 
ال�وحان7ة ]�ا أزواجه( م�ا 9ُع?ى أن ال��aوجات ل�یه( ارتفاع في ن�� ما �ع� ال��مة ع( غ�7  

 ال��aوجات.
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) أن معاناة  ٢٠١٧واتفقO ن�W7ة الف�ض ال#ال� أ9ً�ا مع ن�W7ة دراسة: (ف�7لة ع�وج،  
 �W7ة ص�م7ة م�#لة في حالة اإلجهاد ما �ع� م���ات س��ان ال#��(�ع� ال�احة) م( ت?اذرات نف

ال��مة ت�اح�ها م��Wعة م( ال�`اه�ات الع7اد9ة ال�ع��ة إكل7ًB7?7ا ]االن	فاض في تق�ی� الUات،  
واالك�tاب، و]Uا ال�غ�7 ال�ل�ي ل?�ع7ة ح7اة العازkات �فعل األح�اث ال�ادمة ال�عاشة م?U ل�`ة 

 ة ����ان ال#�v.اإلعالن ع( خ�� اإلصا�

) ال�ى أZه�ت ع�م  ٢٠١٥واخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة: ودراسة (رش�7ة ش�مى،  
وغ�7   ال��aوجات  م(  ال#��  س��ان  ل����ات  ال?ف�7ة  ال��ة  فى  إح�ائ7ًا  دالة  ف�وق  وج�د 

 ). ٢٠١٧)، ودراسة (آالء ع�� ال1��P ]ع��،٢٠١٧ال��aوجات. ودراسة(م��� س��7 أب� عf7ة، 

) وج�د ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات ١٨م( ج�ول (ی��ح  
ال�عل17. واتفقO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة:(م��� س��7 أب�   ال�راسة وفًقا ل��غ�7  أف�اد ع7?ة 

 ).٢٠١٧عf7ة،  

ومع ذلr ف�( وجهة ن`�� ال�عل17 ق� ال �B9ن عامًال مAثً�ا فى ن�� ما �ع� ال��مة ل�� 
��ان ال#��، فاأله1 م( ال�عل17 ه� الق�رة على تغ�77 ال�ع�ق�ات، وال��ونة فى تق�ل  م���ات س

ال��ض، وع�م ال�ق�ف ع?� ال��مة، بل وال�عى ل����b أنف�ه(، م�ا W9عله( أك#� ق�رة، وأس�ع 
فى ال�عافى م( ال��مة، وkال�bع هUا األم� لo7 ه7(، و��bلe الP#�7 م( الPفاح الUاتى واإلص�ار  

 .  أ9ً�ا

) أ9ً�ا وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات ١٨و���ح م( ج�ول (
- ٦أف�اد ع7?ة ال�راسة وفًقا ل��غ�7 م�ة العالج ح�7 بلغ م��س\ درجات م��Wعة م�ة العالج (

)، ٩٣٬٩١)، أما م��س\ م��Wعة م�ة العالج (عام ل#الث أع�ام) فق� بلغ (٣٨٬٨٦) شهً�ا (١١
 ن�� ما �ع� ال��مة ل�الح م��Wعة م�ة العالج (عام ل#الث أع�ام).وUkلr فالف�وق فى 

 ) دراسة  ن�W7ة  مع  الف�ض  هUا  ن�W7ة   OواتفقHamama, Pat-Horenczyk, 

Roziner, Perry& Stemmer,ق��� األعلى لـ   ٢٠١٩��ع�    PTG) وأZه�ت ن�ائWها: أن ال
 ��اس تق���  ز�ادة  إلى   vدA7س  v�#ال س��ان  ل��ضى  ال�bي  ال�أقل1  العالج  ات7W7ات 

�اإلضافة إلى ذلr، ت1 الع#�ر على اس��ات7W7ات ال�7Pف اإلW9اب7ة ل��Pن م�ت�bة �Bfل  اإلW9اب7ة،
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س?�ات ٧أشه�، و]ان االرت�ا{ أق�� قل7ًال �ع� عام7(. ومع ذلr، �ع�   �٦ع�    PTGإW9ابي مع  
ب7ة وق7اسات ن�� ما  م( ال�f	�7، ل1 ی�1 الع#�ر على ارت�ا{ ب7( اس��ات7W7ات ال��اجهة اإلW9ا

 ). �٢٠١٧ع� ال��مة. ب7?�ا اخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة:(م��� س��7 أب� عf7ة، 

ولل��ق* م( ع�م وج�د ف�وق دالة اح�ائ7ًا (الف�ض ال#ال�) ب7( م��سbات ال���Wعات         
ال#الث فى ن�� ما �ع� ال��مة ت�جع إلى ال��حلة الع���ة، اس�	�مO ال�اح#ة اخ��ار ت�ل7ل ال��ای(  

 ).  ١٩اإلحاد�، و��ض�ه ج�ول(

ن�� ما �ع� ال��مة وف[ ال��حلة ) ن6ائج حNاب ال��6سCات واالنL�اف ال�ع�ارG في ١٩ج�ول (
 ) ١٧٤الع��
ة(ن=

 االن��اف ال�ع�ارB  ال��,سk  الع��ة الف�ة الع��;ة

25-35 46 96.78 12.58 
36-46 57 84.47 14.31 

 14.67 89.61 71 فأك"�  -٤٧

 14.73 89.82 174 ال��S,ع

) ٢٠). وج�ول(٩٦.٧٨ما �ع� ال��مة ع( ال���Wع�7( األخ�ت7(، ح�7 بلغ م��س\ درجاتها() ل�یها م��س\ أعلى فى ن��  ٣٥-٢٥) أن الفtة الع���ة األصغ�(١٩ی��ح م( ج�ول(  ی�ضح ن�ائج ت�ل7ل ت�ای( أحادv االتWاه لل��ق* م( داللة الف�وق ب7( ال���سbات. 

الف�وق في ن�� ما �ع� ال��مة وف[ ال��حلة الع��
ة ) ن6ائج تLل�ل ال6�ای+ األحادG ل�اللة  ٢٠ج�ول(
 ) ١٧٤لع�7ة ال�L( (ن= 

 م��,B ال(اللة  )Fق��ة ( م�,سRات ال��bعات  درجة ال��;ة  م�S,ع ال��bعات 

3862.483 2 1931.241 9.811 0.000 
33660.994 171 196.848   

37523.477 173    

���(ب7( م��سbات درجات ال���Wعات ال#الث(ال��حلة الع���ة) فى ن�� ما �ع� ال��مة دالة إح�ائ7ًا  ل�اللة الف�وق   F) ل?�ائج ت�ل7ل ال��ای( اإلحاد� ی��ح أن ق�7ة ف (  (٢٠م( ج�ول(�اخ��ار ٠.٠٠١ع?� م ت1 اس�	�ام  ال���Wعات  ب7(  الف�وق  اتWاه   Least). ولل��ق* م( 
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Signification Differences (LSD عات��Wع�دة لل��) وذلr إلج�اء ال�قارنات ال�ع�9ة ال� �او�ة. � غ�7 ال�

 ) ل��, ما Aع( الY(مة وفn ال��حلة الع��;ةLSD) ن�ائج اخ�2ار ال�قارنات ال��ع(دة (٢١ج(ول(

(Iالع��;ة ( (Jالف�وق ( ) الع��;ة kم�,سI-J (  اللة)م��,4 ال 

25-35 
36-45 12.309* 0.05 

 0.04 *5.132- فأك"�  -٤٦

36-45 
 0.01 *7.177 فأك"�  -٤٦

25-35 -12.309* 0.05 

 فأك"�  -٤٦
25-35 -7.177* 0.01 
درجات م��Wعات ٢١ی��ح م( ج�ول ( 0.04 *5.132 36-45 ب7( م��سbات  دالة إح�ائ7ًا  ) وج�د ف�وق 

لل�قارنات ال��ع�دة نLSD   �Wالفtات الع���ة ال#الث في ن�� ما �ع� ال��مة. وم( ن�ائج اخ��ار  
) عاًما وم��Wعة الفtة  ٣٥-٢٥وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا ب7( م��Wعة ال����ات األصغ� ع�ً�ا(

ال���سbة دالة إح�ائ7ًا ع?�  ٤٥-٣٦(   الع���ة  الف�وق  ال��مة، وهUه  ) عاًما فى ن�� ما �ع� 
 ) ���� ) في اتWاه ال���Wعة األولى(األصغ�). ٠.٠٥م

لل�قارنات ال��ع�دة وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا ب7( م��Wعة    LSDی��ح م( ن�ائج اخ��ار  
فأك#�) عاًما فى    -٤٦) عاًما وم��Wعة الفtة الع���ة األك��(٣٥- ٢٥ال����ات األصغ� ع�ً�ا( 

 )����) في اتWاه ال���Wعة األولى  ٠.٠٥ن�� ما �ع� ال��مة، وهUه الف�وق دالة إح�ائ7ًا ع?� م
 (األصغ�). 

لل�قارنات ال��ع�دة ع�م وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا بLSD    )7ر  و���ح م( ن�ائج اخ��ا
) عاًما في ن�� ما �ع� ال��مة وم��Wعة الفtة الع���ة  ٤٥- ٣٦م��Wعة الفtة الع���ة ال���سbة (

فأك#�) عاًما. وم�Wل ال?�ائج ال�ا�قة ُت�7f إلى ع�م ت�ق* الف�ض ال#ال� لل���   -٤٦األك��(
 ف�7ا ع�ا م�غ�7 ال�عل17. 

ف* فى تف���7 ل�ج�د ن�� ما �ع� ال��مة ب�رجة أعلى ل�� ال��7ات فى الفtة الع���ة وات (٣٥- ٢٥األصغ�( دراسة  مع  عاًما   (Yeung and Chow  ,أن  ٢٠١٩ ن�ائWها  أك�ت  ال�ف��7 الUاتي ال���ا�\، وال�فاؤل، وال�ع��7 العا�في، وال��� ع( ال�ع1 االج��اعي ارت�Ob ب?��  )ال�ى 
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 أجل أس�تها، وت�ق7* أه�افه( فى ال�7اة، ]�ا أنه( الفtة األعلى فى ال�ع1 االج��اعى.ح�7 إن ال����ات األصغ� ع�ً�ا ق� تP( أك#� أمًال ورغ�ة فى الfفاء م(    أعلى �ع� ال��مة.

 )٢٠٠٥, Avis, et alوانقbاع ال��b ال���B. ( عل7ه( خاصة على ص�رة أج�امه(،وال����ات األك#� سً?ا ت�Pن حال�ه( ال?ف�7ة أس�أ ���e اآلثار ال�ل�7ة لعالج ال���ان  

) دراسة  ل?�ائج  تf	�7 ٢٠١١,  Morris & Shakespeare-Finchووفًقا  فإن   س��ان ال#�� �B9ن أقل ضغbًا �ال?��ة لل��7ات األك�� سً?ا مقارنة �األصغ� سً?ا. ) 

ها:  -  ل�� م���ات س��ان ال#��".درجات ال�ع1 االج��اعى ت�جع إلى:(ال�الة االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج، وال��حلة الع���ة) ال ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbات ی?� الف�ض ال�ا�ع لل��� على أنه:"   نتائج الفرض الرابع ومناقشتها وتفس01

ب7(   الف�وق  ل�اللة  اخ��ار(ت)  ال�اح#ة   Oم�	�اس الف�ض  هUا  ص�ة  م(  �او ولل��ق* � االج��اع7ة، وال�عل17، وم�ة العالج).�ة الع�د في درجات ال�ع1 االج��اعى ت�ًعا ل��غ�7ات:(ال�الة م��سbات ال���Wعات غ�7 م

) اخ�2ار(ت) ل��اب الف�وق ب�  م�,سRات درجات أف�اد الع��ة في ال(ع� االج��اعى ت2ًعا لل��غ��ات  ٢٢ج(ول(
 ) ١٧٤ال(�M,ج�اف�ة(ال�الة االج��اع�ة، وال�عل��، وم(ة العالج) (ن= 

 �,عال
 

 الع(د  الف�ات
 kال��,س
 ال��ابي

االن��اف 
 Bال�ع�ار 

 ق��ة(ت)
درجات 
 ال��;ة 

م��,4 
 ال(اللة 

ال�الة  
 االج��اع�ة

 

 0.89 13.89 50 ,95 130 م��وجة
 

172 
 

0.37 
   14.64 93.35 44 غ�� م��وجة دالة 

� 172 1 .74 14.57 94,98 126 م�عل�ة  ال�عل�
 

 13.79 90,75 48 م�عل�ةغ��  غ�� دالة  0 .08

  -أشه� ٦ م(ة العالج
 شهً�ا١١

108 96, 89 14.76 72. 3 172 
 

00. 0 

 دالة 

عام ل"الث  
 أع,ام 

66 88,79 12.46 
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) وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات أف�اد ع7?ة  ٢٢ی��ح م( ج�ول (
)،  ٩٣,  ٦١ال�راسة وفًقا ل��غ�7 ال�الة االج��اع7ة ح�7 بلغ م��س\ درجات م��Wعة ال��aوجات(

ال��aوجات ف�لغ ( ) وUkلr فالف�وق فى ن�� ما �ع� ال��مة  ٨٨.٥٤أما م��س\ م��Wعة غ�7 
 ات.كانO ل�الح ال��aوج

دراسة:  ( الف�ض مع  ن�W7ة هUا   OواتفقWeiss ,ع� ٢٠٠٤� )ال�ى أZه�ت أن ن�� ما 
ال��مة لألزواج ]ان م�ت�bًا �Bfل إW9ابي �ال�ع1 االج��اعي العام، ودع1 أك�� للaواج وع�* 

)، ٢٠١٣االل�aام. ب7?�ا اخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة ن�7لة �او�ة وناد9ة م�bفى ی�ب (
 ).٢٠١٦ن الfق�ان و�اس�7( رافع ال�P]ى، ودراسة (ح?ا

). واخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض ٢٠١٧)، ودراسة (ع�� هللا ب( أح�� الaه�انى،  ٢٠١٦رافع ال�P]ى،  ع7?ة ال�راسة وفًقا ل��غ�7 ال�عل17. واتفقO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة: (ح?ان الfق�ان و�اس�7(  ) ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات أف�اد ٢٢ی��ح م( ج�ول (  ).  ٢٠١٢,Dragesetمع دراسة واخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض مع دراسة (

إلى  ت�جع  ال#��  س��ان  م���ات  ب7(  اح�ائ7ًا  دالة  ف�وق  وج�د  تف��7 ع�م   )Bمالء، و��aال أو  واألص�قاء  االج��اعى(األس�ة،  ال�ع1  ُمق�مي  ألن  االج��اعى؛  ال�ع1  فى  �fف7ات والع�ال أ9ً�ا. 9ق�م�ن ال�ع1  وال�ه?77 ال�عل17 �ف7�Wعه(  ( ال��77( ]األ��اء، وال���ضات، واإلدار�7( �ال� تعل�7ه(.   ����ل�  a77ت� أو  تف�قة  دون  ال����ات  ]ل  مع  و��عا�ف�ن  �fف7ات االج��اعى ��bع( م#ًال الUهاب إلى األ��اء أو ال��األمل، قة أح� أف�اد األس�ة له( م#ًال، ]�ا یaوره( األص�قاء والaمالء �الع�ل أو ی��ل�ن به(  ب�ون م�افم���ات 9عان7( م( نفo اآلالم ال�fی�ة، وال 9 روح  ف7ه(  و��#�ن  اس�#?اء  بال  ی�ع��ه(  األ��اء  أن  ]�ا  عل7ه(،  لال��t?ان  ��عات  �اس���ار W1 �ه ال��� م7ة والع�7kة عامة ع( ال�ول األخ��.اإلسالو���?�ن رغ��ه1 فى الfفاء. وهUا ق� �B9ن ���e ال��ا�\ االج��اعى ال�U ت

- ٦أف�اد ع7?ة ال�راسة وفًقا ل��غ�7 م�ة العالج ح�7 بلغ م��س\ درجات م��Wعة م�ة العالج () أ9ً�ا وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ7ة ب7( م��سbي درجات ٢٢و���ح م( ج�ول(
)،  ٨٨,  ٧٩بلغ (  )، أما م��س\ م��Wعة م�ة العالج (عام ل#الث أع�ام) فق� ٨٩٬٩٦) شهً�ا ( ١١ ) شهً�ا. وق� �B9ن ١١-٦وUkلr فالف�وق فى ن�� ما �ع� ال��مة ل�الح م��Wعة م�ة العالج (
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حاتف��7 هUه ال?�W7ة أن ال����ات في ب�ا9ة م�ضه( ی�لق7( دع1 أعلى م( ال��7b7( به( س�اء   �ال����ة   )7b7ال�� ج�7ع  ی�اعى  ح�7  ال��77(،  ال�ه?77(  أو  األص�قاء،  أو  دراسة:  ال?ف�7ة وال��مة ال�fی�ة ال�ى تع�ضO لها، ولP( هUا ال�ع1 ق� 9قل ت�ر�7ًWا ��bل ف��ة ال��ض، ل�ها  األس�ة،  ن�ائج  مع  ی�ف*   McDonough, Wrosch & Sabiston,2017)  FongوهUا 

,Scarpicchia ) Mikal, et al ,ب�ك  ٢٠٢٠ o7فاض ال�ع1 ال�ُق�م ع�� الف	ه�ت انZى أ�)) ال . ب7?�ا اخ�لفO ن�W7ة هUا الف�ض مع ن�W7ة دراسة (ع�� هللا ب( أح�� الaه�انى،  ��bل ف��ة ال��ض 
٢٠١٧.( 

م��سbات  ب7(  ال�ا�ع)  اح�ائ7ًا(الف�ض  دالة  ف�وق  وج�د  ع�م  وج�د  م(  ولل��ق* 
ال���Wعات ال#الث فى ال�ع1 االج��اعى اس�	�مO ال�اح#ة اخ��ار ت�ل7ل ال��ای( أحادv االتWاه،  

 لr.   ) ی�ضح ذ ٢٣وج�ول (
 ) نتائج حساب المتوسطات واالنحراف المع�اري للدعم االجتما$  ٢٣جدول (

 )١٧٤وفق المرحلة العم7�ة (ن=
 االنحراف المع%اري  المتوسط  العينة الفئة العم45ة

25-35 46 106.39 11.43 
36-45 57 90.00 12.54 

٤٦-   D+E12.82 88.73 71 فأ 
 14.45 93.82 174 المجم;ع 

) م��س\ درجاتها أعلى في ٣٥- ٢٥) أن م��Wعة الفtة الع���ة( ٢٣ی��ح م( ج�ول (
) ٢٤). وج�ول(١٠٦.٣٩ال�ع1 االج��اعى ع( ال���Wع�7( اآلخ�ت7(، ح�7 بلغ م��س\ درجاتها( 

 ی�ضح ت�ل7ل ت�ای( أحاد� لل��ق* م( داللة الف�وق ب7( ال���سbات.

 ) ن6ائج تLل�ل ال6�ای+ األحادG ل�اللة الف�وق في ن�� ما �ع� ال��مة  ٢٤ج�ول (

 ) ١٧٤وف[ ال��حلة الع��
ة لع�7ة ال�L( (ن= 

 م��,B ال(اللة  )Fق��ة ( م�,سRات ال��bعات  درجة ال��;ة  م�S,ع ال��bعات 

9939.243 2 4969.621 32.444 0.000 
26192.872 171 153.175   

36132.115 173    

)ل�اللة الف�وق ب7(  F) ل?�ائج ت�ل7ل ال��ای( األحادv أن ق�7ة ف  (٢٤ی��ح م( ج�ول (
م��سbات درجات ال���Wعات ال#الث (ال��حلة الع���ة) فى ال�ع1 االج��اعى دالة إح�ائ7ًا ع?� 
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 )����) وذلLSD rاخ��ار ( ). ولل��ق* م( اتWاه الف�وق ب7( ال���Wعات ت1 اس�	�ام  ٠.٠٠١م
�او�ة. � إلج�اء ال�قارنات ال�ع�9ة ال��ع�دة لل���Wعات غ�7 ال�

 ) لل(ع� االج��اعى وفn ال��حلة الع��;ةLSD) ن�ائج اخ�2ار ال�قارنات ال��ع(دة (٢٥ج(ول(

(Iالع��;ة ( (Jالف�وق ( ) الع��;ة kم�,سI-J(  اللة)م��,4 ال 

25-35 36-45 16.391* 0.05 

 0.05 *17.659 فأك"�  -٤٧

36-45 25-35 -16.391* 0.05 

 0.57 1.268 فأك"�  -٤٦

 0.05 *17.659- 35-25 فأك"�  -٤٦
  ) أن م��س\ الف�وق ب7( ال���Wعات ال#الث فى ال�ع1 االج��اعى ٢٥ی��ح م( ج�ول( 0.57 1.268- 36-45

)���� ). ٠.٠٥وف* الفtة الع���ة دال إح�ائ7ًا ع?� م

ج�ول( م(  م��Wعات ٢٥و���ح  درجات  م��سbات  ب7(  إح�ائ7ًا  دالة  ف�وق  وج�د   (
لل�قارنات ال��ع�دة نLSD   �Wالفtات الع���ة ال#الث في ال�ع1 االج��اعى. وم( ن�ائج اخ��ار  
) عاًما وم��Wعة الفtة  ٣٥-٢٥وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا ب7( م��Wعة ال����ات األصغ� ع�ً�ا(

ال���سbة( ع?�  ٤٥- ٣٦الع���ة  إح�ائ7ًا  دالة  الف�وق  وهUه  االج��اعى،  ال�ع1  فى  عاًما   (
 )���� ) في اتWاه ال���Wعة األولى(األصغ�). ٠.٠٥م

اخ��ار ن�ائج  م(  بLSD    )7  و���ح  إح�ائ7ًا  دالة  ف�وق  وج�د  ال��ع�دة  لل�قارنات 
فأك#�)    -٤٦) عاًما وم��Wعة الفtة الع���ة األك��(٣٥- ٢٥م��Wعة ال����ات األصغ� ع�ً�ا(

)����) في اتWاه ال���Wعة ٠.٠٥عاًما فى ال�ع1 االج��اعى، وهUه الف�وق دالة إح�ائ7ًا ع?� م
 األولى(األصغ�). 

 ��لل�قارنات ال��ع�دة ع�م وج�د ف�وق دالة إح�ائ7ًا بLSD    )7ار  و���ح م( ن�ائج اخ
) عاًما في ال�ع1 االج��اعى وم��Wعة الفtة الع���ة  ٤٥- ٣٦م��Wعة الفtة الع���ة ال���سbة(

فأك#�) عاًما. وال?�ائج ال�ا�قة ُت�7f إلى ع�م ت�ق* الف�ض ال�ا�ع لل��� ف�7ا ع�ا   -٤٦األك��(
  م�غ�7 ال�عل17. 
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ها: نتائج الف - �ی?� الف�ض ال	امo لل��� على أنه:"9�ه1 ال�ع1 االج��اعى �أ�عاده في ال�?�A ب?��   رض الخامس ومناقشتها وتفس

 ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��". 

) تLل�ل االن�Lار ال�6ر
_ى ال�6ع�د لل76�^ ب�رجات ن�� ما �ع� ال��مة(ال�6غ�� ال6ا�ع) م+  ٢٦ج�ول(
 ) ١٧٤عى �أ�عاده(ال�6غ�� ال�6Nقل) لع�7ة ال�L( (ن= درجات ال�عF االج6�ا

  ج(ول ت�ل�ل ال�2ای   مل\s ال��,ذج م
ANOVA 

  معامالت االن�(ار
Coefficients 

ال�  
 ب�ات 

( R  معامل (
 fاالرت2ا 

(R 
Square   (
معامل  
 ال��(ی(

معامل  
ال��(ی(  
 ال�ع(ل

F ةb,درجات ال��;ة  ال��� Sig 

β   معامل
 ال�أث��

T   ال�ح
 س,bة

Sig 

  �ال(ع
االج��ا 
 عي 

     1 االن�(ار    

0.00 172 ال2,اقي  43.957 0.199 0.204 0.451
0 

0.443 6.6300.00
0 

     173 ال��S,ع    

     173 ال��S,ع    

 0.00 4.95 0.368 0.00 1 االن�(ار 24.59 0.130 0.125 0.442 األس�ة 

     172 ال2,اقي     

     173 ال��S,ع    

األص( 
 قاء

 0.00 5.18 0.354 0.00 1 االن�(ار 26.89 0.120 0.135 0.390

     172 ال2,اقي     

     173 ال��S,ع    

ال�2Rي
 ن

 0.00 4.73 0.340 0.00 1 االن�(ار 22.43 0.110 0.115 0.375

     172 ال2,اقي     

     173 ال��S,ع    
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) ال����kة  F) دالة إح�ائ7ًا، ]�ا أن ق�7ة ف(β) أن ق�7ة ال#ابO(٢٦(ی��ح م( ج�ول  
 )����م ع?�  إح�ائ7ًا  االن��ار ٠.٠١دالة  ل?��ذج  ال��تفعة  ال�ف���7ة  الق�ة   �[Aی م�ا  أ9ً�ا.   (

ال	bى م( ال?اح7ة اإلح�ائ7ة، وهUا 9ع?ى أن ال�ع1 االج��اعى �أ�عاده 9ُ�ه1 في ال�?�A ب?�� ما  
 ات س��ان ال#��. �ع� ال��مة ل����

لل�ع1   الPل7ة  ال�رجة  خالل  م(  ال��مة  �ع�  ما  ب?��   A�?�ال معادلة  ص7اغة   )Bو��
دعx0.368    1ال�ع1 االج��اعى+   x.٠.٤٤٣االج��اعى على ال?�� ال�الى ن�� ما �ع� ال��مة=

ال�ه?77( ال77�b(. وهUه ال?�W7ة تع?ى ت�ق* الف�ض   x0.340دع1 األص�قاء+    x0.354األس�ة +
 مo لل���.ال	ا

  Barni, and Magrin, 2011) (Scrignaro واتفقO ن�Wة هUا الف�ض مع دراسة:  
) ال�ى أZه�ت ن�ائWها امBان7ة  ٢٠١٦  Robinson,and  Kevan, , Brook, Loweودراسة (

ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة م( خالل ال�ع1 االج��اعى ل�� ع7?ة م�( تع�ض�ا ل��مات. ]�ا 
دراسة(  ن�ائج  مع   OاتفقChowYeung, and   ,دراسة:٢٠١٩ ن�ائج  مع  أ9ً�ا   Oواتفق  .( 

(Kashani, Akbari, Zanjani, Shamkoeyan, 2014)    1ة لل�ع�A�?�ال�ى أZه�ت الق�رة ال
 االج��اعى والPفاءة الUات7ة فى ال�?�A ب?�� ما �ع� ال��مة ل�� م�ضى ال���ان. 

م���ات س��ان    وال 9ع��� ال�ع1 االج��اعى م?�ىء ج�7 ب?�� ما �ع� ال��مة فق\ ل��
��� ال��ان�ة االج��اع7ة ]ل�ا ان	ف;    -ال#���وف* ن�W7ة ال��� ال�الى، ولP( ]ل�ا ارتفع م

��� الfع�ر �األل1 ل�� ال����ات.(ماج�ة إب�اه17،� ) ٢٠١٧م

) أن م�ضى ال���ان الUی( ی�ق�ن  ٢٥، ٢٠٠٧وذ]� (أح�� ع�� ال	ال* وما9�ة ال?7ال، 
Uی( ی��ف�ن �العالقات ال�7Wة مع اآلخ��(، والUی( ال ی��ددون على ق�7 ال�7اة م�ة أ��ل ه1 ال

فى �لe ال��اع�ة ال7�bة وال�?� ال?ف�ى وتلق7ه�ا، والUی( تأك�وا م( ��7عة م�ضه1 ال	�7bة،  
�7�t( أو غ��ى. وهUا ی�ف* مع ن�ائج ال��� ال�الى فى أن ال�ع1 االج��اعى  Bن�ا م�B9 1ه1 ل?Pول

ة مع ن�� ما �ع� ال��مة ولo7 هUا ف��e بل B�9( ال�?�A م(  له عالقة ذات داللة إح�ائ7
 خالل ال�ع1 االج��اعى ب?�� ما �ع� ال��مة. 
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��{ ح�وث ن�� ما �ع� ال��مة ت�ف� ال�7اق ال��مى ال�U 7�9ُل الf	� إلى م�اجهة fو�
ال	��ة ال�ادمة وت��77ها �Bfل إW9ابى أوسل�ى، �ال�ج�ع إلى م	�لف م�ادر ال�ع1 الf	�7ة  

 ) ٢٠٢٠و ال	ارج7ة، وهUا ما 9ف�ح ال�Wال ل��وث ال?�� فى مWاالت م	�لفة.(ح�?7ة ز]�او�، أ

وخ�اًما: فإن م���ات س��ان ال#�� فى حاجة ماسة إلى ال�ع1 ال?ف�ى واالج��اعى؛ م(   
��9ة ال�ى ت?�ج ع( هUا ال��ض ال�عe، وهUا ال�ع1 ت��اجه ج�7ع  W7ة وال�أجل ت��ل اآلالم ال?ف

وخاصة ال����ات األك�� سً?ا، ح�7 تعان7( م( ال�ح�ة �ع� وفاة الaوج وزواج األب?اء  ال����ات،  
 إلى جانe األم�اض ال�aم?ة األخ��. 

 رابع عشر: توصيات البحث والبحوث المقترحة: 

 توصيات البحث: 
 ض�ء ما أسف�ت ع?ه ن�ائج ال��� B�9( ص7اغة ال��ص7ات ال�ال7ة:  فى

إرشاد9ة   - ١ ب�امج   *7�bوت إع�اد  خف;    ل����ات ض�ورة  على  ل��اع�ته(  ال#��؛  س��ان 
 أع�اض ]�ب ما �ع� ال��مة، وتق�ل الUات �ع� ال�غ�77ات ال�ى ن�OW ع( العالج.  

ل - ٢ �fف7ات وع7ادات األورام؛ �ال?ف�ى واالج��اعى  تع77( أخ�ائ77( نف�77( �ال� ال�ع1  �ق�19 
 ل����ات س��ان ال#��. 

ل�أه7له( إلمBان7ة ح�وث   - ٣ ال#��؛  إع�اد وت7�b* ب�امج إرشاد9ة ل����ات س��ان  ض�ورة 
 .1�Wاء الaء آخ� م( أجaه�ر ال��ض(ال�رم) فى جZ اسة، أوP� ان

 ال#�v. الع�ل على ت?�7ة األمل وروح ال�فاؤل وحe ال�7اة ل�� م���ات س��ان  - ٤
ل����ات  - ٥ ���ة �ال� وم�ان�ته1  وج�ده1  �أه�7ة  واألب?اء)  األس��(للaوج  اإلرشاد  ض�ورة 

 س��ان ال#��. 
 البحوث المقترحة: 

 فى ض�ء ما أسف�ت ع?ه ن�ائج ال��� B�9( اق��اح ال���ث ال�ال7ة: 
ال��مة  - ١ �ع�  ما  ن��  على  وأث�ه  االج��اعى  لل�ع1   )7���ل أس��  إرشاد  ب�نامج  فعال7ة 

 ات س��ان ال#��. ل����
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ال�ع1 االج��اعى ]��غ�7 وس7\ ب7( ن�� ما �ع� ال��مة وال�فاؤل ل�� ل����ات س��ان   - ٢
 ال#��.

 دراسة عالقة ال��ی( ون�\ ال�ف�7P ب?�� ما �ع� ال��مة ل����ات س��ان ال#��.  - ٣
ال#��   - ٤ س��ان  م(  ال?اج7ات  ل��  الUات  وفعال7ة  ال��مة  �ع�  ما  ل?��  مقارنة  دراسة 

  وال��ا�ات.
دراسة مقارنة ل?�� ما �ع� ال��مة وال�ع1 االج��اعى ل�� م���ات س��ان ال#�� وال?اج7ات  - ٥

 م?ه. 
 دراسة ]ل7B7?7ة ل?�� ما �ع� ال��مة ل�� م���ات س��ان ال#��.  - ٦
ت?�7ة ن�� ما ال��مة ل����ات س��ان    فاعل7ة ب�نام7W( إرشاد دی?ى وعالج �ال�اقع فى - ٧

 ال#��.

 المراجع

 أولًا: المراجع العربية: 

ال?7ال( وما9�ة  ال	ال*  ع��  ��ات ٢٠٠٧أح�� � وعالق�ه  ق7اسه  ال���ان:  م(  ال	�ف   .(
، جامعة الO��P، مWلo ال?�f العل�ى، . ح�ل7ات اآلداب والعل�م االج��اع7ةالf	�7ة

 .٩٨- ٧،  ٢٥٧، ال�سالة ٢٧ال��ل7ة 

). ال��ان�ة االج��اع7ة وعالق�ها �ال�ضا ع( ال�7اة  ٢٠١٣اس�اع7ل الهل�ل وال��7�( ع�ن.( 
الaوج.   فاق�ة  الفل�7b?7ة  ال��أة  ل��  ال?ف�7ة  اإلن�ان7ة  وال�ال�ة  العل�م  �Wامعة مWلة 

  )7b� .   ٢٢٣٦- ٢٢٠٧)،  ١١، (٢٧ال?Wاح لأل��اث، فل

ال��مة ومع?ى ال�7اة وعالق�ه�ا �ال��اف* الaواجى   ). ن�� ما �ع� ٢٠١٧آالء ع�� ال1��P ]ع��.( 
��7ل�� م�ضى فى قbاع غaة.  � ، ]ل7ة ال��7kة، الWامعة اإلسالم7ة �غaة. رسالة ماج

). ال��ان�ة االج��اع7ة وعالق�ها �ال�ال�ة ال?ف�7ة ل��  ٢٠٢٠ح�?ى ع�ض وأم�7ة صالح.(
���ث ال����kة وال?ف�7ة. مWلة ال  م���ات س��ان ال#�� فى م�اف`ة رام هللا وال��7ة.

(65)، 17، 1-41. 
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  ٩٦  

مWلة ال��7B(  ). ن�� ما �ع� ال��مة: ال�?bلقات ال�فاه7�7ة ال?`��ة.  ٢٠٢٠ح�?7ة ز]�او�.(
 .145 -132 ،(4) ،2 ،االج��اعى

). ال�ع1 االج��اعي ال��رك ل�� م���ات س��ان  ٢٠١٦ح?ان الfق�ان و�اس�7( رافع ال�P]ى.(
 -85 ،(1) ،12،ال�Wلة األردن7ة في العل�م ال����kة�ات.  ال#�v في ض�ء �ع; ال��غ7

100. 

  ،رسالة د]��راه ). واقع ال��ة ال?ف�7ة ل�� ال��أة ال��ا�ة ����ان ال#�v.  ٢٠١٥رش�7ة ش�مى. (
 كل7ة العل�م اإلن�ان7ة والعل�م االج��اع7ة، جامعة أبي ��B بلقای� تل��ان �الaWائ�.  

. ت�ج�ة ف�ج الfامى، ل�?ان، ب�7وت: ال��جع األول ح�ل س��ان ال#��).  ٢٠١١سارة روزن�ال.(
 ال�ار الع�7kة للعل�م.

��ة األنWل� ال����ة. ، القاه�ة: ممق7اس ال��ان�ة االج��اع7ة).  ١٩٩٧ال��7 إب�اه17 ال��ادونى.( B 

�ار م��� إب�اه17.(�). ال�?اعة ال?ف�7ة وعالق�ها ب?�� ما �ع� ال��مة ل�� ال��ا�ات  ٢٠١٩ع�� ال
 . ٩٤- ٢١)، ٤، ( ١١جامعة دم?ه�ر،   ،مWلة ال�راسات ال����kة واإلن�ان7ة .���ض ال���ان

مWلة جامعة  Aث�ة.  ). س��ان ال#��: أس�ا�ه وعالجه وع�امله ال�٢٠١٦ع�� الل7bف أب� ف�اس.(
  .340-337 ،(16) ،15، ج�ع7ة إح7اء جامعة اب( ی�سف ،ب( ی�سف

). الک�ب ال?ف�ی وال�ع1 االج��اعى فی ض�ء �ع; ال��غ�7ات  ٢٠١٧ع�� هللا ب( أح�� الaه�انى.( 
ال#��.   س��ان  م���ات  ال��7kة،ل��  ]ل7ة  القاه�ة،    مWلة  األزه�،  )، ١٧٥، ( ٣٦جامعة 

٣٦٠-٣٢٣ 

). تأث�7 ال��ان�ة االج��اع7ة فى ال�ال�ة ال?ف�7ة ل��  7b٢٠١٨ف ح�7( اش�7ة.( ع�اد ع�� الل
- ١٠٣)،  ٦لل���ث اإلن�ان7ة، (  مWلة جامعة الق�س ال�ف��حةال��اب7( ���ض ال���ان.  

١٢٢ . 

العازkات ٢٠١٧ف�7لة ع�وج.(  ل��  ال��مة  �ع�  ل�الة االجهاد ما  نف�7ة ع7اد9ة  دراسة   .(
الPل7ة االج��اع7ة واإلن�ان7ة، جامعة الع�kى ب( ال�ه��7،   ]��راه،رسالة د ال����رات ال#��.  

 �الaWائ�.
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  ٩٧  

إب�اه17.(   �7�ال م�ضى ٢٠١٧ماج�ة  م(  ع7?ة  ل��  �األل1  وعالق�ها  االج��اع7ة  ).ال��ان�ة 
  .1395-1355 ،(1) ،23دراسات ت���kة واج��اع7ة، ال���ان. 

ق�ها �ال�غ�{ ال?ف�7ة والقل* ل�� ). ال��ان�ة االج��اع7ة وعال٢٠٠٩ماج�ة ح�7( م���د.(
 .311 -261 ،(2) ،19 . مWلة دراسات نف�7ة،س��ان ال#�� م���ات 

��ن.( B9د r9ع��    س��ان ال#��.).  ٢٠١٣ما rد�، ال��اض: م�ی?ة ال�ل�kaت�ج�ة ه?اد� م
 العa�a للعل�م وال�ق?7ة، ت�ز�ع دار ال�Aلف. 

الق�ه �أع�اض االض�bاب ال?ف�ى  ). ن�� ما �ع� ال��مة وع٢٠١٧م��� س��7 أب� عf7ة.(
وصف7ة ت�ل7لة). (دراسة  ال���ان.  م�ضى  ��7  ل�� �ماج الWامعة  رسالة  ال��7kة،  ]ل7ة   ،

 اإلسالم7ة، غaة. 

 ع�ان: دار ال7ازورv العل�7ة.  .ال�bق اإلح�ائ7ة). ٢٠٠١م��� ص��ي أب� صالح(

ال��ان�ة االج��اع7ة وال��ة  ).١٩٩٤م��� م��وس الf?او�، م��� ال��7 ع�� ال�ح�(.(
��ة األنWل� ال����ة.  ال?ف�7ة ودراسات ت7�bق7ة.Bالقاه�ة: م 

). اإلی#ار وال��ان�ة االج��اع7ة ]ع�امل أساس7ة فى دافع7ة األف�اد ٢٠٠١مع�a س�7 ع�� هللا.( 
ال?فo،لالن��ام  لل�Wاعة.   القاه�ة، (  مWلة عل1  �اب، Pلل العامة  )،  ٥٧الهt7ة ال����ة 

١٣٣  -٩٨ . 

). ال�ع1 االج��اعي ل�� ال��ا�ات ����ان ال#�v ٢٠١٣ن�7لة �او�ة وناد9ة م�bفى ی�ب.(
�fفى م��� ب�ض7اف. �دراسة  اس�fPاف7ة مقارنة على ع7?ة م( ال?�اء ال��ا�ات ��

 .254-233 ،(13) ،مWلة العل�م اإلن�ان7ة واالج��اع7ةورقلة، 

ا. ال�طان: مقدمة  ).  ٢٠١٣ن%كوالس ج%مس.(  eة جد ترجمة: أسامة فاروق، القاهرة:    قص01  مؤسسة هنداوى للتعل%م والثقافة. 
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