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 شكر وتقدير

ال يسعني كقد شارفت عمى االنتياء مف ىذا العمؿ المتكاضع إال أف أتقدـ بالشكر هلل سبحانو كتعالى الذم 

 اعطاني العزيمة كالقكة، كأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمؿ. 

الخميؿ ممثمة برئيس مجمس األمناء  لى جامعةإ أقدـ أجمؿ عبارات الشكر كالتقدير كاالمتناف ....ك 

قساـ كمكظفييا لما ليـ مف فضؿ في منحي فرصة استكماؿ الدكتكر نبيؿ الجعبرم كعمدائيا كرؤساء األ

 دراستي. 

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمبركفيسكر نبيؿ الجندم الذم أشرؼ عمى ىذا العمؿ كلـ يبخؿ بجيده 

 كنصائحو الى أف خرج الى حيز الكجكد. 

قدـ شكرم كامتناني لؤلساتذة الكراـ أعضاء لجنة المشاركة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كأ

نجاز ىذه   .الدراسةكلما قدمكه مف إرشادات كتكجييات أسيمت كساعدت في إتماـ كا 

كات كما أتقدـ باالمتناف كالشكر الكبير لمجنة المحكميف لمذيف ساعدكني كقدمكا لي التسييبلت لتحكيـ أد

 . كأخص بالذكر الدكتكر محمد عجكة ىذه الدراسة لتنفيذىا

كختامان أتقدـ بجزيؿ شكرم كامتناني إلى كؿ مف دعـ بيذه الدراسة كلك بكممة أك نصيحة، ليـ مني أسمى 

 عبارات الشكر كالعرفاف، راجيان اهلل سبحانو كتعالى أف يكفقني في رد بعض مف أفضاليـ عمي.
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 الدراسةممخص 

 المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثر التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى
كالتعرؼ أيضا عمى أثر كٌؿ مف )العمر، كالمستكل ، الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة

 خفض عمى التأممية الكتابةالتعميمٌي، كالمستكل االقتصادٌم لؤلسرة( في فعالية برنامج مبنٌي عمى 
ف مجتمع تكك  كى  ،الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات
( 14، كالبالغ عددىـ حكالي )محافظة الخميؿالمصابات بمرض سرطاف الثدم في جميع الدراسة مف 

 .مصابة  بمرض سرطاف الثدم

جريت الدراسة عمى عينة مككنة ، كقد أي كعتيف()تصميـ المجم المنيج شبو التجريبيٌ  كاعتمدت الدراسة    
اختيار العينة بالطريقة القصدية  حيث تـٌ ، محافظة الخميؿ في مصابة  بمرض سرطاف الثدم (30)مف 

 عشكائيٌ شكؿ تقسيـ العينة بً  كقد تـٌ ، عينةالعمى جميع أفراد  االضطرابات النفسٌيةمف خبلؿ تطبيؽ مقياس 
( مصابات مف مركز بيتنا، 5)مصابةى بمرض سرطاف الثدم( 51مككنة مف ) إلى مجمكعتيف: ضابطةو 

 مصابة بمرض سرطاف الثدم( 51، كتجريبية مككنة مف )( مصابات أخريات مف المحافظة41ك)
مقياس االضطرابات النفسٌية حيث : اآلتية الدراسة األدكات كطىٌبؽ الباحث في، جميعيـ مف مركز بيتنا

برنامجان لمكتابة التأممية لدل عينة مف المصابات بمرض سرطاف كأعد الباحث ( فقرة، 63)  مف تألؼ
 ت عمى أفراد المجمكعة التجريبية، كأظيرت الدراسة النتائج اآلتية:طبق ( جمسة55مككف مف )ال، ك الثدم

عمى مقياس  كالبعدمٌ  مجمكعة التجريبية في القياس القبميٌ كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ألفراد ال
االضطرابات النفسٌية عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات االضطرابات النفسٌية، كما أظيرت النتائج 

، حيث لـ في القياس القبمي التجريبية(/ الضابطة)المجمكعتيف بيف  لدل المصابات بمرض سرطاف الثدم
أما بالنسبة لمفركؽ  المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبميٌ تظير فركؽ بيف أفراد 
فقد ظيرت فركؽ في  االضطرابات النفسيٌة لدل المصابات بمرض سرطاف الثدم،في متكسطات درجات 

 (يةالضابطة كالتجريب)بيف أفراد المجمكعتيف  في التطبيؽ البعدمٌ  االضطرابات النفسيةٌ متكسطات درجات 
متكسطات  فركؽ بيفعدـ كجكد ، كما تبيف كلصالح المجمكعة التجريبية الدرجة الكمية لممقياسفي 

عزل إلى متغيرات تي  درجات أفراد العينة حكؿ االضطرابات النفسيٌة لدل المصابات بمرض سرطاف الثدم
ككانت الفركؽ لصالح  ،االقتصادمالمستكل ك  المستكل التعميمٌي، بينما ظيرت فركؽه في متغير، العمر

( ك)بكالكريكس فأكثر( المكاتي كاف مستكل االضطرابات النفسية  المريضات المكاتي مستكل تعميميف )دبمـك
 (ان )عالي تي كاف المستكل االقتصادم ألسرىفالفركؽ لصالح المريضات المكا كانتككذلؾ  ،لدييف أقؿ

 دمت بعض التكصيات.كقي  ،يف أقؿة لديٌ المكاتي كاف مستكل االضطرابات النفسيٌ 
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The Effectiveness of a collective counseling program on Reflective 

writing to reduce mental disorders associated with Breast cancer in 

Hebron Governorate 

Abstract: 
This study aimed to identify the effect of reflective writing on reducing mental disorders as-

sociated with breast cancer in Hebron governorate , and also on the impact of (Age, educa-

tional level , and economic level of the family) , on the effectiveness of a program based on 

reflective writing to reduce mental disorders associated with breast cancer in Hebron gover-

norate , the study community consists of (41) women with breast cancer in Hebron gover-

norate. 

The study adopted the semi-experimental method (the two groups design ), and the study was 

conducted on a sample of (30) women with breast cancer in Hebron governorate, where the 

sample was intentionally selected by applying PTSD scale to all members of the sample ,and 

it was randomly divided into two groups: a control  group consists of (15) women with breast 

cancer (5) women with breast cancer in (Bietna) center and (10) women with breast cancer in 

Hebron governorate , and an experimental group consists of (15) women with breast cancer 

in (Bietna) center. The researcher applied in this study the following tools: PTSD which con-

sists of (61) items, and he also set up a program for reflective writing on a sample of women 

with breast cancer , which consists of (11) sessions applied on the experimental group , and 

the study showed the following results : there are differences between the arithmetical  aver-

ages of the members of the experimental group in the pre and post measurement on the scale 

of mental disorders , the results also showed that there were no differences in the average of 

mental disorders women with breast cancer between the two groups ( control/ experimental) 

in the pre measurement , where no differences showed between the members of control group 

and the members of experimental groups in the pre -measurement .  As for the differences 

between the average  of mental disorders in women with breast cancer, Differences were ob-

served in the average of mental disorders in post-measurement  between the members of two 

groups( control/ experimental),and the results were in the interest of experimental group . It 

also showed that there were no differences between the average scores of the sample individ-

uals regarding mental disorders in women with breast cancer due to age variables , While dif-

ferences were found in the variable of the educational level and the economic level, the pa-

tients whose education level (diploma) and (Bachelor or more) had a lower level of mental 

disorders, and also patients whose economic level of their family (high ) had a lower level  of 

mental disorders, and some recommendations were made. 

 

Key word : reflective writing , mental disorders , breast cancer , Hebron governorate.  
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 :المقدمة

 التفكيػػر مػػف أىػػـٌ ، كجعػػؿ ة البدنيػػةحٌ كالٌصػػ يػػا العقػػؿأىمٌ  ،كثيػػرةو  أنعػػـ اهلل عمػػى اإلنسػػاف بػػنعـو 

لتفكػر فػػي الخمػؽ، فػػالمجكء إلػػى الػػى انسػاف القػرنف الكػػريـ دعػػا اإل إفٌ اإلنسػاني، بػػؿ نشػاطات العقػػؿ 

كتقيػػػيـ  ،التصػػػرفاتك الشػػػخص يسػػػاعد فػػػي مراجعػػػة األفكػػػار  يخػػػتمج فػػػي صػػػدر التفكيػػػر ككتابػػػة مػػػا

سػػرطاف مثػػؿ  ،الشػػخص مصػػابان بأحػػد األمػػراض ىػػذا اصػػة إذا كػػافاألحػػداث التػػي تػػدكر حكلػػو كخ

ب ذلػػؾ كقػػد يسػػبٌ  ،فػػي تصػػرفات المصػػاب مثػػؿ ىػػذا المػػرض يػػؤٌثر سػػمبا كمػػف المعػػركؼ أف ،الثػػدم

 النفسيٌة. مجمكعة مف االضطرابات

 فيو يعيش الذم المجتمع كمع ،نفسو مع التكافؽ عمى الفرد قدرة ة فيحة النفسيٌ الصٌ  كترتبط

 ،كالبيكلكجيٌ  ات كعدـ االتزاف النفسيٌ االضطراب مف خاليةً  بحياةً  عالتمتٌ  إلى بوً  ميؤدٌ  كىذا ،أيضان 

 يدؿٌ  ما منو يبدك فبل ،اآلخريف يتقبؿ كما ذاتو يتقبؿ كأف نفسو، عف الفرد يرضى أف يعني كىذا

 سمككان  يسمؾ بؿ ،غير مقبكؿ اجتماعي   سمككان  يسمؾ ال أنو كما ،االجتماعيٌ  التكافؽ عدـ عمى

 .(2016 التميمي،) جميعيا الظركؼ في كالعقميٌ  كالعاطفيٌ  االنفعاليٌ  اتزانو عمى يدؿٌ  معقكالن 

ر عمى تؤثٌ  التي راتلممؤثٌ  نتيجةن  إيجابان  أك سمبان  لدل الفرد ةالنفسيٌ  ةحٌ الصٌ درجة  تتأثرك 

 البلسكاء، أك السكاء نحك ةالنفسيٌ  توكصحٌ  باإلنساف راتالمؤثٌ  تنعطؼ ىذه حيث ،كالجسـ العقؿ

 .(2012، )كفافي كطبيعتيا كمستقبمو حياتو كطبيعة مبلمح يرسـ ما كىك

 غير خبرات تتضمف قد التي المكاقؼ مف العديد حياتو فيال شٌؾ في أف اإلنساف قد يكاجو 

 لذلؾ، نتيجة لمخطر كحياتو رفاىيتو فتتعرض لحياتو؛ ميددة مكاقؼ تككف كربما بيا، مرغكب

 ليا التي -الضاغطة الحياتية األحداث أبرز يعد الذم -السرطاف كمرض المزمنة، فاألمراض

 .(2016)الشقراف كالكركي،  كالجسمية النفسية باالضطرابات باإلصابة عبلقة
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 مػف ةٌ حالػ ليػا يسػبب حيػث المريضػة؛ حيػاة -نػكع مػف انػكاع السػرطاف كىػك -الثػدم سػرطاف ييػدد

 فػي تبقػى بػؿ نفسػيان، مسػتقرة الثػدم سػرطاف مريضػة رؤيػة يصػعب كبيػذا كالحػزف، كالقمػؽ الخػكؼ

 المرض ريؤثٌ  كما ،ة لوالمتكقع كالنتائج بالمرض الدائـ التفكير جراء مستمر   نفسي   اضطراب حالة

 كشػعكرىا الزائػدة، الحساسػيةٌ  نتيجػة بيا، المحيطيف مع اجتماعيٌ  تكاصؿ عبلقات إقامة في عمييا

 عمىك  المحيطيف عمى ينعكس األمر كىذا كمييما، أك ثديييا أحد استئصاؿ جراء كاإلحراج بالخجؿ

 الثقػة بفقػداف المريضػة شػعكر بسػبب الػزكجيف بػيف فجػكة مػف يحدثػو لمػا ان؛أيٌضػ الزكجيػة العبلقػة

 (.2014)الكركي، بعد استئصاؿ الثدم  الذات تقبؿ كرفض بالنفس،

ة الناتجػػة عػػف عػػدـ تقبمػػو مػػف االضػػطرابات النفسػػيٌ الكثيػػر  ة سػػرطاف الثػػدملػػذلؾ يعتػػرم مريضػػ    

و كمرضػو، ككيػؼ تػر المػريض كثيػران فػي حالالقمؽ كاالكتئاب كقمؽ المكت، إذ يفٌكػلمرضو، كأىميا 

و كعكدتو إلى حياتو الطبيعية، ئً عو، ككيؼ سيقضي بقية حياتو، كما ىي احتماالت شفاسيتكيؼ م

أثناء  في ؿ المرض بحياتو، حيث يقارف المريض حياتو قبةاضطرابات نفسيٌ كىذا التفكير يصاحبو 

يػػػا القمػػػؽ كاالكتئػػػاب كبعػػػض األعػػػراض أىمٌ  نفسػػػيةو  صػػػاب باضػػػطراباتو بعػػػدىا فيي  المػػػرض كحياتػػػو

 (.2017األخرل كقمؽ المكت )أبك عيشو، 

مف  كمساعدتيفٌ  ستراتيجيات لمكاجية مريضات سرطاف الثدمساليب كاإلكىناؾ العديد مف األ

بتكجيو العمميات العقمية التفكير التأممي ، حيث يقكـ في العبلج التفكير التأمميٌ ىميا ىك تكظيؼ أ

ىدفيا  ،مف استجابات معينةن  دة التي تتطمب مجمكعةن دة في المشكمة المحدٌ إلى أىداؼ محدٌ 

قة المتعمٌ  ؿ المشكبلتلحٌ  ان ىادف ان عقمي ان نشاط معيف، كبيذا يككف التفكير التأمميٌ  الكصكؿ إلى حؿٌ 

 (.2003)سكيد،بمرض السرطاف



  

4 
 

فيي  ،استخداـ الكتابة التأمميةتتمثؿ في  التفكير التأمميٌ اشكاؿ كتجدر اإلشارة الى اف أحد 

ر عف بقدر ما ىي تعبي نكجيياليست تقريران لغكيان بخصكص المعمكمات أك البيانات الحقيقية التي 

التي المرضية ة التي تدعميا تجاه الخبرة أك التجربة باألدلٌ  دعمةه م ،عات كاآلراء كالمشاعرالتكقٌ 

مف  كصياغتو الكتابة التأممية ردكد الفعؿ مف خبلؿ إعادة اختبار الحدثتيعرض، بحيث تشمؿ 

ث يرتبط ىذا الحدث بالمكضكع الذم يدكر في يبح ،د عف ىذا الحدثخبلؿ الشعكر الذم يتكلٌ 

 داخميةن  ذىنيةن  ؿ عمميةن لكتابة التأممية عمى أنيا تعبير مكتكب عمى الكرؽ يمثٌ ا إلى نظرالعقؿ، كيي 

 (.2010)بشارة، بدكر كبير فييا نفعالية الحالة اال قكـت

 ىذه مف مكجة أكؿ ككانت تأمؿ،لا لممارسة المفيدة اآلثار لمعرفة أيجريت دراسات متعٌددة

 أدت التقنية ىذه ممارسة أفٌ  ككجدت الماضي، القرف مف السبعينيات بداية في شرتني  قد الدراسات

 معدالت خفض في التأمؿ دكر في البلحقة الدراسات بحثت كقد كاليقظة، الراحة مف حالة إلى

 النتائج ىذه أف مبلحظة مع األخرل، االضطرابات مف كغيرىا كاالكتئاب، كالبدانة الدـ ضغط

 .(Boeving,2014) إطبلقا بالحاسمة ليست أنيا إال إيجابيةٌ  ككنيا مف بالرغـ

قدرتيا ، كالتعرؼ عمى الكتابة التأمميةاالىتماـ بجانب  رل الباحث أفٌ يبناءن عمى ما سبؽ 

قائمة  جمعيٌ  ، كتقديـ برامج إرشادلدل مريضات سرطاف الثدم ةفي خفض االضطرابات النفسيٌ 

تسيـ بشكؿ كبير في قد مف الدراسات التي  عدٌ ، يمعرفيةو  سمككيةو  ستراتيجياتو ا  ك  عمى أساليبي 

كالكتابة التأممية ىي ، سرطاف الثدم رابات النفسية كاالنفعاالت لمريضاتاالضطالتغمب عمى 

ة، الشخصيٌ  يالتحديد إيجابيات كسمبيات لمتفريغ كالتنفيس كتعتبر كسيمةن  ان مصدر  دٌ كتع عبلج مجانيٌ 

 مف أىـٌ  كتعدٌ نيا، كالكتابة فاتو كسمككياتو كيحسٌ خص عند الكتابة يراجع نفسو كتصرٌ فالشٌ 

يثرم ذاكرتو،  يكتبكالشخص الذم  ،في العقؿ كالذىف جكؿالخصكصيات ألنيا تعبر عما ي

ألنو يصارح  ؛ المزاجية، كالكتابة التأممية تزيد ثقة الفرد بنفسو كينمي معمكماتو، كيصقؿ شخصٌيتو
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أك قكاعد، كيحصؿ  ةً أك مقاطع إلى الكرقة دكف نظاـو  بٌث أحزانو كأشجانوألف الشخص ي ؛نفسو

مذكريات المؤلمة، لالمعالجة المعرفية  يؿي سٌ ما يريده بالكتابة، كالكتابة التأممية تي  خص عمى كؿٌ الشٌ 

كس عمى الحياة عمما ينتطكير الذات كدعـ الشخص،  مكتابة التأممية ىكل كاليدؼ األساسيٌ 

 .التي يتـ ممارستيا مف قبؿ ىذه الفئة مف المجتمع اليكميةٌ 

 :وأسئمتيا الدراسة مشكمة
 األنكاع مقدمة في يأتي سرطاف الثدم أفٌ  إلى( 2014)  ةالعالميٌ  ةحٌ الصٌ  مةمنظٌ  أشارت

 سرطاف عدٌ يي  إذ سكاء؛ حدٌ  عمى كالنامية المتقدمة البمداف في النساء صيبتي  التي لمسرطاف دةالمتعدٌ 

 بيف ان شيكع   اتالسرطان أنكاع أكثر لككنو العصر، ىذا في المرأة تكاجو التي ياتالتحدٌ  أحد الثدم

كيؤٌرؽي  د حياتياييدٌ  كىكس ىاجس ةألممر  بالنسبة الثدم سرطاف ( أف2017دت قركم )كأكٌ  ،النساء

 إلى ميؤدٌ  قد المرض فيذا ،كاديمياألك  الثقافيٌ  كمستكاىا سنيا عف النظر بغض ،مناميا

 ضً رى عى  ظيكر فبمجرد ،كاالنفعاليٌ  كالجانب الجسميٌ  كاالجتماعيٌ  النفسيٌ  تكافقيا يف باتو ااضطر 

كبناء ، كتركالتٌ  يؽكالضٌ  جاالمز تقمب إلى بيا فإف ذلؾ يؤدمالمريضة  عمى المرض ضاأعر  مف

د مف التفكير بتقديـ المساعدة المترتبة عمى االصابة بيذا المرض البٌ  ثارعميو كعمى األ

خؿ لى التدٌ إبحاجة  فىٌ لذلؾ  فى عندىٌ  كالنفسيةٌ  لممصابات بيذا المرض لمتحقؽ مف األثار الجسميةٌ 

بدكف االخر كمف تحقيؽ النجاح لو يمكف الحدىما  ي كالبٌ لى جانب العبلج الطٌ إ النفسيٌ  رشادمٌ اإل

 التأممية الكتابة أثر ما :اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التاليمف خبلؿ ىنا برزت مشكمة الدراسة 

 محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة المصاحبة النفسي ة االضطرابات خفض عمى

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتي: الخميل؟

 محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات مستكل ما .1

 الخميؿ؟
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بيف متكسطات  ((α ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .2

ة بعد تطبيؽ االضطرابات النفسيٌ درجات أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى مقياس 

 ؟اإلرشادمٌ البرنامج 

 سرطاف بمرض لئلصابة ة المصاحبةىؿ تختمؼ متكسطات درجات االضطرابات النفسيٌ  .3

م عدٌ الخميؿ لدل أفراد المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( في القياس البي  محافظة في الثدم

 لؤلسرة(؟ االقتصادمٌ ، كالمستكل باختبلؼ )العمر، كالمستكل التعميميٌ 

 ية الدراسة:أىم  
 النظرية أواًل: األىمية

خفض مستكل حكؿ أثر الكتابة التأممية في  ة الدراسة الحالية مف مكضكعياتنبع أىميٌ  .1

ء عمى فئة كٍ مقي الضٌ ، حيث تي ة لدل المصابات بمرض سرطاف الثدماالضطرابات النفسيٌ 

 .نتيجة ىذا المرض مف اضطرابات نفسية البلتي يعانيف مريضات سرطاف الثدم

تأثير الكتابة التأممية في خفض مستكل في مجاؿ  األكلى الدراسات مف الدراسة ىذه دٌ عتي  .2
 بحثي الذم – الباحث عمـ حدٌ  عمى –ة لدل مريضات سرطاف الثدماالضطرابات النفسيٌ 

 .المكضكع ىذا في

صيف إلى إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات في ىذه الدراسة الباحثيف كالمتخصٌ تدفع  .3

 .الكتابة التأمميةمجاؿ 

  التطبيقية ةاألىمي ثانيًا:

 : تيةاال النقاط في الدراسة ليذه التطبيقية األىمية ؿتتمثٌ 

 بمرض لئلصابة المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثراختبار  .1

 .الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف
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 ىذا في فكائد مف الدراسة نتائج ىذه عمى بترتٌ  فيما الدراسة ليذه العممية ةاألىميٌ بركز  .2

 إرشادم   كادر مف المستشفيات في كالعامميف تكعية القائميف عمى العمؿ خبلؿ مف المجاؿ

 المحيطة كتكعية البيئة الثدم، سرطاف مريضات مع التعامؿ كيفية في كتمريضي   كطبي  

 كالمجتمع كالمعارؼ، كالعائمة، كاألصدقاء، كالزكج، الثدم، بسرطاف المصابة بالمريضة

 .كالمساندة لمدعـ كحاجتيا بسرطاف الثدم المصابة معاناة كما يتخٌصص عف ذلؾ مف بأكممو

لخفض  جديدةو  كطرؽً  أساليبى  إيجاد في منيا االستفادة يمكف كعمميةو  عمميةو  بنتائجى  الخركج .3

 .ة المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثدماالضطرابات النفسيٌ  مستكل

 دراسات إجراء في الباحثيف تفيد ،كالثبات دؽالصٌ  مف عاليةو  بدرجةو  عتمتٌ ي ارشادم   بناء برنامجو  .4

 .الحالي بالمكضكع صمة ذات أخرل ميدانيةو 

 لبناء ،الدراسة في المقدـ اإلرشادم البرنامج مف لبلستفادة األخصائييف أماـ المجاؿإفساح  .5

باالضطرابات النفسية المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف  صمة ذات أخرل إرشاديةو  برامج

 .الثدم

 :الدراسة أىداف

 بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثر عف الكشؼ .1
 .الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف

 في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات التعرؼ عمى درجة .2
 .الخميؿ محافظة

 النفسية االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثرك  الفركؽ طبيعة عمى التعرؼ .3

 الضابطة) المجمكعتيف بيف الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة
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المستكل  )العمر،: ألتيةا راتلمتغيٌ إلى ا اإلرشادم الجمعي البرنامج تطبيؽ بعد( التجريبية/

 .(لؤلسرة االقتصادمٌ  المستكل ،التعميميٌ 

 :الدراسة اتفرضي  
 درجات متكسطات في (α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجدتي  ال -

 سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثر

 كالبعدمٌ  القبميٌ  القياس في التجريبية(/ )الضابطة المجمكعتيف بيف الخميؿ محافظة في الثدم

 .لبرنامج اإلرشادمٌ ا إلى تيعزل

 درجات متكسطات في( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجدتي  ال -

 سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثر

 البرنامج تطبيؽ بعد( كالتجريبية الضابطة)المجمكعتيف  بيف الخميؿ محافظة في الثدم

 المستكل ،المستكل التعميميٌ  )العمر،: إلى المتغيرات االتية تيعزل اإلرشادم الجمعي

 .(لؤلسرة االقتصادمٌ 

 :الدراسة حدود
 خفض عمى التأممية الكتابة أثر عم بمكضكعيا الدراسة ىذه دتتحدٌ  :ةالموضوعي   الحدود

 .الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات

 في المصابات بمرض سرطاف الثدم مف عينة عمى الدراسة ىذه اقتصرت :ةالبشري   الحدود

 . (بيتنا)مف مركز  مصابة( 41) عددىف كالبالغ الخميؿ محافظة

 .الخميؿ محافظة في (بيتنا) مركز فيعمى المصابات  الدراسة ىذه إجراء تـ :المكانية الحدود

 .الخميؿ محافظة في( بيتنا)مركز  في ـ2019عاـ القت ىذه الدراسة خبلؿ طيبً  :الزمانية الحدود
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 :الدراسة مصطمحات
 :االضطراب النفسي   .1

ذات داللة إكمينيكية ترتبط بأعراض مؤلمة، أك  أك نفسيةو  سمككيةو  بأنو نمط متبلزمةو  ؼييعر      
 . (2017أبك عيشة، ) ة في الحياةبقصكر في كاحد أك أكثر مف المجاالت اليامٌ 

  :الكتابة التأممية .2

 كىي ،بالنفس ثقةتنمية الل كفرصة الكتابة، طريؽ عف لمفكر كترجمة الذات، عف تعبير ىي    

 المتسمسمة كاألفكار األحداثمف خبلؿ مجمكعة مف  معيفو  كتابيو  قالبو  في تصبٌ  تفكير عممية

مف خبلؿ  األحداث، تمؾ عمى كانطباعاتو  كانعكاساتو  استجاباتو  تتضمف كالتي زمني ا، كالمتتابعة

 .(2018)عيسى كطكباسي،  مكتابةل أشكاؿ عدة

 :سرطان الثدي .3

 الحميبية ددكالغي  القنكات في يظير ما كعادةن  الثدم، لخبليا طبيعي غير نمكان  يسبب خبيث كـر ىك

 كيحدث الجسـ، في منطقة أمٌ  إلى أك بو، المحيطة األنسجة إلى ينتشرى  أف كيمكف لمثدم،

 .(2016)الشقراف كالكركي،  الرجاؿ لدل أحيانان  يحدث كقد النساء، لدل غالبان  الثدم سرطاف

 :اإلرشادي البرنامج .4

 الكتابة أثرك  التدريبي المقدـ مف الباحث البرنامج ىك :اإلرشادي لمبرنامج اإلجرائي التعريف 

 محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض عمى التأممية

( (11البرنامج مف  فى ، كقد تكك  كفنٌياتو اإلرشاد الجمعي ساليبأل استنادان  هبناؤ  تـٌ  كالذم ،الخميؿ

 .كتدريبيةو  إرشاديةو  جمسةو 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطار النظري  

المستخدمة منذ القدـ في  األساليبمف  (2014)الدحادحة )كما ذكر  تقنية التأمؿ عدٌ تي     

لما ليذه  .كسكء التكافؽ النفسيٌ  االكتئاب كحاالتة كالضغكط النفسيٌ  ،األمراضج الكثير مف بلع

ة الحديثة فقد اتسع حيٌ ندماجيا في الرعاية الصٌ ال كنتيجةن ، كثيرةو  مف فكائدى  العبلجية األساليب

 مجمةن  (450)ة، كأصبح ىناؾ ما يزيد عمى نطاؽ ممارستيا في معظـ المجتمعات العالميٌ 

 .تنشر بحكثا تتعمؽ بشرح كيفية عمؿ التأمؿ كتكضيح أثره في العقؿ كالجسـ معان  مةن محكٌ 

، ط دائمان أحد أساليب التفكير، التي تجعؿ الفرد يخطٌ  ( التفكير التأمميٌ 2012) أبك بشير دٌ عيى ك 

ـ أسمكبو في العمميات، كالخطكات التي يتبعيا التخاذ القرار المبلئـ، كيعتمد التفكير التأممي قيٌ كيي 

لديو  تأمميان  ر الظكاىر كاألحداث، كاإلنساف الذم يفكر تفكيران غي  عمى كيفية حؿ المشكبلت كتي 

قات كعمؿ الممخصات، كاالستفادة مف المعمكمات في تدعيـ كجية القدرة عمى إدراؾ العبل

 كتحميؿ المقدمات كمراجعة البدائؿ كالبحث عنيا. ،النظر

، حيث يقـك بتكجيو العمميات العقمية تفكير مكجوه  ىك التفكير التأمميأف  (2003) سكيدكذكر     

يا مف استجابات ىدفي  معينةن  ب مجمكعةن دة التي تتطمٌ إلى أىداؼ محددة في المشكمة المحدٌ 

 .المشكبلت حؿٌ إلى  ان ىادف ان عقمي ان معيف، كبيذا يككف التفكير التأممي نشاط الكصكؿ إلى حؿ  
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 :مفيوم التأمل

ة نمط مف أنماط التفكير التي تعتمد المكضكعيٌ  (التفكير التأممي) أفٌ  (2005كشكك)عرؼ     

كف بو ف ييتمٌ يالظكاىر كاألحداث، مما جعؿ الباحثكالسببية في مكاجية المشكبلت التي تفسر 

 .ان كبير  ان اىتمام

يعتمد عمى التأمؿ  ىادؼه  عقمي   عمى أنو نشاطه  (التفكير التأممي)( 2010) عرؼ القطراكمكيي     

عف طريؽ ميارات الرؤية البصرية، كالكشؼ عف المغالطات، كالكصكؿ إلى استنتاجات، 

عطاء تفسيراتو   مكؿ مقترحة لممشكبلت العممية.مقنعة، ككضع ح كا 

 بي جنٌ التأمؿ عمى أنو حالة مف الكعي المتكازف الذم يي  (2017أبك عيطة كالشمايمة ) كيعرؼ    

بكؿ لقى  كاضحةن  ف يتبع الفرد رؤيةن أي في اليكية الذاتية، ك الفرد النقيضيف. كمف اإلفراط الكمٌ 

عالـ األفكار كالمشاعر كاألحاسيس المؤلمة، الظاىرة النفسية كاالنفعالية. كيعني االنفتاح عمى 

لمقدرة العقمية التي ال ترتبط بكجية نظر محددة، كتسمح  فه رً كالخبرات غير السارة. كىك مجاؿ مى 

 الخبرات العقمية كالحسية، كدكف إصدار أحكاـو  لخبراتو، كانفتاحو عمى كؿٌ  جديدةو  لمفرد برؤيةو 

 .مف قيمة الفرد كخبراتو تحطٌ  سمبيةو 

 ىي: ة مراحؿى بعدٌ  الممارسة التأممية تمرٌ  فٌ أإلى  (2018الرشيدم )شير كي

 ع في المعمكمات نحك حيث يحتاج الممارسكف التأمميكف التكسٌ  ،جمع البيانات الكصفية

 األحداث.

 كاالفتراضات االتجاىاتبعد جمع البيانات تحميميا في ضكء  ، يمكفتحميؿ البيانات 

ككيؼ تتصؿ ىذه النظريات  ،البياناتفي ، كما ظيرت ةات كالخبرات الشخصيٌ كالمعتقد

 .ةحة لمممارسالمكضٌ  كاالتجاىاتبالمعتقدات 
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 ك النشاط قد يككف مختمفا بالنظر الى البدائؿ التي يمكف أالمكقؼ  فٌ أ االعتباربعيف  األخذ

 .اك فيما بعدىا كترتبط بالمعتقدات التي تقؼ خمفيا ،في لحظة الممارسة ف تتـٌ أ

  ٌة بشكؿ يكذلؾ لعممية تكظيؼ عممية التأمؿ في الممارسات التعميم ؛كرؤية جديدة ةو بناء خط

 يجابيٌ إ

 :ة التأملأىمي  

كمف في اشتمالو عمى التحميؿ كاتخاذ ت (التأمؿ)ة أىميٌ  ( أفٌ 2005اب )رل عبد الكىٌ ي    

عمى ربط  ان ككف الفرد قادر ، كذلؾ ـ أك خبلليا أك بعدىاعممية التعم  القرارات، كقد يأتي قبؿ 

حساس تنمية اإلكما يعمؿ التأمؿ عمى  ،كالمستقبمية كالحاليةً  األفكار بالخبرات السابقةً 

، ككذلؾ كاستخدامو بفعالية ـرة عمى تفكيرىالسيط منح الطمبة قدرةى ، ك بالمسؤكلية كالعقؿ المتنكر

المساعدة ، ك لآلخريف انسياقان  قؿٌ أتمكيف الفرد المتأمؿ مف القدرة عمى تكجيو حياتو، كأف يككف 

 ة كالحياتية.في تعزيز ثقة الفرد بنفسو في مكاجية المشاكؿ الدراسيٌ 

 :خصائص التأمل

يحتاج  يعد تفكيران نشطان كفعاالن  خصائص التأمؿ ما يأتي: مف أىـٌ  ( أفٌ 2012رل الزرعة )تى     

حيث إنو تفكير ذاتي  ان ناقد ان تفكير التأمؿ  عدٌ يي ، كما سميمةو  بنى عمى افتراضاتو تي  عمميةن  ةن منيجي

، ةبالمشكبلت الكاقعيٌ  ان مختص   ان كاقعيٌ  ان ر تفكيٌ التأمؿ  كيعدٌ ، في طريؽ تفكير الفرديحتاج التفكير 

حؿ ى لإـ عف طريقيا الكصكؿ يتفاعؿ بحيكية يت ان ناقد ان ري  تبصٌ  عقبلني ان  ان تفكير التأمؿ يعد ككذلؾ 

شكؿ غير مباشر يعتمد عمى القكانيف العامة ب ان مميز  ان عقمي ان نشاط التأمؿ دٌ يع، كما المشكبلت

 ة.لمظكاىر، كينطمؽ مف النظر كاالعتبار كالتأمؿ كالخبرة الحسيٌ 
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 :ميارات التأمل

 فيما يمي: ؿي مثٌ تأف ميارات التأمؿ ت (2012) الكبيسي كالجنابي ذكر

سكاء كاف  ،مككناتياالرؤية البصرية: كىي القدرة عمى عرض أبعاد المشكمة كالتعرؼ عمى  -

بحيث يمكف اكتشاؼ  ؛ح مككناتياكضٌ يي  أك شكؿو  ذلؾ عف طريؽ المشكمة أك إعطاء رسـً 

 .ان العبلقات المكجكدة بصريٌ 

كذلؾ عف طريؽ  ،كىي القدرة عمى تحديد الثغرات في المشكمة الكشؼ عف المغالطات: -

 .التربكيةٌ  أك تحديد بعض الخطكات الخاطئة في إنجاز المياـٌ  ،صحيحةالتحديد العبلقات غير 

عف طريؽ  محددةو  منطقيةو  ؿ إلى عبلقةو كىي القدرة عمى التكصٌ  الكصكؿ إلى استنتاجات: -

 .مبلئمةو  ؿ إلى نتائجى رؤية مضمكف المشكمة كالتكصٌ 

ك العبلقات الرابطة، لمنتائج أ ى منطقيٌ كىي القدرة عمى إعطاء معن   :مقنعةً  إعطاء تفسيراتً  -

 أك عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا. سابقةو  عمى معمكماتو  كقد يككف ىذا المعنى مبنيان 

المشكمة المقدمة كتعتمد  لحؿٌ  منطقيةو  خطكاتو  كىي القدرة عمى كضعً  :مقترحةو  كضع حمكؿو  -

  .لممشكمة المقدمة متكقعةو  عقميةو  تمؾ الخطكات عمى تصكراتو 

في  متكازفو  اتخاذ أسمكبو  (2017) حسب ما ذكر أبك عيطة كالشمايمة التأمؿ ب ميارةكتتطمٌ     

كمف ىنا  .فييا كمبالغان  تمؾ المشاعر قد تككف مكبكتةن  التعامؿ مع االنفعاالت السمبية؛ ألفٌ 

ؿ في: مراقبة أفكاره كمشاعره تتمثٌ  محددةو  خطكاتو  ؽى فٍ ير كى خص السٌ يتطمب التأمؿ مف الشٌ 
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كاالنفتاح عمييا كمعايشتيا بدال مف احتجازىا. باإلضافة إلى عدـ إطبلؽ أحكاـ سمبية السمبية، 

 .تديف الذات أك التكحد المفرط مع الذات

ز االنتباه المركٌ  :كىماف مف ميارات التأمؿ ليقظة العقؿ؛ ينكع (2014)الدحادحة كأظير     

 كاحدةً  يز االنتباه، كالتفكير في نقطةً عمى تركمؿ تأما االنتباه المركز فيش ،كالمراقبة المفتكحة

إحساساتو عمى عٌد التنفس لديو،  اإلنسافز يركٌ  كالكعي بيا كبتفاصيميا؛ كأف ليست ذات معنى،

يمكف أف نقكـ بيا بعد ثبات عقؿ اإلنساف ان متقدمة جد   فيي ممارسةأما المراقبة المفتكحة: 

   .ةالخارجيٌ تباىو، كانعزالو عف البيئة كتركيز ان كاستقراره،

 :العالج بالتأمل

يختار منيا الفرد ما يتناسب معو كمع حالتو،  تقنياتو  لمتأمؿ عدةى  أفٌ ( 2005)ذكر الزراد     

كالتخيؿ، كتأمؿ  س، كعممية التركيز، كترديد كممة التأمؿ الكجدانيكىذه التقنيات ىي: تقنية التنفٌ 

 اإلجياديمارسكف التأمؿ لخفض شدة  األفرادمف  كثيران  ، كتأمؿ المشي. كما ذكر أفٌ األكؿ

كبعث الحيكية  االسترخاءتعمؿ عمى تحقيؽ  ةن ميمٌ  ةن كعصبيٌ  ةن فيزيكلكجيٌ  أف لو نثاران إذ النفسي، 

قات بلركيز، كما أنو يساعد عمى إقامة عكالنشاط في الجسـ، كزيادة الطاقة كالقدرة عمى الت

  ة.كالضغكط النفسيٌ ر ص مف مشاعر القمؽ كالتكتٌ أفضؿ، مع التخمٌ 

تبادلية،  عبلقة بأنيا كالتعبير بيف التفكير التأمميٌ  العبلقة (2014) بيف الفتبلكم كىادمك     

يتكٌجب  نوإالشخص في مكقؼ معيف أك حادثة ما، أك يكتب في مكضكع، ف رى عبٌ يي  كمف أجؿ أف

لمعرفة السابقة عف ىذا المكقؼ المشكؿ كتحميمو لمعناصر المككنة لو، كاستدعاء ا فيـي  عميو
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تطبيؽ  ، ثـٌ مقنعةو كمرضيةو  ف طريؽ ذلؾ يصؿ إلى استنتاجات كحمكؿعالمكقؼ كتنظيميا، ك 

 . الحمكؿ؛ كىذه بطبيعة الحاؿ ىي مراحؿ لمتفكير التأمميٌ 

بالتأمؿ مف الطرؽ الممتازة، فالتقنيات المتبعة في  األفرادج عبل أفٌ  (2015)المكاتي كذكر     

كالتركيز  االسترخاءيا تساعدىـ عمى نٌ ، ألاألعمارمفيدة لمجميع كفي مختمؼ  العبلجىذا 

ـ المكجكد بل، فالتأمؿ يجعمنا نتعرؼ عمى السٌ إيجابيٌ  كقضاء كقت أكبر مع أنفسيـ لمقياـ بعمؿو 

منو أك التأثير فيو، كقد يصبح الفرد أكثر  االقترابيمكف لمعالـ الخارجي  البداخمنا في مكاف ما 

 .ـ داخموبلـ كيؼ يمكنو العثكر عمى السا تعمٌ ة إذحٌ بالصٌ  عان متٌ قكة كت

استدعاء المعرفة  أنو مف خبلؿ العبلج بالتأمؿ يتـٌ  (2014)الفتبلكم كىادم ذكر  ككذلؾ    

البحث  ما يحدث كالتفكير فيو، كالتساؤؿ كحبٌ  كؿٌ دراؾ ا  السابقة كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة، ك 

، كالمساءلة كافةن  األحاسيس، كاستعماؿ المشكبلتبحؿ  االستمتاعك ، االستطبلعكالتحقيؽ، كحب 

ر كالفيـ العميؽ، كالتصميـ كالمكاظبة عندما كالتبص   كاألصالة كاإلبداعكاستيضاح المشاكؿ، 

تجعؿ الفرد يمتمؾ مجمكعة مف الخصائص كالسمات التي  ،كاضحةو  تككف حمكؿ المشكمة غيرى 

التفكير التأممي ، فرأك التيكٌ  االندفاعص بالتقميؿ مف كتتمثؿ ىذه الخصائ تظير في سمككو

و يسمح بإعادة الفكرة كتمحيصيا، كالنظر إلييا مف جكانب متعددة، كعرض إنإذ  ،ضركرمٌ 

 األسبابالقائمة بيف ىذه العناصر، ككشؼ الفجكات بينيا، كمعرفة  العبلقاتعناصرىا ككشؼ 

 لممشكبلتضع حمكؿ ك  تربط عناصر الفكرة، ثـٌ التي  العبلقات خبلؿالتي أدت إلى النتائج مف 

  .المطركحة

ر كالقمؽ، شائعة لمتعامؿ مع التكتٌ  أصبحت كسيمةن ( 2015حسب المكاتي )تقنية التأمؿ  إفٌ     

أك  ز الممارس في شيء خاٌص تقنيات التركيز، حيث يركٌ  :األكؿ :فت إلى صنفيفنٌ كقد صي 
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، كالثاني كاحدةو  مركزيةو  انتباىو نحك نقطةً  حدث معيف أك صكرة أك صكت، كيحاكؿ تكجيو كؿ

راكده عندما يحاكؿ عدـ إصدار التي تي  كاألحاسيس األفكارر، حيث يعي الممارس تقنيات التدبٌ 

نفيف يستخدـ عمميات ، ككؿ مف ىذيف الصٌ األفكارنشط في  عمييا، أك أف يشارؾ بشكؿ األحكاـ

  .ةاألىميٌ التأثيرات بالغة جميع تمؾ  أفٌ  إال، مختمفة كلو تأثيرات مختمفةن 

كيزيد  ،الفكرمٌ  اإلجياديعمؿ عمى تخفيؼ ضغط  (التأمؿ) أفٌ  ى( إل2011أشار تكفيؽ )ك     

ة كاليدكء كالسكينة كيزيؿ فاء كالراحة النفسيٌ كالتركيز، كيضفي عمى العقؿ الصٌ  اإلدراؾ ةً مف حدٌ 

 .كيبعث عمى النجاح ،القمؽ كالخكؼ

 :الكتابة التأممية

 زمنيان، كالمتتابعة المتسمسمة األحداث كاألفكار مف مجمكعة( بأنيا 2014كيعرفيا الحارثي )    

عدة  كيستخدـ الفرد ،األحداثمؾ ت عمىمفرد لاستجابات كانعكاسات كانطباعات  في ضمٌ تتي تكال

الجدلية جبلت أك مبلحظات النقد ة أك السٌ اليكميٌ  كأة األسبكعيٌ  كالمذكرات أفكارهابة تلك أشكاؿ

  .أك الكاجبات الكتابية

بخصكص المعمكمات كالبيانات الحقيقية التي  ان لغكي ان بأنيا ليست تقرير  (الكتابة التأممية)ؼ عرٌ تي 

ة التي تدعميا تجاه باألدلٌ  عات كاآلراء كالمشاعر مدعمةن عف التكقٌ  نكاجييا، بقدر ما ىي تعبيره 

أبعاد  ةى ثبلثتشمؿ ( أف الكتابة التأممية 2010كذكر بشارة )الخبرة أك التجربة التي تيعرض، 

 :كىي

ىك ؛ فما كصياغتو عيد اختيار الحدثالفعؿ(: فالتأمؿ عندما يي  ردٌ ) / االنفعاليٌ عكرمٌ عد الشٌ البي  .1

 د لديو تجاه الخبرة أك الحدث؟الشعكر الذم يتكلٌ 
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الحدث أك الخبرة االرتباط بالمكضكع(: يتساءؿ المتأمؿ الذم يعيش ) / التفكيرعد المعرفيٌ البي  .2

النقاط )اآلراء( البديمة المتكافرة لديو؟ ما التغيرات )التحسينات( أك الحمكؿ  ىيكيفيمو، ما

 التي يمكف طرحيا اعتمادان عمى الخبرات التي حصؿ عمييا.

المسؤكلية(: فالمتأمؿ لمخبرة أك الحدث يحصؿ عمى المعرؼ، فكيؼ )/ العمؿعد الحركيٌ البي  .3

 في الحياة العممية. يمكف االستفادة منيا

الكتابة التأممية ىي استجابة األفراد لمخبرات كاآلراء ف ( أNaber, 2011) كيضيؼ نيبر   

كما أنيا استجابة لؤلفكار  ،الحياة العممية مفأك لممعمكمات الجديدة المكتسبة  ،كاألحداث

الكاقع كاألحداث كالمشاىد ة، كمف خبلؿ الكتابة التأممية تظير القدرة عمى كصؼ كالمشاعر اليكميٌ 

ضافة اآلراء ككجيات النظر كاالنطباعات الشٌ  ،كالذكريات كاألفكار ة كالمشاعر خصيٌ كا 

 ة بو.خاصٌ  تأمميةً  فرد بكتابةى  كالمعتقدات، بحيث يمتاز كؿٌ 

 ، كىي:الكتابة التأممية تتككف مف ثبلث صيغو  ( إلى أفٌ 2010يشير بشارة )    

مة ىي إعادة اختبار لما حدث، كما أنيا تصنع المشيد أك المكقؼ الفقرة التقديمية: فالمقد .1

 مف خبلؿ إعطاء المعمكمات الحقيقية كالكاقعية.

دمت، ما الذم تشعر قي  أك تجربةو  ع مف خبرةً جسـ )جسد الكرقة(: حيث كضع ما ىك متكقٌ  .2

ف بحيث تتيح لمشخص اآلخر أ ؛، استخداـ عبارة )أنا(ان كاضح كمحدد بو كتبلحظو بشكؿو 

 يء الذم تتأمؿ بو.عف طبيعة الشٌ  النظرى  يرل ما تراه أنت بغٌض 

الخبرة أحدثت تأثيران في ذاتؾ، ككيؼ  كيؼ أفٌ  ىك ىناىا مقدمة فقرة نيائية: كما ييمنا .3

 ؟ستجعمؾ أفضؿ
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 :النظريات التي تناولت التأمل

 (Harrison & Bromson, 1982) نظرية ىاريسون وبرامسون

)عيسى  خبلت في التفكيرى نكعيف مف التدٌ عنصران أساسيان لمتفكير كتتبنٌ  (التأمؿ)ىذه النظرية  د  عتي 

 :كىما (2018كطكباسي، 

 كالتفكير  المثاليٌ ، كالتفكير المختمفةتحتو أنكاع التفكير  ندرجي تالذم  التداخؿ الثنائي

 ، كالتفكير العمميٌ الكاقعيٌ  كالمثاليٌ  المثاليٌ  ، كالتفكير التركيبيٌ الكاقعيٌ  كالتحميميٌ  التحميميٌ 

، كالتفكير التركيبيٌ  كالتحميميٌ  العمميٌ  ، كالتفكير التحميميٌ العمميٌ  المثاليٌ ، كالتفكير الكاقعيٌ 

 .العممي التركيبيٌ 

  كخبراتو، حيث  كفؽ نظرتو المستقمةنراءه ف الفرد خبللو يككٌ كالذم مف الثبلثي التداخؿ

كالمكضكعات  لؤلشياءالثنائي بالقدرة عمى التأمؿ العميؽ  يتميز عف الفرد ذم التفكير

 بناءن عمى خبرتو الذاتية. 

 (Schon, 1983شون ) نظرية

أف التأمؿ يقكـ بحكار ما بيف فكر الفرد كفعمو، ( 2016حسب ما ذكر أبك سميـ ) يرل شكف    

ما اكتسب كحكؿ ما كاف يجب أف يكتسب مف الخبرات  تدريبو ليسأؿ نفسو حكؿ خبلؿف كم

 ة ىي: مف خبلؿ ثبلث مراحؿ تأممية رئيسيٌ  ذلؾ كتحسينيا كيتـ

 عممية قبؿ تطكيرىا المرغكب الحالة مبلحظة عمى الفرد ؿ بقدرةتمثٌ ي: ك جل العملأالتأمل من 

 الممارسة الفعمية.
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 بفاعمية، المياـ بيدؼ إنجاز الممارسةعممية  خبلؿكيتـ ىذا التأمؿ  أثناء العمل: في التأمل

كيظير مف خبلؿ ذلؾ القدرة عمى اتباع األساليب المناسبة لطبيعة المكضكع كاألىداؼ 

 المكضكعة كطبيعة المتأمؿ.

عؼ مف خبلؿ تحميؿ السمكؾ كاطف القكة كالضٌ تحديد مى عف طريؽ : يظير ذلؾ التأمل بعد العمل

التي تـ كضعيا ك  أك تعديميا أثناء التنفيذ، كيظير في القدرة عمى استبداؿ أك الخطط في كتقكيمو

 ع.لتناسب اليدؼ المتكقٌ 

 (Solomon,1984) نظرية سولومون

مف  اإلدراكيٌ  التصكرٌ  عمى تنمية (2017) السرام كعباسحسب ما ذكر  النظرية ركزت    

مترابطة كما  غيرىذه المستكيات  ، كأفٌ التجريدمٌ  ر التأمميٌ التصكٌ  مستكيات، نخرىا ثبلثة خبلؿ

رة إلى التأمؿ ياف بالضركٌ ال يؤدٌ  ر الرمزمٌ كالتصكٌ  ر الكاقعيٌ التفكير التأممي: فالتصكٌ  يقتضيو

ح كيؼ التجريدم، كال كيؼ يككف، كال تكضٌ  ر التأمميٌ نليات التصكٌ  ، كما أنيا ال تبيفي التجريدمٌ 

 .يككف التأمؿ عميقان كمنضبطان 

 (Kagan, 1988) ظرية كاجانن

 االندفاعي األسمكبى كاجاف استند في نظريتو عمى ربطو  أفٌ  (2018عيسى كطكباسي ) كذكر    

عمى  المكاقؼريع عمى السٌ  صاحب الردٌ  إلنسافى الإ، حيث نظر المشكبلت بأسمكب حؿٌ  التأمميٌ 

 ،دكف استخداـ التأمؿ الكاعي ذىنيةو  اندفاعية خالصة تنتج عف ردكد أفعاؿو  أنو إنساف ذك سمةو 

كل في التفكير في ألنو يتأمؿ كيترٌ كذلؾ  ؛الذم يتأنى في إصدار استجاباتو اإلنسافبعكس 

عزل إلى معرفة خالصة تي  سمة تأمميةو  اذ دٌ إف ىذا الشخص يعإذ ؛ االستجابةقبؿ إرساؿ المكاقؼ 
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 د ىاتاف الٌسمتافتع، كبالتالي كقؼالممع  المبلئمةكتنفيذىا بالطريقة  المناسبةالعمميات الذىنية 

 .فالمعيٌ  المكقؼسمكؾ الفرد في  افدتحدٌ  متافال ما" ىالتأمميةي  " ك"السمةي االندفاعيةي  "السمةي 

 (Peterson & Clarks, 1988) رك وبيترسونال نظرية ك

عيسى  كما أظير، الثبلث يامع نظرية شكف في جكىرىا مف حيث مراحمىذه النظرية تتفؽ 

ممارستو مف أجؿ  ممارسة العمؿ ثـ مراجعة ما تـٌ  : المبلحظة ثـٌ ( كىي2018)كطكباسي 

بالمعرفة  رؾ كبيترسكفبلكاه مٌ اه شكف مرحمة التأمؿ مف أجؿ العمؿ سى مٌ العمؿ، فما سى 

جرائية، كالتأمؿ بعد العمؿ يتفؽ مع أثناء العمؿ يتفؽ مع المعرفة اإل في ة، كالتأمؿيالتصحيح

 .المعرفة فكؽ المعرفية

 :ةرطان واالضطرابات النفسي  مرض الس  

مف االضطرابات الخطرة، كذات  ىي االضطرابات النفسية أف (2010)الزىراني كيكنس أظير 

مبي في فاعمية أداء األفراد، كىي ناجمة عف تفاعؿ الفرد مع بيئتو المادية، التأثير السٌ 

 .ةخصيٌ كاالجتماعية، كالنفسية، كمف بينيا سمات الشٌ 

 الشعكر عف ينتج سمككي أك سيككلكجي نمط بأنو (النفسي االضطراب)( 2005عرؼ زىراف )يي ك 

 أك العقمية لمميارات الطبيعي النمك مف جزءنا يعد كال الفرد يصيب الذم العجز أك بالضيؽ

 تنجـ كىي العيادية، الناحية مف لمتحديد القابمة المركبة األعراض مف مجمكعة كىك . ةيالثقاف

 تبدالت افقياتري  كقد كالجسدية، كالكراثية كاالجتماعية النفسية العكامؿ مف مكالفة مجمكعة عف عادة

 . االجتماعيٌ  المحيط مع التعامؿ في ظاىرة سمككية شذكذات أك عضكية
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مف  يفً بالخكؼ كالقمؽ الدائم حياةو  حالةٌ ( 2019صبلح ) فى سب ما بيٌ حى كيسبب سرطاف الثدم     

مع اإلصابة بالمرض في  ةً كاالجتماعيٌ  النفسيةً  المجيكؿ كالمعاناة، كتتزامف عدد مف المشكبلتً 

ردكد فعؿ نفسية كاجتماعية تتفاكت مف  األمراض الجسميةي  نتجى المألكؼ أف تي  معظـ الحاالت، فمفى 

كؿ و كمؤشر أف  كاالطبلع عمى شخص آلخر، كىك مؤشر عمى الصمة القكية بيف الجسد كالنفس

كاحد منيما يؤثر في اآلخر كيتأثر بو. كفي ظؿ تمؾ الحالة تحتاج المرأة المصابة عف أىمية دكر 

إلى الدعـ كالمساندة مف األسرة كاألصدقاء مف  المرض، كما تحتاجي  المؤسسات المعنية بيذا

ؾ كمؤسسات الدعـ النفسي كاالجتماعي. كلعؿ أبرز ما تحتاجو المرأة المصابة في تم ،حكليا

 لتشعر بالراحة كالطمأنينة. االجتماعيةالحالة ىك المساندة 

ردكد الفعؿ النفسية تختمؼ عند المرضى المصابيف بالسرطاف ( أف 2016كذكر مصطفى )    

نتيجة لنكع السرطاف كمكانو كإلمكانية النجاة منو، فيميؿ البعض إلى تحدم المرض كالرضا 

خمص كالشفاء منو، كفي المقابؿ يميؿ البعض اآلخر إلى بالقدر، كبذؿ أقصى قدراتيـ النفسية لمت

 كالقمؽ كاالكتئاب. التجنب كاإلنكار كاليأس كالعجز كالخكؼ

 لممريض النفسيةعمى الحالة  سمبان ( 2014مزلكؽ ) حسب ما ذكر يؤثر مرض السرطاف ك     

 المستمرة، المبرحة اآلالـ بسبب بالحياة التمتع مف يمنعوأكثر مف أم مرض عضكم نخر، حيث 

 فمربض، عصبية أكثر كيصبح سمككو، فيتغير القريب بالمكت كاإلنذار الجسماني، كالتشكه

 كاالكتئاب المستمر المكت قمؽ ارتفاع كأخصيا، كعقمية نفسيةالسرطاف يتعرض الضطرابات 

 يقكداف فيٍ ذمكاإلشعاعي ال الكيميائيالعبلج  نظرا لصعكبة االنتحار، حد إلى بالمريض يصؿ الذم

كما ينتج عف  رطاف، أحد األعراض المصاحبة لمرضى السٌ  كىك عؼ الجنسيأك الضٌ  إلى العقـ
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 الكظائؼً  ضعؼ إلى إضافةن  ،المربض شكؿ تغير إلى يافيؤدٌ  أنيما، كما نفسية ذلؾ مف نثارو 

 .كاالنتباه العصبية ةالنفسيٌ الكظائؼ ك الذكاء، الذاكرة،  خاصةو كب ،المعرفيةً 

سرطاف الثدم بشكؿ مرضى ك  ،رطاف بشكؿ عاـمرضى السٌ  ( أفٌ 2016مصطفى )ذكر ك     

كذلؾ ألف ىنالؾ مف العديد مف المخاكؼ حتى بعد شفائيـ التاـ مف المرض،  كفيعان خاٌص 

 كىيئتو المرض الجسمية مما يجعميـ يكاجيكف صعكبة في التكيؼ مع شكؿ الجسدبعض اثار 

التغيرات المرتبطة بالمرض أك التغيرات الناتجة عف عممية كرة الجديدة الناتجة عف كمع الصٌ 

الحزف كالقمؽ أسرل مما يجعميـ  العبلج، كتزداد مخاكفيـ مف أنيـ لف يعكدكا كما كانكا سابقان 

 .كاالكتئاب

عكامؿ نفسية تظير باستمرار عند المصابيف بالسرطاف  ةجكد أربع( إلى ك 2008كأشار معاليـ )

 :كىي

 السرطاف ظيكر قبؿ كىذا المصاب، حياة في جدا ىامة مكانة لو شخص فقداف، 

 محيطو تجاه عدكانيتو عف التعبير عمى الشخص قدرة عدـ. 

 السرطاف ظيكر لحد حبلن  يجد كلـ الكالديف أحد صكرة مع عبلقة لو مبكر، صراع كجكد. 

 ة.ظاىر  كجدانية نفسية اضطرابات كجكد 

 :لممصابات بسرطان الثديأنواع االضطرابات النفسية المصاحبة 

 اضطراب التكيف:

تسبب في مجمكعة مف االستجابات المعرفية االنفعالية  السرطاف( أف 2015بيف شدمي )    

ممكف يظير ذلؾ مف خبلؿ  إذ مستكل كظيفي ىالمصاب الحفاظ عمى أعم يحاكؿك كالسمككية، 



  

23 
 

ضركرة  كبالتالي االستقبللية،األمراض السرطانية ينتج عنيا فقداف  المصابيف كما أف استجابات

الخضكع إلى أنكاع متعددة مف الفحكصات كالعبلجات، يتأثر الدكر االجتماعي لممصاب كبيذا 

مف الصعب كضع حدكد مكضكعية لما ىك عادم أك متكقع. إنو مف الميـ عدـ إىماؿ ىذه 

ف ىذه االضلاالضطرابات لما  طرابات ترفع يا مف تأثير عمى حياة المصابة اليكمية خصكصا كا 

 األعراض) االستجابة ما يميز اضطرابات التكيؼ، إف، مف احتمالية االنتحار لدل المصابة

صعب كضع حدكد فمف المفجر )عامؿ مقمؽ(. فيما يخص السرطاف   مقمقان المرضية( تتبع عامبل

مكضكعية لتساعد عمى تحديد االستجابات العادية مف تمؾ المرضية كما يصعب في ىذا المجاؿ 

ف ، أـ مف طرؼ الطبيبقيٌ استجابات المصابات غالبا ما تي  فإف كضع محددات خاصة، كلذلؾ

اضطرابات التكيؼ ترفع مف خطر االنتحار كمحاكالت االنتحار. كما أف اضطرابات التكيؼ 

 ة.درجة الخطكر  ىمضاعفات اإلصابة إلتسيـ في 

 :الحصر

حدث يتعرض لو الشخص في االضطرابات الحصػرية عبارة عف ( أف 2017كعرؼ عركج )

أك خطر مميػت كيضـ كؿ طبيعة كارثية أك إنسانية،  ،يؤدم بو إلى الشعكر بالمكت بحيث حياتو

نما إجياديعني ىذا أنو ليس إجيادا يك  يعاني الفرد أعراضا مستمرة مف ـ، ك كجد صاد محدد ميا كا 

تتضمف ىذه األعراض الحصر أك الحصر المتزايد الذم لـ يكف مكجكدا قبػؿ الصدمة، فقد 

كيستتبع ذلؾ ظيكر اليأس ، الصعكبة في الخمكد إلى النكـ أك البقاء فيو بسػبب الكػكابيس المتكررة

نكار لممرض، كما يمجأ نخركف إلى الصمت  باعتباره حماية كالشعكر بالحصر، تشاؤـ، خكؼ كا 

 العبلج.  رة ما بعػدكقد يمتد االكتئاب إلى فت ،لمقربيف كحماية ألنفسيـ مف المرضلؤلشخاص ا
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استجابة لمخطر الذم يسببو السرطاف )الشؾ، بأنو  (الحصر)( 2015يعرؼ شدمي )ك     

عر ذكيؼ كالذم يؤدم إلى اإلصابة بػالالحصر الناتج عف اضطرابات التك  (المعاناة، المكت

تشخيصو، النفسي، تغيرات، ىمع قد يحصؿ لمفرد، تدكـ لفترة مؤقتة كتككف مرتبطة بالسرطاف، 

عبلجو. الحصر الناتج عف اضطرابات القمؽ )قمؽ عاـ، رىاب ...( كالذم في الغالب يسبؽ 

تؤثر عمى الكظيفة  التي يسبب معاناة دالة إكمينيكيا ،ان إذا كاف الحصر مفرط ظيكر السرطاف

إىماؿ حاالت الحصر التي يعاني منيا المصابكف  فكما أالنفسية، االجتماعية، المينية 

اف، تؤدم إلى ظيكر مضاعفات لعدـ الخضكع لمعبلج كعدـ تقبمو: تأخر المصاب في بالسرط

، التكقؼ عف العبلج، فقداف الثقة في الطبيب أك في العبلج كانعزالو فحص، تجنبوالى الالحضكر 

 المستخدـ. زيادة في األعراض

 :االكتئاب

عمى مجمكعة  (2015حسب ما ذكر كىيبة ) السرطاف عند المرض اكتئابيومؿ اضطرابات تتش

مف متبلزمات السريرية تتميز بمظاىر كجدانية كمعرفية، عصبية إنباتية، كعبلمات كأعراض 

سمككية. كتشمؿ ىذه العبلمات كاألعراض المزاج المكتئب، كنقص الطاقة، كنقص الدافعية، 

، فقداف الشيية، كا المتشائمة نعداـ التمذذ، كالتقييمات تضاءؿ الرغبة الجنسية، كاألرؽ أك فرط النـك

التفكير يمجأ المصاب الى دة قد ا، كحكؿ المستقبؿ. في الحاالت الشديتيحكؿ قيمة الذات كقدرا

 .ك ظيكر ىكامات )اليبلكس( لدل المريضأاالنتحار  يف

عمى أنو أزمة تتسبب في  (2015حسب شدمي ) مف الضركرم اعتبار السرطافك     

كؾ، المزاج االكتئاب عند المصابيف بالسرطاف، ىذا األخير لو تأثير مباشر اضطرابات تمس السم

. كتجدد اإلشارة الى أف عمى جكدة حياة المصاب عمى قدرتو تحمؿ عمة خضكعو لمعبلج
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مباشر عمى تطكر المرض، ما يشير إلى أىمية الكقاية. تشخيص النكبات الكبرل  اتأثير لبلكتئاب 

ف بأعراض ثانكية مع استمرارية ييف يككناف مصحكبيلبلكتئاب يحتاج إلى كجكد عرضيف أساس

أعراض عمى األقؿ تمثؿ  ةىذه األعراض في الزمف. مجمكع األعراض الضركرية ىي خمس

 اج مكتئب )كمستمر(، فقداف المذة، االىتماـ، الرغبة فيىي: مز ك أعراض االكتئاب األساسية 

يصعب تمييز األعراض الجسمية الناتجة عف االكتئاب عف تمؾ الناتجة عف ، ك ممارسة النشاطات

اضطرابات معرفية أك اضطرابات في الكزف(  السرطاف كالعبلج )تعب، فقداف الشيية، فقداف

، تراجع الميبدك  .النـك

 النفسية الصدمة

تبدأ عند  كأكالىا بحيث النمك ما بعد الصدمة مف اىـ التطكرات ( أف2017كذكر كعبر )    

دراكو لمحدث ىك  مريض السرطاف، إذ يتمقى المريض خبر الصدمة بالمرض، كتفكير اإلنساف كا 

الذم يحدد طريقة االستجابة لممرض بناءن عمى خبرتو كمعرفتو السابقة عنيا، فإما أف يككف إدراكو 

ما أف يككف تفكيره سمبيان يؤدم  إلى استجابات لممكقؼ منطقيان فيككف لديو استجابات منطقية، كا 

 غير منطقية.

بالخكؼ مف المكت كمف المعاناة، يرتبط  السرطاف يرتبط مباشرةن  ( أفٌ 2015كأظير شدمي )    

أثناء اإلعبلف عف اإلصابة  كفي أيضا بتدىكر في الجسـ، كبفقداف السبلمة الجسمية كالنفسية.

لممصابة التي  الدكر العائميٌ ك  األخذ بعيف االعتبار الكضع االجتماعيٌ  بسرطاف الثدم يجب دائمان 

باإلضافة إلى الخكؼ مف التشكه مف فقداف االنكثة، الخكؼ مف االستئصاؿ،  ،تظير عدـ الراحة

 ،بالنسبة لممرأة، مع صعكبة في تقبؿ التشخيص مع الخكؼ مف العبلج ىاـمف فقداف عضك 

كما أف ة. أة الجسميٌ لما لو مف أثار جانبية تمس صكرة المر  ان خصكصا إذا كاف العبلج كيميائي
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اإلعبلف عف اإلصابة بالسرطاف يؤدم إلى اإلصابة بصدمة نفسية بسبب التصادـ الذم يسببو 

طبيعة تطكر ما بعد الصدمة، نسبة انتشاره كالتنبؤ بو الخاص بالسرطاف  فٌ إ ،المعيشي الكاقع في

ة مف الكؼ الصدمة النفسيٌ تجميات ك  .مشابو لبقية المكاقؼ المقمقة كالمؤلمة التي قد يعيشيا الفرد

الذىنية( فيما ال يمكف  أمبلتالناتج عف المفاجأة كالصدمة عدـ القدرة عمى التفكير )غياب الت

ى باالنفجار سمٌ ما يي  تكلدبعد رحمتو الطكيمة مع العبلج بدكف ركح فيفيصبح الجسـ التفكير فيو 

 .ة ما بيف النظاـ كالمضمكف، دمار التداعيات النفسيٌ النفسيٌ 

 :العالج النفسي  

رضو يعني مأثناء فترة  في لممريض النفسيٌ  لعبلجمحاكلة فيـ ا فٌ ( أ2017ذكر باىي )    

ي نياية األمر يجب التفكير في نكعية فبية المحيطة بو، فكبالفرقة الطٌ  ،اإلحاطة بالمريض نفسو

 ،ألنيا أساس العبلج الناجح في الحصص المقبمة ؛ص الفترة العيادية األكلىىذه العبلقة فيما يخٌ 

ع لمكاصمة فإنيا ستتشجٌ  ،حسنان  منذ البداية لقيت المريضة استقباالن  فإذا كانت ىذه العبلقة جيدةن 

 بعدـ الراحة فيذا ما سيخمؽ شعكران  لـ تيقابىؿ المرضية بعبلقةو حسنةو كمعاممةو طبيةو  العبلج أما إذا

 .ةر مف الحصص العبلجيٌ الرغبة في النفك  كبالتالي

العبلج يسػعى بأشكالو المختمفة بما فييا  ( 2017حسب ما ذكر عركج ) فالعبلج النفسػيٌ     

المعمكماتية االجتماعية ك كأساليب الدعـ لتمبية االحتياجات النفسية ك  ،ك األسرمٌ  الفردم كالجماعيٌ 

مػكذج العبلج النفسي المكثؼ إذ مع مػريض السػرطاف ن بع العبلج الفردمٌ رطاف، كيتٌ السٌ  ىلمرض

القياـ يحاكؿ المعالج التركيز عمى قضايا محددة يكاجييا مريض السرطاف بدال مف محاكالت 

أثناء  في ك لعؿ مف بيف أكثر المسائؿ شيكعا ك التي تظيرة، بتحميؿ طكيؿ المدل لمشخصي

أك الخكؼ مف فقداف  العبلج الفردم ىي ظاىرة الخػكؼ مػف عكدة األعراض أك األلـ أك المكت
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أعضاء مف الجسـ كنتيجة لعمميػات جراحيػة إضافية، إضافة إلى األضرار التي قد يمحقيا 

المرض بالنشاطات الحيكيػة لممريض كبالصػعكبات المختمفة التي قد يكاجييا في مكاف العمؿ 

 .ك كذلؾ مشكبلت التكاصؿ مع العائمة ،كالمشكبلت عمى صعيد العبلقات االجتماعية

المشكبلت المتمثمة في اآلثار السمبية الناجمة عف سرطاف الثدم ( 2015كلخص شدمي )    

مف العكاطؼ  تصبح كؿٌ  اة المتبادلة، كعمييخصيٌ عبلقات الشٌ االكتئاب كاضطراب الك القمؽ، ب

ة إلى الرعاية، كقد تزايد بحث عمماء النفس عف األساليب العبلجيٌ  ماسةو  كاالنفعاالت في حاجةو 

بيـ  ةي الخاصٌ  المنابعي  يذا النكع مف اإلصابة الذم ييدؼ إلى المساندة مف حيثي بة الخاصٌ 

ف، ، االجتماعييٌ يٌ بٌ ة الفريؽ الطٌ لميمٌ  مسايرةه  أساسيةي  العبلجات النفسية عمميةي  كضعفيـ. إف

أعطي لكقاية المعاناة النفسية الشديدة كالتكفؿ  ان كبير  ان ىناؾ دكر  فإ، بحيث المرضىجمعيات 

النماذج النفسية العبلجية ىي النمكذج النفسي التحميمي كالتي  إفٌ كعمى العمكـ فضيؽ النفسي. بال

 ،كثيرا ما تككف متأثرة بنشاطات ال شعكرية ،الحالة في مكاجية السرطاف ةشيتعتبر إف معا

ضيو، كىك المنيج األكثر استعماال في أكركبا كخاصة فرنسا، إال أنو تاريخ الحالة كمااستدعت 

غالبا ما يعرؼ القميؿ مف االنحرافات مف حيث أساليب التطبيؽ كذلؾ نظرا لطبيعة المرض 

مآؿ المصاب بالسرطاف قد  ىذا المنيج يحتاج إلى مدة زمنية طكيمة في العبلج، إال أف بمعنى أف

يعمؿ عمى بحيث المصاب  ال يكفر ىذا العنصر. أما المنيج السمككي المعرفي فغالبا ما يساعد

 .المنابع الشعكرية لممصاب فظة عف اندماج النفس كالجسد، كيعتمد ىذا المنيج عمىالمحا

العبلجات الخاصة باالضطرابات النفسية المتداخمة منذ اإلعبلف ( أف 2011كبيف باىي )    

الحصص العبلجية النفسية. فالحصص  كاالسترخاءعف المرض مختمفة باختبلؼ الحالة 

األكؿ صاحبو ألكسندر كقركدؾ  :فيف مختمفييا رأييؿ النفسي نجد فيالعبلجية المبنية عمى التحم
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فيك يشجع العبلقة بيف  يالمذاف يرياف أف المرض يدخؿ في صراع مع البلشعكر أما الثانك

كما يستعمؿ أيضا في المعالجة النفسية لمنساء المصابات بسرطاف الثدم ما ، الطبيبك  المريض

بحيث تجتمع النساء  ،ت مف طرؼ المرضى القدامىيسمى بالكقكؼ المعنكم مع المريضا

 .المرضشنيا مع ىذا المصابات في قاعة كاحدة تحكي المريضات القديمات عف التجربة التي عً 

 سرطان الثدي

لمتنكعػة، سرطاف الثدم في مقدمة أمراض السػرطاف ا( 2016شقراف كالكركي )كيصن ؼ      

كعمػى الػرغـ مػف كجػكد  ،سػكاء المتقدمػة كالناميػة عمػى حػدي البمػداف التي تصػيب النسػاء فػ

مػف بعػض مخػاطر اإلصابة بسرطاف الثدم، إال أف تمؾ األساليب ال  األسػاليب الكقائيػة لمحػدٌ 

، يمكنيا التخٌمص مػف معظـ الحاالت؛ إذ تكجد حػاالت ال يجػرل تشخيصػيا إاٌل فػي مراحػؿ متأٌخرة

مف الخكؼ كالقمؽ كالحزف، كبيذا  حياة المريضة؛ حيث يسبب ليا حالةن كييدد سرطاف الثدم 

 مستمرٌ  ، بؿ تبقى في حالة اضطراب نفسيو نفسيا   يصعب رؤية مريضة سرطاف الثدم مستقرةن 

 تكاصؿو  عبلقاتو  جراء التفكير الدائـ بالمرض كالنتائج المتكقعة. كما يؤثر المرض عمييا في إقامةً 

ة الزائدة، كشعكرىا بالخجؿ كاإلحراج جراء استئصاؿ مع المحيطيف بيا، نتيجة الحساسيٌ  اجتماعيٌ 

 .أحد ثديييا أك كمييما

 نسبة عبارة عف تكتؿ في الثدم مع العمـ أفٌ " بأنو (سرطاف الثدم( )2017كيعرؼ قركم )    

فقة لتشكؿ اضو المر اكتككف أكلى أعر  ،سرطانيةكليست  ،حميدةـ اىي أكر  مف التكتبلت%( 95)

 ".عمى الدـ محتكيةت مف الحممة االكـر كخركج أم إفراز 
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لخبليا الثدم حيث  غير الطبيعيٌ  عمى أنو النمكٌ  (سرطاف الثدم( )2017كتعرؼ عركج )    

ذا لـ تعالج في الكقت المناسب غير مسيطر عمييا مف قً  تنمك ىذه الخبليا بطريقةو  بؿ الجسـ كا 

كعادة ما تتجمع في العضك الذم تظير فيو المراحؿ  مف الجسـ،فإنيا تنتشػر في مناطؽ أخرل 

 .معينةن  أعراضان  األكلػى معطيػةن 

عبارة عف كـر خبيث، يتصؼ بتكاثر غير عادم عمى مستكل ( بأنو 2011كيعرفو باىي )    

عمى مستكل نكاة الخبليا، كالذم يسعى إلى إتبلفيا كتدميرىا.  خمؿو  دً الخبليا األصمية، بسبب كجك 

، ي معظـ األحياف يحدث سرطاف الثدم عمى مستكل القنكات المبنية فيسمى بالسرطاف القنكمفف

عندما يبدأ في ك  .ى بالسرطاف الفصيصيٌ سمٌ يي ك يحدث عؿ مستكل الفصكص الصغيرة بالثدم، أك 

دد الممفاكية المكجكدة تحت اإلبط، رطانية تصؿ إلى الغي الخبليا السٌ  فإفٌ  ،االنتشار خارج الثدم

 .باالنبثاث ىسمٌ ىذا ما يي ك في االنتشار إلى جميع الخبليا الممفاكية  المرض ي ىذه الحالة يبدأفف

 :أنواع أورام الثدي

 ( أورام الثدي إلى قسمين، ىما:2017َقسم ت العروج )

ر في األنسجة ال تؤثٌ ك  ،نتشر داخؿ الجسـتف مف خبليا غير سرطانية ال تتككٌ  :األورام الحميدة

يا بمثابة ن  إ، فيمكف القكؿ دة لمحياة، ك بتطبيؽ ىذا التعرؼ عمى الثدمميدٌ  عدٌ ليا، ك ال تي المجاكرة 

ا بأف معظـ أخرل عمم   خارج الثدم إلى أعضاءو  ، كلكف ال يمكنيا أف تنتشرى طبيعيٌ الغير  النمكٌ 

 .حميػدةن  دٌ أكراـ الثدم تع

ما تككف غدية  ، كغالبان بية الكرمية شيكعان األكراـ الظاىرية أكثر األشكاؿ التركي :ألورام الخبيثةا

تزداد اإلصابة بو مع التقدـ في  ا متكامبلن مف القنكات أك تشمؿ فص   محددةو  فػي منطقةو  تمكضعةن مي 
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الثبلثيف كالخبليا المككنة لمكـر ىي خبليا سرطانية تنقسـ لتتكاثر كتدمر  ة بعد سػفٌ العمر خاصٌ 

مف الجسـ  متفرقةو  تعالج ك تنتقؿ مع مركر الكقت إلى أنحاءو لـ  الخبليا كاألنسجة المجاكرة إذا

لى إيحتاج  ىذا االنقساـ غير الطبيعيٌ  ا بأفٌ عممن ، أك النظػاـ الميمفاكم الدمكيػةً  الػدكرةً  بكاسػطةً 

إلى تأثير  إضافةن  م إلى استنفاذ طاقة الجسـ التػي يحتاجيا إلتماـ عممو الطبيعي  مما يؤدٌ  طاقةو 

، فسرطاف الثدم ىك )الكـر الخبيث في عمميا م إلى خمؿو ما يؤدٌ مٌ  ،جاكرةلخبليا المالكـر عمى ا

 :الذم ناـ في خبليا الثدم

 أسباب ظيور سرطان الثدي

 ( أٌف ىناؾ عدة عكامؿ تسبب ظيكر سرطاف الثدم تمثمت في:2018ذكرت ناصر )

  حيث كشفت بسرطاف الثدم  مضطربةو  بطريقة الجيناتبعض  تحكؿى  : إفٌ الجيناتعامؿ

 رطافبب ظيكر ىذا النكع مف السٌ بعض الدراسات عف بعض الجينات التي تسٌ 

  ٌحيث ترتفع نسبة اإلصابة بسرطاف الثدم عند بعض العائبلت حيث إف  :العامؿ الكراثي

 سرطاف الثدم ىك كراثي% 20 حكالي

 :انية الكامنة كتحكليا ىناؾ بعض اليرمكنات التي تثير الخبليا السرط العامؿ اليرمكني

 . ىرمكف استركجيف :كىيكنشطة متحكلةو  إلى خمية سرطانيةو 

  ٌالمرضة ليا تأثير فعاؿ في ظيكر كتطكر ىذا العكامؿ النفسيٌ  العكامؿ النفسية: إف 

مكاقؼ ضاغطة كصدمات نفسية خبلؿ مرحمة لغالبا ما تتعرض المريضات ك  كتطكره،

 .بعد ظير تأثيرىا فيمابحيث يالطفكلة 

 الحمؿ ، المرأة ما زاد سفٌ ف: يزيد احتماؿ اإلصابة كمٌ السٌ مت في تمثٌ  عكامؿ أخرل

- .ر: يكثر احتماؿ اإلصابة عند المرأة التي تحمؿ بعد الثبلثيف أك لـ تحمؿ أبداالمتأخٌ 
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 .سنة كاستمرارىا بعد الخمسيف 12يرية قبؿ سف اليأس المتأخر: أم تبدأ الدكرة الشٌ 

 .الكزف المثاليٌ  %( عف40) إذا زاد كزف المرأة ويزيد احتماؿ حدكثمنة: يمكف أف لسٌ ا

 :ض سرطان الثدياأعر  

 ( وىي2015أعراض السرطان تقسم إلى قسمين كما ذكر فاتح )

لممرأة التي أصيبت بسرطاف  ة تظير عمى الجسد الخارجيٌ األعراض الجسميٌ :ةجسمي  ض اأعر  -

تحت  في الثدم أك تحت اإلبط، كظيكر كرـو  الثدم، كمف أبرز تمؾ األعراض شعكر المرأة بألـو 

اإلبط، كما قد تظير أعراض مثؿ كجكد كتؿ في الثدم نفسو، أك دخكؿ الحممة إلى الثدم، مع 

 تغيرات في الحجـ  إفرازات عمى شكؿ سائؿ أك دـ مف الحممة، كأمٌ 

االكتئاب ك  المريضةج امب مز تقٌ ( في 2008ساعدم )ال: تمٌثمت حسب ما ذكر نفسيةض ار أع -

ف يف مبلزميعنصر  يصبحافف يكالتكتر المذ الضيؽك  جدا في بعض الحاالت شديدا ككفيالذم 

 قد تصاب بالكسكاس القيرمٌ ، ك المربض شخصيةب كاضح في ااضطر ك  المريضةلكؿ تصرفات 

العبلج حتى كلك كاف  إيقاؼ الطبيبقد يطمب مف ك  العصابية األعراضمف  امكغيرى ايكبفالأك 

 .العبلج فعاالن 

لمرض، ا، كالتي ترافؽ تيةر النفسية االاألعراض كالمظاى( 2009بينما أضافت سعادة )    

كالتي تظير عف شعكر الفرد بالقمؽ كاالكتئاب، كانعداـ في صعكبة تقبؿ صكرة الذات مع كجكد 

التكافؽ مع المكاقؼ كاألحداث، كانخفاض مفيـك الذات، باإلضافة إلى العجز  عف المرض، فضبل

في إقامة العبلقات االجتماعية، كازدياد حالة الشعكر بالحزف كاألسى نحك الذات، مع انخفاض 
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الطمكح، كالنظرة التشاؤمية نحك الحياة، كالعجز عف تككيف عبلقات أسرية سكية، كعدـ الشعكر 

 .خريفنحك اآل باأللفةً 

التية حسب ما ذكر ما تصحب اإلصابة بالسرطاف األعراض ا باإلضافة إلى ما سبؽ كثيران     

ـي ، ك الذات صكرة تقبؿ في صعكبةه  ي(: كى2011باىي ) ، األحداث مع التكيؼ عمى القدرة انعدا

في بناء العبلقات  عجزي ، ك الذات تقدير درجة انخفاض، ككذلؾ الذات نحك الذنب بالحزف الشعكرك 

 في األمؿ غياب مع العميؽ الحزفك  المزاج رغي  تى ، ككذلؾ البكاء نكباتك  األرؽ، ك االجتماعية

 الشريؾ كره، ك المرض معاكدة مفك  العبلج قاعات مف الشديد الخكؼ، كما يظير المستقبؿ

 .الجنسيٌ 

 :تفسير األعراض يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ منيا فٌ ( أ2008كذكر تايمكر )

  ٌيفو معػٌ  مؽ بإصابتيـ بمرضو يتعٌ  شخصيٌ  ابقة: فاألشخاص الذيف لدييـ تاريخي الخبرات الس 

مف األفراد الذيف ال يكجد في تاريخيـ المرضي ما يشير إلى  خطكرةن  كف حالتيـ أقؿٌ يعػدٌ 

المرض بمدل شيكعو بيف معارؼ معنى  كيتأثرابؽ، فػي السٌ  نفسيا تعرضيـ لمحالػة

 .خص، أك مف ىـ في مستكاه الثقافيٌ الشٌ 

  ٌمكف عكنيا، في حيف قد يضخٌ ات: فاألفراد قد يتجاىمكف األعراض التي ال يتكقٌ التكقع

 .عكف حدكثيااألعراض التي يتكقٌ 

  درؾ األعراض التي تؤثر في األجزاء الميمة جدا في الجسػـ، فػي خطكرة األعراض: تي

مف تمؾ التي تؤثر  االنتباه الستدعاء، كأكثر ميبل حياف عمى أنيا أكثر خطكرةمػب األأغ

ذا تسبب العرض في األلـ فإنو سيقكد الفرد إلى  في األعضاء األقػؿ أىميةن  في الجسـ، كا 

 .البحث عف العبلج بسرعة أكبر مما لـ يكف مسببا لؤللـ
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  المرض التي يتـ اكتسابيا مف التمثيبلت المعرفية لممرض: أم المدركات المنظمة عف

كا ة، كمف األسرة كاألصدقاء، الذيف تعرضٌ خصيٌ خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، أك مف الخبرة الشٌ 

لخبرة اإلصابة بمرض معيف كتتراكح المخططات الذىنية المتعمقة بالمرض بيف الغمكض 

الناس عندما ر في ردكد أفعاؿ التامة، كىي تؤثٌ  كالدقػةػمكلية الدقة، إلى الشٌ  كعدـالتاـ 

 ضكف لؤلعراضيتعرٌ 

 :مراحل تطور سرطان الثدي

 :بما يميمراحؿ تطكر المرض  (2017حٌدد عركج )    

أك  القنػاة داخػؿ فقػط كاحػدو  مكافو  في السرطاف ينمك الحالة ىذه في: فرالصٌ  المرحمة .1

 .الميد في سرطانيان  كرمان  ىكيسمٌ  صمةيك الحي 

 كليس مصابة غير الممفاكية سـ( كالغدد 2) مف أقؿ الكـر حجـ فيكك  األكلى: المرحمة .2

 .الجسـ في ىنػاؾ انتشار

 مصابةو  لمفاكيةو  دةو غي  كجكد حاؿ في أك سـ(5ك 2)بيف  الكـر حجـيككف  الثانية: المرحمة .3

 .تحػت اإلبط

كـر  أك (سػـ5) مػف أكثػر الكـر حجـ يككف ،مكضعيان  متقدمةه  مرحمةي  كىي: الثالثة المرحمة .4

 اإلبط في مصابةو  ددو غي  كجكد أك درمالصٌ  القفص عضؿ أك ،الثدم جمد في منتشر

 .الجسـ في بعيد انتشار كجديي  كال ،الرقبة غػدد أسفؿى  إصابة أك متيبسةو 

 أكثػر مف أك كاحدً  في رطانيةالسٌ  الكتؿ تنتشر المنتشر، رطافالسٌ  مرحمة: الرابعة المرحمة .5

 .األخرل الجسـ أعضاء
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 :تشخيص سرطان الثدي

ـٌ التشخيص  ( أفٌ 2015ذكر شديمي )  :بر عدة مراحؿ كحسب المختٌص عى يت

 ة كصفيحة الضاغط لبضع ثكافو ة السينيٌ الثدم بيف صفيحة األشعٌ  أكؿ عممية ىي إقحاـ كؿٌ ف

كىذا ما  مختصةو  ينية كذلؾ تحت رعاية شخص خبير داخؿ كحدةو ة السٌ التقاط صكرة باألشعٌ  قصدً ب

تمتقط  فيي صكرةي  Scanner ultra-son كتلتفريسة فائقة الصٌ أما ا Mammographic ىسمٌ يي 

في بعض الحاالت  يً ستعمؿ الختبار إضافٌ ينية لكنيا تي ة السٌ بدؿ األشعٌ  صكتيةو  باستعماؿ مكجاتو 

عمى  د صكرةه فيكلٌ  تصكير بالرنيف المغناطيسيٌ العمما أنيا جيدة في الكشؼ عف الكيسات. أما 

في  كيبحث العمماء حاليان  ،ية عف أنسجة الجسـالكمبيكتر حسب ارتداد المكجات المغناطيسٌ 

كشؼ سرطاف الثدم، كقد  إلى ييدؼ الذم مغناطيسيٌ الثمى الستعماؿ تصكير الرنيف الطريقة المي 

فيسمح أما عمـ الخبليا  .كيساعدنا في التنبؤ بسمككو ،بالتعرؼ إلى نكع السرطاف سمح لنا أيضان يي 

كذلؾ بكاسطة  ،أثناء التصكير لمفحص في العثكر عمييا كتؿ الثدم المشبكىة التي تـٌ  بخضكع كؿٌ 

 حيث يتـٌ  ،بكاسطة اإلبرة الرفيعةا ال. أما طريقة شفط الخبلي ـأ مجير لمعرفة ما إذا كانت خبيثةن 

ي الحالة األخيرة ف، فأك كيسةن  ما إذا كانت الكتمة جامدةن  لمكشؼ سحب خبليا باستعماؿ إبرة دقيقةو 

رساؿ ائؿ منيا لتنيارى سحب السٌ  يتـٌ  أك  د مف كجكد خبليا سرطانية فيوعينة منو لمتحميؿ، لمتأكٌ  كا 

استئصاؿ  يتـٌ  ،مبٌ بخزعة الٌ  عرؼ أيضان أك ما يي  ،. أما طريقة الخزعة في خزعة اإلبرةعدـ كجكدىا

بعمـ  ى بعدىا أخصائيٌ ، يتكلٌ تقريبان  كليا قطر رصاص القمـ ،تقريبان  (ـس (5.2قطعة نسيج طكليا 

التشخيص الدقيؽ لسرطاف ك كفحصيا بكاسطة المجير.  رقيقةو  األمراض تقطيع النسيج إلى شرائحى 

 سميمةو  ةو عبلجيٌ  ذ قراراتو اختٌ أل كلكف أيضان  ،سرطانيو  ، ليس فقط لتحديد كجكد كرـو جدان  الثدم ميـٌ 

 .كصحيحةو 
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 :عالج سرطان الثدي

 :ي  ب  العالج الط  

عبلج سرطاف الثدم يعتمد فكلكؿ طريقة مزاياىا،  ،ياحالة عبلجى  لكؿٌ ( أٌف 2011بٌيف باىي )    

 االتية:عمى الطرؽ 

االستئصاؿ  مدل انتشار المرض، فبالتالي يمكف أف يككفى ك  ،ؼ عمى حجـ الكـرتتكقٌ  ׃الجراحة

ىنا يمكف أف يشمؿ البتر ك الثدم،  بتر كؿٌ حيث يي  كميان  ستأصؿ الكـر فقط، أك استئصاالن إذ يي  ،جزئيان 

 .األماكف المجاكرة لمثدم

ي فحتمؿ بقاؤىا في مكاف الجراحة، فىك كسيمة لقتؿ الخبليا السرطانية التي يي  ׃العالج اإلشعاعي  

 .ة لقتؿ األلـستعمؿ األشعٌ الحاالت المتقدمة تي 

خبللو تعاطي عقاقير عف طريؽ  يتـٌ  دكرمٌ  عطى بشكؿو يي  شامبلن  عبلجان  دٌ عيي  :العالج الكيميائي

 طانٌية.ر الدـ لقتؿ الخبليا السٌ 

ة ركريٌ رطانية مف تمقي استقباؿ اليرمكنات الضٌ يقكـ عمى منع الخبليا السٌ  ׃العالج اليرموني  

أك عف طريؽ إجراء جراحة  ،ر عمؿ اليرمكناتغيٌ تي  عف طريؽ تعاطي عقاقيرى  يتـٌ ك ىا، لنمكٌ 

فيدفو ىك إيقاؼ إنتاج تكالد  ،مثؿ المبايض ،ليذه اليرمكناتئصاؿ األعضاء المنتجة تالس

 .األكراـ
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 :انسبثقخ انذراسبد

 :ةالدراسات العربي  

تقدير درجة استخدام الممارسات التأممية لدى  بعنكاف دراسة (2018الرشيدم )أجرل     

تقدير درجة  التعرؼ عمىىدفت إلى ، وجية نظرىم معممي المرحمة الثانوية في مدينة بريده من

كجية نظرىـ.  استخداـ الممارسات التأممية لدل معممي المرحمة الثانكية في مدينة بريده مف

تـ اختيار العينة ( معممان 257) لغ عددىـاتككنت عينة الدراسة مف معممي المرحمة الثانكية كالبك 

ة اسعمى عينة الدر طبؽ ك بالطريقة العشكائية الطبقية. تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، 

شارت نتائج الدراسة إلى أف كأ مقياس الممارسات التأممية لدل المعمميف مف كجية نظرىـ ككجية

نظرىـ  درجة استخداـ الممارسات التأممية لدل معممي المرحمة الثانكية في مدينة بريده مف كجية

 الجنس)كؿ مف  رالى أثتعزل  عدـ كجكد فركؽإلى نتائج ايضا الشارت أقد كانت متكسطة، ك 

 .في مستكل الممارسات التأممية (كالتخصص

خفض الو  الجسمية الصورة تقبل في االسترخاء فاعمية بعنكاف دراسة (8102وأجرد َبصر )

 في االسترخاء فاعمية معرفة إلى ىدفت ،من حدة القمق لدى مرضى سرطان الثدي أحادي البتر

تـ خفض مف حدة القمؽ لدل مرضى سرطاف الثدم أحادم البتر، الك  الجسمية الصكرة تقبؿ

 المنيج إلى باإلضافة مبلحظةالك  كالمقابمة الحالة دراسة في المتمثؿ العيادم المنيجاستخداـ 

القبمي  القياس تطبيؽبعد  لجاكسكف التدريجياالسترخاء العضمي  تقنيةاستخداـ ك  جريبيالت

لمقمؽ. ألربع حاالت مصابات بسرطاف الثدم  ْبيهزٌٕ كمقياسصكرة الجسـ  مقياسفي  كالبعدم

 تقبؿ في لبلسترخاء فاعمية ُْبنأظيرت الدراسة أف ، سنة) 60-40) بيف ما أعمارىفتتراكح 
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تؤثر الصكرة ك  .البترسرطاف الثدم أحادم  مرضى لدل القمؽ حدة مف خفضالك  الجسمية صكرة

 .حدة القمؽ لدل مرضى سرطاف الثدم أحادم البتر ارتفاعفي  الجسمية

العالقة بين نمو ما بعد الصدمة وأعراض االضطراب بعنكاف  (2017أبو عيشة ) دراسةو     

لمتعرؼ عمى العبلقة بيف نمك ما بعد الصدمة كأعراض  ، ىدفتالنفسي لدى مرضى السرطان

مقياس نمك ما بعد الصدمة االضطراب النفسي لدل مرضى السرطاف، كقد استخدـ الباحث 

( 120كمقياس القمؽ العاـ، كمقياس قمؽ المكت كمقياس االكتئاب، كتككنت عينة الدراسة مف )

، كقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي، ك تكصمت الدراسة إلى كجكد قمؽ ان مريض

ؽ في مستكل أعراض عاـ كقمؽ المكت بدرجة مرتفعة أما االكتئاب بدرجة متكسطة، كال تكجد فرك 

عزل إلى )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مستكل التعميـ، مستكل تي االضطراب النفسي 

 الدخؿ، مدة المرض، مكاف المرض، نكع العبلج(.

 ىدفت، ك السرطان مرضى لدى النفسي األلم مستوىبعنكاف  دراسة( 2016براىمة )أجرى و     

 متغير مستكيات في الفركؽكمعرفة  فالسرطا مرضى لدل النفسي األلـ مستكل الكشؼ عفإلى 

 ان مراجع ان مريض 230 مفى عينة مككنة مجريت الدراسة عأ حيث العبلج كنكع فالس الجنس

جمع  ضلغر  (DASS21) كالضغط كالقمؽ االكتئاب مقياس ف كاستعماؿلمراكز مكافحة السرطا

%( 63.04)اكتئاب كف مف يعانك ( % 69.68)حكالي  فنتائج الدراسة إلى أ أظيرتالبيانات. 

فركقا دالة في مستكل  ىناؾ فأ كتبيف متكسط ضغط %( لدييـ47.48) بينما منخفض قمؽ مف

كما اتضح  بالذككر مقارنة اإلناث لدل ابارتفاعي كذلؾ لمسف كفقا كالضغط كالقمؽ االكتئاب

 تسجؿ ـلػ فحي الكيميائي. في العبلج يتمقكف الذيفا في مستكل الضغط لحساب المرضى ىكجكد
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 الرعاية لمقدمي الضركرم مف وأن كنستنتج .لمسف كفقا النفسي األلـ مستكل في فركؽ أم

 .مرضىلم المناسبة كالرعايةـ الدعػـ تقديػ لغرض كذلؾ كتقييمو النفسي األلـ كتقييـالصحية معرفة 

التجاوزي في  فاعمية برنامج إرشاد جمعي في التأملبعنكاف بدراسة  (2015المواتي ) كقاـ    

مستوى التوافق النفسي العام لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة مسقط في  تحسين

 إلى تقصي فاعمية برنامج إرشاد جمعي في التأمؿ التجاكزم في تحسيفىدفت ، ك سمطنة عمان

مستكل التكافؽ النفسي العاـ لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمحافظة مسقط في سمطنة 

عينة الدراسة طبقت الباحثة مقياس التكافؽ  كالختيار .داـ المنيج شبو التجريبيٌ عماف، باستخ

النفسي العاـ عمى طالبات الصؼ الحادم عشر في مدرسة أمامة بنت أبي العاص لمتعميـ 

طالبة حصمف عمى أقؿ  (31)طالبة، حيث اختيرت  (76)بمحافظة مسقط، كعددىف  األساسي

 (12)الجمعي مف  اإلرشادتككف برنامج ، في ىذه الدراسة الدرجات عمى المقياس المستخدـ

، كتراكحت المدة الزمنية لكؿ األسبكعستة أسابيع بكاقع جمستيف في  خبلؿجمسة إرشادية نفذت 

 في درجات التكافؽ النفسيفركؽ  كجكد كأظيرت نتائج الدراسة دقيقة، (61- 45)جمسة ما بيف 

عاده بيف أفراد المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة في مجمكع الكمي لممقياس كلكؿ بعد مف أبمل

 اإلرشادالقياس البعدم لصالح أفراد المجمكعة التجريبية، كىذا ما يدؿ عمى فاعمية برنامج 

كالبعدم لمتكافؽ القبمي  القياسيف فركؽ بيف كجكدة، ككذلؾ الجمعي المستخدـ في ىذه الدراس

د مف أبعاده، كجاءت ىذه الفركؽ لصالح القياس النفسي في المجمكع الكمي لممقياس كلكؿ بع

 .الجمعي المستخدـ في ىذه الدراسة اإلرشادكىذا ما يؤكد فاعمية برنامج  البعدم،

قدرة صورة الجسد وبعض المتغيرات عمى  عنكانيا  بدراسة (2015بني مصطفى ) قامتك     

كاف ىدفيا الكشؼ عف قدرة صكرة ك  ،التنبؤ باالكتئاب لدى مريضات سرطان الثدي في األردن
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الجسد كبعض المتغيرات عمى التنبؤ باالكتئاب لدل المريضات. كقد طبؽ مقياس صكرة الجسد، 

مريضة. أشارت النتائج إلى ( 118كمقياس األعراض االكتئابية عمى أفراد الدراسة البالغ عددىا )

ضا عف صكرة الجسد كاف كأف مستكل الر  متكسطان،أف مستكل االكتئاب لدل المريضات كاف 

منخفضان. إضافة إلى ذلؾ أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة سالبة بيف مستكل االكتئاب كمستكل 

 ةئيتنبي ي ليا قدرة الرضا عف صكرة الجسد ككؿ، كمجاالتو لدل المريضات، كأف المتغيرات الت

 كالحالة االجتماعية كالعمر، الجسد،بمستكل االكتئاب لدل مريضات سرطاف الثدم، ىي: صكرة 

 الكيماكم،كالعبلج  الجراحي،كالعبلج  النفسي،كالعبلج  العبلج،كمرحمة  بالمرض،كمدة االصابة 

عادة ترميـ الثدم اإلشعاعي،كالعبلج   .كا 

المتغيرات النفسية ونوعية الحياة لدى  العالقة بينبعنكاف  دراسة (2014حامد ) وأجرى    

المتغيرات النفسية كنكعية الحياة  الكشؼ عف العبلقة بيف إلىىدفت ك  ،المصابات بسرطان الثدي

امرأة مصابة  (40)امرأة بكاقع  (80)لدل عينة مككنة مف  لدل المصابات بسرطاف الثدم

، كذلػؾ باستخداـ مقياس اضطراب النـك لمدكتكرة زينب غير مصػابة امرأة40)بسرطاف الثدم ك

ك مقياس نكعية الحياة لمدكتكر أحمد إسماعيؿ حيث  Beck محمكد شقير كمقياس االكتئاب لػ

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة المصابات بسرطاف الثدم  تكصمت النتائج إلى أف ىناؾ

فركؽ بيف عينة ، كىناؾ لصالح عينة المريضات اباالكتئكعينة غير المصػابات عمػى مقياس 

كمقياس نكعية  النـك اضطراباتالمصابات بسرطاف الثدم كعينة غير المصػابات عمػى مقياس 

سنة كالمصابات  (50) مفال تكجد فركؽ بيف المصابات أقؿ ك  .لصالح عينة المريضات الحياة 

 .عمى مقياس المتغيرات النفسية كنكعية الحياة سنة (50)أكثر مف 
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قمق الموت لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي دراسة  بعنكاف (2013عماري ) دراسة    

قمؽ المكت لدل مستكل ، وقد ىدفت إلى معرفة عياديو لثالث حاالت بمركز مكافحة السرطان

المبلحظػة  مف خبلؿ أداة المنيج اإلكمينيكي تـ استخداـالمرأة المصابة بسرطاف الثدم كقد 

قمؽ المكت كذلؾ عمى عينة مككنة مف ثبلث  اختبارافة إلى تطبيؽ العياديػة كالمقابمػة إض

إلى أف الحالة العازبة تعاني مف  الدراسةتكصمت ، كاحدة متزكجتاف، كعازبةحالتاف  ،حػاالت

الشعكر بالنقص كالدكنية متمثبل في االتجاه السمبي نحك الذات  ككذلؾدرجات قمؽ المػكت  ارتفاع

 .كالذم يرتبط بالحزف كالتشاـؤ كعدـ الثقة بالنفس كباآلخريف

التأمل التجاوزي يقوي من مقدرات الطالب عمى بعنكاف دراسة  (2010)وأجرى سميم     

التأمؿ يقكم مقدرات الطالب عمى التعمـ، كافترضت  عفؼ عمى ما إذا ر كىدفت لمتع ،التعمم

الجامعات مف التكتر كالضغكط كيحسف مف قدرتيـ  طبلبالدراسة أف التأمؿ يساعد في حماية 

اختير عشكائيا متطكعكف مف جامعات امريكية معظميا مف كاشنطف العاصمة،  فقدعمى التعمـ، 

 ، كخضعت مجمكعة التأمؿ(قارنةمجمكعة التأمؿ كمجمكعة الم) :قسمكا إلى مجمكعتيف

مجمكعة التأمؿ درجات أعمى في  طبلبأسابيع أظير  (10)كنفسية، كبعد فيسيكلكجيةو  الختبارات

أقؿ، ككذلؾ كانكا أقؿ تكترا كتعكرا  سمـ قياس طاقة الدماغ، كما أنيـ كانكا يشعركف بنعاسو 

ة نتيجة انخفاض رد الفعؿ إلى تحقيؽ المزيد مف التكازف العاطفي كاليقظ باإلضافةلممزاج، 

إلى  باإلضافةالعاطفي. في حيف أظيرت مجمكعة المقارنة درجات متدنية في تكامؿ الدماغ، 

 .عند التفاعؿ العاطفي مع الناس كاالنفعاؿتزايد القمؽ كالتكتر 

 النفسية والضغوط االجتماعية المساندة بين العالقةبعنكاف:  (2009) حسين دراسةك     

 االجتماعية المساندة بيف العبلقة معرفة إلى ىدفتك الثدي،  سرطان مريضات لدى والقمق
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 مريضة (67) الدراسة عينة بمغت حيث الثدم سرطاف مريضات للد كالقمؽ النفسية كالضغكط

 إلى كجكد النتائج كأشارت لؤلكراـ، القكمي المعيد عمى كالمترددات المقيمات مف الثدم بسرطاف

 الضغكط قمت المساندة كجدت فكمما النفسية كالضغكط االجتماعية المساندة بيف دالة عبلقة

 .سنان  األكبر المريضات مع خاصةبك  كيحدث العكس النفسية

 :الدراسات األجنبية

كيفية تأثير العالقات بعنكاف  دراسة (Kroenke et al,2013) كرونك وآخرونكأجرل     

ىدفت إلى معرفة كيفية تأثير ك  ،سرطان الثدياالجتماعية عمى نوعية الحياة لدى مريضات 

 العبلقات االجتماعية عمى نكعية الحياة لدل مريضات سرطاف الثدم. تككنت عينة الدراسة مف

أظيرت نتائج الدراسة أف السيدات المنعزالت اجتماعيان ك سيدة مصابة بسرطاف الثدم. ( 3139)

ياة االجتماعية، كالحالة العاطفية، ككجكد في نكعية الحياة، كالصحة الجسدية، كالح لدييف تدفو 

أعراض سرطاف الثدم بشكؿ أكبر مقارنة بالسيدات المتكامبلت اجتماعيان، كأشارت النتائج أيضان 

الكبير ترتبط بنكعية حياة عالية بعد مرحمة  الشبكات االجتماعية الكبيرة كالدعـ االجتماعي   أفى الى 

 .التشخيص بسرطاف الثدم

الحالة النفسية بدراسة في تركيا بعنكاف " (,2013Batmaz & Yildirim)يمدريم وباتماز كقاـ     

، كىدفت لمتعرؼ عمى والدعم االجتماعي المدرك لمنساء الالئي خضعن لعممية جراحية لمثدي

تككنت ، لمثدم جراحية لعممية خضعف البلئي لمنساء المدرؾ االجتماعي كالدعـ النفسية الحالة

إجراء عمميات  امرأة ممف شخصت إصابتيف بسرطاف الثدم، كقد تـٌ ) 100الدراسة مف )عينة 

عطاؤىف عبلجا كيميائيان  %مف النساء  63أظيرت نتائج الدراسة أف  .أك إشعاعيا جراحية ليف، كا 

لـ يسمعف الكثير مف المعمكمات عف سرطاف الثدم، كثبلثة أرباعيف لـ يقمف بالفحص الذاتي 
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تظـ قبؿ أف يتـ تشخيصو. كلـ تظير النتائج فركقا ذات داللة إحصائية بيف لمثدم بشكؿ من

استئصاؿ الثدم الكمي كالجراحة التجميمية لمثدم مف حيث الحالة النفسية كالدعـ االجتماعي 

في  المدرؾ، كقد لكحظ أف اآلثار الجانبية لمعبلج الكيميائي كالعبلج اإلشعاعي تترافؽ مع تغيراتو 

ة كالدعـ االجتماعي المدرؾ، كالنساء البلئي تأثرف نفسيان مف الجراحة شيدف تغييرات الحالة النفسي

في حياتيف الجنسية، كتغييرا في شكؿ مبلبسيف، ككذلؾ كضع سيميككف الثدم االصطناعي في 

 .المبلبس الداخمية لتقميؿ نثار الجراحة عمى مظيرىف

 والدعـم والتكيف النفسي الضيق بعنكاف وفي دراست (Draggiest, 2012) داركست كقد بيف     

، كىدفت إلى الجراحة وقبل إجراءتي التشخيص مالثدي في مرح نسرطا تلمريضا االجتماعي

الثدم في  فسرطا تلمريضا االجتماعي ـكالدعػ كالتكيؼ النفسي التعرؼ عمى مستكل الضيؽ

الثدم  فبسرطا مريضة( 21)مف  الدراسة عينة تككنت الجراحة كقبؿ إجراءتي التشخيص ممرح

 كاف االجتماعي ـالدع فأ سةاالدر  نتائج رتأظي. حةاالجر  قبؿ إجراءحديثان  يفتشخيص ـكتػ

 ول عبلقة كال المكجية العاطفة ىعم يركز الذم الفعاؿ والمكج التكيؼ في إيجابي بشكؿمرتبطان 

التكسع  في تتعمؽالعالي  ـيمالعدكانية ككانت مستكيات التع الدفاع المعرفية كنليات الدفاع بآليات

 كاف االجتماعيٌ  ـالدعػ معصؿ التكا فأ إلى النتائج أشارت كما. الفعاؿ والمكج التكيؼ اـباستخد

 األسرةكؿ مف  فأ مـمع الع ،المقربيفكمات كالمشكرة كالرعاية ككجكد مكالمع ـالدع ـبتقديػ متاحان 

 ـطى الدعكأع ،باألمف الشعكر أعطى نيالمي كاالتصاؿنية يكمات الممكالمع الصحية كالرعاية

 .قكة االجتماعيٌ 

آثار  بعنكاف دراسة (Gélie, Schweitzer, & Atzeni,2011) جيمي وسجويتزر واتزنيكأجرل      

نثار  عمىلتعرؼ اإلى ىدفت  ،في تغيير ردود الفعل عمى السرطان واالجتماعي   التدخل النفسي  
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 الدراسة ، شممتفي تغيير ردكد الفعؿ عمى السرطاف، كنكعية الحياة كاالجتماعيٌ  التدخؿ النفسيٌ 

إلى مجمكعة التدخؿ  كتـ تقسيـ عينة الدراسةمريضة مف مريضات سرطاف الثدم المبكر، ( 66)

: الدعـ االجتماعي، اآلتيةكتـ أخذ المتغيرات ، ، كمجمكعة الدعـ، كمجمكعة التحكـالخاصة

استراتيجيات المكاجية، كاالضطراب العاطفي، كنكعية الحياة كالتحكـ المدرؾ ككبت العكاطؼ، ك 

، أظيرت النتائج أف النفسيٌ  . كعند نياية التدخؿٌ لتقييميا قبؿ أسبكع كاحد مف التدخؿ النفسيٌ 

مجمكعة التدخؿ الخاصة الحظت تعديبلن ممحكظان لنكعية الحياة أك العبلمات النفسية، في حيف 

بية الداخمية، ، كاستخداـ صفات السبٌ كثر جكدة لمحياة العاطفيةٌ كاف المرضى في مجمكعة الدعـ أ

 .مقارنة مع المرضى في مجمكعة التحكـ كاالجتماعيٌ  كالتقميؿ مف مرضيـ بعد التدخؿ النفسيٌ 

أثر ممارسة برنامج التأمل  بعنكاف راسةن د (Elder et al, 2011) إلدر وآخرون أجرلك     

في  واألثنيةالعرقية  األقميةالتجاوزي في الضغط النفسي لدى مختمف المجموعات الطالبية من 

تقييـ أثر ممارسة برنامج التأمؿ التجاكزم في الضغط النفسي لدل مختمؼ ، كىدفت إلى امريكا

ب مف بلط (106) في امريكا كتككنت العينة مف كاألثنيةالعرقية  األقميةالمجمكعات الطالبية مف 

طالبا يمارسكف التأمؿ التجاكزم، ( 68) سمت إلى مجمكعتيف: تجريبية ضمتالمدارس الثانكية، قي 

يمارسكف التأمؿ. أشارت النتائج إلى انخفاض القمؽ كالضغط  الطالبا ( 38)كضابطة ضمت 

لمجمكعة الضابطة، كلكحظ أيضا التأثير النفسي لدل طالب المجمكعة التجريبية مقارنة بطالب ا

صت الدراسة إلى أنو مف الميـ لمديرم المدارس تنفيذ برامج . كخمي االكتئابفي أعراض  اإليجابي

 .ة لدل الطالبر كالضغكط النفسيٌ تأمؿ في مدارسيـ لمحد مف التكتٌ 

 استخدام تقنيةأثر بعنكاف  دراسة (Grosswald et al, 2008) جروسوالد وآخرونأجرل ك     

( عن ADHD) وفرط النشاط االنتباهالتأمل التجاوزي في الحد من أعراض اضطراب نقص 
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التأمؿ التجاكزم في الحد مف  معرفة أثر استخداـ تقنية، بيدؼ الحد من التوتر والقمقطريق  

الحد مف التكتر كالقمؽ، ( عف طريؽ  ADHD) كفرط النشاط االنتباهأعراض اضطراب نقص 

 ،االنتباهالذيف يعانكف مف قصكر  لؤلطفاؿأشير في مدرسة خاصة  ثبلثةجريت الدراسة لمدة كأي 

ككاف نصفيـ  ،طبلب (10) المتحدة، كتككنت العينة التجريبية مف  الكالياتكفرط النشاط في 

ا دقائؽ يكميا صباحن  (10)، حيث مارس الطالب التأمؿ التجاكزم لفترة األدكيةيعالج عف طريؽ 

عدة  الطبلب تبرميف كالطالب، كما اخكالمعمٌ  األمكر ألكلياء بالتقييـ المعيارمٌ  األخذ، مع كمساءن 

 عمىثة أشير لكحظ انخفاض يزيد لقياس الكظائؼ المعرفية لدييـ. كبعد ثبل لؤلداءاختبارات 

كفرط النشاط،  االنتباهكاضح في أعراض نقص  في، كتحسٌ القمؽ كالضغط النفسٌ  %( في50)

 ا بأعراضو أك كاف مصحكبن  ،االتحسف لـ يكف كافين  فإفٌ  ؛باألدكيةالذيف يتعالجكف  لؤلطفاؿكبالنسبة 

الذيف لدييـ نقص  لؤلطفاؿا مناسب جد   التأمؿ التجاكزمٌ  ، كىذه النتائج تشير إلى أفٌ جانبيةو 

 .كفرط الحركة االنتباه

 الثدي بسرطان المصابات منيا تعاني التي الضغوطبعنكاف  (Lauver, 2007)لوفير دراسة    

 منيا تعاني التي الضغكط معرفة إلى الدراسةىذه  ىدفت، ك األخرى النسائية والسرطانات األولي  

 ستراتيجياتاإل معرفة ككذلؾ األخرل، النسائية كالسرطانات األكليٌ  الثدم بسرطاف المصابات

 لمعبلج، خضعفى  امرأة( 51) مف العينة كتككنت المعالجة، انتياء بعد لمكاجيتيا المستخدمة

: فتتضمٌ  السرطاف مف المعالجة بعد المريضات منيا تعاني التي الضغكط أفٌ  النتائج كأظيرت

 حكؿ القمؽ مثؿ ،المرضية كاألعراض بيةالطٌ  كالمتابعة بالمعالجة الثقة كعدـ ؾبالشٌ  عكرالشٌ 

 كالتفاعبلت المكت مع كالتعامؿ الجسد حكؿ كاالتجاىات التركيز كصعكبة الجسمية المشاكؿ

ـى  فاعمية كأظيرت ة،االجتماعيٌ   ةأكلي  باعتبارىا إستراتيجيات  كالتسمية يفكالتدٌ  التقبؿ أسمكب استخدا

 .المرض لمكاجيةو 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثرعرفة ىدفت الدراسة الحالية إلى م    

. كقد كجد الباحث قصكران كعجزان الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة

ز الدراسة الحالية عف الدراسات ىذا ما يميٌ  في الدراسات التي تناكلت الكتابة التأممية، كلعؿٌ 

عمى  مبني   ككنيا مف أكلى الدراسات التي ىدفت إلى اختبار فعالية برنامجو  ،العربية األخرل

 حدٌ عمى  الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة يةالنفسٌ  االضطرابات خفضلالكتابة التأممية 

 االىتماـ الكافيى  مف شرائح المجتمع التي لـ تمؽى  ةن ميمٌ  عمـ الباحث، فيذه الدراسة تناكلت شريحةن 

 بؿ الباحثيف اآلخريف.مف قً 

 : الٌنحك اآلتي ىعم السابقةد الدراسة الحالية بالنسبة لمدراسات كتتحدٌ 

عت الدراسات السابقة في أىدافيا، فبعضيا تناكؿ الممارسات التأممية، تنكٌ  :من حيث اليدف

، (Elder et al, 2011) ،(2010) سميـ (،2015) المكاتي (،2018كدراسة الرشيدم )

(Grosswald et al, 2008) ، ٌية كدراسة ناصر كما تناكلت الدراسات السابقة االضطرابات النفس

، (2014) حامد، (2015) مصطفى بني(، 2016(، براىمة )2017(، أبك عيشة )2018)

 & ,Gélie, Schweitzer) ،(2009) حسيف ،( ,2013Batmaz & Yildirim) ،(2013) عمارم

Atzeni,2011)  ،(Drageset, 2012) ،(Lauver, 2007). 

 (.3139 -3ما بيف )تراكحت عينات الدراسات السابقة العينة: من حيث 

 دراسة مثؿ: ،التحميمي   المنيج الكصفي  بعض الدراسات السابقة اعتمدت  من حيث المنيج:

 حامد، (2015) مصطفى بني، (2016) براىمة، (2017) عيشة أبك ،(2018) الرشيدم

، (Kroenke et al,2013) ،(Grosswald et al, 2008)، (2009) حسيف، (2014)

(Lauver, 2007) .كمنيـ مفى (2013) مثؿ: عمارم اإلكمينيكي المنيج استخداـ كمنيـ مف . 
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 ,Elder et al) ) ،(2015) المكاتي ،(2018) ناصرمثؿ: دراسة  اعتمد المنيج التجريبيٌ 

 ع الدراسة الحالية مف حيث المنيج.كاتفقت ىذه الدراسات م  (2010) سميـ 2011

فاعمية  جميعيا أظيرى  فقد تبيف أفٌ  ،التي أسفرت عنيا الدراسات السابقة حيث النتائجأما مف 

 ت.بقً البرامج اإلرشادية التي طي 
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 الفصل الثالث

 جرائي ةالطريقة اإل
تحقيؽ أىداؼ الدراسة  بيدؼعة لمطريقة كاإلجراءات المتبٌ  بلن ف ىذا الفصؿ عرضان مفصٌ تضمٌ     

 .، كاألدكاتكعٌينتيا كمجتمع الدراسة الحالية، كقد اشتمؿ عمى منيج الدراسة،

 أواًل: منيج الدراسة
( القػػػػائـ عمػػػػى اسػػػػتخداـ مجمػػػػكعتيف )التصػػػػميـ شػػػػبو التجريبػػػػيٌ  اسػػػػتخداـ المػػػػنيج التجريبػػػػيٌ  تػػػػـٌ     

 رات الدخيمػة كتثبيتيػا كتجريػب المتغيػر المسػتقؿٌ ، الذم يقكـ عمى ضبط المتغيٌ عدمٌ بى -بميباختبار قى 

ة(، مػػػف خػػػبلؿ اختيػػػار ر التػػػابع )االضػػػطرابات النفسػػػيٌ س أثػػػره عمػػػى المتغٌيػػػ)الكتابػػػة التأمميػػػة( لقيػػػا

تستخدـ البرنامج القائـ عمى الكتابة التأممية، كاألخرل ضابطة  تككف إحداىما تجريبيةن  ،مجمكعتيف

ي ( التصػػػميـ التجريٌبػػػ1كيبػػػيف الجػػػدكؿ ). عػػػدمٌ بى -بمػػػيال تسػػػتخدـ البرنػػػامج، مػػػع تطبيػػػؽ اختبػػػار قى 

ة ة عمػػػػى خفػػػػض االضػػػػطرابات النفسػػػػيٌ أثػػػػر الكتابػػػػة التأممٌيػػػػكذلػػػػؾ لمتعػػػػرؼ عمػػػػى  ؛لمدراسػػػػة الحاليػػػػة

 المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثدم في محافظة الخميؿ عمى المجمكعة التجريبية:

 لمدراسة الحالية (: التصميم التجريبي  1جدول )

 المجموعة
 المعالجات

 عديبَ  طبيعة المعالجة بميقَ 
مقياس االضطرابات تطبيؽ  ةالتجريبي  

 ةالنفسيٌ 
جمسات برنامج الكتابة 

 التأممية
تطبيؽ مقياس االضطرابات 

 ةالنفسيٌ 
تطبيؽ مقياس االضطرابات  الضابطة

 ةالنفسيٌ 
تطبيؽ مقياس االضطرابات  ------

 ةالنفسيٌ 

 ثانيًا: مجتمع الدراسة

( 41) كالبالغ عددىفٌ  ،يشمؿ مجتمع الدراسة الحالية جميع المصابات بمرض سرطاف الثدم

 (. 2019خبلؿ عاـ ) )بيتنا(مف مركز مصابةن 
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 ثالثًا: عينة الدراسة
مصابة بمرض سػرطاف الثػدم تػـ تقسػيميف إلػى مجمػكعتيف  30تككنت عينة الدراسة مف 

، كاألخػػرل ضػػابطة فػػي مركػػز بيتنػػا ( مصػػابةن 15إحػػداىا تجريبيػػة، مككنػػة مػػف )بطريقػػة عشػػكائية، 

، بػػػدكف إبػػػبلغ ( مػػػف بقيػػػة المحافظػػػة10( مػػػف مركػػػز بيتنػػػا ك)5بكاقػػػع ) ( مصػػػابةن 15مككنػػػة مػػػف )

ح خصائص أفراد عينة الدراسػة لممجمػكعتيف ( يكضٌ 2مجمكعة ينتميف، كالجدكؿ ) المريضات ألمٌ 

 )الضابطة كالتجريبية معان(:

العمر، ألفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية( حسب متغيرات (: الخصائص الديموغرافية 2جدول )

 لألسرة والمستوى االقتصادي   والمستوى التعميمي  

 المستويات المتغيرات

 المجموعة الضابطة

(15) 

المجموعة التجريبية 

(15) 
 المجموع

 العدد
النسبة 
 المئوية%

 العدد
النسبة 
 المئوية%

 العدد
النسبة 
 المئوية%

 العمر

 46.7 14 46.7 7 46.7 7 سنة فاقل 35
 53.3 16 53.3 8 53.3 8 سنة 35أكبر من 

 100.0 30 100.0 15 100.0 15 المجموع

المستوى 
 التعليمي

 30.0 9 33.3 5 26.7 4 ثانوي فأقل
 30.0 9 26.7 4 33.3 5 دبلوم

 40.0 12 40.0 6 40.0 6 بكالوريوس فأكثر
 100.0 30 100.0 15 100.0 15 المجموع

المستوى 
االقتصادي 
 لألسرة

 30.0 9 26.7 4 33.3 5 منخفض

 33.3 10 33.3 5 33.3 5 متوسط

 36.7 11 40.0 6 33.3 5 عالي

 100.0 30 100.0 15 100.0 15 المجموع

 تكافؤ المجموعتين )الضابطة والتجريبية(: - أ

 لمعينػػػات) باسػػػتخداـ اختبػػػار )تالباحػػػث مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػكعتيف )الضػػػابطة كالتجريبيػػػة( تحقِّػػػؽ 

 .(3ؿ )دك ح في الج، كما ىك مكضٌ (Independent- Sample -t testالمستقمة )
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لمفروق في ( Independent- Sample T-Test)لعينتين مستقمتين  (ت)(: نتائج اختبار 3جدول )

متوسطات درجات االضطرابات النفسية لدى أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية في القياس 

 القبمي.

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 7.01 44.47 15 ضابطة االكتئاب
0.03 0.98 

 6.77 44.40 15 تجريبية

 قلق الموت
 7.62 34.87 15 ضابطة

-0.29 0.77 
 4.53 35.53 15 تجريبية

االتزان 
 االنفعالي

 10.90 74.53 15 ضابطة
0.32 0.75 

 6.85 73.47 15 تجريبية
الحساسية 
 الزائدة

 6.39 31.80 15 ضابطة
-1.26 0.22 

 4.42 34.33 15 تجريبية

 العزلة النفسية
 6.15 38.00 15 ضابطة

1.47 0.15 
 3.77 35.27 15 تجريبية

 عدم الكفاية
 5.03 28.53 15 ضابطة

0.89 0.38 
 3.92 27.07 15 تجريبية

 الدرجة الكلية
 32.61 248.00 15 ضابطة

0.22 0.83 
 23.85 245.73 15 تجريبية

 22(، درجات الحرية = 2020(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )2024** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.367 =( 2024، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )2.242 =( 2020قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( تبػػيف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 3خػػبلؿ النتػػائج الػػكاردة فػػي جػػدكؿ ) مػػف    

( بػيف أفػراد المجمكعػة الضػابطة كأفػراد المجمكعػة التجريبيػة فػي 0.05مستكل الداللة اإلحصائية )

أفػػراد المجمػػكعتيف فػػي  عمػػى أفٌ  ة كمجاالتػػو، كىػػذا يػػدؿٌ يػػة لمقيػػاس االضػػطرابات النفسػػيٌ الدرجػػة الكمٌ 

المجمػػكعتيف )الضػػابطة  ة، أم أفٌ االضػػطرابات النفسػػيٌ نفسػػو مػػف المسػػتكل  فٌ تبػػار القبمػػي لػػديياالخ

ة لػػػدل أفػػػراد ر فػػػي درجػػػات االضػػػطرابات النفسػػػيٌ التغٌيػػػ كالتجريبيػػػة( متكافئتػػػاف. كىػػػذا يشػػػير إلػػػى أفٌ 

 .المجمكعتيف سيككف نتيجة تأثير البرنامج التجريبيٌ 
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 :جريبضبط المتغيرات الديموغرافية قبل الت

ػػػ      ا لآلثػػػار التػػػي قػػػد تػػػنجـ عػػػف بعػػػضبنػػػا مػػػف الباحػػػث عمػػػى ضػػػماف سػػػبلمة النتػػػائج، كتجنٌ حرصن

كفػػي  ،الضػػابطة كالتجريبيػػة :ى الباحػػث طريقػػة المجمػػكعتيفالمتغيػػرات الدخيمػػة عمػػى التجربػػة، تبن ػػ

ػػػػ  :رات كمػػػػا يمػػػػيؽ مػػػػف ضػػػػبط المتغٌيػػػػالتحقٌػػػػ ء ىػػػػاتيف المجمػػػػكعتيف )الضػػػػابطة كالتجريبيػػػػة( تػػػػـٌ كٍ ضى

 .أكالن: ضبط العمر ألفراد المجمكعتيف

 .ألفراد المجمكعتيف ثانيان: ضبط المستكل التعميميٌ 

 .ألفراد المجمكعتيف ثالثان: ضبط المستكل االقتصادمٌ 

   ألفـــراد المجمـــوعتين )الضـــابطة  والمســـتوى االقتصـــادي   ضـــبط العمـــر والمســـتوى التعميمـــي
 .والتجريبية(

لمساواة فروق  Levene)اختبار ليفين )(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 4جدول )
 ة.االضطرابات النفسي  في القياس القبمي عمى مقياس  (ة)الضابطة والتجريبيممجموعتين في التباينات ل الخطأ

 انؼًر انًجًوػخ
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر
 درجبد انحرٍخ

 نَفٍَاختجبر 

F 
انذالنخ 

 اإلحصبئَخ

 ضبثطخ
 38.78 245.29 سُخفبلم 35

13 1225 1228 
 28.70 250.38 سُخ35أكجشيٍ

 تجرٍجَخ
 19.14 247.86 سُخفبلم 35

13 2211 1218 
 28.55 243.88 سُخ35أكجشيٍ

ٌ   انًجًوػخ  انًستوى انتؼهًَ
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

 اختجبر نَفٍَ درجبد انحرٍخ

df1 df2 F 
انذالنخ 

 اإلحصبئَخ

 ضبثطخ

 25.50 242.00 صبَٕ٘فألم
 42.24 271.00 دثهٕو 1221 1276 12 2

 18.04 232.83 ثكبنٕسٕٚطفأكضش

 تجرٍجَخ

 6.04 264.00 صبَٕ٘فألم
 20.79 252.25 دثهٕو 1.11 3.19 12 2

 21.85 226.17 ثكبنٕسٕٚطفأكضش

 انًجًوػخ
  ً  انًستوى االقتصبد

 نألسرح

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث
االَحراف 

  ً  انًؼَبر

 اختجبر نَفٍَ درجبد انحرٍخ

df1 df2 F 
انذالنخ 

 اإلحصبئَخ

 ضبثطخ
 26.16 269.00يُخفط

 21.62 230.00يزٕسػ 1252 1268 12 2
 40.02 245.00ػبل 

 تجرٍجَخ
 15.79 239.00يُخفط

 33.29 241.00يزٕسػ 1251 1274 12 2
 20.31 254.17ػبل 
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( 0.05( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )    
بػػيف متكسػػػطات مجمكعػػات الدراسػػػة )الضػػابطة كالتجريبيػػػة( فػػػي متغيػػر العمػػػر فػػي اختبػػػار ليفػػػيف 

(، كبمغػػػػػت 0.28بمغػػػػػت الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية لممجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة )لفحػػػػػص التجػػػػػانس، حيػػػػػث 
التباينات متساكية  عمى أفٌ  (، كىذا يدؿٌ 0.05قيـ أكبر مف )( كىذه الً 0.18لممجمكعة التجريبية )

بالنسػبة لمتغيػر العمػر كىػي متجانسػة، كػذلؾ لػـ تظيػر فػركؽ بػيف متكسػطات مجمكعػات الدراسػة 
، حيػػث بمغػػت الداللػػة اإلحصػػائية لممجمكعػػة مسػػتكل التعميمػػيٌ )الضػػابطة كالتجريبيػػة( فػػي متغيػػر ال

(، كىػػذا 0.05يـ أكبػػر مػػف )( كىػػذه الًقػػ0.10(، كبمغػػت لممجمكعػػة التجريبيػػة )0.21الضػػابطة )
 كىي متجانسة. التباينات متساكية بالنسبة لمتغير المستكل التعميميٌ  عمى أفٌ  يدؿٌ 

فقػد تبػيف عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  لؤلسػرة بة لمتغير المسػتكل االقتصػادمٌ بالنسٌ أما 
( بيف متكسػطات مجمكعػات الدراسػة )الضػابطة كالتجريبيػة( فػي متغيػر 0.05عند مستكل داللة )

المستكل االقتصػادم لؤلسػرة فػي اختبػار ليفػيف لفحػص التجػانس، حيػث بمغػت الداللػة اإلحصػائية 
يـ أكبػػػػػر مػػػػػف ( كىػػػػػذه الًقػػػػػ0.50(، كبمغػػػػػت لممجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة )0.52لممجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة )

لؤلسػػػػرة كىػػػػي  التباينػػػػات متسػػػػاكية بالنسػػػػبة لممسػػػػتكل االقتصػػػػادمٌ  عمػػػػى أفٌ  (، كىػػػػذا يػػػػدؿٌ 0.05)
)الضػػػابطة كالتجريبيػػػة( بالنسػػػبة كتجانسػػػيا تكػػػافؤ مجمكعػػػات الدراسػػػة الػػػى متجانسػػػة، كىػػػذا يشػػػير 

رات )العمػػر، متغٌيػػ لؤلسػػرة(، أم أفٌ  ، كالمسػػتكل االقتصػػادمٌ لمتغيػرات )العمػػر، كالمسػػتكل التعميمػػيٌ 
 ر عمى نتائج الدراسة.لؤلسرة( لف تؤثٌ  ، كالمستكل االقتصادمٌ كالمستكل التعميميٌ 

 فحص البيانات:

 اعتدالية التوزيع: - أ

 Shapiro ي لمبيانات قاـ الباحث باستخداـ اختبار شابيرك كيمؾ )ؽ مف التكزيع الطبيعٌ لمتحقٌ     

Wilk ح ذلؾ: ( يكضٌ 5البيانات، كالجدكؿ )( لفحص تكزيع 
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( لبيانات المجموعة Shapiro Wilk(: يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لشابيرو ويمك )5جدول )

 التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة االختبار التطبيق المجموعة

 0.34 15 0.94 القياس القبلي   الضابطة

 0.60 15 0.96 القياس البعدي  

 0.09 15 0.88 القياس القبلي   التجريبية

 0.30 15 0.84 القياس البعدي  

 كالقياس البعدمٌ  قيمة الداللة اإلحصائية لمقياس القبميٌ  ( أفٌ 5ضح مف خبلؿ الجدكؿ )يتٌ 

البيانات  عمى أفٌ  (، كىذا يدؿٌ (α ≤ 0.05 لممجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( كانت أكبر مف

تتخذ شكؿ التكزيع الطبيعي، كىذا يتيح لمباحث استخداـ االختبارات البارامترية )المعممية( لئلجابة 

 عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف صحة الفرضيات.

 القيم المتطرفة: - أ

( Mahalanobis Distanceخدـ اختبار ماىاالنكبس )قيـ المتطرفة، استي لمتعرؼ عمى الً     

 Mahalanobisمتطرفة أـ ال في البيانات، كقد تراكحت قيـ ماىاالنكبس ) يـو جكد قً لفحص ك 

Distance( بيف )مف قيمة مربع كام ) يـ أقؿٌ ( كىذه القً 10.29 – 1.20
( الجدكلية عند 2

كال يكجد  ،جميع البيانات تقع ضمف النطاؽ (، أم أفٌ 0.001( كداللة إحصائية )3ة )درجة حريٌ 

 .متطرفةه  يـه أك قً  شاذةه  بياناته 

 رابعًا: أدوات الدراسة
 ة المصاحبة لإلصابة بمرض سرطان الثدي: )إعداد الباحث(أواًل: مقياس االضطرابات النفسي  

 وصف المقياس:

ة المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف لبلضطرابات النفسيٌ  جديدو  قاـ الباحث ببناء مقياسو     

ة المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثدم لدل النفسيٌ الثدم، لمتعرؼ عمى درجات االضطرابات 
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( فقرة 63ف المقياس في صكرتو النيائية مف )عينة مف المصابات بمرض سرطاف الثدم، كقد تككٌ 

ىي )االكتئاب، قمؽ  ؛ةو رئيسيٌ  ة أبعادو عة عمى ستٌ ، كىي مكزٌ كبسيطةو  كاضحةو  صياغتيا بمغةو  تتمٌ 

ة، عدـ الكفاية(، كاستخدـ الباحث ة الزائدة، العزلة النفسيٌ ، الحساسيٌ المكت، االتزاف االنفعاليٌ 

مثؿ: عمر  ،ة، كاشتمؿ المقياس عمى مجمكعة مف البيانات األساسيٌ ا بتدريج خماسيٌ مقياسن 

فؽ الخطكات بناء المقياس كى  لؤلسرة. كتـٌ  ، المستكل االقتصادمٌ المصابة، المستكل التعميميٌ 

 : اآلتية

 السابؽ. رمٌ االطبلع عمى اإلطار النظ -1

االطبلع عمى العديد مف الدراسات كاالستبانات كالمقاييس ذات العبلقة باالضطرابات  -2

(، )أبك 2015(، )شدمي، 2018منيا: )عطكاف، ،ة المصاحبة لمرض السرطافالنفسيٌ 

 ريح ؿ)تايمكر(.مثؿ مقياس بيؾ لبلكتئاب، كمقياس القمؽ الصٌ  ،(، كمقاييس2017عيشة، 

ة كاإلرشاد ة النفسيٌ صيف في الصحٌ ميف المتخصٌ ى مجمكعة مف المحكٌ عرض المقياس عم تـٌ  -3

المقياس ، كتكٌكف فقرات أخرلكحذؼ  ،عمى بعض الفقرات إجراء تعديبلتو  كتـٌ  النفسيٌ 

كقد تكٌكف المقياس مف عمى مجمكعة مف األبعاد،  ةو ( فقرة مقسمٌ 63بصكرتو النيائية مف )

 :اآلتية األبعاد

، كعف شديدةو  ينتج عف صدمات انفعاليةو  ديد كالمستمرٌ ىك حالة مف الحزف الشٌ  االكتئاب: -1

 (.11-1)اآلتية ر عنو الفقرات عبٌ بيا المصابة بسرطاف الثدم، كتي  تمرٌ  أليمةو  ظركؼو 

، نتيجة شعكر الفرد بكجكد ر بشكؿ مستمرٌ ة تظير عمى شكؿ تكتٌ نفسيٌ  حالةه  قمق الموت: -2

ر عنو عبٌ بلن، تي ، أك متخيٌ ا فعبلن مكتو، كىذا الخطر قد يككف مكجكدن م إلى قد يؤدٌ ، دهخطر ييدٌ 

 (.20-12) اآلتيةالفقرات 
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ة تظير عمى شكؿ قمؽ نتيجة االضطراب في االنفعاالت حالة نفسيٌ ىك  :االتزان االنفعالي   -3

 (.39-21)اآلتية ر عنو الفقرات عبى بسبب بعض األفكار التي تراكد الفرد، تي 

لو عبلقة بحياة الفرد،  مؤلـو  ة تظير عمى الفرد نتيجة حدثو نفسيٌ  حالةه ىي  :الحساسية الزائدة -4

 .(47-40)اآلتية ر عنو الفقرات عبى كتي 

لممصابة بمرض  ة تظير بسبب عدـ اإلحساس بالدعـ االجتماعيٌ نفسيٌ  حالةه ىي : الُعزلة -5

 -48) اآلتيةر عنو الفقرات عبى ة، كتي جع العبلقات االجتماعيٌ ام إلى تر ا يؤدٌ ممٌ  ،السرطاف

56.) 

نابع مف عدـ قدرة المصابة عمى تمبية  ،رطافشعكر يظير لدل مريضة السٌ  ىكعدم الكفاية:  -6

 (.63-57) اآلتيةر عنو الفقرات عبٌ ة كتي ة كاالجتماعيٌ خصيٌ االحتياجات الشٌ 

ة المصاحبة لإلصابة بمرض سرطان دق والثبات لمقياس االضطرابات النفسي  الص   إجراءات

 الثدي: 

 دقأواًل: الص  

قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف : دق الظاىري  الص   -

(، 10، كالبالغ عددىـ )ة كاإلرشاد النفسيٌ ة النفسيٌ ميف مف ذكم االختصاص في الصحٌ المحكٌ 

في  االستبانةكقد تـ حذؼ بعض الفقرات كتعديؿ البعض اآلخر حيث كاف عدد فقرات 

( فقرة ، كما تـ دمج بعدم قمؽ المكت كالقمؽ العاـ في مجاؿ كاحد 69صكرتو األكلية مككف )

عة عمى مجمكعة مف ( فقرة مكزٌ 63بصكرتو النيائية مف ) فى كتككٌ بناءن عمى طمب المحكميف، 

 األبعاد.
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 :االتساق الداخمي  صدق  -

مجاؿ مع الدرجة  ( لفقرات كؿٌ Pearson correlationحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ) تـٌ     
 (.6ح في جدكؿ )ية لممجاؿ، كذلؾ كما ىك مكضٌ الكمٌ 

فقرة من فقرات  لمصفوفة ارتباط كل   (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 6جدول )
 ية لممجال.الثدي مع الدرجة الكم   سرطان بمرض لإلصابة المصاحبة ةالنفسي   االضطرابات

 رقم الفقرة
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 رقم الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 البعد الثاني: قلق الموت البعد األول: االكتئاب

1 .69**1 0.00 12 .68**1 0.00 
2 .50**1 0.01 13 .74**1 0.00 
3 .75**1 0.00 14 .63**1 0.00 
4 .49**1 0.01 15 .59**1 0.00 
5 .49**1 0.01 16 .70**1 0.00 
6 .53**1 0.00 17 .47**1 0.00 
7 .71**1 0.00 18 .87**1 0.00 
8 .49**1 0.01 19 .54**1 0.00 
9 .71**1 0.00 20 .78**1 0.00 
10 .70**1 0.00 

 
11 .70**1 0.00 

 البعد الثالث: االتزان االنفعالي

21 .71**0 0.00 31 .75**10.00 
22 .64**0 0.00 32 .57**1 0.00 
23 .67**0 0.00 33 .61**1 0.00 
24 .75**0 0.00 34 .66**1 0.00 
25 .69**0 0.00 35 .55**1 0.00 
26 .75**0 0.00 36 .69**1 0.00 
27 .73**0 0.00 37 .69**1 0.00 
28 .74**0 0.00 38 .49**1 0.00 
29 .65**0 0.00 39 .74**1 0.00 
30 .72**0 0.00  

 البعد الخامس: العزلة النفسية البعد الرابع: الحساسية الزائدة

40 .78**1 0.00 48 .69**1 0.001 
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 رقم الفقرة
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 رقم الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

41 .80**1 0.00 49 .85**1 0.013 
42 .71**1 0.00 50 .88**1 0.011 
43 .78**1 0.00 51 .83**1 0.004 
44 .84**1 0.00 52 .80**1 0.010 
45 .78**1 0.00 53 .85**1 0.010 
46 .85**1 0.00 54 .83**1 0.000 
47 .76**10.00 55 .78**1 0.001 

 56 .83**1 0.000 
 البعد السادس: عدم الكفاية

57 .80**1 0.00 61 .84**10.00 
58 .89**1 0.00 62 .83**1 0.00 
59 .85**1 0.00 63 .84**1 0.00 
60 .79**1 0.00  
 (α≤2020(، * دالة إحصائياً عند )α≤2024** دالة إحصائياً عند ) 

 يـ مصفكفة ارتباط فقرات كؿٌ جميع قً  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أفٌ     
 لفقرات كؿٌ  ا يشير إلى قكة االتساؽ الداخميٌ إحصائيان، ممٌ ية لممجاؿ دالة مجاؿ مع الدرجة الكمٌ 

 .مجاؿ مف مجاالت الدراسة، كىذا يعٌبر عف صدؽ المقياس المستخدـ ككؿٌ 
ػػبلت االرتبػاط بػيف معامب ساػػبحـ الباحػث اػقلممجاالت  ػف صدؽ االتساؽ الداخميٌ مؽ كلمتحقٌ     

 ح ذلؾ.( يكضٌ 7كالجدكؿ ) ،ية لممقياسمجاؿ مف مجاالت المقياس مع الدرجة الكمٌ  درجة كؿٌ 
 مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس. (: مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل  7جدول )

 

انذرجخ انكهَخ 

نالضطراثبد 

 انُفسَخ

 االكتئبة
قهق 

 انًود
االتساٌ 

 االَفؼبنٌ
انحسبسَخ 

 انسائذح

انؼسنخ 

 انُفسَخ

ػذو 

 انكفبٍخ

      1 **0.94 االكتئبة

     1 **0.87 **0.91 قهق انًود

    1 **0.83 **0.88 **0.96 االتساٌ االَفؼبنٌ

   1 **0.88 **0.82 **0.83 **0.93 خ انسائذحانحسبسَ  

  1 **0.87 **0.83 **0.79 **0.85 **0.93 خانؼسنخ انُفسَ  

 1 **0.89 **0.85 **0.83 **0.80 **0.80 **0.91 ػذو انكفبٍخ

 (α≤0.05(، * دالة إحصائياً عند )α≤0.01إحصائياً عند )** دالة 
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يػة جميػع المجػاالت تػرتبط بالدرجػة الكمٌ  ( أفٌ 7يتضح مػف خػبلؿ البيانػات الػكاردة فػي الجػدكؿ )    
معامػػػػؿ ارتبػػػػاط  فٌ إحيػػػػث  ،(α≤0.01داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة ) الممقيػػػػاس ارتباطػػػػان ذ

ا يشير إلى قكة االتساؽ ية لممقياس كاف داالن، ممٌ مجاؿ كالدرجة الكمٌ  بيرسكف لمعبلقة بيف درجة كؿٌ 
ة المصػػاحبة لئلصػػابة االضػػطرابات النفسػػيٌ ا فػػي قيػػاس كأنيػػا تشػػترؾ معنػػ ،لفقػػرات المقيػػاس الػػداخميٌ 

 .بسرطاف الثدم

 ثانيًا: الثبات 

 الثبات بطريقة االتساق الداخمي: -

كبحساب معامؿ الثبات ألفا كركنباخ،  ،االتساؽ الداخميٌ قاـ الباحث بحساب الثبات بطريقة     
 :اآلتيح في الجدكؿ كذلؾ كما ىك مكضٌ 

 (: معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخمي8جدول )
 قيمة ألفا عدد الفقرات البعد

 0.83 11 البعد األول: االكتئاب
 0.83 9 البعد الثاني: قمق الموت

 0.84 19 االنفعاليالبعد الثالث: االتزان 
 0.75 8 البعد الرابع: الحساسية الزائدة
 0.79 9 ةالبعد الخامس: العزلة النفسي  
 0.81 7 البعد السادس: عدم الكفاية

 0.94 63 ةالدرجة الكمية لمقياس االضطرابات النفسي  
كركنباخ لجميع يـ معامبلت ثبات ألفا أٌف جميع قً إلى ( 8تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )   

حيث تراكحت قيـ معامؿ ثبات كركنباخ ألفا مجاالت الدراسة ككذلؾ لمدرجة الكمية مرتفعة، 

ية لممقياس (، كبمغ معامؿ ثبات كركنباخ ألفا لمدرجة الكمٌ 0.84 – 0.75لمجاالت المقياس بيف )

كقابؿ العتماده لتحقيؽ  ،مف الثبات عاليةو  ع بدرجةو تمتٌ يً المقياس  ا يشير إلى أفٌ ، ممٌ (0.94)

 .أىداؼ الدراسة
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -

حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياس، حيث يتـ تجزئة المقياس إلى نصفيف  تـٌ     

حساب معامؿ  نصؼ مف المقياس، ثـٌ  إيجاد مجمكع درجات المبحكثيف لكؿٌ  متكافئيف، كيتـٌ 

استخداـ معادلة سبيرماف براكف لمتصحيح، كمعادلة جتماف، كقد تكصؿ  االرتباط بينيما، كتـٌ 

 الباحث إلى ما يمي:

 طريقة التجزئة النصفيةالثبات ب :(9جدول )

 البعد
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
المصحح 

 لسبيرمان براون
 معامل جتمان

 0.72* 0.73 0.57 11 االكتئاب
 0.75* 0.79 0.65 9 قلق الموت

 0.79* 0.80 0.67 19 االتزان االنفعالي  
 0.74 0.75** 0.64 8 ة الزائدةالحساسي  

 0.78* 0.78 0.64 9 ةالعزلة النفسي  
 0.77* 0.79 0.66 7 عدم الكفاية

 0.74* 0.75 0.60 67 النفسية ية لمقياس االضطراباتالدرجة الكل  
مجاالت الدراسة  ككذلؾ معامبلت الثبات لكؿٌ  ،معامبلت االرتباط ( أفٌ 9يتضح مف الجدكؿ )    

(، كبمغ 0.80 – 0.73يـ معامؿ سبيرماف براكف المصحح بيف )حيث تراكحت قً ، يدةن كانت جٌ 

المقياس  ا يشير إلى أفٌ ممٌ  ،(0.75ية لممقياس )معامؿ سبيرماف براكف المصحح لمدرجة الكمٌ 

المقياس صالح لمتطبيؽ كتحقيؽ أىداؼ  مف الثبات، كىذا يشير إلى أفٌ  دةو جيٌ  يتمتع بدرجةو 

 .الدراسة

 تصحيح المقياس: -

ة المصػػػاحبة تقيػػػيـ االضػػػطرابات النفسػػػيٌ  البػػػدائؿ، حيػػػث تػػػـٌ  اسػػػتخدـ الباحػػػث مقياسػػػان خماسػػػي      

( 1، 2، 3، 4، 5عطى الدرجات )لئلصابة بمرض سرطاف الثدم عمى عبارات المقياس، بحيث تي 

قمػػب درجػػات الفقػػرات  ا( عمػػى الترتيػػب، كتػػـٌ طة، قميمػػة، قميمػػة جػػد  متكٌسػػا، كبيػػرة، لمبػػدائؿ )كبيػػرة جػػد  
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ان، كبيػػػػرة، ( لمبػػػػدائؿ )كبيػػػػرة جػػػػدٌ 5، 4، 3، 2، 1عطػػػػى الػػػػدرجات )( بحيػػػػث تي 56، 53، 50، 38)

حسػػاب مجمػػكع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ  ان( عمػػى الترتيػػب، كبعػػد ذلػػؾ يػػتـٌ طة، قميمػػة، قميمػػة جػػدٌ متكٌسػػ

ية(، كتككف الدرجة الدنيا التي يحصؿ عمييا المفحكص )الدرجة الكمٌ عمييا المفحكص في المقياس 

بالتػػالي  ،(315=63×5، كالدرجػػة العميػػا التػػي يحصػػؿ عمييػػا المفحػػكص ىػػي )(63=63×1ىػػي )

مػا حصػمت المفحكصػة عمػى مجمػكع مرتفػع يكػكف مسػتكل االضػطرابات فإنػو كمٌ  ؛كبعد ىذا اإلجراء

إلى ثبلث فئات لمعرفة  ـ الخماسيٌ مٌ تقسيـ طكؿ الس   قد تـٌ كالعكس صحيح. ك  ا،ة عندىا عالين النفسيٌ 

حسػػاب فئػػات المقيػػاس  ة، كتػػـٌ نػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل االضػػطرابات النفسػػيٌ درجػػة مكافقػػة أفػػراد عيٌ 

 كما يمي: الخماسيٌ 

 4( = 1-5األدنى لممقياس = ) الحدٌ -األعمى لممقياس مدل المقياس = الحدٌ 
 3عدد الفئات = 
 عدد الفئات÷ مدل المقياس طكؿ الفئة = 

    =4  ÷3  =1.33 
األدنػى لكػؿ فئػة نحصػؿ عمػى فئػات المتكسػطات الحسػابية  حػدٌ إلػى ال( 1.33بإضافة طػكؿ الفئػة )

 (:10ح في الجدكؿ )كما ىك مكضٌ 
 (: فئات المتوسطات وفئات الدرجات لمستوى االضطرابات النفسية10جدول )

 لموافقةمستوى ا فئات الدرجات المتوسط الحسابي

 منخفض 147 – 63 1211-2233

 متوسط 231 – 148 2234-3267

 مرتفع 315 – 232 3268-5211

 

 )إعداد الباحث( ثانيًا: البرنامج اإلرشادي  

ة لدل المصابات لمتقميؿ مف مستكل االضطرابات النفسيٌ  جمعي   إرشادم   تـ إعداد برنامجو      

( مصابة بسرطاف الثدم مف مركز 30مف ) مككنةو  تطبيؽ البرنامج عمى عينةو  بسرطاف الثدم، تـٌ 

( جمسة، بكاقع جمستيف باألسبكع، كمدة الجمسة الكاحدة تراكحت 11، كتكٌكف البرنامج مف )(بيتنا)
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دقيقة(. كاستند البرنامج عمى الكتابة التأممية لمتقميؿ مف مستكل االضطرابات  90-45بيف )

 .( جمسات البرنامج اإلرشادي  3انظر الممحق )مصابات بسرطاف الثدم. ة لدل الالنفسيٌ 

ؽ مف صدؽ البرنامج مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف التحقٌ  تـٌ : صدق البرنامج اإلرشادي  

( 10ة كاإلرشاد النفسي، كالبالغ عددىـ )حة النفسيٌ المحٌكميف مف ذكم االختصاص في الصٌ 

( أسماء 4انظر الممحق )البرنامج بشكمو النيائي.  إخراج محٌكميف، كبناءن عمى ذلؾ تـٌ 

 مين.المحك  

 خامسًا: إجراءات الدراسة
اتيا، كتحديد عينة الدراسة، تيا، كفرضيٌ بعد تحديد مشكمة الدراسة، كأسئمتيا، كأىدافيا، كأىميٌ     

 :اآلتيةفؽ الخطكات تنفيذ الدراسة كى  كحدكدىا تـٌ 

 االطبلع عمى الدارسات كالبحكث السابقة كالكتب المرتبطة بمكضكع الدراسة الحالية. تـٌ  .1

 )بيتنا(مة التنسيؽ مع مركزمف جامعة الخميؿ لتسييؿ ميٌ  باحثو ل ميمةو  أخذ رسالةو  تـٌ  .2

 كالبالغ عددىفٌ  ،اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف المصابات بمرض سرطاف الثدمك 

 .(نابيت)مف مركز  ( مصابةن 30)

ميف إلبداء نرائيـ كمقترحاتيـ بيا، كمدل عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكٌ  تـٌ  .3

د مف الثبات كالصدؽ تعديؿ األدكات كالتأكٌ  كتـٌ  ،مبلءمة ىذه األدكات مع البيئة الفمسطينية

 كرة النيائية.الخركج بالصٌ  تـٌ  ثـٌ  ،لؤلدكات

كالبالغ  ،عمى عينة مف المصابات بمرض سرطاف الثدم تطبيؽ مقياس الدراسة القبميٌ  تـٌ  .4

 .(بيتنا)( مصابة مف مركز 30) عددىفٌ 

، إرشاديةن  ( جمسةن 11تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمى المجمكعة التجريبية، كالمككف مف ) تـٌ  .5

 دقيقة( لمجمسة الكاحدة. 90-45تراكحت بيف ) زمنيةو  كفي مدةو 
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د مف أثر عمى المجمكعة التجريبية لمتأكٌ  ة البعدمٌ يٌ تطبيؽ مقياس االضطرابات النفس تـٌ  .6

ة المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف البرنامج في خفض مستكل االضطرابات النفسيٌ 

 الثدم.

حصائية تحميؿ البيانات باستخداـ الحزمة اإل ، كتـٌ إدخاؿ البيانات في الحاسب اآلليٌ  تـٌ  .7

 (. SPSSة )لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعيٌ 

 المعالجة اإلحصائية سادسًا:
 ( مف برنامج:26استخدـ الباحث النسخة )

)SPSS(: (Statistical Package for the Social Sciences)  

 :اآلتيةخدمت األساليب كاالختبارات اإلحصائية كمف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج الدراسة استي 

  النحرافات المعيارية.االمتكسطات الحسابية ك 

 ( معامؿ ألفا كركنباخ (Cronbach's Alpha لمعرفة ثبات فقرات مقياس االضطرابات

 .النفسية  المستخدـ

 ( معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفيةSplit half methods استي )خدـ لمتأكد مف أف 

 .مرتفعةو  ثباتو  ع بدرجاتو المقياس يتمتٌ 

 ( معامؿ ارتباط بيرسكفPerson Correlation Coefficient ٌلمتحق ) االتساؽ ؽ مف صدؽ

ة المستخدـ في ية لمقياس االضطرابات النفسيٌ بيف فقرات المقياس كالدرجة الكمٌ  الداخميٌ 

 الدراسة.

 ( اختبار شابيرك كيمؾShapiro Wilk ٌلفحص مدل اتباع البيانات لمتكزيع الطبيعي )  مف

 عدمو.
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 ( )اختبار )ت (Independent Sample T-test لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسطات

 درجات المفحكصيف لجميع أبعاد الدراسة.

 ( )اختبار )ت (Paired Sample T-test لمعينات المرتبطة؛ كذلؾ بيدؼ معرفة الداللة

 .اإلحصائية لمفركؽ بيف القياس القبمي، كالقياس البعدم ألبعاد الدراسة

 (مربع إيتاη2 ٌلمتأكد مف أف )  يرات تعكد إلى متغ حقيقيةه  حجـ الفركؽ الناتجة ىي فركؽه

 .الدراسة

 ( معادلة الكسب لببلؾBlake Gain Ratio لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المستخدـ في )

 ة لدل مريضات سرطاف الثدم.خفض االضطرابات النفسيٌ 

 ( اختبار تحميؿ التبايف المتعددMANOVA ) ٌؿ إلى قرار لممقارنة بيف المتكسطات أك التكص

 .أك عدـ كجكدىا ؽ بكجكد فركؽ بيف المتكسطاتيتعمٌ 

  .( لممقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفركؽScheffeاختبار شيفيو )
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 الفصل الرابع
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 :مقدمة

لمبيانات، لئلجابة  يقـك الباحث في ىذا الفصؿ بعرض النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ اإلحصائيٌ 

 اتيا. أسئمة الدراسة كفرضيٌ  فع

 أسئمة الدراسة:نتائج 
: مـــا أثـــر الكتابـــة التأمميـــة عمـــى خفـــض االضـــطرابات النفســـية الـــرئيسنتـــائج ســـؤال الدراســـة 

 المصاحبة لإلصابة بمرض سرطان الثدي في محافظة الخميل؟

السػػػؤاؿ الثػػػاني قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة  فلئلجابػػػة عػػػ

( 11لممجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس االضطرابات النفسية كالجدكؿ )

 ح ذلؾ:يكضٌ 

لقبمي والبعدي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في القياسين ا11جدول )

 عمى مقياس االضطرابات النفسية

 انفقرح انرقى

 انقَبش انجؼذً انقَبش انقجهٌ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

 يُخفعخ 0.90 1.67 يشرفؼخ 0.68 3.80 أشؼشثبنحضٌثسجتيشظ1ٙ

 يُخفعخ 1.16 2.27 يشرفؼخ 0.83 3.87 ْزِاألٚبوأكضشيٍر٘لجم)لجمانًشض(أثكٙف2ٙ

 يُخفعخ 0.72 1.67 يشرفؼخ0.96 3.93 شٓٛزٙنهطؼبونٛسذجٛذح3

 يُخفعخ 0.99 1.87 يشرفؼخ 0.76 4.00 أػبَٙيٍاظطشاثبدفٙانُٕو 4

5 ٘  يُخفعخ 0.83 2.13 يشرفؼخ 0.74 3.60 اَضػبطيٍيسزٕٖصحزٙأكضشيٍر٘لجمنذ

 يُخفعخ 0.94 1.80 يشرفؼخ 0.64 4.13 أفزمذإنٗانًزؼخثبألشٛبءٔأشؼشثؼذوثبنشظبػُٓب.6

 يُخفعخ 0.90 1.67 يشرفؼخ 0.74 4.40 أنٕوَفسٙثسجتيشظ7ٙ

 يُخفعخ 1.10 2.07 يشرفؼخ 0.80 3.93 أالحظرغٛٛشادثبْزًبيبرٙانجُسٛخثؼذانًشض8

 يُخفعخ 0.63 1.40 يشرفؼخ 0.98 4.33ثأٌيظٓش٘غٛشيُبستاٌٜأشؼش9

 يُخفعخ 0.64 1.47 يشرفؼخ 0.98 4.33ثسجتٔلٕػٙفٙانًشض أشؼشثأَُٙإَسبَّفبشهخ11

 يُخفعخ 0.64 1.53 يشرفؼخ 1.03 4.07أشؼشثأَُٙأسزحكيبٚحذسنٙيٍػمبة 11
 يُخفضخ 0.86 1.78 يرتفؼخ 0.83 4.04 انذرجخ انكهَخ الضطراة االكتئبة

 يُخفعخ 1.00 2.00 يشرفؼخ 0.83 4.13 يشٚعخثسشغبٌانضذ٘صٚبسحأرجُت12

 يُخفعخ 1.22 2.07 يشرفؼخ 0.82 4.33 يٛزّثسجتسشغبٌانضذ٘ايشأحأرخٛمَفسٙيكب13ٌ

14
يصبثّثسشغبٌايشأحٚضدادلهمٙنذٖسًبػٙثًٕد

 انضذ٘
3.80 0.68 

 يشرفؼخ
2.00 1.13 

 يُخفعخ

 يُخفعخ 1.19 2.13 يشرفؼخ 0.76 4.00 ػًهٛخجشاحٛخٔنٕثسٛطخإجشاءأخبف 15

 يُخفعخ 1.19 2.13 يشرفؼخ 0.80 3.93 نذ٘إحسبطأٌَٓبٚخسشغبٌانضذْٕ٘انًٕدانسشٚغ 16

 يُخفعخ 1.10 2.07 يشرفؼخ 0.64 4.13 يٍاأليٕادا أسٖفٙأحاليٙكضٛش 17
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 انفقرح انرقى

 انقَبش انجؼذً انقَبش انقجهٌ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

 يُخفعخ 1.08 2.20 يشرفؼخ 0.59 3.93 ػزاةانمجشأخشٗيٍ 18

 يُخفعخ 1.22 2.27 يشرفؼخ 0.51 3.40ب ألهكأل٘يشضأصبةثّٔنٕثسٛط 19

21 
أيزُغػٍانسفشٔانزُممنزجُتانًٕدثسجتحٕادس

انسٛش

3.87 0.83 
 يشرفؼخ

2.00 1.00 
 يُخفعخ

 يُخفضخ 1.13 2.10 يرتفؼخ 0.72 3.95 انذرجخ انكهَخ الضطراة قهق انًود

 يُخفعخ 1.28 2.27 يشرفؼخ 0.88 3.73 ٚحٛطُٙانمهكثبسزًشاس 21

 يُخفعخ 1.33 2.07 يشرفؼخ 0.83 3.87 َٕيٙيعطشةٔيزمطغ 22

 يُخفعخ 1.21 2.20 يشرفؼخ 0.83 4.13 كضٛشاًيبأشؼشأٌلهجٙٚخفكثسشػخ23

 يُخفعخ 1.30 2.47 يشرفؼخ 0.76 4.00 يخبٔفٙكضٛشحيمبسَخثبٜخش24ٍٚ

يُخفعخ 1.18 2.33 يشرفؼخ 0.76 4.00 أشؼشثبنعجشٔانعٛكفٙكضٛشيٍاألحٛب25ٌ

 يُخفعخ 0.83 1.60 يشرفؼخ 0.64 3.87 سجكٔرؼشظذنالَٓٛبسانؼصج26ٙ

 يُخفعخ 0.83 1.53 يشرفؼخ 0.76 4.00 أشؼشٔكأَُٙأرًضق27

 يُخفعخ 1.19 1.87 يشرفؼخ 0.77 4.20 ٔانسبلٍٛرُزبثُٙسػشخفٙانٛذ28ٍٚ

 يُخفعخ 1.03 1.93يزٕسطخ 0.72 3.67 أخبفإجشاءػًهٛخجشاحٛخ29

 يُخفعخ 0.74 1.40يشرفؼخ 0.83 4.13ظجػاَفؼبالرٙػهٗٚصؼت31

 يُخفعخ 0.90 1.67يشرفؼخ 0.53 4.00أشؼشأَٙسشٚغانغعت31

 يُخفعخ 0.90 1.67يشرفؼخ 0.53 4.00يجشسأشؼشثبنزٕرشانشذٚذد32ٌٔ

 يُخفعخ 0.83 2.13يزٕسطخ 0.52 3.53أشؼشثبنخٕفيٍحذٔسأشٛبءيفبجئخن33ٙ

 يُخفعخ 1.01 2.20يشرفؼخ 0.68 3.80أرٕرشػُذأ٘يٕلفيفبجئ34

 يُخفعخ 0.96 1.93يزٕسطخ 0.52 3.53 أَزممثذسجّػبنٛخٔثشكميفبجئ35

36
ثأَُٙالارحكىفٙػٕاغفٙٔاَفؼبالرٙػُذأشؼش

انًشض

3.67 0.49 
يزٕسطخ

1.53 0.74 
 يُخفعخ

 يُخفعخ 0.91 1.60يشرفؼخ 0.59 3.93أرشددكضٛشاػُذانمٛبوثأ٘ػًم37

 يُخفعخ 0.88 2.07يشرفؼخ 0.46 3.73أرحكىثأػصبثٙػُذانًٕالفانطبسئخ38

 يُخفعخ 1.13 2.13يزٕسطخ 0.72 3.67انًٕلفانٕاحذأرصشفثبَفؼبالديزُبلعخإصاء39
 يُخفضخ 1.01 1.93 يرتفؼخ 0.68 3.87 انذرجخ انكهَخ الضطراة االتساٌ االَفؼبنٌ

41
حسبسّٛانضائذحهصٕسرٙػٍرارٙانجسًٛخيصذسن

ػُذ٘

3.67 0.72 
يزٕسطخ

1.80 0.68 
 يُخفعخ

 يُخفعخ 0.74 1.87يشرفؼخ 0.83 3.87أشؼشثحسبسّٛصائذحػُذانحذٚشػٍااليشاض41

 يُخفعخ 0.96 2.27يزٕسطخ 0.72 3.67ٍٚشكضٌٔفَٙظشْىػهٗصذس٘ٚأرخٛماٌاالخش42

43
أرجُتانًشبسكخفَٙمبشبدرادغبثغصحٙ

اجزًبػٙ

3.60 0.74 
يزٕسطخ

1.73 0.70 
 يُخفعخ

44
الافٓىلصذاالخشٍٚأَُٙأشؼشفٙكضٛشيٍاألحٛبٌ

انحذٚشفٙ

3.93 0.59 
يشرفؼخ

2.07 1.03 
 يُخفعخ

 يُخفعخ 0.99 1.87يزٕسطخ 0.90 3.67 أثذ٘أحٛبَبيشبػشاناليجبالحارجبِلعبٚبرخص45ُٙ

 يُخفعخ 0.63 1.60يزٕسطخ 0.52 3.53 صمزٙثألشةاألشخبصانٙيزذَٛخ46

 يُخفعخ 1.30 2.13يشرفؼخ 0.88 4.07 خأشؼشأَُٙخجٕن47
 يُخفضخ 0.88 1.92 يرتفؼخ 0.74 3.75 انكهَخ الضطراة انحسبسَخ انسائذحانذرجخ 

 يُخفعخ 1.05 1.67يشرفؼخ 0.62 4.33 أشؼشثأٌصمخانُبطنٙلذرشاجؼذ48

 يُخفعخ 0.46 1.27يزٕسطخ 0.72 3.67 أشؼشأٌػاللبرٙاالجزًبػٛخفٙأدَٗيسز49ٖٕ

 يُخفعخ 0.56 1.20يشرفؼخ 0.56 4.20االخشٍٚأشؼشثبنشاحخػُذيبأكٌٕثؼٛذِػ51ٍ

 يُخفعخ 1.08 1.80يزٕسطخ 0.80 3.93 أرجُتيشبسكّاالخشٍٚفٙانًُبسجبداالجزًبػٛخ51

 يُخفعخ 0.70 1.73يزٕسطخ 0.72 3.67يٓبسارٙاالجزًبػٛخرشاجؼذثؼذانًشض52

 يُخفعخ 0.82 1.67يزٕسطخ 0.49 3.67 الأكزشسثشأ٘االخش53ٍٚ



  

67 
 

 انفقرح انرقى

 انقَبش انجؼذً انقَبش انقجهٌ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر

درجخ 

 انًوافقخ

 يُخفعخ 1.10 1.73يشرفؼخ 0.65 4.00رمذٚىانًسبػذحنألخشٍٚأسزطٛغالأَٗأشؼش54

 يُخفعخ 0.41 1.20يشرفؼخ 0.59 3.93 ػاللبرٙاالجزًبػٛخيغاٜخشٍٚسطحٛخ55

 يُخفعخ 0.74 1.47يشرفؼخ 0.35 3.87 أسزطٛغانزٕاصميغاالخشٍٚثكمسٕٓن56ّ
 يُخفضخ 0.77 1.53 يرتفؼخ 0.61 3.92 الضطراة انؼسنخ انُفسَخانذرجخ انكهَخ 

 يُخفعخ 0.96 2.07يزٕسطخ 0.74 3.60 أشؼشأَُٙغٛشلبدسِػهٗإشجبعحبجبر57ٙ

58
أشؼشاَُٙغٛشلبدسِػهٗرحًميسؤٔنٛبرٙ

 انشخصٛخٔاالجزًبػٛخ
 1.21 2.20يشرفؼخ 0.68 3.80

 يُخفعخ

59
انًُبستانًٓبوفٙانٕلذالأيٛمانٗاَجبص

ٔثبنًسزٕٖانًطهٕة

 1.22 1.93يشرفؼخ 0.70 4.27
 يُخفعخ

61
أيٛمانٗاالَسحبةيٍيٕاجّٓأ٘يٕلفصؼتٔيٍ

 أ٘رحذ 
 1.19 2.13يشرفؼخ 0.83 3.87

يُخفعخ

 يُخفعخ 0.74 1.60يشرفؼخ 0.83 3.87أػبَٙيٍرأصٛشانزفكٛشانسهجٙفٙأيٕسحٛبر61ٙ

 يُخفعخ 1.01 1.80يشرفؼخ 0.68 3.80أسزطٛغارخبرأ٘لشاسثًفشد٘ال62

63
ثؼذوانكفبٚخفٙيخزهفاًيشظٙسجتنٙشؼٕس

 جٕاَتانحٛبِ
 0.83 1.60يشرفؼخ 0.64 3.87

 يُخفعخ

 يُخفضخ 1.02 1.90 يرتفؼخ 0.73 3.87 انذرجخ انكهَخ الضطراة ػذو انكفبٍخ

 يُخفضخ 0.95 1.86 يرتفؼخ 0.71 3.90 ككم انذرجخ انكهَخ نالضطراثبد انُفسَخ

( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية ألفراد المجمكعة 11يتضح مف الجدكؿ )
التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس االضطرابات النفسية. كلمتحقؽ مف داللة 

( لمتعرؼ عمى Paired-Sample T-Test)اختبار )ت( لمعينات المرتبطة الفركؽ، استخدـ 
قبؿ  االضطرابات النفسيةالفركؽ في متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى مقياس 

 (.12كما ىك مكضح في جدكؿ )كبعده تطبيؽ البرنامج 
( وقيمة الداللة ومستوى Paired- Sample T-Test) )ت( لمعينات المرتبطة (: نتائج اختبار12جدول )
المجموعة  الفروق في متوسطات درجات أفـراد عمىلمتعرف  النفسية لمدرجة الكمية لمقياس االضطراباتالداللة 

 (15وبعده)ن= التجريبية قبل تطبيق البرنامج

 انتطجَق انًتغَر
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر
 قًَخ )د(

انذالنخ 

اإلحصبئَخ 

 انًحسوثخ

 االكتئبة
 6.77 44.40لجهٙ

8.45 0.00 
 6.58 19.53ثؼذ٘

 قهق انًود
 4.53 35.53لجهٙ

6.24 0.00
 9.66 18.87ثؼذ٘

  ٌ  االتساٌ االَفؼبن
 6.85 73.47لجهٙ

11.87 0.00
 14.35 36.60ثؼذ٘

 خ انسائذحانحسبسَ  
 4.42 34.33لجهٙ

13.88 0.00
 6.20 17.00ثؼذ٘

 َخانُفس  انؼسنخ 
 3.77 35.27لجهٙ

14.59 0.00
 3.95 13.73ثؼذ٘

 ػذو انكفبٍخ
 3.92 27.07لجهٙ

10.12 0.00
 5.65 13.33ثؼذ٘
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 انتطجَق انًتغَر
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر
 قًَخ )د(

انذالنخ 

اإلحصبئَخ 

 انًحسوثخ

 َخ نهًقَبشانذرجخ انكه  
 23.85 245.73لجهٙ

10.99 0.00
 43.89 117.40ثؼذ٘

 44(، درجات الحرية = 2020مستوى داللة )(، * دالة إحصائياً عند 2024** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.82 =( 2024، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )2.40 =( 2020قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

ة لممقيػػػاس كلكافػػػة مجاالتػػػو ( أف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة لمدرجػػػة الكمٌيػػػ12يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )    

 (، كىػذا يػدؿٌ 2.98التػي تسػاكم ) 0.01)مسػتكل داللػة )كانت أكبر مػف قيمػة )ت( الجدكليػة عػف 

ة كمجاالتػو عمى كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الدرجػة الكميػة لمقيػاس االضػطرابات النفسػيٌ 

ة، ألفػػػراد المجمكعػػػة التجريبٌيػػػ ةاالضػػػطرابات النفسػػػيٌ بػػػػيف التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػدم فػػػي درجػػػات 

قػد انخفضػت بشػكؿ ممحػكظ  االضطرابات النفسػيةدرجات  مما يعني أف ،كلصالح التطبيؽ البعدم

 بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم، األمر الذم يدؿ عمى أثر البرنامج اإلرشادم المطبؽ. 

ηكلمعرفة حجـ تأثير البرنامج اإلرشادم، استخدـ الباحث معادلة مربع إيتا )
 ( التالية:2

η
2 =  

 ةالحريٌ (: درجات df(: قيمة اختبار )ت(، )tحيث )

 لمقياس االضطراباتثير بالنسبة أالت جمالمقترح لتحديد مستويات ح (: الجدول المرجعي13جدول )
 النفسي ة.

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير

η2 0.01 0.06 0.14 فأكبر 

 

االضطرابات ة مف ( يكضح درجات التأثير لمبرنامج المبني عمى الكتابة التأمميٌ 13الجدكؿ )

 النفسية بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم:

النفسية بعد  (: يبين درجات التأثير لمبرنامج المبني عمى الكتابة التأممية من االضطرابات14جدول )
 تطبيق البرنامج اإلرشادي  

ηيرثغ إٍتب ) قًَخ )د( األثؼبد
2
 حجى انتأثَر (

كجٛش 0.84 8.45 االكتئبة

كجٛش 6.240.74قهق انًود

dft

t

2

2
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كجٛش 11.870.91االتساٌ االَفؼبنٌ

كجٛش 13.880.93خ انسائذحانحسبسَ  

كجٛش 14.590.94خانؼسنخ انُفسَ  

كجٛش 10.120.88ػذو انكفبٍخ

كجٛش 10.990.90 انذرجخ انكهَخ نهًقَبش

حجػـ التػػأثير لمبرنػامج اإلرشػادم كػاف كبيػران بالنسػبة لتػػأثيره  أفٌ ( 14يتبػيف مػف خػبلؿ الجػدكؿ )    

عمى أفراد المجمكعة التجريبية التي خضػعت لممعالجػة باسػتخداـ الكتابػة التأمميػة، حيػث بمػغ حجػـ 

%(. كىذا يعنػي أف البرنػامج اإلرشػادم أثػر بشػكؿ 90)الكتابة التأممية( ) تأثير البرنامج اإلرشادمٌ 

الضػػػػطرابات النفسػػػػية لػػػػدل أفػػػػراد المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة باسػػػػتخداـ الكتابػػػػة كبيػػػػر فػػػػي التقميػػػػؿ مػػػػف ا

 .التأممية

االضػطرابات النفسػية المصػاحبة مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم كقدرتو عمػى خفػض كلمعرفة     
اسػػتخدـ معػػدؿ الكسػػب لػػببلؾ الػػذم حػػدده  لئلصػػابة بمػػرض سػػرطاف الثػػدم فػػي محافظػػة الخميػػؿ،

 :تيةاآلكذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ المعادلة  (،1.2بأكبر أك يساكم )

 

 
 

 ص: متكسط الدرجات عمى القياس البعدم لممجمكعة التجريبية
 س: متكسط الدرجات عمى القياس القبمي لممجمكعة التجريبية

 د: الدرجة العظمى عمى المقياس 
 (:15لببلؾ يتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ )بتطبيؽ ىذه القيـ في معادلة الكسب     

 

 لإلصابة االضطرابات النفسية المصاحبة خفض(: يوضح مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي في 15جدول )
 (1.2حسب معدل الكسب لبالك ) الخميل محافظة في الثدي سرطان بمرض

 انًتغَر
انذرجخ 

 انؼظًي )د(
 ش-د ش-ص ص ش

َسجخ 

 انكست

2.80-24.8710.60-5544.4019.53 االكتئبة

2.13-16.669.47-35.5318.87 45 قهق انًود

االتساٌ 

  ٌ  االَفؼبن
9573.4736.60-36.8721.53-2.10

خ انحسبسَ  

 انسائذح
4134.3317.00-17.335.67-3.49

2.69-21.549.73-4535.2713.73 خانؼسنخ انُفسَ  

  نسبة الكسب = 
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2.13-13.747.93-3527.0713.33 ػذو انكفبٍخ

خ انذرجخ انكهَ  

 نهًقَبش
315245.73117.40-128.3369.27-2.26

( أف نسػػػبة 13( كباالعتمػػػاد عمػػى البيانػػات الػػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )15يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

الكسب المحسكبة لببلؾ لمدرجة الكمية لمقياس االضطرابات النفسية كمجاالتو في القياسػيف القبمػي 

-، 2.10-، 2.13-، 2.8-، 2.26-) االتػػػػػي لممجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة بمغػػػػػت الترتيػػػػػبكالبعػػػػػدم 

(، كىػػذه النسػػب سػػػالبة بػػػسبب أف البرنػػامج ىدفػػو خفػػض االضػػػطرابات 2.13-، 2.69-، 3.49

النفسػػية المصػػاحبة لئلصػػابة بمػػرض سػػرطاف الثػػدم فػػي محافظػػة الخميػػؿ بمعنػػى الحصػػكؿ عمػػى 

ارنػػة القيمػػة المطمقػػة ليػػذه القػػيـ  بالحػػد األدنػػى لمنسػػبة درجػػات منخفضػػة فػػػي القيػػاس البعػػدم، كبمق

( يتبػػػيف أف جميعيػػػا تجػػػاكزت النسػػػبة التػػػي حػػػددىا بػػػبلؾ لقيػػػاس 1.2التػػػي اقترحيػػػا بػػػبلؾ كىػػػي )

أف البرنػامج اإلرشػادم المتعمػؽ بالكتابػة التأمميػة قػد حقػؽ فاعميػة مرتفعػة  إلػى الفاعمية، كىػذا يشػير

 .بة لئلصابة بمرض سرطاف الثدم في محافظة الخميؿفي خفض االضطرابات النفسية المصاح

ة المصاحبة لإلصابة بمرض سرطان نتائج سؤال الدراسة األول: ما مستوى االضطرابات النفسي  

 الثدي في محافظة الخميل؟

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف  التساؤؿ األكؿ، تـٌ  فلئلجابة ع

ة المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثدم في محافظة النسبية لمستكل االضطرابات النفسيٌ 

 ح ذلؾ:( يكضٌ 16الخميؿ عمى القياس القبمي ألفراد عينة الدراسة، كالجدكؿ )

ة المصاحبة لإلصابة لمستوى االضطرابات النفسي   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية16جدول )

 (30بمرض سرطان الثدي في محافظة الخميل عمى القياس القبمي ألفراد عينة الدراسة، مرتبة تنازليًا )ن=

رقى 

 انفقرح
 يؤشراد اإلضراثبد انُفسَخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

 انًؼَبرً

انوزٌ 

  ٌ  انُسج
 انترتَت

يستوى 

 انًوافقخ

 يشرفغ 1 88.0 0.86 4.40 َفسٙثسجتيشظٙأنٕو7
9 ٌ  يشرفغ 2 86.6 1.03 4.33 يظٓش٘غٛشيُبستاٌٜأشؼشثأ

 يشرفغ 3 0.9586.0 4.30 أشؼشثأَُٙإَسبَّفبشهخثسجتٔلٕػٙفٙانًشض10
 يشرفغ 4 84.6 1.04 4.23 أشؼشثأَُٙأسزحكيبٚحذسنٙيٍػمبة 11
 يشرفغ 5 83.4 0.83 4.17 ثؼذانًشضانجُسٛخ أالحظرغٛٛشادثبْزًبيبر8ٙ
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رقى 

 انفقرح
 يؤشراد اإلضراثبد انُفسَخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

 انًؼَبرً

انوزٌ 

  ٌ  انُسج
 انترتَت

يستوى 

 انًوافقخ

 يشرفغ 6 80.0 1.02 4.00 أػبَٙيٍاظطشاثبدفٙانُٕو4
 يشرفغ و6 80.0 1.08 4.00 أفزمذإنٗانًزؼخثبألشٛبءٔأشؼشثؼذوثبنشظبػُٓب.6
 يشرفغ 7 76.6 1.15 3.83 انًشض(أثكٙفْٙزِاألٚبوأكضشيٍر٘لجم)لجم2
 يشرفغ 8 75.4 1.14 3.77نهطؼبونٛسذجٛذحشٓٛز3ٙ
يشرفغ 9 74.6 0.98 3.73أشؼشثبنحضٌثسجتيشظ1ٙ

 يزٕسػ 11 73.4 0.96 3.67نذ٘اَضػبطيٍيسزٕٖصحزٙأكضشيٍر٘لجم 5

 يرتفغ 4 80.8 1.00 4.04 انذرجخ انكهَخ الضطراة االكتئبة

 يشرفغ 1 83.4 0.87 4.17 يٍاأليٕاداًأسٖفٙأحاليٙكضٛش17
 يشرفغ 2 80.6 1.13 4.03 يشٚعخثسشغبٌانضذ٘صٚبسح أرجُت12
أيزُغػٍانسفشٔانزُممنزجُتانًٕدثسجتحٕادس20

 انسٛش
 يشرفغ 3 79.4 1.00 3.97

 يشرفغ و3 79.4 1.22 3.97 يٛزّثسجتسشغبٌانضذ٘ايشأحأرخٛمَفسٙيكبٌ 13
 يشرفغ 4 78.6 0.98 3.93 أخشٗيٍػزاةانمجش 18
15  ٘  يشرفغ 5 78.0 1.03 3.90 ٔنٕثسٛطخجشاحٛخًػًهٛخًأخبفأٌأجش
 يشرفغ 6 76.6 0.87 3.83 بًصبةثّٔنٕثسٛطألهكأل٘يشضأ  19
ثسشغبٌيصبثّ ايشأحٚضدادلهمٙنذٖسًبػٙثًٕد 14

انضذ٘
 يشرفغ 7 74.0 1.09 3.70

16  ٘ ٌ نذ  يشرفغ و7 74.0 1.18 3.70َٓبٚخسشغبٌانضذْٕ٘انًٕدانسشٚغإحسبطأ

 يرتفغ 4 78.2 1.04 3.91 انذرجخ انكهَخ الضطراة قهق انًود

 يشرفغ 1 86.6 0.80 4.33 يخبٔفٙكضٛشحيمبسَخثبٜخشٍٚ 24
23  ٌ  يشرفغ 2 82.6 1.01 4.13 لهجٙٚخفكثسشػخكضٛشاًيبأشؼشأ
 يشرفغ 3 82.0 0.88 4.10 فٙكضٛشيٍاألحٛبٌٛكأشؼشثبنعجشٔانع 25
 يشرفغ و3 82.0 0.99 4.10 رُزبثُٙسػشخفٙانٛذٍٚٔانسبل28ٍٛ
 يشرفغ 4 80.0 0.95 4.00 قأشؼشٔكأَُٙأرًض 27
 يشرفغ 5 79.4 0.81 3.97 أرٕرشػُذأ٘يٕلفيفبجئ34
 يشرفغ و5 79.4 0.85 3.97 أشؼشثبنخٕفيٍحذٔسأشٛبءيفبجئخن33ٙ
ٗ ٚصؼت30  يشرفغ و5 79.4 1.07 3.97 ظجػاَفؼبالرٙػه
يشرفغ78.66 0.91 3.93 سأشؼشثبنزٕرشانشذٚذدٌٔيجش 32

يشرفغ78.07 1.09 3.90ٚحٛطُٙانمهكثبسزًشاس21

يشرفغ77.48 0.94 3.87أشؼشأَٙسشٚغانغعت31

٘ أرشد 37 يشرفغ76.09 0.96 3.80ػًمدكضٛشاػُذانمٛبوثأ

يشرفغو76.09 0.96 3.80أخبفيٍإجشاءػًهٛخجشاحٛخ29

يشرفغو76.09 1.06 3.80َٕيٙيعطشةٔيزمطغ22

يشرفغ75.411 0.82 3.77 مثذسجّػبنٛخٔثشكميفبجئفأَز35

أشؼشثأَُٙالارحكىفٙػٕاغفٙٔاَفؼبالرٙػُذ36

انًشض
يشرفغو75.411 0.82 3.77

يزٕسػ72.611 0.89 3.63فثبَفؼبالديزُبلعخإصاءانًٕلفانٕاحذأرصش 39

يزٕسػو72.611 1.03 3.63سجكٔرؼشظذنالَٓٛبسانؼصج26ٙ

يزٕسػ70.612 0.86 3.53أرحكىثأػصبثٙػُذانًٕالفانطبسئخ38

 يرتفغ 0 77.8 0.93 3.89 انذرجخ انكهَخ الضطراة االتساٌ االَفؼبنٌ

الافٓىلصذاالخشٍٚأَٙأشؼشفٙكضٛشيٍاألحٛب44ٌ

فٙانحذٚش
يشرفغ77.41 0.90 3.87

يشرفغ74.62 1.20 3.73خأشؼشأَُٙخجٕن47

يشرفغ74.03 1.06 3.70ٍٚشكضٌٔفَٙظشْىػهٗصذس٘ٚأرخٛماٌاالخش42
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رقى 

 انفقرح
 يؤشراد اإلضراثبد انُفسَخ

انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

 انًؼَبرً

انوزٌ 

  ٌ  انُسج
 انترتَت

يستوى 

 انًوافقخ

يزٕسػ73.44 1.06 3.67أشؼشثحسبسّٛصائذحػُذانحذٚشػٍااليشاض41

ٙ أرجُتانًشبسكخفَٙمبشبدرادغبثغصح 43

اجزًبػٙ
يزٕسػ72.65 0.85 3.63

يزٕسػ72.06 0.89 3.60 صمزٙثألشةاألشخبصانٙيزذَٛخ46

انضائذححسبسٛخهنصٕسرٙػٍرارٙانجسًٛخيصذس40

 ػُذ٘
يزٕسػ71.47 0.94 3.57

يزٕسػ70.08 1.14 3.50 ُٙلعبٚبرخص أثذ٘أحٛبَبيشبػشاناليجبالحارجب45ِ

 يتوسط 6 73.2 1.00 3.66 انذرجخ انكهَخ الضطراة انحسبسَخ انسائذح

يشرفغ84.01 0.85 4.20 أشؼشثبنشاحخػُذيبأكٌٕثؼٛذِػٍاالخش50ٍٚ

يشرفغ82.62 0.86 4.13 يٓبسارٙاالجزًبػٛخرشاجؼذثؼذانًشض52

يشرفغ82.03 0.76 4.10فٙالًُٚٓٙسأ٘االخش53ٍٚ

يشرفغ81.44 0.94 4.07 رمذٚىانًسبػذحنألخشٍٚأسزطٛغالأَٗأشؼش54

يشرفغ80.65 0.93 4.03ػاللبرٙاالجزًبػٛخيغاٜخشٍٚسطحٛخ55

يشرفغو80.65 1.00 4.03 أشؼشأٌػاللبرٙاالجزًبػٛخفٙأدَٗيسز49ٖٕ

يشرفغ78.06 0.96 3.90أسزطٛغانزٕاصميغاالخشٍٚثكمسٕٓن56ّ

يشرفغو78.06 1.03 3.90 أرجُتيشبسكّاالخشٍٚفٙانًُبسجبداالجزًبػٛخ51

48 ٌ يشرفغ76.07 1.35 3.80 صمخانُبطنٙلذرشاجؼذأشؼشثأ

 يرتفغ 2 80.4 0.96 4.02 انذرجخ انكهَخ الضطراة انؼسنخ انُفسَخ

انًُبستجبصانًٓبوفٙانٕلذإالأيٛمان59ٗ

 ٔثبنًسزٕٖانًطهٕة
يشرفغ85.41 0.87 4.27

ً َُٙغٛشلبدسِ أأشؼش58 ميسؤٔنٛبرٙػهٗرح

 انشخصٛخٔاالجزًبػٛخ
يشرفغ79.42 0.85 3.97

أيٛمانٗاالَسحبةيٍيٕاجّٓأ٘يٕلفصؼتٔي60ٍ

أ٘رحذ 
يشرفغو79.42 0.96 3.97

62 ٘ يشرفغ78.63 1.01 3.93 لشاسثًفشد٘الأسزطٛغارخبرأ

61 ٙ يشرفغو78.63 1.01 3.93فٙأيٕسحٛبرٙأػبَٙيٍرأصٛشانزفكٛشانسهج

ثؼذوانكفبٚخفٙيخزهفاشؼٕسجتنٙيشظٙس 63

انحٛبحجٕاَت
يشرفغ78.04 0.88 3.90

يشرفغ76.65 0.99 3.83 ػهٗإشجبعحبجبرٙأشؼشأَُٙغٛشلبدسِ 57

 يرتفغ 7 79.4 0.94 3.97 انذرجخ انكهَخ الضطراة ػذو انكفبٍخ

 يرتفغ 78.4 0.97 3.92 انذرجخ انكهَخ نالضطراثبد انُفسَخ ككم

ة المصػػاحبة مسػػتكل االضػػطرابات النفسػػيٌ  أفٌ  إلػػىال(16تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )    

جػاء  محافظػة الخميػؿ عمػى القيػاس القبمػي ألفػراد عينػة الدراسػةلئلصابة بمرض سرطاف الثدم فػي 

( كنسػػػبة 3.92ة )مرتفعػػان، إذ بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػػة الكميػػة لمسػػتكل االضػػطرابات النفسػػيٌ 

 (. 78.4مئكية )%

بمػػػغ  حسػػػابيو  المركػػػز األكؿ بمتكسػػػطو  احتػػػؿٌ  (االكتئػػػاب)اضػػػطراب  ( أفٌ 16يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

( عمػػى أعمػػى درجػػة مكافقػػة بالنسػػبة 7%(، كحصػػمت الفقػػرة )80.8( كنسػػبة مئكيػػة بمغػػت )4.04)



  

73 
 

( عمى أقؿ 5(، بينما حصمت الفقرة )ألـك نفسي بسبب مرضيكالتي نصيا ) ،الضطراب االكتئاب

لػدم انزعػاج مػف مسػتكل صػحتي أكثػر كالتػي نصػيا ) (االكتئػاب)درجة مكافقة بالنسبة الضػطراب 

 (.مف ذم قبؿ

( كنسبة مئكية 4.02بمتكسط حسابي بمغ ) (العزلة النفسية)اضطراب كجاء في المركز الثاني     

ضػػػطراب العزلػػػة ( عمػػػى أعمػػػى درجػػػة مكافقػػػة بالنسػػػبة ال50%(، كحصػػػمت الفقػػػرة )80.4بمغػػػت )

( 48(، بينمػا حصػمت الفقػرة )أشعر بالراحة عنػدما أكػكف بعيػده عػف االخػريفكالتي نصيا ) النفسية

أشعر بأف ثقة الناس لي قد كالتي نصيا ) ضطراب العزلة النفسيةقؿ درجة مكافقة بالنسبة العمى أ

 (.تراجعت

( كنسػبة مئكيػة 3.97بمتكسط حسابي بمغ ) (عدـ الكفاية)أما المركز الثالث فاحتمو اضطراب     

( عمى أعمى درجة مكافقة بالنسػبة الضػطراب عػدـ الكفايػة 59%(، كحصمت الفقرة )79.4بمغت )

(، بينمػا حصػمت كبالمسػتكل المطمػكب المناسب ال أميؿ الى انجاز المياـ في الكقتكالتي نصيا )

أشػعر أننػي غيػر لكفاية كالتي نصػيا )( عمى أقؿ درجة مكافقة بالنسبة الضطراب عدـ ا57الفقرة )

 (.قادره عمى إشباع حاجاتي

( كنسػبة مئكيػة بمغػت 3.91بمتكسط حسابي بمػغ ) (قمؽ المكت)في المركز الرابع اضطراب كجاء 

 (قمػػػؽ المػػػكت)( عمػػػى أعمػػػى درجػػػة مكافقػػػة بالنسػػػبة الضػػػطراب 17%(، كحصػػػمت الفقػػػرة )78.2)

( عمػػى أقػػؿ درجػػة 16(، بينمػػا حصػػمت الفقػػرة )تأرل فػػي أحبلمػػي كثيػػر مػػف األمػػكاكالتػػي نصػػيا )

لػػدم إحسػػاس أف نيايػػة سػػرطاف الثػػدم ىػػك مكافقػػة بالنسػػبة الضػػطراب قمػػؽ المػػكت كالتػػي نصػػيا )

 (.المكت السريع

( كنسػبة 3.89بمتكسػط حسػابي بمػغ ) (االتزاف االنفعالي)في المركز الخامس اضطراب كجاء     

مػػػػى أعمػػػى درجػػػػة مكافقػػػة بالنسػػػػبة الضػػػػطراب ( ع24%(، كحصػػػمت الفقػػػػرة )77.8مئكيػػػة بمغػػػػت )
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( عمػى 38(، بينمػا حصػمت الفقػرة )مخاكفي كثيػرة مقارنػة بػاآلخريفاالتزاف االنفعالي كالتي نصيا )

أتحكـ بأعصابي عند المكاقؼ أقؿ درجة مكافقة بالنسبة الضطراب االتزاف االنفعالي كالتي نصيا )

 (.الطارئة

( 3.66اضػػطراب الحساسػػية الزائػػدة بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )فػػي المركػػز السػػادس كأخيػػران جػػاء     

( عمى أعمى درجة مكافقة بالنسبة الضطراب 44%(، كحصمت الفقرة )73.2كنسبة مئكية بمغت )

ال افيػػػـ قصػػػد االخػػػريف فػػػي  اننػػػي أشػػػعر فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػافالحساسػػػية الزائػػػدة كالتػػػي نصػػػيا )

 (الحساسية الزائدة)كافقة بالنسبة الضطراب ( عمى أقؿ درجة م45(، بينما حصمت الفقرة )الحديث

 (.أبدم أحيانا مشاعر البلمباالة اتجاه قضايا تخصنيكالتي نصيا )

( بـين (α ≤ 0.05: ىل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة الثانيالسؤال 

النفســية متوســطات درجــات أفــراد المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة عمــى مقيــاس االضــطرابات 

 بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

-Independent)دـ اختبػػػػار )ت( لمعينػػػػات المسػػػػتقمة لئلجابػػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ الثالػػػػث، اسػػػػتخي     

Sample T-Test بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات أفػػػػراد المجمػػػػكعتيف الضػػػػابطة ( إليجػػػػاد الفػػػػركؽ

( 17كالجػػػدكؿ ) ،كالتجريبيػػػة عمػػػى مقيػػػاس االضػػػطرابات النفسػػػية بعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامج اإلرشػػػادم

 يكضح ذلؾ:

 بين( لمفروق Independent- Sample T-Test)لعينتين مستقمتين  (ت)(: نتائج اختبار 17جدول )

النفسية بعد تطبيق البرنامج  االضطراباتعمى مقياس  المجموعتين الضابطة والتجريبية أفرادمتوسطات درجات 

 (15، ن)ت(=15اإلرشادي )ن)ض(=

 انًجًوػخ انًتغَر
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر
 يستوى انذالنخ قًَخ )د(

 االكتئبة
 6.52 26.33 ضبثطخ

2.84** 0.01 
 6.58 19.53 تجرٍجَخ

 0.56 0.59 5.97 20.60 ضبثطخقهق انًود
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 انًجًوػخ انًتغَر
انًتوسط 

  ٌ  انحسبث

االَحراف 

  ً  انًؼَبر
 يستوى انذالنخ قًَخ )د(

 9.66 18.87 تجرٍجَخ

االتساٌ االَفؼبنٌ
 16.38 54.20 ضبثطخ

**3.13 0.00
 14.35 36.60 تجرٍجَخ

خ انسائذحانحسبسَ  
 7.31 22.80 ضبثطخ

*2.34 0.03
 6.20 17.00 تجرٍجَخ

خانؼسنخ انُفسَ  
 5.71 23.20 ضبثطخ

**5.28 0.00
 3.95 13.73 تجرٍجَخ

ػذو انكفبٍخ
 6.29 20.13 ضبثطخ

**3.11 0.00
 5.65 13.33 تجرٍجَخ

انذرجخ انكهَخ
 37.71 165.40 ضبثطخ

**3.21 0.00
 43.89 117.40 تجرٍجَخ

 22(، درجات الحرية = 2020(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )2024** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.367 =( 2024، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )2.242 =( 2020قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 17مف خبلؿ النتائج الكاردة في جدكؿ )    

االضطرابات النفسية لدل المصابات بمرض سرطاف الثدم بيف المجمكعتيف متكسطات درجات 

، حيث ظيرت فركؽ دالة إحصائيان في الدرجة الكمية )الضابطة /التجريبية( في القياس البعدم

نفسية كفي مجاالت )االكتئاب، كاالتزاف االنفعالي، كالحساسية الزائدة، لمقياس االضطرابات ال

كالعزلة النفسية، كعدـ الكفاية(، فقد بمغت قيـ )ت( المحسكبة لمدرجة الكمية كليذه المجاالت عمى 

( كجميعيا أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية 3.11، 5.28، 2.34، 3.13، 2.84، 3.21الترتيب )

(، ككانت الفركؽ لصالح أفراد المجمكعة التجريبية عمى 0.05اللة )( عند مستكل د2.048)

القياس البعدم الذيف خضعكا لجمسات البرنامج اإلرشادم، حيث كاف متكسط درجات أفراد 

( مقابؿ 117.40المجمكعة التجريبية عمى الدرجة الكمية لمقياس االضطرابات النفسية )

يدؿ عمى أف البرنامج اإلرشادم خٌفض ( ألفراد المجمكعة الضابطة، كىذا 165.40)

 االضطرابات النفسية لدل أفراد المجمكعة الضابطة.

 (قمؽ المكت)في حيف لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات اضطراب     

بيف أفراد المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( عمى القياس البعدم، حيث بمغت قيمة )ت( 
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(، كىي أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية 0.56داللة إحصائية بمغت )( ب0.59المحسكبة )

 ( كغير دالة إحصائيان.0.05( عند مستكل الداللة )2.048)

ة المصـاحبة لإلصـابة بمـرض : ىل تختمف متوسطات درجات االضـطرابات النفسـي  الثالثالسؤال 
والتجريبيـة( فـي القيـاس سرطان الثـدي فـي محافظـة الخميـل لـدى أفـراد المجمـوعتين )الضـابطة 

 لألسرة(؟ ، والمستوى االقتصادي  البعدي باختالف )العمر، والمستوى التعميمي  

( لغايػات MANOVAاختبار تحميػؿ التبػايف المتعػدد ) خدـلئلجابة عف ىذا السؤاؿ الرابع، استي     
درجػػات االضػطرابات النفسػػية المصػػاحبة لئلصػابة بمػػرض سػػرطاف متكسػػطات فحػص الفػػركؽ فػي 

الثدم في محافظػة الخميػؿ لػدل أفػراد المجمػكعتيف )الضػابطة كالتجريبيػة( فػي القيػاس البعػدم تبعػان 
كذلػػؾ كمػػا يشػػير الجػػدكؿ لؤلسػػرة(،  لمتغيػػرات )العمػػر، كالمسػػتكل التعميمػػي، كالمسػػتكل االقتصػػادمٌ 

(18:) 
ات االضطرابات ( لمتوسطات درجThree Way Anova(: يبين نتائج تحميل التباين الثالثي )18الجدول )

الخميل لدى أفراد المجموعتين )الضابطة  محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة النفسية المصاحبة
 لألسرة( ، والمستوى االقتصادي  والتجريبية( في القياس البعدي تبعًا لمتغيرات )العمر، والمستوى التعميمي  

 انًتغَراد انتبثؼخ يصذر انتجبٍٍ
يجًوع 

 بدانًرثؼ  

درجبد 

 خانحرٍ  

يتوسط 

 ؼبدانًرث  

قًَخ )ف( 

 انًحسوثخ

انذالنخ 

 اإلحصبئَخ

 انؼًر

Wilks' Lambda= (0.632) 

 2.262انذالنخ اإلحصبئَخ=

 0.28 1.25 10.65 1 10.65 االكزئبة

 0.71 0.14 3.38 1 3.38 لهكانًٕد

 0.29 1.17 68.19 1 68.19 االرضاٌاالَفؼبنٙ

 0.21 1.67 14.92 1 14.92 انحسبسٛخانضائذح

 0.15 2.20 32.75 1 32.75 انؼضنخانُفسٛخ

 0.90 0.02 0.22 1 0.22 ػذوانكفبٚخ

 0.86 0.03 5.80 1 5.80 انذسجخانكهٛخ

  ٌ  انًستوى انتؼهًَ

Wilks' Lambda= (0.144) 

 **2.222انذالنخ اإلحصبئَخ=

 0.13 2.27 19.45 2 38.89 االكزئبة

 0.01 **5.99 141.50 2 283.00 قهق انًود

 0.24 1.51 88.47 2 176.94 االرضاٌاالَفؼبنٙ

 0.01 **5.39 48.04 2 96.09 انحسبسَخ انسائذح

 0.95 0.05 0.82 2 1.64 انؼضنخانُفسٛخ

 0.12 2.35 34.65 2 69.30 ػذوانكفبٚخ

 0.01 **6.07 1067.55 2 2135.10 انذرجخ انكهَخ

  ً  نألسرح انًستوى االقتصبد

Wilks' Lambda= (0.115) 

 **2.222انذالنخ اإلحصبئَخ=

 0.00 **25.76 220.28 2 440.57 االكتئبة

 0.20 1.71 40.49 80.982 لهكانًٕد

 0.00 **10.51 614.78 2 1229.56 االتساٌ االَفؼبنٌ

 0.00 **10.18 90.76 2 181.52 انحسبسَخ انسائذح
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 انًتغَراد انتبثؼخ يصذر انتجبٍٍ
يجًوع 

 بدانًرثؼ  

درجبد 

 خانحرٍ  

يتوسط 

 ؼبدانًرث  

قًَخ )ف( 

 انًحسوثخ

انذالنخ 

 اإلحصبئَخ

 0.04 *3.61 53.79 2 107.58 انؼسنخ انُفسَخ

 0.12 2.33 34.28 68.562 ػذوانكفبٚخ

 0.00 *24.86 4368.45 2 8736.91 انذرجخ انكهَخ

 انخطأ

 8.55 23 196.68 االكزئبة



 23.61 23 543.05 لهكانًٕد

 58.50 23 1345.53 االرضاٌاالَفؼبنٙ

 8.92 23 205.09 انحسبسٛخانضائذح

 14.90 23 342.70 انؼضنخانُفسٛخ

 14.74 23 339.04 ػذوانكفبٚخ

 175.73 23 4041.88 خانذسجخانكهٛ 

 انًجًوع

 30 17326.00 االكزئبة

 

 30 13512.00 لهكانًٕد

 30 70796.00 االرضاٌاالَفؼبنٙ

 30 13419.00 انحسبسٛخانضائذح

 30 11578.00 انؼضنخانُفسٛخ

 30 9748.00 ػذوانكفبٚخ

 30 663978.00 انذسجخانكهٛخ

 انًجًوع انًؼذل

 29 1547.87 االكزئبة

 29 1829.87 لهكانًٕد

 29 8961.20 االرضاٌاالَفؼبنٙ

 29 1538.70 انحسبسٛخانضائذح

 29 1347.47 انؼضنخانُفسٛخ

 29 1347.87 ػذوانكفبٚخ

 29 64159.20 انذسجخانكهٛخ

 ( ما يمي:18خبلؿ النتائج الكاردة في الجدكؿ )يتضح مف     
درجػػػػات متكسػػػػطات ( فػػػػي α≤0.05عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة ) -

االضػػطرابات النفسػػية المصػػاحبة لئلصػػابة بمػػرض سػػرطاف الثػػدم فػػي محافظػػة الخميػػؿ لػػدل أفػػراد 
غيػػر العمػػر، حيػػث كانػػت الداللػػة لمت المجمػػكعتيف )الضػػابطة كالتجريبيػػة( فػػي القيػػاس البعػػدم تبعػػان 

( كغيػػر دالػػة 0.05اإلحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس االضػػطرابات النفسػػية كمجاالتػػو أكبػػر مػػف )
 إحصائيان.

درجػػات االضػػطرابات النفسػػية المصػػاحبة لئلصػػابة بمػػػرض متكسػػطات عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي  -
التجريبيػػػة( فػػػي القيػػػاس سػػػرطاف الثػػػدم فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ لػػػدل أفػػػراد المجمػػػكعتيف )الضػػػابطة ك 

االكتئاب، االتزاف االنفعػالي، العزلػة النفسػية، لمتغير المستكل التعميمي في مجاالت ) البعدم تبعان 
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( كغيػػػر دالػػػة 0.05كعػػػدـ الكفايػػػة(، حيػػػث كانػػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية ليػػػذه المجػػػاالت أكبػػػر مػػػف )
  إحصائيان.

مصػاحبة لئلصػابة بمػرض سػرطاف درجػات االضػطرابات النفسػية المتكسطات كجكد فركؽ في  -
 الثدم في محافظة الخميؿ لدل أفػراد المجمػكعتيف )الضػابطة كالتجريبيػة( فػي القيػاس البعػدم تبعػان 

قمػػؽ لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي فػػي الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس االضػػطرابات النفسػػية كفػػي مجػػاالت )
ة الكميػػة لمقيػاس االضػػطرابات المػكت، كالحساسػية الزائػػدة(، حيػث كانػػت الداللػة اإلحصػػائية لمدرجػ

  ( كدالة إحصائيان.0.05النفسية كلمجالي )قمؽ المكت، كالحساسية الزائدة( أصغر مف )
( لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ Scheffeكإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار شيفيو )    
سرطاف الثدم في درجات االضطرابات النفسية المصاحبة لئلصابة بمرض متكسطات في 

لمتغير  محافظة الخميؿ لدل أفراد المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( في القياس البعدم تبعان 
 (.19، كذلؾ كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )المستكل التعميمي

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات درجات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )19جدول )
الخميل لدى أفراد المجموعتين  محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة االضطرابات النفسية المصاحبة

 )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي تبعًا لمتغير المستوى التعميمي
 انًقبرَبد انًتغَر

انًتوسط 

 انحسبثٌ
 دثهوو

ثكبنورٍوش 

 فأكثر

 قهق انًود
 * * 25.24 صبَٕ٘فألم

 *----- 21.76 دثهٕو

---------- 14.56ثكبنٕسٕٚطفأكضش

 انحسبسَخ انسائذح

** 25.49 صبَٕ٘فألم

*----- 17.54 دثهٕو

---------- 18.17 ثكبنٕسٕٚطفأكضش

 انذرجخ انكهَخ

** 166.58 صبَٕ٘فألم

*----- 138.47 دثهٕو

---------- 129.75 ثكبنٕسٕٚطفأكضش

 (0.05المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى )* الفرق في 

درجػػػات االضػػػطرابات النفسػػػية متكسػػػطات أف الفػػػركؽ فػػػي  الػػػىتشػػػير المقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة 
المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثػدم فػي محافظػة الخميػؿ لػدل أفػراد المجمػكعتيف )الضػابطة 

بػػػيف المريضػػػات المػػػكاتي ظيػػػرت  لمتغيػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي كالتجريبيػػػة( فػػػي القيػػػاس البعػػػدم تبعػػػان 
مسػػػػػتكل تعمػػػػػيميف ثػػػػػانكم فأقػػػػػؿ مػػػػػف جيػػػػػة كبػػػػػيف المريضػػػػػات المػػػػػكاتي مسػػػػػتكل تعمػػػػػيميف )دبمػػػػػكـ( 
ك)بكالكريكس فأكثر( مف جية أخرل، ككانػت الفػركؽ لصػالح المريضػات المػكاتي مسػتكل تعمػيميف 

( ك)بكالكريكس فأكثر( المكاتي كاف مستكل اال ضطرابات النفسية لدييف أقؿ، كىذا يدؿ عمى )دبمـك
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أف البرنػػػػامج المطبػػػػؽ )الكتابػػػػة التأمميػػػػة( أدل إلػػػػى خفػػػػض االضػػػػطرابات النفسػػػػية لػػػػدل مريضػػػػات 
 سرطاف الثدم ذكات المستكل التعميمي األعمى. 

  المصػػػاحبة لئلصػػػابة بمػػػرض  درجػػػات االضػػػطرابات النفسػػػيةٌ متكسػػػطات عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ فػػػي
ظػػة الخميػػؿ لػػدل أفػػراد المجمػػكعتيف )الضػػابطة كالتجريبيػػة( فػػي القيػػاس سػػرطاف الثػػدم فػػي محاف

قمػؽ المػكت، كعػدـ الكفايػة(، حيػث لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسػرة فػي مجػالي ) البعدم تبعان 
  ( كغير دالة إحصائيان.0.05كانت الداللة اإلحصائية ليذه المجاالت أكبر مف )

 ة المصػػػػاحبة درجػػػػات االضػػػػطرابات النفسػػػػيٌ متكسػػػػطات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي  كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات
لئلصػػػػػابة بمػػػػػرض سػػػػػرطاف الثػػػػػدم فػػػػػي محافظػػػػػة الخميػػػػػؿ لػػػػػدل أفػػػػػراد المجمػػػػػكعتيف )الضػػػػػابطة 

لمتغيػػػر المسػػػتكل االقتصػػػادم لؤلسػػػرة فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة  كالتجريبيػػػة( فػػػي القيػػػاس البعػػػدم تبعػػػان 
النفعػػالي، كالحساسػػية الزائػػدة، االكتئػػاب، االتػػزاف المقيػػاس االضػػطرابات النفسػػية كفػػي مجػػاالت )

العزلػػػة النفسػػػية(، حيػػػث كانػػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية لمدرجػػػة الكميػػػة لمقيػػػاس االضػػػطرابات النفسػػػية 
( 0.05االكتئاب، االتزاف االنفعالي، كالحساسية الزائدة، العزلة النفسية( أصغر مف ))كلمجاالت 

  كدالة إحصائيان.
( لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في Scheffeيو )كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار شيف

درجات االضطرابات النفسية المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثدم في محافظة متكسطات 
لمتغير المستكل  الخميؿ لدل أفراد المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( في القياس البعدم تبعان 

 (.20الجدكؿ ) ، كذلؾ كما ىك كاضح مف خبلؿاالقتصادم لؤلسرة
( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات درجات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )20جدول )

الخميل لدى أفراد المجموعتين  محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة االضطرابات النفسية المصاحبة
 االقتصادي لألسرة)الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي تبعًا لمتغير المستوى 

 انًقبرَبد انًتغَر
انًتوسط 

 انحسبثٌ
 ػبنٌ يتوسط

 االكتئبة
 * ----- 27.03 يُخفط

 *----- 26.33 يزٕسػ

---------- 16.58ػبل 

 االتساٌ االَفؼبنٌ

*----- 57.85 يُخفط

*----- 47.80 يزٕسػ

---------- 33.83 ػبنٙ

 خ انسائذحانحسبسَ  

*----- 22.78يُخفط

*----- 22.34يزٕسػ

----- 16.08ػبل 

 خانؼسنخ انُفسَ  

*----- 22.76يُخفط

---------- 18.60يزٕسػ

---------- 14.97ػبل 

** 171.39 يُخفط خانذرجخ انكهَ  
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 انًقبرَبد انًتغَر
انًتوسط 

 انحسبثٌ
 ػبنٌ يتوسط

*----- 151.47 يزٕسػ

---------- 111.94 ػبل 

 (0.05عند مستوى )* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً 

درجػػات االضػػطرابات النفسػػية متكسػػطات أف الفػػركؽ فػػي  الػػىتشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة     
المصاحبة لئلصابة بمرض سرطاف الثػدم فػي محافظػة الخميػؿ لػدل أفػراد المجمػكعتيف )الضػابطة 

المريضػات المػكاتي كػاف بػيف ظيػرت  لمتغير المستكل التعميمي كالتجريبية( في القياس البعدم تبعان 
المستكل االقتصادم ألسرىف )منخفض كمتكسط( مف جية كبيف المريضات المكاتي كاف المستكل 

( مػػػف جيػػػة أخػػػرل، ككانػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح المريضػػػات المػػػكاتي كػػػاف ان االقتصػػػادم ألسػػػرىف )عاليػػػ
يف أقػؿ، كىػذا ة لػديٌ ( المػكاتي كػاف مسػتكل االضػطرابات النفسػيٌ ان المستكل االقتصادم ألسرىف )عالي

عمػػػى أف البرنػػػامج المطبػػػؽ )الكتابػػػة التأمميػػػة( أدل إلػػػى خفػػػض االضػػػطرابات النفسػػػية لػػػػدل  يػػػدؿٌ 
 .األعمى مريضات سرطاف الثدم ذكات المستكل االقتصادمٌ 
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 :مقدمةال
 أسئمة كفرضيات الدراسة. فىدؼ ىذا الفصؿ إلى اإلجابة ع

 مناقشة نتائج الدراسة
 النفسية االضطرابات خفض عمى التأممية الكتابة أثر : ماالرئيسمناقشة نتائج سؤال الدراسة 

 الخميل؟ محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة المصاحبة

 لمقياس ةالكميٌ  الدرجة في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدأظيرت نتائج الدراسة     

 النفسية االضطرابات درجات في كالبعدم القبمػي التطبيقػيف بػيف كمجاالتو النفسية االضطرابات

 النفسية االضطرابات درجات أف يعني مما ،البعدم التطبيؽ كلصالح التجريبية، المجمكعة ألفراد

 البرنامج أثر عمى يدؿ الذم األمر اإلرشادم، البرنامج تطبيؽ بعد ممحكظ بشكؿ انخفضت قد

 .المطبؽ اإلرشادم

 التجريبية المجمكعة أفراد عمى لتأثيره بالنسبة كبيران  كاف اإلرشادمٌ  لمبرنامج التأثير حجـ أفٌ ك     

 الكتابة) اإلرشادم البرنامج تأثير حجـ بمغ حيث التأممية، الكتابة باستخداـ لممعالجة خضعت التي

 االضطرابات مف التقميؿ في كبير بشكؿ أثر اإلرشادم البرنامج أف يعني كىذا%(. 09( )التأممية

، كىذا يدؿ عمى أف أفراد المجمكعة التأممية الكتابة باستخداـ التجريبية المجمكعة أفراد لدل النفسية

لدييـ درجات  قمؿالتجريبية الذيف تمقكا التدريب مف خبلؿ أنشطة البرنامج اإلرشادم قد 

ممحكظ، ما يعني أف بشكؿ الثدم  سرطاف بمرض لئلصابة النفسية المصاحبة االضطرابات

 ر.كبيو  البرنامج كاف فاعبلن بشكؿو 

 كالبعدمٌ القبمي  القياسيف فركؽ بيف كجكدالتي أظيرت  (2015دراسة المكاتي )اتفقت مع     

ؿ بعد مف أبعاده، كجاءت ىذه الفركؽ لصالح كلكٌ  ،لمتكافؽ النفسي في المجمكع الكمي لممقياس

نتائج أشارت ك  لمكتابة التأممية، الجمعي اإلرشادكىذا ما يؤكد فاعمية برنامج  القياس البعدم،
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إلى انخفاض القمؽ كالضغط النفسي لدل المجمكعة التجريبية  (Elder et al, 2011)دراسة 

. كخمصت االكتئابفي أعراض  اإليجابيالمجمكعة الضابطة، كلكحظ أيضا التأثير بمقارنة 

 .ةر كالضغكط النفسيٌ تنفيذ برامج تأمؿ لمحد مف التكتٌ  الدراسة إلى أنو مف الميـ

 االضطرابات النفسية في تدفو  مف يعانيف المصابات بسرطاف الثدم أفٌ  الباحث كيرل        

حباط كاليأس كاالكتئاب كالتكتر كالخكؼ القمؽ مشاعر كمف  أفٌ  كخاصة مختمفة، سمبية مشاعر كا 

ينتشر في أجزاء  كأنو ىذا المرض خطكرة يدركف المصابات بمرض سرطاف الثدم مف العديد

مف ىذا المرض تؤدم إلى  القمؽ مشاعر أف كما الجسـ بسرعة كيؤثر عمى جميع أجيزة الجسـ،

 تؤثر التي النفسية، األعباء مف الكثير تتحمؿ المصابة بيذا المرض ظيكر المشاعر السمبية،

 مقياس أبعاد جميػع عمى تحٌسف كجكد الباحث رلكي لدييا، النفسية الصحة عمى سمبي بشكؿو 

لى اإلرشادية، الجمسات إلى يعكد االضطرابات النفسية  نتائج أظيرت التي العبلجية األساليب كا 

 فترة خبلؿ المطبؽ اإلرشادم البرنامج خبلؿ مف الباحث أجراىا التي المصابات عمى إيجابية

المصابات بمرض سرطاف  لدل مستكل االضطرابات النفسية تخفيض إلى أدل كالذم التطبيؽ،

 كىذا كالعزلة، كاالكتئاب كالتكتر القمؽ درجات خفض في البرنامجإسياـ  خبلؿ مف كذلؾ الثدم

 في المستخدـ المقياس درجات كعمى الحالة النفسية لممصابات، عمى إيجابيو  بشكؿو  انعكس

 .الدراسة

 بمرض لإلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات مستوى ما: األول الدراسة سؤال مناقشة نتائج

 الخميل؟ محافظة في الثدي سرطان

 سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات مستكل أفأظيرت نتائج الدراسة     

 اضطراب أف، مرتفعان  جاء الدراسة عينة ألفراد القبمي القياس عمى الخميؿ محافظة في الثدم

 ،%(80.8) بمغت مئكية كنسبة( 4.04) بمغ حسابي بمتكسط األكؿ المركز احتؿ (االكتئاب)
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 مئكية كنسبة( 4.02) بمغ حسابي بمتكسط (النفسية العزلة) اضطراب الثاني المركز في كجاء

 بمغ حسابي بمتكسط (الكفاية عدـ) اضطراب فاحتمو الثالث المركزأما  ،%(80.4) بمغت

 بمتكسط (المكت قمؽ) اضطراب الرابع المركز في كجاء ،%(79.4) بمغت مئكية كنسبة( 3.97)

 اضطراب الخامس المركز في كجاء ،%(78.2) بمغت مئكية كنسبة( 3.91) بمغ حسابي

 في جاء كأخيران  ،%(77.8) بمغت مئكية كنسبة( 3.89) بمغ حسابي بمتكسط (االنفعالي االتزاف)

 بمغت مئكية كنسبة( 3.66) بمغ حسابي بمتكسط (الزائدة الحساسية) اضطراب السادس المركز

(73.2)%. 

 ارتفاع في الجسمية الصكرة ( التي أظيرت تأثير2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ناصر )    

 إلى( 2017) عيشة أبك، كقد أظيرت دراسة البتر أحادم الثدم سرطاف مرضى لدل القمؽ حدة

 نتائج كأظيرت، متكسطة بدرجة فجاء االكتئاب أما مرتفعة بدرجة المكت كقمؽ عاـ قمؽ كجكد

 السرطاف مف المعالجة بعد المريضات منيا تعاني التي الضغكط أف (Lauver, 2007) دراسة

 القمؽ مثؿ المرضية كاألعراض الطبية كالمتابعة بالمعالجة الثقة كعدـ بالشؾ الشعكر: تتضمف

 المكت مع كالتعامؿ الجسد حكؿ كاالتجاىات التركيز كصعكبة الجسمية المشاكؿ حكؿ

 .االجتماعية كالتفاعبلت

يعانيف المريضات بسرطاف الثدم لدييف مجمكعة مف االضطرابات النفسية  أفٌ  الباحث رلكي    

ىذا المرض عمى نفسية المريضة حيث يعمؿ عمى  التي يتركيامنيا بسبب الصعكبات الحياتية 

م إلى تغيير مف شكؿ المريضة باإلضافة إلى أف نكعية ىذا المرض في معظـ األحياف يؤدٌ 

مما ينعكس  ،المكت فنجد أف اإلصابة بيذا المريض يؤثر عمى الجانب الفكرم لدل المريضة

 .ليا عمى الجانب النفسيٌ 
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: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة يالثان الدراسة سؤال نتائج مناقشة

α ≤ 0.05) بـين متوسـطات درجـات أفـراد المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة عمـى مقيــاس )

 ؟االضطرابات النفسية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

 االضطرابات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدأظيرت نتائج الدراسة     

 القياس في( التجريبية/ الضابطة) المجمكعتيف بيف الثدم سرطاف بمرض المصابات لدل النفسية

 كفي ةالنفسيٌ  االضطرابات لمقياس ةالكميٌ  الدرجة في إحصائيان  دالة فركؽ ظيرت حيث البعدم،

 فقد ،(ةالكفاي كعدـ النفسية، كالعزلة الزائدة، ةكالحساسيٌ  ،االنفعاليٌ  كاالتزاف االكتئاب،) مجاالت

 ،3.13 ،2.84 ،3.21) الترتيب عمى المجاالت كليذه الكمية لمدرجة المحسكبة( ت) قيـ بمغت

 داللة مستكل عند( 2.048) الجدكلية( ت) قيمة مف أكبر كجميعيا( 3.11 ،5.28 ،2.34

 خضعكا الذيف البعدم القياس عمى التجريبية المجمكعة أفراد لصالح الفركؽ ككانت ،(0.05)

 الدرجة عمى التجريبية المجمكعة أفراد درجات طمتكسٌ  كاف حيث ،اإلرشادمٌ  البرنامج لجمسات

 الضابطة، المجمكعة ألفراد( 165.40) مقابؿ( 117.40) النفسية االضطرابات لمقياس يةالكمٌ 

 .الضابطة المجمكعة أفراد لدل النفسية االضطرابات خٌفض اإلرشادم البرنامج أف عمى يدؿ كىذا

 في التجاكزم التأمؿ في جمعي   إرشادو  برنامجإلى فعالية  (2015) المكاتيكقد أشارت دراسة     

 .النفسيٌ  التكافؽ مستكل تحسيف

البرنامج  إلى يعكد االضطرابات النفسية مقياس أبعاد معظـ عمى تحٌسف كجكد الباحث رلي    

فمف خبللو تـ القياـ بمجمكعة مف األنشطة التي تحد مف مستكل االضطرابات النفسية  ،االرشادم

لدل مريضات السرطاف، كما أف ىناؾ استجابة فاعمة مف قبؿ المتدربات خبلؿ الجمسات 

 تمقت التي التجريبية المجمكعةك اإلرشادية مما أدل إلى التغمب عمى بعض االضطرابات النفسية، 

 المجمكعة مف أكثر االضطرابات النفسية مستكل مف قمؿ قدف إلرشادما البرنامج أنشطة
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بأنشطتو  كفاعميتوً  البرنامج كفاعمية أىمية عمى دؿيٌ  مامٌ  البرنامج، أنشطة تتمؽ لـ التي الضابطة،

 خراط المصابات بمرض سرطاف الثدم خبلؿ الجمسات العبلجيةنالمتنكعة التي أدل إلى ا

، كما أف التخفيؼ مف مستكل االضطرابات النفسية في االسياـ عمى عممت كالتي المختمفة،

 .الممارسات التأممية عممت عمى تفريغ نت الضغط النفسي لدل المريضات بسرطاف الثدم

 النفسية االضطرابات درجات متوسطات تختمف ىل: الثالث الدراسة سؤال نتائج مناقشة

 الضابطة) المجموعتين أفراد لدى الخميل محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة المصاحبة

 االقتصادي   والمستوى ،التعميمي   والمستوى العمر،) باختالف البعدي القياس في( والتجريبية

 ؟(لألسرة

 درجات متكسطات في( α≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ تبيف

 أفراد لدل الخميؿ محافظة في الثدم سرطاف بمرض لئلصابة المصاحبة ةالنفسيٌ  االضطرابات

 الداللة كانت حيث العمر، لمتغير تبعان  البعدم القياس في( كالتجريبية الضابطة) المجمكعتيف

 دالة كغير( 9.90) مف أكبر كمجاالتو النفسية االضطرابات لمقياس الكمية لمدرجة اإلحصائية

كىذا يدؿ عمى أف أفراد المجمكعة التجريبية الذيف تمقكا التدريب مف خبلؿ أنشطة ، إحصائيان 

بشكؿ ممحكظ، مما يعني أف البرنامج  ض عندىـ االضطرابات النفسيةاخفٌ البرنامج اإلرشادم قد 

 .كاف فاعبلن بشكؿ كبير

 فاعمية التي تكصمت إلى أف ىناؾ (2018) ناصر كتتفؽ ىذه النتيجة جزئيان مع دراسة    

، كما بينت سرطاف الثدم مرضى لدل القمؽ حدة مف خفضً ال الجسمية صكرة تقبؿ في لبلسترخاء

ة الحظت تعديبلن ؿ الخاصٌ أف مجمكعة التدخٌ ( Gélie, Schweitzer, & Atzeni,2011دراسة )

ة، في حيف كاف المرضى في مجمكعة الدعـ أكثر ممحكظان لنكعية الحياة أك العبلمات النفسيٌ 
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مقارنة مع المرضى  ي كاالجتماعيٌ ؿ النفسٌ ة لمحياة العاطفية، كالتقميؿ مف مرضيـ بعد التدخٌ جكد

 .ـفي مجمكعة التحكٌ 

 اإلرشادمٌ  البرنامج أنشطة تمقت التي التجريبيةى  المجمكعةى  أفٌ  إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك    

 أنشطة ؽتتمٌ  لـ التي الضابطة، المجمكعة مف أكثر ةاالضطرابات النفسيٌ  مستكل لدييفٌ  ؿقمٌ  قد

 عمى عممت التي المختمفة، كأنشطتو كفاعمٌيتو المقترح البرنامج يةأىمٌ  عمى يدؿٌ  اممٌ  البرنامج،

 .المصابات بمرض سرطاف الثدم لدل ةاالضطرابات النفسيٌ  مستكل تقميؿ فياإلسياـ 

عدـ كجكد فركؽ في مت إلى تكصٌ  ( التي2017أبك عيشة ) مع دراسةتتفؽ ىذه النتيجة     

( 2016ؿ دراسة براىمة )سجٌ تي  ـلػ ففي حي عزل إلى العمر،ي تي مستكل أعراض االضطراب النفسٌ 

، كما أظيرت دراسة حامد لمسفٌ  كفقا لدل مرضى السرطاف النفسيٌ  األلـ مستكل في فركؽ أمٌ 

 (سنة 50) مفأكثر  كالمصابات( سنة 50) مفؿ تكجد فركؽ بيف المصابات أقٌ ( أنو ال 2014)

 .ة الحياةة كنكعيٌ المتغيرات النفسيٌ  يف

 مف كبيرة فرص لدييفٌ  بمرض سرطاف الثدم المصاباتً  أفٌ  إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك    

ب عمى ىذا لمتغمٌ  احتياجات تمبيػة في مساعدة عمى يحصمفى  المصاباتً  أفٌ  كما ،كالرعاية التأىيؿ

 كاىؿ عمى الممقاة األعباء مف ؼيخفٌ  اممٌ  المرض،ب عمى لمتغمٌ  المسئكلية ؿكتحمٌ  ،المرض

 مرت التي الزمنيةى  المدةى  أفٌ  كما لدييا، ةخفض مستكل االضطرابات النفسيٌ  في سيـكيي  المصابة،

مع أعراض ىذا  ـعمى التأقم قدرةن ك  معرفةن  المصابة أكثرى  اإلصابة بيذا المرض تجعؿ عمى

 التي األكلى ةالنفسيٌ  المراحؿ تتخطٌ  المصابة أفٌ ك  ةخاصٌ  معو، التعامؿ عمى قدرةن  كأكثر المرض،

 العبلج. عف كالبحث التقبؿ مرحمة إلى كانتقمت كاأللـ، كاإلنكار دمةبالصٌ  شعكر مف بيا مرت

فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متكسػطات درجػات أفػراد المجمكعػة التجريبيػة  تفي حيف ظير     

، حيػث بمغػت المسػتكل التعميمػيٌ  متغيػرٌ إلػى عػزل عمى القياس البعدم في الدرجػة الكميػة لممقيػاس تي 
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أنشػػػطة  عمػػػى أفٌ  كىػػػذا يػػػدؿٌ  ،( كدالػػػة إحصػػػائيان 0.05مػػػف ) ( كىػػػذه القيمػػػة أقػػػؿٌ 0.01قيمػػػة ألفػػػا )

المطبػؽ أدل إلػى ظيػكر فػركؽ بػيف أفػراد المجمكعػة التجريبيػة حسػب مسػتكيات  البرنامج التجريبيٌ 

 .ةً النفسيٌ  التعميـ في درجات االضطراباتً 

 بمػػػرض لئلصػػػابة المصػػػاحبة ةالنفسػػػيٌ  االضػػػطرابات درجػػػات متكسػػػطات فػػػي الفػػػركؽ أفٌ  تبػػػيف    

 القيػػػاس فػػػي( كالتجريبيػػػة الضػػػابطة) المجمػػػكعتيف أفػػػراد لػػػدل الخميػػػؿ محافظػػػة فػػػي الثػػػدم سػػػرطاف

 فأقػؿٌ  ثػانكمٌ  تعميميفٌ  مستكل المكاتي المريضات بيف ظيرت التعميميٌ  المستكل لمتغير تبعان  البعدم

 أخػرل، جية مف( فأكثر بكالكريكس)ك( دبمكـ) تعميميفٌ  مستكل المكاتي المريضات كبيف ،جية مف

 المػػكاتي( فػػأكثر بكػػالكريكس)ك( دبمػػكـ) تعمػػيميفٌ  مسػػتكل المػػكاتي المريضػػات لصػػالح الفػػركؽ ككانػػت

 الكتابػػػة) المطبػػػؽ البرنػػػامج أفٌ  عمػػػى يػػػدؿٌ  كىػػػذا ،أقػػػؿٌ  لػػػدييفٌ  ةالنفسػػػيٌ  االضػػػطرابات مسػػػتكل كػػػاف

 المسػػػتكل ذكات الثػػػدم سػػػرطاف مريضػػػات لػػػدل ةً النفسػػػيٌ  االضػػػطراباتً  خفػػػض إلػػػى أدل( التأمميػػػة

 .األعمى التعميميٌ 

مت إلى عدـ كجكد فركؽ في تكصٌ  التي( 2017أبك عيشة ) مع دراسةىذه النتيجة  تختمؼ    

 التعميـ. إلى مستكلل عز تي  مستكل أعراض االضطراب النفسيٌ 

 انفعالية ردكد يظيرف المصابات بمرض سرطاف  جميع أفٌ  إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك

 ة،االضطرابات النفسيٌ كظيكر  البكاء في كالرغبة يؽكالضٌ  ركالتكتٌ  كالقمؽ كالتعب األلـ مف مشابية

التي  ةباالضطرابات النفسيٌ  لدل المصابات الكافي الكعي عدـ إلى يرجع أيضان  ذلؾ كلعؿٌ 

ب عمى مستكل بالتغمٌ  ةخاصٌ  برامج أك دكرات في المشاركة كعدـ ،تصاحب سرطاف الثدم

 المصابات بمرض سرطاف الثدماستفادت منو  البرنامج اإلرشادمٌ  ، لذا فإفٌ ةاالضطرابات النفسيٌ 

في  المستخدمةى  األنشطةى  ا إلى أفٌ الباحث ذلؾ أيضن  ، كييرجعةعمى االضطرابات النفسيٌ ب لمتغمٌ 

 ، كما أفٌ يفٌ ل ةاالضطرابات النفسيٌ مستكل  كخفض ،المصاباتلتدريب  البرنامج كانت مناسبةن 
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خبلؿ  مع بعضيفٌ  المصابات بمرض سرطاف الثدممف خبلؿ تكاصؿ  استخداـ الدعـ االجتماعيٌ 

ة، كما خفض مستكل االضطرابات النفسيٌ اؿ في عٌ كاف لو أثر فى  جمسات تطبيؽ البرنامج اإلرشادمٌ 

 المصاباتً  كلكفٌ  ،بشكؿ عاـ مف البرنامج اإلرشادمٌ  فى المصابات بالسرطاف الثدم استفدٍ  أفٌ 

ذكات المؤىؿ  فٌ إذ إ ،أكثر مف ذكات التعميـ األقؿٌ  فى أكثر استفدٍ  مستكل تعميميٌ  المكاتي لدييفٌ 

، كحممة  لدييفٌ  (بكالكريكس فأكثر) العمميٌ  قدرة عمى الكتابة التأممية أكثر مف حممة درجة الدبمـك

لذا كاف  (،التعميـ الثانكم فأقؿ)قدرة عمى الكتابة التأممية أكثر مف ذكات  فٌ يلدي (الدبمكـ)درجة 

اؿ أكثر مف بشكؿ فعٌ  (فأكثربكالكريكس )ة لذكات التعميـ مستكل خفض االضطرابات النفسيٌ 

 .المصابات األخريات

كجػػكد فػػركؽ فػػي متكسػػطات درجػػات أفػػراد المجمكعػػة الضػػابطة عمػػى القيػػاس البعػػدم فػػي تبػػيف     

، حيػث لؤلسػرة المسػتكل االقتصػادمٌ تغيػر مي إلػى عػزل ة تي ية لمقيػاس االضػطرابات النفسػيي الدرجة الكمٌ 

 دالة إحصائيان.كىي ( 0.05( كىي أكبر مف )0.00بمغت قيمة ألفا )

 سػػرطاف بمػػرض لئلصػابة المصػػاحبة ةالنفسػيٌ  االضػػطرابات درجػػات متكسػطات فػػي الفػركؽ فٌ إ    

 تبعػان  البعػدم القيػاس فػي( كالتجريبيػة الضػابطة) المجمػكعتيف أفػراد لػدل الخميػؿ محافظػة في الثدم

 ألسػػػرىفٌ  االقتصػػػادمٌ  المسػػػتكل كػػػاف المػػػكاتي المريضػػػات بػػػيف ظيػػػرت التعميمػػػيٌ  المسػػػتكل لمتغيػػػر

( اعالينػ) ألسرىفٌ  االقتصادمٌ  المستكل كاف المكاتي المريضات كبيف ،جية مف( طكمتكسٌ  منخفض)

 ألسػػرىفٌ  االقتصػػادمٌ  المسػػتكل كػػاف المػػكاتي المريضػػات لصػػالح الفػػركؽ ككانػػت أخػػرل، جيػػة مػػف

 المطبؽ البرنامج أفٌ  عمى يدؿٌ  كىذا ،أقؿٌ  لدييفٌ  ةالنفسيٌ  االضطرابات مستكل كاف المكاتيك ( اعالين )

 ذكات الثػػػػدم سػػػػرطاف مريضػػػػات لػػػػدل ةالنفسػػػػيٌ  االضػػػػطرابات خفػػػػض إلػػػػى أدل( التأمميػػػػة الكتابػػػػة)

 .األعمى االقتصادمٌ  المستكل
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مت إلى عدـ كجكد فركؽ في تكصٌ  ( التي2017أبك عيشة ) مع دراسةىذه النتيجة  كتختمؼ    

 خؿ.عزل إلى الدٌ تي  مستكل أعراض االضطراب النفسيٌ 

 صعكباتً مف ال بجممةو  منيا كؿٌ  بسرطاف الثدم تمرٌ  المصاباتً  فٌ أبر الباحث ىذه النتيجة فسٌ يك 

األعباء المادية  فٌ كتقع عمى كاىمي ة ليٌف،ب االضطرابات النفسيٌ ة التي تسبٌ النفسيٌ  كاالضطراباتً 

البرامج  مع، إضافة إلى رحمتيما الطكيمة العبلج مف مرض سرطاف الثدمب عمى التي تترتٌ 

الدخؿ المرتفع أـ  اتذك  مف فٌ ة، سكاء كمشكبلت نفسيٌ  لدييفٌ  المصاباتجميع  ، كأفٌ يةالعبلجٌ 

ة مف خبلؿ ب عمى بعض المشكبلت النفسيٌ تغمٌ الأف  يستطٍعفى ت الدخؿ المرتفع الكف ذك  ي،المتدنٌ 

أنشطة البرنامج  ؿ عمى أفٌ كىذا يدٌ  تكفير بعض االحتياجات العبلجية ذات التكاليؼ العالية،

ة لدل المريضات بسرطاف المطبؽ أدل إلى التخفيؼ مف مستكل االضطرابات النفسيٌ  التجريبيٌ 

المرتفع بسبب الرفاىية تكفر  كلكف كانت فعالية البرنامج لممريضات ذات الدخؿ األسرمٌ  ،الثدم

 فاعمية البرنامج التجريبيٌ د ا يؤكٌ ب عمى تكاليؼ العبلج الباىظة، ممٌ ؿ الكافي مف أجؿ التغمٌ خالد

ة لدل أفراد المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ المطبؽ الذم أدل إلى تخفيؼ االضطرابات النفسيٌ 

 .البرنامج بأنشطتو المختمفة

 -التوصيات: 
قو البرنامج اإلرشادم في تحسيف الذم حقٌ  ء نتائج الدراسة كنتيجة لؤلثر اإليجابيٌ كٍ في ضى     

الباحث  فإفٌ  ؛المصابات بمرض سرطاف الثدم بشكؿ ممحكظلدل  ةلنفسيٌ االضطرابات ادرجات 

 -باآلتي: كصي ي

دراسة الحالة النفسية لمصابات بمرض سرطاف الثدم مف أجؿ بناء البرنامج النفسي  ضركرة .1

المناسب لمتخمص مف االكتئاب الذم تمر فيو ىذه الفئة كخاصة أف االكتئاب أكثر اضطراب 

 .سرطاف الثدمتعاني منو مريضات 
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يجب عمى أفراد المجتمع أف يتكاصمكا بشكؿ دائـ مع مريضات السرطاف مف خبلؿ تعزيز  .2

العبلقات االجتماعية مف أجؿ الحد مف درجة العزلة االجتماعية كخاصة أف العزلة احتمت 

 المركز الثاني.

فعالية في ضركرة تطبيؽ برنامج الكتابة التأممية عمى مرضى السرطاف بشكؿ عاـ ألنو أثبت  .3

 الحد مف االضطرابات النفسية لدل مريضات سرطاف الثدم.

 ةلخفض مستكل االضطرابات النفسيٌ اإلرشادية  البرامج مف المزيد بإعداد االىتماـ ضركرة .4

 .المصابات بمرض سرطاف الثدم لدل

ككيفية  مرض سرطاف الثدمتنظيـ لقاءات حكؿ االضطرابات النفسية التي تصاحب  ضركرة .5

 التعامؿ معيا بشكؿ يحد مف درجة ىذه االضطرابات.

أف يتـ تدريب العامميف في مجاؿ الصحة النفسية عمى كيفية التعامؿ مع مرضى السرطاف  .6

بشكؿ عاـ كمرضى سرطاف الثدم بشكؿ خاص لمحد مف االضطرابات النفسية التي 

 .تصاحب ىذا المرض
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 قبل التحكيم.األولية  بصورتو ةاالضطرابات النفسي  (: مقياس 1ممحق )
 

 

 

 

ة المصاحبة فعالية برنامج إرشادي جمعي قائم عمى الكتابة التأممية لخفض االضطرابات النفسي  
 لإلصابة بمرض سرطان الثدي في محافظة الخميل

قائم عمى  جمعي   فعالية برنامج إرشادي   الباحث في جامعة الخميؿ بإجراء دراسة حكؿ "يقكـ 
ة المصاحبة لإلصابة بمرض سرطان الثدي في الكتابة التأممية لخفض االضطرابات النفسي  

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التكجيو كاإلرشاد  ؛"محافظة الخميل
 امعة الخميؿ.مف ج النفسيٌ 

بيانات الدراسة  ، كذلؾ بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأفٌ ىذه اإلستبانةلذا أرجك التكـر بتعبئة 
كال يتطمب كتابة اسمؾ أك ما  ،يتياالحفاظ عمى سرٌ  ىي ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـٌ 

 يشير إليؾ.

 

 القسـ األكؿ: المعمكمات األكلية

 سنة )    (  50)    (     أكثر مف  50-41)    (          40-30    (  ) سنة  30مف  العمر: أقؿٌ 

 سنكات )    (  10سنكات )    (        أكثر مف  10-5سنة )   (     5مف  اإلصابة: أقؿٌ عدد سنكات 

 )     ( )   (     متكسط )    (       عاؿو  لؤلسرة: منخفضالمستكل االقتصادم 

 

  



  

111 
 

في المكاف  ) xبكضع إشارة) عنياكاإلجابة  ،تية بعنايةقراءة الفقرات اآل منؾنرجك  الثاني:القسم 
 .الذم يناسب رأيؾ

 
 الفقرة

 درجة الموافقة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 االكتئابالبعد األول:  
      .أشعر بالحزف بسبب مرضي  .1
      .أبكي في ىذه األياـ أكثر مف ذم قبؿ  .2
      .شييتي لمطعاـ ليست جيدة  .3
      .أعاني مف اضطرابات في النـك  .4
      .انزعاج مف صحتي أكثر مف ذم قبؿ لدمٌ   .5
      كأشعر بعدـ بالرضا عنيا. ،أفتقد إلى المتعة باألشياء  .6
      .أشعر بخيبة أمؿ في نفسي  .7
      ة.باىتماماتي الجنسيٌ  أالحظ تغييراتو   .8
      .مظيرم غير مناسب أشعر بأفٌ   .9

      .أشعر بأنني إنسانو فاشمة  .10
      .ما يحدث لي مف عقاب شعر بأنني أستحؽٌ أ  .11

 الموت الثاني: قمقالبعد 
      .أخاؼ مف الجمكس في غرفة مات فييا إنساف  .12
      .أتخيؿ نفسي مكاف شخص ميت  .13
      .لدمٌ  اشديدن  ايسبب المكت قمقن   .14
      .عممية جراحية أخاؼ أف أجرمى   .15
      .اإلصابة باألمراض مميت  .16
      .مف األمكات اأرل في أحبلمي كثيرن   .17
      .أخشى مف عذاب القبر  .18
      .رؤية أحد يحتضره المكت ال أحبٌ   .19
      .ب الحكادثأمتنع عف السفر كالتنقؿ لتجنٌ   .20
21.        
22.        

 البعد الثالث: القمق
      .باستمراريحيطني القمؽ   .23
       .عنكمي مضطرب كمتقطٌ   .24
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       .قمبي يخفؽ بسرعة كثيران ما أشعر أفٌ   .25
      .مخاكفي كثيرة مقارنة باآلخريف  .26
       .يؽ في كثير مف األحيافأشعر بالضجر كالضٌ   .27
      .سبؽ كتعرضت لبلنييار العصبي  .28
       .ؽأشعر ككأنني أتمزٌ   .29
      .اليديف كالساقيفتنتابني رعشة في   .30
       .جرل لي عممية جراحيةف تي أيرعبني   .31

 البعد الرابع: الحساسية الزائدة
      .ف باآلخريفأشعر بسكء الظٌ   .32
      .أنفعؿ ألقكاؿ اآلخريف  .33
      .أتضايؽ عند نقد اآلخريف  .34
      .أشعر باإلىانة عند تجاىمي  .35
      .ب المكاقؼ المحرجةأتجنٌ   .36
       .ة زائدةأشعر بحساسيٌ   .37
      .أشعر أنو مف السيؿ إيذاء مشاعرم  .38
      .سيئكف فيمياآلخريف يي  فٌ بأأشعر   .39
       .ضبط انفعاالتي يٌ عميصعب   .40
      ة.أشعر أنني خجكل  .41
      .الغضب ةأشعر أني سريع  .42

 : التوترالخامسالبعد 
      .ر الشديدأشعر بالتكتٌ   .43
      .االرتعاشعاني مف أ  .44
      .أشعر بالخكؼ فجأة  .45
      .أتكتر عند كقكفي أماـ اآلخريف  .46
       .أعاني مف التفكير السمبي  .47
      .عاني مف األفكار المخيفةأ  .48
      .تجعمني األصكات المفاجئة أرتجؼ بشدة  .49
      .أقـك بقضـ أظافرم  .50
      .خارج المنزؿ يو نفسٌ  أشعر بضغطو   .51

 ة  : العزلة النفسي  ادسالس  البعد 
      .ىذه األياـ تقمٌ ثقة الناس لي  بأفٌ  أشعر  .52
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       .حبةأشعر بأني أفتقد الصٌ   .53
      .كحدم أشعر بالراحة عندما أككف  .54
       .لي تأثير كاضح عمى المحيطيف بي  .55
      .بي بسبب مرضي ال أحد ييتـٌ   .56
      .ف حكلي اىتماماتي كأفكارمال يشاركني مى   .57
      .مف الناس مظيرم الخارجي يشعرني أني أقؿٌ   .58
       .عبلقاتي االجتماعية مع اآلخريف سطحية  .59

       .لييـإناس يمكنني التحدث ىناؾ اي   .60
 البعد األول: عدم الكفاية

      .عمى خدمة نفسي ةأشعر أنني غير قادر   .61
      .اأعاني مف اختبلط األشياء كتداخميا معن   .62
      .أشعر بأنني ال أستطيع مساعدة اآلخريف  .63
       .أقـك بعمؿ األشياء ببطء شديد  .64
      .ال أستطيع فيـ اآلخريف لمتغمب عمى مشكبلتي  .65
      .أفيـ األمكر بصكرة خاطئة  .66
      .قرار ال أستطيع اتخاذ أمٌ   .67
      .أرغب بكجكد اآلخريف بجكارم لمساعدتي  .68
      .تناكؿ طعامي أشعر بالمعاناة عند  .69
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 ة بصورتو النيائية بعد التحكيم.االضطرابات النفسي   مقياس(: 2ممحق )

 
 
 
 

 
   

                                        
 جامعة الخميل

 الدراسات العمياكمية 
 (()التوجيو واإلرشاد النفسي  )ماجستير البرنامج 

 لإلصابة المصاحبة ةالنفسي   االضطرابات خفضعمى  التأممية الكتابة أثر
 الخميل محافظة في الثدي سرطان بمرض

 خفض عمى التأممية الكتابة أثر يقكـ الباحث في جامعة الخميؿ بإجراء دراسة حكؿ "
كذلؾ  ؛"الخميل محافظة في الثدي سرطان بمرض لإلصابة المصاحبة ةالنفسي   االضطرابات

مف جامعة  استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التكجيو كاإلرشاد النفسيٌ 
 الخميؿ.

بيانات الدراسة  كذلؾ بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأفٌ  ىذه اإلستبانة؛لذا أرجك التكـر بتعبئة 
تابة اسمؾ أك ما يشير ب كيتيا كال يتطمٌ الحفاظ عمى سرٌ  ىي ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـٌ 

 إليؾ.

 

 القسـ األكؿ: المعمكمات األكلية

 سنة )    (  50)    (     أكثر مف  50-41)    (          40-30سنة )   (     30مف  العمر: أقؿٌ 

 )   (    دبمـك )    (        بكالكريكس فأكثر )    (  فأقؿٌ  التعميمٌي: ثانكمالمستكل 

 )     ( لؤلسرة:   منخفض )   (     متكسط )    (       عاؿو  المستكل االقتصادمٌ 
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في المكاف  ) x)إشارة ا بكضع عنيتية بعناية كاإلجابة قراءة الفقرات اآل نرجك منؾ الثاني:القسم 
 .الذم يناسب رأيؾ

 
 الفقرة

 درجة الموافقة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 األول: االكتئابالبعد 
      .أشعر بالحزف بسبب مرضي  .70
      المرض(.)قبؿ  أبكي في ىذه األياـ أكثر مف ذم قبؿ  .71
      .شييتي لمطعاـ ليست جيدة  .72
      .النـك في اضطرابات مف أعاني  .73
      .قبؿ ذم مف أكثر صحتي مستكل مف نزعاجا لدم  .74
      .عنيا بالرضا بعدـ كأشعر باألشياء المتعة إلى أفتقد  .75
      .ألـك نفسي بسبب مرضي  .76
      .بعد المرض ةالجنسيٌ  باىتماماتي تغييراتو  أالحظ  .77
      .اآلف أشعر بأف مظيرم غير مناسب  .78
      .بسبب كقكعي في المرض أشعر بأنني إنسانو فاشمة  .79
      .شعر بأنني أستحؽ ما يحدث لي مف عقابأ  .80

 الموت الثاني: قمقالبعد 
      .مريضة بسرطاف الثدم زيارةأتجنب   .81
       .ميتو بسبب سرطاف الثدم امرأةأتخيؿ نفسي مكاف   .82
      .مصابو بسرطاف الثدم امرأةيزداد قمقي لدل سماعي بمكت   .83
       .أخاؼ أف أجرم عممية جراحية كلك بسيطة  .84
       .لدم إحساس أف نياية سرطاف الثدم ىك المكت السريع  .85
      .كثير مف األمكاتأرل في أحبلمي   .86
      .أخشى مف عذاب القبر  .87
        .أقمؽ ألم مرض أصاب بو كلك بسيط  .88
      .ع عف السفر كالتنقؿ لتجنب المكت بسبب حكادث السيرأمتن  .89

 البعد الثالث: االتزان االنفعالي
      .يحيطني القمؽ باستمرار  .90
       .نكمي مضطرب كمتقطع  .91
       .أف قمبي يخفؽ بسرعةكثيران ما أشعر   .92
      .مخاكفي كثيرة مقارنة باآلخريف  .93
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       .أشعر بالضجر كالضيؽ في كثير مف األحياف  .94
      .سبؽ كتعرضت لبلنييار العصبي  .95
       .أشعر ككأنني أتمزؽ  .96
      .تنتابني رعشة في اليديف كالساقيف  .97
       .ف تجرل لي عممية جراحيةيرعبني أ  .98
      .ضبط انفعاالتي عمييصعب   .99

       .أشعر أني سريع الغضب  .100
      .أشعر بالتكتر الشديد دكف مبرر  .101
      .لي مفاجئةأشعر بالخكؼ مف حدكث أشياء   .102
       .أم مكقؼ مفاجئ أتكتر عند  .103
       .ؿ بدرجو عالية كبشكؿ مفاجئفعأن  .104
      .عند المرضأشعر بأنني ال اتحكـ في عكاطفي كانفعاالتي   .105
      .أتردد كثيرا عند القياـ بأم عمؿ  .106
      .ةعصابي عند المكاقؼ الطارئأتحكـ بأ  .107
      .إزاء المكقؼ الكاحد ةتصرؼ بانفعاالت متناقضأ  .108

 الزائدة الحساسية: الرابع البعد
      .صكرتي عف ذاتي الجسمية مصدر لحساسيو الزائدة عندم  .109
      .عند الحديث عف االمراض أشعر بحساسيو زائدة  .110
      .أتخيؿ اف االخركف يركزكف في نظرىـ عمى صدرم  .111
       .أتجنب المشاركة في نقاشات ذات طابع صحي اجتماعي  .112
      .أشعر في كثير مف األحياف ال افيـ قصد االخريف في الحديث  .113
      .أبدم أحيانا مشاعر البلمباالة اتجاه قضايا تخصني  .114
      .ثقتي بأقرب األشخاص الي متدنية  .115
      .ةأشعر أنني خجكل  .116

   النفسية العزلة: الخامس البعد
      .قد تراجعتثقة الناس لي  بأف أشعر  .117
      .أشعر أف عبلقاتي االجتماعية في أدنى مستكل  .118
      .أشعر بالراحة عندما أككف بعيده عف االخريف  .119
      االجتماعية.أتجنب مشاركو االخريف في المناسبات   .120
      .مياراتي االجتماعية تراجعت بعد المرض  .121
      .ال ييمني رأم االخريف في  .122
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      .تقديـ المساعدة لؤلخريف أستطيعال  أنيأشعر   .123
       .عبلقاتي االجتماعية مع اآلخريف سطحية  .124

      .أستطيع التكاصؿ مع االخريف بكؿ سيكلو   .125
 البعد السادس: عدم الكفاية

      .أشعر أنني غير قادره عمى إشباع حاجاتي  .126
      .أشعر انني غير قادره عمى تحمؿ مسؤكلياتي الشخصية كاالجتماعية  .127
      .ال أميؿ الى انجاز المياـ في الكقت كبالمستكل المطمكب  .128
      .االنسحاب مف مكاجيو أم مكقؼ صعب كمف أم تحدمأميؿ الى   .129
       .أعاني مف تأثير التفكير السمبي في أمكر حياتي  .130
      .ال أستطيع اتخاذ أم قرار بمفردم  .131
      الحياة.مرضي سبب لي شعكر بعدـ الكفاية في مختمؼ جكانب   .132
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ة لدى المستخدم لتخفيض مستوى االضطرابات النفسي   رشادي  اإل البرنامج  (:7ممحق )
 المصابات بمرض سرطان الثدي.

 

 لإلصابة المصاحبة النفسية االضطرابات خفضعمى  التأممية الكتابة أثر
 الخميل محافظة في الثدي سرطان بمرض

 

 التأممية في الكتابة الجمعي اإلرشاد برنامج جمسات

 

 إعداد

 العممةمحمد فخري عبد الواحد 

 
 
 

 

  



  

119 
 

 األولى الجمسة
 اإلرشادية العالقة في األلفة وتكوين التعارف

 دقيقة. 45زمن الجمسة: 
 ،كأفراد عينة الدراسةإيجابية بيف الباحث  اتعبلق تككيفتقكـ ىذه الجمسة عمى وصف الجمسة: 

، تطبيؽ البرنامج عمييا أفراد عينة الدراسة أنفسيـ مف أجؿ االندماج في المجمكعة التي يتـٌ  كبيف
عطاء كأىدافو  (التأمؿ)مفيكـ كالتعرؼ عمى  كالعكامؿ التي تساعد في نجاح العبلج باستخدامو، كا 

 .دكر الباحث في تطبيؽ البرنامج، كتكضيح تطبيقو الذم سيتـٌ  البرنامج الجمعيٌ نبذة عف 
عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

مدة 
 النشاط

 ىدف النشاط

 المجمكعة في بالمشاركات الباحث بيرحٌ  التعريؼ
 المكعد في الحضكر عمى كشكرىفٌ  اإلرشادية،

 دائرمٌ  بشكؿ الجمسة ترتيب تـٌ  ثـٌ  لمجمسة، دالمحدٌ 
. جيد بشكؿ بعضيفٌ  رؤية مف المشاركات لتمكيف
 التي كالدراسة نفسوب الباحث بتعريؼ الجمسة بدأت
 بيا يقـك

الحكار 
 المباشر

------- 10 
 دقائؽ

 تعريؼ المشاركيف بالباحث

العبلج 
 بالتأمؿ

 التي كالعكامؿيشرح الباحث التأمؿ كمفيكمو 
 باستخدامو العبلج نجاح في تساعد

الحكار 
 كالمناقشة

عرض 
 بكربكينت

15 
 دقائؽ

 مفيـك عمى المشاركات تتعرؼ أف
 تساعد التي كالعكامؿ كأىدافو التأمؿ
 باستخدامو العبلج نجاح في

التعريؼ 
 بالبرنامج

 مفيكمو حيث مف برنامجال عف نبذة الباحث يقدـ
 حيثي  منو كالغرض كفكائده، كأساليبو كأىدافو
 العاـ اليدؼ أفٌ  المجمكعة ألفراد حي ييكضٌ 

 تحسيف عمى ميساعدتيـ ىك لمبرنامج كاألساسيٌ 
 بتيسبٌ  التي الحياتية المكاقؼ مكاجية عمى قدرتيـ
 بشكؿ المشكبلت حؿٌ  مف لمتمكف كتكتران  قمقان 

 ،حياتيفٌ  في الصحيح القرار كاتخاذ منطقي،
 مف كالراحة السعادة مف مستكل إلى لمكصكؿ
كتمارينو  اإلرشادمٌ  البرنامج أساليب ممارسة خبلؿ

 كأنشطتو.

عرض  المحاضرة 
 بكربكينت

10 
 دقائؽ

 البرنامج بأىداؼ العينة أفراد تعريؼ
 .تطبيقو سيتـ الذم الجمعي

تطبيؽ 
 البرنامج

الحكار  االتفاؽ عمى دكر الباحث في تطبيؽ البرنامج
 كالمناقشة

بطاقات 
لعناكيف 
 الجمسات

10 
 دقائؽ

 تطبيؽ في الباحث دكر تكضيح
 .البرنامج
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 :الجمسة مخرجات
 بالباحث المشاركيف تعريؼ 
 العبلج نجاح في تساعد التي كالعكامؿ كأىدافو التأمؿ مفيكـ عمى المشاركات تتعرؼ أف 

 باستخدامو
 تطبيقو سيتـ الذم الجمعيٌ  البرنامج بأىداؼ العينة أفراد تعريؼ. 
 البرنامج تطبيؽ في الباحث دكر تكضيح. 

 
  دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا) مركز: المكان
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 الثانية الجمسة

 المرض مع التكيف عمى تأمل

 دقيقة. 60زمن الجمسة: 

 طمكحات أماـ يقؼ ككرب، ضيؽ مف الثدم سرطاف بويسبٌ  ما الباحث يشرحوصف الجمسة: 
 التي الضاغطة لممكاقؼ حمكؿ عف البحث، ك بالنفس الثقة كفقداف بالعجز الفرد شعركيي  ،الفرد
 عف المشاركات رتعبٌ  أف، ك المكاقؼ بعض في التأمؿ خبلؿ مف لممشاركات االضطرابات بتسبٌ 

 .الضاغطة تٌيةالحيا المكاقؼ في المرافقة كالمشاعر األفكار

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

مدة 
 النشاط

 ىدف النشاط

في بداية الجمسة يتحقؽ الباحث مف ردكد فعؿ  االفتتاح
ذا كاف ىناؾ  ،المجمكعة تجاه الجمسة السابقة كا 
 .مناقشتيا في تساؤالت أك قضايا يرغب الفرد

الحكار 
 كالمناقشة

------- 10 
 دقائؽ

 التييئة لبدء الجمسة

تمريف كسر 
 الجميد

رشادية بتمريف لكسر إليبدأ التييئة لمجمسة ا
الجميد، حيث طمب مف المشاركات الكقكؼ في 

 .حمقة دائرية كالقياـ بتمريف التنفس

الحكار 
 كالمناقشة

---- 15 
 دقائؽ

ثـ  اإلجابات،يستمع الباحث إلى 
يشرح ما يسببو سرطاف الثدم مف 

يقؼ أماـ طمكحات  ككرب،ضيؽ 
الفرد كيشعر الفرد بالعجز كفقداف 

 الثقة بالنفس
التأمؿ في 
المكاقؼ 
السمبية 
بسبب 
 السرطاف

التأمؿ في المكاقؼ السمبية التي تشعرنا بعدـ 
ر كعدـ م بنا إلى الشعكر بالتكتٌ التكافؽ، كتؤدٌ 

بعض النماذج مف العبارات  ذكر ليفٌ  االرتياح، ثـٌ 
السمبية، كاألفكار المحرفة التي تسبب لنا سكء 

 التكافؽ النفسيٌ 

 20  الحكار
 دقائؽ

البحث عف حمكؿ لممكاقؼ الضاغطة 
بب االضطرابات لممشاركات التي تسٌ 

 مف خبلؿ التأمؿ في بعض المكاقؼ

التأمؿ في 
المكاقؼ 
الضاغطة 
 في الحياة

ث عف لممشاركات لمتحدٌ يترؾ الباحث المجاؿ 
المكاقؼ الضاغطة التي شعرف فييا بعدـ التكافؽ 

، كبعد مناقشة ىذه المكاقؼ كبالضغط النفسيٌ 
 ية عف أفكارىفٌ حرٌ  ث بكؿٌ التحدٌ  طمب منيفٌ 
 ف أثناء تعرضيفٌ التي تككنت لدييٌ  كمشاعرىفٌ 

مقطع  فٌ عرض عميي ليذه المكاقؼ الضاغطة، ثـٌ 
غطة التي نتعرض فيديك عف بعض المكاقؼ الضا
 ليا في حياتنا

مقطع 
 فيديك

عارضة 
 كحاسكب

10 
 دقائؽ

 األفكار عف المشاركات رتعبٌ  فأ
المكاقؼ  في المرافقة كالمشاعر
 الضاغطة اتيةالحي

 األفكار عمى المشاركة تتعرؼ أف دقائؽ 5قمـ التأمؿ الجكانب التي  ينيي الباحث الجمسة بتمخيص أىـٌ  كاجب بيتي
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التغذية الراجعة حكؿ ما تمت  تناكليا، كقدـ ليفٌ 
ة بالكتابة الخاصٌ  التعميماتً  مناقشتو، كقدـ ليفٌ 

أفراد العينة،  التأممية التي يجب أف تقـك بيا كؿٌ 
 عمى االلتزاـ بقكاعد الجمسة كشكرىفٌ 

قبؿ 
الخمكد 
 إلى النـك

كمجمكعة 
 أكراؽ

نفسيا  عف تحمميا التي كاالفتراضات
التأممية حكؿ مف أجؿ ممارسة الكتابة 

 كيفية التكيؼ مع المرض

 

 :الجمسة مخرجات

 يقؼ ككرب، ضيؽ مف الثدم سرطاف بويسبٌ  ما يشرح ثـٌ  اإلجابات، إلى الباحث يستمع 
 .بالنفس الثقة كفقداف بالعجز الفرد كيشعر ،الفرد طمكحات أماـ

 خبلؿ مف لممشاركات االضطرابات بتسبٌ  التي ،الضاغطة لممكاقؼ حمكؿ عف البحث 
 .المكاقؼ بعض في التأمؿ

 الضاغطة تيةالحيا المكاقؼ في المرافقة كالمشاعر األفكار عف المشاركات برى تعٌ  أف. 
 ممارسة أجؿ مف نفسيا عف تحمميا التي كاالفتراضات األفكار عمى المشاركة تتعرؼى  أف 

 .المرض مع التكيؼ كيفية حكؿ التأممية الكتابة

 دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا) مركزالمكان: 
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 الجمسة الثالثة

 المرض يتحد   تأمل

 دقيقة. 65زمن الجمسة: 

 أفكار إلى الكصكؿك  ،ب عمييالمتغمٌ  سمبيةال فكاراأل تحديد مف خبلؿ الجمسة يتـٌ وصف الجمسة: 
 المشاركات بغم  ، كتالمشاركات تعيشو الذم الكاقع مع كالتأقمـ ،المرض متحدٌ  يتـٌ  خبلليا مف
 .المرض متحدٌ  خبلليا مف يتـٌ  اإليجابية  ذاتال إلى كالكصكؿ السمبية الذات عمى

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

مدة 
 النشاط

 ىدف النشاط

 10 ------- المناقشة السابقة الجمسة في التأممية الكتابات بعض مناقشة االفتتاح
 دقائؽ

 التييئة لبدء الجمسة

م تحدٌ 
 المرض

تنظيـ  نفسيا عف المشاركات تحمميا التي األفكار مناقشة
 األفكار

---- 15 
 دقائؽ

 التي العبارات اتالمشارك دى تحدٌ  أف
 العبارات بيف مف سمبية أفكاران  تحمؿ
 عرضتي  التي

 التأمؿ في
الصعكبات 
التي تكاجو 
 المشركات

بحث مالمشاركات لمدة دقيقتيف ل مشاركة أغمبتتـ 
 المرض  ةلمكاجي كأساليبى  عف طرؽو  في أفكارىفٌ 

الجمكس 
 كالتأمؿ

غطاء 
 لؤلعيف

20 
 دقائؽ

مف خبلليا  يتـٌ  الكصكؿ إلى أفكار
تحدم المرض كالتأقمـ مع الكاقع الذم 

 تعيشو المشاركات

 حديث مف النماذج بعض لممشاركات الباحث يبيف 
 التضخيـ نمكذج عمى يشتمؿ كالذم الذات،
 لدينا، المعرفية كالتحريفات الكجكبيات، كنمكذج
 بحيث لنا كاعد   السمبي الذات حديث يصبح ككيؼ
 الثقة بعدـ كنشعر اانيزامين  امحبطن  اسمككن  نتبع

عارضة   بكربكينت
 ككمبيكتر

10 
 دقائؽ

المشاركات عمى الذات  بى أف تتغمٌ 
مف  السمبية كالكصكؿ إلى ذات يتـٌ 

 م المرضخبلليا تحدٌ 

 المنزليٌ  بالكاجب المجمكعة أعضاء الباحث ييكمِّؼي  كاجب بيتي
 ،بيا كامرٌ  التي المكاقؼ مف مكقؼ أخذ: اآلتي

 الكجكبيات، نمكذج كفؽ تحميمو كمحاكلة
 الجيد الفيـ مف لمتأكد كذلؾ المعرفية، كالتحريفات

 النمكذج كفؽ االجتماعيٌ  القمؽ تطكر آللية
 .البرنامج ىذا في ىالمتبنٌ 

 األفكار دمكحدٌ  ،امعينن  احدثن  أك مكقفا اختارم
 كدحضيا تفنيدىا عمى لمعمؿ البلعقبلنية،

 .الحدث: ...................... أك المكقؼ- 1

التأمؿ في 
األسئمة 
بيف 
صبلة 
المغرب 
كالعشاء 
في جك 
يسكده 
 اليدكء 

قمـ 
كمجمكعة 
 أكراؽ

10 
 دقائؽ

 تنظيـ عمى قدراتيا المشاركة يى تنمٌ  أف
 منيا صكالتخمٌ  البلعقبلنية األفكار
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 : ..........................العقبلنية الفكرة- 2
 : .........................البلعقبلنية الفكرة- 3
 : ...................البلعقبلنية الفكرة نتائج- 4
 :كدحضيا البلعقبلنية الفكرة تفنيد- 5
 : ...................البلعقبلنية الفكرة تحديد -
 ......... الفكرة؟ ىذه يدعـ دليؿ أم ىناؾ ىؿ -
 ... الفكرة؟ ىذه ةصحٌ  عدـ عمى الدالئؿ ماىي -
 ......... يحدث؟ أف يمكف شيء أسكأ ىك ما -
 ... يحدث؟ أف يمكف الذم الجيد الشيء ىك ما -

 

 :الجمسة مخرجات

 ب عمييالمتغمٌ  سمبية أفكاران  تحمؿ التي العبارات اتالمشارك دى تحدٌ  أف. 
 تعيشو الذم الكاقع مع كالتأقمـ ،المرض متحدٌ  خبلليا مف يتـٌ  أفكار إلى الكصكؿ 

 .المشاركات
 متحدٌ  خبلليا مف يتـٌ  ذات إلى كالكصكؿ السمبية الذات عمى المشاركات بى تتغمٌ  أف 

 .المرض
 منيا صكالتخمٌ  البلعقبلنية األفكار تنظيـ عمى قدراتيا المشاركة يى تنمٌ  أف. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا) مركزالمكان: 
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 الجمسة الرابعة

 الداخمية اإليجابية الطاقة بناء عمى تأمل

 دقيقة. 65زمن الجمسة: 

 عمى السيطرة خبلؿ مف اإليجابية الطاقة مستكل رفعمف خبلؿ الجمسة يتـ وصف الجمسة: 
مف خبلؿ  لممشاركات يحدث الذم كالقمؽ التكتر خفضكتنظيـ األفكار، ككذلؾ  االنفعاالت
 .المرض عمى التغمب في الداخمية اإليجابية الطاقة استغبلؿ

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 الكاجب معيفٌ  يناقشك  بالمشاركات الباحث برحٌ يي  االفتتاح
 أدائيفٌ  حكؿ الراجعة التغذية ليفٌ  يقٌدـك  المنزليٌ 
 .لمكاجب

 

 المناقشة
 

 التييئة لبدء الجمسة دقائؽ 10 -------

خفض 
مستكل 
 االضطراب

 تمرينات عمى المجمكعة أعضاء تدريب
 التمريف مف التمرينات ىذه بدأكت االسترخاء،
 الباحث حكيكضٌ . العاشر التمريف إلى الخامس
 باالضطرابات العقمية التمرينات ىذه عبلقة
 كالقمؽ رالتكتٌ  خفض في تساعد كأنيا ة،النفسيٌ 
 .لممشاركات يحدث الذم

 تماريف 
 االسترخاء

 يحدث الذم كالقمؽ التكتر خفض دقائؽ 20 ----
 لممشاركات

الذات 
 االيجابية

 كىك كعبلجو االضطراب فيـ عف الباحث ثيتحدٌ 
 نفسو، عف فرد كؿٌ  مياسيشكٌ  التي الذىنية كرةالصٌ 
 االضطرابات مف ييعانكف الذيف األفراد إذ إفٌ 
 سمبية عقمية صكرة لدييـ تككف ما عادة النفسية
 الصكرة ىذه عمى كبناء أدائيا، كعف الذات عف

 كغير عقبلنية غير اعتقادات لدييـ يككف العقمية
 األمر كىك كذلؾ، اآلخريف كعف الذات عف دقيقة
 مستكل كتدنيٌ  بالقمؽ عكرالشٌ  إلى ميؤدٌ  الذم

 .لدييـ االجتماعيٌ  داءألا

عرض 
 بكربكينت

عارضة 
 ككمبيكتر

 رفع مستكل الذات اإليجابية دقائؽ 10

السيطرة 
عمى 

 االنفعاالت

 كما التخيؿ، فنية عف طو مبسٌ  بشرحو  الباحث يقـك
. ةالنفسيٌ  االضطرابات خفض في الفنية ىذه دكر

 ضبط عمى الفنية ىذه خبلؿ مف الفرد كيتعكد
 انفعاالتو عمى كالسيطرة أعصابو

فنية 
 التخيؿ

رفع مستكل الطاقة اإليجابية مف  دقائؽ 10 ----
 طرة عمى االنفعاالتخبلؿ السيٌ 
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دعـ األفكار 
 اإليجابية

 عف فيديك مقطع المشاركات عمى المرشد يعرض
 اإليجابية اآلثار كاستنتاج التأممية، الكتابة تقنية

 النفسيٌ  كالتكافؽ حةالصٌ  في التأممية لمكتابة
 كمناقشتيا.

مقطع 
 فيديك

عارضة 
 ككمبيكتر

 تنظيـ عمى قدراتيا المشاركة تنمي أف دقائؽ 10
 منيا كالتخمص البلعقبلنية األفكار

 قصيرةن  ةن مشاركة مف المشاركات قصٌ  كؿٌ  أف تكتبى  الكاجب بيني
عف كيفية استغبلؿ الطاقة اإليجابية الداخمية في 

  .ب عمى المرضالتغمٌ 

الجمكس 
في مكاف 
ىادئ 
 ب كمحبٌ 

قمـ 
كمجمكعة 
 أكراؽ

استغبلؿ الطاقة اإليجابية الداخمية في  دقائؽ 5
 ب عمى المرضالتغمٌ 

 

 :الجمسة مخرجات

 لممشاركات يحدث الذم كالقمؽ رالتكتٌ  خفض. 
 اإليجابية الذات مستكل رفع. 
 االنفعاالت عمى يطرةالسٌ  خبلؿ مف اإليجابية الطاقة مستكل رفع. 
 منيا صكالتخمٌ  البلعقبلنية األفكار تنظيـ عمى قدراتيا المشاركة يى تنمٌ  أف. 
 المرض عمى بالتغمٌ  في الداخمية اإليجابية الطاقة استغبلؿ. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا) مركزالمكان: 
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 الجمسة الخامسة

 بالنفس الثقة بناء عمى تأمل

 دقيقة. 90زمن الجمسة: 
المشاركات مف أجؿ الكصكؿ إلى بناء جسكر الثقة بيف ييطمٌح مف خبلؿ الجمسة وصف الجمسة: 

مشاركة  تعزيز ثقة كؿٌ  عف المشاعر كالمشاكؿ كالخبرات كالتجارب ميما كانت، كيتـٌ  التعبير الحرٌ 
 .بنفسيا مف خبلؿ التفكير فيما تمتمكو كال تمتمكو غيرىا

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

مناقشتو  كيتـٌ  ،مشاركة كاجبيا تعرض كؿٌ  االفتتاح
بعض عف سؤاؿ المشاركات  كيتـٌ  ،كتمخيصو

 كاجباتيا.األسئمة عف 

 المناقشة
 كالحكار

 ربط الجمسة السابقة بالجمسة البلحقة دقيقة 20 -------

األعمى 
 كالبصير

تتـ تغطية أعيف إحدل المشاركات كترشدىا إحدل 
متجاكزة جميع الزميبلت لمسير في أرجاء الغرفة 
 العكائؽ التي كضعتيا بقية المجمكعة

الحركة 
 كالتنقؿ

غطاء لمعيف 
كطاكالت 
 ككراسي

 زيادة مستكل الثقة بالنفس لممشاركات دقيقة 25

مشاركة مف المشاركات عف القدرات  ث كؿٌ تتحدٌ  مقالتي
 يتـٌ  ثـٌ  ،تكتبيا التي التي تمتمكيا مف خبلؿ المقالة
 .مناقشتيا مع بقية المجمكعة

تنظيـ 
 األفكار

 رفع مستكل الثقة بالنفس دقيقة 25 أكراؽ كقمـ

ة مشاركة مف المشاركات عف القصٌ  تتحدث كؿٌ  قصتي
كتابتيا في الجمسة السابقة كتناقشيا بيف  تالتي تمٌ 

 .أفراد المجمكعة

الحكار 
 كالنقاش

الحديث عف 
التجربة 
 الشخصية

التفيـ كالتعاطؼ بيف رفع مستكل  دقائؽ 10
 أفراد المجمكعة

تقسيـ المشاركات إلى مجمكعات ثنائية كترتيب  الكاجب بيني
كاحدة زميمتيا بمكقؼ  كتشارؾ كؿٌ  ،لقاء بينيفٌ 

ة كتدكيف مشاركة القصٌ  ،ضت لو في حياتياتعرٌ 
عرضيا عمى المجمكعة خبلؿ  لزميمتيا ليتـٌ 
 .الجمسة القادمة

المكاف 
 الذم يتـٌ 
 المقاء فيو

قمـ 
كمجمكعة 
 أكراؽ

 خمؽ الثقة بالنفس دقائؽ 10

 :الجمسة مخرجات
  ٌمشاركة نقاط قكتيا معرفة كؿ. 
  ٌبو ةو خاصٌ  في تجربةو  شخص يمرٌ  كؿٌ  معرفة أف. 
  ٌبطرؽ أكثر إيجابية شخص عمى مكاجية مكاقؼ حياتيفٌ  مقدرة كؿ. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا )مركزالمكان: 
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 الجمسة السادسة

 والمستشفيات األطباء مراجعة حول تأمل

 دقيقة. 45زمن الجمسة: 

 األطباء لمراجعة المصاحبة االضطرابات عمى بالتغمٌ  مف خبلؿ الجمسة يتـٌ وصف الجمسة: 
 كتأمؿ ،الجمكس كتأمؿ ،الكجداني التأمؿ تماريف خبلؿ مف التأمؿ ميارات ممارسة، ك كالمستشفيات

 .االيجابية باألفكارالسمبية  األفكار استبداؿ، ك التنفس عدٌ 

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 تساؤالت فع كاإلجابة ،المنزليٌ  الكاجب مناقشة االفتتاح
 كعاتكمكض السابقة الجمسة حكؿ المجمكعة
   تيميـ،

 المناقشة
 كالحكار
 

مناقشة األفكار في الجمسة السابقة  دقائؽ 5 -------
 كربطيا بالجمسة البلحقة

دع األفكار 
 تتبلشى

 في التأمؿ تماريف تقسيـ بتكضيح الجمسة بدأ ثـ
 الثبلث كالجمسات الييئات: ىي مجمكعات خمس

 كاليقظة العضمي، التكتر عمى كالتغمب األساسية،
 االرتياح، كعدـ باأللـ العقمي كالكعي العقمية،

 تتبلشى األفكار ترؾك 

تماريف 
 التأمؿ

ب عمى االضطرابات المصاحبة التغمٌ  دقيقة 15 عرض فيديك
 لمراجعة األطباء كالمستشفيات

تمريف 
 التأمؿ

 المجمكعة تماريف المشاركات عمى الباحث عرض
 تتضمف التي( الثبلث كالجمسات الييئات) األكلى
 ،"المانترا" الكجدانيٌ  التأمؿ: ىي تماريف ثبلثة
 .التنفس عدٌ  كتأمؿ الجمكس، كتأمؿ

تماريف 
المجمكعة 
 األكلى

قاعة كاسعة 
لممارسة 
 التماريف

ممارسة ميارات التأمؿ مف خبلؿ  دقيقة 15
تماريف التأمؿ الكجداني كتأمؿ 

 الجمكس كتأمؿ عد التنفس.

الذات 
 اإليجابية

 إيجابية ذاتية جمؿ استخداـ عمى الفرد تدريب
 في الفرد ثقة في كتيسيـ كقصيرة سيمة تككف
 باألفكار الكعي بتعمـ التدريب يبدأ حيث نفسو،
 ككاقعية فعالة إيجابية بأخرل استبداليا ثـ السمبية

الحكار 
 كالنقاش

الحديث عف 
التجربة 
 الشخصية

تعزيز ثقة الفرد بنفسو بعد زيارة  دقائؽ 10
األطباء مف خبلؿ استبداؿ األفكار 

 السمبية باألفكار اإليجابية

 تأمؿ
 الجمكس

 التركيز تـ حيث الجمكس تأمؿ طريقة الباحث بيف
 كاليبكط االرتفاع منطقة كعمى التنفس طريقة عمى
 الشييؽ عممية خبلؿ مف التنفس عممية نتيجة
 كالزفير

أف تحاكي المشاركات ممارسة التأمؿ  دقائؽ 5 مكاف مريح المحاكاة
في التغمب عمى الصعكبات التي 

 المستشفىتكاجييا بعد زيارة 

 التي الجمسة اختارم كمريح ىادئ مكاف في الكاجب بيني
 المنتظـ، التنفس عد تأمؿ تمريف كمارسي تناسبؾ،

 التمريف ىذا ممارسة بعد شعكرؾ يسجمٌ  ثـ

مكاف 
ىادئ 
 كمريح

قمـ 
كمجمكعة 
 أكراؽ

  دقائؽ 5
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 :الجمسة مخرجات

  ٌكالمستشفيات األطباء لمراجعة المصاحبة االضطرابات عمى بالتغم. 
 عد كتأمؿ الجمكس كتأمؿ الكجدانيٌ  التأمؿ تماريف خبلؿ مف التأمؿ ميارات ممارسة 

 .التنفس
 باألفكار السمبية األفكار استبداؿ خبلؿ مف األطباء زيارة بعد بنفسو الفرد ثقة تعزيز 

 اإليجابية
 زيارة بعد تكاجييا التي الصعكبات عمى بالتغمٌ  في التأمؿ ممارسة المشاركات تحاكي أف 

 المستشفى

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية) بيتنا (مركزالمكان: 
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 الجمسة السابعة

 الداخمي أو مسح الجسم االكتشافتمرين 

 دقيقة. 65زمن الجمسة: 

مف مجمكعة  المنتظـ التنفس عدٌ  تأمؿ تمريف فكائد مناقشة مف خبلؿ الجمسة يتـٌ وصف الجمسة: 
 ككذلؾ تطبيؽ تماريف التأمؿ في المجمكعة الثانية ،تماريف التأمؿ األكلى

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 أفراد نراء الباحث ييناقش الجمسة بداية في االفتتاح
 فٌ لي كيقدـ السابقة، الجمسات حكؿ المجمكعة
 مراجعة يتـ ذلؾ بعد, حكليا فٌ الستفساراتي الفرصة
 في إيجابية عبارات استخداـ حكؿ المنزلي الكاجب
 ميةأىٌ  حكؿٌف كيناقشي االجتماعية المكاقؼ
 كترؾ المنتظـ، التنفس عد تأمؿ تمريف ممارسة
 قةالمتعمٌ  كاالستفسارات األسئمة لطرح المجاؿ

 السابقة بالتماريف

 المناقشة
 كالحكار
 

 التنفس عد تأمؿمناقشة فكائد تمريف  دقائؽ 10 -------
 المنتظـ

 عمى التغمب
 التكتر
 العضمي

 مبالتغٌ ) الثانية المجمكعة تماريف الباحث عرض
 االكتشاؼ تمريف كتتضمف ،(العضمي التكتر عمى

 الرباط تأمؿ كتمريف ،الجسـ مسح أك الداخمي
 مف الجسـ مسح تمريف تطبيؽ كتـٌ  المتحرؾ،

 أك االستمقاء بكضع لمباحث صكتي حكار خبلؿ
 المتأمؿ رغبة حسب مريح بشكؿ الجمكس

حكار 
 صكتي

مكاف 
لبلستمقاء أك 
الجمكس 
 المريح

 ر العضميٌ ب عمى التكتٌ التغمٌ  دقيقة 20

 كؿ اكتشاؼ
 مف عضك

 أعضاء
 الجسـ
 المتكترة

 اكتشاؼ كىك التمريف ىذا مف اليدؼ الباحث بيف
 كمبلحظة المتكترة، الجسـ أعضاء مف عضك كؿ

 التكتر، مف بيا نشعر التي السمبية األحاسيس
 عمى لمحصكؿ عضك أم في التكتر عمى لمتغمب
 كالعقمي الجسدم كاالسترخاء كالراحة اليدكء حالة

 االسترخاء
 الجسدمٌ 
 كالعقميٌ 

مكاف يتمتع 
بالراحة 
 كاليدكء

 أعضاء مف عضك كؿٌ  اكتشاؼ دقيقة 20
 ةالمتكترٌ  الجسـ

التغمب عمى 
 التكتر 

 الكرسي عمى بالجمكس المشاركات الباحث كمؼي
 بعمؽ، كالتنفس العينيف اغماض مع مريح بشكؿ

 اتباع خبلؿ مف التمريف تطبيؽ منيف طمب ثـٌ 
 .التقديمي العرض الكاردة التمريف خطكات

عرض 
 تقديميٌ 

عارضة 
كجياز 
 حاسكب

 ر ب عمى التكتٌ التغمٌ  دقائؽ 10

 الراجعة التغذية بتقديـ الجمسة الباحث ينيي الكاجب بيني
 كبتقديـ التمريف، ىذا في أدائيفٌ  حكؿ لممشاركات

مكاف 
ىادئ 

قمـ 
كمجمكعة 

  دقائؽ 5
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 االكتشاؼ تمريف مارسي: كىك منزلي كاجب
 عمى انتباىؾ كركزم الجسـ، مسح أك الداخميٌ 
 كسجمي ر،بالتكتٌ  فييا شعرت التي األعضاء
  . التمريف ممارسة عند شعكرؾ

 أكراؽ كمريح

 

 :الجمسة مخرجات

 المنتظـ التنفس عدٌ  تأمؿ تمريف فكائد مناقشة 
 العضميٌ  رالتكتٌ  عمى التغمب. 
 رةالمتكتٌ  الجسـ أعضاء مف عضك كؿٌ  اكتشاؼ. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية) بيتنا (مركزالمكان: 
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 الجمسة الثامنة

 المشي خاللالتدريب عمى تمارين المجموعة الثالثة اليقظة العقمية: التأمل الذاتي 

 دقيقة. 45زمن الجمسة: 

ككذلؾ تطبيؽ  ،تماريف التأمؿ األكلى كالثانية فكائد مناقشة مف خبلؿ الجمسة يتـٌ وصف الجمسة: 
 .العقمية كاليقظة كاالنتباه الكعي مستكل زيادة، ك كالكعيٌ  العقمية اليقظةتماريف تأمؿ 

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 أفراد نراء الباحث ييناقش الجمسة بداية في االفتتاح
 فلي كيقدـ, السابقة الجمسات حكؿ المجمكعة

 مراجعة يتـ ذلؾ بعد, حكليا فالستفساراتي ةالفرص
 في إيجابية عبارات استخداـ حكؿ المنزلي الكاجب
 مثؿ أىمية حكؿ فكيناقشي االجتماعية المكاقؼ

 الثقة كزيادة كالقمؽ التكتر تخفيؼ في العبارات ىذه
 .بالنفس

 المناقشة
 كالحكار
 

المجمكعة  تأمؿمناقشة فكائد تمريف  دقائؽ 5 -------
 األكلى كالثانية

 اليقظة
 العقمية
 كالكعي

 ياتتتضمن التي التماريف بشرح الباحث يشرح
: كىي( كالكعي العقمية اليقظة) الثالثة المجمكعة

 المشي خبلؿ الذاتي كالتأمؿ الكاعي األكؿ تأمؿ
 النظر كتأمؿ

عرض 
 تقديمي

الحكار 
 كالمناقشة

 تكضيح كيفية ممارسة التمريف دقائؽ 5

اليقظة 
 العقمية

 دائرم بشكؿ بالجمكس المشاركات المرشد يكمؼ
 ممارسة كيفية ليف بيفي ي ثـ بعمؽ كالتنفس كمريح
 التركيز يتـ بحيث الكاعي، األكؿ تأمؿ تمريف
 كالشكؿ الطعاـ تناكؿ في كالرغبة الشعكر عمى

 كاليقظة االنتباه ككذلؾ كالحجـ، كالرائحة كالطعـ
 لمكصكؿ الطعاـ بيا يمر التي لمعمميات العقمية
 .الجسـ إلى

مكاف لتـ  طعاـ
فيو تحضير 

 الطعاـ

أف تتأمؿ كؿ مشاركة مف المشاركات  دقيقة 20
 في ذاتيا مع تكفر اليقظة العقمية

 تركيز ىك التماريف ىذه ىدؼ أف الباحث يؤكد التركيز 
 كاالنتباه الكعي لزيادة محدد ىدؼ نحك الذىف
 العقمية كاليقظة

تركيز 
 الذىف

زيادة مستكل الكعي كاالنتباه كاليقظة  دقائؽ 10 مكاف ىادئ
  العقمية

 ينص الذم المنزلي بالكاجب الجمسة الباحث ينيي الكاجب بيني
 تمريف كمارسي لممشي مناسبان  مكانان  اختارم" عمى
 أحاسيسؾ سجمي ثـ المشي خبلؿ الذاتي التأمؿ

 كمشاعرؾ؟

مكاف 
مناسب 
 لممشي

مريح  لبسي 
 لممشي

  دقائؽ 5
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 :الجمسة مخرجات

 كالثانية األكلى المجمكعة تأمؿ تمريف فكائد مناقشة. 
 التمريف ممارسة كيفية تكضيح. 
 العقمية اليقظة تكفر مع ذاتيا في المشاركات مف مشاركة كؿٌ  تتأمؿى  أف. 
 العقمية كاليقظة كاالنتباه الكعي مستكل زيادة.  

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا (مركزالمكان: 
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 التاسعةالجمسة 

 التدريب عمى تمرين: تأمل النظر أو التركيز

 دقيقة. 40زمن الجمسة: 

 ،بعمؽ كالتركيز بالنظر المشاركات مف مشاركة كؿٌ  تتأمؿمف خبلؿ الجمسة وصف الجمسة: 
 المشاركات لدل التركيز ميارة تنميةل المحيطة المثيرات كؿ عف كاالبتعاد

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 أفراد فعؿ ردكد مف الباحث يتحقؽ الجمسة بداية في االفتتاح
 المجاؿ كفتح السابقة، الجمسات تجاه المجمكعة

 مف فأذىاني في يدكر عما لبلستفسارف أمامي
 .المنزلي الكاجب مراجعة يتـٌ  ذلؾ بعد. أسئمة

 المناقشة
 كالحكار
 

 ربط الجمسة السابقة بالجمسة البلحقة دقائؽ 5 -------

 تأمؿ
 أك النظر
 زالتركي

 كاالبتعاد بعمؽ كالتركيز النظر تأمؿ تمريف ممارسة
 فيديك مقطع عرض ثـٌ  المحيطة، المثيرات كؿ عف
 .النظر تأمؿ تمريف عف

مقطع 
 فيديك

عارضة 
 كحاسكب

مشاركة مف المشاركات  أف تتأمؿ كؿٌ  دقائؽ 10
 عف كاالبتعاد ،بعمؽ كالتركيز النظرب

 المحيطة المثيرات كؿٌ 
التركيز 
 بعمؽ

 تأمؿ تمريف كىك الثالثة المجمكعة تماريف يعرض
 لتككف مختمفة أشياء نختار حيث التركيز، أك النظر
 التأمؿ نمارس بحيث ؛التركيز أك النظر أثناء ىدفا

 األخرل الحركات كنتجاىؿ فراغ في كنقطة بالنظر
 .المحيطة كالمثيرات

أشياء 
مختمفة 
لتركيز 
النظر 
 عمييا

غرفة تحتكم 
عمى أدكات 

 دةمتعدٌ 

 تنمية ميارة التركيز لدل المشاركات دقائؽ 20

الكاجب 
 بيني

 المجمكعة تماريف تطبيؽ نتائج الباحث يناقش
 عف لمكتابة المجاؿ لممشاركات ترؾيك  الثالثة،

 .منزليٌ  ككاجب التطبيؽ بعد كأحاسيسيفٌ  مشاعرىف

مكاف 
 ىادئ

  دقائؽ 5 

 :الجمسة مخرجات

 المثيرات كؿ عف كاالبتعاد بعمؽ كالتركيز بالنظر المشاركات مف مشاركة كؿٌ  تتأمؿى  أف 
 .المحيطة

 المشاركات لدل التركيز ميارة تنمية. 

  .دمثال سرطاف مريضات لرعاية) بيتنا (مركزالمكان: 
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 العاشرةالجمسة 

 الديني الوازع اهلل بإرادة الشفاء حول التأمل

 تمرين التخيل

 دقيقة. 60زمن الجمسة: 

شفاء مف أجؿ رفع مستكل التفاؤؿ في الٌ  مف خبلؿ الجمسة استثارة الكازع الدينيٌ وصف الجمسة: 
 مرض سرطاف الثدم لدل المشاركاتب االضطرابات النفسية التي تصاحلمتغمب عمى 

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 المنزلي، الكاجب المجمكعة مع الباحث يناقش االفتتاح
 كينبو السابقة، الجمسة حكؿ فنرائي إلى كيستمع
 كشعكره، الفرد تفكير بيف الربط ضركرة إلى الباحث
 خبلؿ كمف. ةتعقبلني كمدل التفكير نكعية كفحص
 لو يحدث الذم كاالنفعاؿ لممكاقؼ المنتفع مناقشة

 ككيفية لبلنفعاؿ المصاحبة األعراض ىي كما
 األفكار عمى التركيز تـ. المكاقؼ تمؾ مكاجية
 االنفعاالت ىذه بتسبٌ  التي كالبلعقبلنية الخاطئة
 .منطقية عقبلنية بأفكار كاستبداليا دحضيا ككيفية

 المناقشة
 كالحكار
 

 ربط الجمسة السابقة بالجمسة البلحقة دقائؽ 20 -------

استثارة 
الكازع 
 الديني

 عمى المجمكعة أعضاء بتدريب الباحث يقـك
 ىذه عبلقة الباحث كيكضح االسترخاء، تمرينات

 في تساعد كأنو النفسية، باالضطرابات الكازع الديني
 تعرضو حاؿ لمفرد يحدث الذم كالقمؽ التكتر خفض
 .اجتماعي لمكقؼ

شرح 
بعض 
اآليات 
 القرننية 

تفسير 
 الجبلليف

عمى شفاء  اإللييةاستحضار القدرة ا دقائؽ 15
 الناس مف األمراض

 دكر كما التخيؿ، فنية عف مبسط بشرح الباحث يقـك التخيؿ
بحيث . النفسية االضطرابات خفض في الفنية ىذه

يتـ استحضار المكاقؼ اإليمانية التي تدعـ الجانب 
 النفسي لخفض مستكل االضطرابات النفسية

 مف الباحث يطمب التخيؿ، فنية بممارسة البدء قبؿ
 عمى تساعد كىادئة عميقة، أنفاسو  أخذ الجميع
 أفراد مف الباحث يطمب ثـ. كاالسترخاء اليدكء

غبلؽ كمريحً  جيدً  بشكؿ الجمكس المجمكعة  كا 
 المكاقؼ مف مكقؼ بتخيؿ كالبدء, لمحظات العينيف

 فنية
 التخيؿ
 المكجو

تنمية القدرة اإليمانية في التغمب عمى  دقائؽ 20 غرفة ىادئة
 االضطرابات النفسية
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 اإليمانية.
الكاجب 
 بيني

 في دار ما بتمخيص الباحث يقـك الجمسة نياية في
 لطرح المجمكعة ألعضاء فرصة كيعطي الجمسة،
بداء ،أسئمتيـ  منيـ يطمب ثـ الجمسة، حكؿ نرائيـ كا 
 لديؾ، محببةن  فكرةن  أك مكضكعا يتضمف منزليان  كاجبان 

 ىادئ مكاف في لمتأمؿ مناسبة جمسة كاجمسي
 عبارات تكظيؼ مع التخيؿ تمريف كمارسي كمريح،

 .إيمانية في ذلؾ

مكاف 
 ىادئ

  دقائؽ 5 

 :الجمسة مخرجات

 األمراض مف الناس شفاء عمى ةاإللييٌ  القدرة استحضار. 
 النفسية االضطرابات عمى بالتغمٌ  في اإليمانية القدرة تنمية. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية) بيتنا) مركزالمكان: 
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 الحادية عشرةالجمسة 

 االجتماعي   المحيط مع التأمل

 دع األفكار تتالشىتمرين 

 دقيقة. 45زمن الجمسة: 

مف خبلؿ دحض األفكار  التأمؿ في المحيط االجتماعيٌ  مف خبلؿ الجمسة يتـٌ وصف الجمسة: 
 بأفكار السمبية األفكار استبداؿك  يا المحيط االجتماعيٌ السمبية كدعـ األفكار اإليجابية التي يسببٌ 

 إيجابية

عنوان 
 النشاط

األدوات  اإلجراءات وصف النشاط
 والوسائل

 ىدف النشاط مدة النشاط

 الباحث يقـك حيث المنزلي، الكاجب عمى االطبلع االفتتاح
 كما التحسف، مدل عف دةحً  عمى فرد كؿ بسؤاؿ
 يستطع لـ أك ميشكشة، تزاؿ ما التي األمكر ىي

 .عمييا السيطرة

 المناقشة
 كالحكار
 

 ربط الجمسة السابقة بالجمسة البلحقة دقائؽ 5 -------

 مف لمتخمص االسترخاء تماريف بعض ممارسة االسترخاء
 النفسية االضطرابات بعض

 تكفير الراحة النفسية لممشاركات دقائؽ 5 مكاف ىادئ االسترخاء 

 دع
 األفكار
 تتبلشى

 

تتبلشى(  األفكار دع) الخامسة المجمكعة تطبيؽ
 التمريف ىذا فكرة بتكضيح الباحث يقـك حيث

 أفكارنا أف نتخيؿ بأف مثاالن  عمييف الباحث كعرض
 مف تخرج التي الدخاف مف ىبات شكؿ عمى تظير
 كىكذا اليكاء، في تتبلشى ما كسرعاف ،المكقد
 في اإلزعاج لنا تسبب التي المؤلمة لؤلفكار بالنسبة
 .حياتنا

ميارة 
 التخيؿ

 (تتبلشى األفكار دع)شرح تمريف  دقائؽ 10 غرفة ىادئة

غير 
 تفكيرؾ

 

 األفكار دع تمريف بتطبيؽ المشاركات الباحث يكمؼ
 نجمس بأننا نتخيؿ ثـ العميؽ بالتنفس كالبدء تتبلشى
 فقاعة أنيا عمى ما فكرة مبلحظة ثـ الشاطئ، عمى
 في نفكر أف دكف كنبلحظيا بيدكء أمامنا تمر مائية

نما محتكاىا،  .تتبلشى أف إلى تمر ندعيا كا 

 يسببيادحض األفكار السمبية التي  دقائؽ 10 غرفة ىادئة التخيؿ
 المحيط االجتماعي

القرار 
 المناسب 

 ىذا لممارسة متنكعة أمثمة لممشاركات الباحث يقدـ
 اإليجابية العبارات بطاقة عمييف كعرضت التمريف،

ذا فغيره، ما أمران  تحب لـ إذا"  تغييره مف تتمكف لـ كا 
 بكضع كمفيفٌ  ذلؾ كبعد فيو تفكيرؾ طريقة فغير

استبداؿ األفكار السمبية بأفكار  دقائؽ 10 مكاف ىادئ االسترخاء
 إيجابية
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 اإليجابيات قائمة كتعبئة محدد مكضكع أك ما فكرة
 المناسب القرار التخاذ المكضكع أك لمفكرة كالسمبيات

 .حكلو
الكاجب 
 بيني

 بالكاجب المشاركات بتكميؼ الجمسة المرشد ينيي
 المكاقؼ في تراكدنا التي األفكار كتابة: كىك المنزليٌ 

 تمؾ تجاه شعكرنا ىك كما كتسجيميا، االجتماعية

مكاف 
 ىادئ

  دقائؽ 5 أكراؽ كقمـ

 :الجمسة مخرجات

 لممشاركات ةالنفسيٌ  الراحة تكفير. 
 (.تتبلشى األفكار دع) تمريف شرح 
 االجتماعي المحيط يتسببيا التي السمبية األفكار دحض. 
 إيجابية بأفكار السمبية األفكار استبداؿ. 

 .دمثال سرطاف مريضات لرعاية (بيتنا (مركزالمكان: 
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  ألدوات الدراسة مينبأسماء المحك   ( قائمة4ممحق )

 

 
 

 
 اسم المحك م

 
 قسم اإلرشاد النفسي    –الجامعة 

 الخميؿ د. محمد عجكة  .1
 النجاح د. فايز محاميد  .2
 القدس المفتكحة د. محمد شاىيف  .3
 الخميؿ د. إبراىيـ المصرم  .4
 الخميؿ د. نبيؿ الجندم  .5


