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  ملخص

ر المصابين ھدفت ھذه الدراسة إلى  راد غي راد المصابين بالسرطان واألف ين األف المقارنة ب
ة ية االنفعالي مات الشخص ض س ي بع رض ف ذا الم اط : بھ وت، واالنبس ق الم اب، وقل  -االكتئ

واالتزان ـ االندفاع، واالضطرابات االنفعالية، والتفاؤل ـ التشاؤم، طبقت لھذا الغرض  االنطواء،
ين من  ى عينت ية المتخصصة عل اييس النفس رادمجموعة من المق ى: األف ة  األول رادمن عين  األف

ذا المرض األفرادفرداً، والثانية من ) ٤٨(وبلغ عددھم  ،المصابين بالسرطان  ،غير المصابين بھ
غ  ددھم أيضاً وبل ة) ٤٨(ع ائج اآلتي ة النت د أظھرت الدراس رداً، وق أن سمات الشخصية ) ١(  :ف

ي ب اآلت اً للترتي رطان تبع رض الس ابين بم راد المص دى األف وافر ل ة تت رابات : االنفعالي االض
ق الموت، االنبساط ة، قل زان  - االنفعالي اؤل  -االنطواء، االت اب، التف دفاع، االكتئ اؤم -االن . التش

ى ب رطان عل ر المصابين بمرض الس راد غي دى األف ة ل مات الشخصية االنفعالي وافر الس ا تت ينم
ي ة، : الترتيب اآلت دفاع، االضطرابات االنفعالي زان ـ االن ق الموت، االنبساط ـ االنطواء، االت قل

اب اؤم، االكتئ اؤل ـ التش روق ) ٢(  .التف ود ف ة إحصائياً وج ين دال رادب األوراالمصابين  األف  مب
مات الشخصية  ي س ر المصابين ف رطانية وغي ة الس رادلمصلحة االنفعالي ث  األف المصابين، حي

رادأظھر  ر نحو األف يالً أكب اب :سمات الشخصية المصابين بالسرطان م ق الموت ،االكتئ  ،وقل
واء ة ،واالنط ة ،واالندفاعي طرابات االنفعالي اؤمو ،و االض ة ) ٣( . التش روق دال ود ف دم وج ع
ً إحصائي ين  ا رادب األورامالمصابين  األف رطانية ب مات الشخصية الس ي س ة ف اب، : المختلف االكتئ

اط  زان  -واالنبس واء، واالت دفاع -االنط ين . االن ة ب روق جوھري ود ف ائج وج رت النت ا أظھ بينم
ابين  األورامالمص ية ب مات الشخص ي س ة ف رطانية المختلف طرابات : الس وت، واالض ق الم قل
وجود فروق دالة ) ٤(  .وذلك لمصلحة فئة مرضى سرطان الرحم ،التشاؤم -ل والتفاؤ ،االنفعالية

ائياً  دى إحص يةل مات الشخص ي س رطان ف رض الس ابين بم راد المص وت، : األف ق الم قل
اؤل  ة، والتف اث،  -واالضطرابات االنفعالي ك لمصلحة اإلن نس، وذل ر الج زى لمتغي اؤم تع والتش

اث بمرض السرط تبمعنى أن المريضا ع، ونحو اإلن ق الموت المرتف يالً نحو قل ر م ان ھن أكث
اؤم و التش ال، ونح ات . االنفع ين درج ة ب روق جوھري ود ف دم وج ى ع ائج إل رت النت ا أظھ بينم

زان ـ : المصابين بمرض السرطان في سمات الشخصية اب، واالنبساط ـ االنطواء، واالت االكتئ
 .االندفاع تعزى لمتغير الجنس
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Abstract 

This study aims to compare between cancerd and noncancerd persons 
in some emotional traits of personality: Depression, death anxiety, 
extraversion– introversion, stable– unstable, emotional distribution, and 
optimistic– pessimistic personality. To achieve this aim some instruments 
were applied to the sample which consisted of (96) persons (48 cancerd, 
and 48 noncancerd persons). The results showed the following: (1) The 
personality traits become available among the cancered persons such as: 
Death anxiety, extraversion– introversion, stable– unstable, emotional 
distribution, optimistic– pessimistic personality, and depression. 
However, these personality traits become available among the 
noncancerd persons such as: emotional distribution, extraversion – 
Introversion, stable– unstable, depression, and optimistic– pessimistic 
personality. (2) There were statistical significant main differences 
between cancerd and noncancerd persons in all personality traits, the 
cancerd persons indicated high and positive attitudes towards the traits 
of: Depression, death anxiety, Introversion, unstable, emotionality, and 
pessimistic personality.  (3)  There were no statistical significant main 
differences between cancer patients in many malignant tumor cancers in 
personality traits of: Depression, extraversion – introversion, and stable – 
unstable. However, there were statistical significant differences between 
patients in many malignant tumor cancers in the personality traits: Death 
anxiety, emotional distribution, and optimistic – pessimistic personality, 
in favor of the uterus cancer patients. (4) There were statistical 
significant main differences between cancer patients due to six variables 
related to personality traits: Death anxiety, emotional distribution, and 
optimistic – pessimistic personality, in favor to the female patients. 
However, there were no statistical significant main differences between 
cancer patients due the six variable related to personality traits: 
Depression, extraversion – Introversion, and stable – unstable. 

  
  مقدمة

ي  أن مرض السرطان يعن ائد ب اد الس ان االعتق رن الماضي ك ن الق اني م ى النصف الث حت
ابين ن المص خيص ع ون التش اء يخف ان األطب الك، فك وت والھ ط،  ،الم رھم فق ه أس ون ب ويبلغ
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أثير النفسي  ى المريض وبالرغم من مرور الوقت والتقدم العلمي المذھل ما زال الت للسرطان عل
دم ون م ا يك وه، رربم ذاب والتش وت والع اوف الم ر مخ رطان تستحض ة الس زال كلم ال ت اً، ف

ا تكون ردة واالعتماد على الغير، والعجز عن حماية أولئك الذين  ادة م ا، وع نعتبرھم أعزاء علين
ا ھي إال عدم التصديق واإلصابة بالصدمة،  الفعل الفورية عند التشخيص المرضي لدى الفرد م

ر واالكتئاب الذي قد ينطوي على اال داد والھياج الشديثم تأتي مرحلة الضيق الح اك في التفكي نھم
وت المرض، والم ھية ،ب دان الش ق وفق ذكر ،واألرق ،والقل ز ،وضعف الت ن  ،والتركي ز ع والعج

  ).١٩٩٣الفرخ، ؛ ٢٠٠٢عبده، ( القيام باإلعمال اليومية الحياتية

اب رمباإلضافة إلى مرضه ال ومن ھنا ندرك أن مريض السرطان ة من االكتئ عب ھذا بحال
ية، بالوحدة، والخوف من مقابلة الناس، والقلق والشعور  ة والنفس ه االجتماعي ؤثر في حيات وھذا ي

ذا ال ؤديضوفھ ط  ع ال ي ى فق العجز النفسي إل عور ب ا الش دي وإنم العجز الجس ان ب عور اإلنس ش
 ً ين اإلصابة وقد أوجدت بعض الدراسات الحدي). ١٩٩٦أبو زنط، ( واالجتماعي أيضا ة ب ثة عالق

ا  ية شديدة تكون خالي ذي يتعرض لضغوطات نفس بالسرطان والحالة النفسية للمصاب، فالفرد ال
ذه  ة في ھ ر متوازي ى حدوث انقسامات واختالالت غي ة، تساعد عل ده ضعيفة ومھلھل الجسم عن

ه، (الخاليا مما يؤدي إلى األورام السرطانية  ، )Cohen, 1992؛Martin, 1995 ؛ ٢٠٠٣طبيل
اءكما أشارت دراسات أخرى إلى أن نسبة كبيرة من مرضى السرطان يعانون من التعب   واإلعي

ة أو ) Fatigue( النفسي ة الكيماوي  اإلشعاعيةوبخاصة عقب االنتھاء من تلقي المعالجات المختلف
رض ذا الم د لھ اء، ويع ب اإلعي دد الجوان داً ومتع اً معق ل ،عرض ميات،  ،والعوام ددوالمس  وتتع

ة والنفسية ،أعراضه ى  ،وتتفاوت بين المظاھر الجسدية الحيوي ة والسلوكية، باإلضافة إل العاطفي
ن  د م لبياتالعدي رطان س ن مرض الس اتج ع اء الن ذا اإلعي ب  ،ھ ة الجوان ى كاف ؤثر عل ي ت والت

الحياتية لمرضى السرطان، سواء في مشاعرھم نحو أنفسھم أو نحو اآلخرين، أو في نشاطاتھم 
ؤالء اليومي اعدة ھ م مس ن المھ ات، وم لة المعالج ى مواص درتھم عل ي مق الھم، أو ف ة أو أعم

المرضى ليتسنى تحديد أفضل السبل العالجية ومساعدتھم على التكيف والتعايش وتخفيف المشقة 
ديھم دية ل ة والجس ية واالجتماعي ة ( النفس ةآجمعي رطان الطفول د ؛٢٠٠٤، دم لس ؛  ٢٠٠٣، هعب

Wimbush, 2002  ؛Sutton, 2001.(  

زاج  دات والم ل المعتق الولع د  واالنفع ن الوضع الجدي واقفھم م دى مرضى السرطان وم ل
ونه ذي يعيش د اإلصابة ال ل بع ى ، وردود الفع تجدة عل اه الضغوطات المس دية اتج ية والجس النفس

د المر، جميعھا عوامل تساھم فمحياتھ اقم المشقة النفسية عن بالسرطان، وتشير بعض  ىضي تف
ائيات ااإل بحص ى أن نس ة إل راوح لطبي ين ة تت ب %) ٦٠ -% ٤٠(ب اء والتع االت اإلعي ن ح م

االت  ن ح ة ع ا نابع ة، وإنم دية حيوي االت جس ن ح تم ع رطان ال ت د المرضى بالس ي عن النفس
ق ن القل اني م دما يع عوبة عن ر ص ريض أكث ة الم بح حال ية، وتص روف نفس  )Anxiety( وظ

ذا الم)Depression( سيواالكتئاب النف ) Phobia( والرھاب ا  جال، إذ تبين الدراسات بھ أن م
اب النفسي، والتي من %) ٢٥ -% ١٥( نسبته من مرضى السرطان يعانون من أعراض االكتئ

ى  أھم أعراضه فقدان االھتمام وصعوبة التركيز الذھني والشعور باليأس والالمباالة، باإلضافة إل
ا عوام دى المريضأعراض القلق والخوف من الموت، وكلھ د من الضغوطات النفسية ل  ل تزي
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)Desire, 2002؛ Francis, 2001.(  يوع االضطرابات ى ش دة إل ا أشارت دراسات عدي كم
ى  ين مرض ية ب ى  األورامالنفس ات إل ذه الدراس ت ھ رطانية، ونبھ خيص الس ين تش ة ب العالق

ابة باالض االت اإلص رطان واحتم رض الس ة كم راض المزمن يةطاألم بوة ( رابات النفس الص
  ). Kyngas, et all, 2001 ؛٢٠٠٤وآخرون، 

ارب ام مح د ق امي) ١٩٩٣( ولق ين ع رت ب ة نش ين دراس ل أربع ) ١٩٩١ – ١٩٨١( بتحلي
از المناعة في جسم  بعض جوانب جھ ا ب حول الضغوط النفسية واالجتماعية واالكتئاب وعالقتھ

ؤثر عل ة اإلنسان، حيث توصل إلى أن الضغوط النفسية واالنفعالية ت ا الطبيعي ة أداء الخالي ى كيفي
م  ي الجس ة ف از المناع ي تضعف جھ ة، والت ة والتائي ة البائي ا اللمفاوي ى أداء الخالي ة، وعل القاتل

اح  د الفت د هللا وعب د عب ا يؤك رطان، كم راض العضوية كالس ببات األم ة مس أن ) ١٩٩٥(لمقاوم
رطان دوث الس باب لح ة أس اك ثالث ا: ھن ة وم ى البيئ ع إل ات  األول يرج ن تلوث ا م دث فيھ يح

ة  ل الوراثي ود للعوام اني يع ة، والث رية والكيماوي دات الحش ة والمبي ات الذري عاعات والنفاي كاإلش
ي  ل بالعوامل النفسية الت اعي في الجسم، والثالث يتمث از المن التي تسبب أحيانا ضعف في الجھ

ة، تظھر من خالل ضعف البناء النفسي لدى اإلنسان في مواجھة الضغوط وأ اة المؤلم حداث الحي
ة ة ومنطقي باب مقنع ررات أو األس ذه المب ر ھ تجابة  ،وتعتب المرض كاس رد ب اب الف ث يص حي

ة  ة االنفعالي ل في الحال دھور النفسي المتمث ك بالت ى ذل ية، ويتجل للضغوط البيئية والوراثية والنفس
دفاع وا ردد واالن ق والخوف والغضب والت النطواء والتشاؤم، والمزاجية من مثل االكتئاب والقل

  . وغيرھا من الحاالت التي تعيق قدرة الفرد على مقاومة ومواجھة المرض

أثير  وھناك من يرى بأن الجسم يؤثر في النفس كما تؤثر النفس في الجسم وينشأ عن ذلك الت
، حيث أن المرض العضوي في )Psychosomatic( ما يسمى باإلضطرابات السيكوسوماتية

ة العضوية تضعف دفاعات  العصاب في حين التفسير الحقيقيھذه الحالة ينتج  ك العملي ھو أن تل
اه المريض ، ويؤدي ذلك لحدوث العصاب النفسيالمريض ه اتج ذي يترك ر ال د وجد أن األث ، وق

اً في إبطاء النمو السرطاني ا )Engel, 1982( نحو الحياة في الجسم يلعب دوراً مھم ، ومن ھن
ة نحو مرضه ووضعه  يتبين أن ھناك الكثير يجب وين اتجاھات ايجابي ه لتك ى المريض تعلم عل

ذا الوضع الصحي تجابة لھ ة االس رطان الصحي، وطريق ة أن الس وث الطبي رت البح د أظھ ، فق
ال ات، فالرج ن الھرمون م م اج الجس وازن إنت دم ت وازن أو ع رتبط بت وازنھم  ي زداد ت ذين ي ال

مقارنة  كبرأ تنمو لديھم األورام السرطانية بسرعةعن الحد المقرر في االتجاه األنثوي  الھرموني
ذكري اه ال وني في االتج وازنھن الھرم د ت ين النساء الالتي يزي  بغيرھم، وتوجد نفس المالحظة ب

   ). ١٩٩٧أبو النيل، (
  

  والسرطان النفسية المشقة

أن المرضى يواجھون  واألسوياءلقد أظھرت الدراسات التي قارنت بين مرضى السرطان 
د ن أح ر م كل أكب ية بش قة النفس وياءاث المش ابةاألس ابقتين لإلص نتين الس ي الس ة ف  ، وبخاص

)Graham, 1990(دال ر كل من دوبسون وكن أن ) Dobson & Kendall, 1993( ، ويعتب
ھماً في حاالت مالعجز واليأس يعتبران ركيزة معرفية أساسية اتجاه مواقف الشدة، ويلعبان دوراً 
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دى  ل ل انالفش االت و اإلنس ذه الح ين ھ ة ب اك عالق ابةأن ھن رطان، واإلص رض الس إال أن  بم
ى  ه يصعب التعرف عل ة فإن ذه العالق ى ھ ة عل ري للدالل ب الموضوعي والمخب صعوبة التجري

ط، ( ؟سببية ھذه العالقة، فھل المشقة تسبب السرطان أم السرطان يسبب المشقة و زن ؛ ١٩٩٦أب
Woods, 2003(ة موج ذه العالق ا ، إال أن ھ اودة كم ةالدراسات  أثبتتھ وان  التجريبي ى الحي عل

ة  ة القاتل ا الطبيعي والتي أظھرت وجود تأثير للضغوط النفسية وحاالت االكتئاب في ضعف الخالي
ا السرطانية الجراثيم والخالي ا المصابة ب دفاع عن الجسم من الخالي  التي تلعب دوراً مھماً في ال

)Bocke, 2001(.  

ام  د ق ن وق د هللاكل م د الو عب اح عب ى) ١٩٩٥(فت اة  أحداث بدراسة بھدف التعرف إل الحي
ن ة م ة مكون ى عين رطان عل دى مرضى الس ية ل ذكور ) ٣٠( والشخص ن ال فھم م اً، نص مريض

الخوف من : ، وكان ترتيب أحداث الحياة لدى ھؤالء المرضى كاآلتياإلناثوالنصف اآلخر من 
وع اإلصابة بمرض جسمي خطير، النقص في الدخل، ال خوف من فقدان عضو في األسرة، الوق

ة ادي، البطال ن م ي دي اً . ف ف اختالف اة تختل داث الحي االت أح ى أن مج ة إل ارت الدراس ا أش كم
  .جوھرياً بين مرضى السرطان وغيرھم من األسوياء

ا  ونجقامت كم دف التعرف  )١٩٩١( موس ة بھ ة إلبدراس ى عين ية عل ة النفس ن مى المناع
ن مري) ٤٢( المرضى بلغت ة م ة بعين وياءضاً مقارن رداً،) ٥٦(بلغت  األس ى  ف د توصلت إل وق

ان  ا ك اة والمشقة النفسية واإلصابة بمرض السرطان، فكلم وجود عالقة بين تحمل أحداث الحي
ة  ا أظھر استجابات مناعي الفرد ضعيف وغير قادر على مواجھة المواقف الضاغطة والشدة كلم

ا ال دد الخالي ي ع اً ف ات ضعيفة وانخفاض ة للميكروب ة القاتل ة الطبيعي رطانية واألورامدفاعي  .الس
درة و ة المرض والعالج وق ى حال أشارت نتائج دراسات أخرى إلى استجابة مرضى السرطان إل
ث ع ديھم حي ية ل قة النفس ة المش ى مواجھ تانتونل ة س رت دراس ي ) Stanton, 2000( أظھ الت

ناً مري) ٩٢(أجراھا على عينة من مرضى السرطان بلغت  روا تحس ضاً، أن ھؤالء المرضى أظھ
ة أشھر . في عملية التوافق النفسي لديھم وخفض المشقة النفسية الناتجة عن المرض خالل ثالث

وليم ك توصل م ة من مرضى السرطان ) Molem, 1999( والى مثل ذل ى عين في دراسته عل
ة المشقة ال) ٤٤( بلغت ى مواجھ ية الناتجة عن مريضاً اخضعوا لبرنامج خاص يساعدھم عل نفس

ة  المرض، حيث أظھر ھؤالء تحسناً في مواجھة المرض وتقبل العالج وإحساس أفضل في عملي
ف ى ) Chef, 2001( التوافق النفسي واالجتماعي نتيجة لھذا البرنامج، كما أشارت دراسة جي إل

اسبة من أفراد عينة دراسته وھم من مرضى السرطان قد أظھروا درجة من%) ٨٥( أن ما نسبته
م اة والتكيف مع الوضع الصحي لھ امج عالجي  من التفاؤل واستكمال الحي نتيجة الستخدام برن

ة  يساعد على التكيف مع مصاعب الحياة وتحمل المشقة الناتجة عن الضغوط النفسية واالجتماعي
  .     بسبب العالج

  
  أنماط الشخصية والسرطان

ه  ةتتج ات الحديث ي االھتمام نفس الطب م ال ي عل اد ) Medical Psychology( ف واإلرش
رھم  م أس رطانية، ودع األورام الس ة للمرضى ب ديم العناي ى تق ري إل اعي واألس النفسي واالجتم
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بذل من لى أھمية العناية والرعاية التي تلمساعدتھم في تقبل ھؤالء المرضى، إذ تشير الدراسات إ
دمھم العالجي وت ن تق د م ارب، تزي ل واألصدقاء واألق ل األھ و قب ة نح اتھم االيجابي ديل اتجاھ ع

ة ه بفعالي تجابة ل اط الشخصية المرض واالس دة حول بعض أنم ات عدي ماتھا ، فقامت دراس وس
ذكور  ىأن مرض) ١٩٨٨( وعالقتھا بمرض السرطان، حيث أظھرت دراسة شكري السرطان ال

 أما خميس. ليةالسيئة في حياتھم للعوامل الداخ األحداثيتميزون بالتسرع، وإنھم يعزون  واإلناث
ا باألمراضفي دراستھا حول القلق النفسي وعالقته ) ١٩٩٢( ان من بينھ ة ك ى عين  العضوية عل
ين مرضى السرطان ) ٤٠( ة ب روق جوھري  واألسوياءمريضاً بالسرطان، فقد أظھرت وجود ف

م  ق الموت لمصلحة مرضى السرطان، فھ اب وقل ي سمات الشخصية واالضطرابات واالكتئ ف
وتراً  ر ت ً وإحساس أكث ل اھتمام ا الخوف وأق ً ب اً  ا ر خوف المظھر الشخصي، وأكث اب ق  وإحساس بقل

ابية طرابات العص وت واالض اح. الم د الفت د هللا وعب ن عب ل م ا ك ي أجراھ ة الت ذلك الدراس  وك
دى مرضى السرطان،  أحداثحول العالقة بين ) ١٩٩٥( ثالحياة والشخصية ل راد  حي أظھر أف

ة ي االتصال: العين الواقع،  صعوبة ف ة، وب ل الھزيم النقص، وتقب عور ب ن والش ع م توى مرتف مس
  .ةونفسي اجتماعيةضطرابات إوعدم القدرة على ضبط االنفعاالت، والجمود الذھني والعجز، 

دى  )Depression( يعتبر االكتئاب النفسي اً ل ي القت اھتمام ة الت من أھم السمات االنفعالي
رطان رض الس ه بم ة عالقت احثين لدراس اتالب رت دراس ث أظھ  ؛Wimbush, 2002: ، حي

Frances, 2001؛ Galietta, 2001؛ Eyesnck & Mertne, 1998؛ Cooper, 1997، 
ي  اب النفس ين االكتئ ة ب ة تنبؤي ود عالق ابةوج رت  واإلص ين أظھ ى ح رطان، عل رض الس بم

ات  رىدراس ة،  :أخ رطان الطفول ة آدم لس د ٢٠٠٤جمعي ؛  Leak, 1999؛  ٢٠٠٣، ه؛ عب
Foster, 1996 اتج عن مرض السرطان ١٩٩٣المحارب،  ؛١٩٩٣الفرخ،  ؛ اب ن  ، أن االكتئ

بب يس س ً ول رت دراسات  ا ا أظھ ه، بينم  ,Hankin؛  Walker, 2002؛ Woods, 2003 :ل
  .بمرض السرطان واإلصابةبين االكتئاب النفسي  طاارتبعدم وجود  ) Hahn, 1998؛   2001

ة دة عالق الشعور و) Pessimistic personality( التشاؤم سمة كما تناولت دراسات عدي
أس العجز ،)Hopelessness( بالي عور ب عور )Helplessness( والش اط، والش  باإلحب

)Frustration( ، ات رت بعض الدراس ث أظھ رطان، حي ةواإلصابة بمرض الس ؤ  إمكاني التنب
أس  العجز والي اطبالسرطان من خالل تشخيص الشعور ب ة  واإلحب رات طويل دى المريضلفت  :ل

Cason, 2003؛ Worden, 1999  ؛Jensen, 1997  ؛Watson, 1991 ( ين ي ح ، ف
 ,Fetting( وجود عالقة بين التشاؤم واإلصابة بمرض السرطان عدم أخرىأظھرت دراسات 

  ). Peterson & Bossio, 1991؛  1998

ق الموت بشكل خاص  وأشارت دراسات عديدة إلى وجود عالقة موجبة بين القلق العام وقل
رطان رض الس ابة بم  ؛Galietta, 2001 ؛Wimbush, 2002 ؛Desire, 2002 :واإلص

Francis, 2001؛ Magnusson, 2001؛ Sutton, 2001؛ Eastman, 2000؛ Eysenck, 
؛  Zhang & Xia, 2001؛  Goertzel, 2003: أخرىفي حين أظھرت دراسات .  1998

Equchi, 2001  ؛Kathol & Corroll, 2000  ق ين القل ة ب ة ارتباطي ود عالق دم وج ، ع
   .واإلصابة بمرض السرطان
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  وأسئلتھا مشكلة الدراسة

ام  اإن مجال ھذه الدراسة يقع ضمن دراسات الشخصية حيث تتناول الشخصية بمفھومھ الع
باالو ذه الجوان م ھ ن أھ ل م ة، ولع ة ھام ب رئيس ى جوان تمل عل ذي يش ع ال ي  :س ب النفس الجان

ة، والشخصية ة المتمثل بھذه الدراسة بسمات الشخصيةواالنفعالي للشخصي االنبساطية  اإلكتئابي
دى  وسمة التفاؤل ـ التشاؤم، ،االنفعالية والعصابية، والقلق من الموت، واالضطرابات المزاجية ل

اء األفراد األسوياء، ببمرض السرطان مقارنة األفراد المصابين  لذلك فإن ھذه الدراسة تحاول إلق
تلك السمات الشخصية االنفعالية التي يتميز بھا المصابين بمرض السرطان بأشكاله  الضوء على

ذا المرض د  .وأنواعه التشخيصية المختلفة مقارنة بغيرھم من األفراد غير المصابين بھ وبالتحدي
فإن الدراسة الراھنة قد انبثقت للمقارنة بين المصابين بمرض السرطان وبين غير المصابين بھذا 

  :في بعض سمات الشخصية االنفعالية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية المرض

  األفراد المصابين بمرض السرطان ؟السمات الشخصية االنفعالية التي يتصف بھا ما  .١

  األفراد غير المصابين بمرض السرطان ؟التي يتصف بھا  االنفعالية الشخصية اتسمالما  .٢

ة إحصائي .٣ ق الموت وبعدي : ة في سمات الشخصيةھل توجد فروق ذات دالل اب وقل االكتئ
اؤل ) االتزان ـ االندفاع(و) االنبساط ـ االنطواء(الشخصية   –واالضطرابات االنفعالية والتف

 التشاؤم بين المصابين بالسرطان وغير المصابين ؟

ة .٤ ق الموت : ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية االنفعالي اب وقل االكتئ
دفاع(و) االنبساط ـ االنطواء(وبعدي الشخصية  زان ـ االن ة و ) االت واالضطرابات االنفعالي

ورم السرطاني  –التفاؤل  وع ال راد المصابين بمرض السرطان تعزى لن دى األف التشاؤم ل
 المصاب به المريض ؟

ة .٥ ق المو: ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية االنفعالي اب وقل ت االكتئ
دفاع(و) االنبساط ـ االنطواء(وبعدي الشخصية  زان ـ االن ة ) االت واالضطرابات االنفعالي

  التشاؤم لدى األفراد المصابين بمرض السرطان تعزى لمتغير جنس المريض ؟ –والتفاؤل 
  

  أھمية الدراسة

  :تنبع أھمية ھذه الدراسة من أھمية موضوعھا والتي تنطلق من االعتبارات اآلتية

التي تتناول السمات ) حسب معرفة الباحث( لدراسات المنشورة وبخاصة العربية منھاندرة ا .١
  .الشخصية االنفعالية لمرضى السرطان

اع .٢ ى  االرتف المي أو عل عيد الع ى الص رطان عل رض الس ابة بم بة اإلص ي نس المضطرد ف
ومي  ده اإلحصائيات الخاصة بالمستشفيات المتخصصةالصعيد الق ا تؤك ذا م ي وھ  أوالمحل

 .ومراكز معالجة السرطان ،والعيادات
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ي يواجھھ .٣ ديدة الت ية الش مية والنفس قة الجس دءالمش ذ ب رطانية من ى األورام الس  ا مرض
ة  ة العالج بأشكاله المختلف ى مرحل األعراض في الظھور ومروراً بتشخيصھا، وصوالً إل

ة  العضوية والكيماوية واإلشعاعية أو الجراحية، األمر الذي يستحق االھتمام البحثي في كاف
 .المجاالت النفسية واالجتماعية والطبية لھذا المرض

ة، .٤  ضرورة ضبط العالقة بين سمات الشخصية واإلصابة بمرض السرطان بأشكاله المختلف
 .من أجل تسھيل عملية تشخيص الشخصية المستھدفة لإلصابة بھذا المرض

اس الشخصية المالضرورة المل .٥ اييس متخصصة لقي وفير مق تھدفة لإلصابة بمرض حة لت س
رطان،  ع الس ي تتمت ية الت ية والشخص اييس النفس ن المق دد م ة ع ذه الدراس وفر ھ ث ت حي

 .بخصائص سيكومترية جيدة تحقق ھذا الغرض
  

  محددات الدراسة

  :تحدد نتائج الدراسة الراھنة بما يآتي

الغ عددھم  .١ ر المصابين بمرض السرطان والب ة من المصابين وغي رداً  )٩٦(بأفراد العين ف
ذا ) ٤٨(فرداً من المصابين بمرض السرطان، و) ٤٨(منھم  ر المصابين بھ راد غي من األف

ذين تطوعوا  من المواطنين الذين يسكنون محافظة طولكرم بفلسطينالمرض، وجميعھم  وال
  .إلجراء ھذه الدراسة

  .البيانات الالزمة لتحقيق أھداف ھذه الدراسة باألدوات المستخدمة لجمع .٢
  

  الدراسة تإجراءا

  مجتمع الدراسة  :أوال

ة  ي محافظ رطانية ف األورام الس ابين ب ن المرضى المص ة م ة الحالي ع الدراس ون مجتم تك
ددھم الغ ع ولكرم، والب ة) ١٦١( ط اً ومريض ولكرم ( مريض فى ط ائيات مستش اً إلحص تبع

ومي يعھم ) الحك ولكرم، وجم ة ط ي مدين د األورام ف ابتھم بأح ي إص خيص الطب ت التش ن أثب مم
  .السرطانية وھم يراجعون العيادة المتخصصة بھذا المرض للمعالجة العضوية أو الكيماوية

  عينة الدراسة  :ثانياً 

  :عينتين كاآلتيمن تكونت عينة الدراسة الحالية 

رداً نصفھم من المصابين ببعض األورام السرطانية، ف) ٣٠( من نتووتك: عينة استطالعية .١
مصابين بھذا المرض، والھدف من ھذه العينة ھو التحقق والنصف األخر من األفراد غير ال

ذه الدراسة، حيث طبقت األدوات  اييس المستخدمة في ھ من الخصائص السيكومترية للمق



  ٩١٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي تخدامھا الفعل ل اس ة قب ذه العين ى ھ ذه  ،عل ات لھ امالت الصدق والثب تخراج مع دف اس بھ
  .ت الدراسة، وسيتم عرض نتائج ھذه العينة عند الحديث عن أدوااألدوات

ة .٢ ة الفعلي ت : العين نتكون رداً ) ٩٦( م ارھم ب ف م اختي ة الت دالطريق راد يقص ين األف ن ب ة م
  :كاآلتيغير المصابين  األفرادالمصابين بمرض السرطان أو 

ممن مريضاً ) ٤٨( مجموعة األفراد المصابين بنوع من أنواع السرطان والبالغ عددھم .أ 
بمرض السرطان في المستشفى الحكومي في يتابعون عالجھم في العيادة المتخصصة 
بته ا نس ون م م يمثل ولكرم، وھ ة ط م %) ٣٠( مدين ى، ت ي للمرض ع الكل ن المجتم م

ا  ين فيھ الة يب اختيارھم بطريقة التطوع الشخصي حيث أرسل الباحث لكل مريض رس
أھداف الدراسة ويطلب منه التعاون والمشاركة التطوعية في إنجاح ھذه الدراسة، حيث 

 :)١( تبعاً لتشخيص المرض كما ھو مبين في الجدول ت ھذه العينةتوزع

  بمرض السرطان تبعاً لنوع األصابةتوزيع أفراد الدراسة المصابين :  )١(جدول 

 المجموع  *اخرى  الدم  القولون الغدد  الرحم  الثدي  نوع المرض
  ٤٨  ٨  ٦  ٥  ٨  ٩  ١٢  العدد

  )٢(ستات و، بر)١(اء ، األمع)١(، المعدة )٢(، أطراف )١(، جلد )١(مخ *

ددھم .ب  الغ ع ر المصابين بمرض السرطان والب راد غي رداً ) ٤٨( مجموعة األف ، حيث ف
ث  ن حي ابقة م ة الس ي العين راد ف ع األف ابھين م ة مش ذه العين راد ھ ون أف ي أن يك روع

ر ط العم ادية،  متوس ة واالقتص روف االجتماعي ة والظ س الطريق تخدمت نف د اس وق
بعض يبين توزع عي) ٢( الجدولوھذه العينة، التطوعية الختيار أفراد  اً ل نة الدراسة تبع

  .المتغيرات

  توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستھدفة بالدراسة:  )٢( جدول

  مستوى المتغير  المتغيرات
  غير المصابين  المصابين

  %النسبة المئوية  العدد %النسبة المئوية  العدد

  %٤٨.٨  ٢١  %٤٨.٨  ٢١  الذكور  الجنس

  %٥٦.٢  ٢٧  %٥٦.٢  ٢٧  االناث

  %٤٥.٨  ٢٢  %٣٥.٤  ١٧  أعزب  الحالة االجتماعية

  %٥٤.٢  ٢٦  %٦٤.٦  ٣١  متزوج

  %٢٩.٢  ١٤  %٢٠.٨  ١٠  سنة٣٠أقل من 

  ٣٣.٣  ١٦  %٣١.٢  ١٥  سنة ٣٩ – ٣٠
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  مستوى المتغير  المتغيرات
  غير المصابين  المصابين

  %النسبة المئوية  العدد %النسبة المئوية  العدد

  %١٦.٧  ٨  %١٨.٨  ٩  سنة ٤٩ – ٤٠  العمر

  %٢٠.٨  ١٠  %٢٩.٢  ١٤  سنة فأكثر ٥٠

  %٢٢.٩  ١١  %٢٧.١  ١٣  أقل من ثانوي

  %٤١.٧  ٢٠  %٣٧.٥  ١٨  ثانوي   مستوى التعليم

  %١٤.٦  ٧  %٢٠.٨  ١٠  دبلوم كلية مجتمع

  %٢٠.٨  ١٠  %١٤.٦  ٧  بكالوريوس فأكثر

  %٥٦.٣  ٢٧  %٦٦.٧  ٣٢  مدينة

  %٢٠.٨  ١٠  %١٨.٨  ٩  قرية  مكان السكن

  %٢٢.٩  ١١  %١٤.٥  ٧  مخيم

  

  أدوات الدراسة  :اً لثثا

  )Depression Scale( مقياس االكتئاب  .١

 التي تقيس االكتئاب كاختبار بيكھذا المقياس بعد مطالعة بعض المقاييس  عدادقام الباحث بإ
)Beck( ) ،رون دي وآخ ار) ١٩٨٨حم اري واختب الق ،)١٩٩٦( األنص د الخ ار عب  واختب
اس بحيث تكون من )٢٠٠٠( ذا المقي ارتين) ٣٠( وقد صمم ھ ا من عب رة، اشتملت كل منھ : فق

دھ دى متعكس اح ود ل اً يس راً طبيعي رى مظھ ا تعكس األخ اب، بينم اھر االكتئ ن مظ راً م ا مظھ
دة إ ة واح نح درج ارتين، ويم دى العب ار إح وص أن يخت ى المفح وياء، وعل راد األس ان األف ذا ك

اختياره للعبارة التي تعكس مظھراً اكتئابياً، ويمنح صفراً إذا اختار العبارة السوية، وبذلك تتراوح 
اس  ).درجة ٣٠صفر و ( درجة المفحوص على ھذا المقياس بين كما تم وضع آلية لتصحيح المقي

ة رت الدرج ث اعتب وص، حي ة المفح خيص درج ة لتش ايير خاص ر) ٣٠–٢٠( ومع ى  اً مؤش عل
ينمؤشراً ) ١٩–١٠(كتئاب الشديد، والدرجة بين اال ) ٩–١( على االكتئاب المتوسط، والدرجة ب

  :ومن األمثلة على فقرات ھذا المقياس. على االكتئاب المنخفض اً مؤشر

  .تقد أنني شخص فاشل في حياتيأع  .أ  .١
  .عتقد أنني شخص ناجح في حياتيأ  .ب



  ٩٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً أش  .أ  .٢   .عر باالستياء من الحياة عموما
  .أشعر بالرضا عن حياتي الخاصة والعامة  .ب

  .أستمتع في حياتي اليومية مع أسرتي  .أ  .٣
  .أشعر بعدم االستمتاع بحياتي اليومية مع أسرتي  .ب

اس ات المقي ريقتين:  ثب اس بط ات المقي م حساب ثب ة : ت ادةطريق ه  اإلع ي مدت بفاصل زمن
بوعين تطالعية أس ة االس ة الدراس ى عين ت) ٣٠( عل رداً، فكان ون ف اط بيرس ل ارتب ة معام  قيم

ة، )٠,٨٤( درجات الفرعي ة ولل ، كما حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي للمقياس للدرجة الكلي
  ).٠,٨١( فكانت قيمة كرونباخ ألفا تساوي

اس تخدام :  صدق المقي ة الصدق التالزمي باس اس بطريق ذا المقي م حساب صدق ھ ا ت كم
ين المقياسينوكانت قيمة معاقائمة بيك التي تقيس نفس الموضوع،  اط ب وھو ) ٠,٦٦( مل االرتب

    .معامل صدق مقبول لمثل ھذا النوع من المقاييس
  
 قياس قلق الموتم  .٢

د الخالق اس عب ى  )١٩٨٧( لغرض قياس قلق الموت استخدم الباحث مقي ذي يشتمل عل وال
رة) ٤٠( اس ، فق اً لمقي ا المفحوص تبع ي" ليكرت"يجيب عليھ ر موافق( الثالث ا، غي ٍد م ى ح ، إل

ين ، )موافق راوح ب نح المفحوص درجة تت اس ) ١-٣(بحيث يم ذا المقي يس ھ ب، ويق ى الترتي عل
د الموت، والخوف من : أربعة أبعاد أساسية ھي ا بع ور، والخوف مم وتى والقب الخوف من الم

اره،الم األمراض ذا ا ميتة، واالنشغال بالموت وأفك ى ھ ة عل راوح الدرجة الكلي ذلك تت اس وب لمقي
اس)١٢٠ – ٤٠( بين ذا المقي ى ھ ق . ١: ، كما اعتمد المعيار اآلتي لتفسير درجة المفحوص عل قل

ل من( موت منخفض إذا كانت درجة المفحوص ق موت متوسط إذا كانت درجة . ٢، )٧٠ أق قل
). ٩١( وقلق موت مرتفع إذا تجاوزت درجة المفحوص. ٣، ) ٩٠ – ٧٠( المفحوص تتراوح بين

    :ة على فقرات ھذا المقياسومن األمثل

  .أعتقد أن الموت شيء فظيع  .١

  .أنزعج كثيراً عندما أشاھد جنازة  .٢

  .أكره مشاھدة الحيوانات وھي تذبح  .٣

معامل ثبات لھذا المقياس في عدد من الدراسات  استخراجبقام عبد الخالق  :ثبات المقياس
ى  اٍل وصل إل اط ع ل ارتب ى معام د حصل عل د ا) (٠.٨٨(فق الق،عب ى )١٩٩٦ لخ ، وحصل عل

الق،) (٠.٩٠(معامل ثبات وصل  د الخ م استخراج معامل )٢٠٠٠ عب ذه الدراسة ت ، ولغرض ھ
ا ين حيث ،)Cronbach Alpha( ثبات باستخدام معادلة كرنباخ ألف راوح ب )  ٠.٩١ – ٠.٧٧( ت

  ).٠.٨٦( ، بينما بلغ معامل ثباته العاماألربعة أبعادهعلى 
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معد ھذا المقياس معامل صدق لھذا المقياس مرات عديدة وبطرق استخرج : صدق المقياس
د : مختلفة ين صدق المحكمين، والصدق التالزمي، وق ا ب امالت صدقه م  – ٠.٥١(تراوحت مع
ولغرض ، )٢٠٠٠و  ١٩٩٦عبد الخالق، ( وھي معامالت دالة ومقبولة لمثل ھذا المقياس) ٠.٦٨

دق ل ص تخراج معام ث باس ام الباح ة ق ذه الدراس ي،  ھ دق التالزم ة الص اس بطريق ذا المقي لھ
الغ عددھا ة الدراسة االستطالعية والب راد عين  باستخراج معامل ارتباط بين درجات المقياس ألف

ً  الذي يختص بقياس قلق الموت) ٢٠٠٢( داً، ودرجاتھم على مقياس شقيرفر) ٣٠( ، وقد بلغ أيضا
  .غرض ھذه الدراسةلمناسب وھو معامل مقبول و) ٠.٦٣( معامل الصدق بھذه الطريقة

 

  قائمة أيزنك للشخصية  .٣

ة أيزنك للشخصية اس ) Eysenck Personality Inventory EPI( استخدمت قائم لقي
ية دي الشخص اط ( بع واء -االنبس زان (و) Extravertion - Introvertion( )االنط  -االت

افئتي، )Stable – Unstable( )االندفاع ، وتتضمن )ب(و) أ( نوالتي تتكون من صورتين متك
ـ  االنبساط(فقرة لقياس بعد ) 24(فقرة تكون اإلجابة عليھا بنعم أو ال، منھا ) 57( كل منھما على

واء اط)االنط ط االنبس و نم رد نح ل الف ى مي د إل ذا البع ى ھ ة عل ة المرتفع ير الدرج ث تش  ، حي
)Extravert(و نم رد نح ل الف ى مي ه إل ة علي ة المنخفض ير الدرج ا تش واء، بينم  ط االنط
)Introvert(وتحتوى على ، )د ) 24 ال(فقرة أخرى لقياس بع زان ـ االنفع لدرجة ا، وتشير )االت

ال  إلى المرتفعة عليه ا تشير الدرجة المنخفضة )Emotional(ميل الفرد نحو نمط االنفع ، بينم
زان ط االت و نم رد نح ل الف ى مي ه إل ة ( )Stability( علي دت الدرج ع  ١٢اعتم ة القط ين درج ب

ورته  اس بص مم المقي عھا مص ا وض ابقين كم ية الس دي الشخص ى بع اض عل اع واالنخف االرتف
ة )األجنبية اس للكذب تشير الدرجة المرتفع رات وضعت كمقي ، كما تتضمن القائمة على تسع فق

ة  د حدد أيزينك الدرجة الرابع عليه إلى رغبة المفحوص الختيار اإلجابات المقبولة اجتماعياً، وق
د استخدمت )Eysenck, 1974( امسة على ھذا المقياس كحد أعلى لقبول اإلجابةأو الخ ، ھذا وق

ة ) أ( الصورة ذه القائم تخدام ھ ة، حيث سبق للباحث اس ة الحالي ة لغرض الدراس ذه القائم ن ھ م
ه ابقة ل ة س رض دراس ات، ( لغ ة، ) ١٩٨٧برك ة العربي ب البيئ ا لتناس ا وتطويرھ د ترجمتھ بع

ترياً لتناسب البيئة الفلسطينية، قام الباحث بإعادة إعدادھا وتطويرھا سيكومولغرض ھذه الدراسة 
  :ومن األمثلة على فقرات ھذه القائمة

  .)االنبساطية( ھل تتوق إلى األشياء المثيرة في معظم األحيان؟ .١

  .)العصابية( ھل تحتاج إلى أصدقاء يفھمونك لكي تشعر باالرتياح؟ .٢

  .)الكذب( ؟يھاعاداتك جميعھا حسنة ومرغوب فھل  .٣

ي: ثبات القائمة ة في أصلھا األجنب ات مرتفع امالت ثب ة أيزينك للشخصية بمع  ،تتمتع قائم
ا ه بطريقتين ھم ات لقائمت امالت ثب ار: حيث استخرج أيزينك مع ادة االختب ة إع  – Test(طريق

Retest (Reliabilityة النصفية د تراوحت )Split – Half Reliability(  ، والطريق ، ولق



  ٩٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات
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ينمع ين) 0,94(و) 0,84( امالت الثبات ب ل، وب ار الكام ة االختب في ) 0,97( و) 0,80( في حال
ار ن صورتي االختب ة كل م ع )Eysenck, 1974( حال ات مرتف و ثب ن ، وھ وع م ذا الن ل ھ لمث

اراالختبارات ادة االختب ة إع لغرض دراسة  ، استخرج الباحث لھذه القائمة معامالت ثبات بطريق
ة سابقة ة من  على عين ة ) ٣٥(استطالعية مكون ة في مدين ة العام ة الثانوي ة من طلب اً وطالب طالب

د د) ٠,٨٣(، و)٠,٨٧( )االنبساط ـ االنطواء( اربد، بلغت على بع ى بع ال( عل زان ـ االنفع ، )االت
امالت  الحالية ، ولغرض الدراسة)١٩٨٧بركات، ( على مقياس الكذب) ٠,٧٨(و تم استخراج مع

ة دة بطريق ات جدي ة  ثب ى عين ادة عل ناإلع ة م تطالعية المكون ة االس رداً ) ٣٠( الدراس بفاصل  ف
غ)٠,٨٢( )االنبساط ـ االنطواء( ، حيث بلغ معامل الثبات على بعدأسبوعينزمني مدته  ا بل  ، بينم

  .  على مقياس الكذب) ٠,٨١( ، وبلغ)االتزان ـ االنفعال( على بعد) ٠,٨٤(

ة في أصلھا تم استخرا: صدق قائمة أيزنك للشخصية ذه القائم ة لھ ج معامالت صدق مقبول
وم: األجنبي بطريقتين ھما اء( طريقة صدق المفھ أن طلب من ) Construct Validity( )البن ب

ن ات م ى فئ خاص إل ن األش ة م نيف مجموع ين تص ين المتخصص ن المحكم ة م : مجموع
ى ھؤالء يين، والمتزنين، ومن ثم تم تطبيدفاعاالنبساطيين، واالنطوائيين، واالن ة عل ذه القائم ق ھ

اك تطابق ً األشخاص وعند مقارنة قرارات المحكمين ونتائج القائمة وجد أن ھن اً في  ا ا واتفاق بينھم
ة الصدق التالزمي. تصنيف األفراد إلى السمات المتباينة من الشخصية  Concurrent( وطريق

Validity (ة موديسلي للشخصية، ) Maudsley Personality Inventory( باستخدام قائم
  . والتي تقيس نفس األبعاد من الشخصية والتي تتمتع بمعامالت سيكومترية مرتفعة

أما بالنسبة لصدق القائمة فلم يقم الباحث باستخراجه نظراً لتوافر دالالت صدق مرتفعة لھذه 
د والمصم ي استخرجھا المع د الباحث دالالت الصدق الت د اعتم ة، وق م القائمة بصورتھا األجنبي

ات  امالت الثب ة من مع ى صدق القائم ة االستدالل عل ى إمكاني ة، باإلضافة إل األصلي لھذه القائم
  .التي تعتبر مرتفعة بالنسبة الختبارات الشخصية

 
  اختبار االضطرابات االنفعالية  .٤

ى فقرة موزعة ) ٦٠( منويتكون ) ١٩٩٤( وضع ھذا االختبار النيال وإبراھيم بالتساوي إل
اييأرب ة مق ا ع ب عليھ ة، يجي واس، والمزاجي اب، والوس ام، واالكتئ ق الع اس القل ة لقي س فرعي

راوح " ليكرت"المفحوص باستخدام مقياس مكون من أربعة بدائل حسب تدريج  ةتت اعلي اإلجاب  ھ
ين صفر ً ( ب ا ات ٤ و ،)ال مطلق داً ( درج ق ج ذا )تنطب ى ھ ة المفحوص عل راوح درج ذلك تت ، وب

وقد اعتمدت الدرجة الكلية على ھذا االختبار كما تم تحديد درجة  .)٢٤٠ –صفر ( المقاس ما بين
ع اوي ) Cut score( قط أكثر ٩٠(تس دى ) ف طراب ل توى االض اع مس ى ارتف ر عل كمؤش

  :ومن األمثلة على فقرات ھذا االختبارالمفحوص، 

  .)قلق عام( أشعر أن أعصابي مشدودة أغلب الوقت .١

  .)اكتئاب( أفقد الثقة في المحطين بي .٢
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  .)قھرية وسواسية( حتفظ بأشياء قد ال يكون لھا قيمةأ .٣

  .)مزاجية( أشعر دائماً بالملل .٤

ا  إضافة: وثباته المقياسصدق  ة كم ات مقبول امالت صدق وثب اس بمع ذا المقي ع ھ ى تمت إل
اس راھيم، ( استخرجھا مصمما المقي ال و إب ة  )١٩٩٤الني ة الثانوي ة المرحل ات من طلب ى عين عل

غ ث بل ة، حي ين والجامعي ا ب ة م االت الفرعي فية للمج ة النص ة التجزئ ات بطريق  – ٠.٥٣( الثب
ة)٠.٦٢ م استخراج معامل صدق )٠.٦٨( ، في حين بلغ معامل الثبات على الدرجة الكلي ا ت ، كم

  .بطريقة الصدق التالزمي

ة  ،تھاوعين ھاولغرض ھذه الدراسة فقد تم استخراج معامالت ثبات لتناسب مجتمع ى عين عل
ة ا نالدراس ة م تطالعية والمكون رداً،) ٣٠( الس ات ب ف امالت الثب ت مع ث بلغ ادة حي ة إع طريق

ين ى الدرجة ) ٠.٦٦ – ٠.٥٨( االختبار للمجاالت الفرعية ما ب ات عل غ معامل الثب ، في حين بل
ار، ،)٠.٦٩( الكلية ذا االختب ل ھ ة لمث ات مقبول م  وھي معامالت ثب د ت اس فق ا عن صدق المقي أم

ق بطريقة الصدق التالزمي مع اختبار أيزنك للشخصية وبلغ معامل الصدق استخراج معامل صد
  ).٠.٧١( بھذه الطريقة

 
 (Seligman Optimism Scale)مقياس سيلكمان للتفاؤل والتشاؤم   .٥

يطلب  يتبع كل منھا عبارتان حيث ،في صورته األجنبية فقرة) ٤٨(يتكون ھذا المقياس من 
ھما عن استجابة الفرد التفاؤلية، بينما ا، حيث تعكس احدمن المفحوص اختيار واحدة منھما

تكون في  إجابةيمنح المفحوص درجة واحدة عن كل  إذ .التشاؤميةعن استجابته  األخرىتعكس 
قام  وقد .)Seligman, 1995( التشاؤمسمة  أواالتجاه الصحيح سواء كانت نحو سمة التفاؤل 

بركات، ( سب البيئة المحلية لغرض دراسة سابقة لهالباحث بترجمة ھذا االختبار وإعداده لينا
ـ  ٠(اعتمدت الدرجة  حيث .المناسبةومفاتيح التصحيح  اإلجاباتكما وضعت معايير  ،)١٩٩٨
 .التفاؤلعلى سمة  مؤشراً ) ٤٨ـ  ٢٥( من ةوالدرج التشاؤم،على سمة  اً على المقياس مؤشر) ٢٤

وبنائه من جديد، حيث ثبت للباحث من خالل  ولغرض الدراسة الحالية تم إعادة تطوير المقياس
مكررة لعدد كبير منھا،  اً دراسته السابقة أن فقرات ھذا المقياس طويلة جداً، وأن ھناك أفكار

ن فقرة، بعد عشريفعمل الباحث على التخلص من ھذه الفقرات ليصبح العدد النھائي لھذا المقياس 
  :ومن األمثلة على فقرات ھذا المقياس .اساستخراج معامالت صدق وثبات جديدة لھذا المقي

  :أنت حصلت على درجات ممتازة في االمتحان .١
  .كانت أسئلة االمتحان بسيطة  .أ
  .أنا طالب مجتھد  .ب

  :عملت عمالً ما ففشلت فيه  .٢
  .لم أعمل جيداً لنجاح ھذا العمل أنا  .أ
  .أنا ال أعمل مطلقاً بشكل جيد  .ب
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  :ةذھبت مع أصدقائك في رحلة ممتع  .٣

  .ألني كنت في مزاج جيد  .أ

  .كانوا في مزاج جيد أصدقائي  .ب

قام الباحث باستخراج معامل صدق المحك من النوع التالزمي من  :وثباته المقياسصدق 
 أيزنكطالب وطالبة على ھذا المقياس مع نتائجھم على اختبار ) ٣٤( خالل مقارنة نتائج

وقد بلغ ، (Eysenck Personality Inventory)المعروف لقياس االنبساطية والعصابية 
 اإلعادةكما تم استخراج معامل ثبات لھذا المقياس بطريقة  .) ٠.٧٣(معامل الصدق التالزمي 

على ) ٠.٧٣ـ ٠.٦٥( مالت الثبات على الطرقتين بينتراوحت معا إذوبالطريقة النصفية، 
لصورته  صدقو ت ثباتھذه الدراسة تم استخراج معامال وألغراض .)١٩٩٨بركات، ( التوالي

الذي يقيس ) ١٩٩٦( األنصاريتالزمي باالرتباط مع اختبار ال الجديدة، حيث بلغ معامل الصدق
معامل الثبات بطريقة اإلعادة على عينة الدراسة ، كما تم استخراج )٠.٧٦( نفس السمة

ولة وھي معامالت صدق وثبات مقب) ٠.٧٧( االستطالعية وبلغ معامل الثبات بھذه الطريقة
   .لغرض ھذه الدراسة

  
   اإلحصائيوالتحليل  ءاتاإلجرا  :رابعاً 

م  .١ ة الدراسة االستطالعية ت راد عين ى أف ة عل ي جلسات متتابع ة وف اييس المختلف ق المق تطبي
ا ) ٣٠(وعددھم  فرداً؛ وتم التأكد من سالمة ھذه المقاييس من حيث اللغة ومن حيث مالءمتھ

  .مالت الصدق والثبات لھذه المقاييسإلفراد العينة، كما تم استخراج معا

ة  .٢ ة الفعلي ى العين اييس عل ق المق ن خاللتطبي راد  م ع األف اق م ددة باالتف يم جلسات مح تنظ
اعدة  ة، وبمس ذه الدراس ي ھ تھدفين ف ة إدارةالمس دس المفتوح ة الق ولكرم ( جامع ة ط منطق

ا طولكرم وإدارة مستشفى طولكرم الحكومي في) التعليمية وفير القاع م ت ة ت ت وتسھيل مھم
 خمسةاستغرقت عملية التطبيق مدة والباحث لمقابلة أفراد العينة وتطبيق المقاييس المختلفة، 

ين  ذه الجلسات ب د تفاوتت ھ ة  جلساتأسابيع بواقع جلسة يومياً، وق ة وجلسات جماعي فردي
 .تبعاً لظروف أفراد العينة

راد توفر لدى الباحعلى أفراد الدراسة المقاييس عد تطبيق ب .٣ رد من أف ث ست درجات لكل ف
ة ول العين اط : ح وت، واالنبس ق الم اب، وقل واء، واال -االكتئ زان االنط دفاع،  -ت االن

 .واإلضطرابات المزاجية االنفعالية، والتفاؤل ـ التشاؤم

امج   .٤ تخدام البرن م اس ة اإلحصائيت وم االجتماعي ات ) SPSS( المحوسب للعل ل البيان لتحلي
ئلة ال ن أس ق م ائية والتحق ات اإلحص تخدام المعالج ك باس ة، وذل ةدراس فية والتحليلي  الوص

ة ات  :اآلتي ابية، واإلنحراف طات الحس ة،المتوس ار  المعياري اين "ت"واختب ل التب ، وتحلي
  .البعديةللمقارنات ) LSD( األحادي، واختبار
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  نتائج الدراسة

  ين بمرض السرطان؟األفراد المصاباالنفعالية التي يتصف بھا الشخصية  اتسمالما   .١

راد المصابين بمرض  درجات األف ابية ل للتحقق من ھذا السؤال تم تحويل المتوسطات الحس
  .)٣(السرطان في السمات المختلفة إلى متوسطات نسبية والمبينة في الجدول 

مرض يبين المتوسطات النسبية واالنحرافات المعيارية لدرجات األفراد المصابين ب  :)٣(جدول 
  تبعاً لسمات الشخصية السرطان

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات النسبية  سمات الشخصية

  ١٩.٥٩٧  ٤٢.٩٨٦  االكتئاب

  ١٣.٧٠٨  ٧٠.٦٧٧  قلق الموت

  ١٥.٠٩٩  ٤٨.٤٣٨  االنبساط ـ االنطواء

  ١٤.٢٢٣  ٤٧.٥٦٩  االتزان ـ االندفاع

  ٩.٣٤٦  ٧٧.٢٣١  االضطرابات االنفعالية

  ١٤.٥٤١  ٤٢.٠٤٦  التفاؤل ـ التشاؤم

  ٢٠.١٣٥  ٥٤.٨٢٤  المجموع

ذه بين الفروق لداللة) ANOVA( األحادي التباين تحليل استخدام ولدى بية المتوسطات ھ  النس

  .)٤( الجدول في المبينة النتائج الدراسة أظھرت المختلفة الشخصية سمات في األفراد لدرجات

األفراد المصابين بمرض  يبين نتائج تحليل التباين للمتوسطات النسبية لدرجات  :)٤(جدول 
  لسرطان في سمات الشخصية المختلفةا

مربع   مصدر التباين
  المتوسطات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٠٠  ٥٠.٩٢٥ ١١٠٤٢.٢٣٠  ٥  ٥٥٢١١.١٥١  بين المربعات

      ٢١٦.٨٣٩  ٤٢  ٦١١٤٨.٥٣١  داخل المربعات

        ٤٧  ١١٦٣٥٩.٧  المجموع

  .) ٠.٠١=  α( دال عند مستوى الداللة  *
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راد  درجات األف بية ل طات النس ين المتوس ة ب روق جوھري ود ف ابق وج دول الس ر الج يظھ
روق استخدم  ذه الف اه ھ المصابين بمرض السرطان في السمات المختلفة للشخصية، ولمعرفة اتج

  .)٥(للمقارنات البعدية والمبينة نتائجه في الجدول )  LSD( اختبار

للمقارنات البعدية للمتوسطات النسبية لدرجات األفراد ) LSD(يبين نتائج إختبار  :)٥(جدول 
  .المصابين بمرض السرطان في سمات الشخصية المختلفة
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  ١.٠٠٠  *٠.٠٠٠  ٠.٨٠٢  ٠.٦٥٦  *٠.٠٠٠    االكتئاب

  *٠.٠٠٠  ٠.٤٩٩ *٠.٠٠٠  *٠.٠٠٠      قلق الموت

  ٠.٤٧٩  *٠.٠٠٠  ١.٠٠٠        االنبساط ـ االنطواء

  ٠.٦٤٢  *٠.٠٠٠          االتزان ـ االندفاع

االضطرابات 
  االنفعالية

          ٠.٠٠٠*  

              التفاؤل ـ التشاؤم

  ) ٠.٠١=  α( دال عند مستوى الداللة  *

  :لى وجود فروق جوھرية كاآلتييشير الجدول السابق إ

رى  .١ ة أخ ن جھ ة م وت واالضطرابات االنفعالي ق الم ن قل ل م ة وك ن جھ اب م ين االكتئ ب
  .لمصلحة االضطرابات االنفعالية و قلق الموت

اؤل ـ التشاؤم  .٢ دفاع، و التف زان ـ االن بين القلق من جھة وكل من االنبساط ـ االنطواء، واالت
 .الموتمن جھة أخرى وذلك لمصلحة قلق 

 .بين االنبساط ـ االنطواء واالضطرابات االنفعالية لمصلحة االضرابات االنفعالية .٣

 .بين االتزان ـ االندفاع واالضطرابات االنفعالية لمصلحة األخيرة .٤

 .التشاؤم واالضطرابات االنفعالية لمصلحة األخيرة بين التفاؤل .٥



 "...... دراسة مقارنة بين: سمات الشخصية المستھدفة بالسرطان"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٢٨

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وافر ل ة تت ية االنفعالي مات الشخص ين أن الس ا، يتب ن ھن رض وم ابين بم راد المص دى األف
اآلتي اً للترتيب ك ة، : السرطان تبع ة، واالندفاعي ق الموت، االنطوائي ة، قل االضطرابات االنفعالي

  ).٣انظر الجدول ( االكتئاب، والتشاؤم

  األفراد غير المصابين بمرض السرطان؟االنفعالية التي يتصف بھا الشخصية اتسمما ال  .٢

م تح ؤال ت ذا الس ن ھ ق م ر المصابين للتحق راد غي درجات األف ابية ل ل المتوسطات الحس وي
  .)٦(بمرض السرطان في السمات المختلفة إلى متوسطات نسبية والمبينة في الجدول 

يبين المتوسطات النسبية واالنحرافات المعيارية لدرجات األفراد غير المصابين   :)٦(جدول 
  .مرض السرطان تبعاً لسمات الشخصيةب

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات النسبية  سمات الشخصية

  ١٤.١٤٥  ٢٤.٣٧٥  االكتئاب

  ١٣.٨٥٩  ٥٤.٠٢٨  قلق الموت

  ١٨.١٥٩  ٦١.٨٠٦  االنبساط ـ االنطواء

  ١٥.٨٣٣  ٥٦.٨٥٧  االتزان ـ االندفاع

  ١١.٤٦٢  ٥٨.٤٧٢  االضطرابات االنفعالية

  ١٠.٧٨٦  ٥٨.٣٣٣  التفاؤل ـ التشاؤم

  ١٨.٩٧٤  ٥٢.٣١٢  المجموع

 النسبية المتوسطات ھذه بين الفروق لداللة )ANOVA( األحادي التباين تحليل استخدامولدى 

  .)٧( الجدول في المبينة النتائج الدراسة أظھرت المختلفة الشخصية سمات في األفراد لدرجات

يبين نتائج تحليل التباين للمتوسطات النسبية لدرجات األفراد غير المصابين بمرض   :)٧(جدول 
  .صية المختلفةن في سمات الشخالسرطا

مربع   مصدر التباين
  المتوسطات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٠٠  ٤٦.١٢٦  ٩٢٩٦.٧٨٦  ٥  ٤٦٤٨٣.٩٢٤  بين المربعات
      ٢٠.٥٥٢  ٤٢  ٥٦٨٣٧.٧٥٠  داخل المربعات

        ٤٧  ١٠٣٣٢١.٦٧  المجموع

  )٠.٠١ = α( دال عند مستوى الداللة  *



  ٩٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  راد غي درجات األف بية ل ين المتوسطات النس يظھر الجدول السابق وجود فروق جوھرية ب
روق استخدم  ذه الف اه ھ المصابين بمرض السرطان في السمات المختلفة للشخصية، ولمعرفة اتج

  .)٨(ة والمبينة نتائجه في الجدول للمقارنات البعدي)  LSD( اختبار

للمقارنات البعدية للمتوسطات النسبية لدرجات األفراد ) LSD(ريبين نتائج اختبا  :)٨( جدول
  .المصابين بمرض السرطان في سمات الشخصية المختلفة
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  *٠.٠٠٠  *٠.٠٠٠ *٠.٠٠٠  *٠.٠٠٠  *٠.٠٠٠    االكتئاب

  ٠.٨١٩  ٠.٧٩٨  ٠.٩٦٦  ٠.٢١٠      الموتقلق 

  ٠.٩٢٠  ٠.٩٣٢  ٠.٧١٣        االنبساط ـ االنطواء

  ٠.٩٩٨  ٠.٩٩٧          االتزان ـ االندفاع

االضطرابات 
  االنفعالية

          ١.٠٠٠  

              التفاؤل ـ التشاؤم

  ) ٠.٠١=  α( دال عند مستوى الداللة  *

ين ة ب روق جوھري درجات  توضح النتائج في الجدول السابق وجود ف بية ل المتوسطات النس
ق الموت، واالنبساط ـ : األفراد غير المصابين بالسرطان في سمة االكتئاب من جھة والسمات قل

زان  واء، واالت اؤل  -االنط ة، والتف طرابات االنفعالي دفاع، واالض لحة  -االن ك لمص اؤم، ذل التش
ا -االنبساط  اؤل ـ التش ة، التف اب االنطواء، االضطرابات االنفعالي دفاع، االكتئ زان ـ االن ؤم، االت

  .على الترتيب

رض  ابين بم ر المص راد غي دى األف وافر ل ة تت ية االنفعالي مات الشخص ي أن س ذا يعن وھ
زان، : السرطان على الترتيب كاآلتي االنبساطية، االضطرابات االنفعالية، التفاؤل ـ التشاؤم، االت

  ). ٦انظر الجدول (قلق الموت، االكتئاب 



 "...... دراسة مقارنة بين: سمات الشخصية المستھدفة بالسرطان"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٣٠

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الموت قلق االكتئاب و :االنفعالية الشخصيةوجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات ھل ت  .٣
دو دفاع(و )االنبساط ـ االنطواء( ي الشخصيةبع زان ـ االن ة طواالض )االت رابات االنفعالي

  التشاؤم بين المصابين بالسرطان وغير المصابين؟ –والتفاؤل 

ة السؤال تم استخراج المتوسطات ال ھذا للتحقق من ات المعياري ابية واالنحراف درجاتحس  ل
ى سمات الشخصية  األفراد ر المصابين بالسرطان عل ة،المصابين وغي م استخدام  المختلف ا ت كم
  .)٩( الختبار داللة الفروق بين ھذه المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول" ت"اختبار 

المصابين وغير  األفراد لدرجاتيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :)٩(جدول 
  .على سمات الشخصية المختلفة بالسرطانالمصابين 

  االفراد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

" ت"قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٠٠  ٦.٧٧٢  ٤.٢٤٣  ١٧. ٣١٣  نومصاب  االكتئاب

      ٥.٨٧٩  ١٢.٨٩٦  غير مصابين  

  *٠.٠٠٠  ٥.٦٢٢  ١٦.١٠٩  ٨١.٥٦٣  نمصابو  قلق الموت

      ١٦.٦٣٠  ٦٤.٨٣٣  غير مصابين  

  *٠.٠٠٠  ٤.٢٤٠  ٣.٦٢٤  ١١.٦٢٥  نومصاب  االنبساط

      ٤.١٥٨  ١٤.٨٣٣  غير مصابين  

  *٠.٠٠٤  ٢.٩٨٧  ٣.٤١٦  ١١.٤٦٧  نومصاب  العصابية

      ٣.٧١٦  ١٣.٦٤٦  غير مصابين  

االضطرابات 
  االنفعالية

  *٠.٠٠٠  ٩.٨٧٠  ٢٢.٤٢٩  ١٨٥.٣٥٤  نومصاب

      ٢٧.٥٠٩  ١٤٠.٣٣٣  غير مصابين  

  *٠.٠٠٠  ٦.٨٤٧  ٣.١٧٤  ٩.٠٤١  نمصابو  التفاؤل

      ٢.٣٧٣  ١٢.٨٣٣  مصابينغير   

  ) ٠.٠١=  α( دال عند مستوى الداللة  *

ر  راد غي راد المصابين بالسرطان واألف ين األف ة ب يبين الجدول السابق وجود فروق جوھري
ا ذا المرض في سمات الشخصية موضع البحث جميعھ ق الموت، اال: المصابين بھ اب، وقل كتئ

دفاع، واالضطرابات االنفعا ك واالنبساط ـ االنطواء، واالتزان ـ االن اؤل ـ التشاؤم، وذل ة، والتف لي



  ٩٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى أن  األفرادلح لصا رادالمصابين بمرض السرطان، بمعن روا  األف د أظھ المصابين بالسرطان ق
اب و االكتئ ر نح يالً أكب ة الم( م ير الدرج ث تش ةحي اسعل رتفع توى إ ى المقي اع مس ى ارتف ل

اب ق الموت ،)االكتئ ة( وقل ير الدرج ق  حيث تش توى قل اع مس ى ارتف اس إل ى المقي ة عل المرتفع
وت واء ،)الم ة ( واالنط واء والدرج مة االنط و س ل نح ى المي ة إل ة المنخفض ير الدرج ث تش حي

ة ،)المرتفعة تشير إلى الميل نحو سمة االنبساط ى  حيث تشير الدرجة المنخفضة( واالندفاعي إل
ال مة االنفع و س ل نح ى المي ير إل ة تش ة المرتفع الي والدرج زان االنفع مة االت و س ل نح  ،)المي

ة طرابات االنفعالي طراب ( واالض توى االض اض مس ى انخف ة إل ة المنخفض ير الدرج ث تش حي
طراب  توى االض اع مس ى ارتف ير إل ة تش ة المرتفع مة، )والدرج اؤم وس ة ( التش ير الدرج تش

  ).لالتفاؤوالدرجة المرتفعة تشير إلى الميل نحو سمة  التشاؤم يل نحو سمة المنخفضة إلى الم

 الموت قلقاالكتئاب و :االنفعالية الشخصيةية في سمات ھل توجد فروق ذات داللة إحصائ  .٤
زان(و )االنبساط ـ االنطواء( ي الشخصيةبعدو دفاع االت ة و طاالضو )ـ االن رابات االنفعالي

وع ال األفراد التشاؤم لدى –التفاؤل   ورم السرطانيالمصابين بمرض السرطان تعزى لن
  المصاب به المريض ؟

ة  ھذا للتحقق من ات المعياري ابية واالنحراف درجاتالسؤال تم استخراج المتوسطات الحس  ل
ة،المصابين بالسرطان في سمات الشخصية  األفراد ة المرض المصاب  المختلف وع أو فئ اً لن تبع

  .)١٠(نة في الجدول والمبي األفرادبھا 



 "...... دراسة مقارنة بين: سمات الشخصية المستھدفة بالسرطان"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٣٢

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 



  ٩٣٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد بركات

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه المتوسطات  األحادياستخدام اختبار تحليل التباين ولدى  ين ھ أظھرت الختبار داللة الفروق ب
  .)١١(المبينة في الجدول الدراسة النتائج 

المصابين  األفرادلداللة الفروق بين درجات  األحادييبين نتائج تحليل التباين :  )١١(جدول 
  .الشخصية تبعاً لنوع المرضبمرض السرطان في سمات 

  مستوى الداللة  المحسوبة" ف"قيمة   

  ٠.٧٦٣  ٠.٥١٥  االكتئاب

  **٠.٠٠٠  ٦.٦٢٨  الموت قلق

  ٠.٤١٣  ١.٠٢٨  ـ االنطواء االنبساط

  ٠.٢٦١  ١.٤٩  االتزان ـ االندفاع

  *٠.٠٠٥  ٣.٩٠٨  االضطرابات االنفعالية

  *٠.٠٣٣  ٢.٧٠٠  ـ التشاؤم التفاؤل

  )٠.٠٥=  α( دال عند مستوى الداللة  **.  )٠.٠١=  α( لداللةدال عند مستوى ا  *

ة إحصائي روق دال ً يتبين من الجدول السابق عدم وجود ف ين  ا رادب األورامالمصابين  األف  ب
دفاع: المختلفة في سمات الشخصية السرطانية زان ـ االن اب، واالنبساط ـ االنطواء، واالت . االكتئ

السرطانية المختلفة في سمات  باألورامجوھرية بين المصابين بينما أظھرت النتائج وجود فروق 
ة اتقلق الموت، واالضطرابات االنفعالية والتفاؤل ـ التشاؤم، : الشخصية اهولمعرف ذه ج روق  ھ الف

ار الشخصيةفي السمات  ة) LSD( تم استخدام اختب ات البعدي ة نتائجه في الج للمقارن  داولالمبين
)١٤ – ١٢(.  

المصابين بمرض  األفرادللمقارنات البعدية لدرجات )  LSD( ن نتائج اختباريبي:  )١٢(جدول 
  .تبعاً لنوع المرض الموت قلقالسرطان في سمة 

  اخرى  دم  قولون  غدد  رحم  ثدي  

  ٠.٣٠١  ٠.٤٢٠  ٠.٣٧١  ٠.٨٧٨  ٠.٣٢٦    الثدي

  *٠.٠٠٤  *٠.٠١٠  *٠.٠١٠  ٠.٠٥٢      الرحم

  ٠.٩٤٧  ٠.٩٦٦  ٠.٩٣٣        الغدد

  ١.٠٠٠  ١.٠٠٠          قولون

  ١.٠٠٠            الدم

              أخرى

  .) ٠.٠٥=  α( ال عند مستوى الداللةد  *
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 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين متوسط درجات  إحصائيايتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة  رادب المصابين  األف
قبمرض السرطان على سمة  ات  الموت قل ة والفئ رحم من جھ وع سرطان ال اً لن  :المرضيةتبع

ات  دم، وفئ ون، وال ة  رى،أخالقول ك لمصلحة فئ ات  :المرضوذل دم، وفئ رحم، ال ى  أخرىال عل
   .الترتيب

المصابين بمرض  األفرادللمقارنات البعدية لدرجات )  LSD( يبين نتائج اختبار:  )١٣( جدول
  .االنفعالي تبعاً لنوع المرض رابطاإلضالسرطان في سمة 

  اخرى  دم  قولون  غدد  رحم  ثدي  

  ٠.٩٢٢  ٠.٦٠٨  ١.٠٠٠  ٠.٦١٣  ٠.٥٣٦    الثدي

  ٠.١٤٤  *٠.٠٤٨  ٠.٨١٧  *٠.٠٣٧      الرحم

  ٠.٩٤٤  ١.٠٠٠  ٠.٧٤٦        الغدد

  ٠.٩٨٨  ٠.٧٢٣          قولون

  ٠.٩٤٨            الدم

              اخرى

  ) ٠.٠٥=  α( ال عند مستوى الداللةد  *

ة  ين درجات سمة االضطرابات االنفعالي ة ب روق جوھري يتبين من الجدول السابق وجود ف
دد من تبعاً لنوع المرض م رحم والغ ة،ن فئة سرطان ال دم من  جھ رحم وسرطان ال وسرطان ال

دد أخرىجھة  ة سرطان الغ م فئ رحم ث ة سرطان ال راً ، وذلك لمصلحة فئ دم  وأخي ة سرطان ال لفئ
   .الترتيبعلى 

المصابين بمرض  األفرادللمقارنات البعدية لدرجات ) LSD(يبين نتائج اختبار:  )١٤(جدول 
  .فاؤل ـ التشاؤم تبعاً لنوع المرضالسرطان في سمة الت

  اخرى  دم  قولون  غدد  رحم  ثدي  

  ١.٠٠٠  ٠.٩٩٨  ٠.٩٩٩  ٠.٨١٦  ٠.٣٤١    الثدي

  ٠.٥٠٢  ٠.٧٨٢  ٠.٨٢٩  *٠.٠٤٠      الرحم

  ٠.٨٣٣  ٠.٧١٥  ٠.٧٤٩        الغدد

  ١.٠٠٠  ١.٠٠٠          قولون

  ١.٠٠٠            الدم

              اخرى

  .)٠.٠٥=  α( ال عند مستوى الداللةد  *
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ين م ات يتب ين درج ة ب روق جوھري ود ف ابق وج دول الس رادن الج المصابين بمرض  األف
دد  رحم والغ ة سرطان ال وع المرض من فئ السرطان في سمة الشخصية التفاؤل ـ التشاؤم تبعاً لن

  .الرحمسرطان بلمصلحة المصابين 

 لموتا قلقاالكتئاب و :االنفعالية الشخصيةية في سمات توجد فروق ذات داللة إحصائ ھل  .٥
دو واء( ي الشخصيةبع زاناال(و )االنبساط ـ االنط دفاع ت ة طواالض )ـ االن رابات االنفعالي

  جنس المريض؟ لمتغيرالمصابين بمرض السرطان تعزى  األفرادالتشاؤم لدى  – والتفاؤل

ة  لإلجابة ات المعياري درجاتعن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف  ل
راد مات الشخصية المص األف ي س ة،ابين بالسرطان ف ر  المختلف اً لمتغي نس،تبع ا  الج تخدمكم  اس
  .)١٥( الختبار داللة الفروق بين ھذه المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول" ت " اختبار 

درجات " ت"يبين نتائج اختبار:  )١٥(جدول  ابية ل ين المتوسطات الحس روق ب ة الف رادلدالل  األف
  .ية تبعاً لمتغير الجنسسرطان في السمات الشخصالمصابين بمرض ال

المتوسط   العدد  الجنس  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

" ت"قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٠.٨١٥  ٠.٢٣٦  ٦.٢٩٦  ١٢.٦٦١  ٢١  الذكور  االكتئاب

      ٥.٦٤٩  ١٣.٠٧٤  ٢٧  اإلناث  

  **٠.٠٠٠  ٧.١٤٣  ١٤.١٤٨  ٧١.٤٢٩  ٢١  الذكور  الموت قلق

      ٨.٨١٦  ٩٥.٢٢٢  ٢٧  اإلناث  

  ٠.٢٢٨  ١.٢٢١  ٣.٨٥٨  ١٠.٩٠٥  ٢١  الذكور  ـ االنطواء االنبساط

      ٣.٣٩٣  ١٢.١٨٣  ٢٧  اإلناث  

  ٠.١٥٥  ١.٤١٤  ٣.٣٥٣  ١٠.٦١٩  ٢١  الذكور  الندفاعاـ االتزان

      ٣.٣٩١  ١٢.٠٣٧  ٢٧  اإلناث  

  *٠.٠٠٤  ٣.٠٧٩  ٢٥.٨٩١  ١٧٤.٩٥٢  ٢١  الذكور  االضطرابات االنفعالية

      ١٥.٤٤٠  ١٩٣.٤٤٤  ٢٧  اإلناث  

  *٠.٠٣٧  ٢.١٤٧  ٢.٩٨٩  ١٠.٣٣٥  ٢١  الذكور  ـ التشاؤم التفاؤل

      ٣.١٥٣  ٥.٤٠٧  ٢٧  اإلناث  

  .)٠.٠٥=  α( دال عند مستوى الداللة  **،  ) ٠.٠١=  α( دال عند مستوى الداللة  *
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 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ابق  دول الس ير الج ىيش ة  إل روق دال ود ف ً وج درجات  إحصائيا ابية ل ي المتوسطات الحس ف
ة، الموت قلق :الشخصيةالسرطان في سمات  بمرضمصابين ال األفراد ، واالضطرابات االنفعالي

ك لمصلحة  الجنس،والتفاؤل ـ والتشاؤم تعزى لمتغير  اث،وذل ى أن المريضات  اإلن اثبمعن  اإلن
قب و قل يالً نح ر م ن أكث رطان ھ وت الس و الم ال، ونح و االنفع اؤم، ونح ة بالمرضى  التش مقارن

ذكور رت .ال ا أظھ ائج  بينم ىالنت ات المصابين بمرض  إل ين درج ة ب روق جوھري ود ف دم وج ع
مات  ي س واء، واال :الشخصيةالسرطان ف اط ـ االنط اب، واالنبس دفاع تعاالكتئ زان ـ االن زى ت

  .الجنسلمتغير 
  

  مناقشة النتائج

ؤال  ي الس مالباألول عن ية  اتس ة الشخص ابين االنفعالي راد المص دى األف يوعاً ل ر ش األكث
وافراً ب اإلجابة عنه ، فكانتسرطانبمرض ال ر ت أن سمة الشخصية االنفعالية والمزاجية ھي األكث

اؤل دى  ،لدى األفراد المصابين بمرض السرطان بينما السمة األقل توافراً لديھم فھي سمة التف ول
ات ائج دراس ع نت ت م د اتفق ا ق ين أنھ ابقة تب ات الس ائج الدراس ع نت ة م ذه النتيج ة ھ    مقارن

)Desire, 2002 Wimbush, 2002. Frances, 2001. Galietta, 2001. Magnusson, 2001.(، 
ائج دراسات والتي  )Woods, 2003. Hankin, 2001. . Fetting, 1998( بينما تعارضت مع نت

  .أظھرت عدم وجود عالقة بين سمات الشخصية االنفعالية واإلصابة بمرض السرطان

التأثير المتبادل بين العوامل النفسية والجسمية العضوية ويمكن تفسير ھذه النتيجة من خالل 
ة أخرى  ائج من جھ ذه النت ين ھ وأھمية ما ينتج عن ذلك من ضعف قوة اإلرادة لدى الفرد، كما تب
ذه  ة ھ دم معالج ة ع رطان، نتيج وماتية للس طرابات السيكوس ي االض ولي ف أثير التح ة الت أھمي

ن سبب ھذه النتائج ما يظھره المرضى من اتجاھات سلبية االضطرابات االنفعالية نفسياً، وقد يكو
ة  لبية في الجسم والبني أثيرات س ذا االتجاھات من ت نحو الحياة نتيجة لھذه اإلصابة، وما تتركه ھ

  ). ١٩٩٧أبو النيل، ( العضوية للمريض

م ى س التعرف عل ي ب د عن اني فق ؤال الث ا بخصوص الس ر  اتأم ة األكث الشخصية االنفعالي
اإلجابة عنه بأن سمة االنبساطية ھي لدى األفراد غير المصابين بمرض السرطان، فكانت  توافراً 

ذا بالسمة األكثر شيوعاً لدى األفراد غير المصابين  مرض السرطان مقارنة باألفراد المصابين بھ
مة االكتئ ي س ديھم فھ وافراً ل ل ت مة األق ت الس ا كان رض، بينم ـالم ـول. ابـ ـدى مقارنـ ـة ھـ ذه ـ

ـلنتيجا ـة مـ ـع نتائـ ـج الدراسـ ـات السابقــ ـة تبيــ ـن أنھـ ـا قـ ـد اتفقـ ـت مـ  اتـج دراسـع نتائـ
)Eysenck, 1998. Cooper, 1997. . Worden, 1999 . Jensen, 1997( بينما تعارضت ھذه ،

   ).١٩٩٣؛ عبد الخالق، ١٩٩٦األنصاري، (النتيجة مع نتائج دراسات 

ث ي السؤال الثال ا عن ا كم ر  لفروقب راد غي راد المصابين بمرض السرطان واألف ين األف ب
وت  ق الم اب وقل ة كاالكتئ مات الشخصية االنفعالي ذا المرض بخصوص بعض س المصابين بھ

ة واالنبساطية والعصابية واالضطرابات االنفعالية والتشاؤمية والتفاؤلية،  ائج الراھن وقد بينت النت
ً بھذا الخصوص وجود فروق  يالً  دالة إحصائيا روا م ذين اظھ راد المصابين ال وذلك لمصلحة األف
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روا  د أظھ راد المصابين بالسرطان ق ى أن األف ذه السمات، بمعن نحو المستويات المرتفعة على ھ
مة  ة وس ة و االضطرابات االنفعالي واء واالندفاعي ق الموت واالنط اب وقل ر نحو االكتئ يالً أكب م

ـتائج الدراسات السابقة تبين أنھا قد اتفقت مولدى مقارنة ھذه النتيجة مع ن. التشاؤم ـع دراسـ  :اتـ
) Cason, 2003 , Leak, 1999 , Pefferbaum, 1999 ,  ،اح د الفت د هللا و عب   ١٩٩٥عب

Beck & Stear, 1995 , Razain, 1995 , Noyes, 1990 ,  ،يو، ) ١٩٨٨شكري  الت
ة من عدم النفعالية في إحداث تتأثير العوامل النفسية واعلى أكدت  ى حال ؤدي إل غيرات جسمية ت

ات ع دراس ت م ا تعارض رد، بينم دى الف ي ل الي والمزاج وازن االنفع  Walker, 2002( الت
Peterson & Bossio, 1991 ( ين سمات الشخصية ة ب ى عدم وجود عالق والتي أشارت إل

  .واإلصابة بمرض السرطان

ارب ال ي الدراسات والتج رأي ف ذا ال دعم ھ ا ي اك م د ھن يولوجيةويوج ة  ،فس ث أن فعالي حي
بي  از العص اط الجھ ر لنش ر المباش أثير غي ة الت دى فعالي أثر بم م يت ي الجس اعي ف از المن الجھ

مبثاوي دة )Sympathetic adrenomedullary( الس اط الغ ر بنش كل كبي أثر بش ذي يت ، وال
ة  ة ) Pituitary(النخامي دة الكظري ر باال)Adrenal(والغ كل مباش أثر بش ي تت االت ، والت نفع

كالخوف والقلق والغضب واأللم، كما أن االستجابة للضغوط تتم من خالل إفراز الھرمون الحاث 
راز ) ACTH( إلفراز قشرة الغدة النخامية دوره إف ذي يسبب ب الين ال رز ھرمون االدرن الذي يف

ورتيزون ل الك كرية مث ات الس ورتيزول )Cortisone( الھرمون ) Cortisol(، والك
غوطات )Corticosterone( تيرونوالكورتيكوس ات الض مى بھرمون ات تس ذه الھرمون ، وھ

ذه  ل ھ ث تعم رة، حي ر مباش ة غي ة بطريق از المناع ة جھ يط فعالي ى تثب دف إل ي تھ ية، والت النفس
الھرمونات مع ھرمونات أخرى على المحافظة على مستوى عادي من التمثيل الغذائي، واختزان 

ذه الھر اتالدھون في الجسم وتعمل ھ ة لاللتھاب ات أيضاً مضادات حيوي ؛  Wang, 2002( مون
Zemore,2001( ذه رض بھ ة للم ة والمقاوم ة القاتل ا الطبيعي أثر الخالي ة ت وحي بإمكاني ا ي ، مم

رة ك). Bocke, 2001( الضغوط بصورة مباش د أعطى أيزن ة ) Eysenck, 1998( وق قيم
مية معين طرابات جس ن اض ببه م ا تس يكولوجية وم داث الس تازيالألح رت انس د اعتب  ة، وق

)Anistasisa ( ابقة ة الس ي الحال ية ھ ة النفس رض، وأن ) Antecedent(أن الحال للم
ا  ة لھ ا أو الحق ة لھ وية نتيج يولوجية العض طرابات الفس ل، ( )Consequent(االض و الني أب

 إلى أن االضطرابات االنفعالية غالباً ما يكون) Anderson, 2001( ، ويذھب أندرسون)١٩٩٧
  .عامالً مھيئاً لبعض األمراض العضوية

ع  ؤال الراب ي الس ة ف ة الراھن ت الدراس د اھتم رض وق ابين بم راد المص ين األف الفروق ب ب
ورم السرطاني  وع ال ة موضع البحث بحيث تعزى لن ي السمات الشخصية االنفعالي السرطان ف

ك ائياً وذل ة إحص روق دال ود ف ائج وج رت النت د أظھ ريض، وق ه الم اب ب ة  المص لحة فئ لمص
رطانية  األورام الس د ب ه التحدي ى وج ات عل ى أن المريض رحم، بمعن رطان ال ى بس المرض
ة مات الشخصية االنفعالي و س ر نح يالً أكب رن م د أظھ رحم ق رطان ال : والمشخصة إصابتھن بس

اؤم ديد، والتش ال الش ق، واالنفع ات . القل ة دراس ذه النتيج دت ھ د أي  Sutton, 2001(وق
ذه النتيجة ، )Chef, 2001( بينما عارضت نتيجة دراسة ،)Eastman, 2000؛ ويمكن تفسير ھ
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ي  غوط الت رطان والض ريض بالس ا الم اني منھ ي يع ية الت قة النفس ين المش ة ب الل العالق ن خ م
ا  مداومته على الجلسات العالجية المختلفة، أو أثناءيواجھھا في حياته اليومية،  ى م ذا إضافة إل ھ
ر ي االف ل ف ن خل تج م ةالھرمون ازاتين ي  ي مف رأة المريضة جس ي الم ذه الضغوط  والت أثر بھ تت

ة ية واالنفعالي ل النفس رتبط بالحم ان الم ه المك رأة كون اة الم ي حي رحم ف ية ال ون لحساس د يك ، وق
ع  ا م ي عالقتھ ا ف ذا العضو يصيب حياتھ ابة لھ أن اإلص عر ب ث تش ديھا، حي ية ل اة الجنس والحي

  .نيفة تظھر على شكل استجابات الخوف والقلق والتشاؤمزوجھا، مما يترك أثار نفسية ع

راً،  الفروقوأخي امس ب ؤال الخ ي الس د عن راد المصابين بمرض السرطان فق ين األف ي  ب ف
ائج الدراسة  السمات الشخصية االنفعالية موضع البحث بحيث تعزى لمتغير الجنس، وقد بينت نت

ذكور و ابين ال ين المص ة ب روق جوھري ود ف ة وج ماتالراھن ي س اث ف وت، : اإلن ق الم قل
ولدى مقارنة ھذه النتيجة مع . االضطرابات االنفعالية، والتفاؤل والتشاؤم، وذلك لمصلحة اإلناث

 ؛ Boeke, 2001(نتائج الدراسات السابقة المتوفرة بھذا الخصوص تبين أنھا تتفق مع دراسات 
Eyesnck & Mertne, 1998 ( ا تعارضت مع دراسات يس،  Hahn, 1998 (، بينم ، خم

   ). Watson, 1991؛  ١٩٩٢

ذا  ي ھ ابقة ف ة الس ات النظري ع بعض التوجھ ية م اً متماش اً أو جزئي ائج كلي ذه النت دو ھ وتب
أن لكال و، تحدد السلوك البشري االجتماعيةالضغوط النفسية والمجال حيث العوامل البيولوجية و

وازن النوعين من العوامل أھمية كبيرة في تحديد أبعاد الشخ وع من الت صية، وينبغي أن يحدث ن
ى سمات الشخصية وال انيفي معالجة أثر ھذين العاملين عل إن الظروف . سلوك اإلنس م ف ومن ث

ؤثر في األخرى، التي تؤثر في أحداھم ين أن الضغوط النفسية ا يمكن أيضاً أن ت ا، يتب ومن ھن
ق وا اب والخوف والقل ة كاالكتئ االت انفعالي ى ح ؤدي إل ي ت ل وبشكل والت اؤم تعم لغضب والتش

رات  ا يحدث من تغي متراكم على تطوير سمات وخصائص شخصية انفعالية، قد تزيد من حدة م
ى الصحة  كيماوية وعصبية يستثيرھا عادة التعرض للضغوط الحياتية، مما يترك أثره السلبي عل

از المناعة في  ة تضعف جھ ذه الحاالت االنفعالي ، اإلنسانجسم الجسمية والعضوية، حيث أن ھ
ة  ة في سمات الشخصية االنفعالي روق الفردي ين الف ة ب ومع أن الدراسات قد أظھرت وجود عالق

يولوجية  تجابات الفس راضواالس ض  واألم اك بع وية، إال أن ھن رادالعض ر األف تعداداً  أكث اس
ا  المرض بينم رونلإلصابة ب لوك  اآلخ م الس ن فھ ه يمك ث أن ذلك، وحي تعداداً ل ل اس اأق  نياإلنس

ة خصائص  ى معرف ذا الجانب إال أن الحاجة ماسة إل رادوالتنبؤ به من ھ والمواقف النفسية  األف
 ً يستجيبون للمواقف في  األفراد، ألن )١٩٩٣عبد الخالق،  ؛١٩٩٦، األنصاري( واالجتماعية معا

م يستجيبو ف، فھ ذه الموا نضوء استعداداتھم الشخصية ومعتقداتھم وادراكاتھم لھذه المواق قف لھ
يس من و خصائصھا ھا بناءاً على ما يتميزون به من سمات شخصيةنأو يتجنبو ه ل ، ومع ذلك فإن

وءالسھل  االت وسمات الشخصية ذات  التنب اطبمرض السرطان من خالل االنفع الضيقة  األنم
  :وذلك لألسباب اآلتية

م إن مفاھيم الشخصية والمشقة النفسية والضغوط النفسية والصحة النفسية جميعھ .١ اھيم ل ا مف
ة استخدامھا  ،يتم توضيحھا بدقة ولم يتم التوصل إلى قياسھا بموضوعية مما يقلل من إمكاني

  .لتشخيص األمراض العضوية كالسرطان والضغط والسكري والفشل الكلوي وغيرھا
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د من الدراسات وظھور بعض  .٢ ره العدي ا تظھ وجود عالقة بين بعض سمات الشخصية كم
ا، الن  األورام السرطانية لدى ببية بينھم ة س ي بالضرورة وجود عالق راد ال يعن بعض األف

ي طع حسم اتجاه ھذه العالقة، وان اإلجابة عن السؤالتالبحث الطبي والنفسي لم يس ھل  اآلت
د من البحث  االنفعاالت النفسية حاالت سابقة أم الحقة للمرض؟ ما زال مبكراً ويحتاج لمزي

 . )١٩٩٧أبو النيل، ( والتحري

ى تحمل المشقة  األفرادد فروق فردية واضحة في قدرة وجو .٣ المصابين وغير المصابين عل
اة الضاغطة، فالعوامل الشخصية والنفسية الناتجة عن المرض أو  الناتجة عن أحداث الحي

ارات  ادة مھ راد ع واالجتماعية المتصلة بھذه المواقف الضاغطة عوامل موقفية، يطور األف
ذه المواق ة ھ ة لمواجھ اتھم خاص ي حي ة ف االت الطارئ تجابة للح دة االس ن ش د م ف وتزي

 .والموت والخسارة والحرب واالغتراب وغيرھا كالمرض

ة  إغفالال يمكن  .٤ ةفعالي أثير سمات الشخصية في  األنظم ة ت د تفسير طريق الفسيولوجية عن
راض ذه  األم مية، وھ وية والجس ةالعض ي األنظم ر: ھ ر المباش بي غي از العص  جھ

مبثاوي( از توصيل )الس ة، وجھ ة والكظري دة النخامي اط الغ ل بنش دي المتمث از الغ ، والجھ
 )Immune System( ، والجھاز المناعي)Peptide Communication System( البيبتيد

دور  وم ب ذي يق رافال ا  اإلش ات والبكتيري ة كالفيروس ا الممرض ة الخالي اعي لمقاوم المن
 . )Wang, 2002( والجراثيم وغيرھا

وف .٥ دم ت ابة ع تھدفة لإلص ية المس اس الشخص وعية لقي ة موض ية متخصص اييس نفس ر مق
ذه  خيص ھ ا تش ن خاللھ ن م رى، يمك وية األخ راض العض رطان أو األم راضبالس  األم

 .والتنبوء بھا
  

  التوصيات

  :في ضوء نتائج ھذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

ن العال .١ ق م وث للتحق ات والبح ن الدراس د م راء المزي ببيةأج ة الس مات والتنبؤ ق ين س ة ب ي
  .الشخصية االنفعالية واإلصابة باألورام السرطانية

ة .٢ رات مھم اول متغي رى تتن ة أخ وث تجريبي ات وبح راء دراس رض  ،إج ة بم وذات عالق
اع  ام وارتف ة واالزدح رية والكيماوي دات الحش ة المبي ة واألدوي ل البيئي رطان كالعوام الس

 .غيرھاالحرارة والتلوثات الھوائية و

رامج  .٣ وير ب ادية تط رضإرش قة الم ل مش ى تحم رطان عل اعدة المرضى بالس بة لمس  مناس
رامجھم  ،والتعايش معه ا يسھم في نجاح ب ه مم اء النفسية الناتجة عن ولتخليصھم من األعب

 .العالجية
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فيات  .٤ ي المصحات والمستش ل ف ن أجل العم اعيين م يين واالجتم دريب األخصائيين النفس ت
ية المتخصصة باألمراض السرطانية، وذلك لتقديم خدمات الصحة النفسية والمراكز الصح

م في  ر مھ اربھم من أث ا ألھل المرضى وأصدقائھم وأق م، لم واالجتماعية للمرضى وذويھ
  .مساعدة المرضى على تقبل حياتھم وأوضاعھم الجديدة بعد اإلصابة بالسرطان
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