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 أحمد عبد اللطيف أبو أسعد، 1ناديا دمحم نص.- 

شاد وال=-بية ا�Aاصة، ?لية العلوم ال=-بو>ة، جامعة مؤتة C رقسم.  

 nadoosh_souly@yahoo.com: الM-يد �لك=-وKي للباحث الرئGس1

اسة ا��الية التعرف إ��  لدى مر$ضات سرطان وتقدير الذات نوعية ا��ياة ىمستو ر�دف الد

اسة تم أختيار عينة بلغت  دنية، ولتحقيق أ�داف الد ّالثدي 78 مس6شفى ا�2امعة 1 ر ر
ّ)371 (

جية 78 مس6شفى ا�2امعة  رسيدة من املBFصات Dسرطان الثدي املراجعات للعيادات ا�Bا

دنية،  اسة، وتم ترجمة مقياJKL نوعية ا��ياة وتقحيث تم ر1 ردير الذات لي6ناسبوا و�ذه الد

اسة ع�S العينھ املQسره عام  ، وقد )2021(رالتحقق من خصائصXم السيWومUVية، وتم تطبيق الد

اسة ا�� أن مستو ^ل من نوعية ا��ياة وتقدير الذات  ىتوصلت نتائج الد جة متوسطھ ا̂انور ر بد

aتباطية طردية ب اسة، وأن �ناك عالقھ ا رلدى عينة الد ن ^ل من نوعية ا��ياة وتقدير الذات، ر

 dKeشادية خاصة بمر ات ومحاضرات إ اسة لعدد من التوصيات مhiا إعداد دو روقد توصلت الد رر

  .ىالسرطان لرفع مستو تقدير الذات لدhjم ونوعية ا��ياة

  . نوعية ا��ياة، تقدير الذات، سرطان الثدي:ال^لمات املفتاحية
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Quality Of Life and Self-Esteem Among Breast Cancer Patients at 
University Of Jordan Hospital 

Nadia Mohammad Nsier1, Ahmed Abdel Al - latef Abu Asaad 

Faculty of Educational Sciences,  Mu'tah University , Jordan. 
1Corresponding author E-mail : nadoosh_souly@yahoo.com 

Abstract 

The aim of the current study is to identify the level of quality 

of life and self-esteem among breast cancer patients at the University 
of Jordan Hospital , To achieve the objectives of the study, a sample of 

(371) women diagnosed with breast cancer who attended outpatient 

clinics at the University of Jordan Hospital was selected, the 
translation of the quality of life and self-esteem scales to fit this study, 

their psychometric properties were verified, and the study was applied 
to the facilitating sample in the year (2021). The results of the study 

concluded that the level of quality of life and self-esteem was at 
medium degree among the study sample, and that there was a direct 

correlation between quality of life and self-esteem, The study reached 
a number of recommendations, including the preparation of courses 

and instructional lectures for cancer patients to dimensions to raise 
their level of self-esteem and quality of life. 

Keywords: Quality of Life, Self-Esteem, Breast Cancer. 
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  :املقدمة

الء لإلrــسان يحيا�ـا بحلو�ــا ومر�ـا ومعاناhqــا، ولWـل منــا        ان ا��يـاة الــدنيا مـاo 7p امتحــان وابـت 
نصQب من تلك املعاناة فقد نتألم وتم}JK ا��ياة بأيام yعـد، ممـا يجعـل ا��يـاة ناقـصھ wـشوhvا نـوع 
رمن التعب واملشقة، و�ناك العديد من oبتالءات 78 ال��ة، املال وoبنـاء، و$كمـن دو الفـرد �نـا 

 و�عــد مـرض الــسرطان مــن أ�ــم �ـذه التحــديات ال�ــJ تواجــھ roــسان بالـص�U، والتحمــل، والتكيــف،
نمع ذاتھ قبل ان hqاجم مجتمعھ، إذ أن اك�U من نصف أمراض السرطان تبقى دو عالج شا78؛ الن 

اء oصابة بالسرطان لم يتم معرف�hا ح�o dن   .رالس�ب ا��قيقي و

  (Breast Cancer)سرطان الثدي 

ة عSـــ� حيـــاة roـــسان، و$ـــصQب �ـــذا و�عت�ـــU مـــرض الـــسرطا         رن مـــن 1مـــراض ال�ـــy JـــشWل خطـــو
املرض اي جزء من جسم roسان، و$حدث خلال 78 تركيبة ا�Bاليا لديھ حيث تبـدأ بالتWـاثر DـشWل 

ً ُ

ىغUa طبي�D 7عيدا عن نظامXـا املعتـاد، وتولـد �ـذه ا�Bاليـا خاليـا أخـر مـشاhvھ لXـا، ل6ـشWل 8ـh� 7ايـة  ُ ً

ام السرطانية املطاف ما يطلق علي  ).Ashing, Padilla, Kagawa, 2003(رھ oو

       و�عــد ســرطان الثــدي مــن أخطــر أنــواع الــسرطانات ال�ــJ تــصQب r1ــسان، وخاصــة ال¥ــساء Dعــد 
ً

ُسرطان الرئة الذي w§2ل أع�S وفيات سنو$ا، وتWو rسبة النجاة منھ ض¦يلة جدا أذا لم يك6شف  ً نً
و�عا�¨ مبكرا، و$حدث سرطان الث

ً
دي غالبا لدى ال¥ساء، و$حدث بaن الرجال لكن ب¥سبھ أقل، كما 

ً

أن ســرطان الثــدي يــؤثر عSــ� الXو$ــة 1نثو$ــة للمــرآه Dــس�ب التغaــUات ا�2ــسدية ال�ــJ تــصQب منــاطق 
ة جسد�ا، وتأثUaه ع�S تقدير�ا لذاhqا ونوعية ا��ياة ال�J ستحيا�ا Dعد  رحساسة 78 كينون�hا، وصو

  ).Breitbart, 2015( النف»JK أصاب�hا لتصل ا�� التكيف

دنيـــة لعـــام  ة الـــ��ة 1 ا ر      وحـــسب آخـــر إحـــصائيات و ر حالـــة ) 1187(تـــم yـــ§2يل فقـــد ) 2014(ز
، وقد بلغ العدد الUVاك¸J ل·�االت )2014( لغايھ ) 1996(سرطان ثدي جديدة بaن oناث بaن عامي 

دن  o 78 حالة) 13899(رامل§2لة.  

   2§y ن الرجال تمa13( يل   ومن ب ( ل سـرطان الثـديWحالة سـرطان ثـدي جديـدة، وشـ )39.4 (%
ركما تم العثو ع�S . من مجموع ا��االت بaن ا�2¥سaن%) 20.8(و. من حاالت السرطان لدى oناث

) 59-50(بـaن %) 24.5(، و) سـنة49-40( من حاالت سـرطان الثـدي بـaن ال¥ـساء بـaن عمـر %) 29.8(
ـــان متوســـط عمـــر حـــاالت ســـرطا. ســـنة دن ̂و o 7ـــي لـــسرطان ( ســـنة ) 51(رن الثـــدي 8ـــrد o نـــامجUرال�

  ).2014الثدي،

    وyــشتمل نوعيــة ا��يــاة عSــ� املWونــات ا�2ــسدية وoنفعاليــة، وoجتماعيــة املرتبطــة مــع املــرض أو 
العالج املستخدم لھ، لذلك فإن تقييم نوعية ا��ياة لـدى املرeـy dKـشWل جـزءا أساسـيا مـن عمليـة 

ً ً

ـــة الــــ��ية ونتــــائج العمليــــة العالجيــــة وتأث�Uaــــا عSـــــ� التــــدخل العال ¿ــــ7، وذلــــك لتقيــــيم نظــــام الرعايـ
  ).Abu-Sharour,2010(راملر$ض، وتطو حالتھ ال��ية 

 ،dKـeوالعنايـة باملر JـÄما من عمليـة التـدخل الطXوم نوعية ا��ياة مؤخرا جزءا مXمف Uوقد اعت�      
ً ً ً

 dKeعكس تزايد التقدير أل�مية شعو املرw ـستخدمونھ، إ�ـ� جانـب رمماw ضا�م عن العالج الذي رو
  .Al-Attar,2005)( الUVكÇa ع�S نتائج املرض 

أما تقدير الذات فيقع وسطا بaن الفرد والواقع oجتما7É الذي wعQـشھ، و�عمـل عSـ� ا�Èافظـة       
ً

aغy ن يحدثaالذات من خالل ما يتعرض لھ الفرد من احداث إيجابية أو سلبية، لذلك ح �Sات عU
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 78 Uaو تقدير الذات العامل الذي يحدد نوعية التغWجتماعية ^األمراض املزمنة، يo ئة الفردQن78 ب
  ).2016أبو جادو، (تقو$م الفرد لذاتھ 

اسة وأhميfgا    :رمش^لة الد

wعت�U مرض السرطان من oمراض ال�J ان6شرت Ë 78ونة oخUaة، وقد بلغت rسب�hا 78 ا2Èتمع       
oي رrكھ من ) 20.8(اناث و %) 39.4(دUVذا املرض وما يhv صاباتo ايد عددÇVن ونظرا لaن ا�2¥سaب

�ن بمـشا^ل  دنيـة ومـا يUVكـھ مـن اثـر لـدى املـصابات 8ـ7 �ـذا املـرض وشـعو o سـرةo 78 راثر الصراع ر
ننفــسية ادت ان تحـــو دو تكــيفXن مـــع املــرض او تكـــيفXن مــع oســـرة وا2Èتمــع مـــام وان الوقـــوف ا. ل

ل�ـــذه الظــــا�رة النفـــسية ال�ــــJ تـــضم �ــــذه الفئـــة وعــــدم نجاعـــة ا��لــــو ال�ـــJ تــــم توف�Uaـــا اتجــــاه ســــد 
جــات تكيــف املــصابات  اســة �ــذه الظــا�رة والعوامــل النفــسية متــأثرة hvــا ود را��اجــة القائمــة ا�ــ� د ر
ـــراء  $ــــادة حــــاالت اليــــاس وفقــــدان ا��يلــــة، ان ذلــــك قــــد ي�ــــUر اجـ اذا املــــرض و زوســــوء اســــتجاب�hن لXــــ

اسة ا��الية وتوف�Uaـا بـأدوات متعلقـة 8ـ7 التكيـف النفـ»JK لـدhjن وتحديـد سـ�ب سـوء التكيـف ال رد
ا بتقــدير�ن بـــذواhqن باعتبــار اعمــر�ن وحـــال�hن oجتماعيــة يمكــن ان wـــسXم 8ــ7 تــوفD Uaعـــض  ÍطXــ رو

اسة تكشف عن مستو تكيفXن والعوامل : لoقUVاحات وا��لو لXذه املشا^ل مثل ىتوفUa ادوات د ر
لرة يمكن ان yسXم 78 وضع يد الباحثaن إليجاد ا��لو املناسبة ملا تمر بھ افراد العينـة العز$ـزة املؤث

  .نعلينا، والذين wستحقو بذل �ذا اX2Èود من اجلXم

ــــع ذاتــــــھ قبــــــل أن hqــــــاجم         wعــــــد مــــــرض الــــــسرطان مــــــن ا�ــــــم التحــــــديات ال�ــــــJ واجXــــــت roــــــسان مــ
زاء ا�2ــسم، و$حــدث خلـال 8ــ7 تركيــب ا�Bاليــا ال�ــJ ا2Èتمعـات، و$ــصQب �ــذا املــرض أي جـزء مــن أجــ

ً

تبدأ بالتWاثر DشWل غUa طبي�D 7عيدا عن نظامXا املعتاد 
ً

.(Chelf, Deshler, & Butler, 2009)  

8ـــ7 مس6ـــشفى ا�2امعـــة         ومـــن خـــالل عمـــل الباحثـــة ^أخـــصائية نفـــسية 8ـــ7 �2نـــھ ســـرطان الثـــدي 
دنية ملست مـن خـالل yعاملXـا مـع املـصابaن  oمـع الـنفس ر JK«لة التكيـف النفـWـسرطان الثـدي مـشD

ه الذات وتقدير�ا مما يؤثر ع�S نوعية ا��ياة ال�ـJ يحييhiـا خـصوصا  والبQئة ا�Èيطة، وا�ÇVاز صو
ً

ر
املBFصات جديدا، وقد يWو �ذا التأثUa سـلبا او إيجابـا
ً ً ً

$ـادة rـسبة حـدوث . ن زكمـا وجـدت الباحثـة 
دن 8ــË 7ونــة 1 اســة و�oتمــام مــن حيــث رســرطان الثــدي 8ــ7 1 رخaــUة wــستد7É توجيــھ مز$ــد مــن الد

ــــرف عSـــــ� العوامـــــل النفـــــسية  دن، والتعـ �ا 8ـــــ7 1 ــــة تفاقمXـــــا وان6ـــــشا رالتعـــــرف عSـــــ� املـــــشWلة وإمWانيـ ر
  .املتصلة hvا مثل  التكيف النف»JK ونوعية ا��ياة املأمولة وتقدير الذات

اسة اC klجابة عن �سئلة التالية   :روhدفت hذه الد

ىما مستو نوعية ا��ياة لدى املصابaن Dسرطان الثدي من مراجعaن مس6شفى ا�2امعة   •
دنية ؟ oر  

ىما مستو تقدير الذات لدى املصابaن Dسرطان الثدي من مراجعaن مس6شفى ا�2امعة   •
دنية ؟ oر 

تباطيـــة ذات داللـــھ إحـــصائية عنـــد مـــستو الداللـــة   • ى�ـــل توجـــد عالقـــة ا بــــaن ) α=0.05(ر
ـــن مـــــراجعaن ��يـــــاة وتقـــــدير الـــــذات ىمـــــستو نوعيـــــة ا لـــــدى املـــــصابaن Dـــــسرطان الثـــــدي مــ

دنية؟ o رمس6شفى ا�2امعة  
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اسة يا��انـب النظـر وا��انـب التطبيقـي، وhمـا كمـا : مـن جـانب.ن �� pqي روتكمن أhمية الد
�wي:  

اوال
ً

  :hzمية النظر>ة 

اســـة نوعيـــة ا��يـــاة وتقـــدير الـــذات لـــدى املـــصابaن Dـــسرطان الثـــدي تلعـــب-1 ا �امـــا 8ـــ7 حيـــاة ر د  دو
ً
ر

  .املصابaن حيث نلقي الضوء ع�S مالمح املستقبل الذي سيعQشھ املصاب وتكيفھ مع املرض ا��ا�7
اســات ســابقة، حــو املــصابaن Dــسرطان الثــدي -2 اســة مكملــة لد ل تأمــل الباحثــة أن تWــو �ــذه الد رن ُر

، و$فتح الباب أمام الباح يمن الناحية النفسية، مما سي�o Uدب النظر $ة ي رثaن إلجراء بحوث تطو
  .78 املستقبل

اســة مــن أ�ميــة الفئــة ال�ــJ ت6ناولXــا-3 ن وpــ7 املــصابaن الــذين wعــانو مــن ســرطان ،رتتمثــل أ�ميــة الد
ىالثدي وما يواجXونھ من تحديات عSـ� املـستو النفـ»JK، والBFـJKØ، والعـائ7S، وا2Èتم�ـ7، وكيـف 

لwستطيعو التكيف مع �ذا املرض للوصو ا�� نوعية ا��   .ياة املطلوÍة، وتحقيق تقدير الذاتن
ثانيا hzمية التطبيقية

ً
:  

اسة قد توفر Dعض البيانات واملعلومات ال�J يمكن أن -1 ر تن�ثق �1مية التطبيقية من أن �ذه الد
ســــم الــــسياسات ملــــساعدة �ــــذه الفئــــة 8ــــ7  ، والبــــاحثو 8ــــ7  ـــو رwــــستخدمXا صــــناع القــــرار، واBÈططـ ن ن

  .نو لXامواجXة املشكالت ال�J يتعرض

اســـة 8ــy 7عمـــيم نتائجXـــا-2 ى وفـــتح ا2Èـــال أمــام املXـــن oخـــر والبـــاحثaن 8ـــ7 ،ر كــذلك yـــساعد �ـــذه الد
شادية أخر اسات إ ىالتعامل مع أفراد �ذه الفئة 78 بناء وتطبيق  برامج ود ر   .ر

اسة 78 مجال علم النفس مـن خـالل تقـديم مقياسـ-3 aن ر استفادة الباحثaن والعاملaن من �ذه الد
دنيـة حيــث  نوعـن o ئـةQيـة والـذين ي6ناســبو والبÍن للغــة العرaجمUـVرعيـة ا��يـاة، وتقــدير الـذات امل ن

ـــيWومUVيھ للتعــــرف عSــــ� مــــستو نوعيــــة ا��يــــاة، وتقــــدير الــــذات لــــدى  ىيتمتــــع املقياســــaن بــــدالالت سـ
  .املصابaن Dسرطان الثدي

4- Ù ـــدبن 8ــــ7 املس6ــــشفيات مـــــن أجــــل اســــة ا��اليــــة أن تتوجـــــھ للمرشـ �تمــــام با�2وانـــــب ريمكــــن للد
  .النفسية والعمل ع�S قياسXا ومعرفة مستوا�ا وتطو$ر�ا

اسات السابقة رCطار النظر والد   :ي

اسة ا��الية ري�ناو zدب النظر التطر اkl مفاhيم الد ق ي   ل

  :(Breast Cancer)مرض سرطان الثدي 

جـة      من Dعيد، لد رwعد مرض السرطان من 1مراض ال�J تصQب rÙسان منذ   أن Dعـض العلمـاء ز
ات؛ وذلك  ̂انت yعQش قديما ^الديناصو  Jمة ال�BÛاء انقراض ا��يوانات ال ريرÜÝ أنھ الس�ب و

ً
ر ُ

ام ســـــرطانية، حـــــسبما yـــــشUa الفحـــــوص ال�ـــــJ أجر$ـــــت عSـــــ� الXيا^ـــــل العظميـــــة  ــــاب�hا بـــــأو رن6يجـــــة إصـ
ث اBÈتلفــــة لتلــــك ا��يوانــــات، كمــــا اك6ــــشف العلمــــاء عــــدة حــــاالت لــــسرطان العظــــم 8ــــD 7عــــض جثــــ

8ــ7 عالجXــا،  ̂انــت yــستخدم   Jصــفت الطــر البدائيــة ال�ــ املوميــاء الفرعونيــة 8ــ7 أ�رامــات ا�a2ــÇة، و
ً ق و

مانيـة  د ذكر السرطان 78 امل·�مة الXندية الر ام، كما و و̂استخدام الشفرة 78 اس6ئصال تلك 1و ر ر
Romanian ) ،500نيخ ملعا�2ــة 1)م . ق ر، حيــث wعــد الXنــود أو مــن أســتخدم م2ãــو الــز ن ل ام ُ رو

 ).Chaurasia, Pal, 2014(السرطانية 
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م عـــادة إمـــا حميـــدا أو خبQثـــا، فا�BبQـــث wعـــرف عSـــ� أنـــھ نمـــو غaـــU طبي�ـــ2È 7موعـــة         ُو$Wـــو الـــو ر ن
ة عSـ� ال�ـJ ا�Bاليا  رتخـرج عـن النظـام العـام وتنقـسم DـشWل عـشواäي، وعنـد تWاثر�ـا يـصبح لXـا القـد

ىالغـــز أو oنتقـــال إ�ـــ� 1عـــضاء 1خـــر الـــسل �ابيـــة و ريمة مـــن ا�2ـــسم، وقـــد تـــم وصـــفXا با�hـــا خاليـــا إ
تختلف سرعة نمو وتWـاثر ا�Bاليـا مـن نـوع آلخـر وعـادة مـا وىتحتجز وتأسر ا�Bاليا 1خر و1عضاء، 

تتجمـــع 8ـــ7 العـــضو الـــذي تظXــــر فيـــھ املراحـــل 1و�ـــ� معطيـــة أعراضــــا معينـــة ثـــم تأخـــذ باالن6ـــشار 8ــــ7 
ً

يو السائل الليمفاو معطية أعراضا إضافية لألعراض 1و�� املراحل املتقدمة إما عن طر$ق الدم أ
.(Kibis, Büyüktahtakın, Dag, 2017)  

  (Kibis, Büyüktahtakın, Dag, 2017).سرطان الثدي فلھ أنواع عديدة و�� كما و���ا 

 -JK«Qالسرطان الغدي الك .      -ëÉي -.      السرطان النخاìالسرطان 1نبو.      -Ù ي السرطانìاhل�  

قــــاäي ا�BبQــــث  مــــرض -     يالــــسرطان القنــــو الUVســــيJÄ  - الــــسرطان القصيــــJKØ    -   .رالــــسرطان الو
   .          باجيت با��لمة

     إن التأثUa النف»JK للسرطان يWو وا�íا من خالل التوتر النف»JK الذي wستمر ملدة طو$لة عند 
ً

ن
نن املــصابaن Dـسرطان الثــدي wعتقـدو أنــھ لــQس ، والكثaـU مــ %)66 -20(املرeـdK وÍ¥ــسبة تVـUاوح بــaن 

مــن الــسXولة الرجــوع إ�ــ� حالــة خلــو�م مــن الــضغط النفــ»JK مــع اســتمرار املعانــاة الــ��ية وÍالتــا�7 
   ).Pour, Kate, 2018(لالوصو ا�� نوعيھ ا��ياة املطلوب 

   (Quality of life)نوعية ا��ياة

مھ أعراض نفـسية       من الطبي�7 أن يواجھ مر$ض السرطان مدى واس زع من التحديات حيث تال
والقلـــق و والعزلـــة oجتماعيـــة، كمــا wـــشWل �ـــذا املـــرض عبــا كبaـــUا عSـــ� املـــر$ض  قواجتماعيــة ^ـــاألر

ً

مــــة لــــھ، لــــذلك yــــشWل  زوأســــرتھ وا2Èتمــــع بأكملــــھ؛ وذلــــك Dــــس�ب التWــــاليف، والرعايــــة العالجيــــة الال
اســـة نوعيـــة ا��يـــاة لXـــؤالء 1فـــراد مـــدخال لفXـــم معا لwـــشة املـــرض، إذ تحـــو الUVكaـــÇ عSـــ� املـــر$ض رد

ـــــــة  ــــــــ ـــــــــل املاديـــــ ــــــــ ـــــــل العوامـــ ـــــــــ ــــــــة مقابــــ ــــــــ ـــــــة والذاتيــــ ــــــــ ــــــسية وoجتماعيـــــ ـــ ـــــ ـــــل النفــــــ ـــــــــ ــــــ� العوامــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــسھ وعSــ ــــــــ نفـــــ
  ).(Mazanec,  2010 .واملوضوعية

 :النظر>ات املفسرة لنوعية ا��ياة

�wا ما يfناك عددا من النظر>ات ال�� فسرت نوعية ا��ياة، نذكر م�h أن:  

لحيــث ذكـر ماســلو 8ــ7 تحليلـھ ل·�اجــات roــسانية أن أو : �Kــسانيةنظر>ـة ماســلو ل��اجـات 
$ة لبقاء الـBFص عSـ� قيـد ا��يـاة، و8ـ7  ورمستو لدية �و مستو ا��اجات 1ساسية الضر ى ى
ـــق الــــــــذات؛  ــــاء والتقــــــــدير وتحقيـــــ ــــــة لالنتمــــ ــــم ا��اجــ ــــــن، ثــــ ـــــة لألمــ ــــــستو الثــــــــاrي تــــــــأyي ا��اجـــ ىاملــ

 7pعن الطبيعة ال�شر$ة، و Uaعبy ن جميع ال�شر، فنوعية ا��ياة فاالحتياجاتaك بUVجزء مش
نتWــو عاليــة عنـــدما تتحقــق احتياجــات الفـــرد، إ�ــ� جانــب ا��اجـــات املعرفــة املرتبطــة بالبقـــاء، 
 ،Uا��اجة لتحقيق الذات حاجة مجردة أك� Uعت�yجتماعية، وo ̂الغذاء وا�2¥س، والعالقات

تباطا وثيقا بالرغبات والرضا الذي نحققھ من خـ الل تلبيـة احتياجاتنـا، وإن ا��اجـة روترتبط ا
roسانية لتحقيق الذات wسا�م فhóا الBFص و$نجز�ا بنفسھ، أي يتم تلبية �ذه الرغبة من 



 ناديا دمحم نصير. أ ذات لدى مرضى سرطان الثدي في مستشفى الجامعة االردنيةنوعية الحياة وتقدير ال
  د أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.أ
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لمــا ســ�� الفــرد الســتخراج مفXــوم  ¿7 للفــرد، أو مــن داخــل أعماقــھ الداخليــة، ̂و رالعــالم ا�Bــا
اد وضوح ^ل JKôء وغموضھ حولھ    ).Ventegodt , 2003( زا��اجة، 

>ــدنظر $ــد الBFــصية إ�ــ� ثالثــة أقــسام وpــ7:و>ــة التحليــل النفــ�&� لفر الXــو، : و حيــث قــسم فر
و1نا، و1نا العليا، وتمثل الXو العنصر البيولو¿7 78 الBFصية، و1نا العنصر السيWولو¿7، 
أمـا 1نـا العليـا فتمثـل العنـصر Ùجتمـا7É، وتقـوم ^ـل 1نظمـة املعنيـة بالBFـصية عSـ� العمــل 

ن7 ومتعـــاو مـــع DعـــضXا الـــبعض، كمـــا أن ال�ـــشر مـــا �ـــم إال نظـــام للطاقـــة النفـــسية، DـــشWل كSـــ
ــــو الطاقـــة محـــدودة فــــإن أحـــد �ــــذه  ع �ـــذه الطاقــــة عSـــ� الXـــو، و1نــــا، و1نـــا العليـــا، ̂و نوتتـــو ز
1قـــسام 8ــــ7 الBFـــصية wــــسيطر عSـــ� الطاقــــة عSــــ� حـــساب القــــسمaن Ëخـــر$ن عنــــد�ا يتحــــدد 

ي، .(السلوك   ).2011ر^و

حـرالنظر>ة ال زوجودية لر حـر أن rÙـسان : و أسـXم ر زيـر أöـ�اب النظر$ـة الوجوديـة عSـ�  و ر ى
ا مــن  ويــر أن وجــوده �ــو أ�ــم صــفاتھ، و$حــدد غايتــھ وأ�دافــھ بنفــسھ، والنــاس أحــرار ليختــار ى
غـــم �ـــذه ا��ر$ـــة إال أن r1ـــسان يميـــل  ربـــaن البـــدائل لـــhóم، فبـــذلك �ـــم يحـــددو مـــص�Uaم،  و ن

ب من �ذه ا��ر$ة، وÍالرغم ات عنـدما وجـد rÙـسان 8ـ7 �ـذا العـالم، وللXر ر من قلة �ذه ا�Bيا
ه، و�ـــذه ا��ر$ـــة  رإال أن طر$قــة حياتـــھ ومـــا اختـــار أن يWـــو عليـــھ وكيــف مـــا pـــ7 إال ن6يجـــة لقـــرا ن
ل عـــن قيــادة حياتـــھ ليحـــدد  اق�ـــ7 عنـــد�ا يجــد rÙـــسان نفـــسھ �ــو املـــسؤ وyعت�ــU أمـــر مــسلم و و

aن موíــ�ة أن ا��ر$ــة محــددة بقيــود معينــة، نوعيــة ا��يــاه ال�ــJ يحيا�ــا، وأتــت فرضــية فــرنWل
ط امللقاة عليھ ، بـل rÙـسان حـر 8ـ7 اتخـاذ موقـف  ا من القيود أو الشر وفاإلrسان لQس محر ر

ً

ات ناDعـة مـن r1ـسان  ف ومـا فhóـا مـن قيـود خاضـعة لقـرا رضد تلك القيـود، وأن الظـر أي أنـھ و
اتھ  ل عنھ قرا ر�و املسؤ    ).2011قطامي،(و

   ):Health related quality of life( الناحية ال��ية نوعية ا��ياة من 

$منغتـو        نو�ـشUa كنـدج وÍوسـك و اسـة ) Remington Kinding, Booske,, 2010 ( ر رإ�ـ� أ�ميـة د
ى تظXر أن قياس مستو نوعية ا��ياة wساعد ع�S فXم 2øـم  حيثنوعية ا��ياة املرتبطة بال��ة

BÈعاقـــــات الـــــ��ية اÙـــر$ض وأعبـــــاء 1مـــــراض و Íـــــط نوعيـــــة حيـــــاة املــ رتلفـــــة، و�ـــــساعد كـــــذلك عSـــــ� 
نــة مـستو$ات نوعيــة ا��يـاة اBÈتلفــة الناتجــة عـن نــوع وكــم  رباملـشكالت الــ��ية تلـك، وyــساعد مقا
ا�Bــدمات الــ��ية املقدمــة للمرeــdK عSــ� فXــم العوامــل ال�ــJ تــؤدي لتحــسaن نوعيــة ا��يــاة، وفXـــم 

مـــة  لتحـــسaن نوعيـــة ا�Bـــدمات املقدمـــة، وyــــسا�م زoحتياجـــات و1ولو$ـــات الـــ��ية والنفـــسية الال
اسة نوعية ا��يـاة 8ـ7 إعـادة ترتQـب 1ولو$ـات للعمـل عSـ� تلبيـة oحتياجـات  رالبيانات الناتجة عن د
غUa ا�Èققة، ال�J تؤثر ع�S تحسaن نوعية ا��ياة للفرد، عن طر$ق توجيھ ا�Bطط وoسUVاتيجيات 

مة    .زوالتدخالت ا2Èتمعية الال

عناصــر  ) HRQOL ) Health related quality of lifeل مفXـوم نوعيـة ا��يـاة الـ��ية wـشم      
ف ال��ية والعالجية  �ا بaن 1فراد ضمن سياق الظر وال��ة واملرض، وoعتالل ال�J يتم اختبا ر
ناملتاحــة لXــم، ولقــد تطــو مفXــوم نوعيــة ا��يــاة الــ��ية 8ــ7 الثمانQنــات مــن القــر املاeــJK، لQــشمل  ر

 وا�2ــسدية، حيــث wــشمل ثالثــة مجــاالت  وعيـــة ا��يـــاة املـــؤثرة عSــ� öــ�ة الفــرد النفــسية،جوانــب ن
7p سيةQ7 : رئÉجتماo 2الÈ2008( ال��ة النفسية، وال��ة ا�2¥سية، وا, CDCM.(   
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 ):(Self-Esteemتقدير الذات 

لم أو من أسس       ينطلق السلوك roساrي من قاعده فكر$ھ وقناعات ومعتقدات، و�عت�o Uسال
قواعد �ذه ا��قيقة كما ركز ع�S بناء العقيدة 78 النفوس ^و�hـا املولـد 1ساLـJK للـسلوك والعمـل، 
̂ي يحقق �دفھ 78 ا��ياه و�و  ىال بد لإلrسان أن wستفيد من ^ل القو والطاقات ال�J و��hا هللا لھ 

ض، لــــذا عليـــھ أن ينظــــر ا�ـــ� القـــو الWامنــــة لديـــھ ومحاو o ه �ـــذه ىعمـــا ر ح ر �ا وتنميــــھ ر ولــــھ اســـ6ثما ر
ة 8ـــ7 العمـــل دو انتظـــار أوامـــر مـــن أحـــد نoبـــداع لديـــھ واملبـــاد r1ـــسان Ùيجـــاìي ذو تقـــدير الـــذات . ر

ىاملرتفــع ال wس6ــسلم لليــأس، وال يرíــ� لفــشل مXمــا ^ــان، فXــو يــر صــعوÍات ا��يــاه بوضــوح لكنــھ  ى
رBو yــــسد الطر$ــــق أمــــام أن الــــ�" فحكمتــــھ با��يــــاة. ىأقــــو مــــن أن تحبطــــھ أو تزعــــزع ثقتــــھ بنفــــسھ

  ).2017نصUa،" (الضعفاء بQنما يرتكز علhóا 1قو$اء ليصلوا ا�� القمھ

      و�عت�U تقدير الذات ومن أ�م املتغUaات ال�y Jساعد الفرد ع�S تحقيـق قـدر مناسب من ال��ة 
ــــن ا��اجــــــات 1ساســــــية  ) Maslow( النفــــــسية، وقــــــد اعت�ــــــU ماســــــلو  ا��اجــــــة إ�ــــــ� تقــــــدير الــــــذات مــ

جـــــر  زلإلrـــــسان، كمـــــا أشـــــار ر ـــا ) (Rogersو أل�ميـــــة تقـــــدير الـــــذات للفـــــرد 8ـــــ7 تحقيـــــق التوافـــــق والرضــ
8ـــ7 نظر$تـــھ ســـلم ا��اجــات ضـــمن ا��اجـــات الفرديـــة ) Maslow(النفــ»JK عندة،وقـــد صـــنفھ ماســلو 

 �Sجة تقدير الفرد لذاتھ تؤثر ع راملعنو$ة العليا Dعد ا��اجات 1ساسية وحاجة oنتماء، وaÍن أن د
ُلف جوانب ومجاالت حياتھ، و�عد احد Doعاد الXامة للBFصية، بل وأك��Uا ا�مية وتـأثUaا 8ـ7 مخت

نالـــسلوك، فـــال يمكـــن ان نحقـــق فXمـــا واíــــ�ا للBFـــصية او الـــسلوك roـــساrي بوجـــھ عــــام دو ان 
ً ً

ــا الوســـطية مفXــــوم تقـــدير الـــذات، حيــــث يـــر  ت " ىrـــشمل ضـــمن متغUaاتنــ ان تقـــدير الــــذات " رالبــــو
ا�ـ� ان تقـدير الفـرد لذاتـھ " جaـUجن " ل السمات وا�2وانـب الوجدانيـة للفـرد، كمـا wـشUa يدخل 78 ^

جــر ا�ــ� ان الــدافع oساLــJK لالrــسان �ــو تحقيــق  ا اساســيا 8ــ7 تحديــد ســلوكھ، و�ــشUa ر زيلعــب دو و
ً ً

ر
  .(Greenberg,2008)الذات وتحسيhiا 

 : والنظر>ات املفسرة لھ  تقدير الذات

اسة الBFصيات : )1947( ل��اجات KCسانية(Maslow)ماسلو      نظر>ة  رحيث اتجھ ماسو لد
اسـة أ�ـBاص أöـ�اء ومتـوافقaن  رoيجابية من الطبيعة ال�شر$ة، فقد قامت �ـذه النظر$ـھ عSـ� د
̂ي حيـث ركـزا 8ـ7  ومحققaن لذواhqم، وyعت�ـU �ـذه النظـرة معاكـسة لنظر$�ـJ التحليـل النفـ»JK والـسلو

اس�hم ع�S ا�2وانب املضطرÍة اسة الدافعية رد ر للنفسية ال�شر$ة، وقد قامت نظر$ة ماسلو ع�S د
للBFصية rÙسانية حيث اعتقد ماسلو أن rÙسان يمتلك عددا من ا��اجات الفطر$ة، وافUVض 
ـــا  ــــا، وإن DعــــــضXا أقـــــو مــــــن Dعـــــض فWلمـــ ــــ� أســــــاس قوhqـ ـــا عSـ ــا �رميـــ ـــذه ا��اجـــــات مرتبــــــة ترتQبـــ ىأن �ــ

̂انــت  تفعــت 8ــ7 التنظــيم ^انــت انخفــضت ا��اجــة 8ــ7 التنظــيم الXرمــي  لمــا ا رأك�ــU قــوة مــن غ�Uaــا، ̂و
جـة أك�ـU، فا��اجـات الـدنيا و1ساسـية 8ـ7 التنظـيم الXرمـي تماثـل  ̂انت ممÇaة لإلrسان بد رأضعف و

 ).2015أوشن ، ( تلك ال�J تمتلكXا ا��يوانات الدنيو$ة

نMــــ-غ     نظر>ـــة ن�ــــUغ حــــو محاولـــة د:)Rosenberg ) 1989 وز ر ر تــــدو أعمـــال ر لز و تقــــاء ر راســــة نمــــو وا
نسلوك تقييم الفرد لذاتھ، وذلك يWو من خالل املعايUa السائدة 78 الوسط oجتما7É لديـھ، واننـا 
عندما نتحدث عن التقدير املرتفع للـذات فـنحن rع�ـJ أن الفـرد يحVـUم ذاتـھ و$قيمXـا DـشWل مرتفـع، 

فــض الــذات أو عــدم الرضــا عhiــا، وا�ــ  Jع�ــw نمــا تقــدير الــذات املــنخفضQغ بالــدو الــذي ربUن�ــ رتم ر وز



 ناديا دمحم نصير. أ ذات لدى مرضى سرطان الثدي في مستشفى الجامعة االردنيةنوعية الحياة وتقدير ال
  د أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.أ
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íـــÜ العالقـــة بـــaن تقـــدير الـــذات وإطــــار 1ســـرة وأســـاليب  وتقـــوم بـــھ 1ســـرة 8ـــ7 تقـــدير الفـــرد لذاتـــھ و
   ).2010قطامي،( السلوك oجتما7É للفرد 

 أن تقــدير الــذات عنــد ســميث wعت�ــU مفXـــوم ):Cooper Smith) (1989(     نظر>ــة كــوªر ســميث 
ة الفـرد عSــ� نفـسھ متــضمنا oتجا�ـات ال�ــJ يــر متعـدد ا�2وانــب، وفـسره بانــھ ا ى��كـم الــذي يــصد ر

: لا�hا تصفة ع�S نحو دقيق، و$قسم yعبUa الفـرد ع�ـU تقـديره لذاتـھ ا�ـ� قـسمaن oو التعبaـU الـذاyي
̂ي صــفھ لXــا، والثــاrي التعبaــU الــسلو ك الفــرد لذاتــھ و وو�ــو ادا الــذي wــشUa ا�ــ� 1ســاليب الــسلوكية : ر

  ).2006ليندنفليد، ( الفرد لذاتھ ال�J تف�Ü عن تقدير

ا hاما �� نمو تقدير الذات حسب وج�ة نظر  hناك عدة عوامل تلعب دو
ً
   :كوªر سميث و��" ر

مقـدار oحVــUام واملعاملــة والتقبــل oجتمــا7É، وال�ـJ ت6ــسم باال�تمــام الــذي يمكــن أن  -
  .يحصل عليھ الفرد من قبل Ëخر$ن املXمaن 78 حياتھ

يقـاس النجـاح بالناحيـة ( ناصـب ال�ـJ شـغلXا 8ـ7 حياتـھ ال�ـJ يتمنا�ـا نجاح الفرد 8ـ7 امل -
 7Éجتماo املادية ومؤشرات التقبل.(  

مدى تحقيق طموح الفرد 78 ا�2وانب ال�w Jعت��Uا �امة بال¥سبة لھ، علما ان النجاح  -
ً

والــــسلطة ال يــــدركXا الفــــرد مباشــــرة ولكنــــھ يــــدركXا مــــن خــــالل �oــــداف ا�Bاصــــة والقــــيم 
 .ةالBFصي

ـــل مـــــن قيمتـــــھ؛ فXنـــــاك  - كيفيـــــة تفاعـــــل الفـــــرد مـــــع املواقـــــف ال�ـــــJ يتعـــــرض فhóـــــا للتقليــ
نأ�ـــBاص قــــد يكبتــــو أي تــــصرفات yـــشUa إ�ــــ� التقليــــل مــــن قيمـــ�hم مــــن قبــــل Ëخــــر$ن 8ــــ7 
ة عSـ� الـدفاع عـن  رالوسـط ا�Èـيط hvـم، اون6يجـة فـشلXم 8ـ7 الـسابق، حيـث تخفـف القـد

نــھ الBFــJKØ  رتقـدير الــذات مـن شــعو الفــرد بـالقلق كمــا yـسا ( زعده 8ــ7 ا��فــاظ عSـ� توا
2010 , Orth , Trzesniewski & Robins.(   

  Çaر سميث "        وقد مÍن من تقدير الذات �ما" ^وaن نوعaتقدير الذات ا��قيقي، و$وجد لدى : ب
ن با�hم ذو قيمة عاليھ، وتقدير الذات الدفا7É، و$وجد لدى oفراد الذين ال  و1فراد الذين wشعر

ــــاة ـــ7 ا��يــ ـــم قيمــــــة 8ـــ ن بـــــان لــــــQس لXـــ ن بقيمــــــة أنفــــــسXم أو الــــــذين wــــــشعر وwعرفـــــو وال wــــــشعر و أبــــــو ( ن
  ).2006عيد،

   :مكونات تقدير الذات zساسية     

وyع�ـــJ تمتــع املـــرء بالثقـــة بــالنفس وإيمانـــھ بأنـــھ قــادر عSـــ� التكيـــف : الكفــاءة الذاتيـــة -
 . والتعامل مع التحديات oساسيھ ال�J تواجXھ 78 ا��ياة

ا yع�J أساس:قيمة الذات   -
ً

ط وان يWو لديھ شعو  ر قبو املرء لنفسھ من غUa شر نو ل
 .بأنھ wستحق ا��ياة وجـدير أن يحيا�ا بالسعادة، أي لھ شأن وأ�ميـة 78 ا��ياة

  وyعت�U ^ل من الكفاءة الذاتيھ، وقيمة الذات �م من يجعـل املـرء wـشعر بالرضـا عـن نفـسھ           
)2010, Orth, at all .(  
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  :التعر>فات املفاhيمية وCجرائية

  ):Breast Cancer(سرطان الثدي 

م خبQث wس�ب نموا غaـU طبي�ـy    )2014 ( 7عرف جمعية السرطان oمر$Wي  سرطان الثدي بأنھ و
ً

ر
  .�Bاليا الثدي

  ):Quality of Life(نوعية ا��ياة 

اك ): Quality of life(ة نوعيـة ا��يــا) WHO, 2018(عرفـت منظمـھ الــ��ة العامليـة        ربأ�hــا أد
ÍطXــا مــع أ�دافــھ ا�Bاصــھ  ،رالفــرد ملواقفــھ 8ــ7 ا��يــاة 8ــ7 ضــوء الثقافــة والقــيم ال�ــw JعــQش فhóــا، و

ـــھ ـــھ،وا�تماماتــ ــــرد، وتوقعاتــ ــــسدية للفـ ــــة النفـــــسية وا�2ـ ــــأثر با��الـ ــــو يتــ  وìعالقاتــــــھ ، ومعتقداتـــــھ، و�ـ
  .oجتماعية

جــة ال�ــJ يحــ      رو�عــرف إجرائيــا بأنــھ الد
ً

اســة  رصل علhóــا املفحــوص عSــ� املقيــاس املــستخدم 8ــ7 الد
، (Flanagan, 1970)نالــذي أrــشأه 8ــ7 جــو فالناغــان ) QOLS(ا��اليــة و�ــو مقيــاس نوعيــة ا��يــاة 

) Burckhardt & Anderson, 2003(قام ^ل من  لالستخدام 78 مجموعات 1مراض املزمنة، والذي
بإختبــار ا�Bــصائص الــسWومUVية لــھ، والــذي قامــت بإعــادة تطــو$ره وانتاجــھ مــن جديــد، حيــث قامــا 

اسة ا��الية دنية ألغراض الد o ئةQعر$بة للبyجمتھ وUVرالباحثة ب   .ر

  ):Self esteem(تقدير الذات 

       Jـــصية ال�ـــBFـــوم تقـــدير الـــذات مـــن الناحيـــة النفـــسية إ�ـــ� تلـــك الـــسمة أو الـــصفة الXمف Uaـــشwُ
UVا تــرتبط باح� اتــھ، حيــث ينــدرج تحــت �ــذا املفXــوم ريمتلكXــا الــBFص وال�ــJ بــدو رامــھ لنفــسھ ومXا

العديـــد مـــن املعتقـــدات ا�Bاصـــة بـــالنفس، بمـــا فhóـــا املـــشاعر، والـــسلوك، وكـــذلك oقتنـــاع بـــاملظXر 
ة الفرد  ¿7، ومن ا�2دير بالذكر أن ذلك يحقق حالة من oستقرار الدائم لدى صاحبھ، وقد را�Bا ر

ّ

ب عSــ� الــرفض، وتحديــد نقــاط القــوة ومــواطن ا رلــضعف لديــھ والتــأقلم معXــا، والتعــاwش مــع التجــا
ة ع�S التعبUa عن الذات  رالسQئة، وأخUaا القد

ً
  .(Cherry,2017)وoحتياجات الBFصية 

جة ال�J يحصل علhóا املفحوص ع�S مقياس تقدير الذات لديال ^وليتا        رو�عرف إجرائيا بأنھ الد
ً

)Dela Coleta,2010 (Vاســة والــذي قامــت الباحثــة ب دنيــة لي6ناســب والد o ئــةQعر$بــھ للبyجمتــھ وUر ر
 .ا��الية

اسة اسة ا��الية �� ضوء ا��دود وا¯�ددات qتية  :رحدودالد   :رتحددت الد

اسة ا��الية عÙ �Sناث املصابات Dسرطان الثدي ممـن يـراجعن :  ا��دود ال±شر>ة- رستقتصر الد
دنية من املم/ قسم سرطان الثدي o اشميةرمس6شفى ا�2امعةXدنية ال   . رلكة 1

ام الثدي 78 محافظة العاصمة عمان:  ا��دود امل^انية- دنية قسم او o رمس6شفى ا�2امعة   .ر
  .2020/2021العام :  ا��دود الزمانية-
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اسة  :رمحددات الد

اسة، باإلضافة إ�� صدق  اسة ع�S أدوات الد اسة بمدى استجابة أفراد الد رتتحدد نتائج �ذه الد ر ر
وناوثبات 1د مة ^و اسة، وذلك 78 ظل أ روات املستخدمة 78 الد ز  .ر

اسات السابقة   :رالد

اســات ال�ــ� بحثــت ا��وانــب النفــسية املرتبطــھ بــالتكيف النفــ�&�،  روفيمــا يwــ� عــرض لــبعض الد
  .ونوعية ا��ياة، وتقدير الذات لدى مر'&% السرطان مرتبة من zقدم اz klحدث

اسات ال�� تناولت متغ.- نوع رأوال الد
ً

  :ية ا��ياة

اسـة التكيــف النفـ»JK وعالقتــھ بـالقلق وoكتئــاب والــ��ة  ) Johanson ,2011( وقـام  ن بد روآخــر و
اســة أجر$ـت 8ــ7  راملرتبطـة بنوعيــة ا��يـاة لــدى مرeـdK ســرطان ا��نجـرة 8ــ7 داخـل املس6ــشفى، وpـ7 د

س مر$ـــضا مـــن ســرطان ا��نجـــرة Dعــد ســـنة مـــن العــالج باســـتخدام مقـــايQ) ٩٥(الــسو$د، وتـــم تقيــيم 
وÍية ألبحاث السرطان  ) mini MAC scale( التكيف   ( EORTC QLQ -C30( رومقياس املنظمة 1و

اســة ان �نــاك عالقــة بــaن  ) QLQ - H & N35) و  ̂انــت نتــائج الد رومقيــاس القلــق وoكتئــاب، و
اســتجابات التكيــف والقلــق وoكتئــاب والــ��ة املرتبطـــة بنوعيــة ا��يــاة وفــرص ا��يــاة الـــضعيفة 

Uaشy د ̂ان  ر أن التقييم النف»JK والعق7S يجب أن يحدد خالل مراحل التخطيط للعالج والتأ�يل، و
ـان اسـتخدام اسـتجابات  ح القتاليـة عSـ� مقيـاس التكيـف النفـ»JK، ̂و والفعل 1ك�U شيوعا �و الـر
تباطيـــة أن املرeـــw dKـــستخدمو  o ـــرت التحلـــيالتXر الوقـــت، وأظ نالتكيـــف مـــستقرا rـــس�يا مـــع مـــر ر و

و1فWـار roـشغال بـالقلق أك�ـU مـن اسـتجابات القلـق وoكتئـاب )  ميئـوس منـھ -عاجز (ت استجابا
و8ــــ7 ا��ــــاالت امليئــــوس مhiــــا واملراحــــل املتقدمــــة مــــن املــــرض ^انــــت ســــتجابات املرeــــdK عSــــ� مقيــــاس 

  ).Johanson , et al . , 2011. ( التكيف yع�U عن ال2ãز واليأس ونوعية ا��ياة السQئة

ـــد ـــة العـ اسـ ال�ــــJ ســــعت للكــــشف عــــن أثــــر التكيــــف النفــــ»JK وضــــغوط مــــا Dعـــــد  ) 2015( وان رو8ــــ7 د
مـhiم مـصابة Dـسرطان  ) 75( امـرأة  ) 150( يالصدمة وا��ياة الXانئة، لـدى عينـة مقـسمة بال6ـساو 

ق  ) 75( الثدي،  اجXـن وÍنـاhqن 8ـ7 ا�2زائـر، و أظXـرت النتـائج وجـود فـر ̂انو مع أز وغUa مصابات، و و
اسـة إ�ـ� اســت¥تاج ذات داللـھ إحـصائية  ربـaن املــصابات وغaـU املـصابا Dـسرطان الثــدي ، و�Bـصت الد

تفـاع  رمفاده أن إصابة ال¥ساء Dسرطان الثدي أدى إ�� انخفاض التكيف النف»JK وا��ياة الXانئة وا
نھ بال¥ساء غUa املصابات   .رضغط ما Dعد الصدمھ لدhjن مقا

ن Chambersىوأجــــر  ات ن) 2017(و وآخــــر اســــة لوصــــف مــــسا رد ـــاة ر وعيــــة ا��يــــاة والرضــــا عــــن ا��يـ
والتكيف النف»D JKعد العالج للمرdKe الرجال املصابaن Dسرطان ال�Uوستات، ع�S عينة تWونت من 

لممن �Bصوا باملرض، ع�S مرحلة ستة سنوات، تم خاللXا تقييم تقر$ر ذاyي حو نوعيـة  ) 1064(
ـــيم الوظــــائف ا� ـــ»JK والقلــــق وتقيـ ـــا والتكيــــف النفـ 2ــــسدية وا�2¥ــــسية للمرeــــdK، ا��يــــاة والرضــــا عhiـ

ت نتـــائج  ̂انــت النتـــائج yـــشUa إ�ـــ� نوعيـــة ا��يـــاة الـــسQئة ا�ـــ� العمـــر والتعلـــيم والـــدخل 1قـــل، وأشـــا رو
ات النفـــسية ت¥بـــأت  رالرضـــا عـــن ا��يـــاة إ�ـــ� 1عمـــار الـــصغUaة وانخفـــاض الـــدخل، ومـــن حيـــث املـــسا

ر الوقت خالل مراحل العالج، واست¥تجت ا اسة بأ�hا أفضل مع مر والد اسـة بـأن خـالل مراحـل ر رلد
ـــان �نـــاك تحــسن 8ـــ7 مــستو$ات نوعيـــة ا��يــاة والرضـــا عـــن  العــالج عSـــ� املــدى املتوســـط والطو$ــل ̂و
ا مختلفـــة 8ـــ7  را��يــاة والتكيـــف النفـــ»JK، وأن العمــر والعوامـــل oجتماعيـــة وoقتــصادية تلعـــب أدوا

اسة ل·�اجة rسب البقاء ع�S قيد ا��ياة للمرdKe املصابaن وتز$د ايجابيا مع الوقت، ر و�Bصت الد
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ىإ�ـ� تقيـيم مـسار حيــاة الرجـل، باإلضـافة إ�ــ� Ëثـار ا�2ان�يـة للعـالج عنــد التخطـيط ملـستو الرعايــة 
   ).Chambers , et al. , 2017( وجودة البقاء ع�S قيد ا��ياة قبل Ùصابة باملرض 

اســـة قامـــت hvـــا  ̂انـــت hqـــدف إ�ـــ� معرفـــة مـــدى تفاعـــل ا) ,Maly 2001(ر8ـــ7 د  Jا ال�ـــ ملر$ـــضة مـــع طبي�hـــ
ـــوفUa الطبQــــب للمعلومــــات والــــدعم العــــاطفي للمر$ــــضة املتقدمــــة 8ــــ7 الــــسن  وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتـ
وحديثـة ال6ـBFيص وا�ـ� yعز$ـز نوعيـة ا��يـاة لـدى مر$ـضة سـرطان الثـدي وذلـك مـن خـالل تحـسaن 

اســة إ�ــ� تقيــيم خ�ــUة مر $ــضات رالــدعم العــاطفي وoجتمــا7É واملعر8ــ7 عنــد ال6ــBFيص، و�ــدفت الد
ســـرطان الثـــدي لـــدى املـــسنات فيمـــا يتعلـــق با��اجـــات النفـــسية واملعرفيـــة والـــ��ية الناجمـــة عـــن 
ال6ــBFيص وفيمــا إذا تمــت تلبيــة تلــك oحتياجــات مــن قبــل الطبQــب، وكــذلك كيــف تــرتبط ا��الــة 

جة ال�J تلJÄ �ذه oحتياجات حيث ^ان من نتائجXا التأكيد ع�S وجود اختالف كبUa . رال��ية بالد
ه الفعل لدhjن حيال الBF6يص  ربaن املر$ضات املسنات والشابات فيما يتعلق بتقديم ^ل مhiن دو
اســـة تفXمـــا تفـــصيليا لتجرÍـــة املـــرض  رومعرفـــة مـــا يUVتـــب عليـــة بال¥ـــسبة للمعا�2ـــة وÍـــذلك وفـــرت الد
ســـات ا��يـــاة اليوميـــة  روأكـــدت عSـــ� إجـــراء تـــداخالت تفاعليـــة مـــن املمكـــن تطبيقXـــا DـــسXولة 8ـــ7 مما

2È النفـسية والعاطفيـة وتـوفر dKـeوادر الطبيھ لتخاطب احتياجات �ؤالء املرWا�7 الÍتمع 1طباء و
جـــة مـــن الفعاليـــة املرجـــوة 8ـــ7 ا��فـــاظ عSـــ�  رلXـــم قاعـــدة للمعا�2ـــة الـــسر$ر$ة املـــستقبلية القـــdKØ د

  .ال��ة أو تحسيhiا وكذلك من نوعية أو جودة ا��ياة لدى املسنات 78 التدبر وسرطان الثدي

نك 78 الواليات املتحدة 1مر$كيــة قام اسـة الـدعم oجتمـا7É وعالقتـھ  ) Kroenke , 2013( و كر ربد
بنوعية ا��ياة لدى مر$ضات سرطان الثدي، وذلك للتعرف ع�S كيفيـة تـأثUa العالقـات oجتماعيـة 

اسـة مـن  سـيدة مـصابة ) 3139(رع�S نوعية ا��ياة لـدى مر$ـضات سـرطان الثـدي، تWونـت عينـة الد
اســة أن الــسيدات املنعـزالت اجتماعيــا لــدhjن تــدن 8ــ7 مــستو Dـ ىسرطان الثــدي، وأظXــرت نتــائج الد ً

ر
ــــراض  جــــــود أعــ ـــاة oجتماعيــــــة، والــــــ��ة ا�2ــــــسدية، و ــــاة، وا��الــــــة العاطفيــــــة، وا��يـــ ونوعيـــــة ا��يــ
ت النتــــــائج أا�ــــــ� أن  نــــــة بالــــــسيدات املتWــــــامالت اجتماعيـــــا، وأشــــــا رســـــرطان الثــــــدي DــــــشWل أك�ـــــU مقا ر

ً

o اتWعــــد مرحلــــة الــــشبD ـــاة عاليــــة جتماعيــــة الكبaــــUة والــــدعم oجتمــــا7É الكبaــــU تــــرتبط بنوعيــــة حيـ
  .الBF6يص Dسرطان الثدي

عطــــوط  ـــة hqــــدف ا�ــــ� التعــــرف ا�ــــ� نوعيــــة ا��يــــاة لــــدى املرeــــdK  ) 2014( زو8ــــ7 ا�2زائــــر، قــــام  اسـ ربد
eـdK الــذين ىاملـزمنaن وعالق�hـا بـبعض املتغaـUات، hvـدف الكـشف عــن مـستو نوعيـة ا��يـاة لـدى املر

مـhiم ^ـانو مــن  ) 100( مفحــوص،  ) 200( عSــ� عينـة مـن . نwعـانو مـن أمـراض مزمنــة مثـل الـسرطان
من غUa ذلك من oمراض املزمنھ، باستخدام مقياس نوعيـة ا��يـاة مـن  ) 100( مرdKe السرطان و

اســة أن مرeــdK الــسرطان wعــانو مــن مــستو ىإعــداد منظمــة الــ��ة العامليــة، وأظXــرت نتــائج الد ن  ر
  .حياة منخفض 

اسات ال�� تناولت تقدير الذات رثانيا الد
ً

:  

اسـة �ـدفت إ�ـ�  ) Stieglis, Hagedoorm, Sanderman Van, Buunk & Van, 2003  ( قــام ربد
نـة مفــا�يم املرeــdK عــن التفــاؤ والــسيطرة وتقــدير الــذات مــن املــصابaن بالــسرطان ا��ميــد 8ــ7  لمقا ر

ة عند املBFصaن بالسرطان ا�BبQث، وأثر�ا عo �Sكتئاب، مراحلھ اBÈتلفة، مع املفا�يم املوجود
ك مـن املـصابaن بالـسرطان ا��ميـد 8ـ7 مراحلـھ اBÈتلفـة كمجموعـة ) 67(ع�S عينة تWونت من  رمشا
ك مــن املــصابaن بالــسرطان ا�BبQــث ) 50( مجموعــة ثانيــة تWونــت مــن  أو�ــ�، وقــد تــم اختيــار . رمــشا
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قام املرdKe بتعبئة إس6بانة قبل تلقhóم العالج Ùشعا7É 1و�7،وìعد أسبوعaن، ثم Dعد ثالثة حيث 
اسـة إ�ـ� أن املرeـdK املـصابaن بالـسرطان ا��ميـد . أشXر من العالج باألشـعة ت نتـائج الد رحيـث أشـا ر

ا 78 مستو$ات من التفاؤ وتقدير الذات أع�S من أفراد ا2Èموعة الثانية املWونة من  لمر املـصابaن و
ق بaن ا2Èموعات فيما يتعلق بالسيطرة. بالسرطان ا�BبQث ت النتائج إ�� عدم وجود فر وكما أشا . ر

تبط املفXوم املتدrي للسيطرة بأعراض oكتئاب    .روإ

اسـة (langeveld , Grootenhuis , Voute , De Haan, Van, De Bos, 2004)وقـام  ل حــو ربد
ا ســـلبية طو$لـــة yـــBFيص Ùصـــابة بالـــسرطان يـــؤدي لظXـــ و إضـــطرابات نفـــسية شـــديدة و$VـــUك آثـــا

ً
ر ر

1مد، وتم فhóا تقو$م نوعية ا��ياة وتقدير الذات والXموم عند الشباب الذين شفوا من السرطان 
نة مع مجموعة من الشباب الـذين لـQس لـدhjم yـBFيص بمـرض الـسرطان . ر78 مرحلة الطفولة مقا

اسة من مجموعتaن 1و�� ك نجـوا مـن سـرطان 8ـ7 مرحلـة  ) 400(  مWونة مـن رتWونت عينة الد رمـشا
�م مـا بــaن  مـhiم ^ــان Ùنــاث، أمـا ا2Èموعــة الثانيــة ) 45(% ســنة  ) 49-16( رالطفولـة، وتVــUاوح أعمــا

�م  ) 560( فقـــد تWونـــت مـــن  ك لـــQس لــــدhjم ســـUaة مرضـــية بمـــرض الـــسرطان، تراوحـــت أعمــــا رمـــشا ر
̂انــــت مـــــن Ù % ) 55 ) ( 53-16( مــــابaن  ـــق مــــhiم  اســـــة تــــم تطبيــــق مقيــــاس القلــ رنــــاث، و8ــــ7 �ــــذه الد

ن�ــــUغ لتقـــدير الــــذات ت النتـــائج أن لــــدى Ùنـــاث 8ــــ7 مجموعـــة النــــاجaن مــــن . وزومقيـــاس ر رحيـــث أشــــا
ـــر أن Ùنــــاث  رســــرطان الطفولــــة إ�تمامــــات متعلقــــة بالــــسرطان أكثـــــر مـــــن الــــذ^و النــــاجaن وقــــد ظXـ

ه كمتنÄـJء بنوعيـة سـQئة مـن نيظXر مشكالت 78 الـ��ة و wـ§2لن تقدير ذات متدrي يم ركـن اعتبـا
داد القلق مع التقدم 78 العمر لكال ا�2¥سaن    .زا��ياة لدى الناجaن مـن الـسرطان وقد ا

اسة  ال�J �دفت عن الكشف عن rسبة تقدير  ) Terra FD  ،Nogueira DA  ،Leite MA 2015( رد
جود عالقة بaن تقدير الذات ىالذات لدى مر$ضات السرطان ا�Bاضعaن للعالج الكيماو ومعرفة و

ولتحقيـق �ـذا الXـدف تـم تطبيـق مقيـاس ). 156(ىوأى متغUaات مستقلة أخر ع�S عينة تWونـت مـن 
تفـاع 8ـ7 ال¥ـسبة 8ـ7 املرeـdK الـذين wعـانو مـن انخفـاض 8ــ7  ت النتـائج لوجـود ا نتقـدير الـذات، وأشـا ر ر

تظXـر أي متغaـUات مـستقلة تقدير الذات، وìعضXم أظXر تقديرا متوسطا أو منخفضا للذات، ولـم 
تباطات كبUaة مع rسبھ تقدير الذات لدhjم   .را

اسات السابقة   :رالتعقيب عkw الد

ـــــــع ـــاة مـ ــــة ا��يــــــ ــــــ- نوعيـــــ اســــــــة مـــــــــن حيـــــــــث متغ.ــ ـــــذه الد ــــھ hــــ ــــت ن�يجـــــ ــــــة : روأتفقــــ اســـ ــــة د رن6يجـــــ
Chambers,2017)( وســـتات جـــاءو بمـــستو نوعيـــة حيـــاةUســـرطان ال� dKـــeت ا�ـــ� ان مر ى وال�ـــJ اشـــا ر

اســــة متوســــط، واتفقـــــت ا ريــــضا مـــــع ن6يجـــــة د
ً

)2001 Maly, ( ـــــصاتBFـــــ� عينـــــھ مــــن املـــــسنات املSع
  Dسرطان الثدي،

اســـة اســـة ^ـــل مـــن : مـــن حيـــث متغ.ـــ- نوعيـــة ا��يـــاة مـــع روأختلفـــت ن�يجـــھ hـــذه الد رن6يجـــة د
)2011, Johanson ( dKeا مرhóس�� ال�ىحيث أظXرت مستو منخفض لنوعية ا��ياة ال�w JعQشXا و

اسة العـدوان سرطان ا��نجره 78 السو$د، جھ متوسطھ 78 د ر وأيضا جاءت rسبة نوعية ا��ياه بد ر
ً

عطـــوط ) 2015( اســـة  زللمـــصابات Dـــسرطان الثـــدي 8ـــ7 ا�2زائـــر، واختلفـــت مـــع ن6يجـــة د ان ) 2014(ر
اسـة  جـة منخفظــھ لنوعيـة ا��يــاه لـدى اöــ�اب oمـراض املزمنــھ، ود رلـدhjم د  (Kroenke, 2013)ر

ايـــضا جــــاءت ال¥ـــسبة 8ــــ7 تـــدrي rــــسبة نو
ً

عيــــة ا��يـــاة ملرeــــdK الـــسرطان الثــــدي 8ـــ7 الواليــــات املتحــــدة 
 oمر$كية
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اسة ^ل من :واتفقت الن�يجة من حيث متغ.- تقدير الذات مع  ,Stieglis, Hagedoorm (ر د
Sanderman Van, Buunk & Van, 2003 (  نaـسبة تقــدير الــذات لــدى املــصابr جـاءت ان Jوال�ـ

  .̂انت متوسطةبالسرطان ا��ميد 78 مراحلھ اBÈتلفة 

ــــن حيـــــث متغ.ـــــ- تقـــــدير الــــــذات مـــــع ــــت hـــــذه الن�يجـــــة مــ اســـــة: وأختلفـ  , langeveld(رد
Grootenhuis , Voute , De Haan, Van, De Bos  2004 (  يrـسبة تقـدير ذات متـدr ـ2لت� Jوال�ـ

اسة   2015(رلدى املصابaن بالسرطان 78 مرحلھ الطفولة والشباب وتم شفا�hم مhiا Dعمر مبكر، ود
Terra FD,  Nogueira DA, Leite MA,(   جـة متدنيـة مـن تقـدير الـذات اسـة د رأظXـرت ن6يجـھ الد ر

اســة   ، أمــا 8ــ7 د رلــدى املرeــdK ا�Bاضــعaن للعــالج الكيمــاو فجــاءت ) Kapogiannis et al ,2017(ي
ىrـــسبة تقـــدير الـــذات مرتفعـــة لـــدى املـــصابات Dـــسرطان الثـــدي و�عـــز ذلـــك ا�ـــ� oنخفـــاض 8ـــ7 عـــدد 

 .مر$ضة) 30(ع�S العينھ حيث طبقت 

أوال
ً

اسة:    : رمن�¹ية الد

تبــاطي  o ¨اســة املــن� راسـتخدم 8ــ7 �ــذه الد ى، إذ تــم استقــصاء مــستو (Relational Design)ر
8ـــ7 مس6ـــشفى ا�2امعـــة والعالقـــة بيhiمـــا نوعيـــة ا��يـــاة وتقـــدير الـــذات  لـــدى مرeـــdK ســـرطان الثـــدي 

دنيــة oس نوعيــة ا��يــاة وتقــدير الــذات وال�ــ، رQتــم تطو$ر�ــا ولتتوافــق مــع أ�ــداف مــن خــالل مقــاي J
اسة من قبل الباحثة   .رالد

ثانيا
ً

اسة وعينfgا:    : رمجتمع الد

اسة   :رمجتمع الد

اسة  رتWو مجتمع الد مر$ضات سرطان الثدي اللواyي يراجعن قسم سـرطان الثـدي من ن
دنيــة والبــالغ عـــدد�ن  o مر$ــضة واملــ§2الت 8ــ7 �ــ2الت مس6ـــشفى ) 7316(ر8ــ7 مس6ــشفى ا�2امعــة

دنية 78 العـام ا� وتـم تـم اعتمـاد �ـذه البيانـات مـن الـ§2الت ا�Bاصـة بمس6ـشفى ) 2021(ر2امعة 1
دنية   .را�2امعة 1

اسة   رعينة الد

اســة مــن  �ن مــن خــالل الطر$قــة املتQــسرة ) 371(رتWونــت عينــة الد مر$ــضات مــن رمر$ــضة تــم اختيــا
دنيـــة الراغبــات 8ـــ7 ســرطان الثــدي اللـــواyي يــراجعن قـــسم ســرطان الثـــدي 8ــ7 مس6ـــشفى ا�2امعــة o ر

اسة %) Ù)5جابة ع�S فقرات oست�يان، ل6شWل العينة ما rس�تھ    رمن مجتمع الد

اسة   :رأدوات الد

أوالمقياس نوعية ا��ياة
ً

:  

اســــة ا��اليــــة مقيـــاس مــــستو نوعيـــة ا��يــــاة   ت الباحثــــة ألغـــراض الد ىطـــو ر ، الــــذي )QOLS(ر
 خدام 8ـ7 مجموعـات 1مـراض املزمنـة، والـذي، لالسـت(Flanagan, 1970)نأrـشأه 8ـ7 جـو فالناغـان 

بإعــادة تطــو$ره وانتاجــھ مــن جديــد، حيــث قامــا ) Burckhardt & Anderson, 2003(قـام ^ــل مــن 
  .بإختبار ا�Bصائص السWومUVية



 ناديا دمحم نصير. أ ذات لدى مرضى سرطان الثدي في مستشفى الجامعة االردنيةنوعية الحياة وتقدير ال
  د أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.أ
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اسة ا��الية   :رإجراءات استخدام املقياس للد

 Dعــض الـــصياغات بمـــا ترجمــة فقـــرات املقيــاس مـــن اللغــة ÙنجلÇaيـــة للغــة العرÍيـــة، مــع yعـــديل: أوال
  .يتوافق مع �öة الUVجمة

ثانيـــا
ً

شـــاد النفـــ»JK والUVبـــو للقيــــام :  o 7يــــة وأســـتاذ 8ـــÇaنجلo ـــ� مخـــتص باللغـــةSيعـــرض املقيـــاس ع ر
 لفقرات املقياس من اللغة العرÍية إ�� (Reverse Translation)بإجراء الUVجمة العكسية 

ت املقيـاس املUVجمـة وفقـرات املقيـاس اللغة oنجلÇaيـة وذلـك لتحديـد oخـتالف بـaن فقـرا
7S1ص.  

ثالثــا
ً

شــاد النفــ»JK والUVبــو وعلـــم :  o 7س 8ــ� يعــرض املقيــاس عSــ� مجموعــة مــن أعــضاء �يئــة التــد ر ر
دنيــــة، وذلــــك للتأكــــد مــــن  رالـــنفس الUVبــــو والقيــــاس والتقــــو$م مــــن أســــاتذة ا�2امعــــات 1 ي

qاحـــــاUVم واقhqــــو يالـــــصدق الظـــــا�ر للمقيـــــاس، وذلـــــك إلبـــــداء مالحظـــــا لhم وyعـــــديالhqم حـ
فقرات املقياس من حيـث مـدى مالءمـة صـياغ�hا اللغو$ـة، ومـدى مالءمـة الفقـرات لعينـة 

اسة، ومدى انتما�hا وتمثيلXا ملستو نوعية ا��ياة ىالد   .ر

نوتبعا ملالحظات واقUVاحات �2نة التحكيم، قامت الباحثة باإلبقاء عD �Sعض الفقرات دو yعديل،  ً

رات وت�ـسيطXا، واســ6بدال الWلمـات غaــU الواíـ�ة مــن حيــث وإعـادة صــياغة Dعـض الفقــ
املع�d بWلمات أخر أك�U وضوحا
َ

  .ى

ا اDعـــ
ً

تھ الhiائيـــة مـــن : ر رتWـــو املقيـــاس 8ـــ7 صـــو ىفقـــرة تـــضمنت مـــستو نوعيـــة ا��يـــاة، وتVــــUاوح ) 16(ن
جـــة متوســــطة، (Ùجابـــة عSـــ� فقــــرات املقيـــاس بــــaن  جـــة كبaــــUة، بد جـــة كبaـــUة جــــدا بد ربد ر ر

ً

جة قليلة،  جة قليلة جداربد بد
ً

جات التالية ع�S التوا�7 ) ر  -  2 – 3 – 4  – 5(روتقابلXا الد
جات التالية ع�S التوا�7 ) 1  2 – 1(رللفقرات Ùيجابية أما الفقرات السلبية فتقابلXا الد
– 3 – 4 – 5.(  

  : استخرجت دالالت الصدق بطر$قتaن �ما:صـدق الــمقــيــاس

 :صدق ا¯�كم.ن  - أ
شــــاد النفــــ»JK والUVبــــو وعلــــم تــــم عــــرض oختبــــار o ن مــــن قــــسمaكمــــ�Èــــ� مجموعــــة مــــن اSي ع ر

النفس، وذلك ل·�كم ع�S مدى مالءمة فقراتھ للمستجيبات، ومــدى وضــوح لغتـــھ، وفاعليـة بـدائل 
ـــبة عــــدد�ا، ومــــدى تــمثــــــيلXا لنوعيــــة ا��يــــاة ال�ــــJ وضــــعت لقياســــXا، وقــــد تــــم 1خــــذ  فقراتــــھ، ومناسـ

  .وإجراء التعديالت املطلوÍةبمالحظات ا�Èكمــيــن 

 :صدق ال=-جمة  - ب

عــرض املقيــاس عSــ� مختــصaن باللغــة oنجلÇaيــة والعرÍيــة، وعSــ� محكمــaن إختــصاص  تــم
 لفقــرات املقيـــاس مـــن اللغـــة (Reverse Translation)يعلــم نفـــس ترÍـــو إلجــراء الUVجمـــھ العكـــسية 

املقياس املUVجمـة وفقـرات املقيـاس العرÍية إ�� اللغة oنجلÇaية وذلك لتحديد oختالف بaن فقرات 
7S1ص.  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

457 

�  - تwساق الداخp� صدق: 

اسـة ) 30(تم تطبيق املقياس ع�S عينـة اسـتطالعية مWونـة مـن  رمـستجيبة مـن خـارج عينـة الد
 Üíلية للمقياس، و$وWجة ال تباط فقرات املقياس بالد رومن داخل ا2Èتمع ثم تم حساب معامل ا ر

  :قيم تلك املعامالت) 6(لا�2دو 

  -:ـبــات الـمـقــيــاسث

ـــق مــــن ثبـــــات مقيـــــاس نو ـــق عيــــة تــــم التحقــ ا��يـــــاة بطر$قــــة التجزئـــــة النـــــصفية حيــــث تـــــم تطبيــ
اســـة مWونـــة مـــن  ّاملقيـــاس عSـــ� مجموعـــة مـــن خـــارج عينـــة الد مـــستجيبة، ومـــن ثـــم تـــم حـــساب ) 30(ر

جة الWلية  اسة كWل، حيث بلغت قيمتھ للد رمعامل جتمان لتـقـديــراتـXــم ع�S أداة الد   ).0.80(ر

نباخ ألفا،    ووتم أيضا حساب معامل الثبات بطــر$ـقة yoساق الداخ7S حسب معادلة كر
ً

جة الWلية    ).0.81(رحيث بلغت قيمتھ للد

  :مقياس تقدير الذات

ـــة مقيــــاس مــــستو تقــــدير الــــذات وفــــق ا�Bطــــوات  اســــة ا��اليـ ـــة ألغــــراض الد ت الباحثـ ىطــــو ر ر
  -:التالية

والــذي قامـت الباحثــة  )Dela Coleta,2010(لـديال ^وليتـا لــذات تـم اسـتخدام مقيــاس تقـدير ا: أوال
اسة ا��الية دنية لي6ناسب والد o ئةQعر$بھ للبyجمتھ وUVرب  .ر

اسة ا��الية   :رإجراءات استخدام املقياس للد

ــــع yعــــــديل Dعــــــض : أوال ـــة العرÍيــــــة، مــ ـــة ÙنجلÇaيــــــة للغـــ ــــاس مــــــن اللغـــ ترجمــــــة فقــــــرات املقيــ
  .لUVجمةالصياغات بما يتوافق مع �öة ا

ثانيــا
ً

 : JK«شــاد النفــ o 7يــة، وأســتاذه 8ــÍيــة والعرÇaنجلo ن باللغــةaــ� مختــصSرعــرض املقيــاس ع
 لفقـــرات املقيـــاس مـــن اللغـــة (Reverse Translation)يوالUVبـــو للقيـــام بـــإجراء الUVجمـــة العكـــسية 

فقـرات املقيـاس العرÍية إ�� اللغة oنجلÇaية وذلك لتحديد oختالف بaن فقرات املقياس املUVجمـة و
7S1ص.  

ثالثــا
ً

شـــاد النفــ»JK والUVبـــو :  o 7س 8ــ� يعــرض املقيـــاس عSــ� مجموعـــة مــن أعـــضاء �يئــة التـــد ر ر
دنيـة، وذلـك للتأكـد مـن الـصدق  روعلم النفس الUVبو والقياس والتقـو$م مـن أسـاتذة ا�2امعـات 1 ي

لالظـــا�ر للمقيـــاس، وذلـــك إلبـــداء مالحظـــاhqم واقUVاحـــاhqم وyعـــديالhqم حـــو فقـــ رات املقيـــاس مـــن ي
ـــا  اســـــة، ومــــدى انتما�hــ رحيــــث مـــــدى مالءمــــة صـــــياغ�hا اللغو$ــــة، ومـــــدى مالءمــــة الفقـــــرات لعينــــة الد

  .ىوتمثيلXا ملستو تقدير الذات

نوتبعـا ملالحظـات واقUVاحـات �2نــة التحكـيم، قامـت الباحثـة باإلبقــاء عSـ� Dعـض الفقــرات دو  ً

ل الWلمـــات غaـــU الواíـــ�ة مـــن حيـــث yعــديل، وإعـــادة صـــياغة Dعـــض الفقـــرات وت�ـــسيطXا، واســـ6بدا
املع�d بWلمات أخر أك�U وضوحا
َ

  .ى
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ة مخــتص 8ــ7 القيــاس والتقــو$م حــو ســلم Ùجابــة الــذي يمكــن اســتخدامھ مــع  لوتمــت اس6ــشا ٍ ر
ىمثــل �ــذا النـــوع مــن املقـــايQس اBÈصــصة لXـــذا املــستو مــن املـــستجيبات، حيــث أشـــار إ�ــ� إمWانيـــة 

جــة متوســطة، (ن ناســتخدام مقيــاس ليكـــــرت خماLــJK يتWــو مــ جــة كبaــUة، بد جــة كبaــUة جــدا بد ربد ر ر
ً

جة قليلة جدا جة قليلة، بد بد
ً

ر   ).ر

اDعا
ً

تھ الhiائية من : ر رتWو املقياس 78 صو ىفقرة تضمنت مستو تقدير الذات، وتUVاوح ) 15(ن
جـة قليلـة، (Ùجابة ع�S فقرات املقياس بـaن  جـة متوسـطة، بد جـة كبaـUة، بد جـة كبaـUة جـدا بد ربد ر ر ر

ً

ج ة قليلة جداربد
ً

جات التالية ع�S التـوا�7 )  للفقـرات Ùيجابيـة، ) 1 - 2 – 3 – 4  – 5(روتقابلXا الد
جات التالية ع�S التوا�7    ).5 – 4  - 3 – 2 – 1(رأما الفقرات السلبية فتقابلXا الد

  : استخرجت دالالت الصدق بطر>قت.ن hما-:صـدق الــمقــيــاس

 :صدق ا¯�كم.ن  .أ 
يعSــ� مجموعـة مــن ا�Èكمــaن، مــن قــسم علـم الــنفس الUVبــو وعلــم الــنفس تـم عــرض oختبــار 

وذلك ل·�كم ع�S مدى مالءمة فقراتھ للمستجيبات، ومــدى وضـــوح لغتـــھ، وفاعليـة بـدائل فقراتـھ، 
ــــيلXا لتقــدير الـــذات ال�ـــJ وضـــعت لقياســXا، وقـــد تـــم 1خـــذ بمالحظـــات  ومناســبة عـــدد�ا، ومـــدى تــمثـ

  .لتعديالت املطلوÍةا�Èكمــيــن وإجراء ا

 :صدق ال=-جمة  .ب 

، للقيام  تم يعرض املقياس ع�S مختصaن باللغة oنجلÇaية والعرÍية وعلم النفس الUVبو
 لفقــرات املقيــاس مــن اللغــة العرÍيــة إ�ــ� اللغـــة (Reverse Translation)بــإجراء الUVجمــة العكــسية 

 .ة وفقرات املقياس 1صo7SنجلÇaية وذلك لتحديد oختالف بaن فقرات املقياس املUVجم

�  .ج wساق الداخp� صدق: 

اسـة ) 30(تم تطبيق املقياس ع�S عينـة اسـتطالعية مWونـة مـن  رمـستجيبة مـن خـارج عينـة الد
 Üíلية للمقياس، و$وWجة ال تباط فقرات املقياس بالد رومن داخل ا2Èتمع ثم تم حساب معامل ا ر

  :قيم تلك املعامالت) 8(لا�2دو 

  -:يــاسثـبــات الـمـقــ

ـــق  ـــن ثبــــات مقيـــــاس تقـــــدير الــــذات بطر$قـــــة التجزئـــــة النــــصفية حيـــــث تـــــم تطبيــ ـــق مــ تــــم التحقــ
اســـة مWونـــة مـــن  ّاملقيـــاس عSـــ� مجموعـــة مـــن خـــارج عينـــة الد مـــستجيبة، ومـــن ثـــم تـــم حـــساب ) 30(ر

جة الWلية  اسة كWل، حيث بلغت قيمتھ للد رمعامل جتمان لتـقـديــراتـXــم ع�S أداة الد   ).0.76(ر

نباخ ألفا، وتم أيض   وا حساب معامل الثبات بطــر$ـقة yoساق الداخ7S حسب معادلة كر
ً

جة الWلية    ).0.90(رحيث بلغت قيمتھ للد

اسة   :رإجراءات الد

اسة تم إتباع ا�Aطوات وCجراءات التالية   :رلتحقيق أhداف الد

ـــ� .1 ـــالع عSــ ـــم oطــ اســـــات الـــــسابقة ثـــــم تــ ر 1دب النظـــــر والد اســـــة وأســـــي ئل�hا رتحديـــــد مـــــشWلة الد
  .وأ�دافXا

hqا 1ولية  ثم تم تطو$ر أدو .2 اسة بصو رات الد اسة ع�S ا�Èكمaن ر  .رتم عرض أدوات الد
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تھ  .3 رتطــو$ر مقيــاس نوعيـــة ا��يــاة ومقيــاس تقـــدير الــذات لــدى مر$ـــضات ســرطان الثــدي بـــصو
 .الhiائيھ

ة مس6شفى ا�2امعة .4 ة ا�2امعة موجھ إ�� إدا را��صو ع�S خطاب yسXيل مXمة من إدا ر  ل
اسة ع�S عينھ استطالعية مWونھ من تم  .5 مر$ضة من خارج العينة، ثم ) 30(رتطبيق ادوات الد

 .لحساب الصدق والثبات والوصو إ�� مقياس نوعية ا��ياة وتقدير الذات
اسة من املر$ضات   .6 ̂امل عينة الد  �Sـسرطان  ) 371( رتم التطبيق عD صاتBFمر$ضة من امل

  .الثدي
م Ùحــصائية للعلــوم oجتماعيــة تفر�ــغ نتــائج oســت�يانات 8ــ7 ب .7 ثــم معا�h�2ــا ) SPSS(زرنــامج الــر

 .واستخراج النتائج
اسة وتحليل نتائجXا .8  .رعرض النتائج ال�J توصلت لXا الد
ج باملقUVحات والتوصيات .9  .وا�Bر

ىمــا مــستو نوعيــة ا��يــاة لــدى ااملــصاب.ن :  والــذي نــص عwــkلوإلجابــة الــسؤال �و
�دنية ؟Áسرطان الثدي من مراجع.ن مس   رشفى ا��امعة �

اســة  $ــة الســتجابات أفــراد عينــة الد رتــم اســتخراج املتوســطات ا��ــسابية وoنحرافــات املعيا ر
جة الWلية للمقياس، كما يوÜí 78 ا�2دو  اسة وع�S الد لع�S فقرات الد ر   ):1(ر

  ):1(لجدو 

اســـــة عwــــ  >ــــة الســـــتجابات أفــــراد عينــــة الد راملتوســــطات ا��ــــسابية و�نحرافـــــات املعيا k فقـــــرات ر
  : نوعية ا��ياة وعkw املقياس ك^لى مستومقياس

 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا��ساÄي

�نحراف 
  ياملعيار

ـــــــة  ــــــــ رتبــــــ
  الفقرة

ـــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ جــــ رد
  �ستخدام

1 
أشعر بالرضا عـن وسـائل الراحـة املاديـة 
سائل الراحة، وما  ، والطعام، و Ç�و78 امل ل

  .أمتلكھ من نقود
  متوسطة 10 1.02  2.78

  متوسطة J��ö.  2.89  0.98 8 ال�J أتمتع hvا جيدةىأر بأن   2

3  
ــــــسم  ـــــــــدي و1خــــــــــر$ن ت6ـــــ ــــــع والــ ـــــــJ مــــ عالق�ـــ

  .بالرضا
  متوسطة 9 0.97  2.81

4  
ضـــــا عــــــن موضـــــوع إنجـــــاب وترÍيــــــة  رلـــــدى 

  .1طفال
  متوسطة 11 1.06  2.75

  متوسطة 14 0.92  2.61  .لدي عالقات وثيقة مع شر$ك حياyي  5

  متوسطة 16 0.89  2.55  .نلدي أصدقاء مقرÍو  6

  متوسطة 12 0.95  2.7أســـاعد وأ�ـــ2ع Ëخـــر$ن العمـــل التطـــوع   7
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 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا��ساÄي

�نحراف 
  ياملعيار

ـــــــة  ــــــــ رتبــــــ
  الفقرة

ـــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ جــــ رد
  �ستخدام

ة   .روتقديم املشو

8  
ك 78 املنظمات وا�Bدمة ا2Èتمعية  رأشا

  .التطوعية
  متوسطة 15 0.94  2.61

ف جديدة  9   متوسطة 13 0.93  2.67  .رأحب yعلم معا

  متوسطة 2 0.97  2.98  .لاحو فXم نف»JK قدر جXدي  10

  متوسطة 5 0.99  2.95  .نت¸J لھأحب العمل وا  11

  متوسطة 4 1.03  2.96  .أحب التعبUa عن نف»D JKشWل جديد  12

13  
أشــــعر بالــــسعادة عنــــد مقابلــــة أ�ــــBاص 

  .رآخر$ن أو حضو ا��فالت
  متوسطة 1 0.98  3.01

14  
ـــــــــ�  ــــــــ ــــــــتماع إ�ــ ــــــــ ـــــــالقراءة أو oســـ ــــــــ ـــــــــع بــــ أتمتــــــــــ

  .املوسيقى
  متوسطة 6 0.99  2.93

ك r1 78شطة الUVفhóية   15   متوسطة 7 0.99  2.92  .رأشا

16  JK«لة إ�7 بنف   متوسطة 3 0.99  2.98  . أقوم بإنجاز املXمات امل̂و

 متوسطة   0.52  2.82  املقياس ك^ل

الفقـرة الثالثـة عـشر وpـ7 أشـعر بالـسعادة عنـد مقابلـة أ�ـBاص أن ) 15(ليالحـظ مـن ا�2ـدو 
ـــ� اســـــتجابة بمتوســـــط حـــــساìي وقـــــدرآخـــــر$ن أو حـــــضو ا��فـــــالت ) 3.01(ره ، قـــــد حـــــصلت عSـــــ� أعSــ

ه  روانحـــراف معيـــار وقـــد جـــة متوســـطة 8ـــ7 مـــستو نوعيـــة ا��يـــاة) 0.98(ي ىوpـــy 7ـــشUa إ�ـــ� د  8ـــ7 حـــaن ر
جــة 1خaـUة  رحـصلت الفقــرة الــسادسة وpـ7 لــدي أصــدقاء مقرÍـو عSــ� الد ه ن ربمتوســط حــساìي وقــد

ه ) 2.55( روانحــراف معيـــار وقـــد جــة متوســـطة أيـــضا،)0.89(ي  وpـــy 7ـــشUa إ�ـــ� د
ً

 وقـــد أشـــار متوســـط ر
o ه اسة ع�S املقياس كWل بمتوسط وقد رستجابة ألفراد عينة الد ه ) 2.82(ر روانحراف معيار وقد ي

جة متوسطة). 0.52(   .رو�و wشUa إ�� د

 �ــذه الن6يجــة عSــ� مقيــاس نوعيــھ ا��يــاة الــذي قامــت نــصUa بتعر$بــة وتطــو$ره ووyعــز الباحثــھ
دنية اسة 78 البQئة 1 رلي6ناسب و�ذه الد ضة بالسعادة عند مقابلة أ�Bاص رشعو املر$ من حيث ر

ده ا�� إفVـUاض أن التفـاعالت والعالقـات oجتماعيـة يمكـن أن تحـسن حالـة الـر$ض وتكيفـة  ريمكن 
ة بمستو أحسن 78 ا��ياة إذ أن وجوده مع أ�Bاص أخر$ن أو حضو ا��فالت يمكـن أن  روشعو ىر

ه تقلــل لديــة الــشعو بــا��ز و نيجعلــھ مــشغوال 8ــ7 أحــداث ســا ر ر
ً

. ت¥ــسية مــا مــر بــھ مــن مــرض1لــم أو 
ة yشغل املر$ض ولو لفUVة قصUaة عـن مـا يمـر بـھ مـن �ـم  ر تقدم بQئھ مناسبة سا رفالسعادة والسر و

  . أو الم تذكره بمرضھ

ه عSــ� العـــQش ولــو لفVــUة قــصUaه كفـــرد  $ــد املــر$ض بالقــد رو$مكــن أن yــسXم �ــذه ا��الــھ 8ـــ7 تز و
 املؤقـت، و�ـذا ينطبـق عSـ� مـا ذ�ـب اليــھ عـادي wـشUVك بمناسـبات اجتماعيـة yـساعدة عSـ� التكيـف
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$ــد أن rÙــسان 8ــ7 حياتــھ محWــوم 8ــ7 دافعـــaن دافــع ا��يــاة ودافــع املــوت، وyعت�ــU �ــذه ا��فـــالت  وفر
$د  ات من دوافع ا��ياة كما قال فر ي، (وواملشا̂ر   ).2011ر^و

اســـة مـــع اســـة : روأتفقـــت ن�يجـــھ hـــذه الد ت ا�ـــ� ان مرeـــChambers,2017)( dKرد ر وال�ـــJ اشـــا
اســة ى نوعيــة حيــاة متوســط، واتفقــت مــع ن ال�Uوســتات جــاءو بمــستوســرطا عSــ� ) ,Maly 2001(رد

  .ن املسنات املBFصات Dسرطان الثديعينھ م

اسة اسة ^ل من : مع روأختلفت ن�يجھ hذه الد ىحيث أظXرت مستو ) Johanson ,2011( رد
السو$د، وأيضا جاءت منخفض لنوعية ا��ياة ال�w JعQشXا و�س�� الhóا مرdKe سرطان ا��نجره 78 

ً

اســـة العـــدوان  جـــھ متوســـطھ 8ـــ7 د رrـــسبة نوعيـــة ا��يـــاه بد للمـــصابات Dـــسرطان الثـــدي 8ـــ7 ) 2015(ر
عطوط  اسة  زا�2زائر، واختلفت مع ن6يجة د جة منخفظھ لنوعية ا��ياه لدى ) 2014(ر ران لدhjم د

اســة   ايــضا جــاءت ال¥ــسبة 8ــ7 تــدrي (Kroenke, 2013)راöـ�اب oمــراض املزمنــھ، ود
ً

rــسبة نوعيــة 
  .ا��ياة ملرdKe السرطان الثدي 78 الواليات املتحدة oمر$كية

ىما مستو تقدير الذات لدى املصاب.ن Áسرطان الثدي :  والذي نص عKkwيجابة السؤال الثاوإل
دنية ؟   رمن مراجع.ن مس�شفى ا��امعة �

$ــة الســتجابات أفــراد اســة رتــم اســتخراج املتوســطات ا��ــسابية وoنحرافــات املعيا ر عينــة الد
جة الWلية للمقياس، كما يوÜí 78 ا�2دو  اسة وع�S الد لع�S فقرات الد ر   ):2(ر

   ):2(لجدو 

اســـــة عwـــــk فقـــــرات  >ـــــة الســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الد راملتوســـــطات ا��ـــــسابية و�نحرافـــــات املعيا ر
  : تقدير الذات وعkw املقياس ك^لى مستومقياس

 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا��ساÄي

راف �نح
  ياملعيار

رتبة 
  الفقرة

جة  رد
  �ستخدام

1 
ــــا �ـــــــو  ـــل مـــ yي لعمــــ ــــــد رافتقـــــــر الـــــــشعو بقـ ر

  .�öيح
2.94  1.00 

  متوسطة 6

  متوسطة 4 0.95  2.98  .أعتقد أن�B� Jص ذو قيمة  2

أتم�d أن أ^و �Bصا آخر  3
ً   متوسطة 8 1.00  2.87  .ن

  متوسطة 10 0.99  2.82  .أتخ�S عن 1شياء ال�J أفعلXا DسXولة  4

  متوسطة 12 1.00  2.73  .نا سعيد كما أناأ  5

6  Jم�Xتف Jمتوسطة 13 0.97  2.73  .عائل�  

7  
ة ع�S عمل  1شياء مثل معظم  رلدي قد

  .الناس
2.76  0.98 

  متوسطة 11

8  JK«اض عن نف ٍأنا    متوسطة 14 0.97  2.68  .ر



 ناديا دمحم نصير. أ ذات لدى مرضى سرطان الثدي في مستشفى الجامعة االردنيةنوعية الحياة وتقدير ال
  د أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.أ
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 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا��ساÄي

راف �نح
  ياملعيار

رتبة 
  الفقرة

جة  رد
  �ستخدام

9  
ــــل  ــــــن حــــ أود أن أجــــــــد �Bــــــــصا يمكنــــــــھ مــ

ً

7Sمشاك.  
2.65  0.96 

  متوسطة 15

  متوسطة 9 1.02  2.87  . تحقيق ما خططت لھلم أتمكن من  10

11  7Sأشياء 78 داخ Uaغy متوسطة 7 1.01  2.89  .أود  

12  
ـــــن  ـــــا�7 مـــ ـــــ� املوافقــــــــة عSــــــــ� أفعـــ ــــاج إ�ـــ أحتــــ

  .oخر$ن
2.95  1.03 

  متوسطة 5

  متوسطة 1 0.98  3.09  .أشعر أن�J خاسر  13

  متوسطة 3 1.03  3.04  .أشعر Dعدم الفائدة 78 ما اقوم بھ  14

B�ًصا مختلفا ع�Jنسأ^و   15   متوسطة 2 1.02  3.05  .ً

 متوسطة   0.52  2.87  املقياس ك^ل

، قـــد حـــصلت عSـــ� الفقـــرة الثالثــة عـــشر وpـــ7 أشـــعر أن�ــJ خاســـرأن ) 16(ليالحــظ مـــن ا�2ـــدو 
ه  ه ) 3.09(رأع�S استجابة بمتوسط حساìي وقد روانحراف معيار وقد جـة ) 0.98(ي روy 7pـشUa إ�ـ� د

حصلت الفقرة التاسعة و7p أود أن أجد �Bـصا يمكنـھ  78 حaن تىمتوسطة 78 مستو تقدير الذا
ً

جــــة 1خaــــUة  ه رمــــن حــــل مــــشاك7S عSــــ� الد ه ) 2.65(ربمتوســــط حــــساìي وقــــد روانحــــراف معيــــار وقــــد ي
جـــة متوســـطة،)0.96( اســـة عSـــ� ر وpـــy 7ـــشUa إ�ـــ� د ر وقـــد أشـــار متوســـط oســـتجابة ألفـــراد عينـــة الد

ه  ه وانحــــــراف) 2.87(راملقيــــــاس كWــــــل بمتوســــــط وقــــــد ر معيــــــار وقــــــد جــــــة ). 0.52(ي ــــو wــــــشUa إ�ــــــ� د رو�ــ
 .متوسطة

�ا ووyعز الباحثة �ذه الن6يجة ا��  رأن تقدير الذات عموما يتضمن مجموعھ 1فWار ال�J يطو
ً

ه مــن  اتـة ونجاحاتـھ ومـصادر فـشلھ وتفاعالتـھ مـع Ëخـر$ن ومـا يطـو رالفـرد عـن وعيـھ بأمWاناتـھ وقد ر
ىعالقات يحاو فhóا أن يحسن مـن مـستو ن وعيـة حياتـھ وتكيفـھ ممـا يجعلـھ ي·2ـأ ا�ـ� تفـسUa مغـاير ل

نومختلـف عمــا wـشعر بــھ 8ـ7 ا��قيقــھ ح�ـd �ــذه املـشاعر تWــاد تWـو مــشاعر دفاعيـة تكيفيــھ مقبولــة 
   .(Rogers,1959)للمحافظھ ع�S الذات 

�ن hvـــذا املـــرض، كمـــا يبـــدو وان �ـــذا ومـــن حيـــث  ه ملـــر ا با�Bـــسا رأن املر$ـــضات اظXرنـــا شـــعو ور ر
ً

 Ùقتــصاد أن املر$ــضات بالـسرطان قــد فقــدن 1مــل، وقـد يبــدو أن فقــدان oمــل فــرض يقـاس بلغــة
علـــhóن اســـتجابھ عـــدم أ�ميـــة البحــــث عـــن عمـــل أو Ùنـــدماج 8ـــ7 عمــــل wعـــود علـــhóن بـــدخل، خاصــــة 

ً

ة اليـــأس، فلـــذلك أrعــــدمت دوافعXـــن للبحـــث عـــن أســــتمرار  �ن أ�hـــن يـــواجXن املــــصUa، ومـــرا رشـــعو ر
فا أو عمـال أو إنتاجـاة ال�ـJ تتطرا��ياة ومـن الـشعو بالقيمـ لـب مـصر

ً ًً وyـشWل دافعيـة املر$ـضة بـأن . و
ب مــن مواجXــة الواقــع الــذي تمــر فيــھ و�ــو  جــة متوســطة يمثــل نــوع مــن الXــر وتWــو �Bــصا اخــر د ر

ً
ن

 لواقعXـا ا��ـا�7 ^ـاد   بمثابة السلبية ال�J تنظر فhóا املر$ضة ا�� نفسXا و�ذا يتضمن تقدير�ا لـذاhqا
يWو متدنيا و

ً تم�J أن تWو �Bصا أخرن
ً إن تقدير الذات عموما كما أظXرتھ النتائج ^ان متوسطا . ن

ً ً

ا  دود فعــل انفعاليــا ودفاعيــة ل·�الــھ ال�ــJ تمــر hvــ ومتوســطا ا�ــ� متــدنيا ا�ــ� حــدا مــا وذلــك قــد يWــو 
ً ً ً ً

ر ن
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د فعــل تــدافع فيــھ املر$ــضھ عــن ذاhqــا ألن ذاhqــا تمثــل شــQئا مXمــا بال¥ــسبھ لXــا ح�ــ املر$ــضھ �ــو 
ً ً

d لــو ر
  .̂انت مر$ضھ

ومــع ^ــل مــا يتــوفر لــدhjا مــن إســتجابات ونتــائج عــن �ــذه oســتجابات فــإن لــدhjا مــيال طبيعيــا 
ً ً

روتكيفيا يتضمن الدفاع عن ذاhqا وإنWـار مـشاعر تقـدير ذاhqـا املـنخفض ا�Bفـي لـدhjا 8ـ7 الالشـعو 
ً

 )
  ).2011قطامي، 

جة العل نيا 78 تقدير الذات و$Wاد يWو روتأخذ من � إيجاد �Bص wساعدة 78 حل مشا^لھ الد
ذلــك منطقيــا لـــدى مرeــdK الــسرطان DـــشWل عــام إذ أنــھ مع�ـــJ بالبحــث عــن مـــن يقــدم لــھ املـــساعدة 

ً

محدده 78 ظل من يقدم لھ حال من ا�Bالص من مرض السرطان
ً

.  

و�عت�U التخلص والشفاء من �ذا املرض �و الXدف 1س¸d لدى املر$ض لذا ^ل ما يفكر فيھ 
ب و1طبــاء أو مــن لديــة خ�ــUه ســابقة �ــو hvــدف أو يقــدم اليــھ ر مــن البحــث عــن مــساعدات مــن oقــا

  .البحث عن الشفاء

ـــلو  ـــن الـــــشفاء مـــــرتبط بـــــدافع oمـــــن لـــــدى ماســ ـــU البحـــــث عــ ـــة ا��اجـــــات ماســـــلو(و�عت�ــ ). نظر$ــ
ه  رفاالrــسان بطبيعتــھ مــدفوع بــأن wــشعر بــاألمن الــذي يبعــده عــن العوامــل املXــدده ��ياتــھ واســتقرا

  ).2016عبدا�Bالق، (وÍقاءه 

اســة ^ــل مــن :واتفقــت hــذه الن�يجــة مــع  ,Stieglis, Hagedoorm, Sanderman Van (ر د
Buunk & Van, 2003 ( 7ن بالـسرطان ا��ميـد 8ـaـسبة تقـدير الــذات لــدى املـصابr جـاءت ان Jوال�ـ

  .مراحلھ اBÈتلفة ^انت متوسطة

اسـة: وأختلفـت hـذه الن�يجـة مـع  ,langeveld , Grootenhuis , Voute , De Haan, Van(رد
De Bos  2004 (  ن بالـــسرطان 8ـــ7 مرحلـــھaي لـــدى املـــصابrـــسبة تقـــدير ذات متـــدr ـــ2لت� Jوال�ـــ

اسة   Terra FD,  Nogueira DA, Leite 2015(رالطفولة والشباب وتم شفا�hم مhiا Dعمر مبكر، ود
MA,(  ا� dKـــeجـــة متدنيـــة مــن تقـــدير الـــذات لـــدى املر اســـة د رأظXـــرت ن6يجـــھ الد Bاضـــعaن للعـــالج ر

اســة   ا 8ـ7 د ، أمــ رالكيمـاو فجــاءت rـسبة تقــدير الـذات مرتفعــة لــدى ) Kapogiannis et al ,2017(ي
 �Sنخفاض 78 عدد العينھ حيث طبقت عo عز ذلك ا���  .مر$ضة) 30(ىاملصابات Dسرطان الثدي و

تباطيــة ذات داللــھ إحــصائ:  والــذي نـص عwــkثوإلجابـة الــسؤال الثالــ ية عنــد رhــل توجــد عالقـة ا
ىبـ.ن مــستو نوعيـة ا��يــاة وتقـدير الــذات لـدى ااملــصاب.ن Áــسرطان ) α=0.05(ىمـستو الداللــة 

دنية؟   رالثدي من مراجع.ن مس�شفى ا��امعة �

جـة الWليـة لنوعيـة ا��يـاة تبـاط بUaسـو بـaن ^ــل مـن الد رتـم حـساب معامـل ا جـة الWليــة  نر روالد
تلتقـدير الــذات  ت النتــائج إ�ـ� وجــود عالقــة ا روأشــا باطيــة طرديـة وذات داللــة إحــصائية بــaن نوعيــة ر

  .ا��ياة وتقدير الذات

ي إن 1فراد ذو تقدير :و حسب صفات AÊzاص ذو تقدير الذات املتدKي وفسرت الباحثة ذلك
لة الhóم، و$توقعو الفشل 78 عملXم  ن بأ�hم غUa أكفاء 78 إنجاز 1عمال امل̂و نالذات املتدrي wشعر و

ندائما، و$تمنو لو  ً
ات تـدل عSـ� نظـرة  ن سـلوكيات وعبـا رأ�hم أ�Bاص آخر$ن غUa ذواhqم، و$صدر و
صــفXا Dعــدم �1ميــة والقيمــة، كمــا wعــانو مــن عــدم إyــساق وفXــم  نســلبية وعــدم حــ�hم ألنفــسXم و و
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ولــذواhqم و$واجXــو صــعوÍة 8ــ7 التعامــل مــع املواقــف اBÈتلفــة والــسيطرة علhóــا، و$ظXــر 1فــراد ذو  ُ ن
ـــد والتعامـــــل مـــــع Ëخـــــر$ن، و$ميلـــــو إ�ـــــ� لـــــوم أنفـــــسXم تقـــــدير الـــــذات املتـــــدrي ن حـــــساسية تجـــــاه النقــ

اثقــــaن مــــن صــــفاhqم  ووËخــــر$ن، كمــــا و$تــــصفو باألنانيــــة والغaــــUة وا�Bــــوف، وÍــــأ�hم غaــــU متأكــــدين و ن
غبــــة باملــــشاركة 8ـــــ7  ـــدhjم  ـــة عالقــــات مــــع Ëخــــر$ن، وال يوجـــــد لـ ـــعوÍة 8ــــ7 إقامــ رالذاتيــــة و$واجXــــو صـ ن

رhjم شعو باإلحباط وال6شاؤم والتذمر الدائم، والقلق لـدى �1ـBاص ال¥شاطات oجتماعية، ولد
  ).2013ديWلو،(DشWل عام وخاصة 78 حالة Ùصابة بالسرطان املصابaن باألمراض املزمنة وا�Bطرة

أما بال¥سبة لتقدير الذات فأن املر$ضة بالسرطان wعطي فكره أن تقدير الذات لدى املر$ضھ 
يـــاه ال�ـــJ ســـتحيا�ا وذلـــك ال�hـــا ^لمـــا تمتعـــت بتقـــدير ذات مرتفـــع ســـعت أك�ـــU مـــا يـــرتبط بنوعيـــة ا��

  .   جا�دة أن ت6ناdKL مرضXا وت¥شغل عنھ

اسـة: وأتفقـت hـذه الن�يجـة مـع أن �نـاك عالقـة طرديـة بـaن نوعيـة  (Chambersm2017) رد
ــــــة  اســ ـــتات، ود ــــــdK املــــــــصابaن Dــــــــسرطان ال�Uوســـــ ــــــدى عينــــــــة مــــــــن املرeــ ـــ»JK لــ ــــــف النفـــــ را��يــــــــاة والتكيــ

(Mazanec, 2010) dKeمل لدى مرoنوعية ا��ياة والتكيف و Uaن متغaي أن �ناك عالقة إيجابية ب
 J!2اسة ا� تباطية موجبة لدى مر$ـضات سـرطان الثـدي ) 2013(رالسرطان، ود ربأن �ناك عالقة ا

JK«ن نوعية ا��ياة والتكيف النفa78 اململكھ السعودية ب.  

اســة : وأختلفــت hــذه الن�يجــة مــع  بــأن �نــاك عالقــة ســالبة (Iangeveld, at all, 2004)رد
  .عكسية بaن تقدير الذات ونوعية ا��ياة لدى الناجaن من السرطان

  : التوصيات

ــــدمات النفـــــــسية  ـــــة وfËـــــــدف تحـــــــس.ن مــــــستو ا�Aـــ اســـــــة ا��اليـ ـــــا أســــــفرت عنـــــــھ الد ى�ــــــ� ضـــــــوء مــ ر
و�جتماعية وا��د من �ضطرابات النفسية ال�� قد تصاحب مرض السرطان وخصوصا لدى 

�مر'&%wبما ي %&Ìسرطان الثدي فإنھ يو :  

ــــسرطان لال�تمـــــام  • عايـــــة مرeـــــdK الـ ر$ـــــادة أعـــــداد اBÈتـــــصaن النفـــــسيaن 8ـــــ7 مس6ـــــشفيات  ز
 .بحاجاhqم النفسية 78 جميع مراحل املرض والتوعية ما قبل املرض

 .ز$ادة ال�Uامج النفسية التوعو$ة ال�y Jع�d بالكشف املبكر عن سرطان الثدي •
ات ومحاضرات إ • رإعداد دو ىشادية خاصة بمرdKe السرطان لتأ�يلXم بمـستو التكيـف ر

 .ىالنف»JK وأ�ميتة وأDعادة لرفع مستو تقدير الذات لدhjم ونوعية ا��ياة
•  dKـــــeباالضــــطرابات النفــــسية لــــدى مر dع�ــــy Jاســــات ال�ــــ ـــد مــــن 1بحــــاث والد راجــــراء املز$ـ

الناحيــة الـسرطان عامــة والثــدي خاصــة ممـا wــسا�م 8ــ7 فXــم أك�ــU ملعانـاة �ــذا املــرض مــن 
$ادة تقدير�م لذواhqم خاصـة  زا�2سدية والنفسية و�سا�م ع�S تحسaن نوعية حياhqم و

 .عند إجراء اس6ئصال الثدي
اسـة مــع مرeـdK الـسرطانات وoمـراض املزمنــة حيـث تـم إعــداد�م  • رإسـتخدام مقيـاس الد

دrي o 2تمعÈرمن قبل الباحثة لي6ناسبو و�ذه العينة من ا . 
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