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 شكر ٔحمذير



قني فيو إلتماـ ىذا العمؿ الذي ما كنت ألتّمو لوال توفيؽ اهلل أحمُد اهلل وأشكره بداية عمى ما وف      

المشرؼ عمى ىذه الرسالة عمى  حسني عوضكما أتوجو بالشكر والعرفاف لمدكتور الفاضؿ  ،وفضمو

فمقد كاف لتوجيياتو  ،وما بذلو مف جيد ووقت طيمة إنجاز ىذا العمؿ ،ما منحني  مف دعـ صادؽ

رشاداتو القيمة أث وأتقدـ بوافر الشكر  ،ر كبير في إخراج ىذا العمؿ عمى ما ىو عميوالسديدة وا 

لى كافة  ،لتفضميما بقبوؿ مناقشتي عبد عساؼ  والدكتورنبيؿ عبد اليادي  الدكتورإلى  واالمتناف وا 

 أعضاء الييئة التدريسية في قسـ اإلرشاد النفسّي والتربوّي في جامعة القدس.

مرضى السرطاف في محافظات الوطف متمنيًة ليـ الشفاء العاجؿ لكافة وكما أتقدـ بجزيؿ الشكر    

 مف كؿإلى  بكؿ الشكر  والتقدير  عمى ما قدموه مف مساعدة  ودعـ إلتماـ ىذه الدراسة كما أتقدـ

 المقاـ. ىذا في لذكرىـ الذاكرة  تسعفني ولـ الدراسة ىذه واإلرشاد إلتماـ لي النصح وقدـ ساىـ

ف كانت األخرى فحسبي أني قد بذلت  ،أحسنت فيذا فضؿ وتوفيؽ مف اهللوأخيرًا....إف كنت قد   وا 

ليو يرجع الفضؿ كمو ،والكماؿ هلل وحده ،وأخطاءوما أنا إال بشر أصيب  ،قصارى جيدي ليو  ،وا  وا 

 ىو نعـ المولى ونعـ النصير. ،يرجع الثناء كمو

 ريف سنيورة يس                                                                                  
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 : مصطمحات الدراسة

 االجتماعية المساندة (Social Support) : 
 وىـ ،فييـ يثؽ أف لمفرد يمكف الذيف األشخاص توفرأو  وجود بأنيا" االجتماعية المساندة تعرؼ   

. "ويحبونو رونويقد وأنيـ ،بو يعتنوا أف وسعيـ في بأنيـ انطباعاً  لديو يتركوف الذيف أولئؾ
(Sarason et al: 1986 , 129) 
 مقياس عمى المفحوص عمييا يتحصؿ التي الدرجة: االجتماعية لممساندة اإلجرائي التعريف 

 " االجتماعية المساندة

 النفسية الصالبة  Hardiness Psychlogical :تجاه الفرد بو يمتـز النفسي التعاقد مف ىي نمط 

 ،أحداث مف يمقاه فيما تحكـ لو يكوف أف بإمكانو بأف الفرد واعتقاد مف يفواآلخر  وقيمو وأىدافو نفسو
 أمر ىو تغيير مف حياتو جوانب عؿ يطرأ ما وأف ،أحداث مف لو يتعرض حولو ما مسؤولية ويتحمؿ

عاقة تيديداً  كونو مف أكثر لمنمو وضروري مثير  ( 23ص ،1020 ،العتيبي) .لو وا 

ي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ تمثؿ بالدرجة التفت أما إجرائيا
 في الدراسة.

 لمخبليا  غير مضبوطة انقسامات خموية التي تتميز بحدوث الرئة أمراض ىو أحد: سرطان الرئة
إما عف طريؽ  ،تشار فييالمرئة واالن النسج األخرى وقدرة ىذه الخبليا المنقسمة عمى غزو ،الحية

 .النقيمة االنتقاؿ وغزو أنسجة بعيدة في عممية نطمؽ عمييا اسـأو  باتجاه نسيج مجاور نمو مباشر
سرطاف الرئة االولية ىي التي تستمد مف  باسـ عروفةوالممعظـ انواع السرطاف التي تبدأ في الرئة 

وتسمى أيضا سرطاف خميو الشوفاف والسبب الرئيسي ىو التعرض لدخاف  ،سرطاف الخبليا الظيارية
العوامؿ إلى  التبغ الذي يمثؿ تسعوف بالمئة مف حاالت سرطاف الرئة وىذه الحاالت تنتسب غالبا

ىو أكثر السرطانات شيوعًا في العالـ )بعد سرطاف الجمد, و  ،االسبستوسأو  غاز الرادوفأو  الوراثية
وىو المسّبب األكثر لموفاة بأمراض  ،سرطاف الثدي عند النساء, وسرطاف البروستات عند الرجاؿ

 ( 2015 ،ويكيبيديا ،)الموسوعة الحرة. السرطاف

  ّمف السرطاف بمرض شخصوا الذيف المرضى :بأنيـ الدراسة ىذه فيالرئة  سرطاف مرضى ؼويعر 
 الفحوصات مف بمجموعة القياـ وذلؾ بعد ،السرطانية األوراـ عمـ في متخصصيف أطباء قبؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
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بالمستشفيات ومراكز عبلج السرطاف  األوراـ أقساـ  والمسجموف لدى البلزمة والمخبرية ،اإلكمينيكية
 .في فمسطيف 

  عاـ  اسرائيؿيا توقد احتم ىي أراٍض فمسطينية تقع غرب نير األردف: في فمسطينالضفة الغربية
% مف مساحة فمسطيف التاريخية )عندما نقوؿ فمسطيف التاريخية فإننا نقصد 21. وتشكؿ 1967

الجزء في فمسطيف  ضفة الغربية التشكؿ أراضي و  البحر المتوسط(.إلى  األراضي مف نير األردف
ة المحتمة )التي تضـ عمى تسميتيا األراضي الفمسطيني اصطمحاألكبر مساحة مف األراضي التي 

وعند قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية  وقطاع غزة( -بما فييا القدس الشرقية- الضفة الغربية
بما فييا القدس المحتمة بالمحافظات في فمسطيف  الضفة الغربيةواإلعبلف عف دولة فمسطيف سميت 

 ،طوباس ،قمقيمية ،سمفيت ،نابمس ،راـ اهلل ،بيت لحـ ،الخميؿ ،أريحا ،الشمالية وتضـ )القدس
اىجْىثُخجنيف(. ثبىَحبفظبد غضح قطبع ٍحبفظبد .وسَُذ  ،ويكيبيديا ،)الموسوعة الحرة
2015 ) 
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  انًهخص

الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية والعبلقة بينيما لدى مرضى درجة إلى  ىدفت الدراسة التعرؼ
مكاف  ،العمر ،الجنس): ضوء المتغيرات المستقمةفي سرطاف الرئة في محافظات شماؿ الضفة الغربية 

وتكونت العينة الفعمية  ،(الحالة االجتماعية ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض ،المؤىؿ العممي ،السكف
( مريض سرطاف الرئة المقيميف منيـ والمتردديف عمى المستشفيات الحكومية 350)لمدراسة مف 

 أىداؼ ولتحقيؽ .ضفة الغربيةالمحافظات شماؿ  يوالخاصة التي تعنى بعبلج أمراض السرطاف ف
 .االجتماعية المساندة استبانة: وىي الدراسة متغيرات استبانتاف لقياس بإعداد قامت الباحثة  الدراسة
 .النفسية الصبلبة واستبانة

 االجتماعيةتـ معالجتيا إحصائيًا باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ بانات وبعد عممية جمع اإلست
(SPSS)،  لمصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف  النسبة المئويةحيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف
 كما بمغت النسبة المئوية التقديرية ،( 83.7) قد بمغتضفة الغربية المحافظات شماؿ الرئة في 

لدى الصبلبة النفسية عدـ وجود فروؽ جوىرية في متوسطات وتبّيف ، %(71.2لممساندة االجتماعية )
عدد سنوات  ،بحسب متغيرات الجنسضفة الغربية المحافظات شماؿ مرضى سرطاف الرئة في 

وجود فروؽ في متوسطات الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف ، و مكاف السكف ،اإلصابة بالمرض
ومتغير  ،ومتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزوجيف ،الرئة بحسب متغيرات العمر لصالح األكبر سنا

 .ى التعميمي لصالح المستوى األعمىمستو ال
في متوسطات المساندة االجتماعية لدى مرضى  ذات داللة إحصائية عدـ وجود فروؽ كذلؾ وتبّيف

المستوى  ،مكاف السكف ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض ،العمر ،سرطاف الرئة تعزى لمتغيرات الجنس
وسطات المساندة االجتماعية لدى مرضى في متذات داللة احصائيو د فروؽ جبينما تو  التعميمي.

وجود عبلقة و  .بيف أعزب ومتزوج لصالح متزوج ضفة الغربية المحافظات شماؿ في  سرطاف الرئة
ارتباط طردية موجبة بيف درجتي الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 .الضفة الغربية
لتعزز إرشادية تصميـ برامج أوصت الباحثة بضرورة وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا 

 ،ضفة الغربية المحافظات شماؿ الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى مرضى السرطاف في 
بناء وتقديـ و  توفير الرعاية النفسيِة واالجتماعية لمرضى السرطاف  وخاصة مرضى سرطاف الرئةو 

 ،كيفية التعامؿ مع آثار المرض وعبلجوِ إلى  رضى السرطافبرامج إرشادية وتثقيفية تتعمؽ بتوجيو م
 مما يزيد مف درجة صبلبتيـ النفسية.
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Psychological Stiffness And Its Relationship With Social Support Among 

A Sample Of Lung Cancer Patients In The Northern Provinces 

Prepared by: Sereen Sanura.  

Supervisor: Dr. hussni awad 

Abstract 

This study aimed to identify the level of psychological solidity and its relationship with 

social support among a sample of patients with lung cancer in the Northern provinces in 

Palestine in the light of the independent variables (gender, age, place of residence, 

educational qualification, the number of years of infection and the marital status. The 

actual sample of the study consisted of (350) patients suffering from lung cancer who are 

staying at or go frequently to the government and private hospitals that deal with the 

treatment of cancer in the West Bank 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared two questionnaires to 

measure the variables of the study, namely: The questionnaire of social support. And 

thequestionnaire of psychological solidity. After the process of collecting questionnaires 

,they were processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results 

of this study showed that the average estimated percentage of psychological solidity in 

patients with lung cancer in the northern provinces have reached (83.7and the average 

estimated percentage of social support was ( 71.2%) 

The lack of significant differences in the rates of mental solidity in patients with lung 

cancer in the northern provinces in Palestine, according to the variables of gender, number 

of years of the disease and place of residence. The existence of differences in the average 

of the psychological solidity in patients with lung cancer according to age variables was in 

favor of the old .In addition, the social situation variable was in favor of the married 

couples and the variable level of education was for the benefit of the top level. The lack of 

the existence of differences in the averages of social support in patients with lung cancer is 

attributed to the variables of sex, age, number of years of cancer infection, place of 

residence and educational level. 

 

The existence of differences in the averages of social support in patients with lung cancer 

in the northern provinces in Palestine between single and married were in the favor of the 

married. The existence of proportional positive correlation relationship between degrees of 

mental solidity and social support in patients with lung cancer in the northern governorates. 

In the light of the results of the study and its discussion , the researcher recommended the 

need for designing outreach programs to enhance mental solidity and social support for 

patients with cancer in Palestine and the provision of psychosocial care for cancer patients, 

especially patients with lung cancer .Moreover , building and providing guidance and 

educational programs related to the guidance of cancer patients as well as teaching them 

how to deal with the effects of the disease and its treatment which increases the degree of 

mental solidity 
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 : الفصل األول
______________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة 1.1

لى  ،في اإلنساف قة بيف النفس والجسـفي تحديد العبل األخيرةازداد اىتماـ عمماء النفس في السنوات  وا 
اليا أف كثيرا مف األمراض الجسمية يمكف . وأصبح مف المسمـ بو حثيرىا البالغ كؿ منيما عمى اآلخرتأ

 جسميال يومف ىنا نشأ فرع حديث مف فروع الطب ىو الطب النفس ،أف تكوف ليا جذور نفسية
ولقد صنفت  .جسميالمرض الأو  وظيفياالختبلؿ الفي  يؤكد عمى دور الشخصية ،)السيكوسوماتى(

ز ة مثؿ إضطرابات كؿ مف الجياكثيرا مف األمراض الجسمية باعتبارىا إضطرابات سيكوسوماتي
ما يعرؼ اليوـ بمرض إلى  بؿ تخطت القائمة اآلف ،وغيرىا اليضمي والتنفسي والجياز الدوري

 .السرطاف

إف ىذا االرتباط والتأثير المتبادؿ بيف الجسد والنفس ربما يؤدي اضطرابات وصعوبات في التوافؽ 
نوع المرض : تمية وتتحدد بعوامؿ عديدة منياالنفسي والتكيؼ مع المرض ولكف ىذه العبلقة ليست ح

وقوة الشخصية درجة الصبلبة  ،ومدتو وحجـ المساندة النفسية واالجتماعية التي يتمقاىا المريض
فقد أصبحت كممة "السرطاف" ذاتيا مصدرا لمقمؽ والخوؼ  النفسية ودرجة القمؽ وخاصة قمؽ الموت.
 بيذا المرض. عند كثير منا نظرا لمنياية المتوقعة لممصاب

وأصبح يمثؿ  ،فقد أستأثر ىذا المرض باىتماـ الكثير مف عمماء النفس واإلرشاد النفسيونتيجة لذلؾ 
داخؿ فروع عمـ النفس وخاصة اإلرشاد النفسي والذي مف اىتماماتو دراسة  ،موضوعا بارزا لمدراسة

 . نفسية المرتبطة باألمراض العضويةالمتغيرات ال
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فسية والمساندة االجتماعية مصدرًا ىامًا مف مصادر األمف الذي يحتاجو اإلنساف وتعتبر الصبلبة الن
عندما يشعر أف ىناؾ ما ييدده وأف  ،اهلل سبحانو وتعالىإلى  مف عالمو الذي يعيش فيو بعد لجوئو

متمثمة في مساندة مف حولو  ،مدد وعوف مف خارجوإلى  طاقتو قد استنفذت وُأجيدت فأنو يحتاج
تجاىات لتعزز الصبلبة النفسية في ذاتو أواًل ولقد أىتـ بيا الباحثوف بعد ما الحظوه مف بمختمؼ اال

وما تقوـ بو مف تخفيؼ نتائج الضغوط والمواقؼ  ،آثار ميمة ليا في مواقؼ الشدة واإلجياد النفسي
 .(1996 ،)دسوقي .الصعبة

واثقًا مف نفسو وقادرًا عمى تقديـ  إذ إف الفرد الذي يتمتع بمساندة اجتماعية مف اآلخريف يصبح شخصاً 
وأقؿ عرضة لبلضطرابات النفسية وأكثر قدرة عمى المقاومة والتغمب  ،المساندة االجتماعية لآلخريف

 ،عمى اإلحباطات وتقوية الصبلبة النفسية لديو ويكوف قادرًا عمى حؿ مشكبلتو بطريقة إيجابية سميمة
قدرة الفرد عمى مقاومة اإلحباط وتقمؿ الكثير مف المعاناة  لذلؾ نجد أف المساندة االجتماعية تزيد مف

 .(1997 ،)الربيعة .النفسية

أي أف المساندة االجتماعية التي تقدـ لمفرد مف قبؿ اآلخريف تمنحو القدرة عمى مقاومة االضطرابات 
تتضمف  يواجو اإلنساف في حياتو كثيرًا مف المواقؼ التيالنفسية والصحية وحؿ مشكبلتو كافة حيث 

فاألمراض  ،ميددة لو بحيث تتعرض رفاىيتو وتكاممو لمخطر نتيجة لذلؾأو  خبرات غير مرغوب فييا
المزمنة ومنيا مرض السرطاف يعتبر أحد األحداث الحياتية الضاغطة والذي لو عبلقة باإلصابة 

 (Cofer & Apply, 1984, p: 113) باالضطرابات النفسية والجسمية.

 ،ف مرض السرطاف وعبلجو ربما يزداد مع عوامؿ ضاغطة أخرى مثؿ العائمةإف الضغط الناتج ع
ذلؾ الضغوط اليومية األخرى الموجودة قبؿ تشخيص المصاب إلى  وباإلضافة ،القمؽ المالي ،العمؿ

 .(1983 ،)الحفار .بالسرطاف

دؿ في صورة تغير وتبإلى  مؤقتة تقودأو  إف العديد مف عبلجات السرطاف تسبب تغيرات جسدية دائمة
حدوث الندبات نتيجة أو  إف فقداف عضو ،الجسـ وتدفًّ في تقدير الذات لدى المصابيف بالسرطاف

تكوف خبرة مخيفة وميددة لتقدير الذات إلى  فقداف الشعر نتيجة العبلج الكيميائي تؤديأو  الجراحة
(Fewzy, et al ,1995 وال يعمؿ عامؿ المظاىر الجسمية الشخصية دائما بصو )نما  ،رة مباشرة وا 

 ،ولما يحب اآلخروف وما يكرىوف ،إدراؾ اإلنساف لتقييـ اآلخريف ليذه المظاىر الجسديةإلى  يعود تأثيره
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ف رضا الفرد عف مظاىره الجسدية أمر ميـ في توافقو فثمة أمور ليا قيـ جمالية مثؿ صفات المرء  ،وا 
وكثيرا  ،و مع معايير الثقافة في المجتمعوقد يشعر بالنقص مف ال تتناسب أوصاف ،الجسدية الخارجية

 ,Burns) وبالتالي في نظرتو لنفسو. ،ما تؤثر المظاىر الجسدية في استجابة اآلخريف نحو الفرد
1979:) 

تقوية الصبلبة النفسية إلى  المصابيف بمرض السرطاف بحاجة ماسة –لذا فيذه الشريحة المجتمعية 
 سمات إحدى النفسية الصبلبة حيث تمثؿ ،حاصر تفكيرىـلدييـ وتخفيؼ درجة  قمؽ الموت الذي ي

 ،والنفسية الجسمية بالصحة واالحتفاظ ،الضغوط مع الجيد التعامؿ عمى الفرد تساعد التي الشخصية
 الضغوط الصحية المرتبطة بالمرض فتأثير عف الناتجة لبلضطرابات السيكوفسيولوجية تعرضو وعدـ

 والتجييز االستعداد وبيف الضاغطة لمتجارب لمفرد المعرفي التقييـ بيف الوسيط دور في يتمثؿ الصبلبة
 بيا يمر التي لمتجارب النفسية الضغوط كمية أف تخفض يفترض اآللية فتمؾ ،المواجية باستراتيجيات

 ( 9ص ،2012 ،تيبيع)ال .بفاعمية الضغوط مع التعامؿ عمى الفرد النفسية الصبلبة تساعد كما ،الفرد

ة النفسية بالمساندة االجتماعية بشكؿ كبير فالمساندة االجتماعية ليا دور كبير في الصبلب وتتأثر
وقد تكوف  ،التخفيؼ عمف يكونوف تحت ضغوط نفسية صعبة ناتجة عف السرطاف وأبرزىا قمؽ الموت

يـ تقدأو  بقضاء الحاجاتأو  بتقديـ معمومات مفيدةأو  ،بالنصحأو  بالمشورةأو  المساندة بالكممة الطيبة
 (1994 ،)الشناوي ومحمد. وىذه كميا تدخؿ في مكاـر األخبلؽ التي حّث عمييا اإلسبلـ ،الماؿ

بقمؽ الموت لدى الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية  عبلقةفي ىذه الدراسة  ستتناوؿ الباحثة 
يض حيث أصبح مف المؤكد والثابت عمميًا أف الحالة النفسية لمر  ،شريحة مف مرضى السرطاف

وأف إرادة الشفاء بداخمو ىي العامؿ األساسي الذي  ،السرطاف مف أىـ مقومات شفائو ونجاح عبلجو
فإحساس مريض السرطاف  ،يحفز الجياز المناعي بداخمو لكي يتصدى ويقضي عمى ىذا المرض

وخاصة منطقة ما تحت  ،واليأس مف شفائو يؤثر بالسمب عمى الجياز العصبي المركزي ،باليزيمة
الجياز المناعي عف طريؽ أسطوؿ مف اليرمونات التي إلى  التي ترسؿ وتستقبؿ إشارات دائمة ،يادالم

فتؤثر بالسمب عمى أسمحة المناعة األساسية التي تقاوـ السرطاف  ،تسمى بيرمونات االنفعاؿ والتوتر
نترليوكيف ،مف مجموعة السيتوكاينز  (.2009 ،حمدم).TNF وعامؿ تميؼ األوراـ ،وانترفيوف ،وا 
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ليس فقط  ،لقد بات مرض السرطاف مف أخطر األمراض التي تيدد حياة اإلنساف في العصر الحديث
حيث يأتي  ،بؿ نظرا لزيادة معدالت اإلصابة بيذا المرض الخطير ،في خطورتو وصعوبة الشفاء منو

وارتفاع  ،بعد سنةفي المرتبة الثانية مف حيث اسباب الوفاة لؤلطفاؿ والبالغيف وتزداد الغصابة بو سنة 
وتمعب العوامؿ  ،خمسة مبلييف في العاـ الواحدإلى  نسبة الموت بسبب السرطاف في العالـ تصؿ

 النفسية واالجتماعية دورا رئيسا في التأثير عمى العديد مف الجوانب الجسمية التي يسببيا السرطاف.
 (2005 ،)فوزي

( اف مرض السرطاف ىو مف أخطر 2013ـ )وفي فمسطيف أكد تقرير وزارة الصحة الفمسطينية لمعا
وكاف المسبب الثاني لموفيات في فمسطيف في العاميف  ،األمراض التي يعاني منيا المجتمع الفمسطيني

اف حاالت السرطاف الجديدة  ،وأوضح التقرير ،بعد أمراض القمب واالوعية الدموية ،2013و 2011
% بالمقارنة مع عدد الحاالت الجديدة المبمغ 20ا قد شيدت زيادة قدرى 2012المبمغ عنيا في العاـ 

األعواـ األخيرة شيدت ارتفاعات متتالية في نسب وفيات  أفعنيا في العاـ واضاؼ التقرير 
بعد أف  ،% مف مجموع الوفيات13.7ما نسبتو إلى  وصمت 2012ففي  ،الفمسطينييف نتيجة السرطاف

سرطاف الرئة يأتي في مقدمة السرطانات  أف وبيف التقرير  ،%12.4نحو  2011كانت في العاـ 
 ،% مف مجموع الوفيات المسجمة بسبب السرطاف16.3المؤدية لموفاة بيف الفمسطينييف وبنسبة بمغت 

 ورابعا سرطاف الدماغ ،%10ثـ ثالثا سرطاف الثدي بنسبة  ،%13.7تبله سرطاف القولوف بنسبة 
 (2013 ،)تقرير وزارة الصحة الفمسطينية% .10.8

مركز  أقساـوىو أحد  ،2013كما أشارت بيانات السجؿ الوطني لمسرطاف في فمسطيف عاـ 
 ،والرئة ،الثدي: أف السرطانات األربعةإلى  المعمومات الصحية الفمسطيني في وزارة الصحة أشارت

% مف حاالت السرطاف التي أدت لوفاة الفمسطينييف في العاـ  50والدماغ شكمت حوالي  ،والقولوف
في  ،وتبله سرطاف القولوف ،لموفاة عند الذكور األوؿسرطاف الرئة كاف المسبب  أفارت البيانات وأش

وتبله كذلؾ سرطاف القولوف وذكر  ،اإلناثلموفاة عند  األوؿسرطاف الثدي كاف المسبب  أفحيف 
عنيا  وقد توزعت حاالت السرطاف الجديدة المبمغ ،سرطاف يصيب كبل الجنسيف في فمسطيف أفالتقرير 

أما الوفيات الناتجة  ،% مف الذكور50.1و ،% مف اإلناث49.9حسب الجنس بواقع  2012في العاـ 
% 55.3 أفكما  ،% مف الذكور54.2% مف اإلناث و45.8عف اإلصابة بالسرطاف فتوزعت بواقع 
 ،سنة 64سنة وحتى  15كانت في الفئة العمرية مف  2012مف الحاالت الجديدة المسجمة في العاـ 
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 ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني) .وىي سنوات الشباب واإلنتاج لدى اإلنساف الفمسطيني
2013.) 

المسػػاندة المقدمػػة عػػف طريػػؽ أو  ويؤكػػد كثيػػر مػػف البػػاحثيف عمػػى أف الصػػبلبة النفسػػية المسػػاندة المدركػػة
مػف مرضػى السػرطاف  يتقػ  يالعبلقات االجتماعية وتعمـ الميػارات االجتماعيػة مػف العوامػؿ الميمػة التػ

 ،والشػعور بالوحػدة النفسػية ،واالكتئػاب ،قمػؽ المػوتفػي  قد تتمثػؿ يعديد مف االضطرابات النفسية والتال
الميػػارات االجتماعيػػة ومػػف ثػػـ يجػػد إلػػى  مػػثبًل يفتقػػرمػػف قمػػؽ المػػوت  درجػػة مرتفعػػة فػػالفرد الػػذى لديػػو 

وضػعؼ قدرتػو عمػى ير الكػافى لذاتػو شػعوره بعػدـ التقػدإلػى  مشػاركة اآلخػريف لػو ممػا يػؤدىفػي  صعوبة
 (1998 ،أمانى عبد المقصود ؛Zirpoli، 1987؛Rook، 1984) مقاومة المرض.

الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية وقمؽ الموت تناوؿ موضوع إلى وىذا ما دعى الباحثة 
الناحية النفسية يمكف أف يكوف ليا أكبر األثر سواء مف التي  لدى عينة مف مرضى السرطاف

ناحية قدرة مريض السرطاف عمى مقاومة المرض وتقبمو وتكيفو النفسي واالجتماعي مف أو  االجتماعية
  .  مع نفسو ومع محيطو االجتماعي

 وأسئمتيا مشكمة الدراسة 2.1

أف معدؿ ب ( 2013إحصائيات مركز المعمومات الصحية الفمسطيني التابع لوزارة الصحة لعاـ )تشير 
نسمة مف  100,000كؿ إلى  ( حالة40) ث اإلصابة بالسرطاف في قطاع غزة ىو حواليحدو 

نسمة   100.000كؿ إلى  ( حالة60) يبمغ معدؿ الحدوثفي فمسطيف  الضفة الغربيةوفي  ،السكاف
  .مف السكاف

ويا ( لدى األطفاؿ مف العدد الكمي لمحاالت الجديدة المسجمة سن%11ويبمغ معدؿ اإلصابة بالسرطاف )
(% مف العدد الكمي لحاالت السرطاف 19في فمسطيف. فيما تبمغ نسبة اإلصابة بسرطانات الدـ )

ويأتي السرطاف في المرتبة الثانية بيف األمراض المؤدية لموفاة بيف  ،الجديدة المسجمة سنويا
 قع حواليوبوا ،الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة بعد أمراض القمب والسكتات الدماغية

   ( مف العدد الكمي لموفيات المسجمة سنويا في فمسطيف.11%)
ارتفاع إلى  التي أشارت نتائجيا (2005 ،دراسة )فوزيئج العديد مف الدراسات والبحوث كوتؤكد نتا

مما يستوجب ضرورة االىتماـ بالجوانب  ،لدى ىذه الفئة مف مرضى السرطافحدة الضغوط النفسية 
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 ،دراسة )سالـ كما أكدت ،اإلرشاد النفسي في العمؿ معيـ وتفعيؿ دور ،مرضىالنفسية ليؤالء ال
التي  واالجتماعيةومف الضغوط النفسية حدة المرض ( بأف المساندة االجتماعية تخفؼ مف 2004

( عمى Roos & Cohenأكدت نتائج دراسة كؿ مف روس وكوىيف )كما .تواجو مريض السرطاف
اآلثار السمبية حدة ـ بو المساندة االجتماعية مف األسرة في تخفيؼ أىمية الدور البارز الذي تقو 
 الناشئة عف مرض السرطاف.واالجتماعية لمواجية الفرد لمضغوط النفسية 

ضرورة االىتماـ بدراسة مصادر الدعـ النفسي واالجتماعي كالمساندة االجتماعية إلى  ويشير الباحثوف
أكثر قوة وصبلبة نفسية في مواجية سرطاف بشكؿ خاص التي تجعؿ الفرد بشكؿ عاـ والمصاب بال

 (Charles & Rudolph: 1991) .تقببل لممرض والعبلجكما تجعمو أكثر  ،المرض
المسػػػاندة وعبلقتيػػػا بالصػػػبلبة النفسػػػية ى مسػػػتو عػػػف بحػػػث ة الدراسػػػة فػػػي الىػػػذضػػػرورة ومػػػف ىنػػػا جػػػاءت 

يػد ديمكػف تحوعميػو  ،ة الغربيػة ضػفالمحافظػات شػماؿ فػي  االجتماعية لدى عينة مف مرضػى السػرطاف
 : واألسئمة الفرعية اآلتية يبالسؤاؿ الرئيسمشكمة الدراسة 
الصػبلبة النفسػية والمسػاندة االجتماعيػة والعبلقػة بينيمػا لػدى مرضػى سػرطاف درجة ما : يالسؤال الرئيس

 ؟الرئة في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 : األسئمة الفرعية

 ؟لدى مرضى سرطاف الرئة في محافظات شماؿ الضفة الغربيةالصبلبة النفسية ما درجة  -1
 ؟لدى مرضى سرطاف الرئة في محافظات شماؿ الضفة الغربية مساندة االجتماعية الما درجة  -2
لػػػدى مرضػػى سػػػرطاف الرئػػة فػػػي الصػػبلبة النفسػػية  درجػػػة فػػي ىػػؿ توجػػد فػػػروؽ دالػػة إحصػػػائيا   -3

 ،المؤىػػؿ العممػػي ،مكػػاف السػكف ،العمػر ،الجػػنس تبعػا لمتغيػػرات محافظػات شػػماؿ الضػفة الغربيػػة
 ؟الحالة االجتماعية ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض

لػدى مرضػى سػرطاف الرئػة فػي  لمسػاندة االجتماعيػة ا درجػة ىؿ توجد فروؽ دالػة إحصػائيا فػي  -4
تبعػا لمتغيػػرات الجػػنس، العمػر، مكػػاف السػكف، المؤىػػؿ العممػػي،  محافظػات شػػماؿ الضػفة الغربيػػة

 ؟ابة بالمرض، الحالة االجتماعيةعدد سنوات اإلص
لػدى مرضػى سػرطاف  مسػاندة االجتماعيػةمػا بػيف الصػبلبة النفسػية وال يػةىؿ توجػد عبلقػة ارتباط -5

 ؟الرئة في محافظات شماؿ الضفة الغربية
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 ومبرراتيا الدراسة أىمية 3.1 

درجػة  ى لدراسػة؛ حيػث أنيػا تسػعتتصػدى لدراسػتو يأىميػة الجانػب الػذفػي  تكمف أىميػة الدراسػة الحاليػة
الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية والعبلقة بينيما لػدى مرضػى سػرطاف الرئػة فػي محافظػات شػماؿ 

مػػف أو  عمػػى أىميػػة كبيػػرة سػػواء مػػف الناحيػػة النظريػػة يوالشػػؾ أف ىػػذا الجانػػب ينطػػو  ، الضػػفة الغربيػػة
 كاآلتي: الناحية التطبيقية 

والمسػاندة االجتماعيػة باىتمػاـ كبيػر مػف لصػبلبة النفسػية اموضػوعي  يفقػد حظػ: فمن الناحية النظريـة
الصػػػبلبة النفسػػػية التػػػي يتمتػػػع بيػػػا مػػػريض السػػػرطاف جانػػػب البػػػاحثيف اعتمػػػادًا عمػػػى مسػػػممة مؤداىػػػا أف 

وتتأثر المسػاندة  ،وتبلفي إصابتو باالضطرابات النفسية الناتجة عنووتكسبو القدرة عمى مقاومة المرض 
التػػي  مػػف خػػبلؿ الجماعػػاتالمػػريض يتمقاىػػا التػػي  المسػػاندة االجتماعيػػةحجػػـ ببدرجػػة كبيػػرة االجتماعيػػة 

فػي  تقػوـ بػدور كبيػروىػي  ،يالنػادأو  المدرسػةأو  العمؿفي  والزمبلء ،األصدقاء ،كاألسرة: إلييا يينتم
وىػػى مؤشػػر  ،ابتو بمػػرض السػػرطافصػػالناتجػػة عػػف إلؤلحػػداث والمواقػػؼ السػػيئة  النفسػػية  خفػػض اآلثػػار
ومتغيػػر وسػػيط مخفػػؼ مػػف اآلثػػار السػػمبية الناتجػػة عػػف  ،التكيػػؼ النفسػػي واالجتمػػاعيرات ىػػاـ مػػف مؤشػػ

كمػا تمعػب الصػبلبة النفسػية والمسػاندة  ،بمػرض السػرطاف اإلصػابةالناتجة عػف ارتفاع مستوى الضغوط 
يف تعديؿ العبلقة بيف إدراؾ مريض السرطاف لمضغوط النفسية واالجتماعية وبفي  االجتماعية دورًا ىاماً 

ال تخفػػػؼ مػػف وقػػػع ىػػذه الضػػػغوط  يفيػػ ،األعػػراض السػػػيكوباثولوجية عامػػة وأعػػػراض االكتئػػاب خاصػػػة
 (1998 ،فايد) .فحسب ولكف قد يكوف ليا آثار واقية مف أثر ىذه الضغوط

كؿ منيا يعتبر  انخفاض مستوى  كوففي  الدراسةفي  ونظرًا ألىمية المتغيرات النفسية موضع االىتماـ
  ونظرا ،التي قد تصيب مريض السرطاف نفسيعدـ السواء الأو  نفسيت االضطراب المؤشرًا مف مؤشرا

إضافة لما سبؽ  فقد رأت الباحثة ،ت بعضيا وبعضالمتشابكة بيف ىذه المتغيراأو  لمعبلقات المشتركة
 درجة وطبيعة ىذا االرتباط رغبةإلى  أف تدرس ىذه العبلقات ومدى ارتباطيا ببعضيا البعض لمتعرؼ

 : كما تتمثؿ أىمية الدراسة مف الناحية النظرية في اآلتي  .زيادة فاعمية البحثفي 
تعتبر ىذه الدراسة استجابة لحاجة المجتمع الفمسطيني الذي يعاني مف ازدياد مضطرد بالمصػابيف  -1

وىػػػػـ بػػػػأمس الحاجػػػػة لتمقػػػػي خػػػػدمات دائمػػػػة ومنظمػػػػة فػػػػي الػػػػدعـ النفسػػػػي  ،ئػػػػةر بمػػػػرض سػػػػرطاف ال
 ة االجتماعية. واالجتماعي والمساند
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محاولػة جػادة؛ لبحػث بعػض الجوانػب النفسػية واالجتماعيػة  -حسب عمـ الباحثػة-تعد ىذه الدراسة  -2
والتػػػي يمكػػػف مػػػف خبلليػػػا تقػػػديـ بعػػػض التوصػػػيات  ،المتعمقػػػة بمرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي فمسػػػطيف

 واالقتراحات لتطوير خدمات اإلرشاد النفسي ليذه لفئة في ضوء النتائج المستخمصة.
 والميتمػػيف تشػػكؿ تغذيػػة راجعػػة لمبػػاحثيف التػػي راء المكتبػػة العربيػػة بدراسػػة حػػوؿ ىػػذا الموضػػوعإثػػ  -3

رشادية أخرى لمرضى السرطافوكذلؾ ستكوف حافزا لمدارسيف لمبحث في جوانب   .نفسية وا 
ــة ــة التطبيقي العبلقػػة مػػا بػػيف تػػوفير قػػدر مػػف البيانػػات والمعمومػػات عػػف طبيعػػة فػػي  تتمثػػؿ يفيػػ :الناحي

لػػدى مػػريض المسػػاندة االجتماعيػػة بأبعادىػػا المختمفػػة ومصػػادرىا المتنوعػػة ت الصػػبلبة النفسػػية و متغيػػرا
 : ممكف أف تفيد فيوىى بيانات السرطاف 

لمرضػػى السػػرطاف  نفسػػيالعػػوف واإلرشػػاد اللفػػت انتبػػاه المؤسسػػات والجيػػات المعنيػػة بأىميػػة تقػػديـ  -
التي  سيف وتقوية العبلقات االجتماعيةتحرفع مستوى صبلبتيـ النفسية في مقاومة المرض و بيدؼ 
نفسػػػػػي وتحقيػػػػػؽ وجػػػػػودىـ عمػػػػػى المسػػػػػتوى ال وتكػػػػػيفيـ مػػػػػع المػػػػػرضالنيػػػػػوض بػػػػػذاتيـ إلػػػػػى  تػػػػػدفعيـ

 .يواالجتماع
لؤلفػراد الػذيف يعػانوف والمساندة االجتماعيػة عبلجية بيدؼ تقديـ العوف أو  التخطيط لبرامج إرشادية -

 .مرض السرطافمف 

 انذراست أْذاف 1.4

 : في اآلتيالدراسة الحالية ىداؼ تتمثؿ أ
الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية والعبلقة بينيما لدى مرضى سرطاف الرئة درجة إلى  التعرؼ -1

 . في محافظات شماؿ الضفة الغربية
الصبلبة النفسية والمسػاندة االجتماعيػة لػدى مرضػى سػرطاف الرئػة فػي كؿ مف  درجاتإلى  التعرؼ -2

 .الغربية محافظات شماؿ الضفة
الصػبلبة النفسػية والمسػاندة االجتماعيػة لػدى مرضػى سػرطاف الرئػة درجػة  ات فػي الفروقمعرفة أثر  -3

 ،المؤىػؿ العممػي ،مكػاف السػكف ،العمػر ،الجنس ،تبعا لمتغيرات في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 الحالة االجتماعية.   ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض

رشػػػاد النفسػػػي لػػػدى اإلخػػػدمات توصػػػيات الكفيمػػػة بتحسػػػيف مسػػػتوى جات والالخػػػروج بػػػبعض االسػػػتنتا -4
  .الرئة سرطافالمصابيف بمرض 
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 فرضيات الدراسة  5.1

 : اختبار الفرضيات اآلتيةإلى ىذه الدراسة  سعت
فػػي المتوسػػطات الحسػػابية   (α≤ 0.05)ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة  -1

تعػػػزى  ضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي محافظػػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةلػػػدى مر  لدرجػػػة الصػػػبلبة النفسػػػية
 لمتغير الجنس.

فػػي المتوسػػطات الحسػػابية   (α≤ 0.05)ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة -2
عػػػزى ت لػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي محافظػػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةلدرجػػػة الصػػػبلبة النفسػػػية 

 لمتغير العمر.
فػػي المتوسػػطات الحسػػابية   (α≤ 0.05)لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػةال توجػػد فػػروؽ ذات دال -3

عػػػزى ت لػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػة فػػػي محافظػػػات شػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة لدرجػػة الصػػػبلبة النفسػػػية 
 لمتغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض.

في المتوسطات الحسابية   (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4
عزى ت ة في محافظات شماؿ الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئدرجة الصبلبة النفسية ل

 لمتغير الحالة االجتماعية.
 ابيةفػػػي المتوسػػػطات الحسػػػ (α≤ 0.05)ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة -5

تعػػػزى  لػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي محافظػػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةلدرجػػػة الصػػػبلبة النفسػػػية 
 لمتغير مكاف السكف.

( في المتوسطات الحسابية  α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -6
عزى ت ة في محافظات شماؿ الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئلدرجة الصبلبة النفسية 

 لمتغير المستوى التعميمي.
(في المتوسطات الحسابية  α≤ 0.05ة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللال  -7

تعزى  ة في محافظات شماؿ الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئالمساندة االجتماعية درجةل
 .لمتغير الجنس

فػػي المتوسػػطات الحسػػابية   (α≤ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال  -8
تعػزى  ة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػةرئػلػدى مرضػى سػرطاف الالمساندة االجتماعيػة درجة ل

 العمر.  لمتغير
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فػػي المتوسػػطات الحسػػابية   (α≤ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال  -9
تعػػزى  ة فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةلػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػالمسػػاندة االجتماعيػػة درجػػةل

 عدد سنوات اإلصابة بالمرض.لمتغير 
في المتوسطات الحسػابية   (α≤ 0.05جد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تو ال  -10
تعػػزى  ة فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةلػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػالمسػػاندة االجتماعيػػة درجػػةل

 الحالة االجتماعية.لمتغير 
الحسػابية   في المتوسطات (α≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -11
تعػزى  ة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػةلػدى مرضػى سػرطاف الرئػالمساندة االجتماعيػة درجة ل

 مكاف السكف.لمتغير 
في المتوسطات الحسػابية   (α≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -12
تعػػزى  ؿ الضػػفة الغربيػػةة فػػي محافظػػات شػػمالػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػالمسػػاندة االجتماعيػػة درجػػةل

 المستوى التعميمي.لمتغير 
( بػػيف درجتػػي α≤ 0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) يػػة ال توجػػد عبلقػػة ارتباط -13

الضػػػفة محافظػػػات شػػػماؿ الصػػبلبة النفسػػػية والمسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي 
 الغربية.

 حدود الدراسة  6.1

 : اىميارئيسة  حدوددراسة بعد االخذ بعيف االعتبار يمكف تعميـ نتائج ىذه ال
 2015-2014 الجامعيالعاـ اجراء ىذه الدراسة وجمع بياناتيا في تـ : الحدود الزمنية .1
 .الضفة الغربيةمحافظات شماؿ في الرئة مرضى سرطاف جميع وتضـ : الحدود البشرية .2
 .ضفة الغربيةالمحافظات شماؿ : الحدود المكانية .3

 -: األدوات المستخدمة وىيبدرجة صدؽ وثبات الدرسة كما تتحدد 
 .مقياس الصبلبة النفسية  -
 .مقياس المساندة االجتماعية لمرضى سرطاف الرئة مف إعداد الباحثة-
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 :الفصل الثاني
 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

 :اإلطار النظريّ : أوالً 

 :تمييد
اسة مف جانبيف كؿ منيا عمى حدًا ومف ثـ وباالعتماد لمعالجة موضوع الرسالة سنناقش موضوع الدر 

حيث تعتبر الصبلبة النفسية الخطوة  ،ترابط نفسي بيف ىذه الجوانبإلى  عمى الجانب العممي التوصؿ
في حياتو ومف ثـ مقدار  مريض السرطافاألولى لمواجية الضغوط النفسية والصحية التي يتعرض ليا 

 .المرض والتحديات الناجمة عنوتعينو بشكؿ أكبر عمى مواجية ما يتمقاه مف مساندة اجتماعية 
ات المجتمع وىو التي باتت أكثر انتشارًا بيف فئ األمراض المزمنةوفي ىذه الدراسة سنتناوؿ أحد 

المرتبطة االجتماعية والنفسية  الصبلبة النفسية لمواجية الضغوطإلى  وحاجتومرض سرطاف الرئة 
ساندة تعزيز ركائز الصبلبة النفسية ومف ثـ تطوير وتحسيف الملى إ بحاجةفيو بمرض السرطاف 

 .مواجية حالتو المرضيةاالجتماعية عميا تعينو في 
 : جوانب الدراسة النظرية

 الصبلبة النفسية .2
 المساندة االجتماعية  .1
 سرطاف الرئة  .3

  : مفيوم الصالبة النفسية 1.2

عمػى  تدرسػو  ،باىتماـ كثير مػف البػاحثيف (Psychological Hardiness) الصبلبة النفسيةحظيت 
نحػػػو واسػػػع بيػػػدؼ معرفػػػة المتغيػػػرات النفسػػػية واالجتماعيػػػة التػػػي تكمػػػف وراء احتفػػػاظ األفػػػراد بصػػػحتيـ 

أف الصػبلبة النفسػية ىػي إلػى  وتوصػمت ،واألمراض المختمفة النفسية والجسمية رغـ تعرضيـ لمضغوط
وىػػػذه  ،اـ ووضػػػوح اليػػػدؼ والػػػتحكـ والتحػػػديمجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص النفسػػػية تشػػػمؿ متغيػػػرات االلتػػػز 
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الخصػػائص مػػف شػػأنيا المحافظػػة عمػػى الصػػحة النفسػػية والجسػػمية واألمػػف النفسػػي بػػالرغـ مػػف التعػػرض 
 (1001 ،الصمد )عبد .لؤلحداث الضاغطة

حيػػث تػػـ  ،الدراسػػات النفسػػية فػػي السػػنوات األخيػػرة مػػف فػػي العديػػدمفيػػـو الصػػبلبة النفسػػية  كمػػا ظيػػر
قػػػات عديػػػدة تػػػرتبط بيػػػذا المفيػػػوـ؛ مثػػػؿ االكتئػػػاب والقمػػػؽ والتفػػػاؤؿ والتشػػػاـؤ وتعػػػاطي الكشػػػؼ عػػػف متعم

( حيػث يعػد مفيػـو الصػبلبة النفسػية مػف المفػاىيـ 1001 ،المطيػؼ حمػادة وعبػد)الكحوؿ وأخرى غيرىا 
الحديثة نسػبيا وىػو مػف الخصػائص النفسػية الميمػة لمفػرد كػي يواجػو ضػغوط الحيػاة المتعػددة والمتتاليػة 

ولقػػػد بػػػدأت الدراسػػػات فػػػي السػػػنوات القميمػػػة الماضػػػية تتجػػػاوز مجػػػرد دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف إدراؾ  اح.بنجػػػ
االىتماـ والتركيز عمى المتغيػرات المدعمػة لقػدرة الفػرد إلى  األحداث الضاغطة وأشكاؿ المعاناة النفسية

 ة أي المتغيػرات النفسػيةعوامؿ المقاومأو  عمى المواجية الفاعمةكالمساندة االجتماعية التي تزيد قدرتو 
البيئيػػة المرتبطػػة باسػػتمرار السػػبلمة النفسػػية حتػػى فػػي مواجيػػة الظػػروؼ الضػػاغطة والتػػي مػػف شػػأنيا أو 

 (2991 ،)مخيمر .دعـ قدرة الفرد عمى مواجية المشكبلت والتغمب عمييا

ف الباحثو  وقد عرفيا ،أحد المكونات األساسية لمشخصيةإلى  يشير مصطمح الصبلبة النفسيةو 
بأنيا "ترحيب الفرد ( Carver yscheierفعمى سبيؿ المثاؿ عرفيا )كارفر وسشير ،بتعريفات عديدة
ضد العواقب  الضغوط التي يتعرض ليا حيث تعمؿ بصبلبة كمصدر واؽأو  وتقبمو لممتغيرات

 (1001 ،حمادة وحسيف). الجسيمة السيئة لمضغوط

التػػػي يتعػػػرض ليػػػا عػػػف  مػػػى تجػػػاوز الضػػػغوط النفسػػػيةبأنيػػػا "قػػػدرة الفػػػرد ع ، (1022)رقػػػداروعرفتيػػػا البي
 (1001) مخيمػػػر ويػػػرى  طريػػػؽ اسػػػتخدامو لممعطيػػػات المتػػػوفرة فػػػي مجتمعػػػو كالمسػػػاندة االجتماعيػػػة".

"قػػدرة الفػػرد عمػػى اسػػتخداـ المسػػاندة االجتماعيػػة كوقايػػة مػػف آثػػار األحػػداث الضػػاغطة وخاصػػة : بأنيػػا
  االكتئاب".

لصحة النفسية وضعوا العديد مف الدالالت الفكرية لمصطمح كثير مف عمماء النفس واوقد وضع 
 : الصبلبة النفسية نورد منيا ما يمي

اعتقاد عاـ لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخداـ كؿ المصادر النفسية والبيئية المتاحة كي  .2
 (1001 ،)الحجار ودخافالحياة الضاغطة.  أحداثيدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية 
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التجنب  ،"التحميؿ المنطقي: اآلتيةقدرة الفرد عمى موجية الضغوط بميارات المواجيات ىي  .1
 . االستسبلـ ،المعرفي التفريغ االنفعالي

 ،كواؽ ألحداث الحياة الشاقةأو  مجموعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر: . عرفيا كوباز3
مكاناتو  ،عمى استغبلؿ كافة مصادرهاتجاًىا عاًما لدى الفرد في قدرتو أو  وأنيا تمثؿ اعتقاًدا وا 

ويفسرىا بمنطقية  ،كي يدرؾ أحداث الحياة الشاقة إدراًكا غير مشوه ،والبيئة المتاحة ،النفسية
 ،ىي االلتزاـ ،ويتعايش معيا عمى نحو إيجابي. وأنيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسة ،وموضوعية

 ( 1008 ،تيبي الع)  والتحدي". ،والتحكـ

 مف التعريفات السابقة أف الصبلبة النفسية تتمثؿ في مدى قدرة الفرد عمى مجابيةحثة وتستنتج البا
 إحساس بأنو قادر عمى تحديياأو  الضغوط الحياتية واحتماليا وفقًا لما يمتمكو مف اعتقاد عاـ

 والمساندة ،عمى ما لديو مف مصادر بيئية ونفسية متاحة كالدعـ النفسي ءوالسيطرة عمييا بنا
  .ماعيةاالجت

مرضى سرطاف  مدى تمتع أفراد العينة مف: فإنو يمكف تعريفيا بأنيا ىا وحدود الدراسةوفي إطار ىذا 
ضغوط حياتية بسمات شخصية صمدة تجعميـ أقوياء وقادريف عمى تجاوز ما قد يعترضيـ مف الرئة
يجيات النفسية واقتصادية( ومدى قدرتيـ عمى استخداـ بعض اإلستراتنفسية  –واجتماعية  –جسمية)

 والتربوية لمتغمب عمييا والصمود أماميا بإرادة قوية.

 نشأة مصطمح الصالبة 2.2

قد الحظت أف  حيث ( kobasa  كوبازا) ،مف أوائؿ مف وضع األساس لمصطمح الصبلبة النفسية
مكاناتيـ الكامنة برغـ تعرضيـ لمكثير مف اإلحباطات  بعض الناس يستطيعوف تحقيؽ ذواتيـ وا 

لذلؾ فقد كانت ترى أنو يجب التركيز عمى األشخاص األسوياء الذيف يشعروف بقيمتيـ  ،غوطوالض
 ويحققوف ذواتيـ وليس المرضى.

وقد اشتقت كوبازا مصطمح الصبلبة النفسية متأثرة بالفكر الفمسفي الوجودي الذي يرى أف اإلنساف في 
ويرى  ،عمى المستقبؿ ال عمى الماضيوالذي يركز في تفسيره لسموؾ اإلنساف  ،حالة صيرورة مستمرة

أف دافعية الفرد تنبع, أساًسا مف البحث المستمر النامي عف المعنى واليدؼ مف الحياة فقد نشأ 
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مصطمح الصبلبة النفسية كمجموعة مف المعتقدات عف النفس في تفاعميا مع العالـ مف حولنا والتي 
يرات الضاغطة المثيرة لمقمؽ مف مصادر تمدنا بالشجاعة والدافعية لمعمؿ الجاد وتحوؿ التغ

 ، االلتزاـ Commitment : وتحوي الصبلبة النفسية ثبلث وىي ،فرص محتممةإلى  لبلضطراب
بأف  " ( LANJ النج )ويرى ( 3CS)مكونات تعرؼ ب،   challenge والتحدي، control والتحكـ 

ويعتمد ارتفاع  ،مى الصبلبةأف كؿ فرد يظير بعض المستويات ع ،الصبلبة النفسية سمة شخصية
إلى  ويمكف أف يكوف ذلؾ االختبلؼ راجع ،انخفاضو عمى الموقؼ والوقت الذي يمر بو الفردأو  ذلؾ

والتي تؤثر عمى كؿ شكؿ خبراتيـ وما ينعكس في النياية عمى  ،الطريقة والممارسة التي تعمميا الفرد
أي أف الصبلبة مصدر شخصي وليس  ،روبذلؾ فإف الصبلبة قدرة متعممة يمكف أف تتغي ،"صحتيـ

 (273ص ،1020 ،)عباس .سمة شخصية لدى الفرد

أف الصبلبة النفسية تيسر عمميات اإلدراؾ والتقييـ " (1022) وقد أشارت دراسة ىناه ومورسي
التعامؿ الصحيح مع المواقؼ الضاغطة وذلؾ مف خبلؿ إلى  والمواجية التي يقوـ بيا الفرد فتؤدي

 : "عدة طرؽ

 دؿ الصبلبة النفسية مف إدراؾ األحداث وتجعؿ تأثيرىا السمبي أقؿ حدة وتأثيًرا.تع .2
 أساليب مواجية مرنة تختمؼ باختبلؼ الموقؼ الضاغط.إلى  تؤدي الصبلبة النفسية .1
 تزيد الصبلبة النفسية مف قدرة الدعـ االجتماعي كأسموب مف أساليب المواجية. .3
ممارسػاتو أو  يػر فػي أسػموب حياتػو مثػؿ نظامػو الغػذائيأف يغإلػى  توجو الصبلبة النفسػية الفػرد .3

 الرياضية والصحية مما يجنبيـ اإلصابة باألمراض الجسدية.

 أبعاد الصالبة النفسية  2.2

أف األفراد إلى  تظير أبعاد الصبلبة النفسية مف خبلؿ الدراسة التي قامت بيا كوبازا والتي أشارت
وف أف يكوف لدييـ التأثير مف مجرى بعض األحداث التي الذيف يتمتعوف بالصبلبة النفسية يحاول

 التحدي(. ،التحكـ ،وىذه األبعاد ىي )االلتزاـ يمروف بيا
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وترى كوبازا أف ىذه المكونات الثبلث ترتبط بارتفاع قدرة الفرد عمى تحدي ضغوط البيئة وأحداث 
ص ىذه األبعاد الثبلثة وتحويؿ أحداث الحياة الضاغطة لفرص النمو الشخصي. كما أف نق ،الحياة

 يوصؼ بأنو احتراؽ نفسي. وال يكفي مكوف واحد مف مكونات الصبلبة الثبلثة.

فالصبلبة النفسية مركب يتكوف  ،لتمدنا بالشجاعة والدافعية لتحويؿ الضغوط والقمؽ ألمور أكثر إيجابية
 (Kobasa, 1979مف ثبلثة أبعاد مستقمة قابمة لمقياس. ) 

 : االلتزام: أوالً 

يعتبر مكوف االلتزاـ مف أكثر مكونات الصبلبة النفسية ارتباًطا بالدور الوقائي لمصبلبة بوصفيا 
 مصدًرا لمقاومة مثيرات المشقة.

أف االلتزاـ يمثؿ القدرة عمى إدراؾ الفرد لقيمة وأىدافو وتقدير إمكانياتو إلى  وقد أشارت بعض الدراسات
 ،1020 ،) عباس ت التي تدعـ التوازف والتراكيب الداخمية.ليكوف لديو ىدؼ يحققو وكذلؾ صنع القرارا

 ( 207ص

 : أنواع االلتزام

 : أساسيف ىما اتجاىيفأشار عمماء النفس أف االلتزاـ يضـ 

 ،اتجاه الفرد نحو معرفة ذاتو وتحديده ألىدافو وقيمو الخاصة في الحياة ": االلتزاـ تجاه الذات -
 نحو تميزه عف اآلخريف".وتحديده التجاىاتو اإليجابية عمى 

واعتقاده بضرورة  ،لآلخريفأو  " اعتقاد الفرد بقيمة العمؿ وأىميتو سواء لو :االلتزاـ تجاه العمؿ -
وضرورة تحممو مسؤوليات العمؿ وااللتزاـ  ،االندماج في محيط العمؿ وبكفاءتو في إنجاز عممو

 بنظمو".

 : يثبلثة أنواع ىإلى  وفي دراسات أخرى صنؼ االلتزاـ
 القانوني  االلتزاـ .2
 االلتزاـ الديني  .1
 االلتزاـ األخبلقي  .3
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 :  التحكم: ثانيا
أف الػػتحكـ يتضػػمف "اعتقػػاد الفػػرد بإمكانيػػة تحكمػػو فػػي المواقػػؼ الضػػاغطة التػػي إلػػى  ويشػػير فولكمػػاف 

 (49ص  ،:422 ،)راضي يتعرض ليا".

اث وأنو يتحمؿ المسؤولية الشخصية "اعتقاد الفرد بالتحكـ فيما يمقاه مف أحد يعرؼ مخيمر التحكـ بأنو
وتفسير وتقدير  ،واالختيار بيف البدائؿ ،وأنو يتضمف القدرة عمى اتخاذ القرارات ،عف حوادث حياتو

 (37ص ،9;;3 ،) مخيمراألحداث والموجية الفعالة".

 -: يرى عمماء النفس أن التحكم يمر بثالث مراحل ىيو 

فػإذا  ،موقؼ ذو التأثير عبر اتخػاذ القػرار المناسػب تجاىػوفيبدأ الفرد في التعامؿ مع ال: المبادأة .2
 كاف ىذا القرار ييدؼ لتغيير الموقؼ فإنو يمثؿ إتماـ مرحمة المبادأة.

وتحديػػد مصػػادر الخطػػر والمعيقػػات التػػي تحػػوؿ دوف  ،وتعنػػي فيػػـ الفػػرد التػػاـ لمموقػػؼ: اإلدراؾ .1
ة التي سوؼ تحميو مف اآلثار السمبية كما يتـ تحديد الفرد لقدراتو ومصادره الذاتي ،التعامؿ معو

 لمموقؼ.
مسػبباتيا لمقضػاء أو  وىي مرحمة اتخاذ القرار الػذي يقػـو بػو الفػرد تجػاه األحػداث الشػاقة: الفعؿ .3

  (1001 ،) جيياف.عمييا
 : صور التحكم

 : أف التحكـ يتضمف أربع صور رئيسية ىي
 القدرة عمى اتخاذ القرارات واالختيار بيف بدائؿ متعددة. .2
 التحكـ المعرفي استخداـ العمميات الفكرية لمتحكـ في الحدث الضاغط. .1
الػػػتحكـ السػػػموكي وىػػػو القػػػدرة عمػػػى المواجيػػػة الفعالػػػة وبػػػذؿ الجيػػػد مػػػع دافعيػػػة كبيػػػرة لبلنجػػػاز  .3

 والتحدي. 
ممػا  ،نظرة الشخص لمحدث الضاغط ومحاولة إيجػاد معنػى لػو فػي حياتػو: التحكـ االسترجاعي .3

 \( 1008 ،تيبي الع) لضغوط.قد يؤدي لتخفيؼ أثر ا
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 : التحدي: ثالثاً 

ىو تمؾ االستجابات المنظمة التي تنشأ رًدا كما عمى المتطمبات البيئية وىذه االستجابات تكوف ذات 
 ،محمد).سموكية وقد تجتمع مًعا وتوصؼ بأنيا استجابات فعالةأو  فسيولوجيةأو  طبيعة معرفية

   .(32ص ،1003

وتقبميا بكؿ ما فييا مف  ،ي قدرة الفرد عمى التكيؼ مع مواقؼ الحياة الجديدةفالتحدي يتمثؿ  وبذلؾ
مع قدرتو عمى  ،باعتبارىا أموًرا طبيعية البد مف حدوثيا لنموه وارتقائو ،ضارةأو  مستجدات سارة

وىذه الخاصية تساعد الفرد عمى التكيؼ السريع في مواجية أحداث الحياة  ،مواجية المشكبلت بفاعمية
ذا اتسـ المرء بقوة التحدي وىو  ،وتخمؽ مشاعر التفاؤؿ في تقبؿ الخبرات الجديدة ،اغطة المؤلمةالض وا 

 يعني اعتقاد الفرد أف ما يطرأ مف تغيرات عمى جوانب حياتو. 

 أىمية الصالبة النفسية  3.2 

ية حتػى أف الصبلبة النفسية عامؿ ىػاـ وحيػوي فػي الشخصػية يجػب التأكيػد عميػو فػي البحػوث المسػتقبم
مسػػػتوى اسػػػتخدامو بالمؤسسػػات والمراكػػػز العبلجيػػػة إلػػى  يتضػػح أكثػػػر ويتطػػػور مػػف مسػػػتوى األشػػػخاص

واإلرشادية حتى يستخدـ عمى نطػاؽ واسػع فػي التطػوير واختيػار األشػخاص ذوي الصػبلبة النفسػية فػي 
ميمػػات خاصػػة فػػي شػػتى المجػػاالت؛ ألف الصػػبلبة النفسػػية أصػػبحت مػػف المفػػاىيـ اليامػػة فػػي أوقػػات 

كما أف ليا تأثيرات إيجابية عمى األنظمة العائمية  ،الخطر وتحدي المصاعب وضغوط العمؿ واإلنجاز
 والنزاعات الزوجية والسموؾ المرضي والضغوط.

 : فإف أىمية الصبلبة النفسية تكمف فيما يمي
 وكذلؾ المحافظة عمى السموكيات الصحية.  ،تحسيف األداء النفسي والصحة النفسية والبدنية .2
 تعتبر كأحد عوامؿ المقاومة ضد الضغوط واألزمات. .1
 كما أنيا تجعمو أكثر نجاحًا وفعالية في مواجيتيا. ،تجعؿ الفرد يقيـ الضغوط تقييمًا واقعياً  .3
فػالفرد  ،تعمؿ كحاجز يحوؿ بيف الفرد واإلصابة بػاألمراض النفسػية والجسػمية المرتبطػة بالضػغوط .6

كمػػػا يميػػػؿ لمتفػػػاؤؿ والتعامػػػؿ  ،وفعالػػػة مػػػع الضػػػغوط ذو الشخصػػػية الصػػػمبة يتعامػػػؿ بصػػػورة جػػػادة
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مواقػػػؼ أقػػػؿ إلػػػى  لػػػذلؾ فإنػػػو يسػػػتطيع تحويػػػؿ المواقػػػؼ الضػػػاغطة ،المباشػػػر مػػػع مصػػػادر الضػػػغط
 (Caplan, 1981) .وعميو فإنو يكوف أقؿ عرضة لآلثار السمبية المرتبطة بالضغوط ،تيديداً 

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف  ،لضػػغط وتنتيػػي باإلرىػػاؽليػػا دور بػػارز فػػي تعػػديؿ العمميػػة الدائريػػة والتػػي تبػػدأ با .5
 : خبلؿ عدة طرؽ ىي

 تعدؿ مف إدراؾ األحداث وتجعميا تبدو أقؿ وطأة.: أوالً  
 حاؿ. إلى  تنقمو مف حاؿأو  ،أساليب مواجية نشطةإلى  تؤدي: ثانياً  
 تؤثر عمى أسموب المواجية بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تأثيرىا عمى الدعـ االجتماعي.: ثالثاً  
وممارسػػػة  ،مثػػػؿ إتبػػػاع نظػػػاـ غػػػذائي صػػػحي ،التغييػػػر فػػػي الممارسػػػات الصػػػحيةإلػػػى  تقػػػود: ورابعػػػاً  

 (1001 ،المطيؼ )حمادة وعبد. "قمؿ مف اإلصابة باألمراض الجسميةوىذا بالطبع ي ،الرياضة

ة فاألفراد األكثر صبلب ،تؤثر عمى القدرات التكيفيةالصبلبة النفسية وتستنتج الباحثة مما تقدـ أف 
عندىـ كفاءة ذاتية أكثر ولدييـ قدرات إدراكية مف ناحية أف الشخص الصمب يدرؾ ضغوطات الحياة 

أف الصبلبة النفسية تنشئ جدار كما  اليومية عمى أنيا أقؿ ضغًطا ولدييـ استجابات تكيفية أكثر.
ؽ نمًطا مف وتخم ،دفاع نفسي لمفرد يعينو عمى التكيؼ البناء مع أحداث الحياة الضاغطة والمؤلمة
مرحمة إلى  ليصؿ ،الشخصية شديدة االحتماؿ تستطيع أف تقاوـ الضغوط وتخفؼ مف آثارىا السمبية

وتخمو حياتو مف القمؽ واالكتئاب  ،الحاضر والمستقبؿ بنضرة ممؤىا األمؿ والتفاؤؿإلى  وينظر ،التوافؽ
 وتصبح ردود أفعالو مثااًل لبلستحساف.

 النفسية النظريات المفسرة لمصالبة 4.2

  ( ,2979Kobaza): والدراسات المنبثقة عنيا نظرية كوبازا : أوال
رية في اراء بعض تمثمت أسس النظ ،اعتمدت ىذه النظرية عمي عدد مف األسس النظرية والتجربية

أف إلى  والتي اشارت ، (Rojarsوروجرز) ، (Maslo) سمووما ،(Phrankel )فرانكؿ: عمماء امثاؿال
تو عمي استغبلؿ امكاناتو عمي قدر  ألولىالحياتو الصعبة يعتمد بالدرجة  ىمعنأو  وجود ىدؼ لمفرد

نموذج  ويعد( ,1987,102Mtteson ,Ivancevich) واالجتماعية بصورة جيدة الشخصية
نوقشت مف خبلؿ  أنيا( مف أىـ النماذج التي اعتمدت عمييا ىذه النظرية حيث Lazoursالزورس)

 : وحددىا في ثبلث عوامؿ رئيسية وىي ارتباطيا بعدد مف العوامؿ
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 .البيئة الداخمية لمفرد .2
 .األسموب اإلدراكي المعرفي .1
 .واإلحباطالشعور بالتيديد  .3

أف حدوث خبرة الضغوط يحددىا في المقاـ االوؿ طريقة ادراؾ الفرد "( Lazours) ذكر الزورس
 ،الخاصة وتقديـ الفرد لقدرتو ،يو االدراؾ الثانويمتشمؿ عم ،واعتباره خططا قابمة لمتعايش ،لمموقؼ

 .كفاءتيا في تناوؿ المواقؼ الصعبة ىوتحديد لمد

الصعبة أمر  نحو سمبي يجـز بضعفيا وعدـ مبلئمتيا لمتعامؿ مع المواقؼ ىفتقييـ الفرد لقدراتو عم
ويؤدي الشعور  ،النفسيأو  يزورس توقع حدوث الفرد سواء البدنوىو ما يعني عند ال ،يشعر بالتيديد

بالضرر الذي يقرر الفرد وقوعو أو  متضمنا الشعور بالخطر باإلحباطالشعور  إلىالتيديد بدوره ب
 (.1008 ،بالفعؿ )راضي

 األسموب فعمى سبيؿ المثاؿ يتوقؼ الشعور بالتيديد عمي ،وترتبط ىذه العوامؿ الثبلثة ببعضيا البعض
 السمبي اإلدراؾ ويؤدي ،دعور بالتيديتضاؤؿ الش إلىيجابي اال اإلدراؾكما يؤدي  ،لمموقؼ اإلدراكي

 الذات. كتقدير ،تقييـ بعض الخصاؿ الشخصيةإلى  ويؤدي ،دزيادة الشعور بالتيديإلى 

رجاؿ  ىعمبعد أف اجرت دراسة  ،االفتراض األساسي لنظريتيا(، ,2979Kobaza)وطرحت كوبازا 
 والجسمية واألحداث ة النفسيةعامميف في الدرجة المتوسطة والعميا في الصحاألعماؿ والمحاميف وال

 : والتي كاف منيا ،الصادمة وقد خرجت ببعض النتائج

 والجسمية باالضطرابات النفسية اإلصابةالكشؼ عف مصدر ايجابي جديد في مجاؿ الوقاية مف . 2
 التحدي". ،التحكـ ،"االلتزاـ وىو الصبلبة النفسية بأبعادىا 

 باالضطرابات النفسية رغـ اإلصابةمعدالت أقؿ في صبلبة حصموا عمي  األكثر. أف األفراد 1
 .تعرضيـ لمضغوط الشاقة

انو حتمي  بؿ ،اعد أمًرا ضروريفكاف ىذا االقتراض أف التعرض لؤلحداث الصادمة الحياتية الشاقة ي
االجتماعية الخاصة بكؿ و  وأف المصادر النفسية ،تماعيقاء الفرد ونضجو االنفعالي واالجالبد منو الرت

 .ىذه المصادر الصبلبة النفسية وى وتزداد عند التعرض ليذه األحداث الصادمة ومف ابرزقد تقفرد 
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إلى  أدى ،ضاألمراأف االرتباط القائـ بيف الصبلبة والوقاية مف  إلىومف خبلؿ دراستيا توصمت 
واقتداًرا  ةر ومباد  نشاطا باألكثرالصبلبة حيث أنيـ يتسموف  تحديدىا لمخصاؿ المميزة لؤلفراد مرتفعي

وانجاًزا وسيطًرة وقدًرة عمي  ةالحياة واشد واقعي ألعباءصمودا ومقاومة  وأكثر ،ًياوقيادة وضبًطا داخم
 التفسير.

 : (Kobaza  ,;9;3المحمل لنظرية كوبازا  ) (Venkنظرية فينك): ثانًيا

النظر في  الذي أعادلقد أظير حديثا في مجاؿ الوقاية مف االصابة باالضطرابات أحد النماذج الحديثة 
,  2991) فينؾوىذا النموذج قدمو  ،وحاوؿ وضع تعديؿ جديد ليا( Kobaza, 2979) نظرية كوبازا

Venk)  بيف الصبلبة النفسية وتـ تقديـ ىذا التعديؿ مف خبلؿ دراستو التي أجراىا بيدؼ بحث العبلقة
عينة  ىوذلؾ عم ،ىاخر  ناحية والصحة العقمية مف ،المعرفي والتعايش الفعاؿ مف ناحية واإلدراؾ
 ،ةالصبلب ه لدورالواقعية في تحديد واعتمد الباحث عمي المواقؼ الشاقة ،( جنديا إسرائيمي217قواميا )

والتعايش معيا قبؿ الفترة التدريبية التي واقؼ الشاقةير الصبلبة واالدراؾ المعرفي لمموقاـ بقياس متغ
ىذه الفترة التدريبية توصؿ عمي نتائج ميمة  وبعد انتياء ،أعطاىا لممشاركيف والتي بمغت ستة شيور

 : وىي

جوىريا بالصحة  فارتبط االلتزاـ ،ارتباط مكوني االلتزاـ والتحكـ فقط في الصحة العقمية الجيدة لؤلفراد
استراتيجية الفعاؿ خاصة  العقمية مف خبلؿ تخفيض الشعور بالتيديد واستخداًما الستراتيجية التعايش

ادراؾ الموقؼ عمي انو اقؿ  نفعاؿ حيث ارتبط بعد التحكـ ايجابيا بالصحة العقمية مف خبلؿضبط اال
 .مشقة واستخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت بالتعايش

 ىوذلؾ عم ،داؼ الدراسة األولىىليا نفس ا ،(2995( بإجراء دراسة ثانية عاـ )Venk) ؾوقاـ فين
خبلليا تنفيذ  تـ ،شيور 3استخدـ فترة تدريبية عنيفة لمدة  ولكنو ،ايضا يفياإلسرائيمعينة مف الجنود 

وذلؾ بصفة  ،الشخصية المطموبة حتى واف تعارضت مع ميوليـ واستعداداتيـ لؤلوامرالمشاركيف 
الشاقة الحقيقية )الواقعية( وطرؽ  ثلؤلحداوبقياس الصبلبة النفسية وكيفية االدراؾ المعرفي  ،متواصمة

 (:422 ،)راضي ى.ريب وبعد االنتياء منيا ثـ التوصؿ لنفس النتائج لمدراسة االولالتعايش قبؿ فترة التد

 إحدى اختيارىا لتكوف في النفسية الصبلبة تناولت التي السابقة النظريات عمى الباحث اطبلع وعزز

 بيذه يتمتع أبناء وطنو مف كبير عدد باف الباحث اعتقاد جانبإلى  ،دراستو في األساسية المتغيرات
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 األسرة في يتمقاىا الفرد التي االجتماعية المساندة خبلؿ مف التمتع ىذا يكوف أف ويمكف ،الصبلبة

 اإلسرائيمي. قبؿ االحتبلؿ مف ليا تعرض التي النفسية الصدمات تكرار خبلؿ مفأو  ،وخارجيا

 :  المساندة االجتماعية: ثانيا

حيػػػث تحمػػػؿ والصػػػحة النفسػػػية االجتمػػػاع  تعتبػػػر المسػػػاندة االجتماعيػػػة أحػػػد المواضػػػيع اليامػػػة فػػػي عمػػػـ
ويعتبػػر بدايػػة ظيػػور  ،المسػػاندة فػػي طييػػا معنػػى المعاضػػدة والمػػؤازرة والمسػػاعدة عمػػى مواجيػػة المواقػػؼ

مصطمح المساندة االجتماعيػة حػديثًا فػي العمػوـ اإلنسػانية مػع تنػاوؿ عممػاء االجتمػاع ليػذا المفيػوـ فػي 
غوا مصػػطمح الشػػبكة االجتماعيػػة الػػذي يعتبػػر البدايػػة حيػػث صػػا ،إطػػار تنػػاوليـ لمعبلقػػات االجتماعيػػة
ويحػػدده الػػبعض اآلخػػر عمػػى أنػػو إمػػدادات  ،(Social supportالحقيقيػػة لظيػػور الػػدعـ االجتمػػاعي )

وتعتمد المساندة فػي تقػديرىا عمػى إدراؾ األفػراد لشػبكاتيـ االجتماعيػة باعتبارىػا اأُلطػر التػي  ،اجتماعية
 ( 5 ،م6;;3 ،الرحمنعبد)الشناوي و ف فييـ ويستندوف عمى عبلقاتيـ بيـ تشتمؿ عمى األفراد الذيف يثقو 

فيمػػػػا يتمقػػػػاه اإلنسػػػاف مػػػػف خػػػبلؿ تكوينػػػػو عبلقػػػػات ايجابيػػػة مػػػػع أعضػػػػاء  االجتماعيػػػةتتمثػػػؿ المسػػػػاندة و 
 المحيطيف بو.أو  واالتجاه الودي والتعاوني الذي يربط بينو وبيف أفراد جماعتو ،الجماعة

ماعية تعظيـ القدرات والطاقات الفسيولوجية لئلنساف بشكؿ يمكنو مػف مواجيػة وتستيدؼ المساندة االجت
أطفػاؿ والتػي أو  متطمبات العمؿ عمى جماعة األسرة التي تأخذ شكؿ عبلقػات الحػب والقػرب مػع شػريؾ

إف إحسػػاس الفػػرد بػػأف أسػػرتو تحبػػو  ،يكػػوف ليػػا أكبػػر األثػػر عمػػى قػػدرة اإلنسػػاف عمػػى مقاومػػة الضػػغوط
كمػا يمكنػو  تاجو وتقدره يساعد اإلنساف عمى مقاومة ما قػد يعترضػو مػف ضػغوط حياتيػة.وتفكر فيو وتح

مف استعادة صورتو التػي قػد تكػوف ىزتيػا أحػداث معينػة ويسػمح لئلنسػاف بػالتمتع واالسػترخاء ويػوفر لػو 
ال كما يؤكػد لئلنسػاف أف اآلخػريف يتمػاثموف معػو وييتمػوف بمشػكبلتو وأنػو لػيس معػزو  ،قاعدة آمنة لحياتو

 وأف لديو بالفعؿ أناسا آخريف يساعدونو ويقفوف بجواره. 

حيػػث إف أىميػػة النػػاس  ،والتػػأقمـ مػػع الضػػغوط وليػػذا تعتبػػر المسػػاندة االجتماعيػػة أحػػد تكتيكػػات التكيػػؼ
اآلخريف في حياة اإلنسػاف الوظيفيػة يشػكؿ افتراضػا ىامػا فػي معظػـ النظريػات التنظيميػة والنفسػية التػي 

 ف مف التفاعؿ بيف عوامؿ الضغوط والتأييد االجتماعي.تقترح وجود نوع معي
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 : مفيوم المساندة االجتماعية: أوالً 

ورد في كثيػر مػف الدراسػات العديػد مػف المفػاىيـ حػوؿ المسػاندة االجتماعيػة التػي تتفػؽ فيمػا بينيػا عمػى 
 : اعية ومف أبرز ىذه المفاىيـ والتعريفاتماليدؼ والغاية مف المساندة االجت

وأف يكوف لدى ىذا  ،دد كافي مف األشخاص في حياة الفرد يمكنو الرجوع إلييـ عند الحاجةوجود ع .2
 (1000 ،) الشناوي وعبد الرحمف".الفرد درجة مف الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو 

."النظاـ الذي يتضمف مجموعة مف الروابط والتفاعبلت االجتماعيػة مػع اآلخػريف التػي تتسػـ بأنيػا 1 .2
ويمكف االعتماد عمييا والثقة بيا عندما يشعر الفرد بأنو في حاجة إلييا لتمده بالسػند  ،دىطويمة الم
المتقطعػػة التػػي تمعػػب دورًا أو  كمػػا أنيػػا تتضػػمف نمطػػًا مسػػتديمًا مػػف العبلقػػات المتصػػمة ،العػػاطفي"

ادات كمػػا أف الشػػبكة االجتماعيػػة لمفػػرد تػػزوده باإلمػػد ،ىامػػًا فػػي المحافظػػة عمػػى وحػػدة الجسػػـ لمفػػرد
 (Caplan, 1981, 413). النفسية وذلؾ لممحافظة عمى صحتو النفسية

اىتماـ المنظمة بتوفير الفرص لمعبلقات االجتماعية وبث روح التعاوف والتآلؼ بيف العامميف والتي  .1
فمف جانب تزيد مف استجابات الفرد في العمؿ  ،تعمؿ في اتجاىيف كبلىما لصالح الفرد والمنظمة

ومف جانب آخر فإنيا تعمؿ كمنطقة  ،ت ميمة مثؿ الضماف والقبوؿ واالنتماءألنو يحقؽ حاجا
 ،ـ2998 ،)عسكرمخففة لمضغوط حيث يتـ ذلؾ مف خبلؿ التعاطؼ وتقديـ المساعدة"أو  عازلة
227) 

المفيػػـو النظػػري الػػذي ينطمػػؽ منػػو مصػػطمح المسػػاندة االجتماعيػػة فػػإف ىػػذا أو  وميمػػا كػػاف األسػػاس .3
 : كونيف رئيسييف ىماالمفيـو يشتمؿ عمى م

 
 أف يدرؾ الفرد أنو لديو عدد كاؼ مف األشخاص في حياتو يمكنو أف يرجع إلييـ عند الحاجة. أ( 

 ب( أف يكوف لدى ىذا الفرد درجة مف الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو.
 

رد واآلخريف ومف ثـ يمكف القوؿ بأف المساندة االجتماعية يقصد بيا "تمؾ العبلقات القائمة بيف الف
 .(3 ،ـ2993: )الشناوي وعبد الرحمف والتي يدركيا عمى أنيا يمكف أف تعاضده عندما يحتاج إلييا".
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 أنماط المساندة االجتماعية: ثانياً 

 : ( ىي2991 ،حسب اهلل)( و2982فقد أوضح كؿ مف ىاوس ) ،أشكاؿ متعددةأو  ولممساندة أنماط

وىػػػي التػػػي تنطػػػوي عمػػػى األفعػػػاؿ التػػػي تنقػػػؿ التقػػػدير (، Emotional supportالمسػػػاندة االنفعاليػػػة ) (2
 والقبوؿ والتعاطؼ.  ،والرعاية والثقة

التػػػي تنطػػػوي عمػػػى المسػػػاعدة فػػػي العمػػػؿ  ، (Instrumental supportالمسػػػاندة الحسػػػية )األدائيػػػة()  (1
 والماؿ. 

أو  ،معمومػات أو التػي تنطػوي عمػى إعطػاء نصػائح ،(Informational support) المسػاندة المعموماتيػة (3
 موقؼ ضاغط.أو  تعميـ ميارة تسيؿ حؿ مشكمة

، Karen) سػػػموكوأو  المسػػػاندة التقويميػػػة التػػػي تنطػػػوي عمػػػى التغذيػػػة الرجعيػػػة المتعمقػػػة بػػػآراء الفػػػرد (3
1987) 

كما تؤدي المساندة االجتماعية وظائؼ ىامة تدور حوؿ تمبية احتياجات الفػرد وحمايتػو مػف التػأثير   (5
لو خبرات اآلخريف في مواقؼ مشػابية لموقفػو ليقػارف سػموكو ومشػاعره وأفكػاره وتقدـ  ،الضار لمحزف

 ـ( 1002 ،)إبراىيـإزاء ىذه الخبرة الجديدة. 

 : وظائف المساندة االجتماعية: ثالثاً 

 : مساندة االجتماعيةلم اآلتية وظائؼالندة االجتماعية يمكننا استخبلص امف خبلؿ معرفتنا بأنماط المس

حيث أف التفاعؿ االجتمػاعي المسػاند يولػد درجػة مػف المشػاعر  ،الراحة النفسية تسيـ في توفير .2
   .اإليجابية التي تحقؽ الصحة النفسية

 .والوحدة النفسية ،واالكتئاب ،وتخفؼ المعاناة مف بعض االضطرابات النفسية كالقمؽ .1

لتػػي تسػػاعده وظيفػػة نمائيػػة عنػػدما يكػػوف لػػدى الفػػرد شػػبكة مػػف العبلقػػات االجتماعيػػة الحميمػػة ا .3
 عمى تحقيؽ التوافؽ اإليجابي.

وظيفة وقائيػة فػي مسػاعدة الفػرد عمػى مواجيػة األحػداث الخارجيػة التػي يػدركيا عمػى أنيػا شػاقة  .3
 (1998 ،السرسي ،)عبد المقصود .وتمثؿ ضغوط عميو
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 مصادر المساندة االجتماعية : رابعاً 

رية التي يمر بيا الفرد إذ أنو في تختمؼ مصادر المساندة االجتماعية باختبلؼ المرحمة العم
مرحمة الطفولة تكوف المساندة متمثمة في األسرة )األـ واألب واألشقاء( وفي مرحمة المراىقة تتمثؿ في 

الزوجة وعبلقات العمؿ واألبناء. أو  أما في مرحمة الرشد تتمثؿ في الزوج ،جماعات الرفاؽ واألسرة
(Lefour, H.M, Martin, 1984) 

 : مساندة االجتماعية من مصدرين رئيسيين ىماوتأتي ال 
األسػػرة التػػي تقمػػؿ مػػف تػػأثير عػػدـ القناعػػة بالعمػػؿ وتسػػاعد عمػػى التكيػػؼ مػػع طبيعتػػو ويػػتـ عػػف  . أ

طريقيػػا تعزيػػز مصػػادر االقتنػػاع األخػػرى مػػف خػػبلؿ اإلنجػػازات التػػي يسػػيـ بيػػا الفػػرد خػػارج 
بيا الفرد في عممو وتعػزز  وىذه يمكف أف تعوض المشاعر السالبة التي يشعر ،موقؼ العمؿ

 احتراـ الذات لديو والقبوؿ والشعور بالقيمة.

إذ أف التماسؾ في جماعة العمؿ وارتفاع درجة  ، العمؿ الذي يقمؿ مف تأثير الضغوط النفسية  . ب
انخفػػاض تػػأثير الضػػغوط إلػػى  التفاعػػؿ اإليجػػابي والمػػودة بػػيف العػػامبلت وبػػيف القيػػادة يػػؤدي

 ( Dianne,2000, 276ة النفسية السميمة. )عمييف والى التمتع بالصح

 Social Support groupsجماعات المساندة االجتماعية : خامسا

وىي جماعات  Self – Help groupsكما يطمؽ عمييا البعض اسـ جماعات المساعدة الذاتية أو 
يـ بعضًا صغيرة العدد اختيارية تتشكؿ عادة مف مجموعة األقراف الذيف يجتمعوف بيدؼ مساعدة بعض

شباع حاجاتيـ المشتركة كالتغمب عمى صعوبات اإل إحداث تغييرات شخصية واجتماعية أو  ،ةقعاوا 
إبراىيـ، وتعمؿ ىذه الجماعات عمى توفير المساعدة والدعـ والمساندة العاطفية ألعضائيا ) ،مرغوبة
1007.) 

ي االىتمامات ويرتبطوف مع وتتكوف جماعات المساعدة الذاتية غالبًا مف األشخاص الذيف يشتركوف ف
بعضيـ لفترة زمنية طويمة نسبيًا وذلؾ بيدؼ مساعدة بعضيـ عمى التكيؼ وحؿ مشكبلتيـ النفسية 

وتعد  ،واالجتماعية التي يواجيونيا مف خبلؿ الجيود المشتركة والتعاوف والتعاطؼ والمساندة المتبادلة
ث أنيا تساعده في التعامؿ مع كثير مف ىذه الجماعات مف الجماعات اليامة في حياة اإلنساف حي

 المشكبلت والضغوط والتيديدات والتحديات المجتمعية بفاعمية مؤثرة.
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أنو " حيث ذكر توسمف ورايفاس ، األخيرة وقد استخدـ ىذا النوع مف الجماعات بكثرة في العقود األربعة
ة األمريكية تخدـ ما يقارب يوجد حوالي مميوف ونصؼ جماعة لممساعدة الذاتية في الواليات المتحد

وتتعامؿ مع مشكبلت نفسية واجتماعية وطبية وبيئية مختمفة. ويتراوح حجـ ىذه  ،( مميوف شخص52)
الجماعات الكبيرة إلى  الجماعات ما بيف الجماعات المحمية الصغيرة التي تجتمع في منازؿ أعضائيا

 . "التي تشرؼ عمييا بعض المؤسسات والييئات المتخصصة

أىمية جماعات المساعدة الذاتية تكمف في إنيا تذكرنا بقيمة جماعات األصدقاء الداعمة إف 
 والمتعاطفة والمساندة التي تشعرنا باالنتماء والحرية والراحة.

ويستفيد مف خدمات ىذا النوع مف الجماعات شرائح عريضة مف أفراد المجتمع كشريحة المرضى 
معدية كالسرطاف والفشؿ الكموي والربو واإليدز والكبد و أ خطيرةأو  مستعصية أو بأمراض مزمنة

وكبار السف ممف يواجيوف  ،ومدمني الكحوؿ والمخدرات ،والمعاقيف والقائميف عمى رعايتيـ ،الوبائي
 ،وآباء وأميات األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكبلت سموكية ،وزائدو الوزف ،مشكبلت صحية

ساءة المعاممة. وحاالت اإلىما ،واألرامؿ ،والمطمقات  (Garson, 1998)ؿ وا 

وتتركز اىتمامات جماعات المساعدة الذاتية حوؿ مشاركة أعضاء الجماعة ومساعدة بعضيـ بعضًا 
والتركيز عمى المشاعر  ،والتغييرات في نمط وأسموب الحياة ،والمشاعر ،واآلالـ ،في االىتمامات

 األمؿ في المستقبؿ والبحث عف السعادة.و  ،والرغبة في البحث عف األفضؿ ،والمواقؼ اإليجابية

( فيرى أف جماعات المساعدة الذاتية تقوـ بتوفير الدعـ والمساندة Garvin،1987أما جارفف )
كما تتيح ليـ فرصًا لمتحدث عف  ،والتعاطؼ ألعضائيا خبلؿ جمساتيا وبيف كؿ جمسة وأخرى

ؿ عمى تعزيز قدراتيـ والرفع مف وتعم ،قصصيـ ومشكبلتيـ في جو يتميز بالثقة والدعـ واألماف
 (Soderstrom, 2000) روحيـ المعنوية وزرع الثقة في نفوسيـ واألمؿ في مستقبميـ.

 : وتتمخص فوائد جماعات المساعدة الذاتية في الجوانب التالية 

الحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ والمسػػاندة االجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ التواجػػد مػػع مجموعػػة مػػف األشػػخاص الػػذيف  -
 ي االىتمامات واألوضاع والظروؼ والمشكبلت.يشتركوف ف
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اكتساب اإلحساس باألمؿ وذلؾ مف خبلؿ معرفة وجود أشخاص يعانوف مف نفػس المشػكمة ويمػروف  -
 بنفس الخبرات والصعوبات.

 اكتساب الميارات التي تساعد عمى التكيؼ ومواجية المشكبلت النفسية واالجتماعية واالقتصادية. -
 ستفادة مف معارؼ وخبرات وميارات اآلخريف. عرض المشكبلت واال -

خمسػػة أنػػواع إلػى  جماعػػات المسػاعدة الذاتيػػة (Matteson, 1987)وأخيػرًا فقػػد قسػـ كػػاتز وبنػدر 
 : تحقيقيا ىيإلى  وذلؾ حسب األىداؼ التي يسعى كؿ نوع

مني الجماعات التي تركز عمى إشػباع الحاجػات النفسػية والنمػو الشخصػي ألعضػائيا كجماعػات مػد -
 المخدرات والكحوؿ.

الجماعػػات التػػي تركػػز عمػػى الػػدفاع االجتمػػاعي وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حمايػػة حقػػوؽ ومصػػالح أعضػػائيا  -
 غير الرسمي.أو  سواء عمى المستوى الرسمي

 الجماعات التي تعمؿ مف أجؿ البحث عف نماذج وأساليب بديمة لنمط وأسموب المعيشة. -
عمػػػى تػػػوفير خػػػدمات إيوائيػػػة لنوعيػػػة مػػػف األشػػػخاص الػػػذيف جماعػػػات البلجئػػػيف المؤقتػػػة التػػػي تعمػػػؿ  -

 حماية أنفسيـ لفتػرة مػف الػزمف بيػدؼ التكيػؼ والخػروجإلى  يواجيوف مشكبلت اجتماعية ويحتاجوف
 المجتمع مرة أخرى.إلى 

 جماعات األغراض المتنوعة التي تركز عمى النمو الشخصي والحماية والمساندة االجتماعية. -

 : الدور الذي تقوم بو المساندة االجتماعية التي تفسرالرئيسة لنظريات واالنماذج : سادسا

 : ويمكف توضيح ىذه النماذج الرئيسة عمى النحو اآلتي 
 نموذج األثر الواقي )المخفف من الضغط(  -3

يفترض ىذا النموذج أف المساندة االجتماعية تستطيع أف تخفض مف الضغط النفسي حتى يستعيد 
وتقدـ ىذه النظرية مفيومًا نظريًا جديدًا ىو نموذج  ،نقص التي نشأت لديو بسبب الحزفالفرد نواحي ال

الحماية ويقصد بو أف المساندة االجتماعية المرتفعة تحمي الشخص مف سيطرة الضغط النفسي وتأثيره 
   (.Lefour, 1984)السمبي عمى حالتو الصحية 

 ،المرض ي لؤلفراد الذيف يقعوف تحت ضغطأي أف ىذا النموذج يرتبط بالصحة فقط بشكؿ أساس
أف المساندة االجتماعية تحمي األفراد الذيف يتعرضوف لضغوط مف احتماؿ التأثير إلى  وينظر فيو
 : ومف ثـ فإف المساندة تقـو بدورىا في نقطتيف مختمفتيف بيف الضغط والمرض وىي ،الضار ليا
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أو  حيػػث تقػػـو بتخفيػػؼ ،وبػػيف رد فعػػؿ الضػػغط_ تتػػدخؿ المسػػاندة بػػيف الحػػدث الضػػاغط )أو توقعػػو( 2
منػػػػع اسػػػػتجابة تقػػػػدير الضػػػػغط بمعنػػػػى أف إدراؾ الفػػػػرد أف اآلخػػػػريف يمكػػػػنيـ أف يقػػػػدموا لػػػػو اإلمكانػػػػات 

تقوي لديو القدرة عمى التعامؿ مع أو  قد يجعمو يعيد تقدير إمكانية وجود ضرر نتيجة لمموقؼ ،البلزمة
 ـ فإف الفرد ال ُيَقدر الموقؼ عمى أنو شديد الضغط.ومف ث ،المطالب التي يفرضيا عميو الموقؼ

اسػتبعاد أو  _ تتدخؿ المساندة بيف خبرة الضغط وظيور حالة مرضػية )باثولوجيػة( عػف طريػؽ تقميػؿ1
وقػد تزيػؿ المسػاندة األثػر المترتػب عمػى  ،رد فعؿ الضغط بالتأثير المباشػر عمػى العمميػات الفيزيولوجيػة

التيػػويف مػػف األىميػػة التػػي يػػدركيا أو  وذلػػؾ بػػالتخفيؼ ،ؿ لممشػػكمةتقػػدير الضػػغط عػػف طريػػؽ تقػػديـ حػػ
 ـ(2993 ،)عبد الرحمفالفرد ليذه المشكمة. 

  : _ نموذج األثر الرئيسي4

يفترض ىذا النموذج أف المساندة االجتماعية ليا تأثير مفيد عمى حياة الفرد وسعادتو بغض النظر 
قد أشتؽ ىذا النموذج أدلتو مف واقع التحميبلت و  ،عما إذا كاف ىذا الفرد يقع تحت ضغط أـ ال

اإلحصائية التي أظيرت وجود أثر رئيسي لمتغير المساندة وعدـ وجود تأثير لمتفاعؿ بيف الضغط 
فيناؾ أثر عاـ مفيد لممساندة االجتماعية عمى الصحة البدنية والنفسية ألف الشبكات  ،والمساندة

ت إيجابية منتظمة ومجموعة مف األدوار التي تتمقى مكافأة االجتماعية يمكف أف تزود األفراد بخبرا
وىذا النوع مف المساندة يرتبط مع السعادة وُيجنب الخبرات السالبة التي قد تزيد مف  ،مف المجتمع

ويرتبط بالصحة البدنية عف طريؽ آثار االنفعاؿ عمى  ،احتماؿ حدوث االضطراب السيكوسوماتي
 التأثير عمى أنماط السموؾ المتصؿ بالصحة مثؿ تدخيف السجائر. عف طريؽأو  اليرمونات العصبية

(Kabasa, 2002) 
  

 _ نموذج االرتباط 5
مؤسػس نظريػة االرتبػاط أف المسػاندة االجتماعيػة التػي يقػدميا األىػؿ (  Bowlbyويرى بػولبي  ) 

نػو فقػػد واألصػدقاء ال تعػوض الفػرد عػػف الػنقص الكبيػر الػػذي يكػوف حػدث لػػو بسػبب فقػد شػػخص عزيػز أل
 الشخص الذي يمثؿ االرتباط.

 : وىناؾ نوعاف مف الشعور بالوحدة النفسية ىما 
 _ الشعور بالوحدة الوجدانية.  2
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 _ الشعور بالوحدة االجتماعية. 1 

والمساندة االجتماعية تؤثر فقط في الشعور بالوحدة االجتماعية أما الحالة الزواجية )متزوج _ أرمؿ( 
وذلؾ ألف غياب االرتباط الوجداني مع الشكؿ الذي يتعمؽ بو  ،لوحدة الوجدانيةفيي تؤثر في الشعور با

وىناؾ بعض الدراسات التي أيدت نموذج االرتباط  ،الفرد يؤثر عمى الشعور بالوحدة االجتماعية
التحسف في حالتو إلى  الحديث يؤديأو  واعتبرت أف تعبير الفرد عف خبراتو الوجدانية سواء بالكتابة

بؿ أف الكممات التي يستخدميا في وصؼ الصدمة تنبأ عف مدى التحسف في حالتو الصحية  الصحية
 م( 4223: )إبراىيم النفسية.أو  البدنية

 _ النموذج الشامل 6

 ،ـ(2982( وتـ إعادة تطويره في عاـ )Liberman & Pearlinوضع ىذا النموذج ليبرماف وبيرلف )
أف تحقؽ تأثيرىا حتى قبؿ وقوع الحدث الضاغط عمى النحو وىو يرى أف المساندة االجتماعية يمكف 

 : اآلتي

 _ يمكف أف تُحد المساندة االجتماعية مف احتمالية وقوع الحدث الضاغط.
أو  _ إذا وقػػع الحػػدث الضػػاغط فػػإف المسػػاندة مػػف خػػبلؿ تفاعميػػا مػػع العوامػػؿ ذات األىميػػة قػػد ُتعػػدؿ

 خفؼ مف التوتر المحتمؿ.تأو  ومف ثـ تمطؼ ،تغير مف إدراؾ الفرد لمحدث
درجة تجعؿ الحػدث المتوقػع يغيػر مػف وظػائؼ الػدور يمكػف لممسػاندة أف تػؤثر إلى  _ إذا وصؿ التوتر

 عمى العبلقة بيف الحدث الضاغط واإلجياد المصاحب.
 ،التعامػػؿ مػػع الحػػدث الضػػاغطأو  _ يمكػػف أف تػػؤثر المسػػاندة االجتماعيػػة فػػي اسػػتراتيجيات المواجيػػة

 مف العبلقة بيف الحدث وما يسببو مف إجياد.وبذلؾ ُتعدؿ 
_ بمقدار الدرجة التي ينحدر عندىا الحدث الضاغط فإف عوامؿ شخصية مثؿ تقدير الذات تجعؿ في 

 إمكانية المساندة أف ُتعجؿ مف ىذه اآلثار.
 _ قد يكوف ىناؾ تأثير مباشر مف المساندة عمى مستوى التوافؽ.

ف دور المسػػػاندة كعامػػػؿ مخفػػػؼ لمتػػػوتر أكثػػػر تعقيػػػدًا ممػػػا يتخيمػػػو وبػػػذلؾ يػػػرى أنصػػػار ىػػػذا النمػػػوذج أ 
 م(;;;3: )عبد الرحمنالبعض اآلخر. 
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مف خبلؿ عرض ىذه النماذج يتضح أف المساندة االجتماعية تعمؿ عمى حماية الفرد مف 
 كما أف ليا تأثير مفيد عمى حياة الفرد بصفة عامة سواء كاف ،سيطرة الضغط النفسي وتأثيره السمبي

 تحت تأثير الضغط أـ ال ؛ إذ أنيا تحد مف احتمالية وقوع الحدث الضاغط عمى الفرد.

 : السرطان: ثالثا

 : مقدمة

ص الشخ شفاء إمكانية عدـ مبدأ مف "باإلعداـ الحكـ" كممة الناس مف كثير عند "سرطاف" كممة تقابؿ
 إمكانيات توفر لعدـ الماضي يف الناس أذىاف في استقر الذي الخاطئ رأيال ىذا ،المرض بيذا المصاب

 المريض اكتشاؼإلى  أدى العامة والتوعية الطمب تقدـ إف غير ،لممرض األولية األعراض واىماؿ العبلج

 أربعة أصؿ مف مريض شفاء أمكف قرف نصؼ فقبؿ ،منو لمشفاء جيدة إمكانيات وتقديـ األولية راحمو م في

 المرضى نصؼ شفاء الممكف ومف ،المرضى مف (41 %) شفاء يمكف واليـو ،الداء بيذا مصابيف مرضى

 فالفكرة ،السنوي الدوري والفحص المبكر الكشؼ بوسائؿ وكامبل تاما  شفاءا المرضمراحؿ  جميع في

 مرض األولية مراحمو  في وىو ،لمشفاء قابؿ مرض السرطاف أف ىي عميياصرار اإل يجب التي األساسية

 أف المعمـو ومف الشفاء فرصة إضاعة تعني قد مزعجةعراض أو أ األلـ ظيور انتظار واف ،مؤلـ غير

 يسيؿ الجسد مف أماكف في تنشأ في الرجاؿ منيا %(30)و النساء في السرطاف إصابات مف بالمئة( (61

-%85)بيف  ما فييا الشفاء إمكانية تكوف األولية المرحمة في تشخص التي والحاالت ،عنيا الكشؼ جدا
 حدوثا األنواع أكثر وىما ،النساء عند والرحـ الثدي سرطاف  في الحاؿ ىي كما بالمئة  (90%

 (.4225 ،)الرفاعيلدييف

 : تعريف السرطان

الجديد  ما يعني حرفيا النمو)في بعض األحياف يسمى السرطاف "الوـر الخبيث" : التعريف المغوي
كاف يسميو  كما (حريالسمطعوف الب)إف الكممة مستمدة مف الكممة اليونانية كارينكوس  (السيئ

Cancer  في الوسط  اإلنجميزية األطباء اليونانيوف األولييف بسبب ضخامة حجـ السمطعوففي
 لذلؾ المرض. ـر سرطاف الثدي وىو أوؿ شكؿ مبلحظالممتدة التي شكمت تشابيا مع أوا ومخالبو

 فوضوي وغيرال التي تتميز بالنموراض تعبير عاـ مجموعة كبيرة مف األم يوف: اصطالحاأما 
 المنضبط لمخبليا.
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 : السرطانمفيوم 

يو " نسم يشكؿ عاـ لبلستدالؿ عمى المرض الذالوـر الخبيث يستخدـ بأو  أف مفيوـ " السرطاف "
كما أخذ لفظ " السرطاف  .Neoplasmلممرض فيو النماء  يالعممأو  يالسرطاف " أما المصطمح الطب

إلى  حيف تشير كممة " االوراـ "في  ،Malignant Neoplasmعمى النماء الخبيث  ؤخرا" يقتصر م
 .(4225 ،)الرفاعي.النسيجفي  ينمو غير طبيعأو  كتمة أي

 : النظريات التي فسرت أصل السرطان

)أ( السرطاف : ثبلثفي  عرضت نظريات متعددة لتفسير أصؿ السرطاف وانتشاره يمكف حصرىا
)ب( السرطاف الجينى) ينشأف مف خبليا أولية  ،شعاع (االأو  التييجى )والذى تسببو المواد الكيميائية

)ج(  السرطاف المعدى ) يصنؼ السرطاف مف األمراض  ،الكبار (في  تبدأ مع الجنيف وتبقى حية
أف آلية تطور  Ottowarburgوفى القرف العشريف افترض " أوتو وار بيرج "  .اإلنساف(في  المعدية

 تخمر سكر الجموكوز وتحولوفي  ازديادإلى  الخمية مما يؤدىفي  السرطاف تتصؿ بالتنفس غير العادى
 .(2011باظة، ) عممية تسمى الجمكزةفي  حمض المبفإلى 

حيػػث تػػزعـ  .نظػػريتيف )النظريػػة الجينيػػة والنظريػػة البلجينيػػة(إلػػى  وتنقسػػـ حاليػػا نظريػػات تكػػوف السػػرطاف
الخميػة إمػا فػي  ات الجنينيػة المصػحوبةالمعمومػفػي  النظرية الجينية أف نمو الوـر السرطانى يبػدأ بتحػوؿ

فمػثبل تضػيؼ الفيروسػات المسػببة  .الحػذؼ مػف الحمػض النػووى البلأوكسػيجينىأو  التغيػرأو  باإلضافة
 .حػذفياأو  تغيػر ىػذه المعمومػاتفػي  لمسرطاف معمومػات جنينيػة بينمػا تسػبب المػواد الكميائيػة واالشػعاع

ف تحوالت غير جينية أشبو بانقساـ الخمية الػذى يصػاحب وتؤمف أقمية مف العمماء بأف السرطاف ينشأ ع
أف كمتػا النظػريتيف عمػى جانػب إلػى  ويػذىب العممػاء اآلف .األجنػةفػي  عممية تكػوف األنسػجة واألعضػاء

 .(4233باظة، )بعض أجزائيما في  مف الصواب

 : سرطان الرئو

بشكؿ غير و  لمعدؿ الطبيعيىو نمو بعض خبليا الطبقة المبطنة لمقصبة اليوائية بنسبة أسرع مف ا
تتطور بعض الخبليا و  ،حدوث تداخؿ في عممية إخراج المخاطو  تراكمياإلى  مما يؤدي ،منتظـ

إلى  تؤديو  ،تقضي عمى الخبليا الطبيعيةو  ىذه الخبليا تزاحـو  تصبح خبيثة.و  المتضاعفة بسرعة
ىو أحد و  ،د القصبة اليوائيةورمًا يسأو  تؤلؼ الخبليا السرطانية كتمةو  إحتباس المخاط في الرئة.

 النساء في معظـ البمداف الصناعية. و  األسباب الرئيسية لموت الرجاؿ
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 :أعراضو

 . ضيؽ في التنفس.2

 . صعوبة في إخراج البمغـ مف القصبة اليوائية. 1
 . سعاؿ مزمف.3
 . خروج دـ مع البمغـ.3
 . الـ )نادرًا(.5
 اد.. نقص كبير في الوزف دوف سبب واضح مع اجي1
 . صوت في الصدر اثناء التنفس )ازيز(.7
 . صعوبة في البمع نتيجة ضغط الوـر عمى المريء.8
 

 : السرطان عالج
 

 يتضمف المرض ىذا مف العبلج أف المؤكد ومف ،األمراض مف مجموعة عف عبارة السرطاف مرض يعتبر

 يمي وفيما ،المريض الةوح ودرجتو ومرحمتو السرطاف مكاف حسب تختمؼ والتي ،العبلجات مف مجموعة

 .العبلجات ألىـ ذكر
 وأقميػا ،الطػرؽ أقصػر مػف الػوـر موضػعإلػى  الوصػوؿ رحػي ا الػج العمػؿ يسػتيدؼ: العػبلج الجراحػي .2

 مػف خزعػة اسػتخبلص عبػر ،الػروـ تسػرطف مػف التحقػؽ ثػـ ومػف السػميمة الجسػـ عمػى أنسػجة يرا تػأث

ممكنػة  ضػرر وبأقػؿ السػرطاني النسػيج مػف ممكػف كػـ أكبػر الستئصػاؿ تمييػدا ،وتحميميػا أنسػجتيا
 .المتوفرة التقنيات كافة وباستخداـ

 مف نوع وىو وانتشارىا انقساميا وتمنع ،الخبليا نمو تحبط التي األدوية مف نوع ىو: الكيميائي العالج .1

تطػاؿ  سػميتو أف الكيميػائي العػبلج ومشػكمة ،بػالتمؼ الناميػة الخبليػا تصػيب حيػث ،السػمية لخبليػا
 .والمتجددة الحيوي النشاط ذات الخبليا وبالذات السرطانية وغير لسرطانيةا الخبليا

 الخبليػا بنيػة تػدمير فػي لئلشػعاع المختمفػة التطبيقػات اإلشػعاعي العػبلج يوظػؼ: اإلشـعاعي العـالج .3

عػالي  إشػعاعي دفػؽ توليػدأو  ،المشػعة والنظػائر العناصػر باسػتخداـ سػواء وراـاأل ومعالجة السرطانية
 كتمػة الػوـر تقمػيصأو  نيائيػا عمييػا القضػاء بغيػة ،الورميػة والخبليػا األنسػجة عمػى ميطووتسػ الطاقػة

 (.1008راضي، يراتو.)تأث لتخفيؼ
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 : مرض سرطان الرئة في فمسطينواقع 
 مجمؿ األراضي في حالة ( 1623 ) بالسرطاف المصابةو  حديثا المسجمة الحاالت عدد بمغ إجمالي

 نسبة بمغت حيث ،قطاع غزة في (حالة 455 و) الغربية الضفة في جمةمس حالة 1168 ) الفمسطينية)

 37.5 مقابؿ) الغربية الضفة فرد( في 100000 لكؿ 49.2 منيا) ) .فرد 100000 لكؿ 43.1 اإلصابة)

 (.1023 ،اإلحصائي الطبي غزة )المركز قطاع في فرد ( 100000 لكؿ
 

 الذكور المصابيف مجتمع في األولى مرتبةال يحتؿ الرئة سرطاف مرض أفإلى  اإلحصاءات وتشير

 المجتمع ذلؾ مف  ).فرد 100000 لكؿ 5.2 )بمعدؿو  (% 13.8 )مقدارىا مئوية بنسبة ذلؾو  بالمرض

 في السرطاف مرض عف الناتجة الوفاة لحاالت السابقة المعدالت ضوء وفي .(4236 ،الصحي )التقرير

 مف األنواع تمؾ بيف ةالناتج الوفيات معدالت أعمى احتؿ الرئة سرطاف أف نبلحظ األراضي الفمسطينية
نسب ال فيبي (1والشكؿ) .الدراسة بموضوع االىتماـ مف مزيدإلى  أدى الذي األمر السرطانية األمراض
 : ةيالضفة الغرب نوع مرض السرطاف فيعنيا حسب  لحاالت السرطاف المبمغالمئوية 

 


خُبُاىَجيغػْهبحستّىعٍشضاىسشغبُفٍاىعفخاىغشثىحبالداىسشغاىَئىَخاىْستُِجَ(2اىشنو)

 ٔزارة انصحت انفهسطيُيت. ،انًصذر> يركس انًعهٕياث انصحيت انفهسطيُي
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 : الدراسات السابقة: ثانيا

 المساندة االجتماعيةو اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع الصبلبة النفسية 
وقد تأثرت الباحثة بنتائج ىذه الدراسات لعدـ كفايتيا وقمتيا وعدـ  ،لمرضى السرطاف بينيما والعبلقة

 ،األمر الذي جعؿ في صميـ اىتماميا أف تعد ىذه الدراسة ،تناوليا الموضوع مف جميع جوانبو
حثة وسوؼ تقسـ البا ،وستعرض الباحثة ىذه الدراسات وفقًا لمتسمسؿ الزمني بدءًا باألحدث فاألقدـ

 : الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع عمى النحو التالي

 تناولت الصالبة النفسيةدراسات  -3

 تناولت المساندة االجتماعية دراسات   -4

 تناولت الصالبة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعيةدراسات   -5

 دراسات تناولت مرض السرطان وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية -6
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 : تناولت الصالبة النفسيةدراسات : أوالً 

بعنوان "مدى تمتع الشباب الجامعي بالصـالبة النفسـية فـي مواجيـة بعـض : (4236دراسة القصبي )
 الضغوط الحياتية المعاصرة"

مػػػدى تمتػػػع الشػػػباب الجػػػامعي بالصػػػبلبة النفسػػػية فػػػي مواجيػػػة بعػػػض الضػػػغوط ىػػػدفت الدراسػػػة لمعرفػػػة 
( طالػب وطالبػة مػف السػنة 217عمػى عينػة عشػوائية بمغػت ) وقػد تػـ تطبيػؽ الدراسػة ،الحياتية المعاصرة

وقد استخدمت الباحثة المنيج  ،األولى والرابعة ومف قسمي المغة العربية واالنجميزية في جامعة المجمعة
 ،كمػػا اسػػتخدمت مقيػػاس لمضػػغوط الحياتيػػة مػػف اعػػدادىا ،الوصػػفي االرتبػػاطي لتحقيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة

وقد أظيرت النتػائج أف  ،( والمقنف بالبيئة العراقية1022 ،قدارر اعداد )البي ومقياس لمصبلبة النفسية مف
وأف مسػػتوى الضػػغوط النفسػػية كػػاف مرتفعػػا  ،مسػػتوى الصػػبلبة النفسػػية كػػاف متوسػػطا لػػدى عينػػة الدراسػػة

فيمػػا  ،والقسػػـ ،ولػػـ تظيػػر فػػروؽ جوىريػػة تبعػػا لمتغيػػرات الجػػنس ،وخاصػػة عمػػى بعػػد الضػػغوط الدراسػػية
  الة احصائيا تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح طمبة السنة األولى.وجدت فروؽ د

 
" مسػتوى األمػف النفسػي والصػبلبة النفسػية والعبلقػة بينيمػا لػدى النسػاء بعنػواف  (4233دراسة العسود )

 الفمسطينيات زوجات األسرى في السجوف اإلسرائيمية في محافظة الخميؿ"
ف النفسػػي ومسػػتوى الصػػبلبة النفسػػية لػػدى النسػػاء الفمسػػطينيات ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتوى األمػػ

واشػػتممت عينػػة الدراسػػة  ،زوجػػات األسػػرى فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية والعبلقػػة بينيمػػا فػػي محافظػػة الخميػػؿ
( 531والبالغ عػددىف ) ،عمى زوجات األسرى المواتي تزيد سنوات محكومية أزواجيف عف عشر سنوات

وطبقػػت عمػػييف الباحثػػة اسػػتبياف األمػػف النفسػػي مػػف إعػػداد  ،(205واميػػا )وأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة ق
 .(4222)عماد مخيمر، الباحثة واستبياف الصبلبة النفسية مف إعداد 

وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف وجػػػود عبلقػػػة ايجابيػػػة بدرجػػػة عاليػػػة بػػػيف مسػػػتوى األمػػػف النفسػػػي ومسػػػتوى 
ود فروؽ دالػة إحصػائيًا فػي درجػة األمػف النفسػي وكذلؾ عدـ وج ،الصبلبة النفسية لدى زوجات األسرى

بينمػػػا تبػػػيف أف  ،عػػػدد األبنػػػاء( ،المؤىػػػؿ العممػػػي ،لػػػدى زوجػػػات األسػػػرى تبعػػػًا لمتغيػػػرات الدراسػػػة )العمػػػر
 الدرجة الكمية لؤلمف النفسي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة.
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 وعبلقتيا باألمف النفسي لدى األطفاؿ" "الصبلبة النفسية لموالديف: بعنواف (4233دراسة أبو العنين )
وقػد تكونػت  ،معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية لموالديف واألمف النفسي عند األبناءإلى  ىدفت الدراسة

مقياس األمف النفسي مف : ( أبًا. وقد تـ تطبيؽ110( أمًا وأيضًا )110( ابنًا و)110عينة الدراسة مف )
وقػػد أسػػفرت النتػػائج عػػف وجػػود  ،الصػػبلبة النفسػػية مػػف إعػػداد الباحثػػةومقيػػاس  ،إعػػداد )عمػػاد مخيمػػر(

كمػا وجػدت  ،ودرجات األمف النفسي عنػد األبنػاء ،عبلقة ارتباطيو بيف درجات الصبلبة النفسية لموالديف
الػػذكور  –)نػػوع المدرسػػة : فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي درجػػة األمػػف النفسػػي عنػػد األبنػػاء والمتغيػػرات التاليػػة

)السف : أيضًا وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف الصبلبة النفسية لموالديف تبعًا لممتغيرات التالية ،واإلناث(
 العمؿ(. –مستوى التعميـ  –
 

الصػػبلبة النفسػػية واألمػػف النفسػػي لػػدى عينػػة مػػف طػػبلب : "بعنػػواف (:422دراســة المفرجــي والشــيري )
 وطالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة"

الكشؼ عف العبلقة ما بيف الصػبلبة النفسػية واألمػف النفسػي لػدى عينػة مػف طػبلب ى إل ىدفت الدراسةو 
وطالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة. ولقد طبػؽ الباحثػاف مقيػاس الصػبلبة النفسػية مػف إعػداد وأمػب 

ومقيػاس الطمأنينػة  ،1001 ،حمػادة وعبػد المطيػؼ ؤةلؤ ترجمة ل ،(Yaunkin and amp، Betzبيتز )
 ،( ترجمػػػة وتعػػػديؿ الػػػدليـ وآخػػػروفAbraham Maslow، 1952مػػػف إعػػػداد أبراىػػػاـ ماسػػػمو)النفسػػية 

( طالب وطالبػة مػف طػبلب مرحمػة البكػالوريوس والػدبمـو العػالي 35. وتكونت عينة الدراسة مف )2993
 في التربية بجامعة أـ القرى.

الصبلبة النفسية واألمف النفسي وتوصمت نتائج الدراسة بأنو ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف 
وأنو توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عينػة الدراسػة فػي األمػف النفسػي تبعػًا الخػتبلؼ  ،لدى الطمبة

وكػػذلؾ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي األمػػف  ،العمػػر ومسػػتوى دخػػؿ األسػػرة
حصػػائية فػػي األمػػف النفسػػي لػػدى عينػػة الدراسػػة وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إ ،النفسػػي لصػػالح اإلنػػاث

وأخيػرًا وجػدت فػروؽ بػيف طػبلب وطالبػات مرحمػة البكػالوريوس  ،تبعًا لمتغير التخصص والسنة الدراسػية
 والدبمـو العالي في التربية لصالح طبلب وطالبات البكالوريوس.
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وعالقتيا امعة األزىر مستوى الصالبة النفسية لدى طمبو جبعنوان " : (4229 ،دراسو ) أبو ندى
 بضغوط الحياة "

وكشؼ العبلقة  ،ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمي مستوى الصبلبة النفسية لدى طمبو جامعة األزىر بغزة 
طالبة مف و  ( طالبا 539تكونت العينة مف ) .وبعض المتغيرات الديمغرافية ،وضغوط الحياة ،النفسية

قد استخدـ الباحث مقياس و  المختمفة بجامع ة األزىر المستوى الدراسي الثاني والرابع مف الكميات
 ،دخان ،) الحجاروقاـ بتقنينو عمي البيئة الفمسطينية  ،( 9;;3 ،)مخيمرىو مف إعداد و  الصبلبة النفسية

 ىو مف إعداد الباحث.و  ومقياس ضغوط الحياة ،( 4227
المقابؿ  طمبة الجامعة وفي وجود صبلبة نفسية عالية لدى: وقد خمصت الدراسة إلي النتائج التالية

الكمية لمصبلبة  واتضح مف الدراسة وجود عبلقة دالة إحصائية بيف الدرجة ،يعانوف مف ضغوط نفسية
 داللة إحصائية بيف وبينت الدراسة وجود فروؽ ذات ،والدرجة الكمية لمضغوط لدى عينة الدراسة

وعدـ وجود فروؽ بيف  ،رتفعيفمرتفعي الصبلبة ومنخفضي الصبلبة في ضغوط الحياة لصالح الم
في بعد ضغوط الرواتب وقد  مرتفعي الصبلبة ومنخفضي الصبلبة في درجاتيـ عمى ضغوط الحياة

مرتفعي( ونوع الطالب  ،)منخفضي كشفت الدراسة بأنو ال توجد فروؽ في التفاعؿ بيف الصبلبة النفسية
ة ونوع الكمية والمستوى الدراسي عمى النفسي عمى ضغوط الحياة وال توجد فروؽ لمتفاعؿ بيف الصبلبة

 النفسية ودخؿ األسرة الشيري عمى ضغوط الحياة. وكذلؾ ال توجد فروؽ بيف الصبلبة ،ضغوط الحياة
 

لدى  النفسية الصالبةبكرب ما بعد الصدمة وعالقتو  ( بعنوان "2007 ،وآخرون ،دراسة ) ثابت
 أطفال قطاع غزة"

 ،نتيجة اليدـ برات الصادمة لؤلطفاؿ الذكور الذيف فقدوا بيوتيـىدفت الدراسة لبحث أنواع وشدة الخ
النفسية في األطفاؿ  ومعرفة الصبلبة ،ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالصدمات

( طفبل ومراىقا 45تكونت عينة الدراسة مف)و   .وعبلقتيا بالصدمة وكرب ما بعد الصدمة والمخاوؼ
 وتـ تطبيؽ ،وبيت حانوف ،األخيرة في منطقة رفح بيوتيا في الفترة مف العائبلت التي ىدمت

 مقياس الصبلبة النفسية. ،كرب ما بعد الصدمة مقياس ،مقياس المخاوؼ: االختبارات التالية
يعانوف  %15.6وقد تبيف أف  ،متوسط تعرض األحداث الصادمة عند األطفاؿإلى  توصمت الدراسةو 

%  20أف  في حيف ،% يعانوف بدرجة متوسطة 62.2وأف  ،لصدمةبدرجة خفيفة مف كرب ما بعد ا
عبلقة طردية بيف  وتبيف الدراسة وجود ،% 99.5وأف متوسط الصبلبة النفسية  ،يعانوف بدرجة شديدة
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ووجود  ،بعد الصدمة تعرض األطفاؿ لؤلحداث الصادمة ودرجة االضطرابات النفسية الناتجة مف ما
 بة النفسية ودرجات كرب ما بعد الصدمة.عبلقة عكسية بيف درجات الصبل

 
 وعالقتيـا بالصـالبة غـزة قطـاع محافظـات لعمـال النفسـية ( بعنـوان " الضـغوط2006 ،يـاغي ) دراسـة

 النفسية"
 النفسية وعبلقتيا بالصبلبة غزة قطاع محافظات لعماؿ النفسية الضغوط عمى التعرؼإلى  الدراسة ىدفت

 الػذيف العمػاؿ مػف عػامبلً  ( 683 ) مػف الدراسػة عينػة وتكونػت ،ةالديموغرافيػ المتغيػرات بعػض ضػوء فػي

 والصػبلبة النفسػية الضػغوط مقيػاس طبػؽ وقػد ،1948 عػاـ المحتمػة دخػوؿ األراضػي تصػاريح يحممػوف

 .مف إعداده وىما النفسية

 صبلبة أظيرت وجود كما  74 %بنسبة كبيرة نفسية ضغوط مف يعانوف العماؿ أفإلى  الدراسة وتوصمت

 النفسػية الكميػة والضػغوط الػدرجات بػيف طرديػة عبلقػة ىنػاؾ وأف ،74.9 %بنسػبة العمػاؿ لػدى ةعاليػ

 األسرة أفراد عددإلى  تعزى الضغوط النفسية مستوى في فروًقا ىناؾ وأف ،النفسية لمصبلبة الكمية والدرجة

 تعػزى النفسػية وطالضغ مستوى في فروؽ أي تظير ولـ ،فوؽ فما  9أفرادىا عدد يبمغ التي األسرة لصالح

 المعػابر ضػغوط ودرجػات االجتماعيػة الحالػة بػيف فػروؽ مػع وجػود ،االجتماعيػة والحالػة العمػر لمسػتوى

 .المطمقيف لصالح
 

الصالبة  وعالقتيا بمستوى ،الضغوط النفسية ومصادرىا: بعنوان (4228 ،الحجار ودخان) دراسة 
 النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالمية

الصبلبة  وعبلقتيا بمستوى ،التعرؼ عمى مستوى الضغوط النفسية ومصادرىاى إل ىدفت الدراسة
النفسية لدى  تأثير بعض ا لمتغيرات عمى الضغوطإلى  النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسبلمية إضافة

استبياف لقياس الضغوط  ( طالًبا وطالبة وقد استخدـ الباحثاف 532وتكونت عينة الدراسة مف)  ،الطمبة
وجود عبلقة ارتباطيو سالبة إلى  توصمت الدراسة واستبياف الصبلبة النفسية لدييـ. ،ة لدى الطمبةالنفسي

أف مستوى الضغوط النفسية إلى  وأشار ،والصبلبة النفسية بيف الطمبة في مستوى الضغوط النفسية
ف الطمبة وقد بينت أف ىناؾ فروًقا بي ،% ( 77.33الصبلبة النفسية )  % ( وأف معدؿ05.11)كانت 

 ،تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور –عدا ضغوط بيئة الجامعة  –النفسية  في مستوى الضغوط
تعزى  –عدا األسرية والمالية  –فروؽ بيف الطمبة في مستوى الضغوط النفس ية  وبينت في وجود
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 عدا –وعدـ وجود فروؽ بيف الطمبة في مستوى الضغوط  ،التخصص لصالح طمبة العممي لمستوى
وجود  وأف ىناؾ عدـ ،تعزى لمتغير الجامعي لصالح المستوى الرابع –الدراسية وضغوط بيئة الجامعة 

لمستوى الدخؿ  تعزى –عدا المالية والدرجة الكمية  –فروؽ بيف الطمبة في مستوى الضغوط النفسية 
 .الشيري

 

 لدى أميات ة النفسيةالعالقة بين الصالبة النفسية والصح بعنوان ": (4227 ،دراسة ) أبو ركبة
 في قطاع غزة " أطفال متالزمة داون

مستوى  وتحديد ،لصبلبة النفسية والصحة النفسيةالتعرؼ عمى العبلقة بيف اإلى  ىدفت الدراسة 
بعض المتغيرات  الصبلبة النفسية والصحة النفسية لدى أميات أطفاؿ متبلزمة داوف والكشؼ عف أثر

( أًما مف األميات 280بمغ عدد أفراد العينة ).ة النفسية عند األمياتالديموغرافية عمى مستوى الصبلب
واستخدـ الباحث  ،داوف في جمعية الحؽ بالحياة في غز ة البلتي يتابعف أطفاليف المصابيف لمتبلزمة

 األعراض السيكوباثولوجية لقياس الصحة النفسية. ومقياس ،مقياس الصبلبة النفسية
أظيرت وجود  وقد ،ةيجود مستوى عاؿ مف الصبلبة النفسية والصحة النفسو إلى  أشارت نتائج الدراسة

فروًقا في مستوى  وأف ىناؾ ،عبلقة ارتباطيو بيف الصبلبة النفسية والصحة النفسية لدى األميات
أنييف التعميـ الجامعي  متغير المستوى التعميمي لصالح األميات البلتيإلى  الصبلبة النفسية يعزى

 وجنس الطفؿ. ،ولكؿ مف عمر األـ وعمر األطفاؿ ،ساسيوالثانوي واأل
 

بعنواف" عبلقػة الصػبلبة واسػتراتيجيات التعامػؿ ومواجيػة  ("Soderstrom, 2000دراسة سودرسترم )
 الضغوط مع أعراض المرض"

افتػػراض نمػػوذج مسػػتند عمػػى البحػػث يػػدعـ العبلقػػة بػػيف أعػػراض المػػرض ومحػػددات إلػػى  ىػػدفت الدراسػػة
المواجيػػػػة  ،ووفػػػػؽ ذلػػػػؾ النمػػػػوذج فػػػػإف الصػػػػبلبة ،والضػػػػغط المػػػػدرؾ ،تيجيات المواجيػػػػةاسػػػػترا ،الصػػػػبلبة
إدراؾ ا لضػغط مثػؿ الطريػؽ نحػو  ،مثمت الطرؽ نحػو إدراؾ الضػغط approach copingو ،التجنيبية

وقد تػـ فحػص جػودة مبلءمػة ذلػؾ  ،والصبلبة أيضًا تمثؿ طريؽ نحو أعراض المرض ،أعراض المرض
وذلػػؾ فػػي  ،وكػػذلؾ تػػأثير الجػػنس ،واختبػػار صػػدقو path analysisيػػؿ المسػػار النمػػوذج مػػف خػػبلؿ تحم

وقد كاف النموذج المقترح مبلئمًا لمبيانات فػي  ،( طالبًا جامعياً 172( موظفوف و)220عينة مكونة مف )
أمػا بالنسػبة لمعينػة الجامعيػة فقػد كػاف النمػػوذج  ،العينػة المتعمقػة بالشػركات ولػـ يوجػد تػأثير لػدور الجػنس
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أعػراض المػرض إلػى  approach copingمػف : لذلؾ تـ إضافة مسػاريف ،لمقترح غير مبلئـ لمبياناتا
 ،وقد مثؿ ذلؾ نموذج مبلئـ لمبيانػات مػف العينػة الجامعيػة ،أعراض المرضإلى  ومف المواجية التجنبية

 ولـ يوجد تأثير لمجنس. ،وقد انتيى النموذج أنو مبلئـ لمبيانات التي تـ الحصوؿ عمييا
  ( ,8Clark, Hartman;;3)وىارتمان  ،دراسة كمير

والشعور بالكرب  ىدفت الدراسة إؿ ى تحديد أثر الصبلبة النفسية والتقييـ المعرفي عمى الحالة الصحية
 ( 53النفسي لدى عينة مف الراشديف القائمة عمى رعاية أقاربيـ المسنيف. وقد  تكونت عينة الدراسة مف)

وقد  ،% ( 18بمغت نسبة اإلناث في العينة ) وقد  ،عاما (81-11بيف) شخًصا تراوحت أعمارىـ 
 ،ومقياس المشاركة في الميمة ،المشكبلت السموكية وقائمة ،استخدـ الباحثاف مقياس التكرار والمدة

 واألعراض الجسمية. ،مقياس الحالة الطبية ،لبلكتئاب قائمة بيؾ ،قائمة النظرة الشخصية
أف  كما ،دور الصبلبة في تقميؿ أثر الضغوط وزيادة الصحة النفسيةلى إ وقد أشارت الدراسة  

الصبلبة النفسية والتقييـ المعرفي يمكف المساعدة في التنبؤ بالكرب النفسي وذلؾ مف خبلؿ االكتئاب 
 والمرض مف الحياة.

 : دراسات تناولت المساندة االجتماعية: ثانيا

 ية في حالة أزمة اإلصابة بالمرض المزمنالمساندة االجتماع: بعنوان( 4237شحاتو )
المساندة االجتماعية التي تقدـ لمرضي األمراض المزمنة في حالة تحديد مستوي إلى  ىدفت الدراسة

( مفردة مف المرضي المصابيف 271عينة قواميا )وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى اإلصابة بالمرض. 
مف ( 31) ،( فشؿ كموي38)و ،مرضي القمب ( 80)و ،( مرضي السرطاف215) منيـبأمراض مزمنة. 
 مرضي السكر.

حيث اتضح وجود مستوي مرتفع مف األزمة  ،أوضحت النتائج صحة الفروض الخاصة بالدراسةوقد 
لدي المرضي اثر إصابتيـ بالمرض المزمف.  وأيضا مستوي منخفض مف المساندة االجتماعية لدي 

وأنو ثمة عبلقة ارتباطيو عكسية دالة بيف  .رضمزمنة في حالة اإلصابة بالممرضي األمراض ال
 مستوي المساندة االجتماعية المقدمة وبيف مستوي  أزمة اإلصابة بالمرض لدي المريض.
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بعنوان" المساندة االجتماعية وعالقتيما باألمن النفسي لدى أىالي البيوت   4232 ،انسًيرٖدراست 
 غزة" المدمرة خالل العدوان اإلسرائيمي عمى محافظات

التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة واألمػػف النفسػػي لػػدى أىػػالي البيػػوت إلػػى  ىػػدفت الدراسػػة
التعػػرؼ عمػػى التفػػاوت فػػي النسػػب المئويػػة إلػػى  كمػػا ىػػدفت ،المػػدمرة فػػي العػػدواف عمػػى محافظػػات غػػزة
وشػممت عينػة الدراسػة االجتماعية لدى أىالي البيوت المدمرة.  ةلمجاالت مقياس األمف النفسي والمساند

واسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة ومقيػػاس األمػػف  ،( مػػواطف مػػف الػػذكور واإلنػػاث100)
وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتوى األمػػف النفسػػي لػػدى أىػػالي البيػػوت  النفسػػي وكبلىمػػا مػػف إعػػدادىا.

نسػػػيف فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف الج ،المػػػدمرة مػػػنخفض
 لمقياس األمف النفسي لصالح اإلناث.

 
 : (:422 ،دراسة )العتيبي
االجتماعية  التعرؼ عمى العبلقة بيف اتخاذ القرار وكؿ مف فاعمية الذات والمساندةإلى  ىدفت الدراسة

ا مف ( مرشد 131تكونت عينة الدراسة مف )  لدى عينة مف المرشديف الطبلبييف بمحافظة الطائؼ.
وقد استخدـ  ،التعميـ العاـ الحكومي بمحافظة الطائؼ المرشديف الطبلبييف الذيف يعمموف بمدارس

 ،(1002) ؿإعداد العد ،ومقياس فاعمية الذات ،عبدوف)د.ت( الباحث اختبار اتخاذ القرار اعداد
ة موجبة بيف أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطيو  ومقياس المساندة االجتماعية مف اعداد الباحث.

والمساندة مف جانب المدرسة ومف  ،مف درجات فاعمية الذات درجات القدرة عمى اتخاذ القرار وكؿ
 ،والدرجة الكمية لممساندة ،ورضا المرشديف عف المساندة ،المعمميف جانب أولياء االمور ومف جانب

الراتب( لمتوسطات  ،ات الخبرةسنو  ،لممتغيرات الديمغرافية ) مكاف العمؿ وتبيف أنو ال توجد فروؽ تبعا
والمساندة االجتماعية في جميع المحاور لدى  ،وفاعمية الذات ،اتخاذ القرار درجات القدرة عمى
ولكف توجد إمكانية لمتنبؤ بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى المرشديف الطبلبييف مف  ،المرشديف الطبلبييف

% مف القدرة عمى اتخاذ القرار  89.3بمعنى أف  ،فاعمية الذات والمساندة االجتماعية خبلؿ كؿ مف
 فاعمية الذات والمساندة االجتماعية. عمىد تعتم
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 (4228 ،دراسة )دياب
ج النفسي النات التعرؼ عمى دور المساندة االجتماعية كأحد العوامؿ الواقية مف األثرإلى  ىدفت الدراسة

الصحة النفسية  حداث الضاغطة عمىوالتأثير السمبي لؤل ،عف تعرض الفرد لؤلحداث الضاغطة
( طالبا وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية 550تكونت عينة الدراسة مف ) .لممراىقيف الفمسطينييف

واستبانة المساندة  ،(سنة. وقد استخدـ الباحث استبانة الصحة النفسية29-25بيف ) أعمارىـوتراوحت 
 ـ بتقنيف ىذه األدوات عمى البيئة الفمسطينية.وقد قا ،واستبانة األحداث الصادمة ،االجتماعية

ىناؾ عبلقة  واف ،وأظيرت الدراسة أف الفمسطينيف يتعرضوف ألنماط متعددة مف األحداث الصادمة
وأف ىناؾ  ،االجتماعية عكسية بيف درجات األحداث الصادمة التي تعرض ليا المراىقوف والمساندة

مرتفعي األحداث الصادمة  لصادمة ومتوسط درجاتفروًقا بيف متوسط درجات منخفضي األحداث ا
وتوصمت  ،األحداث الصادمة بالنسبة لحجـ المساندة االجتماعية ؛وكانت الفروؽ لصالح منخفضي

وأنو توجد عبلقة عكسية بيف  ،االجتماعية انو كمما زادت الصحة النفسية زاد حجـ المساندةإلى  الدراسة
واف المساندة االجتماعية عامؿ وسيط بيف  ،داث الصادمةالصحة النفسية لممراىقيف ودرجة األح

  األحداث الصادمة والصحة النفسية.
 

  (4227 ،دراسة )الشاعر
التعرؼ عمى اتجاىات طمبة جامعة االقصى بغزة نحو المخاطرة وعبلقتيا بكؿ مف إلى  ىدفت الدراسة

طالب وطالبة بما يمثؿ ) ( 100ف)المساندة االجتماعية وقيمة الحياة لدييـ. وتكونت عينة الدراسة م
 .( طالبة 383( طبلب و)  107نوا ) %( مف المجتمع االصمي حيث كا7

مف  ومقياس قيمة الحياة وىي ،ومقياس المساندة االجتماعية ،لمخاطرةواستخدـ مقياس االتجاه نحو ا
و عند وان ،%( 70اطرة بمعدؿ افتراضي ) أظيرت النتائج ازدياد االتجاه نحو المخ الباحث. إعداد

وانو عند طمبة كمية اآلداب أعؿ ى منو عف باقي الكميات وأف ىناؾ  ،اإلناثالذكور أعمى منو عند 
 األوؿ األخرى مستوى لبلتجاه نحو المخاطرة لصالح طمبة المستوى الرابع عمى حساب المستويات

وبيف المساندة االجتماعية  واف ىناؾ عبلقة موجبة بيف مستوى االتجاه نحو المخاطرة ،والثاني والثالث
 حيث انو كمما زادت المساندة االجتماعية زاد االتجاه نحو المخاطرة.
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 : (4222 ،يدراسة )عم
الصراعات  ىدفت الدراسة لمعرفة دور المساندة االجتماعية مف األسرة وجماعة الرفاؽ في تخفيؼ

االجتماعية  امعية ودور المساندةالنفسية لدي الطبلب المقيميف مع أسرىـ والمقيميف في المدف الج
( طالًبا  50)تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف احداىما تجريبية مكونة مف ،بالتحصيؿ الدراسي

 ( طالًبا مقيميف مع أسرىـ. 50جامعًيا مقيميف بالمدف الجامعية وعينة ضابطة مكونة مف ) 
السمبي لمجموعة  يف مع اسرىـ والتعامؿأظيرت الدراسة باف التعامؿ االيجابي بمجموعة الطبلب المقيم

 .الطبلب المقيميف بالمدف الجامعية وىذه الفروؽ كانت لصالح المجموعة التجريبية
 

 : Grassi et al (2000دراسة  )
وقػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ،معرفػػػة العبلقػػػة بػػػيف المسػػػاندة االجتماعيػػػة والقمػػػؽ النفسػػػيإلػػػى  ىػػػدفت

وقػد تػـ  ،( سػنة80_28األساسػية بإيطاليػا تراوحػت أعمػارىـ مػا بػيف ) ( عامؿ في مجاؿ الرعاية2332)
 : استخداـ األدوات اآلتية

 _ استبياف القمؽ النفسي    1  ._ استبياف المساندة االجتماعية2
أف األفراد الذيف يتمقوف مساندة أقؿ قػد سػجموا معػدالت أعمػى فػي أبعػاد )القمػؽ إلى  وقد توصؿ الباحثوف

زف والخوؼ المرضي( وساد بينيـ المرض النفسي وذلؾ مقارنة بالمرضػى الػذيف يتمقػوف والح ،واالكتئاب
كمػػػا تؤكػػػد النتػػػائج عمػػػى أف تقيػػػيـ الممارسػػػيف لمطػػػب لنظػػػاـ المسػػػاندة االجتماعيػػػة عنػػػد  ،مسػػػاندة أكبػػػر

 المرضى مفيدًا في تحديد األشخاص األكثر تعرضًا لمضغط النفسي.
 

  Alferi, S.M. Carver, C.S. etal,.(2001)دراسة الفيري )
معرفػػة اآلثػػار النفسػػية وخصػػائص شػػبكة المسػػاندة االجتماعيػػة عنػػد آبػػاء وأميػػات األطفػػاؿ إلػػى  ىػػدفتو 

وقػػػد تكونػػت العينػػة مػػػف  ،المصػػابيف بالسػػرطاف وذلػػؾ لػػػدى عينػػة مػػف آبػػػاء وأميػػات األطفػػاؿ المصػػابيف
عوامػػؿ عنػػد آبػػاء وأميػػػات وقػػد تمػػت مقػػارنتيـ بػػنفس ىػػذه ال ،( مػػف اآلبػػاء208)و ( مػػف األميػػات237)

( 50) ،( مػف األميػات79نفسي مزمف ييدد حياتيـ وكػانوا )أو  األطفاؿ الذيف لـ يتعرضوا لمرض بدني
  .مف اآلباء

وقد أوضح التحميؿ المتنوع لمتبايف المزدوج أف ىنػاؾ مسػتويات أعمػى مػف أعػراض الضػغط النػاتج عػف  
بأميػات األطفػػاؿ المتمتعػيف بصػحة جيػػدة مػع عػػدـ الصػدمات عنػد أميػػات األطفػاؿ المصػابيف بالمقارنػػة 
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ولـ يكف ىناؾ فروؽ ذات أىمية بيف المجموعتيف فيمػا يخػتص  ،وجود فروؽ في حالة وخصائص القمؽ
 ،بػػأعراض الضػػػغط النفسػػػي بػػيف آبػػػاء األطفػػػاؿ المصػػابيف وآبػػػاء األطفػػػاؿ الػػذيف يتمتعػػػوف بصػػػحة جيػػػدة

جمػػػػوعتيف فيمػػػا يخػػػػتص بخصػػػائص شػػػػبكة وكػػػذلؾ أعػػػػراض وخصػػػائص القمػػػػؽ عنػػػد أميػػػػات أطفػػػاؿ الم
وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فقػػد سػػجؿ آبػػاء األطفػػاؿ المصػػابيف معػػدالت مسػػاعدة فػػي  ،المسػػاندة االجتماعيػػة

وكما ىو المتوقع فقد سجؿ  ،تقديـ المعمومات والخدمات أقؿ مف التي توجد في شبكات األصدقاء لدييـ
كمػا تؤكػد  ،بػاء األطفػاؿ المتمتعػيف بصػحة جيػدةآباء األطفاؿ المصابيف كثافة حدود لمشبكة أعمى مػف آ

  .النتائج عمى أىمية الضبط النفسي الجيد عند آباء وأميات األطفاؿ المصابيف بالسرطاف لمدة  طويمة




 : دراسات تناولت الصالبة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية: ثالثا

عية وعالقتيا بالرضا عن الحياة والصالبة المساندة االجتمابعنوان ( 4234محيسن ) ،دراسة اليمول
 النفسية لدى المرأة الفمسطينية فاقدة الزوج

تعرؼ عبلقة المساندة االجتماعية بالرضا عف الحياة والصبلبة النفسية لدى المرأة إلى  ىدفت الدراسة
مف فقدف ( امرأة م219تـ اخذ عينة مف ) ،(7293تكوف مجتمع الدراسة مف ) ،الفمسطينية فاقدة الزوج

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس المساندة االجتماعية والرضا عف الحياة  ،أزواجيف
وقد أظيرت  ،وبعد التحقؽ مف ثبات األدوات وصدقيا تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،والصبلبة النفسية

والرضا عف الحياة والصبلبة  نتائج الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية
كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  ،النفسية لدى المرأة فاقدة الزوج

غير شييد( في  -المساندة االجتماعية والرضا عف الحياة والصبلبة النفسية تعزى لنوع الفقداف )شييد
مشترؾ( كذلؾ كشفت نتائج  –كف )مستقؿ حيف وجدت فروؽ في متغيرات الدراسة تعزى لنوع الس

الدراسة عف وجود فروؽ في الرضا عف الحياة لدى المرأة فاقدة الزوج تعزى لمعمر ولصالح كبيرات 
 ووجود أثر داؿ لممساندة االجتماعية عمى الرضا والصبلبة النفسية. ،السف
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كيف مع الضغوط النفسية بعنوان "الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب الت: (4232دراسة عودة )
 والمساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة"

التكيؼ مع  التعرؼ عمى العبلقة بيف درجة التعرض لمخبرة الصادمة وبيف أساليبإلى  ىدفت الدراسة
المناطؽ الحدودية  لدى أطفاؿ ،ومستوى الصبلبة النفسية ،ومستوى المساندة االجتماعية ،الضغوط

وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ  ،( طفؿ وطفمة 200وتكونت العينة االستطبلعية لمدراسة مف )  ،بقطاع غزة
المناطؽ  ة مف أطفاؿ( طفبل وطفم 100كما تكونت العينة الفعمية لمدراسة مف )  ،وثبات أدوات الدراسة
أربع استبيانات لقياس متغيرات  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد الحدودية بقطاع غزة.

 : الدراسة وىي
 استبانة الخبرة الصادمة. .2
 استبانة أساليب التكيؼ مع الضغوط. .1
 استبانة المساندة االجتماعية. .3
 استبانة الصبلبة النفسية. .3

 : النتائج التاليةإلى  توصمت الدراسة
الضغوط )  يب التكيؼ معوالوزف النسبي ألسال ،( 11.23. بمغ الوزف النسبي لمخبرة الصادمة ) 2

وكاف الوزف النسبي لمصبلبة النفسية  ،( 85.79وبمغ الوزف النسبي لممساندة االجتماعية )  ،( 72.23
 (71.03.) 
. توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة التعرض لمخبرة الصادمة وكؿ مف استخداـ 1

 صبلبة النفسية.أساليب التكيؼ مع الضغوط والمساندة االجتماعية وال
أساليب التكيؼ مع الضغوط والصبلبة  ،. بينت الدراسة أنو ال توجد فروًقا في الخبرة الصادمة3

 في حيف وجد أف ىناؾ فروًقا في المساندة االجتماعية لصالح اإلناث. ،النفسية تعزى لمتغير النوع
تعزى  بلبة النفسية. دلت الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ في أساليب التكيؼ مع الضغوط والص3

بينما وجد فروًقا في الخبرة الصادمة وكانت لصالح محافظتي خاف يونس  ،لمتغير مكاف اإلقامة
 وأف ىناؾ فروًقا في المساندة االجتماعية لصالح محافظة الوسطى. ،والشماؿ
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 : ((2008دراسة راضي
 والمساندة االجتماعية الديني زاـااللت مف بكؿ النفسية الصبلبة عبلقة عمى التعرؼإلى  الدراسة ىدفت

 مف 361)الدراسة مف) تكونت عينة حيث .غزة قطاع محافظات في االقصى انتفاضة شيداء أميات لدى

 .الديني االلتزاـ واستبانة.النفسية الصبلبة استبانة: التالية االدوات الباحثة استخدمت وقد.الشيداء أميات
 .االجتماعية المساندة واستبانو

 الوزف وبمغ85.74 ) بمغ) الشيداء أميات لدى لنفسية لمصبلبة النسبي الوزف أف الدراسة ئجنتا ومف

 بيف ارتباطيو موجبة عبلقة وتوجد ،( 87.48 ) االجتماعية المساندة في الشيداء أميات لدى النسبي

 قطاع تفي محافظا انتفاضة االقصى شيداء أميات لدى االجتماعية النفسية والمساندة الصبلبة مستوى

 انتفاضة شيداء لدى أميات النفسية الصبلبة مستوى في احصائية داللة ذات فروؽ توجد وال ،غزة

 ال ،أوالد لو متزوج – اوالد ليس لديو متزوج – أعزب ) لمشييد االجتماعية الحالة لمتغير تعزى االقصى
 تعزى االقصى انتفاضة شيداء أميات النفسية لدى الصبلبة مستوى في احصائية داللة ذات فروؽ توجد

 داللة ذات فروؽ توجد ال )امية – ابتدائي – اعدادي – ثانوي – جامعي ( لبلـ التعميمي المستوى لمتغير

 السكف لمتغير تعزى االقصى انتفاضة شيداء لدى أميات النفسية الصبلبة مستوى في احصائية

 .( رفح محافظة ،نسيو  خاف محافظة ،الوسطى محافظة ،غزة شماؿ محافظة ،غزة محافظة(
 

العالقـة بـين صـالبة الشخصـية  "وعنوانيا   Chen, Mei Ling et al (2001)دراسة شن مي لنج 
والمصادر االجتماعية وادراك المساندة االجتماعية كمتغيـرات وسـيطة بـين ضـغوطات الحيـاة والصـحة 

 ."النفسية والجسمية
فػػة العبلقػػػة االرتباطيػػػة بػػيف صػػػبلبة الشخصػػػية معر إلػػػى  الدراسػػػة فػػي كاليفورنيػػػا وىػػػدفت الدراسػػة أجريػػت

والمصػػادر االجتماعيػػة وادراؾ المسػػاندة االجتماعيػػة كمتغيػػرات وسػػيطة بػػيف ضػػغوطات الحيػػاة والصػػحة 
اف إلػى  ( مف الموظفييف االدارييف. وخمصت الدراسة270النفسية والجسمية. تكونت عينة الدراسة مف )

المسػػؤوليات داخػػؿ العمػػؿ نفسػػو وتحمػػؿ مسػػؤوليات  العمػػؿ مػػف اىػػـ مصػػادر الضػػغوط وخصوصػػا تغييػػر
جديدة ثـ زيادة معدؿ العمؿ وجػود عبلقػة ارتياطيػة بػيف ضػغوط الحيػاة واالعػراض المرضػية واالعػراض 
 ،المرضػػية وكانػػت اىػػـ االعػػراض الشػػائعة لػػدى إفػػراد العينػػة انخفػػاض الػػوزف وانخفػػاض االداء الجنسػػي

جابي في التخفيؼ مف ضغوط الحياة واالعراض المرضية. اي وكاف الدراؾ مساندة مدير العمالو اثر اي
اف المػػوظفيف اصػػحاب الػػدرجات المرتفعػػة فػػي الضػػغوط  ويػػدركوف المسػػاندة مػػف مػػديرييـ لػػدييـ درجػػات 
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منخفضة عمى االعراض المرضية اقؿ مف الموظفيف غير المدركيف لممساندة مف مػديرييـ بحيػث كانػت 
. كػػػذلؾ فػػػاف الصػػػبلبة النفسػػػية ليػػػا اثػػػر داؿ فػػػي التفاعػػػؿ مػػػع درجػػػاتيـ عمػػػى االعػػػراض المرضػػػية اعمػػػى

المسػاندة االسػرية بحيػػث اف مجموعػة االفػراد الػػذيف لػدييـ صػػبلبة نفسػية اعمػى يتمقػػوف المسػاندة االسػػرية 
مػػف الناحيػػة الصػػحية مػػف اولئػػؾ الػػذيف لػػدييـ  تػػأثراالحيػػاة فيػػـ اقػػؿ  ألحػػداثبشػػكؿ افضػػؿ فػػي ادراكيػػـ 
 صبلبة نفسية منخفضة.

 
 : (9;;3 ،راسة )مخيمرد

عػػف األثػػر  التعػػرؼ عمػػى دور الصػػبلبة النفسػػية والمسػػاندة االجتماعيػػة فػػي التخفيػػؼإلػػى  ةىػػدفت الدراسػػ
( مػف 75ف) الدراسػة مػ وتكونػت عينػة ،راض االكتئاب لدى طمبػة الجامعػةالناتج عف ضغوط الحياة وأع

طمبة الفرقتيف الثالثػة والرابعػة ا مف ( عام 13-29بيف ) ( مف اإلناث تتراوح أعمارىـ ما 91الذكور و) 
وبينػت النتػائج أف لمػذكور درجػات اعمػى فػي الصػبلبة  والعموـ والتربيػة بجامعػة الزقػازيؽ. اآلداببكميات 

وتمعػب الصػبلبة  ،سعيا مف الذكور في طمب المساندة االجتماعيػة واف اإلناث أكثر ،النفسية مف االناث
ىاما في التخفيؼ مف وقػع األحػداث الضػاغطة لػدى الػذكور واالنػاث النفسية والمساندة االجتماعية دورا 

 كعامؿ واؽ مف األثر النفسي والجسمي.
 

 انذراساث انخي حُأنج يرض انسرطاٌ ٔعاللخّ ببعط انًخغيراث انُفسيت> رابعا

  (;422)  مرازقة دراسة
وذلؾ  ،رضى السرطافواستراتيجيات المواجية لدى م عف العبلقة بيف مركز ضبط األلـ وىدفت لمكشؼ

 ،( سنة51 -12تتراوح أعمارىـ مف ) ،( أنثى15و) ،( ذكر17( مريضًا منيـ) 51عمى عينة قواميا )
 ،ومقياس إستراتيجيات المواجية ،وقد ُطبؽ مقياس مركز ضبط الصحة متعدد األبعاد الخاص باأللـ

السرطاف في متوسطات وقد توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مرضى 
ستراتيجيات المواجية تعزي لمتغير الجنس أبعاد مركز كما  ،والحالة االجتماعية ،والسف ،ضبط األلـ وا 

توصمت إلى وجود عبلقة إرتباطية جزئية بيف إستراتيجية المواجية المتمركزة حوؿ االنفعاؿ وكؿ مف 
 .وبعد الحظ لمركز ضبط األلـ ،البعد الداخمي
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ىػػدفت الدراسػػة إلػػى المقارنػػة  ،بعنػػواف: سػػمات الشخصػػية المسػػتيدفة بالسػػرطاف(: 4228) دراســة بركــات
بػػيف األفػػػراد المصػػػابيف بالسػػرطاف واألفػػػراد غيػػػر المصػػابيف بيػػػذا المػػػرض فػػي بعػػػض سػػػمات الشخصػػػية 

 االنفعالية
( 38طبقت الدراسػة عمػى مجمػوعتيف: األولػى عينػة مػف األفػراد المصػابيف بالسػرطاف وبمػغ عػددىـ )و    

( فػػػردا واسػػػتخدمت ليػػػذا 38فػػػردا والثانيػػػة مػػػف افػػػراد غيػػػر مصػػػابيف بيػػػذا المػػػرض وبمػػػغ عػػػددىـ ايضػػػا )
الغػػػرض مجمػػػوعتيف مػػػف المقػػػاييس النفسػػػية المتخصصػػػة وقػػػد اظيػػػرت الدراسػػػة اف السػػػمات الشخصػػػية 

 -اطاالنبسػػ ،االنفعاليػة تتػوافر لػػدى االفػراد المصػابيف بمػػرض السػرطاف تبعػػا لمترتيػب اآلتػي: قمػػؽ المػوت
ووجدت الدراسة فػروؽ  ،االكتئاب ،التشاؤـ-التفاوؿ ،االضطرابات االنفعالية ،االندفاع-االتزاف ،االنطواء

ذات دالة احصػائيا بػيف االفػراد المصػابيف بػاالوراـ السػرطانية المختمفػة فػي سػمات الشخصػية: االكتئػاب 
ود فػػروؽ جوىريػػة بػػيف المصػػابيف بينمػػا اظيػػرت النتػػائج وجػػ ،االنػػدفاع -واالنبسػػاط واالنطػػواء واالتػػزاف 

التشػاـؤ وذلػؾ لمصػمحة -بالسرطاف في سمات الشخصية: قمؽ المػوت واالضػطرابات االنفعاليػة والتفػاؤؿ
 فئة سرطاف الرحـ.
  (4223دراسة ذياب  )

فػي فمسػطيف فػي الفتػرة  الضػفة الغربيػةتحديد مدى انتشار سرطاف الرئة فػي منػاطؽ إلى  ىدفت الدراسةو 
حيث اعتمدت عمى الممفػات الخاصػة بالمرضػى والموثقػة فػي كػؿ مػف  ،1002-2997نة الواقعة بيف س

مركػػػزي مستشػػػفى بيػػػت جػػػاال ومركػػػز المستشػػػفى الػػػوطني بمدينػػػة نػػػابمس كمركػػػزيف معتمػػػديف لبلمػػػراض 
حالػػة مرضػػية واعتمػػد التحميػػؿ اإلحصػػائي  181السػػرطانية فػػي منطقػػة الضػػفة الغربيػػة. شػػممت الدراسػػة 

الضػفة ؿ البيانات. تشير نتائج الدراسة اف نسبة انتشار سرطاف الرئة في منػاطؽ لتحمي SPSSالبرنامج 
لكػػؿ مائػػة الػػؼ وكانػػت اعمػػى النسػػب فػػي كػػؿ مػػف جنػػيف  28فػػي فمسػػطيف باسػػتثناء القػػدس ىػػي  الغربيػػة
. كمػػا لػػوحظ اف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف االصػػابة بسػػرطاف الرئػػة ومينػػة الزراعػػة, واف 11.9وطػػولكـر  13.3

صػػابة فػػي بمػػدة يعبػػد قضػػاء جنػػيف والمشػػيورة باسػػتخداـ الطريقػػة التقميديػػة النتػػاج الفحػػـ, ارتفػػاع نسػػبة اال
يمقي الضوء عمى عوامؿ خطورة محتممة لبلصابة بسرطاف الرئة. دلػت الدراسػة عمػى وجػود نسػبة عاليػة 

فػي مدينػة طػولكـر ممػا يمقػى الضػوء  Adenocarcimaمف االصابة بسرطاف الرئة مف النػوع النسػجِي 
عبلقة محتممة بيف تموث اليواء المنبعث مػف المنطقػة الصػناعية االسػرائيمية واالصػابة بيػذا النػوع.  عمى

دراسػات مسػتقبمية لػربط إلػى  ضػرورة البحػث عػف نظػاـ تسػجيؿ افضػؿ والحاجػةإلػى  تشير نتائج الدراسػة
 .ارتفاع نسبة االصابة بالمرض في كؿ مف جنيف وطولكـر وعوامؿ الخطورة



 

 38 

( مف مريضات أوراـ 292التي أُجريت عمى عينة )ف =  (Williamson, 2000 )وندراسة ويميامس
وأسػفرت النتػائج عػف وجػود اخػتبلؼ  ،ثبلث مجموعات حسب مرحمة المرضإلى  وقسمت العينة ،الثدي

كمػػػػػا أكػػػػػدت الدراسػػػػػة أف لممسػػػػػاندة  ،بػػػػػيف المرضػػػػػى فػػػػػي مصػػػػػادر المسػػػػػاندة بػػػػػاختبلؼ مرحمػػػػػة المػػػػػرض
وفػػػػي اسػػػػتمرار  ،فػػػػي تحقيػػػػؽ التوافػػػػؽ والمواجيػػػػة مػػػػع األحػػػػداث المثيػػػػرة لممشػػػػقة االجتماعيػػػػة تػػػػأثيرًا كبيػػػػراً 

-Williamson, 2000, p: 339النشػاطات الطبيعيػة لمسػيدات رغػـ إصػابتيف بمػرض أوراـ الثػدي )

347.) 
 

 : (Teshimaet، 1991دراسة تشيمت )
انػاتيف مػف قمػؽ المػوت اجريت عمى عينة مف السػيدات اليابانيػات المصػابات بسػرطاف الػرحـ لمعرفػة مع

وعػػدـ القػػدرة عمػػى التعبيػػر االنفعػػالي لمشػػاعر الغضػػب والعػػداوة وذلػػؾ بنػػاءا عمػػى نتػػائج مقابمػػة اكمينيكيػػة 
 (.1001 ،)بركاتفي وتطبيؽ بعض االستخبارات الشخصية عمييف 

 
التعػرؼ عمػى المناعػة النفسػية عمػى عينػة مػف إلػى  التي ىػدفت: ,( ,3mosong;;3دراسة موسونج )

وجػود عبلقػة بػيف إلػى  ( فػردا وقػد توصػمت151( مقارنة بعينة مف االسوياء بمغت )31رضى بمغت )الم
تحمػؿ احػداث الحيػاة والمشػقة النفسػية واإلصػابة بمػػرض السػرطاف فكممػا كػاف الفػرد ضػعيؼ وغيػر قػػادر 
عمػػى مواجيػػة المواقػػؼ الضػػاغطة والشػػد كممػػا اظيػػر اسػػتجابات صػػناعية ضػػعيفة وانخفاضػػا فػػي عػػدد 

 (.2995 ،)االمارةفي يا الدفاعية الطبيعية القاتمة لمميكروبات واالوراـ السرطانية الخبل
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    : عمى الدراسات السابقة تعقيبال

وعمػى  ،مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة التي اىتمػت بمتغيػر المسػاندة االجتماعيػة والصػبلبة النفسػية
إال أنيػػا أظيػػرت نتػػائج ودالالت عمميػػة قيمػػة وطػػرؽ دراسػػتيا ليػػذا المتغيػػر  ،الػػرغـ مػػف اخػػتبلؼ أنواعيػػا
 : نوضحيا عمى النحو اآلتي

األفراد المدعميف بالمساندة االجتماعية كانت لدييـ القدرة بشكؿ أفضؿ في مواجية الضغوط النفسية  .2
  .والتوافؽ النفسي عف غير المدعميف بيا

سػاندة اجتماعيػة أقػؿ سػجموا أف األفػراد الػذيف يتمقػوف مإلػى  (Grassi et al: 2000توصمت دراسػة ) .1
معدالت أعمى مف القمؽ واالكتئاب والحزف والخوؼ المرضي مقارنة بالمرضى الذيف يتمقوف مساندة 

  .أكبر منيـ
عرضت بعض الدراسات أىمية دور المساندة االجتماعية في التخفيؼ مف تأثير الصػراعات النفسػية  .3

أف المػػرأة إلػػى  إذ توصػػموا ،رفػػاؽ والعمػػؿومواجيػػة الضػػغوط النفسػػية خاصػػة مػػف األسػػرة وجماعػػة ال
  .العاممة التي ال تتمقى مساندة اجتماعية تعاني أكثر مف اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية

. تػػنعكس معانػػاة المػػرأة مػػف الضػػغوط النفسػػية عمػػى صػػحة أبنائيػػا النفسػػية والجسػػمية كمػػا فػػي دراسػػة .3
(1000 :Dianne) 

عػػػة تػػػأثيرًا إيجابيػػػًا فػػػي خفػػػض حػػػدة الضػػػغوط النفسػػػية واالضػػػطراب تػػػؤثر المسػػػاندة االجتماعيػػػة المرتف .5
وتقويػػة إرادة الحيػػاة  ،الجسػمي والنفسػػي كارتفػػاع ضػػغط الػدـ واضػػطراب القمػػب وخفػػض مسػتوى األلػػـ

ومػف ثػـ فيػي عامػؿ وقػائي مخفػؼ  ،وزيادة القػدرة عمػى مواجيتيػا وخفػض شػدة األعػراض اإلكتئابيػة
كمػا أف ليػا تػأثير كبيػر عمػى االسػتجابة    ،تفػاع مسػتوى الضػغوطمف اآلثار السمبية الناتجة   عػف ار 

 ـ( 2991: )محمد خميؿوىذا ما توصمت إليو نتائج دراسة  ،الفسيولوجية لمضغط
أكػػػدت نتػػػائج بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى أىميػػػة المسػػػاندة االجتماعيػػػة لمفػػػرد خاصػػػة )درجػػػة الرضػػػا( فػػػي  .1

 .ضغوط النفسية وآثارىا عمى الصحةمواجية ال
أو  مف ذلؾ أف نقص كمية المساندة االجتماعية التي يتمقاىا مريض السرطاف  سواء مف األسرةنستنتج 

وضػػعؼ قدرتػػو عمػػى مواجيػػة الضػػغوط النفسػػية  ،سػػوء توافقػػو النفسػػي والجسػػميإلػػى  رفػػاؽ العمػػؿ تػػؤدي
 .التي يتعرض ليا في حياتو
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حيث  ،عف الدراسات السابقةفي أىدافيا  - واطبلعيا ةحسب عمـ الباحث -انفردت ىذه الدراسة وقد 
لدى مرضى والعبلقة بينيما المساندة االجتماعية و الصبلبة النفسية درجة إلى  كاف ىدفيا التعرؼ
ومف ىنا جاء اىتماـ الباحثة الحالية بدراسة  ، الضفة الغربيةمحافظات شماؿ سرطاف الرئة في 

إذ أف الُمثيرات المرضية  تؤثر بشكؿ   ،المساندة االجتماعية والصبلبة النفسية لمرضى سرطاف الرئة
المساندة االجتماعية بشكؿ أكبر مف إلى  كبير عمى المريض نتيجة لحساسيتو ومف ثـ فيو في حاجة

مستوى مناسب مف التوافؽ النفسي في حياتو ومقاومة إلى  ستطيع أف يصؿيحتى  ،الشخص السميـ
 مرضو.

 وأسئمتيا أىدافيا صياغة في الحالية الدراسة فكرة كويفت في السابقة الدراسات مف الباحثة إستفادت ولقد
 الدراسات. ىذه بيا خرجت التي والتوصيات والنتائج اإلحصائية األساليب وكذلؾ وفروضيا
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 :الفصل الثالث
 :الطريقة واإلجراءات



 المقدمة 1.3

والعالقة ة االجتماعية المساندو الصالبة النفسية درجة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة وىو معرفة 
عبلقة ذلؾ بالمتغيرات  ،والضفة الغربيةمحافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في بينيما 

ومكاف  ،والحالة االجتماعية ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض ،العمر ،)الجنس: الديمغرافية لمدراسة وىي
كما  ،ومجتمعيا وعينتيا ،اسةفقد تضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدر  ،المستوى التعميمي( ،السكف

وكذلؾ ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية  ،صدقيا وثباتيا ،يعطي وصفًا مفصبًل أَلدوات الدراسة
 نتائج الدراسة وتحميميا. استخبلصالتي استخدمتيا الباحثة في 

 : منيج الدراسة 2.3

وذلؾ ألف  ،ب ليذه الدراسة النفسيةفيو المنيج المناس ،يالمنيج الوصفي االرتباط استخدمت الدراسة
ويصؼ درجة العبلقة بيف المتغيرات وصفًا  ،يدرس "العبلقة بيف المتغيرات المنيج الوصفي االرتباطي

 ،ومف أغراض المنيج االرتباطى وصؼ العبلقات بيف المتغيرات ،كميًا وذلؾ باستخداـ مقاييس كمية
(.ليذا فقد 235: 1998 ،بيذه المتغيرات )أبو عبلـاستخداـ ىذه العبلقات في عمؿ تنبؤات تتعمؽ أو 

رأىت الباحثة  أف المنيج االرتباطى ىو األنسب ليذه الدراسة  ويحقؽ أىدافيا بالشكؿ الذي يضمف 
 الدقة والموضوعية.

 مجتمع الدراسة  3.3

المقيميف  ،الضفة الغربيةمحافظات شماؿ سرطاف الرئة في مرضى مجتمع الدراسة مف جميع  تكوف
بمغ وقد  ،منيـ والمتردديف عمى المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعنى بعبلج أمراض السرطاف

( بحسب 2014- 2004عدد حاالت مرضى سرطاف الرئة المكتشفة والمبمغ عنيا خبلؿ األعواـ )
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( 2200) 2014تقرير مركز المعمومات الصحية الفمسطيني التابع لوزارة الصحة الفمسطينية لمعاـ 
وقد جاء سرطاف الرئة في المرتبة الثالثة بيف حاالت السرطاف المبمغ عنيا في الضفة الغربية في  ،لةحا

%( مف مجموع حاالت السرطاف المبمغ عنيا في  10.1) بمغت نسبتو المئوية  حيث ،2014العاـ 
ر في العاـ كما جاء سرطاف الرئة في المرتبة األولى مف حيث نسبة االنتشار بيف الذكو  ،2014العاـ 
نفسو. 

 : عينة الدراسة 4.3

سػػرطاف الرئػػة المقيمػػيف مػػف مرضػػى ( 350بمغػػت )قصػػدية غيػػر احتماليػػة اختيػػار عينػػة قامػػت الباحثػػة ب
منيـ والمتردديف عمى المستشػفيات الحكوميػة والخاصػة التػي تعنػى بعػبلج أمػراض السػرطاف فػي الضػفة 

وتعتبػر ىػذه النسػبة مناسػبة مػف المجتمػع األصػمي.  %( تقريبػا21وقد شكمت العينية ما نسبتو )، الغربية
( وانو عندما يكوف مجتمع البحػث عػدة 2999 ،مكاوي ،وفقا لقواعد البحث العممي حيث ورد في )عودة

( يبيف وصؼ عينة الدراسػة وخصائصػيا 2.3والجدوؿ )%.20يجب أف ال تقؿ حجـ العينة عف  آالؼ 
 الديموغرافية تبعًا لمتغيراتيا المستقمة.

 حبعا نًخغيراحٓا انًسخمهت عهٗ كايم أفراد عيُت انذراستعيُت انذراست حٕزيع > (4.1جذٔل )

 (350)ن= 
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغير

 الجنس 
 59.7 209 ذكر
 40.3 141 أنثى 
 %100 350 المجموع

 العمر

15-20 60 17.1 
21-30 118 33.7 
31-40 172 49.1 
 المجموع
 

350 100% 

عدد سنوات اإلصابة 
 بالمرض

 58.9 206 سنوات فأقل 5
6-9 96 27.4 

 13.7 48 سنوات فأكثر 10
 %100 350 المجموع

 الحالة االجتماعية
 35.1 123 أعزب
 56.3 197 متزوج



 

 53 

 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغير
 8.6 30 غير ذلؾ
 %100 350 المجموع

 

 39.1 137 مدينة
 38.3 134 قرية
 22.6 79 مخيم
 %100 350 المجموع

 المستوى التعميمي 

 50.3 176 ثانوية عامة فأقل
 42.9 150 بكالوريوس

 6.9 24 ماجستير فأعمى
 %100 350 المجموع

 
 أدوات الدراسة 4.3

ومف ىذه الدراسات  ،بعد إطػبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فييا
فمف ىذه  ،(1002ذياب  ) ،(1022العسود ) ،(1020السميري )ودراسة  ،(1022) دراسة أبو العنيف

ومنيا ما استخدـ متغير المساندة  ،ما استخدـ متغير الصبلبة النفسية مع متغيرات أخرىالدراسات 
وقد استفادت الباحثة مف المقاييس التي استخدمت في ىذه  ،االجتماعية وعبلقتو مع متغيرات أخرى

العبارات التي تناسب  وقد ارتأت الباحثة استخداـ بعض ،ي بناء مقاييس الدراسة الحاليةالدراسات ف
عادة صياغة بعد الفقرات ،لحاليالبحث ا ضاقة  ،لكي تناسب الفئة المستيدفة في الدراسة وا  فقرات وا 

باختصارىا وبخصائصيا  ةيا الباحثتوتمتاز العبارات التي اختار  ،جديدة تناسب مرضى السرطاف
لسكومترية ووضوحيا وسيولة فيميا مما تجعميا مثالية الستبياف يتوقع أف يكوف لممستجيبيف وقتًا كافيًا ا

 (.1.3تكونت االستبانة مف ثبلثة أقساـ كما ىو موضح في الجدوؿ )و  ،لئلجابة عف فقراتو

 
 توزيع فقرات االستبانة الرئيسة عمى أقساميا الرئيسة (:2.3)جدول

 عدد الفقرات قسمعنوان ال رقم القسم

 9 معمومات عامة األول

 49 الصالبة النفسية مقياس  الثاني

 53 المساندة اإلجتماعيةمقياس  الثالث
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 : وفيما يمي وصفا تفصيميا لبناء مقاييس الدراسة وخصائصيا السيكومترية
 : مقياس الصالبة النفسية: أوال

بترجمتػو وبتقنينػو األسػتاذ الػدكتور عبػد العزيػز المقيػاس الػذي قػاـ بشكؿ رئيس عمػى الباحثة   اعتمدت  
ليتناسػػػب مػػػع مجتمػػػع الدراسػػػة والعينػػػة وذلػػػؾ بعػػػد تطػػػويره  ،(1996)النفسػػػية لمبػػػالغيف  بةصػػػبلثابػػػت لم

وقػػد  ،التحقػػؽ مػف خصائصػو السػيكومترية )الصػدؽ والثبػات(مػف ثػـ و  ،المسػتيدفة مػف مرضػى السػرطاف
وقػػػد صػػػيغت فقػػػرات المقيػػػاس لتكػػػوف االسػػػتجابة : رة( فقػػػ17تكػػػوف المقيػػػاس فػػػي صػػػورتو النيائيػػػة مػػػف )

حيػث تكػوف  ،( الخماسػي األبعػادLikert Scaleلممفحوصيف وطريقة التصحيح بحسب مقياس ليكرت )
غيػر ،غيػر متأكػد ،موافػؽ ،شػدةموافػؽ ب: استجابة المبحػوث عمػى الفقػرات بالموافقػة حسػب التػدرج اآلتػي

ت باالتجػػاىيف السػػمبي وااليجػػابي وأعطيػػت األوزاف لمفقػػرات وقػػد بنيػػت الفقػػرا،غيػػر موافػػؽ إطبلقػػا،موافػػؽ
 : كما ىو آت

 : طريقة تصحيح المقياس
 

 احجاِ انفمرة
موافق 
 غير موافق إطالقا منخفضة غير متأكد موافق بشدة

 2 1 3 3 5 إيجابي

 7 6 5 4 3 سهبي

الدرجػػػػػػػة  بينمػػػػػػػا تعبػػػػػػػر الصػػػػػػػبلبة النفسػػػػػػػيةوتعبػػػػػػػر الدرجػػػػػػػة المرتفعػػػػػػػة عمػػػػػػػى المقيػػػػػػػاس عػػػػػػػف مسػػػػػػػتوى 
 . لمصبلبة النفسيةالمنخفضة عمى مستوى منخفض 

 : الكفاءة الذاتية المدركةالخصائص السيكومترية لمقياس 
 :  ((construct Validity الصالبة النفسيةصدق مقياس 

 المؤشر األوؿ موافقة الخبراء عمى أف فقراتو تقيس ما وضعت لقياسو: عمى صدقة مؤشريفلممقياس 
( محكمًا مف حممة درجة الدكتوراه في مجاؿ اإلرشاد النفسي والتربوي 14عمى  )اس فقد تـ عرض المقي

 ،وجامعة بيرزيت ،وجامعة القدس المفتوحة ،وعمـ النفس ومناىج البحث العممي مف جامعة القدس
ثـ قامت الباحثة بدراسة مبلحظاتيـ  ،محكـ لغويإلى  إضافة ،(1والجامعة العربية األمريكية )ممحؽ )

% 85االتفاؽ بيف المحكميف عمى عبارات االستبانة  وتوجيياتيـ حوؿ بنود المقياس حيث بمغت نسبة
اما المؤشر الثاني  ،(383ص  ،2998أف المقياس يتمتع بصدؽ مقبوؿ)عودة, إلى  وىو ما يشير

وييدؼ ىذا النوع  ،اؽ الداخمي لممقياسويقصد بو االتس فتمثؿ بفحص التجانس الداخمي بيف الفقرات
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الوصوؿ لمدى صبلحية كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف أجؿ قياس الغرض التي إلى  مف الصدؽ
مف فقرات المقياس والدرجة  اتفقر كؿ فقرة مف وقد تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف  ،أعدت مف أجمو

وبناء عمى النتيجة التي حصمت عمييا  ،(SPSSعف طريؽ استخداـ برنامج ) ،الكمية لممقياس ككؿ
( وذلؾ ضمف مستوى الداللة 0.22الباحثة قامت بحذؼ العبارات التي كاف معامؿ ارتباطيا أقؿ مف )

 ( يبيف ذلؾ.3.3( والجدوؿ رقـ )0.05( وذلؾ في حدود مستوى الداللة )0.19أقؿ مف )أو  (0.01)

الكمية  الصالبة النفسيةة من فقرات مقياس نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقر : (3.3جدول )
 لممقياس ككل

يعايم  رلى انعبارة  يسخٕٖ انذالنت يعايم االرحباط رلى انعبارة 

 االرحباط

 يسخٕٖ انذالنت

2 0.332 0.00** 25 0.131 0.00** 

1 0.111 0.00** 21 0.315 0.00** 

3 0.121 0.00** 27 0.293 0.00** 

3 0.138 0.00** 28 0.108 0.00** 

5 0.129 0.00** 29 0.121 0.00** 

1 0.117 0.00** 10 0.132 0.00** 

7 0.312 0.00** 12 0.171 0.00** 

8 0.183 0.00** 11 0.113 0.00** 

9 0.131 0.00** 13 0.188 0.00** 

20 0.129 0.00** 13 0.180 0.00** 

22 0.115 0.00** 15 0.183 0.00** 

21 0.171 0.00** 11 0.182 0.00** 

23 0.319 0.00** 17 0.133 0.00** 

23 0.113 0.00**  

 (≥2.23)** دال إحصائيا عند مستوى 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة  والدرجة الكمية لممقياس 

  (.9.50.1ويزيد معامؿ  ارتباطيا عف ) ،(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
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 : الصالبة النفسيةثبات مقياس 
 : استخدمت الباحثة  عدة طرق من اجل التأكد من ثبات المقياس

اسػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػة  معادلػػػػػػػة الفػػػػػػػا  الصػػػػػػػبلبة النفسػػػػػػػيةمػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ قيػػػػػػػاس مػػػػػػػدى ثبػػػػػػػات مقيػػػػػػػاس : أوال
كرونبػػػػػػاخ ومعادلػػػػػػة جتمػػػػػػاف ومعادلػػػػػػة التجزئػػػػػػة النصػػػػػػفية لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف ثبػػػػػػات المقيػػػػػػاس حيػػػػػػث طبقػػػػػػت 

( مفػػػػػػػردة مػػػػػػػف مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة  30الت عمػػػػػػػى العينػػػػػػػة االسػػػػػػػتطبلعية والتػػػػػػػي تكونػػػػػػػت مػػػػػػػف )المعػػػػػػػاد
 : الصبلبة النفسية( يبيف ثبات مقياس 4.3والجدوؿ )

( يبين معامالت ثبات المقياس6.3جدول)

 الترتيب الثبات عدد العبارات مقياس الثبات

 2 0.73 18 معادلة الفا كرونباخ

 1 0.70 18 معادلة جتماف

 3 0.19 18 دلة التجزئة النصفيةومعا

 
(أف معامبلت ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة عالية حيث بمغ 4.3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( حسب معادلة التجزئة 0.69( وبمغ )Cronbach's Alpha( حسب معادلة الفا كرونباخ ) 0.73(
ذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع وى ،(Guttman) ( حسب معادلة0.70وبمغ ) (Split-Half)النصفية  

 بدرجة عالية مف الثبات يمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ النيائي لمدراسة.
 

حيػث تػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة  (Test- Retest Method طريقـة إعـادة االختبـار ): ثانيـا
ينة الدراسػة لـ يتـ تضمينيـ في ع ،مف عينة التقنيف مف مرضى السرطاف( 30استطبلعية مكونة مف )
ثػػـ تػػـ احتسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات  ،( يومػػًا بػػيف التطبيقػػيف14األصػػمية وبفػػرؽ زمنػػي)

 ( وىو معامؿ مرتفع ويمكف الوثوؽ بو.0.84وقد بمغ) ،مرتي التطبيؽ
 

 : المساندة االجتماعيةمقياس : ثانيا
فػػي ضػػوء اطبلعيػػا ف الرئػػة لممسػػاندة االجتماعيػػة خػػاص بمرضػػى سػػرطاطػػورت الباحثػػة  مقيػػاس       

مػػف مرضػػى التػػي اسػػتخدمت مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة عمػػى عينػػات أخػػرى عمػػى الدراسػػات السػػابقة 
قامػت الباحثػػة  . وقػػدلمرضػػى السػرطافالمسػػاندة االجتماعيػة ( لقيػاس 2006 ،نصػػر)كدراسػة   السػرطاف
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عادة تقنينػو عمػى البيئػة الفمسػطينية  فيميػا لئلطػار إلػى  اسػتنادا ،رئػةومرضػى سػرطاف الببناء المقياس وا 
فقػرة  32وقد بمغت عدد  فقرات المقيػاس  ،وتعريفيا اإلجرائي ليذا المفيوـ لممساندة االجتماعية النظري 

وقػػد صػػيغت فقػػرات المقيػػاس  ،شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المسػػاندة االجتماعيػػة لمػػريض السػػرطافوكػػؿ فقػػرة تمثػػؿ 
( الخماسػػي Likert Scaleمقيػػاس ليكػػرت ) لتكػػوف االسػػتجابة لممفحوصػػيف وطريقػػة التصػػحيح بحسػػب

 ،مجُرشح ،جرذا مجُرشح: حيث تكوف استجابة المبحوث عمى الفقرات بالموافقة حسب التػدرج اآلتػي ،األبعاد
وأعطيػػت األوزاف  والسػػمبي وقػػد بنيػػت الفقػػرات باالتجػػاه االيجػػابي ،ٍْخفعررخجررذا،ٍْخفعررخ ،ٍزىسررطخ

 : لمفقرات كما ىو آت
 درجتاف  :ٍىافقغُش، ثبلث درجات : محايدة ، أربع درجات : ٍىافق،   خمس درجات: ٍىافقجذا 

 درجة واحدة : غُشٍىافقإغالقب 

أمػػا الدرجػػة المنخفضػػة فتعبػػر  ،ارتفػػاع فػػي درجػػة المسػػاندة االجتماعيػػةحيػػث تعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف 
 .انخفاض في درجة المساندة االجتماعيةعف 

 > صذق انًمياش

( 13ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي وذلؾ بعرض المقياس عمى )أو  صدؽ المحكميف استخدمت الباحثة  
تأكد مف مناسبة المقياس  لما ( بيدؼ ال1محكما مف ذوى االختصاص كما ىو ظاىر في ممحؽ رقـ )

%( بيف 80وقد اعتمد الباحثة  عمى نسبة اتفاؽ ال تقؿ  ) ،وسبلمة صياغة الفقرات ،مف أجمو أعد
الباحثة بآراء المحكميف الذيف اجمعوا عمى حذؼ تمؾ الفقرات التي ال تنسجـ مع المحكميف.حيث أخذ 

عادة صياغة بعض الفقرات: فقرات وىي 4أىداؼ الدراسة)  حيث تـ التعديؿ في ضوء مقترحاتيـ. ،( وا 
الوصوؿ إلى  وييدؼ ىذا النوع مف الصدؽ ،كما قامت الباحثة بفحص التجانس الداخمي بيف الفقرات

وقد تـ  ،حية كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف أجؿ قياس الغرض التي أعدت مف أجمولمدى صبل
مف مرضى ( 30احتساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية التي بمغ قواميا )

عف طريؽ استخداـ برنامج  ،عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس ككؿ السرطاف
(SPSSوق ) د حصمت الباحثة نتيجة ىذا االختبار عمى معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات

وبناء عمى النتيجة التي حصمت عمييا الباحثة قامت بحذؼ  ،المقياس والدرجة الكمية لممقياس ككؿ
أقؿ مف أو  (0.01( وذلؾ ضمف مستوى الداللة )0.22العبارات التي كاف معامؿ ارتباطيا أقؿ مف )

 ( يبيف ذلؾ.5.3( والجدوؿ رقـ )0.05وذلؾ في حدود مستوى الداللة )( 0.19)
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نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس : (5.3جدول )
 (30)ن= ككل

يعايم  رلى انعبارة

 االرحباط

يسخٕٖ 

 انذالنت

يعايم  رلى انعبارة

 االرحباط

يسخٕٖ 

 انذالنت

2 0.382 0.00** 23 0.513 0.00** 

1 0.503 0.00** 25 0.337 0.00** 

3 0.371 0.00** 21 0.397 0.00** 

3 0.339 0.00** 27 0.330 0.00** 

5 0.117 0.00** 28 0.328 0.00** 

1 0.371 0.00** 29 0.315 0.00** 

7 0.300 0.00** 10 0.159 0.00** 

8 0.370 0.00** 12 0.331 0.00** 

9 0.353 0.00** 11 0.357 0.00** 

20 0.522 0.00** 13 0.317 0.00** 

22 0.511 0.00** 13 0.310 0.00** 

21 0.351 0.00** 15 0.287 0.00** 

23 0.381 0.00** 11 0.388 0.00** 

 (≥2.23)** دال إحصائيًا عند مستوى     

 

 كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة 
 

 : ثبات المقياس
 : كما ىو آتي ميارات حل المشكالتمقياس استخدمت الباحثة عدة طرق لمتأكد من ثبات 

حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة  (Test- Retest Method طريقة إعادة االختبار ): أوال
تـ تضمينيـ في عينة الدراسة األصمية لـ ي ،مرضى سرطاف الرئة( مف 30استطبلعية مكونة مف )

ثـ تـ احتساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات مرتي  ،( يومًا بيف التطبيقيف14وبفرؽ زمني)
 .( وىو معامؿ مرتفع ويمكف الوثوؽ بو0.85وقد بمغ) ،التطبيؽ
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بػاط بػيف قػوة االرتإلػى  وىػذا النػوع مػف الثبػات يشػير ،(Consistencyثبـات التجـانس الـداخمي): ثانيا
ومػػػػػف أجػػػػػؿ تقػػػػػدير معامػػػػػؿ التجػػػػػانس اسػػػػػتخدمت الباحثػػػػػة ة  طريقػػػػػة )ألفػػػػػا  ،الفقػػػػػرات فػػػػػي أداة الدراسػػػػػة

( وىػو معامػؿ ارتبػاط مرتفػع 0.84(. وقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط الفا)Cronbach Alphaكرونباخ()
 يمكف الوثوؽ بو.

 
قسػميف إلػى  ـ فقػرات المقيػاسحيػث تػـ تقسػي: (Split-Half Methodطريقة التجزئة النصفية): ثالثا

....( واحتػػوى القسػػـ الثػػاني عمػػى 5 ،3 ،1متسػػاوييف بحيػػث احتػػوى القسػػـ األوؿ عمػػى الفقػػرات الفرديػػة)
...( ثػػػػـ تػػػػـ اسػػػػتخراج معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف الػػػػدرجات الفرديػػػػة 6 ،4 ،2الفقػػػػرات الزوجيػػػػة لبلسػػػػتبانة )

( وىذا يعتبر معامػؿ 0.83ات الكمي)( حيث بمغ معامؿ الثب310ص: 2002 ،والدرجات الزوجية)ممحـ
 ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية.

 

 الطريقة واإلجراءات     6.3

 : جرت الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية
 تحديد مجتمع الدراسة. .1
 واختيارىا. ،تحديد عينة الدراسة .2
واإلجػراءات المبلئمػة  ،ذا المجاؿبناء أدوات الدراسة مف خبلؿ مراجعة األدب التربوي المنشور في ى .3

 التي قاـ بيا الباحث.
 حساب معايير الصدؽ والثبات ألدوات الدراسة. .4
 تطبيؽ األدوات عمى عينة الدراسة. .5
 جمع البيانات. .6
 معالجة البيانات واستخبلص النتائج والتوصيات والمقترحات. .7
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 متغيرات الدراسة  7.3
 : المتغيرات اآلتية عولجت نتائج الدراسة مف خبلؿ

 المتغيرات المستقمة : 
 :أنثى     ،ذكر  الجنس 

  :40-31  ، 30-21  ، 20- 15العمر 

  :سنوات فأكثر  10 ،  9-6    ،سنوات فأقؿ   5عدد سنوات اإلصابة بالمرض 

 غير ذلؾ           ،متزوج    ،الحالة االجتماعية:  أعزب 

   :ـمخي  ،قرية    ،مدينة      مكاف السكف 

    بكالوريوس فأعمى     ،بكالوريوس       ،المستوى التعميمي:  ثانوية عامة فأقؿ 

  التابعة:رات غيالمت 

 الصبلبة النفسية، المساندة االجتماعية

 المعالجة اإلحصائية 8.3

الحاسػوب. رقمػت البيانػات إلػى  وذلػؾ تمييػدًا إلدخاليػا ،قاـ الباحث بمراجعتيػا ،بعد جمع بيانات الدراسة
 ،ى رقميػة وذلػؾ فػي جميػع أسػئمة الدراسػةأخػر إلػى  أي بتحويؿ اإلجابػات المفظيػة ،بإعطائيا أرقامًا معينة

 : واختبرت فرضياتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية ،ثـ أجيب عمى أسمة الدراسة
واالنحرافػػػػػات  ،والمتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية ،والنسػػػػػب المئويػػػػػة ،كػػػػػالتكرار: أسػػػػػاليب اإلحصػػػػػاء الوصػػػػػفي .1

 المعيارية.
 قياس التجانس الداخمي )كرونباخ ألفا(. .2
( مف أجؿ عمؿ المقارنات المختمفة التي تبيف وبوضوح الفوارؽ SPSSرنامج اإلحصائي )اعتماد الب .3

 والتبايف بيف األحداث المدروسة.
( لفحص الفرضيات المتعمقة Independent T-Testاستخداـ اختبار )ت( لممجموعات المستقمة ) .4

 بمتغير الجنس. 
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اختبػار و ( لفحص الفرضػيات One-Way Analysis Varianceاستخدـ تحميؿ التبايف األحادي ) .5
LSD .لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية 

الصػػػػػبلبو النفسػػػػػيو والمسػػػػػاندة   اسػػػػػتخدـ اختبػػػػػار معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط "بيرسػػػػػوف" لتوضػػػػػيح العبلقػػػػػة بػػػػػيف .6
 في العينة. مرضى سرطاف الرئو لدى  االجتماعيو 

 االتجاه لفقرات االستبانة.عمى مقياس ليكارت الخماسي في عمؿ مقارنات  ةاعتمد الباحث .7
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 :الفصل الرابع

 :عرض نتائج الدراسة

حيث  ،لمقاييس الدراسة المستخدمة وفقاً  ،الدراسة إلييالمنتائج التي توصمت  يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً 
 يمي وفيماإجاباتيـ. تأثير خصائص عينة المبحوثيف عمى  سيتـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار

 : الدراسة إلييا توصمت التي لمنتائج عرضاً 

 نتائج السؤال األول 1.4

  ؟ ضفة الغربية المحافظات شمال الصالبة النفسية لدى مرضى سرطان الرئة في درجة ما 
ومقارنتو  (1/تـ حساب المتوسط الفرضي لممقياس )مجموع الدرجات ،األوؿئلجابة عف سؤاؿ الدراسة ل

كما استخراج االنحراؼ  ،استخداـ اختبار "ت" لعينة واحدةعينة ببالمتوسط الحسابي الستجابات ال
طريقة حساب الوسط الحسابي لدرجة الصبلبة  وقد استندت ، المعياري ومتوسط الروؽ بيف الوسطيف

 (1021 ،أبو حسيفودراسة ) ( 1023 ،دراسات كؿ مف )القصبيإلى  النفسية والمساندة االجتماعية
  .(2.3ؿ )ضح في الجدو مو وذلؾ كما ىو 

( نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة بين متوسط العينة عمى مقياس الصالبة النفسية 3.6جدول)
 .والمتوسط الفرضي لممقياس

عدد  المقياس
 العبارات

المتوسط 
الفرضي 
 لممقياس

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة  متوسط الفروق
 اختبار "ت"

اىْسجخ

اىَئىَخ

 اىزقذَشَخ

مستوى 
 لداللةا

الدرجة الكمية 
لمصبلبة 
 النفسية 

1767.5 92.19 18.98 24.69 13.3772.11 0.00**

 0.01 ) مستوى داللة ) عند دال ** .
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رطاف صبلبة النفسية لدى مرضى سلامقياس  عينة البحث عمى ( أف متوسط 4.1يتضح مف الجدوؿ )
 ،%(71.2مئوية تقديرية بمغت ) وبنسبة(92.1) بمغ ضفة الغربية،ال محافظات شماؿ فيالرئة 

( ولمتعرؼ عمى 67.5) الفرضيمتوسط القيمة  كانت بينما( 18.983بانحراؼ معياري بمغت قيمتو )
وكانت قيمة اختبار "ت"  ،داللة الفروؽ بيف المتوسطيف الحسابييف تـ استخداـ اختبار "ت" لعينة واحدة

( وىي أقؿ 0.00لة المحسوب مف العينة )( وىي دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مستوى الدال24.3)
( مما يدؿ عمى أف مستوى الصبلبة النفسية كاف مرتفعا لدى 0.05مف مستوى الداللة المحدد لمدراسة )

المقياس يمكف الرجوع لمممحؽ أفراد عينة الدراسة. ولبلطبلع عمى تفاصيؿ نتائج كؿ فقرة مف فقرات 
 (.6)رقـ

 السؤال الثانينتائج  2.4

 ضفة الغربية؟المحافظات شمال   لدى مرضى سرطان الرئة في المساندة االجتماعية ةدرجما 
)مجمػوع  المسػاندة االجتماعيػة تػـ حسػاب المتوسػط الفرضػي لمقيػاس ،الثػانيلئلجابة عف سؤاؿ الدراسػة 

لػؾ وذ ،( ومقارنتػو بالمتوسػط الحسػابي السػتجابات العينػة باسػتخداـ اختبػار "ت" لعينػة واحػدة1الدرجات/
 : (1.4وضح في الجدوؿ )مكما ىو 

( نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة بين متوسط العينة عمى مقياس المساندة االجتماعية  2.4جدول)
 والمتوسط الفرضي لممقياس.

عدد  المقياس
 العبارات

المتوسط 
الفرضي 
 لممقياس

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الفروق

قيمة 
اختبار 
 "ت"

ة النسب
المئوية 
 التقديرية 

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
لممساندة 

 االجتماعية  

3277.5 129.21 16.60 51.71 55.1383.370.00**

 0.01 ) مستوى داللة ) عند دال ** .
لدى مرضى المساندة االجتماعية  مقياس  عينة البحث عمى ( أف متوسط 4.2يتضح مف الجدوؿ )

بانحراؼ معياري بمغت قيمتو  ،(129.2) بمغ، ضفة الغربية ال ت شماؿمحافظا رطاف الرئة فيس
( 77.5) الفرضيمتوسط القيمة  كانت بينما ،%( 83.3وبنسبة مئوية تقديرية بمغت )( 16.60)

وكانت  ،ولمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف المتوسطيف الحسابييف تـ استخداـ اختبار "ت" لعينة واحدة
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وىي دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوب مف العينة  (55.6قيمة اختبار "ت" )
المساندة ( مما يدؿ عمى أف مستوى 0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة المحدد لمدراسة )0.00)

كاف مرتفعا لدى أفراد عينة الدراسة. ولبلطبلع عمى تفاصيؿ نتائج كؿ فقرة مف فقرات االجتماعية 
 (.7لمممحؽ رقـ ) المقياس يمكف الرجوع

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 نتائج الفرضية األولى 3.5.6
 الحســابية  متوســطاتال فــي (≥α 0.05)عنــد مســتوى الداللــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  

تعـزى لمتغيـر  ضفة الغربيـة ال محافظات شمالالصالبة النفسية لدى مرضى سرطان الرئة في لدرجة 
 الجنس.

-Independent tاسػػتخدـ اختبػػار )ت( لمجمػػوعتيف مسػػتقمتيف ) ،األولػػىالفرضػػية  ومػػف أجػػؿ فحػػص

test)، ( 3.4والجدوؿ) يبيف ذلؾ : 

لدى مرضى  النفسيةمتوسطات الصالبة  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في: (5.6الجدول )
 تعزى لمتغير الجنس ضفة الغربيةال محافظات شمالسرطان الرئة في 

                                         الجنس
 

             

 )ت( (364)ن=   أنثى (;42)ن=  ذكر 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
 المحسوب

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

صالبة لممتوسطات الدرجة الكمية 
 النفسية

3.5784 .40107 3.5784 .40107 0.858 0.260 

 
صبلبة لمة مستوى الداللة المحسوب قد بمغت عمى الدرجة الكمية ( أف قيم3.4يتضح مف الجدوؿ )

 0.05)مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  أكبر ةوىذه القيم ،(0.26)الجنس لمتغير  تبعاً النفسية 
α≤)،  في متوسطات الصبلبة النفسية لدى الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال توجد فروؽ  نقبؿأي أننا

وجود عدـ . بمعنى تعزى لمتغير الجنس ضفة الغربية ال محافظات شماؿ لرئة فيمرضى سرطاف ا
  .مف مرضى السرطاف ما بيف الذكور واإلناث الصبلبة النفسيةمستوى فروؽ جوىرية في 
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 نتائج الفرضية الثانية 4.5.6
صالبة ال لدرجة متوسطاتال في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .رالعمتعزى لمتغير  ضفة الغربيةال محافظات شمالمرضى سرطان الرئة في النفسية لدى 
ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية

تبعًا الصبلبة النفسية داللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.3.4( و)3.4والجدوالف ) ،العمر لمتغير

لدى مرضى سرطان الرئة في الصالبة النفسية المتوسطات الحسابية لدرجة : (6.4الجدول )
 العمرتعزى لمتغير  ضفة الغربيةال محافظات شمال

 40-31 30-21 20-15اىؼَش

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الدرجة الكمية لمصالبة 

 النفسية 
3.4396 0.38082 3.5764.430100 3.5963 .427630 

ومػف أجػؿ معرفػة  ،صػبلبة النفسػيةلم( وجػود فػروؽ بػيف المتوسػطات الحسػابية 3.4يتضػح مػف الجػدوؿ )
بػػايف األحػػادي  إف كانػػت ىػػذه الفػػروؽ قػػد وصػػمت لمسػػتوى الداللػػة اإلحصػػائية اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ الت

(One-Way ANOVA)، ( يوضح ذلؾ.5.4والجدوؿ ) 
 

الصالبة النفسية لدى الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (7.4الجدول )
 تعزى لمتغير العمر لضفة الغربية امحافظات شمال مرضى سرطان الرئة في 

مجموع  مصدر التباين العمر متغير 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

1.125 2 0.563 3.300 

 

*0.03 

 59.151 347 0.170 

 60.276 349 

 
قػػد  لمصػػبلبة النفسػػيةالدرجػػة الكميػػة ( أف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة المحسػػوب عمػػى 5.3يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

أي أننػا نػرفض  ،(≥α 0.05)مف قيمة مسػتوى الداللػة المحػدد لمدراسػة  قؿوىذه القيمة أ ،(0.03)بمغت 
الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف بمعنػػى وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي متوسػػطات  ،الفرضػػية الصػػفرية

 .متغير العمربحسب  الضفة الغربيةمحافظات شماؿ  الرئة في 
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 تبػايف األحػادي باختبػارأتبػع تحميػؿ ال ،الصػبلبة النفسػيةفػي  ديد لصػالح مػف كانػت الفػروؽومف أجؿ تح
 : ( يبيف ذلؾ6.4الجدوؿ )و  ،لممقارنات البعدية (LSD)إحصائيا أقؿ فرؽ داؿ 

 
متوسطات الصالبة النفسية في لممقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار: (6.4) جدولال

 تعزى لمتغير العمرضفة الغربية المحافظات شمال لرئة في لدى مرضى سرطان ا

) العمر (ب) العمر (أ) ب -أ  مستوى الداللة (

15-20 21-30 -0.13677* *0.037 

31-40 -0.15667* *0.012 

21-30 15-20 0.13677* *0.037 

31-40 -0.01990 0.687 

31-40 15-20 0.15667* *0.012 

21-30 0.01990 0.687 

                    * The mean difference is significant at the 0.05 level 

متوسطات الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة وجود فروؽ في ( 1.4يتضح مف نتائج الجدوؿ )
( لصػػالح الفئػػة 10-25( وبػػيف الفئػػة )30-12بػػيف الفئػػة العمريػػة ) الضػػفة الغربيػػةمحافظػػات شػػماؿ فػػي 

 .(30-32)لصالح الفئة األكبر  (10-25)( وبيف 30-32وبيف الفئة العمرية ) ،األولى

 نتائج الفرضية الثالثة 5.5.6

متوسطات الصالبة النفسية  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
اإلصابة عدد سنوات تعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في 

 .بالمرض

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
تبعًا الصبلبة النفسية داللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.8.4( و)7.4والجدوالف ) ،عدد سنوات اإلصابة بالمرضلمتغير 
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 الصالبة النفسية لدى مرضى سرطان الرئة فيالمتوسطات الحسابية لدرجة : (9.4ل )الجدو
 تعزى لمتغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض الضفة الغربية  محافظات شمال
ػذدسْىاداإلصبثخ

ثبىَشض

 سْىادفأمثش 20 9-1 سْىادفأقو 5

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
ة الكمية لمصالبة الدرج

 النفسية 
3.5988 .458530 3.4954 .346430 3.5428 .327860 

 
ومػف أجػؿ معرفػة  ،لمصػبلبة النفسػية( وجػود فػروؽ بػيف المتوسػطات الحسػابية 7.4يتضػح مػف الجػدوؿ )

إف كانػػت ىػػذه الفػػروؽ قػػد وصػػمت لمسػػتوى الداللػػة اإلحصػػائية اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  
(One-Way ANOVA)، ( يوضح ذلؾ.8.4والجدوؿ ) 

الصالبة النفسية لدى الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (4.:الجدول )
 عدد سنوات اإلصابة بالمرضتعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمال مرضى سرطان الرئة في 

عدد سنوات اإلصابة 
 بالمرض

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

0.722 2 0.361 2.104 

 

0.124 

 59.554 347 .1720 
 60.276 349 

قػػد  لكميػػة لمصػػبلبة النفسػػيةالدرجػػة ا( أف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة المحسػػوب عمػػى 8.4يتضػح مػػف الجػػدوؿ )
 نقبػػؿأي أننػػا  ،(≥α 0.05)وىػػذه القيمػػة أقػػؿ مػػف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة المحػػدد لمدراسػػة  ،(0.03بمغػػت )

الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى مرضػػػى وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي متوسػػػطات عػػػدـ بمعنػػػى  ،الفرضػػػية الصػػػفرية
 .ات اإلصابة بالمرضعدد سنو متغير بحسب  الضفة الغربية  محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

 نتائج الفرضية الرابعة 6.5.6

متوسطات الصالبة النفسية  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .الحالة االجتماعيةتعزى لمتغير  الضفة الغربية  محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،وسطات الحسابيةاستخرجت المت ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
تبعًا الصبلبة النفسية داللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.20.4( و)9.4والجدوالف ) ،الحالة االجتماعيةلمتغير 
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 الرئة في الصالبة النفسية لدى مرضى سرطانالمتوسطات الحسابية لدرجة : (4.;الجدول )
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربية  محافظات شمال

 غُشرىل ٍزضوج أػضةاىحبىخاالجزَبػُخ

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الدرجة الكمية لمصالبة 

 النفسية 
3.4596 .4160703.6332 0.40078 3.5235 .429150 

ومػف أجػؿ معرفػة  ،صػبلبة النفسػية( وجػود فػروؽ بػيف المتوسػطات الحسػابية لم9.4يتضػح مػف الجػدوؿ )
إف كانػػت ىػػذه الفػػروؽ قػػد وصػػمت لمسػػتوى الداللػػة اإلحصػػائية اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  

(One-Way ANOVA)، ( يوضح ذلؾ.20.4والجدوؿ ) 


ي متوسطات الصالبة النفسية لدى نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق ف: (10.4الجدول )
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربية  محافظات شمال مرضى سرطان الرئة في 

الحالة متغير
 االجتماعية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 وعاتبيف المجم
 داخؿ المجموعات

 المجموع

2.332 2 1.166 6.984 

 

**0.00 

 57.944 347 .1670 
 60.276 349 

 
قػد  الدرجػة الكميػة لمصػبلبة النفسػية( أف قيمة مستوى الداللة المحسػوب عمػى 20.4يتضح مف الجدوؿ )

أي أننػا نػرفض  ،(≥α 0.05)وىذه القيمة أقؿ مف قيمة مسػتوى الداللػة المحػدد لمدراسػة  ،(0.00بمغت )
الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف بمعنػػى وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي متوسػػطات  ،الفرضػػية الصػػفرية

 .الحالة االجتماعيةمتغير بحسب  الضفة الغربية محافظات شماؿالرئة في 

ي تبػايف األحػادأتبػع تحميػؿ ال ،الصػبلبة النفسػيةمسػتوى فػي  ومف أجػؿ تحديػد لصػالح مػف كانػت الفػروؽ
 : ( يبيف ذلؾ11.4الجدوؿ )و  ،لممقارنات البعدية (LSDأقؿ فرؽ داؿ إحصائيا ) باختبار
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متوسطات الصالبة في لممقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار: (11.4) جدولال
الحالة تعزى لمتغير الضفة الغربية محافظات شمال النفسية لدى مرضى سرطان الرئة في 

 االجتماعية

) الحالة االجتماعية (ب) الحالة االجتماعية (أ) ب -أ  مستوى الداللة (

 أػضة

 

 0.00** *0.27359- ٍزضوج

333. 0.01389- غُشرىل 0 

 ٍزضوج

 

 0.00** *0.27359 أػضة

271. 0.20970 غُشرىل 0 

 0.333 .013890 أػضةغُشرىل

 0.271 .209700- ٍزضوج

                    * The mean difference is significant at the 0.05 level 

وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف ( 22.4يتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدوؿ )
 .أعزب ومتزوج لصالح متزوج بيف الضفة الغربية محافظات شماؿالرئة في 

 نتائج الفرضية الخامسة 7.5.6

متوسطات الصالبة النفسية  في (≥α 0.05)توى الداللةعند مسال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .مكان السكنتعزى لمتغير الضفة الغربية محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في 

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
تبعًا الصبلبة النفسية في متوسطات داللة الفروؽ إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.23.4( و)21.4والجدوالف ) ،بالمرضمكاف السكف لمتغير 

 فيالصالبة النفسية لدى مرضى سرطان الرئة المتوسطات الحسابية لدرجة : (34.4الجدول )
 مكان السكنتعزى لمتغير  الضفة الغربية  محافظات شمال

 ٍخٌُ قشَخ ٍذَْخٍنبُاىسنِ

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الدرجة الكمية لمصالبة 

 النفسية 
3.5616 0.43809 3.5895 0.39603 3.5194 0.40934 
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ومػف أجػؿ معرفػة  ،لمصػبلبة النفسػية( وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية 21.4يتضح مف الجدوؿ )
اللػػة اإلحصػػائية اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  إف كانػػت ىػػذه الفػػروؽ قػػد وصػػمت لمسػػتوى الد

(One-Way ANOVA)، ( يوضح ذلؾ.23.4والجدوؿ ) 
 

الصالبة النفسية لدى الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (35.4الجدول )
 مكان السكنتعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمال مرضى سرطان الرئة في 

مجموع  مصدر التباين ان السكنمك
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

0.244 2 0.122 0.707 

 

0.494 

 60.032 347 .1730 
 60.276 349 

قػد  الدرجػة الكميػة لمصػبلبة النفسػيةمة مستوى الداللة المحسػوب عمػى ( أف قي23.4يتضح مف الجدوؿ )
أي أننػػا نقبػػؿ  ،(≥α 0.05)وىػػذه القيمػػة أقػػؿ مػػف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة المحػػدد لمدراسػػة  ،(0.03بمغػػت )

الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى مرضػػػى بمعنػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي متوسػػػطات  ،الفرضػػػية الصػػػفرية
 .مكاف السكفمتغير بحسب  الغربية  الضفة ماؿمحافظات شسرطاف الرئة في 

 نتائج الفرضية السادسة  8.5.6

متوسطات الصالبة النفسية  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .المستوى التعميمي تعزى لمتغير الضفة الغربية محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،الثانية ومف أجؿ فحص الفرضية
تبعًا الصبلبة النفسية داللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.25.4( و)23.4والجدوالف ) ،المستوى التعميميلمتغير 
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  ة النفسية لدى مرضى سرطان الرئة فيالصالبالمتوسطات الحسابية لدرجة : (36.4الجدول )
 تعزى لمتغير المستوى التعميميالضفة الغربية محافظات شمال 

فأػيًثنبىىسَىط ثنبىىسَىط ثبّىَخػبٍخفأقواىَسزىياىزؼيٍَُ  

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الدرجة الكمية لمصالبة 

 النفسية 
3.5192 .416700 3.5794 .40080 3.7778 .440810 

ومػف أجػؿ معرفػة  ،صػبلبة النفسػية( وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية لم23.4يتضح مف الجدوؿ )
إف كانػػت ىػػذه الفػػروؽ قػػد وصػػمت لمسػػتوى الداللػػة اإلحصػػائية اسػػتخدـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  

(One-Way ANOVA)، ( يوضح ذلؾ.25.4والجدوؿ ) 
الصالبة النفسية لدى الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (37.4الجدول )

 تعزى لمتغير المستوى التعميميالضفة الغربية محافظات شمال مرضى سرطان الرئة في 
المستوى متغير

 التعميمي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

1.485 2 0.742 4.382 

 

**0.02 

 58.791 347 .1690 
 60.276 349 

 
قػد  الدرجػة الكميػة لمصػبلبة النفسػية( أف قيمة مستوى الداللة المحسػوب عمػى 25.4يتضح مف الجدوؿ )

أي أننػا نػرفض  ،(≥α 0.05)ؿ مف قيمة مسػتوى الداللػة المحػدد لمدراسػة وىذه القيمة أق ،(0.02بمغت )
الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف بمعنػػى وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي متوسػػطات  ،الفرضػػية الصػػفرية

 .متغير المستوى التعميميبحسب  الضفة الغربية محافظات شماؿالرئة في 

تبػايف األحػادي أتبػع تحميػؿ ال ،صػبلبة النفسػيةالفػي مسػتوى  ومف أجػؿ تحديػد لصػالح مػف كانػت الفػروؽ
 : ( يبيف ذلؾ16.4الجدوؿ )و  ،لممقارنات البعدية (LSDأقؿ فرؽ داؿ إحصائيا ) باختبار
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متوسطات الصالبة النفسية لدى مرضى في لممقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار: (16.4) جدولال
 تعزى لمتغير المستوى التعميميلغربية الضفة امحافظات شمال سرطان الرئة في 

 

) المستوى التعليمي (ب) المستوى التعليمي (أ) ب -أ  مستوى الداللة (

 ثبّىَخػبٍخفأقو

 

 0.289 0.01011- ثنبىىسَىط

 0.003** *0.15851- ٍبجسزُشفأػيً

 ثنبىىسَىط

 

 0.289 0.01011 ثبّىَخػبٍخفأقو

 0.019** *0.29835- ٍبجسزُشفأػيً

 0.003** *0.15851 ثبّىَخػبٍخفأقو ٍبجسزُشفأػيً

 0.019* *0.29835 ثنبىىسَىط

                    * The mean difference is significant at the 0.05 level 

 

وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف ( 21.4يتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدوؿ )
لصػػالح الفئػػة  ثانويػػة عامػة فأقػػؿماجسػتير فػػأعمى وبػػيف بػػيف  الضػػفة الغربيػػة  ماؿمحافظػػات شػالرئػة فػػي 

 .وبكالوريوس لصالح مستوى تعميمي ماجستير فأعمى ماجستير فأعمىوبيف  ،األولى
 : ثامنةنتائج الفرضية ال 3.4.:

ـــة إحصـــائية  ـــد مســـتوى الداللـــة توجـــد فـــروق ذات دالل ـــي متوســـطات  (≥α 0.05)عن المســـاندة ف
 .الجنستعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في عية االجتما

-Independent tاسػػػتخدـ اختبػػػار )ت( لمجمػػػوعتيف مسػػػتقمتيف )،األولىومػػػف أجػػػؿ فحػػػص الفرضػػػية 

test)، ( 27.4والجدوؿ) يبيف ذلؾ : 

 
جتماعية لدى مرضى متوسطات المساندة اال نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في: (39.6الجدول )

 تعزى لمتغير الجنس الضفة الغربية محافظات شمال  سرطان الرئة في
                                         الجنس

 
             

 )ت( (364)ن=   أنثى (;42)ن=  ذكر 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
 المحسوب

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 4.2083 0.55674 4.1404 لممساندة االجتماعيةالدرجة الكمية 
 

0.50297 -1.116 0.26 

 
لممساندة ( أف قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بمغت عمى الدرجة الكمية 17.4يتضح مف الجدوؿ )

مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  أكبر ةوىذه القيم ،(0.26)الجنس لمتغير  تبعاً االجتماعية 
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(0.05 α≤)، الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال توجد فروؽ في متوسطات المساندة  نقبؿي أننا أ
تعزى لمتغير الجنس. بمعنى  الضفة الغربية محافظات شماؿ االجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في

مف مرضى  المساندة االجتماعية ما بيف الذكور واإلناثمستوى وجود فروؽ جوىرية في عدـ 
  السرطاف.

 : تاسعةنتائج الفرضية ال 3.4.;

 االجتماعية المساندة متوسطات في( ≥α 2.27توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 العمر لمتغير تعزى الضفة الغربية محافظات شمال في الرئة سرطان مرضى لدى

ؿ التبايف ومف ثـ استخدـ تحمي ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
 المساندة االجتماعيةداللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.29.4( و)28.4والجدوالف ) ،العمرتبعًا لمتغير 

في المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطان الرئة المتوسطات الحسابية لدرجة : (4.:3الجدول )
 العمرتعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمال

 40-31 30-21 20-15اىؼَش

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
مساندة لمالدرجة الكمية 

 االجتماعية
4.1234 0.64361 4.1932 .431110 4.1674 .559770 

ومػػف أجػػؿ  ،مسػػاندة االجتماعيػػةسػػابية لم( وجػػود فػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الح28.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
معرفػػػة إف كانػػػت ىػػػذه الفػػػروؽ قػػػد وصػػػمت لمسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية اسػػػتخدـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف 

 ( يوضح ذلؾ.29.4والجدوؿ ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )
عية المساندة االجتماالفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (4.;3الجدول )

 تعزى لمتغير العمر الضفة الغربية محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في

مجموع  مصدر التباين متغير العمر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 مساندة االجتماعيةلم

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

0.182 2 0.091 .317 

 

0.729 

 91.025 316 .2880 
 91.207 318 
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 مسػاندة االجتماعيػةلمالدرجة الكميػة ( أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى 29.4يتضح مف الجدوؿ )
 نقبػؿأي أننا  ،(≥α 0.05)وىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  ،(0.71قد بمغت )

المسػاندة االجتماعيػة لػدى مرضػى وجػود فػروؽ جوىريػة فػي متوسػطات عػدـ نػى بمع ،الفرضية الصػفرية
 .متغير العمربحسب   الضفة الغربية محافظات شماؿ  سرطاف الرئة في

 
 : لعاشرةنتائج الفرضية ا 32.3.4

المساندة متوسطات  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عدد سنوات تعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمالسرطان الرئة في لدى مرضى  االجتماعية

 .اإلصابة بالمرض

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
 المساندة االجتماعيةداللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.12.4( و)10.4والجدوالف ) ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض تبعًا لمتغير

في المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطان الرئة المتوسطات الحسابية لدرجة : (42.4الجدول )
 تعزى لمتغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض الضفة الغربية محافظات شمال

ػذدسْىاداإلصبثخ

ثبىَشض

 سْىادفأمثش 20 9-1 سْىادفأقو 5

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
مساندة لمالدرجة الكمية 

 االجتماعية
4.1969 .553840 4.1225 .487990 4.1424 .552800 

 
ومػػف أجػػؿ  ،مسػػاندة االجتماعيػػة( وجػػود فػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لم10.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

ؽ قػػػد وصػػػمت لمسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية اسػػػتخدـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف معرفػػػة إف كانػػػت ىػػػذه الفػػػرو 
 ( يوضح ذلؾ.12.4والجدوؿ ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )
المساندة االجتماعية الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (43.4الجدول )

ى لمتغير عدد سنوات اإلصابة تعز  الضفة الغربية محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في 
 بالمرض
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عدد سنوات اإلصابة 
 بالمرض

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمصالبة النفسية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

0.368 2 0.184 0.640 

 

0.528 

 90.839 316 .2870 
 91.207 318 

 
 مسػاندة االجتماعيػةلمالدرجة الكميػة ( أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى 12.4يتضح مف الجدوؿ )

أي أننػا نقبػؿ  ،(≥α 0.05)وىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  ،(0.51قد بمغت )
المسػاندة االجتماعيػة لػدى مرضػى وسػطات بمعنػى عػدـ وجػود فػروؽ جوىريػة فػي مت ،الفرضية الصػفرية
 .متغير عدد سنوات اإلصابة بالمرضبحسب  الضفة الغربية  محافظات شماؿ سرطاف الرئة في

 : الحادية عشرنتائج الفرضية  33.3.4

المساندة متوسطات  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
الحالة تعزى لمتغير  الضفة الغربية محافظات شمالرئة في لدى مرضى سرطان ال االجتماعية
 .االجتماعية

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
المساندة االجتماعية داللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.13.4( و)11.4والجدوالف ) ،عيةالحالة االجتماتبعًا لمتغير 

المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطان الرئة في المتوسطات الحسابية لدرجة : (44.4الجدول )
 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربيةمحافظات شمال  في

 غُشرىل ٍزضوج أػضةاىحبىخاالجزَبػُخ

 االنحراف المتوسط رافاالنح المتوسط االنحراف المتوسط
مساندة لمالدرجة الكمية 

 االجتماعية
4.0687 .5561904.2513 0.49260 4.0194 .630110 
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ومػػف أجػػؿ  ،مسػػاندة االجتماعيػػةلم( وجػػود فػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية 11.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
ار تحميػػػؿ التبػػػايف معرفػػػة إف كانػػػت ىػػػذه الفػػػروؽ قػػػد وصػػػمت لمسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية اسػػػتخدـ اختبػػػ

 ( يوضح ذلؾ.13.4والجدوؿ ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )
مساندة االجتماعية لمالفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (45.4الجدول )

 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربية محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في 
الحالة  متغير
 اعيةاالجتم

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لممساندة االجتماعية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

2.981 2 1.490 5.338 
 

**0.00 
 88.226 316 .2790 

 91.207 318 

مسػاندة االجتماعيػة لمالدرجة الكميػة يمة مستوى الداللة المحسوب عمى ( أف ق13.4يتضح مف الجدوؿ )
أي أننػػػا  ،(≥α 0.05)وىػػػذه القيمػػػة أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة مسػػػتوى الداللػػػة المحػػػدد لمدراسػػػة  ،(0.00قػػػد بمغػػػت )

لدى مرضػى المساندة االجتماعية بمعنى وجود فروؽ جوىرية في متوسطات  ،نرفض الفرضية الصفرية
 .الحالة االجتماعيةمتغير بحسب  الضفة الغربية  ظات شماؿمحاف سرطاف الرئة في

تبػػػايف أتبػػػع تحميػػػؿ ال ،المسػػػاندة االجتماعيػػػةفػػػي مسػػػتوى  ومػػػف أجػػػؿ تحديػػػد لصػػػالح مػػػف كانػػػت الفػػػروؽ
 : ( يبيف ذلؾ24.4الجدوؿ )و  ،لممقارنات البعدية (LSDأقؿ فرؽ داؿ إحصائيا ) األحادي باختبار

المساندة متوسطات في لممقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار: (46.4) جدولال
تعزى لمتغير الحالة  الضفة الغربية  محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في االجتماعية 

 االجتماعية

) الحالة االجتماعية (ب) الحالة االجتماعية (أ) ب -أ  مستوى الداللة (

 أػضة

 

 0.005** *0.18259- ٍزضوج

 0.651 0.04938 غُشرىل

 ٍزضوج

 

 0.005** *0.18259 أػضة

 0.027* *0.23197 غُشرىل

 0.651 0.04938- أػضةغُشرىل

*0270. *0.23197- ٍزضوج

                    * The mean difference is significant at the 0.05 level 
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لدى مرضى سرطاف ة االجتماعية المساندوجود فروؽ في متوسطات ( 13.4يتضح مف نتائج الجدوؿ )
وبػػيف متػػزوج وغيػػر ذلػػؾ .بػػيف أعػزب ومتػػزوج لصػػالح متػػزوجالضػػفة الغربيػػة  محافظػػات شػػماؿ فػػي الرئػة 

 لصالح متزوج.

 : نتائج الفرضية الثانية عشر 34.5.6

المساندة متوسطات  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .مكان السكنتعزى لمتغير الضفة الغربية  محافظات شمال ضى سرطان الرئة فيلدى مر  االجتماعية

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،استخرجت المتوسطات الحسابية ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
 المساندة االجتماعيةداللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.11.4( و)15.4والجدوالف ) ،بالمرض مكاف السكفتبعًا لمتغير 

المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطان الرئة في المتوسطات الحسابية لدرجة : (47.4الجدول )
 تعزى لمتغير مكان السكنالضفة الغربية  محافظات شمال

 مخيـ  قرية  مدينة  مكاف السكف
 نحرافاال  المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

الدرجة الكمية 
 لممساندة االجتماعية

4.1481 .574780 4.2051 .526950 4.1356 .480050 

 
ومػػف أجػػؿ  ،مسػػاندة االجتماعيػػة( وجػػود فػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لم15.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

يف معرفػػػة إف كانػػػت ىػػػذه الفػػػروؽ قػػػد وصػػػمت لمسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية اسػػػتخدـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػا
 ( يوضح ذلؾ.11.4والجدوؿ ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )
المساندة االجتماعية الفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لداللة : (48.4الجدول )

 تعزى لمتغير مكان السكنالضفة الغربية  محافظات شمال لدى مرضى سرطان الرئة في
مجموع  مصدر التباين مكان السكن

 المربعات
رجات د

 الحرية
متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لممساندة االجتماعية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

0.298 2 0.149 0.517 

 

0.597 

 90.910 316 .288 

 91.207 318 
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قػد  الكميػة لمصػبلبة النفسػية الدرجػة( أف قيمة مستوى الداللة المحسػوب عمػى 11.4يتضح مف الجدوؿ )
أي أننػا نقبػؿ  ،(≥α 0.05)مػف قيمػة مسػتوى الداللػة المحػدد لمدراسػة  كبػروىذه القيمة أ ،(0.59بمغت )

لػدى مرضػى مسػاندة االجتماعيػة لمبمعنػى عػدـ وجػود فػروؽ جوىريػة فػي متوسػطات  ،الفرضية الصػفرية
 .مكاف السكفمتغير بحسب  الضفة الغربية  محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

 : نتائج الفرضية الثالثة عشر 35.5.6

المساندة متوسطات  في (≥α 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المستوى  تعزى لمتغيرالضفة الغربية  محافظات شمال يلدى مرضى سرطان الرئة ف االجتماعية 

 .التعميمي

ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف  ،لمتوسطات الحسابيةاستخرجت ا ،ومف أجؿ فحص الفرضية الثانية
 المساندة االجتماعيةداللة الفروؽ في متوسطات إلى  ( لمتعرؼOne-Way ANOVAاألحادي )
 ( يبيناف ذلؾ.18.4( و)17.4والجدوالف ) ،المستوى التعميميتبعًا لمتغير 

ى مرضى سرطان الرئة في المساندة االجتماعية لدالمتوسطات الحسابية لدرجة : (49.4الجدول )
 تعزى لمتغير المستوى التعميمي الضفة الغربية  محافظات شمال

 بكالوريوس فأعمى  بكالوريوس ثانوية عامة فأقؿ المستوى التعميمي
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

الدرجة الكمية 
 لممساندة االجتماعية

4.1161 .599350 4.2015 0.45923 4.3616 .361220 

ومػػف أجػػؿ  ،مسػػاندة االجتماعيػػة( وجػػود فػػروؽ بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لم17.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
معرفػػػة إف كانػػػت ىػػػذه الفػػػروؽ قػػػد وصػػػمت لمسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية اسػػػتخدـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف 

 ( يوضح ذلؾ.18.4والجدوؿ ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )
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المساندة االجتماعية الفروق في متوسطات تائج تحميل التباين األحادي لداللة ن: (4.:4الجدول )
 تعزى لمتغير المستوى التعميمي الضفة الغربية  محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في 

المستوى متغير
 التعميمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 لةالدال 

الدرجة الكمية 
 مساندة االجتماعيةلم

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 المجموع

1.496 2 0.748 2.636 

 

0.073 

 89.711 316 .2840 
 91.207 318 

 
 مسػاندة االجتماعيػةلمالدرجة الكميػة ( أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى 18.4يتضح مف الجدوؿ )

أي أننػا نقبػؿ  ،(≥α 0.05)القيمة أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة وىذه  ،(0.07قد بمغت )
الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى مرضػػػى بمعنػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي متوسػػػطات  ،الفرضػػػية الصػػػفرية
 .متغير المستوى التعميميبحسب الضفة الغربية   محافظات شماؿ سرطاف الرئة في

 : عشر الخامسةنتائج الفرضية  37.3.4

الصالبة درجتي بين  (≥α 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ارتباطيوال توجد عالقة 
 .الضفة الغربية محافظات شمالمرضى سرطان الرئة في لدى  النفسية والمساندة االجتماعية 

الجػػدوؿ موضػػح فػػي كمػػا ىػػو و  ،اسػػتخدـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،ومػػف أجػػؿ فحػػص الفرضػػية السػػابعة
(.419). 

الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية   تيبين درج بيرسوننتائج معامل ارتباط : (4.;4جدول )ال
 الضفة الغربية محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في 

معامل ارتباط  المساندة االجتماعية     الصبلبة النفسية
 بيرسون

مستوى 
 الداللة 

 **0.00 **0.331 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط

3.5628 .415590 4.1683 0.53555 

 (≥2.23(                  **دال إحصائيا عند مستوى )≥2.27*دال إحصائيا عند مستوى )

 



 

 80 

(  ≥0.05وجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة) (29يتضح مف الجدوؿ )
 محافظات شماؿ عية لدى مرضى سرطاف الرئة فيبيف درجتي الصبلبة النفسية والمساندة االجتما

بينما بمغت قيمة مستوى ( 0.342حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما ) ،الضفة الغربية
وعميو  ،(≥0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة المحدد لمدراسة )0.00الداللة المحسوب مف العينة )

أي أنو وكمما ازدادت درجة  ،طردية موجبةالعبلقة  وقد كانت ىذه ،فقد تـ رفض الفرضية الصفرية
 .المساندة ازدادت معيا درجة الصبلبة النفسية
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات



 مناقشة النتائج 1.5

مرضى عمى مستوى الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدى ىدفت الدراسة الوقوؼ 
: عبلقة ذلؾ بالمتغيرات الديمغرافية لمدراسة وىيو  ،بيةالضفة الغر  محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

المستوى  ،ومكاف السكف ،والحالة االجتماعية ،عدد سنوات اإلصابة بالمرض ،العمر ،)الجنس
التي تـ  النتائج و  ،وذلؾ مف خبلؿ توضيح المفاىيـ النظرية في الفصؿ الثاني مف الدراسة ،(التعميمي
تفسير شامؿ لنتائج الدراسة. وسيعرض في ىذا الفصؿ إلى  وصوالً  ،إلييا في الفصؿ الرابع التوصؿ

 ومف ثـ استخبلص عدد مف التوصيات واالقتراحات في ضوء ىذه النتائج. ،تفسير ومناقشة النتائج
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول 1.1.5

 ؟ لضفة الغربيةا محافظات شمالن الرئة في ما درجة الصالبة النفسية لدى مرضى سرطا

محافظات أف مستوى الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في  (4.1)الجدوؿ  نتائجأظيرت 
حيث بمغت النسبة المئوية التقديرية الكمية الستجابات المبحوثيف  ،كاف مرتفعاً  الضفة الغربية  شماؿ

(72.9.)% 

وما جاء كذلؾ في معظـ الدراسات السابقة بنسبة  ،إلطار النظريتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في ا
الذي يعتبر مف أكثر الصبلبة النفسية بعد االلتزاـ  عالية حيث تناوؿ اإلطار النظري عند الحديث عف

 مكونات الصبلبة النفسية ارتباًطا بالدور الوقائي لمصبلبة بوصفيا مصدًرا لمقاومة مثيرات المشقة
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التزاـ الفرد نحو التعامؿ بإيجابية مع األحداث الضاغطة ورؤيتيا كمواقؼ ىادفة وذات  فاإلالتزاـ يمثؿ
فالفرد الذي لديو نزعة قوية نحو االلتزاـ يندمج مع الناس واألشياء واألحداث التي تدور مف  ،معنى
ي عرفو ( ويعد أحد أىـ انواع االلتزاـ في الصبلبة النفسية االلتزاـ الديني الذ2010 ،عباس)حولو 
( بأنو "التزاـ المسمـ بعقيدة اإليماف الصحيح وظيور ذلؾ عمى سموكو بممارسة ما 2002)  ،الصنيع

بة النفسية لدى درجة الصبلومف ىنا تفسر الباحثة ارتفاع  ،أمر اهلل بو واالنتياء عف إتياف ما نيى عنو
سمـ وممتـز بالمبادئ والقيـ فالمجتمع الفمسطيني يعد مجتمع م ،عينة الدراسة مف مرضى سرطاف الرئة

 فينيئًا لمف بمغو اهلل ،ثـ الجنة ،فيعتبر أسمى ىدؼ لئلنساف المسمـ ىو مرضاة ربو عز وجؿ ،الدينية

عميو  ويقوؿ الرسوؿ صمى اهلل ،وكاف ال يستطيع ذلؾ لو بقي صحيحًا معافى ،الجنة باالبتبلء والصبر
ف  ،"إف عظـ الجزاء مع عظـ الببلء: وآلو وسمـ اهلل تعالى إذا أحب قومًا ابتبلىـ فمف رضى فمو وا 
الصبلبة أف سبب ارتفاع مستوي  ةالباحث (.كما ترى1998 ،ومف سخط فمو السخط" )الزميمي ،الرضى
ووقوؼ ىذه  إلي طبيعة األسرة الفمسطينية بشكؿ عاـ كذلؾ  يعودضى سرطاف الرئة لدي مر  النفسية 

. وتعتبر األسرة ىي المبلذ مريضا سرة وخاصة إذا كافاألسرة وأفرادىا تجاه أي شخص في ىذه األ
 ىـشعور أدوات الدراسة زيارتيا لممرضى أثناء توزيع خبلؿ  مف ة الباحث تالحقيقي لممريض حيث الحظ

كما الحظت الباحثة ارتفاع درجة  ،بسبب وجود عائبلتيـ والتفاؼ أفراد أسرىـ حوليـباألماف والراحة 
إلى  وقراءة القرآف الكريـ. وقد استنتجت الباحثةالصموات في أقاتيا ميـ بتأدية التزاميـ الديني مف التزا

فاإلصابة  ،أف المساندة االجتماعية كانت عامبًل جوىريًا الرتفاع درجة الصبلبة النفسية لعينة الدراسة
ع ولتحقيؽ نو  ،حيث إنيا تؤثر بشكؿ كبير عمى الجانب النفسي لمفرد ،بمرض السرطاف تجربة قاسية

وزيادة ثقتو بنفسو عف طريؽ تقديـ الدعـ النفسي والمساندة  ومف التوازف مع المرض فيجب رفع معنويات
 لو. البلزمة االجتماعية

( ودراسة سودرستـر  Kobasa & Puccetti  ,2002)وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
(Soderstrom, 2000وشحاتة 2008 ،الشيريو  ( ودراسة )المفرجي )(( ودراسة )مرازقة 2015

(والتي أشارت نتائجيا 2014اال أنيا اختمفت مع النتائج التي توصمت الييا دراسة القصبي ) ،(2009
وقد عزت الباحثة ىذا االختبلؼ  ،بأف مستوى الصبلبة النفسية لدى افراد عينة الدراسة كاف متوسطا

العينة المستيدفة والبيئة التي طبقت فييا المجتمع و اختبلؼ إلى  والتعارض مع نتائج الدراسة الحالية
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بينما استيدفت الدراسة الحالية  ،حيث استيدفت دراسة القصبي الطمبة الجامعييف في العراؽ ،الدراسة
 .الضفة الغربية محافظات شماؿ مرضى سرطاف الرئة في

 

 : مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني 2.1.5
 ؟الضفة الغربية محافظات شماؿماعية لدى عينة مف مرضى سرطاف الرئة في ما درجة المساندة االجت

( أف متوسط عينة البحث عمى  مقياس المساندة االجتماعية  لدى 4.2الجدوؿ ) نتائج  أظيرت
مما يدؿ عمى أف مستوى  ،(129.2بمغ )الضفة الغربية،  محافظات شماؿ مرضى سرطاف الرئة في

طبيعة إلى  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة تفعا لدى أفراد عينة الدراسة.المساندة االجتماعية كاف مر 
المجتمع الفمسطيني وعاداتو وتقاليده وتمسكو بالقيـ الدينية التي توجب زيارة المريض وتقديـ الدعـ 

وقد الحظت الباحثة ذلؾ بوضوح أثناء تنفيذه لمدراسية الميدانية وجمع المعمومات  ،والمساعدة البلزمة
مف حيث عدد الزائريف الكبير مف أقارب المرضى  ،ينة الدراسة في المستشفيات والعياداتمف ع

فالدعـ االجتماعي يخفؼ مف العناء ويزيد مف شعور تقبؿ المرض واالستعداد  ،وأصدقائيـ ومعارفيـ
لسمبي ويقمؿ مف التأثير ا ،ويولد المشاعر االيجابية ،كما يوفر تقديرًا لمذات والثقة بيا ،لمجابيتو
ـ مصادر المساندة االجتماعية  التي يحتاجيا ھأد العبلقات االجتماعية عمومًا مف وتع ،لممرض

فكمما ازدادت العبلقات االجتماعية والدعـ االجتماعي  ،مريض السرطاف يوميًا خبلؿ فترة العبلج
 ارتفعت درجة المساندة االجتماعية. 
 ،(2012اليموؿ ومحيسف ) ،(2010السميري ) ،(2015شحاتة )وكشفت نتائج الدراسات السابقة 

(2002  )Kobasa & Puccetti، (2000 Dianne, )،  ((Grassi et al ,2000  مية ھعف  أ
والتخمص مف الصراعات  ،دور المساندة االجتماعية كأحد أىـ مصادر السعادة والتخفيؼ مف العناء

االجتماعية وخاصة  ا تزيد العبلقاتوكم ،النفسية والضغوط الحياتية التي تواجو مرضى السرطاف
األنشطة المشتركة التي  وذلؾ مف خبلؿ ،وتوفر المساعدة ،األسرة مف الطمأنينة والرضا عف الحياة

وقد وجدت الباحثة أف  نتائج ىذه  الدراسة توافقت مع النتائج التي  ،تحمي مف االنفعاالت السمبية
 توصمت الييا الدراسات السابقة.
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 : ة نتائج الفرضية األولىمناقش 3.1.5

( في المتوسطات الحسابية لدرجة ≥α 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 تعزى لمتغير الجنس.الضفة الغربية  محافظات شماؿالصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

بة النفسية ما بيف الذكور (عدـ وجود فروؽ جوىرية في مستوى الصبل5.4أظيرت نتائج الجدوؿ )
 واإلناث مف مرضى سرطاف الرئة. 

وتستدؿ الباحثة مف ىذه النتيجة عمى أف مستوى الصبلبة النفسية لدى كؿ مف الذكور واإلناث مف  
وترى الباحثة أف  ،مرضى سرطاف الرئة كاف متقاربًا جدًا حيث كبلىما ذو مستوى صبلبة نفسية عاؿٍ 

كبل مف الذكور واإلناث مف مرضى السرطاف يعيشوف في مجتمع مسمـ يؤمف  أفإلى  ىذه النتيجة تعود
وأف عمى اإلنساف المؤمف أف يصبر  ،وأف المرض ما ىو اال ابتبلء مف رب العالميف ،بالقضاء والقدر

   ويحتسب ويتسمح باإلرادة ومقاومة المرض حتى يكتب لو الشفاء.

( في عدـ وجود 2003ت إلييا دراسة عزة الرفاعي )وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصم
في حيف تعارضت مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة  ،فروؽ بيف الجنسيف في الصبلبة النفسية

 ( في أف الذكور لدييـ درجات أعمى مف اإلناث في الصبلبة النفسية.2003عماد مخيمر )

 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية 4.1.5

( في المتوسطات الحسابية لدرجة α≤ 0.05ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فرو 
 .العمرتعزى لمتغير الضفة الغربية  محافظات شماؿ الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في

( وجود فروؽ في متوسطات الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة 8.4أظيرت نتائج الجدوؿ )
-31وبيف الفئة العمرية ) ،( لصالح الفئة األولى20-15( وبيف الفئة )30-21لعمرية )بيف الفئة ا

وتستنتج الباحثة باف مستوى الصبلبة النفسية  (.40-31( لصالح الفئة األكبر )20-15( وبيف )40
( 40-31( و)30-21كوف الفئات العمرية )إلى  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة ،يرتفع مع التقدـ بالعمر

ولدى الفرد في ىذه المرحمة القدرة عمى  ،متع بخصائص االعتماد عمى النفس وتحمؿ المسئوليةتت
ويتميز الشخص  ،اكتساب الخبرات واستخداميا كأساس الكتساب المزيد مف المعرفة والخبرات الجديدة

يتو بيئتو ومجتمعو ويمارس مسئولياتو وتكوف لو شخصفي  في ىذه المرحمة يأف لو دورًا ايجابياً 
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ولذلؾ تعتبر الباحثة ىذه النتيجة منطقية بارتفاع درجة الصبلبة النفسية لدى الراشديف مف  ،الواضحة
وقد  ،(20-15المرحمة العمرية مف )إلى  مرضى السرطاف وبدرجة أعمى مف المراىقيف الذيف ينتموف

الشيري و  المفرجي دراسةو  (2011اتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة العسود )
وقد فسرت الباحثة  (2011( ولكنيا اختمفت مع النتائج التي توصمت الييا دراسة أبو العنيف )2008)

اختبلؼ المجتمع والعينة المستيدفة التي طبقت إلى  ىذا االختبلؼ والتعارض مع نتائج الدراسة الحالية
 .عف مجتمع وعينة الدراسة الحالية عمييا دراسة أبو العنيف

 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 5.1.5

( في المتوسطات الحسابية لدرجة α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
لمتغير عدد  تعزىالضفة الغربية  محافظات شماؿالصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 سنوات اإلصابة بالمرض

الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى مرضػػػى ود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي متوسػػػطات ( عػػػدـ وجػػػ7.4دلػػػت نتػػػائج الجػػػدوؿ )
 بحسب متغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض. الضفة الغربية  محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

بعػػد الصػػػدمة أف المصػػابيف بالسػػػرطاف عمومػػا أكثػػر مػػا يعػػانوف إلػػى  وتفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة     
حيػث يشػعر المػريض بفقػداف السػيطرة عمػى  ،ألياـ وأسابيعالتي تستمر  األولى عند  تشخيص السرطاف

قػػػادريف عمػػى خمػػػؽ مشػػاعر مػػػف   وأف معظميػػػـ بعػػد ذلػػؾ  ،نفسػػو عنػػدما  يسػػػمع أنػػو مصػػػاب بالسػػرطاف
ويسػػتطيع المػػريض بعػػد تخطػػي الصػػدمة األولػػى  ،البلحقػػة مراحػػؿ المػػرض اجتيػػازتسػػاعدىـ عمػػى األمػؿ 
فعندما تتوفر بعض المعمومػات والمعرفػة  ،والعبلج ونتائجو ،توازنو بزيادة معموماتو عف المرض استعادة

 القوة  والسيطرة. استعادةخياراتو وتأثيراتيا الجانبية فإف ذلؾ يساعده  عمى  ،عف خطوات العبلج

ولػػػدى مقارنػػػة ىػػػذه النتيجػػػة مػػػف نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فيمػػػا يتعمػػػؽ فػػػي درجػػػة الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى 
والتي أمكف الباحثة االطػبلع عمييػا  ،تغير )عدد سنوات اإلصابة بالمرض(مرضى سرطاف الرئة تبعا لم

 ومراجعتيا تبيف اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة
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 : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 6.1.5

المتوسطات الحسابية لدرجة ( في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
لمتغير الحالة  تعزىالضفة الغربية  محافظات شماؿالصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 االجتماعية 

الصػبلبة النفسػػية لػدى مرضػى سػػرطاف ( وجػػود فػروؽ جوىريػة فػػي متوسػطات 7.4دلػت نتػائج الجػدوؿ )
لصػػػالح المتػػػزوجيف مػػػف  لػػػة االجتماعيػػػةبحسػػػب متغيػػػر الحا الضػػػفة الغربيػػػة محافظػػػات شػػػماؿالرئػػػة فػػػي 

 .مرضى سرطاف الرئة

زوج المريػػة أو  أف الػػدعـ النفسػػي واالجتمػػاعي مػػف قبػػؿ زوجػػة المػػريضإلػػى  ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة
فالعبلقػػة  ،واألسػػرة واالقربػػاء واألصػػدقاء يسػػاعد المصػػاب بسػػرطاف الرئػػة ويقػػوي درجػػة صػػبلبتو النفسػػية

محبة بيف الػزوج والزوجػة  يسػاعد المػريض  التخفيػؼ مػف معاناتػو بسػبب الحسنة التي تتصؼ بالود  وال
إصابتو بالسرطاف. ولدى مقارنة ىذه النتيجة مف نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمؽ في درجػة الصػبلبة 

والتي أمكف الباحثة االطبلع عمييا  ،النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة تبعا لمتغير )الحالة االجتماعية(
 عتيا تبيف اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة.ومراج

 : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 7.1.5

( فػػي المتوسػػطات الحسػػابية لدرجػػة α≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )
مكػػاف لمتغيػػر  تعػػزىالضػػفة الغربيػػة  شػػماؿ محافظػػات الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػة فػػي

 السكف.

الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي متوسػػػطات إلػػػى  (7.4أشػػػارت نتػػػائج  الجػػػدوؿ )
 بحسب متغير مكاف السكف.الضفة الغربية  محافظات شماؿ مرضى سرطاف الرئة في

 ف العػػبلج ومراحمػػو وظروفػػو تتشػػابوإال أ ،أف مكػػاف السػػكف وأف اختمػػؼإلػػى  وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة
تعتمد بشكؿ كبيػر عمػى كما أف درجة الصبلبة النفسية حسب ما جاء في االدب النظري  ،حد كبيرإلى 

والتي تعمؿ كمصدر واؽ ألحداث الحيػاة  ،وليس عمى مكاف سكنوالسمات الشخصية لمريض السرطاف 
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 كافػة عمػى اسػتغبلؿ قدرتػو فػي الفػرد لػدى عاًمػا اتجاًىػاأو  كمػا تمثػؿ ىػذه السػمات اعتقػاًدا ،الشػاقة
مكاناتو ،مصادره  .(Kobasa,1979: 67) المتاحة والبيئة ،النفسية وا 

ولػػػدى مقارنػػػة ىػػػذه النتيجػػػة مػػػف نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فيمػػػا يتعمػػػؽ فػػػي درجػػػة الصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدى 
ع عمييػا ومراجعتيػا تبػيف والتػي أمكػف الباحثػة االطػبل ،مرضى سرطاف الرئة تبعا لمتغير )مكاف السػكف(

  اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة.

 : مناقشة نتائج الفرضية السادسة 8.1.5

( فػػي المتوسػػطات الحسػػابية لدرجػػة α≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )
المسػتوى لمتغيػر  تعػزىالضػفة الغربيػة  محافظات شػماؿرئة في الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف ال

 التعميمي.

( وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات الصػػبلبة النفسػػية لػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػة 8.4أشػػارت نتػػائج  الجػػدوؿ)
 ،بيف ماجستير فػأعمى وبػيف ثانويػة عامػة فأقػؿ لصػالح الفئػة األولػى الضفة الغربية محافظات شماؿفي 

 وبكالوريوس لصالح مستوى تعميمي ماجستير فأعمى.وبيف ماجستير فأعمى 

فكممػػا ارتفػػع المسػػتوى التعميمػػي ترتفػػع درجػػة الصػػبلبة  ،وقػػد اعتبػػرت الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة بأنيػػا منطقيػػة
 القػدرة ليػـ مرضػى السػرطاف مػف ذوب المسػتوى التعميمػي المرتفػع  بػأف عػاـ بشػكؿ يػدؿ وىػذا ،النفسػية
 والمبػادرة ،ليػا يتعرضػوف التػي المشكبلت ومواجية تواجييـ التيالعقبات وتحمؿ الضغوط  تخطي عمى
وقػد اتفقػت ىػذه النتيجػة مػع النتػائج  .المرضى مف ذوي المستوى التعميمي المنخفض مف أكثر حمياإلى 

( ولكػػف نتائجيػػا اختمفػػت مػػع النتػػائج التػػي توصػػؿ الييػػا 2011التػػي توصػػمت الييػػا دراسػػة أبػػو العنػػيف )
 اختبلؼ العينة والمجتمع.إلى  ود ىذا االختبلؼ( وقد يع2011العسود )
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 : الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  9.1.5

فػػػػػي متوسػػػػػطات المسػػػػػاندة  (≥α 0.05)عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػػة ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية 
 تعزى لمتغير الجنس. الضفة الغربية  محافظات شماؿاالجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

فروؽ في متوسطات المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطاف  عدـ وجود( 5.4جدوؿ )اظيرت نتاج ال
 مف كؿ لدى مستوى المساندة االجتماعية أف عمى تستنتج الباحثة ذلؾ . ومفالرئة تعزى لمتغير الجنس

مرتفع مف المساندة  مستوى ذو كبلىما حيث جداً  متقارباً  كاف واإلناث مف مرضى السرطاف  الذكور
اعية فكبلىما يعيش في بيئة واحدة داعمة لممريض تفرضيا العادات والتقاليد وتعاليـ اإلسبلـ االجتم
 عدـ في (2003) الرفاعي عزة دراسة إلييا توصمت التي النتيجة مع النتيجة ىذه اتفقت وقد ،السمحة
 إلييا تتوصم التي النتيجة مع تعارضت حيف في ،المساندة االجتماعية في بيف الجنسيف فروؽ وجود
 .المساندة االجتماعية في اإلناث مف أعمى درجات لدييـ الذكور أف في (2003) عماد مخيمر دراسة

 : مناقشة نتائج الفرضية التاسعة 10.1.5

في متوسطات المساندة  (≥α 0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
 لمتغير العمر. تعزىالغربية الضفة  شماؿمحافظات االجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

المساندة االجتماعية لدى مرضى ( عدـ وجود فروؽ جوىرية في متوسطات 7.4يتضح مف الجدوؿ )
وتعكس ىذه النتيجة طبيعة .بحسب متغير العمر الضفة الغربية محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

 ،ية لجميع المراحؿ العمرية لمرضى السرطافاألسرة والمجتمع الفمسطيني الذي يقدـ المساندة االجتماع
 ،سواء كاف صغير اـ كبيرا زيارة المريض ومساندتو  مف حؽ المسمـ عمى المسمـ فقد جعؿ  االسبلـ 

دراسة  ودراسة (2011أبو العنين ) دراسة إلييا توصمت التي النتيجة مع ىذه النتيجة اتفقت وقد
أف إلى  ( التي توصمت2012محيسف ) ،اسة اليموؿولكنيا اختمؼ مع نتائج  در  ،(2011العسود )

اختبلؼ مجتمع إلى  وقد يعود ىذا االختبلؼ ،جتماعية كاف لصالح األكبر سنامستوى المساندة اال
في استيدفت  ،مريضات سرطاف الثدي فقطحيث استيدؼ دراسة اليموؿ  ،ومكاف تطبيقيا الدراسة

 الدراسة الحالية مرضى سرطاف الرئة.
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 : العاشرة اقشة نتائج الفرضية من 11.1.5

( في متوسطات المساندة α ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عدد سنوات تعزى لمتغير  الضفة الغربية  محافظات شماؿاالجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 .اإلصابة بالمرض

المساندة االجتماعية لدى في متوسطات  ( عدـ وجود فروؽ جوىرية7.4أظيرت نتائج الجدوؿ )
بحسب متغير عدد سنوات اإلصابة  الضفة الغربية محافظات شماؿمرضى سرطاف الرئة في 

 اإلحباط آالـ عنو ويخفؼ يواسيو مف فمريض السرطاف وفي جميع مراحؿ مرضو يحتاج  بالمرض.
 والصبر التحمؿ عمى عووشج ،أزمة المرض في أزره ويشد ىذا الموقؼ الصعب في بيده يأخذ وأف

 التخمص عمى ذلؾ يعينو ثـ ومف ليساندوه وجيرانو وصحبتو أىمو مف حولو مفإلى  فيمجأ واالحتساب
ولدى مقارنة ىذه النتيجة مف نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمؽ  والخوؼ. واليأس الجزع مشاعر مف

 ،)عدد سنوات اإلصابة بالمرض( في درجة الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة تبعا لمتغير
والتي أمكف الباحثة االطبلع عمييا ومراجعتيا تبيف اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف 

 المتغيرات التي وردت الدراسات السابقة المذكورة بالدراسة.

 : مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشرة 12.1.5

( في متوسطات المساندة α≤0.05الداللة ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الحالة تعزى لمتغير الضفة الغربية  محافظات شماؿاالجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 .االجتماعية

( وجود فروؽ في متوسطات المساندة االجتماعية لدى مرضى سرطاف 8.4أظيرت نتائج الجدوؿ )
وبيف متزوج وغير ذلؾ .ومتزوج لصالح متزوج بيف أعزب فة الغربيةالض محافظات شماؿالرئة في 

ما ورد في االطار النظري بأف أكثر أشكاؿ المساندة إلى  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة لصالح متزوج.
االجتماعية تأثيرا ىي تمؾ التي تأتي مف األقارب مف الدرجة األوؿ كالوالديف واألزواج والزوجات 

في  وتقمؿ مف المعاناة النفسية ،يد مف قدرتو عمي مقاومة المرضتز فمساندة الزوجة لزوجيا   ،واألبناء
 كما تساىـ في ،وىي تمعب دورا ميما في تقبؿ العبلج وفي الشفاء مف المرض ،حياتو االجتماعية
إدراؾ الفرد أف : وعميو فاف ىناؾ عنصريف ميميف ينبغي اخذىما في االعتبار وىما ،التوافؽ االيجابي
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ودرجة الرضا عف ىذه  ،يمكف أف يعتمد عمييـ عند الحاجة ،قربيف في حياتوىناؾ أشخاص ميميف وم
 واعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة المساندة مف األشخاص الميميف في حياتو. ،المساندة المتاحة لو

ولدى مقارنة ىذه النتيجة مف نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمؽ في درجة الصبلبة النفسية لدى 
والتي أمكف الباحثة االطبلع عمييا ومراجعتيا  ،الرئة تبعا لمتغير )الحالة االجتماعية(مرضى سرطاف 

تبيف اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف المتغيرات التي وردت الدراسات السابقة المذكورة 
 بالدراسة.
 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر 13.1.5

( فػػػي متوسػػػطات المسػػػاندة α≤0.05ائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػ     
 .مكاف السكفتعزى لمتغير  الضفة الغربية  محافظات شماؿاالجتماعية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

لممسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى ( عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي متوسػػطات 7.4أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ )    
 بحسب متغير مكاف السكف. الضفة الغربية  محافظات شماؿمرضى سرطاف الرئة في 

أف جميع افراد عينة ومجتمع الدراسة وعمى اختبلؼ أمكاف سكناىـ إلى  النتيجة عزو الباحثة ىذهتو 
يعيشوف في مجتمع مسمـ يعمؿ أفراده عمى دعـ بعضيـ بعًضا امتثاال لما دعا إليو الرسوؿ صمى اهلل 

مسمـ في شدائده وكربو وفي حاجاتو وأف يكوف مساندا لو عميو وسمـ مف وقوؼ المسمـ بجانب أخيو ال
ما يعاف منو مف أو  بكؿ ما يستطيع ليخفؼ عنو ما يمر بو مف أزمات وما يقع تحتو مف ضغوط

فالمسمـ يعيف أخيو المسمـ  ،فقد حث اإلسبلـ المسمميف عمى أف يكونوا سنًدا لبعضيـ البعض ،كروب
النتيجة مف نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمؽ في درجة ولدى مقارنة ىذه  .ويحميو ويخفؼ عنو

والتي أمكف الباحثة االطبلع  ،الصبلبة النفسية لدى مرضى سرطاف الرئة تبعا لمتغير )مكاف السكف(
عمييا ومراجعتيا تبيف اف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة عف المتغيرات التي وردت الدراسات 

 سة.السابقة المذكورة بالدرا
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 : عشرلثة مناقشة نتائج الفرضية الثا 14.1.5
( فػػػػػػي متوسػػػػػػطات المسػػػػػػاندة α≤0.05ال توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة )

المسػػػتوى تعػػػزى لمتغيػػػر  الضػػػفة الغربيػػػة محافظػػػات شػػػماؿاالجتماعيػػػة لػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي 
 .التعميمي

الصػػبلبة النفسػية لػػدى مرضػػى روؽ جوىريػة فػػي متوسػطات ( عػػدـ وجػود فػػ7.4أظيػرت نتػػائج الجػدوؿ )
 .بحسب متغير المستوى التعميمي الضفة الغربية  محافظات شماؿسرطاف الرئة في 

إلػػى  ومػػف كافػػة المسػػتويات التعميميػػة ىػػـ بحاجػػةأف مرضػػى السػػرطاف إلػػى  وتفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة
ر األمػػف الػػذي يحتاجػػو مػػريض السػػرطاف  مػػف تعػػد مصػػدًرا ميًمػػا مػػف مصػػادفيػػي  ،المسػػاندة االجتماعيػػة

فتمػده المسػاندة االجتماعيػة بطاقػة خارجيػة تعينػو عمػى تحمػؿ األلػـ وتزيػد مػف  ،المحيط الػذي يعػيش فيػو
مػػف يقػػؼ بجانبػػو ويخفػػؼ عنػػو آالمػػو إلػػى  مػػريض السػػرطافحيػػث يحتػػاج  ،قدرتػػو عمػػى مواجيػػة المػػرض

المسػاندة مػف النػواة الصػغيرة فػي المجتمػع أال وتمتػد ىػذه  ،ويشجعو عمى تحمؿ الصػعاب ويشػد مػف أزره
وقػد أيػدت الدراسػات التػأثير  ،أف تصؿ لكؿ المحيطػيف فيػوإلى  وتمتد ،وىي األسرة الحاضف األوؿ لمفرد

تبيف المساندة االجتماعية ( et.al, 1982 kobosa) القوي لممساندة االجتماعية عمى الفرد في دراسة 
بػػؿ تمثػػؿ مصػػدًرا لممقاومػػة والصػػمود والوقايػػة ة عمػػى الفػػرد فحسػػب ال تخفػػؼ مػػف واقػػع األحػػداث الصػػادم

مػػف األثػػر الػػذي تحدثػػو األحػػداث الصػػادمة عمػػى الفػػرد وتزيػػد مػػف قدرتػػو عمػػى التحػػدي ممػػا يجعمػػو أكثػػر 
  .نجاًحا في مواجية األحداث الصادمة

 : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشر 15.1.5

بين درجتي الصالبة  (≥α 0.05)حصائية عند مستوى الداللة ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إ
 الضفة الغربية. محافظات شماللدى مرضى سرطان الرئة في النفسية والمساندة االجتماعية  

وجود عبلقة ارتباط بيف درجتي الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى  (8أظيرت نتائج الجدوؿ )
أي  ،وقد كانت ىذه العبلقة طردية موجبة ،الضفة الغربية ماؿمحافظات شمرضى سرطاف الرئة في 

 أنو وكمما ازدادت درجة المساندة ازدادت معيا درجة الصبلبة النفسية.

 فسر الباحثة ىذه النتيجة بأف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا مريض السرطاف مف المحيطيف بو لياتو 
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زادت  فكمما زادت ،د قدرتو عمى تحمميا بصورة عاليةدور عظيـ في التخفيؼ مف آالـ الصدمات وتزي
 وقائي مقاومة النفسية كمتغير حيث تعمؿ الصبلبة ،الصبلبة النفسيةالمساندة االجتماعية تزداد درجة 

 مف وتزيد لؤلحداث الضاغطة كمرض السرطاف التعرض عف الناتج باإلجياد اإلصابة مف تقمؿ
نيا تمؾ  تجاه المناسبة تماعيةواالج الشخصية لمصادره الفرد استخداـ  وصوؿ دوف تحوؿ الظروؼ وا 

 اإليجابي التأثير السابقة الدراسات أيدت وقد ،طاقتو باستنزاؼ وشعوره المزمف اليأس لحالة السرطاف 
فقد  ،الصادمة والخبرات آثار الضغوطات مف  التخفيؼ والمساندة االجتماعية في النفسية لمصبلبة
عودة  ،((2008 راضي Chen, Mei Ling et al (2001)نج )شن مي ل دراسات أشارت

الكمية لمصبلبة النفسية  الدرجات بيف طردية عبلقة ىناؾ ( وأف2012محيسن ) ،اليمول ،(2010)
 والمساندة االجتماعية. 
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 : التوصيات

 : توصى الباحثة وبناًء عمى ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة بما يمي

  االجتماعية لدى مرضى السرطاف في فمسطيف. والمساندة النفسية بلبةالص لتعزز برامج تصميـ .1

 .مرضى سرطاف الرئةوخاصة  لمرضى السرطاف ضرورة توفير الرعاية النفسيِة واالجتماعية  .2

كيفية التعامؿ مع آثار إلى  مرضى السرطاف وتثقيفية تتعمؽ بتوجيو إرشاديةبناء وتقديـ برامج  .3
 . درجة صبلبتيـ النفسية مما يزيد مف ،المرض وعبلجوِ 

مريض السرطاف ومساندتو اجتماعيا كيفية التعامؿ مع إلى  والزوجةإرشاد األسرة وخصوصًا الزوج  .4
 .وتشجيعو لمتعبير عف مشاعره وأحاسيسو ،بدو منو مف عواطؼ وأعماؿ سمبيةوتقبؿ ما ي ،وعاطفيا

وذلؾ بغية  ،بل لمعبلج الطبيوجعميا جانبًا مكم ،ضرورة تقديـ الخدمة النفسية لمريض السرطاف .5
 التخفيؼ مف حدة التوتر االنفعالي الذي يصاحب المرض وقد يكوف مؤثرًا عمى مسار العبلج.

 إجراء دراسة حوؿ االحتياجات النفسية واالجتماعية لمرضى السرطاف في فمسطيف. .6

المساندة إجراء دراسة حوؿ أساليب التكيؼ مع الضغوط النفسية لدى مريض السرطاف وعبلقتيا ب .7
 االجتماعية.

 في العامميف النفسانييف والمختصيف الطمبة لجميع السرطاف بموضوع خاصة دورات عقد .8
 .السرطاف واقع مريض عمى أكثر لبلطبلع وذلؾ ،الصحية المؤسسات
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 > انًراجعانًصادر ٔ

        > انًراجع انعربيت

القاىرة : دار النشر  تربوية .مناىج البحث في العموم النفسية وال (1998ابو عبلـ، رجاء ) (1
 لمجامعات. 

 الصالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى طمبة جامعة" .(2007أبو ندى، عبد الرحمف) (2
 غزة.، كمية التربية، جامعة األزىر،األزىر بغزة"، رسالة ماجستير غير منشورة

 . الرياض. دار المريخ .  عمم النفس االكمينيكي( 2002ابراىيـ ) (3
، مؤسسة الورؽ لمنشر 1. طرعاية تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة(. 2007اىيـ، مرواف )إبر  (4

 والتوزيع، عماف. 
ج العقالني االنفعالي في خدمة الفرد لمتخفيف من استخدام العال .(2005اماني سعيد فوزي ) (5

 حدة المشكالت االجتماعية والنفسية . 
معيـــا بالخصـــائص العصـــابية لـــدى طـــالب عالقـــة الضـــغوط والتعامـــل ( 1995اسػػػعد ) ،االمػػػارة (6

 بغداد: الجامعة المستنصرية. ،رسالة دكتوراه منشورةالجامعة، 
 . دار إحياء التراث، القاىرة.معجم لسان العرب(. 2005األنصاري، ابـ منظور، جماؿ الديف ) (7
 . دمشؽ: دار الفكر. عمم السرطان البيئي  (.1983سعيد) ،الحفار (8
دور اإلختصاصـي االجتمـاعي  مـع المرضـى طـويمي اإلقامــة   .(2002جبػريف عمػي ) ،الجبػريف (9

 قسـ الدراسات االجتماعية. ،جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية في  المستشفيات،
 نحو غزة محافظات في الفمسطينية الجامعات طمبة اتجاىات" (2005) الشاعر، درداح (10

 غير دكتوراه ، رسالة"لدييم الحياة وقيمة ةاالجتماعي المساندة من بكل وعالقتيا المخاطرة
 بغزة. األقصى جامعة مع بالتعاوف بمصر شمس عيف منشورة، جامعة

الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات ( :"1997فيد)’ الربيعة  (11
 . 49-30، ص 43، السنة الحادية عشر، العدد مجمة عمم النفس، الجامعة"

الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين ادراك احداث الحياة الضاغطة (:" 2003زة )الرفاعي،ع (12
 ، حامعة حمواف، القاىرة . رسالة دكتوراة، غير منشورة ،واساليب مواجيتيا"

 ،عماف: دار الفرقاف لمنشر والتوزيع .1، طمراضلماذا جعل اهلل ا(. 1998لزميمي، زىير)ا (13
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لضغوط النفسية لدى طمبة الجامعات االسالمية ا(. 2006نبيؿ والحجار، بشير ) دخاف، (14
 . 398-369( ، 2) 14، مجمد وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم. مجمة الجامعو االسالمية

عينة  العالقة بين مستوى التدين والقمق العام لدى :( 2002لصنيع، صالح بف إبراىيـ. ) ا (15
، ٤٠٢-٤٣٢. ، مجمة جامعةمن طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 ٤٢الممؾ سعود، مجمد 
 اتخاذ القرار وعالقتو بكل من فاعمية الذات والمساندة(: " 2008العتيبي، بندر بف محمد )  (16

"، رسالة ماجستير غير االجتماعية لدى عينة من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف
 منشورة، جامعة أـ القرى، السعودية

مدى تمتع الشباب الجامعي بالصالبة النفسية في مواجية بعض (: 2014القصبي، فتحية ) (17
 ، العراؽ، بغداد 4، مجمد 16، عدد المجمة الجامعةالضغوط الحياتية المعاصرة، 

"، مكتبة (:" مقياس المساندة االجتماعية1998السريسي ، أسماء، وعبد المقصود، أماني ) (18
 االنجمو المصرية، القاىرة. 

 " المكتب العربي ، القاىرة . االيمان والصحة النفسية(:"1989)العيسوي،عبد الرحمف (19

ــدي وســرطان  :(2005أمػػاني عبػػد العظػػيـ عبػػد العػػاؿ ) (20 البنــاء النفســي لمريضــات ســرطان الث
 جامعة المنيا )مصر (. ،.رسالة دكتوراه. كمية اآلدابالرحم "دراسة مقارنة "

ــة جامعــة ،طانســمات الشخصــية المســتيدفة بالســر :( 2006زيػػاد ) ،بركػػات - (21 النجــاح  مجم
 نابمس: جامعة النجاح الوطنية.  ،(3العدد) ،(20المجمد ) الوطنية،

المناخ األسري وعالقتو بالصالبة النفسية لدى المراىقين مـن (: 2007تغريد حسنيف حنفػي ) (22
 جامعة القاىرة. ،معيد الدراسات والبحوث التربوية ،رسالة ماجستير الجنسين.

تاثير العنف السياسـي فـي قطـاع غـزة عمـى الصـحة ( :" 2008اخػروف )ثابت ، عبد العزيز و  (23
 ، غزة .  برنامج غزة لمصحة النفسية ،النفسية لالطفال "

. القاىرة: (. دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي2003حامد عبد السبلـ زىراف ) (24
 مصر
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مرتفعـي ومخفضـي الصـالبة النفسـية وسـمات الشخصـية ل :(2010حناف السػيد عبػد القػادر ) (25
ص ص  ،مصػر ،المػؤتمر اإلقميمػي الثػاني لعمػـ الػنفس .اإليثار من طالب كميـة التربيـة النوعيـة

1079-  1103. 
المساندة االجتماعية وعالقتيا بالرضا  :(2012دراسة اليموؿ، اسماعيؿ، محيسف، عوف ) (26

امعة النجاح ، مجمة جعن الحياة والصالبة النفسية لدى المرأة الفمسطينية فاقدة الزوج
 .2013, 11, اإلصدار 27المجمد  -العمـو اإلنسانية  -لؤلبحاث 

" النمودج السمبي لمعالقة بين المساندة االجتماعية (: 1996دسوقي ، راوية محمود)  (27
، العدد التاسع والثبلثوف ، الييئة العامة لمكتاب ، القاىرة والصحة النفسية " ، مجمة عمم النفس

 .  60 -44، ص ص 
الضغوط النفسية لدى طالب الجامعة االسالمية  ( ،"2005حجار ، بشير ، ودخاف ، نبيؿ )ال (28

، سمسمة الدراسات االسبلمية ، وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم " مجمة الجامعة االسالمية 
 .  398-369المجمد الرابع عشر ، العدد الثاني ، ص ص 

ط النفسية لدى طالبة الجامعة االسالمية  الضغو ( 2006، نبيؿ ، الحجار ، بشير ) دخاف  (29
 . 398-369( 2) 14، مجمد  . مجمة الجامعة االسالمية وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم

 دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة(: " 2006دياب، مرواف )  (30
ر منشور ة، كمية التربية، رسالة ماجستير غي النفسية لممراىقين الفمسطيني ين"، -والصحة
 اإلسبلمية، غزة. الجامعة

 وعالقتيا األقصى انتفاضة شيداء أميات لدى النفسية الصالبة" :( 2008 ) راضي، زينب (31
 .اإلسبلمية، غزة التربية، الجامعة منشورة، كمية ماجستير، غير ، رسالة"المتغيرات ببعض

، رسالة زمة اإلصابة بالمرض المزمنالمساندة االجتماعية في حالة أ( 2015شحاتو، فوزى) (32
 ماجستير غير منشورة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوـ.

( ١الصالبة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية والسموك، ) :( 2010عباس، مدحت )  (33
 ٤٢١-٤٣٣ ٤٢جمد م. مجمة كمية التربية، العدواني لدى معممي المرحمة اإلعدادية

الصالبة النفسية وعالقتيا بالوعي الديني ومعنى الحياة لدى ( :"2002)عبد الصمد ، فضؿ  (34
كمينيكية، مجمة  –دراسة سيكومترية  –عينة من طالب الدبموم العام بكمية التربية بالمنيا 

 .283 -229، المجمد السابع عشر ، العدد الثاني، البحث في التربية وعمم النفس 
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قباء " الجزء الثاني ، دار  م االمراض النفسية والعقميةعم(" 1999عبد الرحمف، محمد السيد ) (35
 لمطباعة والنشر، القاىرة 

. القاىرة : مكتبة  لمساندة االجتماعية والصحة النفسية( 1994عبد الرحمف، محمد )  (36
 االنجمو المصرية. 

المساندة االجتماعية واحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا ( "2000عمي، عبد السبلـ عمي ) (37
وافق مع الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع اسرىم والمقيمين في المدن بالت

لعدد الثالث والخمسوف، السنة الرابعة عشر، الييئة العامة ا، مجمة عمم النفس"، الجامعية
 .  22لمكتاب، القاىرة ، ص ص 

 ث، الكويت ، د ط، دار الكتاب الحديضغوط الحياة واساليب مواجيتيا( 1998عمي عسكر ) (38
دراسة لمخصائص االيجابية لمشخصية في عالقتيا بمتغيرات النوع  (2001عيد ابراىيـ ) (39

، ص ص 25، عددمجمة كمية التربية وعمم النفس، والتخصص الدراسي لدى طالب الجامعة
 ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة . 251-316

ماعية في العالقة بين ضغوط الدور الدينامي لممساندة االجت( :"1998حسيف محمد ) ،فايد (40
، المجمد الثامف، رابطة األخصائييف مجمة دراسات نفسية الحياة المرتفعة واألعراض االكتئاب"،

 . 192_ 155، ص ص المصرية

مستوى األمن النفسي والصالبة النفسية والعالقة بينيما لدى  :(2011فضيمة فضؿ العسػود ) (41
ــي الســ ــلالنســاء الفمســطينيات زوجــات األســرى ف رسػػالة  .جون اإلســرائيمية فــي محافظــة الخمي

 فمسطيف. ،, جامعة القدسماجستير. كمية التربية

المساندة االجتماعية والصحة ( . 1994، محمد السيد عبد الرحمف، محمد)محروس الشناوي (42
 . القاىرة : مكنبة االنجمو المصرية . النفسية

الجتماعية وتقدير الذات في ادراك دور الصالبة النفسية  والمساندة ا( 2002محمد جيياف ) (43
. رسالة ماجستير غير  المشقة والتعايش معيا لدى الراشدين من الجنسين في سياق العمل

 منشورة ، جامعة القاىرة . 
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( المساندة النفسية ، االجتماعية ، وارادة الحياة ، ومستوى االلـ . مجمة 1996 محمد خميؿ ) (44
-92.القاىرة : الييئة المصرية العامة لمكتاب . ص ص  (10( .السنة )37عمـ النفس. العدد )

119 . 

 "الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة في العالقة(: 1997مخيمر، عماد ) (45
 ،"، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةبين الضغوط وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي

 العدد السابع، المجمد السابع.

مركز ضبط األلم وعالقتو باستراتيجيات المواجية لدى مرضى : (2009وليدة: ) ،مرازقة (46
 جامعة الحاج لخضر. ،كمية اآلداب ،رسالة ماجستير غير منشورة  السرطان،

المسيرة  " ، دارالقياس والتقويم  في التربية وعمم النفس(: " 2005ممحـ ، سامي محمد ) (47
 لمنشر والطباعة، عماف 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، مناىج البحث في التربية وعمم النفس (2002ممحـ ، سامي) (48
 عماف، االردف . 

 "الضغوط النفسية لدى العمال في قطاع غزة وعالقتيا(:  2006ياغي، شاىر يوسؼ )  (49
 زة سبلمية، غااللجامعة "، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، ابالصالبة النفسية

االحتراق النفسي لمعممي المدارس االساسية الحكومية الناتج ( 2010يوسؼ ذياب عواد ) (50
مجمة جامعة النجاح ،  عن دمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية

 . 2526 -2496، ص ص  24مجمد ، ال 9العدد  لالبحاث )العموم االنسانية (
 –الجتماعية والصحة النفسية المساندة ا( :" 1994الشناوي ، محمد وعبد الرحمف، السيد )  (51

 " ، الطبعة االولى ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة . مراجعة نظرية ودراسات تطبيقيو
أسموب التكيف لألرممة البحرينية في مواجيتيا  "  :(2012الشيراوي، أماني عبد الرحمف. )- (52

، مممكة 13. عدد تربويةمجمة العموم ال". لضغوط الحياة اليومية وعالقتيا بصالبتيا النفسية
 .راضي البحريف.
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الشــعور باالنتمــاء الــوطني والقــومي العربــي وعالقتــو (: 2011) عبــد الســميع باظــة ،آمــال (53
".  المػؤتمر بصالبة الشخصـية لـدى طـالب وطالبـات كميـة التربيـة "دراسـة سـيكومترية كمينيكيـة

 .78 – 39ص ص  ،جامعة عيف شمس ،مركز اإلرشاد النفسي ،السنوي السادس عشر

 مكتبة األنجمو المصرية. ،. القاىرةمقياس صالبة الشخصية :(2011)آمال   ،باظة (54
الضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لـدى طمبـة  :(2011تنييد عادؿ فاضؿ البيرقػدار ) (55

ص  ،1عػػدد ،11مجمػػد ،جامعػػة الموصػػؿ ،مجمــة أبحــاث كميــة التربيــة األساســية. كميــة التربيــة
 .56-28ص

مجمـة . بناء مقياس لمصـالبة النفسـية لطالبـات الدراسـات العميـا(: 2011زوؽ عمي )راندا مر  (56
 .903- 885ص ص  ،35عدد  ،4الجزء  ،جامعة عيف شمس كمية التربية،

 .والتوزيع، عماف: دار الفرقاف لمنشر ٤، ط لماذا جعل اهلل األمراض: (  1988الزميمي، زىير)  (57
دة االجتماعيــة وعالقتيمــا بــاألمن النفســي لــدى بعنــوان" المســان  4232 ،،  َجمما  انسممًيرٖ (:7

، مجمــة جامعــة النجــاح أىــالي البيــوت المــدمرة خــالل العــدوان اإلســرائيمي عمــى محافظــات غــزة"
 ، جامعة النجاح ، فمسطين . :االصدار – 46المجمد  –العموم النسانية  –لالبحاث 

اعية وتقدير الذات في :" دور الصالبة النفسية والمساندة االجتم( 2002حمزة، جيياف ) (59
"، رسالو  ادراك المشقة والتعايش معيا لدى الراشدين من الجنسين في سياق العمل

 ماجستير)غير منشورة( ، كمية االداب، جامعة القاىرةػ: القاىرة . 
الصالبة النفسية والرغبة في التحكم لدى ( . 2003حمادة ، عمر وعبد المطيؼ، عز . ) (60

 . 272-229، العدد الثاني ، دراسات النفسية طالب الجامعة . مجمة ال
الصــالبة النفســية واألمــن النفســي  :(2008سػػالـ محمػػد المفرجػػي وعبػػد اهلل عمػػي الشػػيري )- (61

. مجمػػة عمػػـ الػػنفس المعاصػػر لــدى عينــة مــن طــالب وطالبــات جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة
 .19اإلنسانية, جامعة المنيا, عدد والعموـ

(:"الصبلبة النفسية وعمقتيا بالوعي الديني ومعنى الحياة لدى عينة 2002فضؿ )’ عبد الصمد (62
مجمة التربية في البحث كمينيكية،-دراسة سيكومترية-مف طبلب الدبموـ العاـ بكمية التربية بالمنيا

 .283-229، المجمد السابع عشر،العدد الثاني،  وعمم النفس
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اصػػر البحػػث ومناىجػػو والتحميػػؿ : عنأساســيات البحــث العممــي(: 1992,ب.)عــودة, ممكــاوي (63
 اإلحصائي لبياناتو,الطبعة الثانية,مكتب الكتاني ,اربد,األردف. 

الصبلبة النفسية والرغبػة فػي الػتحكـ لػدى طػبلب (. 2002ه حمادة وحسف عبد المطيؼ )ؤ لؤ ل- (64
 .272 –229ص  ص العدد الثاني ،  ،المجمد الثاني عشر  مجمة دراسات نفسية، .الجامعة

الصـالبة النفسـية لموالـدين وعالقتيـا بـاالمن النفسـي ( ." 2011العنػيف ، محمػد ) ابػوىناء ،  (65
 جامعة عيف شمس، القاىرة .  لدى االطفال"

التكنولوجيـا  الضـغوط المدرسـية وعالقتيـا بـأداء معممـي "( 2006الكحمػوت عمػاد و نصػر  ) (66
ـــا ـــة األساســـية العمي بغػػػزة "المنػػػاىج  دراسػػػة مقدمػػػة لممػػػؤتمر األوؿ بجامعػػػة األقصػػػى ،"بالمرحم
 ."الفمسطينية الواقع والتطمعات

أطفال  لدى أميات العالقة بين الصالبة النفسية والصحة النفسية ": بعنواف 1005أبو ركبة،  (17
الجامعة االسبلمية، غزة،  رسائؿ ماجستير غير منشورة ،في قطاع غزة " متالزمة داون

 فمسطيف. 

ركيز عمى الميام في خدمة الفرد وزيادة استخدام نموذج الت(: 1009ابتساـ رفعت محمد) (18
المؤتمر العممي الدولي الثاني والعشروف لمخدمة  المساندة االجتماعية لمرضى الزىايمر ،

 االجتماعية )تحسيف نوعية الحياة ( كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمواف . 

وط الحياة اليومية  اسموب التكيف لالرممة البحرينبة في مواجيتيا لضغ(  : 1021الشيراوي) (;8
 وعالقتيا بصالبتيا النفسية 
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 الحالية الدراسة في المستخدم المقياس تحكيم لجنة أعضاء بأسماء قائمة: (2) ممحق 

 

والتخصص العممية الدرجة االسم الرقم الحالية الوظيفية   

عدس محسف. د  .1  وطرؽ مناىج في دكتوراه 
 التدريس

القدس جامعة/ التربوية العمـو كمية عميد  

إياد الحبلؽ. د  .2 عمـ النفس في اهدكتور    مدرس في جامعة القدس 

عمر الريماويد.   .3 دكتوراة في اإلرشاد النفسي  
 والتربوي

 عضو ىيئة تدريس 

كفاح حسف د.   .4 القدس المفتوحة  جامعة في ةمدّرس دكتوراة في عمـ النفس   

التربية دكتوراة في  د.حساـ حرزاهلل   .5 مساعد أكاديمي في جامعة القدس  
 المفتوحة 

حمود صبري مد.   .6 المغة العربية دكتوراة في    محاضر في جامعة القدس المفتوحة  

القدس المفتوحة جامعة في محاضر دكتوراه في عمـ النفس التربوي أ.د زياد بركات  .7  

 محاضر في جامعة القدس المفتوحة دكتوراه في عمـ النفس التربوي د.صالح مراعبة   .8
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 األولية افي صورتي االستبانة: (3رقم ) ممحق

 تحكيـ استبانة 

      : ...................................................... المحتـر.حضرة  األستاذ الدكتور
الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدى عينة مػف بدراسة تيدؼ قياس  ةقوـ الباحثت       

في  الماجستيرمتطمبات الحصوؿ عمى درجة  وىي جزء مف.مرضى سرطاف الرئة  في محافظة طولكـر
الصػبلبة النفسػية وعبلقتيػا بالمسػاندة االجتماعيػة لػدى وتتطمب الدراسػة قيػاس  ،اإلرشاد النفسي والتربوي

عمػػى مجموعػػة مػػف المقػػاييس بيػػذا  ةالباحثػػ تولتحقيػػؽ ذلػػؾ فقػػد اطمعػػ ،عينػػة مػػف مرضػػى سػػرطاف الرئػػة
امػػاـ  مقياسػػي الدراسػةفقػرات  ةضػع الباحثػػترايػة وتخصػػص المجػاؿ. ونظػرا لمػػا تتمتعػوف بػػو مػف خبػػرة ود

 الصػبلبة النفسػيةمبلحظاتكـ مف حيث مدى صبلحية الفقرات فػي قيػاس  بإبداءحضرتكـ راجيا التفضؿ 
: عممػػا بػػاف بػػدائؿ االجابػػة المقترحػػة ىػػي .التعػػديؿإلػػى  ترونػػو بحاجػػة وتعػػديؿ مػػاالمسػػاندة االجتماعيػػة و 

 ال تنطبؽ عمي. ،نادرا ،احيانا ،غالبا ،دائما

التعديل  غير صالحة صالحة الفقرة الرقم
 المقترح

     النفسية الصالبة مقياس: أوالا 

    المثابرة على وقدرتً تحملً لقوة مقٌاس مواجهتً لمرضً هً أن اعتقد  .1

    أشعر بخوف من المستقبل   .2

    قدره عندما عرفت بأمر إصابتً بمرض السرطان حمدت هللا وسلمت بقضاء هللا و  .3

    أصبحت اجد صعوبة فً إنجاز اعمالً بعد إصابتً بالسرطان   .4

    .ألجلها أعٌش أهداف لحٌاتً  .5

    كفاح ولٌست فرصة هً الحٌاة  .6

    بها التزم ومبادئ قٌم لدى  .7

    أتمنى الموت فً كل لحظة   .8

    التحدي على وقدرتً قوتً ٌستنفر مرض السرطان   .9

    الحٌاة تغٌرات من والخوف بالقلق اشعر  .11

    أشعر بأنه ال قٌمة لحٌاتً بعد اصابتً بهذا المرض   .11

    بنفسً أثق ألننً مقاومة مرضً على قدرة لدي  .12

    النجاحإلى  أصل لكً حٌاتً نمط فً بالتغٌٌر اهتم  .13

    .والصدفة للحظ دورا اترك وال حٌاتً ألمور استراتٌجٌه أضع  .14

    .الظروف بعض فً ًومبادئ قٌمً لتغٌٌر اضطر  .15

    بالخوف أحس مشكلة أٌة أواجه عندما  .16

    أثق فً قدرتً على التعامل مع المواقف الجدٌدة   .17

    نفسه الشخص وراء تكمن بالحٌاة النجاح عدم أن اعتقد  .18

    .المجتمع وقٌمة مبادئ بتطبٌق تكمن الحٌاة قٌمة  .19

    .التخطٌط سوءإلى  ٌعود الحظ سوء إن اعتقد  .21

    أستطٌع أن أتكٌف مع الحٌاة مهما واجهت من صعوبات   .21

    اتحمل مسؤولٌة القرارات التً أتخذها   .22

    أعتقد أن لحٌاتً هدفا أعٌش من أجله   .23

    أرفض القٌام باألنشطة االجتماعٌة منذ اصابتً بمرض السرطان   .24
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التعديل  غير صالحة صالحة الفقرة الرقم
 المقترح

    سرطانأشعر بأن قدرتً على التركٌز أصبحت ضعٌفة بعد اصابتً بمرض ال  .25

    أتصرف بشؤون حٌاتً بحرٌة واستقالل عن اآلخرٌن   .26

    أستطٌع السٌطرة على نفسً فً مواقف الحزن والفشل   .27

    من معاناتً مع المرض الرغم اضحك بسهولة على   .28

    اعتقد أن لحٌاتً هدفا ومعنى ألعٌش من أجله   .29

    أعتبر نفسً جٌداً فً تنظٌم وقتً بالرغم من مرضً  .31

 

 التعديل المقترح غير صالحة صالحة الفقرة الرقم
     المساندة االجتماعية  مقياس: ثانيا

    األزمات وقت حولً أحبهم من أجد  1

    شعر بالرضا عن نفسً عندما أساعد اآلخرٌن أ  2

    اآلخرٌن اهتمام محط أكون عندما بالرضا شعوري ٌزداد  3

    لآلخرٌن مساعدتً عند فخورا أكون  4

    الضٌق وقت حولً أسرتً أجد  5

    مشكالتً لسماع أسرتً من صاغٌة آذان أجد  6

    أسرتً داخل واألمن بالراحة اشعر  7

    طوٌلة لمدة البٌت عن غٌابً أثناء أسرتً عنً تسأل  8

    عندما أكون فً مشكلة اخذ برأي أسرتً   9

    قراري اتخاذ فً أسرتً إفراد بعض استشٌر  11

    لراحة عندما أجد صدٌق اشكً له مشكلتً اشعر با  11

    وأفراحً أحزانً أصدقائً ٌشاطرنً  12

    معه ألتحدث منً قرٌب بصدٌق اتصل بالضٌق اشعر عندما  13

    عنهم أغٌب عندما أصدقائً عنً ٌسأل  14

    شدٌد موقف فً أكون عندما أصدقائً لوجود ارتاح  15

    اسن منً األكبر أصدقائً من النصٌحة اطلب  16

    الجأ لطلب النصٌحة من رجال الدٌن فً منطقتً  17

    بهم أثق من بأفكار أتأثر  18

    تقدم لً أسرتً المساندة االجتماعٌة التً أحتاجها   19

    اهتمامً محل تكون على تطرح فكرةأو  نصٌحة أي  21

    ٌتلف حولً أفراد أسرتً اثناء مرضً   21

    تعزز عالقات أسرتً بً ثقتً بنفسً   22

    ٌسمع لً أفراد أسرتً جٌدا عندما أرٌد التحدث عن مشاعري  23

    تساعدنً أسرتً على اتخاذ قرارات صحٌحة   24

    تقدم لً أسرتً مقترحات عندما ال اكون متأكدا من فعل شًء  25

    تعتز أسرتً بً   26

    أبوح بأسراري ألسرتً   27

    لسرطان ٌساندنً كل من أخوتً وأخواتً منذ إصابتً بمرض ا  28

    احد إلى  أشعر بالوحدة وال احب ان أتكلم  29

    أشعر بحرٌة دون قٌد عندما اكون مع أفراد أسرتً   31

    تشعرنً أسرتً بالرضا وتقدم لً اإلحساس بالقوة   31

    تناقش معً أسرتً اهتماماتً وأهدافً   32

 انتهى 
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ضافالفقرات التي تم حذفيا : (4رقم ) ممحق  بناًء عمى اقتراح المحكمين تيا لممقياسوتعديميا وا 

 انًساَذة االجخًاعيت  انصالبت انُفسيت  

انحمممممممممممممممم ف ٔانخعممممممممممممممممذيم 

 ٔاإلظافت 

 اىؼذد أسقبًاىفقشاد انعذد أرلاو انفمراث

 3 11،30،31 3 3،13،13 اىفقشاداىَحزوفخ

،5،7،9،21،29 اىفقشاداىَؼذىخ

19 

1 21،27 1 

اىفقرررررررررشاداىزرررررررررٍرَرررررررررذ

 ظبفزهبإ

3 3 11،30 1 

واىَؼذىررررررخاىَجَرررررىعاىْهرررررب ٍىيفقررررررشاداىَحزوفرررررخ

 واىَعبفخ

22  5 
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 النهائية االستبانة في صورتها : (5) رقم ملحق

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المحترم/ة مواطنةأختي ال /المواطن  أخي
  ،وبعد طيبة تحية
النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدى عينة مف  الصبلبة " بعنواف ميدانية دراسة بإجراء الباحث يقـو

 ."مرضى سرطاف الرئة  في محافظة طولكـر
آمؿ منؾ تعبئة  لمدراسة. البلزمة المعمومات لجمع أقساـ ثبلثة مف تتكوف استبانو يديؾ بيف أضع ،الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ

 ،ى يتسنى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه الدراسةىذا االستبياف بما يتوافؽ مع وجية نظرؾ باىتماـ وموضوعية حت
أف ىذه البيانات ستستخدـ ألغراض إلى  مع اإلشارة ،وشاكرًا حسف تعاونؾ سمفًا واإلجابة عف كافة الفقرات دوف استثناء

 البحث العممي ليذه الدراسة فقط.
 تعاونكم حسن لكم شاكراً 
سرين : الباحث                                                                                              

 سنيورة 
 حسني عوض. د: إشراف 



 األولية والبيانات المعمومات: األول القسم

 أنثى            ذكر              : الجنس

 62-53                52-43                    42- 37            : العمر

 سُٕاث فأكثر  32           ;-8         سُٕاث فألم   7   > بالمرض اإلصابة نواتس عدد

          غير ذلك         متزوج           أعزب        : االجتماعية الحالة

 مخيم              قرية            مدينة     > يكاٌ انسكٍ

  بكانٕريٕش فأعهٗ بكانٕريٕش                  فألم    عايت ثإَيت  > التعميمي المستوى 
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 الصالبة النفسية مقياس : الثاني القسم
 ( في العمود المناسب بجانب كؿ فقرة.xى اإلجابة عمى فقرات المقياس اآلتي بوضع إشارة )جير 

 العبارات الرقم
موافق 
 موافق بشدة

 غير 
 متأكد

 غير
 موافق 

غير موافق 
 إطالقاً 

 النفسية لصالبةا مقياس: أوالً 
      المثابرة عمى وقدرتي تحممي لقوة مقياس ىي لمرضي مواجيتي أف اعتقد 1.
       المستقبؿ مف بخوؼ أشعر 4.
       بالسرطاف إصابتي بعد اعمالي إنجاز في صعوبة اجد أصبحت 5.
      .لدي أىدافا أسعى دوما لتحقيقيا 6.
      كفاح وليست فرصة ىي الحياة 7.
      لـ يغير المرض في مبادئي  8.
       لحظة كؿ في الموت أتمنى 9.
      التحدي عمى وقدرتي يستثير قوتي السرطاف مرض :.
      الحياة تغيرات مف والخوؼ بالقمؽ اشعر ;.

       المرض بيذا اصابتي بعد لحياتي قيمة ال بأنو أشعر 32.

      بنفسي أثؽ ألنني مرضي مقاومة عمى قدرة لدي 33.

      النجاحإلى  أصؿ لكي حياتي نمط في بالتغيير اىتـ 34.

      .والصدفة لمحظ دورا اترؾ وال حياتي ألمور استراتيجيو أضع 13.
      .الظروؼ بعض في ومبادئي قيمي لتغيير اضطر .36
      بالخوؼ شعر أ مشكمة أية أواجو عندما .37
      تعامؿ مع المواقؼ الجديدة أثؽ في قدرتي عمى ال .38
      نفسو الشخص وراء كمفي بالحياة النجاح عدـ أف .39
      .المجتمع وقيـ مبادئ بتطبيؽ تكمف الحياة قيمة .:3
      .التخطيط سوءإلى  يعود الحظ سوء إف اعتقد .;3
      أستطيع أف أتكيؼ مع الحياة ميما واجيت مف صعوبات  .42
      مسؤولية القرارات التي أتخذىا  اتحمؿ .43
      أرفض القياـ باألنشطة االجتماعية منذ اصابتي بمرض السرطاف  .44
أشعر بأف قدرتي عمى التركيز أصبحت ضعيفة بعد اصابتي بمرض  .45

 السرطاف
     

      أتصرؼ بشؤوف حياتي بحرية واستقبلؿ عف اآلخريف  .46
      فسي في مواقؼ الحزف والفشؿ أستطيع السيطرة عمى ن .47
      اضحؾ عمى الرغـ مف معاناتي مع المرض  .48
      أعتبر نفسي جيدًا في تنظيـ وقتي بالرغـ مف مرضي .49
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   االجتماعية المساندة مقياس: لثالثا القسم
 .حسب درجة الموافقة ،فقرة( في العمود المناسب بجانب كؿ xى اإلجابة عمى فقرات المقياس اآلتي بوضع إشارة )جير 

 الرقم الفقرات درجة الموافقة
 منخفضة

 جداً  
 كبيرة متوسطة منخفضة

 كبيرة 
 جدا  

  .3 األزمات وقت حولي أحبيـ مف أجد     

  .4 اآلخريف اىتماـ محط أكوف عندما بالرضا شعوري يزداد     

  .5 لآلخريف مساعدتي عند فخورا أكوف     

  .6 الضيؽ وقت حولي أسرتي أجد     

  .7 مشكبلتي لسماع أسرتي مف صاغية آذاف أجد     

  .8 أسرتي داخؿ واألمف بالراحة اشعر     

  .9 طويمة لمدة البيت عف غيابي أثناء أسرتي عني تسأؿ     

  .: عندما أكوف في مشكمة اخذ برأي أسرتي      
  .; قراري اتخاذ في أسرتي إفراد بعض استشير     

  .32 ا أجد صديؽ اشكي لو مشكمتي اشعر بالراحة عندم     
  .33 وأفراحي أحزاني أصدقائي يشاطرني     

  .34 معو ألتحدث مني قريب بصديؽ اتصؿ بالضيؽ اشعر عندما     
  .35 عنيـ أغيب عندما أصدقائي عني يسأؿ     
  .36 شديد موقؼ في أكوف عندما أصدقائي لوجود ارتاح     
  .37  أصدقائي مف النصيحة اطمب     
  .38 لطمب النصيحة مف رجاؿ الديف الجأ      
  .39 بيـ أثؽ مف بأفكار أتأثر     
  .:3  أحتاجيا التي االجتماعية المساندة أسرتي لي تقدـ     
  .;3 اىتمامي محؿ تكوف عمى تطرح فكرةأو  نصيحة أي     
  .42  ال يشعرني األىؿ بأني مريض      
  .43  بنفسي ثقتي بي أسرتي عبلقات تعزز     
  .44 مشاعري عف التحدث أريد عندما جيدا أسرتي رادأف لي يسمع     
  .45  صحيحة قرارات اتخاذ عمى أسرتي تساعدني     
  .46 شيء فعؿ مف متأكدا اكوف ال عندما مقترحات أسرتي لي تقدـ     
  .47  أشعر باالىتماـ بي مف أسرتي وأصدقائي      
  .48  ألسرتي بأسراري أبوح     
  .49  السرطاف بمرض إصابتي منذ وأخواتي أخوتي مف كؿ يساندني     
  .:4  احدإلى  أتكمـ اف احب وال بالوحدة أشعر     
  .;4  أسرتي أفراد مع اكوف عندما قيد دوف بحرية أشعر     
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  .52  بالقوة اإلحساس لي وتقدـ بالرضا أسرتي تشعرني     
  .53  وأىدافي اىتماماتي أسرتي معي تناقش     

 
 ستبيان كافةيرجى التأكد من اإلجابة عن فقرات اال
 مع بالغ شكري وتقديري

 الباحثة
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الصالبة النفسية لدى مرضى واالنحرافات المعياريية ودرجة  المتوسطات الحسابية (6ممحق )
 مرتبة تنازليًا حسب درجة الصالبة سرطان الرئة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 المئوية%

رجة د
 الصالبة

اػزقذأٍُىاجهزٍىَشظٍھٍٍقُبطىقىحرحَيٍوقذسرٍػيً  .1

اىَثبثشح

 ٍشرفؼخ 88.29 72001. 4.4143

 ٍشرفؼخ 85.77 76780. 4.2884ارحَوٍسؤوىُخاىقشاساداىزٍأرخزھب  .2

 ٍشرفؼخ 84.70 80753. 4.2351اظحلػيًاىشغٌٍٍِؼبّبرٍٍغاىَشض  .3

 ٍشرفؼخ 84.23 88663. 4.2114ٍشظٍٍّْْأثقثْفسٍىذٌقذسحػيًٍقبوٍخ  .4

 ٍشرفؼخ 84.17 88245. 4.2086.ىذٌأھذافبأسؼًدوٍبىزحقُقهب  .5

 ٍشرفؼخ 83.64 79593. 4.1818أثقفٍقذسرٍػيًاىزؼبٍوٍغاىَىاقفاىجذَذح  .6

 ؼخٍشرف 83.20 81040. 4.1599أسزطُغأُأرنُفٍغاىحُبحٍهَبواجهذٍِصؼىثبد  .7

 ٍشرفؼخ 82.97 88001. 4.1486اىْجبحإىًاھزٌثبىزغُُشفٍَّػحُبرٍىنٍأصو  .8

 ٍشرفؼخ 82.95 95179. 4.1473أُػذًاىْجبحثبىحُبحَنَِوساءاىشخصّفسه  .9

 ٍشرفؼخ 82.01 87737. 4.1003قَُخاىحُبحرنَِثزطجُقٍجبدئوقَُخاىَجزَغ.  .10

 ٍشرفؼخ 81.20 93903. 4.0600ارشكدوساىيحظواىصذفخ.ٍْىسحُبرٍوالاسزشارُجُخأظغ  .11

 ٍشرفؼخ 80.88 91697. 4.0439أػزجشّفسٍجُذا فٍرْظٌُوقزٍثبىشغٌٍٍِشظٍ  .12

 ٍشرفؼخ 79.75 91794. 3.9875أرصشفثشؤوُحُبرٍثحشَخواسزقالهػِاِخشَِ  .13

 ٍشرفؼخ 77.81 99868. 3.8903أسزطُغاىسُطشحػيًّفسٍفٍٍىاقفاىحضُواىفشو  .14

 ٍشرفؼخ 77.05 1.16834 3.8527.سىءاىزخطُػإىًاػزقذإُسىءاىحظَؼىد  .15

 ٍشرفؼخ 75.83 1.35606 3.7914أرًَْاىَىدفٍموىحظخ  .16

 ٍشرفؼخ 74.00 1.15491 3.7000ٍشضاىسشغبَُسزثُشقىرٍوقذسرٍػيًاىزحذٌ  .17

 ٍشرفؼخ 72.51 1.19690 3.6257ىٌَغُشاىَشضفٍٍجبد ٍ  .18

 متوسطة 66.29 1.51159 3.3143أشؼشثأّهالقَُخىحُبرٍثؼذاصبثزٍثهزااىَشض  .19
 ٍزىسطخ 63.70 1.40539 3.1850أسفطاىقُبًثبّْشطخاالجزَبػُخٍْزاصبثزٍثَشضاىسشغبُ  .20

 ٍزىسطخ 53.31 1.23915 2.6657أشؼشثخىفٍِاىَسزقجو  .21

اىزشمُضأصجحذظؼُفخثؼذاصبثزٍثَشضأشؼشثأُقذسرٍػيً  .22

اىسشغبُ

 ٍزىسطخ 53.29 1.24525 2.6646

 ٍزىسطخ 50.69 1.26569 2.5343اشؼشثبىقيقواىخىفٍِرغُشاداىحُبح  .23

 ٍْخفعخ 49.97 1.22056 2.4984ػْذٍبأواجهأَخٍشنيخأشؼشثبىخىف  .24

 ٍْخفعخ 47.71 1.13416 2.3857بُأصجحذاجذصؼىثخفٍإّجبصاػَبىٍثؼذإصبثزٍثبىسشغ  .25

 ٍْخفعخ 45.20 1.12631 2.2602اظطشىزغُُشقٍَُوٍجبد ٍفٍثؼطاىظشوف.  .26

 ٍْخفعخ 44.00 1.12538 2.2000اىحُبحھٍفشصخوىُسذمفبح  .27

 مرتفعة 72.11 0.32559 3.5118 اىذسجخاىنيُخىيصالثخاىْفسُخ
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المساندة االجتماعية لدى مرضى ودرجة  ت المعياريةواالنحرافا المتوسطات الحسابية (9ممحق )
 لكل فقرةمرتبة تنازليًا حسب الدرجة  سرطان الرئة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
% 

درجة 
المساندة 
 االجتماعية 

 ةمرتفع 90.22 77644. 4.5110 رسأهػٍْأسشرٍأثْبءغُبثٍػِاىجُذىَذحغىَيخ2
 ٍشرفؼخ 89.97 70432. 4.4984  رؼضصػالقبدأسشرٍثٍثقزٍثْفس1ٍ

 ٍشرفؼخ 89.40 77189. 4.4702 اشؼشثبىشاحخواٍِْداخوأسشر3ٍ

 ٍشرفؼخ 89.22 75081. 4.4608 أمىُفخىساػْذٍسبػذرٍىّخش3َِ

 ٍشرفؼخ 88.59 73579. 4.4295أجذأسشرٍحىىٍوقذاىعُق5

 ٍشرفؼخ 88.40 72622. 4.4201                         ٌحىىٍوقذاْصٍبدأجذٍِأحجه1

 ٍشرفؼخ 88.03 76199. 4.4013  رشؼشٍّأسشرٍثبىشظبورقذًىٍاإلحسبطثبىقىح7

 ٍشرفؼخ 87.08 77495. 4.3542 َضدادشؼىسٌثبىشظبػْذٍبأمىٍُحػاھزَبًاِخش8َِ

 ٍشرفؼخ 86.90 87608. 4.3448  بػُخاىزٍأحزبجهبرقذًىٍأسشرٍاىَسبّذحاالجز9َ

 ٍشرفؼخ 86.83 2.93844 4.3417  ػْذٍبأمىُفٍٍشنيخاخزثشأٌأسشر20ٍ

 ٍشرفؼخ 86.65 74980. 4.3323   أشؼشثبالھزَبًثٍٍِأسشرٍوأصذقب 22ٍ

 ٍشرفؼخ 85.58 82066. 4.2790 رسبػذٍّأسشرٍػيًارخبرقشاسادصحُحخ21

 ٍشرفؼخ 85.33 78578. 4.2665  أشؼشثحشَخدوُقُذػْذٍبامىٍُغأفشادأسشر23ٍ

 ٍشرفؼخ 84.83 84006. 4.2414 َسَغىٍأفشادأسشرٍجُذاػْذٍبأسَذاىزحذسػٍِشبػش23ٌ

 ٍشرفؼخ 84.70 93729. 4.2351   الَشؼشٍّاْھوثأٍٍّشَط25

 ٍشرفؼخ 84.70 88554. 4.2351 ٍأجذآراُصبغُخٍِأسشرٍىسَبعٍشنالر21

َسبّذٍّموٍِأخىرٍوأخىارٍٍْزإصبثزٍثَشض27

  اىسشغبُ

 ٍشرفؼخ 84.26 87865. 4.2132

 ٍشرفؼخ 84.26 86422. 4.2132 َسأهػٍْأصذقب ٍػْذٍبأغُتػْه28ٌ

 ٍشرفؼخ 84.26 78007. 4.2132  رْبقشٍؼٍأسشرٍاھزَبٍبرٍوأھذاف29ٍ

 ٍشرفؼخ 83.82 96044. 4.1912 سشرٍٍقزشحبدػْذٍبالامىٍُزأمذاٍِفؼوشٍءرقذًىٍأ10

 ٍشرفؼخ 83.76 88438. 4.1881 َشبغشٍّأصذقب ٍأحضاٍّوأفشاح12ٍ

 ٍشرفؼخ 83.64 89276. 4.1818  اشؼشثبىشاحخػْذٍبأجذصذَقاشنٍىهٍشنيز11ٍ

 ٍشرفؼخ 83.01 95295. 4.1505 اسربحىىجىدأصذقب ٍػْذٍبأمىُفٍٍىقفشذَذ13

 ٍشرفؼخ 82.82 92935. 4.1411 اسزشُشثؼطإفشادأسشرٍفٍارخبرقشاس13ٌ

 ٍشرفؼخ 81.69 95284. 4.0846 فنشحرطشحػيًرنىٍُحواھزَبٍٍأوأٌّصُحخ15

 ٍشرفؼخ 77.49 1.10883 3.8746 ػْذٍباشؼشثبىعُقارصوثصذَققشَتٍٍْْرحذسٍؼه11

 ٍشرفؼخ 74.17 1.15455 3.7085  اغيتاىْصُحخٍِأصذقب 17ٍ

 ٍشرفؼخ 72.92 1.13958 3.6458 أرأثشثأفنبسٍِأثقثه18ٌ

 ٍشرفؼخ 72.16 1.37363 3.6082  احذإىًأشؼشثبىىحذحوالاحتاُأرني19ٌ
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
% 

درجة 
المساندة 
 االجتماعية 

 ٍشرفؼخ 71.10 1.14758 3.5549  اىجأىطيتاىْصُحخٍِسجبهاىذ30َِ

 متوسطة 68.53 1.28369 3.4263  سشاسٌْسشرٍأثىحثأ32
 مرتفعة  83.37 53555. 3.2183 اىذسجخاىنيُخىيَسبّذحاالجزَبػُخ
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 الجداول فيرس

 52 ........ ؿ أفراد عينة الدراسة(: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة عمى كام1.3جدوؿ )
 53 .............................. توزيع فقرات االستبانة الرئيسة عمى أقساميا الرئيسة(: 2.3جدوؿ)
ف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مقيػاس الصػبلبة النفسػية الكميػة (: نتائج معامؿ ارتباط بيرسػوف بػي3.3جدوؿ )

 55 ................................................................................ لممقياس ككؿ
 56 .................................................... ( يبيف معامبلت ثبات المقياس4.3جدوؿ)
تباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقيػاس والدرجػة الكميػة لممقيػاس (: نتائج معامؿ ار 5.3جدوؿ )

 58 ......................................................................................... ككؿ
( نتػػػػائج اختبػػػار "ت" لعينػػػػة واحػػػدة بػػػػيف متوسػػػػط العينػػػة عمػػػػى مقيػػػاس الصػػػػبلبة النفسػػػػية 1.4جػػػدوؿ)

 62 .................................................................. والمتوسط الفرضي لممقياس.
( نتػػائج اختبػػار "ت" لعينػػة واحػػدة بػػيف متوسػػط العينػػة عمػػى مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة  2.4جػػدوؿ)

 63 .................................................................. والمتوسط الفرضي لممقياس.
ار )ت( لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات الصػػبلبة النفسػػية لػػدى عينػػة مػػف (: نتػػائج اختبػػ3.4الجػػدوؿ )

 64 ...................... في فمسطيف تعزى لمتغير الجنس الضفة الغربيةمرضى سرطاف الرئة في 
مرضػى سػرطاف الرئػة الصػبلبة النفسػية لػدى عينػة مػف (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 4.4الجدوؿ )

 65 ............................... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير العمر الضفة الغربيةفي 
الصػػبلبة النفسػػية لػػدى (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات 5.4الجػػدوؿ )

 65 .......... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير العمر غربيةالضفة المرضى سرطاف الرئة في 
لممقارنات البعدية لداللة الفروؽ فػي متوسػطات الصػبلبة النفسػية  LSD(: نتائج اختبار6.4الجدوؿ )

 66 ..... متغير تعزى لمتغير العمرفي فمسطيف تعزى ل الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئة في 
الصػبلبة النفسػية لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف الرئػة (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 7.4الجدوؿ )

 67 ........ في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض الضفة الغربيةفي 
الصػػبلبة النفسػػية لػػدى (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات 8.4الجػػدوؿ )

فػػػي فمسػػػطيف تعػػػزى لمتغيػػػر تعػػػزى لمتغيػػػر عػػػدد سػػػنوات  الضػػػفة الغربيػػػةمرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي 
 67 ............................................................................ اإلصابة بالمرض

الصػبلبة النفسػية لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف الرئػة (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 9.4الجدوؿ )
 68 .................... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربيةفي 

(: نتائج تحميؿ التبػايف األحػادي لداللػة الفػروؽ فػي متوسػطات الصػبلبة النفسػية لػدى 10.4الجدوؿ )
 68في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربيةمرضى سرطاف الرئة في 
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لممقارنػػػػات البعديػػػػة لداللػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي متوسػػػػطات الصػػػػبلبة  LSD(: نتػػػػائج اختبػػػػار11.4الجػػػػدوؿ )
في فمسطيف تعزى لمتغيػر تعػزى لمتغيػر الحالػة  الضفة الغربيةالنفسية لدى مرضى سرطاف الرئة في 

 69 .................................................................................. االجتماعية
الصبلبة النفسية لدى عينة مف مرضى سرطاف الرئػة (: المتوسطات الحسابية لدرجة 12.4)الجدوؿ 

 69 ......................... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير مكاف السكف الضفة الغربيةفي 
الصػبلبة النفسػية لػدى الفػروؽ فػي متوسػطات  (: نتائج تحميؿ التبػايف األحػادي لداللػة13.4الجدوؿ )

 70 .... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير مكاف السكف الضفة الغربيةمرضى سرطاف الرئة في 
ى سرطاف الرئػة الصبلبة النفسية لدى عينة مف مرض(: المتوسطات الحسابية لدرجة 14.4الجدوؿ )

 71 .................... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير المستوى التعميمي الضفة الغربيةفي 
الصػبلبة النفسػية لػدى (: نتائج تحميؿ التبػايف األحػادي لداللػة الفػروؽ فػي متوسػطات 15.4الجدوؿ )

 71في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير المستوى التعميمي الضفة الغربية مرضى سرطاف الرئة في
لممقارنػػػػات البعديػػػػة لداللػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي متوسػػػػطات الصػػػػبلبة  LSD(: نتػػػػائج اختبػػػػار16.4الجػػػػدوؿ )

فػػػي فمسػػػطيف تعػػػزى لمتغيػػػر تعػػػزى لمتغيػػػر  ربيػػػةالضػػػفة الغالنفسػػػية لػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي 
 72 ............................................................................ المستوى التعميمي

المسػاندة االجتماعيػة لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 18.4الجدوؿ )
 73 .......................... لمتغير العمرفي فمسطيف تعزى لمتغير تعزى  الضفة الغربيةالرئة في 
المسػػاندة االجتماعيػػة (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات 19.4الجػػدوؿ )

 73 ..... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير العمر الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئة في 
المسػاندة االجتماعيػة لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 20.4الجدوؿ )
 74 ... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير عدد سنوات اإلصابة بالمرض الضفة الغربيةالرئة في 
المسػػاندة االجتماعيػػة (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات 21.4الجػػدوؿ )

فػي فمسػطيف تعػزى لمتغيػر تعػزى لمتغيػر عػدد سػنوات  الضػفة الغربيػةلدى مرضػى سػرطاف الرئػة فػي 
 74 ............................................................................ اإلصابة بالمرض

المسػاندة االجتماعيػة لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف (: المتوسطات الحسابية لدرجػة 22.4الجدوؿ )
 75 .............. في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير الحالة االجتماعية الضفة الغربيةالرئة في 

لممسػػاندة االجتماعيػػة (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات 23.4جػػدوؿ )ال
فػػػي فمسػػػطيف تعػػػزى لمتغيػػػر تعػػػزى لمتغيػػػر الحالػػػة  الضػػػفة الغربيػػػةلػػػدى مرضػػػى سػػػرطاف الرئػػػة فػػػي 

 76 .................................................................................. االجتماعية
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لممقارنػػػػات البعديػػػػة لداللػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي متوسػػػػطات المسػػػػاندة  LSD: نتػػػػائج اختبػػػػار(24.4الجػػػػدوؿ )
فػػي فمسػػطيف تعػػزى لمتغيػػر تعػػزى لمتغيػػر  الضػػفة الغربيػػةاالجتماعيػػة لػػدى مرضػػى سػػرطاف الرئػػة فػػي 

 76 ............................................................................ الحالة االجتماعية
المسػاندة االجتماعيػة لػدى عينػة مػف مرضػى سػرطاف توسطات الحسابية لدرجػة (: الم25.4الجدوؿ )
 77 ................... في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير مكاف السكف الضفة الغربيةالرئة في 
المسػػاندة االجتماعيػػة فػػي متوسػػطات  (: نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ26.4الجػػدوؿ )

 77في فمسطيف تعزى لمتغير تعزى لمتغير مكاف السكف الضفة الغربيةلدى مرضى سرطاف الرئة في 
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