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 ممخز الخسالة

ىدفع الدراسة إلى الكذف يؽ العالقة ب ؽ نساؾ ماا بعاد الرادمة ومعشاى الح ااة والتؾافاج المواااي 
التعاارع يمااى مدااتؾى نسااؾ مااا بعااد  إلااى كسااا ىاادفع  لاادى ي شااة مااؽ مررااى الداارطان فااي قظااا   اامة 

لمستغ اارات  لتؾافااج الموااااي لاادى مررااى الداارطان وذلااػ تيعااا  الراادمة ومدااتؾى معشااى الح اااة ومدااتؾى ا
الجاش،  العسال  العسار  التعما ؼ  مادة السارض  الدالؽ  يادد ادط ااس  يادد الداشؾات الدمسغراف ة التال اة: "

وقد اتيعع الياح ة في دراستيا )الساشي  الؾفا ي التحم ماي     لسرض"المواج  السدتؾى االقترادب  نؾ  ا
تتاااراوح   الجشدااا ؽكاااال راااى الدااارطان الستاااموا ؽ ماااؽ ماااؽ مر   217ح اااك تكؾناااع ي شاااة الدراساااة ماااؽ )

مااااؽ ا ناااااث  ولجسااااع  117)  مااااؽ الاااالكؾر  )100مااااؾزي ؽ إلااااى )  سااااشة   80 20-أيسااااارىؼ مااااا باااا ؽ )
)إياااداد  نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمةتس ماااع فاااي: مق ااااس  اددواتالي اناااات اساااتخدمع الياح اااة مجسؾياااة ماااؽ 

وتااؼ تظي ااج  )إيااداد الياح ااة . التؾافااج المواااايومق اااس مق اااس معشااى الح اااة )إيااداد الياح ااة   الياح ااة   
وذلاااػ أدوات الدراساااة الرااادا وال ياااات لجس اااع التياااار ىاااله اددوات بالظررقاااة القرااادمة وقاماااع بالياح اااة ب

 بعدة طرا تس مع في فدا االتداا الدالمي  معامل أل ا كرونياخ  التجمئة الشر  ة.
 وقج تػنمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أبخزىا:

  دراااة  ونااؾزن  24300  دراااة   ونااانحراع مع ااارب  )74.3بماام متؾساام  نسااؾ مااا بعااد الراادمة ) -
  وىاالا مؤتاار يمااى أن مدااتؾى نسااؾ مااا بعااد   t-test (440.0 ق سااة االلتيااارو  % 044.2) نداايي

 حرائ ا  لدى مررى الدرطان في قظا   مة.إالردمة كان داال  
  دراااة  ونااؾزن نداايي قاادره  247.4  دراااة  ونااانحراع مع ااارب  )0400بماام مدااتؾى معشااى الح اااة ) -

  وىااالا لااادلل يماااى أن مداااتؾى معشاااى الح ااااة لااادى   t-test (004200 لتيااااراال وق ساااة % 0.422)
 لدى مررى الدرطان في قظا   مة.إحرائ ا  مررى الدرطان كان داال  

   درااة  وناؾزن ندايي قادره24.30) وناانحراع مع اارب     درااة74.2بمم متؾسم التؾافج المواااي ) -
كاان  التؾافاج المواااي  وىلا مؤتر يماى أن مداتؾى  t-test (004000 االلتيار وق سة % 0.422)

 لدى مررى الدرطان في قظا   مة.إحرائ ا  داال  
 الموااي والتؾافج الح اة ومعشى الردمة بعد ما نسؾ ب ؽ احرائ ة داللة ذات طردمة يالقة واؾد -

 . مة قظا  في الدرطان مررى لدى

مداااتؾى نساااؾ ماااا بعاااد    فاااي05.0 تؾااااد فاااروا ذات داللاااة إحراااائ ة يشاااد مداااتؾى داللاااة )ال -
)الجاش،  السداتؾى التعم ساي  العسار  يادد  :الردمة لادى مرراى الدارطان معامى لستغ ارات الدراساة

ملاااااان الدااااالؽ  يااااادد ادط ااااااس  ناااااؾ  السااااارض  مااااادة العاااااالج  السداااااتؾى  العسااااال  ساااااشؾات الااااامواج 
 االقترادب .

 

 .المواايالتؾافج   معشى الح اة  نسؾ ما بعد الردمة الكمسات السفتاحية:
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Abstract 
 

This study aimed to identify the relationship between post-traumatic growth 

and meaning of life on the one hand, and marital unison on the other hand among 

a sample of cancer patients in the Gaza Strip. The study also aimed at identifying 

the level of post-traumatic growth, the level of meaning of life, and the level of 

marital Adjustment among cancer patients considering the following variables: 

gender, employment status, age, education, duration of illness, housing status, 

number of children, number of years in marriage, economic level, and type of 

illness. The study followed the descriptive analytical method and considered a 

sample of 217 male and female married cancer patients. Ages of the sampling 

units ranged between 20 and 80 years, where the sample included 100 male 

patients and 117 female patients. In order to collect the required data, the study 

used a set of tools such as: Post-traumatic growth scale (prepared by the 

researcher), post-traumatic meaning of life scale (prepared by the researcher), and 

marital agreement scale (prepared by the researcher). These tools were applied on 

a random intentional manner. The researcher carried out the tests of validity and 

reliability of the collected data using the methods of internal consistency, 

cronbach-alpha test, and split-half test. 

The study reached a set of results. Most notably, the study concluded the 

following: 

- The study sample scored a post-traumatic growth average value of 3.47, with 

a standard deviation value of 0.725, and a relative weight value of 69.40%. 

This indicates that the level of post-traumatic growth was statistically 

significant among cancer patients in the Gaza Strip. 

- The study sample scored a post-traumatic meaning of life average value of 

2.52, with a standard deviation value of 0.349, and a relative weight value of 

84.00%. This indicates that the level of post-traumatic meaning of life was 

statistically significant among cancer patients in the Gaza Strip. 

- The study sample scored a post-traumatic marital agreement average value of 

3.40, with a standard deviation value of 0.471, and a relative weight value of 

84.00%. This indicates that the level of post-traumatic marital agreement was 

statistically significant among cancer patients in the Gaza Strip. 

-  A statistically significant relationship between post-traumatic stress and 

the meaning of life and Marital Adjustment among cancer patients in the 

Gaza Strip. 

- There were no statistically significant differences at a significance level of 

(α≤0.05) in the post-traumatic growth value among cancer patients that could 

be attributed to the study variables (gender, employment status, age, 

education, duration of illness, housing status, number of children, number of 

years in marriage, economic level, and type of illness). 

Keywords: post-traumatic growth, meaning of life, Marital Adjustment. 

 

 



 

 ث
 

 

 

 

 آية قخآنية

 

 
 

جييهىهمهجهينٹٱٹٱُّٱ
َّٰرٰذييىيميخيحي  

 
 [155اليقرة: ]

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج
 

 ْاإِلْىَجاءُ 
 ػهى ادلرؼهًني يٍإىل 

 رسٌننا انكزٌى حمًذ صهى اهلل ػهٍو ًسهى.....  إىل سٍذ اخلهق أمجؼني

 شيذائنا األتطال دفاػاً ػٍ ىذه األيح .. إىل انذٌٍ قضٌا

 أسزاَا انثٌاسم  إىل يٍ خهف انقضثاٌ ..

 جذذً احلثٍثح .. ًانٌقار إىل يٍ كههيا اهلل تاذلٍثح

يٍ ػهًين يؼنى انصرب، انذي  إىليٍ أسرًذ ينو قٌذً،  إىل، يٍ سار تً حنٌ أداليً إىليٍ أمحم امسو تكم افرخار ،  إىل

َثض انقهة ..  إىلينذ صغزي  يف طزٌق انؼهى ػهى االسرًزار ٌشجؼين يٍ إىل، يا يف قهيبٌقثض تٍذه ػهى أداليو ًٌشرػ

 أتً احلثٍة

  .. انؼطاءإىل ريش احلة ً يٍ تذػٌاهتا أسرنري طزٌقً، إىل ًصربخ ػهى يشاغهً، ً سيزخ ألجهً إىل يٍ ساَذذين

 احلثٍثح أيً

 انشكزال ذسرطٍغ كهًاخ دلٍ ، انثسًح احلاٍَح إىل ,ثاٍَح فكاَد يل أياً ساَذًَ يف درتًدائًاً ذ جبٌاري دإىل يٍ كاَ

 ( ياوػًيت انغانٍح ) س .. أٌ ذٌفٍيا دقيا

 تالل()حمًذ ، كايٍهٍا، ..ًإخٌذانطاىزج انزقٍقح إىل رٌادني دٍاذً  انقهٌب إىل، اج ًأػش يا أيهكسنذي يف ىذه احلٍإىل 

انزًح  إىلقهٌب غادرذنا يثكزاً ًمل َنسى كهًاهتى انطٍثح ننا يف انسؼً ًاالجرياد نطهة انؼهى انذي غزسٌه فٍنا،  إىل

 خايل سٌاد شايٍح            .. رمحو اهلل انطاىزج  :

 خايل جاسزانغايل..   إىل، ساَذًَ ًشجؼين ينذ تذاٌح انطزٌق إىل انصذٌق ًانزفٍق انذي

، يٍ أسذخ يل اننصائخ  ًدفؼرين نهجذ ًاالجرياد  غًزذين تهطهيا ًرداتح  صذرىا درتً يف ىذا انثذث ، انيتىل رفٍقح ا

 انسذارخراو  د.  دكرٌرذً  انهاضهح ايل يٍ متند يل األفضم دًياً دٍث كاَد يل خري يٌجو 

ذؼهًًٍ ً مثزج يا  سنٌاخأىذي تكم ايرناٌ ردٍق جيذي ً دصاد  ,اقرذار خطٌاخ ذؼهًًٍ إىل يٍ صنؼٌا تكم

 أساذذذً يف قسى اإلرشاد اننهسً  صنؼٌا يف سنٌاخ انذراسح..

ً تزفقريى يف درًب   ،، إىل يٍ يؼيى سؼذخ ,,إىل يٍ حتهٌ تاإلخاء ً متٍشًا تانٌفاء  ,,ذهذىٍ أيً إىل األخٌاخ انهٌاذً مل

 صذٌقاذً إىل انذٌٍ أدثثريى ًأدثًٌَ  ,,احلٍاج احلهٌج ً احلشٌنح سزخ 

رمبا حتين انشىٌر أغصاهنا .. ًذصغز انثسًح ػهى فاه أصذاهبا .. ًال متهك األَهاص إال أٌ متكث دائزج .. ًخراياً 

ًذسٍم انؼرباخ ػهى انٌجذاٌ قثم انٌجناخ .. ًنكٍ ٌطم انهجز أخرياً مبسخ انذيٌع ػٍ انٌجناخ ًذزجغ انثسًح 

كم يٍ ذهقذه اهلل تزمحرو ًأصٍة  إىلكم يٍ ٌنرظز األيم ..  إىلًذصذٌ انشىٌر ًٌثقى األيم أىذي جيذي ىذا 

 تانسزطاٌ ًأقٌل ذلى " ًٌثقى األيم "

 انثادثح                                                                                    
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 شكٌخ وتقجيخٌ 
تؾف قو ومدايدتو لي في أبدأ تلرب لالرا  هلل يم وال يمى نعسو ويغ ؼ فزمو يمى ىدالتو و 

نافعا    إنجاز ىله الدراسة الستؾارعة  وأراؾ مؽ هللا سيحانو وتعالى أن مجعميا يسال  فالحا  ويمسا  
"ال يذكخ هللا، مغ ال الشيي ملسو هيلع هللا ىلص:  ويسال  بقؾس السرظ ى ملسو هيلع هللا ىلص رحسة لمعالس ؽ.وأفمي وأسمؼ يمى الحي ب 

 رواه أبػ داوود.يذكخ الشاس"  
فإنو مؽ دوايي سرورب ويرفاني بالجس ل أن أتقدم بخالص تلرب وتقدلرب واحترامي لمدكتؾرة 

يمى تكرميا وت زميا بالسؾافقة يمى ا تراع يمى رسالتي الستؾارعة  الدحار إسساعيلختام ال ارمة/ 
وإتاحة ال رفة لي لكي أرتؾب مؽ ليراتيا الؾاسعة  وقد كان لتؾا ياتيا ادثر الكي ر في إلراج ىله 
الدراسة بيله الرؾرة  فيي لؼ تيخل يميَّ طؾاس فترة ا يداد ليله الدراسة بؾقتيا ويمسيا  فميا مشي 

 هللا يشي ل ر الجماش. افجماى واالمتشانذلر يغ ؼ ال
 .بالذلر واالمتشان إلى يزؾب لجشة السشاقذة وأتقدمكسا 

 .مشاقذا  دالم  ا .................الدكتؾر/...  و مشاقذا  لارا ا   .....................الدكتؾر/ .

الي يائمتي  رفانكسا أتقدم بجمرل الذلر والع  ادطروحةيمى تكرميسا بقيؾس مشاقذة ىله 
 حقكؼ لؼأف  ان استظ ع الأمي ويستي وألؾتي أبي و بقرنيؼ ونؾاؾدىؼ حؾلي َأسَعد وأرتقي الللؽ الجس مة 

 وال مشو انيل اللب والعظاش الحب مداد دمتؼ لو ثقة  وحيا  ال حدؾني قد مشحتسل دوالؾت الدشد نتؼأ تلرا  
  اس ل الظيراوب الدكتؾر و الدكتؾر أنؾر العيادسة  إلىكسا أتقدم بخالص الذلر والتقدلر   تؾقفأ
يمي   الدكتؾرة مشؾر نجؼ وادستاذة يمرمةو  الدكتؾر ياطف اي ا   ادستاذ الدكتؾر رتاد مؾسىو 

دتيؼ آذان فكمسا تع رت واما قدمؾه لي مؽ يؾن في فترة إيداد ىله الرسالة وادستاذ ابراى ؼ حساد يمى 
 فكمسات الذلر ال تك ي بأن أوف لؼ حدؽ معاممتكؼ ويظائكؼ الالمحدودو فا  ة تدسع وتشرح وتؾا

 كؾنيا فتخرأ التي اامعتيبذلرب ويرفاني إلي كسا أتقدم  .فيارك هللا ف لؼ واماكؼ يشي ل ر الجماش
لسحلسي  رفانكسا أتقدم بجمرل الذلر والع  لػ السخمرة طاليتػ دوما سأكؾن و  الدراة ىله مشحتشي

مدتذ ى  مدتذ ى الذ اش و  والسؤسدات التي قسع بتظي ج اددوات ف يا   اتتذأدوات الدراسة  والسد
تلر مؤسدة العؾن وادمل ومؤسدة أرامي مقداد ومؽ السؤسدات الرنت دي والص باللكر الدكتؾر 

ات في بدسة أمل لسررى الدرطان يمى استقياليؼ الظ ب لي ويمى ت زميؼ بقيؾس تظي ج اددو 
  سيا "كؽ ل ر يؾن وسشد  فقدفدمقاتي  إلىمؤسداتيؼ فميؼ امرل الذلر .وكللػ تلرب ويرفاني 

 "مررؼ  رف قات الجشة نؾر 
ر ؼ تعييؼ تو الللؽ لسررى الدرطان اللب ت قدىؼ هللا برحس رفانكسا أتقدم بجمرل الذلر والع

 .ت اىؼ هللا ويافاىؼمشحؾني مؽ وقتيؼ لتظي ج أدوات الدراسة 

وأل را  أتؾاو بخالص تلرب وامتشاني لكل مؽ سايدني و تجعشي وتاركشي مؽ قررب أو مؽ 
 .ش في أثشاش فترة إيدادب لمدراسةلؾ بالدياو بع د 
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 لمجراسة العـام اإلشار: األول الفرل
 :مقجمة

لسرض الدرطان تأث رات عاىرة ول  ة  فقد لتعرض مررض الدرطان لغروع وأحداث 
. مسا لترك تيعاتو يمى مررى السررض يمى سمي ة أو امجاب ة أثار ليا تكؾن  رنسا  فعية 

 الدرطان كافة والس سا الموا ؽ ادك ر تأثرا  في القدرة يمى التؾافج مع السرض.

السيسة نغرا  لسا مسروا بو بالعدلد مؽ السراحل الش د ة  رعد مررى الدرطان مؽ ال ئات و 
ح ك مسر مررض الدرطان بتغ رات الررة في ح اتو والتي تشعل، آثارىا يمى مغاىر الشسؾ 

 الجدسي والعقمي واالاتسايي واالن عالي كافة.

ن مرض مؽ أمراض القرن اللب مر ب االندان في أب امبش الدرطا مرض معتير ح ك
مع لمل في الؾعائف  واللب لمرد  طي عي   ر لمخالما بذلل تكاثر وف  رحدثو    مؽ ادسو

لؾع الشاس كمسة الدرطان التي تكؾن مريية وتذ ر الى داش لظ ر فذل ادطياش في معرفة 
  .0صم  2012قؾاام ة   د ره واللب معتير فدمة لمسررض )أسيابو وت

متعددة في ح اتو سؾاش يمى ىله الردمة التي لتعرض ليا ال رد تؤثر يمى اؾانب 
ادفكار أو السذاير أو العالقات االاتساي ة أو الدمؾك أو الحالة اليدن ة أو الحالة الجدس ة. 

  .40م  ص0440)مشرؾر  

ذ أىؼ وأولى التظؾرات التي تيدأ يشد مررض الدرطان  إ ورعّد نسؾ ما بعد الردمة مؽ
  وت ك ر ا ندان وإدراكو لمحدث ىؾ اللب محدد طررقة لتمقى السررض لير فدمتو بالسرض

االستجابة لمسرض بشاش  يمى ليراتو ومعرفتو الدابقة يشيا. فإما أن ملؾن إدراكو لمسؾاقف مشظق ا  
ف لؾن لدمو استجابات مشظق ة  وإما أن ملؾن ت ك ره سمي ا  لؤدب إلى استجابات   ر مشظق ة. 

  نت جة الررا  مع دراة يال ة مؽ خيرةمؽ ذوب ال ابيإمجونسؾ ما بعد الردمة ىؾ تغ ر 
  .Sarah, 2011:52عروع الح اة الرعية )

ورعتيار معشااى الح اااة مااؽ الس اااى ؼ الش داا ة الحدل اة والتااي عياارت بذاالل وارااح فااي ايونااة 
الاااأل رة يمااى لااد رائااد العااالج بااالسعشى "ف لتااؾر فرانكاال" ل رسااؼ مااؽ لااالس ىاالا الس يااؾم ُبعاادا  ادلاادا  

م  2007 أبااؾ  مالااة ) ااااشت بااو الساادارس الش داا ة ادلاارى  مااؽ أبعاااد الذخراا ة يمااى لااالع مااا
فقااد قااام فرانكاال بتأفاا مو لس يااؾم معشااى الح اااة مذاا را  أن ا ندااان لاا ، مجاارد مؾاااؾد  . 265ص

السعشاى ماؽ  كياقي السؾاؾدات  لكؽ ىؾ مؾاؾد ولو معشى وىدع و امة  وردتظ ع أن لرسخ ىلا
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  بالسداااااؤول ة ل داااااتظ ع أن معااااا ه ورشجااااار ورحقاااااج أىدافاااااو السداااااتقيم ة وتاااااعؾر لاااااالس إرادة حااااارة
 . 30م  ص0200 )أبؾ اليدى 

ولؼ لمقى م يؾم نساؾ ماا بعاد الرادمة فاي يالقتاو بلال ماؽ معشاى الح ااة والتؾافاج المواااي 
اىتسام ك  ر الياح  ؽ ح ك تس مت ىاله الدراساة بأنياا رنظاع با ؽ الستغ ارات ال الثاة فاي ح اك أن 

يماااى حااااالت اليتااار كدراساااة أباااؾ ياااؽ ىاااله السؾراااؾيات طيقاااع تحااادثع  الداااابقةالدراساااات ماااؽ 
م  نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة 2015  العيادساااة )م  2011ودراساااة أباااؾ  اااالي )م  2016القسراااان )

وىشااااك دراساااات طيقاااع يماااى وأياااراض االراااظراب الش داااي لااادى الشاااازح ؽ فاااي مراكااام االلاااؾاش  
ارااااظراب مااااا بعااااد الراااادمة رنظااااع باااا ؽ م  2017ابااااع )مررااااى الداااارطان كدراسااااة بد دااااؾ وث

الجادلمي م  ادلؼ الش دي لدى مررى الدارطان   2016واسترات ج ات التعامل   دراسة بؾتالا )
لكؽ ىاله الدراساة ادولاى يماى حاد يماؼ الياح اة التاي م  طرا التك ف لسرض الدرطان   (2009

  .ورنظع ب ؽ الستغ رات ال الثة طيقع يمى الستموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ 

حااك ىااؾ أىس ااة ىااله الع شااة ح ااك  ليق ااام فااي ىاالا اومااؽ أىااؼ ادسااياب التااي دفعااع الياح ااة لم
أن ادسرة نؾاة السجتسع وأن الموا ؽ الحق قة ادك ر تأث را يمى بعزايسا الايعض   وكاللػ أىس اة 

ماؽ لاالس يسال الياح اة الحغاع تأث ر التؾافج في المواج اللب لؤثر يمى ن د ة ادسرة كلال   و 
يمااى مررااى الداارطان الستااموا ؽ يشااد عياار الساارض تياادأ ادزمااة باا ؽ الااموا ؽ ورختاال التؾافااج 
ورغيااار تاااأث ر ذلماااػ يماااى ادسااارة كلااال ف عااااني الساااررض معانااااة السااارض ومعانااااة الؾحااادة ويااادم 

فااي الااديؼ السداااندة مااؽ تااررػ ح اتااو   لكااؽ ىشاااك بعااض الحاااالت التااي أعياارت نسؾذاااا  رائعااا  
نقدمااو لسررااى الداارطان ىااؾ ىااؼ مااا مجااب أن والسداااندة لذااررػ ح اتيااا ووااادت الياح ااة أن مااؽ أ 

التؾافاج ن أ  ح اك يشد السارض وتحدلدا   في كل الغروع التؾافج الموااييمى ة الموا ؽ مدايد
لسا لو تأث ر يمى الش ، ول ض التؾتر الشات  يؽ  وتررلو مؽ الحااات ادساس ة لم رد الموااي

اذا اساتظا   متؾافقاا  ماع تاررلو  ورلاؾن ال ارد ماديؼ والسدااندة ماؽ تاررػ ح اتاول الذعؾر بالحاااة
وتقاادمؼ الااديؼ ومدااااندة  يمااى مسارساااة ح اتااو والتك ااف معياااا فااي اس ااع الغاااروع أن ملااؾن قااادرا  

 .ر في تحدؽ السررضتررلو ح اتو لسا لو مؽ التأث ر الش دي الكي 

ومعشاى تادرس نساؾ ماا بعاد الرادمة  التيوتعتير ىله الدراسة ادولى يمى حد يمؼ الياح ة 
الح اة ويالقتو باالتؾافج المواااي لادى مرراى الدارطان   نغارا  لشادرة ادبحااث التاي تحادثع ياؽ 

لك  ار  نسؾ ما بعد الردمة ح اك أن ىالا السراظمح حادلك ورسلاؽ أن تكاؾن ىاله الدراساة مراعاا  
 مؽ الياح  ؽ لالست ادة مشيا وتذج عيؼ يمى ممردا  مؽ الدراسات التي تتشاوس ىلا السؾرؾ  .
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أن مرظمح نسؾ ما بعد الردمة مرظمح  ومغ أىع الرعػبات التي واجيت الباحثة
ل و ك  را  في ادبحاث العرن ة لللػ قامع الياح ة بتراسة يدد مؽ إحدلك ولؼ لتؼ التظرا 

حرائ ات لسررى إال تؾاد لدليا  أن وزارة الرحةاشي ة ومؽ الرعؾنات أمزا  الدراسات اد
 ثؼ ومؽ أوال   السررى يمى لمتعرع أطؾس وايد وقع استغراا إلى أدىمسا  الدرطان الستموا ؽ

 الدراسة لع شة الؾفؾس في الرعؾنة  و معيؼ االستيانات وتعيئة لو االاتساي ة الحالة معرفة
 يشيا لشؾب مؽ ترسل كانع الحاالت أ مب ح ك  الستموا ؽ الدرطان مررى ي شة)

 إلىتعب السررى أثشاش السجيش لمسدتذ  ات مسا أدى كللػ و    العالج دلل لمسدتذ  ات
ىشاك بعض الحاالت التي رفزع تعيئة   و انتغار الياح ة وقع طؾرل حتى اكتسمع الع شة

  االستيانة  وىلا تدّيب في تقم ص حجؼ الع شة.
في تحدلد ك   ة تمقي السررض لمخير وتأث ره يمى  وانصالقًا مغ أىسية ىحا السػضػع

بعدىا ومؾااية  التؾافج الموااي  وقدرتو يمى ك ف مريح م يؾم معشى الح اه لدموح اتو و 
تأتي ىله الدراسة لسعرفة يالقة نسؾ ما وتتيع ىله الدراسة مشي  الؾف ي التحم مي و السرض  

 لدى مررى الدرطان بقظا   مة. بالتؾافج المواايبعد الردمة ومعشى الح اة 
 مذكمة الجراسة:

مؽ لالس يسل الياح ة والمرارات الستكررة لقدؼ ادورام والدم في مدتذ ى الرنت دي 
حك لتدم م الزؾش يمى وادت الياح ة حااة ماسة لس ل ىلا اليحك ح ك تؼ تؾا و ىلا الي

تررحة ميسة في مجتسعشا  أال وىؼ مررى الدرطان الستموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ   ح ك 
السعاناة الجددمة  السعاناة الش د ة   الشغرة السدتقيم ة ال ار ة  عروع السرض الرعية 
 لمموا ؽ  ىله السررض تدور في أفج كل مررض   بالر ؼ أنشي وادت التالع في الت ك ر مؽ

تخص يلر  وذلػ بالتالع الشغر وال كر وال قافة وواؾد الديؼ والسداندة مؽ الموج والؾاز  
الدلشي أمزا  ميؼ وامسان ال رد بالقزاش والقدر  ولعل الجدلر باللكر أن لتؼ االىتسام بسؾرؾ  

مع قدرة الموا ؽ يمى التؾافج حدلك ندي ا  أال وىؾ نسؾ ما بعد الردمة ورنظو بسعشى الح اة و 
السرض   ح ك أن معغؼ الدراسات تكمسع يؽ مررى الدرطان بذلل يام وىلا الدراسة 
تحدثع يؽ الموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ   ومعغؼ الدراسات تكرس ايؾدىا لمكذف يؽ الدمي ات 
ب شسا نسؾ ما بعد الردمة ليحك يؽ االمجاب ات التي مسلؽ أن مجش يا ال رد بعد تعررو 

ه ادمؾر أثارت اىتسام وفزؾس الياح ة لمت ك ر في ىله الدراسة دحداث فادمة كل م ل ىل
 لمتعرع يمى تمػ العالقة السرتيظة بيعض الستغ رات التي تشاولتيا في ىله الدراسة.
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 تتحجد مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ التداؤالت التالية :

 ؟ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ما مدتؾى نسؾ .0

 معشى الح اه  لدى مررى الدرطان؟ مدتؾى ما  .0

 ؟لتؾافج الموااي لدى مررى الدرطانما مدتؾى ا .7

 لدى مررى الدرطان؟التؾافج الموااي معشى الح اة و ما العالقة ب ؽ نسؾ ما بعد الردمة و  ..
عمى لدى مررى الدرطان تُ  نسؾ ما بعد الردمة في إحرائ ةىل تؾاد فروا ذات داللة  .0

مدة السرض  يدد ادط اس  يدد سشؾات    العسل رالجش،  العس: )لمستغ رات التال ة
 ؟  الدلؽ  السدتؾى التعم سي السدتؾى االقترادب المواج  نؾ  السرض 

  العسل  رلجش،  العسا) ة تعمى الى:معشى الح افي  إحرائ ةىل تؾاد فروا ذات داللة   .0
ؾى االقترادب  مدة السرض  يدد ادط اس  يدد سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدت

 ؟في قظا   مة  الدرطان مررى لدى الدلؽ  السدتؾى التعم سي 

  رالجش،  العس) :تعمى الى  في التؾافج الموااي إحرائ ةىل تؾاد فروا ذات داللة  .3
العسل  مدة السرض  يدد ادط اس  يدد سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى 

 ؟  مة قظا  في الدرطان مررى لدى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى التعم سي 
  :فخوض الجراسة

معشى و نسؾ ما بعد الردمة  ) α<0.05)دالة احرائ ا  يشد مدتؾى داللة تؾاد يالقة  -0
 الدرطان.لدى مررى لتؾافج الموااي واالح اة 

نسؾ ما بعد الردمة لدى  في  ) α<0.05)ا  يشد مدتؾى داللة إحرائ  الةدال تؾاد فروا  -0
  العسل  مدة السرض  يدد سر)الجش،  الع :تعمى لمستغ رات التال ة مررى الدرطان

ادط اس  يدد سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى 
 .التعم سي 

معشى الح اه لدى مررى في  ) α<0.05)دالة احرائ ا  يشد مدتؾى داللة ال تؾاد فروا  -7
  العسل  مدة السرض  يدد ادط اس  رالجش،  العس: )تعمى لمستغ رات التال ة  الدرطان

 .يدد سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى التعم سي 
لتؾافج الموااي لدى في ا ) α<0.05)دالة احرائ ا  يشد مدتؾى داللة ال تؾاد فروا  -.

  العسل  مدة السرض  يدد رالجش،  العس) :تعمى لمستغ رات التال ة  مررى الدرطان
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ادط اس  يدد سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى 
 .التعم سي 

 أىجاف الجراسـة:

 تيجف ىحه الجراسة إلى ما يمي :
لدى مررى  ومعشى الح اة والتؾافج الموااي التعرع يمى مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة -1

 الدرطان في قظا   مة.

العالقة ب ؽ نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة والتؾافج الموااي لدى مررى  يمىالتعرع  -2
 الدرطان في قظا   مة .

لدى مررى  في نسؾ ما بعد الردمةذات داللة احرائ ة  فروا  التعرع يمى واؾد  -3
  العسل  مدة السرض  يدد ر) الجش،  العس :ات التال ة ستغ ر معمى لوالتي تُ الدرطان 

سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى ادط اس  يدد 
 .التعم سي 

والتي لدى مررى الدرطان في معشى الح اة ذات داللة احرائ ة فروا التعرع يمى واؾد  -4
  العسل  مدة السرض  يدد ادط اس  يدد سشؾات رالجش،  العس) :ات ستغ ر معمى لتُ 

 .االقترادب  الدلؽ  السدتؾى التعم سي المواج  نؾ  السرض  السدتؾى 

 لدى مررى الدرطان في التؾافج المواايالتعرع يمى واؾد فروا ذات داللة احرائ ة  -5
  العسل  مدة السرض  يدد ادط اس  يدد ر) الجش،  العس :ات التال ةستغ ر معمى لوالتي تُ 

 .التعم سي سشؾات المواج  نؾ  السرض  السدتؾى االقترادب  الدلؽ  السدتؾى 
 أىسية الجراسة:

 تتزح أىس ة الدراسة الشغررة والتظي ق ة في التالي:
 :األىسية الشطخية 

ة  التي تدرس نسؾ ما بعد تشُيع أىس ة ىله الدراسة كؾُنيا الدراسة ادولى يمى حد يمؼ الياح  -0
 التؾافج الموااي لدى مررى في قظا   مة.يالقتيسا بمعشى الح اة و و الردمة 

شدرة ادبحاث العرن ة التي تشاولع ىلا لسد ال جؾة العمس ة في ادبحاث العرن ة  نغرا   -0
 السؾرؾ  يمى حد يمؼ الياح ة.

ىله الدراسة ليشة بشاش ُتديؼ في تذج ع الياح  ؽ يمى ممرد مؽ الدراسات  مسلؽ أن تكؾن  -7
 .بعد الردمةالتي تتشاوس نسؾ ما 



 

3 
 

 :األىسية التصبيقية 
 .برام  إرتادمة لسدايدة مررى الدرطان ة ادلرائ  ؽ الش د  ؽ في ورعُت  د ىله الدراس -0
نتاااائ  ىاااله الدراساااة السؤسداااات ادىم اااة والحلؾم اااة السعش اااة التاااي تياااتؼ بتقااادمؼ لااادمات ُت  اااد  -0

 لسررى الدرطان.

نتائ  ىله الدراسة قد تدااىؼ فاي تؾا او أنغاار وزارة الراحة بذاأن تع ا ؽ ألراائ  ؽ ن دا ؽ  -7
 ال ئة وورع اليرام  وتقدمؼ الخدمات الش د ة ليؼ.لسدايدة تمػ 

العمس ة  مؽ لالس االست ادة مؽ نتائ   ادبحاثقد ُتديؼ ىله الدراسة الظالب الُسقيم ؽ يمى  -.
 وتؾف ات ومقترحات ىله الدراسة.

ت  د الستخررا ؽ والسيتسا ؽ فاي ىالا السجااس ساؾاش السؤسداات الترنؾراة أو السراكام العمس اة  -0
والش داا ة  ا رتااادمةاااال ورااع لظاام ورسااؼ الد اسااات التااي تقاادم الخاادمات  والجامع ااة مااؽ

لمتخ  ااااف مااااؽ نسااااؾ مااااا بعااااد الراااادمة لاااادى مررااااى الداااارطان وديسيااااؼ ن داااا ا  وااتساي ااااا  
 ومداندتيؼ.
 حجود الجراسة:

  .م0203 – م0200: تؼ إاراش ىله الدراسة في العام )الحج الدماني -0
الدراسة في مدتذ ى الرنت دي  مدتذ ى الذ اش  : تؼ تظي ج أدوات الحج السكاني -0

 بدسة أمل لسررى الدرطان.  اسع ة العؾن وادمل السدتذ ى ادوروني  اسع ة

  مؽ اللكؾر  022)  مؽ مررى الدرطان الستموا ؽ مؽ الجشد ؽ003: )الحج البذخي  -7
   إناث.003)

يالقتو و الح اة نسؾ ما بعد الردمة ومعشى لتس ل في معرفة مدتؾى : الحج السػضػعي -.
 .لدى مررى الدرطان في قظا   مة التؾافج المواايب

 :مرصمحات الجراسة

 معرفو ت دمذي وكاليؾن الرجمة ما بعج  نسػTedeschi & Calhoun حالة تغ  ر بأنيا :
أدت  ونسؾ ن دي إمجابي لألفراد الللؽ تعررؾا لخيرات وأحداث فادمة لالس فترة ح اتيؼ 

تخر تيؼ يمى السدتؾى الذخري مؽ لالس نغرتيؼ دن ديؼ ويمى لتغ ر الرب بجؾانب 
مدتؾى يالقاتيؼ بايلررؽ ويمى مدتؾى نغرتيؼ لمح اة كلل. ورز ف بأنو : " تظؾر ونسؾ 

  .Tedeschi & Calhoun 2004 ,4ن دي إمجابي تامل بجؾانب الذخر ة". )
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ؾر االمجابي مذسل اس ع بأنو الشسؾ والتظ :احثة نسػ ما بعج الرجمة إجخائياً وتعخف الب
 إااباتوأنو الدراة التي محرل يم يا أفراد ي شة الدراسة لالس اس ع  اؾانب الذخر ة   كسا 
 يمى مق اس نسؾ ما بعد الردمة.

  معشى الحياة: 

 عوادىادامجسؾية استجابات ال رد ا مجاب ة أو الدمي ة نحؾ الح ااة بأبعادىاا السختم اة ىؾ 
بأىس تيااا وق ستيااا   إحداسااووااللتمامااات التااي لمتاامم بيااا ال اارد فااي ح اتااو بلافااة مجاالتيااا  وماادى 

    وقدرتااااااااااااااو يمااااااااااااااى تحساااااااااااااال السدااااااااااااااؤول ةمتحاااااااااااااارك بإمجاب ااااااااااااااة نحااااااااااااااؾ تحق قياااااااااااااااودافع تااااااااااااااو ل
  .027م  ص2010  ادب ض)

ــ ــاً و الباحثــة وتعخف ىااؾ حالااة مدااعى االندااان لمؾفااؾس ال يااا   لتزاا ي يمااى ح اتااو : إجخائي
أفاراد ي شاة الدراساة أناو الدرااة التاي محرال يم ياا معشى ومعشى مدتحج العا ه ماؽ أاماو   كساا 

 .في التيار معشى الح اة

 التػافق الدواجي: 

فكرب وق سي ووااداني واشداي  وت ارا  إتيا ىؾ حالة وادان ة تعل، ما مجده الموج مؽ 
باا ؽ الت اياال الموااااي والتؾافااج الموااااي ح ااك أن الت اياال الموااااي معشااي التااأث ر الستيااادس باا ؽ 
الموا ؽ ح ك لترتب سمؾك كم يساا يماى سامؾك الاموج ايلار ما ال  مالحاز سامؾك زواتاو ور يساو 

  ..0.م  ص0220 ن وردتج ب لو بدمؾك آلر وىللا فالعسم ة متيادلة مدتسرة. )رسال
ىاؾ تاعؾر كال ماؽ الظارف ؽ بالرراا باالنداجام : إجخائيـاً  التػافـق الدواجـيوتعخف الباحثة 

والسؾدة والرحسة الستيادلة لكالىسا والذعؾر بالررا والدعادة واالت ااا فاي ح ااتيؼ الموا اة والقادرة 
أفااراد  محراال يم ياااأنااو الدراااة التااي يمااى التعاماال الشااااح مااع مذاالالت الح اااة الموا ااة   كسااا 

 التؾافج الموااي. التيارفي  ي شة الدراسة

 
 



 

 
 
 
 

 الفرل الثاني .7
 اإلشـار الشطـخي لمجراسة
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 لمجراسة الشطـخي  اإلشـار: الثاني الفرل
 تسييج:

مستغ رات ال الثة التي تتكمؼ السشظمج الشغرب ل يؽال رل الحدلك تتشاوس الياح ة في ىلا 
كللػ     التؾافج الموااي  ومعشى الح اة نسؾ ما بعد الردمة  ) وىي كالتالي الدراسة يشيا

احرائ ات وزارة و  الستموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ مررى الدرطاني شة الدراسة وىؼ الحدلك يؽ 
السؾرؾيات كل يمى شيا لمتحدلد الدق ج ليلا ذلػ في محاولة مالرحة ليؼ في الدشؾات ادل رة 

بذيش مؽ الت ر ل والتحم ل وستعرض الياح ة ىله السؾرؾيات كل في ميحك تيعا   حده
 .طار الشغرب مؽ واية نغر الياح ةيشؾان الدراسة ورمى ذلػ تعق ب يمى اال لترت ييا في

 السبحث األول
  rowthG ostromanticPنسػ ما بعج الرجمة  

 مقجمة:

تتشاوس الياح ة في ىلا السيحك السشظمج الشغرب لس يؾم نسؾ ما بعد الردمة  وذلػ في 
محاولة مشيا لمتحدلد الدق ج ليلا السرظمح وأبعاده   ح ك أن مرظمح نسؾ ما بعد الردمة ىؾ 

  ب شسا انتذر في الدراسات اداشي ة إل و ك  را  في الدراسات العرن ةمرظمح حدلك لؼ لتظرا 
ر  ح ك تؼ التظرا بذيش التحم ل والتؾر ح ليعض الس اى ؼ ادساس ة التي ركمت بذلل كي 

يمى مؾرؾ  نسؾ ما بعد الردمة مؽ لالس يرض م يؾم نسؾ ما بعد الردمة واللب مقرد بو 
بشاش مؽ التغ ر ا مجابي الش دي اللب محدث نت جة تعرض السرش لررا  مع حالة فعية لمغامة  

ا ة في ح اتو  ف حدث التعاطف وادل ة مع ايلررؽ  وُرحدث أدوار  ح ك لتجو نحؾ ا مجاب 
 Posttraumatic Growth" نسؾ ما بعد الردمة ااتساي ة ادلدة  ح ك أن مرظمح

م يؾم نسؾ ما  إلى  وتؼ التظرا ا مجابيمرظمح بح ي ادلد وررتيم ارتياطا  وث قا  بعمؼ الش ، 
  أركان التظؾر الشغرب لعمؼ الش ، ا مجابي بعد الردمة  التظؾر التاررخي لعمؼ الش ،

  العؾامل السرتيظة بشسؾ ما الللؽ مظؾرون نسؾ ما بعد الردمة   استرات ج ات ادفرادا مجابي
الرعية التي معذ يا أبشاش تعيشا ال مدظ شي مؽ حروب متتال ة  ادورا وفي عل  بعد الردمة.

معرر ؽ لمسعاناة الش د ة والخيرات الرادمة  وال ودمار تامل مجعل لدلشا يددا كي را  مؽ الشاس 
مررى الدرطان بش ، الدراة  فال تؤثر الردمة الش د ة يمى  وتأث رىاتكؾن ىله السعاناة واحدة 

اس ع الشاس بظررقة واحدة  إذ معتسد ذلػ يمى قدرة وتحسل ال رد وفالبتو الش د ة  وكللػ 
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وتق  ؼ ادفراد وت د رىا  العسر  الشز   الذخر ة  ل رد وقدرتو يمى ادراك وفيؼ مج بت ك ر التع
  .92ص  م0220 و  رىا )ثابع  .اتسايي  ومدى االلتمام الدلشيالخيرات الدابقة  الديؼ اال

تااؤدب  ونجااد أن الراادمات وادزمااات الش داا ة لاا ، بالزاارورة أن تكااؾن   اار مر ؾنااة فقااد
  وقاد وتراقميا وتشساي ليارات ال اردذخرا ة تظاؾر ونساؾ ونزا  بال إلاىبعض ادحداث الرعية 

دلتذي"  وقرد بو: الشسؾ  فاغ ىلا السرظمح أستاذ يمؼ الش ، بجامعة نؾرث كارول شا "ررتذارد
  .Tedeschi & Calhoun, 2004, p.4)ا مجابي والذامل بجؾانب الذخر ةوالتظؾر الش دي 

 :Posttraumatic Growth أواًل: مفيػم نسػ ما بعج الرجمة

  ت دمذي وكاليؾن معرفوTedeschi & Calhoun (4:2004 بأنيا : حالة تغ  ر ونسؾ  
أدت لتغ ر  ن دي إمجابي لألفراد الللؽ تعررؾا لخيرات وأحداث فادمة لالس فترة ح اتيؼ 

الرب بجؾانب تخر تيؼ يمى السدتؾى الذخري مؽ لالس نغرتيؼ دن ديؼ ويمى مدتؾى 
 دي تظؾر ونسؾ نلمح اة كلل. ورز ف بأنو: " ى نغرتيؼيالقاتيؼ بايلررؽ ويمى مدتؾ 

  .Tedeschi & Calhoun, 2004, p.4) إمجابي تامل بجؾانب الذخر ة"

 " معرفوSarah (2011) أنو: تغ ر إمجابي مؽ ذوب الخيرة  نت جة الررا  مع دراة يال ة "
نة مؽ عروع الح اة الرعية  ورز ف بأنو: كل يسم ة ونت جة التغ ر ا مجابي بعد تجر 

 الح اة السؤلسة.

 " معرفو Richard & other(2014 أنو: تجرنة التغ  ر والشسؾ والتظؾر ا مجابي اللب " 
  ورتجمى ذلػ مؽ لالس مجسؾية مع أزمات الح اة الرعية والسؤلسةمحدث نت جة الررا  

متشؾية مؽ الظرا بسا في ذلػ زرادة التقدلر لمح اة في العالقات العامة ب ؽ ادتخاص  
ا  ولدمو تعؾر متمالد مؽ قؾة الذخر ة  ولدمو تغ ر في  ورريح ال رد أك ر ورؾح 

 ادولؾرات  وعيؾر ح اة واؾدمة وروح ة أك ر ثراش .

يمى مق اس  إااباتوبأنو الدراة التي محرل يم يا الس حؾص لالس  وتعخفو الباحثة:
 نسؾ ما بعد الردمة اللب ستدتخدمو في الدراسة.

مؽ لالس التعرر ات التي ذكرتيا سابقا   أن نسؾ ما بعد الردمة لتس ل  واستشتجع الياح ة
في الشسؾ والشز  والتغ  ر والتظؾر ا مجابي اللب قد مغير يمى ال رد بعد تعررو لمردمات 

ي قد الش د ة السختم ة. ح ك أن الردمات وادحداث الرعية ليا اانييا ايلر ا مجابي  في
  وتؤدب إلى تغ  رات إمجاب ة لدليؼ  كسا أنيا تمرد مؽ قدرتيؼ يمى يؼتقؾب ادفراد وتشسي ليرات

 الرسؾد أمام السرايب التي قد لؾاايؾنيا.
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 Posttraumaticور ااارا العدلاااد ماااؽ اليااااح  ؽ بااا ؽ مراااظمح "نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة 

Growth ومرااااظمح "السرونااااة الش داااا ة "Psychological Resilienceح ااااك أن نسااااؾ   " 
 بالذخراااااا ة  ورشاااااات  يااااااؽ تعاااااارض ال اااااارد  ا مجااااااابيوالشسااااااؾ  ة ىااااااؾ التظااااااؾرمااااااا بعااااااد الراااااادم 

  فياااي   أماااا السروناااة الش دااا ة Connor & Davidson, 2003, p.78) لخيااارة فاااادمة
 ساااسة ماااؽ ساااسات تخرااا ة ال ااارد ويسم اااة تؾافاااج ا ااادة ومؾااياااة إمجاب اااة لمذااادائد التاااي لؾاايياااا 

  .6ص م 2012)تقؾرة   اليذر

الش ، ا مجابي" والتي مقرد بيا الدسات ا مجاب ة وزرادة  وقد أتارت دراسات "يمؼ
سعادة ا ندان وك اشتو ورراه يؽ ح اتو؛ ورذ ر الياح  ؽ أن "نسؾ ما بعد الردمة" أك ر 
ت ؾيا  لدى ادفراد الللؽ تعررؾا لردمات مؽ ارظرابات ما بعد الردمة  وررى العمساش أن 

 دمة ىسا ادساس.الشسؾ والتغ  ر ا مجابي لم رد بعد الر

وال معشي ىلا التقم ل مؽ لظؾرة الزغؾط والقمج واالكتئاب التي لتعرض ليا ا ندان بعد 
الردمة  وال تجعمشا بالظيع ندتي ؽ بسعاناتو  ولكؽ مع ادلل بع ؽ االيتيار ادررار الدمي ة  

ا الجؾانب ا مجاب ة )يظا هللا    . 00000   م2011يم شا ىشا أن نرى أمز 

رى الياح  ؽ أن نسؾ ما بعد الردمة  ىؾ ذلػ الذعؾر بأن ا ندان قد ازداد حلسة و و ل
ا ازداد  فيسا  لمح اة بعد تعررو ليله الردمة  وتظؾرت ح اتو بعد حدوثيا  فك  ر ا ما نرى أناس 
 تقدلرىؼ لمح اة بعد نجاتيؼ مؽ حادث مروا بو  أو مؽ قرروا االلتمام أو تغ  ر أفكارىؼ بعد ت ائيؼ

ذاقؾا بأن ديؼ مرارة  مؽ مرض قاتل  أو ىؤالش الللؽ وىيؾا ح اتيؼ لسدايدة ايلررؽ بعد أن
 . 52م  ص0200  السمرويىالسعاناة )

أن ادتخاص تت اوت في قدرتيؼ يمى تحسل الردمات فسشيؼ مؽ مدتظ ع  وتخى الباحثة
يمى  إفرارهأن لتجاوز ىله ادزمات وال تقف العقيات والرعؾنات يائقا  أمامو بل تمرد مؽ 

 السؾافمة ومشيؼ مؽ لرى أن ىله الردمات يائج تجعل الح اة تتؾقف مؽ واية نغرىؼ .

لردمة ال لتيعيا ارظراب لمح اة بالزرورة  بل وررى يمساش يمؼ الش ، ا مجابي  أن ا
مسلؽ لمسحشة أن تكؾن مشحة  أو كسا مقاس: "مؽ االبتالشات ما مجعمػ أك ر قؾة"  فيشاك بعض 
الشاس تشيار ح اتيؼ يشدما لتعررؾن لسر ية وىشاك العل، قد ُمحدث ليؼ ارتقاش  ن د  ا وروح  ا 

مسانا  بقؾلو تعالى إورحتديؾن أارىؼ يمى هللا  يغ سة فيشاك مؽ لتعررؾن البتالشات .بذلل ما
اِبِخيغَ  ِخ الرَّ َغ اأَلَمَػاِل واألنُفِذ والثََّسَخاِت وَبذِّ َغ اْلَخػْف واْلُجػِع وَنْقٍز مِّ  وَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء مِّ

  .155: )سؾرة اليقرة
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واني ج مرظمح نسؾ ما بعد الردمة يؽ يمؼ الش ، ا مجابي واللب لركم يمى الجؾانب 
ىؾ الدراسة : "Positive psy- chologyا مجاب ة في الذخر ة  ورقرد بعمؼ الش ، ا مجابي 

العسم ة ذات الظي عة الشغررة والتظي ق ة لمخيرات ا مجاب ة  ولمخراس أو الدسات الذخر ة 
اب ة  ولمسؤسدات الش د ة واالاتساي ة التي تعسل يمى ت د ر وتشس ة ىله الخيرات ال ردمة ا مج

والخراس واالرتقاش بيا  لخمج إندان ذب تخر ة فعالة ومؤثرة  تيتؼ با رافة إلى ما ىؾ 
 .ؽ  بسا لشيغي أن ملؾن"كائ

التؾع اف   فاإن أبارز مؾراؾيات ىالا العماؼ ىاؾ فق ا ليالا الس ياؾمو   (2006) الريؾةررى و 
اا ن دا  ا لتحسال ماؽ ادييااش الش دا ة ماا ال  -الكامل وال عاس لساا مسمكاو ال ارد  حتاى لاؾ كاان مررز 

ماؽ  مؽ ميارات وقدرات ولراس تخرا ة  بح اك ال لاتسلؽ فحداب -تدتظ ع أن تحسمو الجياس
الااتخمص مااؽ مررااو الش دااي أو الجدااسي أو كم يسااا  باال لااتسلؽ كااللػ مااؽ تظااؾرر ح اااة ممؤىااا 

اااااااا لش داااااااو ول لاااااااررؽبساااااااا مذااااااايع ذاتاااااااو  ورحققياااااااا  ورلاااااااؾ  والداااااااعادة وا نجاااااااازالرراااااااا    "ن نافع 
  .  21ص م 2006)الريؾة  

أن ىشاك فجؾة بح  ة في يمؼ الش ، ا مجابي ح ك بات ىلا السرظمح  وتخى الباحثة
  مسا دفعيا إلى ت ع ل ىلا الجانب  ة العرن ة وال مدظ ش ة بذلل لاصنادرا  في الحقؾس اليح 

والتظرا لسرظمح حدلك كسرظمح نسؾ ما بعد الردمة ورنظو بستغ رات الدراسة  وإلزايو 
  مررض الدرطان اللب ياني مؽ السرضل ق ، حجؼ التغ رات ا مجاب ة التي قد تغير يمى 

ا الدؤاس مؽ يمى ىل ا اابةفيل لدى مررض الدرطان نسؾ ما بعد الردمة؟! فدشتعرع يمى 
 لالس نتائ  ىله الدراسة.

 ثانيًا: التصػر التاريخي لعمع الشفذ اإليجابي:

ن ا ندان كسخماؾا إن أقدم الجلور التاررخ ة لعمؼ الش ، ا مجابي تكسؽ في فكرة م ادىا أ
  دون أن ملاؾن اة اادة حدشة تحقج لو كل طسؾحاتاوونمس إلى ادرض ل ع ه ح  كررؼ كرمو هللا

حداب ايلررؽ  ومؽ ثؼ أفيح اليحك يؽ ىله الح اة الكررسة أحد أبرز ادسئمة التي ذلػ يمى 
 تتردب لإلاابة يشيا اددمان الدساورة واس ع أنؾا  ال مد ات بعد ذلػ .

وحااوس ا نداان بسختمااف ثقافاتاو وحزاااراتو أن مرال إلااى ا ااباة الرااح حة ليالا الدااؤاس 
 وىؾ: ك ف نع ه ح اة كررسة سع دة؟

أن فاااي يرااار الشيزاااة برااا ة ياماااة  وفاااي القااارون ال اااامؽ يذااار والتاساااع يذااار  ونجاااد
ىافاااات دلش اااة اياااؾد سااايقتيا إر  ا مجاااابيوالعذاااررؽ بعاااد عياااؾر يماااؼ الاااش ، كاناااع لعماااؼ الاااش ، 
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  وعاال الحاااس يمااى ىاالا السشااؾاس بح ااك كااان لاارى بعااض ال قياااش أن وفمداا  ة لافااة فااي يراار
القم اال وا نتاااج وا نجاااز والتاادلؽ ويساال الرااالحات  الح اااة الدااع دة تكسااؽ فااي القشايااة والررااا ب

ب شساااا لااارى ال السااا ة أن الداااعادة تكساااؽ فاااي معرفاااة الحق قاااة حدسااا  ا  أو فكرر اااا  أو فاااي ا تااايا  
السادب  أو في ا تيا  الش دي  إلى أن عير يمؼ الش ، في أوالر القارن التاساع يذار  ونادأت 

  وقاّدم مالاىب ومادارس كالتحم ال الش داي والداامؾك ة تغيار إساياماتو الحق ق اة فاي القارن العذاررؽ
واليشائ ااة السعرف ااة  وا ندااان ة الؾاؾدمااة  والغاىررات ااة  وطرحااع ت داا رات ن داا ة لمح اااة الدااع دة 

 .ررسة والخيرة ا ندان ة بذلل يامالك

وىشاك مردر ثاني لعمؼ الش ، ا مجابي وىؾ إسيامات بعض فارو  يماؼ الاش ، ادساسا ة 
كاناع أىاؼ ىاله ا سايامات تتس ال ق ة في تذل ل تراكؼ ال بأس بو انظماج مشاو ىالا العماؼ  و والتظي 

: " أيساس س جسؾند فرورد وآرائو حؾس ميدأ الدرور )الملة أو الستعة   وأفكار كارس لؾن  حؾس في
ميدأ الكساس الذخري والروحي  وتشغ ر آدلر حؾس الجياد أو الك اح ال ردب السدفؾ  باىتساماات 

اا و  م ؾس ااتساي ة  وأيساس فرانكل في اليحك يؽ السعشى في عال أساؾأ عاروع الح ااة حمن اا وىس 
 . Lope, 2002, p.223  &Snyderوكآبة" )

أما السردر ال الك  ف تس ل في إسيامات يمؼ الش ، ا نداني  وىي ا سيامات التي 
ة الخيرات ا ندان ة بمؾرت واية الشغر ادساس ة ليلا العمؼ في اليحك يؽ اللات وأىس 

ا مجاب ة في الح اظ يمى ا ندان ووقالتو مؽ ا فابة باالرظرابات الش د ة وادمراض 
 دس ة  وتشذ م اياز السشاية لدمو.الج

أما السردر التاررخي الرابع  فيؾ تظؾر حدلك إلى حد كي ر بمغة يمؼ التاررخ  ورتس ل 
  وىي يالسة مؽ العمساش الللؽ يافروا كارس لرائع اللب أفدرتو "مارب ااىؾدا"في الكتاب ا

روارز وأبراىؼ ماسمؾ  وىؾ كتاب الس اى ؼ السعافرة لمرحة الش د ة ا مجاب ة  وىؾ كتاب مس ل 
دراسة حالة حق ق ة دس، ال يؼ العمسي لمتشع ؼ الش دي ول ، مجرد   اب الكرب الش دي 

ؤرة العمس ة التي طرحتيا مارب ىي إحدى والسعاناة مشو  وقد ايترع ليترسؾن وس م جسان أن الر 
 الميشات ادساس ة في حركة تأس ، يمؼ الش ، ا مجابي حتى ال ؾم ومدتقيال .

ولتاما  السردر الخام،  وىؾ مردر تاررخي معافر  ف تس ل في أيساس االستذارة 
 اى ؼ يمؼ الش د ة وي اداتيا  وكان مؽ طم عة الياح  ؽ الللؽ طيقؾا م اى ؼ أقرب ما تكؾن لس

الش ، ا مجابي في برام  الؾقامة التي تشظمج مؽ نغررات العاف ة أو التستع بالرحة ا مجاب ة  
أم اس أليي  وكؾرؽ  با رافة إلي ىالم وزمالئو الللؽ ورعؾا أسال ب يالا ة وطؾروىا  لكي 
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الذخر ة تدايد الحاالت السرر ة يمى التخمص مؽ السعاناة الش د ة  با رافة إلي تشس ة 
ا يمى تس ميؼ  ا سعداش أك اش ايتساد  ا مجاب ة التي تق يؼ مؽ االنتكاس  وتجعل مشيؼ أتخاف 
لق سيؼ ا مجاب ة  وتظؾرر ك اشتيؼ اللات ة  وتحد ؽ نؾي ة ح اتيؼ  وتؾع ف أسال ب ت ك رىؼ 

 . 32-21صص  م 2006ا مجاب ة الت اؤل ة )الريؾة  

  مؽ ا فادة التي مسلؽ أن لتؾفل إل يا ادتخاص مؽ وقد حدد يمساش الّش ، ثالثة أنؾا 
وزمالئو الللؽ تؾفمؾا إلى ذلػ بعد دراسة  "AFFECK" لالس تعامميؼ مع الردمات ومشيؼ

 لو يمى يدد مؽ ادتخاص الللؽ تعررؾا دزمة قمي ة ح ك تؼ مالحغة ايتي:
 .تغ  ر ا مجابي في الذخر ة 
  ايلررؽ.االتجاه ا مجابي في العالقة مع 
  .تغ  ر ا مجابي في فمد ة الح اة 

إذ أن استخالص العير مؽ ي ه أزمات الح اة والردمات  قد ملؾن ليا دور ىام في 
 . AFFECK, 1996"نسؾ الذخر ة  وكللػ التظؾر في ميارات التعامل والّتك ف وفقا  لاا"

 أن إلىأتار ف يا  1997وزمالؤه يام  "MCMILEN" وفي دراسة ألرى واد
ادتخاص الللؽ مدت  دون مؽ الكؾارث والردمات مدتظ عؾن التخمص مؽ ارظراب ما بعد 

  بح ك لتالتى االرظراب مع الؾقع  أما الللؽ ال مدت  دون مؽ الردمة؛ "PTSDالردمة "
فإن االرظراب السلكؾر سؾع مدتسر لدليؼ ولدشؾات طؾرمة  بح ك مالَحز أن مؽ لدمو القدرة 

وة الح اة وفعؾناتيا ملؾن أك ر إفادة مؽ الّتجارب  ورتحقج الشسؾ في يمى الّتك ف مع حال
تخر تو  وىلا ادمر متعمج بدسات تخر ة يدلدة كان الّذخص قيل الحؾادث العد رة 
الس اائة قد كّؾنيا يير تشذئتو الدابقة لتمػ ادحداث  مؽ م ل تحق ج ق سة للاتو مؽ كؾنيا نسع 

 رادة في ن ل طسؾحاتو  ح ك مجب التشؾرو أن الدمؾك يمى لدمو دوافع ا دة لتحق ج فعل ا
الدوام مدفؾ  بدافع  سؾاش كان ىلا الدافع بالدمب وا مجاب تيعا  لعمؼ الّش ، ا مجابي اللب معد 
مؽ أحدث ال رو  الّش د ة في ايونة ادل رة  مؽ كؾنو ال ر  الستخرص بتح  م الّتك ف 

  .228ص م 2013ك )مرس مشا  والسؾاشمة مع مذلالت العرر الحدل
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 ثالثًا: أركان الترػر الشطخي لعمع الشفذ اإليجابي: 

 .The pleasant lifeالح اة الدع دة الدارة  .0

 .The engaged life الح اة الشذظة الس سرة ال عالة الدؤونة )االنذغاس أو اللونان ا مجابي  .0

 .The meaningful lifeالح اة ا مجاب ة ذات السعشى  .7

ا  يادة الحدابات والؾفؾس تديب الردمة معاناة وألؼ ن دي قد   لكشيا قد تكؾن دافع 
ك ر رق  ا وفالبة  لدراة أيمى مؽ الشز  والشسؾ واالرتقاش الش دي  ف خرج السرش مؽ السذلمة أ

  .31ص م 2006)الريؾة   مسا كان قيميا
 :رابعًا: العػامل السؤثخة في مخحمة نسػما بعج الرجمة

االلتالفات الدمسغراف ة كالجش، والعسر والسدتؾى التعم سي ومداتؾى الادلل لياا تأث رىاا ن إ
القااؾب فااي الااتالع مدااتؾرات نسااؾ مااا بعااد الراادمة ح ااك أن ادبحاااث تذاا ر الااى الااتالع ىااله 

مااؽ أن اددلااة ال تااماس  الستغ اارات أدى الااى الااتالع مدااتؾرات الشسااؾ مااؽ تااخص يلاار  ونااالر ؼ
ت العدلااد مااؽ الدراسااات أن الشداااش أفزاال فااي التعاماال مااع نسااؾ مااا بعااد   فقااد واااد  اار وارااحة

الردمة مؽ الرااس  وقد وادت دراسات أن فغر الدؽ مرتيم بالحرؾس يمى السمرد مؽ الشساؾ 
بالسقارناااة ماااع كياااار الداااؽ وأن نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة مسلاااؽ أن ملاااؾن مااارتيم بسداااتؾرات الااادلل 

 تختمف بالتالع الحدث الرادم. والسدتؾى التعم سي وكل ىله الستغ رات 

(Kashdan Kane, 2011, P.84  
 فخاد الحيغ يصػرون نسػ ما بعج الرجمة:خرائز لألًا: خامد

  أن ىلا الس يؾم حدلك ندي  ا في يمؼ الش ، إال أن ىشاك العدلد مؽ م2014) يرفة لرى 
 السؾرؾ : ج ات التي ق مع في ىلا الدراسات اداشي ة التي تتشاولو  ومؽ االسترات

 :أن يكػن الذخز اجتساعًيا .0

ن أك ر الشاس قابم ة لمشسؾ بعد الردمة  ىؼ ادتخاص االاتساي ؾن الللؽ محيؾن إ
 مخالظة الشاس.. فمساذا ؟

نجد أن الشاس تسدنا بالديؼ االاتسايي اللب نحتااو التمانشا الش دي  فالت اع مؽ نحييؼ 
ا  دن الت د رات  حؾلشا بعد حدوث الردمة  قد مدايدنا في تخظي السحشة واالرتقاش بعدىا أمز 
السختم ة التي قد مقؾليا لشا الشاس وىؼ ليؾنؾن يم شا  قد تجعمشا نرى السذلمة مؽ مشغؾر 
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  قد ال ملؾن بدلي  ا  ونحؽ تحع وطأتيا قد معظؾنشا "معشى" لسا محدث مجعمشا أك ر فيس ا مختمف
دن دشا ولمح اة مؽ حؾلشا باستخالص حلسة مسا ارى  كسا أن واؾد يالقات مت شة في ح اتشا 
قد مجعمشا ندرك أنشا ال نماس محيؾن ؽ  وأن الردمة لؼ تدمر كل تيش  وىشاك ما لشيغي أن نقدره 

 ىله الح اة  أال وىؾ حّب الشاس لشا. في

تذ ر الدراسات أن الشداش يسؾم ا  معرفؽ "نسؾ ما بعد الردمة" أك ر مؽ الرااس  وترى 
مسارسؽ التؾافل  -بيداطة  –الياح ة أن أحد الت د رات السسلشة في ىلا ادمر ىؾ أن الشداش 

  .55ص  م2014 )يرفة  االاتسايي أك ر مؽ الرااس.

 التغمب عمى السراعب:( أن أىع استخاتيجيات م2001 ،الدرو)وقج بيشت دراسة 

 .ا مسان باهلل وااليتساد يمى التعم ؼ 

 .ديؼ ادفراد 

 .الديؼ والتزامؽ العائمي 

 .االنخراط بالعسل الد اسي  

ا أنو مسا ال تػ ف و أن الردمات الش د ة والسرايب السختم ة التي لؾاايي وتخى الباحثة
  ولكؽ الديؼ االاتسايي وادسرى مقمالن مؽ حدة التأث رات يمى الحالة الش د ة لم ردتؤثر 

الش د ة الدمي ة  فال رد اللب لتمقى الديؼ االاتسايي مؽ السح ظ ؽ بو ُمظّؾر نسؾ ما بعد 
 الردمة أك ر مؽ الللؽ ال لتمقؾن الديؼ والسداندة االاتساي ة.

 :أن يتجّرب الفخد عمى مػاجية الحياة .7

واد العمساش أن السش تح ؽ يمى الح اة الللؽ مدعؾن الكتداب الخيرات الجدلدة  ملؾنؾن 
أك ر قابم ة مؽ   رىؼ لمشسؾ بعد الردمة  رنسا دن ىؤالش الشاس ملدرون روت ؽ ح اتيؼ 

 -بالتالي -ورتعررؾن لسؾاقف ادلدة أك ر تشؾي ا مسا لتعرض لو الذخص العادب  ف تعررؾن 
ورزظرون لمتعامل معيا  فتتكؾن لدليؼ ليرات أوسع تدايدىؼ يمى تخظي لسذاكل أك ر 

الرعاب وفيؼ الح اة  فسؽ ايتادوا التعرض لسذاكل مختم ة ل   ة الؾطأة  ملتديؾن مشاية 
ن د ة  ورعرفؾن ك   ة التعامل بذلل أفزل مع الردمات ح ؽ تحدث  فال تعمس ن دػ يؽ 

ىا واسَع لمتجدلد لتكتدب ليرات أك ر تجعمػ أقدر الح اة كي تتجشب مذاكميا  بل لض  سار 
  أبؾ القسران) فسؽ لؼ معتد التعامل مع الردمات ملؾن أك ر يررة لمكدر يمى السؾااية

 . 30م  ص2016
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 :أن يكػن الفخد متفائالً  .1

فالت اؤس ىؾ تؾقع أن ملؾن السدتقيل إمجاب  ا فسؽ ت اشس بالخ ر واده والعل، كللػ  
ونرى ذلػ في العالؼ الش ، الذي ر ف لتؾر فرانكل  اللب تؼ ايتقاس ورأى أفدقاشه ُمعّلبؾن 
ورسؾتؾن حؾلو في معتقالت الشازرة  ياش أمام ا مرررة في ىلا السلان  لكشو الحز ت ئ ا ميس ا 

ا وقير ا  أما مؽ كانؾا  ّ ر مد ار ح اتو  الحز أن السعتقم ؽ الللؽ فقدوا ادمل ماتؾا كسد 
كانع معشؾراتيؼ مرت عة  ح ؽ نجا مؽ ىله  -ر ؼ يدم واؾد دل ل -لتظمعؾن لمغد بت اؤس 

لشادب بأن تظمعشا  -اسسو "العالج بالسعشى"–التجرنة السررعة قام بتأس ، ملىب ن دي ادلد 
ستع بالرحة الش د ة لشقاوم الردمات  وأن ادمل ىؾ ما مجعمشا مؾقش ؽ بأن لمغد ميؼ؛ كي نت

الردمة ل دع نيامة الكؾن  دن السدتقيل س لؾن أفزل بذلل ما  فشيدأ في استخالص العيرة 
ؾرؾ  والسعشى  ونعسل يمى تظؾرر أن دشا كي نتأقمؼ مع ىله ادفكار الجدلدة وسشتظرا ليلا الس

  .ال اني بذلل م رل في السيحك

ا لمح اة  وميرر ا لشأمل  ونجد أن الدلؽ مدايدنا في تخظي السحشة ورعظي معشى متساسل 
ائال  مؤمش ا أن الغد بيداطة  قؼ بدورك في الح اة يمى أكسل واو  ثؼ كؽ مت  ل ر ا في الغد
 -  ول لؽ ىلا مؽ ثؾابتػ  لتتقيل ي رات الح اة وتقمياتيا وتدرك أن السرائب س لؾن أفزل

 .ل دع دائسة -ميسا طالع

وقد أثار الياح ؾن في ايونة ادل رة سؤاال  يّسا إذا كان الع ؾر يمى تيش ا د في 
ا؟  الديش ىؾ دائس ا ا د 

يمى الر ؼ مؽ أن معغؼ الدراسات ترل إلى نتائ  إمجاب ة لشسؾ ماا بعاد الرادمة  إال أناو 
ائدة  تسات  ا مع الدراسات الحدل ة واادنا ل دع كل ادبحاث الدايسة تؤرد فكرة أن الشسؾ معؾد بال 

 دلااااا ال  يماااااى يالقاااااة مشحش اااااة بااااا ؽ نساااااؾ ماااااا بعاااااد الرااااادمة وكااااارب ماااااا بعاااااد الرااااادمة واالكتئااااااب 
 تااااااادلد ادياااااااراض  با راااااااافة إلاااااااى ذلاااااااػ أعيااااااارت الدراساااااااات أن الخاااااااؾع وااتااااااارار ادفكاااااااار 

  رمغيااااار لاااااالس أسااااايؾي ؽ ماااااؽ الرااااادمة  وتؾقاااااع السمراااااد ماااااؽ الشساااااؾ ملاااااؾن لاااااالس ساااااتة تااااايؾ 
(Birgit Kleim and Anke Ehlers, 2009, P.49 . 
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 PTG مخظم نسؾ ما بعد الردمة (:7.0 شكل )

  other, 2011, P.587& Rama ) السرجر:

لى السخظم أياله نجد أن ىلا الشسؾذج م يؾما  متعدد ادبعاد لشسؾ ما بعد إبالشغر 
الردمة  ح ك تتأثر يسم ات التك ف السختم ة في مراحل السرض أو الردمة السختم ة  لللػ 
مسلؽ أن نظيج التدلالت السحتسمة في مراحل مختم ة مؽ السرض لتؾف ر السمرد مؽ مؾااية 

 . other, 2011, P.587& Rama العسم ات التي تديل تظؾرر نسؾ ما بعد الردمة )

ومؽ واية نغر الياح ة أن اليحك يؽ ا مجابي في الذيش الدميي بحد ذاتو نسؾ  فعشدما 
لجانيو أىمو وأفدقائو ملتذف حجؼ الحب اللب ملشو لو ىؤالش لتعرض ال رد لمردمة ورقف 

ادفراد ورذعر بديسيؼ والت افيؼ حؾلو  كللػ اليحك يؽ اليدائل السختم ة في الح اة الجدلدة التي 
التم ع بعد تعرض ال رد لمخيرة الرادمة معمز بذلل كي ر م يؾم نسؾ ما بعد الردمة لدى 

ب ات في ح اتيؼ ال ؾم ة  وىلا ليدو ام  ا في الشسؾذج متعدد ادفراد ورغير العدلد مؽ ا مجا
ادبعاد  فالر ات الذخر ة  الديؼ االاتسايي  الديؼ السادب القؾب  تؾفمشا لرشاية السعشى 

 ومؽ ثؼ التأقمؼ والتك ف والتؾفل لس يؾم نسؾ ما بعد الردمة .
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 :أن يكػن الذخز ثخياً  .4

بعض الذيش  نتحدث ىشا يؽ السدتؾى السادب ىله االسترات ج ة قد تيدو  ررية 
واالاتسايي  فأثيع الدراسات أن مؽ لتستعؾن بسدتؾرات يال ة مشو ملؾنؾن أقدر يمى تخظي 

 فسا الديب في ذلػ ما ترى؟.. الردمات والشسؾ بعدىا بذلل أفزل

تعددت والتم ع ا اابات حؾس ىلا السؾرؾ    فاليعض مقؾس أن السدتؾى السادب مخ ف 
وطأة الردمة فس ال   ح ؽ معرع تخص أنو مراب بسرض لظ ر  لؾ كان ثرر ا مالك ا  مؽ

ل سؽ العالج قد ملؾن أقل تؾتر ا مؽ تخص ال مدتظ ع تؾف ر قؾت ي الو  ر ؼ ما مقاس دوم ا يؽ 
ذم السادمات  إال أن الؾاقع والدراسات الش د ة تقؾس: أن لمعامل السادب يالقة في تخظي محؽ 

شا  السدتؾى السادب/االاتسايي م  د في ىلا الذأن  فحاوس أن تتستع بقدر مشو  تعؾا سعادت
 . 31م  ص2016  )أبؾ القسران دنو مخ ف مؽ وقع فدمات مؽ ىلا الشؾ 

 ًا : جػانب التغيخ بالذخريةسادس

إلى أن التغ ر  (Tedeschi & Calhoun, 2006, PP.5-6)ورذ ر ت دمذي وكاليؾن 
 ملؾن في ثالثة اؾانب أساس ة ىي: بالذخر ة

 تغ ر بالشغرة لملات  وعيؾر إملانات ادلدة لملات تتس ل في ق ام الذخص  :الجانب األول
 بيعض ادنذظة واديساس التي تعتير إبداي ة  وال لتؾقع أن مقؾم بيا مؽ قيل.

 :ىؾ التغ ر بالعالقات والتؾافل مع ايلررؽ  وىلا التغ ر نابع مؽ لؾريؼ  الجانب الثاني
تجرنة السعاناة وال قدان نت جة الحدث الرادم؛ ف ريح لدليؼ اتراس قؾب وقررب مؽ 
ايلررؽ  با رافة لشسؾ مذاير التعاطف مع الغ ر  ولافة الللؽ تعررؾا دحداث 

 فادمة. 

 :ح اة الذخص  ف ريح الذخص ُمقّدرا  لح اتو وما كان ىؾ التغ ر ب مد ة  الجانب الثالث
بد ظا  ف سا مزى ُمريح ذا أىس ة كي رة في وقتو الراىؽ  با رافة لتغ  ر بح اة ال رد 
الروح ة والدلش ة ف ريح الجانب الدلشي أك ر أىس ة يسا كان  وىلا ال معشي أن ال رد معؾد 

إنسا ُمريح لدمو تحؾس يس ج في معتقداتو لح اتو الدابقة قيل تعررو لألحداث الرادمة  و 
 ونغرتو لمعالؼ وايلررؽ والتي بدورىا تعتير تغ ر ادلد بالذخر ة.

ورتزح ام  ا مؽ واو نغر الياح ة ومؽ لالس العرض الس رل لمترؾر أو الشسؾذج 
ف و  السرتيم بعمؼ الش ، ا مجابي  واللب لشي ج يشو نسؾ ما بعد الردمة كأحد ال رو  ا مجاب ة 

أن اس عيا لشرب حؾس تحق ج ح اة كررسة لم رد لكي لؾااو بيا الردمات والسرايب 
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السختم ة  فالغشي ح شسا ُمراب بسرض لظ ر كالدرطان م ال   ملؾن بحااة لمساس مؽ أال 
الد ر أو تمقي العالج في إحدى السدتذ  ات الخافة  وىلا االطسئشان حؾس تؾفر الساس مدايده 

ومؾااية الردمة   ر الستؾقعة  يمى العل، لؾ تعرض ال ق ر أو   ر  في تخظي السحشة
م دؾر الحاس ليلا السرض  فإن ت ك ره س لؾن سمي  ا نؾي ا ما  وريقي دائؼ الت ك ر بل   ة امب 
الساس وتؾف ر مراررف العالج  كللػ الحاس بالشدية لسؽ لتس م بالت اؤس ومؽ لتس م بالتذاؤم  

تػ ستكؾن فرفة تظؾرر نسؾ ما بعد الردمة لدمو أكير وأفزل مؽ فالذخص الست ائل بال 
فرفة الذخص الستذائؼ  ومؽ ىشا فإن طي عة الذخر ة تؤثر يمى مدى تظؾرر الذخص 

 .(Tedeschi & Calhoun, 2006, PP. 5-6)  رات إمجاب ة تدفع بو نحؾ ادفزل.لتغ
 :ًا: العػامل السختبصة بشسػ ما بعج الرجمةسابع

بعد الردمة تؼ يمى نحؾ متمالد أك ر مؽ السعترع بيا في رروب اددب  ومع نسؾ ما 
ذلػ فإن العؾامل التي تتشيأ ال تماس   ر حاسسة ومتشاقزة في ىلا السعشى  فإن العؾامل سؾاش 

 كانع سمي ة أم إمجاب ة فيي مرتيظة بشذؾش وتظؾر نسؾ ما بعد الردمة  والس رمة أدناه:
 : محشة .0

لشظؾب يم يا مجسؾية مؽ الغروع الدمي ة التي قد تؤدب إلى الز ج   التجرنة السؤلسة
 .يؤ  ويدم الد ظرة يمى ح اة السرشوا حداس بالزعف  ويدم القدرة يمى التش

يمى الر ؼ مؽ ىلا قد ملؾن لدى ال رد في ن ، الؾقع ترؾر مؽ ال ؾائد  كشت جة مؽ 
القة سمي ة ب ؽ السحشة ونسؾ ما بعد معانؾن مؽ الردمة الدمي ة  وافتررع الدراسات واؾد ي

الردمة  مسا معشي أنو إذا طؾر الشااي مدتؾى يال ا  مؽ نسؾ ما بعد الردمة لشيغي أن ملؾن 
 قادر ا يمى التغمب يمى ارظراب ا دراك ومؽ ثؼ ل ض في مدتؾى السحشة.

تشيأ أعيرت تغ رات إمجاب ة ت -تؤكد استجابة لمحدث ادل ؼ  -  Linley, 2008دراسة )
بأيراض أقل الرظراب كرب ما بعد الردمة  وانخ اض في مدتؾرات القمج واالكتئاب  ومع 
ذلػ تجدر ا تارة إلى أن بعض الشاس الللؽ طؾروا نسؾ ما بعد الردمة قد ال تيمم يؽ 

 . Richard & other, 2009,p. 99) انخ اض في مدتؾى السحشة أو الذدة
بلؾنو مرض ن دي تؼ ترش  و مؽ اانب اسع ة ورعرع ارظراب كرب ما بعد الردمة "

   محدث ىلا االرظراب يشدما م1994  م1987الظب الش دي ادمررل ة ما ب ؽ يامي )
ا )فدمة تخظي حدود التجرنة ا ندان ة السألؾفة  كع ه  لتعرض تخص ما لحدث مؤلؼ اد 

الجددب الخظ ر  الحروب ورؤرة أيساس العشف  أو حؾادث القتل والتعرض لمتعللب وااليتداش
واال تراب  أو ي ه كارثة طي ع ة في مشظقة تعررع لمالزس أو براك ؽ أو ف زانات  



 

00 
 

وااليتداش الخظ ر يمى أحد أفراد العائمة.. إلخ  بح ك قد تغير الحق ا يدة يؾارض ن د ة 
واددمة م ل: التيمد وادفكار والرؾر الدل مة  ارظراب الشؾم والتعرا والخؾع واالاترار 

   17ص م 2013عف اللاكرة والترك م.. إلخ )تعيان  ور
   فالذخصلردمة معد يل، نسؾ ما بعد الردمةأن كرب ما بعد ا :تخى الباحثةمؽ ىشا 

ا   فسؽ معاني مؽ أيراض كرب ما بعد الردمة مؽ رعف في ال مدتظ ع أن مظؾر االثش ؽ مع 
ياام ا يؽ اكتذاع ما ىؾ ادلد    بل ملؾن االست ارة ال مظؾر أت اش إمجاب ةالترك م وزرادة 

 وإمجابي في ذاتو.
 :استخاتيجيات التكيف .0

نؾ  مؽ أنؾا  التك ف  مدتخدم فؾر ا بعد الردمة وررتيم مع معالجة السعرفة  وىلا معتسد 
ورحدد مدتؾى الشسؾ اللب س تؼ ا بالغ يشو  في الؾاقع السذلمة والعاط ة مركم التك ف  وررتيم 
كالىسا بذلل إمجابي مع نسؾ ما بعد الردمة  بدوره لتس م أسمؾب التك ف با نكار  والقسع  

ا وإ ا أساس  لساد العاط ة  وررتيم بشتائ  فح ة أسؾأ. ورعتير التك ف االاتسايي م يؾم ا مدتسد 
مؽ يمؼ الي ؾلؾا ا يمى نحؾ ما حددتو نغررة تذارل، دارون السعروفة بشغررة الشذؾش واالرتقاش 

  ورذ ر ىلا الس يؾم يادة إلى أن الكائؽ الحي محاوس أن لؾائؼ ب ؽ ن دو والعالؼ  م1859)
الظي عي اللب مع ه ف و محاولة مشو مؽ أال اليقاش. ووفق ا ليلا الس يؾم مسلؽ أن لؾفف 
سمؾك ا ندان بلؾنو ردود أفعاس لمعدلد مؽ السظالب والزغؾط الي ئ ة التي مع ه ف يا كالسشاخ 
و  رىا مؽ يشافر الي ئة الظي ع ة ومتغ رات الي ئة االاتساي ة التي مع ه ف يا ا ندان مؽ 

  .23ص م 1976اد واسايات )فيسي  أفر 

 :الخرائز الذخرية .7

الكذف يؽ االستجابات العاط  ة لمردمات مديل معالجة ا دراك  دنو يشدما مرف 
الحدث ملؾن م يؾم ا ل لررؽ  ورلؾن ال رد يمى استعداد لقيؾس وايات نغر ألرى  ح ك أن 

 ىله ت در مؽ ورع ا دراك في التجارب السؤلسة.

مؽ الغروع ذات الرمة الرئ د ة الدراسات الحدل ة أن الكذف العاط ي وقد أعيرت 
 لألحداث السجيدة تؤثر يمى مدتؾى الشسؾ التي أبمم يشيا الشااؾن.

ويالوة يمى ذلػ  فإن فؾائد الكذف يؽ اللات ىي مؾرحة في اددب  وارتيظع آثاره 
 السشايي.مع زرادة ادداش اليدني  وانخ اض الذدة  وتعمرم أداش الجياز 
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وقد ورع آلمنػ ترؾره اليرمي لمذخر ة  بح ك لؾاد يمى قسة ىلا اليرم أنساط 
  وتخترر أح ان ا إلى االنيداط لديؾلة /االنظؾاش االنيداط) :الذخار ة التي ورعيا وىي

 /الدؾاش . العراب ة لاللترار  و)اللىان ة /االتمان    العراب ة  و)يالتعي ر االساتخدام
تتدج مع تعرر ات تاممة  في نغررتو حؾس الذخر ة أن طي عة الذخر ةوررى ألمنػ 

فيؾ معرع الذخر ة بأنيا: "السجسؾ  الكماي دنساط الدمؾك ال عم ة أو الكامشة لدب الكائؽ"  كسا 
اا  تحتل الدسة والظراز ملان ا مركمر ا في نغررة ألمنػ لمدمؾك  فيؾ معرع الدسة بايتيارىا تجسع 

يات ال ردمة لم عل  أما الظراز ف عرع بأنو تجسع ممحاؾظ أو ساسة ممحؾعاة ماؽ ممحؾع ا مؽ الشم 
ا الدسات   والظراز نؾ  ممحؾظ مؽ التشغ ؼ ادك ر يسؾم ة وتسؾال   ورزؼ الادسة بؾف ا يا اامش 

  .497م  ص0403  )ىؾس ول شدزب  ملؾن ا
ال را ب ؽ الشاس  وىله الدسات متؾاادة لدى اس ع الشاس  ولكؽ بشدب مت اوتة  أب أن

فاي الادسات الذخر ة إنسا م را في الدراة  لللػ فإن ادسؾراش مؽ الشاس لتؾاادون في 
مشتارف السشحشاى االيتدالي  وىي السشظقة التي مدس يا يمساش الش ، مشظقة الدؾاش  ب شسا 

أنو: )في لتؾااد العراب ؾن والالىان ؾن في الظرف ؽ  وىلا ما لؤكده الياح ؾن.. إذ للكرون 
معغؼ دراسات الذخر ة التاي تعال  الدمؾك السشحرع  لتؼ اتحاد السشحشى االيتدالي كأساس  

   ىلا ما أكده  حتى لتؾز  ادسؾراش وسام السشحشاى ب شسا مقع العراب ؾن واللىان ؾن في الظرف ؽ
اليذر  آلمنػ ن دو يشدما ورح تؾااد الدسات الذخر ة بدراات مت اوتة ومختم ة لدى اس ع 

ا.  وال مسلؽ انعداميا تسام 
وىللا فإن آلمنػ لرى أن الدسات ال مسلؽ الحلؼ يمى واؾدىا لدى تاخص باالقؾس أنياا 

 .ادفراد  ولكشيا تختمف في الدراةمؾاؾدة أو   ر مؾاؾدة  إذ أن الدسات مؾاؾدة لدى اس ع 
اا يماى أناو ال ادنسااط وال الداسا ت مسلاؽ الحلاؼ يم ياا ومؽ ناح ة ألرى  لؤكد آلمناػ أمز 

بأنيا فاح حة أو لاطئاة  حداشة أو سا ئة  إذ لؾااد نقااط ا ادة وسا ئة فاي كال واحادة مشياا يماى 
ا فااي أب سااسة مااؽ ىااله الدااسات تعلاا، الااتالال   ا أو السشخ زااة اااد  حاادة  فالاادراات العال ااة ااااد 

 داااي  ال لاااؤدب بالزااارورة لمسااارض الش -كساااا لااارب آلمناااػ  -ويااادم ساااؾاش فاااي الذخرااا ة  وىلااالا 
  ولكشااو محتاااج إلااى ألااله بعااا ؽ االيتياااار  ويااادم إىسالااو حتااى ال لتحااؾس فعااال  إلااى ماارض ن دااي

  .499م  ص0403  )ىؾس ول شدزب 

ا مؽ التيمد )تيمد العاط ة   وتخى الباحثة أن الردمة الش د ة تتدرج بسراحميا الخسدة بدش 
مرور ا با نكار  فالغزب فالحمن فالتك ف  مراحل الردمة الخسدة تؾفمشا أل ر ا لحالة لتك ف 

 مبتر ا أ مأكانع فقدان ا أ ف يا ال رد مع ورعو الحالي  ف تقيل التغ رات الجدلدة التي طرأت سؾاش  
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حتى قر ا  لمي ع  ومؽ ىشا نيدأ باليحك يؽ الجدلد  ومؽ ىشا تيدأ معالؼ نسؾ ما بعد  مأ إفابة  
الردمة تتزح لدى ىلا ال رد  يمى يل، ادفراد الللؽ قد محدث لدليؼ ت ي ع في ىله السرحمة 

 ومؽ ثؼ مظؾرون ارظراب كرب ما بعد الردمة .

 : السدانجة والجعع االجتساعي ..

تسايي لؾثران في يسم ات التك ف ل ريح أنجح في التك ف مع السداندة والديؼ االا
التجارب السؤلسة  ومؽ ثؼ مؤتر ا لشسؾ ما بعد الردمة  بدال  مؽ ذلػ إدراك تغ رات إمجاب ة في 
العدلد مؽ السجاالت في ح اة الياق ؽ يمى ق د الح اة قد لمج ال رفة لعالقات مقرنة  

ات ادلدة  والتي بدورىا تؤدب إلى نتائ  الديؼ وسمؾك ات أك ر يظ  ا  واتراالت وفداق
 االاتسايي.

العالقة ب ؽ الررا والديؼ االاتسايي ونسؾ ما بعد الردمة تشذأ بؾف يا يسم ة ثشائ ة 
االتجاه  ومع ذلػ ال تؾاد دراسات كاف ة لتحدلد ما إذا كان الديؼ االاتسايي معمز نسؾ ما بعد 

 سؾ مترؾرة بتحد ؽ الررا في العالقات االاتساي ة.الردمة  أو إذا كانع الشتائ  يؽ الش

ورذ ر الديؼ الش دي االاتسايي إلى الترابم السذترك ب ؽ العسم ات الش د ة واالاتساي ة  
وإلى حق قة أن كل مشيا لت ايل مع ايلر باستسرار ورؤثر ف و  وناستخدام مرظمح )الرحة 

ة لؾفف أب تلل مؽ أتلاس الديؼ السحمي أو الش د ة لمديؼ الش دي االاتسايي  في ىله الؾث ق
الخاراي  اللب ليدع إلى حسامة الرفاه الش دي واالاتسايي أو تعمرمه  والؾقامة مؽ االرظرابات 

 . 19ص م 2013الش د ة أو معالجتيا )تعيان  
أن لمعالقات االاتساي ة ليا دور ا كي ر ا في تحد ؽ ن د ة الذخص  :وتخى الباحثة

الستعرض لمردمة  فسؽ لالس العالقات االاتساي ة مذعر ال رد بالتقدلر واالحترام وال قة بالش ، 
ا في ت ع ل دور الجؾانب ا مجاب ة لدى ال رد وىلا  والديؼ  فدور ادسرة والسح ظ ؽ ميؼ اد 

 يمى تحسل وتجاوز السحشة.الديؼ لمرد مؽ قدرتو 

  الخرائز البيئية: .0

 .والعسر  والسدتؾى التعم سي  رتيظع مع الشسؾ السترؾر: )الجش، ثالثة يؾامل ب ئ ة ا
وتذ ر اددب ات التجرري ة أن الشداش  والذياب  وذوب السدتؾرات التعم س ة العم ا يسؾم ا 

 مؽ الشتائ . لمشسؾ  أو مدت  دوا ىؼ ادك ر يررة أن مقدمؾا تقررر ا

ح ك أن الي ئة مؽ الشاح ة الش د ة تتكؾن ماؽ السجساؾ  الكماي لمساؤثرات التاي لتمقاىاا ال ارد 
مشل لحغة ا لراب إلى الؾفاة  ولعل أك ر الي ئات تأث ر ا يمى ال رد ىي الي ئة االاتساي ة وىي 

مااؽ إتاايا  حااااات السااؤثرات اليذااررة التااي تؾاااو لمؾل ااد  وأوس ىااله السؤتاارات مااا تقااؾم بااو ادم 
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الظ ل الي ؾلؾا ة مؽ  لاش وماش وناؾم ودعش  كاللػ وااؾد ادب وادلاؾة وادلاؾات  ورنساا الجاد 
والجاادة فااي حالااة ادساارة السستاادة كسااا مستااد إلااى ادلااؾة وادلااؾات واااش، ىااؤالش ذكااؾر ا وإناث ااا وإلااى 

ا  وى للا مريح ترك ب ادسرة لو ترت ب الظ ل ب ؽ إلؾتو  وإلى كؾنو ط ال  ذكر ا أو أن ى أو وح د 
ال اااارا باااا ؽ ادفااااراد  كااااللػ تاااارتيم بالي ئااااة االاتساي ااااة ثقافااااة السجتسااااع  إمجااااادالاااادور ادكياااار فااااي 

بايتيارىاااا أنسااااط الدااامؾك التاااي ملتداااييا ال ااارد بؾاساااظة الاااتعمؼ االاتساااايي  كاااللػ دلاااؽ الجساياااة 
 فااااااي السجتسعااااااات بايتياااااااره يقائااااااد وأنساااااااط ساااااامؾك ة وييااااااادات ليااااااا فاااااا ة ال يااااااات والدمسؾمااااااة 

  ذات الااااادلؽ لُتكاااااّؾن مدااااامسات تذااااالل ااني اااااا رئ دااااا  ا ماااااؽ ادبش اااااة السعرف اااااة لألفاااااراد والجساياااااات
  .19م  ص2008 الياسم  )ييد
 : العالع ُمدّمع بو .0

وكسا ذكر أياله  حدث ميدد لمح اة بالزرورة معظل الظرا الدابقة مؽ الت ك ر  
روع الرادمة مجد ن دو بحااة لالنخراط في وافترارات ا دراك  فعشدما لؾااو ال رد الغ

 سعرف ة مؽ أال فيؼ الؾرع الداحج.العسم ات ال

أحداث الح اة السجيدة لمغامة التي تتحدى العالؼ السدمؼ بو مؽ قيل تخص تس ل لتحررػ 
السذاركة ا دراك ة  ولكؽ في بعض الحاالت حتى أقل الغروع السؤلسة قد تغير است ادة 

 . 37 ص2016)أبؾ القسران  ناتجة.
 : اجتخار نسط .3

في أيقاب الردمة  الشااؾن مذعرون باالنمياج مؽ ادفكار الدل مة ومعغسيا سمي ة 
 ك ر محدث دون حؾس الحدث اللب ااتاح السعالجة السعرف ة دون إذن أو يسد  ىلا الشؾ  مؽ الت

   ورلؾن دائس ا مرتيظ ا مع مدتؾى ياٍس مؽ السحشة.ر ية الذخص

اترار  وىؾ ااترار متعسد رسؽ العسم ة السعرف ة قد محدث تلل آلر مؽ أتلاس اال
  معشي أن ال رد م كر يؽ ط ب لاطر يؽ الردمة مع اليدع الؾارح لسحاولة فيؼ لألفكار

 ىلا الحدث والتغ رات التي عيرت وآثار ذلػ يمى السدتقيل.
ف ة ل يؼ الردمة  يمى الر ؼ مؽ كال الشؾي ؽ مؽ االاترار قد ُمعاش لالس العسم ة السعر 

 أن بعض الشغررات تذ ر إلى أن الت ك ر الدل ل ىؾ ادك ر انتذار ا يمى ال ؾر.
ا تامال  حؾس ك   ة حدوث نسؾ ما بعد الردمة  ح ك ركم يمى  وقد حدد ررتذارد نسؾذا 

لغيؾر  تعرض الذخص لمردمات ومروره بالعدلد مؽ التحدمات وااترار ادنساط ال كررة وفؾال  
    Richard,2004, P.19)  ف مع الردماتالتغ رات ا مجاب ة التي قد تغير نت جة التك

 والسخظم كالتالي:
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  نسؾذج مراحل تظؾر الذخص لشسؾ ما بعد الردمة (:7.7 شكل )

 Richard,2004, P.19)):السرجر

 شخص قبل الصدمة

 حدث مزلزل

 

 ردـــــــــــس المعتقدات والتحدٌات  االنفعالً الضغط إدارة

 الكشف الذاتً كتابة اجترار فً الغالب تلقائً أو تدخلً

 حدٌث أو

 

.ًتخفٌض الضغط االنفعال 

.ًإدارة االجترار التلقائ 

تفصٌل األهداف 

.اجترار أكثر متعمد 

.تغٌر المخطط 

.تطوٌر السرد 

االجتماعٌة والثقافٌة 

مثل / القرٌبة : نماذج 

لمخططات نمو ما 

 بعد الصدمة.

البعٌدة: الموضوعات 

 مجتمعة

 نمو ما بعد الصدمة إجهاد
 سرد وحكمة

 التحـــــــــــــــدٌــــــــــــــات
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ومؽ واو نغر الياح ة فإن السخظم السؾرح أياله مخدم بذلل كي ر الشقظت ؽ ادل ارت ؽ 
وزماااالؤه حاااؾس العؾامااال السرتيظاااة بشساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة  فيتعااارض   Richardالمتااا ؽ حاااددىسا 

الذااخص لمحاادث الرااادم لياادأ بحاادوث لماال فااي اليش ااة السعرف ااة  ورشاات  يااؽ ىاالا الخماال تغ اارات 
اتساي ة وادكادمس ة والسيش ة و  رىا ماؽ الشاؾاحي  ونالتاالي محتااج الذاخص يدلدة في الح اة اال

الستعرض لس ل ىله الردمات لعالج ن دي مؽ قيل ادلرائ  ؽ ماؽ أاال الؾفاؾس لمتك اف ماع 
 التغ اااااارات الجدلاااااادة  ونالتااااااالي قااااااد مراااااال لحاااااادوث تغ اااااارات إمجاب ااااااة بعااااااد ادحااااااداث الرااااااادمة.

Richard, 2004, p.19)  
 :ما بعج الرجمة مقابل السخونة نسػ ًا:سابع

 :يسم ة التك ف بذلل ا د في مؾاايةالسرونة في 
 .السحؽ 

 .الردمة 

 .السأساة 

 .التيدلدات 

 :مرادر ك  رة مؽ ا اياد 

 .مذاكل العالقات وادسرة 

 .ا اياد في ملان العسل 

 .ا اياد السالي 

ريامة والديؼ دالل وتغير الدراسات أن العامل ادساسي في الرسؾد ىؾ واؾد يالقات ال
 ولارج ادسرة  والسرونة تعمز مؽ لالس العالقات التي تخمج:

 .الحب وال قة 

 .تقدمؼ القدوة 

 .تقدمؼ الظسأن شة والتذج ع 

 وترتيم يدة يؾامل إراف ة مع السرونة  وتذسل:
 .القدرة يمى ورع لظم واقع ة واتخاذ الخظؾات الالزمة لتش  لىا 

  وال قة في قؾتػ وقدراتػ.الشغرة ا مجاب ة لش دػ 

 .ميارات في التؾافل وحل السذلالت 

 .القدرة يمى إدارة السذاير القؾرة والدوافع Garlition, 2010, p.11)  
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أن السرونة قد تشدرج رسؽ يؾامل نسؾ ما بعد الردمة بل وتعتير  :واستشتجت الباحثة
وزمالئو  فسؽ ملتدب  Richardادساس لكل العؾامل الستيق ة والسلكؾرة أياله في نسؾذج 

السرونة ملتدب العدلد مؽ الخراس التي تؤىمو لسؾااية أب مذلمة أو محشة فعية؛ مؽ أال 
إيادة تق  ؼ السؾقف وتحدلد ما ىؾ إمجابي وما ىؾ سميي  ومؽ ثؼ التعامل مع ادت اش ا مجاب ة 

 واستغالليا مؽ أال مؾااية ىله السؾاقف الرعية. 

 ة يمى العدلد مؽ السرااع الستعمقة بشسؾ ما بعد الردمة لافة اداشي ة بعد إطال  الياح
مشيا تؾفمع إلى أن نسؾ ما بعد الردمة ىؾ أحد السرظمحات الش د ة الحدل ة والسشي قة يؽ 
يمؼ الش ، ا مجاب ة  والتي تتسحؾر حؾس أىؼ التغ رات ا مجاب ة سؾاش أكانع ن د ة أو ااتساي ة 

ل رد وتؤثر يمى س ر ح اتو ومدى تقيمو لألت اش الجدلدة مؽ حؾلو ومدى التي تتعمج بلات ا
 .و يمى التعي ر يسا مجؾس في لاطرهقدرت

كللػ فإن نسؾ ما بعد الردمة لؤثر يمى ال رد في اؾانب يدة مؽ ح اتو ال ؾم ة ويمى 
الشدوات رأسيا الروحان ات والجؾانب الدلش ة  كا قياس يمى السدااد والحرص يمى حزؾر 

ا أكده رب العمة وا مسان بأن ما مر ب ال رد إنسا ىؾ نات  يؽ ابتالش مؽ رب العالس ؽ وىلا م
َغ اأَلَمَػاِل َواألنُفِذ َوالثََّسَخاِت : في كتابو العمرم َغ اْلَخػِف َواْلُجػِع َوَنْقٍز مِّ َوَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء مِّ
اِبِخيغَ  ِخ الرَّ  .[155 :اليقرة ] َوَبذِّ

فالرير يمى السحشة ابتغاش لؾاو هللا تعالى ىؾ بحد ذاتو نسؾ لمردمة  وتغ ر ا مجاب ة 
ا الجانب االاتسايي وحجؼ الديؼ والسداندة السقدم  مظرأ يمى ال رد بعد االبتالش  با رافة أمز 

ا مدى ثقة ال رد بش دو ومدى اكتذافو ومعرفتو لقدراتو   ا مجاب ة.مؽ السح ظ ؽ لم رد  وأمز 
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 السبحث الثاني
 The Meaning of Lifeمعشى الحياة 

 مقجمة:

لماااج هللا الكاااؾن  ولماااج ادرض اااامشا  ماااؽ ىااالا الكاااؾن  ثاااؼ اعااال ا نداااان لم  اااة  لاااو فاااي 
ادرض  وم مه بالعقل لكي محقج اليدع اللب لمقو هللا مؽ أامو  ولللػ كان لماما  يمى ا نداان 
أن معي ىلا اليدع وتمػ الغاماة وأن محسال ادماناة التاي حسمياا لاو لالقاو يام واال  ح اك مقاؾس 

ـي َجاِعـٌل ِفـي اأَلْرِض َخِميَفـًة َقـاُلػا َأَتْجَعـُل ِفيَيـا إتابو الكررؼ: تعالى في ك ْذ َقاَل َربَُّظ ِلْمَسالِئَكِة ِإنِّ
ـي َأْعَمـُع َمـا ال َتْعمَ  ُس َلـَظ َقـاَل ِإنِّ َماَء َوَنْحُغ ُنَدبُِّح ِبَحْسِجَك َوُنَقـجِّ   ُسـػنَ َمْغ ُيْفِدُج ِفيَيا َوَيْدِفُظ الجِّ

 .[30 اليقرة:]

معاد السعشاى فاي الح ااة ماؽ أىاؼ الس ااى ؼ الش اد ة التاي لدرسايا أفاحاب االتجااه ا ناداني 
فاي يماؼ الاش ،  ورعاده ك  ارون ماشيؼ الادافع أو السحارك ادساساي لمادمؾك الياذرب  حتاى أن 

بدراسة ىلا الس يؾم  ىشااك ماؽ فااغ ف او نغررة ن د ة  ويده السحؾر ادساس ف يا  وان االىتسام
ااش متاأثرا  بادفكاار الؾاؾدلاة التاي راااع فااي بدالاة ومشتارف القارن السشاررم واااش متساتاا ا 
ماع ماا تاا  فاي تماػ السادة ماؽ عياؾر لحاالت الالادوى والعدم ة ب ؽ الشااس والتاي يجامت 

شاع لياا  ادمار الالب دفاع بعمسااش الاش ، نغرراات يماؼ الاش ، التقم دلاة ماؽ إمجااد ت اد ر مق
م ا نادان  ؽ والؾااؾدل ؽ إلاى دراساتيا وت اد رىا  مادتشدلؽ باللػ ماع ماا تيمؾر لدليؼ يؽ م يؾ 

  .000م  ص0200  السعشى في الح اة )ييد الؾائمي

ف لتؾر فرانكل في مجاس  إسياماتوعير مرظمح معشى الح اة في يمؼ الش ، مؽ لالس 
معشى لو في الح اة  إمجادفي مدايدة  ال رد يمى  أىدافولعالج بالسعشى واللى تتخمص ا

عمساش م ل ل دتظ ع أن مع ه ورشجم ورحقج أىدافو السدتقيم ة  ولقد انتقد فرانكل مؽ سيقو مؽ ال
ميدأ الملة يشد فرورد وكللػ دافع السلانة يشد أدلر ال مل  ان لت د ر  نأفرورد و أدلر ح ك لرى 

  .45ص م 2004الدمؾك ا نداني )فرانكل  

وال تااػ أن السدااعى الاارئ ، لإلندااان ىااؾ تحق ااج معشااى لح اتااو  فا ندااان ال مدااعى فقاام 
ل ذيع  رائمه أو لتي ئو أفزل الغروع االاتساي ة ل ع ذيا  دن ىلا وحده ال مداعده وال لررا و 

 وق سااااة لتؾاااااو إل يااااا  وفااااي  ولكشااااو ليااااتؼ أساسااااا  بااااأن ملااااؾن ىشاااااك معشااااى ومغاااامى لح اتااااو وىاااادفا  
  رااؾش ىاالا السعشااى وتمااػ الق سااة مجااد الح اااة بلاال مااا تحسمااو مااؽ كيااد ومعاناااة تدااتحج أن تعاااش

  .0م  ص0220 )لؾسف 
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  أن عاىرة لؾاش الح اة مؽ السعشى تتمالد وتشتذر Frankl, 1998, p.101)وررى فرانكل 
السعشى والغرض في الح اة تتمالد لؾما  بعد برؾرة ك   ة. وأن أيداد السررى الللؽ معانؾن نقص 

معشى ىي ادك ر إلحاحا  واديمى في مسلؽ معو أن نعتير أن تلؾى الال لؾم إلى الحد اللب
 معدالتيا ب ؽ السررى السترددلؽ يمى الع ادات الش د ة.

مؽ  أن ا ندان كائشا  أحد محاوره تحق ج السعشى وتأك د الق ؼ بدال   تخى الباحثةومسا سيج 
أن ملؾن ميتسا  فقم بإرراش أىؾائو وإتيا   رائمه  فال لؾاد تيش في الح اة مسلؽ أن مدايده 
ب عال ة يمى التستع بالرحة الش د ة حتى في أسؾأ الغروع م ل معرفتو بأن ىشاك معشى في 
ح اتو لررد أن مرل لو ورحققو. وأن سعي ا ندان إلى اليحك يؽ معشى بس ابة قؾة تدفعو لكي 

دافع يؽ ق سة ما في ح اتو  وأن لدمو ا رادة التي تجعمو يمى استعداد دب مؾااية في سي ل ل
 ىله الق سة.

 أواًل: مفيػم معشى الحياة:

لت ج العمساش يمى أىس ة واؾد معشى لح اة ا ندان  فيالسعشى مذعر ا ندان بق ستو 
رحقج التس م والت رد والدعي نحؾ ونإندان تو  ورقيل يمى الح اة لت ايل معيا ورتجاوب معيا  و 

تحق ج أىدافو  ونافتقاد السعشى فار ا ندان مزظرنا  م عسا بل  ر مؽ السذلالت 
واالرظرابات الش د ة  بل رنسا تراوده أفكار االنتحار والتخمص مؽ الح اة   ورختمف العمساش في 

   وملاىييؼ ال مد  ة.طررقة تحق ج ا ندان لمسعشى في ح اتو بالتالع انتساشاتيؼ ال كررة

وقد تشاوس ىلا الس يؾم الك  ر مؽ ال الس ة ويمساش الش ، مؽ مختمف االتجاىات  
واؾن دلؾب" أكدوا يمى دور الخيرة ومشيؼ "ول ؼ اس ،"  "ونرادؾن"  "فأفحاب فمد ة الح اة 

د"  وا رادة في تكؾرؽ السعاني لدى ال رد  أما أفحاب ال مد ة الؾاؾدمة ومشيؼ "ك ركجار 
و"سارتر"  "وى دار" فقد ركموا يمى دور ا ندان في ي ؾره يمى السعشى وإر اش السعشى يمى 

 . 799م  ص0202 ح اتو )ادب ض 

 Max" و"ماك، ت مرHusserlوأما أفحاب ال مد ة الغاىررات ة ومشيؼ "ىؾسرس 

Scheler دور ا ميسا  في تكؾرؽ " فقد أيظؾا أىس ة لمخيرة التي مع ذيا ورلؾنيا ادفراد؛ دن ليا
في ح ؽ ارتيم م يؾم معشى الح اة لدى يمساش الش ،   .Muzio, 2006, p.1) السعشى وا رادة

"   Yalom "  السدئؾل ة لدى "مالؾمMaslow بس اى ؼ متشؾية م ل: تحق ج اللات لدى "ماسمؾ
واالتراس لدى "  التكامل Mai"  الق ؼ لدى "مابFrankl التدامي باللات لدى "فرانكل

إرافة إلى استخدامو تحع مدس ات ألرى م ل: اليدع في الح اة   "Buhler"بؾىمر
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Purpose in Life السعشى الذخري Personal Meaningميسات الح اة   Life Tasks  
  .265م  ص0223   مالة أبؾ) Life Goalsأىداع الح اة 

أنو بالر ؼ مؽ االلتالع الدائر ب ؽ أفحاب ىله الشغررات إال أنيؼ ات قؾا  :وتخى الباحثة
يمى أىس ة واؾد معشى لح اة ا ندان  وأن ا حداس باالمتالش بالسعشى ملؾن رروررا  كي 
لتستع ال رد برحة ن د ة ا دة  وأن يسم ة اكتذاع وإحراز السعشى تكؾن أك ر أىس ة مؽ تحدلد 

 .محتؾى السعشى ذاتو

مؽ أوائل السشغررؽ لسرظمح معشى الح اة  ح ك تؾلدت  Franklرعد ف لتؾر فرانكل و 
لدمو ىله ال كرة مؽ لالس معاناتو مع مجسؾية مؽ السعتقم ؽ في معدلرات االيتقاس في ف  شا 

فقد رأى أن معشى الح اة  . 14م  ص0200 لؾخ ()سجؾن الشازرة  بعد الحرب العالس ة ال ان ة 
والعؾامل السح ظة بال رد  فيؾ ال لؾاد بالتداؤس يؽ اليدع أو الغرض مؽ ول د الغروع 

 الح اة  ولكشو مغير مؽ لالس استجابات ال رد لمسؾاقف والسظالب التي تؾاايو في الح اة 
وررف فرانكل م مة يؽ م يؾم ا ندان مؽ واية نغر الؾاؾدمة وىي: أن الدافع ادساسي في 

سعشى  كل إندان ىؾ وحدة مش ردة ولو معشى لاص  ا ندان ح اة ا ندان ىؾ بح و يؽ ال
  .Carlos, 2003, p.5)بإرادتو القؾرة ىؾ اللب مدتظ ع أن محقج ذاتو 

يدد مؽ التعرر ات التي ذكرت يؽ معشى الح اة وكان مشيا  باستعراضىشا ستقؾم الياح ة 
 التالي: 

"حالة مدعى ا ندان   معشى الح اة بأنو:  (Frankl, 1982, p.131معرع فرانكل
لمؾفؾس إل يا  لتز ي يمى ح اتو ق سة ومعشى مدتحج الع ه مؽ أامو  وتحدث نت جة  تيا  

 دافعو ادساسي الستس ل بإرادة السعشى".

  ىؾ" قؾة   ر ممسؾسة تتحلؼ في دراة الؾيى ودراة 0م  ص.020) ورعرفو القيظاني
ال رد في معامالتو الح ات ة مع ذاتو ومع س اقو اللى لتيعو  ادسمؾبالت ك ر العقمي والتي تحدد 

االاتسايي والتي تيشى يمى مجسؾ  الخيرات التي لتعرض ليا ال رد مشل بدامة ح اتو ولرؾفا 
 السدتقيم ة وك   ة تحق قيا" . وأىدافوالخيرات الستعمقة ب قدان الؾالدلؽ والتي تحدد نسم ح اتو 

االتجاىات الدمي ة أو ا مجاب ة لم رد   ىؾ مجسؾية 23م  ص0200) وتعرفو العرار
نحؾ ح اتو  وتعؾره بسغمى الح اة اللب لدفعو إلى إدراك وتحق ج ادىداع ذات الق سة مع تعؾره 

 بالدعادة.
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  معشى الح اة بأنو "تعؾر Hamidi, et al., 2010, p.9ورعرع حس دب وآلرون )
 ادفراد بق سة الح اة  وتؾقعاتيؼ ا مجاب ة نحؾىا".

  بأنو " حالة ذات ة مؽ ا مجاب ة ح ك مذعر ال رد 20م  ص2011وتعرفو أبؾ  الي )
في سي ل تحق ج ىدع مدتحج أن مع ه مؽ أامو  ورلؾن  واالاتيادالدعي  إلىف يا أنو محتاج 

 بأنيا ذات ق سة " إحداس  ولدمو درا  يمى الق ام بدوره في الح اةقا

بأنو "مجسؾ  استجابات ال رد التي تعل، استجاباتو   803م  ص0202) ادب ض ورعرفو
ا مجاب ة أو الدمي ة نحؾ الح اة بأبعادىا السختم ة وادىداع وااللتمامات التي لمتمم ف يا ال رد في 
ح اتو بلافة مجاالتيا  ومدى إحداسو بأىس تيا وق ستيا  ودافع تو لمتحرك بإمجاب ة نحؾ تحق قيا  

ل ة  والتدامي بلاتو نحؾ ايلررؽ  وتقيمو للاتو ورراه يؽ ح اتو وقدرتو يمى تحسل السدؤو 
 بذلل يام".

مجساااؾ  االتجاىاااات الداااالية والسؾاياااة نحاااؾ   بأنو: "3م  ص0220) ورعرفو لؾسف
ارد في الح ااااة ونحاااؾ بعاض ادبعاااد الخافااة بيااا م اال ادىااداع وااللتمامااات التي لمتاامم بيااا ال ا

االه االلتمامااات والررااا ح اتااو مااؽ دراسااة أو يساال واتجاىااو نحؾىااا ودافع تااو تجاااه الؾفاااش بي
 .يشو"

  بأنو: "ت د ر أحداث الح اة التي تتعمج بذيش ما  161م  ص2007وتعرفو أبؾ  مالة )
ر لح اة ال رد وأىس ة  ثان  ا ت د أب إنو مذ ر إلى كل ذب داللة  –أو حدث ما  أو ليرة ما أوال  

 ودوافعو وأىدافو".

ونللػ لتزح أن معشى الح اة ىؾ كل ما تذسمو ح اة ال رد مؽ م اى ؼ وق ؼ وأىداع 
واتجاىات ونغرة ىلا ال رد لمح اة وكللػ أن لرى ال رد أن ح اتو تدتحج الح اة  وذات ق سة 

أىدافو   وأمزا تخظى أب يقيات ومغمى وأن مجاىد ور ابر بيا ورعسل بلل اد لتحق ج 
تعتررو  وأن معشى الح اة مؾاؾد في كل تيش وفى اس ع اؾانب الح اة مؽ ليرات وميام 

 قمقا محيظا مسا لؤثر يمى فحتو الش د ة . ا ندان  وندون معشى لمح اة مع ه إندان ةوق ؼ 

ة وق سة الح اة  في رؾش التعرر ات أن معشى الح اة ىؾ" تعؾر ال رد بأىس  :وتخى الباحثة
السدتقيم ة وك   ة تحق قيا  وأىدافوونؾاؾد أىداع ذات مغمى ومعشى لدمو  وتحدلد نسظا لح اتو 

 –السعاناة  –السدئؾل ة  –الررا يؽ الح اة  –ىداع الح اة أ )ي وىى تتزح يير معان
   وىى الدراة التي محرل يم يا بسق اس معشى الح اة ". اررةالسع
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 معشى الحياة: تذكيل ثانًيا:

ي الح اة  وأن لدمو ا رادة تكسؽ اؾىر ىله ال مد ة  في أن ا ندان محتاج إلى السعشى ف
ة اليحك يؽ ىلا السعشى  وأمزا الحررة في فعل ذلػ  وندون معشى الح اة تريح الح ا في

ومرظمح واؾدب مذ ر إلى ثالثة اؾانب: الؾاؾد ذاتو: أب  فار ة وتقع في ال راغ الؾاؾدب 
أسمؾب الؾاؾد السس م لإلندان  ومعشى الؾاؾد  والدعي لمتؾفل إلى معشى محدؾس وممسؾس 

وللا فإن يمى ا ندان أن مدعى ورجتيد في سي ل   -أب إرادة السعشى –في الؾاؾد الذخري 
 .قاش ب ايم ة حتى في أسؾأ الغروعىدع مدتحج أن مع ه مؽ أامو؛ دن ىلا مدايده يمى الي

ثالثة احتساالت مسلؽ مؽ لالليا إمجاد السعشى وىي: " ا بدا    Franklوحدد فرانكل 
  .140 -138صص  م 1982  خيرات  وتغ  ر السؾاقف" )فرانكلوال

مدااااتقؾن معشاااى لح ااااتيؼ ماااؽ مراااادر وحاااااالت  ادفااارادأن  إلاااى  م0440  ررلااار)ورذااا ر 
 ا نجاااااازات  ا بداي اااااة ادنذاااااظةالدلش اااااة   وادنذاااااظةيدلااااادة  تتزاااااسؽ العالقاااااات االاتساي اااااة  

  وادماااؽ االقتراااادب  وأنذاااظة ال اااراغ  والقااا ؼ والس ال اااات ادساسااا ةالحاااااات  إتااايا الذخرااا ة  
والس ؾس االاتساي ة والد اس ة  إال أن فرانكل معتقد أن ال رد ملتدب معشاى لح اتاو براؾرة رئ داة 

   الحااااااب    ساااااااسالشذاااااااط ا باااااادايي    ق سااااااو )الج  أفعالااااااو )العساااااال ؽ مرااااااادر ثالثااااااة ىااااااي:ماااااا
  و ليااااااااااااااااااارة ال مسلاااااااااااااااااااؽ تغ رىااااااااااااااااااااأتجاىاتاااااااااااااااااااو ولافاااااااااااااااااااة يشاااااااااااااااااااد التعااااااااااااااااااارض لسؾقاااااااااااااااااااف ا

  .40م  ص2012 )معسررو 

مسا معشى أن معشى الح اة لتغ ر دائسا  ولكشو ال لتؾقف أبدا  أن ملؾن مؾاؾدا  ونالتالي 
 :مختم ة ىيى في الح اة ب الث طرا فإنو وفقا  لمعالج الش دي بالسعشى مسلؽ اكتذاع ىلا السعش

 وا نجاز.وىى طررقة التحق ج  :ا ت ان ب عل ويسل -0
: مؽ لالس أن مخير ال رد تيش ما كعسل مؽ اديساس أن مخير ادفراد ق سة مؽ الق ؼ -0

 السترمة بالظي عة وال قافة.
لسعشى اديسج    مسا مجعل ال رد لدمة ال رفة لتحق ج اؾقف ال م ر مشو: مؽ مناهاالسع -7

  والسيؼ ىشا االتجاه اللى نجعل بو السعاناة فؾا أن دشا  مؽ لالس السعاناةوىؾ معشى 
  .48ص م 1998االتجاه اللى نألله نحؾ السعاناة )فرانكل  

وُرحدد أدلر ثالث ميام رئ دة ُتذلِّل ماى ة وملؾنات معشى الح اة أسساىا الغروع 
 االرظراررة وىي: 



 

7. 
 

 :نع ه ح اتشا في رؾش ما لؾفره لشا كؾكيشا ورتس ل في أنشا  الطخف االضصخاري األول
الرغ ر مؽ مؾارد طي ع ة محدودة  ونظؾرىا ونحدؽ استغالليا في حدود معارفشا  وىلا 

 .لتظمب تظؾرر أادامشا ويقؾلشا حتى تدتسر ح اتشا يمى ادرض

 :لتس ل في أن كل واحد مشا يزؾ في اساية ال مسلشو أن  الطخف االضصخاري الثاني
يشيا  أو محقج أىدافو بدونيا  فشحؽ كأفراد مرتيظ ؽ بيعزشا ارتياط ا وث ق ا  مع ه بسعمس 

وىي رابظة تس ل في أىس تيا الح اة ن ديا  وندون ىله الرابظة فإن الح اة ن ديا لؽ تدتؼ  
  بل ما ىؾ أك ر مؽ ا ندانال مدتظ ع أن مع ه في معمس يؽ أل و  ا ندانح ك أن 

 إلىمؽ حؾلشا  تيا  حاااتشا السعشؾرة م ل الحااة  ايلررؽىلا فإنشا في حااة لؾاؾد 
واؾد ىدع و رض مؽ استسرار الح اة وأما الغرع االرظرارب ال الك: لتس ل في أن 
 الجش، اليذرب لتكؾن مؽ رال وامرأة  وال مسلؽ لمح اة أن تدتق ؼ بأحدىسا دون ايلر

  .23-21صص  م 2005 )أدلر 

 :نو ىشاك ثالث مذاكل في الح اةأح االرظراررة الدابقة لتزومؽ لالس الغروع 

م شا بحلؼ واؾدنا يمى يم شا أن نجد وع  ة تسلششا مؽ الح اة في عل الق ؾد الس رورة ي -0
 .كؾكب ادرض

 يم شا أن نجد دن دشا مؾقعا  مسلششا مؽ التعاون مع باقي أفراد السجسؾية التي نع ه ف يا  -0
)رااس   نداش   وان استسرار الح اة اليذررة  :واؾد نؾي ؽ مجب أن لتدع فدرنا لحق قة -7

  .07م  ص2005 معتسد يمى العالقات ب ؽ الشؾي ؽ )أدلر 

 ثالثًا: معشى الحياة كخانية فخيجة لإلندان:

و السيشة الخافة بو ألالس رسالتو الح ات ة الخافة بو ح ك لكل فرد لرؾف تو مؽ 
و مؽ ميام وتحق ج تمػ السيام   وىلا ما مجعل لم رد والتي تحدد لو ما مجب يم و الق ام ب

لرؾف تو والتي مؽ لالليا ال محل فرد ملان آلر وتمػ الح اة التي مع ذيا ال رد ولؽ تتكرر 
دو تختمف مؽ وقع   فسعشى الح اة مختمف مؽ تخص يلر وحتى يشد الذخص ن مرة ألرى 

 . 145م  ص0400  فرانكلدم بحك معشى مجرد لح اتو )  لللػ يمى ال رد ييلر

 اره ماؽ تس ام ا نداان ياؽ   إنداان ةأن الداعي لمسعشاى ىاؾ أىاؼ عااىرة  إلىورذ ر فرانكل 
لساا  إمسانيؼ  فادتخاص مدتظ عؾن أن معظؾا معشى لح اتيؼ بؾاسظة السخمؾقات اليذررة ادلرى 

اتيؼ بؾاساااظة مداااس و فرانكااال باااالق ؼ السيتدياااة والسيساااات السشجااامة  ورداااتظ عؾن إيظااااش معشاااى لح ااا
فارد ل ردلتاو كؾحادة مت اردة   إنداان  أو بؾاسظة معرفاة كال بالت ار الحج والخ ر والجساس إمسانيؼ
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  قااااادرا  يماااااى إيظاااااش معشاااااى لح اتاااااو أمزاااااا  لغاااااروع الرااااعية تجعماااااو  ا ندااااانوطررقااااة مؾااياااااة 
  . 294م  ص0440  )المرؾد

نسا لتس م كل إ ادلرى يؽ باقي الكائشات  ا ندانلاف ة السعشى تس م  مول دع فق
وحجسيا دال واؾده  أبعادا  في اكتذاع معشى ح اتو وتغير السدئؾل ة بلل  ايلرتخص يؽ 

 . 000م  ص0400  ن محل احد ملانو )فرانكلأار يشدما ملؾن متأكد مؽ استحالة واستسر 

ش فا ندان ال مدتظ ع أن مع ه إال اذا يرع أن لح اتو معشى فشحؽ ال نتعامل مع ادت ا
السختم ة بايتيار ما ىي يم و   لكششا نتعامل معيا مؽ لالس ما تعش و بشدية إل شا  أب أنشا ال 

 . 19م  ص0220  )أدلر فيا ونتعامل معيا مؽ لالس ذواتشانتعامل مع أت اش مجردة بل نعر 

ورلؾن لمؾاؾد أىس ة تدتحج أن نح اىا يشدما ملؾن ىشاك معشى وىدع ندعى في ىله 
 ذتو  ولالستستا  بسغماه  بل وأن نتخظاه دوما  في رحمة تدامي متعال ة.الح اة لسعام

إال أن إحداس ال رد بأنو كائؽ لتؾقاف يماى ليرتاو الذخرا ة لمؾااؾد  ووياى ال ارد وتقيماو 
 الؾاااااؾد لاااادى ال اااارد    لاااالا فااااان فقاااادان اليؾرااااة ومعشااااىؾاقااااع  وىااااؾ الاااالى معظااااى معشااااى لؾاااااؾدهلم

   لااللػ مجااب يمااى ال اارد مقااع فرردااة لمقمااج واالكتئااابشااى تجعاال   فالح اااة باادون معمعشااى الالواااؾد
 ال اااارد أن ملااااؾن السعشااااى الخاااااص بااااو والاااالى مجشيااااو القمااااج الشااااات  يااااؽ نقااااص السعشااااى  ورسلااااؽ 

 ن ىشاااااك ىاااادع مدااااعى دامااااو الحرااااؾس يمااااى السعشااااى مااااؽ لااااالس الستعااااة واالبتكاررااااة وأن ملااااؾ 
 . 172م  ص0220  )أبؾ ي ظة

وأن مشح السرش لح اتو معشى   واؾدمة يمى ا طالا ادك روان مدالة معشى الح اة ىي 
تميمييا معشى ادراك مدؤول تو الذخر ة في الح اة  و تز ى يم و قؾة دالم ة وثقة ال مسلؽ أن 

  .14م  ص0220  ت خانيمرادفات الح اة )

لر  ولللػ فسعشى الح اة كسا لرى مالؾم مختمف مؽ تخص يلر ومؽ لؾم ي ىومعش
ل ، ىؾ معشى الح اة يمى واو العسؾم ولكشو معشى ح اتو ىؾ يمى  ا ندانالح اة اللى مذغل 

داؤس يؽ معشى الح اة واو الخرؾص فال لؾاد ما مدسى بالسعشى السجرد لمح اة   كسا أن الت
يؽ  دانا نوال لؾايو ا ندان لش دو فالح اة ىي التي تدأس  ا ندان إلىو اىؾ تداؤس لؾ 

ك يؽ الح اة التمام ورقدميا لمح اة ومؽ ىشا فاليح ا اابةمعشى ح اتو ويم و ىؾ أن ليحك يؽ 
  .145م  ص0400  تخري )فرانكل

مختمف يؽ   ره مؽ الكائشات ادلرى في إمجاد  ا ندانورتزح مؽ لالس ما سيج أن 
معشى لح اتو ورت رد بيلا السعشى يؽ   ره  ورعتير واؾد معشى لح اة ال رد أمر بالم ادىس ة 
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ن لكل فرد ح اتو الخافة وأيسالو ألسمل واالكتئاب مؽ الح اة   كسا ح ك تحس و مؽ الؾقؾ  با
آلر  إلىره  ومعشى الح اة مختمف مؽ تخص الخافة وأىدافو الخافة التي لتس م بيا يؽ   

 ويشد ال رد الؾاحد مؽ وقع يلر.
 رابعًا: معشى الحياة والرحة الشفدية:

تسّ ااال الراااحة الش دااا ة  حداااب التعرراااف ا مجاااابي ادسااااس الاااالزم لزاااسان العاف اااة لم ااارد 
فاالسشغؾر ا مجاابي لمراحة الش دا ة  ُلركام يماى . وتسل ؽ السجتسع مؽ تأدمة وعائ و بذلل فعااس

الدمؾك ا نداني الدؾب  ومدى فايم ة ال رد  وم يؾمو للاتو  وسر واؾده في الح اة. ورس ل ىلا 
االتجاه أنرار االتجاه الؾاؾدب. ورشغر ىلا االتجاه إلى الرحة الش د ة يمى أنيا في مجسؾييا 

 ي تشظاااااااؾب يم ياااااااا الذخرااااااا ة  وأن الراااااااحة تيااااااادو تاااااااروطا   تحااااااا م بالؾعاااااااائف الش دااااااا ة التااااااا
 الش داااا ة الكاممااااة "م اااال  أيمااااى ندااااعى كمشااااا نحااااؾه  وقمسااااا نراااال إل ااااو فااااي كاااال سااااايات ح اتشااااا" 

  .26م  ص0447 الخالج  )ييد

ورحتاج ا ندان إلى العسل بلل ايد والدعي في سي ل ىدع مدتحج الع ه مؽ أامو 
ل ون ؽ ما ال التؾتر ب ؽ ما أنجمه ال رد بال ع وح ك أن الرحة الش د ة لم رد تدتشد إلى دراة مؽ

 بسعشى آلر ىؾ ال جؾة ب ؽ واقع ال رد وما لشيغي أن مر ر يم و.   أولماس يم و أن لشجمه

وررى فرانكل أن ا ندان ال محتاج إلى التخمص مؽ التؾتر بأب ثسؽ  ولكؽ محتاج 
ما محتااو ا ندان ل ، استعادة الستدياش إملانات السعشى ذلػ السعشى اللى لشتغر أن محققو  

  .141م  ص0400  دس و الدلشام ات السعؾرة )فرانكلاالتمان ولكؽ ما م

ورعتسد م يؾم الرحة الش د ة لدى فرانكل يمى مدى تحق ج ال رد لسعشى ح اة  ونللػ 
  ولقد دلع العدلد مؽ السحلات ادساس ة لمرحة الش د ة لتزح أن معشى الح اة ىؾ مؽ

يمى واؾد يالقة ارتياط ة مؾاية ب ؽ معشى الح اة ونعض الستغ رات الدالة يمى الدراسات 
 الرحة الش د ة  كالرالبة الش د ة  والتؾافج الش دي والدعادة.

وىشالػ يؾامل ليا تأث ر في وفؾس ال رد لمذعؾر بالدعادة والتؾافج وزرادة قدرتو يمى 
بأن ح اتو ذات معشى وىلا الذعؾر مسده بالقؾة الالزمة لسؾافمة  وإحداسو  وتعؾر ال رد ا نجاز

ك احو  ونيلا لتزح أن واؾد ىدع لم رد في ح اتو مدتظ ع ال رد تحدلده وردعى بلل ايد 
لتحق قو  لؤدى لذعؾره بسعشى الح اة  ورتير ذلػ أحد الستظميات ادساس ة لتحق ج الرحة 

  .45م  ص.020  الش د ة )القظشاني
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الياح ة أن معشى الح اة معد مؽ الس اى ؼ التي بدأت تدتحؾذ يمى اىتسام الياح  ؽ  وترى 
في مجاس الرحة الش د ة  ح ك ترتيم لدى ال رد ق سة ح اتو ورراه يؽ ذاتو وتقدلره ليا 

 بالسعشى اللب تشظؾب يم و ح اتو والدور اللب لرى أنو أىل ددائو في الح اة.

  أن السعشى الذخري ىؾ ذلػ الترك ب السعرفي اللب leath, 1999, p.20)ورؤكد ل ك 
ما  مؾقف في نااحا   ملؾن  الذخري فالسعشى الدايسة  الخيرات إنجاز في وردتخدمؾنو الشاس مع و

 ذلػ  فإن مؽ العل، ويمى ما  مؾقف في الش د ة فحتو مؽ كي ر بجمش االحت اظ لم رد أتاح ما إذا

إلى  بو وأدى واالكتئاب بال أس الذعؾر إلى براحيو أدى ما إذا فاتال   ملؾن  الذخري السعشى
تخري  معشى تظؾرر في الديؾلة دراة ما. وتعتسد بتجرنة السرور بعد ف و الت ك ر أو االنتحار

 .ليراتو السار ة يؽ فزال   واالاتساي ة والي ؾلؾا ة ال  مرائ ة ال رد ب ئة يمى نااح

لاادى ا ندااان بأنيااا حالااة  Meaninglessnessورعاارع بعااض الياااح  ؽ حالااة الالمعشااى 
 ذات ااااااة ماااااااؽ الداااااااأم والالمياااااااالة وال اااااااراغ  ح اااااااك مذااااااعر ال ااااااارد بالتذااااااااؤم  والذااااااػ فاااااااي الااااااادوافع 
 اليذاااااررة  والتدااااااؤس ياااااؽ ق ساااااة معغاااااؼ أنذاااااظة الح ااااااة  وا حدااااااس بعااااادم الق ساااااة فاااااي الح ااااااة 

  .329م  ص0440 )معؾض 

مدتظ ع تحسل تأا ل ا تيا  أو  أن ا ندان قد  02م  ص0440  فرانكل)وأورح 
الحرمان الش دي أو االاتسايي واالقترادب  ولكشو ال مدتظ ع أن لتحسل لمؾ الح اة مؽ اليدع 
والسعشى. ويشدما ملتذف ا ندان معشى ح اتو فإنو مريح مدتعدا  لتحسل السعاناة  وتقدمؼ 

ى العل، مؽ ذلػ  يشدما التزح ات حتى بح اتو ن ديا مؽ أال الح اظ يمى ىلا السعشى  ويم
 .ت قد الح اة معشاىا فقد مزظر ا ندان لالنتحار حتى لؾ بدت كل احت اااتو ادلرى مذيعة

الذلؾى مؽ الذعؾر السؤلؼ باالفتقار إلى اليدع في الح اة  أو الذعؾر بأن الح اة مجرد 
ىلا الشؾ  مؽ  ييك ال طائل مؽ ورائو  إنيا تلؾى االفتقار إلى معشى الح اة. ومع ذلػ  فإن

السعاناة  يشدما نشغر إل و مؽ ح ك ىؾ دافع لدفع ا ندان إلى اليحك يؽ معشى لح اتو  مسلؽ 
ايتياره دل ال  يمى الرحة الش د ة وا مجاب ة في الح اة. فيؾ دل ل يمى تسدػ ا ندان بأن تكؾن 

ي ال عاس. وفي ىلا لح اتو ق سة تتجاوز مجرد التؾااد السذيع  إلى الحزؾر ا نداني ا مجاب
مقؾس فرانكل: )إن اليحك يؽ معشى الح اة أفدا تعي ر يؽ الؾاؾد ا نداني  ىؾ العالمة 

  .26م  ص0400 ادك ر اؾىررة في الظي عة ا ندان ة  )فرانكل 

أن الرحة الش د ة تيدو في يدة مغاىر أىسيا واؾد فمد ة لمح اة   :وتدتخمز الباحثة
 تخري معشى واؾد وواؾد أىداع مدتقيم ة تتعمج بلاتو ونعالقاتو مع مح ظو االاتسايي  وأن
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 مؽ أمزا   مسلشو أنو كسا الت اؤس  يمى الش د ة والقدرة برحتو االحت اظ يمى مدايده لدى ا ندان

 بال رد لاص تخري معشى واؾد في ح اتو  وأن لؾاايا التي وادلؼ السعاناة مؾاقف مع التعامل

 في تت اوت ح ك بيا ن دو لممم التي وأنذظتو الح اة في أفكاره وتت ر  لتحسل تكؾرشيا في تتدرج

 كسا ح اتو  في بتحق قيا ن دو ا ندان لممم و امات أفكار مؽ تحسمو ما كل حدب والدسؾ االرتقاش

 ولم  تو ثقافتو دراة حدب كل وأىس تيا تعق دىا دراة في دلر فرد مؽ السعاني الذخر ة تت اوت

 .الح اة في االاتساي ة وطسؾحاتو
 خامدًا: أبعاد معشى الحياة:

   أن أبعاد معشى الح اة لسدة أبعاد وىي:003-000م  ص0220  لؾسف)مذ ر 
 وىي القدرة يمى ورع أىداع ذات ق سة  ومحاولة تحق قيا   دافعية اإلنجاز: :البعج األول

والعسل يمى استغالس قدراتو يمى الؾاو ادكسل  والذعؾر بالحساس ويدم ال أس أو 
 االستدالم في مؾااية العقيات.

 وىي القدرة يمى اليحك يؽ ق ؼ و امات سام ة تتجاوز  التدامي بالحات: :البعج الثاني
ذخر ة وقدرة ال رد يمى الذعؾر بأنو امش مؽ ذلػ العالؼ الكي ر السرالح واالىتسامات ال

اللب مع ه ف و  وأن واؾده في العالؼ ملؾن واؾد مؤثر بقدر ما مقدمو مؽ يظاش لللػ 
 العالؼ  تقيل اللات

 مع الش ، وتقيل أواو القرؾر في  الدالمي الذعؾر بالدالم وىؾ تقبل الحات: :البعج الثالث
والقدرة يمى تقيل كل ماال مسلؽ لإلندان تغ ره  وأن لتعامه مع ا ملانات الذخر ة 

 السعاناة ورتعمؼ أفزل ما ف يا  وإنيا امش حتسي مؽ الح اة.

 وىي يدم التخمي يؽ االلتمامات والؾاايات التي لممم ا ندان بيا  السدؤولية: :البعج الخابع
مؾر  والقدرة يمى بلس الجيد ن دو أو م رريا يم و دوره في الح اة والت ك ر في يؾاقب اد

 ومجاىدة الش ،  نجاز ادت اش اليامة في الح اة. 

 وىؾ القدرة يمى تقيل أقدار الح اة  والذعؾر بالييجة  القبػل والخضا:: البعج الخامذ
  واليحك يؽ إمجاب ةوالررا واالمتشان وتحؾرل الشغرة الدمي ة دحداث الح اة إلى نغرة 

   وا مسان بأن الح اة ال تماس تحسل معشى ر ؼ كل الغروع.الجؾانب السذرقة ف يا

   إلى أن أبعاد السعشى في الح اة أرنعة أبعاد ىي:290-289م  ص0223 )أبؾ  مالة  وتذ ر
ورقرد بو إدراك ال رد لميدع مؽ ح اتو  ورسالتو التي مع ه مؽ أاميا  أىجاف الحياة:  -0

 وق ستو مؽ لالس تحق قو لسعشى ح اتو.ورزحي في سي ل تحق قيا  وإحداسو بأىس تو 
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وتعشي مدى سعي ال رد في الح اة بإمجاب ة  وك احو لتحق ج أىداع  الجافعية في الحياة: -0
ومعاني ح اتو  ور يتو في التسدػ بالح اة واالستسرار ف يا  واالستستا  بيا مسا لؤدب إلى 

 ت اؤلو في الح اة. 

رد لمسدئؾل ة تجاه ن دو  واىتسامو بالجساية ورقرد بيا مدى تحسل ال  تحسل السدئػلية: -7
التي لشتسي إل يا  والتدامي بلاتو نحؾ ايلررؽ  كي ملؾن لو دور مؤثر في الح اة 

 االاتساي ة.

ورقرد بيا مدى ررا ال رد يؽ واؾده في الح اة  وتقيمو للاتو   الخضا عغ الحياة:  -.
ع أسرتو ومجتسعو  وتعؾره بأنو فرد لو واقتشايو بقدراتو  وت اؤلو تجاه السدتقيل  وتؾافقو م

 ق سة تجاه ايلررؽ  والررا يؽ يالقاتو االاتساي ة بذلل يام.

  إلى أن ىشاك Stegar. et al. 2006, p.80-81) في ح ؽ مذ ر است جار وآلرون 
 أرنعة أبعاد رئ دة لسعشى الح اة ىي: التدلؽ  والررا يؽ الح اة  وال قة بالش ،  والت اؤس.

   إلى أن ىشاك ستة أبعاد رئ دة لسعشى الح اة ىي:14م  ص0440 )الرت دب ورذ ر 
ىؾ أن الح اة تكتدب معشاىا لدى ادفراد مؽ ادىداع التي محددىا ا ندان  أىجاف الحياة: -0

 .لش دو  وأن ىلا السعشى ملؾن وارحا  لدمو باستسرار في مراحل الشسؾ السختم ة

إذا كان معشى لدى ا ندان وارحا  ومرت عا  فإنو لتعمج  التعمق اإليجابي بالحياة الستججدة: -0
بالح اة  ف ذعر أن ال رص متجددة دائسا  وأمزا  تخر تو ادلدة  ورالزمو الذعؾر  إمجاب ا  

بالح اة الخرية وأن اديساس التي مقؾم بيا ليا ق سة في ح اتو و  ر مألؾفة بالشدية 
 ل لررؽ.

إلندان ليدو في مدألة الحررة والسدؤول ة والتجدلد التحقج الؾاؾدب ل التحقق الػجػدي: -7
وقز ة السؾت أو ملسؽ معشى الح اة في أن محقج ال رد ذاتو في حررة االلت ار ومدؤول تو 
السقامة يمى ىلا االلت ار  وأن الح اة تكؾن ال معشى ليا يشدما مخت ي مشيا الجدلد 

 وا نجازات.
 الذعؾر بال راش مقابل ال راغ الؾاؾدب. الثخاء الػجػدي: -.

معتسد يمى نؾي ة الح اة التي لر ب ا ندان في أن محققيا  فإذا كان  نػعية الحياة:- -0
معشى الح اة وارحا  ومرت عا  لدمو فإن الح اة تيدو لو م  رة ادا   وأن كل لؾم ملؾن ادلد 

 واد ما عل ليحك يشو ط مة ح اتو. تساما  ورالزمو تعؾر أنو

ىؾ الر ية في الح اة أو العموع يشيا  فا ندان في مشاخ الر ية في  الخضا الػجػدي: -0
الح اة ملؾن دائؼ الت ك ر في ح اتو ورلتذف العيرة مؽ واؾده وأن االنتحار لؼ لرد يمى 
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معشى أو ىدع أو رسالة تؾاد برؾرة ثررة ادا  وتكؾن  إمجادفكره إطالقا   وقدرتو يمى 
 ردر سرور وررا.اديساس ال ؾم ة م

  أن ىشاك أرنعة أبعاد رئ دة لسعشى الح اة ىي: 804م  ص0202  )ادب ضوررى 
 القيؾس والررا  اليدع مؽ الح اة  السدئؾل ة  التدامي باللات.

رادر معشى الح اة في أن م ؼآراشىمؽ لالس اطال  الياح ة يمى ايؾد العمساش تتيشى 
 لسدة أبعاد ىي:

ىؾ ررا ال رد يؽ واؾده في ىلا الح اة   :Satisfaction Existentialالخضا الػجػدي -1
ويؽ قدرتو يمى االلت ار  وأن ال رد لتسشى لؾ ياش أك ر مؽ يسر  فزال  يؽ إمجاب ة ىله 
االلت ارات والشغرة السؾرؾي ة لمح اة  والت ك ر في الح اة ت ك را  آمال   والقدرة يمى تحسل 

 ة ذات ق سة وتدتحج أن تعاش.مدؤول اتيا دن ىله الح ا
ىؾ امتالش الح اة بالح ؾرة وال راش  وادحداث  :Richness Existentialالثخاء الػجػدي -2

ذات الق سة والجدلدة السختم ة  اليع دة يؽ السمل  وواؾد الر ية في مؾافمة الدراسة أو العسل 
طاقة بحااة إلى تؾع ف وتعل، ىله دن ف و التعي ر يؽ القدرة واالستظاية  وأنو لؼ تمس ىشاك 

القدرة الر ية في مذاركة آلررؽ ف  يا االستعداد لمعظاش ولؾض التجارب والخيرات التي مذعر 
 بيا ال رد لالليا با تيا  الش دي.

ىي مدى ورؾح وإدراك ال رد لميدع والسعشى مؽ  : Purpose in Lifeأىجاف الحياة-3
مع ه ورزحي في سي ميا  ادمر اللب مجعل ح اتو ذات ق سة ح اتو ورسالتو في الح اة التي 

 ومغمى وفعال ة  وردعى لتحق ج أىدافو والتخظ م مؽ أال مدتقيمو.

ىؾ بحك الذخص الدائؼ والسدتسر يؽ معشى  :Existential anxietyالقمق الػجػدي -4
 ره أو لح اتو مؽ لالس ادىداع ذات ادىس ة والسعشى لو  وقمج الذخص ولؾفو مؽ مر

السؾت  وإدانة ن دو وإتعارىا باللنب لذعؾره بالخؾاش واال تراب ويدم واؾد معشى لح اتو  
 ف دفعو ذلػ كمو لدمؾك ات   ر فح ة كال أس أو محاولة إللاش ن دو أو   ره.

ىؾ تؾاو الذخص نحؾ السؾاقف السؤلسة أو  : Suffering and painالسعاناة واأللع-5
و في مؾقف أو معاناة ال م ر مشيا ورحتؼ يم و أن لؾااو ت ئا  مقدرا  الرعؾنات  ح ؽ مجد ن د

ال مسلؽ تغ  ره  ح ك لشغر إل يا أنيا تح غو مؽ ال تؾر والسمل وتيع و يمى الشذاط والسؾااية 
 مسا لؤدب بالتالي إلى نسؾه ونزجو.
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 لسعشى الحياة: إليجابيةسادسًا: السرادر ا

إن مرور ا ندان بيعض ادحداث التي قد تؤدب إلى تغ  ر ح اتو  ورظمج يمى م ال ىاله 
والتااااااي مقااااااؾس يشيااااااا  Critical incidentsادحااااااداث فااااااي يمااااااؼ الااااااش ، ادحااااااداث ال ارقااااااة 

أنيااا " تمااػ ادحااداث التااي لااؤدب وقؾييااا إلااى تغ اارات كياارى فااي الح اااة مسلااؽ أن  Hackerىاااار
ح ااااة ويماااى م ياااؾم ا نداااان ياااؽ ن داااو"  ويشاااد مااارور ا نداااان تاااؤثر بذااالل كي ااار يماااى معشاااى ال

بأحااداث فارقااة فااي ح اتااو لؾااااو دراااة كي اارة مااؽ الذااعؾر بااالخؾع أو الريااب م اال مااا محاادث مااؽ 
الخاااؾع الااالب لشتااااب ا نداااان يشااادما مرااااب بسااارض أو حاااادث ماااؤلؼ ويااادم القااادرة يماااى اتخااااذ 

اس يؽ السجتسع  وىاله اليساؾم أو السخااوع مر رب أو ا فابة بال أس وانعدام السعشى أو االنعم 
الؾاؾدمة تتديب في لمج نؾ  مؽ القمج أو الرارا  فاي السعشاى لادى ا نداان فزاال  ياؽ إحاداث 

أن المحغة التي تيدأ ف ياا أحاداث  Yalomتغ رات ألرى في لرائرو الذخر ة  ورقؾس مالؾم 
ة لافااااة ف سااااا لتعمااااج بااااالق ؼ الح اااااة ال ارقااااة مسلااااؽ أن تكااااؾن لحغااااات ملتش يااااا الغسااااؾض والقتاماااا

والسعاني الذخر ة لدى ال رد  إال أنيا مسلؽ أن تتديب في لمج يسم اة بحاك ادلادة ياؽ معااٍن 
ادلااادة وياااؽ أتااا اش أك ااار أىس اااة فاااي الح ااااة  وتاااديؼ ىاااله ال كااارة واعاااة نغااار الخافاااة بساسااامؾ 

Maslow ذات معشاى   مؽ أن اياد ا ندان لتحق ج تيش لشقرو مخمج لدمو تعؾرا  باأن الح ااة
فاؾر مارور ال ارد بحاادث فاارا ماؽ أن السعشى الذخراي قاد لتعارض لمتغ  ار  Wongوررى ون  

  .44م  ص0220  )لؾسف أحداث الح اة

أن الحدث مسلؽ أن ملؾن حدثا  فارقا  يشدما لتحدى ذلػ الحدث السعشى  :وتخى الباحثة
اللب مزعو ا ندان لح اتو  ورتحدد نؾ  ذلػ الحدث وفقا  لمسرادر التي تس ل السعشى لدمو  فقد 
ملؾن ذلػ الحدث ال ارا في مجاس العالقات االاتساي ة أو في مجاس التعم ؼ أو العسل أو الدور 

 ان أن مس مو في الح اة.اللب لتسشى ا ند

ولسا كانع ىله الدراسة تختص بدراسة معشى الح اة لدى مررى الدرطان  كان مؽ السيؼ 
تحدلد مرادر السعشى ادك ر أىس ة بالشدية ليؼ والتي مس ل يدم تحق قيا حدثا  فارقا  مسلؽ بعده 

 أن لتغ ر لدليؼ معشى الح اة.
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 Views interpreted the meaning ofلحياةوجيات الشطخ السفدخة لسعشى ا سابعًا:

life: 

 :Victor Franklفيكتػر فخانكل  - أ

ىؾ أوس مؽ أتار إلى ىلا الس ياؾم بايتيااره الادافع ادساساي والجاؾىرب  معد ف لتؾر فرانكل
لاادى ا ندااان  حتااى يااده الس يااؾم السحااؾرب فااي نغررتااو يااؽ الذخراا ة ا ندااان ة  وقااد تيمااؾرت 
أفكااااره ياااؽ ىااالا الس ياااؾم إلاااى ابتكاااار أسااامؾب فعااااس وادلاااد فاااي العاااالج الش داااي أساااساه العاااالج 

 دئ ادمااار بالتحم ااال ال رورااادب يشاااد ت دااا ره لمدااامؾك اليذااارب  باااالسعشى  ولقاااد تاااأثر فرانكااال فاااي باااا
 لكشاااااو ساااااريان ماااااا تحاااااؾس إلاااااى الس ااااااى ؼ الؾاؾدماااااة  إمساناااااا  مشاااااو بعااااادم كسااااااس التحم ااااال الش داااااي 
  فا ندااااان مااااؽ وايااااة نغااااره أك اااار مااااؽ مجاااارد اياااااز ن دااااي محلااااؾم بغرائاااامه الذاااايؾرة السليؾتااااة

  .616م  ص0200  )الؾائمي

 مدتج ب ا ندان لشمواتو الغررمرة مع تسلشو مشيا وإنساا مداتج ب ف ي ك  ر مؽ ادح ان ال
برؾرة أقؾى لسا لتحد، مؽ ق ؼ في يالسو  ولسا لدرك مؽ معان كامشة في ح اتو  وررى فرانكل 
أن ك  را  مؽ اديساس التي مقؾم بيا ا ندان وك  را  مؽ القرارات التي مردرىا  ما ىاي فاي الؾاقاع 

يسم ة اليحاك ياؽ القا ؼ والسعااني لقاد أكاد فرانكال أىس اة القا ؼ والسعااني فاي إال تعي ر حق قي يؽ 
ح اااة ا ندااان  وياادىا اليعااد الروحااي السداائؾس والسيااؼ فااي تكااؾرؽ تخراا تو  فيااؾ لاارى أن الك  اار 
 مااااااؽ الشاااااااس مدااااااتج يؾن ورتراااااارفؾن ورداااااامكؾن وفقااااااا لياااااالا اليعااااااد  ومااااااا يسم ااااااة اليحااااااك يااااااؽ 

  ة والحق قاااة إال تعي ااار حق قاااي ياااؽ أىس اااة ىااالا اليعاااد  فعماااى السعشاااى والعدالاااة والحرراااة والسداااؤول
ساااي ل الس ااااس ال الحرااار  قاااد مختاااار ا نداااان الساااؾت يماااى الح ااااة  إذا وااااد فاااي الساااؾت معشاااى 
 لؾاااااااااؾده وتمااااااااػ ىااااااااي أسااااااااسى حاااااااااالت السعشااااااااى التااااااااي أطمااااااااج يم ااااااااو فرانكاااااااال الدااااااااسؾ الاااااااالاتي 

(Stegar, et al, 2006, p.80-81.  

لكل مؽ التحم ل الش دي  يمى أساس انتقاداتو التي واييا لولقد قامع نغررة فرانك
ال روردب  ويمؼ الش ، اددلرب  ح ك لرى فرانكل أن ميدأ الملة ال روردب ودافع السلانة اددلرب 
  ر كاف  ؽ لت د ر الدمؾك ا نداني  وفي ىلا الردد مقرر فرانكل أنو ورع ما أسساه ميدأ 

 عارض بو كال مؽ ميدأ الملة ال روردب  وميدأ  إرادة القؾة ل Will to Meaningإرادة السعشى 
في يمؼ الش ، اددلرب  فالدعي إلى تحق ج الملة أو الؾفؾس إلى السلانة السي سشة لمحرؾس 
يمى القؾة والش ؾذ  ال مسلؽ أن م در كل فؾر الشذاط ا نداني  في ح ؽ أن معشى الح اة لدى 
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ت ئا لرفع مؽ ق سة  الدعي الدشوب وتحسل السعاناة كل إندان ىؾ اللب مسلؽ أن مجعل مؽ
  .278م  ص0202  )دمحمالح اة ورجعميا تدتحج أن تعاش 

وررى فرانكل أن معشى الح اة مختمف مؽ تخص يلر  ويشد الذخص ن دو مؽ لؾم إلى 
لؾم  ومؽ ساية إلى ألرى؛ للا مجب أال نيحك يؽ معشى مجرد لمح اة  فمكل فرد ميستو 

رسالتو الخافة في الح اة  التي ت رض يم و مياما  محدودة  يم و أن مقؾم  الخافة أو
بتحق قيا  وال مسلؽ أن محل تخص محل تخص آلر  كسا أن ح اتو ال مسلؽ أن تتكرر  ومؽ 

ة في تحق قيا فرردة ثؼ تعتير ميسة أب تخص في الح اة ميسة فرردة م مسا تعتير فرفتو الخاف
  .145م  ص0400  كللػ )فرانكل

 :ىي رئ د ةوتتمخص نغررة السعشى في الح اة لدى فرانكل في ثالث ركائم أساس ة 

 ا ندان. لدى ادولى الدافع ة القؾة ا ندان ة :وىى ا رادة حررة .0

 السعشى. إرادة .0

 لمح اة. معشى ىشاك أن أب الغروع  كل تحع السعشى مؽ تخمؾ ال الح اة أن .7

 :اإلرادة حخيةأواًل: 

 الي ؾلؾا اة والعؾامال لمغاروع ادفاراد مخزاعؾن  باأن القائمة الحق قة إلى السرظمح ىلا مذ ر
 مدتظ عؾن  أنيؼ إال ويؾامل  عروع مؽ لؾااييؼ ف سا التحلؼ مدتظ عؾن  وال واالاتساي ة  والش د ة

 فاي مستماػ الحرراة ا نداان أن أب   والسؾاقاف الغاروع تماػ ح ااس لر يؾناو الالى السؾقاف اتخااذ

 محدداتو الجدادمة فؾا  التدامي في ا ندان لشجح ويشدما السؾاقف تمػ ازاش واتجاىو مؾق و الت ار

 أن لتخال أمزاا   ورداتظ ع ساام ة معشؾراة أبعاادا   مخيار أن مداتظ ع فقام يشادىا وال  مرائ اة  والسادماة

  .33م  ص.022  )فرانكل وأفعالو مؾاق و يمى الحلؼ أمزا   مدتظ ع كسا ن دو تجاه مؾق ا  

الحررة  تعد ح ك الؾاؾدب  بال كر ذلػ في متأثرا   ا ندان ة ا رادة حررة يمى فرانكل ورؤكد
 .ا نداني الؾاؾد مؽ لتجمأ ال امش وىى الؾاؾدمة ادساس ة الس اى ؼ مؽ

 :السعشى إرادة :ثانياً 

بظررقة  ىؾرتو تحق ج مدتظ ع ال ا ندان بأن القائمة الحق قة إلى السرظمح ىلا ورذ ر
 اليؾرة بسجرد أن ح ك مياترة  مؽ أكير و امات بأىداع ا ندان لتعمج يشدما فقم تكتذف

 ميدأ دن ذاتيا  الملة حد تحق ج مدتظ ع ال ا ندان أن كسا ذاتو  في كغامة يشيا اليحك في الذرو 

 ذاتو  بيدع لتجاوز وانذغالو ا ندان الزالع ثانؾرة كشت جة محدث بالدعادة الذعؾر أو الملة
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 تعاش ا ندان ة  ويشدما ذاتو لتجاوز اللى ذلػ ىؾ تحق قو ا ندان يمى لشيغي اللب فالسعشى

 فقم وأرقى يشدىا أسسى  امة نحؾ ورتجو يم يا ورتدامى ذاتو ا ندان ف و لتجاوز كيدع الح اة

 . 23م  ص.022  لالح اة )فرانك وتتعاعؼ الؾاؾد أمامو لتدع

 في تتس ل والتي ا ندان لدى الدافعة ادول ة القؾة ىي السعشى إرادة  أن إلى فرانكل ورذ ر
السعشى وىى الدافع وراش الؾاؾد ا نداني بسا ف و فردمة  وإرادةالسعشى  يؽ لميحك الدائسة محاولتو

  .285م  ص0440  )المرؾد وحررة والت ار
 :الحياة معشى :ثالثاً 

 يمى تؾس ع العسل أال مؽ تيلس التي السحاوالت تمػ إلى مذ ر فرانكل لدى الح اة معشى نإ

 أحمػ في حتى السعشى  مؽ أبدا   والق ؼ فالح اة ال تخمؾ بالسعاني لتعمج ف سا ال رد أمام الرؤرة مجاس

 وانعدام ال أس مؾاقف ا ندان لؾااو ف يا التي المحغات تمػ وىى المحغات  وأقدى الغروع

 لتؼ السعشى أن ذاتي ح ك أن السعشى كسا   السعاناة  فتخ  يمى مدايد السعشى دن وذلػ ادمل 

 ىله في ا ندان يمى ا ندان ورتحتؼ ح اة تذلل التي والغروع السؾاقف تمػ عل في اكتذافو

 ا ندان قدرة مؽ الر ؼ فعمى   بيا الح اة تؾاايو التي التداؤالت مؽ سمدمة يمى مج ب أن الح اة

 الح اة أسئمة يمى ا اابة ااىدا   أن محاوس يم و لشيغي أنو  إال الرائية القرارات اتخاذ يمى

 . 112-111صص م  0220  مسلشة )دمحم فؾرة بأفزل

 كانع القدمسة الشغررات دن باللات ىؾ اؾىر الؾاؾد ا نداني  التدامي فرانكل أن ورعتير

 إتايا  ىاؾ اليادع كاان ونالتاالي الادالمي  االتامان ماؽ بحالاو االتامان باالحت ااظ اساتعادة بسيدأ تيتؼ

 لشجامه معشاى  لاالس ماؽ إال وااؾده محقاج ال ا نداان أن يماى أكاد فرانكال ب شساا والحاااات الغرائام

 يماى الؾااؾد ذلػ ا ندان  ياش إذا إال بال قة ادلر ا نداني ملؾن الؾاؾد وال إل يا  لتؾاو وق سة

  .4.-3.م  ص.022  فرانكل) بالق ؼ إال مح ا ال دن ا ندان باللات التدامي مؽ أساس

أن  تتظمب السعشى إمجاد يسم ة أن ح ك السعشى   مجاد يسم ا   دل ال   فرانكل لشا ورع وقد
نتسلؽ  حتى كيرى  ثؾرة نحدث أن يم شا لشيغي" :فرانكل مقؾس ح ك العالؼ نحؾ اتجاىا ا ندان مستمػ

ا ندان  يمى أسئمتيا بظرح تقؾمالتي  ىي الح اة وأن ادلدا   تؾايا   الح اة معشى قز ة مشح مؽ
 الح اة مؽ وردأس مدئل  أنو لدرك أن يم و لتحتؼ وإنسا مدأس يؽ معشى الح اة  أن لإلندان ول ،

 ا ندان أن إلى فرانكل أتار السدئؾل ة لللػ  فقد لتحسل بأن ادسئمة مدتج ب ليله أن ويم و

 ح م إلى طاقاتو وإلراج ميارتو تؾع ف لالس مؽ العسل وذلػ لالس مؽ السعشى اكتذاع مسلشو
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 مردرا   عدمُ  وت رده تس مه ال رد ف و رأى اللى فالعسل لو ولسجتسعو  م  د يسل أداش تلل في الؾاؾد

 . 61م  ص0220  والق سة )لؾسف لمسعشى

واليحك يؽ معشى الح اة عاىرة واؾدمة مراحية لإلندان طؾاس مراحل ح اتو  بغض 
والسدتؾى االاتسايي واالقترادب  وىلا السعشى وح د ومت رد ونؾيي الشغر يؽ العسر والجش،  

مختمف مؽ إندان يلر  ورختمف دالل الذخص الؾاحد مؽ وقع إلى آلر  ورؤدب تحق ج 
ا ندان لسعشى الح اة إلى تحق ج واؾده ادف ل  أما يجمه يؽ تحق ج معشى لح اتو ف ؤدب إلى 

  .329م  ص0202  )ييدالحم ؼ أو الخؾاش السعشؾب  تعؾره بحالة تعرع باسؼ ال راغ الؾاؾدب

 :Maslowماسمػ - ب

أن ماسمؾ لت ج كم ا  مع فرانكل بأن االىتسام ادوس لإلندان أو كسا Buhler  ورلكر بؾىمر
مدس و "االىتسام ادسسى" ىؾ إرادة السعشى يشده  وال مختمف ذلػ ك  را  يؽ الس اى ؼ التي قدميا 

التدامي -.االتدا  ا بدايي  -7مؾاشمة تحدلد اللات  -0الحااة  إتيا  -0 بؾىمر وىي:
  أو كارس روارز  وىؤالش  . أو كؾرت اؾلدتت ؽ91م  ص0200  )معسررة بالشغام الدالمي

رنسا مدتعسمؾن بدال  مؽ "السعشى" مرظمحات م ل: "الق ؼ" أو "اد راض" أو "فمد ة الح اة". 
ويمى ىلا الشحؾ مدتعسل أفحاب الشغررات السختم ة ىله أو تمػ مؽ الكمسات بظررقة متدالمة  

وارز في أن الدافع ة أو يمى أنيا م اى ؼ مترادفة. ولللػ فإن ماسمؾ لت ج مع اؾلدتت ؽ ور 
القرؾى أو الغائ ة ىي لتحق ج اللات. ورعتقد أن م يؾم "إرادة السعشى" يشد فرانكل وكللػ م يؾم 
ادىداع أو الشميات ادساس ة ادرنعة يشد بؾىمر  كالىسا لت ج مع ما سيج ذكره دولئػ الللؽ 

لل يسمي رسالة في الح اة وان أولئػ الللؽ محققؾن ذواتيؼ لدليؼ دائسا  ونذ محققؾن ذواتيؼ
ويشدىؼ ميسة محيؾنيا ورتحدون معيا  وتريح بالتالي لاف ة مس مة للواتيؼ  وفى كل حاس 
معتير ىلا العسل أمرا  ىاما  وادلرا  باستحقاا وذا ق سة بالغة  ىله الحق قة الؾف  ة مسلؽ تدس تيا 

شى  واكتذاع الذخص للاتو  بتحق ج اللات  والتحق ج ىشا ىؾ تحق ج السعشى  والتدامي بالسع
  .202-204صص م  0400  )فرانكل .والح اة الستكاممة و  ر ذلػ مؽ السرظمحات

سسة أو لاف ة إندان ة  فيؾ ل ، ول د الغروع أو ح اة ورعتير ماسمؾ أن معشى ال
السحددات االاتساي ة  فيؾ لتذلل رسؽ الحااات ادول ة التي مدعى ا ندان  تياييا  كسا 

شى الح اة محتل امشا  رئ ال  كدافع إنداني  بل إنو معد بش ة أول ة تقؾم يم يا الدوافع أن مع
يسؾما   ولقد رفض ماسمؾ ال كر ال روردب والسيادئ ال روردورة التي آمؽ بيا في بدامة ح اتو في 

  .88م  ص0200  )معسررة .سي ل إقرار ميدأ التدامي في التحقج الح اتي
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مسؽ ايتشقؾا نغررة تحق ج اللات كيدع نيائي لإلندان مقابل م يؾم  ورعتير ابرىام ماسمؾ
ة مؽ السرض االتمان يشد أفحاب الؾاية التحم م ة بايتيار أن استعادة االتمان تكؾن حال

ال رد حق ق ة  إملاناتتريح ف يا فيؾ تمػ العسم ة الشسائ ة التي   فحدب  أم تحق ج اللات
 .واقع ة

ش ادتخاص الللؽ كانؾا لتستعؾن بال عل بإتيا  حاااتيؼ ن ىؤالأوىشا ملسؽ القؾس 
بالحقائج    كانؾا مدفؾي ؽ أساسا  إتياييا إلىادساس ة  ونالتالي لؼ معؾدوا مدفؾي ؽ بالدعي 

ادبدمة  ونالق ؼ الروح ة  ويمى أمة حاس فانو مؽ السسلؽ أن نكؾن مذيع ؽ بالشدية لمحااات 
حااات العم ا  أو ق ؼ الؾاؾد فقد نقع رح ة "الالمعشى ومع ذلػ   ر مؾاي ؽ بال ادساس ة

نت جة لمحرمان  تأتي"و"ال راغ الؾاؾدب" أو "الالق س ة" و  ره مؽ السغاىر السرر ة ادلرى التي 
مؽ الحج والجساس والعدالة والخ ر و  ر ذلػ   ورذ ر ماسمؾ أنو يشد اكتذاع الذخص لسيستو 

ك  را  بتكذ و لسر ره أو قدره مسا ى أ لو استعداده اليش ؾى  ويسمو في الح اة وتغ و بيسا  أتيو
وتكؾرشو ال د ؾلؾاي  فال تػ أن يسم ة االكتذاع ميشتشا أو ميستشا ىي امش مؽ يسم ة 

 . 208م  ص0400  واقع ة )فرانكل ادك راكتذافشا ليؾرتشا وللاتشا 
 : Yalomيالػم - ت

في فكرة أن السعشى ال مقدم  ح ك ال مسلؽ أن ليدب إندان  ندان  لت ج مالؾم مع فرانكل
آلر معشى ح اتو  دن في ىلا إىدار لخرؾف ة ىلا السعشى. ولكؽ مالؾم مختمف مع فرانكل 

السعشى  مؽ ح ك أن ا ندان مؽ واية نغر فرانكل ال مدتظ ع أن مختر   باكتذاعف سا لتعمج 
لتذ و. ورقؾم نقد مالؾم يمى أن آراش فرانكل تدتشد إلى مؾق و معشى لح اتو  وإنسا فقم يم و أن م

 الدلشي وأن االقترار يمى ميسة اكتذاع السعشى محد مؽ حررة ا ندان ورع  و مؽ مدؤول ة
  .1041-1040صص م  0444  )سم سان  فؾزب  فشع السعشى

معشااى الح اااة بايتياااره عاااىرة واؾدمااة  فيااي نقظااة أساساا ة فااي تحاادب  تشاولااع نغررااة مااالؾم
لااؾاش السعشااى   -السااؾت -اال تااراب -ا ندااان ومؾاايتااو لقزاااما ويشافاار واؾدمااة ىااي: الحررااة

ورعتياار العاااالج الش داااي معشاااى الح اااة بس اباااة وسااا مة دفاي اااة رااد السعجااام ولاااؾاش السعشاااى  ورعاااد 
فيؾ الت اار إندااني حار  فاال رد لياد  معشاى الح ااة  ذلاػ استجابة إبداي ة في مؾااية الزغؾط  

الس يؾم الغ ر محدد بغرض  ورعتير ياما ول ، فردما   ولافة معشى لرتيم بقؾة السعتقدات وق ؼ 
  فاإن مااالؾم ىشااا  لؤكااد يماى الحررااة السظمقااة لإلندااان فااي التداامي كااا لالص والدااعادة والغ ررااة
سؼ مؾقف ال مدا ة الؾاؾدماة    ح اك أن ا نداان لا ، ىاؾ تذل ل معشى ح اتو  وىؾ في ذلػ لتر 
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قااو  أو حتااى مااؽ قياال أن لؾاااد ولكااؽ ذلااػ السخمااؾا فااي ذاتااو  الاالب تتحاادد ماى تااو مشاال بدامااة لم
  الاالى مرااشع ماى تااو مااؽ لااالس أفعالااو وقراراتااو التااي ندااان ىااؾ ذلااػ السؾاااؾد مااؽ أااال ذاتااوا 

 ن ليااااد  ا ندااااان السعشااااى الخاااااص بااااو  لتخاااالىا بساااالش إرادتااااو. بااااللػ مراااايح مااااؽ الزاااارورب أ
 ال أن ملتذااااف السعشااااى السي ااااأ لااااو ساااام ا . يشدئاااال يم ااااو أن لمتاااامم بااااو ورلاااارس ح اتااااو مااااؽ أااااال 

 مسااااني الااالب مداااتشد إل اااو فرانكااال عشاااى  حتاااى لاااؾ لاااؼ مرااااحيو ال قااا ؽ ا تحق اااج ىااالا السيااادأ أو الس
  .91م  ص0200  )معسررو

 :فان دورزن سسيث - ث

إن نسؾذج معشى الح اة اللب تقدمو فان دورزن سس ك ملتذف الظي عة عاىررة التشاقض 
لمؾاؾد ا نداني  ح ك ملؾن يمى ا ندان أن ملتذف معشى واؾده يمى أرنع مدتؾرات لمخيرة  
ادوس لتعمج بالخيرة الحد ة في العالؼ الظي عي  وال اني لتعمج بالخيرة ذات الظابع االاتسايي 

س و العالؼ العام  وال الك لرتيم بالخيرة الذخر ة اللب تدس و العالؼ الخاص  أما الرابع أو ما تد
ف ختص بالعالؼ الس الي  وا ندان في سع و لتحق ج السعشى يمى ىله السدتؾرات ادرنعة  مجد 

ى نجاحو إلى االفظدام بسيددات السعشى ورتؾقف معشى ح اة ا ندان يمى مد ن دو مزظرا  
 .مؾااية تمػ السيدداتفي 

فان دورزن سس ك أنؾا  السعشى في الح اة وفقا لمسدتؾرات ادرنع لمخيرة إلى  وتقدع
أ راض أساس ة تتحقج مؽ لالس أىداع وس ظة  ثؼ تعرض لسا تدس و "باالىتسام الشيائي" اللب 

دساسي مذلل تيدلدا لتحق ج السعشى يمى كل مدتؾى لمخيرة  فعمى كل مدتؾى نجد أن ال رض ا
لتشاقض مع االىتسام الشيائي  فادوس مس ل الق سة الس ال ة التي مدعى إل يا ا ندان يؽ ويي أو 
يؽ   ر ويي  أما ال اني ف حتل الجانب الخ ي والسشظقي اللب ال مسلؽ ت ادمو في فؾرة تيدلد 

ب يمى لتحق ج ا ندان الس الي  بللػ  مريح تحق ج السعشى ىؾ الشجاح في التحدب والتغم
  .412م  ص0202ة  ة في االىتسامات الشيائ ة )تحاتميددات السعشى الستس م

أن أواو االلتالع كانع في االتجاىات الشغررة والتي مسلؽ إمجازىا في  :وتخى الباحثة
 الشقاط التال ة:

 :أكد كل مؽ فرانكل ورالؾم يمى واؾد السعشى السظمج وتدم سيؼ  السعشى السصمق أم الخاص
ال ردب اللب مسلؽ إدراكو مؽ لالس السعشى السظمج  ب شسا رفض آلرون فكرة  بالسعشى

 السعشى السظمج ورأوا أن الح اة ليا معشى واحد فقم.
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 :في شسا لرى فرانكل أن ا ندان ال مدتظ ع أن مختر  معشى  السعشى اكتذاف أم اختخاع
ة لإلندان في تذل ل ح اتو وإنسا فقم يم و أن ملتذ و  لؾكد مالؾم يمى الحررة السظمق

 معشى ح اتو  ح ك لرى أن االقترار يمى ميسة اكتذاع السعشى محد مؽ حررة ا ندان.
 :في شسا لرى فرانكل أن تحق ج السعشى لتؼ مؽ لالس قدرة  السعشى تداٍم بالحات أم تحقيق ليا

 ال رد يمى التدامي باللات  نجد أن ماسمؾ لشادب بدافع تحق ج اللات.

 ة الس يؾم و فعؾنة ال رل التام المتمااو بالتأمالت ال مد  ة  فإن الياح ة ونغرا  لذسؾل
تت ج مع فرانكل في أن معشى الح اة مظمج ولاص  فالسعشى مخزع لو اس ع اليذر فيؾ لرتيم 
با ندان مؽ ح ك إندان تو  وررتيم بالسعتقدات الدلش ة وادلالا العامة وىلا السعشى ال لتغ ر 

و الممؽ أو الي ئة. أما السعشى الخاص فيؾ السعشى ال ردب اللب لرتيم با ندان بتغ ر السلان أ
 دب عروفو  ومراحل نسؾه  وثقافتو.ن دو واللب مس مه يؽ   ره  ورختمف مؽ فرد يلر كل ح

 ثامشًا: الخؤية اإلسالمية ومعشى الحياة:

ل يؼ ا ندان في  الرؤرة ا سالم ة لإلندان بخرائريا الستس مة  تزع أساسا  مشاسيا  
سؾائو وارظرابو  إنيا رؤرة تسمػ ا اابة يمى ادسئمة ال مد  ة الرئ دة في الؾاؾد ا نداني  
ومشيا تشظمج الترؾرات ال ري ة وال انؾرة  وفج مشغؾمة متدقة ب ؽ ميادئ وم اى ؼ ومرتكمات  

  .7م  ص0200 وت د رات لغؾاىر امئ ة وفري ة  تخص مدألة أو مذلمة ما )العيادسة 
لقد أكد هللا يم وال في   ر مؾرع مؽ القرآن أن ا ندان لمج لغامة في ىلا الكؾن 

َأَفَحِدْبُتْع َأنََّسا َخَمْقَشاُكْع َعَبًثا َوَأنَُّكْع ِإَلْيَشا ال وقد استشكر هللا يم وال يمى العي   ؽ بقؾلو: 
َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ والغامة بقؾلو:   ورقرر يم وال تمػ الحلسة 115)السؤمشؾن: ُتْخَجُعػنَ 

  في معرض ت د ره ليله ايمة م1985  قظب)  وقد ذكر 56 )اللاررات: َواإِلنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجونِ 
أنيا تحتؾب يمى حق قة ىائمة مؽ أرخؼ الحقائج الكؾن ة التي ال تدتق ؼ ح اة اليذر بدون 

اساية وفي كل ادوقات والعرؾر ومؽ مدلؾالت ىله  مأكانع ح اة فرد أ إدراكيا واست قانيا سؾاش  
 الحق قة ما لمي:

ر يشيا فقد أبظل  -0 أن ىشاك  امة لؾاؾد ا ندان مؽ أداىا فقد حقج  امة واؾده ومؽ قرَّ
 امة واؾده وأفيحع ح اتو فار ة مؽ القرد لاورة مؽ السعشى  ولعل ىلا ما قرده 

  ح شسا وفف ما سساه "ال راغ الؾاؾدب" رسؽ طررقتو Viktor E. Frankelفرانكل )
العالا ة السعروفة بالعالج بإح اش السعشى أو العالج بإح اش الروح  إذن ىله الغامة 
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والؾع  ة حدب ايمة ىي العيؾدمة هلل أب أن تدتق ؼ الح اة يمى أن ىشاك ييد لتعيد وإلو 
 معيؾد.

أناااو الباااد أن تكاااؾن معشاااى العياااادة أوساااع وأتاااسل ماااؽ مجااارد أداش السذااااير التعيدماااة فمااا ،  -0
مظمؾنااا  أن مقزااي ا ناا، والجااؽ ح اااتيؼ فااي محاررااب فاامؾاتيؼ  ولكااؽ هللا كم يااؼ ألؾانااا  مااؽ 
الشذاط تدتغرا ح اتيؼ ومؽ ثؼ تريح الح اة والكؾن محراب فالة ح شسا لاؤدب كال إنداان 

ـي ش مرراة هللا  وماؽ ذلاػ قؾلاو تعاالى: ما يم و مؽ وااب ابتغا َوِإْذ َقـاَل َربُّـَظ ِلْمَسالِئَكـِة ِإنِّ
َماء َوَنْحــُغ ُنَدــبُِّح  َجاِعــٌل ِفــي اأَلْرِض َخِميَفــًة َقــاُلػْا َأَتْجَعــُل ِفيَيــا َمــغ ُيْفِدــُج ِفيَيــا َوَيْدــِفُظ الــجِّ

ي َأْعَمُع َما اَل تَ  ُس َلَظ َقاَل ِإنِّ فخالفة هللا في ادرض يسال  [ 30اليقرة:] ُسػنَ ْعمَ ِبَحْسِجَك َوُنَقجِّ
ىلا الكائؽ ا نداني وىي تقتزي ألؾانا  مؽ الشذاط الح اؾب فاي يساارة ادرض لتحق اج إرادة 

ـْغ هللا في استخداميا وتشس تيا  َوِإَلى َثُسػَد َأَخـاُىْع َنـاِلًحا َقـاَل َيـا َقـْػِم اْعُبـُجوْا اََّ َمـا َلُكـع مِّ
َغ اأَلْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع ِفيَيـا َفاْسـَتْغِفُخوُه ُثـعَّ ُتػُبـػْا ِإَلْيـِو ِإنَّ َربِّـي َقِخيـٌب ِإَلٍو غَ  ْيُخُه ُىَػ َأنَذَأُكع مِّ

ــبٌ    أب كم كااؼ بتعس رىااا كسااا تقتزااي الخالفااة الق ااام يمااى تااررعة هللا فااي 61 )ىااؾد: مُِّجي
م   2011الكؾني العاام )العيادساة ادرض لتحق ج السشي  ا ليي اللب لتشاسج مع الشامؾس 

  .7-6صص 

 تاسعًا: تحديغ معشى الحياة لجى األفخاد:

فاي كتاباو "ا نداان ليحاك ياؽ السعشاى: مقدماة فاي العاالج باالسعشى والتداامي"  أكد فرانكال
فقد كان لؾاو فاي بعاض ادح اان إلاى مررااه  مساؽ معاانؾن ماؽ يدلاد ألاؾان العالاب القاسا ة أو 
الزئ مة  الدؤاس التالي: "لساذا لؼ تشتحر؟". ومؽ إااباتيؼ كان مدتظ ع  اليا  أن مجد الخم الالب 

 ياااااؼ الش داااااي. ف اااااي ح ااااااة الااااايعض  كاااااان ىااااالا الخااااام ىاااااؾ الحاااااب الااااالب لااااارنم ليدماااااو إلاااااى يالا
 الذاااااخص بأبشائاااااو  وتتس ااااال محاولاااااة السعاااااال  فاااااي أن لشدااااا  ماااااؽ ىاااااله الخظاااااؾط الؾاى اااااة لح ااااااة 
 محظساااة  نسؾذااااا  محلساااا  ماااؽ السعشاااى والسداااؤول ة. وىاااله ىاااي  اماااة العاااالج باااالسعشى وتحدماتاااو

  .14م  ص1982 )فرانكل 
ا رتاد والعالج الش دي مؽ أىؼ العؾامل ادساس ة في تحد ؽ معشى أن  :تخى الباحثة

الح اة لدى ادفراد  والتغمب يمى  رغؾط ح اتيؼ  فيؾ في اس ع يسم اتو وإاراشاتو ومجاالتو 
مدتيدع الؾفؾس إلى معشى الح اة التي مع ذيا ال رد وفؾال  بو إلى أيمى مدتؾرات الشز   

لدعادة  والتؾافج الش دي  ومؾااية أمة مذلالت تعترض طررقو في والرحة الش د ة  والك امة  وا
 رحمة ح اتو ال ؾم ة.
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  أن العالج بالسعشى مدايد يشدما محدث إحياط 96م  ص0200) وذكرت معسررة
واؾدب مجؾس دون ال يؼ الحق قي ليؾاطؽ ادمؾر  مسا لؤدب إلى ال ذل في التؾفل إلى معشى 

إرادة السعشى. والتدلل العالاي بيلا ادسمؾب مدايد ال رد وارح لؾاؾد ال رد الذخري  أب 
يمى أن لتعرع يمى السعشى اللب لشيغي أن مدعى مؽ أامو في الح اة  ورعتسد العالج الش دي 
بالسعشى يمى مخاطية العقل  يمى ايتيار أن العقل قؾة بذررة تؾرع في مقابل االن عاس 

 التال ة:والعاط ة. ورقؾم العالج الش دي بالخظؾات 

 تير ر السررض بسجسؾية مؽ السعاني التي م تقر إل يا  وكانع سييا  في ارظرابو. -0
 تعؾرد السررض يمى تحسل السعشى وتقيمو. -0
 تؾع ف ا رادة وتحسل السدؤول ة. -7
 اتخاذ القرار والسذاركة ف و. -.

  أن ىشاك العدلد مؽ التقش ات التي مسلؽ أن 281-280ص ص  م2010) وأراع دمحم
 والتي مسلؽ إاساليا يمى الشحؾ التالي: ميا ادلرائي الش دي لالس يسم ة العالجمدتخد

مدتخدم ىلا ادسمؾب مع حاالت االرظراب التي ترتب يمى  إيقاف اإلمعان الفكخي: -0
مالحغة اللات برؾرة م رطة  فقد تتديب يسم ات ا معان ال كرب الس رطة  با رافة إلى 
السيالغة في ادىداع في عيؾر السذاكل الش د ة واسعة الشظاا  ورتؼ تؾي ة العس ل بتجاىل 

 مجاب ة.اديراض ورؾاو إملان اتو إلى السؾرؾيات ا 
مدتيدع ىلا ادسمؾب إلى التخ  ف مؽ حدة الذعؾر بالحمن وال أس   تعجيل االتجاىات: -0

مؤدما  إلى تؾس ع نظاا السعاني وتعمرمىا والسدايدة يمى اكتذاع إملان ات ادلدة وتؾا و 
العسالش ل ريحؾا بالغ ؽ لتدسؾن بالشز  وا حداس بالسدؤول ة في إطار ب ئتيؼ 

 االاتساي ة.
معد مشي  سقراط الخاص بإعيار الحقائج واكتذاع السعاني بس ابة  ر الدقخاشي:الحػا -7

ادداة ادساس ة لمعالج بالسعشى  ورلؾن بس ابة أسمؾب الكتذاع اللات  كسا أنو أسمؾب 
محقج العدلد مؽ اد راض وادىداع  فيؾ مدايد ال رد ل ريح أك ر وي ا  بالقؾرة الدالم ة 

إمجاد السعشى الخاص بالح اة كسا مسلشو مؽ استعراض الخيرات لدمو  ورؾاو ال رد نحؾ 
 السار ة والرؤى السدتقيم ة.

أسمؾب يالاي ليدع إلى تحد ؽ تعؾر ال رد بقدراتو الستاحة  تحديغ الحات التعػيزي: -.
لدمو في اؾانب ألرى مؽ ح اتو    ر التي تعر أنيا قدرات سمي ة أو معظمة  أو بسعشى 
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مدايد ال رد مؽ لاللو يمى االست ادة مؽ قدراتو لمتخ  ف مؽ آلر ىؾ أسمؾب يالاي 
 تعؾره بادلؼ.

وىؾ أسمؾب يالاي مدايد يمى تؾر ح معشى الح اة لدى العس ل مؽ  تحميل السعشى: -0
لالس اتدا  الؾيي الذعؾرب لمعس ل  واالست ادة مؽ قدراتو االبتكاررة أثشاش مسارسة 

 ادنذظة االاتساي ة.
وىؾ أسمؾب ليدع يمى مدايدة العس ل يمى است ادة الد ظرة يمى  ػقفي:إعادة البشاء الس -0

السؾقف ا تلالي لافة السؾاقف وأحداث الح اة الزا ظة  مؽ لالس مدايدة العس ل 
يمى تخ ل س شاررؾىات أسؾأ مؽ السؾقف الحالي  والعل، أمزا  ل تخ ل س شاررؾىات أفزل 

 ب ؽ السؾاقف وتدرريو يمى أسمؾب اتخاذ القرار. مؽ السؾقف الحالي  ورقؾم العس ل بالسقارنة
أن ا رتاد أو العالج بالسعشى ليتؼ بحل مذلمة ال راغ الؾاؾدب ومعغؼ  :تخى الباحثة

السذلالت الش د ة السرتيظة بيا مؽ لالس إمجاد السعشى. وىشاك أساس لمعالج بالسعشى وىؾ أن 
ذلػ أن واؾده لو أىس تو ومغماه  وأن  ا ندان إذا واد في ح اتو معشى أو ىدفا   فإن معشى

 ح اتو تدتحج أن تعاش  بل إنيا ح اة مدعى فاحييا إلى استسرارىا واالستستا  بسغماىا.
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 الثالث السبحث
 Marital Adjustmenالدواجي  التػافق

 :مقجمة

 الح اة طررج تج مؽ والمواة الموج مؽ كل لتسلؽ ك ف وىؾ كي رة أىس ة لو الموااي الشدج

 والشجاح الموااي التؾافج م ل مع شة م اى ؼ باستخدام المواا ة العالقة نؾ  تحدد معا  وقد

 ن ، إلي الس اى ؼ ىله الخ وتذ ر  .....والتكامل والتك ف والتساسػ وال يات والدعادة وا رراش

 دحد الش د ة إلي الحالة لتذ ر س لؾلؾاي  بسعشي تدتخدم قد أنيا كسا مختمف  أو معشى الذيش 

بسعشي  أو " العالقة مؾقفإلى"  لتذ ر ن دي– ااتسايي بسعشي أو. كم يسا أو الموا ؽ
 والتؾافج اليدع تحق ج إلي لإلتارة تدتخدم أو. الشدج أو الجساية مؾقف إلي لتذ ر سؾس ؾلؾاي

العالقات  في التؾافج أتلاس مؽ تلل أب و ألرب  إندان ة يالقة أب لشاعر المواا ة العالقة في
 يالقات بو تقؾم اللب فالدور العسل  اسايات أو الشغراش  اسايات أو ادفدقاش اسايات ب ؽ

 مع ذة طررج يؽ لتحقج اللب فالمواج تقؾم  آلر دور أب يؽ تساما مختمف ادزواج والمواات

 بديب اني اره مرعب ارتياطي  طابع ولو تائع أمر ملاني  قرب في اشد ؽ مختم  ؽ مؽ فردلؽ

 ونالتالي كؾحدة معسمؾن  أيزاشه ىؾان واالرتياط .يم يا بقاؤه مقؾم والعمش ة التي الرسس ة العالقة نؾ 

 كل ور يات متظميات ايتياره في مزع أن مجب لتخل قرار فكل. أساس ا ت ئا ب شيؼ االت اا مريح

الموا ة )أبؾ  العالقة وطي عة التؾافج مدتؾب  تػ مؽ   ر " القؾب  " ىله تحدد وليلا الموا ؽ مؽ
 . 154م  ص0200  لزر  سل شة

 :الدواجي التػافق أواًل: مفيػم

   ؾاؤم ماع ايلار  وماع مظالاب الامواج: " بأنو قادرة كال ماؽ الاموا ؽ يماى التامعرفو مرسي
ونداااتدس يم اااو ماااؽ أساااال ب كااال مشيساااا فاااي تحق اااج أىدافاااو ماااؽ الااامواج وفاااي مؾااياااة الراااعؾنات 

 لموااااااي".حاااتااااو مااااؽ ت ايمااااو ا إتاااايا   وفااااي ان عاالتااااو ومذااااايرهفااااي التعي اااار يااااؽ المواا ااااة و 
 . 193م  ص0440  )مرسي

ويرفو لم ل بأنو ىؾ " واؾد تخر ؽ متموا ؽ لدليسا م ل لتجشب أو ايادة حل 
ؾقعات المواا ة السذلالت  وتقيل السذاير الستيادلة  والسذاركة في السيام السألؾفة   وانجاز الت

  .16م  ص0444  لكل مشيسا" )لم ل

 وادلالقي )الدلشي  :التكافؤ الموا ؽ مؽ طرع كل ف يا مخير التي الحالة" وىؾ

 يؽ والررا والقشاية  الجدارة  بالك اشة والذعؾر   )وال قافي والعسرب  والرحي  واالاتسايي 
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 والسؾدة العاط ي  واالنتساش والسادب  والش دي  الجددب  ) والذعؾر بالدلؽ المواا ة  العالقة

 الستيادس وال يؼ المواج  نحؾ الؾاقع ة واالتجاىات الستيادس  الستيادلة  والتقدلر والرحسة الستيادلة 

 والسشاسية  الدم سة بالظرا  والمواا ة الح ات ة حل السذلالت في والسدؤول ات  والتعاون  لمؾاايات

 وتقارب ادىداع  ب ؽ والتؾافج وال قة الستيادلة  يم يا  والد ظرة الظارئة ادزمات واحتؾاش

 كسا ال يم و ىؾ كسا وتقيمو وفيؼ ايلر الستيادلة  والجاذب ة والس ؾس  وادفكار والق ؼ االتجاىات

 هللا ولذ ة لتو  المواج واستسرار سي ل في والتزح ة براحتو  واالىتسام واحترامو  ملؾن  أن مجب
  .42م  ص0220 )الحد ؽ  ايالموا التعامل في تعالى

 لمت ايالت محرمة ورعتير المواا ة  العالقة تقيل مدى إلى تذ ر وادان ة  حالة ىؾ

 ايلر  لمظرع الؾادان ة السذاير يؽ التعي ر: مشيا يدة اؾانب في ب ؽ الموا ؽ الستيادلة

 الق ؼ في معو والتذابو معو العالقة استسرار يمى الحرص  وإبداش ف و وال قة وأسرتو واحترامو

 إلى إرافة الس مان ة  إن اا وأواو ادط اس  أسال ب تشذئة يمى واالت اا والعادات  وادفكار

  .160م  ص0227 العالقة )تحاتة  في الجشدي با تيا  الذعؾر

 محرمة وتعد الموا ة العالقة تقيل مدى إلي تذ ر " وادان ة حالة " ورعرفو فرج بأنو

 الؾادان ة السذاير يؽ التعي ر :مشيا متشؾية اؾانب ب الموا ؽب ؽ  الستيادلة الت ايالت لظي عة

 فزال معو  العالقة استسرار يمي الحرص وإبداش ف و  وأسرتو  وال قة ىؾ واحترامو ايلر لمظرع

 ادط اس  تشذئة أسال ب حؾس االت اا ومدب وادفكار والعادات  الق ؼ في ب شيسا التذابو مقدار يؽ

م  0227  )فرج " العالقة في الجشدي الذعؾر با تيا  إلي با رافة ادسرة م مان ة إن اا وأواو
  .156ص

 فكاااارب وق سااااي  إتاااايا وتعرفااااو رسااااالن بأنااااو حالااااة وادان ااااة تعلاااا، مااااا مجااااده الااااموج مااااؽ 
 ووااااداني واشداااي  وت ااارا بااا ؽ الت ايااال المواااااي والتؾافاااج المواااااي ح اااك أن الت ايااال المواااااي 

  الااموا ؽ ح ااك لترتااب ساامؾك كم يسااا يمااى ساامؾك الااموج ايلاار ماا ال  معشااي التااأث ر الستيااادس باا ؽ 
  فالعسم اااااة متيادلاااااة مداااااتسرةمالحاااااز سااااامؾك زواتاااااو ور يساااااو ورداااااتج ب لاااااو بدااااامؾك آلااااار وىلااااالا 

  . 464م  ص0220  )رسالن

  ولكي مرظمح التؾافج والت ايل متذابلان  أن 22م  ص0220) العيد ب شسا تذ ر
ندتظ ع تعررف التؾافج الموااي فانو لتزسؽ التؾافج في االلت ار الموااي واالستسرار في 

 الجشدي وتحسل مدؤول ات المواج. وا تيا الح اة الموا ة والحب الستيادس ب ؽ الموا ؽ 
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  ح ك أنو ألرى  إندان ةأنو التؾافج في العالقة الموا ة لشاعر أب يالقة ورعرفو لزر "
 إالسلؽ أن تتحدث يؽ كل تلل مؽ أتلاس التؾافج في العالقات ب ؽ اسايات العسل مؽ الس

ور اللب تقؾم بو العالقة أن الدور اللب تقؾم بو يالقة ادزواج والمواات مختمف تساما  يؽ الد
ل يا  فالمواج اللب لتحقج يؽ طررج مع ذة فردلؽ اشد ؽ مختم  ؽ في قرب ملان ىؾ إالسذار 

طابع ارتياطي مرعب اني اره بديب نؾ  العالقة الرسس ة أو العمش ة التي مقؾم أمر تائع ولو 
ار بقاؤه يم يا  ونالتالي مريح االت اا ب شيؼ ت ئا  أساس ا  فكل قرار لتخل مجب أن مزع في ايتي

ج وليلا تحدد ىله القؾى مؽ   ر تػ في مدتؾى التؾاف متظميات ور يات كل مؽ الموا ؽ
  .25م  ص0202  موا ة" )لزرورع ة العالقات ال

ت والستايب لزر التؾافج الموااي بأنو " حالة تشذأ كدالة لمرعؾناو ويرع أبؾ سل شة 
   ومدى التعاون السذترك ب شيسا ومقدار رراىسا يؽ العالقة  وحجؼالتي لؾااييا المواان

  .154ص م 0200  لزرو أبؾ سل شة ) مشيسا" بلل السشؾطة ادساس ة اددوار يمى ات اقيسا

أتسل وأيؼ مؽ الت ايل والتؾافل فيؾ  ما سيج وادت الياح ة أن التؾافج ومؽ لالس
الحؾار ب ؽ الموا ؽ والت اىؼ وحل الررايات في اس ع الشؾاحي  وإقامةالقدرة يمى التؾافل 

الش د ة والجدس ة واالاتساي ة فيؾ أمزا  القدرة يمى التعي ر يؽ السذاير واالن عاالت 
 والقدرة يمى الحب والعظاش.والسذاركة 

 :ىي زواما ثالثة لالس مؽ التؾافج سؾش أو الموااي التؾافج يمى الحلؼ ورتؼ
 مؽ لو لتحقج  وما المواة مع ت ايمو في سمؾك ات مؽ بو تقؾم ما بو ورقرد : الدوج زاوية -1

 . حااات مؽ لو مذيع وما ولالفات فعؾنات مؽ لو   وما لتعرض أىداع
 ليا لتحقج وما زوايا  مع ت ايمو في سمؾك ات مؽ بو مقؾم ما بو ورقرد : الدوجة زاوية -2

 .حااات مؽ ليا مذيع وما ولالفات فعؾنات مؽ لو وما تتعرض أىداع مؽ
 السجتسع ق ؼ رؾش في وادسرة  لمموا ؽ أىدافو مؽ لتحقج ما بو ورقرد : الدواج زاوية -3

  .194م  ص1998  الدلش ة والقانؾن ة )مرسي ومعال ره
 الموااي التؾافج أن يمى ب شيا ف سا ات قع قد الدابقة التعرر ات بعض أن :الباحثة وتخى 

 الؾاقعة والسدئؾل ات اددوار تؾرح كسا الظرف ؽ ب ؽ الستيادس الت ايل تؾرح مدى وادان ة حالة

 اس ع ذكر ح ك بذسؾل ة  تحاتو فعرفو وارح تيالؽ ب شيا بعض التعرر ات و الظرف ؽ كال يمى

 وادفكار والق ؼ وال قافة الستيادس واالحترام السذاير يؽ ت ايل وتعي ر مؽ الموا ة الح اة اؾانب

 الرعؾنات يمى تعرر و لزر اقتررو أن أبؾ سل شة  كسا والس مان ة ادط اس تشذئة وأسال ب
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تامال   ملؽ فمؼ ادساس ة يمى اددوار وات اقيؼ العالقة يؽ والررا السذترك وتعاونيؼ والستايب
 .فقم مع شة أدوار يمى واقترر التعررف ىلا

 الحد ؽ تعررف أن كسا الموا ة الح اة في الجؾاني اس ع مؽ تامل تعررف فرج تعررف أما

 الموااي التؾافج لس يؾم التعرر ات وأقرب الموا ة الح اة اؾانب اس ع مذسل أنو تسؾل ة ح ك أك ر

 العاط ي  واالنتساش بالدلؽ والذعؾر المواا ة  العالقة يؽ والررا التكافؤ  والقشاية  (:وتسل

 وال يؼ المواج  نحؾ الؾاقع ة واالتجاىات الستيادس  والتقدلر والرحسة الستيادلة  الستيادلة  والسؾدة

 الدم سة بالظرا  والمواا ة الح ات ة السذلالت حل في لمؾاايات والسدؤول ات  والتعاون  الستيادس

 والس ؾس وادفكار والق ؼ االتجاىات وتقارب يم يا والد ظرة ادزمات الظارئة واحتؾاش والسشاسية 

 واالىتسام واحترامو  ملؾن  أن مجب كسا ال يم و ىؾ وتقيمو كسا ايلر وفيؼ الستيادلة   والجاذب ة

 .الموااي التعامل في تعالى هللا واستسراررتو  ولذ ة المواج سي ل في والتزح ة براحتو 

 العاط ي واالنتساش باالندجام الظرف ؽ مؽ كال تعؾر ىؾ: "الدواجي التػافق الياح ة وتعرع

 الموا ة ح اتيؼ في واالت اا والدعادة والذعؾر بالررا لكالىسا الستيادلة والرحسة والسحية والسؾدة

 .المواا ة" الح اة مذلالت مع الشااح التعامل يمى والقدرة
 :وتشبؤاتو الدواجي التػافق ثانيًا:

 ب ؽ الشديي واالت اا   الررا  مؽ الشديي التحرر لتزسؽ الموااي لمتؾافج العام الس يؾم

 أيساس في السذاركة وكللػ السذتركة بح اتيسا الستعمقة الح ؾرة السؾرؾيات يمي الموج والمواة

 مذ ر أنو في الموااي التؾافج يؽ الموااي الشجاح ورختمف العؾاطف  مذتركة وتيادس وأنذظة

 تؾقعات وتحق ج والرفقة  الدوام ) : التال ة ادىداع مؽ أك ر واحد أو تحق ج إلي يامة بر ة

 ياط  ة استجابة أنيسا في والشجاح التؾافج مؽ يؽ كل الموا ة الدعادة تختمف كللػ  .الجساية

 إنجازات إلي الموااي والتؾافج مذ ر الشجاح ب شسا فردمة عاىرة فالدعادة ذلػ ومع . مع ؽ ل رد

  .215م  ص0220  )الداىرب  زواا ة مؾاقف أو ثشائ ة

  أن ادبعاد الرئ د ة دب مذلمة في التؾافج Jessie Bernardوترى )ا دي برنارد  )"
 مسلؽ تحدلدىا في الشقاط التال ة : ا نداني

 الدراة أبؾ السزسؾن أو طي عة االلتالع ب ؽ ادطراع. -0

 تيادس ايراش وادفكار ب ؽ ادطراع.السزسؾن أو طي عة  الدراة أو -0

 " Jessie Bernard, 2000)باااا ؽ ىااااله ادفااااراد ) ا مجاب ااااةنااااؾ  العالقااااة الداااامي ة أو  -7
  .000م  ص0220  )الداىرب 
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 :الدوجية والدعادة الدواجي والخضا الدواجي التػافق ثالثًا:

 الموااي كالررا ادلرى  الس اى ؼ ونعض الموااي التؾافج م يؾم ب ؽ والتدالل الخمم

 الررا م يؾم وأن الررا بس يؾم الرمة وث ج الموا ة الدعادة م يؾم إن ح ك الموا ة  والدعادة

  .158م  ص0227  فرج (وت ؾيا دقة أك ر
 :الدواجي والخضا الدواجي التػافق مفيػم

 :مأتي ف سا تتس ل متعددة أتلاال   مألل الس يؾم ؽ ىللؽ ب ؽ الخمم

 نغر ح ؽ في فح ح    ر أمر وىؾ مترادفة  كس اى ؼ والتؾافج الررا مع تعامل اليعض

 إن ح ك الموا ة  العالقة تقيل يدم أو تقيل يمي تشظؾب  وادان ة حالة أنو يمىلمررا  اليعض

 تحؾرو بسا الموا ة العالقة وأن الررا  مؽ يسؾم ة أك ر التؾافج أن ىؾ ىله  في الرح ح الترؾر

 اتجاه يمى فزال   الستشؾية  الدمؾك ة السجاالت في ب ؽ الظرف ؽ متيادلة وت ايالت سمؾك ات مؽ

   وطي عتيا الدمؾكي الجانب): العالقة مؽ مزسؾن  بلل مختص أنو أب العالقة  نحؾ ال رد
 نحؾ االتجاه العالقة  في الؾاداني بالجانب فقم معشي الررا أن ح ؽ في الؾاداني   )الجانب

 . 158م  ص0227  فرج) (العالقة
 :الدواجي لمتػافق السؤدية التشبؤية رابعًا: السؤشخات

 :كالتالي التشيؤرة السؤترات   أنم2008وررى )الداىرب  
 الدواج: قبل ما مؤشخات -أوال:
 أتير ستة مؽ أك ر لدوم أو بو بأس ال التعرع.  
 يام بؾاو حدشة : التػافق عمى القجرة . 
 لمرااس فأك ر 22 و لم ت ات فأك ر 20: الدواج عشج الدغ . 
  السرأة  سؽ ن ، في أو أكير الرال : الدغ فخق . 
 وث ج : باألب االرتباط . 
 وث ج : باألم االرتباط . 
 يام بؾاو مرر ة : الرالة عمى السػاضبة . 
 لمغامة قم ال ملؾن  أو لؾاد ال : األب مع الرخاع . 
 لمغامة قم ال ملؾن  أو لؾاد ال : األم مع الرخاع . 
 فارما ل ، : والجقة الشطام مخاعاة . 
  وال تاة الذاب ب ؽ التعم ؼ دراة في تقارب : التعميسي ى السدتػ 
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 أك ر أو أتير تدعة : الخصبة فتخة . 
 أفدقاش ليسا : الدواج قبل األنجقاء . 
 ادا   مرت عة أو مرت عة : الصفػلة في الدعادة 
 ادا مرت عة أو مرت عة : اآلباء زواج في الدعادة . 
 الرسس ة الجيات : الدواج إتسام أسمػب . 
 متداورة : العقمية السقجرة  
 معروع ميشي لم في الت رغ : السيشة . 
 مشيا واحدة في لعزؾرةا : التشطيسات . 
 ما حد إلي مؾاؾد : االدخار . 
 وفح حة مشاسب : الجشدية السعمػمات . 
 الؾالدان  :الجشدية السعمػمات مرجر . 
 الاداىرب  السداتقيل تاررػ س رايح ماع أو واؾدىاا يادم :الـدواج قبـل الجشدـية العالقـة(  

  .218م  ص2008

 الدواجية: السؤشخات:- ثانياً 
 إنجابيؼ ب الر ية واؾد : األشفال . 
 لؾاد ال : األنذصة حػل الرخاع . 
  السدتقل الخاص الي ع : االقترادي ى السدتػ . 
 لمموج بالشدية ودائسة مشتغسة : الػضيفة . 
 مؾافج والموج تعسل : الدوجة وضيفة . 
 أيمي أو أدني واؾد يدم : والدوجة الدوج بيغ السداواة . 
 الذررػ نغر واية مؽ : الستداوية العقمية السقجرة . 
 معروع ميشي لم في مت رغ : الدوج ميشة . 
 العري ة االرظرابات مؽ والخمؾ القيؾس  :الذخرية مالمح . 
 الرفض مغاىر مؽ قم ل مع قم المواج إطار في : الجشدية العالقات . 

 السال ة  السيش ة   يمى أن السراكمم1960مشل يام ) إاسا ويسؾما  فقد أفيح ىشاك تيو 
 االاتساي ة في السلانة والمواة الموج وتذابو لمموج  بالشدية التعم ؼ ومدتؾرات والدلل 

 ا متغ راتكمي والرقة الجشدي  االستستا  العاط  ة  والجماشات والدلؽ  والدؽ  واالقترادمة 
  .219م  ص2008  الداىرب ) الموا ة الدعادة مع إمجاب ا  



 

00 
 

 السؤترات أىؼ مؽ تعتير والتي والسؾدة الحب الدابقة السؤترات يمى الباحثة وتزيف

 . الموااي السؤدمة لمتؾافج التشيؤرة

 التػافق الدواجي: إلىخامدًا: العػامل السؤدية 

 مدى استعداد ادسرة لسؾااية ادزمات . -0

 تكامل ادسرة. -0

 مدى العالقة العاط  ة ب ؽ أيزائيا. -7

 التؾافج الموااي القؾب ب ؽ الموا ؽ. -.

 مذاركة مجم، ادسرة في اتخاذ القرارات. -0

 . 157م  ص0200  لزرو )سل شة  ت ادة ادسرة مؽ التجارب الدابقةمدى اس -0

 : والتػافق الدواجية سادسًا: العالقات

 لؤثر القرار ودن   ا طالا يمى أىسيا ملؽ لؼ إن ا ندان ح اة في القرارات أىؼ المواج قرار

 االاتساي ة الشاح ة مؽ السزظرد نسؾه ويمى وإرراش تؾتر مؽ مغذاىا وما كميا يمى ح اتو

 مؽ كي ر حد إلى متحرر الحدلك العرر ىلا في المواا ة والح اة الشسؾ  تعظ ل ىلا أو والعسم ة

 ملؾن  ملاد استدالال ايلر يمى مشيسا كل وردتدس الموا ؽ  دحدادسررة  االاتساي ة الح اة رنظة

  .220م  ص0220  الداىرب ) تامال  
 :زواجية سابعًا: عالقات

 :ما لمى الموااي التؾافج يمى تؤثر التي العالقات ىله ومؽ

 :الرخاع عالقات  -0

 يجمة تدتسر حتى لتدع التؾتر ىلا أن مؽ ونالر ؼ التؾتر  ورمرد الررا  مذتد الشؾ  ىلا في
وال أس   والز ج والكراى ة والعدوان السرارة مذاير مؽ المواان ما معانى ويادة المواا ة الح اة

 معو لتك ف التؾتر ىلا م ل ولكؽ ادط اس يؽ والتؾتر الررا  إل اش طرع كل ويادة ما محاوس

 . 161م  ص0433 ومعشاه )رن ع  ق ستو م قد الموا ؽ ولكؽ المواج
 :السحجودة الزيقة العالقات -0

 واليرود  بالتيمد وتتدسؼ الح ؾرة تعؾزىا ولكؽ تؾتر ونال فرا  بال الموا ؽ ب ؽ يالقة تقؾم
 كال ورت ج المواج سجؽ زنمانة في الع ه يمى ايتادوا قد بأنيسا الظرف ؽ بذعؾر المواج وردتسر

 وال ال لؾاايؾنيا ولكشيؼ المواا ة مذاكميؼ حؾس لدورون  وىؼ كللػ اس عا المواج أن حاالت مشيؼ
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 الحساس )رن ع  ورعؾزىا السمل مذؾنيا آل ة برؾرة ال ؾم ة الح اة مسارسة حميا وتكؾن  محاولؾن 
 . 162م  ص0433

 : البشاءة الحية العالقات  -1

 الظرع مع بالعالقة طرع كل واستستا  الظرف ؽ ب ؽ الستيادلة السذاركة بذعؾر لتس م

 العالقة مؽ مجعل أن طرع كل محاوس مركمرة أىس ة ذو مشيسا لكل بالشدية ورعتير المواج ايلر

 " وأحياش أفدقاش " ورلؾنان مذتركة ح اة والمواة الموج مؽ كال وىشا مخظم ح ؾرا ت ئا الموا ة

  .162م  ص0433ع  )رن 
 :الدوجيغ بيغ الجشدية العالقة -4

 بحلؼ الح ة الكائشات مؽ   ره في وادت كسا ا ندان في وادت الجش، إلى الحااة إن

 التقال د وفج وتتعدس تتحؾر لافة برؾرة ا ندان في السحددات ىله   ر أن وراث ة  محددات

 اين ة أىس تيا ح ك مؽ والذراب لمظعام الحااة مع ال تتداوى  الحااة ىله أن ومع والتدررب 

 ونقاش التكاثر تتزسؽ دنيا الغلاش مؽ أك ر وأيغؼ فيي السدى  بع دة أىس تيا أن إال لمح اة 

 دالالتو ومعالشة ا نداني الؾاؾد ا ندان لسقؾمات يشد التكاثر لزع وقد وتظؾره  وتشؾيو الجش،

 مؽ لملكؾر ما إلى مذ ر مؽ التاررخ مراحل يير ا ناث يمى اللكؾر إنجاب ت ز ل ذلػ وم اس

 )ييد مع شة وحزاررةااتساي ة  عروع عل في لألن ى ا ندان ة الق سة ت ؾا  إندان ة ق سة

  .28م  ص.022  السعظي
 :الستػتخة الجشدية العالقة -5

 الرال أن لرى  مؽ فيشاك الستؾترة العالقات في الموا ؽ ب ؽ الجشد ة العالقة فيؼ مختمف

 الحب يمى تحرل لكي الجش، السرأة  تعظى ب شسا الجش، يمى مشيا لمسرأة ل حرل الحب معظى
 التؾافج انعدام يؽ تعي را   ملؾن  قد الموا ؽ ب ؽ الجشدي التك ف في ال ذل فإن ذلػ مؽ الر ؼ ويمى

 ليله أيسج بتدج ل تقؾم التي ىي الجشد ة العالقة ولكؽ الموا ة الح اة مؽ ألرى  في مجاالت

 لمعؾامل بالشدية ثانؾرا مؾرؾيا معتير " الجشدي اليعد " إن القؾس مسلؽ االرظرابات بح ك

 ونالتالي الموا ة  العالقة دائرة في الموا ؽ تؾافج يمى تؤثر وال قاف ة التي واالاتساي ة الذخر ة

 أن تعدو ال فإنيا ادساس  بايتيارىا الدظح يمى تظ ؾ الجشد ة  أو العؾائج ىله م ل تغير يشدما

 التؾافج أن معمشة  كسا ألرى  ومذلالت يؽ فرايات نذأت تؾترات يؽ تعي ر مجرد تكؾن 

 ليا  فال حص انعلاس أو الموا ة  مؽ العالقات ألرى  مجاالت في ال رد لشجاح نتاج ىؾ الجشدي

 الجشدي التعي ر ملؾن  أك ر تعق دا مذلالت ق ام يمى دل ل أنو لشا ملذف الجشدي لميرود الدق ج

 االتجاىات الجشدي التالع اليرود مشذأ ملؾن  قد المواة  سمؾك يمى لشعل، ليا لارا ا   تعي ر ا
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 نت جة ك  رة ملؾن  أح ان وفى الجشد ة  العالقة إلى الموا ؽ مؽ كل بيا لشغر التي والسعال ر والق ؼ

 تدتج ب لديؾة ال ونالتالي يؾاط و زوايا ميادلة في ب ذميا المواة تعؾر أو بالش ،  ال قة فقدان

با تيا   يالقة ليا ل ، أسررة  مذلالت وراش مقف الجشدي التؾافج فعدم مقدميا  التي الجش،
 فا حياط و  رىا  ادوالد وترن ة والظيا  والعادات السادمة الشؾاحي حؾس الخالفات مشيا الجشدي

 ب ؽ والررا  الذقاا إلى ورؤدى ودمة   ر الموااي الت ايل في ادفعاس ردود الجشدي مجعل

  .23م  ص0440 الموا ؽ )مرسى 
 ثامشًا: أسذ التػافق الدواجي :

بعض ادساس ات الزروررة لمسدايدة يمى نجاحو  والتي مسلؽ  إلىمحتاج فرح المواج 
 االيتساد يم يا في تحق ج قدر مؽ التؾافج ب ؽ الموا ؽ ومؽ ىله ادس، ىي:

ثقافة ااتساي ة متساثمة مجسعيؼ  إلىمجب أن لشتسي كال الموا ؽ  :ثقافة اجتساعية متساثمة -0
يادات سمؾك ة متذابية وات اا س اسي حؾس التررفات السختم ة  وال مسلؽ بظي عة الحاس 
أن لت ج تخران يمى السؾرؾيات كافة. ومؽ ىشا فان نؾيا  مؽ التك ف أو التؾافج معتير 

 زواج رر ي مؽ حزررة .) :م ل رروررا  الستسرار الح اة ادسررة

ن أفزل المرجات ىي التي تتؼ ب ؽ تخر ؽ مقدران يمى المواج إ نفعالي:الشزج اال  -0
العقل والسشظج وتقيل ما  إلىورر يان ف و ورتؾفر ليسا دراة مؽ الشز  تجعميسا محتكسان 

 تأتي بو الح اة مؽ مؾاقف.

تعارع كل مؽ الموا ؽ تعارفا  كامال  قيل المواج  إلىتحتاج رابظة المواج  التعارف العسيق: -7
 المواج واالستسراررة ف و. إتسامحتى تتؾفر ليؼ فرص الشجاح ف سا بعد 

واؾد ياط ة متمنة ب ؽ الظرف ؽ بسعشى أن  إلىتحتاج رابظة المواج : االتدان العاشفي -4
محرص كل مشيسا يمى واؾد مذاير الحب والسؾدة والتقدلر واالرتياط الش دي العاط ي 

رىا في ح اتيسا السذتركة وأن ليتعدا يؽ ك  ر مؽ لكي تؤدب العالقات الموا ة وادسررة دو 
 ادفكار الؾىس ة والقرص الرومانت ل ة حؾس الحب وادفراح.

ورعشي ىلا واؾد أىداع مذتركة وتعاون ب ؽ الموا ؽ  ونالتالي فان : السذػرة في الخأي -0
 لر.رات وثقة كل طرع في رأب اياىلا لؾاد ت اىسا ومذاركة ب ؽ الموا ؽ في اتخاذ القر 

وىلا معشي أن ملؾن لكل مؽ الؾا ؽ أىداع متذابية مذتركة  :التعاون في تحقيق األىجاف -0
لتحق قيا . فم ، مؽ السقيؾس أن تدتقر ح اة أسررة بدأت ب ؽ زوا ؽ يمى رف د مؽ 

  .158م  ص0200ر  لزو  لس ؾس والق ؼ وادىداع الستعاررة )أبؾ سل شةا
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 :وعالماتو الدواجي التػافق تاسعًا: عػامل

 دل ل والظالا االن راس وأن االستسراررة  ىؾ الموااي التؾافج يمى السؤترات أىؼ مؽ

 بعض ىشاك كان لللػ تح غات يدة يم و االستسرار محػ أن وىؾ فذل المواج يمى مؾرؾيي

 . الدعادة ىؾ آلر مع ار وكللػ وإحياط تؾتر مؽ المواج ما مح ل بو ر ؼ تدتسر التي المرجات

 :ما يمى الدواجي التػافق عمى السؤثخة العػامل أىع ومغ
 :األسخية الخمفية -0

 بعد ا ال ادسر مع لتؾااد ااتسايي م راث وكأنو ليدو المواج في التؾافج وسؾش التؾافج

 يالقات دن مؾفقة زواا ة ح اة ياش قد والده كان إذا أك ر المواج في لتؾافج ال رد ذلػ أن ا ل 

 مع بيا والتسدػ تكرارىا إلى مس ل والسراىقة الظ ؾلة أثشاش ياتيا التي والدعش العاط ي الحب

  .70م  ص.022  )مؤمؽ الح اة المواا ة في تررلتو
 : االجتساعية الصبقة  -0

 تدىؾر إلى لراع وىلا المواج في استقرار الظيقات أقل الدن ا االاتساي ة الظيقة تكؾن 

 أو ال قافة ناح ة مؽ متساثم ؽ   ر زوا ؽ مؽ لتكؾن  اللب والمواج ليؼ  االقترادب السدتؾى 

 .التك ف أحداث بقرد الجيؾد مؽ السمرد لمممو والدلش ة االاتساي ة  واالقترادمة الشاح ة
 : الخصػبة  -1

 ال ترة ىله دن وذلػ المواج لشجاح الظررج تسي د في قرؾى  أىس ة ذات تعتير الخظؾنة فترة

 التؾترات مؽ ولال ة معقؾلة ونرؾرة أطؾس كانع وكمسا   ايلر بالظرع طرع كل معرفة بيا لمداد

 . 70م  ص.022  )مؤمؽ الموا ة الدعادة تدتحج أن السحتسل مؽ والررايات فإنو

 : الدواج عشج الدغ  -4

 لقدرة طيقا وذلػ ادلرى  السجتسعات يؽ مجتسع كل في المواج يشد الدؽ متؾسم مختمف

 لسجتسع ونالشدية مأورو اللب والسدلؽ   ال رد مشو لرتما  يسل مؽ الح اة فرص تؾف ر السجتسع يمى

 يؽ  أبانع لممواة 18 و لمموج سشة 21 السيلر المواج حاالت أن اد و فقد ال راش والرفاى ة بالم

 . 70م  ص.022  )مؤمؽ الت اىؼ وسؾش الظالا والتؾتر حاالت
 : الذخرية سسات -0

 والقدرة االن عالي الشز  ىي الموااي التؾافج يمى ا مجابي التأث ر ذات الخرائص أىؼ

 أما وادفكار  السذاير نقل يمى القدرة وكللػ فعالة بشاشة برؾرة التؾترات يمى مؾااية
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 بالسدئؾل ة الذعؾر ويدم والعشاد والخدا  ادنان ة حؾس تدور بأنيا التأث ر الدميي ذات الخرائص

 . 70م  ص.022  )مؤمؽ

 :الدواجي التػافق عاشخًا: محجدات

 ومؽ أىؼ محددات التؾافج الموااي ما لمي:
 :لمقخيغ األسخية الخمفية -0

 ف و تػ ال فسسا مختم ة  أسرة مؽ مشيسا كل مأتي تخر ؽ ب ؽ بالتماوج تيدأ ادسرة كانع إذا

 أسرتو مخمقيا في التي القررؽ وقؾايد وتشغ ؼ ترك ب يمى كي ر بذلل تؤثر مشيسا كل لم  ة أن

 الذررػ مع التؾافج في الؾارح أثرىا تررػ لكل ادسررة الخم  ة لتأث رات بو  وتكؾن  الخافة

 مؽ تشذأ ادسررة الخم  ة وتأث رات االاتسايي لمتعمؼ أساس ا   مردرا   عدمُ  ادسرى  ادفل ايلر إن

 .تررػ كل مشيا تعمؼ ادسرة التي ذات أفل

 الجور: وتػقعات األساسية الجور سمػكيات -7

 بايلررؽ لالليا مؽ لرتيم التي والدمؾك ات والسعتقدات االتجاىات مشيا ال رد ملتدب

 يمى وتتعرع اليشات تكتدبب: ادسر  ادفل لالس العالؼ ومؽ مع بيا وررتيم اللات مع وررتيم

 كرااس بو تقؾم ما يمى ادوالد ف و ورتعرع بو وما تذعر ف و ت كر وما وأم وزواة كامرأة  بو تقؾم ما

 أتلاس بغض يمى ادوالد لتعرع كسا بو وما مذعرون  مقؾلؾنو وما ف و م كرون  وما وآباش وأزواج

 مردرا   عدتُ  ادسررة الخم  ة أو ادفل ادسرى  أنو والدمؾك ات  كسا العالقة الدور وأنساط الدور

 اللات. يمى التعرع لتعمؼ أساس ا  
 :لمدواج الشسائية السيام -1

 الموا ؽ يمى ومتظميات مدئؾل ات ترشع المواج لالس مؽ ادلدة أسررة وحدة تكؾرؽ إن

 أن مؽ الر ؼ ويمى ادلدة أسرة لتكؾرؽ أدائيا الموا ؽ يمى لشيغي التي الشسائ ة بالسيام وسسي

 لدشات اتيع   الؾاحدة ال قافة في مختمف كسا ألرى  إلى ثقافة مؽ مختمف السيام سؾع ويدد طي عة

 أسرة في لمج مذريان زوا ؽ كل تؾااو تائعة مياما ىشاك ادسررة فإن وأفؾليسا الموا ؽ

 :لمى ما بالمواج السرتيظة السيام ىله ومؽ ادلدة 

 .الظرف ؽ كال ب ؽ والت ايل الحدلك أنساط ونسؾ الموااي التؾافل -

 .ايلر الظرع لتؾقعو اللب الشحؾ يمى وادسررة الموا ة والسدئؾل ات باددوار الق ام -

 .بسدئؾل اتو طرع كل لق ام السشاسية ادسررة الغروع وتي ئة الستيادلة السداندة -
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 .وعروفو مؾق و وتقدلر وال عل بالقؾس معو والتعاطف ايلر رأى وتقيل الظرف ؽ ب ؽ السدالرة- -

 .يم و ولسحافغة وحسالتو ايلر لظاية الظرف ؽ لكال اللات ة ا رادة نسؾ -

 العسل ومتظميات الذخر ة متظمياتو ب ؽ التؾف ج يمى الظرف ؽ كال قدرة أب :السؾاشمة -

 .ادسرة ومتظميات
 .ادسرة لرالح السذتركة واالىتسامات الت ك ر وأسال ب اليدع ووحدة الظرف ؽ ب ؽ التالقي -

 الؾع  ي ادداش يمى مدايد بسا ايلر في الشقص اؾانب الظرف ؽ كال ملسل أب :التكامل -

 . Bach and Deutcg, 1970, p.45) .لألسرة الج د
 في وا مجاب ات السماما معرفة يمى القدرة الموا ؽ لدى تؾاد وأن :والتعمرم االكتذاع -

 الظرف ؽ ب ؽ ا مجابي الت ايل في واالقتشا  وا مجاب ات السماما ىله اليعض وتعمرم بعزيسا

 . 59م  ص0443 )الرت دب 

 :العالقة وأنساط األسخية القػاعج -4

 فترة أثشاش ف ي الت ايم ة ادنساط بعض تشذأ معا الشسائ ة لمسيام تكؾرشيسا أثشاش الموا ؽ إن

 التجشب إلى لؤدى قد اللب اللات ة ادمر الحداس ة بعض تشذأ اليعض بعزيسا الح اة مع تعمؼ

 ردود حدوث أو الترادم لذ ة الحداسة السؾرؾيات مشاقذة يمى قدرة يدم تغير فقد :واإلحجام

  ونسرور لمسشاقذة قابمة   ر السؾرؾيات بعض ىشاك تغل ثؼ ومؽ   ر مقيؾلة  ان عال ة فعل

 في لر ب ايلر أن لدراة القائسة ليله مز ف فرد كل ورغل ىله السؾرؾيات  قائسة تمداد الؾقع

   ر االن عاالت فإن ثؼ  ومؽ ادسرة بأسظؾرة مدسى ما مغير تظؾر الحالة ومع وا حجام التجشب

  .24م  ص.022  ييدالسعظي) (تجشييا ورشيغي سيش تيش السالئسة

 :العسل وتقديع السدئػلية -5

 بتقد ؼ تقؾم مشاسية وأنذظة روت ش ات يسل الموا ؽ يمى مجب لمح اة فالح اؾ لخمج

 ال قافي السشغؾر لالس السيسة ىله إلى المواان مرل ما ويادة ب شيسا والسدئؾل ات العسم ة اددوار

 االاتساي ة الؾعائف مؽ وادبؾة ادمؾمة أدوار ادسررة ولعل لم  تو إلى مشيسا ا رافة كل ددوار

 ال فإنيسا السدئؾل ات أو الؾعائف بيله مقؾم المواان ويشدما ليا  أن ديسا والسرأة  الرال ملرس التي
  السعظي )ييد والسجتسع ودوام ادسرة ادبشاش أال مؽ ولكؽ فقم لسرمحتيسا ذلػ م عالن
  .31م  ص.022
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 :السال -6

 بالتؾافج لرتيم السال ة ا دارة يؽ الستيادس الررا إلى المواان بيا مرل التي الظررقة

 بدب المواج في الذدلد لمررا  مردرا الساس معد السجتسعات مؽ ك  ر كي ر  ف ي إلى حد الموااي

 اللب لمتيادس وس مة مؽ أك ر فالساس الموا ؽ  ب ؽ الستيادلة العالقات ان راس يؽ في إل و االنتياه

 مع ارا الساس اكتداب أن كسا الذخر ة  والحررة والتقدم القؾة والشجاح إلى لرمم انو اليقاش  مح ز

 نت جة االقترادب ادمؽ إلى أفحابيا م تقر التي :ال قر ثقافة اللات ف ي وتقدلر الذخري لمشسؾ

 بالقدررة ورتدسان الك اع ي ذة المواان السدتسر مع ه   ر والعسل السشتغؼ   ر السلدب

 ال ف  يا السيارات  وقمة الرح ة يمى الريامة ا قياس ورعف التعم ؼ مدتؾى  وانخ اض والعشف
 ثقافة وفي مشخ ض  مؤقع بأار يسل ولؾ حتى تيش  أب يمى الحرؾس مؽ الموج لتسلؽ

 وع  ة مؽ ما تدتسد ك  را وذات تيا المواة فسلانة  أمزا   ونعسمو بموايا المواة ترتيم :الرفاى ة

  .77م  ص.022  السعظي ييد) الموج

 :االجتساعية واألنذصة األنجقاء -7

 ماع تحق قياا يماى معساالن ساؾع التاي االاتساي اة ادنذاظة تحدلاد فاي الاموا ؽ طررقاة

 فكاال لمرارا   مرادرا   تكاؾن  قاد مش رال بذالل مشيسا كل محققيا التي اليعض  وادنذظة بعزيسا

 أب ولكاؽ مذاتركؾن  أفادقاش ليساا ملاؾن  وقاد الامواج  قيال فاداقات تخرا ة لاو كاناع الاموا ؽ

  حااد إلااى معتسااد ذلااػ إن الاامواج؟ كااال طرفااي ورتقيمااو فااداقتيؼ تدااتسر مااؽ ادفاادقاش
 با ؽ التؾافال يماى ىاؾ االن تااح أىس اة وادك ار السذااركة  فاي ور يتيساا الاموا ؽ ت اتح يماى ماا

 فااردى  بذاالل ليسااا لتحاادث كانااع مااا التااي الرااداقات تقياال فااي ور يتيسااا الااموا ؽ  
  ..7م  ص.022  السعظي )ييد

 :ذخًا: عػامل سػء التػافق الدواجيحادي ع

 التالع تؾقعات اددوار. 

 ق ؼ الموا ؽ التالع. 

 االلت ار الموااي الخاطئ. 

 .لم  ة الموا ؽ ادسررة 

 الغ رة. 

 التالع اديسار. 

 سؾش التؾافج الجشدي. 
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 االتجاىات نحؾ المواج. 

  والذجارسؾش االتراس. 

 ال قافي واالاتسايي يشد الموا ؽ السدتؾى  التالع. 

  يدم الشز. 

 الؾرع السالي في ادسرة. 

 030-037صص م  0222  اليعد العاط ي والجددب )العمة.  

 :الدوجيغ بيغ التػانل أنساط :ثاني عذخاً 

 . مشغمقة أو مش تحة) :تكؾن  قد الموا ؽ ب ؽ والتؾافل الت ايل أنساط

 مؽ ومحيب  مر ؾب شتي لألسرة الستيادلة الحااات تحق ج أن تجد: السشفتحة األنساط ف ي

 وادمانة واالحترام باالندجام ورتدؼ مياتر بأنو ورتس م بحررة الموا ؽ التؾافل ب ؽ فإن ثؼ

 .ايلر بسذاير الظرع والحداس ة والردا
 تحلسيا الموا ؽ ب ؽ والت ايل التؾافل أنساط أن ف الحز: السشغمقة ألنساطا في أما

 مسلؽ اللب ما تحدد فإنيا رسش ة مأ عاىرة كانعأ سؾاش   القؾايد تمػ القؾايد الذدلدة  مؽ مجسؾية

 .ا طالا يمى يشو التعي ر الزرورب  مؽ اللب ل ، وما بحررة  يشو التعي ر

 لتؼ أن الزرورب  مؽ كان إذا بسلان ادىس ة مؽ ملؾن  وقؾايده التؾافل بأنساط الؾيىو 

 الموا ة العالقات نسؾ أن ذلػ ال عاس  لمت ايل التخظ م ثؼ ومؽ الموا ؽ  ب ايم ة ب ؽ التؾافل

 أسدا قد المواان كان فإذا الموااي  بالتؾافج وث قا ارتياطا لرتيم ا مجابي والتؾافل وأنساطيا

 العالقات وتدي ؼ والجسايي  ال ردب الشسؾ نحؾ ستكؾن متؾاية ادسرة أن معشى فيلا مش تحا نغاما

 لتس م قاسى أسرى  نغام إلى س ؤدى ذلػ السشغمج فإن التؾاو ذات ادسرة أما الستيادلة  ا مجاب ة

 وع  ي. لمل ونو بالدفاي ة
 :الدوجيغ شخريات تالؤم

 بيعزايؼ مراظدمؾن  ولكاشيؼ متؾافقاة ساؾرة بذخرا ات لتستعاؾن  أفاراد ال ؾم اة الح ااة فاي

 وتقاارب الامواج نجااح فاي وىاماة أساسا ة الاموا ؽ تخرا تي با ؽ والسؾاشماة فاإن الاتالؤم الايعض

 الس اؾس ىاله التم اع وإذا   الموا اة العالقاات فاي االندجام تحق ج تدايد يمى واالتجاىات الس ؾس

 ال رراج باروح ولا ، ال ارد باروح الموا اة الح ااة مسارساة لشام  إلاى مشيساا فارد كال فاإن واالتجاىاات

 االىتساام :م ال الاموا ؽ ماؽ لكال ادساررة باالس ؾس واالىتساماات الموا اة الداعادة أمزاا وتارتيم.
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 والسداوماة الامواج  يماى الشادم إعياار المواااي يادم لمتؾافاج السؤتارات أىاؼ وماؽ وادط ااس باالسشمس

  .165م  ص0433ع  )رن  ادسرة م مان ة في الررع أسال ب يمى واالت اا الحب إعيار يمى

 :الدواجي والتػافق الشفدية : الرحةاً ثالثة عذخ 

 ركائم أقؾب  مؽ واالاتسا  الش ، يمساش ورعتيره وادن ى  لملكر ك  رة حااات المواج مذيع

 ومؽ   الح اة ىله في والسرأة  الرال مؽ كل إل يا لتؾا  التي ادىداع أىؼ ومؽ   الح اة االاتساي ة

 أييا يا ى:تعال قاس ادط اس وتشذئة الشؾ  واستسرار الجش،  إلى الحااة الظرا  تيا  أرل

 كثيخاً  رجاال مشيسا وبث زوجيا، مشيا خمق واحجة، نفذ مغ الحي خمقكع ربكع اتقػا الشاس

  كررسا   اتراال   بالسرأة  الرال اتراس اعل   نغاما لممواج هللا تر  وقد  0: الشداش ) ونداء
 ل لر أفيح مشيسا كال بأن الشاس وتيادة  رراىسا يمى ورقؾم كرامتيسا  وررؾن  ترفيسا مح ز

 تيان  أن مؽ السرأة  وفان مؽ الز ا   الشدل وحسي الع  ف  ا تيا  لمجش، ورع ونيلا .

 والشداش الرااس ادا اس وترشع ترني التي ادسرة وأنذأ  ح ؾانا   ملؾن  أن مؽ الرال وح ز

 . 137م  ص0400  )مرسي وألالق ا   وااتساي ا   وادس ا   ن د ا   ادفحاش

 مػدة بيشكع وجعل ، إلييا لتدكشػا أزوجا أنفدكع مغ لكع خمق أن ومغ آياتو لى:تعا قاس

 تحر ؽ في هللا ييادة الشغام ىلا فيدع  00: الروم) يعقمػن  لقػم آليات ذلظ في إن ورحسة

 والدعي الرالحة  اللررة وإنجاب مؽ حالس  الجش، إلي الحااة إتيا  ادلالا  وح ز  الش ؾس

 قاس .وادن ى اللكر مؽ لكل ادمؽ والظسأن شة وتؾف ر الدن ا  ل رات تحر ل في بالعسل يم يا

 إذا) وسمؼ يم و هللا ىهللا فم رسؾس وقاس  003: اليقرة( ليغ لباس وأنتع لكع لباس ىغ ى:تعال

 تموج مؽ) الدالميم و  وقاس الياقي  الشرف في هللا فم تج دلشو  نرف استكسل فقد العيد تموج

 .)ليا ف و ونارك ف يا لو هللا بارك   رحسو مرل أو فراو  ورحرؽ   برره بيا ل غض امرأة 

 :الدواج في التػافق : تأثيخأربعة عذخاً 

 وإدراكاو زواتاو ياؽ الاموج رراا فاي مغيار الالب المواااي باالتؾافج الش دا ة الراحة تارتيم

 فرض وقد. ليا وتقيمو يشيا لرراه وإدراكيا زوايا يؽ المواة ررا وفي لو  وتقيميا يشو  لرراىا

 زواتو وترري يشو  هللا لرري حتى أداشىا مشو وطمب زوايا  يمى لممواة المواج حقؾقا في هللا

 زواياا ىورررا يشيا  هللا ىلرر حتى أداشىا مشيا وطمب زواتو  يمى لمموج حقؾقا   وفرض يشو 

 ادلاالا وفا انة الش اؾس وفاالح هللا رراا ف او الذاريي الامواج فاي التؾافاج أن معشاي وىالا. يشياا

 السارأة  الادن ا متاا  ل ار) وسامؼ يم او هللا ىفام هللا رساؾس قااس .وايلارة الادن ا ا نداان فاي وساعادة

 ن دايا يماي تأمشيا يشيا وتغ ب تعجيػ تراىا الرالحة  السرأة  آدم سعادة ابؽ مؽ (:وقاس  الرالحة
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 ال يشياا  ياع وإن يم اػ  لداانيا وتحسال  تداؾؤك تراىاا السارأة الداؾش آدم اباؽ تاقاش وماؽ .ومالاػ
 الراحة لشساي الالب ا مساان لمراد هللا تاريو كساا المواااي والتؾافاج )مالاػ فاي وال ن دايا فاي تأمشياا

 مدل ؽ  يمي تش قو ودلشار   أىمػ يمي تش قو دلشار " يم و وسمؼ هللا فمي هللا رسؾس قاس . الش د ة

 يشاو هللا رراي ييااس اباؽ وقااس " أىماػ يماي الالب تش قاو أاارا أيغسيا   هللا سي ل في تش قو ودلشار
 وايتيار .  ياام كالا يياادة ماؽ ل ار مؽ التموج لؾما فإن تمواؾا   لتموج حشي الشاسػ ندػ لتؼ ال (

 أن إلاي حمم بؽ يمي وذىب . يم و فجؾرا   القدرة مع المواج ترك   يشو هللا رري الخظاب بؽ يسر

 ادماؾر ماؽ أناو يماى وات اج ال قيااش   آثاؼ فياؾ القادرة ماع تركاو وماؽ   مدامؼ كال يمي وااب المواج

  .210م  ص0400ؽ  الرحس ييد( ملروه يم و القدرة مع وتركو السدتحية
 :في التػافق الدواجي الشفدية الرحة : تأثيخاً خسدة عذخ 

 الاموا ؽ ماؽ كاال تستاع فاإن   الش دا ة الراحة تشس اة يؾامال ماؽ الامواج فاي التؾافاج كاان إذا

 والراحة الامواج فاي التؾافاج با ؽ متياادس فالتاأث ر   المواااي تؾافقيساا يؾامال ماؽ بالراحة الش دا ة

 ادسارة لق اام أساساي تارط الش دا ة بالراحة الاموا ؽ تستاع أن يماي لياراش ادسارة ورت اج . الش دا ة

 دلشاو ترراؾن  ماؽ إلا لؼ لظاب إذا " : وأىمياا لم تااة مرتادا يم او الداالم هللا رساؾس قااس . الراالحة

 متستاع ماؤمؽ تاخص فياؾ . " ياررض وفدااد فاي ادرض فتشاة تكاؽ ت عماؾه إال   فموااؾه ولمقاو

  .تاا ئا   مشيااا كااره إذا ولكااؽ لي شيااا أحييااا  إذا زواتااو ملاارم سااؾع ن داا ة  برااحة
م  0400  مرساي) "آلار مشياا رراي لمقاا مشياا كاره إن مؤمشاو  ماؤمؽ م ارك ال: "الداالم يم او قاس
 . 138ص

 :الدوجية لمحياة الشفدية : السقػماتاً ستة عذخ 

 الظرف ؽ  ب ؽ لرنم فالحب سع دة  زواا ة ح اة محققؾن  سؾع أنيؼ ادزواج مؽ الك  ر معتقد

 .وسيؾلة ب در ستد ر ح اتيسا أن مشيسا ورعتقد كل

 الظرف ؽ ب ؽ وإمجاب قيؾس يسم ة إال الؾاقع في المواج ول ، .مل ي ال وحده الحب ولكؽ

 معتير أن مسلؽ وال الح اة  وفعؾنات الزغؾطات مؾااية في المواان مذتركة ليلليا وايؾد

 والعظاش ادلل يمي مقؾم والمواج. واالستسراررة التساسػ يؾامل تؾفرت ف و إذا إال نااحا   المواج

 الحاالت في نجاحا أك ر الموا ؽ ب ؽ التؾافج أن الدراسات وقد ب شع . السذتركة القرارات ف و وتتخل

 :التال ة
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 أسال ب تكؾرؽ تتزسؽ الموا ة فالح اة : متساثمة اجتساعية ثقافة إلي الدوجيغ انتساء

 تدؾد متساثمة أسر إلى المواان لشتسي ويشدما . والحب والكدب والشؾم وا ن اا ادكل في لمح اة

 المواة أو الموج مؽ كل كان إذا أما . سيمة السذتركة تريح الح اة متذابية سمؾك ة يادات ف يا

 . فعؾنة أك ر تريح التك ف فإن يسم ة التيالؽ كل متيالشة ااتساي ة ب ئة إلي لشتسي

 قيل الذررل ؽ مؽ كل ف و ياش اللب لألسرة الش دي فالجؾ : لمدوجيغ الشفدية الخبخات

 الدابقة وح اتو ط ؾلتو في مسر اللب فالذخص . الموا ؽ سعادة في العؾامل السؤثرة مؽ المواج

 يمساش ورؤكد . سع دة زوا ة يالقات إقامة في الشجاح مسلشو ادمؽ والحب لو تؾفر سارة بخيرات

 س ئا   زواا أو قاس ا أبا مريح أن بد ال أو السشيؾذ الحب مؽ السحروم الظ ل أن الش ،
  .416م  ص0220 هللا  )ييد

 الامواج يماي مقادران تخرا ؽ با ؽ تاتؼ التاي ىاي المرجاات أفزال إن : االنفعـالي الشزـج

 ال االن عاالي الشز  إن . والسشظج العقل إلي لتحاكسان الشز  مؽ دراة ورتؾفر ليسا ف و ورر يان
 فغار مدتؾب  االن عالي اتمانيؼ لتعدى ال رااس مؽ فكؼ   مشيا بمغيا كل التي الدشؾات بعدد لتحدد

 ماؽ كاان وإن   الش داي والتكامال الرتاد ساؽ إلاي ماؽ مرال الذاياب فاغار ماؽ وىشااك   ادط ااس

 والعذاررؽ الخامداة سؽ في الذياب فإن يسؾما . العذررؽ سؽ قيل الش دي الشز  لتحقج أن الشادر
م  0440 الارحسؽ  )يياد تيعاات الامواج لتحسال اساتعدادا أك ار العذاررشات مظماع فاي وال ت اات

  .211ص

 ح اة إنذاش محاوالن وامرأة  راال نذاىد أن العيك مؽ إن : عامة أىجاف في الدوجيغ اشتخاك

 ورت قان ادىداع في المواان مذترك ويشدما . السترارية والق ؼ الس ؾس مؽ يمي رف د زواا ة

 . الشغر وايات تعارض مؽ بالر ؼ الستيادس التك ف تحق ج والق ؼ مدتظ عان الس ؾس ناح ة مؽ

  فقاد . التعاارع ماؽ مشاساية فتارة بادون  لاشجح أن لمامواج مسلاؽ ال: العسيـق التعـارف
 مدايج تعاارع ودون  والرادفة بالدارية تساع التاي تماػ ىاي المرجاات ال اتامة أك ار أن تيا ؽ
 . 417م  ص2001 هللا  )ييد

 :اإلسالم في الدوجيغ : حقػق اً سبعة عذخ 

 فاحيو يمى مشيسا كل حقؾا  وىى وزواتو  الموج ب ؽ الستيادلة بايداب معرع السدمؼ

 [ 228 :اليقرة] درجة عمييغ ولمخجال بالسعخوف عمييغ الحى مثل وليغ: لقؾلو تعالى وذلػ
 دراة بسمرد الرال ولرع فاحيو يمى حقؾقا الموا ؽ مؽ أثيتع لكل قد الكررسة ايمة فيله

 يمى لكؼ إن أال ) : الؾدا  حجة في ( وسمؼ يم و هللا الرسؾس فمى وقؾس   لافة اليتيارات
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 بعزيا الحقؾا  ىله أن   ر.  والترملب الدشة رواه أفحاب) ( حقا   يم لؼ ولشدائكؼ   حقا ندائكؼ

 : ىي السذتركة فالحقؾا    حدة مشيسا يمى بلل لاص ونعزيا   الموا ؽ ب ؽ مذترك

 وال قم ل في مخؾنو فال فاحيو مع أمشا ملؾن  أن الموا ؽ مؽ كل يمى مجب إذ : األمانة

 في ب شيسا وا لالص والردا والشرح ادمانة  تؾافر مؽ بد فال بذررل ؽ المواان أتيو إذ ك  ر 

 .والعامة ح اتيسا الخافة تؤون  مؽ تأن كل

 والرحسة   الخالرة السؾدة مؽ قدر أكير لراحيو مشيسا كل محسل بح ك :والخحسة السػدة

 أنفدكع مغ لكع خمق أن آياتو ومغتعالى:  لقؾلو مرداقا الح اة ط مة ب شيسا الذاممة لتيادالنيا

 هللا فمى الرسؾس لقؾس وتحق قا     21) :لروما (ورحسة مػدة بيشكع إلييا وجعل لتدكشػا أزواجا
 فح ح. بدشد الظيراني ) ال لرحؼ لرحؼ ال مؽ ( وسمؼ يم و

 في تػ أدنى مخامره وال ايلر في واثج مشيسا كل ملؾن  بح ك :بيشيسا الستبادلة الثقة

 وقؾس  10):الحجرات  (إخػة السؤمشػن  إنساتعالى:  لقؾلو وذلػ لو وإلالفوونرحو  فدقو

 الذ خان ) ( لش دو محب ما دل و محب حتى أحدكؼ لؤمؽ ال : ( يم و وسمؼ هللا فمى الرسؾس

   .و  رىسا

 مؽ كل مذعر ونللػ وتقؾرة وتؾك دا تؾث قا إال ا مسان ألؾة ال تمرد المواا ة والرابظة

 . وذاتو ايلر ىؾ ي ؽ أنو الموا ؽ
 السعاترة وىى واحترام  وتقدلر قؾس وكرم واو وطالقة   السعاممة في رفعة مؽ العامة اآلداب

  .04)الشداش:  بالسعخوف وعاشخوىغتعالى:  قؾلو في بيا هللا أمر بالسعروع التي

 ل را  بالشداش )واستؾفؾا : قؾلو في العغ ؼ بو الرسؾس أمر اللب بالخ ر االست راش وىى

 .)مدمؼ رواه (
 :الدواجي والتػافق الذخرية : سساتاً ثسانية عذخ 

 الدعادة تحقج م مسا الموااي التؾافج تحق ج يمي تدايد الذخر ة سسات بعض ىشاك

 السذتركة  ح اتيسا في لمموا ؽ الذقاش تديب التي ادلرى  الر ات تؾاد بعض كسا الموا ة 

 القررؽ بالتالع لمموا ؽ والدعادة التؾافج تحق ج يمي التي تدايد الذخر ة سسات وتختمف

 أىؼ مؽ كان وإن بدؾاش  سؾاش والشداش مؽ الرااس كل بيا لتحمى مذتركة سسات ل دع دنيسا

 مع اللات تحق ج يمي والقدرة السالشمة والسرونة : ىي الشجاح ليا السشذؾد لممواج الالزمة الدسات

 لكل الموااي التؾافج تحقج التي الذخر ة سسات تحدلد "اؾدسؾن  الندم، " حاوس ولقد .ايلررؽ
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 ليؼ تحقج التي الذخر ة سسات فإن لمرااس بالشدية أنو فقاس . حده والشداش يمي الرااس مؽ

 : لمي ف سا تشحرر الموااي التؾافج
 ومتعاونا سؾرا ان عال ا الرال ملؾن  أن. 

  الشداش تجاه االتجاىات مؾزون. 

  والسحتاا ؽ ال قراش يمي محدشا. 

 مشظؾب  أو لجؾس   ر. 

 لمسيادأة  م اال . 

 لمسدئؾل ة متحسال. 

   السال ة الشاح ة مؽ وحرررا   مقتردا . 

   لمدلؽ ومذجعا   مؤمشا. 

 40م  ص0403  )دسؾقي االاتساي ة والتقال د الجشد ة السعال ر متؾافر.  

 : يمي فيسا تشحرخ فإنيا لمشداء الدواجي التػافق تحقق التي الذخرية سسات أما

 االست اش سررعة   ر السرأة  تكؾن  أن . 

  االاتساي ة السؾاقف في تشافد ة   ر . 

 متعاونة. 

  الشرح متقيمة.  

 ايلررؽ تدعد التي لألنذظة محية. 
  السال ة الشاح ة مؽ حرررة. 

 ادلالق ة بالس ل ومتسدلة متدلشة . 
 لمخارج نغرتيا في مت ائمة . 

 مجب فإنو بعال ة السي شة الدسات اانب إلي أنو تقدم ما إلى " اؾدسؾن  الندم، " ورز ف

 في مذاركتو محاوس وأن لقررشو الذخر ة االحت ااات بتمي ة معشي لافة أن القررؽ يمي

 . الموا ؽ ب ؽ الدعادة ندية ارت عع كمسا مجاالت االىتسام تؾحدت كمسا   االىتسامات

 ومؽ اشدو مؽ أفراد مع دائسة ااتساي ة يالقات مق ؼ اللب االاتسايي الذخص أن و

 تشب أن يمي حرررا ادفدقاش يدمؼ ملؾن  يسؽ زوااو في مؾفقا في الغالب  ملؾن  ايلر الجش،

  .0.م  ص0403  )دسؾقين دو  يمى اىتساماتو اس ع
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 :الدوجية الخالفات :اً تدعة عذخ 

 الموا ة  العالقات في الررا  لشتذر   المواج حؾس تدور التي الروماند ة ادفكار بر ؼ

 ب شيسا  الررا  لشذأ  ونالتالي ايلر الظرع وتغزب تحيم بتررفات والسرأة  الرال كل مؽ ورقؾم

   السعاناة وكللػ وك  ا  كسا وارد فالتؾتر   متؾترة   ر زوا ة يالقات ندس و مسلؽ أن ما لؾاد وال
 ومداه  التؾتر نؾ  في االلتالع ورراع مختم ة  بشؾي ات الموا ة كل العالقات في مؾاؾدان وىسا

 ومشيا التؾافل مذلالت أن لمتؾتر و وإدراكيسا لمموا ؽ واليشاش الش دي الزغؾط نؾ  التالع إلى

 الحب مذاير يؽ التعي ر ايلر  ويدم الظرع آراش احترام ويدم وانقظا  الحؾار الت اىؼ يدم

 تحسل ويدم التعاون  ويدم ادط اس ترن ة حؾس ولالفات حل الخالفات يمى القدرة يدم  ورم يا

  تتس ل مال ة مذلالت ثؼ ايلر  الظرع أىل يدم احترام أو ادىل تدلل مذلالت ثؼ السدئؾل ة

 وتشقص الجشد ة والسذلالت الخ انة والعشاد مشيا متشؾية مذلالت وىشاك الموج  بخل في

 تعشى  وإنسا الموا ؽ تؾااو التي السذلالت انعدام الموا ة الدعادة تعشى السذتركة  وال االىتسامات

 لؾاايان الدع دلؽ الموا ؽ فإن ثؼ حميا ومؽ يمى والعسل تمػ السذلالت مؾااية يمى السقدرة

 قد و مذلالت مؽ   ر الدع دلؽ الموا ؽ لؾااو يسا تختمف ال قد التي السذلالت مؽ بعزا

 الموا ة  فالمواجالعالقة  وإنساش إثراش يمى تعسل ح ك إمجاب ة اؾانب الموا ة لمخالفات ملؾن 

 الرعؾنات ورتخل لتخظى أن مسلؽ اللب المواج ولكشو الخالفات مؽ الخالي المواج ل ، الحق قي

وتعتير  تخظ يا يمى وتدررييسا الحل يمى الموا ؽ قدرة مدى اللتيار متشؾية مادة الخالفات مؽ
 يمى التغمب في نسؾىا واكتساس الموا ؽ ب ؽ الشغر وايات لتقررب رروررة الموا ة السذلالت

م  0220ؽ  مؤم( ب شيسا الستدفج والحب ادمان بر إلى ألرى  مرة والراؾ  ىله السذلالت
 . 00-03ص

 :الدوجية الخالفات : أسبابعذخون 

 ىي متغ راتو أن اتجاه كل لرى  بح ك   الموا ة الخالفات مختم ة اتجاىات أرنعة تؾاد

 الذخر ة  وال اني يؾامل يمى ادوس االتجاه الموا ؽ  ف ركم ب ؽ لمخالع أو السديية السؤدمة

 يمى الرابع ورؤكد ال قاف ة  الستغ رات يمى لؤكد وال الك الموا ؽ الستيادلة ب ؽ االيتسادمة يمى

 :التؾافل
 :شخرية عػامل :-أوالً 

 أو الموااي التؾافج تدي ؼ في سؾاش والمواة الموج مؽ كل بذخر ة الموا ة العالقة تتأثر

 أمام االن عالي التالفيسا بدراة تتأثر كسا العالقة  ليدد اللب والتؾتر الررا  مؽ لمج نؾ  في
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 الستظميات مع لمتك ف القابم ة ويدم بالقمج ا حداس يم يسا  وندراة تسر وادحداث التي السؾاقف

 . 59م  ص.022  مؤمؽ( الموا ة لمح اة الجدلدة

 :الستبادلة االعتسادية :- ثانياً 

 مذلمة أب حل في ايلر يمى زوج كل معتسد ح شسا الموا ؽ ب ؽ محدث الررا  إن
 إلى حااة في ىي التي الستيادلة االيتسادمة ىله إلى تراع الموا ؽ مذلالت وررى أن تقابميسا 

 معال ر يمى لت قؾن  أو السذلالت حل يمى قدراتيؼ يمى زواا ا معتسدون  فالستؾافقؾن  حل 
 يشد الررا  محدث ب شسا لمموا ؽ  الخدارة ا ثابة ورقمل مؽ لمرد اللب لمحل لمؾفؾس محددة

 إلى تراع التي السذلالت حل فذل استرات ج ات ويشد لمظرف ؽ  مذيعة   ر حمؾس إلى الؾفؾس
  .62م  ص2004 )مؤمؽ  الموا ؽ ب ؽ الستيادلة االيتسادمة

 :الثقافية الستغيخات:-ثالثاً 

 االاتساايي والسداتؾى  والادلل والتعما ؼ كالداؽ والدمسؾ راف اة ال قاف اة العؾامال يماى تركام
أحاد  لادى أط ااس وااؾد وكاللػ والحال اة السارا ة العالقاات إلاى با راافة الامواج  فتارة وطاؾس

 لكال والروحاي ال قاافي باالتراث و الداابقة الموا ؽ بخيرات الموا ة العالقة تتأثر ونللػ الموا ؽ
 تداؾد التاي والقا ؼ واتجاىاتيساا وألالقيساا ياداتيساا فاي والموااة الاموج ماا مختماف  فك  ارا مشيساا

 الخالع نذأة إلي لؤدب مسا السيلرة ح اتو لالس مشيسا كل التي اكتدييا ادت اش وكافة ح اتيسا 
 ايلار  ياؽ مرت عاة أو مشخ زاة ااتساي اة ماؽ طيقاة الاموا ؽ أحاد ملاؾن  ب شيساا  كاأن والشاما 

 التعما ؼ بدرااة العالقاة ب شيساا تتاأثر كساا متادلؽ    ار وايلار متادلشا أحادىسا ملاؾن  أو 
  .62م  ص2004 )مؤمؽ 

 :التػانل اتجاه  :-رابعاً 

 تؾق و  أو استسراره يمى ورعسل الموا ؽ ب ؽ الررا  إحداث في ىاما دورا التؾافل لمعب
 ايلر الظرع طمب يمى بشاش التغ  ر الموا ؽ أحد لرفض يشدما الموا ؽ ب ؽ الخالع ورغير

 ىلا لؤدى وال "االت اا بعدم تتدؼ مشاقذة"الموا ؽ ب ؽ تحدث الدمؾك طمب تغ  ر بدامة وفى
 السحؾالت يمى بذدة لؤثر مسا ممي  بذيش مرتيظة الخظؾة التال ة فتريح نت جة إلى الظمب

 اللب لمدمؾك االنتياه دون  متكرر بذلل لتذاار المواان الظررقة ونيله السذلالت لحل الجاني ة
 لحل طي ع ة ميارات ذوى السذاكل  والمواات ادزواج لدى أنو ونر ؼ "مشاقذة" دوس أدى

 ب ؽ السميجة أن االست ارة إال ايلر  الجش، مؽ  رناش أتخاص مع لت ايمؾن  يشدما السذاكل
 إلى الت ايالت بالموا ؽ ىله وتؤدى الدمؾك تغ  ر  حداث السذلمة حل مع تتدالل الموا ؽ
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ليتؼ  االتجاه فيلا ادنذظة  في ومذاركة واش، كالم مؽ ف و بسا الت ايل في أقل قعو  قزاش
  .63م  ص2004 )مؤمؽ  والخالفات السذلالت حل ميارات يمى ورؤكد

 :الخالفات حل حجى وعذخون: أساليبإ

 :وىسا المواان لتيشاىا أن مسلؽ الررا  تشاوس في يامان أسمؾنان ىشاك

 .متعددة بأسال ب ب شيسا ال روا  يمى التغمب لتؼ وف و :الحػار في السذاركة

 المواان مخير أن ل ، المواج في وال  رل الررا   لشكران وف و :الرخاع ذلظ تجشب

 قد فإنو الخالفات لحل ادوس ادسمؾب مدتخدم الخالفات مؽ تمػ ك ف لتشاوالن ولكؽ الخالفات

 :التالية األساليب مؽ ادقل يمى واحد إلى لمجأ

 :التفاوض -0

 والدتو مشل فرد كل مسارسو االاتسايي والت اوض " الررا  حل طرا  أىؼ الت اوض معد
 معير أو طعامو ل ألل الرراخ الظ ل لتعمؼ بأن وريدأ احت اااتو  يمى لمحرؾس  ررمب  بذلل

 مع يالقاتو في الجددمة والقؾة والكمسة لالبتدامة استخدامو لالس مؽ ورتظؾر ذلػ آالمو  يؽ
 الت اوض ىشاك فس ال العسر  في ال رد لتقدم يشدما الت اوض ورتقدم تلل. والسجتسع ادسرة أفراد
 بالشدية أما .وادقارب والج ران الممالش مع الموا ة  والعالقة الخالفات حل أو المواج يشد

 في السياترة االتراس ووسائل" :مياترة   ر أو مياترة إما فيي الت اوري االتراس لؾسائل
 ت اىؼ يم يا لترتب التي الذ ي ة أو السلتؾنة الكالم ة االتراس طررج ىي الت اور ة العسم ة

 فيؼ يم يا لترتب اتراس كل أن في مياترة    ر وسائل وتتزح مؾرؾ  مع ؽ  حؾس
 أو محررا   كالم تيادس ىشاك ملؾن  أن الحااة دون  ادتخاص الس اور ؽ وتعؾر إحداسات

 : لمي الت اوري ما االتراس وسائل وتذسل ب شيؼ  ت ي اّ 
 .والجسمة الكمسة طررج يؽ االتراس وىؾ: المفطي االترال - :أوالّ 

 .اليررب  االتراس ورتزسؽ: المفطي غيخ االترال -:ثانياً 

 :الفعال االستساع -2

 ورظمج ب شيسا  ف سا الحؾار أثشاش الموا ؽ ب ؽ الت اىؼ إلى لمؾفؾس م  دة طررقة ورعد
 .الستحدث – السدتسع أدوار تيادس يم و
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 :السشاقذة -1

 أن السيؼ مؽ مشاقذة  في الدلؾس وقررا ايلر تدر ال بظررج الموا ؽ أحد تررع إذا

 وقد م يؾمة عاىرة مشيسا كل نغر واية تريح حتى الستيادس الردا مؽ إمجاب ة يسم ة في لدلال

 . 333م  ص0200  )الختاتشة السدتقيل في مختم ة بظررقة إلى التررع مرالن
 :االعتبار في اآلخخ نطخ وجية أخح -4

 في اللات لؾرع مترؾر م ل بأنو معرع واللب االيتيار في ايلر نغر واية ورع لرتيم

 واياة وراع ثاؼ وماؽ فاح ح  والعل، العالقة  يؽ ايلر بررا إمجاب ا   – ايلر ملان الذخص

 ال عااس ا مجاابي بالرراا فالت ايال إمجاب اا لرتيظاان نغاره واياة وإدراك فاي االيتياار  ايلار نغار

 فياؼ ودون  نغر ايلر  واية ل يؼ كشت جة االاتساي ة السؾاقف في سمؾكيؼ الشاس معدس ح ؽ لشت 

 مشاساية    ار أنياا يماى ايلار الظارع لادركيا بظرا  ادفراد لت ايل قد ايلر نغر لؾاية مشاسب

 أنياؼ يماى االيتياار فاي ايلار نغار واياة وراع يماى القاادررؽ ادفاراد رؤراة مسلاؽ الشقا ض ويماى

 واية تغ  ر ورديؼ ايلر  ور يات واىتسامات بحااات أكير اىتساما مغيرون  وأنيؼ أك ر إمجاب ة

 . 335م  ص0200  )الختاتشة الجدلدة لمسذلالت مشاسب حل إمجاد والدمؾك في الشغر

 :اإليجابية السذاعخ عغ التعبيخ -5

 :ا مجاب ة السذاير نساذج مؽ نؾيان لؾاد
 .ألرى  بعسم ات ارتياط أب ودون  يذؾائي بذلل الررا  أثشاش ا مجاب ة السذاير تدلل :األول

 تحررػ لدمة في تعسل بح ك الموااي الررا  دائرة إمقاع في ا مجاب ة السذاير استخدام :الثاني

 مؽ الموج نجد ما ويادة ( محالدة مذاير سمي ة  أقل اانب إلى الدالب الجانب السذاير مؽ

 الدالية السذاير مؽ المواة تقمل ح ؽ في الذدة متؾسظة الدالية مقمل السذاير زواا ا الستؾافق ؽ

  .336م  ص0200  )الختاتشة الذدلدة

 اثشان وعذخون: التػافق الدواجي مع األزمات:

ال مخمؾ أب زواج مؽ أزمات مختل ف يا التؾافج الموااي وتتؾتر العالقة ب ؽ الموا ة 
ايد وفير  إلىوتزظرب ح اتيسا وتتأزم أمؾرىسا ورريح تؾافقيسا في المواج فعيا  ورحتاج 

ور ية مشيؼ في حل ادزمة . والى مداندة ادىل وادفدقاش حتى لتخظؾا ىله السرحمة بدالم 
 والتؾافج الموااي الحدؽ ب شيسا. ا مجابيورعؾد الت ايل 
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وردسى عيؾر ادزمة ب ؽ الموا ؽ بالحدث الزا م أما ما لشت  مؽ مذاير التؾتر 
 دراك ادزمة  واالن عاس بيا .إمؼ وادلؼ والحرمان ف دسى )والقمج والزغم والغ

وال مديب كل حدث را م أزمة فقد لتعرض المواان دحداث را ظة وال لتأزمان. 
ولكؽ كل أزمة في المواج ناتجة مؽ أحداث تزغم يمى الموا ؽ ن د ا  أو اددما  أو ااتساي ا  

 أو دلش ا .

. فسؽ ح ك السدتؾى قد تكؾن ادزمة طي عتياوتختمف ادزمات في مدتؾاىا ومداىا و 
 :ممشة أو طارئة. ومؽ ح ك الظي عةتدلدة أو متؾسظة أو ل   ة  ومؽ ح ك السدى : قد تكؾن م

 قد تكؾن متؾقعة أو   ر متؾقعة.

 :والت ايل ب ؽ الموا ؽورختمف تأث ر ادزمات يمى العالقة الموا ة 

دنيا تدس يمى  .ا  يمى المواج مؽ ادزمات ادلرى فادزمات الذدلدة والسممشة أتد لظر 
 عؾنة التغمب يم و والتأقمؼ معو.وف .استسرار التأزم

  وم  دة في تشس ة الموا ؽ تائعة ب ؽ الموا ؽ والستؾسظة فييأما ادزمات الخ   ة 
التؾافج الموااي حدشا  و  إمجاب ا  وتقؾرة العالقة الموا ة واكتداب الخيرات التي تجعل الت ايل 

 . 87م  ص0220  )الداىرب 
 عالج سػء التػافق الدواجي: :ثالثة وعذخون 

 تحدلد أدوار الموا ؽ بذلل وارح. -0

 مشيسا مؽ ايلر. تحدلد تؾقعات الموج والمواة كل -0

 .وإملان اتيساتكامل ف ات الموا ؽ قدراتيسا  -7

 يدم التؾافج ومحاولة حميا. إلىفيؼ ادسياب التي تؤدب  -.

 فيؼ الررايات وطرا االتراس واالن عاالت ب ؽ الموا ؽ ومحاولة تغ  رىا نحؾ ادحدؽ. -0

 محاولة تحدلد أىداع وتظمعات وطسؾحات الؾالدلؽ والعسل يمى تحق قيا. -0

 لد العالقة المواا ة بذلل دق ج مع ادىل بسعشى احتراميؼ ولكؽ مشع تدلالتيؼ الدالية.تحد -3

 .ظة واالىتسام بإنذاش أسرة وأط اسفرع الشغر يؽ الخالفات اليد  -0

 االستعانة بتجارب الشساذج المواا ة الشااحة في حل السذلالت. -4

  .175م  ص0222  ددب الستعمقة بالتؾافج الموااي )العمةقراشة السمرد مؽ ا -02
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 السبحث الخابع
 Cancerالدخشان 

  :شانأواًل: مفيػم الدخ 

يرع في ادوساط العسم ة  والدوائر الظي ة مؤلرا  اكتذاع ادلد ىؾ اكتذاع : الدخشان
  وىله  oncogenes  وقد يرفع باسؼ أونكؾا شات  (cancer Genrsا شات لافة بالدرطان

الج شات امش طي عي مؽ السادة الؾراث ة ادساس ة الالزمة لشسؾ الخالما . التي مؽ دونيا ال 
تدتظ ع الخالما أن تؾافل نسؾىا ووع  تيا الح ؾرة  لللػ فيي مؾاؾدة في كل لم ة طي ع ة مؽ 

 إثارتياع اذا تس إاللالما الجدؼ ولكشيا لاممة أو كامشة ال تدتظ ع أن تخرج مؽ حاالتيا ىله 
 . 13ص  م2010  )انذافي بؾاحد أو أك ر مؽ السدييات الدرطان ة السعروفة

: بأنو مرظمح يام مذسل مجسؾية مؽ ادمراض مسلشيا أن تر ب كل وتعخفو الباحثة
أاماش الجدؼ  وُرذار إلى تمػ ادمراض بادورام الخي  ة  ومؽ سسات الدرطان التؾّلد الدررع 

شسؾ لارج حدودىا السعروفة واقتحام أاماش الجدد الستالفقة واالنتذار إلى لخالما تاذة مسلشيا ال
أيزاش ألرى  وُرظمج يمى تمػ الغاىرة اسؼ الشق مة  وتُسّ ل أىؼ أسياب الؾفاة مؽ اّراش 

 الدرطان.

 :ثانيًا: التصػر التاريخي لمدخشان

كتب يشيا حلساش مؽ مختمف أنحاش العالؼ القدمؼ  فمقد احتؾت  ا ندانادورام قدمسة قدم 
  سشة قيل الس الد 3730-3710) إلىالتي لراع تاررخيا   Papyrus Eversaبردمة فرس ) 

  1500) إلىيمى كتابات مش رمة يؽ الؾرم. كسا أن الكتب اليشدمة السقدسة التي معؾد تاررخيا 
ام ويالايا بسادة القظران. وفي السخظؾطات الر ش ة وفف ادور  إلىسشة قيل الس الد أتارت 

 القدمسة حدلك حؾس ترش ف بعض ادورام ومديياتيا .

نترنؾلؾا ؽ  )اد ا ندانأما االكتذافات السيسة في ىلا الحقل فقد قام بيا يمساش دراسة 
ن محددوا تغ رات مرر ة يائدة لؾرم لي ك في العغؼ أفاب الشاس مؽ أالللؽ استظايؾا 

بسرض لي ك  أف بآالع سشة قيل الس الد قد  أرنعةالل ؽ الدش ؽ. كسا أن أحد ال رايشة قيل م
 .ال خلفي يغؼ 
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وال ؾنان العرب وأبقراط قد تاركؾا في تقدم يمؼ ادورام . ورعتير أبؾ قراط أوس مؽ أدلل 
التي و  رىؼ  ىي  .)مؾر ان   ؾنتر  بارات، أيساس    ر أن ىلا العمؼ إلىكمسة )سرطان  

 .ست شة لتظؾر يمؼ ادورام الخي  ةبشع القايدة ال

والظي ب لؾحشا الدمذقي ومعافرة الظي ب الكي ر )الرازب  قد حددا الخرائص ادساس ة 
"   وأتار ابؽ س شا في كتابو القانؾن في ن الؾرم الخي ك مسد في العسجإ" طان بقؾليسا:لمدر 

 بيلا السرض وىؾ في مرحمتو ادولى. ا ندان إفابةالظب  "بأن مؽ الزرورب أن تسشع 

 إتارة  وااش في ورقة بردى ا ندانسرطان  إلىوقد كان قدماش السررر ؽ أو مؽ تشيو 
 إفاباتواؾد  إلىلي ك. كسا كذف تذررح يدد مؽ السؾم ات  إندانيورم  إلىوارحة 

 .ألرى أورام سرطان ة  إلى با رافةبدرطان العغام 

رابع قيل الس الد تؾاىد لكتابات يؽ أنؾا  مختم ة مؽ السرض مشيا وتيد حمؾس القرن ال
 التي" لؾفف ادورام  Carcinomaسرطان السعدة والس انة واستحدث أبقراط ل ز " ورم سرطان 

ومشيا الؾرم الحس د والقرح السممشة فقد  ادلرى تشتذر وتديب في ىالك السراب   أما ادورام 
  .Carcinomaالدرطان ) أل اعيا بيادئة أبقراطألحج 

" ترش ف  Galen ,,ونعد مرور حؾالي ستسائة يام يمى تمػ الحقية استظا  اال ؽ 
ىؾ طي عي م مسا محدث في االنقدام العغسي  ادورام يمى أساس طي عتيا. فيشاك أورام ت ؾا ما

أو تكؾن  ما ىؾ طي عي م مسا مدسى اين بالتشذؤ الؾرمي التئام الكدؾر وىشاك أورام رد أثشاش
 الخي  ة. ادورام

ؽ مسلؽ حرر ىله وقد يررع نغررات متعددة لت د ر افل الدرطان وانتذاره ولك
 .والسعدب  والجش شي  : الدرطان التيج شيالشغررات في ثالث

  ما ىؾ معروع يؽ السؾاد Irritation Theoryتزؼ نغررة الدرطان التي جي )
  .28-20ص م 2010  نذافيأوالذعا  كسدييات لمسرض )الك س ائ ة 

 أنػاع الدخشان : ثالثًا: 

 .:) سرطان الحشجرة  سرطان الرئة سخشان الجياز التشفدي وأشكالو ىي  -0

  بشكرراس  فؼ  ) مدتق ؼ   قؾلؾن  كيد  معدةسخشان الجياز اليزسي وأشكالو ىي :  -7
 .  مربش

 ) يغام   يزالت .سخشان الجياز العطسي والعزمي وأشكالو ىي :  -7
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 )الس انة   الكم ة . سخشان الجياز البػلي وأشكالو ىي: -4

 ) الرقية   الغدد بأنؾاييا  .سخشان الجياز العربي والغجد وأشكالو ىي :  -5

 : )اليروستاتا .سخشان الجياز التشاسمي وأشكالو ىي  -6
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 مدببات الدخشان :رابعًا: 

. التي ة ادساس ة الالزمة لشسؾ الخالماالج شات وىي امش طي عي مؽ السادة الؾراث  :أوالً 
 مؽ دونيا ال تدتظ ع الخالما أن تؾافل نسؾىا ووع  تيا الح ؾرة.

ال  روسات م ل : ال  روس السديب لدرطان الدم )المؾك س ا  اللب تؼ يملو في  ثانيًا:
  والتي تزؼ أمزا  بعض السؾاد الك س ائ ة التي لتعرض ليا ادمررل ةمعاممة اامعة دلؾك 

 في ب ئتو م ل دلان الدجائر. ا ندان

في ح اتو م ل أتعة اك، وادتعة  ا ندانالتي لتعرض ليا  ا تعاياتفيي  أما ثالثيسا
مؽ اكتذاع ا شات سرطان ة  ؽادمررل  فؾا اليش دج ة. وقد تسلشع مجسؾية مؽ العمساش 

لالما سرطان ة قادرة يمى  إلى)انكؾا شات  بإملانيا تحؾرل الخالما الظي ع ة الدم سة في الجدؼ 
 شات   ررية يؽ الخالما التكاثر والتزايف بذلل يذؾائي   للا فاالنكؾا شات ىي ل دع )ا

ولكشيا فؾرة متحؾلة مؽ الج شات الظي ع ة السؾاؾدة بذلل طي عي في الخالما التي مقدر يددىا 
 أنكؾا ؽ. 50)بشحؾ)

ا شات سرطان ة  أنؾايوح ك أن الدرطان ل ، نؾيا  واحدا   لللػ معتقد أن لكل نؾ  مؽ 
ن ا شات سرطان ال دب مختم ة يؽ أتع بعض الشتائ  الجدلدة التي أثيلافة بو وىلا ما أكدتو 

الدرطان محدثو  أنؾا ن كل نؾ  مؽ أسرطان الرئة   ولكؽ ل ، السعشى  سرطان الس انة أو يؽ
 ىشاك ا ؽ واحد مذترك ب شيسا )ا ؽ  واحد فقم  واو أن ىلا ال مسشع أن ملؾن 

 . 00-74ص  م2010  نذافيأ)

 :مخض الدخشانلرحة الفمدصيشية حػل إحرائية وزارة اًا: خامد

ب شع إحرائ ات لؾزارة الرحة ال مدظ ش ة أن معدس ا فابة بالدرطان في فمدظ ؽ بمم 
حالة ادلدة لكل مئة ألف ندسة  0744حالة ادلدة لكل مئة ألف ندسة مؽ الدلان  بؾاقع  0740

حالة ادلدة لكل مئة ألف ندسة مؽ الدلان في الز ة  0740مؽ الدلان في قظا   مة  و
 .الغرن ة
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 % مؽ اللكؾر.340.% مؽ حاالت الدرطان ىؼ مؽ ا ناث  و0040ون شع أن 

% مؽ حاالت الدرطان وقعع في ال ئة .7.4أن ما نديتو  ا حرائ اتوورحع 
% فقم  044ياما   يمسا بأن ندية ىله ال ئة مؽ مجسؾ  يدد الدلان ىؾ  00العسررة فؾا الا

ياما   وىي فئة الدلان في سؽ  .0-00 % مؽ الحاالت في ال ئة العسررة مؽ0440وسجمع 
 .ياما   00اا % مؽ الحاالت في ال ئة العسررة دون سؽ ال040العسل وا نتاج  وسجمع 

% مؽ مجسؾ  0340أن سرطان ال دب في السرتية ادولى بشدية  ا حرائ اتوورحع 
التي  حاالت الدرطان  ح ك أن "سرطان ال دب مأتي أمزا  في السرتية ادولى لمدرطانات

% مؽ مجسؾ  حاالت الدرطان السيمم يشيا 7743تر ب ا ناث في فمدظ ؽ  ونمغع نديتيا 
 حالة ادلدة سشؾرا  في كل مئة ألف أن ى في فمدظ ؽ". 7740لدى ا ناث  ونسعدس إفابة بمم 

وأتار إلى أن سرطان القؾلؾن مأتي في السرتية ال ان ة مؽ ح ك يدد الحاالت السيمم 
% مؽ مجسؾ  حاالت الدرطان السيمم يشيا في فمدظ ؽ  ف سا حل سرطان .44يشيا  ونشدية 

% مؽ مجسؾ  حاالت الدرطان  ولكشو مأتي في السرتية 043الرئة في السرتية ال ال ة  ونشدية 
% مؽ مجسؾ  حاالت الدرطان لدى 0.47ادولى ب ؽ الدرطانات التي تر ب اللكؾر ونشدية 

حالة ادلدة في كل مئة ألف مؽ اللكؾر  0047ابة بمم اللكؾر ال مدظ ش  ؽ  ونسعدس إف
 ال مدظ ش  ؽ في الدشة.

مركم  أقداموأتارت ب انات الدجل الؾطشي لمدرطان في قظا   مة   وىؾ أحد 
السعمؾمات الرح ة ال مدظ شي في وزارة الرحة ت  د أن الدرطانات الخسدة: ال دب  والرئة  

% مؽ حاالت الدرطان السؤدمة لمؾفاة ب ؽ ال مدظ ش  ؽ  0040والقؾلؾن  والدماغ  والدم تذلل 
 أب أك ر مؽ نرف الؾف ات بالدرطان في فمدظ ؽ.

ي فمدظ ؽ في السرتية ال ان ة كسديب وفي اديؾام الخسدة ادل رة حل الدرطان ف
لمؾف ات ب ؽ ال مدظ ش  ؽ بعد أمراض القمب وادوي ة الدمؾرة  بعد أن كان لدشؾات طؾرمة مذغل 

% مؽ الؾف ات السراب ؽ 0740السرتية ال ال ة ب ؽ مدييات الؾفاة في فمدظ ؽ   ح ك تديب في 
 بالدرطان. 
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 تعقيب عمى اإلشار الشطخي 

ت الستعمقة لدراسامؽ اا طار الشغرب  ما قامع بجسعو فيؽ لالس ترى الياح ة م
  أن ليا أىس ة نسؾ ما بعد الردمة   معشى الح اة   التؾافج الموااي بستغ رات الدراسة وىي )

سؾاش كانع مجتسعة أو مت رقة في ح اة ال رد   ح ك أن ىله الستغ رات تمعب دورا  ميسا  وملسال  
ن مرض ررظة م اى س ة تاممة ومتكاممة ليله اليحك  ح ك أليعزيا اليعض في رسؼ ل

الش د ة واالاتساي ة  التأث راتىلا السرض لو و  ادل رة ك ر انتذارا  في ايونة أفيح أالدرطان 
مؽ السؾار ع الحدل ة ندي ا  في يمؼ نسؾ ما بعد الردمة رعد مؾرؾ  والجدس ة يمى ال رد   و 

الش ، وتحدلدا  يمؼ الش ، االمجابي وىشا مأتي نسؾما بعض الردمة يمى يل، التؾقعات بعد 
التعرض لمردمات والذدائد  ومؽ لاللو قد مظؾر الموا ؽ تغ رات ن د ة امجاب ة تقؾدىؼ الي 

ياح ة متغ ر نسؾ ما بعد تحدى السرض واحداث التغ  ر االمجابي في ح اتيؼ  وقد رنظع ال
الردمة بسعشى الح اة أمزا  وىلا الس يؾم معتير مؽ الس اى ؼ التي لدرسيا أفحاب االتجاه 
االنداني في يمؼ الش ، وات ج العمساش يمى أىس ة واؾد معشى لح اة االندان فيالسعشى مذعر 

ل في ىلا السرظمح وقاس وتعسج فرانكاالندان بق ستو واندان تو ورقيل يمى الح اة ورت ايل معيا 
أنو حالة مدعى االندان بيا لمؾفؾس الى ق سة ومعشى مدتحج االندان الع ه دامو. ثؼ رنظع 
الياح ة الستغ ررؽ الدابق ؽ بالتؾافج الموااي وىؾ مدى وقدرة الموا ؽ يمى التؾاؤم مع ايلر 

ندة كل مشيؼ تحع كل الغروع التي مسرون بيا  وتحدلدا  عروع السرض ومدى قدرة ومدا
ل لر في تخظي م ل ىلا االزمات وانظالقَا مؽ أىس ة السؾرؾ  وم ل الياح ة لدراسة ىله 
الستغ رات وأىس ة ىله السذلمة وتأث رىا يمى كال الموا ؽ ويمى ادسرة كلل  ااشت فكرة ىله 

ات كي الدراسة   وفي نيامة ىلا السيحك ترى الياح ة أنو مسلؽ أن لتؼ التظرا لتمػ الستغ ر 
 ملتسل االطار الشغرب اللب مدتيدع ي شة مررى الدرطان الستموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ.
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 سابقة دراسات: الثالث الفرل
 مقجمة:

 مؽ الدراسات العرن ة واداشي ة والتي تشاولع تتشاوس الياح ة في ىلا ال رل مجسؾية
نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة ويالقتو بالتؾافج الموااي لدى مررى  متغ رات الدراسة وىي

 الدرطان.

وستعرض الياح ة الدراسات حدب تدمديا الممشي مؽ ادحدث لألقدم لمكذف يؽ مدار 
ا لسا است خدمتو مؽ أسال ب وفش ات  لمي ذلػ تعق ب تظؾر وارتقاش اليحؾث والدراسات  ويرر 

 .ست ادة مشيا في الدراسة الحال ةيمى الدراسات الدابقة وك   ة اال

 :نسػ ما بعج الرجمةأواًل: الجراسات التي تشاولت 

 عتشاولدراسات أاشي ة فقم وتدعة   اثشت ؽ مشيا يرن ة دراسة احدى يذر الياح ة بجسعقامع 
 وىي كالتالي:متغ ر نسؾ ما بعد الردمة 

 (م(2016دراسة أبػ القسران  -0

: " نسػ ما بعج الرجمة وعالقتو بفعالية الحات لجى مبتػري األشخاف في الحخب األخيخة بعشػان
 ".2014عمى غدة "حخب عام 

معرفة مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة وفعال ة اللات لدى ميتؾرب  إلىىدفع الدراسة 
"  والتعرع يمى العالقة ب ؽ نسؾ ما 2014ادطراع" في الحرب ادل ر يمى  مة "حرب يام 

عمى لستغ رات   والكذف يؽ ال روا في نسؾ ما بعد الردمة تُ ردمة وفعال ة اللاتبعد ال
 ة االاتساي ة م سي  السدتؾى االقترادب  الحال  حالة اليتر  السدتؾى التع)الجش، :الدراسة

  .العسر  ملان الدلؽ
يام والستؾاادلؽ في 18وأاررع الدراسة يمى ميتؾرب ادطراع التي تمرد أيسارىؼ يؽ 

 مركم ادطراع الرشاي ة.

ولقد أعيرت نتائ  الدراسة واؾد مدتؾى متؾسم مؽ نسؾ ما بعد الردمة  وكللػ ل عال ة اللات 
ب ادطراع في الحرب ادل رة  با رافة إلى واؾد يالقة طردمة ب ؽ نسؾ ما بعد لدى ميتؾر 

الردمة وفعال ة اللات  كسا أعيرت يدم واؾد فروا في فعال ة اللات ونسؾ ما بعد الردمة 
لدى ميتؾرب ادطراع تعمى لكل مؽ )الجش،  والحالة االاتساي ة  ملان اليتر  السدتؾى 

 ؽ أعيرت الشتائ   واؾد فروٍا وارحة في فعال ة اللات في اليعد االقترادب  العسر   في ح
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ة داللة إحرائ ذات تؾاد فروا االن عالي تعمى لسلان الدلؽ لرالح السشظقة الؾسظى  كسا و 
اليعد االن عالي لدى ميتؾرب ادطراع تعمى إلى السدتؾى التعم سي لرالح السدتؾى الجامعي في 

 فأك ر.
 (م2015)العبادسة وآخخون  دراسة -7

"نسػ ما بعج الرجمة وأعخاض االضصخاب الشفدي لجى الشازحيغ في مخاكد اإليػاء في  :بعشػان
 محافطة خانيػنذ".

ىدفع الدراسة إلى معرفة مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة وأيراض االرظراب الش دي لدى 
والتعرع   2014الشازح ؽ في مراكم ا لؾاش في محافغة لان ؾن، بعد الحرب يمى  مة يام 

يمى العالقة ب ؽ نسؾ ما بعد الردمة وأيراض االرظراب الش دي  والكذف يؽ ال روا في 
عمى إلى متغ رات الدراسة م ل: )الجش،  العسر  الحالة نسؾ ما بعد الردمة  والتي تُ 

 االاتساي ة  السؤىل العمسي  ملان الدلؽ .

ادفراد الشازح ؽ لسراكم    مؽ202وقد أاررع الدراسة يمى ي شة يذؾائ ة ملؾنة مؽ )
  وقد اتيع الياح ؾن السشي  الؾف ي 2014إلؾاش وكالة  ؾث وتذغ ل الالائ ؽ بعد حرب 

 .التحم مي

أعيرت نتائ  الدراسة واؾد مدتؾى متؾسم مؽ نسؾ ما بعد الردمة وأيراض و 
سؾ ما بعد االرظراب الش دي لدى الشازح ؽ لسراكم ا لؾاش  با رافة لؾاؾد يالقة يلد ة ب ؽ ن

الردمة واالكتئاب  كسا أعيرت الدراسة واؾد فروا ذات داللة إحرائ ة في اديراض 
السرر ة لرالح ادتخاص الللؽ ال مستمكؾن يسال  مؽ ي شة الدراسة  وكللػ واؾد بعض 

في ح ؽ أعيرت الدراسة يدم واؾد فروا ذات   في أيراض العدوان لرالح ا ناث ال روا 
 عد الردمة واديراض السرر ة تعمى لستغ ر ملان الدلؽ والتعم ؼ والعسر.داللة في نسؾ ما ب

 مManne & other ( 2014)  دراسة -1

 / األزواج".لدخشان الثجي: وجيات نطخ السخيس/ اآلباء : "نسػ ما بعج الرجمة التاليبعشػان

بعد الردمة لدى مررى سرطان ال دب   دع ىله الدراسة إلى تق  ؼ نسؾ ماتي
سشة بعد التذخ ص ودراسة العسم ات السعرف ة  1 – 1/2وادتخاص السيس ؽ يمى مدى فترة

  مؽ الشداش السرابات بدرطان ال دب 162والعاط  ة في نسؾ ما بعد الردمة  قد تؼ الت ار )
االاتساي ة يمى مدار ثالث وآباشىؼ لق اس نسؾ ما بعد الردمة  والعسم ات السعرف ة  والحالة 

 أوقات متيايدة لتدعة أتير.
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وقد أعيرت الشتائ  زرادة نسؾ ما بعد الردمة لكل مؽ ادبؾرؽ في لالس ىله ال ترة وكان 
  الت ك ر في أسياب الدرطان سؽ أفغر عيؾر نسؾ ما بعد الردمة مؽ الستؾقع لمسررض في

سررض في سؽ ميلر مؽ الستؾقع عيؾر بذلل أكير والتغ ر العاط ي في وقع واحد  كللػ ال
 أفكار أك ر إقحام و  وزرادة استخدام إيادة التق  ؼ ا مجابي والسعالجة العاط  ة في ن ، الؾقع.

 ( م(Moshe Bensimon 2012 دراسة -4

الرـجمة ودور  بعشػان: "العالقة بيغ الرجمة الشفدية واضصخاب ما بعـج الرـجمة ونسـػ مـا بعـج
 سسة السخونة بحلظ".

ىاادفع ىااله الدراسااة إلااى معرفااة يالقااة السرونااة بارااظراب مااا بعااد الراادمة ونسااؾ مااا بعااد 
  طالب وطالية مؽ طمية الجامعات ا سرائ م ة ومتؾسام 022الردمة  وقد بمغع ي شة الدراسة )

 .  ياما  24أيسارىؼ )
 وأعيرت الشتائ  ارت ا  بسدتؾى أيراض ما بعد الردمة ونسؾ ماا بعاد الرادمة  با راافة

لؾاؾد يالقة إمجاب ة ب ؽ السرونة ونسؾ ما بعد الردمة  مع واؾد يالقة يلد ة ب ؽ أيراض ما 
 بعد الردمة والسرونة الش د ة.

 مother&  Dekel(2011)دراسة  -5

 / دراسة شػلية".ا بعج الرجمة وكخب ما بعج الرجمةنسػ مبعشػان: "

بح ع ىله الدراسة الظؾل ة بذلل ثشائي االتجاه ب ؽ كرب ما بعد الردمة ونسؾ ما بعد 
الردمة  وقد تكؾنع الع شة مؽ الدجشاش الدابق ؽ في الدجؾن ا سرائ م ة والللؽ تراوحع مدة 

يام ا  والللؽ طؾروا أيراض كرب ما بعد الردمة  وأيراض اكتئاب   17ايتقاليؼ دك ر مؽ 
 .وأيراض القمج

تؼ ق اس ىله اديراض لالس ثالث مراحل زمش ة  نسؾ ما بعد الردمة كان أنجع بعد 
مرت ؽ  وقد تؼ تظي ج نسؾذج االنحدار يير التألر  فؾادوا أن بدامة كرب ما بعد الردمة تشيأ 

 بذلل متمامؽ مع نسؾ ما بعد الردمة  ولكؽ ل ، العل، بالعل،.

عد الردمة إلى االكتئاب والقمج لؼ تكؽ كي رة  يالقة االنحدار بعد التألر مؽ نسؾ ما ب
يالوة يمى ذلػ تحم ل نسؾ ما بعد الردمة لألتخاص الللؽ معانؾن مؽ كرب ما بعد الردمة 
أتار إلى مدتؾى ياٍس مؽ نسؾ ما بعد الردمة لالس الؾقع اللب أف يؾا ف و بلرب ما بعد 

 الخيرة الرادمة.
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 (م(Kroo & Nagy 2011دراسة  -6

 بعشػان: "الرجمة ونسػ ما بعج الرجمة عشج الرػمالييغ الالجئيغ في السجخ". 

وىدفع الدراسة إلى التعرع يمى نسؾ ما بعد الرادمة لادى الالائا ؽ الراؾمال  ؽ. ونمغاع 
 . مؽ ا ناث  4مؽ اللكؾر  و ..يؼ )حرب مش ا  الائ ا    فؾمال 07ي شة الدراسة )

شسؾ ما بعد الردمة  با راافة لؾااؾد يالقاة با ؽ وأعيرت الدراسة واؾد مدتؾى متؾسم ل
  حداس بايمل والت اؤس بالح اة.نسؾ ما بعد الردمة وا

 م(sawyer & other ( 2010  دراسة -7

: "نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان: العالقات مع الزغػشات الشفدية بعشػان
 ."واستخاتيجيات السػاجية

نسؾ ما بعد الردمة لدى ي شة مؽ ة السدتعررة التحق ج في انتذار ىدفع ىله الدراس
 .مررى الدرطان

ا مؽ السرا113)وقد تؼ ألل ي شة قدرىا  نسؾ ب ؽ بسرض الدرطان  وقد تؼ ق اس   تخر 
ما بعد الردمة مؽ قيل ارد الشسؾ واسترات ج ات السؾااية والزغؾط الش د ة مؽ قيل الئحة 

ت الشتائ  أن العدلد مؽ السررى طؾروا نسؾ ما بعد الردمة    وأعير (SCL-90-R) الذظب 
لمح اة  وكانع تجرنة نسؾ ما بعد الردمة ال تتعمج إلى حد كي ر اس التقدلر ومعغسيا في مج

ا إلى أن التؾسع في استخدام ديؼ استرات ج ات  بسدتؾى السعاناة الش د ة  وأتارت الشتائ  أمز 
 رتيم مع نسؾ أك ر ما بعد الردمة. مجاب ة  وروح الديابة مالسؾااية م  دة  إيادة الر ا ة ا

 مLevine et al (2008)دراسة  -8

 وعالقتيا بأعخاض ما بعج الرجمة".بعشػان: "محتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى السخاىقيغ 
وىدفع الدراسة لسعرفة العالقة ب ؽ نسؾ ما بعد الردمة لدى السراىق ؽ ويالقتيا بأيراض 

تعرض لخيرات فادمة مؽ  ا  إسرائ م  ا    مراىق4045الردمة. وتكؾنع ي شة الدراسة مؽ )ما بعد 
 يام .  16  لدليؼ ارظراب ما بعد الردمة  ومتؾسم أيسارىؼ )210ب شيؼ )

وأعيرت الدراسة واؾد يالقة يلد ة ب ؽ نسؾ ما بعد الردمة وأيراض ما بعد الخيرة 
نسؾ تخري دالمي ونسؾ )الرادمة  با رافة لؾاؾد يشرررؽ مؽ الشسؾ لدى السراىق ؽ: 

 ى متؾسم مؽ أيراض ما بعد الردمة.  با رافة لؾاؾد مدتؾ  لاراي
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 مAndrea & Martin(2005) دراسة -9

 .مغ سخشان البخوستاتا وزوجاتيع" بعج الرجمة لمشاجيغ بعشػان: "نسػ ما

استيدفع الدراسة فحص نسؾ ما بعد الردمة لمرااس الشاا ؽ مؽ سرطان اليروستاتا 
اب ؽ وزوااتيؼ بعد مرور سشة مؽ الجراحة  وقد تكؾنع ي شة الدراسة مؽ يدد مؽ الرااس السر

 .بدرطان اليروستاتا وزوااتيؼ

ا لمللؽ كانؾا مذارك ؽ لمسررض في وقد أعيرت الشتائ  أن  نسؾ ما بعد الردمة كان مرت ع 
مررو ولافة الللؽ كانؾا أقل تعم س ا  وألدت الدراسات االرت ا  في تجشب أيراض الردمة 
بذلل لاص والتك ف باستخدام إيادة الر ا ة ا مجاب ة  كسا أن اؾدة الح اة   ر مرتيظة 

اا ؽ وزوااتيؼ  وتذ ر الشتائ  إلى أن االرظراب لرتيم بذلل كي ر مع نسؾ ما بعد الردمة لمش
مع ليرة الدرطان والتك ف لرتيم مع نسؾ ما بعد الردمة لمشاا ؽ مؽ سرطان اليروستاتا 

 وزوااتيؼ.
 مcordova & andrkowski  (2003)دراسة -01

بعشػان: "الخدود عمى تذخيز الدخشان والعالج: باضصخاب ما بعج الرجمة، ونسػ ما بعج 
 جمة".الر

ىدفع ىله الدراسة لمتعرع يمى ردود ال عل يمى تذخ ص الدرطان والعالج لكل مؽ 
ا مؽ 40ارظراب ما بعد الردمة  ونسؾ ما بعد الردمة لدى ي شو ملؾنة مؽ )   مررز 

 مرابي الدرطان.

أن مرض الدرطان درطان لم م اى ؼأن مؽ لالس تقدمؼ الشسؾذج أنو وقد أعيرت الشتائ  
انتقال ة ن د ة بدال  مؽ الشغر لمدرطان بس ابة فدمة ن د ة والتي تتمامؽ مع ايثار مرحمة 

ادك ر مشاسية ايتيار الدرطان مرحمة ن د ة انتقال ة مع و  دمي ة التي تؤثر يمى اؾدة الح اةال
 إملان ة عيؾر نتائ  ن د ة سمي ة وإمجاب ة.

 مCordova& other (2001)دراسة  -00

 .لية لدخشان الثجي: دراسة مقارنة"الرجمة التا بعشػان: "نسػ ما بعج

ىدفع الدراسة الحال ة لمتعرع يمى نسؾ ما بعد الردمة التال ة لدرطان ال دب ويسل 
 دراسة مقارنة ب ؽ ي شة مؽ الشداش السرابات بالدرطان والشداش الدم سات.



 

03 
 

  25)و ؼ مؽ الشداش السرابات بالدرطان  مشي25  س دة )50الع شة مؽ ) عوقد تكؾن
 مشيؼ مؽ الشداش الدم سات.

 وقد أعيرت الدراسة مجسؾية مؽ الشتائ :
محدد ارتياط نسؾ ما بعد الردمة ب ؽ الشداش الدم سات مؽ سرطان ال دب أنيا لؼ تختمف  .0

ا  ا كي ر ا اد  ف سا ب شيا في االكتئاب والرفاه  ب شسا السجسؾية السرابة بالسرض أعيرت نسؾذا 
 الردمة.مؽ نسؾ ما بعد 

 ارتيم نسؾ ما بعد الردمة لدى الشداش السررزات بذلل كي ر بتيدلد الح اة السترؾر. .0

 :معشى الحياةثانيًا: الجراسات التي تشاولت 

تشاولع معشى الح اة ولكؽ بعد يرريا يمى السذرفة تؼ  دراسة يذرون  قامع الياح ة بجسع
 ذر دراسة وىي كالتالي:حلع بعزيا لعدم ارتياطيا بع شة الدراسة لتريح احدى ي

 

 (م2012ة )كخام دراسة -0

 ".العالقة بيغ األفكار الالعقالنية ومعشى الحياة لجى الخاشجيغ": بعشػان

مدى انتذار ادفكار الاليقالن ة لدى الراتدلؽ بذلل يام   إلىىدفع الدراسة إلى التعرع 
إناث    )ذكؾر/ الجش،)والتعرع يمى أك ر ادفكار الاليقالن ة انتذارا  وفج الستغ رات التال ة: 

 )ررف/ اامعة وما فؾا   ملان ا قامة معيد/ ثانؾرة/ )إيدادمة وما دون/ السدتؾى التعم سي
سة العالقة ب ؽ ادفكار الاليقالن ة ومعشى الح اة لدى ي شة مؽ مدلشة . وىدفع أمزا  إلى درا

الراتدلؽ في محافغتي حسص وحساة  دراسة ال روا في ادفكار الاليقالن ة تيعا  لستغ رات: 
. وىدفع إلى دراسة ال روا في معشى الح اة تيعا   الجش،  والسدتؾى التعم سي  ملان ا قامة)

. واستخدمع الدراسة السشي  الؾف ي  التعم سي  وملان ا قامة الجش،  و السدتؾى )لستغ رات: 
تخص وطيقع يمى الع شة أدوات مؽ إيداد الياح ة ىي:  022التحم مي. ونمغع ي شة الدراسة 

مق اس ادفكار الاليقالن ة لدى الراتدلؽ  ومق اس معشى الح اة لدى الراتدلؽ. وأعيرت الشتائ  
% وىي تعتير ندية مرت عة ونالشدية .3الن ة لدى الع شة بمغع أن ندية انتذار ادفكار الاليق

 لترت ب ادفكار الاليقالن ة مؽ ادك ر انتذارا  إلى ادقل انتذارا  لدى ي شة اليحك الكم ة كان ما
لمي: طمب االستحدان  ابتغاش الكساس الذخري  القمج المائد يؽ االىتسام  الحمؾس الكاممة  

عؾر بالعجم  تؾقع السرائب  المؾم المائد لملات وايلررؽ  االيتسادمة  التيؾر االن عالي  الذ
تجشب السذلالت. وأعيرت أن ادفكار الاليقالن ة ادك ر انتذارا  يشد اللكؾر كانع: ابتغاش 
الكساس الذخري  المؾم المائد لملات ول لررؽ  تؾقع السرائب  القمج المائد يؽ االىتسام  
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ررؽ  الحمؾس الكاممة. ون شع أن ادفكار الاليقالن ة ادك ر انتذارا  يشد لستايب ايل االنمياج
. وأعيرت أمزا  االيتسادمةا ناث ىي: طمب االستحدان  التيؾر االن عالي  تجشب السذلالت  

أن أك ر ادفكار الاليقالن ة انتذارا  في مختمف السدتؾرات التعم س ة ىي: طمب االستحدان  
ايلررؽ  وابتغاش الكساس الذخري. ون شع واؾد يالقة سمي ة دالة إحرائ ا  واالنمياج لستايب 

ب ؽ ادفكار الاليقالن ة ومعشى الح اة  وتؾاد فروا دالة إحرائ ا  في معشى الح اة تيعا  لستغ ر 
 ا قامة لرالح الررف.

 (م(2012دراسة الػائمي  -0

 (.A,Bالسعشى في الحياة وعالقتو بشسط الذخرية )"بعشػان: 

 يمى بغداد اامعة طمية لدى الح اة في السعشى مدتؾى  إلى التعرع الدراسة إلى ىدفع

 الح اة معشى مدتؾى  في ا حرائ ة الداللة ذات ال روا  يمى والتعرع في الح اة السعشى مق اس

 نسم مدتؾى  إلى إنداني   والتعرع-)يمسي والتخرص )إناث-ذكؾر (الجش، لستغ رات تيعا  

 بغداد  اامعة طمية يمى الياح ة وتظي قو قيل مؽ السعرب السق اس يمى (A,B)الذخر ة 

 تيعا  لستغ رات (A,B)الذخر ة  نسم مدتؾى  في ا حرائ ة الداللة ذات ال روا  يمى والتعرع

 الح اة في السعشى ب ؽ العالقة إلى إنداني   والتعرع-)يمسي والتخرص إناث -)ذكؾر الجش،

 يمى والسل ف السعرب الح اة في السعشى مق اس الياح ة واستخدمع  (A,B)ونسم الذخر ة 

العراق ة.  الي ئة يمى وتك  و (A,B)الذخر ة  نسم اديراي  ومق اس مؽ قيل العراق ة الي ئة
 ذات فروا  وواؾد الح اة في السعشى في بسدتؾى  لتستعؾن  بغداد اامعة طمية الشتائ  أن وأعيرت

 تيعا   الح اة في السعشى مق اس يمى داللة ذات فؾا  تؾاد وال اللكؾر  إحرائ ة لرالح داللة

 داللة ذات فؾا  لؾاد    والAالشسم ) إلى   وتي ؽ أن م ل الظمية)إنداني-)يمسي لمتخرص

الذخر ة  نسم مق اس يمى )إناث-ذكؾر (والتخرص ا ناث  -)اللكؾر لستغ رات تيعا   إحرائ ة
(A,B). 

 (م (2011دراسة أبػ غالي -1

 .وعالقتيا بسعشى الحياة لجى حاالت البتخ في محافطات غدة" االجتساعية: "السدانجة بعشػان
الكذف يؽ السداندة االاتساي ة ويالقتيا بسعشى الح اة لدى حاالت اليتر في  إلىىدفع الدراسة 

مدتؾى كل مؽ السداندة االاتساي ة ومعشى الح اة  إلىالتعرع  إلىمحافغات  مة   كسا ىدفع 
ومعشى الح اة لدليؼ  وال روا في كل مؽ  االاتساي ةلدليؼ  وال روا في كل مؽ السداندة 

السداندة االاتساي ة ومعشى الح اة لدى حاالت اليتر تيعا  لستغ ر الجش، وتكؾنع ي شة الدراسة 
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ومق اس  االاتساي ةلياح ة مق اس السداندة . واستخدمع احالة مسلؽ بترت أطرافيؼ 128مؽ 
أن ىشاك مدتؾى ا د لكل مؽ السداندة . وقد أعيرت نتائ  الدراسة الياح ة إيدادمعشى الح اة مؽ 

  ح ك بمغع ندية ات  مةاالاتساي ة ومعشى الح اة لدى ي شة مؽ حاالت اليتر في محافغ
بمغع الدراة الكم ة لسق اس معشى الح اة  % ب شسا71الدراة الكم ة لسق اس السداندة االاتساي ة 

واؾد يالقة ارتياط ة مؾاية ب ؽ مجاالت مق اس  إلى  كسا تؾفمع نتائ  الدراسة 72.2%
ومجاالت مق اس معشى الح اة والدراة الكم ة. ولؼ تدلل الشتائ  يمى واؾد  االاتساي ةالسداندة 

  الجش، إلى:عمى والدراة الكم ة تُ  ي ةاالاتسافي مجاالت مق اس السداندة  إحرائ ا  فروا دالة 
في مجالي التحقج الؾاؾدب واؾدة الح اة والدراة الكم ة لسق اس  إحرائ ا  ب شسا تؾاد فروا دالة 

 معشى الح اة لرالح اللكؾر.
 (:م(2011 أبػ اليجى دراسة -.

الزبط كميشيكية لقمق السدتقبل وعالقتو بسعشى الحياة ووجية إدراسة سيكػمتخية ": بعشػان
 ".لجى عيشة مغ السعاقيغ برخيا والسبرخيغ

ىدفع الدراسة إلى كذف العالقة ب ؽ قمج السدتقيل وكال  مؽ معشى الح اة وواية الزيم 
لدى ي شة مؽ طالب الجامعة السعاق ؽ برررا  والسيرررؽ  كسا ىدفع إلى معرفة ال روا ب ؽ 

متغ رات الدراسة  وىدفع الدراسة أمزا  إلى معرفة  فيالظالب السعاق ؽ برررا  والسيرررؽ 
لستغ رات الدراسة لدى بعض الحاالت الظرف ة  ا كم ش ل ةالدالالت التذخ ر ة والت د رات 

طالب  313مؽ  وتكؾنع يا شة الدراسااة .ميرررؽ  السختارة مؽ السجسؾيت ؽ)معاق ؽ برررا /
مؽ الظالب  210سشة مؽ ب شيؼ  21 سمسشة بستؾ  24-18 وطالية تراوحع أيسارىؼ ما ب ؽ

 103إناث   أما ي شة الظالب السعاق ؽ برررا  فتأل ع مؽ  122ذكؾر/ 88السيرررؽ بؾاقع )
)طالب  :مؽ حالت ؽ ا كم ش ل ةإناث . وتكؾنع ي شة الدراسة  59ذكؾر/ 44طالب وطالية بؾاقع )

دراة يمى مق اس قمج  طالب مؽ السعاق ؽ برررا   مسؽ حرمؾا يمى أيمى مؽ السيرررؽ/
مق اس قمج السدتقيل إيداد الياحك  ومق اس واية  السدتقيل لكل مجسؾية. واستخدم الياحك

والتيار تكسمة الجسل الشاقرة إيداد  الزيم إيداد الياحك  ومق اس معشى الح اة إيداد الياحك 
تؾاد فروا ذات  لتالي: الكا . وكانع نتائ  الدراسةا كم ش ل ةالسقابمة   و دراسة الحالة  و الياحك

داللة إحرائ ة ب ؽ متؾسظات دراات مجسؾية الظالب السعاق ؽ برررا  ومتؾسظات دراات 
تؾاد فروا ذات داللة إحرائ ة  الدراة الكم ة لسق اس قمج السدتقيل  فيمجسؾية السيرررؽ 

ب ؽ متؾسظات دراات مجسؾية الظالب السعاق ؽ برررا  ومتؾسظات دراات مجسؾية 
ال تؾاد فروا  الدراة الكم ة لسق اس معشى الح اة لرالح الظالب السيرررؽ  فييرررؽ الس
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ذات داللة إحرائ ة ب ؽ متؾسظات دراات مجسؾية الظالب السعاق ؽ برررا  ومتؾسظات 
تؾاد يالقة  الدراة الكم ة لسق اس واية الزيم  فيدراات مجسؾية الظالب السيرررؽ 

ب ؽ الدراة الكم ة لسق اس معشى الح اة والدراة الكم ة لسق اس  إحرائ ةارتياط ة يلد ة دالة 
ب ؽ الدراة لكم ة لسق اس واية  إحرائ ةقمج السدتقيل  تؾاد يالقة ارتياط ة يلد ة دالة 

لدراات مق اسي معشى  إحرائ ا  لؾاد تأث ر داس  الزيم والدراة الكم ة لسق اس قمج السدتقيل 
مق اس قمج السدتقيل بالشدية لسجسؾية الظالب السيرررؽ  الح اة وواية الزيم يمى دراات 

 ا كم ش ل ةلدى مجسؾية السعاق ؽ برررا . ونتائ  الدراسة  إحرائ ا  ب شسا لؼ ملؽ التأث ر داس 

  والتيار تكسمة الجسل الشاقرة  واؾد ا كم ش ل ةأعيرت استجابات الس حؾف ؽ يمى السقابمة 
وأعيرت  .فردمة ون ئ ة تكسؽ وراش عيؾر قمج السدتقيل لدليؼفروا في اليشاش الش دي ويؾامل 

  والتيار تكسمة الجسل الشاقرة أن قمج السدتقيل ا كم ش ل ةاستجابات الس حؾف ؽ يمى السقابمة 
 .لدى مؽ كل السعاق ؽ برررا  والسيرررؽ إمجابيبس ابة قؾة دافعة يمى نحؾ 

 م((2010دراسة دمحم -5
فعالية مسارسة العالج بالسعشى مغ مشطػر الخجمة االجتساعية العيادية في تحديغ ": بعشػان

 ."معشى الحياة لجى كبار الدغ

ىدفع الدراسة إلى معرفة فعال ة مسارسة العالج بالسعشى كأحد الشساذج العالا ة في 
ي الخدمة االاتساي ة في تحد ؽ معشى الح اة لدى كيار الدؽ  وتقدمؼ إطار نغرب وتظي ق

لأللرائ  ؽ االاتساي  ؽ السسارس ؽ والياح  ؽ حؾس العالج بالسعشى بسحتؾى إسالمي في مجاس 
ريامة كيار الدؽ في الدوس العرن ة ا سالم ة. ورسشع الع شة مجسؾية مؽ كيار الدؽ )اللكؾر 

 ة   في دار السدش ؽ بجسع ة اليالس ادحسر السررب بالقم ؾن ة  واتزح مؽ الشتائ  فعالوا ناث
مسارسة العالج بالسعشى مؽ مشغؾر الخدمة االاتساي ة الع ادمة في تحد ؽ معشى الح اة لدى 
كيار الدؽ  وأن التحد ؽ اللب لحج بأىداع الح اة ونالررا يؽ الح اة أدى بالتيع ة إلى 
تحد ؽ معشى الح اة لدى السدؽ وأن أفزل مؤترات ق اس معشى الح اة )أىداع الح اة  والررا 

  اة .يؽ الح
 (م(2010دراسة إسساعيل، شحاتة -6

 ".معشى الحياة وعالقتو بالتفاؤل والتذاؤم لجى عيشة مغ حفاري القبػر": بعشػان

ىدفع الدراسة الكذف يؽ معشى الح اة ويالقتو بالت اؤس والتذاؤم و ذلػ يمى ي شة مؽ 
ح ارب القيؾر  واستخدم الياح ان أدات ؽ ىسا: مق اس معشى الح اة مؽ إيداد م ذ ل ستيجر 
وآلررؽ تراسة الياح ة  والقائسة العرن ة لمت اؤس والتذاؤم إيداد أحسد ييد الخالج  طيقع تمػ 
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  فردا  مؽ ح ارب القيؾر اللكؾر في إحدى قرى محافغة السش ا  30يمى ي شة قؾاميا )اددوات 
وأعيرت الشتائ  أن معشى الح اة لشتغؼ في بعدلؽ ميس ؽ ىسا: الؾاؾد واليحك. وأعيرت واؾد 
يالقة ارتياط ة ذات داللة إحرائ ة ب ؽ أبعاد معشى الح اة والت اؤس والتذاؤم لدى ي شة الدراسة  

س رت الشتائ  يؽ واؾد فروا دالة إحرائ ا ب ؽ مرت عي ومشخ زي معشى الح اة في كسا أ
 الت اؤس والتذاؤم.

 م( (2010دراسة رحيع -7

 ".معشى الحياة كسا تجركو السخأة العخاقية": بعشػان

معشى الح اة لدى السرأة العراق ة وتحدلد السرادر التي  إلىىدفع الدراسة إلى التعرع 
تدتقي مشيا السرأة السعشى ويسقو  والتعرع إلى معشى الح اة لدى السرأة في رؾش بعض 

)العسر  التحر ل  الحالة الموا ة  يدد سشؾات المواج  يدد ادوالد    :الستغ رات الدمسؾ راف ة
وقد تؼ بشاش مق اس معشى الح اة يمى وفج نغررة مؽ الشداش  503تسمع ي شة الدراسة يمة 

وقد تؼ تحدلد دراة قظع لكل بعد مؽ أبعاد السق اس لتحدلد ااذب ة السعشى بالشدية  1998فؾن  
لمسرأة وقد أتارت الشتائ  إلى أن ي شة الدراسة تدرك معشى الح اة بذلل سميي متأثرة بسا مر بيا 

في رؾش الستغ رات الدمسؾ راف ة في ح ؽ تعددت  مؽ عروع ير ية ولؼ تكؽ ىشاك فروا دالة
مرادر  وأن يسج السعشى كان في مدتؾى الشسؾ الذخري يمى وفج  6مرادر السعشى )

 تشغ ؼ فؾن  وررلر مسا معظي أمال  في قدرة السرأة يمى تخظي الغروع الرعية.
 (م(2010الحميع عبج دراسة -8

 ".والزغػط الشفدية لجى عيشة مغ الذبابقمق السدتقبل وعالقتو بسعشى الحياة ": بعشػان

ىدفع الدراسة إلى معرفة العالقة ب ؽ قمج السدتقيل ومعشى الح اة مؽ اية وقمج 
السدتقيل والزغؾط الش د ة مؽ اية ألرى ومعشى الح اة والزغؾط الش د ة مؽ اانب ثالك  
والتعرع يمى طي عة ال روا ب ؽ الجشد ؽ في متغ رات الدراسة وذلػ لدى ي شة مؽ الذياب 

طالب وطالية مؽ  50يمى الجانب الؾف ي  وتكؾنع الع شة مؽ  الجامعي. ايتسدت الدراسة
طالب كم ة الترن ة اامعة ي ؽ تس،. واستخدمع الياح ة مق اس قمج السدتقيل إيداد سس رة 

  ومق اس الزغؾط الش د ة إيداد 2008 إبراى ؼ  ومق اس معشى الح اة إيداد نجؾى 2002تشد 
إلى يدم واؾد ارتياط سالب ب ؽ قمج السدتقيل  . وتؾفمع الدراسة2005نجالش ييد السعيؾد 

ومعشى الح اة  واتزح واؾد يالقة يلد ة سالية ب ؽ الزغؾط الش د ة ومعشى الح اة  وتؾفمع 
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الدراسة واؾد فروا ب ؽ اللكؾر وا ناث في الذعؾر بسعشى الح اة وكانع ا ناث أك ر تعؾرا  
 بسعشى الح اة مؽ اللكؾر.

 (م(2007 أبػ غدالة دراسة -4

 ".أزمة اليػية ومعشى الحياة كسؤشخات لمحاجة إلى اإلرشاد الشفدي": بعشػان

ىدفع ىله الدراسة إلى معرفة مدى ت ؾ  أزمة اليؾرة ومدتؾرات ا حداس بسعشى الح اة 
لدى طالب الجامعة  وإملان ة التشيؤ بالحااة إلى ا رتاد مؽ لالس أبعاد اليؾرة ومدتؾرات 

وأاررع ىله الدراسة يمى ي شة ملؾنة مؽ طمية وطاليات اامعة  ا حداس بسعشى الح اة.
  طالب وطالية  واستخدمع الياح ة أدات ؽ ىسا: مق اسي مؾرؾيي 514القاىرة واتتسمع يمى )

  ومق اس معشى الح اة 1989لرتب اليؾرة في مرحمتي السراىقة والرتد إيداد آدمم ون شؾن 
الياح ة  وأرحع الشتائ  زرادة ندية الظالب ال ؽ معانؾن  لسرحمتي السراىقة والرتد السيلر إيداد

مؽ أزمة في تحدلد اليؾرة في مجاالت اليؾرة وال تؾاد فروا دالة إحرائ ا  في الشدب ب ؽ 
% في ح ؽ مذسل ذوب 36.57اللكؾر وا ناث  مس ل ذوب ا حداس السشخ ض بسعشى الح اة 

شة الكم ة  مس ل ذوب ا حداس السشخ ض % مؽ الع 31.23ا حداس السرت ع بسعشى الح اة 
% مؽ ي شة ا ناث وال تؾاد فروا دالة 35.82% و37.12بسعشى الح اة مؽ ي شة اللكؾر 

% 38.42إحرائ ا   في ح ؽ مس ل ذوب ا حداس السرت ع بسعشى الح اة مؽ ي شة اللكؾر 
رح ىله الشتائ  % مؽ ي شة ا ناث وال تؾاد فروا دالة إحرائ ا  ب ؽ الشؾي ؽ  تؾ 35.35و

زرادة ندب ذوب ا حداس السشخ ض بسعشى الح اة ويدم واؾد فروا دالة إحرائ ا  ب ؽ 
 الشؾي ؽ.

 م(2007) الخالق، الشيال دراسة عبج -01

 ".معشى الحياة وحب الحياة لجى مجسػعات مختمفة مغ مخيزات الدخشان" :بعشػان

ىدفع ىله الدراسة إلى فحص ال روا ب ؽ ثالث ي شات مختم ة مؽ السررزات 
السرابات بدرطان ال دب  والغدد  والسخ  وي شة سؾرة في كل مؽ معشى الح اة وحب الح اة  

 120فزال  يؽ التعرع يؽ االرتياطات في ىله الستغ رات. الت رت ي شة قردمة متاحة مؽ 
س دة سؾرة )  ر مرابة  20 رافة إلى ي شة مؽ مررزة  ثالث ؽ في كل تذخ ص  با

بالسرض . واستخدم مق اس معشى الح اة لمراتدلؽ ورذتسل يمى ثالثة مقال ، فري ة ىي: إدراك 
معشى الح اة  والتؾاو نحؾ الح اة  ونؾي ة الح اة  با رافة إلى الدراة الكم ة  واستخدم كللػ 

 شة الدؾرات يمى أيمى الستؾسظات في كل مق اس حب الح اة. ودلع الشتائ  يمى حرؾس ي
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مقال ، الدراسة. وعيرت فروا ذات دالة ب ؽ متؾسظات الع شة الدؾرة في اانب وي شات 
السررى في الجانب آلر  فزال  يؽ فروا ب ؽ ي شات السررى في بعض السقارنات ول ، 

  شات إال واحدة.كميا. واستخراع ارتياطات دالة إحرائ ا  ب ؽ متغ رات الدراسة في كل الع
 (م7117) نعثسادراسة   -00

 ."خ الحات ومعشى الحياة لجى الذباباالكتئاب وعالقتو بتقجي": بعشػان

العالقة  ب ؽ االكتئاب وتقدلر اللات ومعشى الح اة لدى  إلىىدفع الدراسة إلى التعرع 
الدراسة  ونمغع رات الذياب كسا تيدع إلى استجالش دراة التيالؽ ب ؽ اللكؾر وا ناث يمى متغ 

واستخدم الياحك السشي    مؽ كم ة الترن ة بجامعة ي ؽ تس، طاليا    702) ي شة الدراسة
مق اس  إيداد الياحك  و الدراسة مق اس االكتئاب لدى الذياب أداة واستخدم الياحك  الؾف ي 

 .ي د إبراى ؼ إيداد كرونياخ وتقش ؽ دمحم مق اس معشى الح اة  ي د إبراى ؼتقدلر اللات إيداد دمحم 

ومؽ اىؼ الشتائ  التي تؾفمع ليا الدراسة  واؾد يالقة ارتياط ة سالية دالة إحرائ ا ب ؽ 
االكتئاب ومعشى الح اة  كسا تؾاد يالقة ارتياط ة سالية دالة إحرائ ا  ب ؽ االكتئاب  وتقدلر 

كال  مؽ اللكؾر فروا دالة إحرائ ا  ب ؽ متؾسظات دراات  الدراسة يمى واؾد أكدتاللات كسا 
  كسا انو ال تؾاد فروا دالة إحرائ ا  ب ؽ يمى مق اس االكتئاب لرالح ا ناثوا ناث 

تؾاد فروا دالة  وأمزا  متؾسظات دراات كال  مؽ اللكؾر وا ناث يمى مق اس معشى الح اة  
مق اس تقدلر اللات لرالح إحرائ ا  ب ؽ متؾسظات دراات كال  مؽ اللكؾر وا ناث يمى 

 للكؾر.ا

 التػافق الدواجي: تي تشاولت: الجراسات الثالثاً 

تشاولع متغ ر التؾافج الموااي ولكؽ بعد يرريا  دراسة ستة يذر قامع الياح ة بجسع
يمى السذرفة ومشاقذتيا تؼ حلع بعزيا لعدم ارتياطيا بع شة الدراسة لتريح احدى تدعة 

 : دراسات وىي كالتالي

 (م(2012دراسة ديبة -0

الستبادلة بيغ الدوجيغ نحػ أبعاد الحياة األسخية وعالقتيا بالتػافق  اإلدراكات" بعشػان:
 .الدواجي"

الستيادلة نحؾ أبعاد  وا دراكاتمدى التؾافج الموااي  إلىالتعرع  إلىىدفع ىله الدراسة 
رادب  فمة   السدتؾى االقت)مدة المواج  يدد ادبشاش :تيعا  لتغ رات الدراسة ادسررةالح اة 

ف ؾال  إيداد  واستخدمع الياح ة أدوات الدراسة )مق اس التؾافج الموااي مؽ القرابة  نؾ  ادسرة 
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  الياح ة إيدادمؽ  ادسررةالستيادلة ب ؽ الموا ؽ نحؾ أبعاد الح اة  ا دراكاتالييالوب واستيانة 
  واتيعع زوج وزواة 400ح ك تؼ تظي قيا يمى كل مؽ السعمسة وزوايا واتتسمع الع شة يمى 

الياح ة السشي  الؾف ي التحم مي   كسا أعيرت نتائ  الدراسة واؾد يالقة ارتياط ة مؾاية ودالة 
 الستيادلة ب ؽ الموا ؽ والدراة الكم ة لمتؾافج الموااي. ا دراكاتب ؽ كل مؽ أبعاد 

 م(2009)دراسة جػدة -7

 .فشيات الحػار"فق الدواجي عغ شخيق مقتخح لتعديد التػا إرشاديبخنامج بعشػان: "

  امدات ومت ردة 12امدة مشيا ) 00ملؾن مؽ  إرتادبقامع الياح ة بعسل برنام  
الحؾار  الد لؾ دراما  التش  ، االن عالي  السداندة رنام  العدلد مؽ ال ش ات مشيا: )وتزسؽ الي

االاتساي ة  التعمرم  حل السذلالت  واستغرا تظي ج اليرنام  تير ونرف وطيج يمى 
  وقد تؼ االلت ار بظررقة قردمة وتؼ استخدام زواة 00 زوج  00   72ليالم يددىؼ ا ؽ واالمو 

استيانة التؾافج الموااي وتظي قيا يم يؼ وقد تؼ الت ار ادزواج الللؽ حرمؾا يمى أيمى 
  وأعيرت 100الدراات ولتحق ج فدا وثيات السق اس أللت الياح ة ي شة استظالي ة بمغع )

يدم واؾد فروا ب ؽ متؾسظات التؾافج الموااي ب ؽ ادزواج والمواات في  نتائ  الدراسة
 السجسؾية التجرري ة بعد تظي ج السق اس.

 م((2008 دراسة أبػ مػسى -1

 ."ببعس سسات الذخرية لجى السعاقيغ التػافق الدواجي وعالقتوبعشػان: "

مدتؾى التؾافج الموااي ويالقتو بدسات الذخر ة  إلىالتعرع  إلىىدفع الدراسة 
)الجش،  العسر  نؾ   :التدلؽ  لدى السعاق ؽ الستموا ؽ وتأث ر بعض الستغ رات -)الخجل
  يمى مدتؾى التؾافج الموااي لمسعاق ؽ. وتؼ يدد سشؾات المواج    السؤىل العمسيا ياقة

السعاق ؽ  -السعاق ؽ برررا  ) :ستموا ؽعاق ؽ التظي ج ىله الدراسة يمى ي شة يذؾائ ة مؽ الس
في السؤسدات بقظا   مة واستخدمع الياح ة السشي  الؾف ي التحم مي   وأدوات   حرك ا  

  استيانة التدلؽ  استيانة التؾافج الموااي . وأعيرت )استيانة الخجل :الدراسة كان ييارة يؽ
دتؾى ؾى التدلؽ لؤثر تأث را  كي را  يمى منتائ  الدراسة أنو تؾاد يالقة ب ؽ التؾافج الموااي ومدت

 .التؾافج الموااي لدى الع شة
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 (م2006)دراسة الحجاد -4

 .التػافق الدواجي وعالقتو ببعس سسات الذخرية"" :بعشػان
دراسة العالقة ب ؽ التؾافج الموااي وسسات الذخر ة وكللػ التعرع  إلىىدفع الدراسة 

  لستغ رات م ل: )الدلؽ  مدة المواج  التؾافج ى عم تُ اي التي يمى ال روا في التؾافج الموا
واستخدمع الياح ة السشي  االرتياطي وي شة الدراسة ي شة يذؾائ ة مؽ الستمواات في الجامعة 

  استيانة استخدمع الياح ة اددوات التال ة: )استيانة التؾافج الموااي  و 02ويددىؼ  ا سالم ة
  وأعيرت نتائ  الدراسة أن ىشاك يالقة طردمة ب ؽ ةالمدي إمسان إيدادسسات الذخر ة مؽ 

 .ي وسسات التدلؽ لدى أفراد الع شةالتؾافج المواا
 م(2006)دراسة مكي -5

 غدة". محافطات في األزواج لجى الذخرية سسات ببعس وعالقتو الدواجي بعشػان: "التػافق

 لألزواج الموااي التؾافج مدتؾى  يؽ وتاممة وارحة فؾرة ورع إلى الدراسة ىله تيدع

 الموااي والررا بالتؾافج ارتياطا الذخر ة سسات بأك ر التشيؤ إلى تيدع كسا  مة محافغات في

 التغ رات أىؼ بعض ون ؽ الموااي والتؾافج الذخر ة سسات في ال روا  إلى معرفة تيدع كسا

 السدتؾى االقترادب -التعم سي السدتؾى  (بو وتتأثر تؤثر التي التؾافج الموااي بسؾرؾ  الستعمقة

 ذاتو ا ندان أىس ة مؽ الدراسة أىس ة وتتزح الستغ رات مؽ ادسرة  و  رىا نؾ  – القرابة فمة –

 ا ندان ح اة في تحدث التي الكيرى  ادحداث أىؼ أحد اللب ىؾ المواج الدراسة مؾرؾ  أن ح ك

 يؽ اليحك مؽ لكل يغ سة وفائدة ق سة الدراسة ذات ىله يمى واحدة لسرة تحدث أنيا ولافة

 :الشتائ  أىؼ ومؽ الموا ة الدعادة

 تقدلر مشخ زي وادزواج اللات تقدلر مرت عي ادزواج ب ؽ إحرائ ة داللة ذات فروا  واؾد -0

 اللات.
 مرت عي ادزواج ب ؽ الموااي التؾافج أبعاد اس ع في إحرائ ة داللة ذات فروا  واؾد يدم -0

 التؾك دمة. التؾك دمة ومشخ زي
 مرت عي ادزواج لدى الموااي التؾافج أبعاد اس ع في إحرائ ة داللة ذات فروا  واؾد -7

 الد ظرة. الد ظرة ومشخ زي
 مرت عي ادزواج ب ؽ الموااي التؾافج أبعاد اس ع في إحرائ ة داللة ذات فروا  واؾد يدم -.

 ادنؾثة. /اللكؾرة ومشخ زي ادنؾثة/اللكؾرة
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 م(2006)دراسة محسػد -6

 ."التػافق الدواجي في عالقتو ببعس عػامل الذخرية والحكاء االنفعالي"بعشػان: 

يالقة التؾافج الموااي بلل مؽ العؾامل الخسدة الكيرى  إلىتيدع الدراسة لمتعرع 
  إناث 128  ذكؾر 196) :مؽ الستموا ؽ .70ي شة قؾاميا  لمذخر ة واللكاش االن عالي لدى

 اددوات التال ة :اسة تؼ تظي ج ولتحق ج أىداع الدر 

 . التؾافج الموااي ) إيداد الياحك مق اس -
 . اللكاش االن عالي ) إيداد الياحكمق اس  -
  . neo- ffiمق اس العؾامل الخسدة الكيرى لمذخر ة )  -

 تؾفمع الدراسة لمشتائ  التال ة :و 

وا ناث ى اللكؾر   والتؾافج الموااي لدNلؾاد ارتياط سالب داس ب ؽ يامل العراب ة ) -0
 .والع شة الكم ة

 والتؾافج الموااي لدى اللكؾر. E ) لؾاد ارتياط مؾاب داس ب ؽ يامل االنيداط ) -0

 (م (2004السعصي عبج دراسة -7

 واالكتئاب". والقمق الحات بتقجيخ وعالقتو الدواجي التػافق "بعشػان:

مؽ  الستموا ؽ لدب واالكتئاب اللات تقدلر مؽ بلل الموااي التؾافج يالقة إلى التعرع إلى تيدع:
 الموااي التؾافج وراش تكسؽ التي الالتعؾررة والعؾامل الدلشام ات نؾ  إلى والتعرع الجشد ؽ 

 التؾافج لتحد ؽ إرتادب برنام  أثر إلى التعرع تحاوس ذلػ اانب إلى التؾافج  يدم الشااح أو

 تكؾنع ح ك. الستموا ؽ ىلد واالكتئاب والقمج اللات تقدلر ى مدتؾ  يمى انعلاسو ىالموااي ومد

 .أط اس ولدليؼ متموا ؽ – فردا   120 مؽ لمدراسة الشيائ ة الع شة

 م((2000دراسة زعتخ -8

 .دواجي لجى الذباب"بعشػان: "الخرال الذخرية والتشبؤ بالتػافق ال

تيدع ىله الدراسة إلى فحص العالقة ب ؽ الخرائص الذخر ة واؾانب الح اة المواا ة 
تابة  42تاب و  42فرد  002يمى ي شة مؽ الذياب والذابات السقيم ؽ يمى المواج قؾاميا 

والتعرع يمى ال روا ب ؽ الذياب والذابات في لرائص الذخر ة واؾانب الح اة الموا ة 
يمى اؾانب الح اة المواا ة والتشيؤ مؽ لالليا بالتؾافج الموااي  وأب لرائص لمذخر ة تؤثر

ومؽ أىؼ الشتائ  واؾد يالقة ارتياط ة ب ؽ لرائص الذخر ة ون ؽ اؾانب الح اة المواا ة 
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لدى الذياب والذابات وواؾد فروا ذات داللة إحرائ ة ب ؽ الذياب والذابات في بعض 
لرائص الذخر ة تؤثر تأث را كي را يمى لرائص الذخر ة وتشيأت الدراسة بأن بعض 

 .تدايد يمى التؾافج الموااي إلىاؾانب الح اة المواا ة 

 الدخشان:التي تشاولت مخضى  الجراساترابعًا: 
 مJadili M1 & Thabet (2017) دراسة  -0

امل مع مخضى الدخشان في العالقة بيغ اضصخاب ما بعج الرجمة واستخاتيجيات التعبعشػان: "
 .غدة"قصاع 

ىدفع الدراسة ل حص الرحة العقم ة والش د ة لسررى الدرطان واسترات ج ات التعامل 
مررض  358التي لتشيأ بيا لسؾااية السؾاقف السجيدة  وتكؾنع ي شة يذؾائ ة قردمة ملؾنة مؽ 

  وقد اتيع الياح  ؽ السشي  الؾف ي التحم مي  ادورام والدم في مدتذ ى الذ اش سرطان مؽ قدؼ
كسا استخدم الياح ؾن في الدراسة مق اس ارظراب ما بعد الردمة ومق اس استرات ج ات 

رى تعررؾا مؽ السر   42.5%أعيرت نتائ  الدراسة أن ما نديتوو التعامل مع السؾاقف السجيدة 
% 40.5  الردمةما بعد  % يانؾا مرة ألرى مؽ ارظراب47  والرظراب ما بعد الردمة

النتساش كان في تعررؾا ديراض تجشب. في أعيرت الشتائ  أن ا40.0%   تعررؾا لإلفراط
ؽ ثؼ استرات ج ة ريم الش ، % وم75.3الت د ر بشدية  إيادةورتيعو   81.9أيمى ترش ف بشدية

 %.69.0% والت ك ر التجشيي 72.3وحل السذلالت بشدية  5.3 بشدية
 مBseiso & Thabet(2017) دراسة  -7

العالقة بيغ ضغػشات الحرار والقمق واالكتئاب بيغ مخضى الدخشان في قصاع " :بعشػان
 .غدة"

الكذف يؽ العالقة ب ؽ الزغؾطات نت جة لمحرار وفدمة  إلىىدفع ىله الدراسة 
 الحرب والقمج واالكتئاب ب ؽ مررى الدرطان في قظا   مة.

مؽ اللكؾر  128مررض سرطان  380وتكؾنع ي شة الدراسة مؽ وتكؾنع ي شة الدراسة 
. وقد استخدم الياح  ؽ السشي  الؾف ي التحم مي لؾفف متغ رات الدراسة ا ناثمؽ  252و

 –مدتخدما مق اس  مة لمحاالت االاتساي ة الدمسغراف ة و قائسة السؾاقف السجيدة في  مة 
بشدا معتسدا  مق اس ىام متؾن لمقمج وىؾ متراؼ لمعرن ة مؽ قيل  12ادوس االكتئاب السلؾن مؽ 

لدراسة  أن أك ر الزغؾطات التي تؼ الحدلك يشيا بذلل كي ر نت جة ثابع وقد أعيرت نتائ  ا
% نت جة لمتز ج يمى القظا  وأن ما 92.9لمحرار ىي ارت ا  ادسعار ح ك كانع نديتو  
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ن قظع أ% قالؾا ب85.5نيؼ مذعرون بانيؼ في سجؽ كي ر ب شسا ما نديتو أ% قالؾا 90.3نديتو 
مى يسميؼ. وقد تي ؽ أن اللكؾر مؽ مررى الدرطان الكيرناش وتح الغاز اثر بذلل سميي ي

 تعررؾا لزغؾطات أك ر نت جة لمحرار  كللػ العائالت ذات الدلل الستدنيو 
 ا ناث% مؽ مررى الدرطان مؽ االكتئاب الحاد بسا في ذلػ 24وقد ياني ما نديتو 

ؾا مؽ قمج %  مؽ السررى يان58.9ن أدلل الستدني. وقد أعيرت الشتائ  والعائالت ذات ال
والعائالت ذات الدلل الستدني. وقد ب شع الدراسة انو ىشاك يالقة  ا ناثتدلد ح ك كانؾا مؽ 

إمجاب ة ذات داللة إحرائ ة ب ؽ مجسؾ  الزغؾطات نت جة لمحرار و ب ؽ أيراض االكتئاب 
ىشاك يالقة ب ؽ االكتئاب والقمج ب ؽ السررى الللؽ معانؾن مؽ مرض  والقمج وكان أمزا  

 .لدرطانا
 (م(2016 دراسة بػشالق -1

 ." )دراسة ميجانية(بعشػان: "األلع الشفدي لجى مخضى الدخشان
الكذف يؽ مدتؾى ادلؼ الش دي لدى مررى الدرطان ومعرفة ال روا  إلىىدفع الدراسة 

  نؾ  العالج  ح ك أاررع الدراسة يمى ي شة ملؾنة الدؽ)الجش،   :في مدتؾرات في متغ رات
 مرااع لسراكم ملافحة الدرطان واستخدمع مق اس االكتئاب  القمج  الزغممررض  072مؽ 

(DASS21( مؽ قمج 00404  لغرض اسع الي انات  وأعيرت نتائ  الدراسة أن حؾالي  
  لدليؼ رغم متؾسم وتي ؽ أن ىشاك فروقا  دالة يمى مدتؾى 3400.  ب شسا )مشخ ض
رت اييا لدى ا ناث مقارنة باللكؾر. كسا اتزح   القمج  الزغم   وفقا  لمشدب وذلػ بااالكتئاب

واؾدىا في مدتؾى الزغم لحداب السررى الللؽ لتمقؾن العالج الك س ائي. ح ك لؼ تدجل أمة 
 مدتؾى ادلؼ الش دي وفقا  لمدؽ. يففروا 

 (م(2015 أبػ شاوير دراسة -4

كسجخل لمتفاؤل لجى  اإليجابيمعخفي سمػكي لتشسية التفكيخ  إرشادي: "فعالية بخنامج بعشػان
 ."مخيزات سخشان الثجي
الت ك ر معرفي سمؾكي لتشس ة  إرتادبة برنام  فعال  إلىالتعرع  إلىىدفع الدراسة 

  ومعرفة ال روا ب ؽ متؾسظات لدى ي شة مؽ مررزات سرطان ال دب كسدلل لمت اؤس ا مجابي
  ومتؾسم رتب دراات السجسؾية طان ال دب في السجسؾية التجرري ةرتب دراات مررزات سر 

  ومعرفة ال روا ب ؽ متؾسظات رتب دراات والت اؤس ا مجابيالزابظة في مق اس الت ك ر 
  والت اؤس في ا مجابيمررزات سرطان ال دب في السجسؾية التجرري ة في مق اس الت ك ر 
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ابات بدرطان امرأة مؽ السر  .0السق اس ؽ اليعدب والتتيعي  وتكؾنع ي شة الدراسة مؽ )
والت اؤس  وتؼ تقد ؼ السجسؾيت ؽ يذؾائ ا :  ا مجابي  مؽ ذوات أدني الدراات في الت ك ر ال دب

  والسجسؾية ال ان ة الزابظة وتتكؾن مؽ   مررزة00ى التجرري ة تتكؾن مؽ )السجسؾية ادول
" مق اس  ال ة :  واستخدمع الياح ة اددوات التواتيعع الدراسة السشي  التجرريي  ررزة  م00)

معرفي  إرتادب  برنام  الياح ة إيداد   مق اس الت اؤس 0200) : القررذيإيداد ا مجابيالت ك ر 
 الشتائ  التال ة :  إلى  وقد تؾفمع الدراسة الياح ة إيدادسمؾكي 

سظات رتب دراات ب ؽ متؾ  (05.0)يشد مدتؾى  إحرائ ةروا ذات داللة تؾاد ف -0
 ا مجابيالتجرري ة والزابظة  في الق اس اليعدب يمى مق اس الت ك ر السجسؾية ) أفراد

 لرالح أفراد السجسؾية التجرري ة.

ب ؽ مدتؾرات رتب دراات أفراد السجسؾية التجرري ة في الق اس  إحرائ ا  تؾاد فروا داللة  -0
 لرالح الق اس اليعدب. ا مجابيالقيمي واليعدب يمى مق اس الت ك ر 

ب ؽ مدتؾرات رتب دراات أفراد السجسؾية التجرري ة في  إحرائ ا  ال تؾاد فروا دالة  -7
 .ا مجابيتيعي يمى مق اس الت ك ر الق اس ؽ اليعدب والت

ب ؽ متؾسظات رتب دراات  (05.0)يشد مدتؾى  إحرائ ةتؾاد فروا ذات داللة  -.
لرالح أفراد  اس اليعدب يمى مق اس الت اؤسأفراد السجسؾية التجرري ة والزابظة في الق 

 .السجسؾية التجرري ة

ب ؽ متؾسظات رتب دراات أفراد السجسؾية التجرري ة في الق اس  إحرائ ا  تؾاد فروا دالة  -0
 القيمي واليعدب يمى مق اس الت اؤس لرالح الق اس اليعدب .

في  التجرري ةب ؽ متؾسظات رتب دراات أفراد السجسؾية  إحرائ ا  ال تؾاد فروا دالة  -0
 الق اس ؽ اليعدب والتتيعي يمى مق اس الت اؤس.

 م((2012 كخسػعدراسة  -5

 ."ع غدة دراسة في الجغخافية الصبيةمخض الدخشان في قصابعشػان: "
انتذار مرض الدرطان بأنؾايو في قظا   مة ون شع ندية  إلىالتعرع  إلىىدفع الدراسة 

يمى نتائ  الدراسة وتقاررر وزارة الرحة مع مقارنتيا بيعض الدوس  السرض في السحافغات بشاش  
ض وقد تؼ تؾزرع ثالثة العرن ة وورحع الدراسة العؾامل التي قد تديؼ في ا فابة بالسر 

لمرغار    ال ان ة لافة بسرض الدرطان استيانات )ادولى لافة بسرض الدرطان لمكيار
 . بالسؾاطش ؽال ال ة لافة 
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 م(2009)الججيميدراسة  -6

 ".مدتذفى الذفاء بقصاع غدة .فمدصيغشخق التكيف لسخض الدخشان في بعشػان: "
 د ة في مدتذ ى أورحع الدراسة طرا التك ف لسررى الدرطان ويالقتيا بالرحة الش

 .الذ اش بقظا   مة
أن مجسؾية وأعيرت نتائ  الدراسة عيؾر بعض السذاكل الش د ة حدب العسر ح ك 

 .سشة أو أك ر 32مى الللؽ أيسارىؼ التجرنة ي إيادةسشة أو أقل كانع أيمى في  2.اديسار 
 (م2007)دراسة نػفل -7

 ."مخضى سخشان الثجي في محافطة غدة جػدة الحياة لجىبعشػان: "

مدى انتذار سرطان ال دب في محافغات  مة با رافة  إلىالتعرع  إلىىدفع الدراسة 
ميؼ لسدتؾى التعم ؼ والؾع  ة  تأث رالسرض ب ؽ الشداش  وأورحع الدراسة أن ىشاك  النتذار

الدلل الذيرب با فابة بالسرض وذلػ بأن مررض سرطان ال دب مجد ديسا  ااتساي ا  يال ا  مؽ 
 .ي محافغات  مةادىل وادفدقاش وىلا ما تس م الي ئة االاتساي ة ف

 (م2003)دراسة الحجار -8

فطات غدة وعالقتو التػافق الشفدي واالجتساعي لجى مخيزات سخشان الثجي بسحابعشػان: "
 ".ببعس الستغيخات

لدى مررزات سرطان  واالاتساييمدتؾى التؾافج الش دي  إلىالتعرع  إلىىدفع الدراسة 
  لعسر  التدلؽ  نؾ  العالج السقدما) :ال دب بسحافغات قظا   مة ويالقتو بيعض الستغ رات

  وطيقع ىله الدراسة يمى مررزات سرطان ال دب في ي ادة ادورام مدتذ ى التعم سيالسدتؾى 
س دة معانؾن مؽ  32الذ اش بغمة التابعة لؾزارة الرحة ال مدظ ش ة وتكؾنع ي شة الدراسة مؽ 

  لتيار التؾافج الش دي واالاتسايي: ال ة  واستخدمع الياح ة اددوات التامرض سرطان ال دب
 الشتائ  التال ة: إلىمؾك الدلشي. وتؾفمع الياح ة والتيار الد

مررزات الدرطان معان ؽ مؽ سؾش التؾافج السترتية يمى أيراض ومزاي ات سرطان ال دب  -
 .ندجامي ثؼ ادسرب يمى التؾاليد الجددب والش دي واالاتسايي واالولافة في اليع

ة أك ر مؽ الدمؾك الستعمج مررزات الدرطان لرت ع لدليؽ سمؾك التدلؽ والدمؾك ات الدلش  -
 بال رائض.
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 :التعقيب عمى الجراسات الدابقةخامدًا: 

يدد محدود مؽ الدراسات التي  نجد أن ىشاك مغ العخض الدابق لمجراسات الدابقة
مشيا أاشي ة  دراسة وأ مييا دراسات ةيذر  حدىدمة وىي اتشاولع مؾرؾ  نسؾ ما بعد الر

ومؽ    م2015)العيادسة وآلررؽ   دراسةم 2016) القسرانأبؾ  : دراسةدراست ؽ يرن ة وىسا
 Moshe Bensimonدراسة م   other & Dekel (2011الدراسات اداشي ة دراسة 

اس ع الدراسات ادلرى تشاولع مؾرؾيات و  م  Kroo & Nagy(2011دراسة    م(2012
  (sawyer & other, 2010)  دراسة  (manne & other, 2014)دراسة :مذابية م ل

   (Andrea & Martin, 2005)دراسة   Levine et al  2008  ل   ؽ وآلرون )دراسة 
   Cordova & other (2001دراسة   (cordova & andrkowski, 2003دراسة 

واستعانع الياح ة بالدراسات دنيا التقع مع الدراسة الحال ة ومتغ ر نسؾ ما بعد الردمة وإن 
 التم ع العالقات وال ئة.

التي تشاولع مؾرؾ  معشى الح اة فكانع متؾفرة واستعانع الياح ة  أما بالشدبة لمجراسات
ودراسة أبؾ  الي ،  2010) الؾائميدراسة و  م  2012) كرامةدراسة دراسة مشيا:  ةيذر احدى 

 و  رىا.م  2011م   دراسة اليدى )2011)

ة  تدعفقد استعانع الياح ة بالموااي التي تشاولع مؾرؾ  التؾافج  أما بالشدبة لمجراسات
م  2006د)الحدا دراسة   م(2008 أبؾ مؾسى دراسةو ،  م2012)دلية دراسة: مشيا اتدراس

 و  رىا.
فقد استعانع الياح ة  مررى الدرطان ي شة الدراسةالتي تشاولع  أما بالشدبة لمجراسات

   م(2016 بؾتالا ودراسة، م  2017)Jadili M1 & Thabet  دراسةمشيا:  اتدراس سان ة ب
 م  و  رىا.2012)كرسؾ  دراسة

فمؼ تكؽ ىشاك دراسات تشاولع مؾرؾ  نسؾ ما بعد الردمة ومعشى  ومغ حيث السػضػع
السلتية العرن ة ح ك  إلىالح اة ويالقتو بالتؾافج الموااي  للا ستكؾن ىله الدراسة إرافة 

 .الدراسةمتغ رات لع شة متغ رات حدل ة وستدرس ثالثة  إلىتظرقع 
  فسشيااا مااؽ اقتراار يمااى فئااة ساارطان مــغ حيــث نــػع العيشــة السدــتيجفة وعــجد أفخادىــاو 

  م ال فساا فاؾا  00   ومشياا ماؽ درس ماا با ؽ )2011  دراسة )تررلاي وآلارون  :م لال دب فقم 
   2016  ماااشيؼ ماااؽ التاااار ي شاااة كي ااارة م ااال )دراساااة بؾتاااالا   2014  أباااؾ القسراااان)دراساااة 

  2003الحجاار  )دراساة  :وماشيؼ ماؽ التاار ي شاة قم ماة م ال   2017وثاباع   سة )الجدلمياودر 
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أحجاااام الع شاااات السختاااارة   كساااا وت اوتاااع    ساااشة80-20أماااا الدراساااة الحال اااة فقاااد تشاولاااع ماااؽ )
 .لمدراسات

ت وزواة ماؽ مرراى الدارطان وت ارد ا  زوا  217فكان حجؼ الع شة ) أما الجراسة الحالية
تاااؼ الت اااارىؼ بظررقااااة ع يماااى مرراااى الدااارطان الستاااموا ؽ و مي شتياااا اتاااتسىاااله الدراساااة بأنياااا 

 قردمة.
فقد ااشت الدراسات متيالشة في الستغ رات التي تشاولتيا في  ومغ حيث اختالف الستغيخات

تيا لؼ تدرس يمى مررى الدرطان الستموا ؽ في اوتس مت ىله الدراسة بأن متغ ر  الدراسة
 .الدراسات الدابقة

فقد كانع الدراسات مشيا ما ايتسد يمى السشي  االرتياطي  السشيج الستبعومغ حيث 
ا ما ومشيا مؽ ايتسد يمى السشي  السقارن وأ مييا ايتسدت يمى السشي  الؾف ي التحم مي وىل

 لتذابو مع الدراسة الحال ة.
نجد أن بعض الياح  ؽ قد طؾر أدوات ادلدة واليعض ادلر ايتسد  ومغ حيث األدوات

 في تظؾرر أدوات الدراسة الحال ة. وقد است دت مؽ ذلػأدوات مؾاؾدة يمى 
 والدراسات العرن ة تشاولعأاررع يمى فئات متشؾية  ونجج أن بعس الجراسات الدابقة

يمى العدلد مؽ  أاررعستيدفيا في الدراسة الحال ة ب شسا افئات ألرى بع دة يؽ ال ئة التي 
ونالتالي فإن ىله الدراسة ستكؾن يمى الي ئة ال مدظ ش ة   لدراسات اداشي ة يمى ن ، الع شةا

  قاف ة واالاتساي ة التي تذلميا.والتي ترايي الي ئة ال
لراع اس ع الدراسات الدابقة بعدة نتائ  ىامة والتي ست  د في يسم ة  ومغ حيث الشتائج

 مشاقذة نتائ  الدراسة الحال ة.
واليحك  ع متغ رات ن د ة ادلرة باالىتسام أن الدراسات الدابقة تشاول وتزيف الباحثة

وكانع الدراسات الدابقة مشظمج لميحك الحالي  وتس مت الدراسة الحال ة يؽ الدراسات ادلرى 
وأنيا رنظع ب ؽ متغ ر نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة أنيا ادولى يمى الي ئة ال مدظ ش ة 

ح ك أن الدراسات ادلرى أاررع يمى  لرى والتؾافج الموااي اللب لؼ تتظرا لو الدراسات اد
ح ك رأت الياح ة أىس ة  الستموا ؽ   ر الي ئة ال مدظ ش ة  وأنيا تشاولع فئة مررى الدرطان

ووادت حااة ماسة لدراسة الستغ رات ال الثة لدى ىله  ىله السؾرؾيات وأىس ة ىله الع شة 
ت الدابقة في وستدايد الدراسا  اليحك إلىال ئة التي تسر بردمات وأزمات ن د ة وتحتاج 

 وت د ر الشتائ . يسم ة إيداد االلتيارات
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 لجراسات الدابقة بعجة أمػر مشيا:وقج استفادت الباحثة مغ ا

ويالقتيساااا ارتيااااط نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة ومعشاااى الح ااااة تؾسااا ع إدراك الياح اااة حاااؾس مااادى  .0
 يمى يدد مؽ الدراسات. االطال مؽ لالس لسررى الدرطان بالتؾافج الموااي 

ارتياطاااو باااالتؾافج المواااااي لااادى مرراااى ومااادى نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة تاااأث ر  إلاااىالتعااارع  .0
 .الدرطان

 .الحال ة بالدراسةلكل متغ ر مؽ متغ رات الدراسة ورنظيا معرفة الشغررات الس درة  .7
 يمى ايثار الش د ة لسرض الدرطان يمى ادفراد.التعرع  ..

 :الدابقةالجراسات  غع راسةالج ىحه وب تسيدت ما

ا  في الدراسات ندي  حدلك متغ ر ياباستخدام الدابقة مختم ة يؽ الدراسات الدراسة ىله تعتير
 مؽ  اني ج ىلا السرظمح ح ك  وىؾ متغ ر نسؾ ما بعد الردمة   العرن ة يمى حد يمؼ الياح ة 

تؼ استيداع ي شة مررى   ونذلل لاص فان ىله الدراسة لؼ مديج وأن ا مجابي الش ، ؼمي
الدرطان الستموا ؽ مؽ كال الجشد ؽ بستغ ر نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة والتؾافج 

 الموااي في قظا  يمة   يمى حد يمؼ الياح ة وىلا ما مس م ىله الدراسة.

 مغ خالل العخض الدابق لمجراسات الدابقة تخمز الباحثة إلى:

يماى مختماف اؾانااب  إمجاب ااةلسااا لاو ماؽ آثاار  ة نسااؾ ماا بعاد الرادممؾراؾ   أىس اةمادى 
مساا ؼ العامة والخافة  ويمى الر ؼ   ويمى اس ع اؾانب ح اتيى الدرطانمررالذخر ة لدى 

الرادمة اتزاح ماؽ لاللياا ماا بعاد نساؾ تؾفمع لو الياح ة مؽ دراسات يرن ة اىتساع بسؾراؾ  
الرادمة بالراحة الش دا ة  كساا وأثيتاع الدراساات اداشي اة التاي تشاولاع  ارتياط نسؾ ماا بعادمدى 

وتحدااؽ مااؽ الحالااة  إمجاب ااا  مااؽ أىااؼ العؾاماال التااي تااؤثر أنااو الراادمة يمااى نسااؾ مااا بعااد مؾرااؾ  
 الش د ة لسررى الدرطان.

لااؼ ويالقتااو بااالتؾافج الموااااي  نسااؾ مااا بعااد الراادمة ومعشااى الح اااةن أ الباحثــة تــخى ن أإال 
اىتسام كاع مؽ الدراسات الترنؾرة والش دا ة  ولاؼ ملاؽ ىشااك أب اىتساام ماؽ قيال الدراساات محز ب

نسااؾ مااا بعااد الراادمة ومعشااى بسؾرااؾ  واداشي ااة بسررااى الداارطان الستااموا ؽ ورنظيااا العرن ااة 
نسؾ ما بعد سا نت  يؽ الدراسات التي تشاولع مؾرؾ    بالر ؼ مبالتؾافج المواايويالقتو  الح اه

 .الردمة
ماؽ الدراسااات الدااابقة  أن أ مااب الدراساات تسركاامت أ مييااا يمااى  وتدــتخمز الباحثــةكساا 

ولافااة الدراسااات التااي تسااع يمااى الي ئااة فئااة الستااموا ؽ  إلااىأط اااس والذااياب ولااؼ تتظاارا فئااة 
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يمى -ال مدظ ش ة  ومؽ ىلا السشظمج تس مت الدراسة الحال ة يؽ الدراسات ادلرى كؾنيا ادولى 
والتؾافااج  نسااؾ مااا بعااد الراادمة ومعشااى الح اااةالتااي ركاامت يمااى دراسااة العالقااة  -الياح ااةحااد يمااؼ 
 .لدى مررى الدرطان في محافغات  مة الموااي
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 واإلجخاءاتالصخيقة 

 
 



 

 واإلجخاءات الصخيقة: الخابع الفرل
 :مقجمة

مااشي   مااؽ ح ااك اااراشات التااي اتيعتيااا الياح ااة فااي تش  اال الدراسااة  ا لتشاااوس ىاالا ال راال
الدراسااااة السدااااتخدمة وطاااارا إياااادادىا   واتأدالدراسااااة  وأفااااراد مجتسااااع الدراسااااة وي شتيااااا  وكااااللػ 

وفاادقيا وثياتيااا  كسااا لتزااسؽ ىاالا ال راال وفاا ا لإلاااراشات التااي قامااع بيااا الياح ااة فااي تقشاا ؽ 
السعالجااات ا حرااائ ة التااي ايتساادت الياح ااة يم يااا فااي تحم اال  الدراسااة وتظي قيااا  وأل اارا  أدوات 
   وف سا لمي وفف ليله ا اراشات.الدراسة

 :مشيجية الجراسة

 ايا الياح ة لتدايدىا في الحرؾس يمى معمؾمات تسلشيتوىي الظررقة اليح  ة التي التار 
  .82م  ص0227 ادستاذ أسئمة اليحك مؽ مرادرىا )اد ا و مؽ إاابة 

وح ك أن الياح ة تعرع مديقا  اؾانب وأبعاد الغاىرة مؾرع الدراسة مؽ لالس اطالييا 
 يمى اددب الشغرب والدراسات الدابقة الستعمقة بسؾرؾ  اليحك  وتدعى الياح ة لمتعرع يمى

ان في نسػ ما بعج الرجمة ومعشى الحياة وعالقتيسا بالتػافق الدواجي لجى مخضى الدخش"
الياح ة باستخدام السشي  الؾف ي التحم مي  عومؽ أال تحق ج أىداع الدراسة قام قصاع غدة " 

وىؾ أحد أتلاس التحم ل والت د ر العمسي السشغؼ لؾفف عاىرة أو مذلمة محددة   وترؾررىا 
م ميا السذلمة  وترش  يا وتح كس ا  يؽ طررج اسع ب انات ومعمؾمات مقششة يؽ الغاىرة أو

 . 324م  ص0222 )ممحؼ  وإلزاييا لمدراسات الدق قة

عتسد يمااى ىاالا السااشي  لمؾفااؾس إلااى السعرفااة الدق قااة والت راا م ة حااؾس تلاالا فااإن الياح ااة ساا
أسمؾب  استخدمع امذلمة اليحك  ولتحق ج ترؾر أفزل وأدا لمغاىرة مؾرع الدراسة  كسا أني

فااي اسااع  واسااتخدمع السقابمااة وااللتياااراتة  فااي الت اااره لع شااة الدراسااالقراادمة الع شااة العذااؾائ ة 
 الي انات ادول ة.

 شخق جسع البيانات:

 :ايتسدت الياح ة يمى نؾي ؽ مؽ الي انات
 :البيانات األولية .0

وذلػ باليحك في الجانب الس داني بتؾزرع استي انات لدراسة بعض م ردات اليحك وحرر 
وتجس اااع السعمؾماااات الالزماااة فاااي مؾراااؾ  اليحاااك  وماااؽ ثاااؼ ت ررغياااا وتحم مياااا باساااتخدام برناااام  
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SPSS  (Statistical Package for Social Science)  ا حرائي واساتخدام االلتياارات
 ع الؾفؾس لدالالت ذات ق سة ومؤترات تديؼ مؾرؾ  الدراسة .ا حرائ ة السشاسية بيد

 :البيانات الثانػية .7

قاة بالسؾراؾ  ق اد الدراساة  السشذاؾرات الخافاة أو الستعموتسع مرااعة الكتاب والادوررات و 
نسـػ مـا بعـج الرـجمة ومعشـى الحيـاة وعالقتيسـا بـالتػافق الدواجـي لـجى تتعمج بالدراساة " والتي 

وأمة مرااع قد ترى الياح ة أنيا تديؼ في إثراش الدراساة بذالل  مخضى الدخشان في قصاع غدة"، 
ادسااا،  إلاااىيمساااي  ورشاااؾب الياح اااة ماااؽ لاااالس المجاااؾش لمسراااادر ال انؾراااة فاااي الدراساااة  التعااارع 

ام يااؽ آلاار السدااتجدات التااي تابااة الدراسااة  وكااللػ ألاال ترااؾر يااوالظاارا العمس ااة الداام سة فااي ك
 تحدث في مجاس الدراسة.حدثع و 

 مجتسع الجراسة:

 في قظا   مة.لتكؾن السجتسع ادفمي مؽ اس ع مررى الدرطان 
 عيشة الجراسة:

 والع شة ال عم ة وىسا كالتالي: الع شة االستظالي ةي شة الدراسة مؽ تتألف 

 االستصالعية:العيشة  .0

وزواااة مااؽ مررااى الداارطان فااي محافغااة  ا  زوااا  30تكؾنااع الع شااة االسااتظالي ة مااؽ )
  وذلاػ ل اتؼ تقشا ؽ أدوات الدراساة يما يؼ ماؽ لاالس ارىؼ بالظررقة العذؾائ ة القرادمة  تؼ الت  مة

حداااب الراادا وال يااات بااالظرا السشاسااية  وقااد تااؼ ياادم احتدااابيؼ رااسؽ ي شااة الدراسااة التااي تااؼ 
 التظي ج يم يا.

 العيشة الفعمية: .0

  ماؽ 100)مؽ مررى الدرطان الستموا ؽ فردا    (217تكؾنع ي شة الدراسة ال عم ة مؽ 
مدتذاااا ى   وزارة الراااحة ال مداااظ ش ة  ماااؽ ا نااااث  الستؾااااادلؽ فاااي مدتذااا  ات 117  )الااالكؾر

سدتذاا ى ادورونااي  والجسع ااات )اسع ااة العااؾن وادماال لسررزااات الالرنت دااي  مدتذاا ى الذاا اش  
الدااارطان  اسع اااة بداااسة أمااال لسرراااى الدااارطان  وىاااي نداااية مس ماااة لسجتساااع الدراساااة  وقاااد تاااؼ 

 .القردمةالت ارىؼ بالظررقة الظيق ة 
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 الخرائز الجيسغخافية لمعيشة:

رااادمة  تس مااع واالاتساي ااة واالقتاتااتسل االلتيااار يمااي ياادد مااؽ الي انااات الدمسؾ راف ااة  
الجاااش،  العسااار  السداااتؾى التعم ساااي  ملاااان الدااالؽ  يااادد ادط ااااس  يااادد ساااشؾات الااامواج  ) :فاااي

 .(  السدتؾى االقترادب  نؾ  السرض  مدة العالجالعسل
 لمعيشة:البيانات الجيسغخافية والدكانية (: 4 .1ججول )

الشدبة  العجد الترشيف الستغيخ
 الشدبة % العجد الترشيف الستغيخ السئػية

 
 الجشذ

 44.2 96 ذكؾر

 
عجد سشػات 

 الدواج

 2.3 5 سشت ؽ مؽ اقل

 4.1 9 سشؾات 5-2 55.8 121 اناث

 93.1 202 فاك ر سشؾات5 100.0 217 السجسؾ 

 
 
 

 العسخ

 5. 1 4.00 20.7 45 سشة20-40

 100.0 217 السجسؾ  47.5 103 سشة 40-60

 31.8 69 سشة 60-80

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نػع السخض

 الجياز سرطان

 التش دي
23 10.6 

 100.0 217 السجسؾ 
 الجياز سرطان

 اليزسي
45 20.7 

 
 
 
 
 

 التعميع

 40.6 88 ثانؾب  مؽ اقل
 الجياز سرطان

 والعزمي العغسى
10 4.6 

 32.3 70 ثانؾب 
 الجياز سرطان

 اليؾلي
6 2.8 

 25.3 55 اامعي
 الجياز سرطان

 والغدد العريي
29 13.4 

 1.8 4 يم ا دراسات
 الجياز سرطان

 التشاسمي
14 6.5 

 100.0 217 السجسؾ 
 الجياز سرطان

 ادن ؾب  التشاسمي
70 32.3 

 
 
 
 

 48.8 106  مة
 الجياز  سرطان

 الدوراني
20 9.2 

 100.0 217 السجسؾ  24.9 54  مة تساس

 45.2 98 سشت ؽ مؽ اقل  16.1 35 الؾسظى
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الشدبة  العجد الترشيف الستغيخ
 الشدبة % العجد الترشيف الستغيخ السئػية

 10.1 22 الجشؾب الدكغ
 لس، - سشت ؽ مؽ مجة العالج

 سشؾات
69 31.8 

 23.0 50 لس، مؽ اك ر 100.0 217 السجسؾ 

 
 

 االشفال

 100.0 217 السجسؾ  9.2 20 اط اس بدون 

 ثالث/ط ل

 اط اس
38 17.5 

 
 
 

الػضع 
 االقترادي

 4.1 9 مرت ع

 48.8 106 متؾسم 73.3 159 فاك ر اط اس4

 47.0 102 مشخ ض 100.0 217 السجسؾ 

 
 العسل

 12.9 28 ايسل

 87.1 189 ايسل ال 100.0 217 السجسؾ 

 100.0 217 السجسؾ 

في الع شة ذكؾر  أفراد % مؽ 740.أعيرت الشتائ  بأن  دتشتج مغ الججول الدابق:ن
% مؽ أسر أفراد 0243  فقد لؾحز بأن لمعسر% مؽ أفراد الع شة إناث  بالشدية 0040ب شسا 
 7040  سشة و02-2.لتروح يسرىؼ ب ؽ ) 340.  سشة ب شسا 2.-02يسرىؼ لتراوح ب ؽ )الع شة 

مدتؾاىؼ التعم سي أقل  240.لمسدتؾى التعم سي فقد عير أن   أما بالشدية فسا فؾا  02يسرىؼ 
دراسات  040مدتؾاىؼ التعم سي اامعي و 00.3اىؼ التعم سي ثانؾب ومدتؾ  7047مؽ ثانؾب و 

مؽ تساس  مة  0.44  ومؽ  مة% مؽ أفراد الع شة 040.  فقد لؾحز بأن لمدلؽ  بالشدية يم ا
 .مؽ الجشؾب 0240مؽ الؾسظى و 0040و

% لادليؼ 0340  ولا ، لادليؼ أط ااس% 440لمؾالدلؽ  فقد عيار باأن  لعدد ادط اسبالشدية 
 0044ونالشدااية لمعساال فقااد لاااؾحز أن   أط اااس فااأك ر .لاادليؼ  3747ثااالث أط اااس و  ط اال/مااؽ 

يادد ساشؾات زوااياؼ أقال  047  ونالشدية لعدد سشؾات المواج فقد تيا ؽ أن معسل ال 0340معسل و
  ونالشداية لشاؾ  السارض فشداية يادد )سشؾات فأك ر  0 4740سشؾات    0-0)  40.سشت ؽ و مؽ

سرطان الجيااز  و 0243سرطان الجياز اليزسي    و0240الجياز التش دي السراب ؽ بدرطان 
 .074و سارطان الجيااز العرايي والغادد  040سرطان الجيااز الياؾلي  و 40.العغسى والعزمي 

ساارطان  الجياااز  و 7047ساارطان الجياااز التشاساامي ادن ااؾب  و 040ساارطان الجياااز التشاساامي  و
أقااال ماااؽ ساااشت ؽ مااادة يالاياااؼ  040.د لاااؾحز أن نداااية ج فقااا  ونالشداااية لسااادة العاااال440الااادوراني 
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سشؾات و بالشدية لمؾرع االقترادب 0أك ر مؽ  0742سشؾات و  0-0مدة يالايؼ مؽ  7040و
 .مشخ ض 342.متؾسم و 040.مدتؾاىؼ االقترادب مرت ع  و 40.فقز عير أن 

 أدوات الجراسة:

شا أن نختار اددوات السالئسة في رؾش فروض اليحك والستغ رات التي تزسشتيا  كان يم 
 التالية: دواتفقج قامت الباحثة بإعجاد األلجسع السادة  

 التيار نسؾ ما بعد الردمة )إيداد الياح ة . -0
 التيار معشى الح اة )إيداد الياح ة . -0
 .الياح ة  إيدادالتيار التؾافج الموااي ) -7

 خصػات بشاء أدوات الجراسة:
الترنؾب والدراسات الدابقة الستعمقة بالسؾرؾ   واستظال  بعد اطال  الياح ة يمى اددب 

آراش نخية مؽ الستخرر ؽ يؽ طررج السقابالت الذخر ة ذات الظابع   ر الرسسي  ونشاش 
يمى التؾا يات السدتسرة مؽ قيل السذرع ادكادمسي  قامع الياح ة بيشاش ادداة وفج الخظؾات 

 التال ة:

 .اددواتالتي تسمتيا  السقال ، الرئ د ةاالطال  يمى  -
 .ف ا ة فقرات كل مجاس -
   لؾرح االلتيارات في فؾرتيا ادول ة.0  والسمحج رقؼ )في فؾرتيا ادول ة اددواتإيداد  -
 ما لراه مشاسيا   وتعدلل ما لراه   ر مشاسب. تعدلليرض اددوات يمى السذرع ل -
 بشاش  يمى تؾا يات السذرع. اددواتتعدلل  -
  ب ؽ أيزاش 0  والسمحج رقؼ )مجسؾية مؽ في الجامعات ال مدظ ش ةيمى يرض اددوات  -

 لجشة التحل ؼ وأماكؽ يسميؼ.
   رة ادا   كي رة   متؾسظة  قم مة)كي :كل فقرة وزن مدرج وفج سمؼ ل لرت لساسيتؼ إيظاش  -

  ومق اس معشى الح اة تؼ ايظاشه وزن   0  0  7  .  0) :التال ة أيظ ع ادوزان   أبدا  
 في فؾرتيا الشيائ ة.  ادداة   لي ؽ 7والسمحج رقؼ )  ثالثي

 التيار الردا وال يات لكل أداة. -

 

 

 



 

000 
 

 :ونف األدوات
 :اختبار نسػ ما بعج الرجمة -أواًل:

 :شخيقة إعجاد السقياس 

 .إيداد السق اس في فؾرتو ادول ة -

السقال ، السعدة االطال  يمى الدراسات الدابقة الستعمقة بشسؾ ما بعد الردمة  ونعض  -
عع مديقا  قامع الياح ة بسرااعة بعض السقال ، السعدة مديقا  واالست ادة مشيا  ح ك اطم

 الياح ة يمى يدة مقال ، مشيا:

 Tedeschi & Calhounإيداد ت دمذي وكاليؾن مق اس نسؾ ما بعد الردمة  مؽ  .0

    وتراسة الدكتؾر ييد العمرم ثابع1996

  فقرة. ح ك أيظع الياح ة وزنا  مدراا  لساس ا  لكل 27ى )ف ا ة ال قرات  اتتسمع يم -
 فقرة مؽ فقرات االستيانة.

 .إيداد السق اس في فؾرتو ادول ة وتحل سو مؽ قيل السحلس ؽ 

 السق اس في فؾرتو الشيائ ة وتظي قو يمى ي شة الدراسة. إيداد 

 نجق وثبات مقياس نسػ ما بعج الرجمة:ثانيًا: 

 نجق السقياس:      

م  0440 فدا السق اس معشي التأكد مؽ أنيا سؾع تق ، ما أيدت لق اسو )العداع 
   كسا مقرد بالردا "تسؾس السق اس لكل العشافر التي مجب أن تدلل في التحم ل 429ص

مؽ ناح ة  وورؾح فقراتيا وم رداتيا مؽ ناح ة ثان ة  بح ك تكؾن م يؾمة لكل مؽ مدتخدميا 
الياح ة بتقش ؽ فقرات السق اس وذلػ لمتأكد  ع   وقد قام179ص  م2001  )يي دات وآلرون 

 مؽ فدا أداة الدراسة  وقد تؼ التأكد مؽ فدا فقرات االستي ان بظررقت ؽ:

 الرجق الطاىخي لألداة ) نجق السحكسيغ(: -أواًل:

الدراسااة فااي فااؾرتيا ادول ااة يمااى مجسؾيااة مااؽ السحلساا ؽ  واتالياح ااة بعاارض أد عقاماا
  أسااساش 0. ورؾراح السمحااج رقاؼ )الجامعاات ال مدااظ ش ةالستخررا ؽ فااي مااؽ   00تأل اع ماؽ )

الدراساة. وقاد طمياع الياح اة ماؽ السحلسا ؽ إباداش  واتالسحلس ؽ الاللؽ قاامؾا مذالؾررؽ بتحلا ؼ أد
آرائيؼ في مدى مالئسة العيارات لق اس ما ورعع دامو  ومدى ورؾح ف ا ة العيارات ومدى 
مشاسية كل ييارة لمسجاس اللب تشتسي إل و  ومدى ك امة العيارات لتغظ ة كل مجااس ماؽ مجااالت 
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رونااو رااروررا مااؽ تعاادلل فاا ا ة العيااارات أو الدراسااة ادساساا ة ىاالا با رااافة إلااى اقتااراح مااا ل
حلفيا  أو إرافة ييارات ادلدة دداة الدراساة  وكاللػ إباداش آرائياؼ ف ساا لتعماج بالي اناات ادول اة 
)الخرائص الذخر ة والؾع   ة  السظمؾنة مؽ  السيحؾث ؽ  إلى اانب مق اس ل لرت السدتخدم 

ة تقمااا ص بعاااض العياااارات ماااؽ بعاااض فاااي السق ااااس  كساااا أن بعاااض السحلسااا ؽ نراااحؾا بزااارور 
 مجاالت وإرافة بعض العيارات إلى مجاالت ألرى.

الياح اااااة باااااإاراش  عواساااااتشادا إلاااااى السالحغاااااات والتؾا ياااااات التاااااي أباااااداىا السحلساااااؾن قامااااا
التعدمالت التي ات ج يم يا معغؼ السحلس ؽ  ح ك تؼ تعدلل ف ا ة العيارات وحالع أو إراافة 

تمااػ ايراش تااؼ اسااتيعاد بعااض ال قاارات وتعاادلل بعزاايا ايلاار  الاايعض ايلاار مشيااا. ويمااى رااؾش
معشااى  ياادد فقاارات مق اااس  و   72  باادس )03)نسااؾ مااا بعااد الراادمة ل راايح ياادد فقاارات مق اااس 

  .  ..  بدس )73)    ويدد فقرات مق اس التؾافج الموااي2.  بدس مؽ )70الح اة)

 نجق االتداق الجاخمي لفقخات السقياس: -ثانيًا:

حداب االتداا الدالمي ل قرات االستي ان يمى ي شة الدراسة االستظالي ة اليالم تؼ 
  وذلػ بحداب معامالت االرتياط ب ؽ كل فقرة زواا  وزواة مؽ مررى الدرطان  30حجسيا )

 والدراة الكم ة لمسجاس التابعة لو.

الكم ة لميعد   لي ؽ معامالت االرتياط ب ؽ كل فقرة مؽ فقرات اليعد والدراة 4.7ادوس )
   ح ك 0.05اللب تتيع لو  واللب لي ؽ أن معامالت االرتياط السي شة دالة يشد مدتؾى داللة )

   ونللػ تعتير فقرات استيانة ادولى فادقة لسا 0.05قل مؽ )أإن مدتؾى الداللة لكل فقرة 
 ورعع لق اسو.
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 :معامل االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات البعج والجرجة الكمية لمبعج الحي تتبع لو(: 4 .2ججول )

 م
 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 م

 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 م

 معامل 

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
1. 0.543 *0.002 02. 0.822 *0.000 04. 0.565 *0.001 

.2 0.740 *0.000 00. 0.375 *0.041 02. 0.394 *0.031 

3. 0.759 *0.000 00. 0.577 *0.001 00. 0.630 *0.000 

4. 0.721 *0.000 07. 0.733 *0.000 00. 0.604 *0.000 

5. 0.495 *0.005 0.. 0.437 *0.016 07. 0.616 *0.000 

0. 0.732 *0.000 00. 0.489 *0.006 0.. 0.440 *0.015 

3. 0.789 *0.000 00. 0.678 *0.000 00. 0.410 *0.024 

0. 0.624 *0.000 03. 0.779 *0.000 00. 0.684 *0.000 

4. 0.498 *0.005 00. 0.815 *0.000 03. 0.510 *0.004 

 :ثبات فقخات السقياس -:ثالثاً 

تقررياا لاؾ تكارر تظي قياا أما ثيات أداة الدراسة ف عشاي التأكاد ماؽ أن ا ااباة ساتكؾن واحادة 
الياح اااة  ت . وقاااد أاااار 430م  ص0440  )العدااااع مختم اااة يماااى ادتاااخاص ذاتياااؼ فاااي أوقاااات

لظااؾات ال يااات يمااى الع شااة االسااتظالي ة ن داايا بظااررقت ؽ ىسااا: معاماال أل ااا كرونياااخ وطررقااة 
 .التجمئة الشر  ة

 :Cronbach's Alphaشخيقة ألفا كخونباخ  .0

 ا كرونياخ لق اس ثيات السق اس  كظررقة أولى لق اس ال يات وقد استخدم الياح ة طررقة أل
   أن معامالت ال يات مرت عة.4.8لي ؽ ادوس )

 :معامل الثبات ) شخيقة ألفا كخونباخ( لمسقياس(: 4 .3ججول )

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات البعج  #

 0.921 27 نسػ ما بعج الرجمةمقياس  0
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  وىلا لدس يمى أن السق اس لتستع 24400وقد تي ؽ أن ق سة معامل ال يات الكمي تداوب )
 .بدراة يال ة مؽ ال يات تظسئؽ الياح ة إلى تظي قو يمى ي شة الدراسة

 :Split-Half Coefficientشخيقة التجدئة الشرفية  -ثانيًا:

وقد تؼ إمجاد معامل ارتياط ب رسؾن ب ؽ معدس ادسئمة ال ردمة الرتية ومعدس ادسئمة 
الموا ة  الرتية لكل بعد وقد  تؼ ترح ح معامالت االرتياط  باستخدام معامل ارتياط سي رمان 

   حدب السعادلة  التال ة: Spearman-Brown Coefficientبراون لمترح ح ) 

معامل ال يات = 
1

2

ر

ح ك ر معامل االرتياط ومؽ الشتائ  السؾرحة تي ؽ أن ق سة  ر

 معامل
 :معامل الثبات )شخيقة التجدئة الشرفية( لمسقياس(: 4 .4ججول )

 البعج  #
 التجدئة الشرفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط عجد الفقخات
 السرحح

القيسة االحتسالية 
(Sig). 

 0.000* 0.893 0.806 27 نسػ ما بعج الرجمة .0

 ( 05.0االرتياط داس إحرائ ا  يشد مدتؾب داللة  

 Spearman  وق سة معامل االرتياط السعدس )سي رمان براون  )0.806االرتياط تداوب )

Brown( تكؾن الياح ة قد تأكدت مؽ فدا وثيات   وأب ق سة مرت عة  ونللػ 0.893  تداوب
استيانة الدراسة  مسا مجعميا يمى ثقة تامة برحة السق اس  وفالح تو لتحم ل الشتائ   وا اابة 
يؽ أسئمة الدراسة  والتيار فرر اتيا  ملؾن السق اس في فؾرتو الشيائ ة كسا ىي في السمحج 

 قابمة لمتؾزرع.  0)

 :مقياس معشى الحياة -ثانيًا:

 :شخيقة إعجاد السقياس 

 .إيداد السق اس في فؾرتو ادول ة -

االطال  يمى الدراسات الدابقة الستعمقة بسعشى الح اة  وأبعادىا ونعض السقال ، السعدة  -
 عع الياح ة يمى يدة مقال ، مشيا:مشيا  ح ك اطم واالست ادةمديقا  

 . 206م  ص0202 مق اس معشى الح اة )ير ؾر  .0
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 .ت  ب   اليرررة )ييد التؾاب ا ياقةمق اس لؾاش السعشى للوى  .0
  .344م  ص0202 )ادب ض  مق اس معشى الح اة لدى الذياب .7
 The Meaning in Life (Stegar et al, 2006). مق اس معشى الح اة ..

Questionnaire 
 & The purpose in Life Test (Crumbaughمق اس أىداع الح اة  .0

Maholick, 1964.   

 .تحدلد أبعاد معشى الح اة 
 فقرة. ح ك أيظع الياح ة 35ح ك اتتسمع في فؾرتيا ادول ة يمى ) :نياغة الفقخات  

 وزنا  مدراا  ثالث ا  لكل فقرة مؽ فقرات االستيانة.

 ابعاد رئ د ة وىي : 0فقرة مؾزي ؽ يمى  70لتكؾن مؽ  ونف السقياس:

 فقرات. 3ورتكؾن مؽ  بعج الخضا الػجػدي: .0

 فقرات. 3ورتكؾن مؽ  بعج الثخاء الػجػدي: .0

 فقرات. 0ورتكؾن مؽ  بعج أىجاف الحياة: .7

 فقرات. 0ورتكؾن مؽ  بعج القمق الػجػدي:  ..

 فقرات. 3ورتكؾن مؽ  :واأللعبعج السعاناة  .0

 .وأيظ ع وزنا  مدراا  ثالث ا  لكل فقرة مؽ فقرات االستيانة 
 ل السحلس ؽ.إيداد السق اس في فؾرتو ادول ة وتحل سو مؽ قي 

 السق اس في فؾرتو الشيائ ة وتظي قو يمى ي شة الدراسة. إيداد 

 نجق وثبات مقياس معشى الحياة:

 نجق السقياس:    

بإاراشات الردا وال يات لمسق اس وقد تؼ التأكد مؽ فدا فقرات قامع الياح ة بتقش ؽ 
 االلتيار بظررقت ؽ :

يدد كسا ذكرت الياح ة سابقا  ح ك أفيحع أواًل: الرجق الطاىخي لألداة )نجق السحكسيغ( : 
 .  2.  بدس مؽ )70معشى الح اة) فقرات مق اس
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 نجق االتداق الجاخمي لفقخات السقياس: -ثانيًا:

تؼ حداب االتداا الدالمي ل قرات االستي ان يمى ي شة الدراسة االستظالي ة اليالم 
  طالية  وذلػ بحداب معامالت االرتياط ب ؽ كل فقرة والدراة الكم ة لمسجاس 30حجسيا )
 التابعة لو.

  لي ؽ معامالت االرتياط ب ؽ كل فقرة مؽ فقرات اليعد والدراة الكم ة لميعد 4.10ادوس )
   ح ك 0.05اللب تتيع لو  واللب لي ؽ أن معامالت االرتياط السي شة دالة يشد مدتؾى داللة )

   ونللػ تعتير فقرات استيانة ادولى فادقة لسا 0.05مدتؾى الداللة لكل فقرة اقل مؽ )إن 
 ورعع لق اسو.

 معامل االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات البعج والجرجة (: 4 .5ججول )
 الكمية لمبعج الحي تتبع لو

 معامل م
 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 معامل م

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 معامل م

 االرتباط

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 
 0.000* 24302 .00 0.000* 24000 .07 الخضا الػجػدي

1. 0.533 *0.001 0.. 24700 *0.021 00. 24.40 *0.005 

 0.000* 24302 .03 أىجاف الحياة 0.008* 0.477 2.

3. 0.552 *0.002 00. 24.00 *0.023 00. 24027 *0.005 

 السعاناة وااللع 0.000* 240.7 .00 0.011* 0.456 .4

5. 0.606 *0.000 03. 240.0 *0.000 04. 24370 *0.000 

0. 0.589 *0.001 00. 24400 *0.000 72. 24300 *0.000 

3. 0.459 *0.011 04. 2473. *0.042 70. 240.3 *0.000 

 0.000* 24307 .70 0.004* 24023 .02 الثخاء الػجػدي

0. 0.648 *0.000 00. .0. *0.020 77. 24..0 *0.014 

4. 0.643 *0.000 00. 24.00 *0.012 7.. 24770 *0.034 

 0.000* 24007 .70 القمق الػجػدي 0.000* 0.614 .02

00. 0.525 *0.001 07. 24003 *0.001 
 

00. 0.474 *0.003 0.. 24004 *0.001 
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 نجق االتداق البشائي: -ثانيًا:

  لي ؽ معامالت االرتياط ب ؽ الدراة الكم ة لكل بعد مؽ ادبعاد مع الدراة 4.11ادوس )
الكم ة ل قرات السق اس كلل واللب لي ؽ أن معامالت االرتياط السي شة دالة يشد مدتؾى داللة 

   ونللػ تعتير مجاالت السق اس 0.05)    ح ك إن مدتؾى الداللة لكل فقرة اقل مؽ0.05)
 فادقة لسا ورعع لق اسو.

 معامل االرتباط بيغ كل بعج مغ أبعاد السقياس (: 4 .6ججول )
 :مع الجرجة الكمية لمسقياس

 معامل االرتباط البعج  #
القيسة االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 24300 الخضا الػجػدي .0

 0.000* 0.787 الثخاء الػجػدي .0

 0.000* 0.874 أىجاف الحياة  .7

 0.000* 0.542 القمق الػجػدي ..

 0.000* 0.834 السعاناة وااللع .0

  05.0االرتياط داس إحرائ ا  يشد مدتؾب داللة ) *

 ثبات فقخات السقياس. -ثالثًا:

أما ثيات أداة الدراسة ف عشاي التأكاد ماؽ أن ا ااباة ساتكؾن واحادة تقررياا لاؾ تكارر تظي قياا 
الياح اااة  ت . وقاااد أاااار 430م  ص0440 )العدااااع مختم اااة يماااى ادتاااخاص ذاتياااؼ فاااي أوقاااات 

لظااؾات ال يااات يمااى الع شااة االسااتظالي ة ن داايا بظااررقت ؽ ىسااا: معاماال أل ااا كرونياااخ و طررقااة 
 .التجمئة الشر  ة

 :Cronbach's Alphaشخيقة ألفا كخونباخ  .7

استخدم الياح ة طررقة أل ا كرونياخ لق اس ثيات السق اس  كظررقة أولى لق اس ال يات وقد 
   أن معامالت ال يات مرت عة.4.12لي ؽ ادوس )
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 :كخونباخ( لمسقياسمعامل الثبات ) شخيقة ألفا (: 4 .7ججول )
 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات البعج #

 0.744 7 الخضا الػجػدي .0

 0.776 7 الثخاء الػجػدي .0
 0.813 8 أىجاف الحياة .7
 0.764 6 القمق الػجػدي ..
 0.759 7 السعاناة وااللع .0

 0.76 35 الجرجة الكمية لمسقياس

  24007 -..243أن ق سة معامل ال يات تتراوح ما ب ؽ )  4.12)لتزح مؽ الجدوس 
  وىلا لدس يمى أن السق اس تتستع بدراة يال ة مؽ ال يات 2430ومعامل ال يات الكمي تداوب )

 .تظسئؽ الياح ة إلى تظي قيا يمى ي شة الدراسة
 :Split-Half Coefficientشخيقة التجدئة الشرفية  .1

 ؽ معدس ادسئمة ال ردمة الرتية ومعدس ادسئمة الموا ة تؼ إمجاد معامل ارتياط ب رسؾن ب
الرتية لكل بعد وقد تؼ ترح ح معامالت االرتياط باستخدام معامل ارتياط سي رمان براون 

   حدب السعادلة التال ة:Spearman-Brown Coefficientلمترح ح ) 

معامل ال يات = 
1

2

ر

 والجدوس التالي لي ؽ الشتائ :ح ك ر معامل االرتياط ر

 :معامل الثبات )شخيقة التجدئة الشرفية( لمسقياس(: 4 .8ججول )

 البعج #
 التجدئة الشرفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط عجد الفقخات
 السرحح

القيسة االحتسالية 
(Sig). 

 0.000* 0.803 0.672 7 الخضا الػجػدي .0

 0.000* 0.880 0.787 7 الثخاء الػجػدي .0

 0.000* 0.831 0.711 8 أىجاف الحياة .7

 0.000* 0.817 0.691 6 القمق الػجػدي ..

 0.000* 0.809 0.679 7 السعاناة وااللع .0

 0.000* 0.850 1.718 35 الجرجة الكمية لمسقياس

  05.0داللة )االرتياط داس إحرائ ا  يشد مدتؾب  
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  أن ق سااة معاماال االرتياااط السعاادس 4.13) وارااح مااؽ الشتااائ  السؾرااحة فااي ااادوس
  مرت اع وداس إحراائ  ا  وناللػ ملاؾن السق ااس Spearman Brown)سي رمان باراون  )

قابل لمتؾزرع  ونللػ تكؾن الياح ة قاد تأكادت   0في فؾرتو الشيائ ة كسا ىي في السمحج )
الدراساة  مساا مجعماو يماى ثقاة تاماة براحة السق ااس  وفاالح تو  أدواتمؽ فدا وثياات 

 .لتحم ل الشتائ   وا اابة يؽ أسئمة الدراسة  والتيار فرر اتيا

 :مقياس التػافق الدواجي -:لثاً ثا

 :شخيقة إعجاد السقياس 

  ادول ةإيداد السق اس في فؾرتو. 

  االطال  يمى الدراسات الدابقة الستعمقة بالتؾافج الموااي  وأبعادىا ونعض السقال ، السعدة
 عع الياح ة يمى يدة مقال ، مشيا:مديقا  واالست ادة مشيا  ح ك اطم

 ييد الد د تعررب )دمحم  (Locke & Wallaca)مق اس التؾافج الموااي السخترر إيداد  -0

 في الدراسات استخداما   الموااي التؾافج في السقال ، أك ر مؽ ورعدم  0440  الرحسؽ

 . م0440 الرحسؽ  ييد الد د دمحم) .اداشي ة
 م .0220 ملي  وائل (إيداد الموااي التؾافج استيانة -0

 م .0220الحد ؽ   أسساش  (إيداد الموااي التؾافج مق اس -7

 م .0220المدية   إمسان (إيداد الموااي التؾافج استيانة -.

 م .0403 الدسؾقي  راورة (إيداد الموااي التؾافج مق اس -0

 فقرة. ح ك أيظع الياح ة 73ح ك اتتسمع في فؾرتيا ادول ة يمى ) :نياغة الفقخات  
 وزنا  مدراا  لساس ا  لكل فقرة مؽ فقرات االستيانة.

 .إيداد السق اس في فؾرتو ادول ة وتحل سو مؽ قيل السحلس ؽ 

 السق اس في فؾرتو الشيائ ة وتظي قو يمى ي شة الدراسة. إيداد 

 .يسل التيار الردا وال يات لألداة 
 نجق وثبات مقياس التػافق الدواجي:

 أوال: نجق السقياس:

 تأكد مؽ فدا أداة الدراسة بظررقت ؽ:بال قامع الياح ة
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يدد كسا ذكرت الياح ة سابقا  ح ك أفيحع : الرجق الطاىخي لألداة )نجق السحكسيغ(  :أواًل 
 . ..  بدس )73)التؾافج الموااي  فقرات مق اس

 نجق االتداق الجاخمي لفقخات السقياس:ثانيًا: 

تؼ حداب االتداا الدالمي ل قرات االستي ان يمى ي شة الدراسة االستظالي ة اليالم 
قرة والدراة الكم ة لمسجاس   طالية  وذلػ بحداب معامالت االرتياط ب ؽ كل ف30حجسيا )
 التابعة لو.

  لي ؽ معامالت االرتياط ب ؽ كل فقرة مؽ فقرات اليعد والدراة الكم ة لميعد 4.14) ادوس
   ح ك 0.05اللب تتيع لو  واللب لي ؽ أن معامالت االرتياط السي شة دالة يشد مدتؾى داللة )

تعتير فقرات استيانة ادولى فادقة لسا   ونللػ  0.05إن مدتؾى الداللة لكل فقرة اقل مؽ )
 ورعع لق اسو.

 :معامل االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات البعج والجرجة الكمية لمبعج الحي تتبع لو(: 4 .9ججول )

 

 معامل م
 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 معامل م

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
 معامل م

 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 
1. 0.812 *0.000 0.. 24300 *0.000 03. 24037 *0.000 

2. 0.627 *0.000 00. 24004 *0.000 00. 24033 *0.000 

3. 0.693 *0.048 00. 24027 *0.000 04. 24032 *0.001 

.. 0.600 *0.003 03. 24034 *0.000 72. 24033 *0.001 

0. 0.630 *0.000 00. 24370 *0.000 70. 2432. *0.000 

0. 0.719 *0.000 04. 24070 *0.002 70. 240.3 *0.002 

3. 0.646 *0.000 02. 0.725 *0.000 77. 2430. *0.000 

0. 0.387 *0.035 00. 0.760 *0.000 7.. 24340 *0.000 

4. 0.852 *0.000 00. 0.819 *0.000 70. 24347 *0.000 

02. 0.691 *0.000 07. 0.872 *0.000 70. 24007 *0.000 

00. 0.734 *0.000 0.. 0.588 *0.001 73. 24300 *0.000 

00. 0.804 *0.000 00. 0.446 *0.013 
 

07. 0.699 *0.000 00. 0.444 *0.014 
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 :سقياسثبات فقخات ال -:ثالثاً 

أما ثيات أداة الدراسة ف عشاي التأكاد ماؽ أن ا ااباة ساتكؾن واحادة تقررياا لاؾ تكارر تظي قياا 
الياح اة لظاؾات  أاارت . وقاد 430: 1995)العداع  مختم ة يمى ادتخاص ذاتيؼ في أوقات 

طررقااة التجمئااة ال يااات يمااى الع شااة االسااتظالي ة ن داايا بظااررقت ؽ ىسااا: معاماال أل ااا كرونياااخ و 
 الشر  ة.

 :Cronbach's Alpha شخيقة ألفا كخونباخ .0

كظررقة أولى لق اس ال يات  أل ا كرونياخ لق اس ثيات السق اسالياح ة طررقة  عاستخدم
   أن معامالت ال يات مرت عة.4.15) ادوسوقد لي ؽ 

 :( لمسقياست ) شخيقة ألفا كخونباخمعامل الثبا(: 4 .10ججول )

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات البعج  #

 0.93 37 التػافق الدواجي 0

  وىلا لدس يمى أن السق اس لتستع 2447وقد تي ؽ أن ق سة معامل ال يات الكمي تداوب )
 .بدراة يال ة مؽ ال يات تظسئؽ الياح ة إلى تظي قو يمى ي شة الدراسة

 Split-Half Coefficientشخيقة التجدئة الشرفية  .7

وقد تؼ إمجاد معامل ارتياط ب رسؾن ب ؽ معدس ادسئمة ال ردمة الرتية ومعدس ادسئمة 
وقد  تؼ ترح ح معامالت االرتياط باستخدام معامل ارتياط سي رمان  الموا ة  الرتية لكل بعد

   حدب السعادلة  التال ة:Spearman-Brown Coefficientبراون لمترح ح ) 

معامل ال يات = 
1

2

ر

 ومؽ الشتائ  السؾرحة تي ؽ أن ق سة معامل  ح ك ر معامل االرتياط ر

 :)شخيقة التجدئة الشرفية( لمسقياسمعامل الثبات (: 4 .11ججول )

 البعج  #
 التجدئة الشرفية

معامل االرتباط  االرتباطمعامل  عجد الفقخات
 السرحح

القيسة االحتسالية 
(Sig). 

 0.000* 0.92 0.86 37 التػافق الدواجى .0

 ( 05.0االرتياط داس إحرائ ا  يشد مدتؾب داللة  
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 Spearman  وق سة معامل االرتياط السعدس )سي رمان براون  )0.86تداوب ) االرتياط

Brown( وأب ق سة مرت عة  ونللػ تكؾن الياح ة قد تأكدت مؽ فدا وثيات   0.92   تداوب
استيانة الدراسة  مسا مجعميا يمى ثقة تامة برحة السق اس  وفالح تو لتحم ل الشتائ   وا اابة 
يؽ أسئمة الدراسة  والتيار فرر اتيا  ملؾن السق اس في فؾرتو الشيائ ة كسا ىي في السمحج 

 قابمة لمتؾزرع.  0)

 :لجات اإلحرائية السدتخجمة في الجراسةالسعا

 Statistical" تؼ ت ررم وتحم ل االستيانة مؽ لالس برنام  التحم ل ا حرائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS)" . 
 :تع استخجام األدوات اإلحرائية اآلتية

الشدب السئؾرة  والتكرارات  والؾزن الشديي: مدتخدم ىلا ادمر بذلل أساسي د راض  -
 .معرفة تكرار فئات متغ ر ما  ورتؼ االست ادة مشيا في وفف ي شة الدراسة السيحؾثة

وكللػ التيار التجمئة الشر  ة؛ لسعرفة   (Cronbach's Alpha)التيار أل ا كرونياخ  -
 .االستيانةثيات فقرات 

؛ لق اس دراة االرتياط  (Pearson Correlation Coefficient)مل ارتياط ب رسؾن معا -
ورقؾم ىلا االلتيار يمى دراسة العالقة ب ؽ متغ ررؽ  وقد تؼ استخدامو لحداب االتداا 

 .الدالمي  والردا اليشائي لالستيانة  والعالقة ب ؽ الستغ رات

لسعرفة ما إذا كان متؾسم دراة االستجابة قد  (T-Test) في حالة ي شة واحدة  T التيار -
وفل إلى الدراة الستؾسظة السعتسدة لمسق اس  أم زاد أو قل يؽ ذلػ  ولقد تؼ استخدامو 

 .لمتأكد مؽ داللة الستؾسم لكل فقرة مؽ فقرات االستيانة 

لسعرفة ما إذا كان   (Independent Samples T-Test)في حالة ي شت ؽ  T التيار  -
 .وقات ذات داللة إحرائ ة ب ؽ مجسؾيت ؽ مؽ الي انات السدتقمةىشاك فر 

  ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)التيار تحم ل التيالؽ ادحادب -
لسعرفة ما إذا كان ىشاك فروقات ذات داللة إحرائ ة ب ؽ ثالث مجسؾيات  أو أك ر مؽ 

 .الي انات

 التيار ت  و لمسقارنات ال شائ ة. -
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 لجراسة:إجخاءات ا

 :ئمتيا  تؼ اتيا  الخظؾات التال ةلتحق ج أىداع الدراسة وا اابة يؽ أس

بعد االطال  يمى اددب الترنؾب الستعمج بسؾرؾ  الدراسة في بعض الكتب والدارسات 
 وادبحاث الترنؾرة والدوررات  ورتس ل الجانب الشغرب في الخظؾات التال ة:

الدراسة نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة  كتابة ا طار الشغرب الخاص بستغ رات .1
 والتؾافج الموااي.

 يرض الدراسات الدابقة ذات العالقة بسذلمة اليحك. .2

  التيار معشى الح اة  )التيار نسؾ ما بعد الردمة دراسةقامع الياح ة بإيداد أدوات ال .3
 التيار التؾافج الموااي.

 تؼ مرااعة وتشق ح أداتي الدراسة مؽ قيل السذرع. .4

 الدراسة يمى مجسؾية مؽ السحلس ؽ. واتيرض أد .5

 إاراش التعدمالت السشاسية كسا لراىا الدادة السحلس ؽ. .6

تؾايع الياح ة إلى يسادة كم ة الترن ة في الجامعة لمحرؾس يمى كتاب رسسي  لمتؾاو  .7
 إلى الجيات السخترة لمحرؾس يمى مجتسع الدراسة.

الستموا ؽ مؽ الجشد ؽ مؽ لالس الؾفؾس لع شة الدراسة وىؼ مررى الدرطان  .8
دورام قدؼ ا  ادورام والدم في مدتذ ى الذ اش قدؼتذ  ات وزارة الرحة ال مدظ ش ة )مد

دورام والدم في مدتذ ى ادوروني  والجسع ات   قدؼ اوالدم في مدتذ ى الرنت دي
   اسع ة بدسة أمل لسررى الدرطان . ة العؾن وادمل لسررزات الدرطاناسع)

  مررض 72 ار ي شة الدراسة االستظالي ة بظررقة قردمة يذؾائ ة  ونمم يددىا )الت  .9
 وتظي ج التياررؽ الردا وال يات يم يسا. الستموا ؽ ومررزة مؽ مررى الدرطان

الع شة ال عم ة  أفرادتظي ج أدوات الدراسة يمى بعد االنتياش مؽ الع شة االستظالي ة   تؼ  .10
بعد أن تؼ تؾر ح ىدع  وذلػ  رزة سرطان   مررض ومر 003واليالم يددىؼ )

 الدراسة.

  في رؾش ومشاقذتيا رفد الشتائ  ومعالجتيا إحرائ  ا وتحم ميا وت د رىاقامع الياح ة ب .11
 .ا طار الشغرب والدراسات الدابقة

 تقدمؼ السقترحات والتؾف ات في رؾش الشتائ . .12
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 الرعػبات التي واجيت الباحثة أثشاء تصبيق أدوات الجراسة:

    واايع الياح ة فعؾنة في الؾفؾس لع شة الدراسة )ي شة مررى الدرطان الستموا ؽ
 يدلدة وطؾرمة. إاراشاتبعد  إالح ك أن وزارة الرحة لؼ تؾافج 

  انتغار الياح ة وقع طؾرل حتى  إلىتعب السررى أثشاش السجيش لمسدتذ  ات مسا أدى
 .اكتسمع الع شة

  أ مب الحاالت ال تأتي بش ديا لمسدتذ  ات ح ك تقؾم بإرساس أحد ن ابة يشيا دلل الدواش مؽ
 انتغار وقع أطؾس في فترة التظي ج. إلىالسدتذ ى مسا ارظر الياح ة 

  ي شة مررى  :الياح ة فعؾنة كي رة في الؾفؾس لمعدد السظمؾب مؽ ي شة الدراسةواايع(
ستيدفع قدؼ ادورام والدم في مدتذ  ات وزارة الرحة الدرطان الستموا ؽ   ح ك أنيا ا

مؤسدة العؾن وادمل ))الذ اش  ادوروني  الرنت دي   والعدلد مؽ السؤسدات م ل: 
 لسررزات الدرطان  مؤسدة بدسة أمل لسررى الدرطان .

 .ىشاك بعض الحاالت التي رفزع تعيئة االستيانة  وىلا تدّيب في تقم ص حجؼ الع شة 

 إلىكذف لسررى الدرطان لاص ب ئة الستموا ؽ لدى وزارة الرحة أدى  يدم واؾد 
استغراا وقع وايد أطؾس لمتعرع يمى السررى أوال  ومؽ ثؼ معرفة الحالة االاتساي ة لو 

 .وتعيئة االستيانات معيؼ

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 الفرل الخامذ .5
 نتائـج الجراسـة ومشاقذتيـا وتفديخىـا
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 وتفديخاتيا الجراسة نتائج: الخامذ الفرل
 :مقجمة

لتزسؽ ىلا ال رل يررا  لشتائ  الدراسة  وذلػ مؽ لالس ا اابة يؽ أسئمة الدراسة 
نسػ ما بعج الرجمة ومعشى الحياة وعالقتيسا   بيدع التعرع يمى "شتائ الواستعراض أبرز 

 ة.في رؾش الستغ رات الدمسؾ راف ، "الدواجي لجى مخضى الدخشان في قصاع غدةبالتػافق 

للا تؼ إاراش السعالجات ا حرائ ة لمي انات الستجسعة مؽ مق اس الدراسة  إذ تؼ استخدام 
 Statistical Package for the Social"برنام  الرزم ا حرائ ة لمدراسات االاتساي ة" 

Sciences (SPSS)" وف سا لمي ت ر ال  ليا:   لمحرؾس يمى نتائ  الدراسة 

 أواًل: أسئمة الجراسة:

 ؟  ما مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان الدؤال األول: 
والؾزن واالنحراع السع ارب ولإلاابة يمى ىلا التداؤس  تؼ احتداب الستؾسم الحدابي 

 التالي: وكانع الشتائ  كسع ىي مي شة في الجدوسالشديي 
الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة االحتسالية لسقياس مدتػى نسػ ما بعج الرجمة (: 5 .1ججول )

 :لجى مخضى الدخشان

 
 الستػسط

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 

 الشدبي
 قيسة االختبار

(t) 

 440.0 044.2 24300 47.51 لسقياس نسػ ما بعج الرجمةالجرجة الكمية 

 . 1.96" تداوب 000ودراة حررة " 0.05الجدول ة يشد مدتؾى داللة  t* ق سة 
 

  أن الستؾسم الحدابي لمدراة الكم ة لسق اس مدتؾى نسؾ 5.1) جدوسورتزح مؽ لالس ال
مسا لدلل يمى أن مدتؾى نسؾ  % 044.2أب بؾزن نديي قدره 47400ما بعد الردمة مداوب 

ونالتالي لمرد مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة زرادة  إحرائ ا  كان داال  مرت ع و ما بعد الردمة 
  .7ىررة يؽ الستؾسم االفتراري )اؾ 

الؾاز  الدلشي لدى ال رد السدمؼ بأن ما مر ب ال رد إنسا ىؾ نات   وتعدو الباحثة ذلظ إلى
ىؾ ل ر وىلا ما أكده الرسؾس  ندانلإل محدث بأن كل ما وإمسانويؽ ابتالش مؽ رب العالس ؽ 
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لُو َل ر  َيَجي ا دمِر السؤمِؽ ِإنَّ أْمَره ُكمَُّو " قاس رسؾُس هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: فمى هللا وسمؼ في الحدلك الذررف
رَّاُش َفيَر ول َ، ذلَػ دَحٍد إال لمُسْؤمِؽ ِإْن أَفابتُو َسرَّاُش َتَلَر فكانْع َل ر ا لُو وإْن أَفابتُو َر 

 ". رواُه ُمْدِمؼ .فكانْع َل ر ا لوُ 

بؾيد هللا لو ونذر الرابررؽ وىلا ما أكده رب العمة في  ال ردمسان إ إلىلراع ذلػ وكللػ 
َغ اأَلَمَػاِل  [000: اليقرة]كتابو العمرم في  َغ اْلَخػِف َواْلُجػِع َوَنْقٍز مِّ َوَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء مِّ

اِبِخيغَ  ِخ الرَّ   فالرير يمى السحشة ابتغاش لؾاو هللا تعالى ىؾ بحد ذاتو َواألنُفِذ َوالثََّسَخاِت َوَبذِّ
ا الجانب االاتسايي نسؾ لمردمة  وتغ ر ا مجاب ة مظرأ يمى ال رد بعد االبتالش   وال نيسل أمز 

ا مدى ثقة ال رد بش دو ومدى اكتذافو  وحجؼ الديؼ والسداندة السقدم مؽ السح ظ ؽ لم رد  وأمز 
 ومعرفتو لقدراتو ا مجاب ة.

بأن السرائب واالبتالشات مؽ هللا مرير مق شا  لؤمؽ اللب أن ال رد السدمؼ  :وتخى الباحثة
 إمجابيس شعل، بذلل  بأن لؤار يمى ألؼ لتألسو فإن ذلػأمزا  السررض اللب لؤمؽ ورحتدب و 
 .لالبتالشاتول ر قدوة لشا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في الرير والتحسل  يمى ح اتو

 ادت الياح ة أن الذعب ال مدظ شيمؽ لالس احتكاك الياح ة بالع شة بذلل مياتر و و 
يام ا ال تػ أنو أفيح  02الك  ر الك  ر مشل أك ر مؽ  اللب يافر ويانى الرابر السحتدب

  فالسرض تيش مؽ ىله االبتالشاتلدمو الجمد والرير يمى م ل ىله ادزمات والسرائب  
 .اذا فير واحتدب   ورؤار يم ومؽ هللابأن مرابو ميسا يغؼ فيؾ فالسررض مؤمؽ 

الت كانع تحتدب أمرىا هلل الك  ر مؽ الحا والحغع الياح ة أثشاش تظي ج أدوات الدراسة
مرددة ييارات: " ما لشا في الجشة أيغؼ بل  ر   الحسد هلل يمى كل حاس  أسأس هللا أن معؾرشا 
يمى كل واع وألؼ تألسشاه  وىشاك الك  ر مؽ الحاالت ر ؼ ادلؼ لؼ ت ارا اليدسة ت اىيا"  فيله 

  وك  ر مؽ ىؤالش السررى الردمةالعيارات ا مجاب ة تعتير بحد ذاتيا ىي تظؾر لشسؾ ما بعد 
مل رون الحسد وتلر هللا يمى ما ابتالىؼ   ورقؾس بعزيؼ " ت اق د هللا رحسة"  ونعزيؼ كان 
مل ر مؽ االستغ ار والتدي ح والدياش والرالة كل ىله ادمؾر مؽ العؾامل التي تترك أثارا  

 امجاب ة لدليؼ. 

 أدوات الدراسة معيؼ.ليعض الحاالت التي قسع بتظي ج ومؽ القرص 
  يام ا  تابة فغ رة بالعسر مرابة بدرطان ال دب مشل  32الد دة )م. ن  ليمم مؽ العسر

أط اس  في اليدامة ت اائع بسرريا وحمنع ك  را   لكؽ ما قالتو يمى لدانيا  3 سشة  لدليا
ع أن سشدىا وقال إمجاب ا  أنيا لؼ ترد االستدالم فقد أرادت أن تتحدى السرض وأعيرت تغ را  
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  ثؼ زوايا وأبشائيا  ح ك أنيا تتمقى الديؼ الكي ر مؽ زوايا ال أوال   في الح اة هللا يمو
ح ك أنيا قالع أنو لؼ لتغ ر يم يا بل ىؾ مؽ مريرني بديسو السدتسر لي وتقؾس أنو زاد 
باىتسامو بي فذعرت بتحدؽ كي ر في ح اتي  ىله الحالة مؽ أك ر الحاالت التي أعيرت 

رات إمجاب ة لمردمة  ح ك أنيا لؼ تشقظع يؽ مسارسة ىؾاماتيا والشذاطات التي تحييا تغ 
بل أفيحع تذارك في الح اة االاتساي ة بذلل كي ر  كللػ أفيح لتردد بذلل كي ر يمى 
الشدوات والسدااد ودائسا  تخرج لمترف و يؽ ن ديا مع زوايا وأبشائيا وىي لؼ تدتدمؼ 

ابتالش مؽ هللا لي فدأفير يم و ولؽ أسمب راحتي ب دب  ن كان ىلاألمسرض وتقؾس 
 وأر عيا بالت ك ر بالسرض.

يمى لدان الد دة: "ميسا واايع مؽ االبتالشات سأفير وأحدب دن هللا بذر الرابررؽ 
بادار الكي ر  وأرافع رنسا أكؾن أفيع بالسرض لكشي لدع ياامة ولؼ أفقد ح اتي بعد 

أتابع مسارسة ح اتي وسأىتؼ بمواي وأط الي  وسأىتؼ أك ر في أمؾر فالظررج ال لماس طؾرال   س
 دلشي  كسا سأتارك في السشاسيات والسجال، االاتساي ة والعائم ة وسأمارس ىؾاماتي الس زمة".

الرؤرة ا سالم ة لإلندان  ( الحي يقػل بأن1 :7100 ويتفق ىحا مع دراسة )العبادسة،
  إنيا رؤرة تسمػ ا اابة يمى ادسئمة مشاسيا  ل يؼ ا ندانتزع أساسا  بخرائريا الستس مة  

ال مد  ة الرئ دة في الؾاؾد ا نداني  ومشيا تشظمج الترؾرات ال ري ة وال انؾرة  وفج مشغؾمة 
متدقة ب ؽ ميادئ وم اى ؼ ومرتكمات  وت د رات لغؾاىر امئ ة وفري ة  تخص مدألة أو مذلمة 

 .ما

أبؾ )ودراسة   2015  أنؾر وآلررؽ)وات قع ىله الشتائ  مع بعض الدراسات  كدراسة 
 ما بعد الردمة لدى ي شة الدراسة.لشسؾ     التي أعيرت واؾد مدتؾى متؾسم.020  القسران

التي أعيرت أن العدلد مؽ السررى طؾروا (sawyer & other, 2010) ة كللػ دراس
 نسؾ ما بعد الردمة.
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 معشى الحياة لجى مخضى الدخشان ؟ما مدتػى  الدؤال الثاني:
يي لمسجاالت ولإلاابة يمى ىلا التداؤس  تؼ احتداب الستؾسم الحدابي والؾزن الشد

 وترت ييا تيعا  لللػ
 سالية ألبعاد مدتػى معشى الحياةاالحتالستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة (: 5 .2ججول )

 أبعاد معشى الحياة
 الستػسط

 الحدابي
 قيسة االختبار

(t) 

االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 

 الشدبي
 التختيب

 0 03477 24.02 004027 0400 الخضا الػجػدي

 0 30422 24.32 024030 .047 الثخاء الػجػدي

 7 0.422 24.00 004340 0400 الحياةأىجاف 

 0 40477 24037 044027 .043 الػجػدي القمق

 . 00477 24.74 0.4023 ..04 السعاناة وااللع

  0.422 247.4 004200 0400 الجرجة الكمية ألبعاد معشى الحياة

 . 1.96" تداوب 315ودراة حررة " 0.05الجدول ة يشد مدتؾى داللة  t* ق سة 
  أن الدراة الكم ة لسق اس مدتؾى معشى الح اة كلل فقد 5.2) جدوسورتزح مؽ لالس ال

مسا لدلل يمى أن مدتؾى معشى الح اة   %  0.422حرمع يمى متؾسم حدابي نديي قدره )
ىررة يؽ ونالتالي لمرد مدتؾى معشى الح اة زرادة اؾ  إحرائ ا  لدى مررى الدرطان كان داال  

  .0الستؾسم االفتراري )
 ى الحياة كانت عمى التالي:تختيب أبعاد مدتػى معش

  مسا مذ ر يمى 40477حرل يمى السرتية ادولى بؾزن نديي قدره )%: القمق الػجػدي .0
 .أنو ااش بدراة كي رة

  مسا مذ ر يمى 03477حرل يمى السرتية ال ان ة بؾزن نديي قدره )%: الخضا الػجػدي .7
 .أنو ااش بدراة كي رة

  مسا مذ ر يمى أنو 0.422بؾزن نديي قدره )% حرل يمى السرتية ال ال ة: أىجاف الحياة .1
 .ااش بدراة كي رة

  مسا مذ ر يمى 00477حرل يمى السرتية الرابعة بؾزن نديي قدره )%: واأللعالسعاناة  .4
 .أنو ااش بدراة كي رة
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  مسا مذ ر يمى 30422حرل يمى السرتية الخام، بؾزن نديي قدره )%الثخاء الػجػدي:  .5
 .أنو ااش بدراة كي رة

ارت ا  معشى الح اة لدى مررى الدرطان في قظا   مة بؾاؾد يدة يؾامل فدخ الباحثة ت
 أىسيا:

وترى الياح ة أن الؾاز  الدلشي لدى ال رد السدمؼ لو دور كي ر في ذلػ فمقد أكد هللا يم وال  -0
في   ر مؾرع مؽ القرآن أن ا ندان لمج لغامة في ىلا الكاؾن وقاد اساتشكر هللا يام واال 

َســــــا َخَمْقَشــــــاُكْع َعَبًثــــــا َوَأنَُّكــــــْع ِإَلْيَشــــــا اليمااااااى العي  اااااا ؽ بقؾلااااااو:     ُتْخَجُعــــــػنَ َأَفَحِدــــــْبُتْع َأنَّ
َوَمـا َخَمْقـُت اْلِجـغَّ َواإِلنـَذ   ورقرر يم وال تماػ الحلساة والغاماة بقؾلاو: 000 )السؤمشؾن:
  فاي معارض ت دا ره لياله ايماة أنياا 0400  وقد ذكار قظاب )00 )اللاررات: ِإالَّ ِلَيْعُبُجونِ 

اة اليذااار بااادون تحتاااؾب يماااى حق قاااة ىائماااة ماااؽ أراااخؼ الحقاااائج الكؾن اااة التاااي ال تداااتق ؼ ح ااا
إدراكيا واست قانيا سؾاش كانع ح اة فرد أو اساية وفي كل ادوقات والعرؾر ومؽ مدلؾالت 

 ىله الحق قة ما لمي:
ر يشيا فقد أبظل  -0 أن ىشاك  امة لؾاؾد ا ندان مؽ أداىا فقد حقج  امة واؾده ومؽ قرَّ

ىلا ما قرده  امة واؾده وأفيحع ح اتو فار ة مؽ القرد لاورة مؽ السعشى  ولعل 
 فرانكل 

7- (Viktor E. Frankel ح شسا وفف ما سساه "ال راغ الؾاؾدب" رسؽ طررقتو العالا ة  
السعروفة بالعالج بإح اش السعشى أو العالج بإح اش الروح  إذن ىله الغامة والؾع  ة حدب 

 ايمة ىي العيؾدمة هلل أب أن تدتق ؼ الح اة يمى أن ىشاك ييد لتعيد وإلو معيؾد.
و الباااد أن تكاااؾن معشاااى العياااادة أوساااع وأتاااسل ماااؽ مجااارد أداش السذااااير التعيدماااة فمااا ، أنااا -.

مظمؾنااا  أن مقزااي ا ناا، والجااؽ ح اااتيؼ فااي محاررااب فاامؾاتيؼ  ولكااؽ هللا كم يااؼ ألؾانااا  مااؽ 
الشذاط تدتغرا ح اتيؼ ومؽ ثؼ تريح الح اة والكؾن محراب فالة ح شسا لاؤدب كال إنداان 

ـي مرراة هللا  وماؽ ذلاػ قؾلاو تعاالى: ما يم و مؽ وااب ابتغاش  َوِإْذ َقـاَل َربُّـَظ ِلْمَسالِئَكـِة ِإنِّ
َماء َوَنْحــُغ ُنَدــبُِّح  َجاِعــٌل ِفــي اأَلْرِض َخِميَفــًة َقــاُلػْا َأَتْجَعــُل ِفيَيــا َمــغ ُيْفِدــُج ِفيَيــا َوَيْدــِفُظ الــجِّ

ــ ــاَل ِإنِّ ــَظ َق ُس َل ــجِّ ــُع َمــا اَل َتعْ ِبَحْســِجَك َوُنَق   فخالفااة هللا فااي ادرض 72 )اليقاارة: َمُســػنَ ي َأْعَم
يسل ىلا الكائؽ ا نداني وىي تقتزي ألؾانا  مؽ الشذاط الح ؾب في يسارة ادرض لتحق اج 

َوِإَلى َثُسػَد َأَخاُىْع َناِلًحا َقـاَل َيـا َقـْػِم اْعُبـُجوْا اََّ َمـا َلُكـع إرادة هللا في استخداميا وتشس تياا 
ـْغ ِإَلـٍو  ـَغ اأَلْرِض َواْسـَتْعَسَخُكْع ِفيَيـا َفاْسـَتْغِفُخوُه ُثـعَّ ُتػُبـػْا ِإَلْيـِو ِإنَّ َربِّـي مِّ َغْيـُخُه ُىـَػ َأنَذـَأُكع مِّ
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   أب كم كاااؼ بتعس رىاااا كساااا تقتزاااي الخالفاااة الق اااام يماااى تاااررعة 00 )ىاااؾد: َقِخيـــٌب مُِّجيـــبٌ 
 ؾس الكاااااااؾني العاااااااام هللا فاااااااي ادرض لتحق اااااااج الساااااااشي  ا لياااااااي الااااااالب لتشاساااااااج ماااااااع الشاااااااام

  .3-0م  ص0200 )العيادسة 

: ما أفيع يسر بؽ الخظاب رري هللا يشو قاس ورد في دلششا أن الخم  ة الراتد وأمزا   -0
 ورألع هلل يمّي ف يا ثالث نعؼ: بسر ية إال

 :أن هللا ىّؾنيا يمّي فمؼ مريشي بأيغؼ وىؾ قادر يمى ذلػ. األولى 

 مجعميا في دلشي وىؾ قادر يمى ذلػأن هللا اعميا في ُدن اب ولؼ  :والثانية. 

 72م  ص0402 اليغدادب ) أنو مأُاُرني بيا لؾم الق امة :والثالثة . 

اللب ح شا يمى الت اؤس واعل الت اؤس  ا سالميا مجابي الشابع مؽ دلششا الت ك ر   -0
  299م  ص.022 وحلر  )إبراى ؼ وىلا ما أكد يم وفسؽ ت اشس بالخ ر واده ييادة 

وإذا كان الت ك ر إمجابي انعل، ذلػ يمى االن عاس والدمؾك بظررقة إمجاب ة  ومعشى 
  أنو ا اابة يؽ يدة تداؤالت مشيا: 40م  ص0440 الح اة كسا أتار لو )فرانكل 

  وىلا ااة لعسم ة الت ك ر لإلاابة يشيالساذا أي ه؟ ومؽ أال ماذا؟ ولسؽ؟ وكميا بح
 ؾم معشى الح اة لدمو.مذلل م ي

مؽ  مع رأن  ا ندان  والتي مدتظ ع 0400 السرادر ال الثة التي أتار إل يا )فرانكل  -3
 لالليا يمى معشى لح اتو وىي:

وابتكارات ورسلؽ تحق قيا مؽ  إبداياتتعير يؽ ما معظ و ال رد لمعالؼ مؽ  القيع االبتكارية: - أ
أدوات الدراسة  إيدادحغع الياح ة في أثشاش لالس العسل ومسارسة اليؾامات والشذاطات. وال

أن مررى الدرطان وتحدلدا  الستموا ؽ مشيؼ ال شان ومشيؼ السدرس ومشيؼ الدكتؾر ومشيؼ 
رنة ب ع وكل ىؤالش تغير يشدىؼ ىؾامات ورذاركؾن بشذاطات يدلدة  فزال  يمى أنيؼ 

قؾتيؼ  وإبرازمشيؼ يمى تحق ج ذواتيؼ  إفرارمحاولؾن في ىله السرحمة مؽ السرض وادت 
ميس ؽ مؽ أبعاد معشى الح اة ويدم استدالميؼ لمسرض  ورسلؽ التعي ر يشيا في ُبعدلؽ 

 ىسا: ال راش الؾاؾدب وأىداع الح اة.
وتتزسؽ كل ما مسلؽ لإلندان أن مألله مؽ العالؼ مؽ لالس معامذتو  القيع الخبخاتية: - ب

مررى الدلش ة  الجسال ة  ال قاف ة. وت در الياح ة أن لمخيرات السختم ة االاتساي ة  
وديسا  ومداندة مؽ تررػ  اىتساما   إلىمحتااؾن في ىله السرحمة الدرطان الستموا ؽ 

أن ملؾنؾا مقيؾل ؽ ومحيؾن ؽ مسؽ حؾليؼ سؾاش في ادسرة أو مجسؾية ادفدقاش و  ح اتو  
ظاش  وأمزا  في ىله السرحمة مسا ملدييؼ ليرات ااتساي ة ورعظ يؼ معشى الحب والع



 

070 
 

أك ر وي ا  بالسخمون ال قافي والدلشي لمسجتسع مؽ حؾليؼ  ورسلؽ التعي ر يشيا في ؾن ملؾن
 ُبعد: الررا الؾاؾدب.

وتعير يؽ السؾقف اللب لتخله ا ندان إزاش معاناتو التي ال مسلؽ أن  القيع االتجاىية: - ج
ت در الياح ة أن طي عة السجتسع ال مدظ شي لتجشييا كالقدر أو السرض أو السؾت أو ادلؼ. و 

الستدلؽ اعمع مؽ التعامل مع ىله السؾاقف بظررقة إمجاب ة كالرير واالحتداب مسا ل رب 
القمج الؾاؾدب  )بالسعشى  ورسلؽ التعي ر يشيا في ُبعدلؽ ىسا:  مررى الدرطانح اة 

 . والسعاناة وادلؼ

 ات الدابقة  فقد تي ؽ أن الدراسة التقع مع دراسةونسقارنة الشت جة الحال ة مع نتائ  الدراس
 )زردان     ودراسة 2010)دمحم     ودراسة2008 )لؾسف     ودراسة2007 )ييدالخالج والش اس 

   2012    دراسة )الؾائمي 2011 )لؾخ     ودراسة2011 )الشسر والسررب     دراسة2010
  .2012 )ملاوب  ودراسة

 ؟ما مدتػى التػافق الدواجي لجى مخضى الدخشان الدؤال  الثالث:

تؼ احتداب الستؾسم الحدابي والؾزن الشديي لمسجاالت  ولإلاابة يمى ىلا التداؤس 
 وترت ييا تيعا  لللػ :

 لسقياس مدتػى التػافق الدواجية الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة االحتسالي :(5 .3ججول )

 
 الستػسط

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 الػزن 

 الشدبي

قيسة 
 االختبار

(t) 

القيسة 
االحتسالية 

Sig)) 

 0.000 004000 00422 24.30 74.2 الجرجة الكمية لسقياس التػافق الدواجي

 . 1.96" تداوب 000ودراة حررة " 0.05الجدول ة يشد مدتؾى داللة  t* ق سة 
  أن الستؾسم الحدابي لمدراة الكم ة لسق اس مدتؾى 5.3) جدوسورتزح مؽ لالس ال

%  مسا لدلل يمى أن مدتؾى التؾافج 00422أب بؾزن نديي قدره  74.2التؾافج الموااي مداوب 
الستؾسم ىررة يؽ ونالتالي لمرد التؾافج الموااي زرادة اؾ  إحرائ ا  المواي كان داال  

  .7االفتراري)
طي عااة إسااالمشا الحش ااف ح ااك اعاال لكاال مااؽ الااموا ؽ حقااؾا : وتعــدو الباحثــة ذلــظ إلــى

 الزااغؾطات فسااؽ أىااؼ مقؾمااات الاامواج ىااؾ القاادرة يمااى مؾاايااة ويما يؼ واايااات تجاااه بعزاايؼ

 التساساػ يؾامال تاؾفرت ف او إذا إال نااحاا   الامواج معتيار أن مسلاؽ وال   الح ااة وفاعؾنات
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 أك ار الاموا ؽ ب ؽ التؾافج أن الدراسات وقد ب شع . والعظاش ادلل يمي مقؾم المواجف. واالستسراررة

 ماؽ قادر أكيار لرااحيو مشيساا كال محسال بح اك والخحسة السػدةأىسيا : التال ة الحاالت في نجاحا

 آياتـو ومغ :تعاالى لقؾلو مرداقا الح اة ط مة ب شيسا الذاممة لتيادالنيا والرحسة الخالرة  السؾدة

  ورحســة مــػدة بيــشكع إلييــا وجعــل لتدــكشػا أزواجــا أنفدــكع مــغ لكــع خمــق أن
 بداشد الظيراناي ) ال لارحؼ لارحؼ ال ماؽ (وسامؼ يم او هللا فامى الرساؾس لقؾس وتحق قا    : 21) روم)ال

ومدااندة    وااو وطالقاة وكللػ حدؽ معاممة واىتسام واحترام تقدلر متيادس ب ؽ الموا ؽ فح ح.
ونسقارنة الشت جة الحال ة ماع نتاائ  الدراساات الداابقة   .ل مؽ الذررػ ل لر تحع كل الغروعك

    ودراساااااة2012 )دلياااااة     ودراساااااة2006 )ملاااااي  فقاااااد تيااااا ؽ أن الدراساااااة التقاااااع ماااااع دراساااااة
الدا دة )ن. م   ومؽ القرص التي تاىدتيا الياح ة أثشاش تظي ج أدوات الدراسة .  2009)اؾدة 

اا   متموااة حادل ا   ولا ، لادليا أط ااس لكشياا القاع الاديؼ والسدااندة ماؽ  29يمم مؽ العسر ت يام 
زوايا  فمؼ لتخمى يشيا فقالع المواة أنو محزر معيا دوما  لمعالج ورقؾم بعشالتيا واالىتسام بيا 

وىشااا ملسااؽ التؾافااج الموااااي فااي الرحسااة  شتاايوريالتيااا كظ اال فااغ ر ولااؼ مقراار معيااا فااي أب 
 والسؾدة ب ؽ الموا ؽ فللػ مؽ أىؼ مؤترات التؾافج الموااي.
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 ثانيًا: فخوض الجراسة

( بيغ 05.0ىل تػجج عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا عشج مدتػى داللة )الفخض األول: 
 التػافق الدواجي  لجى مخضى الدخشان.معشى الحياة و نسػ ما بعج الرجمة و 

 اؤس تؼ التحقج مؽ ال رض التالي:ولمتحقج مؽ ىلا التد
( بيغ نسػ ما بعج 05.0تػجج عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا عشج مدتػى داللة )"

 "لجى مخضى الدخشان.ومعشى الحياة الرجمة والتػافق الدواجي 
العالقة ب ؽ نسؾ ما بعد ولمتحقج مؽ ىلا ال رض تؼ استخدام معامل ب رسؾن لمتعرع يمى 

 .   5.4الردمة والتؾافج الموااي  لدى مررى الدرطان. فكانع الشتائ  حدب الجدوس )
 التػافق الدواجيمعشى الحياة و نتائج معامل " بيخسػن " لمعالقة بيغ نسػ ما بعج الرجمة و : (5 .4) ججول

 الرجمةنسػ ما بعج 

 التػافق الدواجي

 التقجيخات اإلحرائية السؤشخات اإلحرائية

314. معامل االرتباط
**

 

 000. .(Sig) القيسة االحتسالية

 معشى الحياة 
401. معامل االرتباط

**
 

 000. .(Sig) القيسة االحتسالية

 
 . 05.0معامل االرتياط داس يشد مدتؾى داللة ) *

  تي ؽ أن معامل االرتياط لمدراة الكم ة لسدتؾى 5.4الشتائ  السؾرحة في ادوس )مؽ 
السقابمة  (.Sig)  والق سة االحتسال ة .2470نسؾ ما بعد الردمة والتؾافج الموااي مداوب )

  20..2)ون ؽ معشى الح اة والتؾافج الموااي مداوب   24222تداوب ) "ب رسؾن" اللتيار
وىي أقل مؽ مدتؾى   24222"ب رسؾن" تداوب ) السقابمة اللتيار (.Sig)والق سة االحتسال ة 

 .   مسا لدلل يمى واؾد يالقة ارتياط ة ب شيسا وىي يالقة طردمة05.0الداللة )
  واؾد يالقة طردمة ذات داللة إحرائ ة ب ؽ 5.4تي ؽ الشتائ  السؾرحة في الجدوس )

التؾافج الموااي لدى مررى الدرطان في قظا   مة  الح اة و معشى نسؾ ما بعد الردمة و 
التؾافج الموااي لدى معشى الح اة وزاد ورعشي ذلػ أنو كمسا زاد نسؾ ما بعد الردمة كمسا زاد 

 مررى الدرطان في قظا   مة.



 

070 
 

أن نسؾ ما بعد الردمة مغير الشسؾ والتظؾر التغ ر ا مجابي التي  وتعدو الباحثة لظ إلى
فدمة السرض وتي ؽ أن أىؼ ىله التغ رات ىي  -ى ال رد بعد تعررو لمردمة تغير يم

التغ رات التي تظرأ يمى ال رد يشد واؾد تؾافج زوااي ب ؽ الموا ؽ وأىسيا أن مدؾد الحب 
والسؾدة واالىتسام  ب ؽ الموا ؽ في كل الغروع والقدرة يمى مؾااية ادزمات والزغؾطات 

 إلىالعؾامل السؤدمة أىؼ   بأن 003م  ص0200  لزرو  شة معا . وىلا لت ج مع قؾس )سل
  ومدى قؾة العالقة العاط  ة ب ؽ استعداد الموا ؽ لسؾااية ادزماتمدى التؾافج الموااي: ىي "

 .الموا ؽ   التؾافج الموااي القؾب ب ؽ الموا ؽ

أن نسؾ ما بعد الردمة مغير التغ رات ا مجاب ة التي تغير يمى ال رد بعد تعررو  ح ك
فدمة السرض  ولعل مؽ أىؼ ىله التغ رات ىي التغ رات التي تظرأ يمى اللات  -لمردمة 

والستس مة بإيظاش ال رد معشى لح اتو  فكمسا ارت ع مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ارت عع معيا 
ما الحغتو الياح ة أثشاش تظي ج أدوات الدراسة  أن العدلد مؽ ادفراد الللؽ معشى الح اة  وىلا 

بالسرض وأن ىله التغ رات تركمت بذلل كي ر يمى اللات   إفابتيؼأعيروا تغ رات إمجاب ة بعد 
فال رد كان دائؼ الحدلك يؽ متابعتو دراستو  أو اليحك يؽ فرص يسل مشاسية لسا ىؾ يم و 

 في مجال، العائمة والسشاسيات االاتساي ة برؾرة أكير مؽ قيل.اين  أو السذاركة 
واؾد يالقة طردمة ذات داللة إحرائ ة معشى الح اة والتؾافج الموااي  وأعيرت الشتائ 

لدى مررى الدرطان في قظا   مة  ورعشي ذلػ أنو كمسا زاد معشى الح اه كمسا زاد التؾافج 
سعي ا ندان إلى اليحك يؽ  إلى ، ويخجع ذلظ.الموااي لدى مررى الدرطان في قظا   مة

معشى بس ابة قؾة تدفعو لكي لدافع يؽ ق سة ما في ح اتو  وأن لدمو ا رادة التي تجعمو يمى 
استعداد دب مؾااية في سي ل ىله الق سة  فا ندان كائشا  أحد محاوره تحق ج السعشى  فال لؾاد 

لش د ة حتى في أسؾأ الغروع تيش في الح اة مسلؽ أن مدايده ب عال ة يمى التستع بالرحة ا
ولعل مؽ أىؼ ىله التغ رات م ل معرفتو بأن ىشاك معشى في ح اتو لررد أن مرل لو ورحققو. 

ىي التغ رات التي تظرأ يمى ال رد والستس مة بإيظاش ال رد معشى لح اتو تغير بقؾة باالىتسام 
رؽ مؽ حؾلو وتحدلدا  مؽ والديؼ والسداندة مؽ ايلررؽ ح ك أن ال رد اذا لقى ديؼ مؽ ايلر 

تررػ ح اتو س جد أن ىشاك ما مقاوم دامو وىلا لو تأث ر كي ر يمى ن د ة السررض   فكمسا 
ارت ع مدتؾى معشى الح اة ارت عع معيا مدتؾى التؾافج الموااي   وىلا ما الحغتو الياح ة أثشاش 

ح اتيؼ وذلػ مسا القؾه مؽ تظي ج أدوات الدراسة  أن العدلد مؽ ادفراد الللؽ أعيروا معشى ل
بالسرض وأن ىله  التغ رات زادت بذلل كي ر يشد واؾد  إفابتيؼديؼ مؽ تررػ ح اتو بعد 

 ديؼ ومداندة الموج.
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قدرة كل مؽ الموا ؽ يمى التؾاؤم مع اللب مقؾس بأن التؾافج الموااي ىؾ مرسي  وكللػ
ا في تحق ج أىدافو مؽ المواج ايلر  ومع مظالب المواج   وندتدس يم و مؽ أسال ب كل مشيس

حاااتو مؽ  إتيا وفي مؾااية الرعؾنات المواا ة وفي التعي ر يؽ ان عاالتو ومذايره   وفي 
  وىلا ما الحغتو الياح ة أثشاش تظي ج أدوات  047م  ص0440 ت ايمو الموااي". )مرسي 

 ة أفزل بل  ر مؽ في أن السررى الللؽ لرافقؾن تررػ ح اتيؼ لتستعؾن بحالة ن دالدراسة  
 كانع تأتى لؾحدىا. التيالسررى 

الد د )أ.    ليمم مؽ العسر ومؽ القرص التي الحغتيا الياح ة أثشاش تظي ج أدوات الدراسة " 
يام ا  مراب بدرطان الكيد يمى لدان السررض ) مقؾس أنا كشع قؾب ادا  فأنا أيسل  ..

مدرسا  ولكشي اين لؼ أيد كالدابج أتعب بديؾلة  أفيحع يريي ادا   ن د تي تعيع  زواتو 
كسا في كانع حؾلة وأبشائو  مقؾس فعب يمى رال م مي كان مقؾم بلل تيش أال مدتظ ع 

ألرائي  إلىالدابج ونلى الرال  ومسا لسدتو في السدتذ  ات أن مررى الدرطان محتااؾن 
ن دي مدسع ليسؾىؼ وأن مقدم ليؼ الديؼ الش دي السشاسب فيؼ تحتااؾنو بذلل كي ر  مقؾس أنو 

بلس  إلىن معؾد لعسمو ورسارس يسمو السحيب لكؽ نغرا  الن ميشتو تحتاج ألتسشى لؾ مدتظ ع 
ؾد كي ر وفحتو ل ، كالدابج لؽ مدتظ ع أن معؾد فغير الحمن يمى قدسات وايو مجي

لر يتو الذدلدة بالعسل والسرض مشعو مؽ ذلػ  لكؽ محسد هللا يمى نعسة المواة الرالحة التي 
 .وواؾد الديؼ والسداندة مؽ ايلررؽ أيظاه معشى لح اتو تدانده وتديسو في ىله الغروع

نسؾ ما  ة مع أب مؽ الدراسات الدابقة  دنيا ت ردت برنظيا ب ؽ متغ ر لؼ تت ج الدراسة الحال
 .معشى الح اة والتؾافج المواايبعد الردمة و 

( في 05.0ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) : الفخض الثاني 
الجراسة )الجشذ، السدتػى مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان يعدى لستغيخات 

ة عجد األشفال، نػع السخض، مج التعميسي، العسخ، عجد سشػات الدواج ،العسل ،مكان الدكغ،
 ، السدتػى االقترادي؟ السخض

 فرر ات وىي كسا لمي: يذرةولإلاابة يؽ ىلا التداؤس  تحققع الياح ة مؽ 
 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:الفخض األول

( في مدتػى نسػ 05.0ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) ال تػجج فخوق 
 .ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ الجشذ
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لمع شت ؽ السدتقمت ؽ اللتيار في t ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار 
مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر الجش،  والشتائ  مي شة في 

 . 5.7) ادوس
في مدتػى  (Independent Samples T Test)لمعيشتيغ السدتقمتيغ T نتائج اختبار  (:5 .5) ججول

 :نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ الجشذ

الستػسط  العجد الجشذ 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

 (t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

حجع  
 االثخ 

 نسػ ما بعج الرجمة
 024000 424020 40 ذكخ

04200 242.0 
 دال

 إحرائيا

1.17 

 004200 404440 000 أنثى

  ق سةt " 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 000الجدول ة يشد دراة حررة . 
 

لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد .  Sig)أن الق سة االحتسال ة   5.7) تي ؽ مؽ الجدوس
 السحدؾنة تداوب  t   وق سة 0.05  وىي أقل مؽ مدتؾى الداللة )242.0الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى واؾد فروا 04200الجدول ة والتي تداوب ) t  وىي أكير مؽ ق سة 04200)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
   وىؾ تأث ر مشخ ض  2420وقد بمم حجؼ االثر ) مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر الجش، 

  4240ح ك بمم الستؾسم الحدابي لملكؾر  تؾسظات تي ؽ أنيا لرالح اللكؾر.ومؽ لالس الس
  واالنحراع السع ارب 0240  واالنحراع السع ارب لملكؾر  4044والستؾسم الحدابي لإلناث 

 .00420لإلناث 
قؾرااة يمااى ادفااراد سااؾاش كااان ذكاار أم أثشااى  إلااى أن فاادمة الساارض  وتعــدو الباحثــة ذلــظ

 والسعانااااةفااالغروع التااي مااروا بيااا واحاادة  فكالىسااا ماار بغااروع قاساا ة فتجرنااة الساارض وادلااؼ 
واحادة ال تااػ وأنيااا تااؤثر بذاالل كي اار يمااى ادفاراد ولافااة إذا كااان تااأث ر الساارض يماا يؼ واحااد  

مقااى كالىسااا ن اا، العااالج ون اا، كسااا أن عااروع السعاممااة والتعاماال مااع الساارض واحاادة  ح ااك لت
 الريامة ادول ة م ل الجيات الستخررة التي تريى ىله ال ئة وتقدم ليؼ الديؼ.

ظي عااة ال داا ؾلؾا ة والش داا ة لماالكؾر تختمااف يااؽ اللكشيااا كانااع أيمااى لرااالح لاالكؾر دن 
  والسعروع يؽ الذياب ال مدظ شي فالبتو الش د ة التي تؤىمو لمتعامل مع كافاة العقياات ا ناث

فااي التعاماال العقيااات  إبداي ااة وإملاناااتتجعمااو لتخظاىااا ف سااا مسمااػ مااؽ قاادرات  إمجاب ااةبظررقااة 
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أن  إلااااى  با رااااافة أك اااار قااااؾة فااااالبة مااااؽ ا ناااااثوكااااللػ الرااااااس  والسذاااالالت التااااي تؾاايااااو.
بادحداث  وتتأثرأك ر  ة لمسرأة تختمف يؽ الرااس فالشداش تغمب يم يا العاط ة الخرائص الش د

 مؽ الرااس. بذلل أكيروالردمات 

التي   Andrea & Martin, 2015ىله الشتائ  مع بعض الدراسات كدراسة ) تختمفو 
أعيرت ارت اي ا في نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى اليروستاتا وزوااتيؼ يمى حٍد سؾاش  كللػ 

   التي أعيرت يدم واؾد فروا ذات داللة إحرائ ة تعمى لمجش،.2009  القاري)دراسة 
في ( 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) -:الثانيالفخض 

 .مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسل
لمع شت ؽ السدتقمت ؽ اللتيار في t ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار 

مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر العسل  والشتائ  مي شة في 
 . 5.8) ادوس

في  (Independent Samples T Test)تقمتيغلمعيشتيغ السدT نتائج اختبار يػضح  (:5 .6) ججول
 :مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسل

 . 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 000الجدول ة يشد دراة حررة " tق سة 
.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.8) تي ؽ مؽ الجدوس

السحدؾنة تداوب  t  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )24744الردمة تداوب )
  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 2.64الجدول ة والتي تداوب ) tوىي أقل مؽ ق سة    .2400)

  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .متغ ر العسل

؛ لؼ تعد تعسل كالدابجإلى أن أ مب أفراد الع شة وتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية 
أو تركع يسميا والقم ل ادا  مؽ بقع % مؽ أفراد الع شة لؼ تعد تعسل 32ح ك أن ما مقارب 

 إرىاابديب يم و واليعض ترك يسميا الذاا واستيدلتو بعسل آلر   ر متعب وتاا ليؼ 

الستػسط  العجد العسل 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

(t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة
 004.70 42430 00 اعسل

2400. 24744 
 دالغيخ 

 044.3 47440 004 ال اعسل إحرائيا
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أن أ مب  إلىالسرض وتعييؼ السدتسر  ومؽ لالس احتكاك الياح ة بالع شة تراع ىله الشت جة 
 أفراد الع شة لؼ معد معسل بديب عروع السرض.

 ة مع أب مؽ الدراسات الدابقة  دنيا ت ردت برنظيا ب ؽ متغ ر نسؾ لؼ تت ج الدراسة الحال
 ما بعد اللب معمى لستغ ر العسل.

 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -الفخض الثالث:
( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

 ُتعدى إلى متغيخ مدتػى التعميع. ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 
في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر مدتؾى التعم ؼ  والشتائ  

 . 5.9) ادوسمي شة في 
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .7) ججول

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مدتػى التعميع-

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات

 درجة

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 040403 7 02404204 بيغ السجسػعات

04047 24070 
غيخ دال 
 70442.7 007 30020404 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 02320400 السجسػع

  ق سةf " 2.64تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 313  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigالق سة االحتسال ة )أن   5.9)تي ؽ مؽ الجدوس 
السحدؾنة تداوب   f   وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )24070الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 2.64الجدول ة والتي تداوب ) f    وىي أقل مؽ ق سة 04047)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 . متغ ر مدتؾى التعم ؼ

إلى تقارب السدتؾى التعم سي ب ؽ أفراد الع شة؛ ح ك وتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية 
أفراد الع شة ىؼ رسؽ التعم ؼ ال انؾب وما دون ذلػ  ورشت  يؽ ذلػ تداوب في   الي ة أن ما 

 القدرات والسدتؾى ال كرب.
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  التي أعيرت يدم 2015  لررؽآأنؾر و )وات قع ىله الشتائ  مع بعض الدراسات كدراسة 
 واؾد فروا في نسؾ ما بعد الردمة ب ؽ أفراد الع شة تعمى لمسدتؾى التعم سي.

 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:الخابعالفخض 
( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

 ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسخ.
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 
في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر العسر  والشتائ  مي شة 

 . 5.10) ادوسفي 
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .8) ججول

 مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسخ

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات 

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 00044.0 0 00.04040 السجسػعاتبيغ 

04000 24002 
غيخ دال 
 7044.00 .00 342004700 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 02304000 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد .  لمدراة Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.10) تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.110الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 2.228)
ما بعد الردمة ُتعمى إلى   في مدتؾى نسؾ 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر العسر
  سشة  40-06أن معغؼ أفراد الع شة مقعؾن ب ؽ )وتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية 

وىله ال ئة بذلل يام تعتير مؽ فئة الذياب التي تتس م بذلل يام بر ات مذتركة ونسم ت ك ر 
نشدى الغروع الؾاحدة التي  مؾّحد كللػ ت د رىؼ لألحداث السح ظة بيؼ ملؾن واحد وكللػ ال

  ونالتالي س لؾن ىؤالش ادفراد يمى ن ، الدراة مؽ التقيل  عروع السرضورعؾا بيا وىي 
أثشاش تظي ج االستيانة كانؾا لرددون ييارات متذابية أثشاش تظي ج أدوات  السررى فالعدلد مؽ
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وا ب ؽ أفراد الع شة مؽ الدراسة ف يا الرير واالحتداب لمسرض كل ىله ادسياب ُتمغي واؾد فر 
 ناح ة العسر.

  التي أعيرت يدم 2015  أنؾر وآلررؽ)وات قع ىله الشتائ  مع بعض الدراسات كدراسة 
 واؾد فروا لدى أفراد الع شة تعمى لمعسر.

 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:خامذالفخض ال
( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

 ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مجة السخض.
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 
في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر مدة السرض  والشتائ  

 . 5.11) ادوس شة في مي
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .9) ججول

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مجة السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

 قيسة
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 0004402 0 7274074 بيغ السجسػعات

24.2. 24000 
غيخ دال 
 7304047 .00 027474700 داخل السجسػعات احرائياً 

   000 023204000 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.11) تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.668الردمة تداوب )

لدس يمى يدم واؾد فروا   مسا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 0.404)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر مدة السرض
وىي  أن كمسة سرطان في مجتسعشا ليلا ن ، الردىذلػ لألسياب التال ة  وتعدو الباحثة

  ن ديا ادتخاص مخاع التم ز بيا فك ف بالسررضكي رة ح ك تجد ك  را  مؽ بحد ذاتيا كمسة 
 .فالدرطان ىؾ ن دو سؾاش كان مشل سشة أو مشل يدة سشؾات
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لدى السررى  التأث ر الش ديأثشاش تظي ج اددوات أن السرض لو ن ،  الباحثةالحطت 
دن كمسة سرطان وحدىا كاف ة ح ك أن اس ع السررى مسرون بش ، الغروع  يمى حد سؾاش

بغض الشغر يؽ  والجددبأنيؼ معانؾن ن ، ادلؼ الش دي  إلى با رافةورأللون ن ، العالج 
 مدة السرض 

في ح اتو  ا مجابيالسررى كان مدعى لمتغ  ر والتظؾرر أ مب أن  وججت الباحثةو 
بأن نسؾ ما  Richard & otherمررو مق اسا  وىلا لت ج مع ما قالو فك  را  مشيؼ لؼ معتير مدة 

بعد الردمة ىؾ تجرنة التغ  ر والشسؾ والتظؾر ا مجابي اللب محدث نت جة الررا  مع أزمات 
الح اة الرعية والسؤلسة   ورتجمى ذلػ مؽ لالس مجسؾية متشؾية مؽ الظرا بسا في ذلػ زرادة 

ا  ولدم و تعؾر التقدلر لمح اة في العالقات العامة ب ؽ ادتخاص  ورريح ال رد أك ر ورؾح 
متمالد مؽ قؾة الذخر ة  ولدمو تغ ر في ادولؾرات  وعيؾر ح اة واؾدمة وروح ة أك ر ثراش  

 . Richard & other 2014 بغض الشغر يؽ مدة السرض.)
 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:دادسلالفخض ا

( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
 ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مكان الدكغ.

ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 
  والشتائ  مكان الدكغفي مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر 

 . 5.12) ادوسمي شة في 
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .10) ججول

 لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مكان الدكغ

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات 

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

حجع 
 األثخ

نسػ ما بعج 
 الرجمة

 000.404 7 0.04002. بيغ السجسػعات

.4070 24220 
دال 

 احرائياً 

 
1.15 

 
داخل 

 السجسػعات
3000447. 007 7034000 

  000 02320400 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
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.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.12) تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.006الردمة تداوب )

لدس يمى واؾد فروا ذات   مسا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 4.235)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى متغ ر 05.0داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .  وىؾ حجؼ تأث ر متؾسم 2420  وقد بمم حجؼ ادثر)ملان الدلؽ

" لمسقارنات الستعددة "ت  و ولمتعرع يمى ال روا لرالح مؽ تكؾن تؼ استخدام التيار 
 . 5.13)فكانع الشتائ  حدب الجدوس 

اختبار شيفيو لمسقارنات البعجية في درجات  اضصخاب ما بعج الرجمة بالشدبة لسكان  نتائج(: 5 .11ججول )
 غ لسخضى الدخشان في قصاع غدةالدك

 الػسصى الذسال غدة الدكغ
 

 -3.17305- -1.01537-  غدة

  1.01537 الذسال
 -2.15767  

  2.15767 3.17305 الػسصى

 12.38442 *14.54209 *15.55746 الجشػب

 

تؾاد داللة معشؾرة ب ؽ مشظقة الجشؾب ومشظقة  مة وذلػ لرالح مشظقة الجشؾب وذلػ 
ب ؽ مشظقة الجشؾب    مؾايا   كسا وتؾاد فروا دالة معشؾرا15.55دن ال را ب ؽ وس ظيسا )

   مؾايا .14.54ومشظقة الذساس وذلػ لرالح الجشؾب ال ال را ب ؽ وس ظيسا )
إلى أن قظا   مة يمى الر ؼ مؽ مداحتو الرغ رة وتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية 

حدب  ألرى  إلىمؽ مشظقة في االستجابة وردود ادفعاس أنو مختمف  إالوك افتو الدلان ة يال ة  
ا   فسؽ مع ه  والعاداتفتختمف في ادطيا  ف و والدمؾك ات وادلالا    وأمزا  ة ال ردطي ع أمز 

مختمف يؽ   ره وكللػ كل مشظقة لدليا يادتيا  كسشظقة الجشؾب والذساسفي مشاطج حدودمة 
الغروع االقترادمة واالاتساي ة فالتي تختمف يؽ   رىا مؽ السشاطج وىشاك مشاطج ميسذة 

 .تختمف مؽ مشظقة دلرى والش د ة 

  التي أعيرت 2015  أنؾر وآلررؽ)ىله الشتائ  مع بعض الدراسات كدراسة  والتم ع
 ما بعد الردمة تعمى لسلان الدلؽ يدم واؾد فروا في نسؾ
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 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:بعالفخض الدا
( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

 .األشفالما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد 
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 

  والشتائ  ادط اسفي مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر يدد 
 . 5.13) ادوسمي شة في 
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .12ججول )

 األشفال:عجد  لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 0704347 0 30400. بيغ السجسػعات

24004 2407. 
غيخ دال 
 73.4402 .00 02072407 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 02320400 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.13) تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.534الردمة تداوب )

لدس يمى يدم واؾد فروا    مسا3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة    0.629)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .ادط اسمتغ ر يدد 
أفراد الع شة؛ ح ك أن ما إلى تقارب يدد ادط اس ب ؽ  ذلػ لألسياب التال ةوتعدو الباحثة 

   ورشت  يؽ ذلػ تداوب في القدرات والسدتؾى ال كرب.فأك رأط اس  .فراد الع شة لدليؼ أ الي ة 
ن ،    فسرض الدرطان لوؾاش كان ليؼ أط اس أو لؼ ملؽ ليؼاس ع أفراد الع شة س وكللػ

 واس ع ادسر ليالدليا أط اس   التيل ، لدليا أط اس كادسرة  التيفادسرة   التأث ر بادسرة
  بأن الشاس .020  ىلا مع ما قالو )يرفةرختمف   و ن ، عروع السرض التي تعاني مشيا

  وقد الردمات وتمرد مؽ اتمانشا الش ديتسدنا بالديؼ االاتسايي والسعشؾب وتخ ف مؽ حدة 
دن الت د رات السختم ة التي قد مقؾليا لشا  مدايدونا في تخظي السحشة واالرتقاش بعدىا أمزا  
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شا نرى السذلمة مؽ مشغؾر مختمف بح ك الشاس وىؼ ليؾنؾن يم شا ىؾس السرائب قد تجعم
ه في ىله الح اة أال وىؾ مجعمؾنا نشغر مؽ مدتؾى أبعد لمسذلمة وأن ىشاك ما لشيغي أن نقدر 

 أط الشا.
أن الردمات الش د ة والسرايب السختم ة تؤثر يمى الحالة الش د ة لم رد  وتخى الباحثة

ش دي يمى ال رد ح ك أن ال رد سؾاش كان وتحدلدا  مرض الدرطان اللب لو التأث ر البذلل يام 
 لو أط اس أو لؼ ملؽ لو س رار  ن ، السرض.

ولؼ تت ج ىله الدراسة مع أب مؽ الدراسات الدابقة نغر بت ردىا بستغ ر نسؾ ما بعد 
 .الردمة اللب معمب لستغ ر يدد ادط اس

 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:ثامغالفخض ال
( في مدتػى نسػ 05.0داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )ال تػجج فخوق ذات 

 ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد سشػات الدواج.
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 

ان ُتعمى إلى متغ ر يدد سشؾات المواج  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرط
 . 5.14) ادوسوالشتائ  مي شة في 

في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .13) ججول
 :لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد سشػات الدواج

 التبايغمرجر  
 مجسػع

 السخبعات 

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 0004204 0 00044000 بيغ السجسػعات

04700 24237 
غيخ دال 
 70043.0 .00 300004407 داخل السجسػعات احرائياً 

   000 023204000 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.14) تي ؽ مؽ الجدوس
 السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أقل مؽ مدتؾى الداللة )0.073الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أكير مؽ ق سة 2.351)
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  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .متغ ر يدد سشؾات المواج

أن تأث ر السرض وعروفو واحدة يمى كل اس ع  ذلػ لألسياب التال ة  وتعدو الباحثة
ادزواج   ونالتالي س لؾن ىؤالش ادفراد يمى ن ، الدراة مؽ التقيل  فالعدلد مؽ السررى أثشاش 
تظي ج االستيانة كانؾا لرددون ييارات متذابية أثشاش تظي ج أدوات الدراسة مشيا الحسد هللا اللب 

ي أفيح معاممشي بذلل أفزل مؽ قع السرض   وزواأكرمي بالمواة الرالحة التي ساندتي و 
  اذا لؼ أقف معو في   زواتي لؼ تتخمي يشيعير معدن وأفالة زواي وقع السرض  قيل

كل ىله العيارات مؽ أفراد الع شة فيشا تغير السؾدة والرحسة ب ؽ ادزواج   "  مررو فستى سأقف
 الع شة مؽ يدد سشؾات لمواج. التي كانع تدسعيا الياح ة ُتمغي واؾد فروا ب ؽ أفراد

 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -: تاسعالفخض ال
( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

 ما بعج الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ السدتػى االقترادي.
ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 

  االقترادبفي مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر السدتؾى 
 . 5.16) ادوسوالشتائ  مي شة في 

في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .14) ججول
 :االقتراديلجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ السدتػى 

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

الرجمةنسػ ما بعج   

 0..0344 0 07004040 بيغ السجسػعات

04077 24007 
غيخ دال 
 7324307 .00 347.7477 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 02320400 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.16)تي ؽ مؽ الجدوس 
السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.163الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة    1.833)
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  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .االقترادبمتغ ر السدتؾى 

أن السجتسع ال مدظ شي بذلل يام والسجتسع الغّمب  ذلػ لألسياب التال ةوتعدو الباحثة 
بذلل لاص مقع رسؽ السدتؾى االقترادب الستؾسم  كللػ واؾد السؤسدات الخ ررة وادىم ة 

يائد مادب تعسل يمى مدايدة مررى الدرطان مؽ ح ك  والسراكم التي تقّدم لدماتيا بدون 
تقدمؼ الديؼ والسداندة السادمة والسعشؾرة سايد بذلل كي ر يمى لغي ال روا مؽ الشاح ة 

 االقترادمة.

في ح ؽ أن الحرار وّحد اس ع أو أ مب أفراد السجتسع في ورع اقترادب فعب 
ادىم ة والدايسة  لتمقاىا مؽ السؤسدات معتسد في السقام ادوس وادل ر يمى السدايدات التي

 .ات التي طيقع ف يا ي شة الدراسة  ولسدع الياح ة ذلػ مؽ لالس السؤسدلسررى الدرطان
 مؽ فروض الدراسة اللب لشص يمى: -:عاشخالفخض ال

( في مدتػى نسػ 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
 الرجمة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ نػع السخض.ما بعج 

ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار تحم ل التيالؽ ادحادب اللتيار ال روا 
في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر نؾ  السرض  والشتائ  

 . 5.17) ادوسمي شة في 
في مدتػى نسػ ما بعج الرجمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5 .15) ججول

 لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ نػع السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة

 73043.3 3 0020400 بيغ السجسػعات

24440 24.70 
غيخ دال 
 .737400 024 30244444 داخل السجسػعات احرائياً 

  020 02320400 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 0242  3الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.17) الجدوستي ؽ مؽ 
 السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.436الردمة تداوب )
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  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة    0.995)
  في مدتؾى نسؾ ما بعد الردمة ُتعمى إلى 05.0تؾى داللة )ذات داللة إحرائ ة يشد مد

 .متغ ر نؾ  السرض
ل متكامل  فسؽ إلى أن ا ندان لشغر لش دو كلوتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية 

الش دي والجددب والسعشؾب واالاتسايي  ن ، التأث ر س لؾن لوأف ب بالدرطان أما  كان نؾيو 
 .دا  كي را  لدى ال رد في مجتسعشادن كمسة سرطان وحدىا تذلل ىاا  يم و

لشغرون ش تعيئة أداة الدراسة أن مررى الدرطان ولعل مؽ أك ر ما الحغتو الياح ة أثشا
 .مررو كانع ألف مؽ مرض   رهليعزيؼ اليعض وررددون ييارات الحسد هلل  دن 

التي أعيرت يدم واؾد فروا لدى أفراد   0200  وات قع ىله نتائ  دراسة )أبؾ القسران
 .لشؾ  السرضالع شة تعمى 

( في 05.0ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ): ثالثالفخض ال
)الجشذ، السدتػى  :مدتػى معشى الحياة لجى مخضى الدخشان ُتعدى لستغيخات الجراسة

 التعميسي، العسخ، مجة السخض، عجد سشػات الدواج(؟

دالة وكانع اس ع ال رض   ر مؽ اس ع ال روض  ةالياح  عتحقق ولإلاابة يؽ ىلا التداؤس
  .)انغر ممحج سالحج الجداوس في الوتؼ ارفاا  احرائ ا  

( في 05.0)ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة الفخض الخابع: 
مدتػى التػافق الدواجي لجى مخضى الدخشان يعدى لستغيخات الجراسة )الجشذ، السدتػى 

عجد  ،سخ، الدكغ ، مجة السخض، عجد سشػات الدواج، نػع السخض، مجة العالجالتعميسي، الع
 ؟األشفال، السدتػى االقترادي

اس ع ال روض وتي ؽ أن ال روض التي تعمى مؽ  ةالياح  عولإلاابة يؽ ىلا التداؤس تحقق
تؼ ارفاا اداوليا في  لستغ ر الجش،  نؾ  السرض دالة احرائ ا   وال روض   ر دالة احرائ ا  

  0السالحج )انغر ممحج 
( في 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) -:الفخض األول

 .الدواجي لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ الجشذمدتػى التػافق 
لمع شت ؽ السدتقمت ؽ اللتيار في t ولمتحقج مؽ فحة ىلا ال رض تؼ استخدام التيار 

مدتؾى التؾافج الموااي لدى مررى الدرطان ُتعمى إلى متغ ر الجش،  والشتائ  مي شة في 
 . 5.27) ادوس
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في مدتػى  (Independent Samples T Test)لمعيشتيغ السدتقمتيغ T نتائج اختبار  (:5 .16) ججول
 :التػافق الدوجي لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ الجشذ

  ق سةt " 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 000الجدول ة يشد دراة حررة . 
 

لمدراة الكم ة لسدتؾى التؾافج .  Sig)أن الق سة االحتسال ة   5.27) تي ؽ مؽ الجدوس
 السحدؾنة تداوب  tوق سة   0.05  وىي أقل مؽ مدتؾى الداللة )0.002الموااي تداوب )

  مسا لدس يمى واؾد فروا ذات 1.96الجدول ة والتي تداوب ) t  وىي أكير مؽ ق سة 3.154)
التؾافج الموااي لدى مررى    في مدتؾى 05.0داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

ومؽ    وىؾ حجؼ تأث ر متؾسم .2420وقد بمم حجؼ االثر) الدرطان ُتعمى إلى متغ ر الجش، 
 لالس الستؾسظات تي ؽ أنيا لرالح ا ناث.

 :وتعدو الباحثة ذلظ لألسباب التالية

زواو عيد   فمؼ نالسعروع يؽ السرأة ال مدظ ش ة القدرة يمى العظاش والرير يمى الموج 
 لؼ ترير يمى زوايا بل العل، تجدىا تقؾى أكتر وتغير فالبتيا وقؾتيا وقع ادزمات

 .والغروع الرعية

أو تعب  ال زوايا فاذا مرضإرأة العاط  ة ح ك قمييا ال مس ل طي عة الس إلىوكللػ لراع 
دائسا  ومؽ لالس احتكاك الياح ة السياتر بالع شة وادت أن المواة ل و. إتجدىا أقرب الشاس 

تررليؼ بل ازداد االىتسام تكؾن برفقة زوايا فيشاك نساذج ك  رة دزواج وزواات لؼ لتخمؾا يؽ 
مواات ال مؽ قيل حاالت الؾفاش والحبمؽ ب شيؼ  والحغع الياح ة ك  ر والرحسة والسؾدة 

رتياط باتؾا يمى فراش السؾت لكشيؼ لؼ لتركؾىؽ  فس ل ىلا الؾفاش إنسا ىؾ ا يؽ حتى وان دزواا
  فكؼ مؽ مررض ت اه هللا  وكؼ مؽ كرب فراو الرحسؽ  بالرير قائؼ يمى الحب والسؾدة

لدس يمى مدى العالقة ن كان إىلا في العدر والسرض  و  الموجوالدياش والؾقؾع إلى اانب 
الموا ة الست شة التي تجسع ىؤالش ادزواج مع بعزيؼ بعزا  في ال در والعدر وفي الدراش 

 والزراش.

 العجد الجشذ 
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

 (t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 حجع األثخ

 التػافق الدواجي
 004220 000443 40 ذكخ

7400. 24220 
 دال 

 إحرائيا

1.154 

 004.04 00044004 000 أنثى



 

002 
 

ات قع الدراسة الحال ة مع  نتائ   سقارنة الشت جة الحال ة مع نتائ  الدراسات الدابقة  فقدون
 . 0220  محسؾد)ودراسة    0220  ملي)دراسة 

ووادت دراسات تتشاوس مؾرؾ  التؾافج الموااي وال روا التي تعمى لمجش، التم ع تارة 
الي ئة السح ظة وال قافة مؽ مجتسع  لرالح ا ناث وألرى لملكؾر وت در ذلػ الياح ة اللتالع

يلر ونللػ تكؾن نتائ  الدراسة الحال ة إرافة ادلدة في ىلا السجاس مسا معمز أفالة الشتائ  
 .الحال ة

( في 05.0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) -:ثانيالفخض ال
 .نػع السخض  الدخشان ُتعدى إلى متغيخمدتػى التػافق الدواجي لجى مخضى 

في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)تحميل التبايغ األحادي  1نتائج (:5 .17) ججول
 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ نػع السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   

 درجة 

 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 حجع األثخ

 التػافق الدواجي

 400404 3 .0022403 بيغ السجسػعات

74070 24220 
دال  

 إحرائياً 

1.01 
 

 
 0004320 024 0437..07 داخل السجسػعات

  000 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 024  3الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة )  5.37) تي ؽ مؽ الجدوس
 السحدؾنة تداوب  fوق سة   0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.001الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى واؾد فروا ذات 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة    3.632)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى متغ ر 05.0داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .  وىؾ حجؼ تأث ر كي ر2402وقد بمم حجؼ ادثر ) نؾ  السرض

أن نؾ  السرض لؤثر يمى العالقة الموا ة ب ؽ الموا ؽ  فسؽ  وتعدو الباحثة ذلظ إلى
تاتا أف ب بالدرطان في الكيد ل ، كسؽ أف ب بدرطان ال دب ومؽ أف ب بدرطان اليروس

. الخ فم ، لو ن ، التأث ر الش دي والجددب والسعشؾب ل ، كؼ أف ب بدرطان السعدة
سرض تيعا  لشؾ  السرض فكمسا كان نؾ  واالاتسايي يم و  وأن الموا ؽ س ختمف تؾافقيؼ مع ال

 .سا كان التؾافج فعب ب ؽ الموا ؽالسرض أتد كم



 

000 
 

ى أفراد   التي أعيرت يدم واؾد فروا لد2016  ىله نتائ  دراسة )بؾتالا التم عو 
 .الع شة تعمى لشؾ  السرض

 : الجراسة نتائج
 تؾفمع الياح ة لمعدلد مؽ الشتائ  والتي كانع أىسيا:

  دراااة   24300  دراااة   ونااانحراع مع ااارب  )74.3نسااؾ مااا بعااد الراادمة )بماام متؾساام   -
%   وىااالا مؤتااار يماااى أن مداااتؾى نساااؾ ماااا بعاااد الرااادمة كاااان داال  044.2وناااؾزن ندااايي )

 إحرائ ا  لدى مررى الدرطان في قظا   مة.
  دراة  وناؾزن ندايي  247.4  دراة  ونانحراع مع ارب  )0400بمم مدتؾى معشى الح اة ) -

%    وىلا لدلل يمى أن مدتؾى معشى الح اة لدى مرراى الدارطان كاان داال  0.422ه )قدر 
 إحرائ ا  لدى مررى الدرطان في قظا   مة.

  درااااة  وناااؾزن 24.30  درااااة  وناااانحراع مع اااارب )74.2بمااام متؾسااام التؾافاااج المواااااي ) -
رطان %   وىاالا مؤتاار يمااى أن مدااتؾى معشااى الح اااة لاادى مررااى الداا0.422نداايي قاادره )

 كان داال  إحرائ ا  لدى مررى الدرطان في قظا   مة.
  فاي مداتؾى نساؾ ماا بعاد 05.0ال تؾاد فروا ذات داللة إحرائ ة يشد مداتؾى داللاة ) -

الردمة لدى مررى الدرطان معمى لستغ رات الدراسة: )الجش،  السدتؾى التعم سي  العسر  
الداااالؽ  ياااادد ادط اااااس  نااااؾ  الساااارض  ماااادة العااااالج  ملااااان  العساااال  ياااادد سااااشؾات الاااامواج 
 السدتؾى االقترادب .

 يالقة واؾد يمى الستؾقع مؽ أنو إذ الياح ة تؾقعات مع مشدجسة الشت جة ىله ااشت وقد
يالقة  في مشظق ة كانع الشتائ  وأن  والتؾافج الموااي ومعشى الح اة ما بعد الردمة نسؾ ب ؽ

 .التؾافج المواايومعشى الح اة ب الردمة نسؾ ما بعد
 :تػنيات الجراسة

قامع الياح ة بدراسة " نسؾ ما بعد الردمة ومعشى الح اة ويالقتيسا بالتؾافج الموااي" 
يمى ي شة مررى الدرطان في قظا   مة واستخدمع اددوات التال ة : ) التيار نسؾ ما بعد 
الردمة   التيار معشى الح اة   التيار التؾافج الموااي إيداد الياح ة   وإاراش السعالجات 

ة السالئسة في رؾش الشتائ  ومشاقذتيا تؾفمع الياح ة الى مجسؾية مؽ التؾف ات ا حرائ 
 لمي:كان ما 
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  أن تقؾم وزارة الرحة بتع  ؽ ألرائ  ؽ ن د ؽ لمتعامل مع مررى الدرطان وتقدمؼ الديؼ
 الش دي .

  أن تقؾم وزارة الرحة باالىتسام بالجانب الش دي بأن تقؾم بعسل امدات ديؼ ن دي لسررى
 رطان مؽ أال تظؾرر الشسؾ االمجابي.الد

  والق ام بشذاطات ترف ي ة  ليرام  ت ررم وديؼ ن ديبتش  ل  والسؤسداتأن تقؾم وزارة الرحة
 تالئؼ ىله ال ئة.باستسرار 

  مع مررى  حؾس ك   ة التعامللمسختر ؽ الش د  ؽ واالاتساي  ؽ تقدمؼ دورات تدرري ة
 .ندتيؼك   ة تقدمؼ الديؼ ليؼ ومداالدرطان و 

   ررورة تؾس ع الخدمات في مجاس ا رتاد والعالج الش دي وت ع مو واالست ادة مشو كأسمؾب
يالاي ووقائي؛ لغرض االىتسام بسررى الدرطان والؾقامة مؽ فدمة السرض وفقدان 
السعشى الخاص بح اتيؼ  ومدايدتيؼ يمى حل مذاكميؼ الش د ة  وتحق ج التؾافج الموااي 

اىر وحل يمى تعمؼ ميارات معرف ة وفكررة وسمؾك ة لسؾااية تمػ الغؾ وإكدابيؼ القدرة 
 .السذلالت التي تتعمج بيا

  إاراش دراسات ونرام  باستخدام ا رتاد والعالج بالسعشى في يالج االرظرابات الش د ة
 السختم ة لسا لو فايم ة في يالايا.

   ما بعد الردمة ويمؼ الش ، إاراش السمرد مؽ الدراسات واليرام  الستعمقة بسؾرؾ  نسؾ
 .ا مجابي

 .تؾي ة وت ق ف ادسرة ال مدظ ش ة بالجؾانب الؾقائ ة والتشسؾرة التي تديؼ مررى الدرطان 
  يؼ مؽ مسارسة كافة أنذظت مررى الدرطانمتخررة تسلؽ  ون د ةإنذاش نؾاٍد ااتساي ة

 .والتش  ، يسا بدالميؼ

 لدليؼ. نسؾما بعد الردمة  ئة مؽ أال رفع مدتؾى تقدمؼ السعمزات السادمة والسعشؾرة ليله ال 

  ىله ديؼ التعاون ب ؽ السؤسدات ادىم ة والجسع ات العسؾم ة والسراكم الحلؾم ة؛ مؽ
 ال ئة.

  وأسرتو؛ مؽ أال التخ  ف مؽ حدة مررض الدرطان تقدمؼ برام  الديؼ الش دي لكل مؽ
 .بعد السرض وتقيل الؾرع الجدلدالسرض اديراض الش د ة الشاتجة يؽ 
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 :الجراسة مقتخحات
 :وىي السجاسىلا  فيالى مجسؾية مؽ السقترحات قد ت  د الياح  ؽ والسيتس ؽ  الياح ة تؾفمع

 نتائجياا ومقارناة فمداظ ؽ محافغاات مختمف تس ل الحال ة لمدراسة مساثمة مقارنة دراسة إاراش  0
 .الحال ة الدراسة بشتائ 

ماا بعاد الرادمة تتشااوس ناؾ  السارض بذالل لااص يماى الق ام بأبحاث ودراسات ن د ة لشساؾ   0
 مررى الدرطان.

 ااراشات دراسات ونرام  ارتادمة تتعمج بلوب مررى الدرطان.  7
القااادرة يماااى حااال ) م ااااس الحال اااة الدارساااة تتشاولياااا لاااؼ متغ ااارات تتشااااوس مذاااابية دراساااة إااااراش  .

 .الحال ة الدراسة بشتائ  نتائجيا ومقارنة   التك ف وتقيل السرض  السذلالت 

 ااراش دراسة تحسل العشاورؽ التال ة :   0

  "لمتخ  ااااف مااااؽ أيااااراض قمااااج السااااؾت لاااادى مررااااى  دلشااااي بارتاااااد برنااااام  فعال ااااة
 ." الدرطان

 "اتر الستغ  بعضؾش ر فيب ال د نسرطا مررزات ىلد الردمة بعد ما ؾنس. 

 .اليرفالل الش دي لدى مررزات سرطان ال دب 
 الديؼ الش دي والتؾافج الموااي لدى الدرطان مؽ كال الجشد ؽ.ااراش برام  ارتادمة في   0
ارتادب قائؼ يمى الديؼ الش داي والسدااندة االاتساي اة لسرراى  برنام  تتزسؽ دراسة إاراش  3

 .الدرطان الستموا ؽ

 الديؼ والسداندة الش د ة لدى مررى ادورام .ااراش برام    0

 مررى ادورام وادمراض السممشة.االحت ااات الش د ة لدى تحدد ااراش دراسة   4
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 السرادر والسخاجع

 .القخآن الكخيع -

 السخاجع العخبية: -أواًل:
كم ة  مجمةاامعة ي ؽ تس،  . مق اس معشى الح اة لدى الذياب. م 0202) ادب ض  دمحم.
 .002-344   .7)7  الترن ة
القاىرة: السجم،  .0. طتراسة: يادس نج ب بذرب . معشى الح اة. م 0220) أدلر  أل ررد.

 ا سالم ة. اديمى لم قافة
. معشى الح اة ويالقتو بالت اؤس والتذاؤم لدى ي شة م 0202) تحاتة  سام ة.  و إسساي ل  حدام

  مجمة دراسات ن د ةالش د  ؽ السرررة  رابظة ادلرائ  ؽ   مؽ ح ارب القيؾر
02(7   743-.70. 

)د.ط .  مة: . مقدمة في ترس ؼ اليحك الترنؾب م . .022). اد ا  إحدان وادستاذ محسؾد
 فمدظ ؽ.

 يسان: دار ال كر.)د.ط .  الدرطان وريقى ادمل.م . 0202) نذافي  ىشاش.إ
 .. ليشان: دار طؾرج لمشذر والتؾزرعباق ا  الدرطان ما زاس ادمل  . م0220) بادورالن  أحسد.

 دار لمشذر والتؾزرع.. الكؾرع: السلتب ا سالمي 7ط .الذلر .م 0402). اليغدادب  أبؾ بلر
 :الجمائر .دراسة م دان ة  ادلؼ الش دي لدى مررى الدرطان. .م 0200). بؾتالا  نادمة

 .724ص  واالاتساي ة ا ندان ةمجمة العمؾم . اامعة قافدب مرناح ورقمة
 طرا التك ف لسررى الدرطان في مدتذ ى الذ اش بقظا   مةم . 0224). الجدلمي  دمحم

  مة: فمدظ ؽ.  اامعة القدس الس تؾحة  .رسالة ماادت ر   ر مشذؾرة)
مقترح لتعمرم التؾافج الموااي يؽ طررج فش ات  إرتادببرنام   .م 0224). سي ر اؾدة 

   مة. .كم ة الترن ة  الجامعة ا سالم ة مشذؾرة . ت ررسالة مااد)الحؾار. 
. )رسالة التؾافج الش دي واالاتسايي لدى مررزات سرطان ال دبم . 0220). الحجار  بذ ر

 الجامعة ا سالم ة   مة.ماادت ر   ر مشذؾرة . 
رسالة ). التؾافج الموااي ويالقتو بيعض سسات الذخر ة. م 0220) .الحداد  إمسان

 كم ة الترن ة  الجامعة ا سالم ة   مة.  .ماادت ر
 السدلل الس در إلى الرحة الش د ة والعالج الش دي. .م 0220) .أسساش ييد العمرم الحد ؽ 

 .دار يالؼ الكتب لمظياية والشذر والتؾزرعكم ة الترن ة  الرراض: 
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ي لدى ي شة مؽ المواات ا اياد الش دي ويالقتو  بالتؾافج المواا.  م.020)حسد  ىالس.  أبؾ
 )رسالة ماادت ر   ر مشذؾرة .. العامالت في السؤسدات الدول ة في قظا   مة

 . مة ا سالم ة  الجامعة
يسان: دار مافا العمس ة  مقدمة في ا رتاد الموااي وادسرب. .م 0200). الختاتشة  سامي

 . لمشذر والتؾزرع
   ر مشذؾرة . رسالة ماادت ر) ويالقتو بجؾدة الح اة.التؾافج الموااي  .م 0202). لزر  دمحم

   مة.ا سالم ة: كم ة الترن ة  الجامعة 
  يسان: دار قياش لمظياية والشذر والتؾزرع.. ة. س لؾلؾا ة العالقة الموا م 0444) لم ل  دمحم.

بالسسمكة  . معشى الح اة ويالقتو بالررا يشيا لدى طاليات الجامعة م2011لؾج  حشان. )
 .44-11ص   2)3  مجمة اامعة أم القرى ة الدعؾدمة.  العرن

  دار ف اش لمشذر والتؾزرع. :يسان الموااي وادسرب. ا رتاد. م 0220). الداىرب  فالح

ا دراكات الستيادلة ب ؽ الموا ؽ نحؾ أبعاد الح اة ادسررة ويالقتيا م . 0200. )دلية  فاتشة
: كم ة الترن ة  الجامعة ا سالم ة   ر مشذؾرة . ماادت ررسالة )بالتؾافج الموااي. 

  مة.
 .مظيعة ايالوب  . أفؾس الرحة الش د ة.م 0433) .رن ع  دمحم تحاتة

السؤتسر ا قم سي ال اني لعمؼ . معشى الح اة كسا تدركو السرأة العراق ة. م 0202) رح ؼ  لمؾد.
 .مرر  الش ،

رف ة ويالقتيا بيعض أنساط الت ك ر لدى طالب التذؾىات السع .م 0220) رسالن  سساح.
 مرر.  . اامعة السشرؾرة  ر مشذؾرة  رسالة ماادت ر)الجامعة. 

ذات  .س لؾلؾا ة ادسرة والؾالدلؽ. م 0443) .الرت دب  بذ ر فالح و الخم  ي  إبراى ؼ دمحم
 .الكؾرع الدالسل 
السؤتسر الدولي ال الك لسركم ا رتاد  مق اس معشى الح اة. .م 0440). الرت دب  ىارون 

 دمدسير.  00-07   في ال ترة مؽ 0الش دي  اامعة ي ؽ تس،  )
 مجمةالقاىرة  . الخراس الذخر ة والتشيؤ بالتؾافج الموااي لدى الذياب.م 0222). زيتر  دمحم

 . 1)  العدد دراسات ن د ة
مركم دراسات الالائ ؽ  ادط اس والسراىقؾن في ادسر ال مدظ ش ة.  .م 0220). المور  فالح

 السسمكة الستحدة. .اامعة أوكدؾرد
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يسان: دار . 0ط . العالقات والسذلالت ادسررة. م0200) لزر  مشاس.و أبؾ سل شة   نادمة 
 ال كر.

ؽ دراسة تشيؤرة لق اس دراة التؾافج الموااي في رؾش يدد مم . 0443) .سسؾر  قاسؼ
 .04-03   0العدد) .مجمة أبحاث ال رمؾك  . اامعة ال رمؾك  ادردنالستغ رات

 ا مجابيمعرفي سمؾكي لتشس ة الت ك ر  إرتادبفعال ة برنام   . م0200). أبؾ تاوره   نازك
كم ة   .رسالة ماادت ر   ر مشذؾرة) كسدلل لمت اؤس لدى مررزات سرطان ال دب.

  مة.  الترن ة  اامعة ادقرى
الدار السرررة ليشان:  . معجؼ السرظمحات الترنؾرة والش د ة.م 0227). تحاتة  حدؽ

 .الميشان ة
يمؼ الش ، ا مجابي: تعرر و وتاررخو ومؾرؾياتو والشسؾذج م . 0220الريؾة  دمحم نج ب. )

 .32-00  صمجمة يمؼ الش ،. السقترح لو
 نغر واية مؽ الموااى التؾافج . م0220) .فالح ل شا والظاىات  السج د ييد أحسد الرسادى 

 الدشة  .00) العدد ااتساي ة تئؾن  مجمة .الستغ رات بعض رؾش في العامالت الشداش
00. 

نسؾ ما بعد الردمة وأيراض االرظراب الش دي لدى م . 0200) .آلرون  العيادسة  أنؾر &
الترنؾب الخام،  . بحك مقدم لمسؤتسر الشازح ؽ في مراكم ا لؾاش في محافغة لان ؾن،

  مة.. الجامعة ا سالم ة
 ورقة يمس ة   ر أس، الرحة الش د ة مؽ مشغؾر إسالمي. .م 0200) العيادسة  أنؾر.
 .   مة: الجامعة ا سالم ةمشذؾرة
. ال روا ال ردمة والقدرات العقم ة ب ؽ الق اس الش دي م 0220).   لظ يإبراى ؼييد الياسم  

 .لعرن ة لمشذر والتؾزرعمرر ا وتجي م السعمؾمات.
قمج السدتقيل ويالقتو بسعشى الح اة والزغؾط الش د ة لدى  م .0202) الحم ؼ  أترع. ييد

السؤتسر الدشؾب الخام، يذر  مركم ا رتاد الش دي  اامعة ي ؽ  ي شة مؽ الذياب.
 .تس،

يات مختم ة معشى الح اة وحب الح اة لدى مجسؾ  م .0223الخالج  أحسد  الش اس  مامدة. ) ييد
اديساس الكاممة لمسؤتسر ا قم سي ادوس لعمؼ مؽ مررزات الدرطان: دراسة مقارنة. 

 الش ،. مرر.
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الش د ة  . التؾافج الموااي  فعال ة اللات  االرظراباتم 0440) .ييد الرحسؽ  دمحم الد د
 . .دار قياش لمظياية والشذر والتؾزرع   القاىرة والدمؾك ة  دراسات في الرحة الش د ة 

دار ال كر العرني لمظياية  :يسان مدلل إلى الرحة الش د ة. .م 0220) .ييد هللا  دمحم قاسؼ
 .والتؾزرع والشذر

 ويالقتو بتقدلر اللات والقمج الموااي. التؾافج م 0447) .ييد السعظي  حدؽ مرظ ى
 . 00) الي ئة السرررة العامة لمكتاب العدد القاىرة:  مجمة يمؼ الش ، واالكتئاب.

دار الدحاب  :القاىرة . ادسرة ومذلالت ادبشاش.م .022) .ييد السعظي  حدؽ مرظ ى
 .والتؾزرع لمشذر

رسالة ) . يالقة الررا الموااي بتحم ل أنساط الت ايل ب ؽ الموا ؽ.م 0220). العيد  نيى
 ة.اامعة ي ؽ تس،  القاىر   .ماادت ر

 ي شة لدى الش د ة والزغؾط الح اة بسعشى ويالقتو السدتقيل قمج  .(2010) أترع.  ييدالحم ؼ
 آفاا نحؾ السجتسع وتشس ة ادسرب  )ا رتاد يذر الخام، الدشؾب  السؤتسر .الذياب مؽ

 . 1) مرر  رحية   إرتادمة
م يؾمو وأدواتو اليحك العمسي  م .0220)وآلرون. يي دات  ذوقان ويدس  ييد الرحسؽ 

 دار ال كر لمشذر والظياية والتؾزرع. :يسان .وأسال يو
ورقة يمس ة مشذؾرة لجامعة ادقرى.  ىا.لردمة الش د ة وآثار ا.  م0222) .ي سان  مح ؾظ

 . مة: فمدظ ؽ

التدلل الدررع في ادزمات ومدى قابم ة التظي ج في الؾاقع .  م0220) .ي سان  مح ؾظ
  مة. .جامعة القدس الس تؾحةس ة مشذؾرة لورقة يم  .ال مدظ شي

دار  . ادردن:0ط . السدلل إلى يمؼ الش ،.م 0220) .يدس  ييد الرحسؽ  تؾا  محي الدلؽ
 .ال كر لمظياية والشذر والتؾزرع

ملتية الرراض  الدعؾدمة:  السدلل إلى اليحك في العمؾم الدمؾك ة. . 0440) .فالح العداع 
 والتؾزرع.العي لان لمشذر 

التذؾىات السعرف ة ويالقتيا بسعشى الح اة لدى السراىق ؽ في قظا  م . 0200العرار  إسالم. )
 . )رسالة ماادت ر   ر مشذؾرة . الجامعة ا سالم ة   مة. مة

 بشاش مق اس معشى الح اة كسا تدركو طالية الجامعة يمى وفج م .0202) ير ؾر  لمؾد.
Multidimensional Item Response Model. مجمة اليحؾث الترنؾرة والش د ة. 

 .077-020ص . 00)
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  15621مقاس  فح  ة الرراض  العدد ). ال ابان ونسؾ ما بعد الردمة. م 2011يظا هللا. )
http://www.alriyadh.com/619256 

السداندة االاتساي ة ويالقتيا بسعشى الح اة لدى حاالت اليتر  . م0200). أبؾ  الي  يظاع
 . . ورقة يمس ة محلسة   ر مشذؾرة   مة: فمدظ ؽفي محافغة  مة

يسان: دار ال قافة لمشذر  . ا رتاد ادسرب نغرراتو وأسال يو العالا ة.م 0222) .الغرة  سع د
 والتؾزرع.

عشى الح اة كسؤترات لمحااة إلى ا رتاد الش دي أزمة اليؾرة وم م .0223أبؾ  مالة  سس رة. )
التعم ؼ الجامعي " مسؤتسر الدولي الخام،ورقة يسل مقدمة ل دراسة يمى طالب الجامعة.

 ال رص والتحدمات. مرر: اامعة القاىرة. " في مجتسع السعرفة
السعشى  . فايم ة ا رتاد بالسعشى في تخ  ف أزمة اليؾرة وتحد ؽم 0223أبؾ  مالة  سس رة. )

مسؤتسر الدشؾب الرابع يذر  ورقة يسل مقدمة ل ا مجابي لمح اة لدى طالب الجامعة.
 .اامعة ي ؽ تس،  مركم ا رتاد الش دي

. مقدمة في العالج بالسعشى والتدامي . ا ندان ليحك يؽ السعشىم 0400فرانكل  ف لتؾر. )
 الكؾرع: دار القمؼ. .0. طبالش ،. تراسة: طمعع مشرؾر

إمسان فؾزب.  تراسة: إرادة السعشى أس، وتظي قات العالج بالسعشى. .م 0440) فرانكل  ف لتؾر.
 القاىرة: دار زىراش الذرا.. 0ط

ونحؾث  مجمة دراساتالسيارات االاتساي ة واالترال ة.  م .0227) .فرج  تؾقي دمحم طررف
  .دار  ررب لمظياية والشذر :  القاىرةن د ة

 .ملتية مرر لمسظيؾيات . القاىرة:0ط التك ف الش دي. .م 0430) .فيسي  مرظ ى
 .جىنالخا ملتيةالقاىرة: . االاتسايي الذخري التؾافج). م1997 (مرظ ى. فيسي 

 ميتاااؾرب  لااادى الااالات ب عال اااة ويالقتاااو الرااادمة بعاااد ماااا نساااؾ  . م0200). آالش القسراااان  أباااؾ
)رسااااالة مااداااات ر   اااار  ..020 يااااام حاااارب " اااامة يمااااى ادل اااارة الحاااارب فااااي ادطاااراع

 مشذؾرة . الجامعة ا سالم ة   مة.
. )رسالة ماادت ر   ر قمج السؾت لدى الراتد السراب بالدرطان م .0207قؾاام ة  آمة. )

 مشذؾرة . اامعة دمحم لز ر بلرة  الجمائر.
الراتدلؽ)دراسة العالقة ب ؽ ادفكار الاليقالن ة ومعشى الح اة لدى   .م2012) لمؾد. كرامو 

اامعة   .  ر مشذؾرة  رسالة ماادت ر) م دان ة يمى ي شة مؽ محافغتي حسص وحساة
 سؾررا.  دمذج
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رسالة ) . مرض الدرطان في قظا   مة دراسة في الجغراف ة الظي ة.م 0200كرسؾ   مررؼ )
  مة. ا سالم ة الجامعة    ر مشذؾرة . ماادت ر
. التؾافج الموااي ويالقتو بيعض سسات الذخر ة لدى معمسي م 0220المدية  إمسان )

كم ة    ر مشذؾرة . رسالة ماادت ر)ومعمسات القظا  الحلؾمي في محافغات  مة 
 ا سالم ة. الجامعة الترن ة  

 فعال ة مسارسة العالج بالسعشى مؽ مشغؾر الخدمة االاتساي ة الع ادمة م .0202) دمحم  رأفع.
مجمة دراسات في الخدمة االاتساي ة والعمؾم  في تحد ؽ معشى الح اة لدى كيار الدؽ.

 .707-000  00  اامعة يمؾان )ا ندان ة
واللكاش  يالقتو بيعض يؾامل الذخر ة في المواايم  .التؾافج 0220محسؾد   ييد هللا ااد )

 . 02) سشرؾرة العددمجمة اامعة ال –االن عالي . كم ة الترن ة الشؾي ة بالسشرؾرة 
الكؾرع: دار العمؼ  .ا سالم. العالقة الموا ة والرحة الش د ة في م 0440) مرسي  كساس.

 .لمشذر والتؾزرع
إفدارات تيلة العمؾم الش د ة  .الديؼ الش دي ررورة مجتسع ةم .0207مرس مشا  تعيان )

 .العرن ة  ا مارات
القاىرة: ملتية زىراش  كم ش لي أسدو وتظي قاتو.مشي  اليحك ا  م .0227السعظي  حدؽ. )

 الذرا.
تقش ؽ استي ان  م يؾم أساسي في يمؼ الش ، ا مجابي  معشى الح اة:  .2012بذ ر.) معسررة 

 68-104.    35-34)العدد  السجمة العرن ة لمعمؾم الش د ة لق اسو في الي ئة الجمائررة.
ال عالة ويالقتيا بسعشى الح اة لدى الذياب الجامعي .الظاقة الش د ة م 0200ملاوب  فالح.)

 .770-720   30)7   لشالر. مجمة كم ة الترن ة بالمقازرج  00السذارك ؽ في ثؾرة )
يسان: دار الس درة لمشذر . مشاى  اليحك في الترن ة ويمؼ الش ،. م 0222ممحؼ  سامي )

 والتؾزرع والظياية.
 . دراسة في ايثار الش د ة واالاتساي ة لمغمو العراقي لدولة الكؾرع. 0440مشرؾر  طمعع .)

   يالؼ السعرفة.مجمة الكؾرع
 . التؾافج الموااي ويالقتو بيعض سسات الذخر ة لدى السعاق ؽ.م 0224). مؾسى  سس ة أبؾ

  مة.  كم ة الترن ة  الجامعة ا سالم ة مشذؾرة . رسالة ماادت ر)
 دار الدحاب لمشذر والتؾزرع. :. القاىرة. ادسرة والعالج ادسرب م  .022ؤمؽ   دال ة )م
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 ونعض الح اة معشى  ثراش إلكتروني إرتادب برنام . م 0200) .سمؾى   السررب ؛ أماس  الشسر
 ي ؽ اامعة الترن ة كم ة مجمة. الجامعة طمية لدى بو السرتيظة الش د ة الستغ رات

 .077-000   77)7  تس،
رسالة ) . اؾدة الح اة لدى مررى سرطان ال دب في محافغة  مة.م 0223). نؾفل  دمحم

 اليرام    مة: فمدظ ؽ. إدارةاامعة القدس الس تؾحة    .ماادت ر   ر مشذؾرة

اكم ش ل ة لقمج السدتقيل ويالقتو بسعشى الح اة  دراسة س لؾمتررة م .0200أبؾ اليدى  إبراى ؼ. )
اامعة ي ؽ تس،  . مرر:وواية الزيم لدى ي شة مؽ السعاق ؽ برررا والسيرررؽ

 . 000-304   70)7 .مجمة كم ة الترن ة
دار ال كار  :أحسد فرج وآلررؽ. القاىرة :تراسة نغررات الذخر ة. .م 0430) ىؾس  ول شدزب.
 العرني.

  . مجمة ادستاذA,B. السعشى في الح اة ويالقتو بشسم الذخر ة )م 0200اس مة. )الؾائمي  
 ..00 -024   020)العدد

 الدراسة يؽ والررا ادكادمسي ا نجاز بدافع ة ويالقتو الح اة معشى. م 0220. )دال ا لؾسف 
 .مرر  المقازرج اامعة.   ر مشذؾرة  ماادت ر رسالة). الجامعة طالب لدى
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 (1ممحق رقع )
 االستبانة في نػرتيا األولية 

 

 غـدة –الجامعـة اإلسالمية 
 ة الجراسات العميا والبحث العمسيعساد

 قدع عمع الشفذ –كمية التخبية 

 تحكيع استبانة 
 

 الفاضل/ة.............................................................. حفطظ هللا،،،الجكتػر/ة 
 الدالم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو،،،
" نسػ ما بعج الرجمة ومعشى الحياة وعالقتيا بالتػافق الدواجي لجى  تقؾم الياح ة بدراسة بعشؾان:

لستظميات دراة الساادت ر تخرص الرحة الش د ة السجتسع ة وذلػ استكساال  مخضى الدخشان في قصاع غدة: 
 مؽ الجامعة ا سالم ة.

للا أراؾ الت زل بقراشة ىله ال قرات وإبداش الرأب بسدى مشاسية ىله ال قرات لسؾرؾ  الدراسة ومدى 
أن ساللع العمع بانتسائيا لميعد اللب أدراع ف و  ومدى ورؾحيا لغؾرا   مع التعدمالت أو االقتراحات  مع 

في استيانة نسؾ ما بعد الردمة والتؾافج الموااي لساس ة وىي )أبدا   بدراة قم مة  بدراة متؾسظة   التقجيخ
أبعاد وىي: الررا الؾاؾدب  ال راش  0بدراة كي رة  بدراة كي رة ادا   أما استيانة معشى الح اة تتكؾن مؽ 

ييارة  وأيظ ع وزنا  مدراا  ثالث ا  لكل  2.ادلؼ. مؾزية يمى الؾاؾدب  أىداع الح اة  القمج الؾاؾدب  السعاناة و 
 فقرة مؽ فقرات االستيانة.

 البيانات األولية
 ذكار)               أن اى)      الجشذ :   .0

  :العسخ .0

            )    دراسات يم ا    )    اامعي     )    ثانؾب      )    أقل مؽ ثانؾب  السدتػى التعميسي: .1

 )    الجشؾب         )    الؾسظى         )    تساس  مة        )    :  مة الدكغمكان    .4

 أط اس فأك ر )     .أط اس )        7بدون أط اس )       ط ل /وجػد أشفال :     .5

 )   (سشؾات فأك ر0سشؾات )          0-0أقل مؽ سشت ؽ )          عجد سشػات الدواج : .6

 ال أيسل )       : أيسل )        العسل  .7

 )      مرت ع )                متؾسم  )                  مشخ ض السدتػي االقترادي: .8

   نػع السخض:   .4

 أقل مؽ سشت ؽ )         سشتان / أقل مؽ لسدة )           أك ر مؽ لسدة )    مجة العالج :  .02

 

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011-05-14-06-54-44/2011-05-14-06-59-35/1265-2011-90.html&ei=KiphVKD7H9DcatDZgoAB&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNFtwy_ZVMAkPJnbemZej_87aPpSGw&ust=1415740215291201
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011-05-14-06-54-44/2011-05-14-06-59-35/1265-2011-90.html&ei=KiphVKD7H9DcatDZgoAB&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNFtwy_ZVMAkPJnbemZej_87aPpSGw&ust=1415740215291201
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.israj.net/ar/index.php/palestine/2011-05-14-06-54-44/2011-05-14-06-59-35/1265-2011-90.html&ei=KiphVKD7H9DcatDZgoAB&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNFtwy_ZVMAkPJnbemZej_87aPpSGw&ust=1415740215291201
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 استبانة نسػ ما بعج الرجمة
 

  حالة نسؾ وتغ ر ن دي إمجابي لألفراد الللؽ تعررؾا دحداث بعج الرجمةتقرج الباحثة بسرصمح نسػ ما :
وليرات فادمة لالس فترة ح اتيؼ  أدت لتغ ر الرب بجؾانب تخر تيؼ يمى السدتؾى الذخري مؽ 

 لالس نغرتيؼ دن ديؼ ويمى مدتؾى يالقاتيؼ بايلررؽ ويمى مدتؾى نغرتيؼ لمح اة كلل.

 مشاسبة الفقخة م
غيخ 
 مشاسبة

 التعجيل ان أمكغ

    تغ رت أىدافي في الح اة الى ادفزل بعد السرض .  .0
    أقدر ق سة ح اتي أك ر مؽ قيل.  .7
    .بدأت أىتؼ بأت اش ادلدة في الح اة  .1
    أفيحع ثقتي في ن دي أك ر مؽ قيل.  .4
    أفيحع أت يؼ ادمؾر الروح ة و الدلش ة أفزل مؽ قيل.  .5
    ايلررؽ حؾلي يشدما أقع في مذلمة.أستظ ع االيتساد يمى   .6
ا في ح اتي  .7     .الترت طررق ا ادلد 
    أنغر لش دي ولمح اة نغرة إمجاب ة .  .8
    .أتعر بالقرب مؽ ايلررؽ  .9

أفيحع قادر ا يمى التعي ر يؽ مذايرب أك ر مؽ قيل   .01
 السرض.

   

00.  .     أفيحع أك ر اقياال يمى الظايات والعيادات 

أفعل ادت اش في ح اتي بظررقة ا دة بعد  أستظ ع أن  .07
 السرض.

   

    أفيحع ااتساي ا  واحب مخالظة الشاس أك ر مؽ قيل.  .01
    أتعر بعدم االستدالم وازداد افرارب أك ر مؽ قيل.  .04
    أتعر بالتك ف مع السرض .  .05
    أفيحع أك ر فيرا  مؽ قيل.  .06
    أقدر كل لؾم ادلد في ح اتي أك ر مؽ ادوس.  .07

أفيحع لدب فرص ادلدة في الح اة لؼ تكؽ مؾاؾدة مؽ   .08
 قيل.
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    أفيحع لدب ياط ة وحب تجاه ايلررؽ.  .09
    أحاوس أن أق ؼ أفزل العالقات االاتساي ة مع ايلررؽ.  .71
    أحاوس أن أ  ر ادت اش في الح اة التي تحتاج لمتغ  ر.  .70
    أفيح إمساني أيسج باهلل.  .77
    أك ر قؾة مسا كشع أيتقد.اكتذ ع بأنشي   .71
    تعمسع ك  را  ك ف أن الشاس حؾلي رائعؾن.  .74
    تقيمع أك ر مؽ قيل بأنشي أحتاج الشاس مؽ حؾلي.  .75
    ازداد حلسة و فيسا  لمح اة أك ر مؽ قيل.  .76
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 استبانة معشى الحياة

: "مجسؾية االتجاىات الدمي ة أو ا مجاب ة لم رد نحؾ تقرج الباحثة بسرصمح معشى الحياة
ادىداع ذات الق سة مع تعؾره ح اتو  وتعؾره بسغمى الح اة اللب لدفعو إلى إدراك وتحق ج 

بالدعادة. ورعير يشيا بالدراة التي س حرل يم يا الس حؾص في استي ان معشى الح اة يؽ 
ادبعاد ايت ة: "الررا الؾاؾدب  وال راش الؾاؾدب  وأىداع الح اة  والقمج الؾاؾدب  والسعاناة 

 وادلؼ".
غيخ  مشاسبة  الفقخة م

 مشاسبة 
 التعجيل

 الػجػديالخضا 
 تخص ال ميالي  .   أ ) أنـا :  .0

 كأ مب الشاس  .   ب )
أتحسل السدؤول ة   ج )

 بدراة كي رة.

   

ال أتعر بالررا يؽ   أ ) في داخمي:  .0
 ن دي أبدا.

 أتقيل ن دي أح انا .  ب )

أتعر بالررا يؽ   ج )
 ن دي تساما .

   

 في السدتقبل:  .7
 

أيتقد بأن فذمي   أ )
 قررب.

ستيقى ح اتي دون   ب )
 تغ  ر.

 سأحقج إنجازا  كي را .  ج )

   

لػ استصعت أن   ..
 اختار، فدػف:

أفزل أال أكؾن قد   أ )
 ولدت أبدا    .

أفزل أن أي ه    ب )
 ح اتي كسا ىي.

أفزل أن أمتمػ أك ر    ج )
 مؽ يسر دي ذو.
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

إذا قجر لي أن   .0
أمػت اليػم 

سأشعخ أن حياتي 
 كانت:

 ال ق سة ليا مظمقا    .   أ )

 مجرد أمام يذتيا.   ب )

ميسة لي و    ج )
 ل لررؽ.

   

 األشياء التي  .0
 تحجث معي:

أتعر بأنشي   ر   أ )
مدئؾس يؽ حدوثيا 

 أبدا .
أتحسل مدؤول ة   ب )

 بعزيا فقم.

أتحسل السدؤول ة   ج )
 الكاممة يشيا.

   

أيتقد بأنيا عالسة في   أ ) بالشدبة لمحياة:  .3
 حقي.

عالسة أح انا  و يادلة   ب )
 أح انا  ألرى.

الح اة يادلة وأللت   ج )
 نر يي مشيا.

   

الساضي الذخري   .0
 الخاص بي:

 

أستظ ع مؽ  أتسشى لؾ  أ )
 تغ  ره.

ال معش شي بذيش فيؾ   ب )
 أمام وانتيع.

فخؾر وراري بلل ما   ج )
 حدث بو.

   

 

 الثخاء الػجػدي
 

 مسمة  أ ) :حياتي اليػمية  .4

 يادمة  ب )
 م عسة بالح ؾرة والشذاط  ج )

     د )
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

 كل يػم بالشدبة لي:  .02
 

 م ل الدابج     أ )

 ال معش شي ك  را    ب )
 محسل ما ىؾ ادلد  ج )

     د )

أتعر بالعجر يؽ    أ) بعج السخض:  .00
 أب انجاز تحق ج

 ستيقى ح اتي كساىي.   ب)

)ج  أقؾم بيعض اديساس التي 
 طالسا أردت يسميا

   

إذا شمب مشي أحجىع   .00
مذاركتو في فعل 

 شيء :

أيتلر دنو ل ، لدب طاقة    أ)
 أو قدرة يمى العظاش

 أتردد ب ؽ الرفض و القيؾس   ب)

أتعر أن لدى طاقة ور ية    ج)
 تدلدة لمعظاش

   

 قجراتي و مػاىبي:  .07
 

أبدا  ال أحاوس    أ)
استغالليا وال أبحك 

 يؽ تظؾررىا.

أىتؼ بيا تارة و    ب)
 أىسميا تارة ألرى.

أبحك دوما  يؽ    ج)
أفزل ادسال ب 

 الستغالليا.

   

أتجشب السؾاقف التي تتظمب    أ) مداعجة اآلخخيغ :  ..0
 مدايدة ايلررؽ.

 أسايد حدب السؾقف.   ب)

 أبادر دوما  لمسدايدة. )ج  

   

 األعسال التصػعية :  .00
 

الستايب وال أحب تجمب لي   أ )
 الق ام بيا أبدا .

 أادىا م  دة أح انا .  ب )

أتارك بر ية قؾرة في أب   ج )
 يسل تظؾيي.

     د )

     د ) تذعرني با رناك والتذتع.  أ )الخبخات واألحجاث   .00
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

 الججيجة :
 

 مجرد أحداث يادمة.  ب )

 تذعرني بالتجدد وا ثارة.  ج )
 أىجاف الحياة

 
أىجافي في الحياة    .03

: 
 

ال تؾاد أىداع لي   أ )
 يمى ا طالا .  

أتقيل س ر ادمؾر    ب )
 كسا ىي .

أىدافي وارحة    ج )
 ومحددة.

   

 وجػدي الذخري:  .00
 

 بال معشى تساما  .  أ )

 لدع متأكدا  مشو  .   ب )

ىادع ادا  وذو    ج )
 معشى.

   

فيسا يتعمق بتحقيق   .04
أىجافي في الحياة 

 فإني :
 

لؼ أحرز أب ىدع     أ )
. 

أنا متؾسم في ىلا    ب )
 ادمر.

حققع انجازات    ج )
 ىائمة.

   

لقج اكتذفت أنشي   .02
 شخز:

 

ال أحسل أب ىدع   أ )
 في ح اتي   .

لدع متأكدا  مؽ    ب )
 تخر تي.

لي أىداع وارحة    ج )
 و ح اة ذات معشى.

   

عشجما أفكخ في   .00
 حياتي:

 

ال أيرع لساذا أنا   أ )
 مؾاؾد   .

أح انا  أتػ في    ب )
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

 سيب واؾدب   .
دائسا  ما أاد سييا     ج )

 لؾاؾدب.
قجرتي عمى إيجاد   .00

ىجف ىام في 
 الحياة:

 قدرتي معدومة    .   أ )

لدع متأكدا  مؽ    ب )
 قدرتي.

أستظ ع ورع    ج )
 أىدافي بش دي.

   

عشجما أتأمل في   .07
 العالع أججه:

 مذؾش تساما   .   أ )

متقمب ب ؽ الغسؾض    ب )
 و الؾرؾح  .

 وارح تساما .   ج )

   

 امض وال ألظم لو   أ ) السدتقبل في رأيي:  ..0
 أبدا      .

أؤمؽ بسقؾلة "د      ب )
السقادلر ت عل ما 

 تذاش"     . 

وارح و ألظم لو    ج )
 بإتقان.

   

 أنا في الحياة :  .00
 

ال أاد في ح اتي   أ )
 أىداع ألتمم بيا   .

 أنا مع الشاس .   ب )

تخص ممتمم    ج )
 بأىدافي.

   

 القمق الػجػدي
 
عشجما أعخف مغ أنا   .00

 وماذا أريج:
 )أ  ال أتعر بأىس ة ذلػ.       
 )ب  أكت ي بسا حققع .       
)ج  أبقى في حالة قمج        

وأستسر في اليحك يؽ معشى 
 ادلد لح اتي.
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

في ما يتعمق   .03
 بالسػت، أنا:

 لائف و قمج   .  أ )

أح انا  أتعر    ب )
 بالخؾع .  

)ج  لدع لائ ا  أو قمج مؽ 
 السؾت.

   

فيسا يتعمق   .00
 باالنتحار، أنا:

أفكر بو بجدمة طررقا    أ )
 لمخالص  . 

 فكرت بو مرة   .   ب )

 )ج ال أفكر بو إطالقا .

   

 عشجما أتأمل حياتي:  .04
 
 

ك  را  ما أتداشس ما   أ )
 اليدع مؽ بقائي ف يا    

ال أاد ف يا ما مذد    ب )
 انتياىي    

)ج  أتعر بال خر لسا أنجمتو 
 لالليا

   

عشج وجػدي مع   .72
 اآلخخيغ:

 

أتعر بالؾحدة وأفزل   أ )
 االبتعاد يشيؼ     

 ال أتعر بؾاؾد أحد   ب )

)ج  أتعر بادل ة وأحب الت ايل 
 معيؼ

   

إمكانياتي وقجراتي   .70
 الخانة:

رع  ة وال تدايدني   أ )
يمى تحق ج 
 طسؾحاتي .

 ال أستظ ع تحدلدىا.   ب )

)ج  قؾرة وتدايدني في تحق ج 
 طسؾحاتي.

 

   

 في فرا  مدتسر .       أ ) عالقتي مع نفدي :  .70

ألؾم ن دي تارة و    ب )
أررى يشيا تارة 

 ألرى    . 

 )ج  في أمؽ وسالم.
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

 السعاناة واأللع
أعتبخ مػاجية   .77

 مخضي :
معاناة وليرة مؤلسة   أ )

 ومسمة   . 

 لدع متأكدا  مشيا.   ب )
ابتالش ورجب أن    ج )

 أفير يم و .

   

األىجاف الرعبة في   ..7
 حياتي :

 

تتعيشي وال أحاوس    أ )
 تخظ يا.      

أتعر أنيا تحدما  لي     ب )
     . 

 أيتيرىا مشحة لي.   ج )

   

أبدط العقبات في   .70
 حياتي:

 

 تذعرني بال أس  .    أ )

 أتعامل مع بإتمان .      ب )

 تمرد مؽ دافع تي.  ج )

   

اإلحباط واليأس في   .70
 حياتي:

 

مالزمان لي في كل   أ )
 وقع  .   

أتعر بيا كلل    ب )
 الشاس . 

 بيسا.ال أؤمؽ   ج )

   

تػجيي نحػ   .73
الرعػبات في 

 حياتي:

 تؾاو سميي.  أ )

 لدع متأكدا  مشو.   ب )

 تؾاو إمجابي.  ج )

   

 السعاناة واأللع:  .70
 

 أنا السدؤوس يشيا.  أ )

ملاد ال مخمؾ مشيا    ب )
 إندان.

أتعر أنيسا نعسة و    ج )
 تمرد مؽ نجاحي .

   

 أرى أن اإلنجازات :  .74
 

تكاد تكؾن مدتح مة   أ )
 أثشاش السعاناة.

 لارعة لألقدار.   ب )

ال تتحقج إال    ج )
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غيخ  مشاسبة  الفقخة م
 مشاسبة 

 التعجيل

 بالسعاناة.
الستاعب والخبخات   .2.

 السؤلسة:
 

اعمتشي أتعر أنشي   أ )
أرعف مسا كشع. 

 مديقا  

 لؼ أتأثر بيا.   ب )

اعمتشي أوااو الح اة   ج )
 بذلل أقؾى.
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 استبانة التػافق الدواجي

"ىااؾ قاادرة كاال مااؽ الااموا ؽ يمااى التااؾاؤم مااع ايلاار  ومااع  وتقرــج الباحثــة بسرــصمح التػافــق الدواجــي: 
مظالااااب الاااامواج   وندااااتدس يم ااااو مااااؽ أسااااال ب كاااال مشيسااااا فااااي تحق ااااج أىدافااااو مااااؽ الاااامواج وفااااي مؾاايااااة 

 الرعؾنات المواا ة وفي التعي ر يؽ ان عاالتو ومذايره   وفي اتيا  حاااتو مؽ ت ايمو الموااي". 
 

غيخ  مشاسبة الفـقــــــــــــــــــــــــــــــخة م
 مشاسبة

 التعجيل ان أمكغ

    نغرتشا لمح اة متقارنة. 0

    كالنا مظسئؽ يمى ايلر. 0

    نتقارب في أفكارنا وتتالقى م ؾلشا واىتساماتشا. 7

    أتعر بالررا والدعادة في يالقتشا الموا ة. .

    ما ايتراه تعب . مدأس كل مشا يؽ ايلر اذا 0

    لؤثر كل مشا ايلر يمى ن دو. 0

    نغرتشا الى الح اة تقؾم يمى الت اؤس. 3

    أيسل كل ايدب لمتغمب يمى الرعؾنات التي نؾااييا. 0

    أتعر بالؾحدة في يالقتشا الموا ة 4

    نتجشب السشاقذات مشعا لمتجررح واالىانات. 02

    باحت ااو ل لر.مذعر كل مشا  00

    مذعر كل مشا ملسل ايلر ورشدجؼ معو. 00

    ليتدؼ كل مشا في واو ايلر حتى في أفعب ادوقات. 07

    معتير كال مشا ادلر ىدمة مؽ هللا ال و . .0

    محرص كل مشا يمى ارراش ايلر ما أملؽ. 00

    محترم كل مشا أسرار ح اتشا الخافة . 00

    أتعر بأن المواج ق د ال أستظ ع التحرر مشو  03

    ال مقرر أحدنا في حقؾا ايلر. 00

    نتعاون في حل مذلالتشا معا . 04

    مقدس كالنا الح اة الموا ة ورحترميا . 02
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    نتقارب في ق سشا وياداتشا وأفكارنا . 00

    مقدر كل مشا تعب ايلر . 00

    نقز يا سؾرا  أسعد ادوقات التي  07

    ال لؾااو أحدنا مذلالتو مش ردا دون سشد ايلر . .0

    مأن، كل مشا بايلر . 00

    مجد كال مشا الراحة واالطسئشان بالقرب مؽ االلر . 00

    مذا ل الح اة اعمتشا نيسل بعزشا . 03

    أتعر بأن ح اتي الموا ة مسمة و  ر سع دة  00

    العاط ي في ح اتشا الموا ة .نذعر بالدعش  04

    أيسل ما أستظ ع ال قامة يالقة زوا ة سع دة . 72

    أتعر بالررا يؽ ح اتي الموا ة. 70

    أقؾم بؾااياتي الموا ة بدعادة وحب. 70

    نؾااو ادزمات والرعؾنات بذجاية وفير. 77

    أيترع بالخظأ وأبادر بااليتلار. .7

    يؽ ي ؾب بعزشا اليعض.ال نتغارى  70

    نتذارك مع بعزشا اليعض في اتخاذ القرارات. 70

    عروع السرض أياقع ح اتشا الموا ة. 73

    ال أستظ ع االستسرار في ح اتي الموا ة . 70

    لؼ معد محترمشي تررػ ح اتي كالدابج. 74

    أتعر بالقمج يمى ح اتي الموا ة . 2.

    كالنا  بادلر.ال مدتأن،  0.

    ح اتشا الموا ة تغ رت لألسؾأ 7.

    أتعر بأنشا أقؾب مؽ قيل. ..

   
 

 وشكخًا لحدغ تعاونكع،،،

 الباحثة

 آالء عبج الكخيع كعبخ
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 (7ممحق رقع )
 أسساء السحكسيغ

 مكان العسل السحكع م

 العرن ة مرراسيؾررة  -ادزىراامعة  رتاد ييد العمرم مؾسى  .د أ. 0

 أستاذ مذارك - ا سالم ةة عالجام د سس ر رمزان قؾتة أ. 0

 أستاذ مذارك - ا سالم ةالجامعة  دسةأنؾر ييد العمرم العيا د. 7

 أستاذ مذارك –اامعة ادقرى  أ. د. يالدة تعيان فالح .

 أستاذ مذارك –اامعة ادقرى  محسؾد أبؾ  الي يظاع د. 0

 أبؾ دم، -القدساامعة  ييد العمرم مؾسى ثابع د. 0

 أستاذ مدايد – تؾحة ساامعة القدس ال مدعؾد ييد الحس د حجؾ د. 3

 مدلر دائرة الرحة الش د ة السجتسع ة سابقا   د. يامه دمحم سسؾر 0

 أستاذ مدايد -ا سالم ةالجامعة  ياطف ي سان اد ا د. 4

 أستاذ مدايد -ا سالم ةالجامعة  اس ل يظ ة الظيراوب  د. 02

 أستاذ مدايد –اامعة ادقرى  ي دى دمحم السحتدب د. 00
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 (1)رقع ممحق 
 االستبانة في نػرتيا الشيائية 

 غــــــــــــــــــــــــــــــــدة –الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــالمية 
 

 عســـــــــــــادة الجراســـــــــــــات العميـــــــــــــا والبحـــــــــــــث العمســـــــــــــي
 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة التخبي ــــــــــــــــشفذ –كمي ــــــــــــــــع ال  قدــــــــــــــــع عم
 

 استبانة

 ورحسة هللا وبخكاتو،،،الم عميكع أخي الفاضل/أختي الفاضمة ........... الد
" نسػ ما بعج الرجمة ومعشى الحياة وعالقتيسا بالتػافق الدواجي لجى  تقؾم الياح ة بدراسة بعشؾان:

وذلػ استكساال  لستظميات دراة الساادت ر تخرص الرحة الش د ة السجتسع ة مخضى الدخشان في قصاع غدة" 
 يا بسا لشاسيػ راشة فقرات االستيانة قراشة متأن ة وا اابة يممؽ الجامعة ا سالم ة  للا تراؾ الياح ة التكرم بق

 :مع مراياة ما لمي

 قراشة العيارات ا دا  قيل اليدش في ا اابة. 

 ال تؾاد إاابات فح حة و ألرى لاطئة. 

 التأكد مؽ ا اابة يمى اس ع ال قرات. 

 كافة الي انات سررة وال تدتخدم إال في أ راض اليحك العمسي. 

 ( في الخانة التي تشاسيػ√ورع يالمة  . 

 البيانات األولية
 امأل/ي البيانات التالية بجقة مغ فزمظ:

 ذكار)               أن اى)      الجشذ : .0

  :العسخ .7

      )    دراسات يم ا    )    اامعي     )    ثانؾب      )    أقل مؽ ثانؾب  السدتػى التعميسي: .1

 )    الجشؾب         )    الؾسظى         )    تساس  مة         )   :  مة مكان الدكغ  .4

 أط اس فأك ر )     .أط اس )        7بدون أط اس )       ط ل /عجد أشفال :     .5

 )   (سشؾات فأك ر0سشؾات )          0-0أقل مؽ سشت ؽ )          عجد سشػات الدواج : .6

 : أيسل )            ال أيسل )   العسل  .7

 )      مرت ع )                متؾسم  )                  مشخ ض السدتػي االقترادي: .8

   نػع السخض: .9

 أقل مؽ سشت ؽ )         سشتان / أقل مؽ لسدة )           أك ر مؽ لسدة )    مجة العالج :  .01

 استبانة نسػ ما بعج الرجمة
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بجرجة  أبجاً  الفقخة م
 قميمة

بجرجة 
 متػسصة

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة 
كبيخة 
 ججاً 

      تغ رت أىدافي في الح اة الى ادفزل بعد السرض . .0
      أقدر ق سة ح اتي أك ر مؽ قيل. .7
      .بدأت أىتؼ بأت اش ادلدة في الح اة .1
      زادت ثقتي في ن دي أك ر مؽ قيل. .4
      أفيحع أت يؼ ادمؾر الروح ة و الدلش ة أفزل مؽ قيل. .5
      أستظ ع االيتساد يمى ايلررؽ حؾلي يشدما أقع في مذلمة. .6
ا في ح اتي .7       .الترت طررق ا ادلد 
      نغرتي لمح اة نغرة إمجاب ة . .8
      .أتعر بالقرب مؽ ايلررؽ .9

      أفيحع قادر ا يمى التعي ر يؽ مذايرب أك ر مؽ قيل. .01
.أفيحع أك ر اقياال  .00       يمى الظايات والعيادات 
      أستظ ع أن أفعل ادت اش في ح اتي بظررقة ا دة بعد السرض. .07
      أفيحع ااتساي ا  واحب مخالظة الشاس أك ر مؽ قيل. .01
      أتعر بالتك ف مع السرض . .04
      أفيحع أك ر فيرا  مؽ قيل. .05
      ازداد افرارب وتحدب السرض. .06
      أقدر كل لؾم ادلد في ح اتي أك ر مؽ ادوس. .07
      أفيحع لدب فرص ادلدة في الح اة لؼ تكؽ مؾاؾدة مؽ قيل. .08
      أفيحع لدب ياط ة وحب تجاه ايلررؽ. .09
      أحاوس أن أق ؼ أفزل العالقات االاتساي ة مع ايلررؽ. .71
      التي تحتاج لمتغ  ر.أحاوس أن أ  ر ادت اش في الح اة  .70
      اكتذ ع بأنشي أك ر قؾة مسا كشع أيتقد. .77
      تعمسع ك ف أن الشاس حؾلي رائعؾن. .71
      ازداد حلسة و فيسا  لمح اة أك ر مؽ قيل. .74
      أيتقد بأن ما مر ب ال رد ىؾ يؽ ابتالش مؽ هللا. .75
      أوقاتي.أتعر بالت اؤس والدعادة في معغؼ  .76
      أفيحع أك ر قدرة يمى مؾااية السرايب أك ر مؽ قيل. .77
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 استبانة معشى الحياة
رع دائرة في الخانة التي تشاسيػ: 

 الفقخة م
 تخص ال ميالي  .  د ) أناا :  .0

 كأ مب الشاس  .  ه )
 أتحسل السدؤول ة بدراة كي رة.  و )

 ال أتعر بالررا يؽ ن دي أبدا.  د ) في دالمي:  .7

 أح انا .أتقيل ن دي   ه )

 أتعر بالررا يؽ ن دي تساما .  و )
 في السدتقيل:  .1

 
 أيتقد بأن فذمي قررب.  د )

 ستيقى ح اتي دون تغ  ر.  ه )

 سأحقج إنجازا  كي را .  و )
 أفزل أال أكؾن قد ولدت أبدا    .  د ) لؾ استظعع أن التار  فدؾع:  .4

 أفزل أن أي ه ح اتي كسا ىي.  ه )

 أفزل أن أمتمػ أك ر مؽ يسر دي ذو.  و )
 ال ق سة ليا مظمقا    .  د ) أمؾت ال ؾم سأتعر أن ح اتي كانع:إذا قدر لي أن   .5

 مجرد أمام يذتيا.  ه )

 ميسة لي و ل لررؽ.  و )
 أيتقد بأنيا عالسة في حقي.  د ) بالشدية لمح اة:  .6

 عالسة أح انا  و يادلة أح انا  ألرى.  ه )

 الح اة يادلة وأللت نر يي مشيا.  و )
 الساري الذخري الخاص بي:  .7

 
 أتسشى لؾ أستظ ع مؽ تغ  ره.  د )

 ال معش شي بذيش فيؾ أمام وانتيع.  ه )

 فخؾر وراري بلل ما حدث بو.  و )
 مسمة  ه ) :حياتي اليػمية  .8

 يادمة  و )
 م عسة بالح ؾرة والشذاط  ز )

 كل يػم بالشدبة لي:  .9
 

 م ل الدابج     ه )

 ال معش شي ك  را    و )
 محسل ما ىؾ ادلد  ز )
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 الفقخة م
 أتعر بالعجر يؽ تحق ج أب انجاز   ت) بعج السخض:  .01

 ستيقى ح اتي كساىي.   ث)

اديساس التي طالسا أردت )ج  أقؾم بيعض 
 يسميا

أيتلر دنو ل ، لدب طاقة أو قدرة يمى    ت) إذا شمب مشي أحجىع مذاركتو في فعل شيء :  .00
 العظاش

 أتردد ب ؽ الرفض و القيؾس   ث)

)ج  أتعر أن لدى طاقة ور ية         
 تدلدة لمعظاش

 مداعجة اآلخخيغ :  .07
 
 

أتجشب السؾاقف التي تتظمب مدايدة    ت)
 ايلررؽ   

 أسايد حدب السؾقف     ث)

 )ج  أبادر دوما  لمسدايدة
 قجراتي ومػاىبي:  .01

ال أحاوس أبدا  استغالليا وال أبحك يؽ    ت)
 تظؾررىا    

 أىتؼ بيا تارة و أىسميا تارة ألرى     ث)

 )ج  أبحك دوما  يؽ أفزل ادسال ب الستغالليا

 تذعرني با رناك والتذتع     ه ) الخبخات واألحجاث الججيجة :  .04

 مجرد أحداث يادمة       و )

 )ج   تذعرني بالتجدد وا ثارة
 

 أىجافي في الحياة  :  .05
 

 ال تؾاد أىداع لي يمى ا طالا.    د )

 أتقيل س ر ادمؾر كسا ىي .   ه )

 أىدافي وارحة ومحددة.   و )
 وجػدي الذخري:  .06

 
 بال معشى تساما  .  د )

 لدع متأكدا  مشو  .   ه )

 ىادع ادا  وذو معشى.   و )
 لقج اكتذفت أنشي شخز:  .07

 
 ال أحسل أب ىدع في ح اتي   .  د )

 لدع متأكدا  مؽ تخر تي.   ه )

 لي أىداع وارحة و ح اة ذات معشى.   و )
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 الفقخة م
 عشجما أفكخ في حياتي:  .08

 
 ال أيرع لساذا أنا مؾاؾد   .  د )

 أح انا  أتػ في سيب واؾدب   .   ه )
 دائسا  ما أاد سييا  لؾاؾدب.   و )

 قدرتي معدومة    .   د ) قجرتي عمى إيجاد ىجف ىام في الحياة:  .09

 لدع متأكدا  مؽ قدرتي.   ه )

 أستظ ع ورع أىدافي بش دي.   و )
 مذؾش تساما   .   د ) عشجما أتأمل في العالع أججه:  .71

 متقمب ب ؽ الغسؾض و الؾرؾح  .   ه )

 وارح تساما .   و )
  امض وال ألظم لو أبدا      .  د ) السدتقبل في رأيي:  .70

 . "د  السقادلر ت عل ما تذاش"  أؤمؽ بسقؾلة    ه )

 وارح و ألظم لو بإتقان.   و )
 أنا في الحياة :  .77

 
 ال أاد في ح اتي أىداع لتحق قيا.  د )

 أنا مع الشاس .   ه )

 تخص ممتمم بأىدافي.   و )
 عشجما أعخف مغ أنا وماذا أريج:  .71

 
 
 

 )أ  ال أتعر بأىس ة ذلػ.    
 )ب  أكت ي بسا حققع .   
)ج  أبقى في حالة قمج وأستسر في اليحك يؽ    

 معشى ادلد لح اتي.
 لائف و قمج   .  ج ) أنا: في ما يتعمق بالسػت،  .74

 أح انا  أتعر بالخؾع .     د )

 )ج  لدع لائ ا  أو قمج مؽ السؾت.    
 أفكر بو بجدمة طررقا  لمخالص  .   ج ) فيسا يتعمق باالنتحار، أنا:  .75

 فكرت بو مرة   .   د )

 )ج ال أفكر بو إطالقا .
 عشجما أتأمل حياتي:  .76

 
 

 ك  را  ما أتداشس ما اليدع مؽ بقائي ف يا      ج )

 ال أاد ف يا ما مذد انتياىي       د )

 )ج  أتعر بال خر لسا أنجمتو لالليا
 عشج وجػدي مع اآلخخيغ:  .77

 
 أتعر بالؾحدة وأفزل االبتعاد يشيؼ       ج )

 ال أتعر بؾاؾد أحد   د )

 )ج  أتعر بادل ة وأحب الت ايل معيؼ
 في فرا  مدتسر .       ج ) عالقتي مع نفدي :  .78
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 الفقخة م
 . ي تارة و أررى يشيا تارة ألرى  ألؾم ن د   د )

 )ج  في أمؽ وسالم.  
 األىجاف الرعبة في حياتي :  .79

 
 تتعيشي وال أحاوس تخظ يا.         د )

 أتعر أنيا تحدما  لي  .        ه )

 أيتيرىا مشحة لي.   و )
 أبدط العقبات في حياتي:  .11

 
 تذعرني بال أس  .    د )

 أتعامل معيا باتمان .      ه )

 تمرد مؽ دافع تي.  و )
 اإلحباط واليأس في حياتي:  .10

 
 مالزمان لي في كل وقع  .     د )

 أتعر بيا كلل الشاس .    ه )

 ال أؤمؽ بيسا.  و )
 تؾاو سميي.  د ) تػجيي نحػ الرعػبات في حياتي:  .17

 لدع متأكدا  مشو.   ه )

 تؾاو إمجابي.  و )
 السعاناة واأللع:  .11

 
 أنا السدؤوس يشيا.  د )

 ملاد ال مخمؾ مشيا إندان.   ه )
 أتعر أنيسا نعسة و تمرد مؽ نجاحي .   و )

 أرى أن اإلنجازات :  .14
 

 تكاد تكؾن مدتح مة أثشاش السعاناة.  د )

 لارعة لألقدار.   ه )

 ال تتحقج إال بالسعاناة.   و )
 الستاعب والخبخات السؤلسة:  .15

 
 اعمتشي أتعر أنشي أرعف مسا كشع. مديقا    د )

 لؼ أتأثر بيا.   ه )

 اعمتشي أوااو الح اة بذلل أقؾى.  و )
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 استبانة التػافق الدواجي

 أبجاً  الفـقــــــــــــــــــــــــــــــخة م
بجرجة 
 قميمة

بجرجة 
 متػسصة

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة 
 كبيخة ججاً 

      نغرتشا لمح اة متقارنة. 0

      كالنا مظسئؽ يمى ايلر. 0

      أتعر باالطسئشان في ح اتشا الموا ة. 7

      متقارنة.أتعر بأن أفكارنا  .

      أتعر بالررا والدعادة في يالقتشا الموا ة. 0

      مدأس كل مشا يؽ ايلر اذا ما ايتراه تعب . 0

      لؤثر كل مشا ايلر يمى ن دو. 3

      أيسل كل ايدب لمتغمب يمى الرعؾنات التي نؾااييا. 0

      أتعر بالؾحدة في يالقتشا الموا ة 4

      السشاقذات مشعا لمتجررح واالىانات.نتجشب  02

      مذعر كل مشا باحت ااو ل لر. 00

      أتعر باالندجام مع تررػ ح اتي. 00

      ليتدؼ كل مشا في واو ايلر حتى في أفعب ادوقات. 07

      معتير كال مشا ادلر ىدمة مؽ هللا ال و . .0

      أملؽ.محرص كل مشا يمى ارراش ايلر ما  00

      محرص كل مشا يمى ح ز أسرار ح اتشا. 00

      أتعر بأن المواج ق د ال أستظ ع التحرر مشو  03

      ال مقرر أحدنا في حقؾا ايلر. 00

      نتعاون في حل السذلالت التي تؾاايشا. 04

      مقدس كالنا الح اة الموا ة ورحترميا . 02

      وياداتشا وأفكارنا .نتقارب في ق سشا  00

      مقدر كل مشا تعب ايلر . 00

      أسعد ادوقات التي نقز يا سؾرا   07

      مذا ل الح اة اعمتشا نيسل بعزشا . .0
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      أتعر بأن ح اتي الموا ة مسمة و  ر سع دة  00

      نذعر بالدعش العاط ي في ح اتشا الموا ة . 00

      ال قامة يالقة زوا ة سع دة . أيسل ما أستظ ع 03

      أتعر بالررا يؽ ح اتي الموا ة. 00

      أقؾم بؾااياتي الموا ة بدعادة وحب. 04

      نؾااو ادزمات والرعؾنات بذجاية وفير. 72

      أيترع بالخظأ وأبادر بااليتلار. 70

      نتذارك مع بعزشا اليعض في اتخاذ القرارات. 70

      عروع السرض أياقع ح اتشا الموا ة. 77

      ال أستظ ع االستسرار في ح اتي الموا ة . .7

      لؼ معد محترمشي تررػ ح اتي كالدابج. 70

      أتعر بالقمج يمى ح اتي الموا ة . 70

      ح اتشا الموا ة تغ رت لألسؾأ. 73

   
 
 
 
 

 وشكخًا لحدغ تعاونكع،،،
 الباحثة

 الكخيع كعبخ آالء عبج
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 (4ممحق رقع )
 تدييل ميسة باحثة
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 (5ممحق رقع )
 احرائياً  الغيخ دالةفخوض الجراسة لستغيخ معشى الحياة 

في مدتػى معشى  (Independent Samples T Test)لمعيشتيغ السدتقمتيغ T نتائج اختبار  (:0ججول )
 :الحياة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ الجشذ

الستػسط  العجد الجشذ 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

 (t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 نسػ ما بعج الرجمة
 0040002 0040700 40 ذكخ

04774 24000 
 دال 

 444730 0043000 000 أنثى إحرائيا

  ق سةt " 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 314الجدول ة يشد دراة حررة . 
 

لدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة  .  Sig)أن الق سة االحتسال ة  الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
  1.339السحدؾنة تداوب ) t  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.182تداوب )

يمى يدم واؾد فروا ذات داللة   مسا لدس 1.96الجدول ة والتي تداوب ) tوىي أقل مؽ ق سة 
  في مدتؾى معشى الح اة لدى مررى الدرطان ُتعمى 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 إلى متغ ر الجش،.
في مدتػى معشى الحياة لجى مخضى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:2ججول )

 :الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مدتػى التعميع

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات
 درجة
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 معشى الحياة
 02.4440 7 00.4447 بيغ السجسػعات

04000 24000 
غيخ دال 
 0004030 007 004004400 داخل السجسػعات إحرائياً 

  000 030404404 السجسػع

  ق سةf " 2.64تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 213  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
   1.618السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05مؽ مدتؾى الداللة )  وىي أكير 0.186تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 2.64الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 
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  في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى إلى متغ ر مدتؾى 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .التعم ؼ

في مدتػى معشى الحياة لجى مخضى  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التبايغ األحادي 3ججول )
 األشفال:الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد 

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات
 درجة
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 معشى الحياة
السجسػعاتبيغ   0004270 0 4.4200 

2437. 24.00 
غيخ دال 
 0004234 .00 03.204400 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 030404404 السجسػع

  ق سةf " 3.03تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
الكم ة لسدتؾى معشى الح اة .  لمدراة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس

   0.734السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.481تداوب )
  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 

  في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى إلى متغ ر يدد 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .ادط اس
في مدتػى معشى الحياة لجى مخضى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:4ججول )

 :الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مجة السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 معشى الحياة
 0034403 0 7704437 بيغ السجسػعات

04704 24032 
غيخ دال 
 0304700 .00 030024000 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 030404404 السجسػع

  ق سةf " 3.03تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
.  لمدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج مؽ الجدوستي ؽ 

   1.319السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.270تداوب )
  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 
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  في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى إلى متغ ر مدة 05.0داللة ) إحرائ ة يشد مدتؾى 
 .السرض
في مدتػى معشى الحياة لجى مخضى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:5ججول )

 :الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد سشػات الدواج

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 معشى الحياة
 0034007 7 374202. بيغ السجسػعات

04070 24043 
غيخ دال 
 00347.0 007 030074424 داخل السجسػعات إحرائياً 

  000 030404404 السجسػع

  ق سةf " 3.03تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
   1.238السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.297تداوب )

يمى يدم واؾد فروا ذات داللة   مسا لدس 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 
  في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى إلى متغ ر يدد سشؾات 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .المواج
في مدتػى معشى  (Independent Samples T Test)لمعيشتيغ السدتقمتيغ T نتائج اختبار  (:6ججول )

 :الحياة لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسل

  ق سةt " 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 314الجدول ة يشد دراة حررة . 
 

لدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة  .  Sig)أن الق سة االحتسال ة  الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
  0.346السحدؾنة تداوب ) t  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.718تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 1.96الجدول ة والتي تداوب ) tوىي أقل مؽ ق سة 

الستػسط  العجد العسل 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

 (t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 معشى الحياة
 0240770 004.00 00 يعسل

247.0 24300 
 غيخ دال 
 0047407 .03400 004 ال يعسل إحرائيا
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  في مدتؾى معشى الح اة لدى مررى الدرطان ُتعمى 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 إلى متغ ر العسل.

في مدتػى معشى الحياة لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  يػضح (:6ججول )
 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ نػع السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

 السخبعات

 درجة
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 معشى الحياة
 0304.32 3 04004047 بيغ السجسػعات

040.7 
 

24270 

غيخ دال 
 0004003 024 000004000 داخل السجسػعات إحرائياً 

  000 030404404 السجسػع
 

  ق سةf " 3.03تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 024  3الجدول ة يشد دراة حررة. 
لسدتؾى معشى الح اة .  لمدراة الكم ة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس

   2.243السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.032تداوب )
  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 

 .إلى متغ ر نؾ  السرض  في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى 05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
في مدتػى معشى الحياة لجى مخضى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:7ججول )

 :الدخشان ُتعدى إلى متغيخ السدتػى االقترادي

 مرجر التبايغ 
 مجسػع
 السخبعات

 درجة
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig). 

الجاللة 
 االحرائية

 معشى الحياة
 704042. 0 0304000 بيغ السجسػعات

74002 24270 
غيخ دال 
 00.4000 .00 003024730 داخل السجسػعات احرائياً 

  000 030404404 السجسػع

  ق سةf " 3.03تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة 
.  لمدراة الكم ة لسدتؾى معشى الح اة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس

   3.510السحدؾنة تداوب ) f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.032تداوب )
  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا ذات داللة 3.03الجدول ة والتي تداوب ) fوىي أقل مؽ ق سة 

السدتؾى    في مدتؾى معشى الح اة ُتعمى إلى متغ ر05.0إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )
 .االقترادب



 

04. 
 

 (6)رقع ممحق 
 احرائياً  الغيخ دالةفخوض الجراسة لستغيخ التػافق الدواجي 

في مدتػى  (Independent Samples T Test)لمعيشتيغ السدتقمتيغ T نتائج اختبار  (:8ججول )
 :التػافق الدوجي لجى مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسل

الستػسط  العجد العسل 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 االختبار

 (t) 

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 0740.00 0004.00 00 يعسل

24007 24077 
 غيخ دال 
 03420400 00.4003 004 ال يعسل إحرائيا

  ق سةt " 1.96تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 000الجدول ة يشد دراة حررة . 
 

لمدراة الكم ة لسدتؾى التؾافج .  Sig)أن الق سة االحتسال ة  الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  t  وق سة 0.05  وىي أقل مؽ مدتؾى الداللة )0.833الموااي تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 1.96الجدول ة والتي تداوب ) t  وىي أكير مؽ ق سة 0.213)
  في مدتؾى التؾافج الموااي لدى مررى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 الدرطان ُتعمى إلى متغ ر العسل.
في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:9ججول )

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مدتػى التعميع

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 00.400 7 3404030 بيغ السجسػعات

24400 24.03 
غيخ دال 
 033404 007 .040.440 داخل السجسػعات إحرائياً 

  000 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 2.64تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 313  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

الكم ة لسدتؾى التؾافج .  لمدراة Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.417الموااي تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 2.64الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 0.951)
الموااي ُتعمى إلى    في مدتؾى التؾافج05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر مدتؾى التعم ؼ
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في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:10ججول )
 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ العسخ

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 334070 0 0004000 بيغ السجسػعات

24030 24300 
غيخ دال 
 0344733 .00 04300400 داخل السجسػعات إحرائياً 

  020 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.758الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 0.278)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى 05.0لة )ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى دال

 .متغ ر العسر
في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:11ججول )

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مكان الدكغ

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 24200 74004 400470 7 0004420 بيغ السجسػعات

غيخ دال 
 إحرائياً 

    .00344 007 03230400 داخل السجسػعات

     000 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة 007  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.015الردمة تداوب )

لدس يمى يدم واؾد فروا   مسا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 3.569)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر ملان الدلؽ
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في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:12ججول )
 األشفال:مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد 

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 004000 0 704.00 بيغ السجسػعات

24200 244.. 
غيخ دال 
 034440 .00 044244.4 داخل السجسػعات إحرائياً 

  000 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.944الردمة تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 0.944)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .ادط اسمتغ ر يدد 
في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:13ججول )

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ مجة السخض

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 040447 0 007403 بيغ السجسػعات

04200 24700 
غيخ دال 
 033473 .00 .0470042 داخل السجسػعات إحرائياً 

   000 044.0440 السجسػع
  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 

 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى التؾافج Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )  0.351الموااي تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 1.52)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى 05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر مدة السرض
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في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:14ججول )
 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ عجد سشػات الدواج

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط
 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

الدواجيالتػافق   
 7004703 0 00004400 بيغ السجسػعات

04.22 240.. 
غيخ دال 
 030443 .00 00300440 داخل السجسػعات إحرائياً 

   000 044.0440 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى التؾافج Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابج تي ؽ مؽ الجدوس
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.244الموااي تداوب )

  مسا لدس يمى يدم واؾد فروا 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أكير مؽ ق سة 1.400)
تؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى   في مد05.0ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة )

 .متغ ر يدد سشؾات المواج
في مدتػى التػافق الدواجي لجى  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التبايغ األحادي  (:15ججول )

 :مخضى الدخشان ُتعدى إلى متغيخ السدتػى االقترادي

 مرجر التبايغ 
 مجسػع

السخبعات   
 درجة 
 الحخية

 متػسط

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة
 االحتسالية 

(Sig). 

الجاللة 
 اإلحرائية

 التػافق الدواجي
 44432. 0 4444.0 بيغ السجسػعات

0400. 24000 
غيخ دال 
 0304.7 .00 .004.0402 داخل السجسػعات إحرائياً 

  0200 044.04400 السجسػع

  ق سةf " 7427تداوب  0.05" ومدتؾى داللة .00  2الجدول ة يشد دراة حررة. 
 

.  لمدراة الكم ة لسدتؾى نسؾ ما بعد Sigأن الق سة االحتسال ة ) الدابجتي ؽ مؽ الجدوس 
السحدؾنة تداوب  f  وق سة 0.05  وىي أكير مؽ مدتؾى الداللة )0.165الردمة تداوب )

فروا   مسا لدس يمى يدم واؾد 3.03الجدول ة والتي تداوب ) f   وىي أقل مؽ ق سة 1.814)
  في مدتؾى التؾافج الموااي ُتعمى إلى 05.0) ذات داللة إحرائ ة يشد مدتؾى داللة

 .متغ ر السدتؾى االقترادب

 


