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 الفراغ  الوجودي لدى المصابات بسرطان الثدي

 د.كمال دمحم سرحان الخيالني

 كلية االداب –جامعة بغداد 

 :مشكلة البحث واهميتهالفصل االول 

  مشكلة البحث :

يعتبر سرطان الثدي  من اخطرر امرراا الع رر د أرد  بررم امردى ا وثر  ع دارد يعتبرر    
مررن  نثرر اورردار السررطان اوتتررارا برر ن الوسرا ع ديعررد السررب  العررالى لمرا اورر  امرا متررترلا لنرا وسررا  

الرئيسي للدفيات من السرطان عودانع اذ تت ر االأ ائيات  إل  ارتفار وسبة اإل ابة دتما رداا 
%( سررروديا ممرررا  رررد  علررر  خطررردره الدوررر  ع دلعرررا ارررذا ارررد مرررا دفررر  مو مرررة ال رررأة 5بمعرررد   

 مررن انررا دورر ( ع ددعررت لتنرراتج النارردد 2005العالميررة إلرر  دوررع  علرر   نورردتاا موررذ العرراى  
دتأسررر ن ودعيرررة الأيررراه ب ررروان  سررررطان الثررردي لتسلررريو وسررربة الدفيرررات الم رررابات بدعى لررربررررام  

( مل دن أالة سرطان ثردي ند رده لرا 1,1ديتى عالميًا تتخيو  نثر من   عائالتانللم ابات دل
ا عورد الرنرا   يورا دلنرن ( لنرا عراىع ديأردذ ارذا المرر 010,000عاى دتتلا وسبة الدفيات  

 (.Pfizer, 2006,P.123 %( من نمي  الأاالت المسنلة 1بوسبة  
اذا لاوررت المريوررة  إن سرررطان الثرردي االبررا مررا  تأررد  إلرر  متررللة  ررأية مستع ررية   

يعتبررر السرررطان مرادفررا للمرردتع د ورر  ي رر    اذع  تأمررا ت رردرات مسرربسة  عررن خطرردره المرررا 
عورردًا أساسررًا فرري نسررى المررر ه فونررد  ن مررا  تعلررف باررذا العوررد مررن فأد ررات يلرردن  مرررا مث رررا 

                 ديسرررراى فررري تح ررررر داورررأ فرررري و ررررره المرررر ه لوفسرررراا ممرررا  رررروعل  علررر  و رتاررررا للأيرررراه للأساسرررية 
                     لبية اذ تبررررررددا الأيرررررراه لاررررررا دل واررررررا عديمررررررةع داالبررررررا مررررررا تنرررررردن اررررررذ  الو ررررررره سررررررب رررررردره عامررررررة 

ديرروعل  فسرردان المعورر  لرردا الم ررابات بسرررطان  (.Ell, 1996, PP. 173-183 المعورر  
ان بأرذ  Watson et al) 1999  داتسردن داخرردن الثردي علر   رأتان الوفسرية اذ تد را  

                                 اإلوسرررررررررررران عررررررررررررن المعورررررررررررر  اررررررررررررد مرررررررررررردرد داخلرررررررررررري لل ررررررررررررأة الوفسررررررررررررية  نثررررررررررررر لفررررررررررررا ه فرررررررررررري
وررحد  لباالنتئررا  مساروررة بمرردارد  خرررا مثررا التفررا  ع داررد لررذل  عامررا مسادمررة ل  مورر  اإل ررابة 

 1999,p.67 Watson et al.) إلرر   رر دي ةللمداقررج الأياتيرر يالفرررد السررلب إدرا  لمررا إن 
لألمرررراا لمررررا  دمسادمتررر  نسرررم  مواعرررة مرررن يورررعج  اوفعرررا  إلررر  وفسرررية دبالترررالي ورررحد 
االثرار الوفسرية المترتبرة علر  اال رابة مترللة البأرذ ترتلخو فري دفسا لمرا تسردى فران   د.السرطان

 دمواا تح ر و ره المر ه الم ابة  وأد الأياه  دمعوااا دنددا الدندد .بالسرطان 
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 :اهمية البحث 

اد مرررا يعررررن  أياورررا فسررردان المعورررر   Existential Vacuumيعتبرررر الفرررراو الدنرررددي 
Meaning lessness  ررااره داسررعة االوتتررار فرري عررالى ال رردىع أترر   ن الرربعا عبررر عواررا 
(ع دتتمثررا اررذ  ال ررااره بخلررياع مررن مترراعر الخرردا  102وع  1892بع ررا  الع ررر  فراولرراع 

لالنررددا الترري توتررا  اوسرران اررذا الع رررع د يعلررا علمررا  الرروف  دالفررراو دالسرر ى دالملررا دالعنررم دا
سب  اوتتاراا بعامل ن اساس  ن: االد  لثره الوحد  الوفسية داالممات دال ردمات التري  تعررا 
لارررا االوسرررانع دالثررراوي رتابرررة الب ئرررة المأيطرررة باإلوسررران دخلدارررا مرررن الم ررراار االوسررراويةع ديسرررتث ر 

(. دللسلف الدنددي م ادر  May, 1998, P. 3السلف الدنددي  اإلأسا  بالفراو الدنددي أالة
 المتعدده من قب ا:

 الخدن من ا مراا الممموة.-
 الخدن من المدت داالأتوار.-
 الخدن من الدأده.-
 (.Wong, 2002, P.3الخدن من الالمعو   -

 ن النذر ا ساسي للسلف الدنددي عود اإلوسان اد قلف المدت دالخدن من العدىع  ديبدد
إن مررا  خ ررج فرري لمررا ان فرروأن وعرري  فرري أورراره تولررر المرردت مرر  اورر  خبررره ال يملررن تنوباررا. 

المرردت مررن مو رردر دنررددي اررد أتم ترر  دتعررذر معرفررة مررا  ليرر ع دالخرردن مررن العرردى دمررن الفسرردان 
 (.Wong, 2001, P.5لدا الفرد   وديةة معالواائي لنا ما يتلا قيم
 ن مس لة المعو  الدنددي تعرد  أرد الردداف  ا ساسرية Langel)  1999دافترا الونا  

عوررد اإلوسرران الررذي االبررًا مررا يطرررؤ علرر  وفسرر  سرر ا :  وررا اوررا دلنررن  ي ارررا د ي م ررلأة  
 Langel, 1999, P.113 سرتختلج براختالن ا طرر الثسافيرة التري  ت ن اإلنابا(ع دمن الم لد

 وطلف مواا ا فراد ديعيتدن وموااع داد ما يمثرا أسيسرة التوردر اإلوسراوي فري الخبررات التري تعرد 
 ن بعوراى قرد يفترا فري الأ رد  علر  إنابرات مسوعرة  سرئلت   م ادرًا لمعور  الأيراه لرد اىع إال

                         ة دطبيعررررررة السرررررريى الفاعلررررررة فرررررري الأورررررراره الدندديررررررةع  د  ن خبراترررررر  الأياتيررررررة دمرنعياترررررر  الفلريرررررر
المعا ررره تنعلرر  يتررعر بررالالمعو  دعبثيررة الدنرردد دالالنرردداع تعب رررًا عررن أالررة الفررراو الدنررددي 

 Ruffin, 1984, P. 40.) 
دلمرا  ن الربعا يسرمي   أياورًا برالسلف الدنرددي دلر  اورطرابات دنداويرة دسرلدلية دفلريررة. 

أيرررة الدنداويرررة يلررردن الترررعدر الحالررر  ارررد اإلأسرررا  بالملرررا دالفرررراو دمتررراعر االنتئرررا  فمرررن الوا
المتسط . دمن الواأية الفلريرة تسريطر علر  الفررد  فلرار بر ن الأيراه ال معور  لارا دال ورردره لارا. 
 مررا مررن الواأيررة السررايلدلدنية فررصن الفرررد ي رربأ ا ررر ملترررذ للسيرراى برر ي وتررا   د  ن يمورري فرري 
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 (.5ع و2002نعبيعأيات   ال
دنرررردد   دقرررد انررررد االخت ا رررر دن الوفسررر دن ان االسررررئلة المرتبطررررة بمعوررر  الأيرررراه دنررررددا 

 دان  اإلوسان المداقج التي تتورمن خبررات ا رر   تخترق دعي االوسان دتبدا في االلأاؤ عودما
مراد  ف اا  د مادده ل  بأ ذ تعرا رفاا ت  دتنامل  للخطرع فا مراا الممموة دمواا مررا 
السرررطان يعتبررر مررن اتررد ا أررداذ الأياتيررة الوررااطة دالررذي لرر  عالقررة باإل ررابة باالوررطرابات 

 (.Cofer& Apply, 1984, p. 113الوفسية دالنسمية  
إن الوحا الوات  عن المرا دعالن  ربما  مداد م  عداما وااطة  خرا مثا العائلةع 
العمررراع السلرررف المررراليع دباإلورررافة إلررر  ذلررر  الورررحد  ال دميرررة ا خررررا المدنررردده قبرررا تترررخيو 

 (.201 عع و1891الم ا  بالسرطان  الأفارع 
 ن الس دات الم ابات  (1895ميلان دآخردن   دراسة دقد  ثبتت بعا الدراسات دمواا 

                               بمررررررررررررا سررررررررررررطان الثررررررررررردي دالالتررررررررررري لررررررررررران لرررررررررررد ان اسرررررررررررتعداد للتوفررررررررررري  عرررررررررررن عرررررررررررداطفان 
دمتاعران الوااطة  لن  سرر للتفا  من اللداتي ال  دند عودان مثا اذا الم ا  د االستعدادع 

ا السررررطان ارررد  مرررر م لرررد بررر ن  سرررلد  التعب رررر عرررن الترررعدر دالتخف رررج مرررن مرررر ا التررررابا  دارررذ
 أررد اررذ  ا سرربا   رررتبا بدرنررة تعرردد ع ديعتسررد ان دلنررن ال يعرررن  ي ا سرربا   دبدرنررة لب رررهع 
التررري  تسررراعد برررددراا علررر  ومرررد ا دراى السررررطاويةع دارررذ  الميررراده فررري إفررررام    إفررررام الارمدورررات

                                   دا مردر الورااطة دعردى الارمدوات تعدد إل  فعا الوتا  السمبثادي في أاالت النبت للعداطج 
                                        ديترررررررر ثر (. 183 - 185ع و  2005دالررررررررتخلو مواررررررررا  عررررررررد  دترررررررردقع  اإلف رررررررراؤ عواررررررررا 

    مررررررررررررررررن                                      للتتررررررررررررررررخيو دالعررررررررررررررررال  مررررررررررررررررن السرررررررررررررررررطان بعررررررررررررررررده عدامررررررررررررررررا   التدافررررررررررررررررف الوفسرررررررررررررررري
            العائلرررررررةع ا  ررررررردقا ع دالمعتسررررررردات الد ويرررررررة داررررررري نميعارررررررا مامرررررررة فررررررري إعطرررررررا  ا مرررررررا  : قب رررررررا

-Raleigh, 1992,  pp. 443 )(Feher & Maly, 1999, PP. 408-416).للمرريا 
448) 

 يلدن  ا ماب لالتعدر العسا أاالت د نعالمخ  ت ل  المواعي عردن ان النااممدمن ال
 عل  ذل  بعد العسلية الأاالت اذ  دت ثر لإلوسانع ةالأالة الوفسي تعل  مسابلة عسلية ت ث رات لاا
 خرال  مرن برا عا ع را  خرال  مرن لري  لموراعيبالنارام ا  المرخ ان ات را  إن ...النسرد بسية

ن الارمدوات   أرد مرن االوفعاليرة الأالرة توسرا  ن يملرن الردى عبرر توساق التي النيميائية الرسائا دا 
ند  المرخ أالرة عتتح رر باالنتئرا  نيتعر اإلوسا عودما  و  تدلسد ثب آخرع نم  إل  النسى  نما   ا 

 إأررردا تسرررتومن  ن يملرررن آخرررر إلررر  ع ررر  مرررن الناربيرررة الذبرررذبات بوسرررا تسررردى التررري الارمدورررات
  رر دي الرر  اسرتومافاادان  Catechol Amines عل اررا يطلرف الترري الارمدورات اررذ  منمدعرات

 .(220و ع2005الفرأاتي ع( باالنتئا  اإلوسان تعدر
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 علر تنربرة , Visintainer et al) دآخرردن  ف وسرت وم دقد تى اثبات ذل  تنريبيرا اذ  نررا 
 إلر   نسراماى فري سررطاوية خاليرا مرر ترى الرذ ن الفئرران" بتسسريى قرامدا عأ رذ الفئران نمنمدعة م

 ل رردمات تعروررت عدالثاويررة تنوباررا يملررن ال لاربيررة ل رردمة تعروررت إأرردااا منمدعررات ثررالذ
  قررررا  ن الوتررررائ  ب وررررت دقررررد  رررردماتع  يررررة تتعرررررا لررررى عدالثالثررررة مواررررا اإلفررررالت يملررررن لاربيررررة

 ال الترري الناربيررة ال رردمات منمدعررة لاوررت الممردعررة ).السرررطاوية للخاليررا رفوررا المنمدعررات
 (221عو2005مواا الفرأاتي ع اإلفالت يملن

تح رررات نسرردية دائمررة  د م قتررة تسرردد إلرر  تح ررر إن العد ررد مررن عالنررات السرررطان تسررب  
دتبررد  فرري  رردره النسررى دترردن  فرري تسررد ر الررذات لرردا الم رراب ن بالسرررطانع إن فسرردان عوررد  د 

ترر دي إلرر  تنرردن خبررره  أررددذ الورردبات وت نررة النراأررة  د فسرردان التررعر وت نررة العررال  النيميررائي
 (Fewzy, et al , 1995, pp. 233-238مخيفة دمادده لتسد ر الذات  

إن الفاررى الترراما لرررددد الفعررا الوفسررية ال ررأية  للم ررابات تنررا  سرررطان الثرردي اررد  مررر 
                    ورررررررردري لتأد رررررررد معرررررررا  ر الرعايرررررررة دمدنارررررررات العرررررررال  للوسرررررررا  الم رررررررابات بسررررررررطان الثررررررردي
ال أيات وفسيا داللداتي يعاو ن من اورطرابات وفسرية دالتري قرد تر خر دتعسرد العرال  بترلا لب رر 

 Payne, et al . 1996, pp. 89-97.) 

داي تنمرن  السرطاندندد عالقة ب ن ا أداذ الوااطة د  دقد تد لت الدراسات ال  
النارررررام الموررررراعي أ رررررذ  ن باسرررررتطاعة المواعرررررة الخلديرررررة د الخاليرررررا الطبيعيرررررة الساتلرررررة  فررررري
 N.b,,bk النسررررى د السوررررا  علرررر  الخاليررررا  فرررري( ب رررردره خا ررررة  ن تسرررردى بد يفررررة الرقابررررة

ية عدالخاليررا الم ررابة بررالف رد . ديملررن للوررحا الوفسرري آن يأررد مررن قرردره الخاليرررا السرررطاو
ية عدتد  اذ  الوت نة عل  اامية وتا  الخاليا الساتلرة السرطاوالسوا  عل  ا دراى  فيالساتلة 
علررر  ق رررد الأيررراه دبالخ ررردو مروررر   السررررطانبسرررا  بعرررا مروررر   المأاف رررة علررر  فررري

 (. Peto ,et al,2000,p.1822  سرطان الثدي المبلر 

لتابرر  عررن الم رراار السيلدسرردماتية  فرري د  مررن اتررار  H. Simmonsد يعتبررر العررالى 
الوسرررا   فرريبررر  دلسررد لخررو لوررا اررذ  العالقررة  العدامررا الوفسرريةعدالرر  عالقررة  السرررطانلمرررا 
 اآلتية:

  ددن ان تنرردن ارري السررب   السرررطانب ارردر  الوفسرريةيملررن  ن تنعررا ال رردمات
 المرا . فياالد  

   إن اوطرا  الد ائج الحددية الارمدوية  ث راا الورحد  االوفعاليرة دخا رة تلر
 الوحد  المتعلسة بمتانا الطفدلة.
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 علرر  H. Simmonsدلسرد  نردت علرر  ذلر  الدراسررات السيلدسردماتية التري تلررت  عمرا  
تخ رية  الدراسات التي اوتات الر  دنردد عالقرة بر ن سرمات أة اذ  الوتائ  دمن ااى اذ  

دلسد الأظ الباأثدن آن اوا  تخ ريات ذات سرمة تخ رية مع ورة ع المريا دب ن المرا 
الرر  المرردت السررري  لرردا  السرررطانأرر ن  رر دي وفرر   فرريتومررد ادراماررى الخب ثررة برربا  ملأررد  ع

مرن االختبرارات  طبرف عردداقرد د البعا ا خر مرن ا فرراد الرذ ن لارى سرمات تخ رية مع ورة .
دبعد تأل ا الوتائ  تب ن  ن المرو  الذ ن تتفاقى  السرطانعل  منمدعة من مرو   الوفسية

اى لما إواى يعاودن من االنتئا  س تخذدا مداقج الدفار عن اوف أالتاى بسرعة يم لدن إل   ن
سرمات التخ رية بر ن المرور  الرذ ن  وتر  مروراى  فريم  قدر لب ر مرن اختالفرات داورأة 

لرراث ن سررتافراني  تد ررلت الباأثررة ا فوررا. لمررواايررة سرر ئة دبرر ن الررذ ن  وتارري مرورراى واايررة 
KatheenStavraky  إلر   ن المرور  الررذ ن تأمرد عاقبررة مروراى لارى ددافرر  عدداويرة قديررة

برا لديرر  لري  مررن الوردر المستسرلى المتتررائى  الدنرداوي داررددلنرن ددن  ن يفسرد المررريا اتماور  
 (Pees, 1996.P.456السدره عل  محالبة المرا 

ال يعرراوي مررن  ررراعات  السرررطاندقررد دنررد بعررا الماتمرر ن بالتأل ررا الوفسرري  ن مررريا 
لديرر  دعلرر  سررب ا المثررا  سرررطان  الوفسرريةوفسررية بسرردر مررا يعرراوي مررن اسررتوفاد م ررادر الطاقررة 

تسبررا دداتاررنع  فرريالثرردي عفسررد دنررد بعررا المأللرر ن إن الوسررا  الم ررابات برر  لررد ان  ررعدبة 
يلدن مدودر اإل ابة الثدي  باإلوافة ال  المتاعر السلبية وأد الأما دالدالده عد االبا ما

منرا   فري ماراتالمنتم  عدلذل  تعاوي مرن ا رره ترد ده مرن اال فيالذي  رمم االودثة المر ه 
بالنآبة دالخررردن النرررو  دالأررر  داإلونرررا  باإلورررافة إلررر  م رررد  عدداويرررة مل دمرررة داالأساسررر

 .الذي من ال ع  مسادمت  

 يستادن الأالي ما ي تي ::  اهداف البحث

 . قيا  الفراو الدندد لدا الم ابات بسرطان الثدي -1
 لمتح ر التأ  ا الدراسي.تبعا تعرن الفردق في الفراو الدنددي لدا ع وة البأذ  -2
 لمتح ر فتره اال ابة.تبعا تعرن الفردق في الفراو الدنددي لدا ع وة البأذ  -1

 تأرردد البأررذ الأررالي  بالوسررا  الم ررابات بسرررطان الثرردي مررن المرانعررات لمرلررم حدددود البحددث :
 .دبعا العيادات الخا ةالنتج عن اال ابة بسرطان الثدي في مد وة بحداد 
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 تحديد المصطلحات :

 الفراغ الوجودي : -اوال

   3591تعريددم مدداي )May: وأررد خطررر  ارردد دنرردد اإلوسرران  رد فعررا  ساسرري
 (.90و ع1889 عإملاويات  ددان  اختيارًا  ساسيا.   الأللما أاد  إدرا  

   3591تعريددم ارانكددل)Frankil  تررعدر اإلوسرران بعرردم  التررد د إلرر  اإلأسررا :
بمعورر  يسررتأف العرري  مررن انلرر ع ل نعلرر  يعرراوي مررن خبررره الخرردا  دالفررراو داخررا 

 ع1892وفسررر ع دي ررربأ مس ررردًا  د م سررردرًا بأالرررة مرررن الفرررراو الدنرررددي  فراولررراع 
 (.101و

  1987  جنثالتعريم بو )Bugenthal: تمثرا  د اد نم  من طبيعة اإلوسان 
 (.Bugenthal, 1987, P. 87بالخدن من السدر دالذو  دالخدا  دالدأده.  

   أالرررة يعبرررر عوارررا بتنوررر  المعوررر  فررري أيررراه الفرررردع 1222تعريدددم ايرنشدددو" :)
 (.Earnshaw, 2000.p87داوعداى  د فسدان الادن"  

تبورر  الباأررذ تعريررج فراولررا للفررراو الدنررددي لتررمدل ت  دتسررادق  مرر  االطررار الو ررري دقررد 
 للبأذ .

حصل عليها المفحوصة على مقيدا  الفدراغ الوجدودي تالدرجة التي التعريج االنرائي: 
 المعد اي هذا البحث.

 Breast Cancer سرطان الثدي : -ثانيا

 تعريددم سددكوار Schover  تررلا  ا مررراا اررد تررلا مررن : (3559 واخددرون 
ع دعاده ما ي ار فري قوردات  ا واب ر  التري الثدي السرطاوية التي ت     وسنة

دي ر   الرنرا  دالوسرا  علر  السردا ع  .تأما الأل   إل  الألمة( دادد الأل  
 .(Schover,. etal. 1995.P321 )ه الأددذدلنن اإل ابة لدا الذلدر وادر 

  1889 تعريررج بريورردا)Brenda خاليررا فرري ومررا الررذي الخب ررذ لرردرى ا                     
 .(Brenda, et al, 1998,p.1127) الثدي

  داخررردن ترر رمان تعريررجSherman et al  2001)  درى خب ررذ  وترر  عررن :
خاورر  لسررداو ن التحذيررة د النسررى ومرردا ا ررر عررادي داررد ا ررر  ومررد إأرردا خاليررا

 (Sherman et al, 2001,p.196 )الومد العادي في نسى االوسان.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
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 الخلفية النظريةالفصل الثاني :

 : Existential Vacuum الفراغ الوجودي -اوال

 را علما  الوف  الدندد دن ان التخ ية االوساوية يملن تفس راا اعتمادا عل  

 البأذ عن المعو ( د  السلف الدنددي(ع فالبأذ عن المعو  مفادم ن دندد  ن اساس  ن اما 

بمو دراى اد الداف  االسا  درا  لا سلد ع دالسلف الدنددي اد الأالة المالممة ل ع دتخ ية 

( ع إذ يملن لاذا 155وع  1897االوسان مااي اال تعب ر عن اذا الداف  دذل  السلف   الأع 

ال  السمد الأسيسي بالذاتع ديملن ل  في أالة اأباط   سانباإلوالداف  في أالة تأسيس  ان ي ا 

ان   دي ب  ال  فسدان المعو ع دفي لال الأالت ن يلدن السلف مالممًا ل ع اال او  في الأالة 

االدل  يلدن قلسا من الودر اال  اع اما في الأالة الثاوية فاو  يلدن قلسا من الودر ا ر اال  ا  

ع 100ع 90و 1899(  ندرارد د لودممنع 70و 1879نع في سيف ري 1831 البدرتع 

 .(235ع 132

ان االوسان دفسا للمو در الدنددي يعي  في أالة قلف دائى للبأذ عن المعو ع  طلسدا 

ع دان الفتا في التخلو مو  يسدد بالفرد Existential Anxietyعلي  م طلأ السلف الدنددي 

 ختلج بمفادم  عن السلف الع ابيع دان لان  تومو  ع ال  أالة الفراو الدنددي داذا السلٌف 

 1892ديتفف الدندد دن عل   ن اذا السلف اد المفتاؤ ا ساسي لفاى الدندد البتري  ماندريع 

تت ر وتائ  بعا الدراسات الأد ثة بان السلف الدنددي ُتث ر  منمدعة من د  (.191وع 

يلدن تخ ًا   يال  د ا ر    اع مثا المخادن التمدليةع التي يملن لاا  ن تدفع   ن 

الخدن من الفتا دالرفاع دالخدن من فسدان السيطرهع دالخدن من التسدى في الّسنع دالخدن 

من فسدان المعو  في الأياهع دالخدن من المدتع دالخدن من المرا المم ت لالسرطان 
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 Wong, 2002,p.420.) توادلت مفادى الفراو دفيما ياتي استعراا الاى الوماذ  الو رية التي

 الدنددي:

 :انموذج كيركجور -اوال

اد الطريسة التي د  را ل رلندر ب ّن السلف الدنددي اد الدس لة لفاى المعو  في الأياهع 

 رتبا باا اإلوسان الفرد بالداق ع فمن خال  المردر ب  يملن الد د  إل  الداق  الأسيسي 

دانتتاف ع ذل   ن السلف يعما عل  رف  اإلوسان من منا  الدندد ال دمي إل  الدندد الأف ع 

سد  دالتألا  ربا السلف بالس داد عديرن  ل رلندر ا ا السلف با سا  إل  الخط ئة البترية 

داد الوات  عن فرار اإلوسان من ذات ع لذا يعّد  الطريسة ا ساسية التي  ند باا المر  وفس ع ع 

الفوا  ديتنسد اذا  السلف الدنددي  وت  عودما تدان  إراده الأياه الطليسة باأتما   لد عل  ان 

عفاذا لان دتيلا  االأسا  عودما يستر  االوسان من مداناة قدر  اد يتعر بان مدت  ا بأ

عاما اذا لى يلن  االوسان داعيا لدندد  متسبال ل  افن اأتمالية مسادمت  تمداد ديستطي  المداناة

 (.Caldwin  et al, 1996,p452 لذل  ف مداد اأساس  بالفراو الدنددي

 :Telishانموذج تيليش-ثانيا

 رتبا  ساسًا بالعدى دالدنددع ديوطدي عل  الدنددي  ان الفراوTelish ت لي    را 

 اد الأالة التي يعي ف اا دنددًا ما بعدم  بأس  اومدذن  عود  الدنددي التناعةع فالسلف 

الدعي الدنددي بالعدى دتاد دات ع دتعوي  فة  الدنددي( اوا  ن المعرفة  او المأتما( ع بمعو  

وما الدعي بان العدى اد نمٌ  من دنددوا المنّرده بالعدى ليست اي التي ت دي إل  السلفع  دا 

 السلف الدنددي Telishالخاوع فالفوا  دالمدت  ادداووا داما نمٌ  من الدندد ع ديسسى ت لي  

 -إما  تاد دات العدى إل  ثالثة  وما  اي:دما  وتن  من فراو  
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العدى دنددواع ديتما د السلف إما  المدت دالسدرع فالمدت دالسدر اما الطريسة التي باا  ادد  -1
 اذا الوما من السلف م  تما د عملية التفردع ديتواقو في إطار الأوارات النمعية.

السلف إما  الخدا  دفسدان المعو ع فالت ن د الذاتي الردأي لإلوسان الذي ي ار في لا لأ ة  -2
  الخدا ع يأيا ف اا ب دره خاّلقة في مختلج مناالت المعو ع ُ ادد ب دره وسبية من خال

 دب دره مطلسة من خال  فسدان المعو . 

السلف إما  الذو  داإلداوةع فالت ن د الذاتي ا خالقي لإلوسانع ُ ادد ب دره وسبية من خال   -1
 (59-07عو 1897 ت لي ع الذو  دبتلا مطلف من خال  اإلداوة.

 ارانكل : ثالثا: أنموذج

 المعوررررررررررررر   إراده المعوررررررررررررر (المفاررررررررررررردى ا سرررررررررررررا  فررررررررررررري و ريرررررررررررررة ان   ولررررررررررررراا   ررررررررررررررا فر 
The Will To Meaning  بمعور  سرعي اإلوسران الن  نرد معور  فري أياتر  دالرذي يعمرا ع

بد ف  قده دافعية  ساسية في سلدل ع دعود اذ  الوسطة  بردد الفررق النرداري لمو ردر فراولرا 
د  فرري تدل ررد  علرر  إراده المعورر  علرر  خررالن تدل ررد لررا مررن فرديررد علرر  مبررد  اللررذهع دادلررر مبرر

 (.111و  ع1892عالسده لسدًا دافعية  ساسية للسلد .  فراولا 

 دد ج فراولا المعو  في و ريت  عل  مستدي ن:

 معو  اللأ ة الرااوة  د معو  المدقج الأاور:-1

The present meaning or meaning of the moment.                      
 المعو  النداري  د المعو  الفائف:-2      

The Ultimate meaning or Super-meaning.                               
داعتسررد فراولررا  ن ا نرردا لإلوسرران  ن يالأررف المعورر  مررن المسررتدا ا د  بررداًل مررن         

االوتحا  بمعو  الأياه بداللت  الندارية؛ الن اذ  المعاوي تنمن في بعرد فردق بترري  الاري( 
Super-human dimension  مخفرري عورر :  لررذا لرران مررن المسررتأ ا تأد ررد معورر  الأيرراه

بطريسة عامة. فالأياه ال تعوي ت ئًا ااموًاع دلنوارا تعوري تر ئًا أسيسيرًا دمأرددًا للحايرةع مثلمرا 
تنرردن مارراى الأيرراه  يوررًا أسيسيررة دمأرردده للحايررة. فاررذ  المارراى تتررلا م رر ر التررخوع فلررا 

م رر ر يملرن مساروررة إوسران بصوسرران آخرر دال  ترخو لررائن  وسراوي مختلررج دمتفررد متم ررم دال
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إن لا مدقج  تم م بتفررد  دمر  ذلر  تدنرد دائمرًا إنابرة  رأيأة  .بم  ر إوسان آخر إوسان
 (.108و  1892داأده فسا للمتللة التي يفرواا المدقج الراان(.  فراولا 

معوررر  لأياتررر  سررر  دي بررر  الررر  اعررراده طررررؤ االسرررئلة  فررري إ نررراددبارررذا فررران فترررا االوسررران 
الدنددية أد  الادن من دندد  بالأياه عدان فتل  في االنابة عن اذ  االسرئلة سريسدد  الر  
أالة من السلف المرتبا بالدندد دادن الدندد االمر الذي س دقع  في الوااية فري دائرره الفرراو 

 بأ انثر الأاأا عودما  دان  االوسان مداقج الدنددي عديرا فراولا ان االسئلة الدنددية ت
 الفوا . داأتماليةوااطة ترتبا بالدندد 

 :Wong انموذج اونج -رابعا

دمرا  ترتر  علير    ن التخلج السائى في دراسة مدودر معو  الأيراه Wongافترا فدوغ 
لان بسب  وسو البو   د المفاايى الداوأة المعالى دالسابلة للدراسرة  من قلف دفراو دندد  نع

العلميررةع إذ تررى اسررتخداى عرردد لب ررر مررن البوررر  ذات ال ررلة ببأررذ معورر  الأيرراه مثررا: معوررر  
دسرردااا مررن المفرراايى  الأيرراهع المعورر  فرري الأيرراهع المحررماع السرريىع مارراى الأيرراهع  ارردان الأيرراه

ر  لم طلأات التداد  الفلسفي مواا لمفاايى البأذ العلمري التي تت ج بالعمدميةع داي اق
 Personal Meaningا مب ريسي دالمفادى البد ا الذي طرأ   فدوغ( اد المعو  التخ ي 

 بد ف  بوية متناملة د مبررًا ل  بما ي تي:  Meaning Seeking د بأذ المعو    

 لدلية.. إو  بوية وفسية تتطل  عمليات دافعيةع معرفيةع دس  

. اوررر   تورررمن أانرررات دافعيرررة لنرررا مرررن المعوررر  الم قرررت دالمعوررر  النرررداري. لمرررا اوررر    
 مأدده يملن مالأ تاا.  اراا تومن  وتطة اروية دمدناة 

 . او  يسدد لمااى دمتاري  د ادان مأدده ذات قيمة عالية.  

 . او   تومن عمليات معرفية للمعاوي الموت ه.  

 (.Wong, 1998, P.8. داد بوية قابلة للسيا  السلدلي.     

دالأررظ  فدوررغ( ان الوررا  يطرأرردن  و ريررات( وررموية للأيرراه المثاليررة الاادفررة تف ررأ عررن 
 ترل   عاى للمعو   ت لج من ثماوية عداما اي:

 Religion. الد ن  د التد ن   1
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 Achievement.  الونام.   2

  Relationship.العالقات العامة(   1

 Intimacyااللفة .    0

  Self –Transcendence    . التسامي بالذات 5

 Self- acceptance. قبد  الذات    3

 Fair- treatment. المعاملة العادلة    7

 .Fulfillment   (Wong, 1998, P.5 ). تأس ف المعو     9

تمثرا التري دقد   دت بأدذ الأسرة  ن لرا الملدورات فري  عرال  باسرتثوا  المعاملرة العادلرة 
( علرررر  ومدذنرررر  اسررررى ال ررررفأة الوفسررررية Wongملدوررررات للدنرررردد ذي المعورررر  د طلررررف فدوررررغ  

دارد ومردذ  يعتسرد  PMP )Personal Meaning Profileللمعور  التخ ري دتخت رر برر 
ترنيأا الن وعثر ف اا عل  المعو  دتأس ف المعو  دال  او  يساعد في تع  ن المناالت ا نثر

 Meaning-Centered Counselingسرريما فرري م رردان اإلرترراد المتمرلررم أررد  المعورر  
ديعتسررد فدوررغ ان اررذا الورردر مررن اإلرترراد يسرراعد فرري تنررادم الثحرررات الترري يعرراوي مواررا  سررلد  

الردأيررة دالدندديررة للمبرردن العررال  المعرفرري السررلدلي الررذي فتررا فرري الدقرردن علرر  الأانررات 
 .(Wong,  2000, P.3) دمو در  للعالى دمو دمة قيم  الخا ة

او  االبًا مرا ُيسر   المعرالندن الوفسراو دن فري العرال  المتمرلرم أرد   Wongديرا فدوغ 
المعو  من لردن مبرائواى: ل رج  سرتطي   ن اعثرر علر  معور  لأيراتي   د ل رج انعرا أيراتي 

ل  الوفسي لي  إخبار الوا  بما  ن  ان يفعلد ع با بتعريواى لفرو اادفة  ان مامة المعا
المعو  لتيس ر البأذ عور . ان خارطرة الطريرف المتمثلرة بال رفأة الوفسرية للمعور  التخ ري 

مف ده دسالة فري إرتراد المبردنع. دارذ  الخريطرة سرتندن مف رده نردًا فري  Wongالتي  اااا 
ن  ي من المنتمعات يعاوي من متلالت دنددية أالة تطبيساا في عده منتمعات للنتج ع
لما اد تائ    Materialism and hedonismمن قب ا ايموة السيى المادية دمذا  المتعة 

 (.Wong, 1998,p.79أاليًا في المنتمعات الحربية.  

 المعو  التخ ي إل : Wongد وج فدوغ 
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معوررر  تخ ررري معرفررري  إدرانررري(ع دارررد معوررر   رفررري  د م قرررت يسررراعد علررر  فارررى  أوال:
 Coherenceالمعرراوي المأرردده  أررداذ دفعاليررات اللأ ررة الرااوررةع دتوميررة التررعدر بررالترابا 

 ب ن ا أداذ.

معورر  تخ رري دنرردديع داررد المعورر  المسررتسبلي إلدرا  السوررايا النداريررةع داررد  ثانيددا :
اإلوسران دملاوتر  فري النردن دعلر  فارى معور  داردن أيراه الفررد يساعد عل  فاى معو  دندد 

 (.Wong, 2000 a, PP.4-5دعل  اإليمان بدندد معو  نداري.  

 :Yalomيالوم  انموذج -خامسا

ديرلرررم ( مدوررردر معورر  الأيررراه مررن دناررة و رررر دندديررةع Yalom  1890يررالدى  تورراد 
ال رار الدنددي الواب  من مدانارة الفررد للمعطيرات النداريرة ا ربر  للدنردد  د  مو در  عل 

 Yalomقررررد عررررّد يررررالدى أرررراالت السلررررف الواائيررررة:  المرررردت . الأريررررة . العملررررة. الالمعورررر (.  د 
الفررراو االوررطرا  الوفسرري وت نررة لتعامررا دفرراعي ا ررر فعررا  مرر  اررذ  المسررائا الم رر رية. ان 

اسررررتنابة إبداعيرررة لعررررالى خرررا  مرررن المعورررر  ب ررردره مطلسررررةع  اال ارررد مررراعورررد يررررالدى الدنرررددي 
فاإلوسان اد من  خترار ديخلرف  ردفر  الخا رة بر  فري ا سرا ع دان المعور  ال  دنرد خرار  
الفردع با ان ا فراد اى الذ ن يسدمدن بخلس   وفساى عل  وأد لاماع  إذ ال  دند ثمة اردن 

للبسرا  اامرة   داًه د فرردي ي ربأ مطلبرًا ورردريًا  د ارا واائي للنردنع دعلير  فران المعور  ال
 . (Leath, 1999, P.6)دالووا  في لدن عديى المعو .

ان تد ا اإلوسان للمعو   تى بطرق مختلفة مثا اإل ثار  د تنري   Yalomديرا يالدى 
 إلوناماراالذات لسورية مرا  د تبوري مرذا ع مراع دارذ  الطررق المختلفرة تتطلر  تررطًا البرد مور  

إذا  راددا تفرادي السلرف ع داد االلتماى فا فراد بأانة إللماى  وفساى قلبًا دقالبًا بمعاو اى المختاره 
الوانى عن العدىع ان قلف المعو  عاده ما  رتى تورخيم  بدسراطة الردعي بأتميرة المردت. فرصذا 

مرن  لان لا مرا سرع  لر  اإلوسران مرن خرال  أياتر  يوري  بمدتر ع فمرا معور  الأيراه إذن  ان
ا مدر الدانبة لل أة الوفسية دالعسلية تدافر اإلأسا  بمعو  الأياه إذ ان العي  برال معور  
 د قيى  د ُمثا  بدد دل و  لر  ع ريىع دقرد  ر دي فري  ترلال  ا نثرر أرده  برالفرد إلر  دور  

                             مثررررررررا راسررررررررخة  نررررررررا أررررررررد لأياترررررررر ع فمررررررررن ال رررررررراار إووررررررررا بأانررررررررة إلرررررررر  قرررررررريى مطلسررررررررة  د
                    ان ولرررررردن قررررررادرين علرررررر  تأسيسارررررراع دقداعررررررد د طررررررر مرنعيررررررة وسررررررتطي  مررررررن خاللاررررررا تيسرررررر ر 

 (.Debats, 1996 P.6   أياتوا

 



13 
 

 :Breast cancerسرطان الثدي -ثانيا 

الميالدي و را  يعد العالى  "ابدقرا  ع اد  من استعما اذا االسى دذل  في السرن الخام 
فررالمرا لاررذا  عالنب ررر برر ن اررذا المرررا دالأ رردان المعررردن علميررا باسررى السرررطانللتترراب  

فرري نميرر   الأ رردان يطبررف علرر  فريسررت  فرري اي مدورر  مررن نسررماا ثررى يمررد اطرافرر  المتعرردده
النسررى ومرردا ا ررر  درى خب ررذ  وترر  عررن ومررد إأرردا خاليرا Cancer السرررطاند .االتناارات

عدلري  لارذا الومرد  لومد العادي في نسى االوسانعاديع داد ا ر خاو  لسداو ن التحذية د ا
مرن ودعرا  ) 250  وااية دبتلا عاى يطلف اذا الم طلأ علر  عردد مرن االمرراا تميرد عرن

المسرتسيىع المثاورةع المبرياع الررأىع المعردهع النبردع  سرطان الثديع البردستاتع السدلدنعقب ا 
 (.   Allebeck,  & Bolund, 1991,p342  الاومية دالدى  السواه

 عل  الرراى مرن تد رلاى ما  السب  الأسيسي درا  السرطان مدار بأذ ب ن العلما ع  دما
المرررداد النيماديرررة المسررررطوة دبعرررا  الررر  المسرررببات التررري قرررد تررر دي الررر  السررررطان ع دموارررا

فري مراألامرا المتر خره داخ ررا  B&C الوردع ن االمراا الف ردسية مثا التاا  النبد الف ردسي
 .االتعار الذري د الوددي 

                          ال  دنرررررررد اوسررررررران لديررررررر  مواعرررررررة ورررررررد د  ع بالسررررررررطان لإل رررررررابة ان اي اوسررررررران معررررررررا
                         اوالررررررررر  لساأرررررررررات داقيرررررررررة مرررررررررن المررررررررررا. دتتررررررررر ر االأ رررررررررائيات الررررررررر   لررررررررري  داال رررررررررابة 
                              بالسررررررررررررطان( مل ررررررررررردن أالرررررررررررة ند رررررررررررده م رررررررررررابة 2 انتتررررررررررران مرررررررررررا يسرررررررررررار   اوررررررررررر   رررررررررررتى 

 (  Andersen, et al,1994,p.389 ).سوديا

إن النسرى يأررافظ علرر  سرالمت  عبررر ومررد الخاليرا دتنررددااع دتأتررا  لرا الخاليررا تسريبررًا   
ن الخاليرررا السررردّية تومرررد دتوسسرررى دتمررردت تأرررت سررريطره  إلررر  االسرررتبدا  فررري فتررررات موت مرررةع دا 
الن ورراتع دفرري أالررة أررددذ تح ررر  طفررره( فرري  ي داأررده مررن الن وررات المسرريطره علرر  عمليررة 

السررليمة إلرر  خليررة درميررة  ا ررر سررليمةع فتت رررن علرر  وأررد مختلررجع الومرردع تتأررد  الخليررة  
فاري تومررد علر  وأررد  تعرذر ورربط   دتوسسرى لت لررج المميرد دالمميررد مرن خاليررا الردرى  بلمرران د 

 (.10ع و2001ديتانرع

أ ذ ان الخلية  دالذي يسدى بصيسان اوسساى الخليةع  (P53 )دلسد تى م خرا انتتان الن ن
 DNA نميئرات لني تتملن مرن مرانعرة (G1 phase) ة في لا اوسساىتأتا  ال  فتره راأ

قبررا العرردده  دالت نررد مررن عرردى دنرردد اي خلررا اد طفررره فرري ترل باررا دمررن ثررى السيرراى بص ررالأاا
النر ن فيعطرا  لالوسساى مره اخرا. دتأدذ في بعا االنساى ان تتندن انساما مواده لاذا
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التأسرف ممرا  د DNA مسرتمر ددن مرانعرة نميئراتعما الن ن دمن ثى ت را الخليرة باوسسراى 
ثرى السررطانع  اذا لان اوا  طفره باا داذا   دي بالطب  ال  أرددذ خلرا فري النميئرات دمرن

 لإل رررررابة دلسررررد دنررررد ان اررررذ  االنسرررراى المورررراده  رررر دي الرررر  النتررررج المبلررررر عررررن السابليررررة
 (kalstead ,et al ,1994,p.100  .بالسرطان

متعرردده تختلررج دتتح ررر بتح ررر السررن د ارردر الررددره  ب تررلا  د أنرراىيلرردن ثرردي المررر ه 
دا رارا لتح رر الادرمدورات  د  خرذ أبرد  مور   الترارية دالأمرا دفترره مرا بعرد الرددره الترارية

فري فترره مبلرره. فرصذا ترى التترخيو المبلرر  الأما. مرن المارى بملران تترخيو سررطان الثردي
ذا ابتررد ت عمليررة العررال  فررصن فر ررة الررتخلو واائيررًا مررن المرررا  تسرراا عمليررة العررال . دا 

 الخب ذ تندن انبر. 

 الثدي:أعراض سرطان 

  :الثدي العد د من ا عراا. مواا ما  لي لسرطان 

  د تأت اإلبا.ادرى في الثدي 
 تح ر في تلا دأنى الثدي . 
 خرد  سائا من الألمة . 
 .تح ر في لدن  د ملم  الثدي  د أد  الألمة ل ادر تستر مثاًل 

المرررر ه  ن ترانررر   لرررذا فعلررر  عدال ي ررراأ   ي مرررن التح ررررات المرررذلدره  ي ترررعدر برررا لى
المبلرر  التترخيو المتفف علي  ان المذلدره. دمنالطب   أا  مالأ تاا  ي من ا عراا 

 عاذ   لرد المخت ردن  لسررطان الثردي قرد  رفر  لث ررًا مرن اأتمرا  الرتخلو واائيرًا مرن المررا
مواا عل  سرب ا المثرا   ب ن ما  ميد عن ثماو ن بالمائة من  دراى الثدي ليست سرطاوية. فسسى

ذا لران الردرى  ليست إال  نيرا  مل ئرة بسرائا يملرن إمالتر  بصدخرا  أسورة دسرأب  إلر  الخرار . دا 
 واائيرًا. دقسرى مرن ارذ  ا دراى قرد ال خب ثًا فريملن إمالتر  بعمليرة نراأيرة بسريطة دالرتخلو مور 

 .المسرررررتمر لمثرررررا ارررررذ  الأررررراالت يترررررلا  ي خطرررررر  رررررذلر رارررررى  ن الطب ررررر  يأبرررررذ الفأرررررو
ذا ثبررت  ن الرردرى خب ررذ  تعرر ن إنرررا  المميررد مررن الفأد ررات المختبريررة. إوررافة الرر  ذلرر   دا 
السرررطان لررى  وتتررر إلرر   نررما   خرررا مررن   نرر  إنرررا  المميررد مررن الفأد ررات للت نررد مررن  ن
نرررررررررررا  و لل رررررررررردرالنسررررررررررى. لمررررررررررا يطلرررررررررر  الطب رررررررررر  إنرررررررررررا  فأرررررررررر                                 با تررررررررررعة السرررررررررر وية دا 

                  الع رررررراى  د الرررررررئت ن تأل ررررررا للرررررردى بحيررررررة الت نررررررد مررررررن  ن المرررررررا لررررررى  وتتررررررر الرررررر  النبررررررد  د
 ( kalstead, 1994.p.67  . د المخ
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 :مراحل مرض سرطان الثدي 

داي انتتان مبلر ندًا للدرى داالبًا عن طريف ال دفة دال يلدن موتتررًاع  المرحلة الصفرية: .1

ديلدن العال  نراأيًا دارد عبراره عرن رفر  الردرى مرن الثردي ديتبعر  العرال  با ترعة  د عرال  

%( 88-89آخرررر أسررر  ر ي الطب ررر  المخرررتو. دتتررررررادؤ وسررربة الترررفا  مرررن المررررا بررر ن  

 لعي  الخالي من المرا. دتمتد الأياه لحاية عتر سودات من ا

سى( دلى  وتتر إل  الثدي اآلخرع ديلردن  2الدرى يلدن أنم    حر من   المرحلة األولى:  .2

( دفررري بعرررا ا أيررران  تبعررر  mastectomyالعرررال  نراأيرررا برفررر  الثررردي الم رررا  برررالدرى  

العال  اإلتعاعيع دفي  أيان  خرا ترف  العسد اللمفادية تأت الذرارع دوسبة التفا  ف اا من 

 %( دتمتد الأياه لحاية خم  سودات من العي  الخالي من المرا. 95-80 

سرررى( ديلررردن قرررد اوتترررر فررري الحررردد  5-2ديلررردن أنرررى الررردرى ف ارررا مرررا برر ن   المرحلدددة الثانيدددة: .1

مفادية تأت اإلبا من الواأية الم ابة وفساا من الثديع دال تندن الحدد اللمفادية ملت سة الل

( metastasisببعورراا  د بالوسرر   المأرريا باررا دال  دنررد  ي اوتتررار خررارني  د اوتسرراالت  

%( دتمتد الأياه 30بع ده للدرى مثاًل للنبد  د الع اى  د الرئة  د الدماوع دوسبة التفا  ف اا  

ايررة خمرر  سررودات مررن العرري  الخررالي مررن المررراع دعررال  اررذ  المرألررة اررد النراأررةع  د لح

 د العررال  الادرمرردوي دلررذل   /النراأررة مرر  العررال  اإلتررعاعي  تبعاررا العررال  النيميررائي مرر  

رفررر  العسرررد اللمفاديرررة تأرررت الرررذرارع ديلررردن العرررال  اإلترررعاعي عرررادًه عوررردما يلررردن الررردرى ا رررر 

سرررى(ع دتسرررم  ارررذ  المرألرررة           0-1,5فاديرررة تأرررت الرررذرار دأنمرررُ  بررر ن موتترررر إلررر  العسرررد اللم

IIA- Stage -  مررا العررال  النيميررائي مرر  / د العررال  الادرمرردوي إذا لرررران أنررى الرردرى برر ن 

سررى( دلررى  0سررى( داوتتررر إلرر  العسررد اللمفاديررة تأررت الررذرارع  د لرران الرردرى  نبررر مررن   2-0 

 .  - IIB Stage -اذ  المرألة برر  وتتر إل  تأت الذرارع دتسم  
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سرى( دالحردد  5داري مرن المراأرا المتر خره للمررا ديلردن أنرى الردرى ف ارا   المرحلة الثالثدة: .0

اللمفاديررة ملت ررسة ببعورراا دبالوسرر   المأرريا لنررن الرردرى لررى  وتتررر  د  وتسررا اوتسرراالت بع ررده 

عرررري  الخررررالي مررررن %( دتمتررررد الأيرررراه لحايررررة خمرررر  سررررودات مررررن ال50دوسرررربة التررررفا  أرررردالي 

ديلردن العرال  مدورعيًا بالنراأرة  - III A  Stage -المراع ديطلف عل  اذ  المرألرة برر 

م  ا تعة المواسبةع دالعال  النيميرائي مر /  د العرال  الادرمردوي.  مرا فري أالرة لردن الردرى     

رألرررة      بررر ي أنرررى دلنوررر  اوتترررر إلررر  النلرررد دنررردار ال ررردر دالعسرررد اللمفاديرررة للثررردي فتسرررم  الم

ديلدن العال  اد العرال  النيميرائي مر  النراأرة المواسربة بعرد العرال   - III B Stage -بر 

 النيميائي د/ د العال  الادرمدوي. 

داي مرألرة تنردن متر خره نردًا مرن المررا دتت رج با وبثاثرات  االوتترارع  المرحلة الرابعة: .5

metastasis ع دف اررا  وتتررر المرررا إلرر  النبررد د/ د الع رراىع د/ د الرررئت نع د/ د الرردماو ع)

%( 10د/ د الثدي المساباع دتعتبر ارذ  المرألرة سر ئة للحايرة دوسربة الترفا  ف ارا ال تتنرادم  

دلمده خم  سودات من العي . دالعال  في اذ  المرألة اد العال   النيميائي د/ د العرال  

خاليرا السررطان دالسريطره علير ع دفري بعرا ا أيران  تبر  بعرال  نراأرري الادرمردوي لتأطريى 

 .(Roche, 2005,p.340  د عال  إتعاعي للسيطره عل  السرطان في ال در. 

 منهجية البحث واجراءاته الفصل الثالث :

 متخ ررة باإل ررابة امررر همررن خمسرر ن التطبيسيررة تندوررت ع وررة البأررذ  :عينددة الدراسددة -اوال

دبعرررا العيررررادات بسررررطان الثررردي مررررن المرانعرررات لمرلررررم سررررطان الثررردي فرررري مد ورررة بحررررداد 

 سوة . 50 – 10ترادأت اعماران ب ن  الخا ة دقد
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 : أداة البحث  -ثانيا

من  نا قيا  الفرراو الدنردديع دنرد الباأرذ  ور  مرن ا فورا بورا  مسيرا  لسياسر  ع دفيمرا 
 ي تي عرا لنيفية بوا   داه البأذ دلما ي تي: 

إلر   ن عمليرة بورا   ي مسيرا    نر   ن تمرر بخطردات   (Allen & Yen)تتر ر  لرن ديرن
  ساسية د اي :.

 نم  د يااة فسرات المسيا .  -1
 ع وة ممثلة للمنتم  .تطب ف الفسرات عل   -2
 .  (Allen & Yen, 1979,P.118)إنرا  تأل ا الفسره  -3

دقررد اتبرر  الباأررذ اررذ  الخطرردات فرري عمليررة بوررا  المسيررا  فورراًل عررن اسررتخرا  خا رر تي ال رردق 

 دالثبات دلما ي تي :

 د صياغة اقرات كل مجال :  3

فادمر  دقرد ردعري فري بعد  ن تى تأد د تعريج الفرراو الدنرددي ع ترى بورا  فسرررات تحطري م
 - يااتاا ما ي تي :

 ن تنرردن ب رريحة المررتنلى ع دعرردى اسررتعما   رريحة وفرري الوفرري لنرري ال تربرر   .1
 ( 91ع و 1898المستن      سماره ع 

 ن تنررررررررررررررردن الفسرررررررررررررررره معبرررررررررررررررره عرررررررررررررررن فلرررررررررررررررره داأرررررررررررررررده دقابلرررررررررررررررة لتفسررررررررررررررر ر                     .2
 ( .110ع و  1880داأد  بد عالىع 

 لالستنابة.  ن ال تندن الفسره مدأية .1
 ن يلررررررررررررررررررررررررررررررررردن مأتررررررررررررررررررررررررررررررررردا الفسرررررررررررررررررررررررررررررررررره داورررررررررررررررررررررررررررررررررأًا د رررررررررررررررررررررررررررررررررريأًا                            .0

 .(38ع و  1891دمباترًا المدبعي  دآخردنع 
دبعد ان تمت  يااة الفسرات نرا دوعاا في استماره لحررا عروراا علر  المألمر ن .       

ارفرا بترده ع( امراى لرا داري  ادافرف بترده عادافرف عارفرا ع لإلنابرةدقد تى ع دو  اربعة بردائا 
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 (1ع 0ع1ع2لاورررت الفسررررات ا نابيرررة تنررردن درنرررات البررردائا   مع ورررة فررراذافسرررره عدلنرررا برررد ا درنرررة 
 دتعل  الدرنات في أالة الفسرات السلبية.

 عرض األداة على الحكام:  -1
 ن  فورا دسرر لة للت نرد مرن  رالأية الفسرررات اري قيراى عرردد  (Ebel, 1972)ذلرر   برا 

مررررررررن الخبرررررررررا  المخت رررررررر ن بتسريررررررررر  ررررررررالأ تاا لسيررررررررا  ال ررررررررفة الترررررررري دوررررررررعت مررررررررن انلاررررررررا 
(Ebel,1972,P.555)  . 

( فسررره  13داسررتوادًا الرر  ذلرر  فسررد عروررت الفسرررات ب رريحتاا ا دليررة عدالترري بلررغ عرردداا   
المتخ  رر ن  فرري علررى الرروف  متوررموًا إ نرراما عامررًا لمفارردى  *الألرراى علرر  منمدعررة مررن اوةباسررتب

الفراو الدنددي إل دار ألماى عل  مدا  الأية الفسرات في الفرراو الدنرددي دلرذل   رالأية 
ف نثر ب ن المألم ن لإلبسا  عل  الفسرره  د  (80%)بدائا اإلنابةع دقد اعتمد الباأذ وسبة اتفاق 

دبرذل  بسري ع تى تعد ا بعا الفسرات دلى  تى أرذن ايرة فسرره  أذفاا ع دفي ود  استنابة الخبرا 
 ( فسره.13عدد فسرات المسيا   

 إعداد تعليمات المقيا  -1
الترررري توررررموت ليفيررررة اإلنابررررة عررررن فسراترررر  ع دأررررذ  داعررررد الباأررررذ تعليمررررات المسيررررا  

لمسيرا  المستن بة عل  الدقة في اإلنابة ع  دمثا   دوأ ذل  ع دقرد  خفر  الباأرذ الاردن مرن ا
"  إلررر   ن التسرررمية Cronbachالمسرررتن بة بررر  عورررد اإلنابرررة ع اذ يتررر ر "لردوبرررا   تتررر ثرلررري ال 

                                                           
  سما  الساده المألم ن أس  اللس  العلمي دالأردن ا بندية: *

 نامعة بحداد. .للية اآلدا  /الاودادي   وعاى لفتة ا.د.  -1
 نامعة بحداد. للية اآلدا   خل ا إبراايى رسد /ا.د. -2
 نامعة بحداد. دا   من د النبيسي/للية اآلدا ا.د.  -1

 للية اآلدا . نامعة بحداد. سوا  مند / ا..د. -- 0
 .مستتف  ابن رتد التعليمي. دماره ال أة /د.دمحم عبد الروا السريتي -5
 للية اآلدا . نامعة بحداد /ا.ى. د.اأمد لط ج ناسى  -3
 ط  وفسي .مستتف  عنمان.اخت ا ي  الدلتدر مف د دمحم سع د ر دن/ -7
 ى.د. عبد الرأيى عبد ال اأ  / للية االدا  . نامعة بحداد. -9
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 د  (Cronbach,1970,p.40)ال رررريأة لمسيرررا  التخ رررية قرررد تنعرررا المن ررر   ميرررج إنابتررر  
(ع لمررررررا طلرررررر  مررررررن  70عو 1891يسررررررتن   لالتنررررررا  المراررررررد  فيرررررر   انتماعيررررررا  المدبعرررررريع

المسرررتن بات اإلنابرررة ب رررراأة دعررردى ترررر   ي فسرررره مرررن ددن إنابرررة مررر  عررردى الأانرررة إلررر  ذلرررر 
  سمائان.

 التطبيق االستطالعي االول:  -4

ليمرررات ( إلررر  ورررردره التأسرررف مرررن مررردا فارررى الع ورررة المس ررردده لتع 1890يتررر ر فرررر    
( ع دللتعررن علر  مردا دوردؤ  130عو  1890المسيا  دمدا دودؤ فسرات  لد اى    فر  ع 

الفسرات دتعليمات المسيا  ع د اأتسا  الدقت المستحرق لإلنابة طبف المسيا  عل  ع وة ملدوة 
تررى اختيرراران  ب رردره عترردائية مررن المرانعررات لمرلررم فأررو سرررطان الثررديع دقررد  امررر ه( 20مررن 

ن قرررا ه التعليمررات دالفسرررات ع داالستفسررار عررن  ي امرردا دذلررر ال ررعدبات الترري قررد طلرر  مرروا
تررداناان  ثوررا  االسررتنابة. دقررد تمررت مواقتررتان أررد  دورردؤ التعليمررات دقررد  نررددا  واررا داوررأة 

                      دوررررررررأت التنربررررررررة  ن الدقررررررررت المسررررررررتحرق لإلنابررررررررة علرررررررر  مسيررررررررا  البأررررررررذ ترررررررررادؤ  دمفادمررررررررة
 ( دقيسة .1225( دقيسة دبمتدسا قدر    15– 10ب ن  

 التطبيق االستطالعي الثاني : -9

عملية التأل ا اإلأ ائي لفسرات المسيا    إلنرا لان الحرا مو  الأ د  عل  بياوات 
 دالتي تعد من الخطدات ا ساسرية لبوائر  ع دان اعتمراد الفسررات التري تتم رم بخ رائو سريلدمترية

 . (Anastasi , 1976,p.192)ن ده  نعا المسيا   نثر  دقا دثباتا 
دعورردما  ختررار الباأررذ الفسرررات المواسرربة ذات الخ ررائو اإلأ ررائية الن ررده فاورر   ررتألى 

بخ ررررررررررررررررررررائو المسيررررررررررررررررررررا  للرررررررررررررررررررر  دقدرترررررررررررررررررررر  علرررررررررررررررررررر  قيررررررررررررررررررررا  مررررررررررررررررررررا اعررررررررررررررررررررد لحرررررررررررررررررررررا                                                 
لررذا يعررد التأل ررا اإلأ ررائي للفسرررات  نثررر  اميررة مررن التأل ررا الموطسرري ع  ورر   تأسررف مررن  قياسرر .

مومدن الفسره في قيا  ما  عدت لسياس  ع من خال  التأسف من بعا الم ترات السياسية للفسره 
ع مثررررررررررررررررررررررررررررررا قرررررررررررررررررررررررررررررردرتاا علرررررررررررررررررررررررررررررر  التم  ررررررررررررررررررررررررررررررم برررررررررررررررررررررررررررررر ن المن برررررررررررررررررررررررررررررر ن ع دمعامررررررررررررررررررررررررررررررا                                              

(. ذل   ن التأل ا الموطسي للفسرات قد ال يلتج  أياوا عن  5عو  1885 دقاا   النبيسي ع 
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 الأ تاا  د  دقاا بتلا دق ف ع ب وما التأل ا اإلأ رائي للردرنات التنريبيرة يلترج عرن دقرة 
سرد ترى لتأس رف ذلر  فد  (Ebel , 1972  ,p.406)الفسرات فري قيرا  مرا دورعت مرن انرا قياسر  

( امرررر ه مرررن عمررردى المرانعرررات لمرلرررم النترررج المبلرررر عرررن اال رررابة 120قدامارررا  اختيرررار ع ورررة 
عل  اذ  الع وة  اراا التأل ا االأ ائي ب يحت  الواائية تطب ف المسيا  بسرطان الثدي دتى 

 للمسيا .

 التحليل اإلحصائي لفقرات مقيا  الفراغ الوجودي -6

 (Extreme Group Method) : . أسلوب المجموعتين المتطراتين3

المنمردعت ن  لأسا  السده التم  مية لفسرات مسيا  الفراو الدنرددي اعتمرد الباأرذ  سرلد 
الرردرنات الترري أ ررلت عل اررا الع وررة مررن  علرر  درنررة إلرر   دورر   ترت رر فبعررد المتطرررفت ن 

                 %( العليرررررا 27اخت ررررررت وسررررربة الرررررر   درنرررررة. (119  -  33ترادأرررررت بررررر ن التررررري درنرررررة د 
ف االختبررار طب ررت دبعررد%( الرردويا مررن الرردرنات لتمثررا المنمرردعت ن المتطرررفت ن 27دوسرربة  

لع وترر ن مسررتسلت ن الختبررار داللررة الفررردق برر ن المنمرردعت ن العليررا دالرردويا (  t.Test تررائيال
(  دورأ 1( دالنردد    8ع3ع5ع1ع1فسررات ا رر مم رمه اري    ستان  دقد تب نلنا فسره 

 ذل .

 (3جدول  

 معامالت تمييز اقرات مقيا  الفراغ الوجودي بأسلوب العينتين المتطراتين

 رقم الفقرة

 المنمدعة الدويا المنمدعة العليا
تائية  السيمة ال

 المأسدبة

مستدا الداللة 

0,05 
 الدسا الأسابي االوأران المعياري  الدسا الأسابي

االوأران 

 المعياري 

 ا ر دالة 0,208 0,913 1,00 0,730 2,82 3
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 دالة 2,381 0,807 2,11 0,807 1,11 1

 ا ر دالة 0,175 0,831 2,19 1,127 2,50 1

 دالة 2,000 1,108 2,11 0,912 1,21 4

 ا ر دالة 1,357 0,850 2,09 1,133 2,77 9

 ا ر دالة 1,017 1,189 2,03 1,115 2,81 6

 دالة 2,307 1,115 2,09 0,897 1,15 7

 دالة 2,017 0,831 2,19 0,730 1,09 9

 ا ر دالة 1,130 1,210 2,15 0,751 2,38 5

 دالة 0,033 1,115 2,09 0,330 1,50 32

 دالة 0,189 1,000 2,00 0,330 1,03 33

 دالة 2,728 1,000 2,19 0,310 1,11 31

 دالة 1,505 0,827 1,77 0,850 1,09 31

 دالة 0,030 0,398 1,95 0,901 1,15 34

 دالة 5,515 0,725 1,77 0,739 1,19 39

 دالة 1,818 1,210 2,15 1,00 1,00 36

 دالة 2,057 0,730 1,82 1,253 2,82 37

 دالة 2,020 0,850 2,09 0,897 2,95 39

 دالة 2,295 0,831 2,19 0,827 1,21 35

 دالة 0,131 0,330 1,50 1,090 1,00 12
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 Internal Cosistancy)عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا   االتساق الداخلي(:( 1 

Method) 

 دالة 5,710 0,330 1,50 0,831 1,19 13

 دالة 3,083 0,350 1,32 0,977 1,03 11

 دالة 0,188 0,955 1,38 0,827 1,21 11

 دالة 5,277 0,827 1,77 0,773 1,50 14

 دالة 3,032 0,932 1,82 0,090 1,38 19

 دالة 3,083 0,977 1,50 0,350 1,19 16

 دالة 5,803 0,807 1,38 0,518 1,03 17

 دالة 5,120 0,901 1,95 0,330 1,50 19

 دالة 0,319 0,988 1,95 0,977 1,03 15

 دالة 5,500 0,811 2,00 0,310 1,38 12

 دالة 10,128 0,518 1,50 0,503 1,32 13

 دالة 7,355 0,310 1,38 0,350 1,32 11

 دالة 0,918 0,827 1,77 0,39 1,19 11

 دالة 2,095 0,811 2,00 1,100 2,95 14

 دالة 3,300 0,379 1,32 0,379 1,32 19

 دالة 5,978 0,827 1,77 0,350 1,32 16



23 
 

ما لاوت لا فسره من فسرات المسيا  تس ر في   لنا الباأثدن إل  اذا ا سلد  لمعرفة إذا
لررذل  يعررد اررذا ا سررلد  مررن  دق الدسررائا المعتمررده فرري  .المسيررا ر وفسرر  الررذي يسرر ر فيرر  سرراالم

إلرر   ن الدرنررة  (Anstasi,1976) دتترر ر اوسررتامي  .أسررا  االتسرراق الررداخلي لفسرررات المسيررا 
 ,Anstasi, 1976داخلري عوردما ال  تردفر المأر  الخرارني    النليرة للمسيرا  اري  فورا مأر

p.206  فسرره  اب رسردن السرتخرا  العالقرة بر ن درنرات لر( ع لذل  استعما الباأرذ معامرا ارتبرا
ع داعتمرد الباأرذ علر  (Allen & yen, 1979, p.124المسيرا     دالدرنة النلية لألفراد علر  

( 0218معيار ا بررا( فررري قبرررد  الفسرررره التررري  ميرررد معامررا ارتباطارررا بالدرنرررة النليرررة للمسيرررا  علررر   
عررررامالت االرتبررررا  دالررررة إأ ررررائيًا عوررررد (. دتبرررر ن  ن نميرررر  م1891درنررررة  المدبعرررري  دآخررررردن ع

داي الفسرات وفساا التي ترى إسرساطاا  (  8ع 3ع 5ع1ع 1   الفسرات  ماعدا( 0205مستدا داللة  
( معررامالت االرتبررا  برر ن لررا فسررره مررن فسرررات 2ب سررلد  المنمرردعت ن المتطرررفت ن ديبرر ن النرردد   

 المسيا  دالدرنة النلية للمسيا .

 (1جدول  

 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقيا  الفراغ الوجوديمعامالت 

 معاما االرتبا  ت الفسره معاما االرتبا  ت الفسره

1 2,311 18 2,416 

2 2,641 20 2,624 

1 2,391 21 2,669 

0 2,611 22 2,656 

5 2,329 21 2,623 

3 2,231 20 2,979 

7 2,972 25 2,616 
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9 2,411 23 2,663 

8 2,377 27 2,951 

10 2,964 29 2,961 

11 2,629 28 2,645 

12 2,479 10 2,664 

11 2,913 11 2,761 

10 2,994 12 2,696 

15 2,696 11 2,612 

13 2,693 10 2,635 

17 0,522 15 0,710 

19 0,713 13 0,315 

 دلحرررا اختيررار الفسرررات بتررللاا الواررائي قبلررت الفسررره الترري لاوررت  ررالأة دفسررا لألسررلدب ن
من مسيا  الفراو الدنددي د  بأ  تر لج فري  ردرت   ( 8ع 3 ع5ع ع 1 ع1دعلي  أذفت الفسرات 

 .فسره (  11  الواائية من

 حساب الدرجة الكلية لمقيا  الفراغ الوجودي-7 

( فسرررره  ع دقرررد تررررادؤ المررردا  11 الواائيرررة مرررن  الدنرررددي ب ررردرت  تنررردن مسيرررا  الفرررراو  
( درنرة. دللمرا مادت  77,5دالمتدسرا الفروري للمسيرا  ارد   (120-11الو ري للمسيرا  بر ن  

من الفراو الدنددي . دللما  اادرنة المستن بة عل  المتدسا الو ري لان ذل  م ترًا عل  معاوات

 لدي .  ااوخفوت درنت  عن المتدسا الو ري لان ذل  م ترًا عل  اوخفاوا
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 :. مؤشرات الصدق والثبات لمقيا  الفراغ الوجودي9

  Validity Indexesأ. مؤشرات الصدق    

 -تأسف في مسيا  الفراو الدنددي ودعان من ال دق اما :

 Content validity. صدق المحتوى 3

ت رميى الفسررات بترلا  د للفراو الدنردديتأسرف ارذا الودر من ال دق من التعريج الدق ف 
ع  الفسرات دلفرا ه  ريااتاالما تأسف ال دق ال ااري ع  دالذي يعبر عن مدا دودؤ  عموطسي

مال متاررا للحرررا الررذي دوررعت مررن انلرر  مررن خررال   د دقررة تعليمررات المسيررا  دمدورردع تاا د

 عرو  عل  الخبرا  دا خذ بآرائاى بتان  الأية فسرات دتعليمات المسيا  دبدائا اإلنابة.

 Construct validityصدق البناء  -1

(ع د أياورًا  خررا ب ردق التنردين Construct Validityديسرم   أياورًا ب ردق المفاردى   
( ديس ررد بررر  تأل را درنرات المسيررا  اسرتوادًا إلر  البوررا  Hypothetical Constructالفروري  

 (Anastasi, 1979, p.151)الوفسي للخا ية المرراد قياسراا  د فري ورد  مفاردى وفسري معر ن 
ترى اسرتبعاد  اذسة الع وت ن المتطررفت ن. دقد تأسف ذل  من خال  إ ناد السده التم  مية للفسرات بطري

 .الفسرات ا ر المم مه

 Reliabilityالثبات  -ب

ُيعرررد أسرررا  الثبرررات  مررررا ورررردريًا د ساسرررًيا فررري السيرررا  إذ يتررر ر إلررر  الدقرررة فررري درنرررات 
ع 1891المسيررررا  إذا مررررا تنرررررر تطبيسرررر  تأررررت الترررررد  دال ررررردن وفسرررراا.  المدبعرررري دآخررررردنع 

 با سال   آالتية: مسيا   الفراو الدنددي((. دتى أسا  ثبات 10و
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 النصفية: تجزئةل.ا3     

فردية دمدني   لان معامرا االرتبرا    قسمت فسرات مسيا  الفراو الدنددي إل  منمدعت ن 
(  دبلرغ معامرا 0,829(  في أ ن بلغ  معاما ارتبا  الفسرات الفرديرة  0,919للفسرات  المدنية  

بعررررد ت ررررأيأة بمعادلررررة سررررب رمان  بررررردان  بلررررغ ( 0,313يررررا   بلررررغ  االرتبررررا  برررر ن و ررررفي المس

 0,777) . 

 Cronbach Alpha.طريقة ألفا كرونباخ 1

يسرررم  معامرررا الثبرررات المأسرررد  بارررذ  الطريسرررة بمعامرررا االتسررراق الرررداخلي للمسيرررا  دارررد  

 (.79عو1898الثبات الذي  ب ن قده االرتبا  ب ن فسرات المسيا   ثدروداي  دان نع 

دتمثرا معادلرة   لفرا لردوبرا ( متدسرا المعررامالت الواتنرة عرن تنمئرة المسيرا  إلر   نررما   
  برررررد عرررررالىع   نرررررما  المسيرررررا مختلفرررررة دبرررررذل  فارررررد يمثرررررا معامرررررا ارتبرررررا  بررررر ن إي نرررررمئ ن مرررررن 

(. دبتطب رررف معادلرررة الفرررا لردوبرررا  علررر  البياورررات المسرررتعملة فررري الثبرررات بطريسرررة 159عو1880
(  دارد معامرا 028215تخرا  معاما ثبات مسيا  الفراو الدنددي البرالغ  التنمئة الو فية تى اس

دلى  تملن الباأذ من استعما  طريسة اعاده االختبار ل عدبة الأ د  علر  ع ورة  مرتف .ثبات 

 الوسا  وفساا لحرا اعاده االختبار عل ان.

بعررد اسررتنما  المتطلبررات الوررردرية لبوررا  المسيررا  دتأل ررا فسراترر  دترردافر  التطبيددق النهددائي:. 5
مررررن الوسررررا   ( امررررر ه 50قداماررررا   فيرررر  ع فسررررد تررررى تطبيسرررر  علرررر  ع وررررة  الخ ررررائو السرررريلدمترية

 . الم ابات بسرطان الثدي اللداتي تى تتخي ان تتخي ا واائيا

 :الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها 

 قيا  الفراغ الوجود لدى المصابات بسرطان الثدي .  الهدف االول:

  ارررت وتررائ  البأررذ  ن المتدسررا الأسررابي لرردرنات ع وررة البأررذ علرر  الفررراو الدنررددي 
( دعورررد مسارورررة ارررذا بالمتدسرررا 19,00003( درنرررة دبررراوأران معيررراري مسررردار   91,2957بلرررغ  
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( لع وة داأده  T. testالتائي    ( دباستعما  معادلة  االختبار77,5الفروي للمسيا  الذي بلغ  
( 0205( داري ذات داللرة إأ رائية عورد مسرتدا  0,505تب ن  ن السيمة التائيرة المأسردبة بلحرت 

ممررا يترر ر إلرر   ن ع وررة البأررذ تت ررج بمسررتدا عررا  مررن الفررراو الدنررددي دلمررا اررد مدوررأ فرري  
 ( .  1الندد     

 (  1ندد     

 الفراو الدندديللفرق ب ن متدسا الع وة دالمتدسا الفروي لمسيا   االختيار التائي

عددددددددددد أادددددددددراد 
 العينة

متوسدددددا أادددددراد 
 العينة

االنحدددددددددددددراف 
 المعياري 

المتوسدددددددددددددا 
 الفرضي

القيمدددددددددددددددددددة 
التائيدددددددددددددددددددة 

 المحسوبة

القيمددددددددددددددددة 
التائيددددددددددددددددة 

 الجدولية

درجددددددددددددة 
 الحرية

مسدددددددددددددددتوى 
 2,29الداللة

 دالة 49 3,56 4,949 77,9 39,24246 93,1997 45

وت نرة في ود  طبيعة مرا السرطان دما يسبب  من اثار وفسرية ديملن تفس ر اذ  الوت نة 

دالترري لاررا عالقررة ب رردره النيميررائي  التتررّد  الوررات  عررن العمليررة النراأيررة داآلثررار الناوبيررة للعررال  

النسى لفسدان نم  ماى من  ودثتاا مثا فسدان التعر دفسدان الدمن  د ميادت  دلذل  فسدان الرابة 

اذ دالوتا  النوسيع فوال عن ذل  فصن عال  السرطان يملن  ن يأرى الوسا  من وعمة ا مدمة 

ن الأمررا دالعسرررى ع ر ُي رربأن عسيمررات بسررب  تعروررران لسررن اليرر   المبلرر ان تررمداد اأتماليررة  دا 

بوسررربة لب رررره مرررن  ارررذا المررررا  فورررال عرررن تسرررب ع يعتبرررران مرررن م رررادر اإلناررراد الوفسررري للمرررر ه

برر  االمرر الررذي  نعررا الم ررابة برر  فري مداناررة مأتملررة مرر  المرردت  الم رراباتأراالت الدفرراه برر ن 

يررة فرري ذاررن لة الدنددئ دي بالوت نررة الرر  الأرراؤ االسرر رر بالمساروررة مررن االمررراا االخرررا داررذا مررا

دتتفرف ارذ  الوت نرة مر  مرا  ياتارا فري  را تاد رد المررا .أالمريوة أد  محما دندداا دمعو  

سرررطان الثرردي ب اال ررابة مررن  ن  (Bebbington,F., 2001)دراسررة ب بولترردن  تد ررلت اليرر  

                           تررررررررعدر الم ررررررررابة برررررررران مدتاررررررررا ا رررررررربأ دترررررررريلا دان أياتاررررررررا عدميررررررررة دالمعورررررررر  ترررررررر دي الرررررررر  
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                                   بتورررررررررررررررررراقو االأسررررررررررررررررررا  باللررررررررررررررررررذه فرررررررررررررررررري مترررررررررررررررررر  لدندداررررررررررررررررررا فوررررررررررررررررررال عررررررررررررررررررن اأساسرررررررررررررررررراا 

 .(Bebbington, 2001,p35)ة الأياه المختلف

مستوى لمتغير التعرف على الفروق اي الفراغ الوجودي لدى عينة البحث تبعا   الهدف الثاني:

 .التحصيل الدراسي 

فرري الفررراو الدنررددي لرردا ع وررة البأررذ  داللررة اأ ررائية للفررردق    اوررا اوررا ارررت الوتررائ  

بمسرتديات  المختلفرة ع اذ لاورت الفرردق دالرة اأ رائيا عل  دفف متح ر مستدا التأ ر ا الدراسري 

ماعرردا الفررردق برر ن المرألررة االبتدائيررة دالمرألررة . ا تأ رر لي دالمسررتدا الررذي  ليرر  لررا مسررتد برر ن 

( داررري 0,11اذ لاورررت قيمرررة االختبرررار الترررائي  باعتبارامرررا مسرررتدي ن متسرررارب ن وسررربياع المتدسرررطة 

 (  دوأ ذل 0( . دالندد  1,83ا حر من السيمة النددلية البالحة  

 (4جدول )

   التحصيل الدراسي متغير وفق ىعلات الفراغ الوجودي لدى المصابي لداللة الفرق في ئاالختبار التا

التحصيل 

 الدراسي

مستوى  الجدوليةالقيمة التائية  القيمة التائية المحسوبة االنحراف المعياري  الوسا الحسابي العدد

 2029الداللة

 0,011 5,585 80,111 3 ابتدائية

 

 ا ر دالة 1,83

 0,977 81,700 10 متوسطة 

 دالة 1,83 1,82 5,585 80,111 3 ابتدائية

 5,583 93,017 8  اعدادية

 دالة 1,83 1,13 5,585 80,111 3 ابتدائية

 0,231 91,811 11 بكلوريو 

 دالة 1,83 10,31 5,585 80,111 3 ابتدائية
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 5,132 58,775 11 شهادة عليا

 دالة 1,83 1,28 0,977 81,700 10 متوسطة

 5,583 93,017 8 اعدادية

 دالة 1,83 5,11 0,977 81,700 10 متوسطة

 0,231 91,811 11  بكلوريو 

 دالة 1,83 10,21 0,977 81,700 10 متوسطة

 0,231 91,811 11 شهادة عليا

 دالة 1,83 1,89 5,583 93,017 8 اعدادية

 0,231 91,811 11 بكلوريو 

 دالة 1,83 11,10 5,583 93,017 8 اعدادية

 5,132 58,775 11 علياشهادة 

 دالة 1,83 9,21 0,231 91,811 11 بكلوريو 

 5,132 58,775 11 شهادة عليا

 

 وتنارا  التي توادلت االثرار الوفسرية التري ما تد لت الي  الدراساتم  الوت نة  دتتفف اذ 

 Mor)سرطان الثدي دددر المستدا التعليمي في التعاما م  تل  االثار ع اذ دند مدر دنماعت  

et al, 1999 ا عرراا اسرتيعا  علر  السردره لرد ان ا علر  التعليمري المسرتدا  ذدات  ن 

 تى ما إذا الم اأبة النسمية دا عراا ا لى من تسلا  ن يملن المعرفة مياده  نلما ع النسمية

 معرفتر  يفتررا مرا دارذا .برالمرا اإل رابة علر  المترتبرة دالوترائ  بالمواعفات المريا تدعية

 ت يرد  مرا داذا .للمرا الم اأبة النسمية التلادا  لتسل ا التثس ج  اميةد  التعليى ذدات قبا من

دمأادلرة البأرذ عرن معور   العراطفي االوسرناى ميراده إلر   ر دي العرالي التعليمري المسرتدا   دراسة

 ( (Mor et al, 1999,P.161 للأياه في  ا ال ردن الوااطة
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لمتغيدر اتدرة التعرف على الفدروق ادي الفدراغ الوجدودي لددى عيندة البحدث تبعدا   :الثالهدف الث

 االصابة .

اورر  اوررا  داللررة اأ ررائية للفررردق فرري الفررراو الدنررددي لرردا ع وررة البأررذ ا ارررت الوتررائ  

ات اللرداتي مرر علر  ا رابتان لان الدسا الأسابي للم راباذ  سودات اال ابة  متح رعل  دفف 

( ب ومررا لرران 5,091  قردر  ( داوأرران معيرراري 732800  سروة داأررده علر  مسيررا  الفرراو الدنررددي

( د 80,911 ن  اللرداتي مور  علر  ا رابتان انثرر مرن سروت  اتالدسا الأسرابي لع ورة الم راب

( د بعد استعما  االختبار التائي لع وت ن مستسلت ن دنرد  ن السيمرة  7,222 قدر   اوأران معياري 

( ممررا يترر ر إلرر   ن 1,83مررن السيمررة النددليررة البالحررة   انبررر( د ارري 20,71التائيررة المأسرردبة  

 لرررد ان فرررراو دنرررددي اقرررا مرررن قريوررراتان مرررنعلررر  ا رررابتان سررروة داأرررده  ات اللرررداتي مررررالم ررراب

 .(  دوأ ذل 5د الندد   اللداتي مو  عل  ا ابتان انثر من سوت ن   اتالم اب

 (9جدول  

   فترة االصابةالفراغ الوجودي لدى المصابات على وفق متغير ي لداللة الفرق في ئاالختبار التا

 
اترة  ت

 االصابة
الوسا  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة
2,29 

  9,493 760522 19 سنة واحدة 1
12,73 

 

 
3,56 
 

 
سنتان  2 دالة

  ااكثر
19 54,911 7,111 

 
اذ ان اأتماليرة التطردرات السرريرية لسررطان الثردي ع عل  دفرف ديملن تفس ر اذ  الوت نة  

%( دتمترد 88-89بر ن  اذ تترادؤ ارذ  الوسربة فري المرألرة ال رفرية التفا  تسا م  مردر الدقت 
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لمرا اوارا .(Roche, 2005,p.340  الأياه لحاية عترر سرودات مرن العري  الخرالي مرن المررا
 العررال  اوتاررا الوررحا الوفسرري  ررمدادان مرر  د  السلررف  ناذ  تتفررف مرر  مررا تد ررلت اليرر  الدراسررات 

                              فوررررال  دالمتابعررررةع الالأسررررة ا عررررراا فأررررو المريوررررة علرررري دي رررربأ ا دلررري
 مرن برالراى  رعبة   ربأت الترفا  إملاويرة  ن  د بالسررطانع المتنررره اإل رابة   عرن اأتماليرة

                                رررمداد السلرررف الدنرررددي دلرررذل  مراسرررةع ناوبيرررة  عرررراا لررر  دالرررذي المسرررتمر العرررال 
  (Lewis & Hammond, 1992,P.194) .لد اا
 

 :التوصيات

 : ي تيفي ود  الوتائ  التي تد ا ال اا البأذ الأالي  د ي الباأذ بما 

دتثسيفيررة تتعلررف بتدنيرر  الم ررابات إلرر  ليفيررة التعامررا عالنيررة  إرترراديةبوررا  دتسررديى برررام    .3
 . عل  استعما  العالنات الخا ة ب   المترتبة المرا داآلثارم  آثار 

تسديى نلسات العال  النمعي الوفسري لميراده الثسرة دالتفرا   لردا الم رابات بسررطان الثردي  .1
عن طريف تتنيعان بدو   اردان خا رة تتعلرف بروما أيراه ند رده تتواسر  مر  أرالتانع 
مثررا التحذيررة  دالتمررارين الرياوررية دالترردخ ن دالعالقررات التخ ررية دالماويررة د سررال   تأسرر ن 

 .الم ابة لأياتاا الند ده مر هلاى في تسبا الذي يسا الم ار ا مر

العالنرات الالممرة دطبيعت  د تا ئتاا لتسبا االثار التي تسبباا بالمرا   المر همياده دعي   .1
موررذ لأ ررة تتررخيو المرررا دقبررا إنرررا  العمليررة النراأيررة للتن ررج معارراع دذلرر  مررن قبررا 

 دعن طريف الوترات التثسيفية. لادر متخ و

 لترس خ مفادى االبتال  دالروا داإليمان بالسدر خ ر  دتر  .  للمر هتدف ر الدعى الردأي   .4

 المقترحات :

الوفسية داالنتماعيرة دالنسرمية التري تعراوي موارا  تتواد  الوحد إنرا  دراسات مستسبلية  -1
الم ابات بسرطان الثدي دالسرطان ب دره عامة دعالقة اذ  الورحد  بمتح ررات العمرر 

 مستدا التعليمي دمده العال  دمرألة المرا.دال

 انرا  دراسة مماثلة عل  ع وة انبر دمن مستديات انتماعية داقت ادية مختلفة . -1
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