
 

-       - 
 

902 

األول اجلزء 0201  ابريل( 111 ) العدد( 63) اجمللد(      بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات  

 واألطفال الدم سرطان مرضى األطفال لدى األمل مستويات بني الفروق 
 وأمهاتهم صحاءاأل
 سليمان حامد عبدالعظيم أمساء

 النفسية الصحة قسم الرتبية بكلية ماجستري باحثة

شحاتة السيد هدى/ د                                        ســعفان إبراهيم أحـمد مـــحمد/  د.أ                         
النفسية الصحة مدرس                                                         النفسية الصحة أستاذ                                    

 قازيقالز جامعة - الرتبية كلية                                             الزقازيق جامعة - الرتبية كلية                              

 البحث مستخلص
 الدم سرطان مرضى األطفال األمل مستويات بني الفروق على التعرف إىل احلاىل البحث هدف

 مرضى األطفال أمهات بني الفروق على والتعرف ، لألطفال األمل مقياس على األصحاء واألطفال

 األمل درجات بني العالقة عن الكشف ، لألمهات األمل مقياس على األصحاء األطفال وأمهات الدم سرطان

 من طفل 04) طفل( 04) من الدراسة عينة تكونت.  ألمهاتهم األمل ودرجات الدم سرطان مرضى لألطفال

 أعمارهم ترتاوح ،( األصحاء األطفال من طفل 04 ، اإلبتدائية املرحلة فى الدم سرطان مرضى األطفال

 ،(واألصحاء املرضى)األطفال هلؤالء أم( 04)قوامها عينة على اأيض الدراسة وأجريت ، عاما( 6021) مابني

 ألمهات األمل ومقياس السرطان، مرضى لألطفال األمل مقياس لألمل، مقياسني الدراسة واستخدمت

 درجات متوسطى بني( 4046) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل النتائج وأشارت األطفال،

 وجود. األصحاء األطفال لصاحل األمل مقياس على األصحاء واألطفال مالد سرطان مرضى األطفال

 و الدم سرطان مرضى األطفال أمهات درجات متوسطى بني( 4046) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

 دالة عالقة وجود. األصحاء األطفال أمهات لصاحل لألمهات األمل مقياس على األصحاء األطفال أمهات

 درجات ومتوسطى الدم سرطان مرضى لألطفال األمل درجات متوسطى بني( 4046) ستوىم عند احصائية

 . السابقة والدراسات النظرى اإلطار ضوء فى النتائج هذه تفسري ومت ، أمهاتهم

 .السرطان ، األمل2  املفتاحية الكلمات
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 األصحاء طفالواأل الدم سرطان مرضى األطفال لدى األمل مستويات بني الفروق

 
The current research aimed to identify Differences between levels 

of hope in children with leukemia and healthy children and their 

mothers on the Hope Children's Scale, and to identify the 

differences between mothers of children with leukemia and mothers 

of healthy children on the Hope for Mothers scale, to reveal the 

relationship between degrees of hope for children with leukemia 

and degrees of hope for their mothers. The sample of the study 

consisted of (40) children, 20 children with leukemia in the primary 

stage, 20 children of healthy children, whose ages ranged between 

(12: 6) years old, and the study was also conducted on a sample 

consisting of (40) mothers of these children (sick and healthy 

children). The study used two measures of hope, the hope scale for 

children with cancer, and the hope scale for mothers of children, 

and the research resulted in the existence of statistically significant 

differences at the level of (0.01) between the scores of children with 

leukemia and the scores of healthy children on the hope scale in 

favor of healthy children. A level (0.01) between the scores of 

mothers of children with leukemia and those of mothers of healthy 

children on the Hope for Mothers scale in favor of mothers of 

healthy children. There was a statistically significant relationship at 

the level (0.01) between the degrees of hope for children with 

leukemia and their mothers' scores. 

Key words: hope, cancer. 
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 البحث مقدمة 

 السرطان جعل الذى األمر الشديدة ناةواملعا املوت بفكرة السرطان مرض إرتبط لقد       

 فقد سرطان مريض بأنه املريض علم فبمجرد حوله، ومن املريض من كال يهدد شبحًا

 كل فى واملنتشرة الشائعة األمراض من السرطان يعد.  املوت سيالقى بأنه حتمًا علم

 نتجي السرطان مرض أن فيه الشك ومما واألعمار األجناس خمتلف ويصيب العامل بالد

 .املريض حالة على تنعكس ونفسية جسدية آالم عنه

 األسباب من السرطان مرض يعد العاملية الصحة منظمة ذكرته ما ضوء وفى        

 قدره عدد سنويًا وُيشّخص  كاّفة، العامل أحناء يف واملراهقني األطفال مبوت املودية الرئيسة

. عامًا 61و الوالدة حلظة  بني أعمارهم ترتاوح مّمن به املصابني من تقريبًا طفل 044 444

 أكثر ومن األورام من ومتعّددة خمتلفة أنواعًا الطفولة مرحلة أثناء السرطان ويشمل

 الغدد وأورام املخ وسرطان( اللوكيميا) الدم سرطان أنواع املرحلة بهذه  شيوعًا فئاته

 ((Www.Who.Int,2018 العصبية األرومة ورم مثل الصلبة،  واألورام اللمفاوية

 الطفل حلياة وتهديد إعاقة موقف ميثل كالسرطان، خطري مبرض الطفل فإصابة        

 الكثري إىل أيضا يتعرض خطرية جسمية واعراض تمشكال من الطفل له مايتعرض ورغم

 تزداد التى وخماوفه نفسه وحنو املرض، حنو الطفل اجتاه وأهمها النفسية املشاكل من

 ، املختلفة العالج ألنواع اجلسمية استجابته على سلبى بشكل تؤثر والتى يوما بعد يوما

،  عبدربه جنالء). يوميةال حياته على وتؤثر ، باالخرين الطفل عالقة على تؤثر كما

 (٠٣-٠٢.ص،ص٣١٠٢

http://www.who.int,2018)/
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 أو السرطان تشخيص قبل اإلكتئاب من بالسرطان املصابون األطفال ُيعاني قد         

 األطفال لدى اإلكتئاب انتشار معدل ويتفاوت. بالسرطان إصابتهم بعد به يصابون

 ُتهدد اليت راخلط عوامل ويشمل ، به اإلصابة معدالت إختالف بسبب بالسرطان املصابني

 الدعم ونقص املتصور، اإلجهاد بالسرطان املصابني األطفال لدى باإلكتئاب اإلصابة

 األوىل املرحلة يف وتشخيصهم تشخيصهم عن مفتوحة معلومات تلقي وعدم االجتماعي،

 ,Ullrich, C., Billett, A.,& Berde,C., 2009) . األبوي والقلق املرض، من

P.1239) 

 ومقدمي واألسر للمرضى النفسيةالصحة على السرطان تشخيص يؤثر أن ناملمك من       

 والشدة، القلق، للحياة املغرية التجربة هذه خالل الشائعة املشاعر وتتضمن.الرعاية

 هذه على التعرف املهم من. والعمل واملدرسة البيت يف األدوار تتأثر أن وميكن. واإلكتئاب

 (Www.Cancer.Org,2020). احلاجة عند املساعدة على واحلصول التغيريات

 املريض بالطفل اخلاصة األعباء معظم تتحمل التى هى األم تكون ما وغالبا       

 وعند املستشفى فى إقامته خالل به اإلعتناء تتوىل فهى ، له األقرب لكونها بالسرطان

 حتى والعالجية التشخيصية اإلجراءات قسوة تتقبل أن أيضًا األم وعلى املنزل، إىل رجوعه

 وارتفاع املتكررة، الطبية اإلجراءات مع التعامل وعليها النتائج، مضمونة تكن مل لو

 لذلك ، األسرة أفراد على ُتلقى اليت األعباء إىل باإلضافةهذا ، للعالج املادية التكاليف

 زيادة ومنها السرطان مريض الطفل على األعباء ختفيف سبيل فى تبذل حماولة أى فإن

 عبد الدين وعز الدين، عالء جهاد. )األم على أيضا تعتمد وأن اليد احملاولة هذه لديه ألملا

(٢٧٣. ص ،٣١٠٠ الرمحن،
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واستشارةاحلياة،عوامل تدعيمعلىيساعداحلياةيفاملريضأملتقويةنإ  

حدةنميزيد الذياليأستبددتفاؤليةنظرةيعكساألملإرتفاعوأناحليوية،القوة

 املتانةتزدادالشفاءيفوأملبتفاؤلاألملاملريضيواجهوعندماوقسوته،األمل

باألماملرضىشعورزادفكلماويضعف،األملحتملعلىويقوىللمريض،النفسية

 . باألملالشعورزادباألملشعوراملرضىقلكلماوالعكس ،باألملشعورهمقلكلما

    (٠٣١. ،ص٣١٠٣البكوش،خريية)

 مرضى األطفال درجات بني الفروق عن الكشف هو البحث من الدافع جاء ولذلك

 درجات بني العالقة ومدى األمل مقياس على وأمهاتهم األصحاء واألطفال الدم سرطان

 .امهاتهم ودرجات الدم سرطان مرضى األطفال أمهات

 البحث مشكــلــة

 على السرطان ملرض النفسية االثار السابقة الدراسات من العديد تناولت لقد      

 األطفال عند صعوبة وجد"  رأفت وعبدالفتاح عبداهلل جنية"  دراسة ففى وأمهاتهم األطفال

 أنها على اهلزمية لتقبل واإلستعداد األنا تفكك عندهم وظهر بالواقع الوثيق االتصال يف

 وكبت للفشل يستسلمون كما املقاومة عن يكفون كذلك منه مناص ال حتميًا أمرًا

 ،رأفت الفتاح وعبد اهلل، عبد جنية). األسرية عالقتهم يف اضطراب ولديهم انفعاالتهم

(٠٦٧.ص ،٠٩٩١

) أمثال الكتاب بعض وذكر  

 يضملر الصحية احلالة يف السلبية واألفكار السلبية املشاعر لتأثري نظرا أنه( 
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 ختفيف فى اإلجيابى األثر هلا ستكون األمل مثل اإلجيابية العمليات فإن السرطان

 (Snyder,C.R.,2000,P.5). الرضا من درجة وحتقيق السلبية املعوقات

 فوائد له التفكري يف األمل أن إىل النفسية الصحة فى اإلجيابى األمل تأثري يرجع   

 فاألطفال املرجوة، النتائج على احلصول طرق هل تقدم السليم فالطفل احلال بطبيعة

 طرق وإجياد جديدة أهداف على الرتكيز إىل حيتاجون صحية مشاكل من يعانون الذين

 نظم وتعتمد احلياة مع بإجيابية للتفاعل الذهنية الطاقة وحشد األشياء، لفعل بديلة

 وذلك ظروفه الئمت بطريقة اإلجيابى التفكري على الطفل مساعدة على الرتكيز العالج

 .النفسية الصحة من قدر أقصى لتحقيق

(Snyder,C.,Hoza,B.,Pelham,W.,Rapoff,M.,Ware,L.,Danovsky,

M.,et al,1997,P.401) 

 يلعب قد األمل روح بث أن وهو - الدراسة هذه هدف مع يتفق – عام توجه يوجد   

 أمل لديهم الذين فاألفراد املختلفةاملواجهة اسرتاتيجيات الطفل استخدام يف أساسًيا دوًرا

 كانت مهما عديدة، مواجهة اسرتاتيجيات تنفيذ يف أكرب جناًحا حيققون قد كبري

 فأصحاب. ضعيف األمل لديهم الذين باألفراد مقارنة االسرتاتيجيات، هذه مثل تفاصيل

 ههذ جناح واحتمالية اخلطط تنفيذ على قدراتهم يف أكرب ثقة لديهم الكبري األمل

 يكون وأن املختلفة التكيف اسرتاتيجيات جتربة يف رغبة لديهم يكون أنجيبو. اخلطط

 (Snyder, C.R., 1999, P.221.  أهدافهم إىل للوصول خمتلفة بدائل لديهم

 :اآلتى التساؤالت فى الدراسة مشكلة  صياغة ميكن
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 مقياس على األصحاء واألطفال الدم سرطان مرضى األطفال بني فروق توجد هل - 

 ؟ لألطفال األمل

 األصحاء األطفال وأمهات الدم سرطان مرضى األطفال أمهات بني فروق توجد هل -

 لألمهات؟ األمل مقياس على

 األمل ودرجات الدم سرطان مرضى لألطفال األمل درجات بني عالقة توجد هل -

 ؟ ألمهاتهم

 الــدراســة أهداف

 إىل الدراسة تهدف      

 على األصحاء واألطفال الدم سرطان مرضى األطفال بني فروقال على التعرف 

.لألطفال األمل مقياس

  األطفال وأمهات الدم سرطان مرضى األطفال أمهات بني الفروق على التعرف 

 .  لألمهات األمل مقياس على األصحاء

 األمل ودرجات الدم سرطان مرضى لألطفال األمل درجات بني العالقة عن الكشف 

 . اتهمألمه

 الــدراســة أهــمـية

  يلى فيما احلالية الدراسة أهمية تكمن
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 النظرية األهمية:  أوال   

 األمل بني العالقة ومدى السرطان مرض ومفهوم األمل مفهوم حول نظرى إطار تقديم. 6

 .وأمهاتهم السرطان مرض ألطفال النفسية احلالة وحتسن

 أمل بني العالقة عن الكشف تناولت التى – الباحثة علم حد على – العربية الدراسات قلة.0

 .العربية البيئة فى وأمهاتهم األصحاء واألطفال السرطان مرضى األطفال

 التطبيقية األهمية:  ثانيا

 فى  التطبيقية الدراسة أهمية تتمثل            

 وأ الدم سرطان مرضى أطفال لدى األمل تنمية فى البحث نتائج من اإلستفادة .1

.املزمنة اآلالم ذات أخرى بأمراض مرضى

 ومقياس(  الباحثة اعداد)  السرطان مرضى لألطفال األمل مقياس من اإلستفادة .٣

(. الباحثة اعداد) السرطان مرضى األطفال ألمهات األمل

 الــدراســة مصطـلحات

 والتفاؤل األمل وهى املصطلحات من جمموعة احلاىل البحث موضوع يتضمن

  السرطانو

 2 منهم كال توضيح يلى وفيما
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 Hope األمل 

 مير اليت الصعبة الظروف رغم احلياة حنو إجيابي اجتاه هو لألمل اإلجرائي التعريف        

 أهداف حول اإلجيابى التفكري على قادر جتعله إجيابي ذات بتقدير مصحوب الفرد بها

 يف األهداف تلك لتحقيق خطيطالت على قدرته مع األكادميي واألداء بالعالج تتعلق

 اجتاه يف للتحرك الدافع مع جنب إىل جنبًا ذلك ، اإلحباط وحتمل واملثابرة املستقبل

 . األهداف هذه حتقيق

 Cancer السرطان

 أن ميكن اليت التغريات من تنشأ اليت األعراض من جمموعة عن عبارة السرطان        

 اخلاليا تصبح حتى مطلوبة املتعددة فراتالط اجلينات، من متنوعة جمموعة يف حتدث

 اليت الطبيعية اخللوية العمليات يف تغيريات إىل الطفرات هذه تؤدي فقد. متاما خبيثة

 اخللية، دورة يف والتحكم اإلشارة، نقل ذلك يف مبا وبقائها، اخلاليا تكاثر يف تتحكم

 موت والشيخوخة، تقالي،االن والتنظيم والتمايز، اخللوي والنمو النووي، احلمض وإصالح

 اخللية

                                                    (Bosse,K.,& Hunger,S., 2020,P.2630) 

 Optimism التفاؤل

 األسلوب بأنه التفاؤل ,.P.56 (Peterson,C.,&Seligman,M,2004) يعرف        

  حنو توجه أو ميل وهو خصي؛الش التحكم لزيادة الفرد يستخدمها اليت الطريقة أو
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 .احلياة يف اإلجيابية اجلوانب

 البحث حدود

 من طفل( 04)منهم طفل( 04) قوامها عينة على احلالية الدراسة أجريت2بشرية حدود

 فى األصحاء االطفال من طفل( 04) و اإلبتدائية املرحلة فى الدم سرطان مرضى أطفال

 عينة على أيضا البحث وأجري ، عاما( 1١2٦) ابنيم أعمارهم ترتاوح االبتدائية، املرحلة

 .األطفال هلؤالء أم( 04)قوامها

 .0404 -0461 الدراسى العام خالل البحث اجرى2  زمانية حدود

 السابقة والدراسات النظرى اإلطار

األمل -٠

 لألمل النفسى التعريف

 اجتاه فى للتحرك الدافع مع جنب إىل جنبا معينة أهداف حول التفكري عملية األمل     

 النحو هذا وعلى(  السبل أو املسارات) األهداف هذه لتحقيق والسبل( املقدرة) األهداف هذه

 C.R.,1994,P.5,6,. )حتفيزى معرفى دينامى نظام وإمنا العاطفة ليس فاألمل

Snyder)

 لرغبةا إىل يدفعه وذلك ، حتقيقها ميكن وأهدافه رغباته بأن الفرد ادراك هو األمل       

 التخطيط ذلك فى مستخدما ، األهداف هذه لتحقيق الكفاح ومواصلة واالصرار واملبادأة
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 لدى وتكون األهداف حتقيق اجل من لالجناز عملية ومسالك طرق واتباع ، االفكار وتوليد 

 عبدالصمد فضل.)باملتعة والشعور االرادة قوة الفرد قدرة وحترك لألداء عالية قدرة الفرد

 ( ٢١ ص،٣١١١،

 أو الوفاء بتوقع املصحوبة الرغبة و معًا واالعتماد الثقة، بأنه(  ويبسرت معجم) يعرفه      

فيه مأمول شئب الفوز هو الوحيد أملنا ويكون اآلمال عليه تركز ما شيء فى النجاح

(Webster,1994,P.558) 

 إلنتاج الالزمة القدرات يف املعتقدات تشمل معرفية جمموعة بأنه األطفال أمل ويعرف        

 املعتقدات عن فضال التالي النحو على ،(املسارات عنصر) األهداف لتحقيق عملية مسارات

(.الوسيلة عنصر) األهداف تلك حنو التحرك ودعم بدء حول بالذات املرتبطة

Snyder,C.,et al,1997,P.401) 

 والتفاؤل األمل بني الفرق

 التفاؤل

 فى وتشبع تتحقق سوف الرغبات وان ، االفضل هو ماحيدث كل ان هاجتا التفاؤل يعد       

 القلق ضد دفاعات تكون فقد واحملن الشدائد مواجهة فى املشاعر هذه سادت واذا. النهاية

 به وجد وان ممكن عامل خري هو العامل ان إىل تذهب نظرية فلسفيا.احملبطة والتوقعات

 به وجد وان ممكن عامل خري هو العامل ان إىل تذهب نظرية التفاؤلية فلسفيا الشر بعض

 (٣١٠٩. ص ،٠٩٩٣، كفافى الدين ،وعالء عبداحلميد جابر) . الشر بعض
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 من الناجتة اآلمنة املشاعر جمموعة فهو معريف األمل منوذج أن حقيقة من الرغم على      

الضغوط ومواجهة األهداف حتقيق على قدرتها عن للذات اإلجيابى التحدث

 (Lopez,J., & Snyder ,C.,2003,P.12) 

 الداخلية واملقاومة الصراع وتقلل الشخصية الدوافع تدعم التى العملية هو فاألمل       

) ,.P.59Reivich,K.,&Gillham,J,2003) . السلبية للمشاعر واخلارجية

 حوله من األشياء يدرك جيعله الفرد لدى توجه أو شخصى استعداد هو التفاؤل بينما     

 ومستقبله وحاضره ذاته حنو إجيابيا توجهه يكون ثم ومن إجيابية بطريقة

Dember,W.,Martin,S.,Hummer,M.,Howe,S.&Melton,R., 1989, 

P.102)) 

 بينما والوجدانى املعرفى اجلانب يشمل األمل أن الباحثة ترى والتفاؤل األمل تعريف ومن

 .  فقط وجدانى وإقبال توجه هو التفاؤل

األمل أنواع-0

 يفعل مل ما األساسي تصرفهم هو ، أمل لديهم األطفال معظم - املبكر األمل أ -١

 . لتهديده شيئا الكبار

 قاطع بشكل خيتار الذي بالسرطان املصاب الشخص هو هذا - املختار األمل ب -١

. احلالية التوقعات عن النظر بغض ناجحا يكون سوف العالج بأن االعتقاد
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 حياتك يف لألمل أسباًبا ما شخص يرى األحيان بعض يف - املقرتض األمل ج -3 

 ميكنك ، بالثقة وجديًرا صادًقا الشخص كان إذا. تستطيع مما أكرب بسهولة

 .ذلك يف وأملك ، فيك ثقته استعارة

 ، حياتنا يف رهيبة أزمة حتدث أو حتدي يتحطم عندما - املفاوضني أمل د -١

 ذلك فإن ، بذلك قمت إذا" ، املوقف هذا يقول. املساومة موقف اختاذ ميكننا

 ما وكثريًا البشرية الطبيعة إنها ، املساومة أمل يف خاطئ شيء يوجد ال" ، سيحدث

 .صعب ألمر األوىل االستجابة تكون

 يف يأملون فهم املراهقني إىل ينتمي األمل من النوع هذا - واقعي الغري األمل ه -١

 .حمتمل غري هذا ولكن ، حتدث أن ميكن اليت األشياء

 اليت السيئة التأمني خطط أنشأتها اليت تلك مثل - الكاذب األمل و -١

 . الناس من األموال تستقطب

 يعتمد ال. االنتظار األمل من النوع هذا مع للشخص ميكن - الناضج األمل ز -٣

 ويستند. جيد بشكل سيتحسن شيء كل بأن اعتقاد على أو معينة نتائج على أمله

((Neraas,J.,2009.املعنى على الناضج ألملا

 األمل قواعد -٢

  Prudential Rules(  احليطة) االحرتازية القواعد أ -٢

 كانت وإذا. خطية غري بينهما العالقة ولكن مؤكد، غري مستقبل على ينطوي األمل إن   

 إذا لعكس،وا محقا؛ أو عبثا األمل فيعترب معدومة، أو ضئيلة ما هدف على احلصول فرصة
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 أن ينبغى فاألمل. إرتياب جمرد باعتباره إليه ينظر قد األمل فإن مؤكد، شبه النجاح كان

    (Eliott,J.,2005,PP.140-141)  "واقعي خيال" يكون

 تكون أال جيب لكن. مستقبلية شكوًكا تقريًبا األمل يتضمن ، التعريف حبكم 

 غري األمل يعد وبذلك واقعي غري بشكل فضةمنخ او االحتمال عن جًدا كبرية الشكوك

 ,.Averill, J). الواقعية على الرتكيز وجيب احرتازيا األمل يكون أن مناسب،جيب

Catlin, G., & Chon, K.,1990,P.33)

  Action Rules (العمل)اإلجراء قواعد ب-0

 على املرغوبة النتيجة لتحقيق ضروري هو ما يفعلوا ان الناس من يتوقع األمل، عند       

. اجملازفات خوض أو إبداعا، أكثر بشكل التفكري أو اجلاد، العمل خالل من املثال، سبيل

 الثانوية السيطرة أشكال من وشكال نشطة، إستجابة يشكل" اإلميان على االعتماد" إن حتى

.(Eliott,J.,2005,PP.141-140) 

 Moralistic Rules األخالقية القواعد ج-0

 شخصًيا مقبول هو مبا أيًضا ولكن ، معقول هو مبا فقط ليس حمصور األمل هدف ان   

(Averill, J.,et al ,1990,P. 33) .األخالقية بالقيم أي ، واجتماعًيا

 املثال، سبيل على نتيجة يف الشخص يرغب قد. وعقلية أخالقية لقيود خيضع األمل إن      

 .حتقيقها يف يأمل أن له ينبغي ال ثاالر على للحصول األثرياء األقارب أحد وفاة
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 Priority Rules األولوية قواعد د-0 

 املرغوبة النتيجة كانت وإذا. والرغبات االحتياجات من األخرى األنواع يسبق فاألمل      

 تنحية يتم فقد ،(قاتال يكون قد مرض من التعايف املثال، سبيل على) الكايف بالقدر مهمة

  (Eliott,J,2005,PP.140-141).جانبا األخالقيةواالحرتازية القواعد

 لدى كافية أهمية له يكون وأن للشخص احليوية املصاحل إىل يتطرق أن األمل هدف من

 .الفرد

(Averill, J.,et al ,1990,P. 33) 

لإلنسان األمل أهمية-0

 هأن"  فيقول لإلنسان األمل أهمية (Lazarus, R., 2006,P.241)الزاروس يذكر  

 يريدها اليت اإلجيابية املخرجات تكون ال اليت الصعبة املواقف يف الفرد بها مير عقلية حالة

 املوقف يف غالبا هذا حيدث املستقبل، يف حدوثها املتوقع من ولكن بالفعل، حدثت قد الفرد

 دةاحملد غري املهددة املواقف فى حتدث الفرد لدى األمل استثارة أن المينع وهذا احملببة غري

 .لديه

 إجيابية، مشاعر تنتج أن البد عوائق بال األهداف مالحقة فإن األمل، لنظرية ووفقا

 الرغم وعلى.  سلبية مشاعر عن األهداف حتقيق دون حتول اليت احلواجز تسفر قد حني يف

 هي ليست األفعال ردود أن إال سلبية، عاطفية فعل ردود تولد أن ميكن احلواجز أن من

 العاطفية االستجابة حتدث ورمبا. املنخفض األمل ذوي لألشخاص النسبةب نفسها
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 على قادرون ألنهم العالي األمل ذوي األشخاص جانب من للعقبات تكيفا األكثر اإلجيابية

 وعلى. أنفسهم لتنشيط الالزم اجلذري بالتفكري ويتمتعون.  إضافية بديلة مسارات توليد

 إىل الرامية املساعي أثناء النجاح تيسري على يعمل أن له ينبغي ال اآلمل التفكري فإن هذا

 مواجهة يف خاص بشكل مفيدا يكون وأن البد بل فحسب، مقيدة غري أهداف حتقيق

 (Snyder,C.R.,2000,P.11.العقبات

 ((Parker,M.,Vaitkus,M.&Barko,W.,2005,P.10يرى االجتاه نفس فى       

احلياةمتطلباتبنيالتوازنخاللمنتتكوناليتاالجيابيةاملشاعر بأنه األمل

النفسيةباألمراضاإلصابةاحتمالمنوتقللاألسرية،احلياة ومتطلباتالعملية،

 .والعضوية

لالمل املفسرة نظرياتال-5

 وهى األمل وتفسري بدراسة اهتمت التى النظريات اجلزء هذا فى الباحثة تعرض

 األمل نظرية -(أ)

 من حالة وهو األول التعريف لألمل تعريفان وزمالءه سنايدر قدم 6116 عام فى      

-0  االرادة -6  من ويتكون النجاح من استباقى حنو على املبنى االجيابى التحفيز

 املتبادلة املعرفية اجملموعة يصف الثانى والتعريف(  األهداف لتحقيق التخطيط) املسارات

الناجحة االرادة من املشتقة

(Snyder,C.R. ,2000,P.8) 

 2اآلتية املكونات من لسنايدر األمل لنظرية وفقا األمل ويتكون
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  األهداف 6-أ 

 هى األهداف فإن ، لذلك وفقا موجهة أهدف البشرية األعمال أن يفرتض األهداف

 تكون نأ جيب ولكن ، األجل طويلة أو قصرية األهداف تكون وقد ةياملتوال العقلية العمليات

 ، للتحقيق قابلة األهداف تكون أن جيب ، وباملثل. الواعي الفكر الحتالل كافية قيمة ذات

 احتماالت ظل يف يزدهر فاألمل. اليقني عدم اتدرج بعض على أيًضا حتتوي لكنها

(Averill, J., Et Al ,1990) .  األهداف تحقيقل متوسطة

Pathways Thinking  التفكري مسارات 0-أ

 الناس ينظر أن فيجب ، األهداف إىل الوصول أجل من الطرق يف التفكري مبعنى

 تسمى العملية هذه. األهداف لتلك مسارات وخلق العمل توليد على قادرون أنهم على

 .للتنفيذ قابلة طرق توليد يف قدرات أنه على املرء يدركه ما ويعين ، التفكري مسارات

(Irving,l., et al., 1998,P.197

    Agency Thinkingالوسيلى التفكري 0-أ

 اهلدف حتقيق إىل حمسوسة ومسارات تكيفية أهداف إنشاء على القدرة تؤدي لن

 التفكري ينطوي. املسارات تلك لتنفيذ كاٍف دافع أيًضا الفرد لدى يكن مل ما الفعلي

 حنو املسارات طول على وإدامتها احلركة بدء على املرء قدرة حول أفكار على الوسيلى

 . العوائق مواجهة عند حتى ، املرجوة األهداف

(Cheavens, J.,et al,2006,P.137) 

 به القيام علينا يتعني الذي الدافع فهو خمتلفة مبداخل يعرف الوسيلى التفكري  

 نظرية يف التحفيزي العنصر وهو( (Snyder,C.R.,2000,P.8.أهدافنا حتقيق حنو
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 ؛ حتقيقها املرجو األهداف لتحقيق مسارات إلستخدام املدركة القدرة وهو. األمل

 املسار طول على التحرك يف البدء حول املرجعية الذاتية األفكار يعكس فالتفكري

 عبارات تستخدم األمل عالية الناس وجنداملسار هذا طول على التقدم يف واالستمرار

"أتوقف لن أنا" وبذلك القيام ينميكن" مثل الذاتي للتحدث منطقية

 (., 1998Snyder, C., Lapointe, A., Crowson, J., & Early, S ) 

 باملعنى العالج نظرية -( ب) 

 ومعنى ، املعنى وإرادة اإلرادة، حرية2  هى دعائم ثالث على لالنسان باملعنى العالج يقوم  

 لدراسة املعاصرة املداخل معظم به تزمتل الذى معارضة فى تقوم االرادة وحرية احلياة

 ليست االنسان وحرية االنسانية االرادة حرية هى االرادة فحرية احلتمية مبدأ وهو االنسان

 االنسان تواجه قد ظروف اى جتاه معني موقف اختاذ حرية وامنا الظروف من حرية

 (٣٣. ،ص٣١١٣ ، فرانكل فيكتور)

 

 االجتماعى التعلم نظرية -( ج)

 أحكام على يعتمد الفرد لدى واملثابرة املبادرة سلوك أن " باندوارا" يرى

 حتديات مع بنجاح للتعامل كفايته ومدى السلوكية مبهاراته املتعلقة وتوقعاته الفرد

 احلل، يتطلب معني موقف أو ما مشكلة يواجه عندما فالفرد به، احمليطة والظروف البيئة

 .Bandura,A به يقوم أن قبل السلوك بهذا القيام على القدرة لديه بأن يتوقع فانه

,2001)) 
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 يتعلق التوقع من ما نوًعا حمدد كنوع األصل يف الذاتية الكفاءة تعريف مت     

 املطلوبة السلوكيات من جمموعة أو معني سلوك أداء على قدرته يف املرء مبعتقدات

 معتقدات" إىل لإلشارة الذاتية الكفاءة تعريف توسيع مت ، ذلك ومع ما نتيجة لتحقيق

 و" حياتهم على تؤثر اليت األحداث على السيطرة ممارسة على قدراتهم حول الناس

 ملمارسة الالزمة العمل ومسارات ، املعرفية واملوارد الدافع تعبئة على قدراتهم يف معتقداتهم"

 (Maddux,J.,1995,P.7املهام مطالب على السيطرة

 السرطان مرض أطفال:  اثاني

 السرطان -٠

2 السرطان تعريف (أ)

 تصيب أن ميكنها اليت األمراض من كبرية جمموعة يشمل عام مصطلح السرطان      

 ومن. واخلراجات اخلبيثة باألورام أيضًا األمراض تلك إىل وُيشار. اجلسم أجزاء كل

 حدودها خارج النمو ميكنها شاذة خلاليا السريع التوّلد السرطان تطبع اليت السمات

 وُيطلق أخرى، أعضاء إىل واالنتشار املتامخة اجلسم أجزاء اقتحام ثم ومن املعروفة

 .السرطان جّراء من الوفاة أسباب أهّم النقائل ومُتّثل النقيلة، اسم الظاهرة تلك على

www.who.int,2018))   
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 بالسرطان األطفال اصابة عوامل( ب)

 للحصول فرصة على يؤثر شيء أي هو اخلطر عامل ان األمريكية انالسرط مجعية تذكر

 . السرطان مثل أمراض على

 احلياة بنمط املرتبطة اخلطر عوامل -1

 ذلك على األمثلة ومن. البالغني لدى السرطان أنواع من العديد يف رئيسيا دورا تلعب       

 ممارسة من يكفي ما لىع احلصول وليس صحي، غري غذائي نظام وتناول الوزن، زيادة

 تستغرق ما وعادة احلياة منط عوامل لكن. الكحول وشرب التدخني مثل وعادات ، الرياضة

 يف  كبريا دورا تلعب أنها يعتقد وال بالسرطان، اإلصابة خطر على للتأثري عديدة سنوات

 .الطفولة سرطانات

 البيئية العوامل -0

 بعض مع ربط مت وقد لإلشعاع، التعرض مثل البيئية، العوامل من قليل عدد هناك     

 التعرض أن أيضا الدراسات بعض اقرتحت وقد. الطفولة مرحلة يف السرطان من أنواع

 السرطان أنواع بعض من الطفل اصابة خماطر من يزيد قد( التدخني مثل) للوالدين

 الوراثية العوامل -١

 تزيد أن الوالدين أحد من( الطفرات) النووي احلمض تغريات يرث األطفال بعض     

 خاليا من خلية كل يف موجودة هي التغيريات هذه. السرطان أنواع بعض خطر من

 اإلصابة خطر زيادة مع فقط  التغيريات هذه بعض وترتبط. الطفل جسم

 املشاكل أيضا تشمل اليت أعراض يسبب أن ميكن آخرين أن حني يف بالسرطان،

.األخرى الصحية التنموية
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 فقد. املوروثة  التغريات عن نامجة تكن مل الطفولة سرطانات معظم ولكن       

 مبكر، وقت يف الطفل حياة يف حيدث الذي النووي احلمض للتغريات نتيجة تكون

 هذه. جديدة خاليا 0 إىل لتقسيم تستعد خلية مرة كل يف. الوالدة قبل حتى وأحيانا

 اخلاليا عندما وخصوصا األحيان، بعض يف حتدث واألخطاء مثالية، ليست العملية

 ويسمى احلياة يف وقت أي يف حيدث أن ميكن اجلني حتور من النوع هذا. بسرعة تنمو

 (. )املكتسبة طفرة

 السرطان أنواع( ج) 

. الكبار يشهدها اليت تلك عن األطفال لدى غالبا حتدث اليت السرطان أنواع وختتلف       

 2هي شيوعا األطفال سرطانات أنواع وأكثر

 (اللوكيميا) الدم سرطان

 الشوكي والنخاع الدماغ أورام

 العصيب الدم ورم

 (الكلى خاليا ورم)ويلمز ورم

 (الليمفاوية الغدد سرطان) ملفوما

 املخططة العضلية الساركوما

 شبكى أرومي ورم

 (الينية وماوالسرك العظمية السركومة ذلك يف مبا) العظم سرطان

http://www.cancer.org,2019/
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( 

 نادرة حاالت ويف. أحيانا حتدث ولكنها األطفال، بني نادرة السرطان من أخرى أنواع وهناك

). البالغني يف شيوعا أكثر بسرطان األطفال يصاب قد جدا،

)  

 السرطان أعراض( د)

 واألوعية القلب ومسية العظم، خناع ضمور السرطان لعالج السلبية اآلثار أشد بني من       

 .احمليطي العصيب واجلهاز املركزي العصيب اجلهاز وأضرار والرئة، الدموية

(Hines,R.,& Marschall,K.,2018,P.588) 

 السرطان ملرضى النفسية األعراض -

 إىل تعزى أن ميكن متعددة وسلوكية سيةونف بدنية بأعراض  يرتبط األطفال سرطان        

 ذاته، املرض

 ميكن. مؤكدة غري توقعات ظل يف والعيش الطبية، اإلجراءات إزاء الفعل وردود وعالجاته

 خالل من اإلجتماعية وتفاعالته ونشاطه للطفل الطبيعي التطور مع العالج يتداخل أن

 عن الطبية العزلة بسبب باالصدقاء لاالتصا فقدان أو املدرسة عن املتكرر التغيب أو التشوه

.  اليومية األنشطة يف حتدث اليت اإلضطرابات من وغريها العدوى

(Ruland,C.,Hamilton,G.,& Schjodt-Osmo, B., 2009,PP.409-411)

 ، املرضية بالكسور مرتبطة حادة آالم من يعانون السرطان مرضى ان فيه الشك مما       

 األمل يرتبط ما كثريا. الكيميائي والعالج اإلشعاعى، ،العالج اجلراحة ، الورم انتشار
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 ما فغالبا واهلائل املتكرر األمل من يعانون الذين خاصة السرطان من يعانون الذين باملرضى 

  عليهم والقلق اإلكتئاب عالمات تظهر

Hines,R.,& Marschall,K.,2017,P.594) 

 القلق

 التى التشخيصية للمراحل نتيجة املرضى األطفال هؤالء عند قالقل حدة ترتفع فقد       

 ومشاكل غضب نوبات وتنتابهم بالقلق للشعور عرضة يكونون فاألطفال بها ميرون

 يتجه كما،  بالسرطان ملرضهم نتيجة باليأس وشعور بالنفس الثقة فى ونقص بالسلوك

 (٣١.،ص٣١٠٢، عبدربه الءجن).  اليومية حياته روتني ويتغري اإلجتماعية العزلة اىل

 اإلكتئاب

 أو السلوك إضطرابات،  التهيج/الغضب شكل فى يكون قد  األطفال عند فاإلكتئاب       

،  واملشاعر األفكار تفعيل فى صعوبة جيدون قد الصغار فاألطفال األكل إضطرابات

 ونوبات جسدية اضوأعر القلق إلظهار عرضة أكثر السرطان بدون سنا األصغر فاألطفال

 إخنفاض) مثل اإلكتئاب من التقليدية املعرفية واملكونات السلوكية واملشاكل الغضب

 األطفال عند اإلكتئاب قضايا وتتفاقم(  األمل وفقدان بالذنب والشعور الذات تقدير

 التى اإلكتئابية األعراض كانت إذا عما السرطان مرض مع الطفل تشخيص يتم عندما

 الروتني فى تغري أو واألصدقاء األهل عن مبعزل العالج أو للمرض نتيجة ىه فيهم لوحظت

 (). السرطان لعالج األحيان من كثري يرافق الذي اليومى
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 السرطان من العالج( ه) 

 باإلشعاع، وعالج جراحة، على ينطوي الوسائط متعدد بنهج السرطان أنواع معظم وتعاجل 

 السرطان عالجات جنحت فقد.  واملرحلة األورام نوع حسب تتفاوت يائيةكيم عالجات أو/و

 بسبب الوفيات عدد أن والواقع. كبري بشكل السرطان من البقاء على القدرة حتسني يف

 .تدرجييا يتناقص السرطان

 (Hines,R.,& Marschall,K.,2017,PP.586-587) 

 السرطان مريض عند األمل -0

 )  الكتاب بعض جادل       

 العمليات فإن  الصحية احلالة سوء فى السلبية واألفكار املشاعر لتورط نظرا أنه( 

.  حمتملة إجيابية لعواقب بالدراسة جديرة ستكون األمل مثل اإلجيابية

() 

 اجلسدي املرض على يركزون( إخل ، املمرضات ، األطباء) الطبيني املهنيني كان فإن       

 ، اآلباء ، االجتماعيون األخصائيون ، النفس علماء) الصحي الفريق أعضاء فان ، للطفل

 ففي  الصحية النتائج تعظم بطريقة التفكري على الطفل مساعدة على يركزون( إخل

 السلبية العواطف ثريت األهداف حتقيق أمام العوائق أن  يقرتح احلالية األمل نظرية سياق

 يؤدي ، العوائق من الرغم على سيما ال ، األهداف لتحقيق السعي جناح فإن ، املقابل يف ؛

 . إجيابية نتائج إىل
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 النتائج وأفضل املرتفع األمل مستوى بني عالقة وجود إىل الدراسات من كثري شريت         

 باألفراد باملقارنة أقل آالم من يعانون كبرية آمال لديهم الذين ألفرادفا. بالصحة املتعلقة

 حتمل على قادرون كبري أمل لديهم الذين األفراد أن إىل يشري هذا. املنخفض األمل ذوي

 املستوى من ما بطريقة تقلل اليت التكيف آليات التوظيف خالل من أفضل بشكل األمل

 Snyder ,C.R.,1999,P.214) .لألمل امللحوظ

 عندما اجيابيني يكونوا ان األفراد على جدا الصعب من. متشابكان والعافية األمل إن       

 للصحة أساسي األمل أن أيضا الصحيح من ولكن.األمل يقاتلون او بالتعب يشعرون

 قدرا بيتطل األعمى، التفاؤل أو اإلنكار من النقيض على األمل، على القائم لشفاءفا.

 تشخيص مواجهة يف ومتقبال منفتحا املرء يظل أن املستبعد من وليس. العزم من حقيقيا

 مرض مع يتعامل كان إذا ولكن. مؤملة وإجراءات معقدة، طبية ومصطلحات خميف،

 &,.Scioli,A.  )لديهم جريئا مسارا تدعم علمية أدلة من ثروة فهناك خطري

Biller,H.,2010)

 والكشف املرض من والوقاية ، الصحة لتعزيز األهمية بالغ أمر عرفةامل تعد لذلك     

 مرتفع امل لديهم الذين واألفراد ، األمراض من كبرية جمموعة ميثل السرطان ،الن املبكر

 واالختبار ، والكشف ، اخلطر عوامل عن معلومات حيث من بالسرطان دراية أكثر هم

 باألفراد باملقارنة ذلك إىل وما ، احلياة منط لعوام ، للمرض االسرى والتاريخ ، املناسب

 .أقل لديهم املعرفى فاجلانب منخفض أمل لديهم الذين

(Irving,L., et al, 1998,PP.198-199) 
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  سابقة دراسات

 الطبية الرعاية ومقدمى واسرهم السرطان مرضى لدى األمل موضوع تناولت التى سابقة دراسات

 على املرض حالة تأثري دراسة اىل هدفت    تشن دراسةبينما

 بني األمل مستويات ومقارنة األمل، من يعانون الذين السرطان مرضى لدى األمل مستويات

 األمل أبعاد وحتديد ال؛ وأولئك األمل من يعانون الذين السرطان من يعانون الذين املرضى

 تشخيص مبختلف املرضى من( 001=  ن) من الدراسة عينة تكونت. باألمل املرتبطة

 مبؤشر املرض حالة قياس مت وقد. لألمل هريث مؤشر الدراسة استخدمت ، السرطان

 واستخدمت(. املدرك العالج تأثري) واحد شخصي ومؤشر( املرض مرحلة) واحد موضوعي

 شدة استخدمت حني يف لألمل، املعريف البعد لقياس السرطان آالم ملخزون املتصورة املعاني

 اإلدراك دور تدعيم  اىل الدراسة نتائج وتوصلت.لألمل احلسي البعد لتمثيل واإلغاثة األمل

 على يؤثر مل املرض مرضى فمرحلة ، بالسرطان املصابني للمرضى النفسي الرفاه تعزيز يف

 فرق هناك يكن مل. العأمل بهذا مرتبطا كان العالج لتأثري تصورهم ولكن أملهم، مستوى

 بالنسبة. األمل من يعانون ال والذين األمل من يعانون الذين املرضى بني األمل مستوى يف

 يف األمل، مع كبريا ارتباطا لألمل املعريف البعد ارتبط األمل، من يعانون الذين ألولئك

 .االرتباط هذا مثل تظهر مل( واإلغاثة األمل شدة) احلسية أبعاد أن حني

 والتكيف األمل عن الوصفية الدراسة اىل هدفت ( )فيلدر دراسة أما

 أربع الدراسة تناولت فقد. للسرطان خمتلف تشخيص من يعانون الذين املرضى لدى

 والعنق، الرأس و اجليين،والثدي، اجلهاز/ األمعاء من يعانون الذين املرضى من جمموعات
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 مقياس و هلريث، األمل مقياس  الدراسة استخدمت اإلنسان، تصيب اليت اخلبيثة األورام أو 

 موقع عن معلومات على احلصول مت وقد. األساسية الدميوغرافية واخلصائص التكيف

 مستويات يف كبرية إختالفات وجود عدم إىل الدراسة نتائح وتوصلت ومرحلتها األورام

 مستوى وكان. السرطان نوع حسب التأقلم وفعالية التأقلم أسلوب إستخدام أو األمل

. متقدمة مرحلة يف مرضهم أن علموا الذين املرضى أولئك يف حتى نسبيا، فعامرت األمل

. األربع اجملموعات مجيع يف  التأقلم أسلوب واستخدام األمل بني إجيابية عالقة وجدت وقد

 إجيابي بشكل ويرتبط املرتفع األمل مستوى أن النتائج أظهرت فقد ذلك عن فضال

 احلالة أو العمر، أو اجلنس، نوع عن نظرال بصرف السرطان، مرض على بالتغلب

 إىل املمرضات حاجة النتائج هذه وتدعم. اخلبيثة األورام مواقع أو التعليم، أو اإلجتماعية،

 لألمل، الداعمة التدخالت وتنفيذ باألمل، امللهمة السلوكيات ممارسة يف االستمرار

 .مرضاهن بني األمل تعوق اليت املمارسات وجتنب

 دراسة  إىلوآخرون دوجليبى دراسة فتاستهد بينما

 البالغني األورام مرضى يف والدميوغرافية النفسية واخلصائص والطاقة باألمل األمل عالقة

 من املرضى لتقييم جديدة استمارة 064 الدراسة واستخدمت. حديثا تشخيصهم مت الذين

 الصحية السجالت مراجعة ومت ، البيانات جلمع اخلارجيني للمرضى الصحية السجالت

 واألمل والطاقة األمل عن البيانات مجع ومت 0441 عام من األوىل الستة األشهر من

 أسلوب استخدام مت. الدميوغرافية واملتغريات باإلرهاق والشعور والقلق واإلكتئاب

 املتغريات إدخال مت. املتغريات هذه مع األمل درجات عالقة لدراسة املعمم اخلطية النمذجة

 التحليل منمستوى عند إحصائية داللة ذات كانت اليت واملتغريات املفرتضة
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 وتوصلتتابع كمتغري األمل درجات مع املتغريات، متعدد النموذج يف املتغريات أحادي

 أكثر وبشكلبالعمر، كبري بشكل سلبا مرتبطة األمل درجات ان إىل الدراسة نتائج

 بكثري أقل أمال أكثر أو العمر من عاما 15 بلغوا الذين األورام مرضى لدى انك حتديدا،

 األمل من أعلى درجات الرجال لدى كان عاماوقد 15 عن أعمارهم تقل الذين أولئك من

 . بالنساء مقارنة

 وطولية مستقبلية دراسة استهدفت )جرانك دراسة أما

 مقابلة متت األطفال السرطان مرضى اباء  من العينة وتكونت ، للألم االباء فهم لتعزيز

 1 ويف أشهر، 1 يف التشخيص، بداية من أشهر 0 غضون يف2 زمنية نقاط ثالث يف اآلباء

 املقارنة واستخدمت. حدة على كل الوقت نفس يف وحتليلها البيانات مجع وجرى. أشهر

 العثور إىل الدراسة نتائج وتوصلت. لفئاتوا الرموز وعرب داخل العالقات لدراسة املستمرة

 تبعا خيتلف تواترهم ولكن إجيابي داخلي كمصدر األمل حتددان رئيسيتني فئتني على

 حنو املوجه واألمل املستقبل، حنو املوجه األمل هما2 املرض وتطور الطفل أداء ملدى

 مستقبل يف األمل ، العالج يف األمل2 يلي ما حددنا املستقبلي، األمل إطار ويف. احلاضر

 أمل أي يف األمل للطفل، اجلودة لتحقيق الوقت من ملزيد واألمل معجزة، يف األمل الطفل،

 املوارد هو األمل أن اىل النتائج اسفرت وقد ، مضاعفات أي دون من واألمل ومعاناة،

 الذين األطفال آباء لدى املستقبل عليها ويرتكز موجودة تكون أن ميكن اليت الداخلية

 . السرطان تشخيص من يعانون

 حتديد إىلوآخرون دوجليبى دراسة استهدفت بينما

 املتقدم، بالسرطان املصابني األشخاص رعاية يف الريفية املرأة أمل على تؤثر اليت العوامل
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 بالذنب والشعور الذاتية والكفاءة الدميغرافية املتغريات مع األمل عالقة دراسة خالل من 

 سنة 61( ب) اإلناث،( أ2 )هي الدراسة معايري وكانت. والعقلية البدنية الصحية والرعاية

 رمز مع املنزل عنوان( د) متقدم؛ بسرطان مصاب شخص رعاية( ج) أكثر؛ أو العمر من

 واستخدمت املعدلة، ديلمان تقنية وباستخدام. اإلجنليزية اللغة متحدثة( ه) ريفي؛ بريدي

 يف يعيشون متقدم بسرطان مصابني شخصا 014 إىل للمشاركة ودعوة ستبياناتا الدراسة

 ملقدم االستقصاء إعطاء متقدم بسرطان املصابني األشخاص من طلب وقد الريفية املناطق

 الذاتية لألمل،والكفاءة مقاييس االستقصائية الدراسات ومشلت. إلمتامه األولية الرعاية

 والبيانات والبدنية العقلية والصحة ، واحلزن ،(العامة ةالذاتي الكفاءة مقياس) العامة

 نتائج توصلت وقد. الرعاية مقدم كان الذي الشخص مع العالقة مثل الدميوغرافية

 يف أعلى درجات لديهم األمل من أعلى درجات لديهم الذين املشاركني أن إىل الدراسة

 ثقتهم يف أعلى ودرجات زن،واحل اخلسارة درجات عن التصورات واخنفاض العقلية، الصحة

 تربط اليت اهلامة فالعالقات(. الذاتية الكفاءة) الصعبة املواقف مع التعامل على قدرتهم يف

 للبحث أساسا توفر الذنب وتصورات العامة الذاتية والكفاءة العقلية والصحة األمل بني

 . الريفيات النساء لرعاية بالنسبة األمل أهمية وتؤكد املستقبلي

 األمل لتجربة فهم على احلصول اىل هدفتباىل دراسة أما

 61 من الدراسة عينة تكونتو. السرطان عالج يف بطفلهم يهتمون الذين واألمهات لآلباء

  إىل الدراسة نتائج وتوصلت ، لوجه وجها مفتوحة مقابلة وثالثون ثالث وأجريت اآلباء من

 عملية بأنه الوالدي األمل وصف فقد واألمهات لآلباء حيوية باعتباره األمل حتديد

 وقدم  الزمن؛ على ترتكز ودورية ودينامية، للحياة، ومدعومة ومدروسة، وقوية، أساسية،
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. األفضل إىل والتطلع لألسوأ االستعداد يف التحدي جتربة خالل من الداخلي التوجيه

 العملية بفعل حتسن الذي ،"ملاأل فقدان من اخلوف" هو الرئيسي الوالدين هاجس وكان

 وترسيخ الواقع، قبول خالل من" ممكنا األمل على احملافظة" األساسية اإلجتماعية

 . االجيابي والتفكري األمل، هيكلة واعادة السيطرة،

 الدعم بني العالقة معرفة اىل هدفت حسون دراسة بينما

 بسرطان املصابات النساء من العمرية الفئات تلفخم بني واإلكتئاب واألمل االجتماعي

 الثدي بسرطان مصابات امرأة 1٥١من العينة تكونتاألصحاء وأزواجهن املتقدم الثدي

 عن أبلغ واألزواج املرضى من السن كبار أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت وأزواجهن املتقدم

 أن الربنامج أظهر وقد. اسن األصغر باملرضى مقارنة اإلكتئاب من منخفضة مستويات

 سنا، األكرب واألزواج سنا األصغر النساء بني باإلكتئاب مباشرة يتصل االجتماعي الدعم

 سنا األصغر واألزواج املسنات بني باإلكتئاب مباشرا إرتباطا يرتبط األمل أن حني يف

 واإلكتئاب االجتماعي الدعم بني كوسيط ويعمل

 تطوير إىل )وآخرون نثورنتو ليزا دراسة استهدفت أما

 لدى احليوية السلوكية واملكونات األمل، وعالج العقل، بني جتمع جديدة معاجلة واختبار

(. ١١=  ن) جمموعة أو( 1١=  ن) فردي شكل يف عالج دورة ١١ توفري ومت. السرطان مرضى

 النفسية والنتائج( والذهنية ملاأل مثل) املستقلة املتغريات تقييم مت فقد. املتوسط، ويف

 وبعد العالج، قبل( العام القلق اضطراب وأعراض والقلق، السليب، واملزاج اإلكتئاب، مثل)

 والتأثري والقلق الضائقة تقلص إىل الدراسة نتائج وتوصلت. أشهر وسبعة أربعة، شهرين،

 مدى على العقلية لصحةبا املرتبطة احلياة وجودة اإلجيابي التأثري أزداد حني يف السليب،
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 مرتبطا الذهنية املهارات إستخدام وكان والوعي، األمل من كل أزداد فقد العالج، فرتة 

 . القلق باخنفاض

 فعالية مقارنة إىل هدفتوآخرون فارهادى دراسة أما

 هو هذا. احلياة جودة لتحسني وأسرهم السرطان مرضى من لكل لألمل باملعنى العالج

 االختبار  بعدى واختبار  قبلى اختبار اجراء مع جمموعات ثالث يف أجريت سريرية جتربة

 جودة) التابع املتغري على لألمل باملعنى العالج املستقل املتغري تأثري لدراسة تصميمه مت

 تشخيصهم، من بينة على كانوا الذين السرطان مرضى من املواضيع اختيار مت(.  احلياة

 عينة تكونت. الكيميائي العالج من واحدة فرتة ومرت املرض، من األولية املراحل يف اكانو

 و للمرضى، العالجية اجملموعة يف 60 و الضابطة، اجملموعة يف 61) مريضا 00 من الدراسة

 االختبارات من شكلني يف البيانات حتليل مت. ،(املرضى لعائالت اجلماعي العالج يف 60

 تركز اليت اجملموعة أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت. واالستنتاجية ةالوصفي اإلحصائية

 فى املرضى على إجيابي تأثري هلا كان وأسرهم السرطان مرضى من باألمل العالج على

 عقد أن الدراسة هلذه البارزة النتيجة وكانت. الضابطة باجملموعة مقارنة احلياة جودة

 املرضى احلياة جلودة حتسني املساواة قدم على ألسرهم أو للمرضى إما مجاعية جلسات

 التفكري بني العالقة طبيعة عن الكشف إىل( 0460) إبراهيم ماجدة دراسة استهدفت بينما

 نیاملصاب من الوصفية الدراسة عينة لدى النفسية الضعوط وأنواع األمل على القائم

 القائم التفكري ستوىم يف الفروق طبيعة عن الكشفالثانوية، املرحلة يف الدم بسرطان

 الثانوية، املرحلة فى الدم بسرطان املصابني من الوصفية الدراسية عينة لدى األمل على
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 من الوصفية الدراسة عينة لدى النفسية الضغوط حدة يف الفروق طببعة عن والكشف

 اإلرتباطى الوصفي املنهج الدراسة اتبعت. الثانوية املرحلة يف الدم بسرطان نیاملصاب

 بسرطان املصابني العامة الثانوية طلبة من الدراسة عينة تكونت. یبیالتجر شبه ملنهحوا

 - 65) بني ما أعمارهم وترتاوح العالح وحتت واألورام الدم أمراض قسم على املرتددون الدم

 عالقه وجود إىل الدراسة نتائج وتوصلت 4001( یمعيار وإحنراف) 65061 مبتوسط عاما61

 لدى النفسية الضغوط وأنواع األمل على القائم التفكري بني إحصائيا دالة بةسال ارتباطية

 على القائم التفكري ملكونات األمل مستويات فى اختالف ووجود. الوصفية الدراسة عينة

 الوصفية الدراسة عينة لدى النفسبة الضغوط مستوبات يف اختالف وجودكذلك األمل

 .املنخفض املستوى واخريا املتوسط املستوى ثم العاىل املستوى من تدرجيبا يرتاوح

 بالسرطان املصابني البالغني عينة أعمار تراوحت الزمنى العمر حيث من -أ

 وآخرون دوجليبى دراسة مثل( 15-61)بني

 أو العمر من سنة 61 تكون وأن ، اإلناث  تكون أـن الدراسة عينة معايري كانت حيث

 بسرطان املصابني من الدراسة عينة تكونت( 0460) إبراهيم ماجدة ودراسة ، أكثر

 وآخرون دوجليبى دراسة الثانوية، املرحلة يف الدم

 مت الذين البالغني األورام مرضى من الدراسة عينة تكونت 

. وأقل عام 15 عمرهم البالغ حديثا تشخيصهم

  تشن دراسة مثل( 001-60) مابني ترتاوح ةالعين حجم حيث من -ب

 السرطان مرضى من( 001=  ن) من الدراسة عينة تكونت حيث 

 فقد ) وآخرون ثورنتون ليزا ودراسة ، البالغني،
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 دراسة ،(١١=  ن) جمموعة أو( 1١=  ن) فردي السرطان مرضى من العينة تكونت 

 اآلباء من 61 من الدراسة عينة تكونت حيث باىل

وآخرون دوجليبى دراسة وكذلك السرطان مرضى لألطفال واألمهات

 او سنة 61) الريفية املرأة من عينة تناولت فقد 

 سةدرا وكذلك املتقدم بالسرطان املصابني األشخاص رعاية يف تعمل اليت( أكثر

 00 من الدراسة عينة تكونت وآخرون فارهادى

 يف 60و للمرضى، العالجية اجملموعة يف 60و الضابطة، اجملموعة يف 61) مريضا

(.املرضى لعائالت اجلماعي العالج

 مثل  الرئة سرطان مرضى الدراسات بعض تناولت فقد السرطان نوع حيث من -ج

 الفئات خمتلف من العينة تكونت حسون دراسة

 وبعض األصحاء، وأزواجهن املتقدم الثدي بسرطان املصابات النساء من العمرية

  تشن دراسة  فى كما ، السرطان أنواع مبختلف عينة تناولت الدراسات

 بربرا دراسة يف وكما البالغني، السرطان مرضى تناولت حيث 

 تشخيص من يعانون الذين املرضى من العينة تكونت ( )لدرفي

وآخرون دوجليبى دراسة يف العينة تكونت بينما للسرطان، خمتلف

 مت الذين البالغني األورام مرضى من 

 من عينة على( 0460) إبراهيم ماجدة دراسة اجريت بينما حديثا، تشخيصهم

.الدم بسرطان املصابني
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 املستخدمة األدوات حيث من 

  .Chen,M  تشن دراسة مثل األمل لقياس املقاييس الدراسات بعض ستخدمتا

 واحد موضوعي مبؤشر املرض حالة قياس إىل باإلضافة لألمل هريث مؤشر استخدمت

( )فيلدر دراسةو ،(املدرك العالج تأثري) واحد شخصي ومؤشر( املرض مرحلة)

 واخلصائص التكيف مقياس إىل باإلضافة هلريث األمل مقياس استخدمت 

 0460Duggleby,W.,etوآخرون دوجليبى دراسة واستخدمت األساسية، الدميوغرافية

al. واحلزن ،(العامة الذاتية الكفاءة مقياس) العامة الذاتية والكفاءة لألمل، مقاييس ، 

 .الدميوغرافية لبياناتوا والبدنية العقلية والصحة

 دراسة مثل املقابلة اسُتخدمت فقد املعلومات جلمع آخرى طرق استخدام حيث من -1

 وجها املفتوحة املقابلة هي املستخدمة األداة كانت  باىل

.لوجه

(0460)وآخرون دوجليبى دراسة مثل للتقييم بها استمارة استخدام حيث من  -١

 استخدمت بينما ،املرضى لتقييم استمارة استخدمت 

 البيانات مجع استمارة وجرى ) جرانك دراسة

. األطفال آباء عن وحتليلها

 2العالجية االسرتاتيجيات حيث من  النتائج حيث من

 رفع على اعتمدت) Duggleby,W.,et alوآخرون دوجليبى دراسة -1

 توصلت فقد ، العقلية الصحة على ذلك أثر وقياس األمل لزيادة الذاتية الكفاءة
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 أعلى درجات لديهم األمل من أعلى درجات لديهم الذين املشاركني أن إىل نتائجها 

Farhadi,M) وآخرون فارهادى دراسة وفى العقلية، الصحة فى

 . وأسرهم السرطان رضىم من باألمل العالج على ُتركز اليت 

وآخرون دوجليبى دراسة كانت اجلنسني بني الفروق جمال فى -١

 درجات أن إىل الدراسة نتائج توصلت قد 

 من أعلى درجات الرجال لدى وكان بالعمر، كبري بشكل سلبًا مرتبطة األمل

 . بالنساء مقارنة األمل

 وآخرون ثورنتون ليزا دراسة كانت العالج فرتة تأثري دراسة جمال فى -3

 احلياة جودة حتسني إىل أن توصلت والتى )

 األمل من كل  يزداد حيث العالج، فرتة مدى على العقلية بالصحة  يرتبط

 .والوعي

 البحث فروض
 سرطان مرضى األطفال درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات  فروق توجد 

.األصحاء األطفال لصاحل لألطفال األمل مقياس على األصحاء واألطفال مالد

  مرضى األطفال أمهات درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 لصاحل  لألمهات األمل مقياس على األصحاء األطفال وأمهات الدم سرطان

 . األصحاء األمهات
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 سرطان مرضى لألطفال األمل اتدرج متوسطى بني احصائيا دالة عالقة توجد 

 . ألمهاتهم األمل درجات ومتوسطى الدم

 البحث إجراءات
 مستوى على للتعرف واملقارن اإلرتباطي الوصفى املنهج احلاىل البحث استخدم 

 األمل مقياس على األصحاء واألطفال الدم سرطان مرضى األطفال بني الفروق

 وأمهات الدم سرطان مرضى األطفال أمهات بني الفروق مستوى وأيضا. لألطفال

 األمل درجات بني العالقة وطبيعة.  لألمهات األمل مقياس على األصحاء األطفال

. ألمهاتهم األمل ودرجات الدم سرطان مرضى لألطفال

 من طفل( 04)و الدم بسرطان مريض طفل( 04) من الدراسة عينة وتكونت 

 األطفال هلؤالء أم( 04)و عام( 6021) بني ما أعمارهم ويرتاوح األصحاء األطفال

 (.واألصحاء املرضى)

 البحث أدوات

(الباحثة إعداد)للطفل األمل مقياس (٠)

 البعد أبعاد لثالث وفقا املقياس بناء مت الطفل عند لألمل اإلجرائي للتعريف وفقا -

 الثالث والبعد الوجداني، اجلانب ميثل الثاني والبعد املعريف، اجلانب ميثل األول

 كل متثل العبارات من جمموعة من جانب كل ويتكون السلوكي اجلانب ميثل

 .بعد
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  الظروف رغم احلياة حنو إجيابي اجتاه بأنه إجرائيا الطفل عند األمل الباحثة عرفت 

 التفكري على قادرا جيعله إجيابي ذات بتقدير مصحوبا الفرد بها مير اليت الصعبة

 لتحقيق التخطيط على قدرته مع األكادميي داءواأل بالعالج تتعلق أهداف حول

 وجود مع جنب إىل جنبا ذلك اإلحباط وحتمل واملثابرة املستقبل يف األهداف تلك

(.األهداف هذه اجتاه يف للتحرك الدافع

  الطفل تفكري هو( األول البعد) الطفل عند لألمل املعريف اجلانب الباحثة عرفت 

 الشفاء يف والثقة منه واملقربني ومستقبله ومرضه تهذا حنو بإجيابية السرطان مريض

(.وثبات بثقة املرض وجتاوز

 الطفل شعور هو الطفل عند لألمل( الثاني البعد) الوجداني اجلانب الباحثة عرفت 

 املرض على واالنتصار املقاومة يف والرغبة املرض جتاوز على بقدرته السرطان مريض

(.اليومي والروتني ماجلس صورة يف للتغيري تقبله مع

 مريض الطفل قدرة هو لألمل( الثالث البعد) السلوكي اجلانب الباحثة عرفت 

 يعانيه ما رغم أقرانه ومع وباملدرسة باملنزل نشاطاته ملواصلة التخطيط على السرطان

 ( املرض بعد اجلديد اليومي الروتني وتقبل العالج واستكمالأمل من

  األطفال لدى األمل اسملقي السيكومرتية اخلصائص

 2 املقياس صدق

 بعض على باالعتماد الباحثة قامت( الطفل صورة) احلالي املقياس صدق من للتأكد

 واإلحصائية الوصفية الطرق
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الظاهري الصدق -٠

 أعضاء من حمكما( 1) رأى على الباحثة اعتمدت الصدق من النوع هذا حتقيق سبيل يف

 هيئة وأعضاء الزقازيق، جامعة الرتبية بكلية النفسية ةالصح بقسم التدريس هيئة

 الصياغة سالمة من للتأكد الزقازيق، جامعة اآلداب بكلية النفس علم بقسم التدريس

 العمرية للمرحلة املفردة ومالءمة ،(الطفل صورة) املقياس يف للبعد املفردة ومتثيل اللغوية،

 .للمقياس الظاهري بالصدق احملكني آراء أكدت وقد ،(للطفل األمل مقياس)

الداخلي االتساق -٣

 " بريسون" ارتباط معامل على للمفردات الداخلي االتساق حساب يف الباحثة اعتمدت

 السرطان مرضى لألطفال األمل ملقياس الداخلي االتساق (أ)

 .السرطان مرضى األطفال لدى األمل ملقياس الداخلي االتساق التالي اجلدول من ويتضح

السرطان مرضى األطفال لدي األمل ملقياس امُلفردة حذف بعد الداخلي االتساق( 6) لجدو

 البعد األول البعد الثاني البعد الثالث

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 0.60 3  0.78 2 0.01 0.48 1 

 4 0.86 0.01 5 0.69  6 0.03- غري دالة

 0.70 9  0.80 8 0.01 0.60 7 

 01 0.84 0.01 11 0.25 غري دالة 12 0.62 

 01 0.60 0.01 14 0.90  15 0,34- غري دالة

 0,82 18  0.54 17 0.01 0.53 01 
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 البعد األول البعد الثاني البعد الثالث 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 01 0.18- غري دالة 20 0.18 غري دالة 21 0,58 

    0.80 23 0.01 0.85 22 

    0.64 24    

 ،1 الثاني، البعد من 04 ،66 األول، البعد من 261 رقم املفردات أن السابق اجلدول من يتضح 

 .حذفها مت ثم ومن إليها تنتمي اليت باألبعاد ترتبط ال الثالث البعد من 65

2 املقياس ثبات

 معامل حساب مت وقد( spss) ياإلحصائ الربنامج الثبات، حساب يف الباحثة استخدمت

 Cronbachs Alpha( ألفا معامل) كرونباخ-ألفا معادلة2 التالية بالطريقة الثبات

Coefficient

 .السرطان مرضى األطفال لدي األمل ملقياس الثبات مؤشرات( 0) اجلدول ويوضح

 (2) جدول
 السرطان مرضى األطفال لدي األمل ملقياس امُلفردة حذف بعد الفاكرونباخ بطريقة الثبات مؤشرات

 البعد الثالث
 0.694معامل الفاكرونباخ = 

 البعد الثاني
 0.877معامل الفاكرونباخ = 

 البعد األول
 0.852معامل الفاكرونباخ = 

 احلالة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املفردة
 احلالة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 احلالة
معامل 

 االرتباط
 رقم املفردة

 0. 596 3  0.848 2  0.850 1 

 4 0.798  5 0.858  6 0.741 حتذف

 0.581 9  0.846 8  0.836 7 
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 البعد الثالث
 0.694معامل الفاكرونباخ = 

 البعد الثاني
 0.877معامل الفاكرونباخ = 

 البعد األول
 0.852معامل الفاكرونباخ = 

 احلالة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املفردة
 احلالة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 احلالة
معامل 

 االرتباط
 رقم املفردة

 10 0.800  11 0.894 حتذف 12 0.606 

 13 0.845  14 0.841  15 0.811 حتذف

 0.536 18  0.873 17  0.843 16 

 19 0.877 حتذف 20 0.892 حتذف 21 0.606 

    0,847 23  0.803 22 

    0.863 24    

 البعد من 261 رقم املفردات حذف بعد األبعاد ثبات معامالت أن السابق اجلدول من يتضح

 األبعاد من حذفها بعد أفضل ستكون الثالث البعد من 65 ،1 الثاني، البعد من 04 ،66 األول،

 االتساق من حذفها مت اليت املفردات نفس وهي حذفها، مت ثم ومن إليها تنتمي اليت

 .مفردة 61 املقياس بنود عدد يصبح لكويذ الداخلي،

 (1)جدول
 له الكلية والدرجة السرطان مرضى لألطفال األمل مقياس أبعاد ثبات مؤشرات

 ألبعادها تنتمي ال اليت املفردات حذف بعد
 البعد عدد املفردات معامل الفاكرونباخ

 البعد األول 7 0.88
 البعد الثاني 7 0.92
 البعد الثالث 5 0.88
 الدرجة الكلية للمقياس 19 0.96

 املقياس تصحيح

 كالتاىل تصحيحها يتم سلبية ومفردات إجيابية مفردات على املقياس اشتمل
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 ( 4) جدول 
 لألطفال األمل مقياس تصحيح مفتاح

 التصحيح رقم املفردة باملقياس طبيعة املفردات

 الحيدث أحيانا كثريا

 1 2 3 1,3,4,9,13,14,15,16,17,18 املفردات اإلجيابية

 3 2 1 2,5,6,7,8,10,11,12,19 املفردات السلبية

 

(الباحثة إعداد) األطفال ألمهات األمل مقياس-0

 أبعاد لثالث وفقا املقياس بناء مت األمهات عند لألمل اإلجرائي للتعريف وفقا 

 والبعد الوجداني، نباجلا ميثل الثاني والبعد املعريف، اجلانب ميثل األول البعد

 متثل العبارات من جمموعة من جانب كل ويتكون السلوكي اجلانب ميثل الثالث

.بعد كل

 رغم احلياة حنو إجيابي اجتاه بأنه السرطان مريض طفل أم أمل الباحثة عرفت 

 ذات بتقدير مصحوبا السرطان مريض طفلها بها مير اليت الصعبة الظروف

 نشاطاتها مواصلة على القدرة مع الصعاب حتمل على قادرة جيعلها إجيابي

 واملثابرة املستقبل يف أهدافه لتحقيق التخطيط على طفلها ومعاونة اليومية

 هذه اجتاه يف للتحرك الدافع وجود مع جنب إىل جنبا ذلك اإلحباط وحتمل

(.األهداف
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 بإجيابية األم تفكري بأنه األمهات ألمل( األول البعد) املعريف اجلانب الباحثة عرفت 

 وثبات بثقة املرض فرتة وجتاوز الشفاء يف والثقة ومستقبله طفلها مرض حنو

.للصعاب وحتدى

 األم شعور بأنه( الثاني البعد) األمهات ألمل الوجداني اجلانب الباحثة عرفت 

 الطفل معاونة يف والرغبة طفلها مرض نتيجة واألسى احلزن جتاوز على بقدرتها

(.املرض على واالنتصار املقاومة على

 على األم قدرة هو( الثالث البعد) األمهات ألمل السلوكي اجلانب الباحثة عرفت 

 نشاطاته ملواصلة التخطيط على طفلها ومعاونة اليومية نشاطاتها مواصلة

 . أمل من يعانيه ما رغم أقرانه ومع وباملدرسة باملنزل

  السرطان مرضى األطفال اتأمه لدى األمل ملقياس السيكومرتية اخلصائص-

 2 املقياس صدق

 الطرق بعض على باالعتماد الباحثة قامت( األم صورة) احلالي املقياس صدق من للتأكد

 واإلحصائية الوصفية

الظاهري الصدق -٠

 من( 6 امللحق) حمكما( 1) رأى على الباحثة اعتمدت الصدق من النوع هذا حتقيق سبيل يف

 جامعة الرتبية بكلية الرتبوي النفس وعلم النفسية الصحة بقسم ريسالتد هيئة أعضاء

 للتأكد الزقازيق، جامعة اآلداب بكلية النفس علم بقسم التدريس هيئة وأعضاء الزقازيق،
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 آراء أكدت وقد ،(األم صورة) املقياس يف للبعد املفردة ومتثيل اللغوية، الصياغة سالمة من 

 .اسللمقي الظاهري بالصدق احملكني

الداخلي االتساق -٣

 " بريسون" ارتباط معامل على للمفردات الداخلي االتساق حساب يف الباحثة اعتمدت

 السرطان مرضى األطفال ألمهات األمل ملقياس الداخلي االتساق

 مرضى األطفال أمهات لدى األمل ملقياس الداخلي االتساق التالي اجلدول من ويتضح

 .السرطان

 (4) جدول
 السرطان مرضى األطفال ألمهات األمل ملقياس امُلفردة حذف بعد الداخلي االتساق

 البعد األول البعد الثاني البعد الثالث

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى  رقم املفردة
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 رقم املفردة

 1 0.51 0.01 2 0.82 0.01 3 0.30- غري دالة

0.01 0.46 6 0.01 0.92 5 0.01 0.73 4 

 7 0.89 0.01 8 0.00 غري دالة 9 0.38 0.05

 10 0.95 0.01 11 0.14 غري دالة 12 0.77 0.01

 13 0.00 غري دالة 14 0.48 0.01 15 0.95 0.01

0.01 0.93 18 0.05 0.35 17 0.01 0.80 16 

 19 0.61 0.01 20 0.12- غري دالة 21 0.77 0.01

 22 0.00 غري دالة 23 0.00 غري دالة 24 0.88 0.01

    25 0.00 غري دالة   
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 ،66 ،1 رقم واملفردات األول، البعد من 00 ،260 رقم املفردات أن السابق اجلدول من يتضح 

 اليت باألبعاد ترتبط ال الثالث البعد من فقط 20 رقم واملفردة الثاني، البعد من 05 ،00 ،04

 .حذفها مت ثم ومن إليها ميتنت

2 املقياس ثبات

 معامل حساب مت وقد( ) اإلحصائي الربنامج الثبات، حساب يف الباحثة استخدمت

( ألفا معامل) كرونباخ-ألفا معادلة2 التالية بالطريقة الثبات

 

 (5) جدول
 السرطان مرضى األطفال ألمهات األمل ملقياس امُلفردة حذف بعد الفاكرونباخ بطريقة الثبات مؤشرات

 البعد الثالث

 0.762معامل الفاكرونباخ = 

 البعد الثاني

 0.675معامل الفاكرونباخ = 

 البعد األول

 0.849معامل الفاكرونباخ = 

معامل  احلالة
 االرتباط

معامل  احلالة رقم املفردة
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل  احلالة
 االرتباط

رقم 
 املفردة

 0 0.851  2 0.486  3 0.913 حتذف

 0.738 6  0.439 5  0.818 4 

 7 0.785  8 0.686 حتذف 9 0.753 

 01 0.774  11 0.680 حتذف 12 0.715 

 01 0.867 حتذف 14 0.618  15 0.641 

 0.642 18  0.663 17  0.816 01 

 01 0.830  20 0.695 حتذف 21 0.677 

 22 0.867 حتذف 23 0.686 حتذف 24 0.645 

    25 0.686 حتذف   
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 من 00 ،260 رقم املفردات حذف بعد األبعاد ثبات معامالت أن السابق اجلدول من يتضح 

 من فقط 20 رقم واملفردة الثاني، البعد من 05 ،00 ،04 ،66 ،1 رقم واملفردات األول، البعد

 حذفها، مت ثم ومن إليها تنتمي اليت بعاداأل من حذفها بعد أفضل ستكون الثالث البعد

 املقياس بنود عدد يصبح ويذلك الداخلي، االتساق من حذفها مت اليت املفردات نفس وهي

 .مفردة 60

 (1)جدول
 له الكلية والدرجة السرطان مرضى األطفال ألمهات األمل مقياس أبعاد ثبات مؤشرات

 ألبعادها تنتمي ال اليت املفردات حذف بعد
 البعد عدد املفردات مل الفاكرونباخمعا

 البعد األول 6 0.89

 البعد الثاني 4 0.81

 البعد الثالث 7 0.91

 الدرجة الكلية للمقياس 17 0.96

 املقياس تصحيح

 موضح هو كما تصحيحها يتم سلبية ومفردات إجيابية مفردات على املقياس اشتمل

 2كاآلتى( 0) باجلدول

 (7)جدول
 السرطان مرضى األطفال أمهات لدى ملاأل مقياس تصحيح 

 التصحيح رقم املفردة باملقياس طبيعة املفردات

 حيدث ال أحيانا كثريا

 0 2 1 16,17, 4,9,12 املفردات اإلجيابية

 3 2 1 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15 املفردات السلبية
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وتفسريها ومناقشتها البحث نتائج

 2وتفسريها ومناقشتها األول الفرض نتائج

 األطفال درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات  فروق توجد2 "األول الفرض 

 لصاحل لألطفال األمل مقياس على األصحاء واألطفال الدم سرطان مرضى

" . األصحاء األطفال

 (1) جبدول كما األول الفرض نتائج

 بني الفروق لداللة( ت)اختبار الباحثة استخدمت الفرض صحة من للتحقق

.املستقلة املتوسطات

 ( 8)  جدول
 األمل مقياس على واألصحاء الدم سرطان مرضى األطفال بني الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج

جمموعتى  األبعاد
 املقارنة

اإلحنراف  املتوسط العدد
 املعيارى

مستوى  قيمة)ت(
 الداللة

اجلانب 
 املعرفى

األطفال 
 املرضى
 

األطفال 
 األصحاء

20 

 
 
20 

12.75 
 
 
17.25 

3.49 
 
 
0.639 

5.67 
 
 
5.67 

دالة عند 
0.01 

اجلانب 
 الوجدانى

األطفال 
 املرضى
 

األطفال 
 األصحاء

20 

 
 
20 

5.55 
 
 
9.95 

2.33 
 
 
1.43 

7.20 
 
 
7.20 

دالة عند 
0.01 
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جمموعتى  األبعاد 
 املقارنة

اإلحنراف  املتوسط العدد
 املعيارى

مستوى  قيمة)ت(
 الداللة

اجلانب 
 السلوكى

األطفال 
 املرضى
 

األطفال 
 األصحاء

20 
 
 
20 

9.10 
 
 
15.25 

3.65 
 
 
1.33 

7.07 

 
 
7.07 

ة عند دال
0.01 

األطفال  الدرجة الكلية
 املرضى
 

األطفال 
 األصحاء

20 
 
 
20 

27.40 
 
 
42.45 

8.98 
 
 
1.85 

7.34 
 
 
7.34 

دالة عند 
0.01 

 مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود( ت) قيمة من اتضح( 1) جدول نتائج من

 على ألصحاءا األطفال ودرجات الدم سرطان مرضى األطفال درجات متوسطى بني( 4046)

 األطفال لدى األمل مستوى اخنفاض يدلل مما األصحاء األطفال لصاحل األمل مقياس

 .  األصحاء باألطفال باملقارنة الدم سرطان مرضى

 الورم، انتشار املرضية، بالكسور مرتبطة حادة آالم من يعانون السرطان مرضى ان        

 الذين باملرضى األمل يرتبط ما كثريا. الكيميائي والعالج اإلشعاعي، العالج اجلراحة،

 عالمات تظهر ما فغالبا واهلائل املتكرر األمل من يعانون الذين خاصة السرطان من يعانون

.عليهم والقلق االكتئاب

(Hines,R.,& Marschall,K.,2017,P.594) 
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 فقط اجلسمية النواحي على ضرره يقتصر ال السرطان مرض إن  فيه الشك مما        

 يصيبه بالسرطان مريض أنه على الطفل فتشخيص النفسي، والفزع اهللع يصاحبه لكنو

 شعور عنها يتولد اليت النفسية، واملعاناة باألمل مصحوبا احلاد الكرب باضطراب

 شيماء) .احلياتية االدوار كل ليعطل وميتد احلياة، يف األمل وفقدان واليأس باالكتئاب

(.٣.ص ،٣١٠٣ بيومي،

 العالج فرتة طول فى تتمثل خاصة طبيعة ذو مرضهم يعد السرطان مرضى طفالفاأل      

 حجزهم عن فضال وإشاعات وحتاليل حقن من طويلة عالجية إلجراءات والتعرض

 إىل املطولة العالجية االجراءات تسببت وقد ، صحية لوعكة أحدهم تعرض إذا باملستشفى

 وغياب الذات تقدير واخنفاض توتروال القلق من حالة عن فضال املوت فكرة سيطرة

 أو األمل إنكار اليستطيع فالطفل الدراسة أو اليومية النشاطات الستكمال الدافعية

 لذلك كافة اجملتمع وأفراد الطبى والفريق األسرة من النفسى الدعم بدون مواجهته

 فى هم من األصحاء باألطفال باملقارنة األمل مستوى فى اخنفاض املرضى األطفال ُيظهر

 .عمرهم نفس

 2وتفسريها ومناقشتها  الثانى الفرض نتائج

 األطفال أمهات درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات  فروق توجد" الثانى الفرض

 أمهات لصاحل لألطفال األمل مقياس على األصحاء األطفال وأمهات الدم سرطان مرضى

 " .األطفال

 (1) باجلدول كما الثانى الفرض نتائج
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 بني الفروق لداللة( ت)اختبار الباحثة استخدمت الفرض صحة من ققللتح 

 .املستقلة املتوسطات

 األمل مقياس على واألسوياء املرضى األطفال امهات بني الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج( 1) جدول

 األبعاد

جمموعتى 
 املتوسط العدد املقارنة

اإلحنراف 
 مستوى الداللة قيمة)ت( املعيارى

ب اجلان
 املعرفى

أمهات األطفال 
 املرضى

أمهات األطفال 
 األصحاء

20 
 
 
20 

15.35 
 
 
20.80 

3.59 
 
 
0.616 

6.70 
 
 
 0.01دالة عند  6.70

اجلانب 
 الوجدانى

أمهات األطفال 
 املرضى

أمهات األطفال 
 األصحاء

20 
 
20 

11.90 
 
 
18.65 

4.76 
 
 
1.76 

5.95 
 
 
 0.01دالة عند  5.95

اجلانب 
 السلوكى

ألطفال أمهات ا
 املرضى

أمهات األطفال 
 األصحاء

20 
 
 
20 

8.50 
 
12.55 

3.36 
 
 
1.73 

4.79 
 
 
 0.01دالة عند  4.79

الدرجة 
 الكلية

أمهات األطفال 
 املرضى

أمهات األطفال 
 األصحاء

20 
 
 
20 

35.75 
 
 
52.00 

11.22 
 
 
3.42 

6.20 
 
 
 0.01دالة عند  6.20
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 املستوى عند احصائية داللة ذات روقف وجود( ت) قيمة من اتضح( 1) جدول بيانات من

 األصحاء األطفال أمهات ودرجات الدم سرطان مرضى األطفال أمهات درجات بني( 4046)

 أظهرن لقد.  الدم سرطان مرضى األطفال أمهات معاناة على يدلل مما األمل مقياس على

 -والشك الرضا) لديهن فاجتمع الفكرى التناقض السرطان مرضى األطفال أمهات

 ما وهذا ،( واألمل األمل) الوجدانى التناقض وكذلك(  والضجر الصرب – واألمل األمل

(٢٧٣. ص ،٣١٠٠ الرمحن، عبد الدين وعز الدين، عالء جهاد) دراسة أكدته

 رحلة فى أطفاهلن رفيقات هن السرطان مرضى األطفال أمهات ان فيه الشك مما     

 وجه أكمل على دورها لتؤدى املسري تواصل نأ إىل حاجة فى أم فكل ، وعالجهم مرضهم

 ، اليومية حياتها ملواصلة ودافعيتها ونشاطاتها أهدافها ختتفى العالج رحلة وسط فى ولكن

 الذى األمر األمل تفقد و باإلحباط وتصاب املواصلة على القدرة وعدم بالعجز فتشعر

 .املوت من طفلها على واخلوف بالقلق والشعور التشاؤمية، لألفكار ضحية جيعلها

 2وتفسريها ومناقشتها الثالث الفرض نتائج

 سرطان مرضى األطفال لدى األمل درجات متوسطى بني العالقة توجد2"الثالث الفرض

 باجلدول كما الثالث الفرض نتائج".  األمل مقياس على أمهاتهم درجات ومتوسطى الدم

(64) 

 األمل مقياس على أمهاتهم ودرجات الدم سرطان مرضى األطفال لدى األمل درجات بني العالقة(01) جدول
 الدرجة الكلية اجلانب السلوكى اجلانب الوجدانى اجلانب املعرفى األم                     الطفل

 **0.78 **0.84 **0.77 **0.60 اجلانب املعرفى

 **0.96 **0.94 **0.93 **0.85 اجلانب الوجدانى

 **0.92 **0.96 **0.92 **0.76 اجلانب السلوكى

 **0.93 **0.96 **0.92 **0.78 الدرجة الكلية

 )*( 1015 عند دالة        

 )**( 4046 عند دالة
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 مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة وجود( ت) قيم من اتضح( 64) اجلدول بيانات من 

 . األمل مقياس على أمهاتهم ودرجات الدم سرطان مرضى األطفال درجات بني( 4046)

 التغري األطفال سرطان جتربة مع تتعامل اليت األسرة تواجه اليت العقبات أصعب من     

 معا أقل وقتا األسر تنفق ما كثريا السرطان، تشخيص بعد. الطبيعي الروتني يف

 على واحلصول املستشفى يف وجودها إدارة جدي بشكل حتاول ما وغالبا كمجموعة،

 األطفال رعاية يتم بينما لألكل، الالزم الغذاء ودوج من التأكد مع األطباء، مواعيد

 والشعور العائلة، مستقبل حول اليقني عدم مشاعرهم إىل يضيف أن ميكن فهذا. اآلخرين

   Fritz,J.,2005,P.16). )والقلق والشفقة واخلوف واحلزن بالعجز

 فإذا ، الطفلو األم بني متبادل وفكرى إنفعالي تأثري بوجود النتائج الباحثة وتفسر     

 أيضًا فإنه والعكس األم إىل الطفل من تنتقل السلبية الفكرية -اإلنفعالية العدوى كانت

.األحوال كل فى معًا واألم فالطفل ، بالتبادل بينهما اإلجيابية العدوى تنتقل أن ميكن

 إن البدني، واملرض واالكتئاب، لإلجهاد، التعرض من يقلل االجتماعي الدعم إن

 باحلد أو مباشر بشكل سواءاالكتئاب يف يساهم االجتماعية بالفعالية الشعور خنفاضا

 ال الداعمة العالقات أن إىل تشري األدلة فإن ذلك عن فضال.االجتماعي الدعم تطوير من

    .وقوعها احتماالت من تقلل ولكنها لالكتئاب التعرض احتماالت من فحسب تقلل

(Bandura, A., et al, 1999, P.259) 
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 للنتائج عام ملخص

 مرضى األطفال درجات متوسطى بني( 4046) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود

 .األمل مقياس على األسوياء األطفال ودرجات الدم سرطان

 طفالاأل أمهات درجات متوسطى بني( 4046) املستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود

 األمل مقياس على األصحاء األطفال أمهات ودرجات الدم سرطان مرضى

 مرضى األطفال درجات متوسطى بني( 4046) مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة وجود

 . األمل مقياس على أمهاتهم درجات ومتزسطى الدم سرطان

 العربية املراجع

. النفسي والطب النفس علم معجم(. 1٩٩١) كفافى الدين وعالء عبداحلميد جابر

 .العربية النهضة دار2 القاهرة اخلامس، اجلزء

 يف مجعي إرشاد برنامج فاعلية(. 0466)الرمحنعبدالدينوعزالدين،عالءجهاد

 اجمللة. بالسرطان املصابني األردنيني األطفال أمهات لدى والتشاؤم التوتر خفض

 . ،0ع ،0 م ،الرتبوية العلوم يف األردنية

 مرضى من عينة لدى باألمل والشعور األمل بني العالقة(. 0460) البكوشاهللعبدخريية

.2650 600 ص ،61ع ،0 م الزاوية،جامعة ،اجلامعةاجمللة السرطان،

 وسيطني كمتغريين األسرية واملساندة األمل(. 0460) خليل بيومي حممد حممد شيماء

 ،دكتوراه رسالة. السرطان مرضى األطفال لدى سواليأ احلاد الكرب اضطراب بني

.الزقازيق جامعة اآلداب، كلية
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 من عينة لدى التحكم يف والرغبة باألمل الشعور(. ١١١٥)عبدالصمد ابراهيم فضل 

 جملة ،“ اإلجيابي النفس علم ضوء يف دراسة" املنيا جبامعة العليا الدراسات طالب

.0ع ،61م النفس، وعلم الرتبية يف البحث

 اميان د ترمجة ،باملعنى العالج وتطبيقات أسس املعنى إرادة(. ١١١٢)فرانكل امييلفيكتور

 .الشرق زهراء دار2 القاهرة فوزي،

 لتنمية سلوكي معريف إرشادي برنامج فاعلية(. 0460)ابراهيم عبداهلل السيد ماجدة

 مرضى من عينة لدى النفسية الضغوط وختفيف األمل على القائم التفكري

 كلية ،دكتوراه رسالة. سنايدر نظرية ضوء يف الثانوية املرحلة يف الدم سرطان

 .حلوان جامعة الرتبية،

 خلفض سلوكي إرشادي برنامج فعالية(. ١١13)ربه عبد أمحد مصطفى جنالء

 رسالة. السرطان مبرض املرتبطة النوعية املرضية املخاوف اضطراب أعراض

.زقازيقال جامعة الرتبية، كلية ،ماجستري

 أمراض يف النفسية العوامل(. 6115) عبدالفتاح السيد رأفت – اهلل عبد اسحق جنية

 دراسات جملة .السرطان مرض لدى والشخصية احلياة أحداث يف دراسة السرطان

 .6142604ص ،00 ع ،نفسية
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