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 ملخص:
االكتئاب النفسي لدى مرضى السرراا  رركر  ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى 

سرراا  مر  اسنسرذك ذكرورا رإتا را   ا  ( مريضر032مصراتة لروررا.  رتووترت عةنرة الدراسرة مر   
اسررتمدمت الدراسررة م ةرراس كةررب لوكتئرراب  راسررتمد. ترروذج ال ةاتررات اعساسررةة لل ررن  رتررو  

معظرررررررا مرضرررررررى السرررررررراا  لررررررردي ا االكتئررررررراب ال رررررررديد  إىل أ َّ الدراسرررررررة توصرررررررلت العررررررروج  ر 
( يعرراتو  مرر  االكتئرراب ا عتررد   كةن ررا   يورر  ىنرراة فرررر  ذات داللررة ٪63.95(  65.50 

إحصرايةة   االكتئرراب النفسري حسرر  اسرن  كةن ررا كاترت ىنرراة فررر  ذات داللررة إحصررايةة   
تيررررا  لصررررا  العرررروج مسررررتوى االكتئرررراب النفسرررري لرررردى مرضررررى السررررراا  ت عررررا لنررررو  العرررروج ا 

( لل رضى الذي  يعاتو  مر  ترو  مر  52.98 (ك أعلى م  ا توسط 8.92 الوة ةايي رتوسط 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         العوج الوة ةايي                                                                                                             
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Abstract 

The study aimed at identifying the level of psychological 

depression in cancer patients at Misurata Center for Oncology. The study 

sample consisted of (230) cancer patients of both sexes, male and female. 

The study used the Beck scale for depression. The basic data form was 

used for sex and the type of treatment. The study found results. Most 

cancer patients have high depression ( %65.52) (63.95) suffer from 

moderate depression. While those with mild depression (%6.52) There 

were no statistically significant differences in psychological depression 

according to gender  While there were significant differences in the level 

of psychological depression in cancer patients according to the variable 

type of treatment. In favor of chemotherapy with an average of (8.90), 

higher than the mean (50.98) for patients with the type of chemotherapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 مقدمة الدراسة: 
يعتررا السررراا  أحررد أكررا م ررددات حةرراة ارتسررا    العصررر ا رردي ك لررة  ف ررط   
خطورتررو  رصررعوكة ال ررفاو منررو رلورر  ل يررادة معرردالت ا صرراكذ كررو ف ررد أكرردت ا نظ ررة العا ةررة 

 للصحة أ  السراا  ديثل أر  س   للوفةات   العا   
يصررة  كررل ا راحررل الع ريررة عنررد ارتسررا  حررل عنررد اعح ررة ك لورر  حةرر  يسررتطة  أ  

%( مرر  93ت يررد طرراار ارصرراكة كررو كل ررا ت ررد. ارتسررا    الع ررر حةرر  يسرر   الوفرراة كنسرر ة  
( ملةرو  خررم  7.6مجةر  حرراالت الوفةرات   العررا  رت را مجعةررة السرراا  اعمريوةررة إىل أ   

الررذر رصرردت مرر  أزلررو مة اتةررات -ا رررا العضررا   مررريا ا صرراكذ يفةررد كاتررو إضررافة إىل ىررذا
 كيعرراه ىررمالو مرر  اضررطراكات تفسررةة متعررددة أكرزىررا ارراىرة اورروف ال ررديد مرر  ا رروت -ضررم ة

رىو خئ ا ةعي تظرا إىل خطورة ىذا الداوك لو  ا م    اعمرر درد يتحرو  ىرذا اوروف إىل دلر  
 (3،ص5102)شرقي،  أر يتحو  إىل اكتئاب تفسي   كدايا م  ا وت

ريرى ال اح  م  أ  مرضرى السرراا  ال خيتلفرو  عر   راىا مر  ا صراكذ كرا را مر  
 حة  الضة  رالورب النفسي ك إال أهنا دد يووتو  أكثر عرضو لوكتئاب  

أترررردريوس    هرممررررا يرررراز أةةررررة دراسررررة عودررررة اضررررطراب االكتئرررراب رالسررررراا  مررررا أررد
أ  اضرطراب االكتئراب أكثرر االضرطراكات النفسرةة خرةوعا  موسوعة االكتئاب اليت أخرار فة را إىل 

رالسرروتة الدما ةررة  كالنرراس الررذي  يعرراتو  مرر  اعمررراا اسسرردية اوطرراة مثررل أمررراا ال لرر  كررذ
 ر اىا م  اعمراا ا  منة دد يرز   إىل ا ةعت ا كامراا ممةتة   كرالسراا 

ض   اس عةة اعررركةة لط  اعررا. إىل (   دراسة هلا Trill M D: 2012علةو   رىذا ما أكد  
 %( 58أ  معدالت اتت ار االكتئاب كذ مرضى السراا  رصلت  

( أ  االكتئراب مررا خطران عترو يرم ر   الفررد كالوامرل حةر  ييرا Gilbodyريرى زل ودر  
ارات سلوة الفرد رصحتو اسس ةة رمظ ره العا.ك رأداوه اعكاددييك ركذلب ددرتو على اختاذ ال ر 

 (02، ص5112)بشرى، رالتعامل م  الضيوط   
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رم  تاحةة أخرى فإ  اآل رار السرل ةة الريت ياك را االكتئراب علرى حةراة مرضرى السرراا   
ك اة رمتنوعةك رىي دد تتض   ارتفا  درزة ال عور ك ل  ا وت لدي اك راخنفاا زودة ا ةاةك 

اتةرررةك راعت رررطة االزت اعةرررة ك رررا أهنرررا درررد ررررا   ذلرررب اعت رررطة الافة ةرررةك رم رررارات الرعايرررة الذ
يواز و  أيضا  اخنفاضا    أداو اس از ا ناعي مما يمدر إىل الت د. السري   راحل تطرور السرراا  

 (2، ص5103)العباين،  لدي ا 
رممررا سرر   يرررى ال احرر  أتررو مرر  الضرررررة ال ةررا. كدراسررات تو ررر عرر  معاترراة مرضررى السررراا  

حتديد مستوى االكتئاب لدي ا كصورة خاصة   م  أزل ت دمي التدخوت النفسةة كصورة عامة ر 
 النفسةة اليت تس ا   حتسذ ا الة النفسةة لل رضى رصوال  هبا إىل مظاىر الصحة النفسةة 

 مشكلة الدراسة:
يعد االكتئاب م  أخطر اعمراا النفسةة ا نت رة   العا  ك رىو مرا ال يست ا  كو 

مرر  الظررواىر ك فةعررو  الفرررد كدرزررة  ا  رمعررايا ت مةصررةة ك رييطرري مرردى راسررعلررو صررورة سررريريو 
 زوىرية ع  أداو ت اااتو رراز اتو ا عتادة  

حةررر  يسررر   االكتئررراب العديرررد مررر  ا  ررراكل العاافةرررة راسسررر اتةة ريرررم ر علرررى اري رررة التفورررا 
تسرراتةة ك رأزمررة رالتصرررف ك ريعررا مودررر معاترراة ارتسررا  مرر  االكتئرراب مرر  أع رر  الت ررارب ار

االكتئررراب الررريت تورررو    كعرررا اعحةرررا  داسرررةة لليايرررة رأررردد رزرررود ارتسرررا  رديوررر  أ  حتط رررو 
   (322، ص5100)الشربيين، هنايةا   

فاالكتئراب درد يورو  أحرد الت ل رات ا عتررادة لل ر اج اسرت اكة  ودرر تصرادفو   حةاتنررا 
مالةررة ك ردررد يوررو  االكتئرراب أحةاتررا   يرردعو لل ررعور كررا    راعسررى مثررل فرررا  صرردي  أر خسررارة

مصراح ا  لصصراكة كرار مررا عضررور رىرذا كفعرل ترا ا اسسررا علرى الرنف  فةورو  االكتئرراب   
ىررذه ا الررة  اتويررا  ك راعمررراا العضرروية دررد تررمدر إىل ي ررور أعررراا تفسررةةك رىررذا ماتوصررل إلةررو 

 Hall et al  09را عضرور رزردرا أ   ( ممر  يعراتو  مر  مر88( كعد دراسة داموا هبا علرى )
( كعرد دراسرة درا. هبرا علرى Ghandleret Gendtمن ا يعراتو  مر  االكتئراب ك را توصرل أيضرا   

%( مرررن ا يعررراتو  مررر  اكتئررراب حررراد  52( خرررم  يعررراه مررر  مررررا عضرررور إىل أ   026 
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فال ررم  ا صرراب ررررا عضررور كالسررراا  مررثو ك دررد يتفاعررل مرر  ىررذا ا رررا ال ررعور كررا    
 فة ر الفرد الذر مت ت مةصو كالسراا  كالعديد م  اآل ار رالت ل ات النفسةة رالضة  ك 

كرا  ت رمة  السرراا  يعترا العامررل  (86، ص5113)احلجــار، رىرذا مرا أخرار إلةرو 
اعىا   إحداث ىذه اآل ار النفسةة  ركذلب التياات اسذرية   تط ا ةاة راووف مر  ا روت 

ال ده ك رالتحو    الوض  االزت اعي  كل ما س   يعطي أةةرة رالتياات اسسدية   ال ول 
    هلذه الدراسة   الو ر ع  االكتئاب النفسي لدى ا صاكذ كالسراا                                                                

 وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
 لدى مرضى السراا ؟ما مستوى االكتئاب النفسي  -9

ىررل توزررد فرررر  دالررة إحصررايةا   مسررتوى االكتئرراب النفسرري لرردى مرضررى السررراا  رف ررا  تيررا  -0
 اسن ؟

ىررل توزررد فرررر  دالررة إحصررايةا   مسررتوى االكتئرراب النفسرري لرردى مرضررى السررراا  رف ررا  تيررا  -3
 كة ةايي(؟  -تو  العوج  إخعاعي 

 أهداف الدراسة:
   ئاب النفسي لدى مرضى السراا   التعرف على مستوى االكت9
 ى  الو رر عرر  مررا إذا كررا  ىنراة فرررر  هلررا داللررة إحصرايةة   مسررتوى االكتئرراب لرردى مرضرر0

 السراا  رف ا  تيا اسن  
 ى  الو رر عرر  مررا إذا كررا  ىنراة فرررر  هلررا داللررة إحصرايةة   مسررتوى االكتئرراب لرردى مرضرر3

  ةايي(كة  -السراا  رف ا  تيا تو  العوج  إخعاعي 
 أمهية الدراسة:

تت لررى أةةررة ىررذه الدراسررة   أهنررا تسرراعد علررى الو ررر عرر  االكتئرراب النفسرري لرردى 
مرضى السراا  ك ا تظ ر أةةت ا   لفت االتت اه لضرررة االىت ا. كاسات  النفسي هلرذه هلرمالو 

رحررررل ا رضررررى مرررر  د ررررل ا سررررمرلذ عرررر  ت رررردمي الرعايررررة الصررررحةةك راالختصاصررررةذ النفسرررراتةذك 
 الناسكللتوفل رت دمي الدعاك رمساعدة ا االت على التوةر م  ا رضى رمعاي تو 
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 تتحد الدراسة ا الةة را يايت:  حدود الدراسة:
-  ا ررردرد ال  ررررية: مت إزرررراو الدراسرررة علرررى عةنرررة مررر  مرضرررى السرررراا  مررر  اسنسرررذ  ذكرررور9

   إتاث(
 ررك  مصراتو لوررا.    ا درد ا واتةة: مت إزراو الدراسة ا الةة 0
 ( 0297 -0296  ا درد ال ماتةة: مت إزراو الدراسة ا الةة   العا.  3

 مفاهيم الدراسة:
 االكتئاب النفسي:

يعرفو زىرا   كاتو " حالة مر  ا ر   ال رديد ا سرت رك تنرتا عر  الظرررف ال ترة اعلة رةك رتعرا  -
 (52، ص 0992)زهران، ا  ة ي   تو "  ع  خي مف ودك را  كا  ا ريا ال يعي ا صدر 

ريعرف ال اح  االكتئاب إزرايةا : كاتو حالة م ازةة درد تررت ط علرى سر ةل ا ثرا  كاحرداث   ترو 
ح اارراتك رىررو   حررد ذاتررو خرراي  لرردى كررل خررم   رلورر  تتفررارت حدتررو رأعراضررو مرر  إأر 

م ةرراس االكتئرراب النفسرري خررم  إىل رخررر رىررو الدرزررة الرريت يتحصررل علة ررا أفررراد العةنررة علررى 
 ا ستمد.    الدراسة ا الةة  

 السرطان:
" كاصطوح تستمد. لوستدال  على التورا ر او ةر   OMS)تعرفو منظ ة الصحة العا ةة   -

الرررذايت رالع ررروايي للمويرررا كيرررمدر إىل ت ررروةل اعررا. الررريت ديون رررا أ  تعررر ر اععضررراو ا ررراررة أر 
 ة ة لت امح ا حو  استمدا. اع ذية راعكس ذ "  ال عةدة  ط اعتس ة السل
 (02، ص5103)منظمة الصحة العاملية، 

ريعررف ال احر  السررراا  إزرايةرا: كاترو ات سررا.  را منرتظا للمويررا خرارج إرادة ال رد  كسرر    -
ضررعر االسررت اكة ا ناعةررة ا  ارمررة لل رررا رىررذا االت سررا. لررو درردرة االتت ررار در  حررواز  كررذ 

   أماك  طتلفة م  اسسا  اععضاو 
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ريعرررف ال احرر  مرضررى السررراا : ىررا اعخررمات الررذي  مت التاكررد مرر  إصرراكت ا كالسررراا   -
كت رررمة  ارررر مررر  اررررف أا ررراو طتصرررذ كررراعررا. السررررااتةةك ريرررتا متررراكعت ا   رركررر  مصرررراتو 

 لوررا. 
 اإلطار النظري:

او رال رررراحثذ   ىررررذا ا ررررا  تتعرررردد تعريفررررات االكتئرررراب النفسرررري كرررراختوف رراو العل رررر
حبسررر  ا ررردارس رالنظريرررات ا فسررررة لوكتئرررابكرلون ا أمجعررروا علرررى أ  االكتئررراب ىرررو:  حالرررة 

 رزداتةة اتفعالةة مصحوكة كا    الع ة  ممديو إىل ت     الفاعلةة الذاتةة   الفرد( 
كالرذي  راخنفراا ملحرو    ك ا عرفو الي ايل كاتو "حالة م  اع  النفسي ترمدر إىل ارحسراس 

ت رررردير الررررذات رحتسررررر علررررى ا اضرررري رالتفوررررا فةررررو رال حرررر    العلررررل راعسرررر ابك ردررررد يتمررررذ 
)طـ،،  االكتئاب أخواال متنوعرة مر  أخروا  الوزرد رألواترا  مر  ا نازراة تتسرا كالع لرة راالتطرواو" 

 (32،ص 0991
الريت تراارح كرذ حراالت اورور كةن ا عرفو زاكر كاترو " حالرة اتفعالةرة مر  ا ر   ا سرت ر 

ك ر ال ررررا  مررررا توررررو  ىررررذه ا  رررراعر طا عتدلررررة تسرررر ةا   رالوزررررو. إىل أدصررررى م رررراعر الةرررراس رال نررررو 
مصحوكة كف دا  ا  ادأة رفتور اهل ة راعر  رف دا  ال  ةة رصعوكة   الاكة  ر  اختاذ ال رارات 

 (33، ص0991)جابر،  رلوكتئاب أتاط طتلفة ردرزات مت اينة "  
ريضررةر عرر ب كررا  االكتئرراب ىررو "حرراالت اتفعالةررة مرر  ا رر   رالتعاسررة رف رردا  اعمررل 

، 5113)عـزب، رالع   رالت اؤمةة رال عور كف دا  الطادة رال درة على حتريرب اعحرداث "   
 (00 -01ص 
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 أسباب االكتئاب النفسي: 
ك رراةك إال أتررو ديورر  أ  تنظررر إلة ررا   تتنررو  العوامررل ا سرر  ة لوكتئرراب رتت رراي  فة ررا كةن ررا إىل درزررة

 كنظرة تواملةة   تفاعل ا م  كعض ا رف  اآليت: 
   اعس اب ال ةولوزةة : 9

 العوامل الورا ةة   -

 العوامل ال ةوكة ةايةة   -

 كعا اعدرية   -

   اعس اب النفسةة: 0
اعسررر اب  تلعررر  العوامرررل النفسرررةة دررا  م  رررا   إحرررداث االكتئرررابك ريررررى زىررررا  أ  أىرررا ىرررذه

 ا مدية لوكتئاب النفسي تت ثل فة ا يلي: 
 التوتر االتفعايل رالظررف ال تة راواات اعلة ة رالووارث ال اسةة   -

 ا رما   ريوو  االكتئاب است اكة لذلب( ك رف د ا   را ساتدة العاافةة   -

 الصراعات الوخعورية   -

 ارح اط رالف ل رخة ة اعمل رالو ت   -

 الصادمة رالتفسا اواائ  ا الوادعي للماات  اواات  -

 عد. التطاك  كذ مف و. الذات الوادعي أر ا درة رمف و. الذات ا ثايل       -

 (208-202، ص5112)زهران،  

   اعس اب االزت اعةة: 3
 اعحداث الصادمة   -

العوامررل ا  ةئررو رىرري الرريت دعررل الفرررد م ةئررا  لصصرراكة كاالكتئرراب مثررل االفت ررار للعودررات الدافئررة  -
 ا  ة ة  
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 أعراض االكتئاب النفسي:
إ  أعراا االكتئراب عرادة مرا تظ رر كر طو ك رأحةاترا  تظ رر ف راة ك خاصرة كعرد عوامرل 

اعمرررراا العضررروية ا  منرررة أر ا ستعصرررةة مثررراة أر صرررادمة مثرررل الررروالدة أر الع لةرررات اسراحةرررة أر 
كريوحررت تيررا   ال مصرررةة رالسررلوة د رررل ي ررور اععرررراا اركلةنةوةررة ك أحةاترررا   ي رردأ ا ررررا 

-DSMكرراعراا عامررة ركعضرر ا خرراي   حةرر  أررد دلةررل الت ررمة  ارحصررايي الراكرر  ا عررد   

TV-TR:2000ل الت مةصري الفراردي ( الصادر ع  الراكطة اعمريوةة للط  النفسري رىرو الردلة
) (Differential diagnosis    الريةسي الذر يعت رد علةرو معظرا اعا راو را عراسذ النفسرةذ

أ  ال ررم  ا وتئرر  ي ررعر كرراكثر مرر  مسررة أعررراا مرر  تسررعو ترردر. علررى اعدررل فرراة  -العررا  
 أس وعذ كرىي على النحو التايل : 

   ا  اج ا وتئ   9
 ر االست تا  كا ةاة    ف دا  االىت ا. أ0
   اعر  أر ارفراط   النو.  3
   التع  رف دا  النو.  8
   زيادة الوز  كرتيا ال  ةة  زيادة أر ت صا ( 5
   ار ارة النفسحركةة / التاخر   اعت طة ا عتادة  6
   ال عور كالذت  راتعدا. ال ة ة  7
   ت   الاكة  رال درة على التفوا أر الادد 8
 ( ApA,DSM-IV-2000,P356  التفوا ا تورر   ا وت أر االتتحار   9

ريررى ال احرر  مرر  ا  ورر  أ  حترردث ىررذه اععررراا   توكررة  رردة راحرردة  النوكررة االكتئاكةررة( ردررد 
تتورررر أكثررر مرر  مرررة راحرردة  اضررطراكات اكتئاكةررة أساسررةةك أر توررو  أدررل حررده رلورر  أكثررر   اتررا  

  االكتئاب ا  م ( 
 نيف االكتئاب: تص
 تصنةر الدلةل الت مةصي رارحصايي ا عد  لوضطراكات النفسةة   -
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رفة رررا يلررري عرررررا مررروز  لتصررررنةر االضرررطراكات االكتئاكةررررةك رف رررا   ررررا ررد   النسرررمة اوامسررررة  
 DSM-5 : على النحو التايل ) 
   اضطراب ضعر تنظةا ا  اج الت رير  9
 دة رتوكات متوررة    اضطراب اكتئايب زسةا توكة مفر 0
   اضطراب اكتئايب متواصل  ديسةث ةا( 3
   اضطراب تودر  عسر( ا  اج الساك  للط ت 8
   اضطراب اكتئايب تاتا ع  تعااي مواد أر أدرية 5
   اضطراب اكتئايب عايد إىل حالو ا ةة أخرى 6
   اضطراب اكتئايب  دد رخر 7
 (23، ص5116 )عبد الستار،  اضطراب اكتئايب  ا  دد  8

 ثانياً. مرض السرطان:
 متهيد:

ك رررا رصرررر ىرررو رر. خ ةررر  يتصرررر كطادرررة  رررا  ررردردة لن رررو اوويرررا ا سرررت رك ىرررذه 
اوويا إما أ  دتتد  لةا رتي ر رتدمر النسةا الط ةعي ا ارر رإما أ  تنت ل عا اعرعةرة الل فاريرة 

كرررمرا  زديررردة تامةرررة تسررر ة ا " ال رررمر أر اعرعةرررة الدمويرررة إىل أمونرررو أخررررى مررر  اسسرررا رتمسررر  
السررررااتةة ا نت لرررة " ك ىررررذه ال رررمر كرررردررىا تررردمر اععضررراو اسديرررردة الررريت تي رىررررا  رتنت ررري كوفرررراة 

 ا صاب 
ريعرررف السررراا  اصررطوحا  كاتررو " تع ررا عررا. عرر  ا وعررة ك رراة مرر  اعمررراا الرريت تت ةرر  كررالن و 

  (22، ص0995 )أبو أسعد،الفوضور ر ا ا نض ط  للمويا "  
( كاتو"ات سررا. سررري  ر ررا مرترر  رتررو  ررا ا ةعرري لرر عا خويررا اسسررا 0229ريعرفررو عرفررات  

ينررررتا عنررررو خويررررا سرررررااتةة يت  رررر  كعضرررر ا مرررر  كعررررا رتوررررو   الررررور. أر السررررراا "   ال يررررادرك 
              (                                                                           035ك ت0229



لدى امهات اطفال متالزمة داوان                                    السابع                الضغوط النفسية  العدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

979 

 

( فةعرفرررو كاترررو" كتلرررو متووترررة مررر  ا وعرررة مررر  اوويرررا 0292كةن رررا يعرفرررو ألصررر ودر  
خرزت ع  التواز  الط ةعي لل سا لتتوا ر كصورة منفصرلة رتتودرر عر  أداو ريةفت را اعصرلةة" 

 (05، ص5101)ألصمودي، 
 أسباب السرطان: 

 . العوامل الوراثية:0
حيرررردث السررررراا  تتة ررررة تيرررراات أر افرررررات   اسةنررررات ا سررررمرلة عرررر  توررررا ر اوويررررا 

Cells  ك إال أ  ذلب ال يعين أ  السراا  مرا ينت ل كالورا ةن ف د أص ح راضحا  اآل  أتو حل
تلب السرااتات النرادرة رالنامجرة عر  زةنرات عالةرة االتت راد حتتراج   أ لر  ا راالت إىل تفاعرل 

 امل ال ةئة لوي ينتا السراا   معذ م  عو 
 . العوامل العضوية: 5

تتض   ىذه العوامل ا وعة م  اعس اب العضوية ا س  ة للسراا ك رأة را: الت رةا ا ر م ك     
 رالتعرا لصخعا ك رالتعرا ل عا ا واد الوة ةايةة 

 . العوامل البيئية:3
 ايردا    عرردد ال راحثذ الرذي  يعت رردر  علرى الرر ا مر  تعرردد رتنرو  أسر اب السررراا  فرإ  ىنراة ت

 أ  ا تياات ال ةئةة ىي أىا اعس اب هلذا ا را اوطا  رم  كذ أىا ا تياات مايلي: 
 الت غ   -
 النظا. اليذايي   -
 ارخعا   -
 تط ا ةاة اسنسةة   -
 (    63، ص 5103)العباين،    الوحو    -
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 . العوامل النفسية: 3
يد م  ال حوث رالدراسات اليت أزريت   ىذا ا ا  دررىا   ارصراكة كالسرراا ن أكدت العد 

% مرر  ا وتئ ررذك ك ررا ارتفعررت تسرر ة ارصرراكة كسررراا  الثرردر كررذ 62حةرر  ديرروت كالسررراا  
 (   35، ص5113)جرب، ا ريضات تفسةا  أكثر مما كاتت علةو   ا  و  العا. للسوا   

 تصنيف السرطان: 
خررك تطروره كطرئك راا  إىل رر. محةد رىو الذر جيتراح أر خيررب النسرةا اآليصنر الس

حرردرده راضررحةك  ررا ازتةرراحي لررة  لررو تررا ا علررى ا وضرر  ك رال تعطرري امتررداداتك   حررذ أ  
الور. او ة  ىو الذر جيتاح تدرجيةا العضرو الرذر ين را فةرو ت ينت رر   اععضراو ا راررة رأخراا  

 (02، ص5112)السيد، يتمذ العوج ا ناس    الودت ا  ور   ينت ل كلةا  إذا  
 أنواع السرطان: 

تررو  حررل اآل  ك رسرروف تررذكر ىنررا  022ن ف ررد مت حتديررد أكثررر مرر  ا  راحررد ا  السررراا  لررة  توعرر
 أكثر أتوا  السراا  خةوعا  

   سراا  اللوكة ةا أر اكةضاا الد.  9
   سراا  الثدر  0
   سراا  ال ولو   3
 سراا  الارستاتا    8
   سراا  ال نورياس 5
   سراا  الو د  6
   سراا  الدماغ 7
   سراا  اسلد  8
   سراا  الدماغ  9

   سراا  ا ثاتة ال ولةة  92
 (95، ص5103)العباين،   سراا  الرية  99
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 أنواع العالج: 
   العوج اسراحي  9
   العوج الوة ةايي   0
   العوج ارخعاعي  3

 راسات السابقة: الد
سرروف ي ررو. ال احرر  كعرررا كعررا الدراسررات السرراك ة الرريت تل رري الضرروو علررى موضررو  
الدراسرررة ا الةرررة رذلرررب ليررررا االسرررتفادة مررر  النترررايا راعدرات الررريت اسرررتمدمت ا را نررراىا الررريت 

 ات عت ا  
 (:5118. دراسة  أبو البصل )0

كتئرررراب لرررردى ا صرررراكذ ىرررردفت إىل التعرررررف علررررى مسررررتوى ت رررردير الررررذات رال لرررر  راال 
كالسراا    مرحلتو اعرىل  ت عا   تيا اسرن  رالع رر را الرة االزت اعةرةك رتووترت الدراسرة مر  

( مررررن ا مرررر  الررررذكورك تصررررف ا مرررر  ا ترررر رزذ 70( مفحوصررررا ك مرررر   ررررا ا ترررر رزذك ر 988 
زرررات ( مرررن   مررر  ا ت ر 36( مرررن ا مررر  ارتررراثك  70رالنصرررر اآلخرررر مررر   رررا ا تررر رزذك ر 

عامررا (ك مت اسررتمد.  78 -02( مرر   ررا ا ت رزررات   ترارحررت أع ررار أفررراد العةنررة كررذ  36ر 
م ةاس ت دير الذات رم ةاس ال ل   لسر ةلازر( ك رداي رة كةرب لوكتئراب كصرورأا ا عركرة  دلرت 
تتررايا ىررذه الدراسررة علررى أ  ىنرراة فرردررا  ذات داللررة إحصررايةا علررى م ةرراس ت رردير الررذات حةرر  

الذكور درزات أعلى م  ارتاث على م ةاس ت دير الذات ك إضافة إىل رزود فرردا  ذات س ل 
داللررة إحصررايةة حسرر  متيررا الفئررة الع ريررة  ركررذلب فرررر  كررذ ا ترر رزذ ر ررا ا ترر رزذ لصررا  

ذات داللررة  ا  أمررا أداو أفررراد العةنررة علررى داي ررة كةررب لوكتئرراب ف ررد ي ررر أ  ىنرراة فرردرر ا ترر رزذك
يةة   االسرت اكة علرى ىرذا ا  ةراس حسرر  متيرا اسرن  لصرا  ارتراثك ركرذلب حسرر  إحصرا

متيررا ا الررة االزت اعةررة ك لصررا  ا ترر رزذ مرر   ررا ا ترر رزذ   ررزرردت فرررر  حسرر  متيررا 
( درزررات أعلررى علررى م ةرراس مرر  85 -02الع ررر ك حبةرر  سرر ل أفررراد الدراسررة للفئررة الع ريررة  

 فو ( ف ا  -86الفئة الع رية  
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 (:5119. دراسة مهايدات وآخرون )5
ىررردفت الدراسرررة إىل معرفررررة تسررر  اتت ررررار االكتئررراب كررررذ مرضرررى السررررراا    اعرد  

% مر  88%مر  الرذكورك 50( م  مرضى السراا ك رتسر ة  028رتالفت عةنة الدراسة م   
تترايا  (  رأسرفرتHADSارتاث(ك ردد استمدا. ال احثو  م ةاس ىراملتو  لل لر  راالكتئراب  

الدراسة ع  رزود عودة ارت ااةو كذ معردالت اتت رارات االكتئراب راعررا. السررااتةة ا متلفرةك  
ك ا أ  ترت ىرذه الدراسرة أ  رزرود عوامرل طتلفرة مثرل: ترو  السرراا ك رمرحلرة السرراا ك ترمدر 

 إىل ا ساةة   زيادة تس  اععراا االكتئاكةة لدى مرضى السراا  
 ( Jadoon,Munir,Shahzad,&Chonhry,2010جادون وآخرون:) . دراسة نيومان3

ىرردفت الدراسررة إىل ت ةررةا االكتئرراب رال لرر  لرردى مرضررى السررراا  ال رراليذ ا ترراكعذ   
العةادات اوارزةة ك ردد أزريت الدراسة على ا رضى ا اددي  على العةادات اوارزةة   مع رد 

(حالة راستمدمت 898اخت لت عةنة الدراسة على  مولتا  للط  النورر رالعوج ارخعاعيك 
%( مر  66.2م ةاس زامعة اع اخرا  لل لر  راالكتئرابك رأسرفرت تترايا الدراسرة عر  رزرود  

مرضرررى السرررراا  يعررراتو  مررر  االكتئررراب رال لررر ك رك رررا توصرررلت إىل أ  أكثرررر أتررروا  السررررااتات 
 الصدر رسراا  الثدر مرت طة كاالكتئاب رال ل  ىي سرااتات اس از اهلض ي رأررا. 

 (: 5103. دراسة قدورى )3

ىدفت الدراسة إىل ت ةةا مستوى االكتئاب لدى النسراو ا صراكات كالسرراا  كراس ايرك 
( 78-99( إمرررة مصرراكة كالسررراا  ترارحررت أع ررارى  مرراكذ  59رتووتررت عةنررة الدراسررة مرر   

تايا أ  عردد ا صراكات لوكتئاب توصلت إىل ت A. beckسنة استمدمت الدراسة م ةاس كةب 
%( مررر  68.69( إمررررة رىرررو مرررا يعررراد  35كالسررراا  رلررردي   اكتئررراب متوسرررط رخرررديد كلرررغ  

( رديرررثل  7ا رررو  العةنرررة ال حثةرررةك أمرررا النسررراو اللررروايت تعررراتذ مررر  االكتئررراب خفةرررر فعرررددى   
دى  م  االكتئاب عرد% م  ا و  العةنة كةن ا النساو ا صاكات كالسراا  رال يعاتذ 93.70

%( ك را توصررلت الدراسرة كاتررو ال توزرد فرررر  دالرة إحصررايةا   97.68( رتسر ت   ا ئويررة  9 
االكتئاب لدى النساو ا صاكات تع ى لعامل الس   ركذلب ال توزد فرر  ذات داللرة إحصرايةا 
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  ال عور كاالكتئاب لدى النسراو ا صراكات كالسرراا  تعر ر لعامرل زمر  الت رمة   ت رمة  
  ة  متاخر(م ورك ت م

 مناقشة الدراسات السابقة:
مررر  خرررو  عررررا الدراسرررات السررراك ةك اتضرررح أ  كرررل الدراسرررات اتف رررت مررر  حةررر  

حةر  ىرردفت إىل معرفررة مسرتوى االكتئرراب النفسرري لردى مرضررى السررراا   ناهلردف رتررو  عةنت ررا
ركاتت عةنت ا مجةعا  مر  مرضرى السرراا    راختلفرت تترايا ىرذه الدراسرات كراختوف ا تيراات 

( إىل أ  0226ا رت طرررة كاالكتئررراب لررردى مرضرررى السرررراا  حةررر  توصرررلت دراسرررة اكوال صرررل  
مرضرى السرراا  ا تر رزذ لردي ا اكتئراب أكثرر مر    أاعتات لدي   اكتئاب أكثر م  الرذكور ر 

 ا ا ت رزذ ركذلب ىناة فر  لو داللة إحصايةة ت عا  تيا الع ر أما دراسة م ايدات ررخررر  
( ف ررد توصررلت كررا  ىنرراة عودررة كررذ االكتئرراب رالسررراا  را  تررو  السررراا  رمرحلررة 0229 

( أ  0292توصرررلت دراسرررة تةومرررا  رزرررادر  ارصررراكة كرررو هلرررا درر   ارصررراكة كاالكتئاب كةن رررا 
ىناة فرر  دالرة إحصرايةا   ارصراكة مرضرى السرراا  ذلرب حسر  ترو  السرراا  ركرذلب تتفر  

( ف رررد توصرررلت إىل أ  ىنررراة عودرررة 0298مررر  دراسرررة م ايررردات ررخررررر  إمرررا دراسرررة دررردررى  
حصررايةة   ال ررعور ارت ااةررو كررذ ارصرراكة كالسررراا  راالكتئرراب راتررو لررة  ىنرراة فررر  لررو داللررة إ

رختتلر ىذه النتة رة مر  دراسرة   ككاالكتئاب لدى ا صاكذ كالسراا  رف ا  تياي  الع ر راسن
 م ايدات ردراسة أكو ال صل كالنس ة  تيار الع ر راسن   

 منهج الدراسة:
تظرررا  لط ةعررة موضررو  الدراسررةكرحت ة ا عىررداف ا الرريت تت ثررل   الو ررر علررى مسررتوى 

 ب النفسي لدى مرضى السراا  ف د مت استمدا. ا ن ا الوصفي  االكتئا
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 جمتمع الدراسة:
يتوررو  ات رر  الدراسررة ا الةررة مرر  مجةرر  مرضررى السررراا  ا رراددي  علررى مركرر  مصررراتو 

 (  0297-0296لوررا. للعا.  
 عينة الدراسة:

مرررر   (032مت اختةررررار عةنررررة الدراسررررة ا الةررررة مرررر  مرضررررى السررررراا  رال ررررالغ عررررددىا  
 إتاث(  -ا اددي  على مرك  مصراتو لوررا. م  اسنسذ  ذكور

 

 جـدول يوضح خصائص العينة
 النسبة املئوية     التكرار         املتغري         

 اجلنس
 %25.51 051 ذكور

 %32.61 001 إناث

 السن
06- 39 009 23.20% 

 %58.36 000 وأكثر -21

نــــــــــــــــــــــــــــوع 
 العالج

 %6.33 61 إشعاعي

 %5.82 021 كيميائي

 

 أداة الدراسة: 
 أواًل. مقياس االكتئاب:

دا. ال اح  كاالاو  علرى اعدب الاكرور رالدراسرات السراك ةك ذات العودرة روضرو  
الدراسررررة ا الةررررةك رذلررررب مرررر  أزررررل التعرررررف علررررى ا  رررراية  الرررريت اسررررتمدمت ل ةرررراس االكتئرررراب 

( يعررد مرر  ا  رراية  A. Beckررر  كةررب   النفسرريك ردررد رزررد ال احرر  أ  ا  ةرراس الررذر ددمررو
اعكثرررر اسرررتمداما  ل ةررراس االكتئررراب النفسررري  لرررذلب درررا. ال احررر  كاسرررتمدا. ىرررذا ا  ةررراس   

 الدراسة ا الةة 
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 . الصدق: 0
للتح ررر  مررر  صرررد  اعداة ا سرررتمدمة   الدراسرررة ا الةرررة مت عررررا ا  ةررراس   صرررورتو 

او ىةئرة التردري  ك سرا علرا الرنف  زامعرة مصرراتةك اعرلةة على ا وعرة مر  الو رذ مر  أعضر
رذلب للحوا علرى مردى مناسر ة ف ررات ا  ةراس ررضروح ا رمردى مناسر ت ا للتط ةر  علرى عةنرة 

علرررى صررروحةة  و الدراسرررة   رعنرررد مجررر  اسرررت اكات الو رررذ رزرررد ال احررر  أ  مجرررةع ا متف ررر
  يط ئ  إىل صروحةة ىرذا %( مما زعل ال اح99حة  كاتت تس ة اتفاد ا   نف رات ا  ةاس

 ا  ةاس للتط ة  على عةنة الدراسة ا الةة  
 . الثبات: 5

( مفحوصرا  علرى أداة الدراسرة ا الةرة ردرد 02مت حساب معامل ألفا كررت اخ ل ةاتات  
 ( رىذه ال ة ة ت ا إىل أ  اعداة على درزة عالةة م  الث ات   2882زاوت دة ة ألفا  
 رالع ر(                                                                                                             -رتو  العوج  -ال ةاتات مثل  اسن    اتةا   است ارة س  

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 اا ؟ ارزاكة على التساؤ  اعر  الذر مفاده : ما مستوى االكتئاب النفسي لدى مرضى السر 

 

 جدول يوضح مستوى االكتئاب النفسي لدى مرضى السرطان
 

 االكتئاب
 النفسي

 النسبة املئوية التكرار درجت،

 %8.25 02 منخفض

 %38.92 62 متوسط

 % 28.25 031 مرتفع

 
%( كةن ررا يعرراه 56.50يتضررح مرر  اسرردر  أ  أ لرر  مرضررى السررراا  لرردي ا اكتئرراب مرتفرر   

%( اكتئرررراب خفةررررر رىررررذه 6.50%( مرررر  ا رضررررى مرررر  االكتئرررراب ا توسررررط ر 36.95مرررر   
النتة ررة تتفرر  مرر  الدراسررات السرراك ة الرريت دتررت ارخررارة إلة ررا   الدراسررة ا الةررة مثررل دراسررة أكررو 

(ك 0298( ردراسة تةوما  زرادر ردراسرة دردررى  0229دات  (ردراسة م اي0226ال صل  
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حة  توصلت ىذه الدراسات إىل أ  أ ل  مرضى السراا  يعاتو  م  االكتئاب النفسي  ردد 
ترز  ىذه النتة ة إىل ماي عر كو ا ريا م  ف دا  اعمل رالةاس م  ال فاو رأ  ىذا ا را م  

ا رار  عوزو تفرا على ا ريا دةودا  تعة و مر  أىا أس اب ا وت ك ك ا أ  ا ةعة ىذا ا ر 
ال ةررا. كن ررراااتو الةومةررة ا عترررادة ك ممررا ينرررتا عنررو اسرررت اكات تفسررةة مثرررل االكتئررابك رأ  مرررريا 
السراا  يعاه م  اضطراكات زس ةة كثاة رمتنوعة مثل ال عور كاالز اد رف دا  ال  ةة رتيا 

ا  الرررردخل راالتعرررر ا  االزت رررراعي رالوصرررر ة الرررروز  ريعرررراه مرررر  ضرررريواات ازت اعةررررة مثررررل ف ررررد
 االزت اعةةك رتوالةر العوج الذر جيعل منو   ضة  تفسي ي وده إىل االكتئاب  

ارزاكررة علررى التسرراؤ  الثرراه الررذر مفرراده: ىررل توزررد فرررر  هلررا داللررة إحصررايةة   مسرررتوى  -
 االكتئاب النفسي لدى مرضى السراا  تع ى  تيا اسن ؟ 

 الفروق مستوى االكتئاب النفسي لدى مرضى السرطان تبعا ملتغري اجلنسجدول يوضح 
 

 
 االكتئاب
 النفسي

 اجلنس
حجم 
 العينة

 Uقيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
SiG 

 

 النتيجة
 

 غري دالة 1.15 2012.1 3.03 8.90 021 إناث

    3.22 2.38 81 ذكور

 

(  سررتوى SIG( أ  دة رة احت ررا  اوطررا  uمرراتويتين   يتضرح مرر  اسرردر  السراك  كتط ةرر  اخت ررار
( ركالتررايل ال توزررد فرررر  دالررة إحصررايةا   مسررتوى 2.29االكتئرراب أكررا مرر  مسررتوى الداللررة  

االكتئاب لدى مرضى السراا  تع ى  تيا اسن   يظل مرا السرراا  مررت ط رراسر    ذىر  
لرررر فةرررو الرررذكور رارتررراث ركالترررايل فرررإ  مرررريا السرررراا  كرررل رعامرررة النررراس رمعررر  ا ررروت ال خيت

االسررت اكة النفسررةة ررده الفعررل ادرراه ىررذا ا رررا لرر  ختتلررر كرراختوف اسررن ك حةرر  أ  اسسررا 
 رالنف  رحدة مت اسوة يم ر كل من  ا ريتا ر سوى كا  ذلب عند الرزل أر ا رأة 
ايةة   مسرررتوى ارزاكرررة علرررى التسررراؤ  الثالررر  الرررذر مفررراده: ىرررل توزرررد فررررر  هلرررا داللرررة إحصررر

 االكتئاب النفسي لدى مرضى السراا  رف ا   تيا تو  العوج  كة ةايي/إخعاعي(؟ 
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 جدول يوضح الفروق مستوى االكتئاب النفسي لدى مرضى السرطان تبعا ملتغري نوع العالج
 

 
 االكتئاب
 النفسي

نوع 
 العالج

 حجم العينة
املتوسط 
 احلسايب

 Uقيمة  االحنراف املعياري
SiG 

 

 النتيجة
 

 3.92 2.96 61 إشعاعي
 دالة 113. 3216.2

 3.80 6.91 021 كيميائي

  

( رىررذا 2.29( ىرري أصررير مرر  مسررتوى الداللررة  SIGيتضررح مرر  اسرردر  السرراك  أ  دة ررة   
يررد  علررى رزررود فررر  لررو داللررة إحصررايةة   مسررتوى االكتئرراب النفسرري ت عررا   تيررا تررو  العرروج 

 العوج الوة ةايي  رذلب لصا  مرضى 
ردرد يعرر ى ذلررب إىل معرفررة ا رضرى الررذي  يتل ررو  العرروج الوة ةررايي مرا يسرر  و ىررذا النررو  مرر   

العوج م  مضاعفات مثل أ  رف دا  ال ر ةة ر ثةرا  رأر  رتسرادط ال رعر رتيرا صروره اسسرد 
راالكتئراب  إىل اعسوى رىذا ماال يس  و أتروا  العوزرات اعخررى ركرذلب يورو  الوردر النفسري

 موزما  هلمالو ا رضى الذي  يتا عوز ا كالعوج الوة ةايي 
 التوصيات: 

  توثةررررررر الرررررررااما ارعومةررررررة ل ررررررررح ا ةعرررررررة السررررررراا  رأسررررررر اكو راررررررر  عوزررررررروك رالطرررررررر  9
 راالسااتة ةات ا ساعدة على موافحتو  

النفسررررةذ للتوفررررل   تورررروي  كرترررراما رعايررررة م رررراة كإعررررداد اعا رررراو را  رضررررذ راعخصررررايةذ 0
 اعفضل ررضى السراا  

  توعةررة اعسرررة رالررةط االزت رراعي للفرررد ا صرراب كالسررراا  كاةةررة ا سرراتدة اعسرررية رالرردعا 3
النفسرري   مسررراعدة ا ررريا علرررى التيلرر  علرررى مرضرررو رالتمفةررر مررر  معاتاتررو النفسرررةة لت نررر  

 االكتئاب النفسي اليت ديو  أ  ت يد م  خطورة ا را 
ترروفا رسررايل ترفة ةررة داخررل داعررات العرروج لت ررتةت اتت رراه ا ررريا كرري ال يركرر  علررى دسرروة   8

 العوج الوة ةايي 
 ا  احات: 
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لتمفةررر مرر  معاترراة مرضررى السررراا  مرر  االضررطراكات النفسررةة ل  كنرراو كررراما إرخررادية تفسررةة 9
  ة  را السراا  مثل االكتئاب رال ل  ر اىا حاليت دد توو  مصا

راو دراسررات أررتا كرردرر اساترر  الررحرري رالررديين   خفررا اععررراا النفسررةة لرردى ىررمالو   إزرر0
 ا رضى رخصوصا    ال ةئات ارسومةة 

   إزراو دراسات أخرى م ارتة كذ اعمراا النفسةة اعكثر ارت ااا  ررا السراا  3
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 قائمة املراجع
ل لررر  راالكتئررراب لررردى مرضرررى ( مسرررتوى ت ررردير الرررذات را0226أكرررو ال صرررل ك تيرررا   رررد   -

 السراا    رسالة مازستا  ا من ورة   كلةة الدراسات العلةا ك اسامعة اعردتةة  
 (  ع اد السراا  ما ىو أتواعو  اركتو   اس اير : دار اهلدى  9990أكو سعد ك  د    -
االجنلو ا صررية (  االكتئاب رالعوج كالواد   ال اىرة : موت ة 0227ك رى كص ويل تامر    -
  
  ال اىرة : دار الن ضة العركةة   7(  مع ا علا النف   ط 9992زاكر ك ع د ا  ةد     -
(  ت دير الذات رعودتو كالوزود اعفضل لدى مرضرى السرراا  ك 0228زا ك  د حا    -

 ( 3  3دراسات عركةة   علا النف    دار  ري  للط اعة رالن ر رالتوزي    
(  التواف  النفسي االزت اعي لدى مريضات سراا  الثدر 0223ر كك ا إكراىةا    ا  ا -

رحافظرات  ر ة رعودترو كر عا ا تيراات   رسرالة مازسرتا  را من رورة   كلةرة الاكةرة ك اسامعرة 
 ارسومةة   

(  الو ررد :الرردلةل ا توامررل للو ررد راعمررراا ر الت ررمة  0229ال يررادر ك ع ررد الرررمح     -
 كال اىرة ك دار ال رر   0العوج   طر 
  ال رراىرة : 3(  الصررحة النفسررةة رالعرروج النفسرري  ط 9997زىرررا  كحامررد ع ررد السررو.    -

 موت ة عا  الوت   
 ال رراىرة :  5( الصررحة النفسرةة رالعرروج النفسري  ط 0225زىررا  ك حامرد ع ررد السرو.     -

 موت ة عا  الوت   
  السرررراا    اعسررر اب الودايرررة  العررروج   صرررفاد  : مط عرررة (0292الصررر ودر ك أمرررذ    -

 العلو.  
(  السراا  أس اكو رعوزو م  ال ردمي را ردي   مصرر 0227السةد ك ع د ال اسط   د    -

 : دار الوفاو للن ر رالتوزي   
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( االكتئرررراب اعسرررر اب را رررررا رالعرررروج   كررررار  : دارالن ضررررة 0299ال ررررركةين ك لطفرررري     -
 ة  العركة
( االضررطراكات النفسعصرر ةة رعودت رررا كوررل مرر  االكتئرراب رالتررردي  0295خررردي ك رىة ررة    -

لرردى مرضررى السررراا    رسررالة مازسررتا  ررا من ررورة  كلةررة العلررو. ارتسرراتةة   زامعررة داصرردى 
 مركاح رردلة  

 (  ألوا  م  االكتئاب حو  العا    ال اىرة : موت ة اعىرا.     9992او ك  خرير    -
(  فاعلةرة العروج ا عرر  السرلوكي   خفرا االكتئراب   0293الع اه ك سومة ال ارف    -

 رسالة دكتوراه  ا من ورة   كلةة الاكةة ك زامعة عذ مش    
( االكتئراب رالوردر النفسري ف  رو رأسرالة و مر  منظرور معررر  0293  ع رد السرتار كإكرراىةا  -

  ال اىرة : دار الوتاب للط اعة رالن ر رالتوزي   0تفسي  ط
(  كرتررراما إرخررادر وفررا االكتئاكةرررة رحتسررذ زررودة ا ةررراة 0228عرر ب ك حسررا. الررذي     -

ا لل  ةرر    كلةررة الاكةررة ك التعلرة -لردى عةنررة مرر  معل ري ا سررت  ل   ا ررمدتر السرنور الثرراه ع ررر 
 زامعة حلوا   

(  االكتئرررراب لرررردى النسرررراو ا صرررراكات كالسررررراا    كلةررررة العلررررو. 0298درررردررى ك أحررررو. ك  -
 ارتساتةة راالزت اعةة   زامعة داصدر  مركاح رردلة   

( علرررى السررراعة 0297/ 28/ 23( مت التح ةرررل كتررراري   0293منظ رررة الصرررحة العا ةرررة    -

 ( htt p//www.hwo:intarلعنوا   ( م  ا00:22 
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