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الكلمة المفتاحية  :فاعلية الذات
مستخلص البحث :
يعد مرض السرطان من االمراض التي لها تأثير نفسي مدمر على المريض فضالً
عن كونه مرضا حسميا خطيرا  ،فً تزال هذه الكلمة تستحضر مخاوف المالو  ،والهالً
 ،والعذاب  ،والتشوه  ،واالكتئاب  ،كما تؤدي الى الشعور بالقلق والتالوتر بالسسال ة للمالريض
والمحيطين به من االهل  ،فعليه يستدعي هذا المرض الدراسة واالهتمام .
وقد الحظسا ال احثالان ع الر المقالابً التالي جرروهالا مالال ثالًر عشالرأ مالرجأ م الابة
بسالالرطان الثالالدي  ،جن حالالاالتهن السفسالالية ومقالالاومتهن المعسويالالة للمالالرض ومالالد تفالالاعلهن مالالال
مجريالالا الحيالالاأ  ،تختلالالا مالالن حالالالة الالالى جخالالر مالالن حيالالي مالالد تمالالتعهن بفاعليالالة الالالذا جو
شعورهن باالمالل تجالاه الحيالاأ التالي تسالاعدهن علالى مقاومالة المالرض والتجالاوب مالال العالً
جكثر  ،وعدم األنشغال وبشالكل ييالر ط يعالي بالاالمور التالي تحال ا مالن فالاعليتهن وجملهالن فالي
الحياأ .
وتتجلى هسا جهمية فاعلية الذا واالمل ودورهالا فالي بسالاخ شخ الية الفالرد وتطورهالا
وتحقيق جهدافه ب ورأ صحية وسليمة وحماية الذا من المخاطر التي تتعالرض لهالا سالواخ
جكان الالش مش الالكً جو جم الالراض نفس الالية جو رس الالدية وم الالن خ الالًل انعكاس الالا ل الال ف الالي بل الالورأ
االتجاها السليمة نحو الشخ ية وتعزيز عطائها وبقائها متماسكة في ال حة والمرض .
وقد استهدف ال احثان في ال حي الحالي التي التعرف على ما يأتي -:
 -1مستو المتغيرين ( فاعلية الذا  ،االمل ) للعيسة ككل  ،وحسب نوع العً (كيميالاوي
 ،ليزر ) .
 -2دالال الفروق في مستويا فاعلية الذا واألمل وبحسب متغيرا  :الحالة الزورية ،
والمحافظة  ،ونوع العً ( كيمياوي  ،ليزر ) .
 -3معامً االرت اط بين كل من فاعلية الذا واألمل وكل من  :العمالر  ،ومالدأ المالرض ،
ومستويا الدراسة .
يتكون مجتمال ال حي الحالي مالن السسالاخ الم الابا بسالرطان الثالدي مالن مستشالفيا
محافظتي اربيل والسليمانية وال الغ عددهن ( )393م ابة بسرطان الثدي لسسة  2113في
مستشفيا محافظتي اربيل والسليمانية  ،وقد جخذ ال احثة ( )151م ابة كعيسة لل حي .
ولتحقيالق جهالداف ال حالي قالام ال احثالان بأعالداد االداأ األولالى لقيالام األمالل جمالا لقيالام
فاعلية الذا فقد جستخدما مقيام ( العتابي . )2112 ،
وب عالالد التأكالالد مالالن الخ الالائم السالاليكومترية ( صالالدق وث الالا وتميالالز ) للمقياسالاليين تال
تط يقها على عيسة ال حي  ،وتمخضش ال يانا التي عولجش اح ائيا عن الستائج األتية .

.  جرتفاع مستويا كل من ( فاعلية الذا واالمل ) لد العيسة الكلية لل حي-1
ً جن مسالالتو فاعليالالة الالالذا واالمالالل كالالان مسخفضالالا لالالد الم الالابا الخاضالالعا للعالال-2
. الكيمياوي بيسما كانش الستيجة لد الخاضعا للعً بالليزر
 عدم ورود فروق فالي فاعليالة الالذا واألمالل بحسالب الحالالة الزوريالة بيسمالا تهالر علالى-3
. مستو المحافظة فروق في فاعلية الذا حيي كانش جكثر في محافظة جربيل
 تهالالور عًقالالة ارت الالاط بالالين المتغيالالرين وبالالين كالالل مالالن العمالالر ومالالدأ المالالرض ومسالالتويا-4
 حيي كانش العًقة عكسية بين فاعلية الذا واالمل وبالين العمالر ومالد المالرض، الدراسة
. وطردية بين هذين المتغيرين ومستويا الدراسة
وفي ضوخ نتائج ال حي قدم ال احثان مجموعة من التوصيا والمقترحالا ألبحالار
. الحقة
Abstract :
Cancer disease is regarded as one of the diseases that
psychologically have a devastating impact on the patient besides it is
physically dangerous. This word, cancer disease, always conjures up
fears of death, destruction, suffering, disfigurement, and depression.
It also leads to anxiety and stress for the patient and those around
him / her such as family and relatives. Accordingly, it is necessary to
study this disease and take it into consideration.
The researcher, throughout her interviews with thirteen
infected women of breast cancer, has noticed that the psychological
condition and moral resistance against the disease and the extent of
their interaction with the course of life, differ from one case to
another in terms of how they have self-efficacy or their hope
positively towards life, helps them to resist the disease and respond
to the therapy more, as well as not to concern abnormally about the
things that frustrate their efficacy and hope in life.
The importance of self-efficacy and hope are manifested here,
as through their role in developing the individual’s personality and
achieving goals in a healthy, and safe manner and protecting one self
from the risks that she / he encounter whether the problems or illness
are psychological or physical,through their reflections in cneating
healthy trends towards personality and enhance its coherent survival
in health and disease.
.
This affects them physically as well as psychologically. The
importance of studying these combined variables becomes obvious
here for us, particularly among infected women of breast cancer due
to the impact of each of these variables on the patient’s
psychological condition, which affect negatively their health.
In the present study, the researcher aims at identifying the following:

1.
Levels of the two variables: self-efficacy, hope, for the sample
as a whole, and according to the therapy, chemotherapy or
radiotherapy.
2.
Significans of the differences in the levels of self-efficacy,
hope according to: marital status, city.
3- The correlation relation between each of the self-efficacy, hope,
and each of: age, duration of illness, and academic achievement.
The community of the present research consists of the infected
women with breast cancer in the hospitals of Erbil and
Sulaymaniyah provinces who were (397) infected women in 2013.
The researcher has taken (150) infected women as a sample for the
research. In order to achieve the objectives of the research, the
researcher has developed two instruments: the first one for
measuring hope, while for measuring the self-efficacy the researcher
has used Al-Ataby’s Scale (2012). After the confirmation of the
psychometric properties (i.e. validity, reliability and discrimination)
of the two scales, the researcher has applied them on the research
sample and yielded the data that have been treated statistically for
the following results:
1.
The level of self-efficacy and hope was low the women
undergoing chemotherapy while the result was the opposite with that
undergoing radio therapy.
2.
There is no significant difference in the (self-efficacy, hope)
according to marital status, while on the provinces level the selfefficacy was high in erbil.
4- The correlation relationship is negative between self-efficacy
and each of age and illness duration, and is positive between self
efficacy and academic achievement, and is positive between feeling
of guilt and each of age and duration of the illness, and is negative
between feeling of guilt and academic achievement.
Finally, in light of the results the researcher has put forward a set
of recommendations and proposals for further studies
:االطار العام للبحث
:مشكلة البحث
ماتزال كلمة السرطان تستحضر مخاوف المو والعذاب والتشوه واألعتماد على
 وعادأ ما تكون ردأ الفعل،الغير والعجز عن حماية جولئ الذين نعت ره جعزاخ عليسا
 ث،الفورية عسد التشخيم المرضي لد الفرد المتمثلة بعدم الت ديق او االصابة بال دمة
تأتي مرحلة الضيق الحاد والهيا الشديد واالكتئاب الذي قد يسطو على األنهما في

التفكير بالمرض والمو والقلق وفقدان الشهية واالرق وضعا التذكر والتركيز والعجز
عن القيام باالعمال اليومية الحياتية.
وجن موارهة هذا المرض يحتا الى جيمان الفرد بقدراته و مكاناته بشكل جيجابي يسه في
تكوين المعتقدا االيجابية حول الذا وهذه المعتقدا تساعد الفرد على جن يكون جكثر
تفهما لحالته كما يضال لسفسه جهدافا وي ذل الجهد في موارهة ال عاب.
وير ال احثان جن اليأم والشعور بخي ة األمل من جكثر المشكً السفسية خطورأ في
حياأ االنسان ،مما قد يسج عن ل التشاؤم و الكأبة والسظر الى كل روانب الواقال
بسوداوية األمر الذي يسعكس ب ورأ سل ية على العًقا االرتماعية للفرد وعلى جنجازه،
وكذل على السشاطا والفعاليا التى تتطل ها تحديا الحياأ والواقال ،كما تضعا من
قدرأ الفرد على موارهة االمراض.
وجن شعور الفرد باألمل ومعتقداته وجفكاره عن قدراته وجمكاناته والس ل التى تساعده على
الوصول الى طموحاته تساعده على تحقيق جهدافه والتمس بها وموارهته للمحن.
وقد الحظا ال احثان ميدانيا ومن خًل مقابلة جرريش مال ثًر عشرأ مرجأ م ابة
بسرطان الثدي ،جن حاالتهن السفسية ومقاومتهن المعسوية للمرض ومد تفاعلهن مال
مجريا الحياأ ،نما تختلا من حالة لى جخر وبحسب مد ما يتمتعون به من فاعلية
الذا ومد تحليهن باالمل تجاه الحياأ مما يؤثر ل على مقاومة المرض والتجاوب مال
العً .
اهمية البحث والحاجة اليه:
السرطان من جخطر االمراض التى يتعرض لها االنسان في ع رنا هذا ،وهو من
األمراض التى يستع ي عًرها رذريا في جيلب الحاال على الري من المحاوال
المتواصلة من ق ل العلماخ لعًره والتغلب عليه ،فعليه يستدعي هذا المرض الدراستة
واالهتمام والسيما دراسة الجوانب السفسية للم ابين به ،وربما يكون العامل السفسي
السل ي س ا ونتيجة في جن واحد لألصابة بالسرطان فالعوامل السفسية السل ية كاليأم
والكأبة وفقدان الثقة واألمان واألمل وضعا الدافعية والقلق ،تمهد لألصابة بالمرض ،وقد
يسج عن االصابة بالمرض كل تل الحاال السفسية.
ويحتا مرض السرطان الى بذل رهود ك يرأ لمعرفة اس اب االصابة به والعوامل
المساعدأ السفسية والجسدية التى تهيئ الفرد لألصابة به و معرفة العوامل المؤثرأ التى
تزيد المرض او العوامل التي تقلله وتقوي من قدرأ االنسان على مقاومته والتخلم مسه
و ل من خًل موارهته موارهة صحيحة (يان  ،2112 ،ص .)239
ويعد مفهوم فاعلية الذا  Self efficacyمن المفاهي التي حظيش بأهتمام ك ير من ق ل
ال احثين في مجال عل السفس وال حة السفسية ،وهو من جه المفاهي التى تسه في بساخ
شخ ية الفرد وصحته السفسية وتحديد مد قدرته على موارهة المواقا الحياتية المختلفة
والشدائد وال عاب كونها نتارا للقدرأ الشخ ية في انجاز المهام ،وهي من جه
ميكانزما القدرأ الشخ يةفي العمل واالنجاز وال ساخ لد األفراد (ع د الوهاب وشسد،
 ،2111ص .)493
وير باندورا جن فاعلية الذا هي قدرأ الفرد على تسظي وتسفيذ مهاراته المعرفية
والسلوكية واالرتماعية الضرورية لألداخ السارح جو معتقدا الفرد حول قدرته على تسظي
مخططاته ،وان هذه المعتقدا الشخ ية حول فاعلية الذا تعد المفتاح الرئيس للقو
المحركة لسلو الفرد عن فاعليته وتوقعاته وعن مهاراته السلوكية المطلوبة للتفاعل
السارح والكفوخ مال جحدار الحياأ التي يوارهها ).(Bandura,1997, p:22-37

وتقود فاعلية الذا الى رفال مستو المساعة وتحسين جستتراتيجيا التغلب في المرض ا
ورد ان االشخاص الذين يمتلكون فاعلية ا عالية كانوا اكثر قدرأ على تحمل األل  ،واقل
جعتمادا على المسكسا كما انها تساعد في حالة المرض على التمس بأسلوب حياتي
وتعزيز القدرأ على القيام بسلوكيا مؤدية الى الشفاخ ).(Bandura, 1987, p:45
فالتوقعا الخاصة بفاعلية الذا تؤثر بشكل م اشر في انماط السلو بتأثيرها على
مستو االهداف والستارا المتوقعة ،فضً عن حالته السفسية وال حية والجسدية،
وجدرا الفرص المتاحة لتحقيق الطموحا ).(Ross &Gary, 2004, p:22
وتوصلش دراسة "الفرماو "  1991الى ورود فروق دالة بين مسخفضي ومتوسطي
ومرتفعي التوقال لفعالية الذا ل الح المجموعة المرتفعة التوقال في سما السيطرأ
والقدرأ على بلوغ المكانة والحضور االرتماعي وض ا الذا والشعور بالرضا والسعادأ
والمسؤولية والمجاراأ والسضج االرتماعي والتسامح واالنجاز واالستقًل (ال عا ،
 ،2111ص .)5-4
فذوي فاعلية الذا المرتفعة يختارون جنجاز المهما االكثر تحديا ،ل ان االحكام
الخاصة بفاعلية الذا قد حدد جطرها سلفا في الذهن ).(Bandura, 1977, p:79
في حين ورد دراسا اخر ان مسخفضي فاعلية الذا كانوا جقل ميً لألنجاز عسدما
كانوا تحش تأثير الضغوط والفشل وتعوزه روح الم ادرأ واالصرار على االنجاز واكثرا
تعرضا لًكتئاب والقلق عسد تعرضه لل طالة ويستعملون جستراتيجيا دفاعية تشاؤمية
للت دي للهموم التى تس ق المهمة الضايطة.
وترت ا فاعلية الذا باألعتقادا التفاؤلية لد الفرد كونه قادرا على التعامل مال اشكال
مختلفة من الضغوط السفسية فالشخم الذي يؤمن بقدرته على التس ب بحدر معين يكون
قادرا على ادارأ مسار حياته الذ يحدده ب ورأ اتية (الساشئ ،2115 ،ص.)5
وان جدرا الفرد لفاعليته يتعلق بتقييمه لقدرته على تحقيق مستو معين من األنجاز
وعلى التحك باالحدار ،وان التحك بمستو فاعلية الذا يؤثر في ط يعة حل المشكً
وموارهتها والتعامل معها (حسين ،2112 ،ص .)12
فالحالة السفسية الجيدأ للفرد تجعله يميل الى التفكير األيجابي المتفائل ،فاألمل يجعل األفراد
ي ذلون رهدا جك ر ويثابرون للوصول الى الستيجة المطلوبة فهو مؤثر ريد لفاعلية الذا .
وان التفاؤل واألبتها واألمل يمسح االنسان قدرأ على تحقيق الستائج الجيدأ ،وتحمل المهام
الشاقة وجمتً االرادأ والقدرأ على تحفيز الذا لتحقيق االهداف من خًل جعتقاد الفرد
بان االمور البد ان تتحسن (رولمان ،1995 ،ص.)124
فاالمل يوتا الطاقا والفرص ويحدد وسائل السير نحو االهداف بأق ى دررا
الفاعلية ،من خًل بي روح العزم والمثابرأ على بذل الجهد وصوال الى التغلب على
ال عاب.
ويوضح هذا التفاعل والعًقة الدالة بين فاعلية الذا واالمل وتأثير احدهما في االخر من
ارل شحذ وجستسهاض الطاقا ال شرية السفسية وتعزيز السظرأ االيجابية الى الذا وتعزيز
القدرأ على العمل والمثابرأ وموارهة ال عاب والمشكً واالمراض التى يوارهها
ال شر.
وير علماخ السفس اليوم جن الوقش قد حان لظهور عل يسعى الى فه المشاعر االيجابية
لألنسان وبساخ القوأ والفضيلة للوصول الى ما جسماه جرسطو (الحياأ الطي ة) فقرروا جن
يولوا جهتمامه نحو الجوانب االيجابية في السلو مثل السعادأ والحب والتفاؤل واالمل
وااليمان واالبتها والثقة وتقدير الذا والموه ة والكفاخأ والتوكيدية والمهارا

االرتماعية وروانب السلو ال حي وييرها من روانب السلو السوي (ع د الخالق،
 ،2113ص .)583
كذل اشار علماخ ال حة السفسية في دراساته الى جهمية االمل والتفاؤل ل قاخ االنسان
متحررا من المخاطر التى يمكن ان تفت ب حته السفسية والجسدية من خًل األدلة
المتراكمة فهو مفيد ل حة االنسان بشكل عام (.)Schier,&Bridges, 1994, p:106
ويحاول "سكولي" وزمًؤه  Scioli 1997التمييز بين األمل والتفاؤل ا يرون جن االمل
انفعال محاط بخ را الثقة الثابتة ،متأثرا بالقساعا التى تض ا خارريا ،في حين يعد
التفاؤل متغيرج معرفيا يرت ا بقوأ الذا والتحك الداخلي ،ويسظرون الى االمل على جنه من
المتغيرا الوردانية التى تدفال الى الفعل وتؤثر في االفكار والسلو كما يرونه جيضا
تفاوضا حقيقا وجنه جكثر جرت اطا بفكرأ الخداع المورب في حين يرون التفاؤل محاطا
باألدلة وقساعة الفرد بفاعلية الذا  ،ومد قدرته على تحقيق طموحاته بحسب امكانيا
الواقال (خضر ،1999 ،ص.)19
واألمل ربما يتشابه مال التفاؤل من حيي كون كل مسهما نزعة است شار وتوقال الستائج
األيجابية ،اال جن األمل فيه سعي ومجالدأ لتحقيق ياية ،ومن خًل مسارا فأ ا فشل
المسار األصلي تحول عسه الفرد بخطة رديدأ كان قد ت توليدها دون ج جرتكاز على
طريق واحد محقق للهدف كما هو الحال في التفاؤل الذي ربما هو العكاز الذي يستسد اليه
عسد موارهة العق ا التى تحول بين الفرد والهدف ،في حين وي األمل المرتفال يستجون
مسارا جخر ا ا ما فشل المسار االصلي الذي جختاره في ال داية (محمود،2112 ،
ص.)38
فاالمل يتس أ بال حة السفسية والجسمية ويساعد على التجاوب مال العًح الط ي والسفسي
ويزيد من قوأ المساعة وحسن الحال والمزا االيجابي والقدرأ على التعامل مال الوضعيا
ال ع ة من خًل جليا جعادأ تقدير الوضال وحل المشكً وال حي عن المساندأ وجت اع
جسلوب حياأ اكثر صحة يقيه من األمراض ويساعده على الشفاخ (حجازي ،2112 ،ص
.(131
والدع الفعال والمساندأ األرتماعية لمرضى السرطان مه ردا لتحسين حالته وتقوية
مقاومته ومساعته للمرض عن طريق تقدي المساندأ االرتماعية له فقد اتهر دراسة
"الي"  1999 Laiفوائده حيي ورد جن المرضى المتزورين تمكسوا من ال قاخ بدررة
تفوق المرضى من يير المتزورين (تايلور ،2118 ،ص .)822
و جتهر دراسة "كوين"  Queen 1995في مركز السرطان في رامعة بسسلفانيا ان
تحسين نوعية الحياأ للم ابا بسرطان الثدي وبي االمل فيهن له من رديد ساعد الكثير
مسهن على االمتثال للشفاخ بسرعة و ل من خًل شعورهن الدائ باالمل في الحياأ وزيادأ
السشاط لديهن). (Snyder, 1996, p:10
وبين" شسايدر"  Snyder 1994في دراسته الى ان الحياأ وما يرافقها من اهداف انما
يعيشها االفراد وو االمل المرتفال بأسلوب اكثر ايجابية وسعادأ ورضا مقارنة باالفراد و
االمل المسخفض و اصحاب االمل المرتفال يعتسون ب حته اكثر مما يفعله اصحاب االمل
المسخفض ،وانه حري ون على انفسه وحيسما يمرضون ال يستسلمون للمرض وانما
يسلكون شتى الطرق والفرص الستعادأ عافيته وقوته  ،كما لديه تفاؤل حول الحياأ
واحترام الذا ويكونون اكثر سعادأ من ييره ).(Snyder, 2002, p:4
وتتجلى هسا جهمية فاعلية الذا واالمل ودورها في بساخ شخ ية الفرد وتطورها
وتحقيق اهدافه ب ورأ صحية وسليمة وحماية نفسه من المخاطر التي يتعرض لها سواخ

ل على بلورأ
جكانش مشكً او امراض نفسية او رسدية من خًل انعكاسا
االتجاها السليمة نحو الشخ ية وتعزيز عطائها وبقائها متماسكة في ال حة والمرض
وعدم جستسًمه لليأم والملل في حياته ،ومن هسا تت ين اهمية ال حي الحالي حيي جن
المشقة السفسية والجسمية الشديدأ التي يوارهها مرضى السرطان مسذ بدخ االعراض
بالظهور ومرورا بتشخي ها ،ووصوال الى مرحلة العً بأشكاله المختلفة العضوية او
الكيميائية او الليزرية او الجراحية ،االمر الذي يستحق االهتمام ال حثي في كافة المجاال
السفسية واالرتماعية والط ية لهذا المرض.
أهداف البحث :يهدف ال احثان في بح ثهما الحالي الى التعرف على ما ياتي:
 -1مستو ( فاعلية الذا  ،االمل) حسب نوع العً ( كيمياوي ،ليزر).
 -2دالال الفروق في مستو فاعلية الذا واألمل بحسب متغيرا  :الحالة الزورية،
والمحافظة.
 -4معامً االرت اط بين متغيري ال حي وكل من  :العمر ،ومدأ المرض ،والتح يل
الدراسي.
حدود البحث :يشمل ال حي الحالي الم ابا بمرض سرطان الثدي والراقدا في
المستشفيا الواقعة في مراكز محافظتى اربيل والسليمانية للعام .2113- 2112
تحديد المصطلحات:
( )0فاعلية الذات Self Efficacy
عرفها سايزر واخرون ( : )Sayers 1987بأنها مجموعة من التوقعا العامة

التي يمتلكها الشخم ،والتي تقوم على الخ رأ الماضية وتؤثر في توقعا السجاح في
المواقا الجديدأ ).(Sayers, 1987, p:2
وكذل عرفها ( 1989باندورا):على جنها جحكام األفراد بشأن قدراته  ،لتسظي

وانجاز األعمال التى تتطلب تحقيق وانجاز جنواع واضحة من األداخ ( Bandura ,1989,
.)p: 45
عرفها مادوكس( :)Maddux 1998بأنها ايمان الفرد بقابلياته العامة على عمل

االشياخ التي ستوصله الى ما يريده في الحياأ (.)Maddux, 1998, p:203
التعريف النظري لمتغير فاعلية الذات :فيقوم على نظرية فاعلية الذا العامة "ل اندورا"
( )Bandura 1989فيت ت سي تعريا .Bandura 1989
التعريف االجرائي لفاعلية الذات :فهي الدررة الكلية التي تح ل عليها المفحوصة

من الم ابا بسرطان الثدي على مقيام فاعلية الذا والمستخدم للدراسة الحالية.
( )4االمل Hope
عرفه ستوتًند ( :)Stotland 1969بأنه تورها الفرد كونها هدفا او ري ة

يستطيال من خًلها تحقيق ري اته واش اع حاراته ).(Stotland, 1969, p:178
عرفه الزاروم ( :)Lazarus 1999بأنه حالة معرفية يوره فيها الفرد تفكيره

نحو االهداف المستق لية ويمكن الوصول الى ايجاد الحلول المساس ة لها لتغيير السلو يير
المريوب ف ه بسلو افضل مسه ).(Lazarus, 1999, p:18
عرفه شسايدر( :)Snyder 2000بأنه ادرا معرفي يعتقد انه يعزز ويقوي قدرأ

الفرد واداخه للوصول الى يايته وهذه القدرأ هي ان ي م الفرد على توريه هدفه وكيفية
تسظي الس ل لتغيير افكاره والح ول على ري اته (.(Snyder, et.al. 2000, p:200

التعريف النظري لمتغير األمل :فيقوم على نظرية شسايدر فيت ت سي تعريا

"شسايدر" .2000
التعريف االجرائي لألمل :الدررة التى تح ل عليها المستجي ة من الم ابا

بسرطان الثدي من خًل ارابتها على مقيام االمل المعد لهذا الغرض من ق ل ال احثين.
االطار النظرى والدراسات السابقة:
يتساول ال حي الحالي متغيرين رئيسيين وهما ( فاعلية الذا واألمل) مما يتطلب الغوص
في يمارها من حيي التسظير والدراسا السابقة التى بحثش فيها ويت عرضها بشكل
متفاعل.
أوال :فاعلية الذات :نظرية  Banduraفي فاعلية الذات:
جشار "باندورا"  Banduraجول مرأ الى مفهوم فاعلية الذا في كتابه الموسوم
بـ(نظرية التعل االرتماعي) ال ادر عام  1933وهو مجهود جستمر عشرين عاما في
دراسة هذا المتغير الذي تضمن دراسة جه الجوانب التط يقية لهذه السظرية.
جوضح "باندورا" فى بداية الستيسا من القرن العشرين في نظريته الخاصة بفاعلية الذا ،
جن السام يمكن ان يتعلموا بمًحظة جفعال وعواقب سلو األخرين ،فقد بيسش نظرية
"باندورا" في التعل األرتماعي جهمية المًحظة ،والسمذرة ،والتعزيز ال ديلي ،وبمرور
الزمن جشتملش تغيرا "باندورا" للتعل على مزيد من األهتمام بالعوامل المعرفية مثل
التوقعا واألعتقادا فضً عن التأثيرا األرتماعية للسما وجطلق على مسظوره
الحديي (السظرية المعرفية االرتماعية).
وللسظرية المعرفية األرتماعية خمسة جبعاد تساعد على تحليل ت اين سلو األفراد في
مواقا متشابهة هذه األبعاد هي (الترميز  ،Symbolizingوالتروي ،Forethought
والتعل ال ديل  ،Vicarious Leariningوض ا الذا  ،Self Controlوفاعلية الذا
.) Woofolk, 1998, p:725))Self Efficacy
وير "باندورا" ان فاعلية الذا من المفاهي التى تت وج بمركز رئيسي في تحديد القوأ
األنسانية وتفسيرها ،ويفيد جن فاعلية الذا التى تتضمن سلو الم ادرأ والمثابرأ لد الفرد
تعتمد على جحكام الفرد وتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكية ،ومد كفايتها للتعامل بسجاح
مال تحديا ال يئة والظروف المحيطة ،فهي تؤثر في الحدر من خًل عمليا دافعية
معرفية وردانية ،وتعد بعض هذه العمليا مثل األثارأ العاطفية وجنماط التفكير ا اهمية
خاصة في حد اتها وليس فقا كمؤثرا عارضة في األحدار .(Bandura, 1988, p:
)3
جنطلق "باندورا" في تسظيره لفاعلية الذا من جعتقاده بأن التأثير المرت ا بالمثيرا يأتي
من الداللة التى تعطيها الفاعلية التس ؤية  Predictive efficacyللفرد وليس من كون هذه
المثيرا مرت طة على نحو جلي باالستجابا  ،وقد نظر "باندورا" لفاعلية الذا على جنها
جحكام الفرد عن جدائه للسلو في مواقا تتس بالغموض جو ا مًمح ضايطة ،وتسعكس
هذه التوقعا في اختيار الفرد لألنشطة المتضمسة في األداخ والمجهود الم ذول والمثابرأ
وموارهة الم اعب التي من الممكن جن يتعرض لها ).)Pajares, 1996, p:546
وهذا ما توصلش اليه دراسة "سترليسكس"  Streineks 2003التى جستهدفش تقيي العًقة
بين المفاهي الذاتية لمجال معين لد الطل ة ومعتقدا فاعلية الذا للمعلمين ،ط قش على
( )149معلما ومعلمة ،وجتهر الستائج جن فاعلية الذا العالية تساعد على مسح الفرد قوأ
تس ؤية لألحدار المختلفة التى يمر بها ).)Pajares, 1996, p:546

وير "باندورا" جن قدرأ الفرد على تحقيق األعمال المختلفة المطلوبة مسه عسد التعامل مال
المواقا المستق لية ومعرفة العًقة بين األحكام الفردية والسلو التابال لها والساتج عسها
تعد محددا السلو لد الفرد في المواقا المستق لية ).)Bandura, 1977, p:191
ويختلا جداخ االفراد عادأ ت عا لل ورأ التى يطورها هؤالخ عن جدائه في جوقا سابقة
وان هذا األختًف يعتمد على المعتقدا واألفكار التى يحملها االفراد عن جنفسه والتى
تطور لديه في جثساخ هذا االختًف لتل المهما التى يؤدونها بسجاح ،فمن يطور ثقة
عالية بسفسه يطور جساليب استغًل طاقاته بطريقة فاعلة ،وترت ا فاعلية الذا بخ را
السجاح وتوقعه في كل ما يمر به الفرد من خ را جكاديمية وتعليمية وتح يلية وجرتماعية
ومهسية (ع ام ،2119 ،ص.)231
وهذا ما توصلش اليه كل من دراسة "  1981 "Schunbالتى هدفش الى التعرف على
العًقة بين فاعلية الذا واألنجاز االكاديمي ،لد عيسة من المدارم االبتدائية ال الغ
عدده ( ،) 52وبعد جن خضعش العيسة الى ل رنامج تدري ي جتهر الستائج زيادأ مستو
االنجاز الدراسي مال زيادأ فاعلية الذا ودراسة "ليسش"  Lent 1984وزمًئه هدفش الى
ال تعرف على العًقة بين فاعلية الذا والمثابرأ والسجاح في الدراسة الجامعية ،لد عيسة
من طل ة كلية العلوم والهسدسة.
و دراسة " 2003 "Dianeوالتى هدفش الى التعرف على العًقة بين فاعلية الذا
االكاديمية والعمر والجسس واالنجاز االكاديمي ،جرريش على طًب كلية العلوم ال الغ
عدده ( ،) 212واتهر الستائج ورود عًقة ايجابية بين االنجاز االكاديمي وفاعلية
الذا والتورد فروق على صعيد العمر والجسس ،ودراسة "الحربي"  2112هدفش الى
التعرف على العًقة بين التح يل الدراسي وكل من فاعلية الذا العامة واالكاديمية
واتجاه الض ا ،التى جرريش على ) )493من طل ة الجامعة وبيسش الستائج ورود عًقة
جيجابية بين دافال االنجاز االكاديمي وفاعلية الذا واتجاه الض ا (الشعراو  ،2111 ،ص
.)Diane, 2003, p:56) )2
و جن فاعلية الذا تشير الى السيطرأ على السشاط الشخ ي للفرد وقوته فالشخم الذي
يؤمن بقدرته على التس ب بحدر معين يكون قادرا على جدارأ مسار حياته ،الذي يحدده
ب ورأ اتية وبسشاط اك ر في المواقا المختلفة ،وليسش فاعلية الذا مجرد مشاعر
عامة ،ولكسها جعتقاد من رانب الفرد لذاته عما يستطيال القيام به ،ويعكس هذا االعتقاد قوأ
الفرد و قدرته على التعامل مال ضغوط الحياأ بتر ٍو وبالساتج يزيد من سعادأ الفرد وتفاؤله
في الحياأ وجحترامه لسفسه ولقدراته وتقديره لذاته ).)Devins, 1982, p: 241
ولقد ميز "باندورا"  0711بين ثالثة أبعاد لفاعلية الذات وهي :
 -0مقدار الفاعلية  :Magnitudeويعسي به مستو قوأ الدافال لد الفرد لألداخ في
المجاال والمواقا المختلفة وقوأ االعتقاد بالفاعلية في موارهة المشكً والضغا
السفسي والقلق.
 -4العمومية  :Generslityوالعمومية هي جنتقال توقعا الفاعلية الى مواقا مشابهة،
فاألفراد يال ا ما يعممون جحساسه بالفاعلية في المواقا المشابهة للمواقا التى يتعرضون
لها وي ين "باندورا" جن العمومية تتحدد من خًل مجاال األنشطة المتسعة في مقابل
المجاال المحددأ.
 -3القوة  :Strengthبين "باندورا" جن قوأ الشعور بفاعلية الذا تع ر عن المثابرأ
العالية والقدرأ المرتفعة التى تمكن من جختيار األنشطة التى تؤدي الى السجاح ،كما جنه في

حالة التسظي الذاتي للفاعلية فان السام سوف يحكمون على ثقته في انه يمكسه جداخ
السشاط بشكل مسظ في خًل فترا زمسية ،وان القوأ تتحدد في ضوخ خ رأ الفرد ومد
مًئمتها للموقا ،وان الفرد الذي يمتل توقعا مرتفعة يمكسه المثابرأ في العمل ،ويؤكد
على جن قوأ توقعا فاعلية الذا تتحدد في ضوخ خ رأ الفرد ومد مًئمتها
للموقا ).(Banadur,1997, p:298
وركز نظرية "باندورا" في فاعلية الذا على عًقة ال يئة بسلو الفرد وجن ل
يعكس جعتقاد الفرد بقدرته على السيطرأ على بيئته التى تتداخل العوامل األرتماعية فيها
بدررة ك يرأ ،فالسلو االنساني على وفق نظرية "باندورا"  Banduraيتحدد ت ادليا
بتفاعل ثًثة مؤثرا هي :العوامل الذاتية  Personal Factorsوالعوامل السلوكية
والعوامل ال يئية وجطلق على هذه المؤثرا نمو الحتمية الت ادلية ( Bandura, 1989,
.)p: 729
وهذا ما جث ته دراسة "المشيخي"  2119التى هدفش الى التعرف على العًقة بين قلق
المستق ل وفاعلية الذا ومستو الطموح ،لد طل ة الجامعة ،وجتهر ورود عًقة
جيجابية دالة بين فاعلية الذا ومستو الطموح والذكاخ االنفعالي (المشيخي،2119 ،
ص.)2
ويشير "باندورا"  Banduraالى ورود نوعين من التوقعا يرت طان بسظرية فاعلية
الذا  ،لكل مسهما تأثيراته القوية على السلو  ،وهما التوقعا الخاصة بالستائج والتوقعا
الخاصة بفاعلية الذا  ،فالسوع األول وهو التوقعا الخاصة بالستائج يعسي االعتقاد بأن
الستائج يمكن جن تستج من االنضمام في سلو محدد وتظهر العًقة بوضوح بين توقعا
الستائج وتحديد السلو المساسب للقيام بمهمة معيسة .جما فيما يتعلق بالتوقعا الخاصة
بفاعلية الذا وهي السوع الثاني من التوقعا فإنها تتعلق بإدرا الفرد بقدرته على القيام
بأداخ سلو محدد).)Pajares, 1996, p:149
وهذا ما توصلش اليه دراسة "الع دلي"  2119من ان توقعا فاعلية الذا هي
ح يلة دمج م ادر المعلوما المتسوعة المتعلقة بقدرا االفراد ،وتسظي سلوكه
االختياري ،وتحديد الجهد الم ذول الًزم لهذه القدرا (الع دلي ،2119 ،ص.)42
ثانيا :االمل /نظرية شنايدر :Snayder theory of Hope
يشير"شسايدر"  2112الى جن جصول هذه السظرية تررال الى مست ا عقد الثمانيسا
عسدما كان مسشغً ب ياية الم ادئ األساسية لسظرية األمل ،وجرراخ جبحار حول كيفية
جعطاخ السام ت ريرا عسدما يكون هسا خطأ جو جداخ ضعيا في جعماله  ،ولقد جخذ
بتوريه "هايدر" ألرراخ مقابلة مال السام عن عمليا التفكير ،و في عام  1983طلب من
مجموعة األفراد في المرحلة األولى جن ي فوا جهدافه لذل اليوم ،وفي المرحلة الثانية
رعل حديي االفراد يدور حول مد القدرأ على جستخدام دوافعه في السير في هذه
الممرا ).(Snyder ,2002 ,p: 262
في عام  1991جقترح "شسايدر" نمو را معرفيا لألمل والذي يركز على بلوغ الهدف
خًفا للسظريا السابقة ،ول يركز هذا السمو على ما هو مأمول فحسب وجنما ركز على
التحفيز والتخطيا والضروريا لتحقيق االهداف على وره التحديد (Snayder, 1994
).,p: 188
ويشير مكون القوأ  Agencyالى التحديد وااللتزام اللذين يساعدان على التحر خطوأ
واحدأ تجاه الهدف ،وتعد القوأ الحالة الدافعة لألمل ،وتع ر عسها مجموعة معرفية تتكون

من ورود جهداف مهمة ،ويمكن القول بأنها الشروع في العمل والمحافظة على االتجاه
ل لوغ الهدف ،بيسما مكون الس ل  Pathwaysيشير الى قدرأ الفرد المت ورأ للعثور على
واحد جو جكثر من الس ل األكثر فعالية للوصول الى األهداف ،ومد قدرأ الفرد على وضال
خطا بديلة عسد ورود العق ا بهدف الوصول الى الطريق المؤدي الى الهدف
(.(Snayder, 1994 ,p: 201
وقد الحظ "شسايدر" جن بعدي األمل جكثر شيوعا ،وجن كً من القدرأ والس ل ضروريان
لتحقيق األمل ،ولذل فقد جقترح "شسايدر" نمو األمل بها جبعاد معرفية متعددأ وجكد على
األبتعاد عن المفاهي ا ال عد الواحد ،وير كل من "شسايدر" وجخرون  2112جن القدرأ
ع ارأ عن الت ور العملي وطرق توريه الهدف ،والتأكيد السظري ير جن كً من القوأ
والس ل تعد من العساصر الضرورية لتط يق األمل ،وتعسي جن القدرأ والس ل يس غي على
حد سواخ جن تقدم مساهما فريدأ في التس ؤ الخارري على القدرأ على الوصول الى الهدف
وتحقيق الهدف (القاس  ،2111،ص .)21
قدم "شسايدر"  1994في نظريته ت ورا حول بعض المفاهي ومسها (األمل ،والحب،
والتفاؤل) فاالمل يع ر عن ثقة الفرد بسفسه ،والحب يوره الفرد نحو مستق له ،والتفاؤل
يعطي القدرأ والدع المعسو حول حياأ الفرد ،معسى ل كيفية جستخدام هذه المفاهي من
الساحية العقلية وبرمجتها للوصول الى األهداف الواقعية األيجابية وتط يقها في الحياأ،
فاألمل يدفال الفرد لتحقيق ري ا جيجابية مساس ة ويزرع روح التفاؤل والحب لد بسي
ال شر وهذا بدوره يساعد على زيادأ الرضا عن الحياأ ).(Snyder, 1994, , p:48
ودراسة "ع د الخالق"  2114جرراها بهدف التعرف على العًقة بين االمل والرضا عن
الحياأ ومد تأثير بعض الخ ائم الديمويرافيية مثل العمر والحالة االرتماعية ،لد
فئا مختلفة من المجتمال ،وبيسش جن االمل يرت ا بعًقة مور ة مال الرضا عن الحياأ وانه
مس ئ بورود الرضا عن الحياأ ج جنه كلما كان االمل مرتفعا جرتفال مستو الرضا عن
الحياأ وبيسش ورود فروق حسب المراحل العمرية فاألمل كان جقل للفئة العمرية األك ر
وجعلى لد الفئة العمرية األقل ج انه يقل مال زيادأ العمر ( ع د الخالق،2114 ،
ص.)183
وير شسايدر جن األمل والتفاؤل هو كل ما يقوم به األنسان للوصول الى الهدف والستيجة
ال الحة له ،وكلما كان جيمان الشخم بقدراته عالية جستطاع موارهة صعوبا الحياأ من
الساحية ال حية السفسية والجسمية والمهسية واألسرية والزورية وانه في حالة المرض
تضعا مشاعر االمل والتفاؤل ونحن يجب بقوأ جرادتسا اعادتها ويرسها في شخ يتسا
وهذا ما بيسته وبيسش دراسة "بركا "  2112التي هدفش الى التعرف على الفروق بين
الم ابين بالسرطان ويير الم ابين في مستو التفاؤل والتشاؤم والكأبة وقلق المو
واالتزان االنفعالي واالنطواخ واالن ساط ،حيي جرريش على عيسة قوامها ( )92م اب
وصابة ،وبيسش الدراسة جن الم ابين جكثر تشاؤما وقلقا واكتئابا من يير الم ابين( ،
بركا  ،2112 ،ص.)5
وكذل دراسة "شسايدر  "2112التى هدفش الى التعرف على العًقة بين األمل
والسجاح األكاديمي ،لد ) )881من طل ة الجامعة االمريكية وت ين ورود عًقة جيجابية بين
األمل واألداخ األكاديمي الجيد ،ودراسة "راند" Rand 2119هدفش التعرف على العًقة
بين األمل والتفاؤل واألداخ األكاديمي ،لد ) (345من طل ة الجامعة حيي تهر جرت اط
جيجابي بين األمل والتفاؤل واألنجاز األكاديمي الحالي والسابق لًهدافة ( المعمرية
 ،2111،ص.)11

أجراءات البحث ومنهجيته:

أوالً :مجتمععا البحععث :يتكالالون مجتمالالال ال حالالي مالالن السسالالاخ الم الالابا بسالالرطان الثالالدي مالالن
مستشالالفيا محالالافظتى اربيالالل والسالالليمانية وال الالالغ عالالددهن ( )393م الالابة وكمالالا هالالو م الالين
بالجدول (.)1
جدول ()0
جميا النساء المصابات بسرطان الثدي في مستشفيات اربيل والسليمانية
عدد
المحافظة المستشفى
الم ابا
اربيل

رزكار

150

نانةكةلى

87

هيوا
مركز
الليزر

95

السليمانية
المجموع

65
397

ثانيععا :عينععة البحععث  :نظالالرا ل الالعوبة رؤيالالة الم الالابا بهالالذا المالالرض فضالالً عالالن مراعالالاأ
حالالالتهن ال الالحية ،فقالالد عمالالد ال احثالالان الالالى اختيالالار العيسالاله بطريقالالة ق الالدية ووزعالالش عليهالالا
االستمارا الخاصة بمقيام فاعلية الذا ومقيام االمل كما هو م ين في ردول (.)2
ردول ()2
توزيا افراد العينة
عدد جفراد
العيسة
السس ة
المحافظة المستشفى
اربيل

السليمانية

رزكار
نانةكةلى
هيوا
مركز
الليزر

33.97%

37.50%

79

71

ثالثعععاً :ادوات البحعععث :أوالً :مقيعععاا فاعليعععة العععذات :لغ الالرض قي الالام فاعلي الالة ال الالذا ل الالد
الم ابا بسرطان الثدي بإقلي كردستان ،ت سى ال احثان مقيام (العتابي )2112 ،المط ق
علالالى طل الالة الجامعالالة والالالذي يقالاليس فاعليالالة الالالذا العامالالة ،علمالالا جن "العتالالابي" ت سالالى نظريالالة
"باندورا"  1989لفاعلية الذا ولكون توقعا فاعلية الذا العامة هي معرفيا  ،اي تقال
ضمن مجال واحد هو المجال المعرفي.

ثانيعاً :أعععداد مقيععاا االمععل  :تحديععد مجععاالت المقيعاا :أعتمععد الباحثععان فععي أعععداد فقععرات
مقياا االمل على ما يأتي-:
 -1نظرية شسايدر  2112لًمل باعت ارها السظرية المت اأ والمعتمالدأ والمكونالة مالن مجالالين
هما القوأ وتوليد الس ل -2.نتائج االست يان االستطًعي المفتوح الالى عيسالة عشالوائية ()11
م ابة.
صدق األداتين :تحقق ال دق الظاهري لمقيام فاعلية الذا واالمل من خًل عرض
فقرا المقيام على مجموعة من المحكمين والخ راخ المخت ين في عل السفس ملحق ()1
وال الغ عددها ( )18فقرأ ملحق ( )2للحك على مد صًحيتها في قيام ما وضعش من
جرله.
وبمورب هذه االرراخا كانش الستيجة ان الخ راخ است قوا فقرا مقيام فاعليالة الالذا
كافة وبسس ة ( )%.111مال تغير ال دائل الخاصة لمقيام فاعلية الالذا الالى (يال الا ،جحيانالا،
نالالادرا) بالالدال مالالن (دائمالالا ،يال الالا ،احيانالالا ،نالالادرا  ،ابالالدا) لتوحيالالدها مالالال بالالدائل مقيالالام االمالالل
ولمًئمتها لعيسة ال حي بأعت ارها عيسالة مريضالة ملحالق ) ،)3جمالا مقيالام االمالل ملحالق ()4
كانالالش الستيجالالة ان الخ الالراخ اسالالت قوا فقالالرا المقيالالام ماعالالدا فقالالرأ ( )11حالالذفش بسسال ة %91
ملحق (.)5
صدق الترجمة لمقياا فاعلية الذات واالمل  :تمش تررمة المقياسين من اللغة العربية الى
اللغة الكردية من ق ل مختم يجيد اللغتيين ومالن ثال جعيالد تررمالة المقياسالين مالن الكرديالة
الى العربية من ق ل مخالتم جخالر يجيالد اللغتيالين ومالن ثال قالورن الس الان العربيالان االصاللي
والمتالالرر مالالن ق الالل خ الالراخ عل ال الالالسفس واللغالالة العربيالالة ملحالالق ( )2وتهالالر بالالأن مضالالامين
الفقرا في الس ين متقاربة وبذل ت التحقق من صدق تررمة المقياسيين .ملحق (.)3
مؤشرات الثبات لمقياا فاعلية الذات واالمل :طريقة التجزئة النصفية واالتساق الداخلي
 :اشار "سي رمان وبراون"  1972الى انه يمكن التس ؤ بمعامل ث ا جي اخت ار ا ا علمسا
معامل ث ا ن فه او رزخ مسه(السيد ،1931 ،ص.)521
وبتط يق معادلة سي رمان -بروان اص ح معامل الث ا الكلى لمقيام فاعلية الذا بطريقة
التجزئة الس فية ( ) 0.70وهذا مؤشر على ان معامل الث ا ريد ،جما مقيام االمل فقد ت
جستخرا الث ا بطريقة (االتساق الداخلي) والتي يت من خًلها التعرف على المد الذي
تقيس فيه فقرا االخت ار الخاصية اتها .وكان الث ا بهذه الطريقة لمقيام االمل ()1732
وهو ث ا ريد ويشير الى امتً المقيام قدرا من التجانس الداخلي.
اعادة االختبار :وهي جعادأ تط يق االخت الار نفساله علالى المجموعالة نفسالها مالن االفالراد بعالد
فتالالرأ زمسيالالة معيسالالة ،ومالالن ث ال يحسالالب معامالالل االرت الالاط ب الين الالالدررا التالالى تح الالل عليهالالا
مجموعة االفراد نفسها وعلى التط يالق االول والثالاني لًخت الار نفساله (ع الام ،1992 ،ص
.)23
وكالالان معامالالل الث الالا لمقيالالام فاعليالالة الالالذا ( )1788جمالالا مقيالالام االمالالل بلالالغ معامالالل الث الالا
( )1795مما يشير الى ان مقياسي ال حي ريد الث ا وصالح للتط يق في صورته السهائية.
صدق البناء لمقياا فاعلية الذات :ويق د ب دق ال ساخ الدررالة التالي يقاليس فيهالا المقيالام
بسالالاخ نظريالالا او سالالمة معيسالالة وت الالين جن صالالدق ال سالالاخ يتطلالالب تراكمالالا تالالدريجيا للمعلومالالا مالالن
م ادر متسوعة ،وجنه قد ورالد االنت الاه الالى دور السظريالة السفسالية فالي بسالاخ االخت الار ،وعلالى
الحارالالة ل الالياية فرضالاليا يمكالالن اث اتهالالا جو دحضالالها فالالي عمليالالة التحقالالق مالالن ال الالدق (
) .Anstasi, 1976,p: 15

وعلى وفق هذه المحددا قام ال احثالان ب الياية فرضالية واحالدأ ،ثال التحقالق مسهالا ،علالى
صدق بساخ المقيام الحالي ،وكما يأتى( :ان ذوات االمل العالي يتفوقن بفاعلية الذات علعى
ذوات االمععل الععواط ) وبيسالالش الستيجالالة صالالحة فرضالالية ال احثالالان فالالي جن وا االمالالل العالالالي
يتفالالوقن عالالن وا االمالالل الالالواطئ فالالي فاعليالالة الالالذا عسالالد مسالالتو داللالالة  0.05رالالدول ()3
يوضح ل .
جدول ()3
يوضح نتائج اختبار الفرضيات الخاصة بمقياا فاعلية الذات للتحقق من صدق البناء
المجموعا

المتوسا الت اين

العيسية

العليا لًمل

19.89 45.65

38

الدنيا لًمل

12.53 32.25

38

الجدولية
المحسوبةT
T
13.92

1.98

دررة
الحرية

الستيجة

74

داله

صدق البنعاء لمقيعاا االمعل :يعالد التحليالل العالاملي معلمالا مالن معالال صالدق ال سالاخ ومالن
جهمها للكشا عن التجانس الداخلي للمقيام ).(Allen & Yen, 1979, P: 111
اتهالالر التحليالالل ورالالود عامالالل واحالالد تتشالال ال عليالاله ( )15فقالالرأ فقالالا ،لي الال ح المقيالالام فالالي
صالالاليغته السهائيالالالة مكونالالالا مالالالن ( )15فقالالالرأ علمالالالا ان الفقالالالرأ تعالالالد مشالالال عة ا ا كالالالان معامالالالل
ارت اطه الالا اك الالر او يسالالالاوي ( ،)1731فس الالر العامالالالل عل الالى وفالالالق المع الالايير ا التشالالال ال
( )1731فم الالا ف الالوق بحس الالب معي الالار كلف الالورد ) (Guilford, 1954, P: 500ملح الالق
(.)8
االجعععراءات االحصعععائية لتحليعععل الفقعععرات لمقيعععاا االمعععل  :تعتم الالد ر الالودأ االخت الالار ال الالى
اق الالالالالالالالالالالالالالالالالى حالالالالالالالالالالالالالالالالالد علالالالالالالالالالالالالالالالالالى الفقالالالالالالالالالالالالالالالالالرا التالالالالالالالالالالالالالالالالالي يتالالالالالالالالالالالالالالالالالألا مسهالالالالالالالالالالالالالالالالالا،
فمالالالن الضالالالروري فالالالي احسالالالن التط يقالالالا تحليالالالل كالالالل فقالالالرأ مالالالن الفقالالالرا  ،ألبقالالالاخ تلالالال
الفقرا التي تًئ الغايا واالسس المسطقية التي بسيش من ارلها االداأ.
اسلوب المجموعتين المتطعرفتين :تخت الر فالي هالذا االساللوب مجموعتالان متطرفتالان

من االفراد بساخ على الدررا الكلية التى ح لوا عليها في المقيام ،و تحليل كل فقرأ مالن
فقالالرا المقيالالام ،وقالالد اتهالالر نتيجالالة التحلي الل االح الالائي جن فقالالرا مقيالالام األمالالل كانالالش
رميعها مميزأ عسد مستو داللة ( )1715حيي بلغش القيمة التائية الجدولية 1.96والجدول
( )4يوضالالح المتوسالالا واالنحالالراف المعيالالاري للمجمالالوعتين العليالالا والالالدنيا ،ويوضالالح القيمالالة
التائية المستخررة.
جدول ()4
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية للمجموعة ( )%41العليا والدنيا
لفقرات مقياا االمل
المجموعة الدنيا ()41
المجموعة العليا ()41
القيمة
رق
االنحراف
الوسا
االنحراف
الوسا
التائية
الفقرأ
المعيار
الحسابى
المعيار
الحسابى
19.07
0.40
1.80
0.0
3.00
1
4.20
0.44
1.72
0.26
2.07
2
8.66
0.48
1.34
0.28
2.17
3

4
5
6

3.00
3.00
2.51

0.00
0.00
0.5

1.85
1.90
1.46

0.30
0.30
0.50

20.51
23.39
9.39

7

3.00

0.00

1.76

0.42

18.32

8

3.05

0.00

1.27

0.48

21.45

9

3.00

0.00

1.54

0.50

18.56

10

3.00

0.00

1.49

0.50

19.13

11

3.00

0.00

1.46

0.50

19.48

12

3.00

0.00

1.32

0.47

22.87

13

3.00

0.00

1.27

0.44

18.10

14

3.00

0.00

1.55

0.50

18.20

3.00

0.00

1.29

0.46

23.72

15
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياا :تعالد هالذه الطريقالة مالن اكثالر الطرائالق

استخداما في تحليل فقرا االخت ارا والمقاييس السفسية ،و ل لما تت ا به هذه الطريقة
من تحديالد لمالد تجالانس فقالرا المقيالام فالي قيالام الظالاهرأ الساللوكية (االلوسالي،2111 ،
ص.)144
وفي هذا المضالمار اشالار "انسالتازي"  Anastasi1988الالى ان ارت الاط دررالة كالل فقالرأ
من فقرا المقيام بمح خارري او مح داخلي يكالون مؤشالرا ل الدقها وعسالدما ال يتالوفر
مح خارري يستخدم عادأ مح داخلي وافضل محال داخلالي هالو دررالة المفحالوص الكليالة
على المقيام الذي يط ق عليه (.(Anastasi, 1988, p:56
الجدول ()5
معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية والقيم التائية لداللة معامل ارتباط
مقياا األمل
معامل
القيمة التائية
االرت اط
6.742
0.7388
1
6.274
0.6002
2
5.819
0.5514
3
8.819
0.7413
4
6.738
0.7649
5
7.456
0.6449
2
4.932
0.3952
3

8
9
11
11
12
13
14
15

0.7475
0.806
0.8717
0.8712
0.853
0.7703
0.4431
0.824

7.454
12.02
7.945
7.212
10.03
6.738
3.881
9.232

وقععد تراوحععا معععامالت االرتبععاط مععا بععين ( )13.1-1337وهععي ذات داللععة ئحصععائية عنععد
مقارنتهععا بالقيمععة الجدوليععة البالغععة ( )1.96عنععد مسععتوى داللععة ( )1315ودرجععة حريععة
(.)047
رابعععا :تطبيععق االداتععين  :تال تط يالالق االداتالالين علالالى عيسالالة ال حالالي بتالالاري  2113/2/1لغايالالة
 2113/5/1علما جن ال ورأ السهائية للمقياسين مشار اليها في ملحق (.)3
رابعا ً  :الوسائل االحصائية -1:معامل جرت اط بيرسون  -2معادلة س يرمان -براون
 -3معامل الفا للث ا  -4االخت ار التائي لعيسة واحد وعيستين مستقلتين.
عرض النتائج وتفسيرها:

الهدف األول :مستو (فاعلية الذا ،االمل) بحسب نوع العً (كيمياوي ،ليزر).
جدول ()6
دالالت الفروق بين االوساط الحسابية والفرضية للمتغيرات الثالثة بحسب نوعي
الـــــــعالج (كيمياوي  ،ليزرى)
المتغيرا

نوع العً

العيسة

الوسا
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسا
الفرضي

القيمة
المحسوبة

دررة
الحرية

االمل
ليزر

مستو
الداللة

كيمياو

قيمة t
الجدولية

ليزر

الستيجة

فاعلية
الذا

كيمياو

79

4.179 33.19

36

5.977

78

0.05

1.98

دالة

71

4.248 45.61

36

19.055

71

0.05

1.98

دالة

79

4.129 27.52

30

5.341

78

0.05

1.98

دالة

71

3.054 39.62

30

26.544

71

0.05

1.98

دالة

يشير ردول ( )2الى ان االوساط الحسابية لمتغيري فاعلية الذا واألمل لعيسة العً
الكيمياوي هي جقل من االوساط الفرضية وهذه الفروق دالة عسد مستو داللة  0.05حيي
جن القيمة التائية المحسوبة ( )5.977لفاعلية الذا و( )5.341لألمل جعلى من القيمة التائية
الجدولية ( )1.98وهذا يشير الى انخفاض مستو فاعلية الذا واالمل لد رماعة العً
الكيمياوي وجرتفاعه لد رماعة العً الليزري ،بأعت ار جن العً لليزري في المرحلة
االخيرأ من العً وان الخطر قد زال عن المريض بعدما عانى مسه في مرحلة العً

الكيمياوي وهي المرحلة االولى واالكثر صعوبة عليه واثار العً يكون اقو وقعا على
رسمه ومقاومته ،وتأتى هذه الستيجة مطابقة للدراسا السابقة ،ومسها دراسة "صالح"
 2113التى بيسش ضعا االمل واالتجاه نحو المستق ل عسد االصابة باالمراض الخطيرأ ،
ودراسة "بركا "  2112التى جتهر شعور المرضى باليأم وفقدان االهتمام.
الهدف الثاني  :دالالت الفروق في مستويات فاعلية الذات واألمل بحسب المتغيرات
الديموغرافية  :ا -الحالة الزوجية ب -المحافظة.
جدول () 1
الفروق في األوساط الحسابية للمتغيرات الثالثة بحسب الحالة الزوجية لدى العينة
المتغيرا

الحالة
الزورية

العيسة

الوسا
الحسابي

االنحراف
المعياري

القيمة
المحسوبة

دررة
الحرية

مستو
الداللة

قيمة t
الجدولية

الستيجة

متزورة 574.7 38.52 120
فاعلية
1.908
يير
الذا
6.903 41.72 30
متزورة
متزورة 7.006 33.12 120
0.449
االمل
يير
7.445 33.77 30
متزورة

148

0.05

1.96

ييردالة

148

0.05

1.96

ييردالة

يشير ردول ( )3الى جن متغير الحالة الزورية ل يظهر فروقا دالة في المتغيرا
الثًثة لد الم ابا بسرطان الثدي في ال حي الحالي ،ان كون المريضة متزورة اويير
متزورة اليؤثر في مستو فاعليتها وجملها .وتخالا هذه الستيجة مال ما ه ش اليه دراسة
الي  Lai, 1999التى بيسش ان المتزورا اكثر قوأ ومقاومة للمرض من يير
المتزورا .
وتر ال احثة جن هذا االختًف ربما يعود الى جن عيستها كانش بها ( )120متزورة
و( ) 30يير متزورة حيي ن هذا الفرق في عدد العيسة ربما جد الى عدم تهور فرق
فضً عن االختًف الحضاري بين مجتمعي الدراسة ،دراسة ) (Lai,1999والدراسة
الحالية.
ب -المحافظة :
جدول () .
دالالت الفروق في االوساط الحسابية للمتغيرات الثالثة حسب المحافظة
المتغيرا

المحافظة

العيسة

الوسا
الحسابي

االنحراف
المعياري

السليمانية 7.26 32.33 60

القيمة
المحسوبة

6.923 33.86 90

1.96 0.05 148 1.294

يير
دالة

مستو
الداللة
دررة
الحرية

االمل

اربيل

7.102 37.2

قيمة t
الجدولية

فاعلية
الذا
السليمانية 60

الستيجة

اربيل

7.544 40.31 90

1.96 0.05 148 2.532

دالة

يشير ردول ( ) 8الى جن القي التائية المحسوبة لمتغيري فاعلية الذا جعلى من القي التائية
الجدولية عسد مستو داللة  1715ول الح محافظة اربيل بيسما جتهر الستائج الخاصة
بمتغير االمل جن القيمة التائية المحسوبة جقل من القيمة الجدولية عسد مستو داللة 0.05
جي التورد فروق في متغير االمل حسب المحافظة .
الهدف الثالث  :معامالت االرتباط بين كل من فاعلية الذات واألمل ،وكل من -:العمر،
ومدة المرض ،والتحصيل الدراسي.
جدول () 7
معامالت االرتباط بين كل من المتغيرات الثالثة وبين كل من العمر و مدة المرض و
التحصيل الدراسي
التح يل
مدأ
العمر
المتغيرا العيسة
الدراسي
المرض
فاعلية
0.322 -0.242** -0.326** 150
الذا
0.325 -0.179* -0.200* 150
االمل
االشارة (*) تشير الى أن معامل االرتباط دال أو مشبا بمستوى داللة  0.05ودرجة
حرية (.)148
جوضحش نتائج ردول ( )9معمً االرت اط بين المتغيرا الثًثة بحسب العمر ومدأ
المرض والتح يل الدراسي وقد بيسش الستائج جنخفاضا داال في كل من فاعلية الذا
واالمل مال زيادأ العمر وطول مدأ المرض وجرتفاعهما مال زيادأ التح يل الدراسي،
وتتفق هذه الستيجة مال دراسة "ع د الخالق"  2113حيي بيسش ورود فروق ا داللة
حسب المراحل العمرية في االمل حيي كان اقل مال زيادأ العمر وكذل دراسة كل من
" 1981 "schunkو" 2009 "Randو "  2003 "Dianeو"شسايدر"  2112و
"حربي"  2111التى جتهر زيادأ مستو فاعلية الذا مال زيادأ مستو التح يل
الدراسي واالكاديمي.
فالتقدم في العمر في حالة األصابة بسرطان الثدي ربما يؤدي دورا سل يا في قدراتهن على
األداخ المطلوب وتحقيق بعض األنجازا التى يطمحن اليها في حياتهن ومن رهة جخر
في تفاؤلهن أجمله ن في الشفاخ من المرض جيضا والسيما عسدما تتوقال المريضة المو جو
تترق ه من رراخ مرض خطير كالسرطان مما يضعا لديها الشعور باألمل.
كذل الحال مال زيادأ مدأ المرض التي راخ بعًقة عكسية مال كل من فاعلية الذا
واالمل جي كلما زاد مدأ المرض قلش فاعلية الذا واألمل لد العيسة ،وقد يعز ل
الى اليأم من توقال الشفاخ والذي س ه جستمرار المرض لد الم ابا وكذل جد الى
التقليل من همتهن ونشاطهن في حياتهن.
وفيما يتعلق بالعًقة الطردية التى تهر بين التح يل الدراسي و فاعلية الذا واألمل
حيي يزداد التح يل الدراسي بزيادأ مستو المتغيرين والعكس صحيح وربما يعز ل
الى جنعكام جثار التعلي ومسحته العامة األيجابية في مختلا مساحي الشخ ية فالمريضة
المتعلمة جكثر قدرأ على تعقل وجستيعاب حالتها وجنعكاساتها على فاعلية الذا واألمل.

التوصيات  :على وفق الستائج التى توصل اليها ال احثان يقدمان التوصيا االتية-:
 -1على وزارأ ال حة والشؤون األرتماعية في اإلقلي تقدي خدما جرشادية نفسية خاصة
للم ابا بسرطان الثدي مال بداية جصابته خ وصا الخدما المتعلقة بتقوية فاعليته
وزيادأ جمله وتفاؤله في الشفاخ.
 -2ضرورأ توارد المخت ين السفسيين في المستشفيا الخاصة بعً السرطان لتدريب
المرضى على ممارسة حياته بفاعلية وب ورأ ط يعية دون التفكير بشكل سل ي في
صحته .
 -3توريه جسر المريضا والمقربين بكيفية التعامل مال الم ابا بسرطان الثدي و ل
عن طريق مساعدأ مرضاه على تقوية فاعلية واته وامله في الشفاخ
 -4على وزار تي التربية والتعلي العالي في اإلقلي القيام لتوفير فرص لتعلي المرجأ
وتحسين مستو تح يلها الدراسي.
 -5ضرورأ قيام وسائل االعًم بتقدي برامج نفسية خاصة للمرضيا الم ابا
بسرطان الثدي تل ال رامج التي تعمل على تقوية فاعليتهن وحيوتهن في الحياأ وزيادأ
جملهن في الشفاخ.
المقترحات  :على وفق الستائج التي توصل اليها ال احثان يقترحان على ال احثين مستق ً
ماياتي-:
 -1جثر برنامج نفسي في رفال مستو االمل وفاعلية الذا لد الم ابا بسرطان الثدي.
 -2المساندأ االرتماعية والتوره نحو المستق ل لد الم ابا بسرطان الثدي.
 -3التفاؤل والتشاؤم لد الم ابا بسرطان الثدي وييرالم ابا ( دراسة مقارنة).
 -4الفروق في مستويا االمل وفاعلية الذا بحسب رودأ الحياأ لد الم ابا بسرطان
الثدي.
 -5قلق المستق ل واالمن السفسي النواع اخر من مرض السرطان ولكافة المراحل
العمرية.
المصادر :اوالً :المصادر العربية:
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والنموذج) لتنمية توقعات الفاعلية الذاتية العامة لدى طالب الجامعة .اطروحة دكتوراه
يير مسشورأ .كلية التربية :رامعة المستس رية.
يان  ،محمد حسن ( .)2112مقدمة في االرشاد النفسي االسس المفاهيم التقنيات

التطبيقات .القاهرأ :المكت ة الم رية.
القاس  ،موضي بسش محمد بن حمد ( .)2111الذكاء الوجداني وعالقته بكل من

السعادة االمل لدى عينة من طالبات جامعة ام القرى .رسالة مارستير يير مسشورأ .ام
القر .
محمود ،الفرحاتى السيد ( .)2112علم النفس االيجابي للطفل .االسكسدرية :دار

الجامعة الجديد.
المشيخي ،يالب بن محمد علي ( .)2119قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية

الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف .اطروحة دكتوراه يير
مسشورأ .كلية التربية :جم القر .
معمرية ،بشير ( .)2111تقنين أستبيان لقياا االمل ( قياا االهداف) على
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ملحق ()1
أسماء خبراء ومحكمي الصدق الظاهري
اللقب
العلمي
 1استا
 2استا
 3استا
 4استا
 5استا
 6استا
 7استا

االس
د .خليل
ابراهي
رسول
د .عامر
ع دالج ار
صالح
د.ابراهي
شوقى
د.مهسد
ع دالستار
السعيمى
د.بثيسة
مس ور الحلو
د.ارو محمد
خير
د.رشد على
راف

التخ م

مكان العمل

قيام وتقوي

قس عل السفس /كلية االداب
/رامعة بغداد

عل السفس
الع ى
عل السفس
المعرفى

قس عل السفس /كلية التربية
رامعة مدام كوري /بولسدا
قس عل السفس /كلية االداب
/رامعة القاهرأ

عل السفس
الشخ ية
الشخ ية
ال حة السفسية

قس االرشاد/كلية التربية/رامعة
ديالى
قس عل السفس /كلية االداب
/رامعة بغداد
قس عل السفس /كلية االداب
/رامعة بغداد
قس رياض االطفال /كليةالتربية
االسام/رامعة السليمانية

ملحق ()4
مقياا فاعلية الذات بصورته االولية
صالحة
الفقرا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

استطيال وضال الخطا المس قة ألداخ المهما
اليومية .
جفشل في التعامل بفعالية مال جحدار الحياأ .
افكر في الوصول الى مكانة مرموقة في هذا
المجتمال .
يرهقسي التفكير في حل المشكً الغامضة.
ار اني قادر على التحك بكل ما يوارهسي .
ي عب عل ٌي االستفادأ من تجاربي السابقة .
جعتقد ني قادر على جداخ كل وار اتي بكفاخأ.
جعتقد ان قدراتي محدودأ في األعمال
الجديدأ .
جستطيال المحافظة على اتزاني االنفعالي في

يير
صالحة

المًحظا

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

المواقا ال ع ة .
جشعر بالخوف عسد التعامل مال االحدار يير
المتوقعة .
من السهل علي تحقيق جهدافي وطموحاتي
اشعر بالقلق عسد التعامل مال اآلخرين .
جستطيال التعامل مال كل االحدار بهدوخ .
ي عب عل ٌي تحديد ما جريده مستق ً .
عسدما توارهسي مشكلة جستطيال ايجاد حلول
كثيرأ لها .
ار صعوبة تحديد الجهد المطلوب الداخ
مهمة ما .
اختار الحل المساسب لمشاكل ٌي باالعتماد على
نفسي .
جر جني عارز عن تحديد السشاطا
المساس ة ل ٌي .
ملحق ()3
مقياا فاعلية الذات بصورته النهائية
يال ا
الفقرا
استطيال وضال الخطا المس قة ألداخ المهما
اليومية .
جفشل في التعامل بفعالية مال جحدار الحياأ .
افكر في الوصول الى مكانة مرموقة في هذا
المجتمال .
يرهقسي التفكير في حل المشكً الغامضة .
ار اني قادرأ على التحك بكل ما يوارهسي
ي االفادأ من تجاربي السابقة .
ي عب عل ٌ
جعتقد ني قادر على جداخ كل وار اتي بكفاية
جعتقد ان قدراتي محدودأ في األعمال الجديدأ
جستطيال المحافظة على اتزاني االنفعالي في
المواقا ال ع ة .
جشعر بالخوف عسد التعامل مال االحدار يير
المتوقعة .
من السهل علي تحقيق جهدافي وطموحاتي .
اشعر بالقلق عسد تعاملي مال اآلخرين .
جستطيال التعامل مال كل االحدار بهدوخ .
ي عب عل ٌي تحديد ما جريده مستق ً .

احيانا

نادرا

15
16
17
18

جستطيال ايجاد حلول كثيرأ للمشكً التي
توارهسي .
ار صعوبة تحديد الجهد المطلوب الداخ مهمة
ما .
ي باالعتماد على
اختار الحل المساسب لمشاكًت ٌ
نفسي .
جر جني عارز عن تحديد السشاطا المساس ة
ل ٌي .

ملحق ()4
مقياا االمل بصورته االولية
مجال القوة  -:أحساا الفرد باالستعمال الناجح للطاقة في سعيه الى تحقيق طموحاته
الفقرا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صالحة

يير
صالحة

المًحظا

جسعى الى تحقيق جهداف واقعية في
حياتي .
جشعر بالعجز جمام تحديا الحياأ
جعتقد بأن المعسى لورودي في
الحياأ.
جعتقد بأن شفائي قريب.
ال جؤمن باليأم في حياتي.
جعتقد ان ايامي القادمة سوف تكون
صع ة .
جسعى الى تذليل ال عوبا التي
توارهسي.
لسش سعيدأ بأي شي في حياتي
جمتل العزيمة الكافية لمقاومة
المرض .
ال جر ا بارقة جمل في حياتي .

مجال توليد السبل - :القابلية المدركة علعى توليعد مسعالل السعبل للوصعول العى الطموحعات
والغايات
يير
المًحظا
صالحة
الفقرا
صالحة
جر جن مرضي يعيق تخطيطي لمستق ل
1
جفضل لي وألسرتي .
 2كلما اعتسيش ب حتي جكثر جتوقال جن الشفاخ

3
4
5
6

جسرع .
كلما اعتسيش ب حتي جكثر جتوقال جن الشفاخ
جسرع .
ساقضي جوقاتا ممتعة مال جسرتي حتى مال
عًري للمرض .
جتوقال جنسي سأعود الى حياتي االعتيادية
مال جسرتي عن قريب .
مهما طالش فترأ المرض فأن جسرتي تقا
معي .
ملحق ()5
مقياا االمل بصورته النهائية

ت

الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جسعى الى تحقيق جهداف واقعية في حياتي .
جشعر بالعجز جمام تحديا الحياأ .
جعتقد بأن المعسى لورودي في الحياأ .
جعتقد بأن شفائي قريب .
ال جؤمن باليأم في حياتي .
جعتقد ان ايامي القادمة سوف تكون صع ة .
جسعى الى تذليل ال عوبا التي توارهسي .
لسش سعيدأ بأي شي في حياتي .
جمتل العزيمة الكافية لمقاومة المرض .
جر جن مرضي يعيق تخطيطي لمستق ل جفضل
لي وألسرتي .
كلمالالا اعتسيالالش ب الالحتي جكثالالر جتوقالالال جن الشالالفاخ
جسرع .
جعتقد جن هسا فرصة للتخلم من المعاناأ .
ساقضالالي جوقاتالالا ممتعالالة مالالال جسالالرتي حتالالى مالالال
عًري للمرض .
جتوقالالال جنسالالي سالالأعود الالالى حيالالاتي االعتياديالالة مالالال
جسرتي عن قريب.
مهما طالش فترأ المرض فأن جسرتي تقا معي
.

10
11
12
13
14
15

غالبا

أحيانا

نادرا

ملحق ()6
أسماء خبراء ترجمة المقاييس
اللقب
العلمي

1
2
3
4
5

االس
د.عمالر ابالراهي
عزيز
جستا
جس الالالالالالتا د .ن الالالالالالالالالالالالالالالالالوزاد
مساعد وقاص سعيد
د .رلي الالل حس الالن
محمد
جستا
ن الالازنين عثم الالان
مدرم
محمد
مالالالدرم فرمالالان محمالالود
مساعد على

التخ م
عل السفس
اللغ الالالالالالالالالالالالالالالة
الكردية
اللغ الالالالالالالالالالالالالالالة
العربية
عل السفس
عل السفس

مكان العمل
قس الال عل الال ال الالسفس  /كلي الالة االداب  /رامع الالة
صًح الدين
قس اللغة الكردية  /كليالة التربيالة  /رامعالة
صًح الدين
قس ال اللغالالة العربيالالة /كليالالة التربيالالة  /رامعالالة
صًح الدين
قس ريالاض االطفال/كليالة التربيالة االسالام
/رامعةالسليمانية
قسالال علالال الالالسفس  /كليالالة التربيالالة  /رامعالالة
رةمجةمال

ملحق ()7
مقياا فاعلية الذات واالمل المترجم و لعينة التطبيق النهائي
زانكو سةالحةددين /هةولير
كوليذ ئةدأبيا /بةشى دأروونزانى
خويسدنى باال/دكتوراأ
دوا سًو :
بةريزتان كة هةموو دأستة وا أكان
كؤمةلي دأستة وا أ لةبةر دأستتداية داواكارين لة ِ
بةوورد بخويسيتةوأ بة دانانى نيشانة ( )وأالم بدأيتةوأ لةو ضوار طوشةية بة
رؤري كة لةطةل را و بوضوونى خوتدا طونجاو بيش و هيض دأستةوا أية بى وأالم
دأربر ضونكة ليرأ وأالمى هةلة و راسش
رى مةهيلة و داواكارين بوضوونى خو
ِ
نيية ئةم وأالمانة هيض كةسي نايان يسيش تةنها تويذأر و تةنهاش بو مةبةستى
تو يسةوأ زانستى بةكار دين ،تكام واية ئةم زانياريانة خوارأوأ بسووسيتةوأ بة بى
ئةوأ ناو خو بسوسيش.
ثارزطا
ئاستى خؤيسدن
تةمةن
ماوأ نةخووشيةكة
بار خيزانى
سوباسى هاوكاريتان دأكةم

رور ضارأسةر
تويذأران
ر.د .يوسا حمة صالح م طفى
م  .مها حسن بكر

بةرطةكان

ذ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5

زورجار
َ

هةندى
جار

بةدةكمةن

دةتوانم ثالن بؤ ئةنجامداني ئةركةكاني رؤذانةم ثيَشتر
دابنيَم .
َ
سةركةوتوونابم مامةلةيةكى كارا بكةم لةطةأل
ِرووداوةكانى ذياندا .
بير لة طةيشتن بة ثلةوثايةيةكى بةرز ( ناسراو)
دةكةمةوة لةم كؤمةلَطةيةدا .
بيركردنةوة لة ضارةسةركردنى طرفتة شاراوةكان
ماندووم دةكات .
خؤم وا دةبينم كة دةتوانم كؤنت ِرؤلَي هةر شتيَل بكةم كة
ِرووبة ِرووم دةبيَتةوة .
طرانة الم سود لة ئةزموونةكانى ثيَشترم وةربطرم .
بةجى
جى
َ
باوة ِرم واية كة دةتوانم بة تةواوى ئةركةكانم َ
بكةم .
باوة ِرم واية لة كارة نويَيةكاندا تواناكانم سنووردارن .
لة هةلَويَستة طرانةكاندا دةتوانم هاوسةنطى هةلَضونيم
بثاريَزم .
لة كاتي مامةلَةكردن لةطةأل رووداوة ضاوة ِروان
نةكراوةكاندا هةسا بة ترا دةكةم .
ئاسانة الم هيواو ئامانجةكانم بة ديبهيَنم .
لة كاتى مامةلَةكردنم لةطةل كةساني تر هةسا بة
اوكي دةكةم .
دلَة ِر َ
دةتوانم بة ئاراميةوة مامةلَة لةطةأل هةموو ِرووداوةكان
بكةم .
طرانة الم ئةوة دياريبكةم كة لة ئاييندةدا دةمةويَا .
دةتوانم بؤ ئةو طرفتانةى ِرووبة ِرووم دةبنةوة زؤر
ضارسةرى بدؤزمةوة .
واى دةبينم دياريكردنى كؤششى ثيَويسا بؤ بةجيَهيَنانى
ئةركيَل طران بيَا .
بو طيروطرفتةكانم
لة هةلَبذاردنى ضارةرسةرى طونجاو َ
بةخوم دةبةستم .
ثشا
َ
خوم ثَيوانا دةبينم
لة دياريكردنى ضاالَكية طوننجاوةكاندا َ
.

بةرطةكان
هالالالةولى بةدأسالالالتهيسانى ئامالالالانجي واقعالالالي دأدأم لالالالة
يانمدا.
هةسالالالالالالالالش بالالالالالالالالة بيتوانالالالالالالالالايي دأكالالالالالالالالةم لةبالالالالالالالالةردأم
بةرأنطاربوونةوأ كانى يان دا.
باوأر واية كة واتا هةبوون لة ياندا نيية.
ِ
باوأرم بةوأية كة ضاك وونةوأم نزيكة.
ِ
باوأرم بة بى ئووميد نيية.
يانمدا
لة
ِ

زوررار

هةندي رار

بةدأط مةن

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

باوأرم واية كة ِرؤ انى داهاتووم طران دأبيش .
ِ
هالالالالالةولي بضالالالالالوككردنةوأ ئالالالالالةو كوسالالالالالثانة دأدأم
ووبةرووم دأبمةوأ.
كةر
ِ
ِ
بةهيض شتي دلخؤش ني لة يانمدا.
رةسوورم لة بةرأنطاربونةوأ نةخؤشيدا .
وا دأبي الالس نةخؤش الاليةكةم ِريطالالالرأ لةب الالةدأم ثًنالالالى
ئاييسدأيةكى باش بؤ خؤم و بؤ خيزانةكةم.
هالالةر ك الالاتي ض الالاودير تةندروس الالتي زي الالاتر بك الالةم
ثيش الال يسي ئ الالةوأ دأك الالةم ك الالة ض الالاك وونةوأم خيرات الالر
دأبيش.
الاوأرم واي الالالة ك الالالة ب الالالوار ب الالالؤ ِرزط الالالار ب الالالوون ل الالالة
ب الال
ِ
نةهامةتيةكان دا هةية .
لةطةأل خيزانةكةم كاتة خؤشةكان بةسةردأبةم هةتا
لةطةأل وأرطرتسي ضارأسةر نةخؤشيةكةمدا.
بطةريمالةوأ بالؤ
ثيش يسى ئةوأ دأكةم كالة بالةم زوانالة
ِ
ياني ئاساي لةطةأل خيزانةكةمدا.
ماوأ نةخؤشيةكةم ضةند دريالذ بيتالةوأ خيزانةكالةم
هةر ثالثشت دأبن .

جدول ().
نتائج التحليل العاملى لمقياا االمل
تسلسل الفقرأ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
الجذر الكامن
السس ة المئوية لت اين المفسر

ق ل التدوير
العامل الثانى
العامل االول
0.14
*0.745
*0.736
*0.556
*0.702
*0.604
-0.433
*0.743
-0.443
*0.770
0.093
*0.648
-0.221
*0.797
-0.151
*0.743
-0.07
*0.833
-0.106
*0.871
0.117
*0.869
0.025
*0.849
0.018
*0.770
0.19
*0.852
0.056
*0.821
1.532
8.901
10.213
59.343

