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 المستخلص

، يهدف البحث الي التعرف علي تأثير برنامج ترويحي عالجي علي قلق الموت للمراهقين المصابين السرطان           
لمصابين يتكون مجتمع البحث من المراهقين ا، استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام الضبط التجريبي لمجموعة واحدة 

وتم اختيار عينة البحث ، سنه ( 05: 02)بالقاهره للمرحلة العمرية  57357بسرطان الدم بمستشفي سرطان االطفال 
 01مراهق وبلغ عدد العينة األساسية للبحث  29حيث أن اجمالي مجتمع البحث ، بالطريقة العمدية من مجتمع البحث 

وبلغ عدد ، مراهق  05االولي وهي المستخدمة في تقنين مقياس قلق الموت  وبلغ عدد افراد العينة االستطالعية، مراهقين 
واهم النتائج التي ، مراهقين  4افراد العينة االستطالعية الثانية وهي المستخدمة في التأكد من سالمة ادوات وتطبيق البرنامج 

" المرضي بسرطان الدم  مراهقينلدي ال موتلقلق الالمصاحبة  االعراضساهم في الحد من توصل لها الباحث أن البرنامج قد 
 .سنة( 05:  02)في المرحلة العمرية من " اللوكيميا 

 المراهقين المصابين بالسرطان –قلق الموت  –برنامج ترويحي عالجي : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 

 

The research aims to identify the effect of a recreational therapeutic program on anxiety 

death for adolescents with cancer, the researcher used the experimental method using 

experimental settings for one group, the research community consists of adolescents with 

leukemia at the Children's Cancer Hospital 57357 in Cairo for the age group (12: 15) years, 

and was selected The sample of the research in the deliberate way of the research community, 

where the total of the research population of 29 adolescents and the number of the basic 

sample of the research 10 adolescents, and the number of members of the first exploratory 

sample, which is used to codify the measure of death anxiety 15 adolescents, and the number 

of members of the second survey sample Used to ensure the safety of tools and application 

program 4 teenagers, and the most important findings of a researcher that the program has 

contributed to the reduction of symptoms associated with death anxiety in adolescents 

patients blood "leukemia" cancer at the age of (12: 15) years.                      

 

Keywords : Therapeutic Recreational Program - Death anxiety -  Teenagers with cancer 
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ان المراهقين هـم عصـب المجتمـع ومسـتقبلة لـذا وجـب االهتمـام بهـم ورعـايتهم مـن كافـة الجوانـب إلعـدادهم لنفـع المجتمـع      
نفسـيا وخلقيـا واجتماعيـا وفكريـا واالرتقاء به اسوة بالمجتمعـات المتحضـرة ، فعمليـة اعـدادهم وتهيئـتهم للمسـتقبل تشـمل اعـدادا 

 .وبدنيا وصحيا ويتم ذلك بشكل مترابط ومتوازن بين مختلف تلك الجوانب 

ان تربية النشع تعد من مؤشرات تقدم المجتمعات ويتضح ذلك في العناية التي تعطي لهم من جميـع (  2105)يؤكد االمام      
تماعية ناجحه يؤدي فيها كل منهم دورة فـي خدمـة المجتمـع مهمـا كـان الجوانب مما يساعد ذلك في اعدادهم لحياة شخصية واج

 .حجم اسهامه ، اما اهمال هذه الفئة فيؤدي الي زيادة مشكالتهم ويصبحون عبء علي اسرهم ومجتمعهم 

لينعمـوا بحيـاة  ان اللعب والترويح للمراهقين هما وجهان لعملة واحدة هدفها تحقيق السعادة واالعـداد والتهيئـة النفسـية لهـم     
سوية وجيدة ، لذلك فاللعب ال يقل اهمية عن المأكل والمشرب بالنسبة لهم لدوره في بناء شخصيته وضبط انفعاالته ودمجـه فـي 

 .المجتمع ويأتي ذلك ضمن محاوالت الكثير من النظريات العلمية في تفسير اللعب 

رت الكثيـر مـن النظريـات العلميـة التـي تحـاول تفسـير اللعـب مـن انـه قـد ظهـ( 2110)يؤكد كال من اسماعيل ، عبد الفتـاح      
جوانب نشأته واسبابة واهدافة ومعناه وكذلك العالقة بينة وبين العمل الجد فوجد ان االنشطة الترويحية اداه للتدريب علـي ضـبط 

 .الشعور والقضاء علي التخريب وطريقة لبث االخالق الحميدة 

ان اللعب ظاهرة حيوية ومن الحاجات االساسية للفرد  وفي مختلـف المراحـل العمريـة ( 2115)اشد ويشير كال من زهران ، ر      
التي يمر بها فالطفل فـي سـنواته االولـي ال يكتمـل نمـوه بشـكل سـليم وتتشـكل شخصـيتة السـوية دون اللعـب ، وجميعنـا نعلـم ان 

كة دائمة وحاجة كبيرة الي اللعـب والواقـع ان االنسـان يحتـاج الطفل في نموه  ال يعرف للهدوء او السكينة سبيال ، بل هو في حر 
 .الي اللعب حتي بعد سن الطفولة ولكل مرحلة انشطة لعب تتناسب مع نمو الفرد العقلي والجسمي

ان الترويح العالجي يعـد وسـيلة عالجيـة لـذوي االضـرابات البدنيـة والنفسـية ( 2116)عبد العزيز ، يري كال من الحماحمي      
العقلية وللمرضـي بشـكل عـام ، وذلـك للتـأثير االيجـابي ألنشـطة التـرويح علـي الجوانـب البدنيـة والعقليـة والنفسـية واالجتماعيـة و 

لممارسيها حتي اصبح الترويح العالجي جزئا هاما واساسيا من برامج عالج العديد من المستشفيات والعيادات والترويح العالجي 
رضي وتأهيلهم باالضافة الي تعـديل سـلوكهم ودمجهـم فـي المجتمـع ، كمـا ان البرنـامج الترويحـي يهدف الي تقديم المساعدة للم

النموذجي يهدف الي مساعدة المريض علي التعبير عن ذاته ونمو شخصيته اال انه يجب ان تتماشـي انشـطة التـرويح العالجـي 
 : للمريض مع العديد من المتغيرات اهمها 

 عمر المريض  -

 المرض نوع وطبيعة  -

 القدرات التي مازال يحتفظ بها ، الحالة البدنية والنفسية للمريض  -

 احتياجات وتطلعات ومتطلبات المريض  -

 الميول واالتجاهات نحو انشطة وقت الفراغ والترويح  -

 . التقارير الطبية ومقدار التقدم في العالج  -



34 
 

ن فهـو يعتبـر مـرض القـرن ، حيـث يصـيب أي جـزء مـن أن مـن األمـراض المعاصـرة مـرض السـرطا( 2103)تشير قواجلية      
أجزاء الجسم ويحدث به إنتفاخًا وتورمًا، وتبدأ الخاليا بالتكـاثر بشـكل غيـر طبيعـي ممـا يزيـد مـن خـوف النـاس أن كلمـة سـرطان 

 .كلمة مرعبة تشير إلى داء خطير فشل األطباء حتى وقتنا هذا في معرفة أسبابه وتفسيره

ــةانــه ( 2103)وتضــيف  قواجليــة        ممــا الشــك فيــه أن مــرض الســرطان ينــتج عنــه آالم جســدية ونفســية تــنعكس علــى حال
مرحلـة التطـور و  اإلصـابة ودرجتهـا نوع:  األلم الذي يشعر بها المريض تتحكم فيها عدة عوامل من بينها وحدة المريض، فدرجة

بعــض االعــراض ات علــى وجـود عالقــة موجبــة بـين فلقــد أكـدت الدراســ،  وكــذلك عوامــل نفسـية عديــدة الـذي وصــل إليهــا المـرض
  .السرطان ومرضالنفسية كقلق الموت 

السـرطان تستحضـر  مازال التأثير النفسي للسرطان على المريض ربما يكون مدمرا فال تـزال كلمـةان ( 2116)يشير بركات      
، وعـادة مـا تكـون ردة  لذين نعتبرهم أعـزاء علينـاحماية أولئك ا مخاوف الموت والعذاب والتشوه واالعتماد على الغير والعجز عن

الحاد والهياج  ، ثم تأتي رحلة الضيق المرض عند الفرد ما هي إال عدم التصديق واإلصابة بالصدمة الفعل الفورية عند تشخيص
رق وضـعف التركيـز ، وفقـدان الشـهية واأل  المـوتمن  الشديد واالكتئاب الذي قد ينطوي على اإلنهاك في التفكير بالمرض والقلق

  .الحياتية اليومية  والتذكر والعجز عن القيام باألمور

 أن مشكالت التكيـف واالضـطرابات النفسـية بمختلـف أنواعهـا، يمكـن أن تصـنفBiker نقال عن بيكر ( 2110)عثمان يرى      
  .او ما يسمي بقلق الموت  من الموت جميعا في إطار واحد هو الخوف

بمـرض السـرطان يتعرضـون إلـى حالـة شـديدة مـن  إلى أن األفراد الذين يعانون من الخـوف واإلصـابة (2118)تشير قويدر      
 من رهاب السـرطان فـي أعقـاب محنـة صـحية أو فـي حالـة فقـد قريـب أو صـديق أصـيب ، ويتطور هذا الشكل القلق تفسد أدائهم

الشـخص المتـوفى خـالل فتـرة مرضـه،  يعـاني منـه بالسرطان ويصبح الفرد شـديد الحساسـية والقلـق نحـو أي عـرض جسـمي كـان
 .، وهو كان يتجاهله في الماضي ويصبح الفرد حساسا ألي عرض جسمي يطرأ عليه

ان مـن اسـباب قلـق المـوت مـا Bruchon ، Sheitzer ، Dantzer (2113 ) ويسـرد كـال مـن بروشـن ، شـيتذر ، دانتـزر      
 : يلي

 .عند االحتضارالخوف من المعاناة البدنية واآلالم  -

 .الخوف من اإلذالل نتيجة األلم الجسمي -

 .الخوف من توقف السعي نحو األهداف؛ إذ تقاس الحياة دائما بما حققه اإلنسان -

 .األطفال الخوف من تأثير الموت على من سيتركهم الشخص من أسرته وخاصة صغار -

 .الخوف من العقاب اإللهي -

 :اعراض قلق الموت 
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  Déllbard (2110)وفقًا لرأي ديلبارد  :ية ونفس عصبيةأعراض عصب -0

 .اضطرابات النوم واليقظة -

 .اضطراب السلوك -

 .حصر -

  .اختالج -

 (0998)وفقا لرأي شعالن  :األعراض البدنية -2

 .التوتر الزائد -

 .األحالم المزعجة -

 .سرعة النبض أثناء الراحة -

 .فقد السيطرة على الذات -

 .نوبات العرق -

 .غثيان أو اضطراب المعدة -

 .تنميالت اليدين أو الذراعين أو القدمين -

 .ضربات زائدة أو سرعة في دقات القلب -

 (0998)وفقا لرأي شعالن  :األعراض النفسية -3

 .نوبة من الهلع التلقائي -

 .اإلكتئاب -

 .عدم القدرة على التمييز -

 .اختالط التفكير -

 .نفعال الزائدواال  زيادة الميل للعدوان -

 .سهولة توقع األشياء السلبية في الحياة -

 .سرعة الغضب والهيجان وتوتر األعصاب -
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 العزلة واالنسحاب من العالم وانتظار لحظة الموت -

  .الشعور بالموت الذي قد يصل إلى درجة الفزع -

  Déllbard (2110)وفقًا لرأي ديلبارد  :أعراض تنفسية -4

 .فساضطرابات في التن -

 .ضيق في التنفس -

 .تمزق الغشاء الفمي الرقيق -

 .اضطرابات البلع -

  .وقع اضطرابات هضمية -

 .إمساك -

  Déllbard (2110)وفقًا لرأي ديلبارد  :أعراض عامة -5

 .تعب عام أو كلي -

 .جفاف الجسم -

 .فقدان الشهية -

 .  اضطرابات بولية -

 : مشكلة و أهمية البحث 

ث في األونه االخيره انتشار مرض السرطان خاصة بين األطفال والمراهقين، والسرطان هو مجموعة من االمراض الحظ الباح     
الورمية التي تتشابه في شكلها وخصائصها  وتنشأ في خاليا الجسم مما ينتج عنها تكـوين خاليـا سـرطانيه تتكـاثر بشـكل سـريع 

خالل اطالع الباحث علي العديـد مـن المراجـع والدراسـات العلميـة وكـذلك  وغير مبرر خاصة في السنوات االولي من العمر ، ومن
وجـد ان المراهـق ، حيث انه من فريق المتطـوعين بالمستشـفي ،  57357الزيارات الميدانية لمستشفي سرطان األطفال بالقاهرة 

اته الحركية واسلوب المعيشة  يشعر المصاب بالسرطان عندما يفقد شعر رأسه نتيجة للعالج وحدوث تغيرات بجسدة تؤثر علي قدر 
أنه سيموت قريبًا فيتملكه هذا الشعور بشكل مستمر مما يجعله بحاجة للتهيئة واالعداد النفسي واالجتماعي لما في ذلك من اثر 

 . ايجابي وملحوظ علي سرعة االستشفاء وتقبل العالج الدوائي والكيميائي واالستمرار فيه والحد من معتقداته حول الموت

وجـود عالقـة موجبـة بـين الـي  ،Desire (2112 ) ، دسير  Galiettea (2110)وكما اشارت نتائج دراسة كال من جاليتا      
، ونســتطيع القــول أن الحالــة النفســية ال تــؤثر فــي الحــاالت  القلــق العــام وقلــق المــوت بشــكل خــاص واإلصــابة بمــرض الســرطان
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،  مراحلـه األولـى أن تؤثر في نمـو األورام السـرطانية خاصـة عنـدما يكـون الـورم فـيالمريض ولكن يمكن  المتأخرة وتدهور حالة
  . ، وقد يشكل فارقا حقيقيا بين الحياة والموت كبير عندئذ يكون للتفاؤل واإلقبال على الحياة ومواجهة المرض أثر إيجابي

مــن بــرامج العــالج بالمستشــفيات  ساســياً أ جــزءاً  يعــدن التــرويح العالجــي ألــي إ( 2103)البطــراوي  ،مــن ســالمة  كــالً  ويشــير    
 . الجوانب المتعددة لمنسان علييجابي إووسيلة من وسائل العالج الهامة للمريض لما لألنشطة الترويحية المختلفة من تأثير 

ويحـي للتخفيـف بضرورة توجه البحوث العلمية المستقبلية الي تصـميم برنـامج تر " في دراسته ( 2105)وكما اوصي االمام      
 (.78ص " )من حدة قلق الموت لدي مرضي السرطان 

والدافع ، التي ترتبط بالجوانب النفسية والصحية ، شكال الترويح أمن  شكالً هو  ن الترويح العالجيأ( 2107)ن يحس وتؤكد     
مـن % 41الي % 31سبة من العالجي للترويح ن شكلثل الموي،  للمريض نفسيو ستعادة الصحة وتحقيق توازن بدني إ ذلكمن 

وتهـتم الـدول بهـذا الـنمط ضـمن ، االجتماعيـة والسـلوكية وكـذلك االسـوياء  المشـكالت اصـحابالنشاط حيـث يسـتهدف المرضـي و 
نشاء العديد من المراكز الصحية والقري العالجيـة إلذلك تم ،  كبيراً  وبشرياً  مادياً  المشروعات التنموية المثمرة والتي تضمن عائداً 

 . ستشفاء وذلك إلزالة التوتر والقلق لدي األفرادإلاكز ومرا

علــي ان مـرض السـرطان يسـبب ضــغط ( 2115)، فهمـي ( 2115)، شـقير  Howard (2117 )اتفـق كـال مـن هـورورد      
د نفسي كبير علي للمريض ، حيث يترتب علية العديد من المشـكالت النفسـية والسـلوكية واالجتماعيـة ، والتـي يجـب تفهمهـا عنـ

 : التعامل مع المصاب بالسرطان والتي تتمثل في 

 صعوبة تقبل الذات  -
 ارتفاع درجة القلق بصفة عامة وقلق الموت بصفة خاصة  -

 انعدام القدرة علي التكيف   -

 الشعور بالحزن واالسي نحو ذاته  -

 ارتفاع درجة االكتئاب  -

 .عجز في بناء عالقات اجتماعية قوية -
ايمانا من الباحث بدور البحث العلمي والمجتمع فـي مسـاندة المـراهقين المرضـي بالسـرطان وذلـك ومن خالل ما سبق ذكرة و      

ويعتمـد الباحـث ، من خالل تصميم برنامج ترويحي عالجي  ليساهم ذلك بشكل ايجابي وملحوظ علي مستوي التقـدم فـي الشـفاء 
رهم السلبية والضغوط المكبوته وذلك من خالل البرنامج علي النظرية التنفيسية وذلك لحاجة عينة البحث الي التنفيس عن مشاع

 .فيساهم في تعديل سلوكياتهم وخفض حدة قلق الموت لديهم، المقدم من الباحث ليلبي احتياجتهم ويشبع رغباتهم 

 : هدف البحث / ثالثا 

 .مصابين السرطان يهدف البحث الي التعرف علي تأثير برنامج ترويحي عالجي علي قلق الموت للمراهقين ال     

 :فرض البحث / رابعا 

 .توجد فروق دالة احصائية بين القياسين القلبي والبعدي في حدة قلق الموت لصالح القياس البعدي  - 
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 : مصطلحات البحث / خامسا 

 : قلق الموت  -

 ، وقد وضوعات المتصلة بههو خبرة انفعالية غير سارة تدور حول الموت والم: " بأنه ( 202ص ، 2119)يعرفه معمرية      
 ". تؤدي هذه الخبرة إلى التعجيل بموت الفرد نفسه

 :الترويح العالجي لمرضي السرطان  -
هو مجموعة مـن األلعـاب واألنشـطة الترويحيـة المعـدة خصيصـًا لمرضـي السـرطان لمسـاعدتهم علـي تفريـغ اإلنفعـاالت *      

 . حقيق مردود نفسي وسلوكي إيجابي يساهم في تمتعهم بالرضا النفسيالسلبية وتعديل السلوكيات و اإلندماج بالمجتمع وت

 :الدراسات السابقة / سادسا 

 :الدراسات العربية  - أ

 

دراسـة ميدانيـة بمركـز مكافحـة السـرطان   -قلق الموت لدي الراشـد المصـاب بالسـرطان " بدراسة بعنوان ( 2103)قامت قواجلية 
ج االكلينيكي باستخدام المالحظة والمقابلة الشخصية ومقياس قلق الموت لدونالد تمبلر في ، استخدم الباحث المنه" بوالية باتنة 

سـنه مـن الجنسـين ، واهـم ( 48: 35) حاالت مصابين السرطان وتراوحت اعمـارهم  3جمع البيانات  ، تمثلت عينة الدراسة في 
 .موت بشكل يؤثر بالسلب علي نسب الشفاء نتائج الدراسة تمثلت في ان مرصي السرطان الراشدين يعانون من قلق ال

، يهدف البحث " برنامج ترويحي لتحسين التفاعل االجتماعي لدي اطفال مرضي السرطان " بدراسة بعنوان ( 2105) قام االمام 
مـنهج الي التعرف علي تأثير برنامج ترويحي لتحسين التفاعل االجتماعي لـدي اطفـال المصـابين بالسـرطان ، اسـتخدم الباحـث ال

التجريبي بطريقة الضبط التجريبي لمجموعة واحدة وباستخدام القياسين القبلـي و البعـدي ، وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة 
 03سـنوات وبلـغ عـددهم ( 9: 6)العمدية من االطفال المصابين بالسرطان بمركـز اورام جامعـة المنصـورة للمرحلـة العمريـة مـن 

، واستخدم الباحث مقياس التفاعل االجتماعي في جمع البيانات من افراد العينة ، وكانت اهـم " ث انا 4ذكور و  9" طفل وطفلة 
 . نتائج الدراسه ان البرنامج المقترح ادي الي تحسن ملحوظ في مهارات التفاعل االجتماعي لدي افراد العينة 

خفــض درجـة قلــق المـوت لــدى عينـة مــن مرضــى فاعليــة برنـامج عالجــى معرفـى ل" بدراســة بعنـوان ( 2106)قامـت عبــد الحلـيم 
، استخدمت الباحثة المنهج شـبة التجريبـي باسـتخدام الضـبط التجريبـي لمجموعـة واحـدة ، تـم اختيـار عينـة الدراسـة " السرطان 

فـرد ، اسـتخدمت الباحثـة بدراسـتها مقيـاس قلـق المـوت لزينـب شـقير  21بالطريقة العمدية من المصابين بالسرطان وتمثلت في 
وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا  وقائمة بيك لالكتئاب وبرنامج ترويحي معرفي من اعداد الباحثة ، توصلت الباحثة الي نتـائج اهمهـا

 .  قلق الموت في صالح القياس البعدى كذلكالبعدي على متغيري الدرجة الكلية لالكتئاب و القياس القبلي و  سبين القيا

ثير برنـامج ألعـاب ترويحيـة علـى بعـض المتغيـرات النفسـية واالسـتجابات المناعيـة لـدى تـا" بدراسة بعنـوان ( 2106)قام موسي 
بسـرطان المرضـي طفـال مناسب لأل الترويحية واالنشطة هدف البحث إلى وضع برنامج لأللعاب، ي" االطفال المصابين بالسرطان 
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بعـض المتغيـرات  تـأثيره علـى لمعرفـة وذلـك شـعاعباإلسـنة فـى مرحلـة العـالج ( 02 – 6)الغدد اللمفاوية فى المرحلة العمرية من
 –المونوسايت  –اللمفوسايت  –النتروفيل " بعض االستجابات المناعية ، "  االكتئاب ، القلق ، الشعور باألمن النفسى"  النفسية

، وباسـتخدام  ة واحـدةالتجريبـى لمجموعـ ضـبطالمنهج التجريبى بطريقة الفي دراسته استخدم الباحث ،  " البازوفيل –األزينوفيل 
سـرطان الغـدد اللمفاويـة بمستشـفى ب المصـابينبالطريقة العمدية من األطفـال  دراسةتم اختيار عينة ال،  القبلى والبعدى ينالقياس

،  ذكـرطفـل ( 05)والبـالغ عـددهم  باإلشـعاعسنة فى مرحلـة العـالج  02 – 6فى المرحلة العمرية من  57357سرطان األطفال 
، وذلـك إلجـراء  األساسـية عينـةالمـن نفـس مجتمـع البحـث وخـارج  واحده  ذكور وأنثى ثالثأطفال بواقع ( 4)ر عدد كما تم اختيا

السـرطان بصـفة عامـة واألطفـال مرضـى سـرطان الغـدد ب المصـابينمشـاركة األطفـال : ، اهم نتائج الدراسـة  الدراسة االستطالعيه
خفـض مسـتوي االكتئـاب تـؤدى إلـى نتـائج إيجابيـة علـى  ينإشراف متخصصـبرامج الترويحية تحت الاللمفاوية بصفة خاصة فى 

  .واالستجابات المناعيةوالقلق وزيادة الشعور باالمن النفسي 

 : الدراسات االجنبية  -ب

تر فعالية اللعـب العالجـي باسـتخدام العـاب الواقـع االفتراضـي للكمبيـو " بدراسة بعنوان ( 2100)قام كال من وليام ، جويس ، ايفا 
، تهــدف الدراســة الــي التعــرف علــي فعاليــة اللعــب العالجــي " علــي الحالــة النفســية لالطفــال المرضــي بالســرطان فــي المستشــفي 

باستخدام العاب الواقع االفتراضـي للكمبيـوتر فـي الحـد مـن اعـراض القلـق واالكتئـاب لـدي االطفـال الصـينيين المرضـي بالسـرطان 
يين المنهج التجريبـي باسـتخدام الضـبط التجريبـي لمجمـوعتين احـداهما تجريبيـة واالخـري بمستشفي هونغ كونغ ، استخدم الباحث

: 8) ضابطة ، تمثلت عينة الدراسة فـي االطفـال المصـابين بالسـرطان بقسـم االورام بمستشـفي هونـغ كونـغ فـي المرحلـة السـنية 
: واالكتئاب ، توصل الباحثيين الي نتائج اهمهـا طفل ، لجمع البيانات استخدم الباحثيين مقياس القلق  022سنه وعددهم ( 06

ان اعراض االكتئاب ألطفال المجموعة التجريبية اقل من االطفال في الضابطة في اليوم السابع ، ومع ذلك فان النتـائج لـم تثبـت 
ال فـي التهيئـة النفسـيه اختالفات في قلق االطفال بين المجموعتين في اليوم السابع ، ان العاب الواقع االفتراضي تؤثر بشـكل فعـ

 . لالطفال المرضي بالسرطان في المستشفي 

تجربة لالطفال المصابين بالسرطان واهميـة االنشـطة الترفيهيـة خـالل " بدراسة بعنوان ( 2103)قام كال من جوسيلما ، واخرون 
عن اسباب دخولهم المستشفي ، وكيف ، وهدفت الدراسة الي معرفة ما اذا كان االطفال كانوا علي علم " العالج في المستشفيات 

لالنشطة القائمة علي الترويح واللعب ان تساعد علي استكشاف وحدة المرضي الداخليين ، استخدم الباحثيين المـنهج التجريبـي 
: سنوات في الدراسة ، و توصل الباحثيين الي نتائج اهمها (  01: 6)طفل تراوحت اعمارهم بين  03، تمثلت عينة الدراسة في 

قد يكون العالج باللعب في المستشفيات سببا لمعرفة المزيد عن هذا المـرض ولتصـبح  أكثـر قـدرة فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرارات ، 
االطفـال لـديهم الفرصـة للتفاعـل واالنـدماج مـع االطفـال االخـرين فـي نفـس الوضـع وكـذلك لتبـادل الخبـرات والشـعور بـالقبول مــن 

 . االخرين 

، " اللعب كنموذج لتقييم مفهوم الذات لدي االطفال المصابين بالسـرطان " بدراسة بعنوان ( 2106)، عائشة  قام كال  من غوالي
عـام ، ( 02: 9)تهدف الدراسة الي استخدام انشطة اللعب في تقييم الذات لدي االطفـال المصـابين بالسـرطان فـي سـن المدرسـة 

 –سـنوات  9اطفـال مرضـي بالسـرطان وتراوحـت اعمـارهم بـين  6دراسة فـي استخدم الباحثين المنهج التجريبي ، وتمثلت عينة ال
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سنه واجريت الدراسة في مستشفي عام بتركيا في خدمة االطفال المرضي باالورام ، وتم استخدام مقياس مفهوم الذات لجمع  02
لمدرسة يحتاجون الي اللعب ليساهم ان االطفال المرضي بالسرطان في سن ا: بيانات الدراسة ، توصل الباحثين الي نتائج اهمها 

 .في تقييم الرعاية التمريضية 

 : اجراءات البحث / سابعا

 :منهج البحث  - ت
 استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام الضبط التجريبي لمجموعة واحدة     

 : مجتمع وعينة البحث  - ث
بالقـاهره للمرحلـة العمريـة  57357سـرطان االطفـال  يتكون مجتمع البحث من المراهقين المصابين بسرطان الدم بمستشفي     

 :وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث مع وجود االشتراطات التالية في العينة ، سنه ( 05: 02)

 .ان يكون المراهقين في مرحلة العالج الكيميائي  -

 .خلو افراد العينة من اي اعاقات جسدية او ذهنية  -

 .رجة تقبلهم للعالج جيدة ان تكون د -

 .ان يكونوا جميعا من الذكور لتجنب متغير تنوع الجنس -

 .موافقة ولي األمر علي التطبيق -
 

 (0)جدول  

 توصيف عينة الدراسة               

 %النسبة المئوية  العدد العينة م
 %011 29 مجتمع البحث 0
 %3475 01 عينة البحث االساسية 2
 %5077 05 طالعية االوليعينة البحث االست 3
 %0378 4 عينة البحث االستطالعية الثانية 4

 %011 29 اإلجمالي           
مراهـق بنسـبة مئويـة  01مراهـق وبلـغ عـدد العينـة األساسـية للبحـث  29أن اجمـالي مجتمـع البحـث ( 0)يتضح من جدول      
تطالعية االولي وهي المستخدمة في تقنين مقيـاس قلـق المـوت وبلغ عدد افراد العينة االس، من اجمالي مجتمع البحث  3475%
وبلغ عدد افراد العينة االستطالعية الثانية وهي المستخدمة فـي ، من اجمالي مجتمع البحث  %5077مراهق بنسبة مئوية   05

 %.0378مراهقين بنسبة مئوية  4التأكد من سالمة ادوات وتطبيق البرنامج 
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 :ساسية تجانس عينة البحث اال -ج

افراد وذلك للتأكد من اعتدالية توزيع عينة البحث في  01تم اجراء التجانس علي افراد عينة البحث االساسية والبالغ عددها      
 :المتغيرات التالية 

 متغيرات السن الطول والوزن  -

 (نةاستخدم الباحث مقياس اعداد معمر نواف الهوار )المستوي الثقافي واالقتصادي واالجتماعي  -

 (ترجمة وتقنين احمد محمد عبد الخالق، استخدم الباحث مقياس دونالد تمبلر )درجة قلق الموت  -

 (2)جدول 

التوزيع االعتدالي لدرجات المجموعة التجريبية قيد البحث وتجانسها  في متغيرات السن والطول والوزن والمستوي 
 .االقتصادي واالجتماعي ودرجة قلق الموت 

 (01 =ن)                                                                                              

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط المتغير م
 1 1،80 04 04 السن 0
 1،88- 6،47 063 060،0 الطول 2
 1،086 6،45 54 54،4 الوزن 3
 1،77- 9،32 051 047،6 المستوي االقتصادي واالجتماعي 4
 1،32 0،89 01،5 01،7 درجة قلق الموت 5

ومتغيـر الـوزن ( 1،88-)ومتغيـر الطـول (صـفر)أن معامل االلتواء للعينة قيد البحث في متغير السن( 2)يتضح من جدول      
 (1،32)ودرجة قلق الموت( 1،77-)والمستوي االقتصادي واالجتماعي ( 1،086)

مما يدل علي اعتدالية توزيـع البيانـات وتجـانس افـراد العينـة قيـد  ، (3-)، ) 3+)حصر بينوحيث ان جميع القيم السابقة تن     
 .البحث في تلك المتغيرات

 : أدوات جمع البيانات  -د

 :لجمع البيانات الخاصة بالبحث إستخدم الباحث األدوات والمقاييس التالية      

 : إستمارة جمع البيانات لعينة الدراسة  -4

قامــة الطفــل ، " الســن ، الــوزن ، الطــول " قياســات الخاصــة بمعــدالت النمــو وتشــمل ال      البيانــات المرتبطــة باســم ومــرض وا 
 .البيانات المرتبطة بالمستوي الثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة، بالمستشفي 

 ( :2101)مقياس المستوي اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي لألسرة إعداد  الهوارنه  -5
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ويتكـون المســتوى الثقـافي لألسـرة مــن المسـتوى التعليمـي للوالــدين ، ويقسـم المســتوى ، سـؤااًل ( 55)كـون المقيـاس مــن يت     
درجـة ، ويعطــى للمسـتوى األول درجتــان ، ( 21 – 2)التعليمـي إلـى عشــرة مسـتويات فرعيــة ، وضـعت علــى مقيـاس يتـدرج مــن 

الذي )*( المقابلة لمستوى التعليم  ةوهكذا ، ويأخذ الفرد الدرج... رجات والمستوى الثاني أربع درجات ، والمستوى الثالث ست د
، ويتكون أيضًا المستوى الثقافي من اإلهتمامات الثقافية التي تمارسها وتقوم بها األسرة من أنشطة وهوايات وشـراء ()يحدده 

أمـا ، المحلية والعالميـة  ةة واالجتماعية واالقتصاديالكتب والمجالت والصحف ومتابعة األسرة للقضايا والبرامج الثقافية والسياسي
بالنسبة للمستوى اإلقتصادي واإلجتماعي فيعتمد علي متوسط دخل الفرد ، ويتم حسابه بقسـمة إجمـالي مـا تنفقـه األسـرة شـهريًا 

أهـم مبـررات إسـتخدام  ومـن، على عدد أفراد األسرة، ومن المستوى المعيشي لألسرة وكذلك أيضًا من المسـتوى المهنـي للوالـدين 
سـهولة ،  المقيـاس مقـنن علـي البيئـة المصـرية،  لحداثة النسبية للمقياس ومواكبته للتطور السـريع لألسـرة المصـرية)المقياس 

 (.تطبيق وتصحيح المقياس

 ( :ترجمة وتقنين عبد الخالق، دونالد تمبلر )مقياس قلق الموت  -6

حيـث أن العبـارات أرقـام ، ( خطـأ –صـحيح )إلجابة علي عبارات المقيـاس إمـا بويكون ا، عبارة ( 05)يتكون المقياس من      
، 2)أمـا العبـارات ، ( صـفر( )خطـأ)واإلجابـة  ب ( درجـة( )صـحيح)تكون اإلجابة ب ( 04، 03، 02، 00، 01، 9، 8، 4، 0)
رجة الكلية للمقياس كلما زادت كلما زادت الد، ( صفر( )صحيح)واإلجابة ب ( درجة( )خطأ)تكون اإلجابة ب ( 05، 7، 6، 5، 3

 .حدة قلق الموت 

 .مؤشر لعدم وجود قلق موت( 6: صفر )- 

 .مؤشر لقلق موت متوسط( 8:  7)- 

 .مؤشر لقلق موت مرتفع( 05:  9)- 

 :صدق المقياس  -أ

 :قام الباحث باستخدام نوعين من الصدق هما 

 :المحكمينصدق  -

في ذوي الخبرة واالختصاص  من خبراء( 01)ك بعرض المقياس على قام الباحث بالتأكد من صدق المحكمين وذل
الترويح وعلم النفس من أعضاء هيئة التـدريس وذلـك بقصـد التأكـد مـن صـدق المقيـاس ومـدي مناسـبة مـع اطفـال  مجال

 :من حيث المقياسوقد طلب منهم تحكيم  مرضي السرطان،

 .التأكد من كفاية وشمولية وموضوعية العبارات -

 .كد من سالمة صياغة ووضوح العباراتالتأ -

 .إعادة صياغة أو تعديل أو حذف العبارات التي تحتاج إلى ذلك -



43 
 

تعديل صياغة بعض العبـارات لكـي تتناسـب مـع اطفـال تم وبعد جمع المقياس واالطالع على مالحظات الخبراء،  
الخبـراء علـى نفـس  رضثـم عـالخبـراء، فـأكثر مـن آراء %( 91)مرضي السرطان، وهي التي لم تحصل على نسبة موافقة 

 .المحكمين صدقبدرجة عالية من  يتمتع المقياسمما يدل على أن ، %(011)وبلغت نسبة االتفاق علي 

  :الداخلي االتساقصدق  -

اختبــر الباحــث صــدق المقيــاس بتطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية مــن نفــس مجتمــع البحــث ومــن خــارج عينتــه 
طفل من مرضي السرطان، وتـم التحقـق مـن الصـدق باسـتخدام صـدق االتسـاق الـداخلي بـذلك  (05)األساسية بلغ قوامها 
 .بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي لمقياس قلق الموتبإيجاد معامل االرتباط 

 (3)جدول 

 .قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي لمقياس قلق الموت

 05= ن 

 اق الداخليصدق االتس العبارات م

 1779 .الموت من كثيرا أخاف 0

 1791  .الموت فكرة لي تخطر ما نادرا 2

 1788 .الموت عن يتكلمون عندما اآلخرون يزعجني ال 3

 1777 .جراحية عملية ليع تجرى أن أخاف 4

 1784  .الموت من إطالقا أخاف ال 5

 1794 .بالرصاص اإلصابة من خاص بشكل أخاف ال 6

 1786  .الموت في التفكير إطالقا نييزعج ال 7

 1770  .الوقت مرور من كثيرا أتضايق 8

 1782  .مؤلما موتا أموت أن اخشى 9

 1783  .كثيرا ضطرابي يثير الموت بعد الحياة موضوع إن 01

 1786  .قلبية سكتة تصيبني أن فعال أخشى 00
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 (3)جدول تابع 

 .والمجموع الكلي لمقياس قلق الموتقيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة 

 05= ن 

 صدق االتساق الداخلي العبارات م

 1793  .فعال الحياة هذه قصيرة هي كم أفكر ما كثيرا 02

 1782  .الثالثة العالمية الحرب عن يتكلمون الناس أسمع عندما أقشعر 03

 1779  .ميت جسد منظر يزعجني 04

 1793 .نييخيف شيء يحمل المستقبل أن أرى 05

 (.17425( = )1715)الجدولية عند مستوى معنوية ( ر)قيمة 

أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للمقياس، حيث أن ( 3)يتضح من جدول 
 .لموتمما يدل على صدق مقياس قلق ا( 1715)المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية ( ر)قيمة 

 :ثبات المقياس  -ب

 :استخدم الباحث نوعين من أنواع من الثبات على النحو التالي

 :الثبات عن طريق التطبيق واعادة التطبيق -

طفـل مـن مرضـي السـرطان مـن ( 05)علـى عينـة قوامهـا ( قيد الدراسة)قام الباحث بتطبيق  مقياس قلق الموت 
عادة تطبيق االختبار عليهم بعـد نفس مجتمع البحث ومن خارج عينته األساسية و  لها نفس مواصفات العينة األساسية، وا 

م ضي أسبوعين من التطبيق األول إليجاد معامل الثبات عـن طريـق حسـاب معامـل االرتبـاط بـين التطبيقـين األول والثـاني 
 .يوضح ذلك( 4)والجدول 
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 (4)جدول 

 (.قيد الدراسة)لمقياس سلوك رفض الذهاب الي المدرسة  معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني

 05=ن

 اإلحصاء 

 

 المقياس

الفروق بين  التطبيق الثاني التطبيق األول
 المتوسطين

معامل 
 االرتباط

 ع± س ع± س

 1797 1723 0775 00701 0785 01787 .مقياس سلوك قلق الموت

 (.17425= )( 1715)الجدولية عند مستوى معنوية ( ر)قيمة 

أن معامـل االرتبـاط الـدال علـى معامـل الثبـات بـين التطبيقـين األول والثـاني لمقيـاس قلـق ( 4)يتضح من جدول  
الجدولية البالغة ( ر) كبر من قيمة أ، حيث أنها (1715)وهو دال عند مستوى معنوي ( 1797)الموت قيد الدراسة قد بلغ 

 .وتمما يدل على ثبات مقياس قلق الم ،(17425)

 :Alphaالثبات عن طريق معامل ألفا  -

قام الباحث بالتطبيق على عينة استطالعية من نفس مجتمع الدراسة ومن مقياس قلق الموت وللتحقق من ثبات 
باستخدام التجزئة النصفية عن طريق معامل ألفا  طفل من مرضي السرطان، وذلك ( 05)خارج عينته األساسية بلغ قوامها

Alpha عادلــة اإلحصــائية لكــل مــن كيــودر وفقــًا للمKuder  ورتشاردســونRichardson   وفقــًا لمــا أقترحــه كرونبــا
Cronbach  حيث يمثل معامل ألفا متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختلفة، ولذلك فإنه يمثل معامل

 .المقياساالرتباط بين أي جزئيين من أجزاء 

 (5)جدول 

 .لعبارات مقياس قلق الموت والمجموع الكلي لهAlpha ألفا قيمة معامل الثبات 

 Alpha قيمة معامل الثبات ألفا  المقياس م

 1796 .مقياس قلق الموت

، وهي دالة إحصائيًا عنـد (1796)أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا لمقياس قلق الموت قد بلغ ( 5)يوضح  جدول      
 .مقياس قلق الموت قيد البحث على درجة عالية من الثبات مما يدل على( 1715)مستوى معنوية 
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 :برنامج الترويح العالجي المقترح  -ه

قام الباحث باالطالع علي عدد من المراجع والبـرامج الترويحيـة وذلـك الختيـار وتحديـد محتـوي البرنـامج الترويحـي العالجـي      
 .المقترح 

i.  هدف البرنامج: 

ــأثير انشــطة      ــي ت ــه العمريــة                  التعــرف عل ــدي المــراهقين المصــابين بالســرطان للمرحل ــي قلــق المــوت ل ــامج عل وجلســات البرن
 . سنه (  05:  02)

ii.  اسس ومعايير وضع البرنامج: 

 .ان يتناسب البرنامج مع عينة البحث  -

 .ان يتميز بالسهولة والبساطة والتدرج من البسيط للمعقد -

 .تنوعة ان يحتوي علي انشطة ترويحية م -

 .ان يتناسب مع الحالة المرضية للعينة  -

 .عدم االخالل بالنظام العالجي للمرضي -

 .يتميز باالثارة والتشويق  -

iii.  المدة الزمنية للبرنامج: 

 (3)جدول 

 التوزيع الزمني للجلسة بالبرنامج الترويحي المقترح
 

التوزيع الزمني  المحتوي الزمن عناصر الجلسه م
 للبرنامج

 

مجموعة انشطة وتمرينات تهدف الي تهيئة الفرد للجسلة  5 تمهيديالجزء ال 0
وتحفيزهم واستثارة دوافع الممارسين واعدادهم للعمل الحركي 

 .والممارسة الترويحية

اشتمل البرنامج 
الترويحي العالجي 

جلسة  02علي 
جلسات  3بواقع 

اسبوعيا لمدة شهر 
واحد وتراوح زمن 

 دقيقه 41الجلسة 

، فنية ، اجتماعية ، ثقافية ، حركية " مجموعة ألعاب وانشطة  31 يسيالجزء الرئ 2
تهدف الي خفض حدة قلق الموت لدي المشتركين " الكترونية 
 .بالبرنامج

مجموعة العاب صغيرة وانشطة وتمرينات تهدف الي تحقيق  5 الجزء الختامي 3
 .االسترخاء للممارسين واستطالع رأيهم حول محتوي الجلسة
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 :الدراسة االستطالعية  -و

حيـث أن العينـة اإلسـتطالعية األولـي وعـددها ، اجري الباحث الدراسة االستطالعية علي عينة خارج العينة الرئيسية للبحـث      
( م2109/ 2/ 01م إلـي األحـد2109/ 0/ 6من األحد )أفراد تم إستخدامها في تقنين مقياس قلق الموت وذلك في الفترة ( 05)
افراد وهي المستخدمة للتحقق من سالمة ومناسـبة انشـطة البرنـامج للعينـة والتوزيـع ( 4)ة اإلستطالعية الثانية وعددهم والعين، 

وكـذلك التأكـد مـن سـالمة ومناسـبة ، والتعرف علي اهم المشكالت التي قـد تواجـه التطبيـق لوضـع حلـول لهـا ، الزمني للجلسات 
/ 04م الي يوم الخميس الموافـق 2109/ 3/ 01من يوم األحد الموافق )ك في الفترة مكان الجلسة واالدوات المستخدمة بها وذل

 (.م2109/ 3

 :القياس القبلي  -ز

قام الباحث بإجراء القياسات القبلية علي عينة البحث االساسـية واالسـتطالعية باسـتخدام المقـاييس المسـتخدمة فـي البحـث      
 .لكل فرد علي حدي 

 :ويح العالجي تطبيق برنامج التر  -ح

( م2109/ 4/ 00م الـي يـوم الخمـيس الموافـق2109/ 3/ 07األحـد الموافـق )قام الباحث بتطبيق البرنامج في الفترة مـن      
دقيقـه زمـن كـل  41جلسـة فـي الشـهر بمعـدل  02جلسـات اسـبوعيا واجمـالي  3حيث استغرف تنفيذ البرنـامج شـهر واحـد بواقـع 

 " .الخميس ، الثالثاء ،  االحد" جلسه وايام التطبيق هي 

 :القياس البعدي  –ط 

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم اجراء القياس البعدي باستخدام مقياس قلق الموت المستخدم بالبحث علي عينة البحث      
 م2109/ 4/ 04االساسية وذلك يوم األحد الموافق 

 :المعالجات االحصائية المستخدمة بالبحث  –ي 

 اختبار ويلككسون-النسبة المئوية - معامل االلتواء -االنحراف المعياري  -الوسيط  -المتوسط الحسابي -ت التكرارا -
 نسبة التحسن  -

 
 
 
 
 
 
 

 



48 
 

 :نموذج لوحدة ترويحية من برنامج الترويح العالجي المقترح للعينة قيد البحث  -ك

 الثاني: االسبوع 

 57357مستشفي سرطان األطفال  :المكان 

 .خفض حدة قلق الموت: الرئيسي الهدف 

 5: الحلسة 

 41: الزمن 

 .التوجيه ، التعزيز اللفظي ، النمذجة : الفنيات المستخدمة 

أجزاء 
 الجلسة

األدوات  المحتوي الزمن
 المستخدمة

الجزء 
 التمهيدي

 ". اإلضاءة،  النظافة،  التهوية"  حيث من  الجلسة مكان تهيئة - ق5
 .طفال كاملة قبل الجلسةتسجيل ومراجعة بيانات األ -
 . حول طبيعة الجلسة لألطفال التوضيحي النظري الشرح -

سجل بيانات 
 األطفال

الجزء 
 الرئيسي

 :لعبة السبورة  ق31

يقسم األطفال إلي مجموعتين ويتم إختيار طفل من كل موجوعة ليقوم بالمسابقة فيقف متسابق 
قلم وعند إشارة الباحث يحاول الجري كل مجموعة علي خط البداية وهو معصب العينين وبيده 

لخط النهاية وذلك بواسطة إرشاد أصدقائه له من خارج الملعب وعندما يصل لخط النهاية يحاول 
المتسابق المنتهي أواًل تكون مجموعته هي ، داخل المربع الموجود بالسبورة ( صح)كتابة عالمة 

 .الفائزة 

 :لعبة قتل السرطان 

عتين بحيث تقف كل مجموعة علي حدود دائرة وعند إشارة الباحث تقوم يقسم األطفال إلي مجمو 
كل مجموعة بالدخول إلي الدائرة لفرقعة البالونات ذات اللون األسود وأخذ أكبر عدد ممكن من 

والفريق الفائز هو من يستطيع فرقعة أكبر عدد ممكن من البالونات السوداء ، البالونات البيضاء 
 .ممكن من البالونات البيضاء وكذلك جمع أكبر عدد 

 :لعبة الرسالة الضاحكة 

اسم " يجلس جميع األطفال في دائرة وكل طفل معه ورقة وقلم ويقوم الباحث بطلبهم بكتابة 
ثم يطلب منهم أسم ، وبعدما يتم كتابته يقوم كل طفل بتمرير ورقته للطفل الذي يليه " انسان 

" ثم تمرر ثم حرف جر " فعالن " ويطلب فعل علي وزن ثم تمرر الورقة "  و" حيوان وقبله حرف 
أحمد و " في النهاية يقوم كل طفل بقراءة ما كتب بورقته مثل ، ثم تمرر ثم اسم مكان " في 

 " .األرنب يلعبان في الحديقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعة ، قلم 
سبورة ، قماش 
بالونات ، 

سوداء وبيضاء 
 ورق، 
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 نامج الترويح العالجي المقترح للعينة قيد البحثنموذج لوحدة ترويحية من بر تابع 

الجزء 
 الختامي

 .القصة في التفكير ثم العينين بإغالق طفل كل يقوم - ق5
 .الدروس المستفادة من القصة حول األطفال مناقشة -
 .أصدقائه بمصافحة طفل كل يقوم -

 

 :عرض ومناقشة النتائج / ثامنا 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض االول  - ب

 (4 )جدول 

 داللة الفروق بين القياس القلبي والقياس البعدي في درجة قلق الموت الفراد المجموعة التجريبية

 (01 =ن)                                                                                       

 االحصاء    م

 االبعاد

( z)قيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب العدد
 ةالمحسوب

 مستوي الداللة

- + - + - + 

 1711 2،84- 1 5،51 1 55 1 01 قلق الموت 0

 (1،15)عند مستوي داللة احصائية  01711  = ( Z) قيمة ويلككسون الجدولية

بين القياسين القبلـي والبعـدي فـي درجـة قلـق ( 1،15)وجود فروق دالة احصائية عند مستوي داللة ( 4)يتضح من جدول      
وبمسـتوي داللـة احصـائية ( 2،84-)المحسـوبة هـي "  Z" حيـث أن  قيمـة  ، وهـذه الفـروق لصـالح القياسـات البعديـة ،  الموت

 .مما يؤكد وجود فروق بين القياسين و أن هذه القياسات ليست وليدة الصدفة ( 1،15)وهي اصغر من ، ( 1711)

والبعـدي الـي تـأثير برنـامج التـرويح العالجـي المقتـرح علـي قلـق  وتشير تلك النتائج في داللـة الفـروق بـين القيـاس القبلـي     
 .الموت تأثيرا ايجابيا 

إلـي أن األطفـال المرضـي بالسـرطان Maria, et al (2116 )نتـائج دراسـة ماريـا  وآخـرون ويتفق الباحث في نتائجـة مـع      
لعاملين وذلك لتحقيق الدعم النفسي الجيـد الـذي يسـاهم بحاجه إلي اللعب والشعور بالمرح والسعادة والحاجة للعالقة الجيدة مع ا

 .في العالج 

أن الذي يعاني من السرطان يحتاج إلي بعض الوسائل والسبل التي تساعده خـالل مراحـل العـالج ( 2106)تؤكد محمد كما      
اجون إلي مزيد من اإلهتمام والرعاية لذلك فإن هؤالء األفراد يحت، وتزيد من إستجابته العالجية نحو المرض ، ليتقبل هذا المرض 

 . وال بد أن تتزايد الجهود لمساعدتهم علي تخطي هذه المرحلة، لكي ينعموا بحياتهم مثل االخرين 
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وضــرورة الســماح لهــم ، بضــرورة اإلهتمــام بــالمتغيرات النفســية المصــاحبه لمرضــي الســرطان ( 2107)و توصـي الشــنهاب      
 .لترويحية المختلفة التي تساعدهم في خفض التوتر والقلق و تخطي مراحل العالجبممارسة األنشطة واأللعاب ا

أن الترويح العالجي يساعد الطفل والمراهق علـي تنميـة مجموعـة مـن المهـارات اإلجتماعيـة Green (2115 )ويري جرين      
كما يساعدهم علـي حـل مختلـف المشـكالت ، ه مثل التعاون وتنمية قدرته علي التفاعل والتكيف اإلجتماعي والتعبير عن إنفعاالت

تخاذ القـرار كمـا يتـيح لهـم الفرصـة للتنفـيس اإلنفعـالي ممـا يسـاعدهم علـي خفـض الشـعور بـالقلق والخـوف والتـوتر  كمـا أن ، وا 
يمكـن فمن خالل مالحظة المعالج لتفاعالت المريض وتعبيراتـه ومشـاعره وأفكـاره ، للترويح العالجي أهمية في التشخيص والفهم 

 . التوصل إلي فهم أفضل لمشكلة المريض

أنه توجد عالقة قوية بين األنشطة الترويحية ومهارات التفاعـل اإلجتمـاعي بأنواعهـا المختلفـة لـدي ( 2105)ويشير اإلمام      
كما يتسم ، التربية فالتنمية اإلجتماعية بشكل عام تتم عبر برامج اللعب والترويح كأحد األهداف المهمه والرئيسية في ، المريض 

الترويح بالثراء ووفرة التفـاعالت اإلجتماعيـة التـي مـن شـأنها إكسـاب الممـارس لهـا عـددًا كبيـرًا مـن الخبـرات والقـيم والخصـائص 
اإلجتماعية المرغوبة التي تنمي مختلف الجوانب اإلجتماعية في شخصيته وتساعده فـي اإلنـدماج والتفاعـل والتكيـف اإلجتمـاعي 

 . مع اآلخرين

أن الترويح العالجي يسهم في مساعده المريض علي اإلستفادة من الفترة الطويلة ( 0998)فرحات ، إبراهيم  من كالً  ويري    
كمـا تسـهم فـي ، وذلك ألن األنشطة الترويحية التي يشارك فيها تسـهم فـي إزالـة التـوتر والقلـق ، التي يقضيها في المستشفي 

بجانـب التوافـق والتـأقلم مـع حيـاة ، وتزيـد مـن قدرتـه علـي المشـاركة والتوافـق مـع المجتمـع تنمية عالقات الصداقة الشخصية 
بجانب زيادة ثقة المريض بنفسـة نتيجـة لشـعو بـالنقص ، المستشفي ليكون اكثر تقباًل للعالج وتسهيل خروجة من المستشفي 

 .وضعف القدرات

، بسـتخدم بشـكل فعـال فـي معالجـة ذوي المشـكالت التكيفيـة إلـي أن التـرويح  Carmichael( 2116)كما يشير كارمشـل     
والتــي تعنــي إســتخدام أنشــطة اللعــب بطريقــة مخطــط لهــا بهــدف تحقيــق تغيــرات فــي ســلوك الفــرد ، فــالترويح وظيفــة عالجيــة 

نتاجية  . وشخصيته بحيث تجعل حياته اكثر سعادة وا 

، (2103)جوسـيلما دي خيسـوس ، واخــرون ، (2100)يفـا وليـام و جـويس و ا، ويتفـق ذلـك مـن نتـائج دراسـة كـاًل مــن      
موســـي ، (2106)عبـــد الحلـــيم ، (2105)االمـــام ، (2104)عبـــد اللطيـــف ، (2104)بشـــارة ، (2103)البطـــراوي و  ســـالمة

وذلــك فــي التــأثير اإليجــابي للبرنــامج الترويحــي علــي المتغيــرات النفســية واإلجتماعيــة ، (2106)غــوالي و عائشــة ، (2106)
 .السرطانلمرضي 

 :وبهذا يتحقق الفرض والذي ينص علي 

توجد فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والقياس البعدي لعينة البحث في قلق الموت لصالح القياس البعدي 
 .نتيجة المشاركة في برنامج الترويح العالجي المقترح 
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 :االستنتاجات والتوصيات / تاسعا 

 :االستنتاجات  - ت

 

اسـتنادًا إلـي مـا ، و خصائصـها  بحثفي حدود مجتمع و عينة ال، و تحقيقًا لمجابة علي فرضه  بحثف الفي ضوء هد    
 نتاجاتتـم التوصـل إلـي االسـت، بعد عرض و مناقشة النتـائج و تحليلهـا و تفسـيرها ، تم من إجراءات و معالجات إحصائية 

 :التالية

تـؤدي ، ح العالجي المقننه والمنظمة تحت إشراف متخصصين المرضي بالسرطان في برامج التروي مراهقينمشاركة ال -
 .بجانب التأثير اإليجابي علي المتغيرات النفسية واإلجتماعية األخري ، لديهم  قلق الموتإلي خفض حدة 

المرضــي  مــراهقينلــدي ال لقلــق المــوتالمصــاحبة  االعــراضســاهم برنــامج التــرويح العالجــي المقتــرح فــي الحــد مــن  -
 .سنة( 05:  02)في المرحلة العمرية من " اللوكيميا " بسرطان الدم 

 :التوصيات   - ث

 :يلي بما الباحث يوصي في استخالصات و نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء في    

تطبيق برنامج الترويح العالجي المقترح مـن الباحـث علـي جميـع المـراهقين المرضـي بالسـرطان بالمستشـفي وبـاقي  -6
 . ج مرضي السرطانالمستشفيات ومراكز عال

اإلهتمام بتقديم الدعم النفسي لمرضي السرطان وذلـك مـن خـالل إعتمـاد بـرامج ترويحيـه عالجيـة تقـدم بشـكل دوري  -7
 .ومنظم لمرضي بالسرطان بجمهورية مصر العربية

إنشاء وحـدة خاصـة بتقـديم بـرامج للتـرويح العالجـي داخـل مراكـز ومستشـفيات عـالج السـرطان  مـع تزويـدها بكافـة  -8
و تكـون الوحـدة  مدرجـة داخـل الهيكـل التنظيمـي للمستشـفي وضـمن أركـان ووحـدات ، اإلمكانات الالزمة لتقديم برامجهـا 

 .العالج

 .ضرورة وجود متخصصين في برامج الترويح العالجي لمرضي السرطان بمستشفيات ومراكز عالج السرطان  -9

طـة بمرضـي السـرطان بشـكل عـام واالطفـال والمــراهقين إهتمـام البـاحثين بـإجراء مزيـد مـن البحـوث والدراسـات المرتب -01
 .مع تبني أنواع أخري من السرطان ومراحل عمرية ومتغيرات بحثية مختلفة، المرضي بالسرطان بشكل خاص 
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