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 يم القدرات املعرفية لدى مريضات سرطان الثدي واالصحاءقيت
 ) دراسة مقارنة(

 رحاب صالح راتب حممد
 ملخص الدراسة :   

ان الثدي( ات سرطمريضهدفت هذه الدراسة إىل املقارنة بني األفراد املصابني ابلسرطان )
ات املعرفية لقدر ا اراتواألفراد غري املصابني هبذا املرض )األصحاء( ىف األداء على أختب

موعة لغرض جماذا )السرعة اإلدراكية،مدى الذاكرة،إضطراب ضعف اإلنتباه( حيث طبقت هل
 ( والثانية15)عددهم رض و من املقاييس على عينتني من األفراد األوىل من املصابني هبذا امل

لة وجد فروق دا( وقد أظهرت الدراسة النتائج األتية: أنه ت8من األصحاء وعددهم )
د مستوى فية عنملعر صائية بني مريضات سرطان الثدي واالصحاء  على اختبار القدرات اإح

لكلية له ا ةوكذلك القيم ( وذلك ىف السرعة اإلدراكية بعد )الصور املتماثلة( ,0.05داللة )
رطان يضات س مر , وهذه الفروق ىف اجتاه األصحاء، أنه توجد فروق دالة إحصائية بني

( وذلك ىف مدى 0.05ى اختبار القدرات املعرفية عند مستوى داللة )الثدي واالصحاء  عل
روق دالة فأيضا  توجدو الذاكرة بعد )االعداد السمعى(, وهذه الفروق ىف اجتاه االصحاء , 

وى داللة ند مستية عاحصائيا مريضات سرطان الثدي واالصحاء على اختبار القدرات املعرف
, وهذه  لية لهة الك, وكذلك القيم العداد البصري(دى الذاكرة بعد )ا( وذلك ىف م0.01)

ن الثدي ت سرطاريضاالفروق ىف اجتاه األصحاء، أنه توجد فروق غري دالة إحصائية بني م
عد )شطب اكية بالدر واالصحاء  على اختبار القدرات املعرفية وذلك ىف اختبار السرعة ا

ان الثدي ات سرطريضمحصائية بني الكلمات , مقارنة االعداد ( أنه توجد فروق غري دالة إ
روف عد )احلبكرة واالصحاء  على اختبار القدرات املعرفية وذلك ىف اختبار مدى الذا 
ختبار أء على صحاالسمعى( أنه توجد فروق دالة إحصائية بني مريضات سرطان الثدى واأل

 ريضات .( وهذه الفروق ىف أجتاه امل0.005ضعف اإلنتباه عند مستوى داللة )
Abstract 
This study aimed to compare individuals with cancer 
(breast cancer patients) and individuals without this disease 
(healthy) in performance on tests of cognitive abilities 
(cognitive speed, range of memory, attention deficit 
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disorder). For this purpose, a set of measures were applied 
to two samples of individuals. The first of those infected 
with this disease, numbering (15) and the second of 
healthy people, their number (8). The study showed the 
following results: that there are statistically significant 
differences between breast cancer patients and healthy 
people on the test of cognitive abilities at a significance 
level (0.05) in the cognitive speed after (similar pictures) ), 
As well as its total value, and these differences in the 
direction of healthy people, that there are statistically 
significant differences between breast cancer patients and 
healthy people on the test of cognitive abilities at a 
significance level (0.05) in the range of memory after 
(auditory numbers), and these differences in the direction 
of healthy people, and there are Also, statistically 
significant differences in breast cancer patients and healthy 
people on the test of cognitive abilities at a significant level 
(0.01) in the range of memory after (visual numbers), as 
well as the total value of it, and these differences in the 
direction of healthy people, that there are fur It is not 
astatistical function between breast cancer patients and 
healthy people on the cognitive abilities test in the 
cognitive speed test after (deleting words, comparing the 
numbers) that there are non-statistically significant 
differences between breast cancer patients and healthy 
people on the cognitive abilities test in examining the 
extent of memory after (auditory letters) ) That there are 



 297 

statistically significant differences between breast cancer 
patients and healthy individuals on the attention deficit 
test at a significance level (0.005), and these differences are 
in the direction of the patients 
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، مدى  ، السرعة االدراكية سرطان الثدي ،الكلمات اإلفتتاحية : القدرت املعرفية 
 الذاكرة ، ضعف اإلنتباه . 

نسانية، ات اإلجملتمعتُعد األمراض من الشكالت الىت هتدد امشكلة الدراسة وأمهيتها: 
أس لى ر رطان عالس ولكن أكثر تلك األمراض أمهية تلك األمراض املهددة للحياة ، ويقع

 تلك األمراض .
 (472، ص2015)عبداحلميد، 

البلدان  ساء ىفالن وُيصنف سرطان الثدي ىف مقدمة أمراض السرطان املتنوعة اليت ُتصيب
د من بعض ية للحوقائاملتقدمة والنامية على حد سواء  وعلى الرغم من وجود األساليب ال

احلاالت  ن معظمص ما التخلخماطر اإلصابة بسرطان الثدي إال أن تلك األساليب ال ميكنه
و الكركي ،  )الشقران ، إذ توجد حاالت ال ُُيري تشخيصها إال ىف مراحل متأخرة .

 ( 85، ص 2015
ت ، واملضاعفا العالجو رض، والتغريات املعرفية املصاحبة ملرضى السرطان ميكن أن تنبع من امل

 وأعراض أخرى ائية ،لدو ادرات النامجة عن العالج، والظروف املرضية ، واآلاثر السلبية للمخ
 ل مجيعخال ، والشيخوخة واجلوانب النفسية لتشخيص السرطان وأيتى ضعف اإلدراك

 (M،2006). عالجة للمراحل جتربه السرطان ، والتشخيص والعالج  والفرتة التالية مباشر 
اابت ( إىل أن اإلضطر (Tasmuth , et al , 1996وقد توصل اتكسوث وأخرون 

ند ، وأكد هوال مؤملة رايتدث نتيجة إلجراء العمليات اجلراحية و الىت يعقبها ذكاملعرفية حت
عاعى يؤداين ( على أن العالج الكيميائي واإلش(Holland , et al , 1993وأخرون 

 (15,ص2002)هارون,هلذا التدهور 
تضح لبحث إوع امن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة حول موض مشكلة الدراسة :

علق اقضة فيما يتاملتن تائجأن هناك تناقض لنتائج الدراسات. فقد إتضح لنا العديد من الن لنا
ن إخنفاض ىف عمنها  عديدمبدى أتثري العالج الكيميائي على الوظيفة املعرفية  فقد أظهر ال

عض ظهرت بأنما الوظيفة املعرفية ىف نطاق واسع من اجملاالت لدى بعض السيدات  بي
نة ترجع إىل ملتبايائج اذلك ، وإذا كان هذا الُضعف موجوداً أم ال فإن النتالدراسات عكس 

، et al ، 2012) متغريات أخرى منها فسيولوجية ، ونفسية ، وأخرى زمنية. 
Haekim  ) 
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( Nadine,etal,2003( ، ودراسة )Kelly,etal,2000حيث أشارت دراسة )
ارنة ي مقريضات سرطان الثدوالىت هدفت إىل حتديد مدى وجود خلل معرىف لدى م

ء ، ألصحاابرنة ابألصحاء ، وقد أظهرت النتائج وجود خلل إدراكى لدى املريضات مقا
 Val,etal,2006)( ودراسة )Barbara,etal,2012وأختلفت معهم دراسة )

ود فروق بني وقد أشارت نتائج هذه الدراسات بعدم وج Sheli,etal,2011)ودراسة )
ت املذكورة لدراساافزت حولقد ألداء على أختبارات القدرات املعرفية. املرضى واألصحاء ىف ا

ابلعالج  رتبطةت املسابقًا الباحثني على بدء البحث الذى يسعى إىل حتديد مدى التغريا
 الكيميائي.

هل لتاىل: اتساؤل ال وبناء على ما سبق حندد مشكلة الدراسة احلالية ىف اإلجابة على
لى داء ع األصائية بني مريضات سرطان الثدي واألصحاء ىفتوجد فروق ذات داللة اح
 إختبارات القدرات املعرفية؟ 

ألداء ء ىف اصحاالتعرف على الفروق بني مريضات سرطان الثدي واأل أهداف الدراسة :
 على إختبارات القدرات املعرفية.

س وكونه لنان امكثري تكمن أمهية هذه الدراسة ىف موضوع أصبح هاجس الأمهية الدراسة : 
 يطني به.راد احملاألفيُعترب مرض العصر وكذلك نظراً ملا ُيسببه من عذاب كبري للمريض و 

 مفاهيم الدراسة النظرية : 
وأنشطة  عالياتفحول  جمموعات النشاط العقلى الىت تتمركز وتتمحورالقدرات املعرفية : 

كس من ذلك د والعفراض األمعينة وحمددة مما يكسبها صفة التمييز والوضوح والقوة عند بع
 (9)الزبيدى ، صتكون عند البعض اآلخر. 

يث نتج ( هو ورم خب Chelf J. H . Desher،  2000تعريف )  سرطان الثدي :
لثدي  أ ىف أنسجة ايت تنش المن تطور اخلالاي ىف الثدي ؛ ويعىن عدم إنتظام منو وتكاثر اخلالاي

تلة من كعة أو  ل قطضاعف بسرعة ميكن أن تشكوجمموعة اخلالاي املصابة واليت تنقسم وتت
 اجلسم ىفتنتشر صل و األنسجة اإلضافية تدعى األورام ، وميكن لبعض هذه اخلالاي أن تنف

 ( 42:41، ص 2017)رفيق ، من منطقه إىل أخرى. 
لبصرية، انماذج  الهى التعرف السريع على التفصيالت املُدركة ىف السرعة اإلدراكية :

 (  30)بياجيه ، ص اص أوجه الشبه و أوجه اإلختالف بينهما.ويتناول بوجه خ
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هو عدد الوحدات  " إىل مدى الذاكرة ؛Miller،   1956ُيشري ميللر " مدى الذاكرة :
العاديني.  ألفرادلب االيت يتم إستدعاؤها يكون حمددًا ابملدى من مخسة إىل تسعة عند أغ

 (  7، ص 2003)الشرقاوي ، والقفاص ، 
وشيخة ،  ممادى ،).  عبارة عن صعوبة ىف الرتكيز والبقاء على املهمة :هو تباهضعف اإلن

  ( 131، ص 2013
 :  رؤية تصورية ملفاهيم الدراسة

لى علبشرى اكائن : وهى عبارة عن قدرات عقلية وينجم عن قدرة الالقدرات املعرفية 
الىت  شكالتل املمعاجلة الرموز ، واملفاهيم ، وإستخدامها بطرق متنوعة متكنه من ح

 ( 6، ص 2015)بكداش ، يواجهها ىف املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة . 
(  1998يُعررف ) علري برداري ,  Speed Of Perception : السررعه اددراكيره 

، ر د أشكال ،أو عن ألُياالسرعة اإلدراكية أبهنا السرعة ىف مقارنة األشكال، أو الرموز، أو التم موزًا
ذا العامرل هرقرد يكرون ام ببعض اإلجراءات البسيطة جداً اليت تتضرمن إدراكرًا لكشركال، و أو القي

 عزهلا.  ليت ميكنمركزًا للعديد من العوامل الفرعيه مبا ىف ذلك متييز األشكال والرموز ا
 (  1995)حممود ، 

 تتضرررمن لررىتبسرريطة اوهررى سرررعة إُيرراد األشرركال ، وإجررراء املقررارألت ، وأداء األعمررال األخرررى ال
 عملية اإلدراك البصرى . 

 ( 47، ص 2001)على ، والكيال ، 
فرد على ويشري هذا العامل ايل قدرة ال : Memory Spanعامل مدى الذاكرة 

هذه  احد منو نصر اإلستدعاء الكامل لسلسة من العناصر أو الوحدات بعد أن يقدم له ع
العناصر أو  كن مند ممييز أكرب عدالسلسلة ، كما يشري هذا العامل ايل قدرة الفرد على مت

 ي. لفور الوحدات اليت يتم إستيعاهبا خالل فرتة زمنية معينة من اإلدراك ا
(   454، ص  2015)احلريب ،   

عرضها  ها عقبوهى عدد من الكلمات أو اجلمل املرتابطة الىت ميكن للمفحوص أن يسرتجع
 ف . عليه مباشرة ، ويتم قياسها أيضاً ابألعداد أو احلرو 

 ( 130، ص 1995)حممد ، 
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نتبراه هررو " أن إضرطراب اإلPrione،  1986عرفره "برييرون  إضررراب ضعرعف اإلنتبرراه :
 عدم القدرة على إستمرار اإلنتباه ، واإلحتفاظ به لفرتة طويلة . 

 ( 147، ص 2014،حاج) 
ى  لرررعلقررردرة اوينظررر إىل إضرررطراب اإلنتبررراه علرررى أنررره حالرررة مرضررية حترررول برررني الشرررخص وبرررني 

د البحررررررروث مل تؤكرررررررالررررررتحكم واإلنتبررررررراه والرتكيررررررز علرررررررى األفعرررررررال الرررررريت تنطررررررروي عليهرررررررا املهررررررارة، و 
   الة .والدراسات بعد األسباب املباشرة  واألسباب غري املباشرة وراء هذه احل

( 120:119، ص 2008)صبحي ،   
م أو دخروج  ولثدى وسرطان الثدي عبارة عن كتل غري مؤملة ىف امفهوم سرطان الثدي : 

  نساء.ى الإفراز ىف احللمة وهو اآلن أهم سبب للوفاة من أنواع السرطاألت لد
(  1095)أبوالنجا، وأخرون ، ص  

ملنتجة لغدد اخل ا: وهو السرطان املتواجد داالسرطان املوضعى أنواع سرطان الثدي:
ىف هناية ر د ينتشقنوع للحليب، والذى مل ينتشر بعد إىل خارج منطقه اإلصابة ولكن هذا ال

ون قد إخرتق نوع يكا ال: إن هذالسرطان املنتشراألمر إذا مت إمهاله وعدم كشفه مبكرًا . 
 نا سينتشر إىلهي ومن لثدجدار قناة الغدة احلليبيه وإنتشر إىل األنسجة الدهنية احمليطة اب

 ية. أماكن أخرى ىف اجلسم عن طريق األوعية الدموية والقنوات الليمفاو 
Royal Health Awarenss society) ) 
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 Fiona Downie ،Helen ،2003دراسة :)الدراسات السابقة : 
Juffs،Nadine Tchen  )   إعتمدت ىف هدفها على حتديد مدى وجود خلل

معرىف لدى مريضات سرطان الثدى الالئى يتلقني العالج الكيميائي، قامت هذه الدراسة 
( أخرايت أصحاء كمجموعة  100و ) ( إمرأه يتلقني العالج الكيميائي، 110على )

 عن (، وكانت أدوات الدراسة عبارة 50ضابطة متطابقني يف التعليم والعمر مبتوسط) 
، وإختبار اإلنتباه، ووقت رد الفعل، fact)إختبارات الشاشة اإلدراكية لتقييم جودة اإلدراك)

ناك ضعف إدراكي لدى ومبقارنة املرضى و الضوابط ابلنسبة للعمر واملستوى التعليمي كان ه
( كما وجد أن العالج الكيميائي املساعد يسبب خلل ىف 0.05املرضى ذا داللة إحصائية )

 الوظائف اإلدراكية .
،  Iyonne soli trapala   ، Valerie Jenkins ،  2006دراسة : )   

Val Shilling   )لنتائجالتحليل  هتدف هذه الدراسة إىل إثبات أن الطرق املختلفة 
ت لدراساعض ابتظهر لنا احلجم احلقيقي لإلخنفاض وإستندت ىف فرضها على أن هناك 
ن م( 92ن)مينة أشارت بوجود خلل معرىف نتيجة تلقى العالج الكيميائي،و تكونت الع

 ة، وقد( كمجموعة ضابط 42مريضات سرطان الثدي وجمموعة أخرى من األصحاء )
 بعد حتليلو ،ملعريفاهور ية خمتلفة ىف جمال التدأُستخدمت طرق خمتلفة مأخوذة من أوراق حبث

وب التحليل هر أسلء أظبياألت املريضات وذلك بعد أربع أسابيع من العالج مقارنة ابألصحا
 ( مقارنة ابألصحاء. %68مدى الضعف املعريف بنسبة ) 

ء األصحاو لثدي اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني مريضات سرطان فروض الدراسة : 
 ألداء على إختبارات القدرات املعرفية .ىف ا

 (Bunsto   ،Brezlen   ، Anne ،  2000دراسة : ) 
هتدف هذه الدراسة إىل التأكد ومعرفة ما إذا كانت هناك إختالفات يف وظيفة القدرات 
املعرفية بني مريضات سرطان الثدي أثناء تلقيهن العالج الكيميائي مقارنة ابألصحاء، 

(  مريضة 31( من النساء املريضات ومت تقسيمهن إىل) 107اسة من )تكونت عينة الدر 
( مريضة أمتمن العالج الكيميائي مبتوسط  40يتلقني العالج الكيميائي اجملموعة ) أ ( ،) 

( من االصحاء كمجموعة ضابطة اجملموعة )ج( وقد مت  66سنتني اجملموعة ) ب ( ،) 
(،  (Pomsرفية، و مقياس احلالة املزاجية إستخدام شاشة معرفية لتقييم الوظائف املع
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وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الوظائف املعرفية بني اجملموعة ) 
( وكانت الوظيفة املعرفية أكثر فقراً لدى املريضات  0,005أ و ب ( عند مستوى الداللة ) 

داللة إحصائية عند املستوى  الالئى يتلقني العالج الكيميائي وظلت هذه الفروق ذات
التعليمي والعمرى، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية علي مقياس احلالة املزاجية مما يوحي 
أبن اإلختالفات يف الوظائف املعرفية من غري املرجح أن تكون بسبب إضطراابت املزاج وقد 

عالج الكيميائي مقارنة وجد إختالفات يف الوظيفة املعرفية لدى املريضات الالئى يتلقني ال
 ابألصحاء.

 ( ،، ،دراسة :) وكذا
لثررردى إعتمرردت ىف هررردفها علرررى حتديرررد مررردى وجرررود خلررل معررررىف لررردى مريضرررات سررررطان ا  

يتلقررني العررالج  ( إمرررأه 110الالئرى يتلقررني العررالج الكيميرائي، قامررت هررذه الدراسررة علرى )
م والعمررررر اء كمجموعررررة ضررررابطة متطرررابقني يف التعلرررري( أخرررررايت أصرررح 100الكيميرررائي، و )

ودة جراكية لتقييم إختبارات الشاشة اإلدر  عن (، وكانت أدوات الدراسة عبارة 50مبتوسط) 
نسبة للعمر الضوابط ابل ، وإختبار اإلنتباه، ووقت رد الفعل، ومبقارنة املرضى وfact)اإلدراك)

( كمرا 0.05) ملرضرى ذا داللرة إحصرائيةواملستوى التعليمي كان هناك ضعف إدراكي لدى ا
 وجد أن العالج الكيميائي املساعد يسبب خلل ىف الوظائف اإلدراكية .

 رن( طي املقااملنهج الوصفى) اإلرتبانهج الدراسة : م -اجراءات الدراسة : أوالً 
( فرد من 30ية من )تكونت عينة الدراسة اإلستطالعينة الدراسة اإلسترالعية : ع -اثنياً 

يل ( ط ، عامتوس)ريضات سرطان الثدي وأُختريت العينة من مستوايت تعليمية خمتلفة م
ن مستوايت ( من النساء األصحاء  م30(  و )35:26والالئى ترتاوح أعمارهن من)

لعينة ا. عامًا(  35:26تعليمية خمتفلة  )متوسط ، عايل ( الالئى ترتواح أعمارهن من )
 اء. ( أصح8( مريضة و )15) ادساسية
    (15ن=)   ( يوضح خصائص العينة ادساسية املستخدمة للمرضى      1جدول )

 مكان السن         
     

املستوى      
 إستئصال الثدي مرحلة املرض التعليمي
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 التربيق

    35:26 
مركز 
 ادورام

 ابملنيا   
 

      
 متوسط

 
 

املرحلة     
ادوىل      

 (5)عددهم

      
 (6كلى)عددهم

املرحلة      أحنراف متوسط
الثانية   
 (7)عددهم

     
 (5جزئى)عددهم

املرحلة      3.629 29.80
 (3الثالثة)عددهم

ال      
 (4يوجد)عددهم

املقياس  ستخدامإدف من اهل مقياس عامل السرعة اإلدراكية :: أدوات الدراسة اثلثًا : 
د قارألت وإُيااء املإجر  قة والرتكيز والسرعة ىفهو تقييم عامل السرعة اليت تعتمد على الد

نش ، م ، فر كسرتو ا أعد هذا اإلختبار ىف األصل كل من )  األشكال  ىف وقت زمىن حمدد.
أنور حممد ) عريبه م بتهارمان ، ديرمني ( ضمن بطارية اإلختبارات املعرفية العاملية وقا

 سالم (   الشرقاوي ، سليمان اخلضري الشيخ ، ألدية حممد عبدال
بة  مبثاسية تعتربيتكون اإلختبار من ثالث إختبارات رئيوصف اإلختبار :  ( . 1993)

 ت "لكلماشرب ا"اإلختبار ادول : إختبارات مرجعية لعامل السرعة اإلدراكية وهى. 
 لة "ملتماثاور اإلختبار الثاين : "مقارنة ادعداد " اإلختبار الثالث : "الص

 جانس: س التأواًل : قيا : الختبار السرعة االدراكيةاخلصائص السيكومرتية 
 (60( ن=)7جدول )

 يةرعة االدراكار السختبمعامالت االرتباط بني القيمة الكلية للبعد والقيمة الكلية ال
 معامل اإلرتباط الفئة البععد م

شرب  1
 الكلمات

 0.885 املرضى
 0.805 ادصحاء

 0.711 املرضى مقارنة ادعداد 2
 0.665 ادصحاء
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الصور  3
 املتماثلة

 0.897 املرضى
 0.743 ادصحاء

  املقارنة الررفية )التمييز(  صدقاثنياً : الصدق :
 (8جدول رقم )

بار السرعة لى إختعني نتائج إختبار مان وتين لداللة الفروق بني املنخفضني واملرتفع
 (30ن=) اإلدراكية للمرضى

 الفئة البععد

 
متوسط 

 الرتب
 

جمموع 
 الداللة U Z الرتب

شرب 
 الكلمات

 92.00 11.50 املرتفعني 0.01 **3.246 0.000 28.00 4.00 املنخفضني
مقارنة 
 ادعداد

 77.00 11.00 املرتفعني 0.002 **3.134 0.000 28.00 4.00 املنخفضني
الصور 
  ةاملتماثل

 108.00 12.00 املرتفعني 0.01 **3.372 0.000 28.00 4.00 املنخفضني

القيمة 
 الكلية

  36.00 4.50 املنخفضني
0.000 

 
 34.00 12.00 املرتفعني 0.01 **3.225

 ( 0.01ستوى )م**دال عند                              0.05ل عند مستوى *دا
 (9جدول رقم )

بار السرعة لى إختعني نتائج إختبار مان وتين لداللة الفروق بني املنخفضني واملرتفع
 (30اإلدراكية لألصحاء ن=)

متوسط  الفئة البعد
 الرتب

جمموع 
 الداللة U Z الرتب
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شرب 
 الكلمات

 92.00 11.50 املرتفعني 0.000 **3.246 0.000 28.00 4.00 املنخفضني
مقارنة 
 ادعداد

 108.00 12.00 املرتفعني 0.000 **3.349 0.000 28.00 4.00 املنخفضني

 108.00 13.50 املرتفعني 0.01 **3.477 0.000 45.00 5.00 املنخفضني وراملتماثلةالص

 77.00 11.00 املرتفعني 0.01 **3.134 0.000 28.00 4.00 املنخفضني القيمة الكلية
 ( 0.01) **دال عند مستوى                        0.05*دال عند مستوى 

 اثلثاً : الثبات :
 (60( ن=)10) جدول رقم

 ثبات إختبار السرعة اإلدراكية برريقة الفاكرونباخ 
 قيمة آلفا الفئة البععد

شرب 
 الكلمات

 0.566 املرضى
 0.757 ادصحاء

مقارنة 
 ادعداد

 0.813 املرضى
 0.623 ادصحاء

 0.770 املرضى الصوراملتماثلة 
 0.745 ادصحاء

لكامل اتدعاء اإلس هو قياس قدرة الفرد على اهلدف من املقايسإختبار مدى الذاكرة : 
قدرته لسلة و الس لسلسلة من العناصر أو الوحدات بعد أن تُقدم له عنصر واحد من هذه

)  صل كل منىف األ تبارعلى إستيعاهبا وإسرتجاعها خالل فرتة زمنية حمددة . أعد هذا اإلخ
ريبه  لية وقام بتعالعام فيةت املعر اكسرتوم ، فرنش ، هارمان ، ديرمني ( ضمن بطارية اإلختبارا

 ( .2003)أنور حممد الشرقاوي ، وليد كمال القفاص ( )
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ارات ة إختبمبثاب يتكون اإلختبار من ثالث إختبارات رئيسية تعتربوصف اإلختبار :  
عي" السم عداداإلختبار ادول : مدى" تذكر ادمرجعية لعامل مدى الذاكرة وهى : 

كر احلروف مدى تذ "ث : اإلختبار الثال. ى تذكر ادعداد البصرياإلختبار الثاين : "مد
 السمعي "

  :نس أواًل : قياس التجا اخلصائص السيكومرتية ملقياس مدى الذاكرة:
 (60( ن=)12جدول )

 لذاكرةاس مدى قيامعامالت االرتباط بني القيمة الكلية للبعد والقيمة الكلية مل
 معامل اإلرتباط الفئة البععد      

 0.846 مرضى ادعداد السمعي
 0.663 أصحاء

 0.871 مرضى ادعداد البصري
 0.703 أصحاء

 
 احلروف السمعي

 0.818 مرضى
 0.539 أصحاء

 (0.01ى )(                      ** دال عند مستو 0.05*دال عند مستوى )
  املقارنة الررفية )التمييز( صدق  اثنياً : الصدق :

 ( 13جدول رقم )
بار مدى لى إختعني نتائج إختبار مان وتين لداللة الفروق بني املنخفضني واملرتفع

 (30الذاكرة للمرضى ن=)

متوسط          الفئة      البععد
 الرتب

جمموع 
 الداللة U Z الرتب

 
 ادعداد
 السمعي

 36.00 4.50 املنخفضني
 135.00 13.50 املرتفعني 0.000 **3.620 0.000

 0.01 **3.429 0.000 36.00 4.50 املنخفضني ادعداد
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 100.00 12.50 املرتفعني البصري

 احلروف
 السمعي

 66.00 6.00 املنخفضني
 15.00 املرتفعني 0.000 **3.717 0.000

 
124.00 

 
 القيمة
 الكلية

 62.00 11.50 املرتفعني 0.01 **3.264 0.000 28.00 4.00 املنخفضني
 (0.01) عند مستوى (                                **دال0.05وى )*دال عند مست

 (14جدول رقم )
بار مدى لى إختعني نتائج إختبار مان وتين لداللة الفروق بني املنخفضني واملرتفع

 (30الذاكرة لألصحاء ن=)

متوسط  الفئة البععد
 الرتب

جمموع 
 الداللة U Z الرتب

ادعدادالسمع
 ي
 

املنخفض
0.00 45.00 5.50 ين

0 
3.914*

* 
0.00

15.0 املرتفعني 0
0 

165.0
0 

ادعدادالبصر 
 ي

 

املنخفض
0.00 55.00 5.50 ين

0 
3.882*

* .000 
15.5 املرتفعني

0 
155.0

0 

احلروف 
 السمعي

املنخفض
66.50 6.00 ين

0 0.00
0 

4.169*
* 

0.00
17.0 املرتفعني 0

0 
210.0

0 
    36.00 4.50املنخفض 
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0.00 ين القيمة الكلية
0 

3.486*
* 

0.00
13.0 املرتفعني 0

0 
117.0

0 
 (0.01ند مستوى )**دال ع                    (          0.05*دال عند مستوى )

 :لتاىلاخ ابجلدول ااكرونبالف ريقةمت التأكد من ثبات إختبار مدى الذاكرة بطاثلثاً : الثبات : 
 ةنباخ إلختبار مدى الذاكر ( يوضح ثبات ألفا كرو 60( ن=)15جدول )

 قيمة آلفا الفئة البععد 

 0.737 مرضى ادعداد مسعي
 0.717 أصحاء

 0.740 مرضى ادعداد بصري
 0.682 أصحاء

احلروف 
 السمعي

 0.717 مرضى
 0.705 أصحاء

 (0.01ى )(                       **دال عند مستو 0.05*دال عند مستوى )
ات اليت لتعريفمن ا اإلطالع على عدد)أعداد الباحثة( تباه: مقياس إضرراب ضعف اإلن

د ختيارية تعتمملية إنه ععرفه"تشيتز" أب توضح مفهوم ضععف اإلنتباه ومنها : اإلنتباه :
   .ألخرى ات اعلى تركيز الوعي أو الشعور مبثري أوحدث معني دون غريه من املثري 

ة بفعل الناجت ساساتأو الشعور على اإلحكما عرفه"وليم جيمس" أبنه عملية تركيز الوعى 
 (49، ص  2014)صاحل  ،  املثريات اخلارجية أو تلك الصادره من الفرد.

لتنفي" على أنه إضطراب ىف منع اإلستجابه للو Barkley  ،1990لقد عرفه " ذية ظائف ا
هداف اه األجتلوك وقد يؤدى إىل قصور ىف تنظيم الذات وعجز ىف القدرة على تنظيم الس

 (  17، ص 2017) إمساعيل ، احلاضرة واملستقبلية. 
 : رشدمعرفة أهم الصفات اليت يتصف هبا مضرريب اإلنتباه ىف مرحلة ال

 ُضعف اإلنتباه ابلعالقات اإلجتماعية مع األخرين .  -1
 تقلب احلالة املزاجية.  -2



 310 

 مفهوم الذات املنخفض .  -3
 ( 51) حممد ، صنقص الدافع لإلجناز .  -4

 عف اإلنتباه:  معرفة أعراض ضع 
 دم اإلنتباه للتفاصيلع-3     ثرة النسيانك  -2      صعوبة احملافظة على الرتكيز -1
لى أهناء ما بدأه ععدم القدرة  -6ألمجة عن اإلمهال  إرتكاب أخطاء-5      الفوضوية -4
 (32) حممد،ص خلاصةافقدان األشياء  -7

 صدق وثبات مقياس إضرراب ضععف اإلنتباه:
 التجانس:  أواًل قياس

 (30( ن=)16جدول )
يمة الكلية ه والقتبامعامالت االرتباط بني درجات كل فقرة من فقرات مقياس ضعف االن

 له 

معامل  العبارة م
 اإلرتباط

 سبةأستخدم أحيااَن كلمات أو عبارت غري منا 1
 للمواقف 

 
0.492** 

عض قد ال تتناسب تعبرياتى اإلنفعالية مع ب 2
 املواقف 

 
0.459* 

خسرت كثري من عالقىت الشخصيه بعد مرضى  3
 بسبب شدة إنفعاىل

 
0.382* 

 **0.504 يةتتأثر قراراتى أحياانَ حبالىت اإلنفعال 4
أجد صعوبة يف القدرة على مواصة وترتيب  5

 ادفكار للوصول إىل اهلدف
 

0.560** 
  يمسل أععاىن من عدم القدرة على التفكري بشكل 6

0.446* 
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  اَ ؤخر ة يف تذكر ادشياء اليت حدثت مأجد صعوب 7
0.146 

   يلةطو  أجد صعوبة يف القدرة على الرتكيز لفرتة 8
0.633** 

   أجد صعوبة يف تنفيذ املهام اليت توكل ىل 9
0.460* 

م هاأجد صعوبة يف القدرة على الرتكيز يف امل 10
 اليومية 

 
0.565** 

ع مكثريَا ما أختلف يف أحكامى على ادمور  11
 ادخرين 

 
0.462* 

 شكلم بأحياانَ قد أعفسر سلوك ادخرين وتفكريه 12
 خاطىء 

0.163 

 **0.564 أجد صعوبة يف حل املشكالت اليومية 13
 0.350 إخنفض أدائى يف العمل بشكل كبري 14
 ليتاام أجد صعوبة يف الرتكيز والتفكري يف امله 15

 تترلب جهد عقلى 
 

0.489** 
  الرتكيز يف أكثر من مهمة  أجد صعوبة يف 16

0.491** 
 **0.634  أتردد كثرياَ يف إختاذ القرار 17
 *0.390 أميل إىل أتجيل املهام اليت أكلف هبا  18
م لنو غالبَا ما أعاىن من ادرق وال أستريع ا 19

 لفرتات طويلة 
 

0.060 
ء أجد صعوية يف تذكر التفاصيل مثل ادمسا 20

 والتواريخ
 

0.034 
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 0.059 أجد صعوبة يف القدرة على احلفظ 21
 *0.403 أشعر ابإلرتباك إذا علم احد مبرضى  22
 **0.667 أحياانَ ال أفهم ما يدور حوىل  23
  ةأععاىن من النسيان لبعض ادمور احلياتي 24

0.022 
  د دأجد صعوبة يف إمتام املهام يف الوقت احمل 25

0.592** 
  ضىجديدة خالل مر  أجد صعوبة يف تعلم أشياء 26

0.413* 
 أجد صعوبة يف القدرة على التخريط اجليد 27

 للمهام اليومية 
 

0.403* 
 **0.521 ر أععاىن من بطء يف التفكري وإختاذ القرا 28
عة أشعر ابإلرتباك الشديد أثناء تناوىل جر  29

 الكيميائي 
 

0.597** 
( 24،21،20،19،14،12،7قم ) ويتضح من اجلدول السابق أنه مت إستبعاد العبارات ر 

 (  0.01،0.05وصدق ابقى العبارت عند مستوى داللة )
 :  املقارنة الررفية بني جمموعتني اثنيا ً: الصدق :

 (60( ن=)17جدول )
 تينو ان مصدق املقارنة الررفية ملقياس إضرراب ضععف اإلنتباه إبستخدام 

 
 البععد

 
 الفئة

 
العين

 ة

متوسط 
 الرتب

 
جمموع 
 الرتب

 
U 

 
Z 

 
 الداللة 

إضررا
ب 

42.0 30 املرضى
3 

1261.
00 

104.0
0 

 
-

 
0.00
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ادصح اإلنتباه
 اء 

30 18.9
7 

569.0
0 

5.12
9 

0 

عة شري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جممو ي( وهذا 5.129-) Zبلغت قيمة 
املرضى ( ىف إجتاه 0.01املرضى واألصحاء على مقياس ُضعف اإلنتباه عند مستوى داللة )

هم ن لديممفرق وهذا يتضح من متوسط الرتب ممايشري إىل صدق املقياس ويستطيع أن ي
 ُضعف إنتباه عن غريهم .  

 ات التالية:اخلطو  ختاذحلساب ثبات مقياس ضعف اإلنتباة قامت الباحثة إباثلثاً الثبات : 
  ثبات برريقة ألفا كرونباخ :

 (60( ن=)18جدول رقم )
 فا ملقياس ضعف اإلنتباةيوضح ثبات قيمة أل

 التجزئةالنصفية قيمة ألفا الفئة البععد
إضرراب 

 اإلنتباة
 0.835 0.726 املرضى

 0.684 0.693 ادصحاء
 ادساليب اإلحصائية : 

  تينو -انتبار مأخ   التجزئة النصفية   معامل ألفا كرونباخ  معامل إرتباط بريسونU  
 :  هاعرض الفروض والنتائج ومناقشتها وتفسري 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مريضات سرطان الثدي واالصحاء ىف األداء على 
 Uإختبارت القدرات والختبار صحة هذا الفرض إستخدمت الباحثة إختبار مان وتين 

 ( يوضح ذلك . 30لداللة الفروق املختلفة وجدول )
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 (23( ن = )19جدول )
 Uء على إختبارات القدرات املعرفية إبستخدام مان وتين الفروق بني املرضى وادصحاء يف االدا 

  
متوسط  العينة الفئة البععد

 الرتب

جمموع 
 الرتب

U Z نوع الداللة الداللة 

أبعاد السرعة 
 اإلدراكية

43.50 163.50 10.90 15 املرضى شرب الكلمات 
0 

-
1.071 

0.28
4 

 غري دال

ادصحا
 ء

8 14.06 112.50 

  162.20 10.83 15 املرضى مقارنة ادعداد
42.50

0 

-
1.136 

 
0.25

6 

 
ادصحا غري دال

 ء

8 14.19 113.50 

  137.50 9.17 15 املرضى الصور املتماثلة
17.50

0 

 
-

2.750 

 
0.00

6 

 0.05دال عند 

ادصحا
 ء

8 17.31 138.50 
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  137.00 9.13 15 املرضى القيمة الكلية
17.00

0 

 
-

2.777 

 
0.00

5 

 0.05دال عند 

ادصحا
 ء

8 17.38 139.00 

 أبعاد مدى الذاكرة

  139.00 9.27 15 املرضى ادعداد السمعي
19.00

0 

 
-

2.758 

 
0.00

6 

 0.05دال عند 

ادصحا
 ء

8 17.13 137.00 

  122.50 8.17 15 املرضى ادعداد البصري
2.500 

 
-

3.732 

0.00
0 

 0.01دال عند 

ادصحا
 ء

8 19.19 153.50 

  178.50 11.90 15 املرضى احلروف السمعي
58.50

0 

 
-

0.098 

0.92
2 

 
ادصحا غري دال

 ء

8 12.19 97.50 

  122.50 8.17 15 املرضى القيمة الكلية
2.500 

 
-

3.721 

0.00
0 

 0.01دال عند 

ادصحا
 ء

8 19.19 153.50 
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- 9.000 231.00 15.40 15 املرضى ضعفع اإلنتباه
3.307 

0.00
1 

ل عند دا
ادصحا 0.005

 ء

8 5.63 45.00 

 0.01**دال عند مستوى                                                                           0.05*دال عند مستوى داللة 
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ن ريضات سرطاأنه توجد فروق دالة إحصائية بني م ( ما يلى :30يتضح من جدول )
( وذلك ىف 0.05ار القدرات املعرفية عند مستوى داللة )الثدي واالصحاء  على اختب

ه فروق ىف اجتاهذه ال, و  السرعة اإلدراكية بعد )الصور املتماثلة( وكذلك القيمة الكلية له
لى حاء  عاالصاألصحاء . أنه توجد فروق دالة إحصائية بني مريضات سرطان الثدي و 

ذاكرة بعد )االعداد وذلك ىف مدى ال (0.05اختبار القدرات املعرفية عند مستوى داللة )
مريضات  حصائيالة االسمعى( , , وهذه الفروق ىف اجتاه االصحاء , وتوجد أيضا فروق دا

ذلك و ( 0.01)لة سرطان الثدي واالصحاء على اختبار القدرات املعرفية عند مستوى دال
ه فروق ىف اجتاذه اله, و  ىف مدى الذاكرة بعد )االعداد البصري(  , وكذلك القيمة الكلية له

ء  على االصحادي و األصحاء . أنه توجد فروق غري دالة إحصائية بني مريضات سرطان الث
, مقارنة  لكلماتاشطب اختبار القدرات املعرفية وذلك ىف اختبار السرعة االدراكية بعد )

لى حاء  عواالص لثدياالعداد ( . أنه توجد فروق غري دالة إحصائية بني مريضات سرطان ا
أنه توجد  .سمعى( ف الاختبار القدرات املعرفية وذلك ىف اختبار مدى الذاكرة بعد )احلرو 

ه عند إلنتباعف اضفروق دالة إحصائية بني مريضات سرطان الثدى واألصحاء على أختبار 
 ( وهذه الفروق ىف أجتاه املريضات .0.005مستوى داللة )

داللة  إحصائية بني املرضى واألصحاء  نص الفرض على وجود فروق ذاتمناقشة الفرض : 
ىف األداء على إختبارات القدرات املعرفية ، وللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة 
إبستخدام إختبار مان وتين لداللة الفروق ، وكشفت نتائج املعاجلة اإلحصائية للبياألت 

( لصاحل 0.01،0.05املُحصل عليها عن حتقيق هذه الفرضية عند مستوى داللة )
( يف إختبار ُضعف اإلنتباه لصاحل املرضى ، لذلك جند 0.01األصحاء ، ومستوى داللة )

نتيجة التعرض للعالج أن املرضى هم أكثر عرضة للتدهور وُضعف اإلنبتاه وعدم الرتكيز 
 . S . Verhagen  ،P،  2002الكيميائي، وهذا ما أشارت إليه دراسة ) 
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Servaes ذه الدراسة على جمموعة من مريضات سرطان الثدي ( عندما أجريت ه
( إمرأة ممن تلقوا العالج الكيميائي  وجمموعة أخرى من 57فتكونت العينة من )ن = 

( ، وأُستخدمت إستبياألت لقياس حدة التعب واملراقبة الذاتية اليومية 78األصحاء )ن = 
 يد مقارنة ابألصحاء . ( من عينة الدراسة يعانون من اإلرهاق الشد%38فكانت نسبة )

هاق ن اإلر هم ملذلك جند أن املرضى يعانون من إعياء شديد خاصة فيما يتعلق بشكوا
هاء يلة من اإلنترتة طو عد فوالتعب النفسي مقارنة بغري املرضى، فاألسباب احملتملة لإلرهاق ب
اد من خالل هابألج تنبؤمن العالج التزال غري معروفة ، ومن املتوقع منطقيًا أنه ميكن ال

اإلرهاق  قة بنيلعالاملرض أو طرق العالج ، ومع ذلك فأن هناك بعض الدراسات ال تدعم ا
  رض .حلة املو مر الناتج عن املعاجلة ونوع العالج والوقت املُستغرق منذ التشخيص أ

 (2002  ،et al  ،Servaes ) 
ألداء ااء ىف صحاألكما حتقق صحة الفرض بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني املرضى و 

كاًل من   قد أشارف.  على إختبارات القدرات املعرفية أببعادها املختلفة لصاحل األصحاء
(Wefel,Schagen,2013 أبن مريضات سرطان الثدي الالئي مت عالجهن )لعالجاب 

ملقارنة مع يضًا اب( وأالكيميائي مقارنة ابملريضات الالئي مل يتلقني العالج )تشخيص فقط
طاق واسع على ن جزاً عوعة الضابطة )غري السرطانية "األصحاء"( يظهر لدى املريضات اجملم

 لتنفيذية مثلظيفة االو  من املعايري املوحدة لكختبارات العصبية والنفسية متمثلة ىف ضعف
 (Wefel,Schagen,2013)التخطيط واملرونة والذاكرة العاملة. 

ات الالئى يعانني ( من املريض%45( أبن )etal،Janelsinsوهذا ما أشارت إلية دراسة )
ئي مقارنة لكيميااالج من سرطان الثدي لديهم تدهور ىف القدرات املعرفية عند تلقيهم الع

  أشهر من تلقى العالج. 6ابألصحاء وإستمر هذا التدهور إىل ما بعد 
(2018،et al،Hardy) 
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 (  Helen G . Juffs   ،Nadine Tchen،  2003 وتتفق أيضاً مع دراسة ) 
وق (  بوجود فر Christine B. Brezlen   ، Kelly Anne،  (2000و دراسة 

( . 0,001اللة )الد بني املرضى واألصحاء ىف األداء على إختبارات اإلنتباه عند مستوى
 Anders Bondejensen،Mimi Mehlsen ،2008 وإختلفت مع دراسة ) 

ختبارات على إ داءالقلب واألصحاء ىف األ( بعدم وجود فروق بني مريضات سرطان الثدي و 
والدراسات اليت  " ىف جمموعة من األحباثHaut،  2010فقد ذكر "القدرات املعرفية . 

جريت أن حيث سرطاتركز على العالج الكيميائي خاصة على األداء املعريف لدى مرضى ال
اركة املناطق املشو بهية جلل ادراسات بواسطة تصوير املادة البيضاء ىف الدماغ وىف القشره ما قب

 اء وقد وجدواالبيض ادةىف األداء اإلدراكي  وقد قام الباحثون بدراسة على بنية أنسجة امل
 ء . ألصحانة ابأضرار كبرية ، وكذا عجز معريف ظاهر لدى مريضات سرطان الثدي مقار 

 (  45،  2015) شرقي ، 
 Margaret Rolfe  ،(Katharine J ، 2009وتتفق مع دراسة )

Vearncombe  أبن هناك فروق ىف املتوسطات لصاحل األصحاء ىف إختبارات الذاكرة
اللفظية ، والذاكرة البصرية ، والذاكرة العامة ، وسرعة املعاجلة  وُضعف اإلنتباه  لصاحل 

 املرضى وأن هذه اإلختالفات واضحة مقارنة ابجملموعتني 
 أبن ( joyce Mackenzie  ،Barbara Collin،  2012وتتفق مع دراسة ) 

األصحاء و ملرضى ني اهناك فروق بني املتوسطات واإلحنراف املعياري من خالل املقارنة ب
 فية . ملعر الصاحل األصحاء يف إستبيان احلالة املزاجية و بطارية اإلختبارات 
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