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 وعالقته بصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية Gender Roleإدراك دور الجندر 

 

 الجوهرة بنت فهد الجبيله الصقيه بنت إبراهيم الجوهرة الشعالنبنت عثمان لطيفة 
  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن -كلية الرتبية 

 هـ1438/ 22/6 وقبل -هـ 16/5/1438 قدم للنشر

 
يهدف البحث إىل الكشف عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم  لدى مريضات سرطان الثدي يف السعودية. كما يهدف  المستخلص:

مشخصة   ،امرأة (200)تشكلت عينة البحث من   ملتغريات نوع اجلراحة واحلالة الزواجية والعمر.إىل الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم تبًعا 
استخدمت  .5/6/2016إىل  20/1/2016مع مجعية "زهرة لسرطان الثدي"، خالل الفرتة املمتدة من  بالتنسيقبسرطان الثدي، مت الوصول إليهن 

وثباته.   بعد مواءمته للثقافة والتحقق من صدقه(Hopwood,2001)  أعده هوبوود الذيBody Image Scale (BIS)  اجلسمالباحثات مقياس صورة 
 (1): أيتي أظهرت نتائج البحث ما .للقياس لدى مريضات سرطان الثدي صالحيتهإلدراك دور اجلندر وتأكدن من  ةً كما صممت الباحثات استبان

)مبعىن الوعي  لدور اجلندر اإلدراكنه كلما ارتفع إراك دور اجلندر وصورة اجلسم. أي بني إد (0.01)وجود ارتباط سالب داّل إحصائًيا عند مستوى 
النساء ورفض التصورات السائدة يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل( كلما اخنفض مستوى اخللل يف صورة اجلسم.  وكلما اخنفض  أدواربتنميط 
هم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل(  لدور اجلندر )مبعىن القبول والتماهي مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي والتصورات السائدة يف ف اإلدراك

يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات اللوايت  (0.01)وجود فرق داّل إحصائًيا عند مستوى  (2)كلما ارتفع مستوى اخللل يف صورة اجلسم. 
ن لديهن مستوى إوايت أجرين االستئصال الكلي، أي أجرين االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط، لصاحل الل

غري املتزوجات ممن أجرين و عدم وجود فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات املتزوجات  (3)أعلى من اخللل يف صورة اجلسم. 
سًنا ممن أجرين االستئصال  ألصغراو يبات األكرب سًنا عدم وجود فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستج (4)االستئصال الكلي. 

نتائج بنتائج األحباث الاجلندر ومفهوم اجلسم والعوامل االجتماعية والثقافية اخلاصة ببيئة العينة، كما مت ربط  أدبياتمت تفسري النتائج يف ضوء   .الكلي
  .املقرتحة التوصياتوتقدمي جمموعة من  السابقة
 

 .دور اجلندر، صورة اجلسم، سرطان الثدي المفتاحية:الكلمات 
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       :مقدمة البحث

شيوًعا لدى أكثر األورام  Breast Cancerيُعّد سرطان الثدي 
النساء السعوديات، من بني مجيع األورام السرطانية األخرى، 

ويتسق هذا الواقع احمللي مع بيانات . %( 27.4)بنسبة قدرها
اليت أكدت أن سرطان  ،(2015)"منظمة الصحة العاملية" 

الثدي يأيت يف مقدمة أنواع السرطان اليت تصيب النساء يف 
وأن ارتفاع معدالت سواء،  الدول املتقدمة والنامية على حدّ 

ونة األخرية، سببه زيادة متوسط العمر، اإلصابة يف اآل
 واعتماد أمناط احلياة الغربية. 

، أن نسب (2015)وقّدرت "وزارة الصحة السعودية"       
اإلصابة بسرطان الثدي يف السعودية والواليات املتحدة 
األمريكية متقاربة، لكن االختالف يكمن يف متوسط العمر، 
ومرحلة التطور اليت بلغها املرض عند التشخيص. ففي 

من حاالت  %(50)الواليات املتحدة األمريكية حتدث 
سرطان الثدي اجلديدة، لدى النساء فوق سن اخلامسة 

يف السعودية متوسط عمر املصابات يف حني أن الستني، و 
 ن من العمر. و هو الثانية واخلمس

، (2010)كما يتضح من "السجل السعودي لألورام"      
أن نسبة اكتشاف سرطان الثدي يف السعودية خالل املرحلة 

مقارنة بـ  %(15)املبكرة من نشوء املرض متدنّية، وال تزيد عن 
 ت املتحدة األمريكية.يف الواليا %(85)

بالنسبة لفرص البقاء على قيد احلياة مع اإلصابة و      
باملرض، فإهنا تتفاوت بدرجة كبرية على مستوى الدول. 

يف أمريكا الشمالية والسويد واليابان، %( 80)فتصل إىل 
 %(40)يف البلدان ذات الدخل املتوسط، وأقل من  %(60)و

أما املعدالت املنخفضة يف البلدان ذات الدخل املتدين. 
على قيد احلياة يف البلدان األقل منًوا، فهي ترجع غالًبا  للبقاء

 .املرضإىل أن التشخيص مت يف مرحلة متقدمة من تطور 

  (Cancer Society,2015 American.) 

وفيما يتعلق بنمو سرطان الثدي، فإنه مير خبمس       
 بني كبريًا، يرتاوح مامراحل ختتلف فيها نسبة الشفاء اختالًفا  

حسب مرحلة اكتشاف املرض، وحجم  ،%(10)إىل  %(98)
خر أو العقد اللمفاوية لورم، ومدى انتشاره إىل الثدي اآلا

 .حتت الذراع، أو إىل أجزاء بعيدة من اجلسم كالكبد والرئة
(National Cancer Institute, 2015). 

أما أشكال معاجلة سرطان الثدي فهي تتعدد، فهناك       
التدخل اجلراحي الذي يتم فيه إما االستئصال الكلي للثدي 

Mastectomy  أو استئصال الكتلة الورمية فقط
Lumpectomy  وبعض األنسجة احمليطة، مع احملافظة قدر

اإلمكان على شكل وحجم الثدي. ومن اآلثار اجلانبية اليت 
احة، سوء االلتئام والنزف، والشعور بعدم قد تصاحب اجلر 

الراحة يف الرقبة والظهر، أو اخلدر والتنميل يف منطقة الكتف 
والذراع، خاصة بعد عملية االستئصال الكلي للثدي. وقد 
تعاين املريضة كذلك من جتمع السوائل يف الذراع نتيجة 

 استئصال الغدد اللمفاوية.
هبدف قتل  chemotherapy وهناك املعاجلة الكيميائية       

اخلاليا السرطانية، اليت مل تُفلح اجلراحة يف استئصاهلا. وفيها 
يتم أخذ العقاقري حسب جرعات منتظمة، بينها فاصل 
حمدد. واآلثار اجلانبية هلذا العالج حاّدة، أمهها الغثيان 
والقيء، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن، وتقرح األغشية املبطنة 

اإلمساك، والتهاب أغشية  للفم، والصداع واإلسهال أو
 العني، واخنفاض كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية.

الذي  Radiotherapyكذلك يوجد العالج اإلشعاعي       
يوجه إىل منطقة الصدر وحتت الذراع، للقضاء على أية 
خاليا سرطانية متبقية. وله أعراضه اجلانبية كاإلعياء والدوار، 

وتأثر بعض املناطق السليمة أحيانًا وجفاف اجللد وخشونته، 
 ن. اًما أو تلتهب الرئتـفيصبح البلع مؤل احلنجرة،مثل 

وقد تُعطى املعاجلة الكيميائية واإلشعاعية مًعا، بعد       
إجراء اجلراحة أو قبلها، للتأثري على حجم الورم وتسهيل 

 أخرى من العالج، مثل حماصرته. كما أن هناك أشكااًل 
والبيولوجية  Hormones Therapy رمونيةاملعاجلة اهل
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Biological Therapy.  ويعتمد حتديد أفضل خيارات العالج
املناسبة على نوع اخلاليا السرطانية، وحجم الورم ومدى 
انتشاره، إضافة إىل قرار املريضة الذي تتخذه مبساعدة 

 (. National Cancer Institute, 2015الطبيب )
فإن بدايات مفهوم صورة اجلسم، ويف سياق آخر،       

ظهرت لدى فرويد الذي مل يستخدم املصطلح بشكل 
مباشر، لكنه أشار إىل أن مرحلة النمو النفسي اجلنسي 
تتضمن اكتشاف الطفل جلسمه، حبيث تتكون صورة اجلسم 
وتتطور من خالل النرجسية األولية يف املرحلة الطفلية، اليت 

 ,Ashing-Giwa et al) ع األناتتفاعل فيها غرائز "اللبيدو" م

2007; Hanley, 2015). 
 املعامل، كانلكن تشكل هذا املفهوم كنظرية واضحة       

الذي الحظ أن صورة  (Schilder,1978) على يد شيلدر
اجلسم لدى فرد ما، هي مفهوم عقلي يقوم على ثالثة أبعاد.  

ملشاعر األول، الُبعد الفسيولوجي ويتضمن خربة الفرد باألمل وا
اجلسمية. والثاين، بُعد "اللبيدو" املنبثق من أفكار فرويد، 

 بأن حمبب، والشعورويتضمن شعور الفرد جبسده كشيء 
ذلك حقيقي وجزء منه. أما الثالث فهو الُبعد االجتماعي، 
ويتضمن تأثري الثقافة واجملتمع على نظرة اإلنسان جلسمه 

 وانطباعاته املختلفة حوله.
وهذه األبعاد الثالثة كما قدمها شيلدر، ال يعمل كل       

نها مشكّلة منها على حدة، إمنا هي تتفاعل دينامًيا فيما بي
صورة اجلسم بناء ثابًتا، بل شيلدر  دّ صورة اجلسم. ومل يع

مع تغري املثريات البيئية، واختالف املرحلة  متغريًابناء  اهعد  
ا الفرد من حميطه جتاه العمرية، وتأثري الرسائل اليت يتلقاه

 .  ((Schilder,1978; Carver et al, 1998   جسمه
وميكن القول إن مجيع التنظريات اليت تناولت هذا       

املفهوم، من قبل خمتلف الباحثني، مل تبتعد عن فكرة البناء 
 العقلي الثالثي األبعاد الذي قدمه شيلدر.

م لدى رأت الباحثات أن دراسة صورة اجلس وقد     
مريضات سرطان الثدي بشكل ينطوي على الفهم واإلضافة 

 املعرفية ميكن أن يكون يف إطار العالقة مع مفهوم اجلندر.
ات من القرن املاضي اجلندر تبلور يف بداية الثمانين ومفهوم

عرب مسرية مستمرة للفكر النسوي هادًفا إىل إعادة صياغة 
األدوار االجتماعية بني املرأة والرجل لتحقيق العدل 
االجتماعي. ويذهب املفهوم إىل أن املرأة كيانًا مستقاًل هلا 
ذاهتا ووظيفتها ودورها يف املشاركة يف اإلنتاج االجتماعي 

)عياد، ًبا إىل جنب مع الرجل. والثقايف والسياسي، جن

2015) . 
تُرجم يف اللغة العربية إىل "النوع  Genderومصطلح اجلندر 

االجتماعي"، وشاع يف الدراسات العربية ولدى اخلرباء 
ات من القرن املاضي. هتمني ابتداًء من منتصف التسعينوامل

 (2001)صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،
ت احلاليات الحظن بأن كلمة اجلندر لكن الباحثا      

بلفظها اإلجنليزي متداولة على نطاق واسع بني الباحثني 
العرب، يف األدبيات والدراسات والندوات وورش العمل 

ا من والتقارير الدورية ذات العالقة. كما الحظن أن كثريً 
هؤالء الباحثني يُفضل استخدام مصطلح اجلندر ألنه أكثر 

اإلحالة على املفهوم من مصطلح "النوع حتديًدا ودقة يف 
 االجتماعي". 

والبد من القول إن مفهوم اجلندر خيتلف متاًما عن       
، الذي يشري إىل Sexualityأو اجلنسانية  Sexمفهوم اجلنس 

جمموع الصفات واخلصائص اجلسمية والتشرحيية والفيزيولوجية 
ت. أما اجلندر للذكور واإلناث املولودين هبا واملتميزة بالثبا

فهو مفهوم ثقايف نفسي اجتماعي يتصف بأنه مكتسب 
 (.2006مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي، ومتغري )

 مشكلة البحث

تتفق الباحثات أن سرطان الثدي يُعّد موضوًعا شديد       
االرتباط بصورة اجلسم، ألنه يصيب أحد األعضاء احلساسة 
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يف جسد املرأة، الذي له دوره احليوي يف وظيفة األمومة 
واحلياة اجلنسية واملظهر اجلمايل. كما أن له رمزيته الشديدة 

 يف مكون الشعور باألنوثة. 
ويف سبيل فهم العالقة بني سرطان الثدي وصورة       

اجلسم، ميكن النظر إىل املرض يف ضوء البناء العقلي الذي 
( لصورة اجلسم بناء على تنظري Baxter,1998قدمه باكسرت )

السالف ذكره. وعلى ذلك فإن  (Schilder,1978)شيلدر
عد الضرر الذي يلحق جبسد املرأة جراء املرض سيؤثر يف "البُ 

اجلسم، الذي يشمل الشعور بشكل  " لصورةالفزيولوجي
اجلسم، ووضعه وأجزائه، وتناسقه العضلي. كما سيؤثر 

اجلسم، الذي  " لصورةاجلنسي عدسرطان الثدي يف "البُ 
يشتمل على موضوعات اجلاذبية اجلنسية واالفتتان واالهتمام 

عد اجلمايل باجلسم. وأخريًا فاملرض سيؤثر على "البُ 
االجتماعي " لصورة اجلسم، الذي يتضمن املوضوعات 

مشاعر الوصمة االجتماعية، واخلجل من  االجتماعية، مثل
 م برأي اآلخرين يف اجلسم.اجلسم أمام اآلخرين، واالهتما

 ,Lichtenthal et al) وقد لفت اليشتنتهال وزمالؤه      

إىل أن صورة اجلسم ميكن أن تلعب دور العامل  رالنظ (2005
التوسطي، يف العالقة بني التغريات اجلسدية مثل زيادة الوزن 

ئصال الثدي، وبني االضطرابات النفسية توفقدان الشعر واس
عالية لصورة الالحقة. ووجدوا أن املرأة إذا كانت تضع قيمة 

منبًئا لالضطرابات النفسية اليت ستعاين  د  اجلسم، فإن ذلك يع
منها، بسبب عدم التوافق مع التغريات اجلسدية اليت حيدثها 

 املرض والعالج.  
إهنا قد تكون أحد العوامل بالنسبة للزيادة يف الوزن فو       

املؤثرة سلًبا يف صورة اجلسم. وسرطان الثدي خبالف معظم 
حتدث  إذالسرطان يرتبط بزيادة الوزن وليس اخنفاضه،  أنواع

تقريًبا من احلاالت. ومن العوامل املنبئة  %(80)الزيادة يف 
 Salonen et)بزيادة الوزن العالج الكيميائي والعالج اهلرموين 

al,2009) كما أن االكتئاب قد يؤدي إىل زيادة يف معدل .

 Irwin et)السعرات احلرارية املستهلكة مما يزيد الوزن 

al,2003.) 
املرتتب  alopeciaأما فيما يتعلق بتأثري فقدان الشعر       

على العالج الكيميائي، فإنه يكاد يشمل األبعاد الثالثة 
الفيزيولوجي واجلنسي عد املكونة ذهنًيا لصورة اجلسم، وهي البُ 

واالجتماعي. وظهر أن فقدان الشعر كمصدر للضغط 
والصعوبة يف التعايش يتفوق على أعراض أخرى للعالج 

يف الكيميائي كالغثيان والقيء، ملا يلعبه الشعر من دور 
 (. White, 2002)واجلمال واجلاذبية  املظهر
بني  م، ماإذا نظرنا إىل تأثري نوع اجلراحة يف صورة اجلسو      

استئصال كلي للثدي أو استئصال للكتلة الورمية فقط، فإن 
 نتائج الدراسات تظهر متعارضة أو غري متجانسة.

  (Rosenberg et al,2013) نوآخريففي دراسة روزنبريج      
مرأة شابة بعد تشخيص ا( 400)اليت ُأجريت على أكثر من 

حالتهن باملرحلة الثالثة من تطور املرض، بينت نتائجها أن 
اجملموعة اليت خضعت الستئصال الثدي سواء مع عملية 
ترميمية أو بدوهنا، عانت من خماوف أعلى تتعلق بصورة 
اجلسم مقارنة باجملموعة اليت خضعت الستئصال الكتلة 

دراسات قدمية  نتائجالورمية فقط. وهذه النتيجة تتسق مع 
وجد مارجولس  املاضي، إذات من القرن تعود إىل الثمانين

صورة اجلسم أهم عامل  أن (Margolis et al,1989) هوزمالؤ 
يؤثر يف قرار املريضات إن ُكن سيجرين استئصال الكتلة 
الورمية وحسب مع العالج اإلشعاعي، أم االستئصال الكلي 

 للثدي. 
ت أخرى إىل النتيجة ذاهتا،  كذلك توصلت دراسا     

( Zanapalioglu et al, 2009) نوآخريزانبلجلو  كدراسة

ودراسة بوردوا  (Haines et al,2010)ن يوآخر ودراسة هينز 
Bordo,2003))  ودراسة ماهاباتروا وباركرMahapatro 

&Parker,2005))  ًا أن النساء اللوايت اليت بينت نتائجها مجيع
أجرين االستئصال الكلي للثدي أكثر معاناة مع صورة 
اجلسم من اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط. كما 
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مريضة إىل النتيجة ذاهتا، ( 120)خلصت دراسة عربية على 
وهي أن التأثري األسوأ على صورة اجلسم وجودة احلياة كان 

 .(2004)الشحروري، م للثدي. لدى من أجرين االستئصال التا
 لكن دراسات أخرى توصلت إىل نتائج مغايرة، كدراسة     

ودراسة فالدزيت ( Salonen et al,2009ن )يوآخر سالونني 
ن يودراسة لوبو وآخر ( Valdezate et al,2013ن )يوآخر 

(Lobo et al, 2014) 2005) أفيس وكراوفورد ومانويل ودراسة 

Manuel  &Avis, Crawford)  ن يودراسة جروجن وآخر
(Grogan et al,2013)  اليت وجدت مجيعها أن هناك تقباًل

بني املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال الكلي 
 للثدي. 

ورغم أن اجلسد يأخذ قسطًا وافرًا من انشغال املرأة       
اليت تبدي اهتماًما واضًحا مبسائل الوزن واملظهر واجلاذيية 

(Zanapalioglu  et al, 2009،)  ومع أن الباحثات يتفقن أن
هذا االهتمام ختربه النساء بدرجة أو بأخرى، بغض النظر عن 
االختالفات الثقافية والعرقية، إال أن ذلك سيكون كما تعتقد 
الباحثات بدرجة أكرب يف اجملتمعات اليت يرتاجع فيها مفهوم 

غالب ية كما هو واقع اجلندر لصاحل مفهوم اجلنس أو اجلنسان
 اجملتمعات يف العامل العريب.

على سبيل املثال توصل بومهك وديكرسون        
(Boehmke & Dickerson,2005)   إىل أن مدى ونوع تأثري

فقدان شعر الرأس على صورة اجلسم، يتوقف على فهم 
وتفسري املريضة هلذا العرض، الذي يتدرج من اعتبار فقدان 
الشعر رمًزا للنجاة والشجاعة، إىل اعتباره رمزًا للصدمة 

اختالف تفسري  والبشاعة وفقدان اهلوية. وترى الباحثات أن
 إطارعر، ميكن أن يُفهم يف املريضات لرمزية فقدان الش

اختالفهن يف إدراك مفهوم اجلندر، فمن رأت فقدان الشعر 
دلياًل على النجاة والشجاعة ال هتديًدا لصميم اهلوية األنثوية، 
قد تكون أكثر وعًيا مبسألة التنميط الثقايف جلسد املرأة، 
والوسط االجتماعي الذي تتشكل فيه مفاهيم الذكورة 

 واألنوثة.

 (Batchelor,2001رأي الباحثات إشارة باتشلور يدعم       

إىل أن رمزية الشعر للمرأة يف اجملتمعات الغربية املعاصرة ( 
تراجعت. وأن الثقافة السائدة يف هذه اجملتمعات يف الوقت 
الراهن أصبحت أكثر تفهًما ألوجه االختالف والقصور يف 

اجلسم اجلسد، وأن هذا خُيفف من الضرر الالحق مبفهوم 
 لدى النساء اللوايت فقدن الشعر بسبب العالج الكيميائي. 

وتذهب الباحثات إىل أن تراجع رمزية الشعر يف       
اجملتمعات الغربية الذي أشار له باتشلور قد يكون ترسخ مع 
تصاعد مفهوم وثقافة اجلندر يف هذه اجملتمعات مع تطورها 

 احلضاري مقابل تراجع مفهوم اجلنسانية. 
 Boquiren et )هئت دراسة بوكيورين وزمالوقد أيد     

al,2013)   مرأة مشخصة بسرطان ا (150)اليت خضعت هلا
الثدي تأثري مفهوم اجلندر. وبينت الدراسة اليت هدفت إىل 

 Gender-role حبث تأثري التنشئة االجتماعية لألدوار اجلندرية

socialization   على صورة اجلسم، أن النساء اللوايت أيدن
األدوار التقليدية للجنسني، خربن املزيد من مشاعر اخلجل 
       جتاه أجسادهن، وكان اخللل يف صورة اجلسم لديهن أعلى. 

 kinsaul et)ن يكذلك خلصت دراسة كينسول وآخر 

al,2014 إىل أن النساء األكثر إميانًا بالدور اجلندري )
عطني أمهية كبرية للشكل ملعادلة حلقوق الرجل مل يُ وباحلقوق ا

 اخلارجي ومل يشكل حمور اهتمامهن. 
كما أيدت دراسات أخرى هذا التأثري ملفهوم اجلندر،       

 ( ودراسةLyons& Shelton,2004كدراسة ليون وشيلتون )
ودراسة  (Pidgeon & McNeil, 2011)بيدجون وماكنيل 

 Thompson ,Silliman)وكليفورد ثومبسون وسليمان 

&Clifford,2013)  ن ير ودراسة فالديزت وآخ(Valdezate 

et al, 2013). 
ريضات ن مدراسات أخرى متعددة أكذلك أثبتت 

ت التقليدية ألدوار النساء  اسرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاه
 Boquiren et) كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم

al,2013 ;Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden, 

&Mishel,      ,2001; Befort & Klemp 2011).   
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ميكن اغفال التعارض يف هذا السياق، إذ تبني  مع ذلك ال
من دراسات أخرى أن اإلدراك السليب للدور اجلندري 

 ,Ashing-Giwa et al)  اليرتبط باملعاناة مع صورة اجلسم 

2007; Wilmouth, 2001; Martinez-Ramos,2009). 
من جهة أخرى تعاين النساء من مشاعر الوصمة واملخاوف 
املرتبطة بالرفض االجتماعي وردود األفعال السلبية من 

 . ,Mosher et al) اآلخرين جتاه التغري الواقع على أجسادهن
   2013; Ohaeri, Ofi & Campbell, 2012) 

وقد لعب التغري يف املظهر اخلارجي بسبب املرض، دوًرا        
أسوأ لدى اللوايت حاولن إخفاء مرضهن ليحمني أنفسهن من 

وتعتقد  (.(Lam & Fielding,2003الوصمة االجتماعية 
الباحثات احلاليات بأن مشاعر الوصمة ترتبط مبفهوم اجلندر. 

ن فالنقص يف جسم املرأة يتم النظر له بطريقة خمتلفة ع
النقص يف جسم الرجل، وحىت النقص يف جسم املرأة رمبا 
خيتلف يف درجة الوصمة املرتبطة به باختالف العضو أو اجلزء 
الناقص مما يؤكد النظرة اجلنسانية للمرأة. وتذهب الباحثات 
احلاليات إىل االعتقاد أن مشاعر الوصمة املرتبطة بسرطان 

أو اإلشارة إليها كثريًا الثدي، رمبا ال يتم احلديث العلين عنها 
ينفي وجودها. فقد أشار  يف اجملتمعات العربية، لكن ذلك ال

 إىل أن سرطان الثدي يتحول من مشكلة ،(2013)الفقي 
جسمية إىل نفسية واجتماعية يف اجملتمعات املغلقة والتقليدية 
بفعل حواجز الصمت، ألن املرض يصيب عضًوا حساًسا يف 

 جسم املرأة. 
وفيما يتعلق مبتغري احلالة الزواجية فقد كانت الدراسات       

متعارضة كذلك. ففي حني أظهر بعضها عدم وجود فروق 
يف صورة اجلسم بني املتزوجات وغري املتزوجات بعد 

 ,Rouby, Boinon & Charlesاالستئصال الكلي للثدي )

ا ، أظهر بعضها اآلخر أن غري املتزوجات ُكن أكثر قلقً (2007
أفيس  ورة اجلسم من املتزوجات كما يف دراسةعلى ص

( Avis, Crawford& Manuel, 2005وكراوفورد ومانويل )
باركر  ودراسة al, (King et  ( 2000نيوآخر ودراسة كينج 

(. وبشكل معاكس أظهرت Parker et al, 2003ن )يوآخر 

املتزوجات غري راضيات عن صورة اجلسم  أندراسات أخرى 
 (.Klos & Sobal, 2013مقارنة بغري املتزوجات )

من جهة أخرى تعارضت نتائج الدراسات كذلك       
بالنسبة إىل متغري عمر املريضة.  فبعض الباحثني وجد أن 
مريضات سرطان الثدي الشابات يعانني خلاًل يف صورة 

ات األكرب سًنا. كما اجلسم أكثر بشكل داّل من املريض
وجدوا أن الشابات كن يعطني قيمة أعلى لصورة اجلسم 
واملظهر اخلارجي من األكرب سًنا ولذلك كن خيرتن استئصال 

ضطررن إىل ا اإلشعاعي، وإذاالكتلة الورمية مع العالج 
االستئصال الكلي فإهنن يلجأن إىل اجلراحة الرتميمية للثدي 
(Avis, Crawford & Manuel, 2005; Rosenberg  et al 

.  وباملثل انتهت العديد من الدراسات مثل دراسة ( 2013,
ودراسة  (Quintard & Lakdja, 2008)والكجا كوينرتد 

( ودراسة Mahapatro &Parker,2005مهاباتروا وباركر )
(، ودراسة برونلت Fadaei et al,2011ن )يدي وآخر فا

ن وآخريودراسة بلوم  (Brunault et al 2013,)  نيوآخر 
(Bloom et al, 2004)  اليت انتهت مجيعها إىل أن النساء

ُكن أكثر قلًقا أو تضررًا بالنسبة لصورة اجلسم.   صغر سًنااأل
أن عمر املريضة يشكل  وامل جيد يناآلخر لكن بعض الباحثني 

 kinsaul et al,2014; Pidgeon)عامالً مؤثرًا يف صورة اجلسم 

& McNeil, 2013) .) 
يف البحث مشكلة  تقدم، تتحدد ماعلى مجيع  بناءً       

 ية:تاألسئلة اآل
ة إحصائًيا بني إدراك دور اجلندر توجد عالقة دالّ  هل .1

 ؟الثديوصورة اجلسم لدى مريضات سرطان 
هل توجد فروق يف صورة اجلسم بني املريضات اللوايت  .2

أجرين االستئصال الكلي ألحد الثديني أو كليهما 
Mastectomy اللوايت أجرين استئصال الكتلة  واملريضات

 ؟ Lumpectomyفقط الورمية 
هل توجد فروق يف صورة اجلسم لدى املريضات اللوايت  .3

أجرين االستئصال الكلي عائدة إىل اختالف احلالة الزواجية 
 أو العمر؟
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 فروض البحث
بني دور إدراك دور  إحصائًياة توجد عالقة دالّ  .1

 وصورة اجلسم لدى مريضات سرطان الثدي.  اجلندر
فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .2

متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين االستئصال 
واملستجيبات  Mastectomyالكلي ألحد الثديني أو كليهما 

 .Lumpectomyاللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط 
فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .3

متوسطي درجات املستجيبات املتزوجات واملستجيبات غري 
 املتزوجات ممن أجرين االستئصال الكلي. 

فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .4
متوسطي درجات املستجيبات األكرب سًنا واملستجيبات 

  األصغر سًنا ممن أجرين االستئصال الكلي.

 :أهداف البحث

 :أيتي يهدف البحث احلايل إىل ما       
عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم  الكشف .1

 لدى مريضات سرطان الثدي. 
الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم، بني املستجيبات  .2

اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي واملستجيبات اللوايت 
 ية فقط. أجرين استئصال الكتلة الورم

الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم، بني املستجيبات  .3
 املتزوجات واملستجيبات غري املتزوجات.

الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم بني املستجيبات  .4
سًنا، ممن أجرين  واملستجيبات األصغراألكرب سًنا 

 االستئصال الكلي. 

 أهمية البحث

تنطلق أمهية هذا البحث مما الحظته الباحثات من فقر        
شديد يف البيئة العربية عامة وعلى نطاق اململكة العربية 
السعودية ودول اخلليج العريب خاصة يف دراسات وحبوث 

اجلندر. وال يوجد على حد علم الباحثات دراسات عربية يف 
جممل علم نفس الصحة أخذت مفهوم اجلندر كأحد 

 . املتغريات
إن دراسات اجلندر كما تكتسب اليوم اهتماًما علمًيا        

متنامًيا يف املراكز البحثية واملؤسسات األكادميية على مستوى 
العامل، فإهنا حتظى كذلك باهتمام املنظمات غري احلكومية، 
ألن اجلندر ميثل موضوًعا مفصلًيا مؤثرًا يف املسائل املتصلة 

واملواضعات اليت حتيا  والشروط بتعديل األنظمة والتشريعات
 النساء ضمنها يف الدولة املدنية احلديثة.

من ناحية أخرى فإن تركز عالج سرطان الثدي يف       
العامل العريب يف النواحي الطبية البحتة املتجهة حملاصرة املرض 

لى قيد احلياة، يقابله قصور واضح ع وزيادة فرص املرأة للبقاء
املرتبطة  لثقافية والنفسية االجتماعيةيف حتليل اجلوانب ا

معه، مما ميكن  باملرض أو املرتتبة على معاجلته وطرق التعايش
أن يساهم يف وضع اسرتاتيجيات وخطط أو برامج وطنية 

 لدعم هذه الفئة من النساء.

 مصطلحات البحث

 Breast Cancerسرطان الثدي: 
الثدي بأنه سرطان  تُعّرف مجعية السرطان األمريكية       

منو وانقسام غري طبيعي وغري منتظم، خلاليا الثدي. فاخلاليا 
ة وخارجة املصابة تنمو عشوائًيا وتتضاعف بصورة غري طبيعي

يكرب حجمه لتعدد انقسام اخلاليا  عن السيطرة، مشكلة ورم
عشوائياً، مما قد يؤدي إىل انتشار املرض يف اجلسم، عن 

 American Cancer) طريق الدم والقنوات اللمفاوية.

Society,2015). 
 

 Body Imageصورة الجسم: 
 ,Thompson) وكوفرت وستومريُعّرف ثومبسون        

Coovert & Stormer, 1999) صورة اجلسم على أهنا  ،
خليط متفاعل من مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية. 
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فاملكون املعريف، يرتبط بالتقدير الدقيق حلجم اجلسم. يف 
حني أن املكون الوجداين، يُعرّب عن الشعور واألفكار 

. أما املكون حنو جسمهواالجتاهات اليت حيملها الفرد 
السلوكي، فيشري إىل سلوك الفحص الذايت املتكرر للجسم، 

الراحة والرغبة يف جتنب املواقف اليت جتعل الفرد يشعر بعدم 
 فيما يتعلق جبسمه.

وتعّرف هبا الباحثات إجرائًيا أهنا: الدرجة الكلية اليت        
حتصل عليها املستجيبة، على مقياس صورة اجلسم، 

 املستخدم يف هذا البحث.
 Gender Role دور الجندر

هي اخلاصيات  Gender Roles أدوار اجلندر       
بني الرجل  السلوك مااالجتماعية اجملسدة لالختالفات يف 

 (.267، ص2011)السباعي، واملرأة داخل ثقافة معينة 
وهي أدوار النساء والرجال اليت تشكلها الثقافة        

والظروف والتوقعات االجتماعية وليس االختالف البيولوجي 
 (.2006)مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي، 

در إجرائًيا أنه: وتعّرف الباحثات بإدراك دور اجلن      
 ةانحتصل عليها املستجيبة، على استب الدرجة الكلية اليت

 إدراك دور اجلندر، املستخدم يف هذا البحث.

 حدود البحث

يتحدد البحث احلايل، بالعينة السعودية من مريضات         
سرطان الثدي، من خارج أقسام التنومي يف املستشفيات، 

"مقياس صورة اجلسم" ة على واللوايت ُقمن باالستجاب
دور اجلندر"، خالل الفرتة املمتدة من  ةانو"استب

كما يتحدد البحث باألداتني . 5/6/2016إىل  20/1/2016
 املستخدمتني للقياس، وكذلك باملتغريين موضع الدراسة.

 منهج البحث

بالنظر إىل أهداف البحث وتساؤالته، اعتمدت       
 االرتباطي.الباحثات على املنهج الوصفي 

 مجتمع البحث 

 األصلي للبحث، من مجيع النساء يتكون اجملتمع      
بسرطان الثدي، من املستفيدات من خدمات  املشخصات

مجعية "زهرة" لسرطان الثدي يف عموم فروعها باململكة، 
 2330اإلمجايل وقت تطبيق البحث  بلغ عددهناللوايت 

 مرأة.ا

 عينة البحث 

ت بالتعاون والتنسيق مع مجعية "زهرة" عملت الباحثا       
-200)بني  لسرطان الثدي على الوصول إىل عينة ترتاوح ما

من املستفيدات من  امرأة مشخصة بسرطان الثدي (250
، من غري املنومات يف األقسام الداخلية خدمات اجلمعية

 ، ميثلن مجيع من قبل بالتعاون مع الباحثات. باملستشفيات
استخدمت الباحثات أكثر من أسلوب لتحفيز النساء 
لالستجابة على أدايت البحث، منها احلّث والتشجيع وشرح 
أهداف البحث، واستخدام القسائم والكوبونات مع الشرائح 

سيدة، خالل  (235)احملتاجة. وصلت العينة املستجيبة إىل 
د وبعد استبعا .5/6/2016 ىلإ 20/1/2016الفرتة املمتدة من 

القوائم الناقصة والعشوائية، بلغت العينة النهائية للبحث 
امرأة، مت استخدام بياناهتا يف التحقق من فروض  (200)

 البحث. 

 وصف العينة

بلغت نسبة احلاصالت على مؤهل جامعي أو أعلى       
نسبة كانت  يف حنيمن حجم العينة،  %(35)منه 

.  وبلغت %(65)احلاصالت على مؤهل أدىن من اجلامعي 
من حجم العينة، وغري املتزوجات  %(83) نسبة املتزوجات

. أما نسبة من أجرين االستئصال الكلي لثدي واحد %(17)
حني أن من أجرين  ، يف%(68.5)أو للثديني مًعا فقد بلغت 

استئصال الكتلة الورمية فقط، بلغت نسبتهن من العينة 
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هن أقل من . وشكلت نسبة الناجيات اللوايت أعمار %(31.5)
الناجيات اللوايت  نسبة يف حنيمن العينة، %( 58)سنة  48

 من العينة. %( 42)سنة بلغت  48أعمارهن أكثر من 

 أدوات البحث

 Body Image Scale ( BIS)  : مقيا  صورة الجسمأوًل 

هو مقياس قصري، يتناول خربة املريضة خالل األسبوع       
 قام بإعدادهالسابق على التطبيق، ويتألف من عشرة أسئلة. 

ض الألغر  لالستخدام (،(Hopwood,2001هوبوود 
اإلكلينيكية والبحثية، بالتعاون مع اهليئة األوروبية ألحباث 

 The European Organization for وعالج السرطان

Research and Treatment of Cancer (EORTC) 

(Hopwood et al, 2001; Hopwood,1993) 

طُبق املقياس يف املرحلة األوىل، على عينة بريطانية قوامها 
من املرضى بأنواع خمتلفة من السرطان. وشّكلت  (276)

حقق  العينة، وقدمن حجم  %(58)مريضات سرطان الثدي 
 تطبيقه يف املراجعة الالحقة . مث متاملقياس صدًقا وثباتًا عاليني

 (682)للتحقق من خصائصه السيكومرتية، على عينة قوامها 
مجيعها من مريضات سرطان الثدي اللوايت مت الوصول إليهن 
من خالل قاعدة البيانات لسبعة مراكز عالجية، يف اململكة 

باستخدام معامل ألفا  املتحدة. برهن املقياس على ثبات عال
  .0.93)) الثباتبلغ معامل  إذ Alpha-Cronbachلـ كرونباخ 

جيًدا قائًما  Clinical Validityكلينيكًيا إكما حقق صدًقا 
وحقق    .Response Prevalenceعلى انتشار االستجابة 

كذلك صدًقا متييزيًا مرتفًعا باستخدام اختبار مان 
 Mann Whitney   (P<0.0001.)ويتين

دلياًل على   Factor Analysisوقدم التحليل العاملي        
صدق البناء الكامن هلذا املقياس، وأن صورة اجلسم عبارة 

دعمت هذه النتائج الصدق  عن عامل عام واحد.
كلينيكي للمقياس، كأداة قصرية لقياس تغريات صورة اإل 

 اجلسم، لدى مريضات سرطان الثدي.

تشتمل أسئلة املقياس على ثالثة أبعاد: الُبعد        
العاطفي، ومتثله عبارات عن الشعور باألنوثة والشعور 
باجلاذبية. والُبعد السلوكي ومتثله عبارات مثل السؤال عن 
صعوبة النظر إىل مكان الندب واالبتعاد عن الناس. والُبعد 

  املعريف ومتثله عبارات مثل السؤال عن الرضا عن املظهر.
ختيار من بني أربعة التتم اإلجابة عن أسئلة املقياس با     

بدائل هي: أبًدا، أحيانًا، كثريًا، كثريًا جًدا. يرتاوح جمموع 
الدرجات ما بني )صفر( الذي يعين بأنه ليس لدى املستجيبة 

وهي الدرجة ( 30)أي خلل فيما يتعلق بصورة اجلسم، و
كلما دّل ذلك على   القصوى. وكلما ارتفعت درجة املستجيبة

 اخللل يف صورة اجلسم.
متت ترمجة املقياس لعدد من اللغات، واستخدم بكفاءة      

عالية يف دراسات خمتلفة حول العامل، كما هو احلال يف 
ومُتثل هتيئة  .(Moreira et al, 2010)النسخة الربتغالية منه 

الباحثات احلاليات للمقياس، والتأكد من صدقه وثباته، 
 النسخة العربية األوىل منه على حد علمهن.

قامت الباحثات برتمجة املقياس إىل اللغة العربية، وإجراء       
بعض التعديالت عليه ملواءمته ثقافًيا مع البيئة السعودية. مث 

رباء يف جمال علم مت عرضه على عدد من احملكمني واخل
 النفس، مع األخذ باملرئيات اليت اتفقوا عليها. 

ثبات وصدق مقيا  صورة الجسم "النسخة العربية 
 :المعّدلة" 

طُبق املقياس على عينة البحث االستطالعية، املكونة       
مريضة من مريضات سرطان الثدي، ومت حساب  (60)من 

 :يتبات وصدق املقياس على النحو اآلث
 وًل: ثبات مقيا  صورة الجسمأ

مت حساب ثبات عبارات مقياس صورة اجلسم        
 بطريقتني مها: 

 Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا لـ  )أ( حساب معامل 

)بعدد عبارات املقياس(، ويف كل مرة يتم حذف  للمقياس
 درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية للمقياس. 
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)ب( حساب معامالت االرتباط بني درجات العبارة، 
والدرجات الكلية للمقياس )يف حالة وجود درجة العبارة يف 

 الدرجة الكلية للمقياس(. 
سم وقد مت حساب الثبات الكلي ملقياس صورة اجل -

نباخ، والتجزئة النصفية لـ و بطريقتني مها: ألفا لـ كر 
 سبريمان/براون.

 صورة الجسمثانًيا: صدق مقيا  
مت حساب صدق عبارات مقياس صورة اجلسم عن طريق  -

حساب معامل االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية 

للمقياس، )يف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية 
للمقياس(، وذلك باعتبار أن بقية عبارات املقياس حمًكا 

 للعبارة.
اجلسم، عند  ومت حساب الصدق الكلي ملقياس صورة -

طريق معامل الصدق الذايت والذي يساوي اجلذر الرتبيعي 
 معامالت يوضح اآليت (1) واجلدولملعامل ألفا لـ كرونباخ. 

 سرطان مريضات لدى اجلسم صورة مقياس وصدق ثبات
 :الثدي

 1جدول 

 (60سرطان الثدي )ن = معامالت ثبات وصدق مقيا  صورة الجسم لدى مريضات 

 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
معامل الرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

1 0.915 0.79**  0.75**  
2 0.910 0.87**  0.84**  
3 0.916 0.79**  0.72**  
4 0.916 0.79**  0.74**  
5 0.915 0.81**  0.75**  
6 0.916 0.78**  0.72**  
7 0.924 0.65**  0.57**  
8 0.919 0.73**  0.67**  
9 0.912 0.84**  0.79**  

10 0.924 0.70**  0.61**  
 0.924معامل ألفا الكلي للمقياس = 

 0.928معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان/ براون = 
 0.961معامل الصدق الذايت للمقياس = 

(0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )  

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
للمقيـاس يف حالـة غيـاب العبـارة  ألفا لـ كرونبـاخإن معامل  -

كلــي للمقيــاس أقــل مــن، أو يســاوي معامــل ألفــا لـــ كرونبــاخ ال
تـــدخل عبـــارات املقيـــاس ال يـــؤدي ن إيف حالـــة وجودهـــا، أي 

إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي للمقياس، ممـا يـدّل علـى أن 
مجيع عبـارات املقيـاس تسـهم بدرجـة معقولـة يف الثبـات الكلـي 

 للمقياس، وهذا يشري إىل أن مجيع عبارات املقياس ثابتة.

إن مجيــــع معــــامالت االرتبــــاط بــــني درجــــة كــــل عبــــارة مــــن  -
ــــة وجــــود درجــــة  ــــة للمقيــــاس )يف حال العبــــارات والدرجــــة الكلي
العبارة يف الدرجة الكلية للمقياس( دالّة إحصائًيا عند مسـتوى 

ممــا يشــري إىل االتســاق الــداخلي وثبــات مجيــع عبــارات  (0.01)
 مقياس صورة اجلسم.

درجــــة كــــل عبــــارة مــــن  إن مجيــــع معــــامالت االرتبــــاط بــــني -
العبـــارات والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس )يف حالـــة حـــذف درجـــة 
العبـــــارة مـــــن الدرجـــــة الكليـــــة للمقيـــــاس( دالّـــــة إحصـــــائًيا عنـــــد 
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ممــــا يشـــري إىل صــــدق مجيـــع عبــــارات مقيــــاس ( 0.01)مســـتوى 
 صورة اجلسم.

إن معــــــاملي الثبــــــات الكلــــــي للمقيــــــاس بطــــــريقيت ألفــــــا لـــــــ   -
، 0.924)سـبريمان/براون مرتفعـان كرونباخ والتجزئة النصفية لـ 

ـــدّل علـــى الثبـــات الكلـــي ملقيـــاس  (0.928 ـــوايل، ممـــا ي علـــى الت
 صورة اجلسم.

إن معامل الصدق الكلي الذايت للمقياس مرتفع  -
 مما يدّل على الصدق الكلي ملقياس صورة اجلسم.  ،(0.961)

من اإلجراءات السـابقة تأكـد للباحثـات ثبـات وصـدق        
 صــورة اجلســم، ومــن مث صــالحيته لقيــاس اجلســممقيــاس صــورة 

املرتفعـــة علـــى  الدرجـــةوتشـــري  لـــدى مريضـــات ســـرطان الثـــدي.
مقيــاس صــورة اجلســم إىل ارتفــاع اخللــل يف صــورة اجلســم لــدى 

تشــري الدرجــة املنخفضــة إىل اخنفــاض اخللــل  يف حــنياملريضــة، 
يف صـــــورة اجلســـــم، وأقصـــــى درجــــــة ميكـــــن أن حتصـــــل عليهــــــا 

 ويكـوندرجة،  (30)يع عبارات املقياس هي املستجيبة على مج
 )الصفر( هو أقل درجة ميكن أن حتصل عليها.

 Gender Roleالجندر إدراك دور  ةانثانيا: استب

Questionnair  
عبارة، قامت الباحثات  (13)، من ةقصري  ةاناستب يه      

 قيس طبيعةتيف ضوء أدبيات ودراسات اجلندر.  ابإعداده
إدراك املستجيبة لدور اجلندر ولتنميط أدوار النساء كما 
حتددها الثقافة وتصورات اجملتمع. وتتم اإلجابة عن املقياس 

ختيار من بني أربعة بدائل هي: غري موافقة، موافقة البا

 بدرجة ضعيفة، موافقة بدرجة متوسطة، موافقة بدرجة كبرية. 
درجة وهي أدىن درجة  (13)ويرتاوح جمموع الدرجات ما بني 

أعلى  درجة، وهي( 52)ميكن أن حتصل عليها املستجيبة و 
درجة جممعة  ةاناالستبعطي تُ درجة ميكن احلصول عليها. 

إلدراك دور اجلندر. وكلما ارتفعت درجة   Single Soreواحدة
ا دور اجلندر، املستجيبة كلما أشار ذلك إىل أهنا تدرك إجيابي  

القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار )مبعىن الوعي بتنميط 
كلما أشار   ةانوكلما اخنفضت الدرجة على االستب النساء(. 

)مبعىن التماهي مع دور  اجلندر،ذلك إىل إدراك سليب لدور 
القائم على األساس البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار  اجلنس

 املرأة والعالقة بينها والرجل(.
من احملكمني يف جمال  (11)مت عرض املقياس على       

الرتبية وعلم النفس، واخلرباء يف اجلندر، يف اململكة ودولة 
الكويت، ومت األخذ باملرئيات اليت كان االتفاق عليها بنسبة 

(80.)% 

 إدراك دور الجندر: ةانثبات وصدق استب
على عينة البحث االستطالعية،  ةاناالستب تطُبق     

مريضة من مريضات سرطان الثدي، ومت ( 60)املكونة من 
حساب ثباته وصدقه بنفس الطرق اليت سبق توضيحها عند 

النتائج  اجلسم، فكانتحساب ثبات وصدق مقياس صورة 
 :يتاآل (2)اجلدول على النحو املوضح يف 

 2 جدول
 (60لدى مريضات سرطان الثدي )ن =  معامالت ثبات وصدق مقيا  دور الجندر

 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
 معامل الرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

1 0.808 0.51** 0.39** 
2 0.812 0.47** 0.34** 
3 0.791 0.67** 0.59** 
4 0.807 0.52** 0.40** 
5 0.795 0.64** 0.54** 
6 0.808 0.52** 0.39** 
7 0.788 0.71** 0.63** 
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 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
 معامل الرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

8 0.801 0.57** 0.47** 
9 0.791 0.68** 0.61** 

10 0.814 0.42** 0.30* 
11 0.802 0.56** 0.47** 
12 0.807 0.52** 0.39** 
13 0.804 0.53** 0.43** 

 0.815=  معامل ألفا الكلي للمقياس
 0.823=  معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان/ براون

 0.903معامل الصدق الذايت للمقياس = 
 (0.01(           ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.05* دال إحصائًيا عند مستوى )

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
يف حالة غياب  ةانلالستب ألفا لـ كرونباخإن معامل  -

مل ألفا لـ كرونباخ الكلي العبارة، أقل من، أو يساوي معا
 ةانبن تدخل عبارات االستإيف حالة وجودها، أي  ةانلالستب

، مما ةانخنفاض معامل الثبات الكلي لالستبال يؤدي إىل ا
ة معقولة يف الثبات العبارات تسهم بدرجيدل على أن مجيع 

 ةانيشري إىل أن مجيع عبارات االستب ، وهذاةانالكلي لالستب
 ثابتة.

 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من -
 )يف حالة وجود درجة ةانالعبارات والدرجة الكلية لالستب

( دالة إحصائًيا عند ةانالعبارة يف الدرجة الكلية لالستب
الداخلي وثبات مجيع  مما يشري إىل االتساق (0.01)وى مست

 .دور اجلندر ةانعبارات استب
 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من -

)يف حالة حذف درجة  ةانالعبارات والدرجة الكلية لالستب
عند  ( دالّة إحصائًياةانمن الدرجة الكلية لالستب العبارة

ا يشري إىل صدق مجيع مم (0.05)أو مستوى  (0.01)مستوى 
  دور اجلندر.  ةانعبارات استب

بطريقيت ألفا لـ   ةانإن معاملي الثبات الكلي لالستب -
 ، 0.815)كرونباخ والتجزئة النصفية لـ سبريمان/براون مرتفعان 

 .ةانمما يدل على الثبات الكلي لالستبعلى التوايل،  (0.823

مرتفع  ةانمعامل الصدق الكلي الذايت لالستبإن  -
 .ةانمما يدّل على الصدق الكلي لالستب، (0.903)

وصدق  من اإلجراءات السابقة تأكد للباحثات ثبات      
لدى  للقياس ا، ومن مث صالحيتهإدراك دور اجلندر ةاناستب

ملرتفعة على ا الدرجةوتشري  مريضات سرطان الثدي.
بشكل  للدور اجلندريإىل ارتفاع إدراك املفحوصة  ةاناالستب

تشري الدرجة املنخفضة إىل إدراك املفحوصة  يف حنيإجيايب، 
للدور اجلندري بشكل سليب. وأقصى درجة ميكن أن حتصل 

درجة،  (52)عليها املفحوصة على مجيع عبارات املقياس هي 
 هي أقل درجة ميكن أن حتصل عليها. (13) وتكون

 األساليب اإلحصائية

ية لإلجابة عن تاإلحصائية اآلاستخدام األساليب مت        
-Tفروض البحث: معامل االرتباط لبريسون، اختبار )ت( 

Test   للعينتني املستقلتني، حتليل التباين األحادي يف اجتاه
 . One-Way ANOVAواحد 

 نتائج البحث

 الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه: "توجد 

ور اجلنــــدر وصــــورة اجلســــم إدراك دا بــــني ة إحصــــائيً عالقــــة دالّــــ
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االرتبــاط معامــل  ســرطان الثــدي " مت اســتخدام تلـدى مريضــا
 3 اجلـــدولعلـــى النحـــو املوضـــح يف لبريســـون، فكانـــت النتـــائج 

 :يتاآل

 3 جدول
  معامل الرتباط بين إدراك دور الجندر وصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي

 المتغير
 صورة الجسم

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 0.01 0.21 - دور الجندر المدرك

 
 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
 (0.01) مستوىإحصائًيا عند  وجود ارتباط سالب دالّ 

بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم لدى مريضات 
نه كلما ارتفع إدراك املستجيبة لدور إأي  سرطان الثدي.

اجلندر بشكل إجيايب )مبعىن الوعي بتنميط القوالب 
الثقافية واالجتماعية ألدوار النساء( كلما اخنفض لديها 

 مستوى اخللل يف صورة اجلسم. 
وكلما اخنفض إدراك املستجيبة لدور اجلندر        

)مبعىن التماهي مع دور اجلنس القائم على األساس 
 البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها

والرجل( كلما ارتفع لديها مستوى اخللل يف صورة 
 وهذا يشري إىل حتقق صحة الفرض األول. اجلسم.
 الفرض الثاني 

للتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض الثــــاين الــــذي يــــنص علــــى        
أنــــــه:" توجــــــد فــــــروق دالّــــــة إحصــــــائًيا يف صــــــورة اجلســــــم بــــــني 
متوسطي درجات املريضـات اللـوايت أجـرين االستئصـال الكلـي 

واملريضـــــات اللـــــوايت  Mastectomyألحـــــد الثـــــديني أو كليهمـــــا 
ـــــة فقـــــط  ـــــة الورمي مت  ،" Lumpectomyأجـــــرين استئصـــــال الكتل

ــــا ــــت  T-testر )ت( اســــتخدام اختب للعينتــــني املســــتقلتني. فكان
 :يتاآل 4 اجلدولعلى النحو املوضح يف النتائج 

 4جدول 
ستئصال نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المريضات اللواتي أجرين الستئصال الكلي والمريضات اللواتي أجرين ا

 الكتلة الورمية فقط

 نوع الجراحة
 قيمة )ت( صورة الجسم

 النحراف المعياري المتوسط العدد ودللتها
 6.40 7.76 63 استئصال الكتلة الورمية فقط

3.28** 
 7.09 11.20 137 االستئصال الكلي 

 (0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )
 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي   

يف صورة  (0.01) ىوجود فرق داّل إحصائًيا عند مستو 
اجلسم بني متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين 
االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال 
 الكتلة الورمية فقط، لصاحل متوسط درجات

ن إ أجرين االستئصال الكلي،  أي املستجيبات اللوايت
لديهن مستوى أعلى من اخللل يف صورة اجلسم مقارنة 

ال الكتلة الورمية فقط. ومن إمجايل مبن أجرين استئص
 نتائج الفرض الثاين يتضح أنه قد حتقق. 

 الفرض الثالث
 للتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض الثالــــث الــــذي يــــنص علــــى أنــــه:

"توجـــد فـــروق دالّـــة إحصـــائًيا يف صـــورة اجلســـم بـــني متوســـطي 
واملســتجيبات غــري املتزوجــات  درجــات املســتجيبات املتزوجــات

-Tاختبـار )ت(  مت اسـتخدام ،الكلـي"ممن أجرين االستئصـال 
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test يتاآل 5 اجلدوليف علــى النحــو املوضــح املســتقلتني. فكانــت النتــائج  للعينتــني: 
 5جدول 
المتزوجات ممن أجرين نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المستجيبات المتزوجات والمستجيبات غير        

 (137الستئصال الكلي )ن = 

 الحالة الزواجية
 صورة الجسم

 قيمة )ت( ودللتها
 النحراف المعياري المتوسط العدد

 7.89 9.57 23 غير متزوجة
1.21 

 6.90 11.53 114 متزوجة
 

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي      
  فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني عدم وجود

متوسطي درجات املريضات املتزوجات واملريضات غري 
نه يوجد إممن أجرين االستئصال الكلي. أي  املتزوجات

تقارب يف درجة اخللل يف صورة اجلسم لدى املتزوجات وغري 
املتزوجات. ومن إمجايل نتائج الفرض الثالث يتضح أنه مل 

تائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم يتحقق، إذ أشارت الن
 باختالف احلالة الزواجية. 

 الفرض الرابع 
 للتحقـق مـن صـحة الفـرض الرابــع الـذي يـنص علـى أنــه:      

"توجـــد فـــروق دالّـــة إحصـــائًيا يف صـــورة اجلســـم بـــني متوســـطي 
ســًنا درجــات املســتجيبات األكــرب ســًنا واملســتجيبات األصــغر 

اســتخدام أســلوب حتليــل  مت، ممــن أجــرين االستئصــال الكلــي"
فكانـت  One-Way ANOVAالتبـاين األحـادي يف اجتـاه واحـد 

 :يتاآل 6 اجلدولعلى النحو املوضح يف النتائج 

 6 جدول
الستئصال الكلي التي ترجع إلى عمر نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد عند دراسة الفروق في صورة الجسم لدى المستجيبات الالتي أجرين 

 (137المستجيبة )ن = 

 عمر المريضة
 صورة الجسم

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المتوسط العدد ودللتها

النحراف 
 المعياري

بني  5.07 7.50 4 28إىل أقل من  18من 
 اجملموعات

280.73 4 70.18 
1.42 

 5.92 11.36 25 38إىل أقل من   28من 
 7.95 12.77 47 48إىل أقل من  38من 
داخل  7.03 10.65 46 58إىل أقل من  48من 

 اجملموعات
6548.95 132 49.61 

 5.98 8.67 15  فأكثر 58من 

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي  
  يف صورة اجلسم بني عدم وجود فرق داّل إحصائًيا

املستجيبات  سًنا و املستجيبات األكربمتوسطي درجات 
 األصغر سًنا ممن أجرين االستئصال الكلي.

ومن إمجايل نتائج الفرض الرابع يتضح أنه مل يتحقق، 
إذ أشارت النتائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم باختالف 

 عمر املستجيبة.
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 وتفسير النتائجمناقشة 

يتضح من نتائج الفرض األول أنه كلما ارتفع إدراك       
مبعىن أهنا )املرأة السعودية املصابة بسرطان الثدي لدور اجلندر 

كانت أكثر وعًيا بتنميط القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار 
اخنفض لديها مستوى اخللل يف صورة اجلسم.   (النساء

إدراكها لدور اجلندر وكانت أكثر  وباملقابل كلما اخنفض
متاهًيا مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي 
التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل ارتفع 

 لديها 
فالنتائج اليت أفضى إليها   مستوى اخللل يف صورة اجلسم.

أن املرأة السعودية هذا الفرض تقود الباحثات إىل االعتقاد 
ي باجلندر، هي أكثر ثقة يف اليت على درجة من الوع

نسانية املعادلة بذاهتا وحبقوقها اإل اهتا وقدراهتا، وإميانًاإمكان
حلقوق الرجل، فًأصبحت ال تربط كينونتها ووجودها باجلسد 
وحسب بل تراه أيًضا جنًبا إىل جنب يف أبعاد عقلية ونفسية 

ه يف حتسني ووظائف اجتماعية وثقافية. وساعد هذا كل
الصورة الذهنية جلسدها، مما انعكس على اخنفاض درجة 

صابتها بسرطان إلل يف صورة اجلسم حىت مع معاناهتا من اخل
 الثدي.  

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ليون       
اليت وجدت أن املريضات  (Lyons& Shelton,2004)وشيلتون 

ا من القاطنات يف القرى واملدن األكثر تقليدية واألقل تعليمً 
الصغرية ارتفعت معاناهتن مع صورة اجلسم. كما تتفق النتيجة 
احلالية مع نتائج دراسات عديدة بينت نتائجها أن مريضات 

ت التقليدية ألدوار النساء  اسرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاه
 ,Boquiren et al)كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم 

2013; Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden & Mishel, 

2001; Befort & Klemp, 2011).   
ا تتفق نتيجة الدراسة مع نتائج  مماثلة توصل هلا أيضً 

 Thompson Silliman)ثومبسون وسليمان وكليفورد  

&Clifford,2013) وفالديزت وآخرون (valdezate et al, 2013) 
ات األكثر تعليًما واللوايت تلقني برامج دعم من أن املريض

نفسي ُكن أكثر تقباًل ألجسامهن بعد استئصال الثدي، ومل 
اجلراحة والندب، كما مل  جيدن صعوبة يف النظر ملوضع

هنن أقل أنوثة، واعتربن صورة اجلسم أمرًا ثانويًا أيشعرن ب
خالل هذه احملنة، وكان التخلص من الورم بالنسبة هلن ومن 

 ألعراض الفيزيولوجية النامجة عن العالج مسألة أكثر أولوية. ا
ن ينسول وآخر وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة كي    
(kinsaul et al, 2014)  اليت بينت أن النساء األكثر إميانًا

بالدور اجلندري وباحلقوق املعادلة حلقوق الرجل اليعطني 
يشكل حمور اهتمامهن.  أمهية كبرية للشكل اخلارجي وال

 بيدجون وماكنيلواتفقت كذلك مع دراسة 
  (Pidgeon & McNeil, 2011)  اليت بينت أن منو اهلوية النسوية

وإدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من العوامل 
الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري بارتفاع مستويات الرضا عن 

لف نتيجة الدراسة احلالية صورة اجلسم. يف الوقت نفسه، ختت
ودراسة  ((Ashing-Giwa et al, 2007 وزمالئهمع دراسة اشينج 

اليت تبني من كل منها أن  Wilmouth, 2001))ويلموث 
يرتبط باملعاناة مع صورة  دراك السليب للدور اجلندري الاإل

 اجلسم.  
 راموس مارتينز كما ختتلف النتيجة احلالية مع دراسة    

(Martinez-Ramos, 2009)  دراك سرطان إاليت وجدت أن
الثدي كمعادل لفقدان اهلوية األنثوية واجلاذبية اجلسدية، تركز 
أكثر لدى املريضات الساكنات يف املدن اللوايت ينتمني 
ملستويات اقتصادية وتعليمية مرتفعة، ونظرهتن غري تقليدية 

ويات ألدوارهن اجلندرية، عكس املريضات املنتميات ملست
دراكهن تقليدي للدور اجلندري، إاقتصادية وتعليمية متدنية و 

وصورة اجلسم حمور اهتمامهن،  إذ مل تكن اجلاذبية اجلسدية
 بل مستقبل األطفال والقلق من املوت. 

وترى الباحثات أنه رمبا أمكن فهم نتيجة الدراسة احلالية     
يف ضوء التغريات اليت شهدها اجملتمع السعودي، وصاحبها 

مع بعض التعديالت والتطورات يف أوضاع النساء إمجااًل، 
االنفتاح الثقايف االجتماعي املتدرج الذي بدأ اجملتمع 



 (2017 سبتمرب /هـ1438 )ذو احلجة الرياض   – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

16 

 أطيافه بعد سنوات طويلة من ميعالسعودي يعايشه جب
 املمانعة واحملافظة الشديدة.

هنًجا إصالحًيا  (2015)فقد بدأ كما ترى الشعالن     
متصاعًدا منذ عقد ونصف لتمكني املرأة، تقوده احلكومة 
مدعومة من النخب، يُؤرّخ له بتوقيع امللك عبداهلل حني كان 

اتفاقية  ىاهلل( علولًيا للعهد نيابة عن امللك فهد )رمحهما 
أشكال التمييز ضد املرأة " )سيداو(، أثناء "مناهضة مجيع 

مشاركته يف قمة األلفية الثالثة يف "نيويورك" اليت انعقدت يف 
التغيري االجتماعي الثقايف كما مشل   (.2000)سبتمرب عام 

شغل النساء السعوديات لوظائف مبنظمات دولية ووظائف 
يف السلك الدبلوماسي، وحصول البعض على أومسة وجوائز 

وزير  ةعاملية، ووصول املرأة إىل مناصب رفيعة يف الدولة كنائب
ومديرة جامعة. من جهة أخرى مشل التغيري االجتماعي 
الثقايف اقتحام النساء جمال االستثمارات التجارية وريادة 

ارتفعت حجم رؤوس  (2012)األعمال. فحسب التميمي 
 (60)إىل  (2012)األموال النسائية السعودية خالل عام 

مليار لاير. وعدد سيدات األعمال يف الرياض على سبيل 
ف سيدة. وإمجايل عدد الآ (4000)املثال يزيد على 

السجالت التجارية املسجلة بأمساء سيدات سعوديات يف 
( 72.494)حنو  (2012)خمتلف مناطق اململكة بلغ عام 

سجل. وإمجايل عدد منسوبات الغرف التجارية يف اململكة 
منتسبة. كما  (38.750)بلغ حنو ( 2012)عام حىت بداية 

سبق  دخلت املرأة السعودية جمال إنشاء املكاتب االستشارية.
ذلك اخنراط اململكة يف حميطها الكوين الذي انعكس يف 
مؤشرات عدة كمصادقة اململكة على عدد من االتفاقيات 
اخلاصة حبقوق اإلنسان، مثل "اإلعالن العاملي حلقوق 

و"إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان" و"امليثاق العريب اإلنسان" 
حلقوق اإلنسان". فاملصادقة على هذه الوثائق ومنها 

نسان تمام صانع القرار مبلفات حقوق اإل)سيداو( عنت اه
النظام وضمنها حقوق املرأة. مع األخذ يف االعتبار أن 

ة املظلة نزلمب د  ويع( 1992)األساسي للحكم الصادر عام 

سية والقانونية للمملكة، يؤكد مبدأ املساواة بني األفراد، السيا
تفرق بني املواطنني على أساس اجلنس، فاملادة  ومواده ال

"الثامنة" من النظام تنص على أن احلكم يف اململكة يقوم 
على أساس "العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة 

نسانية اإليؤكد على محاية احلقوق اإلسالمية". كما أن النظام 
والرجل، فاملادة "السادسة يف املطلق بدون متييز بني املرأة 

الدولة "حتمي حقوق اإلنسان  على أنن" منه تنص و والعشر 
 (.أ، 2014 )الشعالن،وفق الشريعة اإلسالمية".  

ت احلديثة للموروث اإلسالمي اليت يقوم اكما أن القراء    
السعوديني من باحثني وكتاب رأي يف  التنويرينيهبا بعض 

الصحافة وخمتصني يف الدراسات اإلسالمية واجهت ركام من 
األعراف والعادات البالية، وأسست لوعي سعودي جديد يف 
حقوق املرأة يستمد أصله من مساحة الدين ومنظوره 

أقر اإلسالم املساواة بني املرأة والرجل يف أصل اإلنساين، إذ 
ها الن اُس ات قوا ربكم الذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس يَأي  " :اخللق

َواِحَدة ". كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف التكاليف 
الشرعية واملسؤولية الشخصية وهي الثواب على اإلحسان، 

َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى املعصية: " والعقاب على
بني سالم كذلك ه َحياًة طَيبِّة". وساوى اإلين  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحي

ْؤِمننَي  نسانية: "والذينَ املرأة والرجل يف الكرامة اإل
ُ
يُؤذوَن امل

ْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسبوا فَـَقْد اْحَتَملوا بـُْهتاَنًا َوِإْْثًا ُمبيًنا
ُ
  ."وامل

كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف احلقوق املدنية  
كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء ومتلك األموال 
والعقارات واملنقوالت والتصرف يف التملك والوكالة والكفالة 

)الشعالن، والتعاقد واهلبة والوصية والصدقة والدين والوقف. 
 (.ب، 2014

اخلطوات املهمة لتمكني  من جهة أخرى، متت العديد من
املرأة، مثل تعيني النساء للمرة األوىل يف جملس الشورى بنسبة 

ابتداء من الدورة السادسة اليت انطلقت  %(20)كوتا بلغت 
. كذلك متكني النساء من حق االنتخاب (2013)يف 

سيدة  (21)والرتشح يف اجملالس البلدية الذي أفضى إىل فوز 
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ضوية هذه اجملالس يف خمتلف مناطق بع( 2015)يف أواخر عام 
اململكة، مبا يف ذلك بعض القرى واملدن الصغرية. كذلك 
حدثت خالل العقد األخري إصالحات مهمة طالت أهلية 

جراءات املؤسسة القضائية، وتعديل بعض اإلالنساء يف فضاء 
اخلاصة باحلضانة والنفقة واحلصول على األوراق الثبوتية وفتح 

لعمل والتعليم أمامهن، مع رفع نسبة جماالت جديدة ل
املبتعثات السعوديات لدراسة خمتلف التخصصات يف دول 

  (.2016أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.  )الشعالن، 
سبق مجيعه قد يكون انعكس  تعتقد الباحثات أن ما    

بشكل إجيايب يف تفاعله مع الوعي وعناصر مدنية أخرى على 
يف أوساط النساء، السيما لدى الفئة  إدراك دور اجلندر

املتعلمة من قاطنات احلواضر واملدن الكربى اللوايت شكلن 
فهناك درجة عالية من املثاقفة والتأثريات  عينة الدراسة احلالية.

احلضارية اليت تعايشها املرأة السعودية أسوة بباقي فئات 
ل مبختلف اجملتمع، مع الثورة التقنية اهلائلة اليت يسرت االتصا

 عدادأتشهد منًوا هائاًل يف ثقافات العامل وجعلت اململكة 
عام، إذ بلغ عدد مستخدمي  وجهنرتنت بدمي اإلمستخ

مستخدم. وقفز عدد  مليون (13)نرتنت يف اململكة اإل
عام  %(46)إىل حنو ( 2001)عام  %(5)املستخدمني من 

 (. 2012)هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات،( 2011)
بالنسبة إىل نتيجة الفرض الثاين يف الدراسة احلالية و        

اليت أظهرت أن معاناة املفحوصات اللوايت أجرين استئصال 
اجلسم كانت أقل من معاناة  مع صورةالكتلة الورمية 

املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي، فإهنا تتفق 
روزنبريج اسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة. فدر 

ودراسة مارجولس وزمالئه  ( ,Rosenberg et al  (2013نيوآخر 
((Margolis et al,1989 ،( ودراسة2004ودراسة )الشحروري 

ودراسة هينز  (Zanapalioglu et al, 2009)خرين آزانبليقلو و 
(Haines et al,2010 ودراسة بوردوا )Bordo,2003)  ( ودراسة

بينت نتائجها  ((Mahapatro &Parker,2005ماهاباتروا وباركر 
مجيًعا أن املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي 

أكثر معاناة مع صورة اجلسم من اللوايت أجرين استئصال 
احلالية الكتلة الورمية فقط. لكن هذه النتيجة يف الدراسة 

سالونني  عن نتائج بعض الدراسات السابقة، كدراسة ختتلف
 نيوآخر ودراسة فالدزيت  (Salonen et al,2009ن )يوآخر 

(Valdezate et al,2013)  نيوآخر ودراسة لوبو (Lobo et al, 

  أفيس وكراوفورد ومانويل ودراسة( 2014
(Avis, Crawford & Manuel, 2005 اليت وجدت تقباًل بني )

الكلي. بل إن  املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال
نت نتائجها ( بيGrogan et al,2013)ه ئوزمال دراسة جروجن

خفاء مكان الثدي املستأصل كان إأن املريضات وجدن أن 
أسهل من عملية إخفاء الوزن الزائد مثاًل، إذ اتضح أن زيادة 
الوزن تؤثر سلًبا يف صورة اجلسم أكثر من استئصال الثدي 
الذي قالت املريضات إنه ميكن التمويه عليه باملالبس أو 

 األدوات التكميلية. 
عارض نتيجة وترى الباحثات أن نتيجة الفرض الثاين ال ت    

الفرض األول الذي أفضى إىل أنه كلما ارتفع إدراك املصابة 
بسرطان الثدي لدور اجلندر كلما اخنفض لديها مستوى 
اخللل يف صورة اجلسم. فحىت مع عدم التماهي مع اجلنسانية 
والتنميط الثقايف االجتماعي ألدوار اجلنسني، فإن االحتفاظ 

العالمات اليت خُيّلفها بالثدي كاماًل بوجود بعض الندوب و 
استئصال الورم سيدعم صورة اجلسم بشكل إجيايب مقارنة 
باالستئصال الكلي للثدي.  فعلى الرغم من مواجهة عينة 
الدراسة خلربة مميتة، وأن النجاة يف حد ذاهتا هي انتصار 

خالل تقنيات  االحتفاظ بالثدي كاماًل من فإنوجودي، 
ز إىل الصمود وعدم شعاعي سريماجلراحة والعالج اإل

وقد االستسالم والشجاعة يف مقاومة املرض واالنتصار عليه. 
إىل أن ( Grogan & Mechan , 2016جروجن وميتشن )خلص 

املريضات رأين ندبة اجلرح مثل أثر حرب انتصرن فيها 
 فكأهنن ُكن جنوًدا يف معركة.

أما بالنسبة إىل نتيجة الفرض الثالث اليت أظهرت وجود     
تقارب يف درجة املعاناة مع صورة اجلسم لدى املريضات 



 (2017 سبتمرب /هـ1438 )ذو احلجة الرياض   – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

18 

املتزوجات واملريضات غري املتزوجات ممن أجرين استئصال 
الثدي، مبعىن عدم اختالف صورة اجلسم باختالف احلالة 

 ,Roubyتتفق مع دراسة رويب وبونني وتشارلز) الزواجية، فإهنا

Boinon & Charles, 2007 ) اليت بينت نتائجها عدم وجود
فروق بني املتزوجات وغري املتزوجات بالنسبة لصورة اجلسم 
بعد االستئصال الكلي للثدي. لكن هذه النتيجة من جهة 
أخرى مل تتفق مع نتائج عديد من الدراسات السابقة اليت 

ا على بينت نتائجها أن املريضات العازبات كن أكثر قلقً 
أفيس وكراوفورد  صورة اجلسم مقارنة بذوات الشركاء. فدراسة

( بينت أن النساء Avis, Crawford & Manuel, 2005ومانويل )
مع شريك كن أكثر تقباًل لصورة اجلسم من العازبات. كذلك 

ن أبينت نتائجها  al, (King et  (2000ه ئوزمالدراسة كينج 
بعد االستئصال الكلي على النساء العازبات كن أكثر قلًقا 

باركر  صورة اجلسم من املتزوجات. باملثل انتهت دراسة
إىل أن النساء املتزوجات أفضل  (Parker et al, 2003)ن يوآخر 

من العازبات من حيث تقبل صورة اجلسم بعد االستئصال 
 زميرمان وسكوت وهينرشزالكلي للثدي. كما وجد 

(Zimmermann, Scott & Heinrichs, 2010)  من دراستهم على
امرأة أملانية مصابة مبرحلة مبكرة من سرطان  (90)أكثر من 

الثدي، أن الرضا الزواجي لدى شركاء املريضات تنبأ بقبوهلن 
خرون آرة أجسامهن. كذلك وجد كينسينجر و لصو 

(Kinsinger et al,2011)  ارتباط الدعم العاطفي من الزوج أو
كما أن مع صورة اجلسم.   الشريك باخنفاض معاناة الزوجة

وجدت نتائج  (Klos & Sobal, 2013)دراسة كلوس وسوبل 
معاكسة إذ اتضح أن النساء ذوات الشركاء غري راضيات عن 

 صورة اجلسم مقارنة بالعازبات.
وترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية 
ميكن فهمها يف ضوء ما أفضت إليه نتيجة الفرض األول. 
فاملرأة املدركة إجيابًيا لدورها اجلندري لن يكون وجود الزوج يف 
حياهتا من عدمه عاماًل حامسًا يف إدراكها الذهين لصورة 

كانت هناك   جسدها بعد اإلصابة بسرطان الثدي. بل رمبا

عوامل أخرى أكثر أمهية يف التأثري على تقبل اجلسد بعد 
جراحة االستئصال، كاإلميان العميق والتسليم بالقضاء 
والقدر، والدعم االجتماعي من أفراد األسرة وجمتمع 

الداخلية املستمدة من الصديقات.  إضافة إىل عناصر القوة 
جًدا يف  ن خربة هذا املرض الُعضال شخصيةإالذات، إذ 

حياة املرأة. فسرطان الثدي من التجارب احلياتية الكربى اليت 
مقابل العدم، وتستنفر  جتابه فيها املصابة اختبار الوجود

 طاقتها النفسية واجلسدية هلزمية هذا اخلطر احملدق.
 وفيما يتعلق بنتيجة الفرض الرابع اليت أشارت إىل عدم    

بني من أجرين  اختالف صورة اجلسم باختالف العمر
ن ي، فهي تتفق مع دراسة كينسول وآخر ئصال الكليتاالس

(Kinsaul et al,2014) مجيعبينت نتائجها أن النساء من  اليت 
عمار اللوايت لديهن قناعة بدورهن اجلندري وحبقوقهن األ

مينحن اهتماًما كبريًا للشكل اخلارجي،  املعادلة للرجل، ال
 والميثل حمور اهتمامهن.  

 & Pidgeon)وتتفق كذلك مع دراسة بيدجون وماكنيل

Mcneil, 2013)   نتائجها أن منو اهلوية النسوية اليت بينت
عوامل الدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من إو 

الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري باخنفاض مستويات عدم 
 الرضا عن صورة اجلسم عرب دورة العمر أو مراحل احلياة

 املختلفة. 
لكن هذه النتيجة احلالية ختتلف عن نتائج عديد من     

الدراسات السابقة، اليت بينت نتائجها أن عامل العمر يلعب 
دورًا يف مستوى تقبل املريضة لصورة اجلسم بعد االستئصال 
الكلي للثدي، فكلما كانت املريضة أصغر سًنا كان التأثري 

 ,Rosenberg  et al,2013; Avis )  النفسي أكرب 

Crawford & Manuel, 2005)  كذلك بينت دراسة كوينتارد
أن العمر يؤثر يف حتديد Lakdja,2008)   &  (Quintardوالكجا 

فضلت معظم النساء دون اخلمسني سنة من  العالج، إذنوع 
السيدات ت فضل يف حنيالعمر االستئصال اجلزئي للثدي 

األكرب سًنا االستئصال الكلي. باملثل فإن دراسة مهاباتروا 
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 نيودراسة فادي وآخر  (Mahapatro&Parker,2005)وباركر 
(Fadaei et al,2011) نيبرونلت وآخر ، ودراسة Brunault et al) 
بينت  (Bloom et al, 2004)ن يودراسة بلوم وآخر  2013,)

نتائجها مجيًعا أن النساء األصغر سًنا أكثر قلًقا بالنسبة 
 لصورة اجلسم.

ترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية و     
تُفهم يف ضوء نتيجة الفرض األول من حيث االرتباط بني 

املرأة لدور اجلندر وبني اخنفاض درجة معاناهتا مع  إدراك
م كذلك يف ضوء نتيجة الفرض صورة اجلسم. كما تُفه

الثالث اليت بينت أن وجود الزوج من عدمه مل يكن عاماًل 
مؤثرًا يف وجود فروق يف صورة اجلسم لدى من أجرين عملية 

 ئصال.  تاالس
تؤمن بدورها يف  اليت-عمرهابغض النظر عن –فاملرأة       

احلياة وحبقوقها املعادلة حلقوق الرجل، لن تكون عناصر 
عملية استئصال الثدي حمور اهتمامها  اجلسدي بعدل اجلما

بنفس الدرجة، كما لدى املرأة اليت مرت بذات التجربة لكنها 
أكثر إميانًا ومتاهًيا مع اجلنسانية والتنميط الثقايف االجتماعي 

الوعي النمطي التقليدي  األخرية ذاتر اجلنسني. فاملرأة األدو 
ن قيمة الرجل، وأن سرتى أن قيمتها تقع يف مرتبة أقل م

دورها األساس إرضاء الزوج الذي لن يعجبه تناقص اجلاذبية 
 اجلسدية لزوجته. 

خالصة القول إن نتائج الدراسة احلالية بينت أن عامل     
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إجراء دراسات للعالقة بني صورة اجلسم وإدراك اجلندر  -
لدى فئات أخرى من املصابات بأمراض مؤثرة على اجلمال 

 والشكل اخلارجي كالبهاق والصدفية والثعلبة وغريها.
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Abstract: The study aims to: (1) identify the relationship between the perception of gender role and body image 

in Saudi breast cancer patients, and (2) identify the differences in body image based on the variables of the type 

of surgery,  age and marital status. 

The sample consisted of (200) Saudi females diagnosed with breast cancer. They were selected with the help of 

“Zahra Breast Cancer Association,” for the period from 20 January 2016 to 5 June 2016. 

The authors prepared a culturally-adapted, Saudi version of the Body Image Scale (BIS), which was developed 

by Hopwood et al. (2001), and verified its validity and reliability. In addition, the authors prepared a survey for 

the perception of gender role, and verified its applicability to breast cancer patients.  

The findings were as follows: (1) there is a negative, statistically significant relationship (at the 0.01 level) 

between the perception of gender role and body image among women with breast cancer, i.e. the higher the level 

of perception of gender role, the lower the level of imbalance in body image; and the lower the level of 

perception of gender role, the higher the level of imbalance in body image, (2) there is a statistically significant 

difference (at the 0.01 level) in body image between women who underwent mastectomy and those who 

underwent lumpectomy in favor of the former, i.e. patients who underwent mastectomy show a higher level of 

imbalance in body image, (3) no statistical difference in body image between single and married patients who 

underwent mastectomy, and (4) no statistical difference in body image between younger and older patients who 

underwent mastectomy. 

The results of the study were discussed in light of previous research results and the cultural framework of the 

sample. The authors concluded the study with a set of recommendations.  
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