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 الملخص

من  عينة ف إلى تأثير آليات الدفاع األولية على مستوى الهشاشة النفسية لدىهدفت الدراسة للتعر

دي مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان، وتمثل مجتمع الدراسة بمريضات سرطان الث

زيعها ة وتواستبان تم تصميمفي مركز الحسين للسرطان، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث 

أهدافها،  الدراسة وتحقيق وبغرض اختبار فرضيات ،( مريضة25)عينة الدراسة المؤلفة من على أفراد 

ية جاء أن مستوى استخدام آليات الدفاع األولكشفت النتائج عن . SPSSبرمجية استخدمت الدراسة 

 ،يضا  أبدرجة متوسطة، كما جاء مستوى الهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الثدي بمستوى متوسط 

ع خطط بوضة . وأوصت الدراسينت النتائج وجود تأثير آلليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسيةوب

 ية، وعقدالمادفاعلة من قبل صناع القرار لمعالجة سرطان الثدي وتقليل أعبائه النفسية واالجتماعية و

لحالة سين اشأنها تحالندوات والورشات النفسية واألنشطة الالمنهجية لمريضات سرطان الثدي التي من 

 النفسية لهن وجعلهن أكثر قدرة على التعايش مع المرض

 سرطانين للرطان الثدي، مركز الحسآليات الدفاع األولية، الهشاشة النفسية، س الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Primary Defense Mechanisms On the Level of Psychological 

Fragility Among a Sample of Breast Cancer Patients at The King Hussein 

Cancer Center 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of primary defense mechanisms on the 

level of psychological fragility of a sample of breast cancer patients at the King 

Hussein Cancer Center. The study population was represented by breast cancer 

patients at the King Hussein Cancer Center. The study followed the descriptive 

analytical approach, where a questionnaire was designed and distributed to the 

study sample, which consisted of (25) patients. The SPSS program was used to 

answer the study questions. The results revealed that the level of use of primary 

defense mechanisms was moderate, and the level of psychological fragility 

among breast cancer patients was also moderate. The results showed that there 

is an effect of primary defense mechanisms on psychological vulnerability. The 

study recommended the development of effective plans by decision-makers to 

treat breast cancer and reduce its psychological, social and material burdens, 

and to hold seminars, psychological workshops and extracurricular activities for 

breast cancer patients that would improve their psychological state and make 

them abler to coexist with the disease. 

Keywords: primary defense mechanisms, psychological fragility, breast 

cancer, King Hussein Cancer Center 
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 مقدمةال

ن إجمالي م% 25يعد سرطان الثدي اكثر إصابات السرطانات انتشارا  بين اإلناث حيث يشكل ما نسبته 

. وفي ياتهنح( امرأة بسرطان الثدي في 12، حيث تُصاب امرأة واحدة من بين كل )اإلصابات لدى النساء

ثدي اكثر يعتبر سرطان الذلك  إلى( مليون إصابة جديدة في العالم. إضافة 2.3( ُشحصت )2020عام )

( 2020ام )ع( امرأة تقريبا  في 685000، وقد توفيت بسببهن )مسبب لوفيات اإلناث على مستوى العالم

ين ويعتبر مرض السرطان في االردن من االمراض المنتشرة ب .(2020)منظمة الصحة العالمية، 

ام ع( إصابة في 1670ين )دنيبلغت إصابات سرطان الثدي بين االردنيين وغير االرالنساء، حيث 

ة ويترتب على إصابة اإلناث بسرطان الثدي العديد من االنعكاسات الصحية واالسري، (2019)

 (.2020 ردنية،ارة الصحة األوز) واالجتماعية على المرأة بشكل خاص واالسرة والمجتمع بشكل عام 

يضة نفسها والسرتها ويصاحب االصابة بمرض سرطان الثدي مشكالت اجتماعية ونفسية للمر

من  حالة والمحيطين بها، إذ أن لهذا المرض قدرة كبيرة للسيطرة على حياة المريضة حيث يسبب لها

الة حالقلق والخوف والحزن، وبهذا يصعب رؤية مريضة سرطان الثدي مستقرة نفسيا  بل تكون في 

 لبا  علىلمرض سعليه. كذلك يؤثر اإضطراب نفسي مستمر نتيجة التفكير الدائم للمرض والنتائج المترتبة 

زائدة ية العالقة المريضة مع المحيطين بها وإقامة عالقات إجتماعية سليمة نظرا  لشعورها بالحساس

خرين ن اآلموفقدان الثقة بالنفس ورفض الذات وعدم القدرة على المواجهة والهروب من نظرات الشفقة 

 ية ونشوءالزوج عن التأثير السلبي لإلصابة على العالقة العزلة والوحدة، ناهيك إلىمما يتسبب بميلها 

الهما، كا أو اء استئصال أحد ثدييهفجوة بين الزوجين نتيجة لالضطرابات النفسية والخجل واالحراج جر

ى ر ما يسمالتوتوتشكل االضطرابات النفسية المرافقة لالصابة بسرطان الثدي والمتمثلة بالخوف والقلق و

 (.2021عبدهللا، ) ةبالهشاشة النفسي

نتيجة للعديد من  المصابة بسرطان الثديوتمثل الهشاشة النفسية أحد أنواع األزمات التي تصيب نفسية 

الظروف والعوامل التي قد يمر بها، كالشعور الدائم بالقلق والتوتر والخوف من المستقبل وعدم الثقة 

جانب ذلك، تعد  إلىاليومية.  افي حياته اههفي إدارة المشاكل واألزمات التي تواج اوبنفسه ابقدراته

المصابات بسرطان الثدي التي تجعلهن عرضة ألن تسيطر الهشاشة النفسية مشكلة تصيب الكثير من 

، مما يتسبب بانعدام قدرتهن على التكيف مع المشاعر السلبية واالضطراب واألزمات النفسية عليهن

التخفيف من حدة هذا  ممكن أيضا  أن تحاول المريضةومن ال واإلنسحاب والوحدة والعزلة. محيطهن
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ن من يقد يعان من التوافق والتوازن، اإل أن بعضهنحالة  إلىاالضطراب النفسي أو إزالته والوصول 

نحو محاوالت تكيف  ينمواجهتها على مستوى الشعور لشدتها، لذا يسع مستمرة ال يستطعنحاالت توتر 

دفاع التي تستخدم لحماية مكونات الفرد النفسية عند مواجهته لمواقف عليها آليات ال ال شعورية يُطلق

 (.   Hong and Ha, 2020لصراع واإلحباط والتوتر والخوف )ا

عملية نفسية تلقائية ال شعورية يستخدمها الفرد بشكل غير مقصود للتغلب على  إلىتشير آليات الدفاع و 

ف الداخلي أو الخارجي األصلي الباعث على الشعور مشاعر القلق والخوف وذلك من خالل تحويل الهد

. عالوة على ذلك، تؤدي هدف آخر بديل ومقبول اجتماعيا   إلىالعميق بالقلق والتهديد، أو بالتحول عنه 

آليات الدفاع وظيفة نفسية من شأنها حماية الفرد من اإلدراك الشعوري الصحيح ألحداث المحيطة به التي 

لنفسي وتقلل من تقديره لذاته، وذلك عن طرق تحريف إدراكه لتلك التهديدات تهدد استقراره وأمنه ا

اعتمادا  على الخداع الذاتي مما يسهم في تخفيف شعوره بالخوف والتوتر والقلق ولو كان ذلك لفترة زمنية 

وانب قصيرة. كما تسهم آليات الدفاع في التنبؤ باإلمكانات العقلية للفرد وتؤثر بشكل مباشر في جميع ج

 Boldriniشخصية من يستخدمها الرتباطها بالعديد من المظاهر السلوكية لديهم كخداع الذات واآلخرين )

et al., 2020 .)  

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة

%( من 40يعتبر سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا  لدى اإلناث حيث يشكل ما نسبته )

يعتبر سرطان الثدي أيضا  أبرز مسبب للوفيات من واألردن. ي السرطانات المكتشفة لدى اإلناث ف

السرطان في األردن، حيث تتراوح نسبة الوفاة بسرطان الثدي بين السيدات المصابات سنويا  ما بين 

%( من إجمالي اإلصابات المسجلة كل عام، وتصل نسبة الوفاة بين جميع اإلناث المصابات 12-10%)

كبير لدى السيدات القلق الخوف والتوتر وال لمشاعر %(، مما يشكل مصدر24) إلىفي جميع األعوام 

نظرا  إلمكانية انتشار السرطان وتوسع مدى فتكه بأجسامهن وإصابة العديد من أعضاء الجسم وبالتالي 

األمر الذي ينعكس سلبا  على األمن واإلستقرار النفسي للسيدات المصابات وزيادة الوفاة.  إرتفاع احتمالية

معدالت التوتر واإلجهاد النفسي التي تنعكس سلبا  على حياتهن اليومية واإلجتماعية والعاطفية وميلهن 

للعزلة والوحدة والهشاشة النفسية، فضال  عن تسبب ذلك في انتشار الخاليا السرطانية حيث تؤدي 

ا السرطانية ويزيد من شحن كبير لألوعية الدموية مما يعزز حركة الخالي إلىالضغوط والهشاشة النفسية 

ونظرا  الرتفاع مستوى الوعي بمرض السرطان والجهود المستمرة من قبل انتشار المرض في الجسم. 
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الجهات المعنية بتوعية اإلناث بشكل عام والمصابات بشكل خاص بماهية سرطان الثدي وأهمية الحالة 

استخدام آليات  إلىالثدي  ت بسرطانالسيدات المصاباالنفسية كعامل محوري في محاربة السرطان تتجه 

وعليه يمكن الدفاع النفسي لحماية الذات والتخفيف من التوتر والقلق وتحقيق التوافق اإلجتماعي والنفسي. 

على مستوى الهشاشة النفسية  األوليةما تأثير آليات الدفاع  صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي: 

 ؟.الحسين للسرطان لدى مريضات سرطان الثدي في مركز

 ويتفرع من هذا السؤال االسئلة الفرعية األتية:

سين من قبل مريضات سرطان الثدي في مركز الح األوليةما مستوى استخدام آليات الدفاع  .1

 للسرطان؟

 ما مستوى الهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان؟ .2

لنفسية لدى االهشاشة على  ليات الدفاع األوليةآل( α ≤ 0.05داللة إحصائية )تأثير ذو هل يوجد  .3

 مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان؟

 أهداف الدراسة

 :لى الكشف عنتسعى الدراسة ا

ن مستوى استخدام آليات الدفاع األولية من قبل مريضات سرطان الثدي في مركز الحسي  .1

 للسرطان.

 ت سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان.مستوى الهشاشة النفسية لدى مريضا .2

نفسية لدى ( آلليات الدفاع األولية على الهشاشة الα ≤ 0.05وجود تأثير ذو داللة إحصائية ) .3

 مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان.

 أهمية الدراسة

ات الدفاع األولية من أوائل الدراسات التي تتناول مفهومي آلي الحالة أهميتها لكونها الدراسةتكتسب 

والهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان في األردن، لذا تسهم الدراسة 

الحالية في إضافة نتاج معرفي جديد إلى المكتبة العلمية العربية واألحنبية. كما تُفيد نتائج هذه الدراسة 

عية والصحية وبالتالي قد تساعدهم في اتخاذ جملة من المهتمية والمختصين في المجاالت النفسية واإلجتما
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اإلجراءات الوقائية واإلنمائية والعالجية بغية تحسين الحالة النفسية لمريضات سرطان الثدي باعتبارها 

الخطوة األولى للتعافي. ويمكن أن تُلفت الدراسة الحالية نظر الباحثين الى إجراء دراسات بحثية مستقبلية 

 .لفي هذا المجا

 مصطلحات الدراسة

 توترلقلق والية من اجملة اآلليات الالشعورية التي توظفها األنا بغية حماية الشخص :األوليةآليات الدفاع 

وذلك  واجههتوتجنب الشعور بألم اإلدراك الواقعي الصحيح للمواقف واألزمات المحبطة والضاغطة التي 

 .(Romeo et al., 2022) فمن خالل تزييف الحقائق المتضمنة في تلك المواق

لظروف حالة تعتري الفرد نتيجة عدم قدرته على مواجهة األزمات والمشاكل وا الهشاشة النفسية:

 جتماعيةته اإلالضاغطة في حياته اليومية، فيمر بحالة من العجز والقلق مما يؤثر على جميع جوانب حيا

 .(Dean et al., 2020والعاطفية واألسرية والصحية )

 جة الثدي،التي تصيب انسغير المسيطرة عليه أحد اشكال االورآم السرطانية الخبيثة الثدي: سرطان 

طبيعي  غير مونالحلمة، وغدة الحليب ويعتبر  إلىوعادة ما يظهر في قنوات االنابيب التي تحمل الحليب 

 (. 2022سعد، أبو ألخاليا الثدي )نصير و

 حدود الدراسة

 وهي: دراسةوعية، البشرية، المكانية، والزمنية التي قد تحدد هذه الهناك العديد من الحدود الموض

 خيال،اقتصرت هذه الدراسة على الكشف عن تأثير آليات الدفاع األولية )ال الحدود الموضوعية:

ضات دى مري( على الهشاشة النفسية لوالتساميالنكوص، الكبت، اإلزاحة، التكوين العكسي، التبرير، 

 ركز الحسين للسرطان.سرطان الثدي في م

 .مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطاناقتصرت هذه الدراسة على  الحدود البشرية:

 .في مركز الحسين للسرطاناقتصر تطبيق هذه الدراسة   الحدود المكانية:

 (.2022) العام اقتصرت هذه الدراسة في تطبيقها خالل الحدود الزمنية:
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 طار النظرياإل

 الدفاع األوليةآليات  -

 يبذله  د الذيليات مباشرة كزيادة الجهبآ ضغوطات وأزماتما يتعرض له من  ما يلجأ الفرد لتجاوز ادةع

ى يتجه ال وقد  ،أكثر واقعية وأسهل أخرى فاهدأوتغيير الهدف إلى  الطرق المتبعة لتجاوزهاوتغيير 

ور رد الى صجأ الفاعية توافقية، ولكن قد يلمات أو حيل عقلية دفنيزميكا غير مباشرة تدعىآليات  استخدام

يف حالة لتخف حيل العقلية غير كافيةأخرى من السلوك التوافقي السيء أو السلوك المضطرب إذا كانت ال

اط اإلحبو قالقل نفي التخلص م تسهملميكانيزمات الدفاعية والتوافقية االنفعال. وتجدر اإلشارة الى أن ا

(Talepasand and Mahfar, 2018.) 

حدددة لي يحدد أساليب مال شعوريا أو شبه آنظام عقلي  أنه آليات الدفاع األولية على مصطلح ويُعرف

 Hong andواالضطراب ) والصراع  القلقوحمايتها من  الناالذات أو اإلى الدفاع عن  للسلوك ويسعى

Ha, 2020  ،)متعلقاية نفسه من شعور الفرد لحم يتجه اليهإجراء الإرادي أو ال شعوري  كما تعبر عن 

األنا من التهديدات  حماية سواء أكان فكري أو مادي يحدث بشكل متكرر، ومهمتها بموقف مزعج للغاية

 (.Drori and Shlomo, 2019الالشعور والعالم الخارجي )األنا األعلى ومن  إليهتي توجه ال

خيصها كن تليم لدفاع األولية والتيتضمنت مفهوم آليات ااألطر النظرية التي  عالوة على ذلك، تعددت

 (:2018)هاشم وعبد الرسول،  على النحو األتي

 حماية أالنا ل خدمهاائل تستإلى اآلليات الدفاعية على أنها وس : وينظر هذا االتجاه االتجاه التحليلي

 ذاته من ضغوط االنا األعلى والعالم الخارجي.

  اآلليات باعتبار ادئهت الدفاعية إلى قوانين التعلم ومبيااآللويرجع هذا االتجاه  : االتجاه السلوكي 

لمبكرة اال سيما المراحل مراحل نموه  مختلف مكتسبة ضمن خبرة الفرد فيو متعلمة استجابات

 خفض القلق. التي تهدف بشكل رئيسي الىاضره ومستقبله وشكل مباشر على حلتي تؤثر با

 ة تقع ضمن عمليات شعوريما هي اال ت الدفاعية اآلليا أناالتجاه  يرى هذا : االتجاه المعرفي

 رة(. )مواجهة وسيط وسائل دفاع فهي وسائل تعامل فوضا  من أن تكون، فردالوعي العام لل
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 النفسية ضغوطاتآليات الدفاع األولية التي يعمد الفرد الستخدامها عند مواجهته  لألزمات والومن أهم 

 :(Hong and Ha, 2020؛ Romeo et al., 2022 ؛2021)عبيدات، 

سه، رد لنفسه بنفقصص يرويها الف باعتبارهال يتقيد بالواقع، الذي التفكير أشكال  أحد هو :الخيال .1

 يحقق أماله.يشبع دوافعه و مما كما يريد وفيها يستسلم لتخيالت يرى فيها نفسه

 حالم،الكما في ا بشكل رمزيتظهر اال  العواطف  بحيث الو األفكار ويعني منع ظهور الكبت: .2

لمة يات المؤوالذكر الدوافع غير المقبولة يستخدمها الفرد إلبعادإرادية  وسيلة دفاعية ال كما يعتبر

 بالالشعور. يدعىفي العقل الباطن او ما وإبقاءها الشعور  اإلدراك و عن دائرة

ي فدافع غير مرغوب فيه من الشعور الفرج بحيث يتغير إلى الضد  وهو التكوين العكسي: .3

فرد كون اليلما هو موجود في ال شعوره، أي  عاكسا  يكون شعور الفرد م ، بمعنى أن ر الفردشعو

 لفردادمها ويستخغير شاعرا بالدافع وال يفطن لوجوده ألنها دوافع محظورة مكبوتة بل ينكرها. 

فع ات ودوارغبميول والتكوين العكسي، ما هي إلى  وظفهاالتي يوالميول ألن الرغبات والدوافع 

ى ا يتماشوبمإرضاء للمجتمع بهدف منبوذة اجتماعيا ويقاومها الضمير فيضطر األنا إلى عكسها 

 مع قيم الضمير واألنا األعلى.

لى إلى موضوع آخر ع حددرغبة مرتبطة بموضوع متحويل حيلة دفاعية يتم فيها  اإلزاحة: .4

يكون  عندماالحيلة هذه يلجأ الفرد الى مستوى شعوري وأحيانا أخرى على مستوى الشعوري، و

 هااعتباربألدوات مما يجعله يقوم بتخريب الممتلكات وا بط وال يستطيع التعبير عن ذاته، مح

 مصدر للتوتر والعنف، أي يقوم بنقل التوتر الداخلي إلى مصدر آخر بديل.

ا سبابأ عطاءمن خالل إسلوكه وآراءه ودوافعه و بها الفرد معتقداته حيلة دفاعية يبرر التبرير: .5

 قد الفردالتي يعتالتبريرات المنطقية والتسويفات العقلية واللجوء إلى  عن طريقمعقولة لها، وذلك 

 .قف التهديداعلى مو والمعوقلة الشرعية إضفاء صفة المنطقية تمكنه منأنها سوف 

ار لجأ إلنكط ، ييرتبط االنكار بالواقع الخارجي للفرد، فحينما يعيش الفرد في واقع محب اإلنكار: .6

 وجود مثل هذا الواقع بشكل كلي أحيانا أو بشكل جزئي.

إلى  ،لهلنسبة دافع لديه من موضوع غير مقبول باالالفرد طاقة فيها حيلة دفاعية يوجه  التسامي: .7

 جوانب الضعف. أخر يظهر نقاط قوته ويخفي موضوع 

مستوى لرجوع على المستوى الشعوري أحيانا، وعلى الل حيلة دفاعية تستخدم :لنكوصا .8

 النضج.مراحل من  ةسابق مرحلةلرجوع بالسلوك إلى الالشعوري أحيانا أخرى أي ا
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 الهشاشة النفسية -

لظروف د من ابسبب العديأنواع األزمات التي تصيب نفسية الفرد  الى أحدمفهوم الهشاشة النفسية  شيري

مشاكل ال دارةإ علىبقدرته التوتر بشكل دائم وعدم الثقة القلق ويمر بها مثل الشعور ب التي والعوامل

عرضة رأكثلفرد تجعل اولكثير منا تواجه اوهي مشكله اليومية والعملية األزمات التي تواجه في الحياة و

نه معتقادا  اخرين لتعلق باآلوا للتوتر والقلق ر السلبية واألزمات النفسية وتدفعهلمشاعألن تسيطر عليه ا

 .(Kaplunenko, 2018)بهم ه يحبهم بينما الحقيقة أنه يعوض ضعف بأنه

يف مع التك الفرد عاجز عنأشكال االضطراب النفسي، يكون فيه  أحد وتعرف الهشاشة النفسية على 

لعام لنفسي ااارتفاع درجة القلق والنفسي لديه، كما تشير الى  المعنوي محيطه إال بوجود مصدر للدعم

من  با  ومنسح اموائيالجتماعي الذي يجعل الفرد القلق ا ال سيما، مثل المخاوف المرضية بمختلف أشكاله

 .(Banierink et al., 2019)ه محيطه االجتماعي وعمل

ي فالستقرار الشعور بالضعف وعدم اوالهشاشة النفسية على أنها انعدام األمن  (2021عبيدات، )عرف وت

د مستوى ازدياوعدائهم، ازدياد الغضب ووتتمثل مؤشرات للهشاشة منها بالصورة الذاتية للفرد أو األنا، 

عندما صورة، وأكثر دفاعية تجاه التجاوزات المت وردة فعلالرفاه النفسي،  االكتئاب، وانخفاض مستوى 

 يدخلون العقبات إلى طريقهم الناجح.

على تحمل الضغوط  ضعف القدرة الى ضعف بنائه النفسي بسببهشاشة التكوين النفسي ويشير 

في  رئيسيتانالعدوانية، علما أن هاتان القدرتان  توجهاتهدرته في تسيير وضعف قواالحباطات من ناحية، 

تباينة من اإلحباط مما يمكنه ألن يواجه درجات م طيلة حياتهعملية بناء الفرد، حيث يحتاج اإلنسان على 

اإلبقاء مع االحباطات المتكررة والمعتدلة  ليم عن الواقع الذي يعيش فيه، ويتيحتكوين تصور س من

 لوجوده الفردي واالجتماعي تعتبر ضرورةختبار الواقع، وتنمية القدرة على التحمل لدى الفرد والتي با

(Tugnoli et al., 2020)نفسية عندما تكون قدرته   متانةو حصانة . ومما ال شك فيه، أن الفرد يكتسب

التغيير نحو  إلى سعى، مما يجعله في مواجهة مستمرة مع ذاته ومحيطه وهو يمرتفعةعلى التحمل 

الضروري للحياة فإن  تكون الظروف االجتماعية واألنماط التربوية تفتقر إلى اإلحباط حينمااألفضل. و

ا مما الحياة عموما تحتاجهالتي ال تمكنه من مواجهة التحديات  يكتسب هشاشة نفسية ذلك يجعل الفرد
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البالوص وأبو راس، ) تقبلهعلى مس التشتت الذي يؤثر سلبا  في حالة من التذبذب و فردال يجعل الفرد

2021). 

الوراثية  ا العواملللهشاشة النفسية منهعديدة أن هناك أسباب الى ( Dean et al., 2020)شار كما أ

ة ب التربيساليإلى أ عزى، وأيضا  عوامل بيئية تبويهقد اكتسب عوامل وراثية من أحد أ بحيث يكون الفرد

باطات واالح يئة المدرسية والمواقف العامة المتعلمة والتراكماتوالب واألصدقاء، ةوالتنشئه االسري

 بيئته.في والصراعات النفسية المختلفة والضغوطات النفسية 

 سرطان الثدي -

الة حوفي  عند اإلناث وأول سبب للوفيات عند النساء، إال أنه سرطان الثدي االكثر تشخيصا   عتبري

ها. ة ثديحسن الطرق والمحافظة على صحة المرأة وجماليتشخيصه في مراحله األولى يمكن معالجته با

س على ينعك إال أن اإلصابة بسرطان الثدي يترتب عليه الكثير من مشاعر الخوف والتوتر والقلق الذي

لثدي انسجة جميع جوانب حياة المريضة. ويعتبر سرطان الثدي أحد أنواع األورام الخبيثة التي تخص أ

ألنسجة ن ثم احيث العدد التي تنتج الحليب باالضافة الى قنوات الحليب، ومالمتكونة من أنسجة عددية 

 (. Talepasand and Mahfar, 2018الداعمة لها والتي تتكون من أنسجة دهنية ورابطة وليمفاوية )

 ويمكن اكتشاف سرطان الثدي من خالل ظهور ورم في الثدي أما في حالة فحص شخصي او سريري

 تنصح دث نوع من سيالن حلمة الثدي أو آالم وحاالت التهاب في الثدي. كماعند الطبيب، وقد يح

 لدورةالمؤسسات الصحية المهتمة بسرطان الثدي بتعليم النساء طريقة فحص الثدي وذلك في أول ا

ذا هتضمن الشهرية بالنسبة للمرأة واختيار وقت شهري محدد بالنسبة للمرأة بعد انقطاع الطمث. وي

في  ييراتمال اليد لتقييم حالة الثدي من حيث مرونته وحركاته والبحث عن بعض التغالفحص هو استع

عاعي محتواه. أما في حالة الفحص السريري وتبيان الورم سيتطلب الموضوع الخضوع إلى تصوير ش

 (.He et al., 2020للثدي )

ج الكيميائي من ناحية أخرى، يتضمن عالج سرطان الثدي الجراحة والمعالجة باالشعاع والعال

والهرموني وعالجات مستهدفة. حيث يتم دراسة استراتيجية العالج المناسبة وفقا لمرحلة المرض في 

مجلس األطباء متنوعي االختصاصات حيث يتم تحرير تقرير وتطبيق مراحل العالج في مؤسسات 

 .(Wake and Winer, 2019) مختصة 
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 الدراسات السابقة

ت في النفسية للعائالت في األـزما ةدراسه بعنوان " الهشاش (Qonaah and chong, 2020) أجرى

د فقدان أحلعرصت هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف ردود الفعل النفسية ألفراد االسرة التي تو إندونيسيا.

ة أن االسرة ( مشاركين، وبينت نتائج الدراس10األفراد بحوادث المرور، حيث طبقت هذه الدراسة على )

رضة ر الحادث، وإذا لم يفقدوا مريضهم يشعرون بالخوف عليه وهذا الوضع يجعلهم عتشعر بانكا

ن أفراد أوثق بي عالقةوأنه وجد الترابط  ينللهشاشة النفسية وفي النهاية يفقدون األمل، وأثار اهتمام الباحث

ف واحدة يقلة الالعائة وأسماها االستجابة العاطفية في حالة الحزن ولمنع الهشاشة النفسية داخل العائ

 البعض بجانب بعضهم.

بدراسة "حول الضغوط النفسية وعالقتها بحيل الدفاع النفسي ( Suleiman, 2019) وقام

ى سة إلهدفت هذه الدراو واالضطرابات جسدية الشكل لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت".

ن لكشف عاانتشارا  باالضافة الى التعرف على مستويات الضغوط النفسية وأكثر حيل الدفاع النفسي 

لكلية، انس، يرات )الجمستوى انتشار االضطرابات الجسدية بين الطلبة، والكشف عن العالقات بين المتغ

عشوائية، ( طالب اختيرت العينة بالطريقة الطبقية ال300(، وتكون مجتمع الدراسة من )مكان السكن

لتي لنفسية اغوط ال الدفاع النفسي بتقدير متوسط، أما الضواكدت نتائج الدراسة لجوء الطلبة الستخدام حي

اله بين داطية تتمثل ببضغوط الحياة وضغوط االسرة واالجتماعية ايضا بتقدير متوسط، وهناك عالقة ارتب

 متغيرات الدراسة.

لتعرف على االرتباطات الى ادراستهم التي هدفت  (Kim, Kim and Ko, 2018وأجرى كل من )

لدراسة اينة تكونت عف العمر وآليات الدفاع في الصين، والذي تعاني منه النساء في منتص بين االجهاد

تائج الدراسة إلى وجود ن(، واظهرت 59-35( امرأة في منتصف العمر تتراوح اعمارهم بين )400من )

ا على هذ ةمواجهعالقة ارتباطية بين اجهاد النساء في هذا العمر واستخدامهن آلليات الدفاع، وطريقة ال

دم فاع تستخدآليات بشكل ايجابي بآليات الدفاع عبر آلية الدفاع لظبط النفس، والنحو: يرتبط اجهاد الدور 

 لتجنب الصراع.
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ع النفسي آليات الدفادراستهما التي هدفت الى التعرف على ( 2018هاشم وعبد الرسول، )قام كل من و

م بناء مقياس ( طالبا وطالبة موزعين بالتساوي، وت190، وبلغت عينة الدراسة )لدى طلبة جامعة الكوفة

ا استعملو لطلبةليناسب الدراسة للتعرف على أهم آليات الدفاع النفسي المستخدمة. واظهرت النتائج أن ا

آليات  ول منآليات الدفاع النفسي بدرجة مرتفعة، وان آليات الدفاع العصابية حصلت على الترتيب اال

 .ناضجةلاغير النضجة، واخيرا  اليات الدفاع  المركز الثاني آليات الدفاعالدفاع المستخدمة وفي 

 منهجية الدراسة

ة عن االجابواتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي باعتباره المنهج األنسب لتحقيق أهداف الدراسة  

 تساؤالتها.

 مجتمع الدراسة وعينتها

الل ي مركز الحسين للسرطان في األردن ختألف مجتمع الدراسة من جميع مريضات سرطان الثدي ف

ان تم ( مريضة سرطان في مركز الحسين للسرط25اشتملت عينة الدراسة على )(، في حين 2022عام )

 .حسب متغيراتها ( يظهر البيانات التفصيلية ألفراد عينة الدراسة1اختيارهن بطريقة عشوائية، والجدول )

 (25)ن= فقاً لمتغيراتها(: توزيع أفراد عينة الدراسة و1جدول )

 المتغيرات الفئات التكرارات  النسب المئوية 

  الحالة اإلجتماعية متزوجة 12 48.0

 غير متزوجة 13 52.0

 المجموع 25 100.0

 العمل عاملة 15 60.0

 غير عاملة 10 40.0

 المجموع 25 100.0

 المؤهل العلمي ثانوية أو أقل 7 28.0

 بكالوريوس 14 56.0

 دراسات عليا 4 16.0

 المجموع 25 100.0

سنة 30أقل من  8 32.0  الفئة العمرية 

سنة 40قل من أ -30من  7 28.0  

سنة 50قل من أ -سنة 40من  8 32.0  

سنة وأكبر 50 2 8.0  

  المجموع 25 100.0
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 اداة الدراسة

 النفسية لهشاشةاألولية على مستوى التحقيق أهداف الدراسة المتعلقة في الكشف عن تأثير آليات الدفاع 

يانات، ع البلدى عينة من مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان تم تصميم استبانة كأداة لجم

موضوع بالقة ولبناء أداة الدراسة تم االطالع على عدد من الدراسات السابقة واألدب النظري ذات الع

اغتها ها وصيلمستخدمة في بناء أداة الدراسة وتحديد فقراتمن المنهجية ا الدراسةالدراسة، واستفاد 

ئيسية، األول: ر( فقرة، حيث تكونت أداة الدراسة من ثالثة اقسام 40بصورتها النهائية التي تتألف من )

 ة فيالمتعلق فقراتويتضمن الفقرات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة، والثاني: يتكون من ال

كوص، الكبت، )الخيال، الن ( فقرة مقسمة على سبعة مجاالت21فاع األولية الذي اشتمل على )آليات الد

قسم ف ال، في حين تألاإلزاحة، التكوين العكسي، التبرير، والتسامي( ُخصصت ثالثة فقرة لكل مجال

 .( فقرة19الهشاشة النفسية واشتمل على )الثالث من الفقرات المتعلقة في 

ر اإلجابااة فااي أداة الدراسااة للسااماح ألفاراد عينااة الدراسااة باختيااا رباااعيقياااس ليكارت الاسااتخدام مكماا تاام 

(، غالباا  = 3(، و)ئماا  دا= 4): ( وهاي4-1ماا باين ) الربااعيالمناسبة بكل مرونة، إذ تراوحت قيم المقيااس 

عتماادت ا لتوصاايف قاايم المتوسااطات الحسااابية لمتغياارات الدراسااة وعباراتهااا(، أباادا  = 1(، و)نااادرا  = 2و)

 الدراسة على المعادلة اآلتية لتحديد طول الفئة لثالثة مستويات وهي منخفض ومتوسط ومرتفع:

 

 طول الفئة =

 لحد األدنى للمقياسا –الحد األعلى للمقياس 

3 

 وبناء على المعادلة السابقة تم حساب طول الفئة كما يلي: 

 1=  3( ÷1-4طول الفئة=)

 م التصنيفي كما يلي: وبناء عليه، تم تحديد السل

 .(2 أقل من – 1من )منخفضة درجة  -

 (.3 أقل من - 2) من متوسًطةدرجة  -

 (.4-3من ) مرتفعةدرجة  -
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 الدراسة أداة صدق وثبات

ء ن أعضامعرض أداة الدراسة المستخدمة على مجموعة من المحكمين من صدق أداة الدراسة تم  للتحقق

ن ملتحقق لمن أصحاب االختصاص في مختلف الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، الهيئة التدريسية 

ين، لمحكممدى مالءمة مضمون فقرات االستبانة لألهداف الموضوعة من أجلها، واعتمادا  على آراء ا

فقرات عض الومالحظاتهم، واقتراحاتهم تم أجراء التعديالت الالزمة في ضوء ذلك وتمثل ذلك في حذف ب

 ديل بعضها واضافة لبعضها األخر.وتع

 لألداةودراسة استخراج معامل الثبات كرونباخ ألفا على متغيرات الللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم و

 ككل، والجدول اآلتي يستعرض ذلك.

 (: قيم معامل كرونباخ ألفا للمجاالت والدرجة الكلية2جدول )

 المجاالت عدد الفقرات كرونباخ ألفا

0.841 12  آليات الدفاع األولية 

 الهشاشة النفسية 19 0.857

 األداة ككل 40 0.924

للحكم على لمقبول ( وهي الحد األدنى ا0.60يتبين من الجدول أعاله أن قيم معامل كرونباخ ألفا أكبر من )

 ثبات االستبانة، لذا يمكن القول أن أداة الدراسة تتمتع بمستوى ثبات مرتفع.
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 ناقشتهاوم نتائج الدراسة

ام ستخدا" ما مستوى  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول للدراسة والذي ينص على: -

 آليات الدفاع األولية من قبل مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان؟".

ر ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل مجال من مجاالت متغي3الجدول )ظهر ي

 آليات الدفاع األولية إلى جانب المتوسط الحسابي العام لهذا المتغير.

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير آليات الدفاع األولية )ن=1الجدول )

 المجاالت الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 6 0.627 2.65 لخيالا 1

 متوسط 5 0.631 2.67 النكوص 2

 متوسط 2 0.438 2.77 الكبت 3

 متوسط 3 0.627 2.68 اإلزاحة 4

 متوسط 7 0.649 2.65 التكوين العكسي 5

 متوسط 1 0.438 2.89 التبرير 6

 متوسط 4 0.430 2.67 التسامي 7

 متوسط - 0.360 2.71 آليات الدفاع األولية

توى مس( وهو ذا 2.71( أن المتوسط الحسابي العام آلليات الدفاع األولية بلغ )3النتائج في الجدول )تبين 

لى " عالتبرير" مجال ، حيث حصلبمستوى متوسطهذا المتغير  جاءت جميع مجاالت. في حين متوسط

بة رت، وفي المتوسط( ومستوى م0.438( وانحراف معياري )2.89بمتوسط حسابي ) المرتبة األولى

أما  .متوسط( ومستوى 0.438وانحراف معياري ) (2.77" بمتوسط حسابي )الكبت" مجالالثانية كان 

وعند  (0.627( وانحراف معياري )2.68" بمتوسط حسابي )اإلزاحة" مجالفي المرتبة الثالثة فكان 

 اري( وانحراف معي2.65بمتوسط حسابي )وأخيرا  جاء مجال "التكوين العكسي" مستوى متوسط، 

واقع وتعزى هذه النتيجة الى ميل المريضات بسرطان الثدي الى رفض ال ( ومستوى متوسط.0.649)

بات لى إثاورغبتهن في تغييره لذا يلجأن الى التفكير بمنحى آخر بعيد كل البعد عن مرضهن وسعيهن 

خطي لى تعتهن ذاتهن وإظهار القوة وعدم الضعف هربا  من نظرات الشفقة من قبل اآلخرين وإثبات قدر

 هذه المرحلة وتجاوزها. 



 

16 
 

م ولية، تاع األإلى جانب استخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت آليات الدف

ت والتي مجاالاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من فقرات هذه ال

 جاءت كما يلي:

 الالمجال األول: الخي -

 قرات مجالف( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من 4يبين الجدول )

ت جميع فقرات كان. متوسط( وهو ذا مستوى 3.65الخيال والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )

حقيق تستطيع ل عندما ال أأحاول اللجوء إلى التخي ، حيث حصلت الفقرة "متوسطعند مستوى  هذا المجال

مستوى و( 0.802( وانحراف معياري )2.68بمتوسط حسابي ) " على المرتبة األولىأهدافي في الواقع

غ ي بل" الذأتخيل نفسي قادرا  على تدارك مجريات الحياة لوحدي ، وأخيرا  جاءت الفقرة "متوسط

 ستوى متوسط.( وهي ذات م0.764( وانحرافه المعياري )2.60الحسابي ) متوسطها

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الخيال )ن=2الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 2 0.852 2.68 .أجد في تخيالتي راحة وطمأنينة لي 1

 متوسط 3 0.764 2.60 .على تدارك مجريات الحياة لوحديأتخيل نفسي قادرا   2

ي ي فأحاول اللجوء إلى التخيل عندما ال أستطيع تحقيق أهداف 3

 .الواقع
 متوسط 1 0.802 2.68

 متوسط - 0.627 2.65 الخيال

 المجال الثاني: النكوص -

ل فقرة من فقرات مجال ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لك5يبين الجدول )

( وهو ذا مستوى متوسط. كانت جميع 2.67النكوص والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )

فقرات هذا المجال عند مستوى متوسط، حيث حصلت الفقرة " عندما أقلق من موقف ما، الجأ إلى قضم 

( ومستوى متوسط، 0.866ري )( وانحراف معيا2.80أظافري" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

وأخيرا  جاءت الفقرة "أشعر بأن أحالم طفولتي أروع بكثير من واقعي" الذي بلغ متوسطها الحسابي 

 ( وهي ذات مستوى متوسط.0.714( وانحرافه المعياري )2.48)
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 (25)ن= المعيارية لمجال النكوص (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات5الجدول )

 الفقرات الرقم
لمتوسطات ا

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 2 0.792 2.72 .ةكم أتمنى أن أكون طفال ؛ حتى أهرب من هذه الحياة المر 4

 متوسط 3 0.714 2.48 .أشعر بأن أحالم طفولتي أروع بكثير من واقعي 5

 متوسط 1 0.866 2.80 .عندما أقلق من موقف ما، الجأ إلى قضم أظافري 6

 متوسط - 0.631 2.67 النكوص

 المجال الثالث: الكبت -

 قرات مجالف( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من 6يبين الجدول )

ت جميع فقرات ( وهو ذا مستوى متوسط. كان2.77والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ ) كبتال

تى ال حال اتحدث عن المشكالت التي تواجهني توى متوسط، حيث حصلت الفقرة " هذا المجال عند مس

عياري ( وانحراف م2.88" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )يكون عندي نقطة ضعف امام اآلخرين

حد؛ ألأتحمل آالمي وهمومي وحدي، وال أظهرها  ( ومستوى متوسط، وأخيرا  جاءت الفقرة "0.600)

مستوى  ( وهي ذات0.748( وانحرافه المعياري )2.68" الذي بلغ متوسطها الحسابي )يلكي ال يشمت ب

 متوسط.

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الكبت )ن=6الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

7 
أظهرها ألحد؛ لكي ال أتحمل آالمي وهمومي وحدي، وال 

 .يشمت بي
 متوسط 3 0.748 2.68

8 
أشعر أن هناك جوانب نفسية داخلية توجه سلوكاتي 

 .وقراراتي
 متوسط 2 0.523 2.76

9 
ال اتحدث عن المشكالت التي تواجهني حتى ال يكون عندي 

 .نقطة ضعف امام اآلخرين
 متوسط 1 0.600 2.88

 متوسط - 0.438 2.77 الكبت
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 لرابع: اإلزاحةالمجال ا -

 قرات مجالف( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من 7يبين الجدول )

انت جميع ( وهو ذا مستوى متوسط. ك2.68اإلزاحة والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )

لية" بي في األعمال المنزفقرات هذا المجال عند مستوى متوسط، حيث حصلت الفقرة " أصب جم غض

را  ( ومستوى متوسط، وأخي0.817( وانحراف معياري )2.80على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ا توسطهمجاءت الفقرة " أحطم أي شيء أمامي عندما يضايقني موقف ال أستطيع مواجهته " الذي بلغ 

 .( وهي ذات مستوى متوسط0.712( وانحرافه المعياري )2.56الحسابي )

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال اإلزاحة )ن=7الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

10 
أحطم أي شيء أمامي عندما يضايقني موقف ال أستطيع 

 مواجهته.
 متوسط 3 0.712 2.56

 متوسط 1 0.817 2.80 زلية.أصب جم غضبي في األعمال المن 11

12 
أقوم بإيذاء نفسي، عندما يضايقني موقف ال أستطيع 

 مواجهته.
 متوسط 2 0.690 2.68

 متوسط - 0.627 2.68 اإلزاحة

 المجال الخامس: التكوين العكسي -

 قرات مجالف( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من 8يبين الجدول )

توسط. كانت ( وهو ذا مستوى م2.65تكوين العكسي والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )ال

 اخليا  جميع فقرات هذا المجال عند مستوى متوسط، حيث حصلت الفقرة " أتحدث عن الشجاعة وأنا د

( 0.831( وانحراف معياري )2.76أشعر بالجبن والخوف " على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ى البعد ، أتمنأشعر اآلخرين بأنني قريب منهم، ولكن في الواقعومستوى متوسط، وأخيرا  جاءت الفقرة " 

 وسط.( وهي ذات مستوى مت0.770( وانحرافه المعياري )2.52) " الذي بلغ متوسطها الحسابيعنهم
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 (25)ن=ين العكسي التكو(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 8الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 2 0.852 2.68 .أتظاهر بالفرح والسرور، وأنا حزين داخليا   13

 متوسط 1 0.831 2.76 .أتحدث عن الشجاعة وأنا داخليا  أشعر بالجبن والخوف 14

15 
 الواقع، أتمنى أشعر اآلخرين بأنني قريب منهم، ولكن في

 .البعد عنهم
 متوسط 3 0.770 2.52

 متوسط - 0.649 2.65 التكوين العكسي

 لمجال السادس: التبريرا -

 قرات مجالف( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من 9يبين الجدول )

انت معظم وهو ذا مستوى متوسط. ك (2.89التبرير والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )

قة الشف فقرات هذا المجال عند مستوى مرتفع، حيث حصلت الفقرة " أميل للجلوس وحدي؛ لكي ال أرى

مستوى و( 0.790( وانحراف معياري )3.04في عيون اآلخرين " على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

خرين ور المرض، النني أخشى نصائح اآلمرتفع، وأخيرا  جاءت الفقرة " أبتعد عن الحديث في أم

 متوسط. ( وهي ذات مستوى0.638( وانحرافه المعياري )2.64وشفقتهم" الذي بلغ متوسطها الحسابي )

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التبرير )ن=9الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 مرتفع 1 0.790 3.04 .أميل للجلوس وحدي؛ لكي ال أرى الشفقة في عيون اآلخرين 16

17 
أبتعد عن الحديث في أمور المرض، النني أخشى نصائح 

 .اآلخرين وشفقتهم
 متوسط 3 0.638 2.64

 مرتفع 2 0.707 3.00 أبتعد عن مخالطة اآلخرين تجنبا  ألسئلتهم حول مرضي 18

 متوسط - 0.438 2.89 التبرير
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 المجال السابع: التسامي -

ال فقرات مج ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من10يبين الجدول )

جميع انت ( وهو ذا مستوى متوسط. ك2.67التسامي والتي أشارت أن المتوسط العام لهذا البعد بلغ )

ة، السلبي عندما أشعر بالغضب أو المشاعر، حيث حصلت الفقرة " متوسطفقرات هذا المجال عند مستوى 

عياري ( وانحراف م2.96" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )فإنني الجأ إلى الرسم أو الرياضة

" بدنية أحب ممارسة األعمال التي تظهر قوتي ال، وأخيرا  جاءت الفقرة " متوسط( ومستوى 0.735)

 ( وهي ذات مستوى متوسط.0.577( وانحرافه المعياري )2.20ي )الذي بلغ متوسطها الحساب

 (25(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التسامي )ن=10الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 3 0.577 2.20 .أحب ممارسة األعمال التي تظهر قوتي البدنية 19

20 
أو  لرسمعندما أشعر بالغضب أو المشاعر السلبية، فإنني الجأ إلى ا

 .الرياضة
 متوسط 1 0.735 2.96

 متوسط 2 0.554 2.84 .عندما تواجهني ضغوط كبيرة، اقوم بمساعدة اآلخرين 21

 متوسط - 0.430 2.67 التسامي

شة لهشاا"ما مستوى  ة والذي ينص على:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني للدراس -

 النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان؟"

نفسية لهشاشة ال( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرات ا11بين الجدول )ي

 إلى جانب المتوسط الحسابي العام لهذا المتغير.

 (25حسابية واالنحرافات المعيارية للهشاشة النفسية )ن=(: المتوسطات ال11الجدول )

 الفقرات الرقم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 المستويات الرتب

 متوسط 10 0.907 2.64 .أشعر بأني حمل ثقيل على أسرتي يجب الخالص منها 1

 متوسط 11 0.810 2.64 .أشعر بفقدان األمل 2

 متوسط 9 0.802 2.68 .أو دراستيأشعر بالفشل في عملي  3

 متوسط 2 0.726 2.88 أنا شخص سريع االنفعال 4
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 متوسط 18 0.712 2.44 .أشعر بالحزن وال اعلم السبب 5

 متوسط 1 0.790 2.96 .أخاف من تحمل المسؤولية 6

 متوسط 7 0.779 2.76 .أشعر بالخوف وبإنقباض في قلبي دون سبب 7

 متوسط 5 0.577 2.80 الجديدة حتى قبل أن تحدث أشعر بالخوف من األحداث 8

 متوسط 6 0.646 2.80 .أتوقف عن ممارسة أنشطة حياتي عندما ال أكون سعيد 9

 متوسط 17 0.653 2.48 .عندما تواجهني مشكلة ما أتركها دون حل 10

 متوسط 3 0.781 2.88 .أنهار بسهولة امام اآلخرين 11

 متوسط 14 0.714 2.52 .االصدقاء أتهرب من الخروج وحدي أو مع 12

 متوسط 13 0.817 2.60 .اقضي ساعات طويلة على مواقع التواصل االجتماعي 13

 متوسط 15 0.714 2.52 .أبكي حين أرى مشهدا  مؤثرا   14

 متوسط 16 0.770 2.52 .حاولت االنتحار وما زالت الفكرة تراودني 15

 متوسط 4 0.800 2.84 .أشعر بالغربة وأنا بين أفراد أسرتي 16

 متوسط 12 0.638 2.64 .أشعر بالحرمان العاطفي بين أسرتي 17

 متوسط 8 0.663 2.76 .أشعر أني أقل أفراد األسره حظا   18

 متوسط 19 0.569 2.36 .أنا لست واثقأ بنفسي 19

 متوسط - 0.389 2.67 الهشاشة النفسية

( وهو 2.67وسط الحسابي العام لمتغير الهشاشة النفسية بلغ )( أن المت11تبين النتائج الواردة في الجدول )

إذ حصلت الفقرة  متوسط،. إضافة إلى ذلك، كانت جميع فقرات هذا البعد عند مستوى توسطبمستوى م

، (0.790ري )( وانحراف معيا2.96" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )أخاف من تحمل المسؤولية"

( وانحراف 2.88" بمتوسط حسابي )أنا شخص سريع االنفعال  الفقرة "وفي المرتبة الثانية كانت 

( 2.88" بمتوسط حسابي )أنهار بسهولة امام اآلخرين (، يليها في المركز الثالث الفقرة "0.726معياري )

" التي بلغ أنا لست واثقأ بنفسي األخيرة فكانت للفقرة " (، أما المرتبة0.781وانحراف معياري )

وتعزى هذه النتيجة الى أن اإلصابة بسرطان  (.0.569( وانحرافها المعياري )2.36سابي )متوسطها الح

الثدي يترافق معها العديد من الضغوطات النفسية والكثير من مشاعر الخوف والقلق والتوتر التي تزعزع 

سلبية للمرض ثقة النساء بأنفسهن ويخلق لديهن العديد من المخاوف بشأن المستقبل وتفكيرهن باآلثار ال

 واحتمالية الوفاة.
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و ذأثير هل يوجد ت"النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على:  -

ات سرطان ( آلليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسية لدى مريضα ≤ 0.05داللة إحصائية )

 ".الثدي في مركز الحسين للسرطان؟

 مريضات آلليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسية لدىاحصائية  أثر ذو داللةلكشف عن وجود ل

دار البسيط ، تم اجراء تحليل االنح(α≤0.05عند مستوى داللة)سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان 

(Simple Regression Analysis.والجدول اآلتي يوضح ذلك ،) 

ة لى الهشاشعع األولية آلليات الدفاعن وجود أثر ذو داللة احصائية  نتائج اختبار االنحدار البسيط للتنبؤ  (:12الجدول )

 (α≤0.05عند مستوى داللة) النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان

 Modelملخص النموذج  (Coefficient) جدول المعامالت

Summery 

 ANOVA)تحليل التباين )

المتغير 

 المستقل

درجة 

 B التأثير

مستوى  Tحسوبةالم

 الداللة

(Sig) 

االرتباط 

(R) 

معامل 

 التحديد

(2R) 

Durbin-

Watson 

F 

 المحسوبة

 

DF 

درجات 

 الحرية

Sig 

مستوى 

 الداللة

آليات الدفاع 

 األولية

1.032 15.653 0.000 0.956 0.914 2.065 245.022 24 0.000 

 الهشاشة النفسية* المتغير التابع: 

د مستوى ( وجود أثر ذو داللة إحصائية عن12ئي الواردة في الجدول )أظهرت نتائج التحليل اإلحصا

دي في مركز آلليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الث( α≤ 0.05الداللة )

 شير( مما ي0.956(. كما بلغت قيمة معامل االرتباط )15.653( البالغة )tتبعا لقيمة )الحسين للسرطان 

مما يعني أن  (0.914)بع، كما بلغ قيمة معامل التحديد المستقلة والمتغير التا عالقة بين المتغيرالى وجود 

 جة الى أن آلياتوتعزى هذه النت %( من التباين في المتغير التابع.91.4نموذج الدراسة يفسر ما نسبته )

قدرة ة والالشعور بالقوالدفاع األولية يسهم في تشتيت تفكير مريضات السرطان بالمرض ويدفعهن نحو 

اع ت الدفوللكشف عن تأثير كل مجال من مجاالت آلياعلى التكيف مع المرض وتجاوزه بأقل األضرار. 

تبار اء اخاألولية على الهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان تم إجر

 ( يبين ذلك.13والجدول ) التباين المتعدد،
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( α≤ 0.05لداللة )تائج اختبار االنحدار المتعدد للتنبؤ عن وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ان  :)13) الجدول

 طان  لمجاالت آليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسية لدى مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين للسر

 Modelملخص النموذج  (Coefficient) جدول المعامالت

Summery 

 ANOVA)اين )تحليل التب

درجة  المتغير المستقل

 التأثير

B 

مستوى  Tالمحسوبة

 الداللة

(Sig) 

االرتباط 

(R) 

معامل 

 التحديد

(2R) 

Durbin-

Watson 

F 

 المحسوبة

 

DF 

درجات 

 الحرية

Sig 

مستوى 

 الداللة

 0.000 24 61.718 1.781 0.962 0.981 000. 5.227 223. الخيال

 531. 639. 038. النكوص

 052. 2.089 166. كبتال

 006. 3.167 136. اإلزاحة

  000. 4.551 170. التكوين العكسي

 000. 4.418 199. التبرير

 934. 085.- 004.- التسامي

 الهشاشة النفسية* المتغير التابع: 

ند مستوى عذو داللة إحصائية ر يأثت( وجود 13أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الواردة في الجدول )

ة على الهشاش لكل من مجال )الخيال، الكبت، اإلزاحة، التكوين العكسي، والتبرير(( α≤ 0.05الداللة )

ه النتيجة الى أن وتعزى هذ (0.05( وقيم مستوى الداللة التي كانت جميعها أقل من )tتبعا لقيمة )النفسية 

ى مشاعر هن الجابية لدى المريضات بسرطان الثدي ولفت إنتباهذه اآلليات تسهم في تعزيز الجوانب اإلي

ة وأحاسيس أخرى من شأنها تعزيز قدرتهن على التغلب على المرض وما يرافقه من مشاعر سلبي

 نكوصال) تأثير ذو داللة إحصائية لكل من مجال ، بينما أشارت النتائج الى عدموضغوطات نفسية

وتعزى  (0.05) وقيم مستوى الداللة التي كانت أكبر من( tلقيمة ) تبعافي الهشاشة النفسية ( والتسامي

شاعرهن هن ومهذه النتيجة الى أن هاتان اآللييتن هما مجرد تظاهر بالقوة وانعكاس غير صحيح ألحاسيس

موذج ير الى أن ن( مما يش0.962،  كما بلغ قيمة معامل التحديد )ومحاولة إلظهار القوة أمام اآلخرين فقط

 %( من التباين في المتغير التابع.96.2ة يفسر ما نسبته )الدراس
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 الخاتمة

ألولية فاع اتوصلت الدراسة الحالية الى أن مريضات سرطان الثدي في مركز الحسين يستخدمن آليات الد

اسة أن الدر بمستوى متوسط هربا  منهن من الواقع ورغبتهن في تغييره وخوفهن من المستقبل، كما بينت

من  المرض نظرا  لما يكتنفه هذا ان الثدي يعانين من مستوى متوسط من الهشاشة النفسيةمريضات سرط

لدائم رهن امشاعر سلبية كالتوتر والقلق واالنفعاالت والخوف من المجهول والضغوطات النفسية وتفكي

ة على يألولابمستقبلهن وفرص النجاة والموت، كما أشارت الدراسة الى أن هناك تأثير آلليات الدفاع 

ن مهروب ومستوى الهشاشة النفسية وذلك الن هذه اآلليات ما هي تخدير موضعي للحالة النفسية لهن 

ب القوة إكتساالواقع دون أي تحسن في الحالة النفسية لهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وترغيبهن بالحياة و

 لتجاوز هذا المرض.

 التوصيات

 ي الدراسة بما يلي:في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، توص

وضع خطط فاعلة من قبل صناع القرار لمعالجة سرطان الثدي وتقليل أعبائه النفسية  .1

 واالجتماعية والمادية.

ها ن شأنعقد الندوات والورشات النفسية واألنشطة الالمنهجية لمريضات سرطان الثدي التي م .2

 المرض.تحسين الحالة النفسية لهن وجعلهن أكثر قدرة على التعايش مع 

رار في ق توفير التحفيز والدعم النفسي واالستشارة النفسية واالجتماعية للمريضة وإشراكها .3

 الخيار العالجي.

 توعية عائالت المريضات بسرطان الثدي بمدى أهمية االهتمام بمرضى السرطان وإشباع .4

بعيدا   حفزةوم حاجاتهم النفسية والعاطفية والروحية وتفعيل االتصال الجيد وتوفير بيئة مشجعة

 عن المبالغة في ذلك.

هن تشجيع مريضات سرطان الثدي على التعبير عن مشاعرهن ومخاوفهن وتعزيز ثقتهن بأنفس .5

 وتعزيز شعورهن باألمن واألمان.
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 لدراسات المستقبليةا

يز وتعز تعتبر الدراسات الحالية بمثابة الخطوة األولى في مجال اإلهتمام بمريضات سرطان الثدي

ة ة الحاليلدراسن على التكيف مع المرض دون أن يؤثر ذلك على جوانب حياتها اليومية، لذا تقترح اقدرته

جوع ن الرمجموعة من الدراسات المستقبلية التي قد تزود المهتمين وأصحاب القرار بمرجع علمي يمك

 اليها عند الحاجة، وهي:

 يضات سرطان الثدي.أثر آليات الدفاع األولية على الصالبة النفسية لمردراسة  .1

ن لسرطادراسة أثر آليات الدفاع األولية على الهشاشة النفسية لدى مرضى أنواع أخرى من ا .2

 وبأماكن أخرى.

 دراسة أثر الدعم النفسي والمادي على الهشاشة النفسية لمرضى السرطان. .3
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