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 الشكر

وجل الذي أنعم عمينا بنعمة العقل و كرمنا بيا من غيرنا ٌّأوال و قبل كل شيء نحمد اهلل عز

نا في انجاز و عمى ما وىبو لنا من سمع و بصر و صحة و عافية و وفق تالمخموقامن 

 ىذا العمل المتواضع .

     أتقدم بعظيم شكريبداية أتقدم بالشكر لموالدين الكريمين ، و يسعدني و يشرفني أن الفي 

عمى ىذه  اإلشرافو تقديري ألستاذتي الفاضمة " غسمي يمينة " عمى تفضميا بقبول      

الدراسة و عمى ما بذلتو من جيد مخمص في كل مراحل انجاز ىذه المذكرة و عمى 

 توجيياتيا و نصائحيا القيمة .

لدرب النجاح .كما أتقدم بالشكر لجميع أساتذة قسم عمم النفس الذي وجيونا   

و ال يفوتني أن أتقدم المجنة عمى قبوليم مناقشة ىذه المذكرة كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء 

 بالشكر الكبير لحاالت الدراسة

 و كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد
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 اإلهداء 
ميمود . مه ، و سبب وجودي والدي العزيزي أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أحمل اس  

سنسنسن  الت  أمدتسن  برانيتان و مسنسندتان ل  ووال موواري الدراس  و الت  حرتت اإل إلىو 

 دومن امى سنجنح  إلى األم العزيزة يميسنه .

إخوت  :  رالكبيرة و التغيرة و أخص بنلذكو كمن أهدي هذا العمل إلى جميع أفراد انئمت  

 مسنتور ، مسنتوري  ، فنوم  زهراء ، رواء .

 و الى أخوات لم تمدهم أم  ، الى من ارفت معام معسنى التداق  و الوفنء رفيقنت  حسننن ،

 فضيم  ، يميسن  ، سنمي  ، أحالم . مفنرقتكم ألم و لكن ذكراكم أمل .

م  " لى أستنذت  المحترم  " يميسن .غسإ   



ح  
 

 :باللغة العربيةملخص الدراسة 

عند معرفة تأثير الصالبة النفسية في استراتيجيات المواجهة  إلىهدفت هذه الدراسة     

 يمقياس إستخدمت الباحثةحيث مى المنهج العيادي ع ةمعتمد المرأة المصابة بسرطان الثدي

"  المواجهة إستراتيجيةو مقياس (  2002)  "لعماد محمد أحمد مخيمر"الصالبة النفسية 

( حاالت مصابات بسرطان الثدي تتراوح أعمارهن ما  1ألربع ) "  4991لبولهان و أخرون 

 مستغانم .والية شيغيفارا ب و ( بالمستشفى العمومي بمزغران  21 - 21بين ) 

 فكانت النتائج التي تحصمت عميها الباحثة هي : 

 المرأة المصابة بسرطان الثدي إلستراتيجيات المواجهةتؤثر الصالبة النفسية في إستعمال  -

 مرتفع لحالتين و متوسط لحالتين .نفسية مستوى الصالبة ال كان -

 00) تستعمل المرأة المصابة بسرطان الثدي إستراتيجيات المواجهة المركزة عمى اإلنفعال -

 .)حالة واحدة( اكثر من إستراتيجيات المواجهة المركزة عمى المشكل حاالت(

 الكممات المفتاحية: الصالبة النفسية ،إستراتيجيات المواجهة، سرطان الثدي
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 Le resumé 

     La présente étude vise à déterminer l'influence de la résilience 

psychologique sur les stratégie de coping chez les femmes atteint d'un cancer 

de sein  en utilisant la méthode clinique et l'echelle de la résilience 

psychologique de Imed Mkheimer  aussi que l'echelle de stratégies de coping 

de Paulhan et all ,appliquées sur 04 femmes agées entre (24-54) ans à 

l'hopital de Mazeghran et Chéguifera à Mostaghanem. 

Les résultats ont montré : 

La résilience influe sur les stratégies de coping utilisées  par la femme atteint 

d'un cancer de sein. 

Le niveau de la résilience psychologique est haut pour 02 cas et moyen pour 

les deux autres cas. 

La femme atteint d'un cancer de sein utilise le plus les stratégies de coping 

centrées sur l'émotion que les stratégiés centrées sur le problème. 

Les mots clées; la résilience psychologique, les stratégies de coping, le cancer 

de sein. 
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 المقدمة :

تعد الحياة اليومية بتعقيداتيا المختمفة منشأ لمكثير من الصراعات و الضغوطات            

النفسية و االجتماعية التي تجعل بعض األفراد يتميزون بالقدرة عمى مواجيتيا و تجاوزىا و 

التكيف معيا و ىو ما يسمى في عمم النفس بالصالبة النفسية. في حين نجد أفراد آخرين 

م ذات القدرة و ليذا فقد يتعرضون ألمراض خطيرة مثل السرطان كونو مرضا مزمنا ليس لديي

تدوم أثاره لفترة طويمة و التي تخمق بدورىا متطمبات تستمزم عمى المريض أن يتعامل معيا و 

أن يواجييا بغية التخفيف من حدة الضغط الناتج عن المرض و األلم الذي يعاني منو ، و 

تخدام استراتيجيات  مواجية متنوعة تساعد عمى تحقيق التوازن و الراحة ىذا بالمجوء الى اس

النفسية و ذلك تبعا لمعتقداتو حول قدرتو عمى مسايرة المرض و التحكم في مساره حيث 

تمعب معتقدات المريض عن مصدر صحتو دورا أساسيا في الحفاظ عمى عمييا و مواجية 

 طريقة ايجابية.أي مرض قد يصيبو و استمراره في الحياة ب

و قد تتدخل عوامل أخرى تكون بمثابة حاجز وقائي يحافظ عمى الجسد و يساعده عمى 

مقاومة المرض و التي غالبا ما تكون متأصمة في ذات الفرد كألتزامو و تحكمو في المواقف 

و تحديو المرض، فانطالقا مما ذكر أستميمنا موضوع دراستنا و الموسوم بـ " الصالبة 

 و استراتيجيات المواجية عند المرأة المصابة بسرطان الثدي. "            النفسية



 ل
 

و لإلحاطة بموضوع بحثنا من جميع جوانبو قسمناه لجزئين أساسين نظري و تطبيقي إشتمل 

 الجانب النظري عمى أربعة فصول و ىي كاآلتي :

ي اختيار موضوع الفصل األول : تضمن تحديد اشكالية الدراسة و فرضيات الدراسة ، دواع

االجرائية لمتغيرات الدراسة وكذا  المفاىيمالدراسة ، أىمية و أىداف الدراسة و كذلك 

 الدراسات السابقة.

الفصل الثاني : يحتوي عمى مفيوم الصالبة النفسية . و بعض المصطمحات و أىم  

ائص الصالبة النماذج النظرية المفسرة لمصالبة النفسية  ، أبعاد الصالبة النفسية ، و خص

 النفسية و في األخير أىمية الصالبة النفسية.

الفصل الثالث : ضم استراتيجية المواجية ، تعريفيا و النظريات المفسرة ليا . و الدراسات 

التي تناولت أبعاد المواجية و أبعاد استراتيجية المواجية. و كذلك وظائف استراتيجية 

 ر المواجية و سرطان.المواجية ، فعالية المواجية و في األخي

الفصل الرابع : يتضمن ىذا الفصل سرطان الثدي ، تعريفو ،أعراضو ،أنواع،و أسبابو.ثم 

 مراحل سرطان الثدي و تشخيصو و في األخير عالجو. 

فضم بدوره فصمين،الفصل الخامس : خصص ىذا الفصل لإلجراءات  أما الجانب التطبيقي 

تناولت فيو الدراسة االستطالعية و أدوات الدراسة و المنيجية لمدراسة الميدانية بحيث 

 الدراسة األساسية  بما فييا العينة و مكان الدراسة.



 م
 

و الفصل السادس : قدمنا فيو عرض و تحميل لنتائج الدراسة مع  مناقشتيا وتفسيرىا في 

ضوء الفرضيات و في األخير عرض لمخالصة العامة لمدراسة و تقديم بعض االقتراحات و 

 لتوصيات ثم عرض  لقائمة المراجع و المالحق.ا

 

 



1 
 

 المقدمة :
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ي اختيار موضوع الدراسة و فرضيات الدراسة ، دواع إشكاليةالفصل األول : تضمن تحديد 

لمتغيرات الدراسة وكذا  اإلجرائية المفاىيمالدراسة ، أىمية و أىداف الدراسة و كذلك 

 الدراسات السابقة.

الفصل الثاني : يحتوي عمى مفيوم الصالبة النفسية . و بعض المصطمحات و أىم  

ائص الصالبة النماذج النظرية المفسرة لمصالبة النفسية  ، أبعاد الصالبة النفسية ، و خص

 النفسية و في األخير أىمية الصالبة النفسية.

الفصل الثالث : ضم استراتيجية المواجية ، تعريفيا و النظريات المفسرة ليا . و الدراسات 

التي تناولت أبعاد المواجية و أبعاد استراتيجية المواجية. و كذلك وظائف استراتيجية 

 ر المواجية و سرطان.المواجية ، فعالية المواجية و في األخي

الفصل الرابع : يتضمن ىذا الفصل سرطان الثدي ، تعريفو ،أعراضو ،أنواع،و أسبابو.ثم 

 مراحل سرطان الثدي و تشخيصو و في األخير عالجو. 

فضم بدوره فصمين،الفصل الخامس : خصص ىذا الفصل لإلجراءات  أما الجانب التطبيقي 

اولت فيو الدراسة االستطالعية و أدوات الدراسة و المنيجية لمدراسة الميدانية بحيث تن

 الدراسة األساسية  بما فييا العينة و مكان الدراسة.
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و الفصل السادس : قدمنا فيو عرض و تحميل لنتائج الدراسة مع  مناقشتيا وتفسيرىا في 

ضوء الفرضيات و في األخير عرض لمخالصة العامة لمدراسة و تقديم بعض االقتراحات و 

 وصيات ثم عرض  لقائمة المراجع و المالحق.الت

 

 

 



    مدخل عام للدراسة                                                                        األول الفصل  

 

4 

 

 االشكالية :تحديد 

أن  إالرغم التطورات الحديثة التي توصل الييا العمماء و األطباء في مختمف المجاالت        

يعتبر الخطيرة مثل السرطان الذي  العمم يبقى عاجزا أمام بعض أنواع األمراض المزمنة و

و المسؤولة عن العصر حاليا، الذي يتميز بآثاره و تبعاتو الجسمية و النفسية الخطيرة  ضمر 

الكثير من المعاناة و األلم ، و اصبح ييدد حياة الفرد و المحيطين بو ما تمحقو من أذى مادي 

 و معنوي عمى حياة الفرد. 

ظير بأنواع كثيرة من بينيا سرطان القولون ، سرطان الرئة ، سرطان الرحم ،  فنجده     

أنواع انتشارا لدى النساء في وقتنا  سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر إلى إضافةسرطان الكبد 

نصف مميون إمرأة حسب أكثر من  بإصابة(  2012الحالي حيث شيد تزايدا ممحوظ في سنة ) 

( مميون إصابة جديدة 1.1إحصائيات منظمة الصحة العالمية في حين يتم الكشف سنويا عن )

لعالمي ، أما في من مجمل اإلصابات بأمراض السرطان عمى المستوى ا % 22أي ما يعادل 

( ألف حالة جديدة بيذا السرطان خالل العام و ييتك سنويا بحياة 40الجزائر فسجل نحو )

 (2015( إمرأة ) ياسين السميمان ،3500)

يعتبر سرطان الثدي من األورام الخبيثة الناتجة عن التكاثر العشوائي و الغير الطبيعي  إذ

الى تدمير النسيج األصمي ثم تغزو األنسجة  لمجموعة من الخاليا في الثدي و التي تؤدي
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المحيطة و أحيانا تنتقل الى أماكن أخرى خاصة الكبد ،الرئتين أو العظام الذي يؤدي الى 

 ( . 29: 2013الموت لمحالة في غياب العالج ) عماري ،

و بالرغم ما يسببو سرطان الثدي من ألم النفسي و الجسمي تبقى ردود الفعل النفسية عند 

مصابات أثناء التشخيص يختمف من مريضة ألخرى فيناك من تظير عمييا أعراض القمق و ال

أن المواتي يحافظن عمى صحتين النفسية و  إالالخوف الشديد و فقدان الرغبة في الحياة 

الجسمية و محاولتين التعايش مع المرض و مواجيتو و التغمب عميو و االلتزام بالعالج تجد 

مواجية جميع الضغوط التي يتعرضن ليا اما في حياتين الشخصية أو عندىن القدرة عمى 

الذين أكدو أن  "ماسمو و روجمز " و لقد تطرق عمماء النفس اإلنسانيين و في مقدمتيمالعاطفية 

 ىناك بعض األشخاص يستطعون تحقيق مستوى مناسب من الصحة النفسية و يقصدون

اإلحباطات ، وبنفس المنحى أشار فرانكل إلى  ) تحقيق ذواتيم ( رغم تعرضيم  لمضغوطات و 

وجود معنى أو ىدف معين في حياة الفرد يجعمو يتحمل اإلحباطات و الضغوطات فيرى بأن 

 الحياة معاناة بحد ذاتيا و لكن الميم أن نجد معنى ليذه المعاناة و أيضا يذكر سميث بأنو ال

: 2009 ضغوط) أديب محمد الخالدي،حياة بدون مشاكل أو ضغوط و إن الحياة توجد بوجود ال

46) 

الضغوط النفسية التي و حتى يتميز الفرد بالصالبة النفسية ال بد لو من أساليب مواجية 

يتعرض ليا في المواقف الضاغطة ، فقد لقيا ىذا الموضوع إىتمام العديد من الباحثين من بينيم 
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لضغوط النفسية حسب الباحثان االزاروس و فولكمان حيث يشير مصطمح إستراتيجيات مواجية 

التغيير المستمر في الجيود المعرفية و الذىنية إلدارة المطالب الداخمية و الخارجية إلى" 

" ) عبد الحميد السعيد حسن و راشد بن لمضغوط التي يعتقد الفرد أنيا متجاوزة إلمكانياتو 

 (.290: 2006يوسف المحرزي،

و تعبر عن قدرة الفرد عمى وي من عوامل الشخصية ىي عامل ميم و حيإن الصالبة النفسية 

التحمل و أن يعيش نمطا معرفيا و إنفعاليا و سموكيا من المقاومة ، فيي سمة شخصية يمتمكيا 

و بإستخدام أساليب المواجية التي الفرد تساعده عمى مواجية ضغوط الحياة و العمل بإيجابية 

نفسية و الجسمية الناتجة عن التعرض لتمك تحمي الفرد و تقيو من الوقوع في األمراض ال

 (.01:  2014الضغوط و المشكالت و العراقيل النفسجسمية) عالء دارب نصر،

لمفيوم الصالبة النفسية من خالل سمسمة من الدراسات و التي  حيث توصمت ) كوبازا (

جسمية رغم استيدفت معرفة المتغيرات التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص بصحتيم النفسية و ال

( حيث عرفتيا عمى أنيا اعتقاد عام لدى الفرد  125: 2015تعرضيم لمضغوط ) فاتح ، 

بفاعمية و قدرتو عمى استخدام كل المصادر النفسية و البيئية المتاحة كي يدرك و يفسر و 

يواجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة و يدركيا بواقعية و موضوعية و منطقية و يتعايش معيا 

 ( . 32: 2010جابية ) عودة ، باي
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دورا ميما في الحفاظ عمى صحتيا النفسية و الجسمية الصالبة النفسية  في حياة المرأة  تمعبو 

حل المشاكل التي تتعرض ليا في حياتيا اليومية فقد أشارت ) كوبازا ( " عمى من خالل قدرتيا 

ف من وقع األحداث الضاغطة الى أن الصالبة النفسية و مكوناتيا كمتغير سيكولوجي ، يخف

ثر صالبة يتعرضون لمضغوط و ال كعمى الصحة الجسمية و النفسية لمفرد فاألشخاص األ

 (. 278-276: 1996يمرضون ) مخيمر ، 

من خالل الصالبة النفسية تستخدم المرأة المصابة بسرطان الثدي أساليب المواجية لمتخفيف من 

ن حدة األعراض بالمجوء الى استخدام استراتيجية تخفيف ممبحاجة ماسة ل فتبقىضغوطات ال

المواجية التي تسعى من خالليا الى تحقيق التوافق النفسي و اجتماعي فيما يتعمق بوضعيا 

حباطات كما قد تخفف ىذه إلصراعات و اال ومتغمب عمى ما يسببو المرض و األلم لو الجديد 

تتميز إستراتيجيات التي ىي في األصل  و من تفاقم المترتبات السمبية لممرض، استراتيجيات

عمى مستوى من الوعي بخالف اآلليات الدفاعية و التي ذات  وعي أي يستخدميا الفرد و ىوبال

ي المواجية ىإستراتيجات نستنتج أن  "الزروس"ف يإنطالقا من تعر و  الوعي في أصمياالمنشأ ال

نو جاء تصنيف الزروس و السموك الصادر عن الفرد عند مواجيتو لمموقف الضاغط و م

،فاإلستراتيجيات المركزة فولكمان  و حدد نوعين من اإلستراتيجيات المستخدمة إلدارة الضغوط 

عمى المشكل عبارة عن الجيود التي يبذليا الفرد لتعديل العالقة بين الشخص و البيئة ،و بذلك 

بحث عن المعمومات أو يحاول الفرد تغيير أنماط سموكو أو تعديل الموقف ذاتو من خالل ال
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المشكل لكي ينتقل إلى تغيير الموقف،أما اإلستراتيجيات المركزة عمى اإلنفعال ىي الجيود التي 

يبذليا الفرد في تنظيم اإلنفعاالت و خفض المشقة و الضيق اإلنفعالي الذي يسببو الحدث 

االت السمبية التي عوضا عن تغيير العالقة بين الشخص و البيئة و ىي تيدف إلى تنظيم اإلنفع

 .(47: 2005تنشأ عن الحدث الضاغط ) عبد العزيز ،

وتيدف  تسعى الى حل المشكل عمى النحو المباشرألنيا  اإذ نجد الفرد مدرك ألىميتي 

خارجية كما وجدت كوبازا المتطمبات الداخمية و التحمل و  سيطرة الالمواجية الى  استراتيجيات

Kobasa  البة النفسية المرتفعة يكونون أكثر قدرة عمى االستفادة من " أن األشخاص ذوي الص

 أساليب مواجيتيم لمضغوط بحيث تفيدىم في خفض تيديد األحداث الضاغطة من خالل رؤيتيا

( أن األشخاص ذوي Taylorيؤكد تايمور ) ( حيث 2009:76من منظور واسع ) عودة 

بالتركيز عمى  الضغوطالمباشرة لمواجية  الصالبة النفسية أميل الستخدام طرق المواجية الفاعمة

 ( . 87:  2013المشكمة و يبتعدون عن أساليب التجنب ) مراد ، 

 تحديد اإلشكالية - 1

 مرأة المصابة بسرطان الثدي ؟الىل تؤثر الصالبة النفسية في إستراتيجية المواجية لدى  -

 

 تساؤالت فرعية :ال  

 ة المصابة بسرطان الثدي ؟ما مستوى الصالبة النفسية لدى المرأ -
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ىل تستعمل المرأة المصابة بسرطان الثدي استراتيجيات مواجية المركزة عمى المشكل أكثر  -

 من استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال ؟

 تحديد الفرضيات -2

  الفرضية العامة : 

 ستراتيجيات المواجية.تؤثر الصالبة النفسية في استعمال المرأة المصابة بسرطان الثدي ال  

 الفرضيات الجزئية :

 ..المصابة بسرطان الثدي مصالبة النفسية لدى المرأةمنخفض لوقع مستوى نت -

من  تستعمل المرأة المصابة بسرطان الثدي استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال أكثر -

 استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل .

  لموضوع :أسباب اختيار ا -3

يرجع سبب اختيار ليذا الموضوع الى االنتشار الواسع لمرض سرطان بمختمف أنواعو في  -

 العالم عامة و الجزائر خاصة .

 دراسة ىذا الموضوع من الناحية االيجابية . -

 قمة الدراسات النفسية مقارنة بالمجال الطبي في بالدنا . -

فسي بيؤالء المرضى و مرافقتيم في فترة حساسة من محاولة لفت االنتباه بضرورة التكفل الن -

 حياتيم .
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 أهمية الدراسة : -4

 -تكمن أىمية الدراسة لكونيا تندرج ضمن اىتمامات الباحثين في مجال النفسي و الطبي  -

 معرفة مدى تأثير الصالبة النفسية كعامل قوة ايجابي في مواجية المرض.

 استعماال المركزة عمى االنفعال أم المركزة عمى المشكل.معرفة ما ىي االستراتيجيات األكثر  -

 .تسميط الضوء عمى المرأة المصابة بسرطان الثدي  -

 أهداف الدراسة : -5

 االجابة عن تساؤالت الدراسة و اثبات صحة الفرضيات . -

 .اثراء البحث العممي و البحوث الجامعية بمتغير الصالبة النفسية و استراتيجيات المواجية -

 تحديد مستوى الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي. -

 تحديد استراتيجيات المواجية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي. -

التحقق من الدور الذي تمعبو الصالبة النفسية تأثيرىا عمى استراتيجية المواجية من أجل  

 احداث التوازن النفسي و مواصمة التكيف مع المرض.

 

 

 تحديد المفاهيم االجرائية. -6

 الصالبة النفسية :  6-1



    مدخل عام للدراسة                                                                        األول الفصل  

 

11 

 

ىي سمة شخصية تتميز بالمرونة نحو الذات و نحو اآلخرين في مقاومة و ادراك المواقف 

الضاغطة و يظير ذلك في األبعاد بعد األلتزام ، بعد التحكم ، بعد التحدي لدى المرأة مصابة 

وىو  2018/2019خالل سنة  -مستغانم-زغران سرطان بمالمصمحة مكافحة ببسرطان الثدي 

و "كوبازا " ن طرف مجموع الدرجات التي تحصمت عمييا في مقياس الصالبة النفسية المعد م

 ."عماد مخيمرقبل " المعرب من 

ىو التعاقد النفسي و والء يتمثل في تمسك المرأة مصابة بسرطان الثدي بعد االلتزام :  -

 ف شخصية تضعيا لنفسيا وتتحمل المسؤولية اتجاه كل المشكالت . بمبادئيا و قيميا . و أىدا

ىو مدى قدرة المرأة مصابة بسرطان الثدي في اتخاذ القرارات بنفسيا و بعد التحكم :  -

االستقاللية و تعامل بفعالية دون االستسالم اتجاه الصعوبات التي تواجييا من خالل استثمار 

 كل طاقتيا و امكانتيا النفسية.

ىي نظرة المرأة مصابة بسرطان الثدي الى الصعاب بالتفاؤل و مدى توقعيا بعد التحدي :  -

 لحل ىذه الصعوبات من أجل تحقيق التكيف و التوازن النفسي في مواقف مختمفة.

مجموعة الميارات المعرفية و السموكية و االنفعالية االجتماعية استراتيجية المواجهة :   6-2

لشخصية التي تقوم بيا المرأة المصابة بسرطان الثدي أثناء مواجيتيا ذات الصمة بسمات ا

لمموقف الضاغط من أجل حل المشكالت و التخفيف من توثر االنفعالي المرتب عن الموقف 

 الضاغط .
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" ىو مجموع الدرجات التي تحصمت عمييا المراة المصابة بسرطان الثدي في مقياس 

المشكل و المركزة عمى األنفعال " لبوليان و آخرون  استراتيجيات المواجية المركزة عمى

 و يظير ذلك في:(.1994)

حل المشكل و البحث عن الدعم إستراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل و المتمثمة في  -

 اإلجتماعي

مركزة عمى اإلنفعال و المتمثمة في التأنيب الذاتي،إعادة التقييم إستراتيجيات المواجية ال -

 . ابي و التجنباإليج

 سرطان الثدي : 6-3

مرأة التي شخص ليا مرض السرطان من قبل أطباء متخصصين في عمم األورام الىي 

وتعرضت االكمينكية و المخبرية الالزمة  السرطانية، و ذلك بعد القيام بمجموعة من الفحوصات

 لعممية البتر.

 الدراسات السابقة : - 7

الصالبة النفسية تؤثر في تقييم الفرد المعرفي لمحدث  ( الى أن 89 :1996يؤكد مخيمر ) 

الضاغط ذاتو و ما ينطوي عميو من تيديد ألمنو و صحتو النفسية و تقديره لذاتو و مستقبمو كما 

تؤثر أيضا في تقييم الفرد ألساليب المواجية ، و ىي األساليب التي يواجو بيا الفرد الحدث 

 .الضاغط في التفكير أين يكون مصيره 
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تعد الصالبة النفسية مركب ميم من مركبات الشخصية التي تقي االنسان من اآلثار السمبية 

ألحداث الحياة الضاغطة و تجعل الفرد أكثر مرونة و تفاؤال و قابمية لمتغمب عمى مشاكمو 

الضاغطة كما تعد عامل حماية من األمراض الجسمية و اضطرابات النفسية المختمفة ) راضي 

 ،2008  ،51 ) 

( الى أن الصالبة النفسية و مكوناتيا كمتغير سيكولوجي ،   Kobassaفقد أشارت كوباسا )

عمى الصحة الجسمية و النفسية لمفرد فاألشخاص األكثر صالبة   يخفف من وقع األحداث

                                  ( .                                      278:  276، 1996يتعرضون لمضغوط و ال يمرضون ) مخيمر ، 

( عن االلتزام الشخصي و استراتيجيات التعامل مع  2002دراسة حسيب و تفاحة )  -

( طالبا و طالبة من طالب كمية التربية بالعريش انتيت نتائجيا الى  233الضغوط لدى ) 

لشخصي لدى أفراد وجود ارتباط موجب دال بين استراتيجية المواجية و جميع أبعاد االلتزام ا

العينة و الى وجود فروق بين المتفوقين و العاديين دراسيا في استراتيجية مواجية في اتجاه 

المتفوقين دراسيا و وجود فروق في استراتيجية المواجية لصالح الذكور و في استراتيجية التماس 

ع لم تظير فروق العون و السمبية لصالح االناث و في بعدي تجنب الضغوط و السعي لالستمتا

 . (259، 2002) تفاحة، ، عبد المنعم ، 

 دراسات سابقة حول الصالبة النفسية :  7-1

 دراسة األولى :  -
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 أحداث الحياة الضاغطة و الصحة الشخصية عنوان الدراسة : 

 .1979كوبازا  سنة اسم الباحثة : 

 49 - 40ح أعمارىم بين ) ( رجل تتراو  76)  قامت الباحثة بدراسة عمى عينةعينة الدراسة : 

( سنة ، ىدفت الدراسة معرفة متغيرات النفسية التي تساعد الفرد عمى االحتفاظ بالصحة 

 الجسمية و النفسية رغم التعرض لمضغوط .

طبقت عمييم مقياس ىولمز و راىي ألحداث ضاغطة و استبانة و أيمر أدوات الدراسة : 

 ية .لألمراض باالضافة الى مقياس صالبة النفس

أشارت نتائج دراسة الى أن األشخاص األكثر الصالبة و بالرغم تعرضيم نتائج دراسة : 

لمضغوط كانو أقل مرضا لكنيم أكثر صمودا و انجازا و سيطرة و قيادة و ضبطا داخميا . في 

حين أن األفراد أقل صالبة أكثر مرضا و عجزا و أعمى ضبط خارجي و أشارت الى ان 

 ( . 74، 2006نوا أكثر مرونة و قدرة و نشاط ) باغي، األشخاص األصمب كا

 الدراسة الثانية :

 الصالبة النفسية و عالقتيا بجودة الحياة أو بعض المؤشراتعنوان الدراسة : 

 1982كوبازا و آخرون سنة الدراسة اسم الباحثة : 

دارية ( من شاغمي المناصب اإل 259طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة : 

 ( سنة  65 - 32المتوسطة و العميا و المحامين و رجال األعمال تراوحت اعمارىم ما بين ) 
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التعرف عمى أثر الصالبة النفسية و مكوناتيا في تخفيف وقع األحداث هدفت الدراسة : 

 ضاغطة عمى الصحة الجسمية و النفسية 

ولمز و راىي ، و مقياس تصنيف الضاغطة من إعداد ى مقياس أحداث الحياةأدوات الدراسة : 

 خطورة المرض من اعداد وايمر و ماسودا و ىولمز .

أشارت النتائج الى أن الصالبة النفسية ال تخفف من وقع األحداث الضاغطة نتائج الدراسة : 

عمى الفرد فقط بل تمثل مصدر لممقاومة و الصمود و الوقاية من األثر السمبي الذي تحدثو 

 (.80، 2015عمى الصحة الجسمية ) مرعي الشيري ، األحداث الضاغطة 

 دراسات حول سرطان الثدي : 2- 7

 دراسة إحصائية عن أورام الثدي خالل ست سنوات . الدراسة األولى : 

 .1989بدور ، سنة الدراسة اسم الباحث : 

ي أجريت الدراسة عمى جميع العينات المتأصمة الثدي خالل ست سنوات و التعينة الدراسة : 

 ( عند الذكور . 36( حالة عند اإلناث )  399( عينة كان منيا )  435بمغ عددىا ) 

 إلى إجراء مسح ألورام الثدي خالل ست سنوات هدفت الدراسة : 

 استخدم الباحث نسب مئوية أساليب إحصائية : 
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طان ( حاالت سر  106و من نتائج الدراسة التي توصل إلييا الباحث وجود )  نتائج الدراسة :

( و ىي أعمى من النسبة %  2.83( حاالت عند الذكور أي نسبة )  3عند اإلناث تقابميا ) 

 (. % 1المعروفة عالميا و ىي ) 

 الدراسة الثانية : 

 التأثيرات النفسية و االجتماعية الستئصال الثدي .عنوان الدراسة : 

 1986سنة    Alagaratnam tt Kung Ny   اسم الباحث :

( امرأة متزوجة و لديين نشاط أجنبي يعالجن من  23تكونت العينة من ) اسة : عينة الدر 

( سيدة تم  34سرطان الثدي حيث تمت مقارنتين مع مجموعة من السيدات مكونة من ) 

 اختيارىن عشوائيا و يعانين من أنواع مختمفة من السرطان.

 الدراسة الثالثة

النفسي و االجتماعي لدى مريضات سرطان ( بعنوان التوافق  2003) الحجار ،  دراسة -

الثدي بمحافظة غزة و عالقتو ببعض المتغيرات منيا السموك الديني ،العمر . و استخدمت 

( مريضة مصابة بسرطان  60الدراسة المنيج الوصفي التحميمي و تكونت عينة الدراسة من ) 

اختبار السموك الديني اعداد الثدي و استخدمت اختبار التوافق النفسي و االجتماعي لمباحث و 

الباحث عبد الكريم رضوان ، توصمت الدراسة الى أن مريضان سرطات الثدي يعانين من آثار 

 سوء التوافق لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظة غزة تعزى لمتغير العمر . 
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 الدراسة الرابعة

ى مصابات و غير جودة الحياة و التوافق النفسي لدبعنوان (  2013) الجيني ، دراسة  -

 المصابات بسرطان الثدي في السعودية . 

ىدفت الدراسة الى المقارنة بين المصابات بسرطان الثدي و غير المصابات في جودة الحياة و 

التوافق النفسي و استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، و كانت أداة الدراسة ىي مقياس جودة 

 (  من المصابات بسرطان الثدي 54ى عينة بمغت ) الحياة و مقياس التوافق النفسي طبقت عم

( من غير المصابات بأية من األمراض الجسمية أو نفسية . و قد أوضحت نتائج  54)  

الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين مصابات بسرطان الثدي و غير المصابات في 

الحياة و التوافق النفسي لدى  جودة الحياة و التوافق النفسي ، و وجود عالقة دالة بين جودة

مصابات بالسرطان و لم يتبين وجود فروق بين المصابات الصغيرات و الكبيرات في السن في 

 جودة الحياة و التوافق النفسي .

 الصالبة و المواجهةدراسات حول  3 -7

       ساتو قد ارتبطت الصالبة النفسية بالعديد من المتغيرات كما تشير إليو نتائج بعض الدرا -

( بدراسة بعنوان " دور الصالبة النفسية في تخفيف أثر  1987و منيا : ىال و آخرون ) 

أحداث الحياة الضاغطة " و التي ىدفت إلى تحديد الطبيعة العاممية لمفيوم الصالبة و دور 

 الصالبة كمتغير وسيط يخفف من أثر األحداث الحياة الضاغطة و قد تكونت عينة الدراسة من
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( طالبا جامعيا و قد تم تقسيم العينة إلى ست مجموعات  أستخدمت فييا عدد من  1004 ) 

المقاييس النفسية حيث تم استخدام مقياسين لمصالبة النفسية في ىذه الدراسة كان أحدىما 

مقياسا طوليا وآخر مقياسا مختصرا و قد تم استخدام مقياس قمق االجتماعي، و الخجل، و 

لوعي باآلخرين و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصالبة ليست مفيوما الوعي بالذات و ا

واحدا بل ثالثة مكونات منفصمة و أن بعدي التزام و التحكم يتمتعان بخصائص سيكومترية 

مالئمة و أنيما يخففان من أثر الضغوط و أن كان أثرىما يرتبط بنوعية الموقف ، كذلك وجود 

ي الصالبة و المقاييس األخرى ، فالطمبة ذو الصالبة المرتفعة ارتباط ذات داللة بين مقياس

 حصموا عمى درجات 

 منخفضة عمى مقياس الخجل و قمق االجتماعي و الوعي بالذات .

 تعقيب عمى الدراسات السابقة : 

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية و إستراتيجيات المواجية 

ه الدراسات تم االستفادة منيا في وضع األسس النظرية و تدعيم بعض اآلراء يالحظ أن ىذ

المتعمقة باإلطار النظري و يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة من حيث مستوى الصالبة 

النفسية و دراسة استراتيجيات المواجية المستخدمة و تختمف من حيث المنيجية و األدوات 

 .المستخدمة 
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 :تمييد  

النفسية عامل ميم حيوي من عوامل شخصية في مجال عمم النفس و ىي إن الصالبة         

عامل حاسم في تحسين األداء عمى التغمب الضغوط و ذلك المتالكو متغير الصالبة الذي 

يعتبر من أىم المتغيرات الوقاية أو المقاومة النفسية لؤلثار السمبية لمضغوط. وقد درس ىذا 

ل عمى النحو الواسع في أعمال كوبازا و ذكرت الصالبة كعامل ميم في توضيح لماذا العم

بعض الناس يمكن مقاومتيم الضغوطات و البعض اآلخر يمرضون و في ذلك الفصل سوف 

 :نتطرق إلى 

 :مفيوم الصالبة النفسية  - 1

صمب أي ىي أي شديد صمب الشيء صالبة فيو صمب و  :المغوي لمصالبة  فالتعري 1- 1 

 (297 :1999الشديد )ابن منظور. 

 :التعريف االصطالحي لمصالبة النفسية 2 – 1 

الصالبة النفسية بأنيا اعتقاد عام لمفرد في فاعمية و قدرتو عمى استخدام  1979تعريف كوبازا 

كي يدرك و يفسر و يواجو بفاعمية أحداث الحياة  ،كل المصادر النفسية و البيئية المتاحة

 (.273: 2013)مريامة حنصالي.الضاغطة.

الصالبة النفسية بأنيا قدرة الفرد عمى التعامل بفعالية مع الضغوط  2005يعرف بروكس 

النفسية و القدرة عمى التكيف مع التحديات و الصعوبات اليومية و التعامل مع اإلحباط و 
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اكل و التفاعل األخطاء و الصدمات النفسية و المشاكل اليومية لتطوير و واقعية لحل المش

بسالسة مع اآلخرين و معاممة اآلخرين باحترام و احترام الذات ) عبد الرحمن بن الجيني    

2011 .213.) 

الصالبة النفسية ىي مصدر من مصادر الشخصية الذاتية لمقاومة األثار السمبية لضغوط 

صالبة النفسية في حيث تساىم ال ،الحياة و التخفيف من أثارىا عمى الصحة النفسية و الجسمية

تسييل وجود ذلك النوع من اإلدراك و التقويم و المواجية الذي يوصل إلى الحل الناجح لمموقف 

 (.233 :2002الذي خمقتو الظروف الضاغطة ) حمات عبد المطيف. 

 :الصالبة النفسية و عالقتيا ببعض المصطمحات - 2

بة أن تساعد في إسكات أو توقيف لمصال انو من الممكن :الصالبة و الصحة الجسمية  1- 2

استجابات الجياز الدوري لمضغط النفسي و أن األشخاص األكثر صالبة ىم أكثر مقاومة 

لؤلمراض الدرجة تحت تأثير الضغط بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية و ما نتج عنيا من انحدار 

و  ،يجابية من الذاتفي مستوى التحفز الفزيولوجي و أن لدييم أيضا مجموعة من الجمل اال

 (.78 :2010سيطرة و التحدي. )محمد عودة،الصالبة تعرف بااللتزام و ال

كما أن الصالبة تْوثر عمى القدرات التكيفية من ناحية أن الذين  :الصالبة و التكيف  2- 2

يتمتعون بالصالبة عندىم كفاءة ذاتية أكثر و لدييم تقديرات إدراكية من الناحية أن الشخص 

ب يدرك ضغوطات الحياة اليومية عمى أنيا أقل ضغط كما أن األفراد األكثر صالبة يكون الصم
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عندىم أثار مغايرة لمضغوط في أثارىا عمى األعراض فيم يمارسون الضغوط لكن بأقل تكرارية 

و ينظرون إلى أحداث الضاغطة الصغيرة عمى أنيا غير ضاغطة و يكون لدييم إدراك أفضل 

 (.36 :2006االجتماعية )ياغي، و لصحتيم العقمية

ىي االستجابة االنفعالية و العقمية التي تمكن اإلنسان من التكيف  :المرونة النفسية  3- 2

االيجابي مع مواقف الحياة المختمفة سواء كان ىذا التكيف بالتوسط أو القابمية لمتغيير أو األخذ 

 (.05 : 2007بأيسر الحمول  )أنس سميم األحمدي،

 :ماذج النظرية المفسرة لمصالبة النفسية الن - 3

لقد قدمت كوبازا نظرية رائدة في  :(1893نظرية كوبازا و الدراسات المنبثقة عنيا ) 1- 3

مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية و الجسمية و تناولت خالليا العالقة بين 

االحتماالت اإلصابة باألمراض. و الصالبة النفسية بوصفيا، مفيوما حدثيا في ىذا المجال و 

 اعتمدت في صياغة النظرية عمى عدد في األسس النظرية  و التجريبية .

تمثمت األسس النظرية في أراء بعض العمماء أمثال فرانكل ، ماسمو، روجرز و التي أشارت إلى 

ستغالل أن وجود ىدف لمفرد أو معنى لحياتو الصعبة يعتمد بالدرجة األولى عمى قدرتو عمى ا

 إمكانياتو الشخصية  و االجتماعية بصورة جيدة.

أما األساس التجريبي لصياغة النظرية فقد استطاعت كوبازا من خالل اعتمادىا عمى نتائج 

دراستيا و التي استيدفت الكشف عن المتغيرات النفسية و االجتماعية و التي من شأنيا مساعدة 
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سدية رغم تعرضو لممشقة. كما استيدفت معرفة دور الفرد عمى االحتفاظ بصحتو النفسية و الج

ىذه المتغيرات في الضغوط و اإلصابة باألمراض . و ذلك عمى عينات مختمفة من شاغمي 

المناصب اإلدارية المتوسطة و العميا و من المحامين و رجال األعمال .مما جعميا تنتيي إلى 

 يا في وضع نظريتيا.عدد من النتائج ساعدىا في صياغة األسس التي اعتمد ل

الكشف عن مصدر ايجابي في مجال الوقاية من اإلصابة  :و من أمثمة ىذه النتائج مايمي 

باالضطرابات النفسية عمى الرغم من تعرضيم لمضغوط الشاقة و ذلك مقارنة باألفراد األقل 

 صالبة.

حداث الحياتية ( افتراضيا األساسي لنظريتيا و القائل بأن التعرض لؤل1983و طرحت كوبازا )

الشاقة يعد أمر ضروري، بل انو حتمي الرتقاء الفرد و نضجو االنفعالي و االجتماعي. و أن 

المصادر النفسية و االجتماعية الخاصة بكل فرد قد تقوى و تزيد عن التعرض ليذه األحداث و 

 (.35،36، 2003من أبرز ىذه المصادر الصالبة النفسية )راضي 

الرتباط بين الصالبة و الوقاية من األمراض من خالل تحديدىا لمخصال و قد فسرت كوبازا ا

المميزة لؤلفراد مرتفعي الصالبة و من خالل توضيحيا لؤلدوار الفعالة التي يؤدييا ىذا المفيوم 

 لمتقميل من أثار التعرض لؤلحداث الضاغطة.

 :المعدل لنظرية كوبازا  1845نموذج فنك  2- 3



     الصالبة النفسية                                                                       الثاني الفصل  

 

23 

 

ل الوقاية من اإلصابة باالضطرابات أحد النماذج الذي أعاد النظر في لقد ظير حديثا في مجا

( من خالل دراساتو التي 1992) فنكنظرية كوبازا و حاول تعديميا. و ىذا النموذج قدمو 

أجراىا بيدف بين العالقة بين الصالبة النفسية و اإلدراك المعرفي و التعامل الفعال من ناحية و 

جنديا أستراليا. و اعتمد   167أخرى، و ذلك عمى عينة قواميا  الصحة العقمية من ناحية

الباحث عمى المواقف الشاقة الواقعية في تحديده لدور الصالبة و قام بدراسة المتغيرات السابقة 

 قبل الفترة التدريبية التي أعطاىا المشاركين و التي بمغت ستة أشير و بعد انتياءىا

لتزام و التحكم بالصحة العقمية الجيدة، فارتبط االلتزام ايجابا ارتباط مكون اال  :حيث توصل إلى

مع الصحة العقمية من خفض الشعور بالتيديد و استخدام استراتيحيات التعامل الفعال خاصة 

ضبط االنفعال . و ارتبط التحكم ايجابيا بالصحة العقمية من خالل ادراك الموقف بأنو أقل مشقة 

 لمشكل لمتعامل مع الضغوط.و استخدام إستراتيجية حل ا

( ليا نفس أىداف الدراسة األولى و لكن استخدم فترة تدريسية 1993و في دراسة تالية )فنك  

عنيفة و لمدة أربعة أشير تم خالليا تنفيذ المشاركين لؤلوامر المطموبة منيم حتى و ان 

الصالبة و  تعارضت مع ميوليم و استعداداتيم الشخصية و ذلك بصفة متواصمة و بمقياس

كيفية االدراك المعرفي لؤلحداث الشاقة و طرق التعامل قبل فترة التدريب و بعدىا. تم التوصل 

 :لنفس نتائج الدراسة األولى فطرح )فنك( نموذجو و يوضحو الشكل اآلتي
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وط و كيفية التعامل مع الضغفي ( يمثل نموذج فنك المعدل لنظرية كوبازا 01شكل ) 
 (.38 :2003مواجيتيا.) راضي،

 
ن ( أن الصالبة النفسية تؤثر إيجابيا عمى الصحة العقمية و ذلك م01يوضح  الشكل رقم ) 

خالل إستعمال إستراتيجية المواجية  الفعالة و اإلدراك المعرفي  لؤلحداث الشاقة لتخفيف 

    الضغوطات و الشعور بالتيديد.

            1888( و الذي وقفو سمفادور مادي 1894ظري لمادي و كوبازا )النموذج الن 3- 3 

و الذي يمكن أن يظير لدى و ينص عمى أن تراكم  األحداث الضاغطة يسبب ارتفاع التوتر  

الفرد في شكل ردود فعل تتمثل في زيادة التعرق، سرعة التييج و الحساسية و القمق ىذه 
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االستجابات )ردود األفعال( تعكس حالة استنفار و تأىب الكائن الحي، و استمرار ىذه الحالة 

 يمكن أن يخمق أو يسبب ظيور أعراض مرضية في شكل أعراض جسدية أو عقمية.

 :ىذه المتغيرات الثالث 

 األحداث الضاغطة

 التوتر

 األعراض المرضية

تنشيء عالقة أساسية أو رئيسية و التي من خالليا وصف الباحثان خاصية لمشخصية أطمقوا  

عمييا الصالبة و التي تبدو من جية كمتغير وسيط في ىذه العالقة ومن جية أخرى كاحدى 

 . الضغوطاتاجية المصادر الميمة و المؤثرة من أجل مو 

و من ىنا فالصالبة تسمح بتخفيف التيديد الكامن في الضواغط التي تنتج توثرا أو ضغط لدى 

الفرد، و تجعمو يغير من ادراكاتو بسبب التقييم االيجابي لمموقف. فالفرد الصمب يستخدم 

 استراتيجيات مواجية ايجابية.

ر لممواجية، فالفرد الصمب يحقق التوتر اذن من ىذا التموذج النظري فان الصالبة تظير كمصد

الناتج )الناشيء( عن الضواغط و يحافظ عمى صحتو باستخدام استراتيجيات لمتعامل فعالة رغم 

 (.  Delmas & al.   2004، 13، 14و الوطأة.) الطمب  ظروف الحياة الشديدة

 و الشكل التالي يوضح العالقة بين ىذه المكونات.
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 لمصالبة النفسية.و غير المباشرة ( يوضح التأثيرات المباشرة 02شكل رقم ) 
 
أثار الصالبة في صورة الشخصية الممتزمة التي تقمل بشكل من التاثير ( 02رقم )وضح الشكل ي

 السمبي لؤلحداث الحياتية الضاغطة إذا إنخفضت أساليب التعايش غير الفعالة.

 :أبعاد الصالبة النفسية  - 4

 :ية ىي( أبعاد الصالبة النفسية في ثالث مكونات أساس1921لقد حددت كوبازا و زمالئيا )

أحذاث الحياة 

 الشاقة

الصالبة في 

صىرة 

الشخصية 

 الملتزمة

اإلصابة 

 باألمراض

اإلصابة 

 باإلجهاد
التعايش غير 

 الفعال
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ىو نوع من التعاقد النفسي الذي يمتزم بو الفرد اتجاه نفسو و اآلخرين لتحقيق ما :االلتزام  1- 4

 (.6، 2002يريده )مخيمر، 

و يعني االلتزام الرغبة في العمل بميمة و نشاط كبير و اإلحساس المرتفع بأىمية و جدوى و 

 (.264، 2002قيمة األنشطة التي يقوم بيا الفرد )تفاحة، 

و االلتزام كخاصية يتكون من مجموعة أبعاد حيث يشير التراث السيكولوجي الى أن الخصائص 

العامة المكونة لبعد االلتزام الشخصي تشمل كل من االحساس بالمسؤولية ، النمو الشخصي، 

المشاركة االجتماعية، االنتساب، االيثار، التغمب عمى الضغوط و مقاومتيا. السعي الدائم 

 األىداف و االصرار عمييا. لتحقيق

و في األخير يعتبر مكون االلتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور الوقائي 

 لمصالبة بوصفيا مصدر المقاومة مثيرات المشقة 

( الى ىذه النتيجة حيث تبين ليم أن غياب ىذا المكون  1978أشار ) جونسون و ساارسون،

)ىينك       فسية كالقمق واالكتئاب كما أشاربة ببعض االضطرابات النيرتبط بالكشف عن االصا

الى أىمية ىذا المكون لدى من يمارسون مين شاقة كالمحماة و التمريض و طب  (

  األسنان...الخ.

( مكون االلتزام  Kobasa, Maddi & Puccetti, 1998تناولت كوبازا و آخرون ) 

 و يضم كل من :الشخصي أو النفسي بالدراسة و رأت أن
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: و عرفتو بأنو " اتجاه الفرد نحو معرفة ذاتو و تحديده ألىدافو و قيمو  االلتزام اتجاه الذات -

 الخاصة في الحياة ، و تحديده التجاىاتو االيجابية عمى نحو تميزه عن اآلخرين "

 ( . 24: 2008) أحمد راضي،  

بقيمة العمل و أىميتو سواء لو أو لآلخرين و  : وعرفتو بأنو اعتقاد الفرد االلتزام اتجاه العمل -

ضرورة  االندماج في محيط العمل و تحمل مسؤولياتو و االلتزام بنظمو ) أحمد راضي، 

2008 :24 . ) 

: و ىو االلتزام الفرد بما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية من قيم و  االلتزام الديني -

 ( . 26: 2008) أحمد راضي،  مبادئ و قواعد و مثل دينية 

: و يتجمى في تحمي الفرد بصفات خمقية تتناسب و واقع الحياة االجتماعية  االلتزام األخالقي -

التي يحياىا في مجتمع إسالمي كالصدق و األمانة و الوفاء بالعيد و الرحمة و التسامح ) أحمد 

 ( . 26: 2008راضي، 

عور الفرد بالمسؤولية اتجاه مجتمعو و مشاركتو األنشطة االلتزام االجتماعي : و يتمثل في ش -

 ( . 26: 2008االجتماعية مع أبناء مجتمعو بسعادة و رضا ) أحمد راضي، 

الشرعية في مجتمعو امتثالو ليا و تجنبو   : و يتمثل في تقبل الفرد لمقوانين االلتزام القانوني -

 ( . 26: 2008مخالفتيا ) أحمد راضي، 

 حكمبعد الت 4-2
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و يعني االستقاللية و القدرة عمى اتخاذ القرار أو مواجية األزمات، كما يشير  تعريف التحكم :

التحكم الى اعتقاد الفرد أنو بامكانو أنو لو تحكم فيما يمقاه من أحداث ، و يتحمل المسؤولية 

 ( . 210: 2001الشخصية عما يحدث لو "  ) عثمان، 

( التحكم ىو اعتقاد بإمكانية تحكمو في المواقف   Volcman 1984يعرف فولكمان )  -

 ( . 71،  2010الضاغطة التي يتعرض ليا " ) محمد عودة، 

باعتبار أن السيطرة ىي شعور الفرد بقدرتو عمى التأثير في بيئة أو التعامل مع متطمبات 

 :روف الضاغطة بطريقة ناجحة و ينطوي التحكم الظ

 القدرة عمى اتخاد القرارات -  

 القدرة عمى تفسير األحداث الضاغطة و تقديرىا تقديرا ايجابيا.  -  

لالنجاز و التحدي.  القدرة عمى المواجية الفعالة و بذل الجيد مع دافعية كبيرة -  

 :( و يتضمن التحكم أربع صور رئيسية ىي 49 :2001)عشماوي،

 و يتضمن التحكم لدى الفرد أربع صور رئيسية ىي :

 :  اتخاذ القرارات و االختيار بين البدائل المتعددة( القدرة عمى  1

و يشمل ىذا التحكم المتصل باتخاذ القرار طريقة التعامل مع الموقف سواء بإنيائو أو تجنبو أو 

بمحاولة التعايش معو ، و ليذا يرتبط ىذا التحكم بطبيعة الموقف نفسو و ظروف حدوثو حيث 

 ( . 31:  2014/2015عوض ،  يتضمن االختيار من بين البدائل ) أحمد
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 ( التحكم المعرفي المعموماتي و استخدام العمميات الفكرية في الحدث الضاغط : 2

يكون في القدرة عمى التحكم باستخدام بعض العمميات الفكرية بكفاءة عند التعرض لممشقة ،  

 قية و واقعية كالتفكير في الموقف و ادراكو بطريقة ايجابية و متفائمة و تفسيره بصورة منط

و عمل خطة لمتغمب عمى المشكمة ، بمعنى آخر الشخص يتحكم في الحدث الضاغط 

باستخدامو بعض االستراتيجيات العقمية و يختص التحكم المعموماتي بقدرة الفرد عمى استخدام 

كافة المعمومات المتاحة من الموقف لمحاولة السيطرة عميو و ضبطو  ) أحمد عوض ، 

2014/2015  :31 . ) 

 ( التحكم السموكي : 3

ىو القدرة عمى المواجية الفعالة و بذل الجيد مع دافعية كبيرة لالنجاز و التحدي و يقصد بو  

التعامل مع الموقف بصورة عمنية و ممموسة بمعنى التحكم بأثر الحدث الضاغط من خالل 

غط  ) أحمد عوض ، القيام ببعض السموكيات المخططة ليا لتغييره و تعديل وقع الحدث الضا

2014/2015  :31 . ) 

 :  ( التحكم االسترجاعي 4

يرتبط التحكم االسترجاعي بمعتقدات الفرد و اتجاىاتو السابقة عن الموقف و طبيعتو فيؤدي الى 

استرجاع الفرد لمثل ىذه المعتقدات إلى تكوين انطباع محدد من الموقف و رؤيتو عمى أنو 



     الصالبة النفسية                                                                       الثاني الفصل  

 

31 

 

و السيطرة عميو ، مما يخفف من وقع الحدث الضاغط ) أحمد  موقف ذو معنى و قابل لمتناول

 ( . 31:  2014/2015عوض ، 

 التحدي :بعد  4-3

ىو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ عميو من تغيير عمى جوانب حياتو ىو أمر مثير : التحديتعريفو  

ة و ضروري لمنمو أكثر من كونو تيديدا لو ، مما يساعده عمى استكشاف البيئة و معرف

بفاعمية ) عثمان ،  المصادر النفسية و االجتماعية التي تساعد الفرد عمى مواجية الضغوط

2001 ،210 ) 

 و التحدي يترجم من خالل الحماس بعد األحداث التي تتضمن تغيرا أو بعد النمو الشخصي.

فالتحدي يحمل الفضول و حب االستطالع و المرونة التكيفية من خالل توقع انجازات ذات  

 قيمة و فائدة. و التحدي يماثل الحذر و لكنو كذلك يقابل األمن و االستقرار.

أو ىو الرغبة في تقبل الخبرات الجديدة و غير المستنبأ بيا و االستمتاع بيا. و أن يرى الفرد 

 :1992ع و االىتمام )عبد المعطي، أن فرص التغير أكثر من الفقدان أو يشعر بحب االستطال

288.) 

التحدي يتمثل في قدرة الفرد عمى التكيف عمى مواقف الحياة الجديدة و تقبميا بكل ما يتضح أن 

فييا من مستجدات سارة أو ضارة باعتبارىا أمور طبيعية ال بد من حدوثيا لنموه و ارتقائو، مع 
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قدرتو عمى مواجية المشكالت بفاعمية و ىذه الخاصية تساعد الفرد عمى التكيف السريع في 

 داث الحياة الضاغطة المؤلمة، و تخمق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة.مواجية أح

 مكونات التحدي :

و تخص بنية الفرد المعرفية التي تساعده عمى االستمرار في مواجية ( المرونة المعرفية : 1

أحداث الحياة حتى في البيئة األكثر تحديا و ىي نقيض الجمود المعرفي ) مرعي الشيري ، 

2015 :31 . ) 

ذلك من خالل قدرة الفرد عمى المثابرة و بذل الجيد و الكفاح حتى  ( القدرة عمى التحمل : و2

 ( . 31: 2015االنتياء من المشكالت التي تتعرض طريقو ) مرعي الشيري ، 

و ىي اإلقدام عمى مواجية المشكالت دون تيور مع ميل الفرد ( المجازفة و المغامرة : 3

 ( . 31: 2015شاف ما يدور حولو من أحداث ) مرعي الشيري ، لمحاولة اكت

و ذلك من خالل النظر الى األحداث كتجارب مثيرة لالىتمام مع اإلحساس االىتمام بالتجارب : 

: 2015بالمتعة عند حميا و من ثم االنتقال لحل مشاكل و أحداث أخرى ) مرعي الشيري ، 

31 . ) 

عا ال يقل أىمية عن األبعاد الثالثة السابقة لمصالبة النفسية تضيف بعض الدراسات بعدا راب كما

، و ىو الصبر ، حيث يمد الصبر اإلنسان بطاقة تعينو عمى تحمل األحداث المؤلمة و مواجية 

 (.22:  2012/2013الشدائد و تقبميا و التكيف معيا ) زرواق ، 
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الكثير من اآليات القرآنية و  و لو نضرنا الى القرآن و السنة النبوية المطيرة لوجدنا  - 

 األحاديث النبوية تدل عمى أن الصبر يمد اإلنسان بقوة تعينو عمى تحمل مشاق الحياة.

 و ىذا ما يدخل في صميم الصالبة النفسية حيث يقول ا عزوجل في كتابو الكريم 

 االمذين أشركو  الكتاب من قبمكم و من التبمون في أموالكم و أنفسكم و لتسمعن من الذين أوتو  ﴿

 ( 186) آل عمران. ﴾أذى كثيرا و إن تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم األمور 

 ( . 31 :2008) أحمد راطي ، 

 :خصائص األفراد مرتفعي و منخفضي الصالبة النفسية  -5

فئة من األفراد لدييم خصائص ذوي الصالبة النفسية المرتفعة.فئة  :تنقسم الخصائص الى فئتين

 صائص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة.م خلديي

( أن الفرد ذو robest feldmanيرى ) :خصائص ذوي الصالبة النفسية المرتفعة  5-1

الشخصية الصمبة يتعامل بصورة جادة و فعالة مع الضغوط. كما يميل الى التفاؤل و التعامل 

ة الى مواقف أقل رة مع المصادر الضغوط . لذلك فانو يستطيع تحويل المواقف الضاغطمباش

طة بالضغوط ) تفاحة و تيديدا و عميو فانو يكون أقل عرضة لؤلثار و النتائج السمبية المرتب

 (.265 :2002حسيب، 

في المراكز التنفيذية الذين  الصالبة النفسية عمى االداريينو لقد ركزت كوبازا في دراستيا حول 

ود التأثيرات السمبية لمضغوط عمييم.فقد نجحوا في مقاومة األزمات الصحية عمى  الرغم من وج
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النفسية وىي  ةتبينت ىذه الدراسات أن ىناك ثالث سمات ميزت الذين يتمتعون بالصالب

االعتماد القوي بما يقومون بو و غياب الشعور االغتراب أثناء تأدية الميام المطموبة منيم. كما 

عتقاد بأن التغير حقيقة ينبغي التعامل يتميزون بدرجة عالية من التحدي لمقيام بمياميم من اال

معو و استثماره لمنمو الشخصي. كما أنيم يتميزون بدرجة عالية من التحكم في أمورىم الوظيفية 

مسرات و مضرات الحياة)عسكر، و الحياتية مع إدراك شخصي لقدرتيم عمى التحكم في 

2003: 256.) 

استيدفت معرفة المتغيرات النفسية التي (  و التي 1979استنتجت كوبازا من خالل دراستيا )

من شأنيا مساعدة الفرد عمى االحتفاظ بصحتو الجسمية و النفسية رغم تعرضو لمضغوط و ذلك 

( عام و أشارت النتائج الى 49-40تتراوح أعمارىم بين ) 760عمى عينة من )الذكور( 

 األشخاص األكثر صالبة ىم أكثر صالبة و مقاومة.

 ضل.لدييم انجاز أف -

 ذو وجية داخمية لمضبط. -

 أكثر اقتدار و يميمون لمقيادة و السيطرة. -

 أكثر نشاط و دافعية أكثر. -

 قدرات عمى التعامل جيد مع الضغوط. -

 استخدام أساليب ايجابية  في التعامل مع المواقف و األحداث الضاغطة. -
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 لدييم القدرة عمى اتخاذ القرارات.  -

 لدييم الثقة بالنفس. -

 يتمتعون باالنجاز الشخصي. -

 لدييم نظرة تفاؤلية و أكثر توجيا لمحياة. -

 ( 129 :1997)مخيمر. يتمتعون بالقدرة عمى التحكم في الصعوبات أو المشكالت. -

و لخص ىذه الخصائص أن األفراد الذين يتميزون بالخصائص الصالبة النفسية المرتفعة 

ر صمودا و لدييم قدرة عمى مواجية األحداث يتصفون بأنيم أصحاب أكثر مقاومة و أكث

الضاغطة و التكيف معيا و نظرتيم الى المستقبل بنظرة ممموءة باألمل و التفِاؤل.حياتيم تخمو 

 من القمق و االكتئاب و يتميزون بالتحدي و التحكم و السيطرة في الصعوبات و المشاكل.

 :خصائص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة  5-2

كما ليم  باإلنياك( بأن األشخاص المنخفضي الصالبة يعيشون شعورا قويا pronsot)كما ترى 

 القابمية لمتأثر بالمواقف الضاغطة.

 االنفعالي. باإلنياكلدييم الشعور  -

 لدييم الشعور بالعجز في مواجية المواقف الضاغطة . -

 عدم القدرة عمى تحمل المسؤولية. -

 عمى الصبر. عدم تحمل المشقة و عدم القدرة -
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 حياتيم ليس ليا معنى. -اليروب في مواجية الصعوبات أ -

 و المشاكل و عدم التكيف معيا.

 ليس لدييم مباديء معينة. -

 يتميزون بالسمبية في تعامميم مع البيئة. -

 (.277-276 :1992ة نحو المستقبل )عبد المعطي.لدييم نظرة تشاؤمي -

 :أىمية الصالبة النفسية  -6

 التي يواجييا الفرد. من حدة الضغوطات تخفيف -

 تعديل ادراكات الفرد لؤلحداث و جعميا أقل وطأة. -

 تؤثر عمى أسموب المواجية بطريقة غير مباشرة من خالل تأثيرىا عمى الدعم االجتماعي. -

 تقي االنسان من أثار الضغوطات المختمفة. -

 عمى مشاكمو.تجعل الفرد أكثر مرونة و تفاؤال و قابمية ليتغمب  -

 تعمل كعامل حماية من األمراض الجسدية و االضطرابات النفسية. -

 (.237-236: 2002وطات.) حمادة و عبد المطيف.تعزز قدرة الفرد عمى مواجية الضغ -

 :خالصة 

ان الصالبة النفسية تنشيء جدار صد و دفاع نفسي لمفرد يعينو عمى التكيف و مواجية 

ة. و تخمق نمط من الشخصية شديدة االحتمال تستطيع أن تقاوم األحداث الضاغطة و المؤلم
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الضغوط و تخفيف من أثارىا السمبية و تجعل الفرد قادر عمى التحكم و سيطرة عمى حل 

   مشكالتو ليصل الى مرحمة التكيف و التوافق النفسي.
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  :تمهيد 

لقد أضحى واضحا من المستحيل أن نعيش في عالم خال من الضغوط و لذلك فيي           

تحتاج الى معرفة كيفية مواجيتيا بطريقة ايجابية و  الضغوطاتأمر واقعي في حياتنا و ىذه 

تعامل معيا ألنيا تستيدف الى تخفيف من ضغوطات و حل مشاكل التي تواجييا لكي تصبح 

 فإنياية و أكثر كثافة ألن استراتيجية المواجية و تعامل مع الضغوطات بطريقة فاعمة أكثر فاعم

 النفسية و السيكوسوماتية. باألمراضقد تمكن من التقميل من الضغوط و تخمصو من االصابة 

 :تعريف استراتيجية المواجهة - 1

د في تعاممو مع البيئة مجموعة العمميات التي يستخدميا الفر  تعني المواجية :تعريف المواجهة

التي يدركيا بأنيا ميددة من أجل التحكم فييا أو تحمل و تخفيف التيديد الذي  يحممو و الذي 

 يؤثر عمى صحتو الجسدية و النفسية.

 المواجية بأنيا أي جيد صحي أو غير صحي شعوري أو ال  1986عرف ماتيني و آخرون وي

لمساعدة عمى تحمل تأثيراتيا بأقل طريقة مؤلمة شعوري لمنع أو تقميل أو اضعاف الضغوط و ا

 (. 14 :2001)صقر.

( بأنيا سمسمة من األفعال و 2006أما حسن عبد المعطي فيعرف استراتيجية المواجية )

عمميات التفكير التي تستخدم لمواجية موقف الضاغط أو غير سار أو في تعديل استجابات 

 (.246 :2006مثل ىذا الموقف )عبد المعطي.الفرد ل
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لطفي ابراىيم فيرى بأنيا مجموعة من النشاطات و االستراتيجيات سموكية و معرفية  كما يعرفيا

التي يسعى الفرد من خالليا لتطويع الموقف الضاغط و حل المشكمة أو تخفيف التوتر 

 (.11 :1994عالي المترتب عميو )ابراىيم.االنف

ية بأنيا عممية وظيفتيا فحص أو ابعاد المنبو استراتيجيات المواج Spillergerسبيمبرجر و يرى 

كما يعرفيا الزاروس و فولكمان  (.72 :2006و ميدد لو )عبد العظيم.الذي يدركو الفرد عمى أن

بأنيا مجموعة من متغيرات معرفية المشقة و الجيد و السموكية المتواصمة التي تيدف الى 

تتجاوز امكانات مى أنيا شديدة الوطأة أو السيطرة عمى مطالب نوعية خارجية أو داخمية تدرك ع

 (.559 :1999الفرد )شكري.

الزروس و لونيز بأنيا مجموعة من العمميات التي تتوسط الفرد و الحدث الذي يدركو  تعريف

                           بأنو ميدد و مزعج من أجل التحكم فيو أو تحمل تأثيره عمى رفاىية النفسية

   Ribs(.   12.2001و الجسدية.)

 :المداخل النظرية المفسرة لعممية المواجهة  -2

 :المدخل الفزيولوجي  1- 2

( في Franen Rousert( و فرانكن )  Selyeيركز أنصار ىذا االتجاه و منيم سيمي ) 

تفسيرىم لكيفية مواجية األفراد لمضغوط عمى مجموع االستجابات و التغيرات الفزيولوجية التي 

الفرد لمواقف ضاغطة أو صادمة مثل زيادة افراز الغدد، التعرق، سرعة تصاحب تعرض 
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ضربات القمب، ارتفاع ضغط الدم...الخمن التغيرات الفيزيولوجية و ما يترتب عمى ذلك من 

زيادة نشاط الفرد أثناء مواجية المواقف الضاغطة . حيث انعكس ىذا في العديد من تعاريف 

( حيث يرون بأنيا "  Seuls) 1993، و منيم سولس و آخرين  الباحثين عند تعريفيم المواجية

أنماط االستجابات التي يقوم بيا الفرد سواء أكانت مضمرة أو ظاىرة لمنع أو لتخفيض الضغط 

 (.92، 2016".)حدة يوسفي . 

 :المدخل السيكودينامي  3- 2

اجية في اطار ( مفيوم المو 1933تعد النظرية األولى عن المواجية. فقد تناول فرويد )

ميكانيزمات الدفاع و العمميات الالشعورية حيث يرى أن ىذه الميكانيزمات ىي عبارة عن 

استراتيجيات مواجية سيستخدميا الفرد ليحمي بيا نفسو من الصراعات و مستوى الالشعور ، 

د كما أنيا تعمل عمى تحريف ادراكات الفرد لمواقع كوسيمة لخفض التيديد و في ذلك يرى فروي

أن ميكانيزمات الدفاع ىي بمثابة استراتيجيات مواجية يمجأ الييا الفرد ال شعوريا لتخفيف التوتر 

و القمق و الصراعات الداخمية. و من أمثمة ىذه الميكانيزمات الكبت، االنكار، التجنب، 

من  االسقاط...الخ. و من ىنا ترى نظرية التحميل النفسي المواجية كعممية نفسية داخمية تنبع

 داخل الفرد أي عممية االشعورية سيستخدميا الفرد لمواجية الضغوط.
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 :المدخل المعرفي  4- 2

( 1977( و ميكينيوم )1984من أصحاب ىذا االتجاه و عمى رأسيم الزاروس و فولكمان )

ألبرت أليس، الى أن مواجية األفراد لممواقف الضاغطة يعتمد بشكل أساسي عمى العمميات 

واء في تفسير الفرد لمموقف أو في تقييمو لمصادر التعامل معيا )تقييم أولي / المعرفية س

ثانوي( و قد ظير ىذا االتجاه كرد فعل لممدخل السيكودنيامي الذي استمر في دراسة المواجية 

في سياق المرض النفسي ، و يؤكد ىذا االتجاه عمى أن المواجية عممية صحية و طبيعية و 

حل مشكالتو و أن عممية التقييم األولي و الثانوي تؤثر بشكل فعال في  أنيا تمكن الفرد من

تحديد طبيعة استراتيجيات المواجية التي يستخدميا الفرد حيال الموقف الضاغط و يشير بعض 

االيجابي لقدراتو و امكاناتو و ) مصادر التعامل( و أن االفراد الذين يفشمون في المواجية يكون 

معرفي لقدراتيم و امكاناتيم و يدركون أنفسيم عمى أنيم عاجزون و ليس لدييم  لدييم اعادة تقييم

القدرة عمى التحكم في المواقف و لذلك فالمنحنى المعرفي عموما يرى أن المواجية تعتمد أساسا 

عمى ادراك و تقييم األفراد لممواقف عمى أنيا ميددة أم ال و ليس عمى خصائص الموقف كما 

 (.52-51، 2001يخمف.ىي في الواقع. )

 :مدخل التقارب بين الشخصية خصائص الموقف :المدخل التفاعمي  2-5

ان القصور في المداخل السابقة ىي اغفاليا لدور العوامل الموقفية في تحديد سموك المواجية 

فمقد افرزت بحوث )الزاروس و فولكمان( الى ظيور مداخل جديدة يركز عمى التقارب بين 
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و السياق الموقفي، كما جاء ىذا المدخل ليؤكد من خالل البحوث التي قام بيا  عوامل الشخصية

و غيرىم عمى كل من العوامل الموقفية و عوامل  1996كل من )أوبرين و دولونجس( 

الشخصية في تفسير قدر كبير من التباين في سموك المواجية بين األفراد. فيذا المدخل يعترف 

 و المحددات الموقفية في عممية المواجية. بأىمية كل من عوامل الشخصية

( أن المصادر البيئية تؤثر بشكل فعال عمى تقييم 1982و كذلك يشير )موس و سمينخ.  -

الفرد لمتيديد الذي ينطوي عمى الموقف الذي يتعرض لو الفرد و أيضا اختيار و فاعمية 

مل الموقفية و عمى المصادر استجابات المواجية و بذلك فان عممية المواجية تعتمد عمى العوا

 و الخارجية لمفرد.     الداخمية 

  :دراسات تناولت أبعاد المواجهة  -3

( 49و الذي استطاع أن يرصد تسعا و أربعين ) ( Louflineفتصدرىا جيود لوفمين )

استراتيجية كآليات يستخدميا المرضى لممواجية مع مرضيم ىذه االستراتيجيات تم توزيعيا وفقا 

  :ة عوامل و ىي لخمس

و ىو أفكار الواقع يستخدمو الفرد لحماية من الواقع غير السار من خالل رفضو   :العامل األول

 ليذه الحقيقة.

فيو الوىم أو الخيال و فيو يستخدم الفرد الصور الخيالية ليحمي نفسو من  :العامل الثاني 

 الغضب المسيطر عميو.
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ذلك باستخدام الوسائل التي تبعد الفرد عن التفكير في وىو العزل الذىني و  :العامل الثالث 

 الموقف مما يجعمو يظير بشكل غير مرتبط بالموقف.

و ىو االبطال و منيا يحاول الفرد خياليا صرف أو ابعاد ىذه المواقف غير  :العامل الرابع 

 المرغوبة .

مناطق ضعفو من و ىو التعويض الزائد و ىنا يسعى الفرد لمتغمب عمى  :العامل الخامس 

 (.Through Weitem.2002 :p80خالل تقوية مناطق أخرى.)  

 أنواع استراتيجيات المواجهة: - 4

من منظور الجيود المعتمدة المنضبطة )السموكية و المعرفية(،  Coping  تعرف المواجية   

  Ston et Neal(  1984) نيلو  ستونالتي يتم بذليا كرد فعل لمضغوط النفسية، و يعرف 

المواجية عمى أنيا مصطمح يتضمن كل الجيود السموكية و المعرفية التي يستخدميا األفراد 

، ومن خالل دراسات )رئيفة رجب عوضشعوريا لتخفيف أو خفض تأثيرات المواقف الضاغطة )

فيما يتعمق بكيفية تعامميم مع  اد من جية، و في األفراد أنفسيمعديدة لوحظ وجود فرق بين األفر 

اقف الصعبة  ووضعت قائمة تتضمن مختمف األنماط التي يتعامل بيا األفراد إزاء المواقف المو 

في مختمف الميادين، و تبعا لتحميل النتائج التي أقيمت عمى عينة ممثمة تم التوصل إلى 

 (59 :2008،مرشدي الشريف)نمطين. 
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 إستراتيجيات المواجهة  المركزة حول حل المشكمة:  1- 4

ىذه  تستعمل و  استيعاب أو استبعاد مصادر الضغوط و التعامل مع أثار المشكمة فييا يتم   

والوصول   االستراتيجيات، عندما يكون الفرد واثقا من نفسو و يرى أنو بإمكانو إحداث تغييرات

ومن أساليب ىذا النوع: البحث عن المعمومات ،  Dantcher ;1989إلى حمول مناسبة.)

ص ما لموصول إلى حمول لمموقف، اتخاذ إجراءات لحل مشكمة الحصول عمى نصيحة من شخ

         مل مع الموقف والتغمب عمى مشكمةمن خالل إعداد خطة بديمة و تعمم ميارات جديدة لمتعا

 و تتمثل ىذه االستراتيجيات في :

 البحث عن حل المشكل:  -4-1-1

ل و يتبعيا وبذلك يقبل من أجل الوصول إلى الحل المرغوب فيو، يضع الفرد خطة عم    

 الحل الذي يوصمو إلى الراحة النفسية و بالتالي يخرج من ىذه المواجية بأكثر قوة.

 البحث عن الدعم االجتماعي:  -2--4-1

حيث يجمع الفرد معمومات كثيرة و يبحث عن األفراد المحيطين من أجل فيم أعمق      

  لممشكل.
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ل تيدف إلى تغيير الموقف بغرض التعديل أو االستبعاد فاالستراتيجيات المركزة عمى المشك    

تحتوي عمى عممية و  مرشدي الشريف( عن 314 : 2000لمصادر الضغط )عبد الرحمان، 

تحميل ذاتية ترتكز بصفة أولية عمى المحيط أو البيئة، وتضم استراتيجيات موجية نحو الداخل 

لمشكمة بينما تعمل االستراتيجيات الموجية بيدف دراسة أو اختبار إمكانياتو، و قدراتو عمى حل ا

نحو المحيط عمى تعديل و تبديل كل من الضغوط المحيطة أو البيئية و الوسائل المتخذة بشأن 

أمر ما و كذا العالقة أو الصمة بين األشياء و قد حظي مفيوم السند االجتماعي باىتمام كبير 

سند االجتماعي في وقاية الفرد من اآلثار من طرف الباحثين نظرا لمدور اليام الذي يمعبو ال

السمبية لمضغوط النفسية و في تخفيف اإلصابة من االضطرابات النفسية والفيزيولوجية في 

 تحقيق التكيف االجتماعي، فمفيوم السند االجتماعي يشير إلى مشاعر إيجابية منيا : 

ناية من خالل السند العاطفي أو العالتقدير، و اإلحساس باالحترام  و إحساس الفرد بالقيمة و - 

 المادي أو المعنوي الذي يستمده من اآلخرين في بيئتو االجتماعية والثقافية

األصدقاء والوالدين لمفرد سند االجتماعي بمساعدة األقارب و يتمثل ال آخرينو  Hagarوحسب  

غطة باستخدام خالل األزمات و ىذه المساندة تمكن الفرد من التعامل الجيد مع المواقف الضا

  .(138_134 :2001)يخمف عثمان ، . أساليب المواجية
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  : استراتيجيات المواجهة المركزة عمى االنفعال  4-2

بصفة عامة إستراتيجية المواجية المتمركزة حول االنفعال، تجمع اإلستراتيجية التي تيدف      

تعبر عن استراتيجيات معرفية إلى تسوية االنفعاالت التي ليا عالقة بالظاىرة الضاغطة حيث 

 أين ال تغير من الوضعية إال أنيا تساىم في تغيير سموك الفرد.

ومن أساليب ىذا النوع التنظيم الوجداني، ومن خالل معايشة االنفعاالت، و عدم االنشغال      

لوقت باالنفعاالت المتصارعة و التحكم االنفعالي و التقبل المذعن و يتمثل في االنتظار لبعض ا

لمحاولة التغمب عمى المشكمة مع توقع األسوأ و اإلقرار بعدم إمكانية عمل شيء و التفريغ 

التدخين. )عبد العزيز، و االنفعالي و يدخل في ىذا األسموب التعبيرات الكالمية، البكاء 

 (61 :2008.) مرشدي الشريف، عن مرشدي الشريف (47-46-، ص،2005

( أن المواجية المركزة عمى االنفعال تصبح مالئمة في حالة 1994) قينتارو  بولهانكما تؤكد 

التعرض لوضعيات ضاغطة حادة، بحيث يتعذر عمى الفرد إيجاد حمول آنية ليا، كحالة 

اإلصابة بمرض مزمن، فيصبح ىذا النوع من االستراتيجيات ىو الفعال لمتخفيف من شدة التوتر 

 .( Schweitzer  .Dantzer .1994 p103االنفعالي. )

 و يدخل ضمن ىذا النموذج أيضا:  
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حيث يبقى الفرد سمبيا و جامدا أمام محاولة التأثير في الموقف  إتهام الذات: -4-2-1

الضاغط و يتيم نفسو بأنيا سبب المشكل الذي يعاني منو )حسن مصطفى عبد المعطي، 

1994.)  

ر قويا أمام الوضعية و اعتبارىا حيث يحاول الفرد أن يظي إعادة التقييم اإليجابي:- 4-2-2

 .(Graziani al; 1998كعامل مساعدة في التغيير إلى األحسن )

( تصنيفا إلستراتيجيات المواجية المساىمة في تحقييق 94: 2008كما قدم ىناء )أحمد شويخ،

 التعايش النفسي كاآلتي : 

 Valentiner , Holahan & Maos 1994 :استراتيجية حل المشكمة -

ان استراتيجية حل مشكل تعد منبئا بانخفاض  1990(katonصمت كاتون )         تو   

 االكتئاب خاصة عندما تدرك المشقة كحدث يمكن التحكم فيو.

( أن المواجية بطمب المعمومات لو hollandكما وجد ىوالند ) :استراتيجيات طمب المعمومات 

 ( 125:2008.الثدي )ىناء شويخأورام دور فعال في تحقيق التوافق النفسي لدى مرضى 

 :استراتيجية اعادة االدراك اإليجابي  -

( الى أن استراتيجية اعادة ادراك االيجابي تأثير فعال كمتغير ميم تنبؤ 1994أشار كارفر)

 نجراء جراحة ليبانخفاض المشقة لدى عينة من مريضات أورام الثدي السرطانية بعد ا

(1993  coveretal.) 
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أشارت ستانتون الى أن االفصاح عن االنفعاالت التي يعانييا مرضى  :الفصاح استراتيجية ا

 االورام السرطانية تؤدي الى تحسين التوافق النفسي لدييم و تخفيض المشقة 

( دراسة تجريبية عمى عينة من مرضى األورام 1994أجرى بودن ) :استراتيجيات التجنب 

يم عمى تجنب التفكير  في األحداث مثيرة لممشقة مريضا. حيث تم تدريب 70السرطانية قواميا 

من خالل تذكرىم لمذكريات السارة السابقة في ذاكرتيم و جاءت نتائج لمتوضيح أن المجموعة 

،                            1997التجريبية كانت أكثر قدرة عمى خفض المشقة النفسية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة 

bodon &boumeister . 

 :وظائف استراتيجيات المواجهة  -5

           اىتم عدد من الباحثين بإبراز وظائف استراتيجيات المواجية  كل حسب انتمائو النظري

  :و تصوره لمفيوم استراتيجيات المواجية و في مايمي نذكر ثالث وظائف حسب عدد الباحثين 

 : Mechanicوظائف استراتيجيات المواجهة حسب ميكانيك  5-1

الذي يتبنى النظرية االجتماعية النفسية بأن استراتيجيات المواجية   Mechanic 1974يشير 

 :ثالث وظائف وىي 

 التعامل مع المتطمبات االجتماعية و البيئية . -

 خمق دافعية لمواجية ىذه المتطمبات. -
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متطمبات االحتفاظ بحالة من التوازن النفسي بيدف توجيو الجيود و الميارات نحو ال -

 الخارجية.

 :وظائف استراتيجيات المواجهة حسب الزاروس و فولكمان  5-2

 :كما تمثل المواجية عند الزاروس و فولكمان سموك موجو لتحقيق وظيفتين أساسيتين ىما 

 تعمل عمى معالجة المشكل فيتم توجيو الموارد الفردية نحو حل المشكل المولد لضغط.  -

 االت الناتجة عن الكآبة أو المحنة فيكون تقميص التوترتعمل عمى تعديل االنفع -

 الناتج عن التيديد و خفض الضيق االنفعالي. 

             و عميو فالمواجية تمثل استقرار بامكانيا مساعدة األفراد لمحفاظ عمى توافقيم الزمني 

 (.266، 2006و االجتماعي خالل فترات الضغط ) عبد المعطي،

 : Pearlin et Schoolerتيجيات المواجهة حسب برلين و سكولر وظائف استرا 5-3

بأن المواجية وظيفة وقائية تتجمى في المظاىر  Pearlin et Schooler( 1978يرى كل من )

 :التالية 

 تغيير أو ازالة الظروف التي تثير المشكل. -

 ضبط معنى التجربة المعاشة قبل أن تصبح وضعية ضاغطة. -

 د ذاتو بعد حدوثو .ضبط الضغط في ح -
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  :فعالية المواجهة  -6

التأثير النفسي لممواجية يعني النتائج المترتبة عن الطريقة التي  مفيوم الفعالية الىيشير 

 ,Fisher يتصرف بيا الفرد في الوضعية  و األثار الناتجة عمى راحتو الجسمية و النفسية )

Tarquinio, 2006, p 124 .) 

 ايمي فعالية المواجية عمى الضغط االنفعالي و الصحة الجسمية لمفرد.و بيان ىذا بغرض فيم

 :فعالية المواجهة عمى الضغط االنفعالي  6-1

 Shmaitتسمح المواجية المتمركزة حول المشكل بتخفيض الضغط المعاش. فقد أظيرت دراسة 

ت فعالة كانوا أنو قبل التدخل الجراحي لممرضى الذين بحثوا عن معمومات و طوروا استراتيجيا

اقل قمقا و كانت لدييم تعقيدات أقل بعد الجراحة من الذين لجأو الى استراتيجيات المواجية 

السمبية مثل االستسالم غير أن فعالية استراتيجية المواجية المتمركزة حول المشكل تعتمد عموما 

ا، يصبح ىذا عمى عدد من العوامل مثل التحكم في الوضعية فاذا كانت الوضعية متحكم فيي

 النوع من المواجية فعال. بينما في الوضعيات غير المتحكم فييا فان تأثيرىا يميل ليصبح سمبيا.

( بعد مالحظتيما لمرضى سرطان طوروا ىذا النوع من 1996ولقد اكتشف كوىن و ىابرت ) -

ت المواجية أنو يمكن أن يكون ليذه المواجية تأثير منعدم و غير مناسب خاصة بعد أوقا

 معينة. و ذلك بسبب الميزة الدائمة و غالب ميزة عدم التحكم في ىذه األمراض.
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تعتبر المواجية المتمركزة حول االنفعال عموما أقل فعالية بفعل أشكاليا التعبيرية المختمفة  -

مثل قمع االنفعاالت أو العجز مرتبطان بارتفاع الضيق التنفسي وبينت دراسات أن بعض 

المتمركزة حول االنفعال ليا أثر ذو فائدة و واق لجودة الحياة عمى المدى مظاىر المواجية 

العجز، فقدان األمل، اتيام  :قصير، حتى لو أن كثير من أشكاليا يبدو عموما لديو أثر سمبي 

الذات و االستسالم. ىذه النتائج في أمراض مختمفة . و كشف عن أثر غير وظيفية التي 

مثل عدم التقيد، عدم ادراك األعراض  تبط بسموكات تقريب مالئمةيمكنيا في حد ذاتيا أن تر 

 وعدم احترام آجال العالج.

 :فعالية المواجهة عمى الصحة الجسمية  6-2

ظمت فعالية المواجية صعبة التقييم من الناحية الصحية و المرضية و لكن يمكنيا أن تؤثر في 

( أن المواجية 1984و فولكمان( ) الصحة من خالل طريقتين واضحتين. فقد أثبت )الزاوس

عمى توتر، شدة،    في حالة ما اذا استطاعت يمكن أن يكون ليا تأثير عمى الصحة الجسمية

مدة ردود الفعل الفيزيوعصبية المتعمقة بالضغط و ىذا ال سيما اذا كان الفرد في المواجية موقف 

ن مواجيتو غير مالئمة يمكن غير متحكم فيو وال يستطيع التصرف مع الوضعية الضاغطة، و أ

فرد أسموب حياة مرتبط لممواجية عموما التأثير مباشرة و سمبا عمى الصحة حين يكون لم

المنافسة،  :مثال ىو نمط الشخصية )أ( الذي لديو مجموعة الصفات التالية سموكات خطرة، 

جية المتمركزة عدم الصبر، العدوانية، ادراك األحداث الضاغطة كتحديات كما أن أشكال الموا



 استراتيجيات المواجهة                                                                    الثالث الفصل  

 

53 

 

حول االنفعال يمكن أن تيدد الصحة الجسمية لمفرد ألنيا تعيق اتخاذ السموكات التكيفية و ىذا 

في وقت في حالة االنكارأو التجنب التي يمكن أن تقود الفرد الدراك األعراض أو الفحص 

 (.300: 2006متأخر ) عبد المعطي،

جب أن تقدر بناء عمى تعددية المعايير التي اذا فعالية المواجية ليس ليا أي ميزة آلية و ي

تصبح وظيفية في حالة و ليس بالضرورة في حاالت أخرى، الفعالية تبدو اذا مرتبطة بشروط و 

بالكيفية التي تسمح فييا المواجية لمفرد أن يعدل أو ينقص من التأثير الوضعية الضاغطة عمى 

معاينة استراتيجيات المواجية المتمركزة  راحتو الجسمية  و النفسية و من ىنا يتعين تفحص و

 حول المشكل و المتركزة حول االنفعال في كل حالة.

 :المواجهة و السرطان  - 7

يصنف مفيوم المواجية المرض الطريقة التي تالئم بيا المرضى مع مرضيم و الكيفية التي 

ناجم عن يواجيون بيا مرضيم. و تيدف جيود المواجية الى تخفيض الضغط النفسي ال

 المرض.

فخالل الخمسين سنة الماضية عندما كان الشخص يصاب بمرض السرطان ىناك تساؤالت  -

      صغيرة حول كيفية المواجية ىذا المرض ) الشخص يتعامل معو فقط ( وفي سنوات الخمس

و العشرون األخيرة و باعتبار أن مرض السرطان أصبح مرض مزمن أكثر منو قاتال.فقد أخذت 

 رة التي يواجو بيا مرض السرطان انتباىا كثيرا من قبل أخصائي الرعاية الصحية .الصو 
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           و تعكس استراتيجيات المواجية طرق مواجية التحديات و األىداف، بعض منيا طبي -

و جسمي و بعض آخر انفعالي و أخر شخص روحاني بطريقة أو بأخرى عمى جميع ىذه 

ياة المريض التي ىددت و عرقمت بسبب السرطان و يبقى األنواع أن تعمل عمى جودة ح

المريض بعض االستراتيجيات لمتابعة األىداف و مواجية التحديات الشخصية التي تعمل عمى 

تحسنو و تمكنو من البقاء سمميا انفعاليا و لكن ىذه االستراتيجيات ليست قابمة لمتطبيق عمى كل 

لذي يعمل جيدا بالنسبة لممريض، قد ال يعمل لدى المرضى و ىذا بسبب أن أسموب المواجية ا

     آخرين كما أن المواجية مع السرطان ىي سيرورة مستمرة عمى مدى شيور أو حتى سنوات 

و يستعمل المرضى إستراتيجيات مختمفة في أوقات مختمفة اعتمادا عمى درجة مرضيم. و بعد 

لتطرق الشديد. حيث يذكر المريض أنو انكار أكثر استراتيجيات المواجية، يمتد المجال عن ا

مريض عمى االطالق الى االشكال األقل تطرقا عمى نحو التقميل من خطورة المرض و عدم 

ادراك تأثيرات المرض عمى الحياة اليومية و سوء غزو األمراض وتجاىل المعمومات المتعمقة 

ور أخرى كثيرة. أما بالمرض و التخمي عن الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالمرض، و أم

في استشارة الطبيب و عدم اتباع التعميمات  التباطؤالعواقب السمبية ليذا السموك فتمثل في 

الطبية و عدم تنفيذ السموك الصحي المنصوح بو أما الجانب االيجابي لألفكار فيمثل في 

 تخفيض الضغوط الناجمة عن المرض.
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مواجية أن األفكار في أثناء الطور الحاد و تشير دراسات واسعة حول ىذا الشكل من ال -

لمرض ما مفيد و مالئم إال أنو يؤثر بعد ذلك عمى مجرى المرض بشكل غير مناسب إذا استمر 

 لمدة طويمة ، ألنو يبطيء من استشارة الطبيب و يقود الى مشكالت في اتباع التعميمات الطبية.

ن السرطان فان االفكار أو اعادة كما بينت دراسات أخرى أنو في حالة أمراض خطيرة م -

التقييم االيجابي. ىي استراتيجيات تسمح بالتوافق الجيد لممريض المصاب بالسرطان .) 

Schweitzer,  Dantzer, 2003, p 15 .) 

 الفصل خالصة

نستطيع القول أن المواجية تعتبر احدى المتغيرات األساسية و الميمة في الحفاظ الفرد عمى 

 بإمكانوالجسدية فالفرد الذي يستخدم استراتيجيات ايجابية في المواجية  صحتو النفسية و

التخفيف و خفض تيديد العوامل و المواقف الضاغطة. و خفض المشقة النفسية لدى مرضى 

 و الضغط. أورام سرطانية و أن المواجية تقي الفرد من الشعور بالتوتر

 



                    سرطان الثدي                                                                               الرابع الفصل  

 

57 

 

 :تمهيد 

يعتبر السرطان أخطر األمراض التي تصيب االنسان حيث أنو يؤدي لموفاة في أغمب        

األحيان و نجد أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان بسبب ارتفاع نسبة انتشاره و التأثيرات 

و العديد من العمماء  الجسم. لقد لفت ىذا المرض انتباهالنفسية لمجراحة عمى العضو ميم في 

الباحثين و األطباء منذ القديم. و لم تعرف أسباب الحقيقية الى يومنا ىذا عدا بعض العوامل 

 المساىمة في االصابة بو .

 صل سنتطرق الى سرطان الثدي و نوضح أىم الجوانب التي تحدد ىذا المرض.و في ىذا الف

 :تعريف سرطان الثدي - 1

ا في الثدي، و يعني عدم انتظام النمو و ىو عبارة عن ورم خبيث نتج من خالل تطور الخالي

تكاثر الخاليا التي تنشأ في أنسجة الثدي. و المجموعة المصابة و التي تنقسم و تتضاعف 

بسرعة. و يمكن أن تشكل قطعة أو كتمة من االنسجة االضافية تدعى األورام و يمكن لبعض 

، 3102) فاطمة و سامية، ىذه الخاليا أن تنفصل و تنتشر في الجسم من منطقة الى أخرى. 

32.) 

ىو كتمة أو تورم في الثدي و ىي غير مؤلمة  :جيتار روسف  Gaustare Roussefيعرفو 

مع خروج الدم و افرازات من الحممة . و تسبب ىذه الكتمة السرطانية عالمات تأثر عمى شكل 
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يؤدي ىذه  الثدي كسحب الجمد الذي يغطي الثدي من الداخل و تسبب تجاعيد في الجمد مما

 (. J.Saglier et autres, 2003.15العالمات الى فرطحة الحممة، كانيا كتمة الداخل ) 

اذ نقول أن سرطان الثدي مرض خطير و قاتل يبدأبحبة صغيرة ثم يتطور بطريقة مذىمة و 

 ينتشر في كامل الجسم اذا لم يعالج.

 :أعراض سرطان الثدي  -2

اض يجب االنتباه ليا في حال التأكد من وجودىا من ىناك مجموعة من االشارات و األعر  

 :الضروري ابالغ الطبيب مباشرة و لو في حال ظيور عرض واحد فقط من األعراض التالية

 ألم موضعي في الثدي أو تحت االبط. -

 وجود كتمة أو غالظة بالثدي أو تحت االبط. -

 تغير في شكل أو حجم الثدي. -

 ية من الثدي.افرازات دموية أو غير دمو  -

 انقالب الحممة لمداخل بشكل مستمر،تغير في مكان و التييئة (.تغير مظير أو لون الحممة ) -

الشعور بالتغيرات في الجمد أو الحممة من المظير ) تشققات، تييج، انكماش شد لمداخل(  -

 (.20، 3112)ناجي، 

 أورام ثدي المرأة :  -3

 ي المرأة نذكر أىميا : ىناك العديد من األورام التي تصيب ثد
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:  ىذا الورم عبارة عن اضطراب   Tumeur Ebrohystiqueالورم الميفي المتكيس  3-1

 موضعيا في الثدي و ىو شائع و غير خبيث يتواجد عند المرأة التي يتراوح عمرىا بين

( حيث تشير كممة ليفي الى ودود نسيج ضام 3102:32م 3103سنة( في عماري  21-21)  

فيما تشير كممة كيسي الى األكياس التي ىي جيوب مميئة باسائل ، قد تشعر المرأة بنتوء  ليفي ،

او كتمة في ثدييا اضافة الى تورم أو انتفاخ  أو ألم مباشرة قبل دورة الطمث عمى األرجح ) 

 ( .32، 3112-3112سعادي ، 

لطرية أو البقعة ( : ىي جيوب مميئة بالسائل تبدو مثل الكتمة ا kystesاألكياس )  3-2

( عاما قد تتراوح األكياس من 21-22المنتفخة ، و ىي تتواجد غالبا عند النساء بين عمر ) 

صغيرة الحجم الى حجم البيضة تقريبا وقد يزداد حجميا أو تصبح أكثر انتفاخا مباشرة قبل دورة 

 ( . 32:  3112-3112الطمث ، و تختفي تماما بعدىا ) سعادي، 

:  ىو كتمة صمبة ناعمة مطاطية أو قاسية تتحرك بسيولة تحت  ددي الميفيالورم الغ  3-3

( و يظير ىذا النوع 3112-3112الجمد عند لمسيا و تكون عادة غير مؤلمة ) سعادي ، 

غالبا ما بين فترة البموغ و العشرينات و من الممكن أن نجد المرأة أكثر من ورم واحد في الثدي 

 ( . 32،  3102-3103أو الثديين ) عماري ، 

الورم القصى  : يحدث ىذا الورم في القناة المبنية بجوار الحممة و قد تالحظ المرأة   3-4

 ( .32،  3102-3103افرازات من الحممة قد تكون أحيانا ممزوجة بالدم ) عماري، 
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 أنواع السرطان  :  - 4

انة فصوص الثدي : ينمو سرطان الثدي من الخاليا التي تشكل بط سرطان غير غازي  4-1

و القنواة و تعرف الخاليا السرطانية التي تنحصر في الفصوص أو القنوات بالخاليا الالبدة أو 

 ( . 26،  3102غير الغازية ) مزبودي ، 

 و التي تنقسم بدورىا الى  :

يمكن لمخاليا في بطانة قنوات الحميب المسؤولة :   سرطان غير غازي في القنوات  4-1-1

ميب الى الحممتين أن تنمو بشكل مفرط حتى تبدو سرطانية و لكنيا تبقى محصورة عن نقل الح

في القنوات فقط و ىذه الحالة تعرف سرطان ما قبل الغازي أو سرطان داخل القنوات كانت ىذه 

الحالة نادرة و لكنيا باتت أكثر شيوعا منذ بدأ استخدام صور األشعة لمثدي ) مزبودي ، 

3102 ،26 .) 

أن  إاللرغم من أن سرطان غير غازي في القنوات قد يظير احيانا عمى شكل كتمة عمى ا -

 إالمعظم النساء يتعايشن معو من دون الشعور بأي عالمة أو اشارة ، و ال يكتشفن االصابة 

 بعد خضوعين لألشعة .

يظير ىذا السرطان في الصورة عادة عمى شكل منطقة محددة من التكمسات المجيرية ، 

 في الحممة. إفرازاتيوم و في بعض األحيان تظير كتمة في ثدي المرأة و قد تعاني من الكالس
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و في حالة تركو دون معالجة قد تنتشر خاليا السرطانية و تخرج من القنوات الى األنسجة 

المحيطة لتتحول الى سرطان غازي و من الممكن معالجتو لمحد من نموه قبل أن يتحول الى 

و في حالة استئصال العضو المصاب ال يمكن أن يسبب أي أذى و أن إالسرطان غازي 

الجراحة ىي العالج الرئيسي ليذا النوع من السرطان شرط أن يتم استئصال الورم بكاممو من 

 الثدي ، لكن ان تموضع بمنطقة صغيرة من الثدي 

: الورم الفصيصي ، يستخدم مصطمح الورم  سرطان غير غازي في الفصيص  4-1-2

يصي لوصف حالتين كانتا تعتبران منفصمتين في السابق ىما فرط النسيج الالطبيعي و الفص

 ( .22، 3102سرطان الغير غازي في الفصيصات ) مزبودي ، 

خزعة لمثدي و عند  بإجراءيشخص اختصاصي األمراض االصابة بيذا النوع من السرطان 

ك بفرط التنسيج و عندما تزداد عدد وجود ارتفاع في عدد الخاليا الى خميتين او أكثر يعرف ذل

 (. 3102طبقات الخاليا تمتد فصيصة الثدي و يزداد حجميا ) مزبودي ، 

بسرطان الثدي ينصحين  لإلصابةو بما أن النساء المصابات بالورم الفصيصي أكثر عرضة 

 ال 01الطبيب عادة بالخضوع لفحوص األشعة بطريقة منتظمة مرة في السنة لمدة تتراوح بين 

 (. 20، 3102سنة بعد تشخيص االصابة ) مزبودي ،  02

السرطان الغازي  : تتمتع السرطانات الغازية بقدرة عمى االنتشار داخل الثدي و قد   4-2

تدخل الى القنوات الميمفاوية و تمتد الى الغدد الممفاوية عادة تحت االبط و يعتبر ىذا المكان 
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أحيانا تصل خاليا السرطان الغازي الى مجرى الدم  األكثر شيوعا النتشار سرطان الثدي ، و

في الغدد الممفاوية أو من خالل نموىا في األوعية الدموية في الثدي ، و ما ان تصل ىذه 

الخاليا الى مجرى الدم تتمكن من االنتشار في أي مكان من الجسم لتصيب العظام ، الرئتين ، 

 ( . 20، 3102الكبد ، الدماغ ) مزبودي ، 

 صنف السرطان الغازي الى نوعين يتمتالن فيمايمي : و ي

تصنف معظم أنواع السرطان بأنيا سرطانات غازية قنوية :  السرطان الغازي القنوي 4-2-1

( و تعتبر األكثر شيوعا مقارنة باألنواع األخرى  22، 3102( ) مزبودي ،  % 85أي نحو )

ية و من ثم يخترق جدار القناة ليغزو األنسجة حيث يبدأ نمو الخاليا السرطانية في القنوات المبن

و ينتشر بعدىا الى العقد الميمفاوية و من ثم الى أجزاء أخرى من الجسم بما  يبالثدالمحيطة 

( و من المحتمل معالجة ىذه 3102فييا الرئتين ، الكبد ، العظام و الدماغ ) النجار ، 

ائج مبيرة في ىذا المجال حيث أن ىذا السرطانات الكبيرة بفضل الطب الحديث الذي  حقق نت

النوع من السرطان العدائي غالبا ما يستجيب بشكل جيد لمعالج مثل العالج الكيميائي ، ليذا 

يجب أوال اكتشاف نوع الورم الذي أصاب الجسم و من ثم تحديد العالج المالئم  ) مزبودين 

3102 .) 

( من كافة أنواع  % 01و  2أن )  :   يقول األطباءالسرطان الغازي الفصيصي   4-2-2

فصيصية غازية ، حيث أن الخاليا السرطانية تندفع و تنتشر في السرطانات ىي سرطانات 
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خطوط بين النسيج الطبيعي لمثدي لتشكل طبقة سمكية و ليس كتمة ليذا يواجو األطباء عادة 

صعوبة في تشخيص االصابة بيذا النوع من السرطان ألنو يصعب تحسسو و تحديد أطرافو و 

 (.3102( ، ) النجار ،  3102 ال تظير الخاليا في صورة األشعة ) مزبودي

ممية استئصال السرطان الفصيصي الغازي يخضعن لع نصف المريضات المواتي يعانين من

في الثدي الثاني  لإلصابةالكتمة و تحتاج السئصال كامل ، حيث تواجو المصابات خطرا كبيرا 

 ( .22:  3102) مزبودي ، 

 :أسباب ظهور سرطان الثدي  -5

ان تحول بعض الجينات بطريقة مضطربة بسرطان الثدي و قد أدت  :ة العوامل الجيني5-1

 بعض الدراسات الى الكشف عن بعض الجينات التي تسبب ظيور ىذا النوع من السرطان.

زيادة نسبة حدوث سرطان الثدي في األميات و البنات و األقارب  :العوامل الوراثية  5-2

      .J. Saglier.2003, 53  ) ىو وراثي.) من سرطان الثدي % 31بالدرجة األولى حوالي 

ان بعض اليرمونات تسير الخاليا السرطانية الكامنة و تحوليا الى  :العوامل الهرمونية  5-3

 خمية سرطانية متحولة نشطة ىرمون أستروجين.

أوضح باتيل أن العوامل النفسية ليا تأثير فعال في ظيور و تطور  :العوامل النفسية  5-4

رض غالبا ما تتعرض المريضات لمواقف ضاغطة و صدمات نفسية خالل مرحمة ىذا الم

 (. 032. 3113الطفولة و تظير تأثيرىا فيما بعد. ) زينب محمد شقير.
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 :عوامل أخرى 5-5

 يزيد احمال االصابة كمما زاد سن المرأة. :السن

 ين أو لم تحمل أبدا.يكثر احتمال االصابة عند المرأة التي تحمل بعد الثالث :الحمل المتأخر 

 سنة و استمرارىابعد الخمسين. 03أي تبدأ الدورة الشيرية قبل  :سن اليأس المتأخر

من الوزن المثالي)   %61يمكن أن يزيد احتمال حدوث اذا زاد وزن المرأة  :السمنة 

 (.23جازية.

  :مراحل سرطان الثدي  - 6

ألجزاء المحيطة لذلك يسمى سرطان يعني أن السرطان لم ينتقل ل :المرحمة الصفرية  6-1

من مجموع حاالت سرطان الثدي و ال يعتبر  02.32الثدي غير االنتشاري و يمثل حوالي 

 :حقيقيا و ينقسم الى قسمين 

و تكون خطورة االصابة بالسرطان مرتفعة لذلك يحتاج  :سرطان في القنوات الناقمة لمحميب  -

 لمتابعة دقيقة لتطوره.

و فيو تستأصل الثدي. اما بالكامل أو جزء منو و ذلك بناء عمى  :ة الحميب سرطان في أنسج -

 منطقة االصابة.

 سم وال ينتشر خارج الثدي. 3و فيو ال يزيد الورم عن  : المرحمة األولى 6-2
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سم( و يكون قد انتشر في  2.  3و يكون حجم الورم فييا ما بين ) :المرحمة الثانية  3 -6

االبط من الناحية المصابة نفسيا من الثدي و ال تكون الغدد الممفاوية  الغدد الممفاوية تحت

ممتصقة ببعضيا أو بالنسيج المحيط بيا و ال يوجد اي انتشار خارجي أو انتقاالت بعيدة عن 

( . و تمتد الحياة  %  21الورم مثل الكبد أو العظام أو الرئة أو النخاع و نسبة الشفاء منيا ) 

 من المرض. من العيش الحاليلغاية خمس سنوات 

سم (  2و ىي من المراحل المتأخرة لممرض و يكون حجم الورم فييا )  :المرحة الثالثة  6-4

الغدد الممفاوية ممتصقة ببعضيا و بالنسيج المحيط لكل ورم لم ينشر أو ينتقل انتقاالت بعيدة ) 

 (.3110، 02، 02بكمان يتاكر ، 

ورم السرطاني منتشر في أجزاء أخرى من الجسم مثل العظام، يكون ال :المرحمة الرابعة  6-5

 ,Roger Gypse, 1994 ).         الكبد و الدماغ و كذلك في الجمد و الغدد الممفاوية )

155     

 :تشخيص سرطان الثدي  - 7

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن الكشف المبكر عن السرطان الثدي يخفف من احتماالت 

من الحاالت المكتشفة مبكرا و يمكن الوصول الى ذلك  % 21كن الشفاء بنسبة الموت و يم

 :عن طريق 
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( ايام 01 - 2تقوم بو المرأة بنفسيا مرة كل شيرحوالي اليوم السابع ) :الفحص الذاتي  7-1

 من الدورة الشيرية لكل امرأة فوق العشرين.

تقوم  61سنة، ما فوق سن  61 - 31يكون مرة كل ثالث سنوات من  :الفحص الطبي  7-2

 بالفحص كل سنة.

 61تاخذ مرة كل سنة لممرأة التي يتراوح عمرىا من  :الفحص الشعاعي و الماموغرافي  7-2

 .( 013 3102سنة لرؤية األجزاء الداخمية لمثدي) نبيمة باوية. 22 -

 :عالج سرطان الثدي -8

طبيب باختيار التقنية المناسبة يتم عالج سرطان الثدي في أغمب األحيان بعدة طرق يقوم ال

لذلك سواء كان عالج طبي أو عالج باالشعة . فكمما اكتشف الورم مبكرا كمما زادت نسبة 

 الشفاء و نجاح العممية العالجية .

 :و من األساليب العالجية لسرطان الثدي 

ال يعتمد عمى حجم الورم و مدى انتشار المرض حيث يقوم الطبيب باستأص :الجراحة  8-1

الورم فقط أو استأصال كمي لمثدي و ما تبعو من أنسجة و تشمل الغدد الممفاوية تحت االبط و 

 في الصدر.

 :و ىناك أنواع متعددة من الجراحة يمجأ الييا الطبيب من بينيا  -

 و ىو استئصال كمي لمعضو المصاب. :استئصال الثدي  -
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واجدة في الثدي و جزء من النسيج الطبيعي استئصال لمكتمة المت :استئصال الكتمة أو الورم  -

 ( .062. 3102المحيط بيا )نبيمة تاوية.

مثل استئصال الثدي البسيطة و ىي تقوم عمى استئصال الثدي  :استئصال الجذري االمعدلة  -

جميع الغدد الممفاوية التي تصرف السائل من الثدي الى منطقة تحت االبط من الممكن عادة 

 ة من دون إلحاق أي ضرر بعضالت جدار الصدر.اجراء ىذه العممي

قبل ما يتم المجوء الى ىذه العممية في أيام ىذه و ىي تستعمل  :استئصال الثدي الجذري  -

 (. 012. 3102استئصال الثدي و العقد الممفاوية و العضالت تحت الصدر.) مايك.

قوية تقوم بتدمير ىو عالج موضعي يتم بواسطة استخدام أشعة  :العالج االشعاعي  8-2

 الخاليا السرطانية اليقاف نشاطيا.

و ىو عالج شامل تعطى فيياألدوية بشكل دوري و يتم بالحقن عبر  :العالج الكيميائي  8-3

الوريد أو اعطائيا عن طريق الفم لتصل الى الخاليا السرطانية و تقتميا.و يعتبر العالج 

 يع الجسم.الكيميائي عالج شامل ألن األدوية تنتقل في جم

يستخدم لمنع نمو الخاليا السرطانية أو انتشارىا أو ظيورىا مرة أخرى  :العالج الهرموني  8-4

وليذا أوضحت الدراسات أن ىرمون األستروجين قد يساعد عمى زيادة نمو الخاليا السرطانية 

يا عند بعض النساء لذلك تعطى أدوية معينة لمنع تأثير األستروجين عمى زيادة نمو الخال
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السرطانية في نسيج الثدي دون أن يوقف االنتاج اليرموني األنثوي ) سميح نجيب 

 (.362. 0222الحوري.

  سمات الشخصية المصابة بالسرطان و اآلثار النفسية الناجمة عنه : -9

 سمات الشخصية المصابة بالسرطان : -

خصية تتسم و ان الشخصية التي تتعرض لمسرطان ىي شخصية من النمط " ج " و ىي ش 

تستجيب لمتوتر و الضغوط و أحداث الحياة من خالل اكتئاب و اليأس و انعدام األمل و 

االنفعاالت السمبية ، فاألشخاص الذين يرتفع اليأس لدييم يكون ليم تاريخ طويل من انخفاض 

الفاعمية و الخضوع لألحداث بدون شعور بالنجاح أو المتعة مع انخفاض الشعور بالمسؤولية 

تجاه االنجاز و قابمية شديدة لمفشل و تشير البحوث الى أن األفراد يتفق سموكيم مع ىذه 

 الصورة الخاصة باليأس و انعدام عمى األكل األكثر عرضة بالسرطان .

حاول بعض الباحثين ادراج السرطان ضمن األمراض الجسمية التي تقوم الشخصية بدور ميم 

اوالت منذ أن أشار الطبيب االغريقي " جالينوس " الى أن في احداثيا ، و لقد بدأت ىذه المح

 احتمال اصابة المرأة الكئيبة بالسرطان يفوق احتمال المرأة المتفائمة بالمرض نفسو ، 

( بدراستو 0232( فقد أفضى الى مالحظات مشابية و تبعو " ايفان" )0221أما " فرويد " ) 

ان العالقات الحميمية ىو ما أدى الى اصابتيم التي أجراىا عمى ) مئة مريض ( أسفرت أن فقد

 ( . 00، ص 3102بالسرطان ) سامية مشري، 
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  :خالصة 

ان سرطان الثدي ليس أمر سيل يبقى دائما مرض فتاك لكن اكتشافو المبكر يزيد فرص نجاح 

العممية العالجية و من خالل استخدام استراتيجية المواجية و قدرة عمى مقاومة المرض. يقف 

 جزا دون وقوع في فريسة سيمة ليذا المرض.حا
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 :تمهيد 

إن اليدف الرئيسي من الدراسة الميدانية ىو التأكد من مدى ارتباطيا وتكامميا مع          

الجانب النظري، والدراسة التطبيقية ىي أساس كل بحث عممي، إذ أنيا تعتمد عمى بعض 

التقنيات في التحميل كاألدوات اإلحصائية والختبارات التي تثبت مدى صحة النتائج المحصل 

يا، كما أن ىذه الدراسة لميدانية تيدف إلى اإلجابة عمى إشكالية البحث، وعن مدى صحة عمي

       الفرضيات ثم يتم تحميل البيانات المحصل عمييا باستخدام أدوات وأساليب مختمفة.

 :الدراسة االستطالعية -1

  :أهدافها 

 جمع معمومات و أوصاف دقيقة عن الظاىرة المراد دراستيا - 

 د فرضيات الدراسة.تحدي - 

 تجريب أدوات الدراسة. - 

 اختيار الحاالت المناسبة لموضوع الدراسة. - 

     بالمستشفى  إمرأة مصابة بعدة انواع من السرطان 30تكونت عينة الدراسة اإلستطالعية من 

حيث طبق عميين  ( سنة  47-25تراوحت أعمارىن ما بين)  ،و مركز مكافحة السرطان

 يجيات المواجية لبوليان و آخرون.مقياس إسترات
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 :الدراسة األساسية  -2

حيث أن ج العيادي األكثر مناسب لمدراسة، استخدمت الباحثة المني :منهج الدراسة  -2-1

المنيج العيادي يساعد في االجابة عمى فرضيات الدراسة و كذلك بيدف دراسة الحالة و كذلك 

" لعماد مخيمر " و مقياس استراتيجية المواجية  الستخدام الباحثة مقياس الصالبة النفسية

 )لبوليان و آخرون( 

( بأنو طريقة التي تنظر الى Maurisse  Khaineيعرفو موريس كالين ) :المنهج العيادي 

     السموك من المنظور الخاص فيي تحاول الكشف عن المكنون الفرد و الطريقة التي تشعر بيا

 (.349، 1981وف محمد ياسين،و يسمك من خالليا موقف  ) اعط

 :منهج دراسة الحالة  2-2

ان دراسة الحالة أداة قيمة تكشف لنا وقائع حياة الفرد موضوع دراسة منذ الميالد حتى مشكمتو 

الراىنة و ىي خطوة أساسية لجمع معمومات تاريخية عن المريض و مشكالتو. و لموصول الى 

، 1997ر ممكن من المعمومات عن الفرد )عباس،حكم معين يقوم السيكولوجي بتجميع أكبر قد

18. ) 

 :األدوات المستخدمة في الدراسة  - 3
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الباحث العيادي الكتساب الخبرات و  ىي وسيمة يستخدميا :المالحظة العيادية  3-1

منيج معين و يجعل من مالحظاتو أساسا لمعرفة  بإتباعوالمعمومات حيث نجد الباحث يالحظ 

 (.79 :1999سييمة أبو سعيد. ،لظاىرة معينة ) ذوقان عبيدات، ترجمةواعية أو فيم دقيق 

     اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المالحظة المباشرة ألنيا تفيد في تفسير االجابات الحاالت 

 و كذلك ىي تساعد في التوصل الى الحقائق و كذلك تساعد في تحميل المقابالت . 

المقابمة احدى األدوات الميمة لجمع بيانات و المعمومات و تعتبر  :المقابمة العيادية  2 -3

تمتاز عن غيرىا من الطرق العتمادىا عمى االتصال المباشر و الحديث المتبادل بين الطرفين. 

فمن خالل المقابمة يتمكن الباحث في المقاء الذي يحدث وجيا لوجو من تشجيع األفراد و 

وع البحث و ىذا يسمح لمباحث بالحصول عمى مساعدتيم عمى التوغل بعمق المشكمة موض

معمومات كثيرة مقارنة باألدوات األخرى. و ذلك من خالل تعبيرات الوجو و الجسم و نبرات 

 :2015الصوت و فضال عن ذلك تعتبر المقابمة أداة مناسبة لجمع المعمومات ) عميان، 

106.) 

تدخل الفاحص من حين آلخر تاركا في ىذا النوع من المقابالت ي :المقابمة النصف موجهة  -

 (.75 :2000المفحوص الوقت الكافي لمتعبير عن أفكاره و شعوره ) سرى، 
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 :مقياس الصالبة النفسية  3-4

( عمى البيئة  2002صمم المقياس من طرف عماد محمد أحمد مخيمر )  :وصف المقياس 

جزائرية من طرف " بشير معمرية بندا تم تقنينو في البيئة ال 47المصرية و يتكون في أصمو من 

فقرة موزعة  48" الذي قام بإضافة بند واحد ليصبح المقياس في صورتو النيائية متكونا من 

 عمى ثالثة أبعاد و ىي ) االلتزام ( ، ) التحكم ( ، ) التحدي (.

وزانيا ما ليظم نمط االجابة عمى سمم ليكارت أربع بدائل ) ال ، قميال ، متوسطا ، كثيرا ( تتراوح أ

( درجات مع محافظتيا عمى نفس األوزان لكون كل متغيرات موجبة و يجاب  3إلى  0بين ) 

 عنيا بشكل تقريري.

 :تنقسم الفقرات بين األبعاد الثالثة اآلتي  -   

 بند . 16يتكون من  :( االلتزام 1

 فقرة  16د البعبندا و أضاف " بشير معمرية بندا واحدا ليصبح مجموع  15يقسيو  :( التحكم 2

 بندا . 16يحتوي عمى  :( التحدي 3
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 توزيع البنود عمى األبعاد الثالثة  :(   01الجدول رقم ) 

 الفقرات      البعد 

 46،43،40،37،34،31،28،25،22،19،16،13،10،7،4،1 االلتزام 

 47،44،41،38،35،32،29،26،23،20،17،14،11،8،5،2 التحكم 

 48،45،42،39،36،33،30،27،24،21،18،15،12،9،6،3 التحدي 

 

 :تصحيح البدائل األربعة كاآلتي  يتم  :تصحيح المقياس  3-2

 0درجة   ←ال  

 1درجة  ←قميال  

 2درجة  ←متوسطا  

 3درجة  ←كثيرا  

( و يشير ارتفاع الدرجة الى ارتفاع الصالبة  144 - 0تتراوح درجة كل مفحوص نظريا بين ) 

 فضت الدرجة انخفض مستوى الصالبة النفسية .النفسية و كمما انخ

إعتمدنا عمى دراسة ) بن نظرا لعدم وجود مفتاح التصحيح يعطينا الدرجة بصفة مضبوطة  -

 :تعديل المفتاح التصحيح، لتصبح مستويات الدرجة الكمية كاآلتي  (  2018خميفة مريم،
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ني أن مستوى الصالبة النفسية ( فيذا يع 48 - 0إذا كان مجموع الدرجات يتراوح ما بين )  -

 منخفض.

( فيذا يعني أن مستوى الصالبة النفسية  96 - 49إذا كان مجموع الدرجات يتراوح ما بين )  -

 متوسط.

( فيذا يعني أن مستوى الصالبة  144 - 97إذا كان مجموع الدرجات يتراوح ما بين )  -

 النفسية مرتفع.

و لتدعيم االلتزام، التحكم، التحدي ( من أجل توضيف كما تم اضافة مفتاح لألبعاد الثالثة )

 .بدقةالنتائج المتحصل عمييا 

 .لمقياس الصالبة النفسيةمفتاح األبعاد الثالثة الفرعية  :( 02الجدول رقم )

 مرتفع متوسط منخفض األبعاد   

  48  -  33   32  -  17 16  -  0 االلتزام  

 48  -  33 32  -  17 16  -  0 التحكم  

 48  -  33 32  -  17 16  -  0 التحدي 
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 :خصائص السيكوميترية لممقياس ال - 3-3 

قنن المقياس الصالبة النفسية عمى البيئة الجزائرية من " بشير معمرية " حيث تكونت عينة 

من االناث و تراوحت أعمار  201من الذكور و  191فرد توزعت عمى  392التقنين من 

 784,انحراف معياري قدره  7320,سنة ( بمتوسط حسابي قدره  50 - 15الذكور بين ) 

سحب العينة من كل الجنسين ) الذكور و االناث (من تالميذ و تمميذات مؤسسات التعميم 

الثانوي بوالية باتنة و طمبة و أساتذة و موظفين من كميات جامعة الحاج لخضر بباتنة و من 

لشبو طبي لنفس الوالية تم تطبيق ىذا المقياس من طرف مراكز التكوين الميني و التكوين ا

 .2011الباحث " بشير معمرية " شخصيا و استغرقت مدة تطبيقو من جانفي الى مارس 

 : صدق و ثبات المقياس

تم حساب عينة الصدق من خالل الصدق التمييزي ، االتفاقي التعارضي و االتساق بين  

( و 0,61 قدير الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار )األبعاد و الدرجة الكمية بينما تم ت

 بواسطة معامل ألفا لكرونباخ .

تبين من خالل معامالت الصدق و الثبات التي تم حصولو عمييا أن مقياس الصالبة النفسية 

يتميز بخصائص سيكوميترية مرتفعة عمى عينات من البيئة الجزائرية مما يجعمو صالحا 

 مجال البحث النفسي أو مجال التشخيص العيادي .لالستعمال سواء في 

 :مقياس استراتيجية المواجهة   3-4
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  وصف المقياس: 4-1

بندا  47( و التي تألفت من 1984)  Folkman Lazarusتم بناء مقياس المواجية من طرف 

فرد كل شير و لمدة سنة ، و كان  10و شممت خطوات عمميا حول صدق المقياس استجواب 

ف وضعية ضاغطة و االشارة الى نوع االستراتيجيات األكثر استعمال المواجية تمك منيم وص

 :ساللم تتضمن كل منيا عدة بنود ىي  8الوضعية و كشفت نتائج التحميل عن وجود 

 ( حل المشكمة . 1

 ( روح المواجية أو تقبل المواجية .2

 ( أخذ االحتياط أو تصغير التيديدات .3

 . ي( اعادة التقييم اإليجاب4

 ( التأنيب الذاتي .5

 ( اليروب أو التجنب .6

 ( البحث عن الدعم االجتماعي .7

 ( التحكم في الذات .8

 42بافتراح نسخة مختصرة ليذا المقياس يتكون من  1985و آخرون   Vitalianoو بعدىا قام 

 :ل في بندا فكشف التحميل العاممي عن وجود خمس ساللم فرعية تتمث

 ( حل المشكمة .1
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 ( التأنيب الذاتي .2

 ( اعادة التقييم االيجابي .3

 ( البحث عن الدعم االجتماعي .4

 ( التجنب .5

( بتكيف 1994)   Cousson, Neussier, Quintard, Bourgeoisبعدىا قام كل من 

تيجة ( مع البيئة الفرنسية و كانت الن1985و آخرون )  Vitalianoالنسخة المختصرة ل 

 بندا ، و كان اليدف ىو البحث عن مدى فعالية المواجية في تعديل العالقة 29االبقاء عمى 

) الضغط ، التوتر ( و توضح أنواع االستراتيجيات المرتبطة بالصحة الجسدية و النفسية و ذلك 

 وفق خطوات التكيف التالية

 50قو عمى عينة ضم تم تطبي Bordeauxترجم االستبيان من طرف مخبر المغات بجامعة 

 سنة (. 35 - 20راشد من طالب من جنسين و تراوحت أعمارىم ما بين ) 

تأخذ بنود المقياس بعين االعتبار محور عام لممواجية يضم استراتيجيات متمركزة حول المشكل 

 و أخرى متمركزة حول االنفعال.

تباع لساللم المقياس و بإ ورة النيائيةمستويات لممواجية مكونة الص (05)تعكس بنود المقياس 

 :م التوصل الى فس التعميمة في التحميل العاممي تن

 ( حل المشكل.1
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 ( التجنب مع التفكير االيجابي.2

 ( البحث عن الدعم االجتماعي.3

 ( اعادة التقييم االيجابي.4

 ( التأنيب الذاتي.5

 :كيفية التطبيق  4-2

 :ماعية مع اتباع التعميمات التالية و آخرون بصفة فردية أو ج  Paulhanيطبق مقياس 

 ( وصف موقف مؤثر عشتو خالل األشير األخيرة.1

 ( تحديد شدة االنزعاج الذي سببو الموقف ىل ىو منخفض أو متوسط أو مرتفع.2

الى استراتيجيات المستعممة في مواجية الموقف عمما بأن × ( ( االشارة بالعالمة ) 3

و يجيب الفرد حسب سمم  29الى البند  1رقم من البند االستراتيجيات موضوعة في جدول م

احتماالت و ىي ) نعم ، الى حد ما نعم، ال ،الى حد ما ال ( حيث يضم  4متدرج مؤلف من 

 :يمي  مستويات و كل مستوى يحتوي عمى عدد معين من البنود و ىي كما 5ىذا المقياس 

 -24 -18 -16 -13 -6 -4 -1) :بنود و ىي 8( استراتيجيات حل المشكل و تضم 1

27.) 

 (.25 -22 -19 -17 -11 -8 -7)  :بنود و ىي 7( استراتيجيات التجنب و تضم 2

       -15  -10  - 3)  :بنود و ىي 5( استراتيجيات البحث عن الدعم االجتماعي و تضم 3
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   21- 23 . ) 

 (. 28 - 12 - 9 - 5 - 2بنود )  5( استراتيجيات اعادة التقييم االيجابي و تضم 4

 (. 29 - 26 - 20 - 14)  :بنود و ىي 4( استراتيجيات التأنيب الذاتي و تضم 5 

عمى العموم ال يتم وضع وقت محدد لالجابة عمى األسئمة المقياس مع مراعاة أال تطول مدتو 

 بشكل مبالغ فيو .

 :كيفية التنقيط  4-3

 اذا تمنح 4الى  1يتم التنقيط وفق سمم متدرج من 

 اذا كانت ال . ( نقطة1

 ( نقطة اذا كانت االجابة الى حد ما ال .2

 ( نقطة اذا كانت االجابة الى حد ما نعم . 3

 ( نقطة اذا كانت االجابة نعم.4

 4ط بعكس ما ذكر أعاله أي من الذي ينق 15و ىو تنقيط معتمد في جميع البنود ما عدا البند 

 .1إلى

 :ثبات و صدق المقياس في البحث الحالي  4-4

 صدق المقياس:1



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة.                                                          الخامس الفصل  

 

82 

 

من تمتع المقياس من اإلتساق الداخمي ، و ذلك بحساب معامل اإلرتباط   تحققت الباحثة

اإلرتباط  دالة عند مستوى  كل بند و الدرجة الكمية لمبعد ، وكانت معامالت لبيرسون بين درجة

0.01  

لمقياس لكمية ( رقم يبين معامالت اإلرتباط بين درجات بنود كل بعد و الدرجة ا03 جدول)

 المواجية

معامل  رقم البند اإلستراتيجيات

 اإلرتباط

معامل  رقم البند

 اإلرتباط

معامل  رقم البند

 اإلرتباط

 0.552** 24 **0.325 13 **0.335 1 حل المشكل

4 0.521** 16 0.512** 27 0.392** 

6 0.462** 18 0.495**  

 **0.382 22 **0.621 17 ** 0.612 7 إستراتيجيات التجنب

8 0.423** 19 0.382** 25 0.391** 

11 0.441  

 **0.392 23 **0.352 15 **0.375 3 البحث عن الدعم اإلجتماعي

10 0.421** 21 0.332**  0.336** 
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 **0.362 28 **0.422 9 **0.522 2 إعادة التقييم اإليجابي

5 0.492** 12 0.312**  

 **0.391 26 **0.493 20 **0.389 14 التأنيب الذاتي

29 0.331**  

  0.05عند  ة* دال     0.01عند  ة** دال

 ثبات المقياس : - 2

تحققت الباحثة من ثبات المقياس بحساب معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس عمى النحو       

ستراتيجيات التجنب0.75اآلتي: معامل ثبات " ألفا كرونباخ "  عمى حل المشكل ىو )     ( ،وا 

ستراتيجيات اإلعادة التقييم 0.71( ، و إستراتيجيات البحث عن الدعم اإلجتماعي )0.69) ( ، وا 

(  وىكذا أصبح المقياس يتمتع 0.73( ،و  إستراتيجيات المتأنيب الذاتي)0.66اإليجابي  ) 

 بمعامل ثبات يمكن اإلعتماد عمى نتائجو في ىذه الدراسة.

كان ي تقيس استراتيجيات المواجية المركزة حول المشكل بالنسبة لمبنود الثالثة عشر التف

 وىو يدل عمى وجود اتساق داخمي جيد بين ىذا المستوى من المقياس .(  0.71المعامل )
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كان المعامل بالنسبة لمبنود الستة عشر التي تقيس استراتيجيات المواجية المركزة حول االنفعال 

 بنود ىذا المستوى من القياس . وىو يدل عمى وجود اتساق جيد بين ( 0.69)

  :عينة الدراسة  -5

الى  01/03/2019استغرقت الدراسة  لمدة شيرين بالمدة الممتدة بين  :اإلطار الزماني  5-1

01/05/2019. 

ى العمومي لوالية تم إجراء الدراسة بمصمحة مكافحة السرطان بالمستشف :االطار المكاني  5-2

 ى شيغيفارا بمستغانم .مستغانم ) مزغران ( و بمستشف

 حاالت بمصمحة مكافحة سرطان بالمستشفى العمومي بمزغران. 4 :اإلطار البشري  5-3

  :التعريف بالمؤسسة  1 -5

المؤسسة التي أجريت فييا الدراسة الميدانية ىي المستشفى العام العمومي لوالية مستغانم مزغران 

 Serviceخاص  :جناحين  مصمحة مكافحة السرطان و تنقسم ىذه المصمحة الى

Reducation   و جناح يقابمو خاص بمكافحة السرطان يوجد بو قاعة استقبال و مكتب اداري

توجد معو مكتب المختصة النفسانية و قاعتين ألخذ العالج واحدة خاصة بالنساء وأخرى 

و مكتب بالرجال و مكتب لمفحص الطبي أما في الطابق السفمي يوجد صيدلية و مخبر التحاليل 

 الطبيب المختص في العالج باألشعة .
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المؤسسة الصحية الثانية التي أجريت فييا الدراسة الميدانية ىي مستشفى شيغيفارا لوالية 

مستغانم في مصمحة الجراحة العامة يوجد بيا جانبين ) نساء و رجال ( يوجد بيا قاعة 

لمطبيب و يقابمو مكتب  لالستقبال و مكتب اداري و مكتب األخصائي النفساني و مكتب

 مفحص الطبي و يوجد مخبر لمتحاليلل

 مواصفات العينة 2 -5

 (  مواصفات عينة الدراسة04جدول رقم ) 

 الحالة السن الجنس رقم الحالة

 االجتماعية

 الحالة 

 االقتصادية

مدة  المستوى التعميمي

 االصابة

 نوع اإلصابة

 سرطان الثدي سنوات 3 نويالسنة الثالثة ثا جيدة متزوجة 54 أنثى األولى

السنة الرابعة  ضعيفة متزوجة 26 أنثى الثانية

 متوسط

 سرطان الثدي أشير 6

 سرطان الثدي أشير 6 السنة الثانية متوسط متوسطة مطمقة 24 أنثى الثالثة

 سرطان الثدي أشير 3 ابتدائي سادسة ضعيفة أرممة 48 أنثى الرابعة

 

 خالصة الفصل
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ل تقديم الخطوات المتبعة في إجراء ىذه الدراسة و أىم األدوات المستعممة حاولنا في ىذا الفص

 لمتحقق من الفرضيات . 
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 :تمهيد 

 و تحميل النتائج و مناقشة الفرضيات.يتضمن ىذا الفصل عرض       

  :عرض و تحميل النتائج  -1

 عرض و تحميل نتائج الحاالت  1-1

 :الحالة األولى  1-1

 :البيانات األولية  1-1.1

 س . ع :االسم   

 أنثى :الجنس   

 54 :السن   

 (2الرتبة الثانية ) :الرتبة بين اإلخوة   

 مساعدة تربوية :المستوى الميني   

 جيد :المستوى االقتصادي   

 متزوجة  :الحالة المدنية   

 م . ع  :اسم الزوج   

 58 :سن الزوج   

 االتصاالت في مدير :مينة الزوج   
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 اليزي :اإلقامة   

 سنوات 3مدة  :تاريخ ظيور المرض 

 :سير المقابالت   1.1 -1

ولى التي تم إجرائيا بالمستشفى. ح سير المقابالت مع الحالة األفي الجدول التالي سنقوم بتوضي

 ( يمثل سير المقابالت مع الحالة األولى .05جدول رقم ) 

 هدفها مدتها تاريخها المقابمة

 كسب ثقة المريض و جمع البيانات األولية  10:00/  09:30 15/03/2019 1

 والجانب العالئقيتاريخ مرضي لمحالة   10:40/  10:00 18/03/2019 1

 معاش النفسي لمحالة  09:45/  09:00 20/03/2019 3

 جمع المعمومات التي تحمميا عن مرضيا  10:40/  10:00 23/03/2019 4

 تطبيق مقياس الصالبة النفسية  10:20/  09:30 25/03/2019 5

 تطبيق مقياس استراتيجيات المواجية  10:00/  09:30 28/03/2019 6

  

 :سيمولوجيا الحالة  1-1-3

 ذات قامة طويمة ، بشرة سمراء ، عيناىا بنيتان ، متحجبة ، مظير مرتب. :البنية و المظير  1

  :العرض و التعبير   2

 تتكمم بطريقة ىادئة ، كالم واضح . :المغة   2-1
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 قميمة االنفعال . :االنفعال   2-2

 :سموكات الغريزية ال( 3

 اضطرابات األكل .ال تعاني من  :الشيية   3-1

 ال تعاني من أرق و ليس لدييا أفكار سمبية . :النوم  3-2

 منبسطة تتحدث بشكل عادي عن مرضيا . :المزاج  3-3

 ترابط األفكار و تناسقيا مع الموضوع . :األفكار  3-4

 :عرض الحالة   1-1-4

ة أم ألربعة أوالد و بوالية اليزي و متزوج تقطنسنة  54الحالة س.ع البالغة من العمر        

و  وضعيا اإلقتصادي مرتفعىي تعمل مساعدة تربوية تحتل المرتبة الثانية بين اخوتيا . 

 لدييا ظيور المرضكانت بداية عالقتيا مع أسرتيا جيدة لم تعاني المبحوثة من أي مرض ، 

ت سنوات في نياية شير أوت . حيث أحست الحالة وجود ورم صغير في ثدييا و شعر  3منذ 

من لدييا  لما من طرف أطباء  التشخيصقبل  كبيرة فييا أحست بالخطر و التيديدكتمة بالحالة 

باجراء فحص موموغرافي و بيوبسي و معرفة عن مرض سرطان و لمتأكد قامت بمتابعة طبيب 

في نفس اليوم الذي طمب منيا الطبيب و بعدىا أخبرىا الطبيب باصابتيا بسرطان الثدي لم تكن 

قامت باجراء  فيما بعددمة قوية تصرح الحالة " كنت عارفة قبل ما يقولي الطبيب " ىناك ص

 و أجريت العممية في ظروف مالئمة 23/09/2017العممية و تم استئصال الكتمة فقط بتاريخ 
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مرور شيرين تم ظيور كتمة أخرى فاقترح الطبيب عمىييا بتر الثدي كمو و قامت  لكن بعد ،

 تعايش مع تقبل لم يكن لمحالة شعور بالخوف أو القمق و بل كان لمحالة  ،ممية الثانيةبالع

عزيمتيا عمى كانت  مبينة " مرضي كيما مرض آخر " إذو متابعتو و لم تستسمم لو  المرض

بفضمنمط الشخصية لدييا و المتسم باإليجابية القدرة عمى مقاومة و تحمل المرض  المواجية و

إذا قامت بالبحث عن  معرفة كبيرة عن ىذا المرضما ما لدييا من  و و العقالنية وكذا درايتيا 

و بعد فترة قامت بالعالج الكيميائي  كل مايتعمق بالسرطان و تبعاتو و ما لديو من آثار عالجية،

معتمدة عمى نفسيا في  عالي في زمام امورىا، تحكمفيي ذات  و كانت تذىب لوحدىا.

يا، شعرت المعنية الكيميائي اختمفت صورة جسم عالجاللكن بعد أربع حصص من حياتيا.

جسدي البيا أدركت ألم و مرارة الواقع  وبفضل مساندة زوجيا و اىتمام بالنقص و اإلختالف و

رض كما مم تستسمم لمماالرادة و شجاعة فليا  و كيف تتغمب عميو مكممة لمعالج مما زادجديد ال

 . عد يعاود يخمف "" كنت عارفة بمي شعري يطيح و من بكانت  تقول 

الصعوبات التي استطاعت تحقيق أىدافيا برغم من لم تتخمى المريضة عن كافة إلتزاماتيا إذ 

مرض ماعرقميش أموري لي كنت حابة نوصميا كممت و وصمت بشكل عادي و ال"  مرت بيا

 . عايشا حياتي نرمال "
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 :تحميل المقابالت  1-1-5

مبحوثة مع الة من مقابالت و مالحظات عيادية تتعايش من خالل ما توصمت اليو الباحث     

وقت عمميا بالمرض من لم تتعرض الى صدمة ،مرضيا لمرضيا بشكل عادي و لدييا تقبل 

عالج و لم تظير عمييا الو لم تكن ترفض عالج بل كانت لدييا رغبة في متابعة  عند الطبيب

في قرارة نفسيا الصورة الجسدية فض ايماءات الحزن كانت تجيب بكل طالقة عن اسئمة كانت تر 

 التي ظيرت في عدم رؤية لية التجنب آل مستعممةخوفا عمى انوثتيا الجديدة بعد مراحل العالج 

 صورتيا في مرآة.

ىا مبنية و مشاعر  ياو أحاسيس ىاأفكار فجل داخل الحالة نشعر و كأنو ال توجد أبدا افكار سمبية ب

لمشوار  مواصمة ،اصابتيا بمرض سرطان لم تؤثر فييا من  عمى اإليجابية ايجابية ىذا ما جعل

كان لدييا حياتيا بكل طمأنينة و بنفسية خالية من كل خمل نفسي او اي نوع من سوء التوافق إذ 

في مقاومة المرض مستعممة إلستراتيجيات جد إيجابية في التغمب  عالية قدرةتوازن نفسي و 

 .عمى المرض 
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 ستراتيجيات المواجهةنتائج مقياس إ 1-1-6

 لمحالة األولى ( يمثل نتائج مقياس إستراتيجيات المواجهة66الجدول رقم )

 االستراتيجيات المركزة  األستراتيجيات

 حول المشكل

 المجموع االستراتيجيات المركزة حول االنفعال 

حل 

 المشكل

الدعم 

 اإلجتماعي

إستراتيجيات 

 التجنب

إعادة 

التقييم 

 اإليجابي

ب التأني

 الذاتي

32 13 15 14 7  

 82 37 45 مجموع كمي

 

بأن الحالة استعممت استراتيجيات مركزة حول المشكل ( 06رقم )اتضح من خالل الجدول 

 ( . 37( أكثر من استعمال االستراتيجيات المركزة حول االنفعال بدرجة )  45بدرجة ) 

( ثم جاءت  32األولى بدرجة )  حل المشكل في المرتبةحيث جاء استعماليا الستراتيجيات 

 ( .  14( ثم إستراتيجية إعادة التقييم االيجابي بدرجة )  15استراتيجيات التجنب بدرجة ) 

)  و في األخير استراتيجيات التأنيب الذاتي ب ( 13ثم إستراتيجية الدعم االجتماعي بدرجة ) 

 .  ( درجات7
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 نتائج مقياس الصالبة النفسية 1-1-7

 لمحالة األولى ( يمثل نتائج مقياس الصالبة النفسية07رقم )جدول 

 المجموع الكمي التحدي التحكم االلتزام  أبعاد

 109 38 37 34 المجموع

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مستوى الصالبةالنفسية

 

ارتفاع مستوى الصالبة النفسية عند الحالة األولى و ذلك ( 07رقم )يتضح من خالل الجدول 

( فيي أعمى  144 - 97( ، حيث تنحصر بين الدرجة )  109مى الدرجة  ) لحصوليا ع

(   38) بدرجة يمكن الحصول عمييا في االختبار أين كانت درجة بعد التحدي في المقدمة 

( درجة لبعد االلتزام حيث  34( درجة و في األخير )  37درجة ثم تأتي بعد التحكم ب ) 

 ى درجة ليا .تنحصر درجات األبعاد الثالثة كأعم

 :عرض الحالة الثانية  1-1

 :البيانات األولية  1-1-1

 ب . س  :االسم 

 26 :السن 

 أنثى  :الجنس 
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 الرتبة األولى  :الرتبة بين األخوة 
 حالقة  :المينة 

 ضعيف  :المستوى اقتصادي 
 متزوجة :الحالة اإلجتماعية 

 ر . أ  :اسم الزوج 
 36 :السن 

 عامل بناء :مينة الزوج 
 أشير 6مدة  :تاريخ ظيور المرض 

 :سير المقابالت  1-1-1

 في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقابالت مع الحالة الثانية التي تم اجرائيا بالمستشفى .

 ( يمثل سير المقابالت مع الحالة الثانية   08جدول رقم )

 هدفها مدتها تاريخها المقابمة

 ب ثقة المريض و جمع البيانات األوليةكس  11:00/  10:30 16/03/2019 1

 تاريخ مرضي لمحالة والجانب العالئقي  11:10/  10:30 19/03/2019 1

 معاش النفسي لمحالة  12:20/  11:30 22/03/2019 3

 جمع المعمومات التي تحمميا عن مرضيا  11:50/  11:00 24/03/2019 4

 البة النفسيةتطبيق مقياس الص  10:45/  10:00 26/03/2019 5

 تطبيق مقياس استراتيجيات المواجية  12:00/  11:30 29/03/2019 6
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 :سيمولوجيا الحالة  1-1-3

 ناىا بنيتان بمظير مرتب ،محجبة ذات قامة طويمة ،ذات بشرة سمراء ،عي :( البنية و المظير1

  :( العرض و التعبير 2

 كالم واضح ، لغة سميمة .  :المغة   1 - 2

 سريعة االنفعال . :النفعال ا 2 - 2

 تناسق في األفكار . :األفكار  3 - 2

 :( السموكات الغريزية 3

 .و تعاني من فقدان الشييةقميمة األكل  :الشيية  1 - 3

 تعاني من األرق و التفكير كثيرا قبل النوم . :النوم  2 - 3

 ات التي تعيشيا.ضغوطالسريعة البكاء خصوصا عند التحدث عن مرضيا و  :المزاج  3 - 3

 :عرض الحالة  1-1-4

ذات المستوى سنة الساكنة بمستغانم متزوجة و أم لطفمين  26البالغة من العمر  (س)ب،الحالة 

. حيث كان حمل األم  تعمل حالقة تحتل الرتبة األولى بين اإلخوةالدراسي الرابعة متوسط، 

زوجيا متدىورة و تعيش ظروف عالقتيا مع أسرتيا جيدة لكن عالقتو مع أىل  مرغوبا فيو،

لسكن و الدخل أزمة ا كبيرة بسب الوضع الإلقتصادي المتدني بما فيوصعبة  و ضغوطات 

 الضعيف جدا.
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صابة بالمرض التي تعاني اإليذا ما أدى بيا الى ما آلت إليو فحاولت الحالة االنتحار بسبب 

بداية كانت الحالة تعاني من ،أشير تقريبا  6 ه المرض إلىتاريخ ظيور  العائدمنو المبحوثة 

و بعد مدة بدأت تحس بوجود من الصدر األيمن الجانب  يارتفاع الدائم في درجة الحرارة و ألم ف

كتمة صغيرة في أسفل الثدي فقامت بمتابعة الطبيبة نسائية بالمستشفى الموجود ببمديتيم  ، حيث 

مت الحالة بأخذ الفحوصات قامت بعد مرور يومين بفحص موموغرافي و بيوبسي و بعدىا قا

كان ىذا اليوم صدمة كبيرة لمحالة و أسرتيا بحيث فلدى الطبيبة النسائية التي كانت تتابع عندىا 

كان في مرحمة األولى و ىذا ما استوجب عمى مرض الذي البأن الطبيبة قامت بإبالغ الحالة 

تقبل الحالة مرضيا تم اجراء  عدألخصائية النفسانية في المصمحة و بلالطبيبة التدخل وتوجيييا 

حيث أجريت العممية في ظروف  09/09/2018عممية استئصال الثدي التي كانت بتارخ 

عزيمة و بعد فترة بدأت الزادىا االرادة و الذي  الطبي فريق المساندة من طرف المالئمة و تمقت 

كانت ترفض العالج سبوع ولكن مبحوثة األحصتين في  بمعدلالحالة بجمسات العالج الكيميائي 

خوفا من أن يرفضيا  صورتيا الجسدية و فقدان أنوثتيا  و كذاالكيميائي تخوفا من تغير 

 .زوجيا

و       تقبمنيش كي نفقد صدري " لكن بفضل دعميتصرح الحالة و تقول " كنت خايفا راجمي ما 

دي " كون كنت و مساندتو واصمت العالج و أن المبحوثة لم تدرك ألم و مرارة الواقع الجس

 حسب نوصل كيماىاكا مندريش العممية و مندريش الشيمي ".
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كانت الحالة تعاني من قمق و توتر و خوف شديد عمى أوالدىا . و كانت المبحوثة سريعة 

تحدث عن ما تاالنفعال دائما في مزاج حزين و مكتئب و ضيق و قمق دائما تبكي خاصة عند

تغيير األفكار السمبية و إستطاعت ناع الحالة تاق ضغوطات التي مرت بيا . و لكن بعدال

بأمورىا " الزم عميا  ياتقبل و تفكير في مستقبميا و تحقيق أىدافيا و التزامالحاولت  ياسموكات

 وبفضل إىتمام الزوج نخمم في مستقبل جديد و في مستقبل والدي ونواجو مشاكل و منفشمش " 

عميا نخمم كي نحل كان الزم " ت نوع من تحدي الجديد . و حققجسدي الواقع البيا تقبمت 

 مشكل و نواجو و ما نتيربش و نخميو يزيد " .ال

 :تحميل المقابالت  5 -1-1

توصمت الباحثة من خالل تحميل المقابالت و مالحظة العيادية تبين ان الحالة كانت تعاني من 

طان الثدي و ذلك تأثرت بخبر اصابتيا بمرض سر ،صدمة كبيرة نتيجة إلصابتيا بسرطان 

بظيور رد فعل انفعالي المتمثل في صراخ و البكاء الحالة تحاول الكبت و ىذا تفادييا القمق 

نفسية منيا في البداية عدة اضطرابات  عانتحيث كان يداىا ترجفان من شدة التوثر و القمق و 

كانت  كتئاب و ىذا راجع الى ضغوطات التياالاألرق اضطراب األكل و مشاعر النقص و 

من تدني في تقدير الذات أفكار سمبية تجاه نفسيا و تجاه مرضيا من لدييا  لما كانتعيشيا و 

من حاولت المبحوثة التغيير و تقبميا لممرض ناعيا تلكن بعد اقنقص و الدونية ،بالو الشعور 

نوع من الصعوبات في المستقبل فحققت و مقاومة و مواجية و االعقالنية سمبية الأفكار 
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فيذا الجديد و كذا اإلتمسك بالحياة ألجل أوالدىا و محبييا جسدي التباط بالواقع اإلر ستقاللية و الا

ىتمام من بالرعاية واإل في حد ذاتو ىدف تحيا و ترتبط بالحياة لتحقيقو خاصة و أنيا محاطة

 . اتحكم في أمورىمماا ما زادىا ارادة و طرف زوجيا الذي جعميا تتقبل صورة جسدىا 

 نتائج مقياس إستراتيجيات المواجهة 1-1-6

 لمحالة الثانية نتائج مقياس إستراتيجيات المواجهة( 69رقم ) جدول

 االستراتيجيات المركزة  األستراتيجيات

 حول المشكل

 المجموع االستراتيجيات المركزة حول االنفعال 

حل 

 المشكل

الدعم 

 اإلجتماعي

إستراتيجيات 

 التجنب

إعادة التقييم 

 بياإليجا

التأنيب 

 الذاتي

24 5 26 20 15  

 100 61 39 مجموع كمي

 61بدرجة )  لاتضح من خالل الجدول أن الحالة استعممت االستراتيجيات المركزة عمى االنفعا 

 (. 39( أكثر من استعمال االستراتيجيات المركزة عمى المشكل بدرجة ) 

( ثم جاءت  26األولى بدرجة )  حيث جاء استعماليا الستراتيجيات التجنب في المرتبة

( ثم استراتيجيات دعم االجتماعي و استراتيجيات  20استراتيجيات التقييم االيجابي بدرجة ) 

 ( . 15التأنيب الذاتي بنفس الدرجة ) 
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 لمحالة الثانية نتائج مقياس الصالبة النفسية 1-1-7

 ( يبين نتائج مقياس الصالبة النفسية10جدول رقم )     

 المجموع الكمي التحدي التحكم االلتزام  أبعاد

 39 31 38 108 

مستوى الصالبة 

 النفسية
 مرتفع مرتفع متوسط مرتفع

 

ارتفاع مستوى الصالبة النفسية عند الحالة الثانية و ذلك ( 10رقم )يتضح من خالل الجدول 

ى درجة ( فيي أعم 144 - 97( ، حيث تنحصر بين الدرجة )  108بحصوليا عمى الدرجة ) 

( درجة ثم يأتي بعد  38يمكن الحصول عمييا في االختبار أين كانت درجة بعد التحدي ب ) 

( درجة لبعد التحكم حيث تنحصر درجات األبعاد  31( . و في األخير )  39االلتزام بدرجة  ) 

 الثالثة

 ( كأعمى درجة ليا . 48 - 33)  

 :عرض الحالة الثالثة  3- 1

 :لية البيانات األو  1-3-1

 ج . د :االسم 
  24 :السن 
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 أنثى :الجنس 
 الرتبة الرابعة  :الرتبة بين االخوة 
 :المستوى التعميمي 

 متوسط :قتصادي المستوى اإل
 مطمقة  :الحالة اإلجتماعية

 تجارة  :مينة األب 
 أشير  6 :مدة اإلصابة بالمرض 

 :سير المقابالت  1-3-1

 لمقابالت مع الحالة الثالثة التي تم إجرائيا بالمستشفى .في الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير ا

 ( يمثل سير المقابالت مع الحالة الثالثة11جدول رقم ) 

 هدفها مدتها تاريخها المقابمة

 كسب ثقة المريض و جمع البيانات األولية  11:30/  11:00 04/04/2019 1

 ب العالئقيتاريخ مرضي لمحالة والجان  11:00/  10:30 06/04/2019 1

 معاش النفسي لمحالة  12:30/  12:00 08/04/2019 3

 جمع المعمومات التي تحمميا عن مرضيا  12:20/  11:30 10/04/2019 4

 تطبيق مقياس الصالبة النفسية  11:00/  10:30 15/04/2019 5

 تطبيق مقياس استراتيجيات المواجية  11:30/  11:00 16/04/2019 6
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 :وجيا الحالة سيمول 3 -1-3

 ذات قامة متوسطة ، ذات بشرة بيضاء عيناىا سوداء. :( البنية و المظير 1

  :( العرض و التعبير 2

 كالم واضح لغة سميمة  :المغة  2-1

 سريعة االنفعال :االنفعال  2-2

 تناسق في األفكار  :األفكار  2-3

  :( سموكات الغريزية 3

 قميمة األكل  :الشيية  3-1

 تعاني من أرق و النيوض باكرا و التفكير كثيرا قبل النوم  : النوم 3-2

 سريعة البكاء خصوصا عند تحدث عن ماضييا  :المزاج  3-3

 :عرض الحالة  1-3-4

المرتبة الرابعة بين  تأتي في سنة الساكنة بمستغانم  24البالغة من العمر  (د)ج.الحالة 

االقتصادية ، وضعيتيا مطمقة ثانية متوسط،ذات مستوى دراسي  ،كانة غبنة مرغوب بيا،االخوة

 ب جد متدىورة .األعالقتيا مع أسرتيا جيدة لكن مع ،متوسطة 

ىو الذي  ياأبسنة  بسبب  17مجبرة بعمر ألنيا تزوجت  عاشت الحالة مراىقة جد صعبة 

          مشاكل بالحالة  مرتزواج بابن عميا و ىي غير راضية بيذا الشخص . الأجبرىا عمى 
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ليذا عاشت حياة  الطالق،من  ميددة من قبل واليا الذي حذرىاو ضغوطات من أىل زوجيا 

 مؤلمة " خفت من بابا و صبرت معاىم لكن وصمت الى درجة لي ما قدرتش نتحمل و طمقت ".

المبحوثة لم تكن تعاني من أي مرض و لكن بعد فترة من طالق أصيبت بمرض سرطان في 

مطبيب و توجيت لكتمة صغيرة في ثدييا بالصدفة و أخبرت أميا  ثدي األيمن حيث أنيا كشفت

تحاليل الى حين تمقت خبر مرضيا من الطبيب بأنيا الفحوصات و البعدىا قامت بمجموعة من 

مصابة بسرطان الثدي في تمك المحظة أحست الحالة بشعور غريب ال يوصف و ذىبت الى 

فيا سرطان وقفت و حسيت حاجة طمعتمي من " كي خبرني طبيب بمي أنا  قائمةالبيت و تصرح 

و رحت نفطر مع  رجمي حتى راسي بصح في ىديك الدقيقة شكرت ربي و قمت الحمد هلل

 عائمتي

لم تشعر بالخوف من العممية  15/10/2018قامت المبحوثة بعممية استئصال الثدي يوم  ." 

بعد فترة بدأت بالعالج بقدر خوفيا من ترك أميا التي تعبت معيا بعد إجراء العممية ،و 

 .يوم 21الكيميائي حيث كانت تقوم بستة جمسات كل 

 تحميل المقابمة 1-3-5

توصمت الباحثة من خالل تحميل المقابالت أن المبحوثة واجيت المرض وما زالت        

التعويض المتمثمة في تواصل العالج لدييا تقبل في تغيير مظيرىا و كما استخدمت آلية دفاع 
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         استخدمت في مكان شعرىا بيرك و أن سبب إصابتيا بمرض سرطان ناتج عن صعوبات ألنيا

 و ضغوطات و ظروف صعبة التي عاشتيا .

 تعاني منو ىو بسبب مشاكل التي عاشتيا مع أىل الزوج . الذيالحالة متأكدة بأن المرض 

و رضيت بما كتب اهلل  وبعد اجراء العممية لم تتفاجئ من استئصال الثدي بل بالعكس ابتسمت

             ليا . و حسب قوليا "المرض راني راضية بو ربي لي عطيولي الزم عمينا نتحمل و نتقبمو " 

و لدييا نوع من التحدي و المواجية كما أنيا تتعايش مع المرض و ،عانت الحالة كثيرا في فترة 

   لعالج الكيميائي كبياض البشرة عالجيا . حيث كانت تشعر بألم و بدأت تظير عمييا عالمات ا

و تساقط الشعر و تصرح الحالة و تقول " حاجة وحيدة لي نضريت منيا تاع الصح ىو الشيميو 

كنت نرجع بيضة كي ورقة " و أنيا كمما تحدتث عن ىذا الموضوع بالتحديد تقوم بالنظر الى 

ت و لم تنزعج من األرض و تصمت مدة و يظير عمى وجييا نوع من االرتباك لكنيا تحمم

األعراض و اآلثار الجانبية التي تظير عمييا و لم تسبب ليا أي قمق أو خوف بل بالعكس 

تصرفت مع الوضع و تحدت المرض كأي مرض عادي . فعندما كان يتساقط شعرىا كانت 

و مقاومة  تذىب الى حمام و تجمعو بنفسيا في حاوية بالستيكية و ترميو كما أنيا لديو قدرة 

 كل ىذا لم يجعميا تشعر بالقمق أو توتر.تبعات المعالجة الكميائية  لكل

كما أنيا كانت ترتدي في مكان شعرىا شعر مستعار " كنت كي نخرج ندير بيريك و نتمشى 

وىذا حفاظا و حماية ليا من كل الم و معاناة نفسية نتيجة لمتغير الحادث عمى مستوى عادي " 
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حة التي تظير بيا خاصة تساقط الشعر كغالف نفسي مظيرىا الخارجي و الصورة القبي

لشخصيتيا حتى تحقق ذلك الرضاء بداخميا و كذا تحقيقا لحاجتيا النفسية التي يستمزم ظيورىا 

 بالصورة الطبيعية لممرأة.

سنة في  24و فقدان جزء من أنوثتيا و ىي في عمر  لممعنية جسديالمرارة الواقع من رغم فالب 

 مساندة النفسية من فريق الطبي.الرعاية و البفضل كان  المرض وتقبمت  مرحمة جد حساسة 

كما لدييا القدرة و شجاعة في النظر الى مرآة و لدييا نوع من االلتزام في مواجية صعوبات 

 التي مرت بيا و ما زالت تتحدى المرض الذي تعاني منو .

  نتائج مقياس إستراتيجيات المواجهة 1-3-6

 لمحالة الثالثة نتائج مقياس إستراتيجيات المواجية(  12)رقم جدول 

 االستراتيجيات المركزة  إلستراتيجيات

 حول المشكل

 المجموع االستراتيجيات المركزة حول االنفعال 

حل 

 المشكل

الدعم 

 اإلجتماعي

إستراتيجيات 

 التجنب

إعادة التقييم 

 اإليجابي

التأنيب 

 الذاتي

 

24 17 22 13 16  

 92 51 41 مجموع كمي
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بأن الحالة استعممت استراتيجيات مركزة حول االنفعال  (12رقم ) تضح من خالل الجدولا

 ( . 41( أكثر من استعمال الدرجات المركزة حول المشكل بدرجة )  51بدرجة ) 

 ( ثم استراتيجيات التجنب بدرجة  24حيث جاء استعماليا الستراتيجيات حل المشكل بدرجة ) 

 ( ثم استراتيجية التأنيب الذاتي بدرجة  17اتيجيات دعم االجتماعي بدرجة ) ( ثم استر  22) 

 ( . 13( و في األخير استراتيجيات التقييم االيجابي بدرجة )  13) 

 نتائج مقياس الصالبة النفسية 1-3-7

 الثالثة ( نتائج مقياس الصالبة النفسية لمحالة13) جدول رقم 

 المجموع الكمي التحدي التحكم االلتزام  أبعاد

 40 30 23 93 

مستوى الصالبة 

 النفسية
 متوسط متوسط متوسط مرتفع

 

( و التي تعبر عن  93بأن الحالة تحصمت عمى درجة ) ( 13رقم )يتضح من خالل الجدول 

( أين كانت درجة البعد  96 - 49وجود صالبة نفسية متوسطة حيث تنحصر بين الدرجات ) 

 23( درجة و في األخير )  30( درجة ثم يأتي بعد التحكم ب )  40االلتزام في المقدمة ) 

 (  32 - 17(درجة لبعد التحدي حيث تنحصر درجات األبعاد الثالثة بين ) 
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 عرض الحالة الرابعة : 1-4

 البيانات األولية : 1-4-1

 االسم : م . ر

 48السن : 

 الرتبة بين إخوتيا : السادسة

 الجنس : أنثى 

 وىران  مكان اإلقامة :

 المستوى التعميمي : السنة السادسة ابتدائي 

 الحالة االجتماعية : أرممة 

 المينة : غير عاممة 

 أشير  3مدة اإلصابة بالمرض : 

 سير المقابالت : 1-4-1

 . بالمركزفي الجدول التالي سنقوم بتوضيح سير المقابالت مع الحالة الرابعة التي تم إجرائيا 
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 ثل سير المقابالت مع الحالة الرابعة( يم 14جدول رقم )

 هدفها مدتها تاريخها المقابمة

 كسب ثقة المريض و جمع البيانات األولية  11:30/  11:00 05/04/2019 1

 تاريخ مرضي لمحالة والجانب العالئقي  09:30/  09:00 07/04/2019 1

 معاش النفسي لمحالة  10:00/  09:20 09/04/2019 3

 جمع المعمومات التي تحمميا عن مرضيا  11:30/  11:00 11/04/2019 4

 تطبيق مقياس الصالبة النفسية  11:30/  11:00 12/04/2019 5

 تطبيق مقياس استراتيجيات المواجية  12:30/  12:00 13/04/2019 6

 

 سيمولوجيا الحالة : 1-4-3

 نيتان و مظير مرتب .بشرة سمراء ، عيناىا ب ،( البنية و المظير : ذات قامة قصيرة 1

 ( العرض و التعبير : 2

 المغة : كالم واضح و لغة سميمة 2-1

 االنفعال : قميمة االنفعال . ىدوء . 2-2

 األفكار : تناسق في األفكار  2-3

 ( السموكات الغريزية : 3

 الشيية : ال تعاني من اضطراب في األكل  3-1
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 النوم : تعاني من أرق  3-2

 ة البكاء المزاج : سريع 3-3

 عرض الحالة : 1-4-4

المرتبة السادسة بين  تأتي فيبوالية وىران،أرممة،تسكن سنة  48البالغة من العمر  (ر)م.الحالة 

 اإلقتصادي ضعيف. ، كانت إبنة مرغوبة في العائمة ذات مستوى دراسي ابتدائي وضعيااالخوة 

في سن مبكرة لتمكث في البيت الحالة عاشت طفولة قاسية حيث أن والدىا حرميا من الدراسة 

سنة كالطبخ و الغسيل  12تحممت أعباء و مسؤولية المنزل في سن ،لمساعدة والدتيا المريضة 

" بابا ما خالنيش نكمل قرايتي خطرش ماما كانت مصرحة: و كانت تعتني باخوتيا الصغار 

 مريضة باش نعاونيا و نربي خوتي " 

راضية عنو ألن والدىا ىو الذي أجبرىا بيذا الزواج سنة و ىي غير  19تزوجت الحالة بعمر 

عانت حالة كثيرا مع أم زوجيا التي كانت تعامميا بقسوة و بعد شيور أصبحت الحالة حامل 

ما أثر فييا و دخمت الحالة فترة من و معاممة قاسية فقدت الحالة جنينيا و ىذا الضر لكن بسبب 

اكتئاب صرحت الحالة " لي عشتو مر و زدت فقدت ولدي دنيا ظممت عميا "  و بعد مدة 

عانت الحالة معو كثيرا و كانت مسؤولة  عرضو الى بتر الرجل فأصيب زوجيا بداء سكري مما 

وفى زوجيا . و بقيت " كنت أنا راجل و مرا في نفس الوقت كنت نخدم داخل و نزيد برا " و ت

 لوحدىا .
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 ضغوطات.الرفضت العودة الى بيت والدييا ىروبا من مشاكل و 

حمام لثدييا فجأة وجود كتمة غريبة في البعد مدة اكتشفت المبحوثة بنفسيا وىي تعمل تدليك في 

ثدي أيمن تدىورت صحة الحالة و بدأت تحس بأعراض كالدوخة و كثرة التعب فقررت اجراء 

ات حيث أجريت في البداية أشعة لمثدي بواسطة الموجات فوق صوتية و ظيرت بعض فحوص

كتمة عمى صورة و لم يستطيع الطبيب اخبارىا عن الموضوع حيث تمقت الخبر من الممرضة 

احساس و في تمك المحظة إنتابيا  10/01/2019ريخ صدمت الحالة كثيرا عند تمقييا الخبر بتا

كي عرفت فيا سرطان حسيت ببردة طمعتمي من رجميا حتى غريب و أجيشت بالبكاء " بألم 

 راسي و مقدرتش نتحمل و بديت نبكي " .

   تحميل المقابمة : 1-4-5

، نفسية  بأنيا تعاني من عدة مشكالتتوصمت الباحثة من خالل المقابالت مع الحالة       

حيث أنيا أحست  فبعد معرفتيا بالخبر انعكس ىذا األمر عمى حالتيا النفسية و الجسمية

كل و األبالخوف الشديد و الضيق و القمق و دخمت في حالة من االكتئاب و انقطعت عن 

موت و لكن عند سماعيا لنصيحة الطبيب بأنو خوفا من الالكالم و لم تكن تريد اجراء العممية 

م في "يمكنكي استئصال الثدي في البداية أحسن "و من ىنا قررت الحالة اجراء العممية و تحك

اتخاذ قرار " الزم عميا ندير العممية ىذا ىو الحل " و بعد اجراء العممية " حمدت ربي و قمت 

ربي لعطيولي المرض ما يقتمش زعاف ىو ليقتل " كان لدى المبحوثة احساس بشجاعة و قوة 
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التحمل و بعد فترة قامت بالعالج الكيميائي وجدت المبحوثة صعوبة في تقبل مظيرىا الخارجي 

" فقدت جزء ميم لي يبني مرأة " مما رافقيا الضيق و قمق و   ةكانت تتجنب النظر الى المرآ و

اضطراب النوم  " كنت كي جي ليل نبقى نخمم في صحتي و مستقبمي و نعاس يروحمي و 

مساندة نفسية من أي و لم تتمقى أي اىتمام جسدي اللم األنبقى نتقمب " الحالة لم تتحمل مرارة 

وأن  لجسدىا الجديدو رفض و عدم تقبميا شعورىا بالوحدة و اإلغتراب،  ا زادم شخص و ىذا

يروب تي كانت تعيشيا مستخدمة بذلك آلية الضغوطات الىو السبب اصابتيا بمرض سرطان 

" كي طاح شعري فقدت جمالي كدفاع نفسي و التجنب كمحاولة منيا لمتكيف مع الحياة الجديدة 

 الناس " و كان لدييا شعور بالوحدة خاصة بعد اصابتيا .    و أنوثتي و ما نحبش نمقى 

 نتائج مقياس إستراتيجيات المواجهة 6 -1-4

 نتائج مقياس إستراتيجيات المواجية لمحالة الرابعة (15)  جدول رقم 

 االستراتيجيات المركزة  األستراتيجيات

 حول المشكل

 المجموع االستراتيجيات المركزة حول االنفعال 

 حل 

 المشكل

الدعم 

 اإلجتماعي

إستراتيجيات 

 التجنب

إعادة التقييم 

 اإليجابي

التأنيب 

 الذاتي

 

18 8 14 16 9  

 65 39 26 مجموع كمي
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بأن الحالة استعممت استراتيجيات مركزة حول االنفعال  (15رقم )  اتضح من خالل الجدول

 ( . 26درجة ) ( أكثر من استعمال الدرجات المركزة حول المشكل ب 39بدرجة ) 

( ثم جاءت  18حيث جاء استعماليا الستراتيجيات حل المشكل في المرتبة األولى بدرجة ) 

( ثم إستراتيجية  14( ثم إستراتيجية التجنب بدرجة )  16إستراتيجية التقييم االيجابي بدرجة ) 

 ( 8 ( و في األخير إستراتيجية الدعم االجتماعي بدرجة ) 9التأنيب الذاتي بدرجة ) 

 نتائج مقياس الصالبة النفسية 1-4-7

 نتائج مقياس الصالبة النفسية لمحالة الرابعة ( 16رقم )   جدول

 المجموع الكمي التحدي التحكم االلتزام  أبعاد

 78 30 23 25 المجموع

مستوى الصالبة 

 النفسية
 متوسط متوسط متوسط متوسط

 

( و التي تعبر عن  78صمت عمى درجة ) بأن الحالة تح ( 16رقم ) يتضح من خالل الجدول

( أين كانت درجة البعد  96 - 49وجود صالبة نفسية متوسطة حيث تنحصر بين الدرجات ) 

( درجة و في األخير بعد  25( درجة ثم يأتي بعد االلتزام ب )  30التحدي في المقدمة ب ) 

 ( . 32 - 17( درجة حيث تنحصر درجات األبعاد الثالثة بين )  23التحكم ب ) 
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 نتائج الفرضيات  عرض-1

 عامةنتائج الفرضية  1-1

تؤثر الصالبة النفسية في استعمال المرأة المصابة بسرطان تنص الفرضية عمى ما يمي: " 

 الثدي ال ستراتيجيات المواجية.

 ( جدول نتائج الصالبة النفسية و إستراتييجيات المواجهة لمحاالت األربعة17)جدول رقم  

 مستوى الصالبة النفسية ستراتيجيات المواجيةدرجات ا

المركزةعمى  الحاالت

 المشكل

المركزة عمى 

 االنفعال

مجموع 

 الكمي
 المجموع التحدي التحكم االلتزام

 109 38 37 34 82 37 45 األولى

 108 38 31 39 100 61 39 الثانية

 93 23 30 40 92 51 41 الثالثة

 78 30 23 25 65 39 26 الرابعة

     

( بأن الحالة األولى ذات مستوى عالي 17 لنتائج الموضحة في الجدول رقم )تبين ا      

( كان استعماليا لالستراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل  109لمصالبة النفسية بدرجة ) 

( بينما يقع الستعمال استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال  45بدرجة أكبر قدر ب ) 

( لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي . و بمستوى أقل ارتفاع  4،  3،  2)    لمحاالت 



 عرض و تحميل النتائج و مناقشة الفرضيات                                        السادس الفصل  

 

113 

 

(  78،  93( وىو المستوى المتوسط الذي قدر بدرجة )  4،  3لمصالبة النفسية لمحالتين ) 

عمى التوالي بخالف الحالة الثانية التي كان استعماليا الستراتيجيات المواجية المركزة عمى 

 (  108( مقابل مستوى عالي من الصالبة النفسية المقدر بدرجة ) 39رجة أقل ب ) المشكل بد

  األولىالجزئية نتائج الفرضية   1- 1

 ( لمستوى الصالبة النفسية لمحاالت األربعة 18رقم )جدول 

 مستوى الصالبة المجموع درجة الصالبة النفسية  الحاالت

 التحدي التحكم االلتزام

 مرتفعة 109 38 37 34 ى الحالة األول

 مرتفعة 108 38 31 39 الحالة الثانية 

 متوسطة  93 23 30 40 الحالة الثالثة 

 متوسطة 78 30 23 25 الحالة الرابعة

                                                    

ود صالبة و التي تعبر عن وج 109( بأن الحالة األولى ذات الدرجة 18يوضح الجدول رقم )

و ىي درجة  108نفسية مرتفعة. ونفس الشيء بالنسبة  لمحالة الثانية التي تحصمت عمى 

و التي تعبر عن وجود صالبة نفسية  93مرتفعة أما الحالة الثالثة التي تحصمت عل درجة 

 التي تدل عمى وجود صالبة نفسية متوسطة . 78متوسطة كما عرفت الحالة الرابعة الدرجة 
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 ل نتائج الفرضية الجزئية الثانيةجدو 1-3

المرأة المصابة بسرطان الثدي استراتيجيات المواجية المركزة عمى  عمى أن تنص تستعملالتي 

 االنفعال أكثر من استراتيجيات المركزة عمى المشكل .

 األربعةحاالت ماستراتيجيات المواجية ل (19)  جدول رقم  -

 الحاالت          

 االستراتيجيات

 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الة الح

 39 45 استراتيجيات المركزة عمى المشكل
 

41 
 

26 
 

  االستراتيجيات المركزة عمى االنفعال 
37 

 
61 

 
51 

 
39 

 65 92 100 82 المجموع

 

( بأن الحاالت استعممن  إستراتيجيات 19تائج الموضحة في الجدول رقم )يتضح من خالل الن

كن ارتفع استعمالين لالستراتيجيات المركزة عمى االنفعال بدرجة أكبر منيا المواجية بنوعييا،ل

 لالستراتيجيات المركزة عمى المشكل .

" درجة و الحالة  51" درجة ، و الحالة الثالثة ب "  61فقدر استعمال الحالة الثانية ب " 

ستراتيجيات المركزة " درجة بخالف الحالة األولى التي بمغ استعماليا ليذه ا 39الرابعة ب " 

" ، في حين استعممت بدرجة أكبر استراتيجيات المواجية المركزة  37عمى االنفعال بدرجة " 

 " درجة 45عمى المشكل و التي قدرت ب " 
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 مناقشة الفرضيات و تفسيرها -3

 مناقشة و تفسير نتائج الفرضية العامة : 1 - 3

و تتغير استراتيجيات المواجية التي تنص الفرضية عمى أنتنص الفرضية عمى ما يمي: " 

 "تستعمميا المرأة مصابة بسرطان الثدي تبعا لمستوى الصالبة النفسية التي تتمتع بيا .

" تؤثر الصالبة الفرضية التي تنص  :  نجدلمقاييس و نتائج المقابالت ابناء عمى نتائج    

لم تحقق عند يات المواجية" النفسية في استعمال المرأة المصابة بسرطان الثدي ال ستراتيج

 الحالتين الثالثة و الرابعة .

تبين أنو تحققت الفرضية جزئيا و ىذا يعني كمما ارتفعت مستوى الصالبة النفسية كمما و 

استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل و التي مت المرأة المصابة بسرطان الثدي استعم

 Kobasaما يتطابق مع دراسة التي قامت بيا كوبازا  و ىذا،تعتبر استراتيجيات فعالة و نشطة 

أن األشخاص ذوي الصالبة النفسية المرتفعة يكونون أكثر قدرة عمى االستفادة من أساليب 

مواجيتيم لمضغوط بحيث تفيدىم في خفض تيديد األحداث الضاغطة من خالل رؤيتيا من 

 76 :2009ول المناسبة ليا ) عودة ،منظور واسع و تحميميا الى مركباتيا الجزئية و وضع الحم

"التي أثبتت ارتباط الصالبة  Sharon Kay Jud Kins،1661( .و كذلك تتوافق مع دراسة  " 

النفسية العالية في بعدي االلتزام و التحكم بمستويات منخفضة من الضغط و باستراتيجيات 
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فسية المنخفضة بمستويات مواجية متمركزة حول المشكمة و العكس من ذلك ارتباط الصالبة الن

 عالية من الضغط و باستخدام االستراتيجيات المتمركزة حول االنفعال .

و الحظنا أيضا أنو كمما قل مستوى الصالبة النفسية نحو المتوسط كمما استعممت المرأة 

 ستراتيجيات المركزة عمى االنفعال .االالمصابة بسرطان الثدي استراتيجيات أقل فعالية و ىي 

استراتيجيات المواجية لدى المرأة تتأثر مفادىا  نتيجةالى الحالية قد توصمت نتائج الدراسة و 

مستوى الصالبة النفسية . و يظير بالنسبة لمحالة األولى من خالل بمصابة بسرطان الثدي 

ارتفاع درجات الصالبة النفسية و درجات استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل و ىذا 

ىتمام و الدعم من طرف زوجيا في متابعة االمساندة و الى أن الحالة كانت تتمقى يعود ال

األفكارالسمبية. و ىذا إبعادو التغمب عمى المرض و ا ما ساعدىا عمى مقاومة العالج و ىذ

مصابة بسرطان الالحالة النفسية لدى التي بينت أن (  32 :2011يتوافق مع دراسة ) أمال ،

ضة ألخرى األمر الذي ينعكس عمى فاعمية العالج الدوائي و مستوى الثدي تختمف من مري

مزوج ف ،العالج النفسي فقد يأخد الدعم االجتماعي المقدم من اآلخرين و تحديدا أفراد األسرة 

المريضة دورا حاسما في عممية العالج فالوقوف الى جانبيا و توفير جميع االحتياطات التي 

و األمر الذي ينعكس بشكل ايجابي في الحالة النفسية لممصابة  تكفل ليا أفضل ظروف العالج

،  كما قدمت" كوباسا" عدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعل الصالبة النفسية تخفف من  "

حدة الضغوط التي تواجو الفرد و يمكن فيم تمك العالقة من خالل فحص أثر الضغوط عمى 
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عمى  أن األحداث الضاغطة تقوم" كوباسا " الفرد و في ىذا الخصوص يرى كل من " مادي" و

سمسمة من االرجاع تؤدي الى استثارة الجياز العصبي الذاتي و الضغط المزمن يؤدي فيما بعد 

الى االرىاق و ما يصاحبو من أمراض جسدية و اضطرابات نفسية و ىنا يأتي دور الصالبة 

رىاق و يتم ذلك من خالل تنتيي باإل و النفسية في تعديل العممية الدائرية و التي تبدأ بالضغط

 طرق متعددة فالصالبة النفسية :

 تعدل من ادراك األحداث و تجعميا تبدو أقل وطأة . -

 تؤدي الى أساليب مواجية  النشطة  أو تنقمو من حال الى حال . -

 تؤثر في أسموب المواجية بطريقة غير مباشرة من خالل تأثيرىا عمى الدعم االجتماعي .

ود الى التغيير في الممارسات الصحية مثل اتباع نظام غذائي صحي و ممارسة الرياضة    تق -

-236: 2002و ىذا بالطبع يقمل من االصابة باألمراض الجسمية ) حمادة و عبد المطيف ،

237.) 

أما الحالة الثانية كان مستوى درجات صالبة النفسية لدييا مرتفع و استراتيجيات المواجية مركزة 

ى االنفعال و ىنا لم تحقق الفرضية العامة و يفسر ىذا األمر بأن ىناك تدخل لعوامل أخرى  عم

كالصراعات األسرية التي عاشتيا خاصة عالقتيا مع أىل زوجيا .كما تعتبر العوامل 

ان أو بعده ، االقتصادية سببا ميما في توليد الضغط و المعاناة النفسية سواء قبل ظيور السرط
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 أبدت مقاومة كبيرة ىذا ما تبين لنا من خالل نتائج المقابالت  الة في نياية المقابمةكما أن الح

 ظروف القاسية التي عاشتيا و لم تستطع التحكم فييا .الو ىذا ناتج عن 

      لدييما متوسط بالنسبة لمحالتين الثالثة و الرابعة كان مستوى درجات الصالبة النفسية  اأم

نفعال بدرجة أكبر من المشكل بسبب ما مركزة حول االليما كانت جية و استراتيجيات الموا

 و ظروف قاسية التي كان كالىما يعيشانيا في الماضي . من مضايقات  تعرضت لو 

مشاكل التي كانت كذا و ت أسرية خاصة عالقتيا مع والدىا،كما أن لمحالة الثالثة صراعا

في سن مراىقة ، كما  مرت بيامشاكل التي ضغوطات و الباإلضافة لمتعيشيا مع أىل زوجيا 

يعود ذلك لفقدان األمل و عدم ثقتيا إذ أن الحالة أبدت مقاومة كبيرة من خالل المقابالت 

 .اشتيا و التي لم تستطيع تخطيياباآلخر و ىذا ناتج عن الظروف القاسية التي ع

استراتيجية المواجية مركزة متوسط و  ليا فالبنسبة لمحالة الرابعة كان مستوى الصالبة النفسية

عمى االنفعال و ىذا راجع الى أن الحالة عاشت صدمات نفسية متكررة و التي أثرت عمى 

حالتيا النفسية و ظروف قاسية التي كانت تعيشيا مما أدى بيا شعور بالقمق و اكتئاب و شعور 

مركزة عمى االنفعال و بالنقص و الوحدة و ىذا ما أدى بيا الى استخدام استراتيجية المواجية ال

( أنو منذ 1972" الشمان " )  ايؤكد عميي لنتيجة التيعدم قدرة عمى المقاومة و التحدي و ىي ا

القرنين الماضيين أثبتت المالحظات األولية التي أجريت عمى مرضى السرطان ، أن ىؤالء 
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دان العمل في المرضى كانت لدييم استجابات انفعالية سمبية و اكتئاب و حزن و يأس أو فق

 الفترة التي تسبق المرض .

( منذ أكثر من قرن أن الشعور بالقمق و خيبة األمل يزداد بزيادة 1870أشار " باجيت " ) كما

( بدراستو التي أجراىا عمى مرضى 1893انتشار الورم السرطاني في الجسم و تبعو " سنو " )

ليمة من اكتئاب الحزن و فقدان األمل السرطان الثدي و تبين لو أن معايشتو ىؤالء من أحداث أ

 و بالتالي الى اصابتيم بالمرض .

 مناقشة و تفسير الفرضية الجزئية األولى : 3-1

 تنص " نتوقع وجود صالبة نفسية ذو مستوى منخفض لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي ."

سية لحاالت الدراسة أنو اختمفت مستويات الصالبة النف تبين من خالل نتائج الدراسة الحالية 

" و ىذا  108"  و  "  109بالتعادل أي حالتين ذو مستوى عالي من الصالبة و التي قدر ب " 

( "  أن المتغيرات النفسية و البيئية المرتبطة  Lambert, 2003, 23يتوافق مع دراسة ) 

لمضغط  سالمة النفسية تجعل األشخاص يحتفظون بصحتيم الجسمية و النفسية رغم تعرضيمالب

و الشدة التي تجعل الفرد يقيم الضغوط تقيما واقعيا و تجعمو أكثر نجاحا و فاعمية في مواجيتيا 

ما يعرف بالصالبة النفسية أو يسمى أحيانا بالمقاومة النفسية أو  ة. ومن ىذه العوامل اإليجابي

 المرونة النفسية عند تمقي الصدمات " . 

 " و درجة 98ن الثالثة و الرابعة متوسط حيث قدر بدرجة " و بينما كان مستوى الصالبة لمحالتي
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و كذا فقدانيما لممساندة عايشتيا قاسية التي الظروف الىذا راجع الى  " عمى التوالي و 78"  

ىدفت الى التعرف عمى أثر ( و التي 1997ىذا ما اكدتو دراسة مخيمر ).النفسية و اإلجتماعية

تماعية كمتغير من متغيرات المقاومة و الوقاية من آثار الصالبة النفسية و المساندة االج

 األحداث الضاغطة خاصة االكتئاب .

و قد طبقت عمى عينة من طمبة الفرقتين الثالثة و الرابعة لكميات اآلداب و العموم و التربية 

 ( طالبة . 96( طالبا و االناث )  75بجامعة الزقازيق ، و بمغ عدد الذكور ) 

ئج الى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات الذكور و االناث في و أشارت النتا

الصالبة النفسية و المساندة االجتماعية و الضغوط فكانت لصالح ذكور في الصالبة النفسية و 

ادراك الضغوط و لصالح االناث في مساندة االجتماعية أما االكتئاب فال توجد فروق بين 

و التي   (2001)(،كما أكدت دراسة عشماوي1997عماد ، ) محمد أحمد مخيمر الجنسين 

حيث ىدفت الى معرفة مثيرات المشقة و االصابة بسرطان الثدي مقارنة باألصحاء و عالقتيا 

ببعض المتغيرات االيجابية في الشخصية وجدت ان مريضات سرطان الثدي أقل تحمل لممشقة 

المساندة االجتماعية و أقل صالبة نفسية  و انخفاضا لمفيوم الذات و أقل قدرة عمى التكيف و

من غير المصابات كما كانت العالقة سالبة بين السمات االيجابية لمشخصية و قدرتين عمى 

 ( . 8:  2013/2014جابية لدى األصحاء " ) الرواشدة ،تحمل المشقة بينما كانت العالقة اي
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انب النفسي و من أمثمة ىذه و توجد دراسات أخرى تناولت موضوع السرطان و عالقتو بالج

حيث  2014( سنة    Otten et alالدراسات تمك التي أجراىا الباحثون اوتين و آخرون ) 

اختبروا العالقة االرتباطية بين السرطان و األمل لدى المرضى و ىي بعنوان " العالقة بين 

بالسرطان و قد ( مريض  255األمل و األلم لدى عينة من مرضى األورام حيث يبمغ عددىا ) 

طبق الباحثون مقياس األمل و مقياس األلم و استبانة الجودة الحياتية و قد توصمت نتائج 

الدراسة الى وجود فروق بين مرضى سرطان الثدي الذين تمقو عالجا نفسيا و قد أكدت الدراسة 

كان ىناك عمى أن األمل يكون أكثر األثار النفسية و االجتماعية ذات الصمة باأللم . فكمما 

 (  139: 2014أمل كمما ساعد عمى انخفاض األلم أو تحممو ) البكوش، 
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تستعمل المرأة المصابة بسرطان الثدي استراتيجيات المواجية المركزة عمى  الفرضية  تنص

 االنفعال أكثر من استراتيجيات المركزة عمى المشكل .

أن أغمبية الحاالت اعتمدن عمى استراتيجيات المواجية  تائج الدراسة الحالية إلىتوصمت ن

عالة في التغمب بنجاح عمى التي تعتبر إستراتيجيات سمبية و غير فالمركزة عمى االنفعال 

الظروف القاسية التي ضغوطات و المتكررة و النفسية الىذا ناتج عن الصدمات الصعاب و 

. فقط يركزن عمى انفعال أكثر من المشكلقص و الدونية، مما جعمين و الشعور بالن عايشنيا

و ىذا   حالة واحدة كان استعماليا الستراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكل بشكل أكبر
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يتطابق مع دراسة " واطسون الذي يرى أن حل المشكل ) موقف ضاغط ( يكمن في أن الجسم 

يرات الناجمة عن مصدر الضاغط أو التأثير عمى المعرض لفعل معين يميل لتعديل التأث

 Nobert Slimany) الموضوع الذي أنتجو أو يتكيف و ىو يغير من نفسو أي انفعاالتو

،2003: 37  ) 

 التحكم في الوضعية يكون فعاال حسب كما جاءت العديد من الدراسات التي تبين بأن  

Laboret  (1979إذا ترتب عنو القميل من االضطراب  ) ات البيولوجية و الفيزيولوجية و

السموكية، إذ تكون إستراتيجية المواجية فعالة إذا سمحت لمفرد بالتحكم أو خفض االعتداء 

و  Folkman،  (1984  )Lazarus et Folkman( 1986عمى راحتو الجسمية حسب )

Rivolice (1989-1991 و )Dimatte(.1986 ،)Folkman et al (1994 ،)

(Schweitzer . Dantzer. ). 

بينت دراسة سميث إذ  األزمة االنفعالية في تسيير نالحظ فعالية التعامل مع الضغط النفسي  

( عمى المرضى الذين يوظفون استراتيجيات المواجية النشطة ، و الذين ينتظرون إجراء 1988)

لعممية ، عممية جراحية أنيم اقل حصرا بعد العممية ، كما انو تحدث ليم مضاعفات اقل بعد ا

مقارنة باألفراد الذين يستعممون استراتيجيات موجية سمبية )سموك استسالمي ، كف ( ومن 

أن خطورة   Solomen سولومونMikolincer (1989 ) ميكوالنسجانب آخر الحظ 
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االضطرابات ترتبط بما يعد الصدمة ايجابيا باستراتيجيات مواجية مركزة عن انفعال ومن ىنا 

يات المواجية النشطة أكثر فعالية من استراتجيات المواجية المركزة عمى ينصح أن استراتج

 (Paulhan I , Bourgeois , 1998.p 56 .)االنفعال

كما ترتبط الفعالية بخصوصيات الوضعية كمدة إذ يكون التجنب أكثر فعالية في المدة        

طة عمي المدى الطويل أيام بعد الحدث الضاغط( وتكون اإلستراتيجية نش 3-0القصيرة )من

( 1991)ماركس وشولتز )ابتداء من أسبوعين  بعد الحدث الضاغط كما تحدد بالتحكم فيذكر 

أن االستراتيجيات النشيطة تكون مالئمة عندما يكون التحكم في الوضعية ممكنا)مرشدي 

،إلى   Holmes  ،et Stevensom  ،Boum et al( 1990ويشير، كل ) (2008الشريف ،

واجية االنفعالية تخفض من الضغط في الوضعيات غير المتحكمة فييا لكنيا غير مالئمة إن الم

 في الوضعيات المتحكم فييا

  مستقمة عن الخصائص الشخصية اإلدراكية إستراتيجية فعالة في حد ذاتيا  إذا ليست ىناك 

 .امل الضاغطةو و المعرفية لمفرد باإلضافة إلى خصوصيات الع

تحققت الفرضية و بأن تستعمل المرأة المصابة بسرطان الثدي  لدراسةنتائج امن خالل  

 استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال أكثر من استراتيجيات المركزة عمى المشكل .
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 خالصة الفصل

     لقد تم عرض في الفص السادس تحميال لممقابالت العيادية التي أجريت مع الحاالت األربعة  

المتوصل إلييا من خالل تطبيق مقياس الصالبة النفسية و مقياس إستراتيجيات و النتائج 

 المواجية ، و في األخير تم تفسير  و مناقشة  كل فرضية و ربطيا بالدراسات السابقة . 

 اإلستنتاج العام 

ر نستنتج من خالل دراسة الحالة التي قمنا بيا مع الحاالت األربعة بأن الصالبة النفسية تؤث    

في استراتيجيات المواجية عند المرأة المصابة بسرطان الثدي . و ىذا ما تأكد مع فرضية العامة 

لمحالتين  ةوجود درجات مرتفعة لصالبة النفسية بالنسبة لمحالة األولى و الثانية و أما بالنسب

 الثالثة و الرابعة  فيما ذات مستوى متوسط .

أن الحاالت الثانية و الثالثة و الرابعة استخدمت  و أما بالنسبة الستراتيجيات المواجية 

استراتيجيات المواجية المركزة عمى االنفعال ما عدا الحالة األولى التي استخدمت إستراتيجية 

 المواجية المركزة عمى مشكل .

 كما استنتجنا أن لمصالبة النفسية دور فعال في التخفيف من التوثر و المعاناة و األلم .

 الخاتمة

من خالل ما تم عرضو و التوصل إليو من نتائج حول معرفة تأثير الصالبة النفسية في        

إستراتيجية المواجية عند المرأة المصابة بسرطان الثدي . فإننا نمخص إلى أن أىم ما تبنى 



 عرض و تحميل النتائج و مناقشة الفرضيات                                        السادس الفصل  

 

125 

 

عمييا حياة المصابة بسرطان الثدي ىي المحافظة عمى األداء و التوازن النفسي و ىذا من 

عوامل التي تعمل كمصدر يخفف من أثر الضغوط و منيا الدعم االجتماعي و خالل عدة 

التحكم في االنفعاالت و السيطرة إضافة إلى ضرورة التزام المصابة بمسؤوليتيا قدر المستطاع 

و إلى قوة الشخصية أو قوة األنا و تقدير الذات و الكفاءة الذاتية ، التفاؤل التحكم في سموك 

التركيز عمى المشكل و كل ىذه العوامل تعمل كميا مع بعض حسب إمكانيات  العناية بالذات ،

الشخص عمى تحمل و مواجية الضغوطات و المشاكل لتكوين الصالبة النفسية و إضافة إلى 

 االىتمام بالثقافة الصحية و النفسية في كل ما يتعمق بمرض السرطان لموقاية منو . 

 

 

 

 



 خالصة :

نستنتج من خالل دراسة الحالة التي قمنا بها مع الحاالت األربعة بأن الصالبة النفسية     

تؤثر في استراتيجيات المواجهة عند المرأة المصابة بسرطان الثدي . و هذا ما تأكد مع 

أما فرضية العامة وجود درجات مرتفعة لصالبة النفسية بالنسبة لمحالة األولى و الثانية و 

. متوسطلمحالتين الثالثة و الرابعة  فهما ذات مستوى  ةبالنسب  

و أما بالنسبة الستراتيجيات المواجهة أن الحاالت الثانية و الثالثة و الرابعة استخدمت  

مواجهة المركزة عمى االنفعال ما عدا الحالة األولى التي استخدمت إستراتيجية التيجيات استرا

شكل .المواجهة المركزة عمى م  

 كما استنتجنا أن لمصالبة النفسية دور فعال في التخفيف من التوثر و المعاناة و األلم .



 خاتمة : 

من نتائج حول معرفة تأثير الصالبة النفسية في  إليومن خالل ما تم عرضو و التوصل 
أن أىم ما تبنى  إلىنمخص  فإنناالمواجية عند المرأة المصابة بسرطان الثدي .  إستراتيجية

دا  و التوانن النفسي و ىاا من األمحافظة عمى العمييا حياة المصابة بسرطان الثدي ىي 
خالل عدة عوامل التي تعمل كمصدر يخفف من أثر الضغوط و منيا الدعم االجتماعي و 

ضرورة التنام المصابة بمسؤوليتيا قدر  إلى إضافةالتحكم في االنفعاالت و السيطرة 
التفاؤل التحكم  و إلى قوة الشخصية أو قوة األنا و تقدير الاات و الكفا ة الااتية ،المستطاع 

في سموك العناية بالاات ، التركين عمى المشكل و كل ىاه العوامل تعمل كميا مع بعض 
حسب إمكانيات الشخص عمى تحمل و مواجية الضغوطات و المشاكل لتكوين الصالبة 

ىتمام بالثقافة الصحية و النفسية في كل ما يتعم  بمرض السرطان االالنفسية و إضافة إلى 
  منو .وقاية مل
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 في ضوء ما توصمت إليه الدراسة قمنا بوضع بعض اإلقتراحات و التوصيات تمثمت في:

ضرورة إنشاء مراكز خاصة لمتكفل بمرضى السرطان . -  

تعيين أخصائيين نفسانيين مختصين في عمم النفس الصحة و عمم النفس األورام في األجنحة  -

 الخاصة بهذا المرض في المستشفيات .

تهيئة النفسية لممريض قبل تبميغه بالخبر.التركيز عمى ال -  

االهتمام بالجوانب االيجابية كعامل مهم في تعزيز الصحة النفسية مثل المساندة االجتماعية  -  

مساعدة األسر عمى تقبل المريض ، كونها تمثل مصدرا مهما في عممية العالج النفسي . -  

ية عالجية لممصابات بسرطان الثدىالقيام ببرامج إرشاد  

القيام بدراسات تربط فيها متغيرات الصالبة النفسية و إستراتيجيات المواجهة باإلكتئاب و كذا 

 قمق الموت .
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 األولىلمحالة  مقياس الصالبة النفسية

 التعميمة : فيمايمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك و كيف تواجه المواقف و الضغوط في الحياة .
 عليك أجب عن كل العباراث .كثيرا  ( و ذلك حسب انطباق العبارة  -مخوسطا   -قليال    -ححج كلمت  ) ال    Χاقرأ كل عبارة منها و أجب عنها بوضع عالمة  

 كثيرا متوسطا قميال ال العبارات الرقم
 Χ    ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فاني أستطيع تحقيق أىدافي 1

 Χ    أتخذ قراراتي بنفسي و ال تممى عمي من مصدر خارجي 2

 Χ    أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة الفرد عمى مواجية تحدياتيا 3

 Χ    قيمة الحياة تكمن في فرض مبادئو وقيمو 4

 Χ    المستقبمية أكون متأكدا من قدرتي عمى تنفيذىا عندما أضع خططي  5

  Χ   أقتحم المشكالت لحميا و ال أنتظر حدوثيا  6
  Χ   معظم أوقاتي أستثمرىا في أنشطة ذات معنى و فائدة 7
 Χ    عمى الصدفة و الحظ نجاحي في أمور حياتي يعتمد عمى جيدي و ليس 8

 Χ    لدي حب استطالع و رغبة في معرفة الجديد 9

 Χ    أعتقد أن لحياتي ىدفا و معنى أعيش ألجمو 11

  Χ   أعتقد أن حياة كفاح و عمل و ليست خطا و فرصا 11
 Χ    أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش ىي التي تنطوي عمى تحديات و العمل عمى مواجيتيا 12
   Χ  لدي مبادئ و قيم ألتزم بيا و أحافظ عمييا  13
 Χ    أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك ألسباب تكمن في شخصيتو 14

 Χ    لدي القدرة عمى التحدي و المثابرة حتى أنتيي من حل أي مشكمة تواجيني 15

 Χ    لدي أىداف أتمسك بيا و أدافع عنيا 16

  Χ   الكثير مما يحدث لي ىو نتيجة لتخطيطي أعتقد أن 17
  Χ   عندما تواجيني مشكمة أتخذىا بكل قواي و قدراتي 18
   Χ  أبادر بالمشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي 19
  Χ   من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب لمنجاح 21
 Χ    مستخدم بكل جدارة لما قد يحدث في حياتي من أحداث و تغيرات أكون 21
  Χ   جانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة إلىأبادر بالوقوف  22
 Χ    أعتقد أن العمل و بذل جيد يؤديان دورا ىاما في حياتي 23
 Χ    عندما أنجح في حل مشكمة أجد متعة في التحرك لحل مشكمة أخرى 24
  Χ   أعتقد أن التصال اآلخرين و مشاركتيم انشغاالتيم عمل جيد 25
  Χ   أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي 26
  Χ   أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممي و قدرتي عمى حميا 27
    Χ اىتمامي باألعمال و األنشطة فوق كثير اىتمامي بنفسي  28
    Χ أعتقد أن العمل السيئ و الغير ناجح يعود إلى سوء التخطيط 29
   Χ  لدي حب المغامرة و الرغبة في استكشاف ما يحيط بي 31
  Χ   أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنو يفيد أسرتي أو مجتمعي 31
   Χ  أعتقد أن تأثيره قوي عمى األحداث التي تقع لي 32
 Χ    ألني أتق في قدرتي عمى حمياأبادر في مواجية المشكالت  33
  Χ   أىتم بما يحدث حولي من قضايا و أحداث 34
 Χ    و تخطيطيم ألنشطتيم  تفكيرىمالحياة الناس تتأثر بطرف  أنأعتقد  35
  Χ   الحياة متنوعة و المثيرة في الحياة الممتعة بالنسبة لي إن 36
 Χ    الحياة التي تتعرض فييا لمضغوط و تعمل عمى مواجيتيا ىي التي يجب أن نخطط ليا إن 37

 Χ    و اعتزاز و بسبب الذي أحققو بالصدفة ةإن النجاح الذي أحققو بجيدي ىو الذي أشعر معو بالمتع 38

    Χ أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فييا نجدىا حياة مممة 39
    Χ تجاه اآلخرين و أبادر إلى مساعدتيمأشعر بالمسؤولية  41
   Χ  أعتقد أن لي تأثير قوي عمى ما يجري لي من أحداث 41
   Χ  أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة و ال تخيفني ألنيا أمور طبيعية 42
    Χ أىتم بقضايا أسرتي و مجتمعي و أشارك فييا كمما أمكن ذلك 43
 Χ    أخطط ألمور حياتي و ال أتركيا لمحظ و الصدفة و ظروف خارجية 44
  Χ   إن التغيير ىو سنة الحياة و الميم ىو قدرة عمى مواجية بنجاح 45
 Χ    أبقى ثابتا عمى مبادئ و قيمي حتى إذا تغيرت الظروف 46
  Χ   أشعر أني أتحكم فيما يحيط بي من األحداث 47
 Χ    أنني قوي في مواجية المشكالت حتى قبل أن تحدث أشعر 48

 



 

 مقياس استراتيجيات المواجهة لبولهان و اخرون

        صف موقف ضاغط مؤثرا عشتو في األشير األخيرة ، موقف قد مسك باألخص أو أزعجك وحدد شدة اإلنزعاج و التوتر الذي سببو لك ىذا الموقف
 مرتفع                     ×متوسط                    منخفض 

 إلى اإلستراتيجيات الموالية إن كنت قد إستعممتيا في مواجية الموقف)×( أشر بالعالمة 

 نعم إلى حد ما نعم إلى حد ما ال ال العبارة الرقم
 Χ    وضعت خطة عمل و إتبعتيا 1

  Χ   تمنيت لو كنت أكثر تفاؤال 2
   Χ  تحدثت مع شخص ما عمى ما شعرت بو 3
 Χ    قاومت لمحصول عمى ما أريد 4

  Χ   تغيرت بشكل إيجابي 5
 Χ    عالجت األمور الواحدة تموى األخرى 6

  Χ   تمنيت لو كمن بإستطاعتك تغيير ما حدث 7
    Χ شعرت بألم لعدم قدرتك عمى تجنب المشكل 8
   Χ  المتوقع ظيوره الحقاركزت عمى الجانب اإليجابي  9

 Χ    تحدثت مع شخص ما لمتعرف عمى المزيد بخصوص المشكل 11

   Χ  تمنيت لو تحدث معجزة 11
  Χ   خرجت من الوضعية الضاغطة بأكثر قوة 12
 Χ    غيرت األمور لتنتيي إلى األفضل 13

    Χ أنبت نفسك و أشعرتيا بالذنب 14
  Χ   إحتفظت بمشاعرك لنفسك 15
 Χ    تفاوضت لمحصول عمى شيئ إيجابي من المشكل 16

  Χ   حممت أو تخيمت وقتا أو مكانا أحسن من الذي كنت فيو 17
 Χ    حاولت ان ال تتسرع في أفعالك أ و إتباع أول فكرة تخطر عمى بالك 18

  Χ   رفضت التصديق بأن ذلك قد وقع فعال 19
    Χ أدركت أنك المتسبب في المشكل 21
    Χ حاولت أن ال تنعزل 21
   Χ  فكرت في أشياء غير حقيقية أو خيالية لمشعور بحال أفضل 22
 Χ    تقبمت تعاطف أو تفيم شخص ما 23

 Χ    وجدت حال أو حمين لممشكل 24

 Χ    حاولت نسيان كل شيئ 25

  Χ   تمنيت لو كان بامكانك تغيير اتجاىاتك و موقفك 26
 Χ    ما يجب فعمو و ضاعفت جيدك و قمت بكل ما في وسعك لموصول إلى الحل عرفت 27

 Χ    غيرت شيئا ما في نفسك لتحمل الوضعية بشيء أحسن  28

  Χ   إنتقدت نفسك أو صححتيا 29
 

 



 لمحالة الثانية مقياس الصالبة النفسية

 التعميمة : فيمايمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك و كيف تواجه المواقف و الضغوط في الحياة .
 عليك أجب عن كل العباراث . كثيرا  ( و ذلك حسب انطباق العبارة -مخوسطا   -قليال    -ححج كلمت  ) ال    Χاقرأ كل عبارة منها و أجب عنها بوضع عالمة  

 كثيرا متوسطا قميال ال العبارات الرقم
 Χ    ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فاني أستطيع تحقيق أىدافي 1

 Χ    أتخذ قراراتي بنفسي و ال تممى عمي من مصدر خارجي 2

 Χ    أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة الفرد عمى مواجية تحدياتيا 3

 Χ    قيمة الحياة تكمن في فرض مبادئو وقيمو 4

   Χ  المستقبمية أكون متأكدا من قدرتي عمى تنفيذىا عندما أضع خططي  5
   Χ  أقتحم المشكالت لحميا و ال أنتظر حدوثيا  6
   Χ  معظم أوقاتي أستثمرىا في أنشطة ذات معنى و فائدة 7
 Χ    عمى الصدفة و الحظ نجاحي في أمور حياتي يعتمد عمى جيدي و ليس 8

 Χ    لدي حب استطالع و رغبة في معرفة الجديد 9

 Χ    أعتقد أن لحياتي ىدفا و معنى أعيش ألجمو 11

 Χ    أعتقد أن حياة كفاح و عمل و ليست خطا و فرصا 11
    Χ أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش ىي التي تنطوي عمى تحديات و العمل عمى مواجيتيا 12
    Χ لدي مبادئ و قيم ألتزم بيا و أحافظ عمييا  13
 Χ    أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك ألسباب تكمن في شخصيتو 14

 Χ    لدي القدرة عمى التحدي و المثابرة حتى أنتيي من حل أي مشكمة تواجيني 15

 Χ    لدي أىداف أتمسك بيا و أدافع عنيا 16

   Χ  ىو نتيجة لتخطيطيالكثير مما يحدث لي  أعتقد أن 17
 Χ    بكل قواي و قدراتي أتخذىاعندما تواجيني مشكمة  18
   Χ  أبادر بالمشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي 19
 Χ    من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب لمنجاح 21

 Χ    مستخدم بكل جدارة لما قد يحدث في حياتي من أحداث و تغيرات أكون 21

 Χ    أبادر بالوقوف إلى جانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة 22

 Χ    أعتقد أن العمل و بذل جيد يؤديان دورا ىاما في حياتي 23

 Χ    عندما أنجح في حل مشكمة أجد متعة في التحرك لحل مشكمة أخرى 24

  Χ   أعتقد أن التصال اآلخرين و مشاركتيم انشغاالتيم عمل جيد 25
  Χ   أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي 26
   Χ  أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممي و قدرتي عمى حميا 27
   Χ  اىتمامي باألعمال و األنشطة فوق كثير اىتمامي بنفسي  28
 Χ    أعتقد أن العمل السيئ و الغير ناجح يعود إلى سوء التخطيط 29

 Χ    لدي حب المغامرة و الرغبة في استكشاف ما يحيط بي 31

 Χ    أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنو يفيد أسرتي أو مجتمعي 31

 Χ    أعتقد أن تأثيره قوي عمى األحداث التي تقع لي 32

 Χ    ألني أتق في قدرتي عمى حمياأبادر في مواجية المشكالت  33

     أىتم بما يحدث حولي من قضايا و أحداث 34
 Χ    و تخطيطيم ألنشطتيم  تفكيرىمالحياة الناس تتأثر بطرف  أنأعتقد  35
   Χ  الحياة متنوعة و المثيرة في الحياة الممتعة بالنسبة لي إن 36
 Χ    الحياة التي تتعرض فييا لمضغوط و تعمل عمى مواجيتيا ىي التي يجب أن نخطط ليا إن 37

 Χ    و اعتزاز و بسبب الذي أحققو بالصدفة ةإن النجاح الذي أحققو بجيدي ىو الذي أشعر معو بالمتع 38

 Χ    أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فييا نجدىا حياة مممة 39

 Χ    تجاه اآلخرين و أبادر إلى مساعدتيمأشعر بالمسؤولية  41

    Χ أعتقد أن لي تأثير قوي عمى ما يجري لي من أحداث 41
 Χ    أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة و ال تخيفني ألنيا أمور طبيعية 42
    Χ أىتم بقضايا أسرتي و مجتمعي و أشارك فييا كمما أمكن ذلك 43
 Χ    أخطط ألمور حياتي و ال أتركيا لمحظ و الصدفة و ظروف خارجية 44

 Χ    إن التغيير ىو سنة الحياة و الميم ىو قدرة عمى مواجية بنجاح 45
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 مقياس استراتيجيات المواجهة لبولهان و اخرون

        صف موقف ضاغط مؤثرا عشتو في األشير األخيرة ، موقف قد مسك باألخص أو أزعجك وحدد شدة اإلنزعاج و التوتر الذي سببو لك ىذا الموقف
 × متوسط                        مرتفع                 منخفض 

 إلى اإلستراتيجيات الموالية إن كنت قد إستعممتيا في مواجية الموقف)×( أشر بالعالمة 

 نعم إلى حد ما نعم إلى حد ما ال ال العبارة الرقم
 Χ    وضعت خطة عمل و إتبعتيا 1

 Χ    تمنيت لو كنت أكثر تفاؤال 2

 Χ    تحدثت مع شخص ما عمى ما شعرت بو 3

 Χ    قاومت لمحصول عمى ما أريد 4

 Χ    تغيرت بشكل إيجابي 5

    Χ عالجت األمور الواحدة تموى األخرى 6
 Χ    تمنيت لو كمن بإستطاعتك تغيير ما حدث 7

 Χ    شعرت بألم لعدم قدرتك عمى تجنب المشكل 8

    Χ المتوقع ظيوره الحقاركزت عمى الجانب اإليجابي  9
 Χ    تحدثت مع شخص ما لمتعرف عمى المزيد بخصوص المشكل 11

 Χ    تمنيت لو تحدث معجزة 11

 Χ    خرجت من الوضعية الضاغطة بأكثر قوة 12

 Χ    غيرت األمور لتنتيي إلى األفضل 13

 Χ    أنبت نفسك و أشعرتيا بالذنب 14

  Χ   إحتفظت بمشاعرك لنفسك 15
  Χ   تفاوضت لمحصول عمى شيئ إيجابي من المشكل 16
 Χ    حممت أو تخيمت وقتا أو مكانا أحسن من الذي كنت فيو 17

 Χ    حاولت ان ال تتسرع في أفعالك أ و إتباع أول فكرة تخطر عمى بالك 18

 Χ    رفضت التصديق بأن ذلك قد وقع فعال 19

  Χ   أدركت أنك المتسبب في المشكل 21
 Χ    حاولت أن ال تنعزل 21

  Χ   فكرت في أشياء غير حقيقية أو خيالية لمشعور بحال أفضل 22
 Χ    تقبمت تعاطف أو تفيم شخص ما 23

  Χ   وجدت حال أو حمين لممشكل 24
  Χ   حاولت نسيان كل شيئ 25
 Χ    تمنيت لو كان بامكانك تغيير اتجاىاتك و موقفك 26

    Χ ما يجب فعمو و ضاعفت جيدك و قمت بكل ما في وسعك لموصول إلى الحل عرفت 27
 Χ    غيرت شيئا ما في نفسك لتحمل الوضعية بشيء أحسن  28

 Χ    إنتقدت نفسك أو صححتيا 29

 

 



 لمحالة الثالثة مقياس الصالبة النفسية

 التعميمة : فيمايمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك و كيف تواجه المواقف و الضغوط في الحياة .
 عليك أجب عن كل العباراث . كثيرا  ( و ذلك حسب انطباق العبارة -مخوسطا   -قليال    -ححج كلمت  ) ال    Χاقرأ كل عبارة منها و أجب عنها بوضع عالمة  

 كثيرا متوسطا قميال ال العبارات الرقم
 Χ    ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فاني أستطيع تحقيق أىدافي 1
   Χ  أتخذ قراراتي بنفسي و ال تممى عمي من مصدر خارجي 2
  Χ   الفرد عمى مواجية تحدياتيا أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة 3
 Χ    قيمة الحياة تكمن في فرض مبادئو وقيمو 4
   Χ  المستقبمية أكون متأكدا من قدرتي عمى تنفيذىا عندما أضع خططي  5
   Χ  أقتحم المشكالت لحميا و ال أنتظر حدوثيا  6
   Χ  معظم أوقاتي أستثمرىا في أنشطة ذات معنى و فائدة 7
  Χ   عمى الصدفة و الحظ نجاحي في أمور حياتي يعتمد عمى جيدي و ليس 8
 Χ    لدي حب استطالع و رغبة في معرفة الجديد 9
  Χ   أعتقد أن لحياتي ىدفا و معنى أعيش ألجمو 11
   Χ  أعتقد أن حياة كفاح و عمل و ليست خطا و فرصا 11
  Χ   أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش ىي التي تنطوي عمى تحديات و العمل عمى مواجيتيا 12
 Χ    لدي مبادئ و قيم ألتزم بيا و أحافظ عمييا  13
 Χ    أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك ألسباب تكمن في شخصيتو 14
   Χ  لدي القدرة عمى التحدي و المثابرة حتى أنتيي من حل أي مشكمة تواجيني 15
  Χ   لدي أىداف أتمسك بيا و أدافع عنيا 16
 Χ    ىو نتيجة لتخطيطيالكثير مما يحدث لي  أعتقد أن 17
    Χ بكل قواي و قدراتي أتخذىاعندما تواجيني مشكمة  18
 Χ    أبادر بالمشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي 19
  Χ   من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب لمنجاح 21
   Χ  مستخدم بكل جدارة لما قد يحدث في حياتي من أحداث و تغيرات أكون 21
 Χ    أبادر بالوقوف إلى جانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة 22

 Χ    أعتقد أن العمل و بذل جيد يؤديان دورا ىاما في حياتي 23

   Χ  عندما أنجح في حل مشكمة أجد متعة في التحرك لحل مشكمة أخرى 24
  Χ   أعتقد أن التصال اآلخرين و مشاركتيم انشغاالتيم عمل جيد 25
    Χ أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي 26
  Χ   أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممي و قدرتي عمى حميا 27
   Χ  اىتمامي باألعمال و األنشطة فوق كثير اىتمامي بنفسي  28
 Χ    أعتقد أن العمل السيئ و الغير ناجح يعود إلى سوء التخطيط 29

 Χ    لدي حب المغامرة و الرغبة في استكشاف ما يحيط بي 31

 Χ    أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنو يفيد أسرتي أو مجتمعي 31

  Χ   أعتقد أن تأثيره قوي عمى األحداث التي تقع لي 32
   Χ  ألني أتق في قدرتي عمى حمياأبادر في مواجية المشكالت  33
  Χ   أىتم بما يحدث حولي من قضايا و أحداث 34
 Χ    أعتقد أن الحياة الناس تتأثر بطرف تفكيرىم و تخطيطيم ألنشطتيم  35

 Χ    إن الحياة متنوعة و المثيرة في الحياة الممتعة بالنسبة لي 36

 Χ    الحياة التي تتعرض فييا لمضغوط و تعمل عمى مواجيتيا ىي التي يجب أن نخطط ليا إن 37

 Χ    و اعتزاز و بسبب الذي أحققو بالصدفة ةإن النجاح الذي أحققو بجيدي ىو الذي أشعر معو بالمتع 38

   Χ  أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فييا نجدىا حياة مممة 39
 Χ    تجاه اآلخرين و أبادر إلى مساعدتيمأشعر بالمسؤولية  41
    Χ أعتقد أن لي تأثير قوي عمى ما يجري لي من أحداث 41
    Χ أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة و ال تخيفني ألنيا أمور طبيعية 42
 Χ    أىتم بقضايا أسرتي و مجتمعي و أشارك فييا كمما أمكن ذلك 43

 Χ    أخطط ألمور حياتي و ال أتركيا لمحظ و الصدفة و ظروف خارجية 44

  Χ   إن التغيير ىو سنة الحياة و الميم ىو قدرة عمى مواجية بنجاح 45
 Χ    أبقى ثابتا عمى مبادئ و قيمي حتى إذا تغيرت الظروف 46
   Χ  أشعر أني أتحكم فيما يحيط بي من األحداث 47
    Χ أنني قوي في مواجية المشكالت حتى قبل أن تحدث أشعر 48

 



 

 مقياس استراتيجيات المواجهة لبولهان و اخرون

     صف موقف ضاغط مؤثرا عشتو في األشير األخيرة ، موقف قد مسك باألخص أو أزعجك وحدد شدة اإلنزعاج و التوتر الذي سببو لك ىذا الموقف   
 × متوسط                        مرتفع                 منخفض 

 إلى اإلستراتيجيات الموالية إن كنت قد إستعممتيا في مواجية الموقف)×( أشر بالعالمة 

 نعم إلى حد ما نعم إلى حد ما ال ال العبارة الرقم
   Χ  وضعت خطة عمل و إتبعتيا 1
 Χ    تمنيت لو كنت أكثر تفاؤال 2

 Χ    تحدثت مع شخص ما عمى ما شعرت بو 3

   Χ  قاومت لمحصول عمى ما أريد 4
  Χ   تغيرت بشكل إيجابي 5
  Χ   عالجت األمور الواحدة تموى األخرى 6
 Χ    تمنيت لو كمن بإستطاعتك تغيير ما حدث 7

 Χ    شعرت بألم لعدم قدرتك عمى تجنب المشكل 8

    Χ المتوقع ظيوره الحقاركزت عمى الجانب اإليجابي  9
 Χ    تحدثت مع شخص ما لمتعرف عمى المزيد بخصوص المشكل 11

 Χ    تمنيت لو تحدث معجزة 11

    Χ خرجت من الوضعية الضاغطة بأكثر قوة 12
 Χ  Χ  غيرت األمور لتنتيي إلى األفضل 13

 Χ    أنبت نفسك و أشعرتيا بالذنب 14

 Χ    إحتفظت بمشاعرك لنفسك 15

 Χ    تفاوضت لمحصول عمى شيئ إيجابي من المشكل 16

 Χ    حممت أو تخيمت وقتا أو مكانا أحسن من الذي كنت فيو 17

 Χ    حاولت ان ال تتسرع في أفعالك أ و إتباع أول فكرة تخطر عمى بالك 18

 Χ    رفضت التصديق بأن ذلك قد وقع فعال 19

    Χ أدركت أنك المتسبب في المشكل 21
 Χ    حاولت أن ال تنعزل 21

 Χ    فكرت في أشياء غير حقيقية أو خيالية لمشعور بحال أفضل 22

  Χ   تقبمت تعاطف أو تفيم شخص ما 23
  Χ   وجدت حال أو حمين لممشكل 24
    Χ حاولت نسيان كل شيئ 25
 Χ    تمنيت لو كان بامكانك تغيير اتجاىاتك و موقفك 26

 Χ    ما يجب فعمو و ضاعفت جيدك و قمت بكل ما في وسعك لموصول إلى الحل عرفت 27

 Χ    غيرت شيئا ما في نفسك لتحمل الوضعية بشيء أحسن  28

 Χ    إنتقدت نفسك أو صححتيا 29

 

 



  لمحالة الرابعة مقياس الصالبة النفسية

 التعميمة : فيمايمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك و كيف تواجه المواقف و الضغوط في الحياة .
 و ذلك حسب انطباق العبارة عليك أجب عن كل العباراث . كثيرا  ( -مخوسطا   -قليال    -ححج كلمت  ) ال    Χاقرأ كل عبارة منها و أجب عنها بوضع عالمة  

 كثيرا متوسطا قميال ال العبارات الرقم
 Χ    ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فاني أستطيع تحقيق أىدافي 1
   Χ  أتخذ قراراتي بنفسي و ال تممى عمي من مصدر خارجي 2
  Χ   الفرد عمى مواجية تحدياتيا أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة 3
 Χ    قيمة الحياة تكمن في فرض مبادئو وقيمو 4
   Χ  المستقبمية أكون متأكدا من قدرتي عمى تنفيذىا عندما أضع خططي  5
   Χ  أقتحم المشكالت لحميا و ال أنتظر حدوثيا  6
   Χ  معظم أوقاتي أستثمرىا في أنشطة ذات معنى و فائدة 7
  Χ   نجاحي في أمور حياتي يعتمد عمى جيدي و ليس عمى الصدفة و الحظ 8
 Χ    لدي حب استطالع و رغبة في معرفة الجديد 9
  Χ   أعتقد أن لحياتي ىدفا و معنى أعيش ألجمو 11
    Χ أعتقد أن حياة كفاح و عمل و ليست خطا و فرصا 11
   Χ  تنطوي عمى تحديات و العمل عمى مواجيتيا أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش ىي التي 12
  Χ   لدي مبادئ و قيم ألتزم بيا و أحافظ عمييا  13
  Χ   أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك ألسباب تكمن في شخصيتو 14
  Χ   لدي القدرة عمى التحدي و المثابرة حتى أنتيي من حل أي مشكمة تواجيني 15
  Χ   بيا و أدافع عنيالدي أىداف أتمسك  16
   Χ  ىو نتيجة لتخطيطيأعتقد أن الكثير مما يحدث لي  17
    Χ عندما تواجيني مشكمة أتخذىا بكل قواي و قدراتي 18
    Χ أبادر بالمشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي 19
   Χ  من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب لمنجاح 21
 Χ    مستخدم بكل جدارة لما قد يحدث في حياتي من أحداث و تغيرات أكون 21
   Χ  أبادر بالوقوف إلى جانب اآلخرين عند مواجيتيم ألي مشكمة 22
   Χ  أعتقد أن العمل و بذل جيد يؤديان دورا ىاما في حياتي 23
  Χ   عندما أنجح في حل مشكمة أجد متعة في التحرك لحل مشكمة أخرى 24
  Χ   أعتقد أن التصال اآلخرين و مشاركتيم انشغاالتيم عمل جيد 25
    Χ أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي 26
    Χ أعتقد أن مواجية المشكالت اختبار لقوة تحممي و قدرتي عمى حميا 27
   Χ  اىتمامي باألعمال و األنشطة فوق كثير اىتمامي بنفسي  28
   Χ  سوء التخطيط إلىأعتقد أن العمل السيئ و الغير ناجح يعود  29
  Χ   لدي حب المغامرة و الرغبة في استكشاف ما يحيط بي 31
  Χ   أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنو يفيد أسرتي أو مجتمعي 31
  Χ   أعتقد أن تأثيره قوي عمى األحداث التي تقع لي 32
  Χ   أبادر في مواجية المشكالت ألني أتق في قدرتي عمى حميا 33
  Χ   أىتم بما يحدث حولي من قضايا و أحداث 34
    Χ أعتقد أن الحياة الناس تتأثر بطرف تفكيرىم و تخطيطيم ألنشطتيم  35
  Χ   إن الحياة متنوعة و المثيرة في الحياة الممتعة بالنسبة لي 36
  Χ   الحياة التي تتعرض فييا لمضغوط و تعمل عمى مواجيتيا ىي التي يجب أن نخطط ليا إن 37
 Χ    و اعتزاز و بسبب الذي أحققو بالصدفة ةإن النجاح الذي أحققو بجيدي ىو الذي أشعر معو بالمتع 38
    Χ أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فييا نجدىا حياة مممة 39
    Χ تجاه اآلخرين و أبادر إلى مساعدتيمأشعر بالمسؤولية  41
    Χ أعتقد أن لي تأثير قوي عمى ما يجري لي من أحداث 41
   Χ  أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة و ال تخيفني ألنيا أمور طبيعية 42
    Χ أىتم بقضايا أسرتي و مجتمعي و أشارك فييا كمما أمكن ذلك 43
   Χ  أخطط ألمور حياتي و ال أتركيا لمحظ و الصدفة و ظروف خارجية 44
 Χ    إن التغيير ىو سنة الحياة و الميم ىو قدرة عمى مواجية بنجاح 45

 Χ    أبقى ثابتا عمى مبادئ و قيمي حتى إذا تغيرت الظروف 46

 Χ    أشعر أني أتحكم فيما يحيط بي من األحداث 47

   Χ  أنني قوي في مواجية المشكالت حتى قبل أن تحدث أشعر 48

 



 

 مقياس استراتيجيات المواجهة لبولهان و اخرون

     صف موقف ضاغط مؤثرا عشتو في األشير األخيرة ، موقف قد مسك باألخص أو أزعجك وحدد شدة اإلنزعاج و التوتر الذي سببو لك ىذا الموقف   
 × متوسط                        مرتفع                 منخفض 

 إلى اإلستراتيجيات الموالية إن كنت قد إستعممتيا في مواجية الموقف)×( أشر بالعالمة 

 نعم إلى حد ما نعم إلى حد ما ال ال العبارة الرقم
  Χ   وضعت خطة عمل و إتبعتيا 1
 Χ    تمنيت لو كنت أكثر تفاؤال 2

    Χ تحدثت مع شخص ما عمى ما شعرت بو 3
 Χ    قاومت لمحصول عمى ما أريد 4

  Χ   تغيرت بشكل إيجابي 5
  Χ   عالجت األمور الواحدة تموى األخرى 6
 Χ    تمنيت لو كمن بإستطاعتك تغيير ما حدث 7

  Χ   شعرت بألم لعدم قدرتك عمى تجنب المشكل 8
   Χ  المتوقع ظيوره الحقاركزت عمى الجانب اإليجابي  9

   Χ  تحدثت مع شخص ما لمتعرف عمى المزيد بخصوص المشكل 11
  Χ   تمنيت لو تحدث معجزة 11
  Χ   خرجت من الوضعية الضاغطة بأكثر قوة 12
  Χ   غيرت األمور لتنتيي إلى األفضل 13
    Χ أنبت نفسك و أشعرتيا بالذنب 14
    Χ إحتفظت بمشاعرك لنفسك 15
  Χ   تفاوضت لمحصول عمى شيئ إيجابي من المشكل 16
    Χ حممت أو تخيمت وقتا أو مكانا أحسن من الذي كنت فيو 17
 Χ    حاولت ان ال تتسرع في أفعالك أ و إتباع أول فكرة تخطر عمى بالك 18

    Χ رفضت التصديق بأن ذلك قد وقع فعال 19
    Χ أدركت أنك المتسبب في المشكل 21
    Χ حاولت أن ال تنعزل 21
    Χ فكرت في أشياء غير حقيقية أو خيالية لمشعور بحال أفضل 22
    Χ تقبمت تعاطف أو تفيم شخص ما 23
    Χ وجدت حال أو حمين لممشكل 24
    Χ حاولت نسيان كل شيئ 25
 Χ    تمنيت لو كان بامكانك تغيير اتجاىاتك و موقفك 26

   Χ  ما يجب فعمو و ضاعفت جيدك و قمت بكل ما في وسعك لموصول إلى الحل عرفت 27
 Χ    غيرت شيئا ما في نفسك لتحمل الوضعية بشيء أحسن  28

  Χ   إنتقدت نفسك أو صححتيا 29
 

 



 مقياس الصالبة النفسية

فيمايمي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتك و كيف تواجو المواقف و الضغوط  التعليمة :
 في الحياة .

كثيرا  ( و ذلك  -مخوسطا   -قليال    -ححج كلمت  ) ال    Χاقرأ كل عبارة منيا و أجب عنيا بوضع عالمة  

 العباراث . حسب انطباق العبارة عليك أجب عن كل

 كثيرا متوسطا قميال ال العبارات الرقم

     ميما كانت الصعوبات التي تعترضني فاني أستطيع تحقيق أىدافي 1
     أتخذ قراراتي بنفسي و ال تممى عمي من مصدر خارجي 2
     الفرد عمى مواجية تحدياتيا أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة 3
     فرض مبادئو وقيمو قيمة الحياة تكمن في 4
     المستقبمية أكون متأكدا من قدرتي عمى تنفيذىا عندما أضع خططي  5
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