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 اظالُب مىاحهت  الػغىؽ الىفعُت لذي اليعاء الاسامل

 وعالكتها ببعؼ اإلاخغحراث

 

 اء عبذالضهشة خمُذ الجمعانضف .د.أ           

 ولُت التربُت للعلىم الاوعاهُت حامعت البطشة               

 

 الخعامل ، الػغىؽ الىفعُت، اليعاء الاسامل  اليلماث اإلافخاخُت: اظالُب

 

 :خلصظاإلا

ًخخلف الافشاد في الؿشق التي ًخعاملىن بها مع الػغىؽ الىفعُت والاخذار الػاغؿت  

التي ًخعشغىن لها، فمنهم مً ٌعخخذم اظالُب اًجابُت في الخعامل مع الػغىؽ والاخش 

إدي الى الاضابت بالعذًذ مً  ٌعخخذم اظالُب ظلبُت، مما ًإزش في صختهم الىفعُت ٍو

اإلاشأة الاسملت عشغت للخعشع للعذًذ مً الػغىؽ  حعذو  ،الامشاع الىفعُت والجعمُت

 بدىم وغعها الاظشي والىفس ي والاحخماعي. 

  :مشيلت البدث

جخخلصظ مشيلت البدث الخالي باالحابت عً العإاٌ الاحي: ماهي الاظالُب اإلاعخخذمت في 

 اليعاء الاسامل؟مىاحهت الػغىؽ الىفعُت لذي 

 اهمُت البدث:

حعذ الػـغىؽ الىفعُت ئخـذي قـىاهش الخیـاة  ؤلاوعـاهیت الخـي یخعـشع لهـا ؤلاوعـان فـي 

مىاكـف مخبایىـت، مما جخؿلـب مىـه الخىافـم، واعـادة الخىافـم مـع البیئـت، وان قـاهشة 

الػـغىؽ ال جخخلـف عـً بلیـت الكىاهش الىفعیت والللم وؤلاخباؽ، فهـي مـً هـىاجج مالصمـت 

ئن مفهـىم الػـغىؽ یـشجبـ باإلاؿالـب اإلاخعـذدة وألاهثـش   Lazarus حـىد ؤلاوعـاوي، ویـزهشالى 

دذر  لػغـ الىفس ي لـذي اشـذة والخـي جدـذر تهذیـذا لذوافع الفشد في بعؼ الىىاحي ٍو

ا الشـخظ عىـذما جىـىن هىـان مؿالـب جفىق أو جخجاوص كذسة الصصظ على جدملها ومىاحهته

((Lazarus, 1984,p94    وأنهـا ال جىـىن دائمـا على هدى ظلبي، وان مداولت الهشوب منها حعني

 بىغىح هلظ فعالیت الفشد واخفاكه فـي الخیـاة ،لزا  جيبع اهمُت البدث الخالي مً الاحي:

الاسملت فُما ارا واهذ  للمشأةالىكىف على اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت  .1

  .حعخخذم الاظالُب العلبُت ام الاًجابُت
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ان اظلىب مىاحهت الػغىؽ الصاؾئ ًلىد الى مشىالث جثلل واهل اإلاشاة الاسملت  .2

 .اغافت الى مشىالتها الىاحمت عً فلذان الضوج واإلاعإولُاث الاغافُت التي جلع على عاجلها

دت الاسامل ووغع الىخ .3 ائج امام اهكاس اإلاعإولحن إلاخابعت حعلُـ الػىء على شٍش

بهً على الاظالُب الاًجابُت في خفؼ الػغىؽ  .مشىالتهم والاظهام في جذٍس

 يهذف البدث الخالي الى : اهذاف البدث:

 اليعاء الاساملالخعشف على اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت  لذي  .1

 وفم مخغحر اليعاء الاساملالخعشف على اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت  لذي  .2

 ( عذد الاوالد)

خذود البدث: ًخدذد البدث الخالي باليعاء الاسامل في مدافكت البطشة للعام الذساس ي 

2117-2118 

 جدذًذ اإلاطؿخلخاث

 عشفها  ول مً :(  Styles Coping) : أظالُب اإلاىاحهت

: (انها الخغُحر في اإلاجهىداث  1984)(، Lazarus &Folkman)ط وفىلىمان و الصاس  .1

اإلاعشفُت والعلىهُت  والاهفعالُت مً احل ئداسة اإلاؿالب الذاخلُت أو الصاسحُت التي ًلُمها 

  (Lazarus &Folkman , 1984,p141)الفشد أنها جشهم أو جفىق ئمياهاجه. 

2. Sillamy   (2111:)    شيلت باخزلت جىُفُت واضخت العادة جلُُم اإلاؾٍشانها 

بالخعبان هُفُت جلذًش مطادس الصصطُت ) اإلاعشفُت والاهفعالُت( بحن الصصظ واإلادُـ 

 ) Sillamy,2001,p86لِعذ خالت، واهما ظُاق او ضحروسة ) 

(: هي الاظالُب التي ًىاحه بها اخذار الخُاة الػاغؿت والتي 2113ععىش )  .3

الاحجام ؾبلا للذساث الفشد واؾاسه دى الاكذام او نها الاًجابُت او العلبُت هامى جخىكف مل

وؾبلا الظخجابخه  الػاغؿت اإلاشحعي للعلىن ومهاسجه في جدمل اخذار الخُاة الُىمُت

فعُت علُه. اخذار أًت ازاس ظلبُت حعمُت او ه الخىُفُت هدى مىاحهت هزه الاخذار دون 

  (11، ص2113)ععىش،

 الػغىؽ الىفعُت: 

هي خالـت مًـ عـذم الخـىاصن  :Dobson & Metcalfe (1983)عشفها دوبعً و مُخيالف 

الخلیلـي لـذي الفـشد عىـذما یلـاسن بـحن مخؿلباجـه مـً حهـت، وٕامياهیـاث اظـخجابخه مـً حهـت 

. هـا هخـائج خاظـمت وخؿحرة وهامتأخـشي فـي جلـً اإلاىاكـف الخـي یترجـب علـى فشـل اظـخجابخه فی

(Dobson & Metcalfe, 1983,21) . 
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 . الاسملت: ألاسملت مطؿخلح ًؿلم على ول امشأة ماث عنها صوحها ولم جتزوج بعذه شأةاإلا

 ظابلتاث هكشي ودساظالفطل الثاوي :اؾاس 

خكُذ الػغىؽ وما جترهه مـً آزـاس ظـلبُت باهخمـام العذًـذ مـً البـاخثحن في مجـاٌ علـم 

: ألاٌو إلاـارا ًخخلف ألافشاد في  الـىفغ، وجشهـضث مجاالث اهخمامهم في ؤلاحابـت عًـ حعـاؤلحن

 Nancy)  ؟ئدساههم لألخذار الػاغؿت ؟، والثـاوي هُــــف ًىاحــــه ألافــــشاد اإلاىاكــــف الػــــاغؿت

& Richard1997)    واهخمذ عذة دساظاث بالخعشف على العىامل اإلافعـشة الخـخالف اظـخجابت

اخخالف ( Neil & Natalie ,2002)ألافـشاد علـى اإلاىاكــــف الػــــاغؿت، خُــــث أوغــــدذ دساظــــت 

، بِىمـا 
ً
 ، وفلـذاها

ً
م اإلاعـشفي لألخذار الػاغؿت، والـتي جمثـل للفـشد جدـذًا أظلىب الخلُُـ

ودساظـت وامـل ، )1993ئج عـذد مًـ الذساظـاث راث الطلت هذساظت ضالح )اث هخـأشـاس 

فشغم مً حعشع ألافـشاد  ئلى أن الػغىؽ جىخفؼ لذي مشجفعـي فعالُـت الـزاث، ) 2111)

 هفعُت، ئال أهه ًىحذ جباًً بِىـهم في مذي 
ً
ألخـذار خُاجُـت ضـعبت حعبب لهم غغىؾا

خعشغىن الغؿشاباث هفعُت مخخلفتٌعخؿُعىن ججاوصها  بها، فبعؼ ألافشاد ال   جأزشهم ، ٍو

للخعـاٌش، خُـث اسجـبـ مفهـىم الػـغىؽ  واظتراجُجُاثوهىـان مً ٌعخخذمىن أظالُب 

 مً اإلاطؿخلخاث للخعبحر عً 
ً
بمىغـىع أظـالُب الخعـاٌش ، واظخخذمذ الذساظاث عذدا

الخعــاٌش، وآلُــاث الخعــاٌش، وسدود  اإلافهــىم هفعــه، مثــل : ظــلىهُاث الخعــاٌش، وحهــىد

ه، 2111ألافعــاٌ الخعاٌشــُت، وأظالُب الخعاٌش )الشُخ،   (2111؛ هىاٍس

عذ همـىرج في الخعامل مع  اظتراجُجُاثفي هــزا العــُاق ومــا جػــمىه مــً  Lazarus) ) َو

ػـاغؿت بأخـذ الػغىؽ مداولت مبىشة، خُث أهذ علـى أن ألافشاد ٌعخجُبىن لألخـذار ال

ٌ  ): أظـلىبحن  :الخعـاٌش مـع اإلاشـىالث اإلاخمشهـضة علــى اإلاشــيلت، والثــاوي  اظتراجُجُاث :ألاو

خُـث ًخـبنى الفـشد أظالُب ال  (،الخعــاٌش مــع اإلاشىالث اإلاخمشهضة علـى الاهفعـاٌ اظتراجُجُاث

ـذف لخخفُـف ته ـالُبجىجح عادة في مىاحهـت اإلاىاكـف الػـاغؿت بلـذس مـا جىـىن أظ

ـغ الاهفعالي أو الخدىم في الخىجش  الاهفعـاالث اإلاطاخبت للمشيلت، فخلـىم اظـخجاباجه علـى الخفَش

 (411 – 399،2116مً خـالٌ أظالُب دفاعُت واإلهياس والخجـىب )مدمىد، 

حشحر هخائج العذًذ مً الذساظاث الىفعُت الى ان هىان  دوس فعاٌ لـبعؼ اإلاـخغحراث 

الخعاٌش  واظتراجُجُاثالىفعـُت هعىامـل وظـــُؿت بـــحن ئدسان غـــغىؽ ألاخـــذار الخُاجُـــت 

خغحراث معها، والتي ًمىًـ مًـ خاللهـا فهم ؾبُعت العالكـت الخبادلُـت بِىـها، ومـً أبــشص جلـً اإلا

ئلى أن عـضو الفشـل   (Benjamin et, al ,2005)اظـتس خـُث أشــاسث هخـائج د Attrribution العضو 

  (Adam & Naill ,1995) في مىاحهـت الػغىؽ لعىامل داخلُت، زابخت، معخلشة؛ ودساظت
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بـأن ) Mccra & Somerfield 2117خاسجي، وما أوضخخه هخائج دساظـت )أن الػبـ  حشحر الى

 في الخغلب على الػغىؽ الخُاجُتإلظ
ً
 مهما

ً
 .ـتراجُجُاث الخعاٌش دوسا

 اظباب الػغىؽ

ئلى أن الػغىؽ أو ألاخذار ( (lazarus & monat 1977  ٌشحر هال مً مىهذ والصاسوط

الػاغؿت جيشأ مً مطادس مخعذدة مثل ؤلاخباؽ والطشاع وهما أخذ اإلاطادس الشئِعُت 

 وواالحي:  للػغىؽ

ولزا ٌعذ  ،هى ئعاكت أو حعؿُل الخلذم هدى هذف ما:  Frustration ) ؤلاخباؽ)أوال :   

شي الهُجان ) . مطذسا مً مطادس الػغىؽ أن ؤلاخباؽ ًدذر عىذما ًىاحه   )1998ٍو

الفشد علباث جلف في وحه ئشباع خاحاجه . وهزه العلباث التي حعؿل الفشد وجمىعه مً 

 جدلُم هذفه كذ جيشأ مً عذة مطادس مثل:

 كلت اإلااٌ والذخل مما ال ٌعمذ بخىفحر الخاحاث الفشدًت في   :الخالت الاكخطادًت

  . الخُاة للفشد أو فلذان الذخل ظىاء بالفطل أو العجض عً العمل

  الخالت اإلاشغُت : مثل خذور عاهت أو كطىس حعمي ٌعىق الفشد على جدلُم

  . ؾمىخه

 والعاداث وألاهكمت التي حعنها وجخمثل باللىاعذ واللىاهحن  :الكشوف الاحخماعُت

  .خمعاث واججاهاث الخدحز أو الخعطب عىذ الىاطاإلاجا

 : هكشوف العمل ومخؿلباجه مً جشكُت ، وعذم جؿابم الىقُفت مع  الكشوف اإلاهىُت

 .اإلاإهل أو الصبراث

  العالكت بحن ألاشصاص : ورلً فُما ئرا واهذ هزه العالكت كائمت على الخىافغ

ً  . للصصظ أو عذم الخعاون معه وعذم فهم آلاخٍش

 هى الشغبت في أن جزهب في اججاهحن مخخلفحن في هفغ الىكذ : (Conflict ) زاهُا : الطشاع 

بىاظؿت دوافع مخىاكػت أو مخعاسغت ، وهىان بعؼ الطشاعاث ًيىن مً العهل خلها 

ل الخعام بمعنى أن الاخخُاس واضح والتردد كطحر ئال أن هىان البعؼ آلاخش ًيىن مً الطعب

خُث أن التردد هى الزي ًؿُل أمذ الطشاع وبالخالي ولما  ،معها مما جثحر الػغـ لذي الفشد

ل اإلاذي ال حعخؿُع خله فُطبذ أهثر ئزاسة للػغـ الىفس ي )ًىظف  وان الطشاع مهم وؾٍى

 : هىان عذة أشياٌ للطشاع هي  ) .1991،

  ئكذام –ضشاع ئكذام (conflict approach – approach) :  وهى أكل أهىاع الطشاع

شغب في الخطٌى  ئزاسة للػغىؽ ، خُث ًيىن الفشد بطذد سغبخحن أو هذفحن ئًجابُحن ٍو
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علیها ، ولىىه غحر كادس على الاخخُاس بُنهما ، واالخخُاس بحن مهىخحن أو صوحخحن ليل منهما 

 . مداظنها

  ئحجام –ضشاع ئحجام ( conflict avoidance – avoidance) ىاع أه وهى أظىأ

، ألهه ًطِب الفشد بالتردد لىكىعه بحن هذفحن غحر مشغىب الطشاع وأهثرها ئزاسة للػغىؽ

ً أخالهما مش  .فیهما ، أو بحن أمٍش

   ئحجام –ضشاع ئكذام ( conflict avoidance – approach) :  كذ ًبذو لً في

غحر مدبب  بعؼ ألاخُان هذف معحن أهثر حاربُت ئرا وان بعُذ عىً ولىىً كذ حشعش ئهه

 . لىفعً ئرا اكتربذ مً هزا اإلاىكف

  ئحجام اإلاضدوج –ضشاع ئكذام (conflict avoidance – approach double) :  وهى

ئحجام ، فمثال ئرا هىذ ساغب في  –أن ًلع الفشد بحن هذفحن ليل منهما ميىن ئكذام 

ًلضمً بترن  الالخداق بعمل معحن لخلخطٌى عل ساجب شهشي )ئكذام  ( ولىً الالخداق كذ

ذ الخفٍشـ فُه )ئحجام  ( وعىذئز ًمىىً الاظخمشاس في الذساظت  الذساظت وهى ش يء ال جٍش

، وعىذما م(ٌ على اإلااٌ الزي جشغب فُه )ئحجا)ئكذام  ( ولىً هزا ًدشمً مً الخطى 

. هدل هزا الىىع مً الطشاع باخخُاس معحن فلذ هكل وشعش بأهىا جخلُىا عً ش يء ما 

 (.1991ًىظف )

اث اإلافعشة للػغىؽ  الىكٍش

ت  : اسجبؿذ البذاًاث الاولى لالهخمام بكاهشة الػغىؽ بشيل علمي (هاهض ظُلي)هكٍش

خه على اظاط سد فعل الفشد  (هاهض ظُلي)بذساظاث  ججاه الػغىؽ والتي اوالزي بنى هكٍش

شي ظُلي ان الفشد ًمش بثالر مشاخل عىذ حعشغه إلاىكف  اظماها مخالصمت الخىُف العام، ٍو

 غاغـ وواالحي:

الاهزاس: في هزه اإلاشخلت ًخيبه الفشد للمىكف الػاغـ فُجهض إلاىاحهت اإلاىكف  .1

م جىبُه وظائل الذفاع في الجعم للخىُف مع اإلاثحر الجذًذ فارا اظخؿاع  ورلً عً ؾٍش

الجعم الخىُف فاهه ٌعىد وعبُا ألداء وقائفه الؿبُعُت وارا لم ٌعخؿع فاهه ًيخلل الى 

 .ُتاإلاشخلت الثاه

اإلالاومت: ًيخلل الفشد جللائُا لهزه اإلاشخلت ارا ما صادث خالت الاحهاد او الػغـ،  .2

داٌو حاهذا ملاومت الػغىؽ مما ًترجب علُه  خُث ٌشعش الفشد بالللم والخىجش والاسهاق ٍو
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وكىع خىادر وغعف في اللشاساث اإلاخخزة والخعشع لألمشاع بعبب عذم كذسة الفشد على 

 ىكف.مىاحهت مخغحراث اإلا

طبذ  اإلالاومت خُث حعخجزف ؾاكت الجعم الانهان: جأحي هزه اإلاشخلت مع انهُاس  .3 ٍو

خت والطذاع واسجفاع غغـ الذم ـ عشغت لالمشاع اإلاخىلذة عً الػغىؽ مثل : اللش 

ىا حعهم عىامل البِئت ها اإلاىث، وهخؿاس التي حشيل  تهذًذا لالفشاد، وكذ ًيخج عنوألا 

ادة شعىس ال خه ئلى أن سدود الفعل الصاسحُت في ٍص فشد بالػغـ هما ٌشحر ظُلي في هكٍش

ت ه زه الػغىؽ، أما اظخمشاس الػغىؽ فاهه ًإدي ي التي حعمذ لخلجعم ـ بان ًلاوم هالعٍى

لت اإلاذي، ووان لعُلي الفػل في ئبشاص الازاس  ئلى ظلعلت مً الاظخجاباث غحر الصخُت ؾٍى

 .للػغىؽ الػاسة بعُذة الامذ

ت  الصاسوط ت    : الخلذًش العللي واإلاعشفي للػغىؽ (Lazarus)    هكٍش كذم هزه الىكٍش

ت هدُجت لالهخمام الىبحر بعملُت الادسان والعالج   Lazarus  الصاسوط وكذ وشأث هزه الىكٍش

الخس ي الادساوي، والخلذًش اإلاعشفي وهى مفهىم أظاس ي ٌعخمذ على ؾبُعت الفشد، خُث ئن 

ادسان مبعـ للعىاضش اإلايىهت للمىكف ولىىه سابؿت  بحن جلذًش هم التهذًذ لِغ مجشد 

البِئت اإلادُؿت بالفشد وخبراجه الصصطُت مع الػغىؽ وبزلً ٌعخؿُع الفشد جفعحر 

عخمذ جلذًش الفشد للمىكف على  عذة عىامل  منها العىامل الصصطُت والعىامل  :اإلاىكف َو

 عه.الصاسحُت الصاضت بالبِئت، والعىامل اإلاخطلت باإلاىكف هف

ت الخلذًش اإلاعشفي ل لػغىؽ  بأنها جيشأ عىذما ًىحذ جىاكؼ بحن اإلاخؿلباث وجشي هكٍش

إدي رلً  ئلى جلُُم التهذًذ وادساهه في مشخلخحن:  الصصطُت للفشد ٍو

  يءالاولى: وهي اإلاشخلت  الصاضت بخدذًذ ومعشفت أن بعؼ الاخذار هي في خذ راتها ش   

جخمثل في اظخلباٌ الفشد للمىاكف الػاغؿت على  ٌعبب الػغىؽ. اي مشخلت التهذًذ خُث

 أنها أخذار غاسة ومهذدة لزاجه

اإلاشخلت الثاهُت : هي التي ًدذد فیها الؿشق التي جطخلح للخغلب على اإلاشىالث التي جكهش في 

اإلاىكف ، مشخلت اإلاىاحهت ، خُث ًلىم الفشد بفدظ مطادس اإلاىاحهت اإلاخاخت له وفي هزا 

لُت الخفاعلُت بِىه وبحن البِئت التي ٌعِش فیها. ومً زم؛ جخم اإلاىاحهت اإلاعخىي ًلىم بالعم

ت الصاسوط مً خالٌ جفاعل الفشد مع اإلاىكف الػاغ  لىكٍش
ً
ـ في البِئت اإلادُؿت به ؾبلا

 ,.Andrews,m , Ainley, M)(؛ )111ـ، ص2111)عثمان،  . ًجاد خلٌى لهامداوال ا

&Frydenberg , F, 2004 p2 
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ت أعشاع  ا )ولتر هلطاخب (:Fightor Coping Syndrome  اإلاىاحهت والهشوبهكٍش

ي خاٌو  جفعحر الاظخجاباث الفعُىلىحُت للػغىؽ في ( الز  Canon Walter  1920واهىن 

دساظت عً هُفُت اظخجابت الاوعان  والخُىان للتهذًذاث الصاسحُت، وحذ أن هىان عذدا 

مً الاوشؿت اإلاخخابعت التي حعدثحر الاعطاب والغذد لخيهئ الجعـم إلاىاحهت الصؿش، أو 

ػا اؾلم علیها ) اظـم الاظخجابت الهشوب مىه واؾلم علیها أعشاع اإلاىاحهت أو االهشوب واً

خجابت ججعل  اليائً الحي ئما أن ًىاحه اإلاىكف الػاغـ ظالؿاسئت(، خُث ًشي ان  جلً الا 

خطذي له، أو ًخجىب رلً اإلاىكف ويهشب مىه.  ((Zimbrado,1988,P218 ٍو

 الذساظاث العابلت:

مىاحهت  ( هذفذ الذساظت الى الخعشف الى اهم اظالُب 2115دساظت  الشخُلي ) .1

الػغىؽ الىفعُت لذي اإلاششذًً الؿالبُحن بمذًىت مىت اإلاىشمت، والخدلم مً وحىد 

عالكت بحن اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت والصخت الىفعُت، اظخخذم الباخث اإلاىهج 

( مششذا ، اظخخذم الباخث 181الىضفي الاسجباؾي اإلالاسن ، جيىهذ عُىت الذساظت مً )

( 2119وحعذًل الهاللي ) (2112لػغىؽ مً اعذاد منى عبذهللا )ملُاط اظالُب مىاحهت ا

ؿي والصصظ ) (، اقهشث الذساظت وحىد 1992وملُاط الصخت الىفعُت مً اعذاد اللٍش

عالكت اسجباؾُت دالت اخطائُا بحن اظلىب اإلاىاحهت وجأهُذ الزاث والصخت الىفعُت، هما 

لزاث والصخت الىفعُت ، ولم جكهش اقهشث وحىد عالكت اسجباؾُت دالت اخطائُا بحن غبـ ا

 فشوكا بحن مجمىعاث العمش في اظالُب مىاحهت الػغىؽ.

(الخـي هذفـذ ئلـى الخعـشف علـى أظـالُب مىاحهـت الػغـىؽ  2111)دساظـت العـهلي  .2

وغُــش اإلاشغــي والخعــشف أًػــا علــى الفــشوق الللــم اإلاشض ي  ىلـذي مشغــى الاهخئــاب ومشغــ

ـار فـي أظـالُب مىاحهـت الػغـىؽ، ومـً أهـم هخائجهـا أن هىـان فشوكـا هالزهـىس والا بُــً 

ئلـى اظـخخذام الاظــالُب  ي أهثـش مُال ، وأن اإلاشض ىوغُـش اإلاشغـ ىدالت بُـً مجمىعـت اإلاشغـ

الاظـخجابت الزهـىس والاهـار فـي بحن العــلبُت عىــذ مىاحهــت غغىؾهــم، وأن هىــان فشوكــا 

إلاىاحهـت الػغـىؽ لطالـذ مجمىعـت الاهار، وأن هىـان فشوق راث داللت اخطائُت  بًُـ 

الللــم،  ىالاهخئـاب فُمـا ًخعلـم باالظخجابت للػغـىؽ  لطالــذ مشغــ ىالللـم ومشغـ ىمشغـ

عىـذ  ىُـش اإلاشغـوغى أن أظــلىب الخذًــً وان فــي ملذمــت ألاظالُب الخــي ٌعخمــذ علیهــا اإلاشغـ

 .مىاحهـت غغىؾهـم

هذفذ الذساظـت  .: اظتراجُجُاث الخعامل مع غغىؽ العمل(  1994دساظت الهىذاوي ). 3

ئلى الخعـشف على مطادس غغـىؽ العمل، وهزلً كُـاط العالكت بحن غغـ العمل وبعؼ 
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الػغىؽ  اإلاخغحراث، هما وان مً أهذافها جلذًم بعؼ الاظتراجُجُـاث للخعامل مع مشيلت

وكذ أحٍشذ الذساظت على عُىت مً العاملحن مً حيعُاث مخخلفت ٌعملىن في كؿاع 

اإلاعدشفُاث الععىدًت، ووان مً هخائج الذساظت وحىد فشوق في ئدسان ألافشاد إلاعبباث 

 لجيعُاتهم، وأن
ً
العـاملحن مـً غُـش الععىدًحن ٌشعشون بمعخىي  غغىؽ العمل وفلا

لذساظـت ئلـى بعـؼ الاظتراجُجُاث للخعامل مع غغىؽ العمل غغـ أعلـى، همـا أشـاسث ا

ت، هكم الخىافض وجلُُم ألاداء، وبشامج  ومنها: العالج الشوحي، والخغزًـت اإلاشجـذة الخٍُى

 معاعذة العاملحن

الى الىشف عً الفشوق في اظتراجُجُاث  ذ( هذف2116دساظت كىاسح وخمِغ ). 4

مذ الباخثان ملُاط اظتراجُجُاث مىاحهت مىاحهت الػغىؽ لذي مشض ى العىشي ،اعخ

( 61( ؾبله على عُىت مإلفت مً )Cousson & et al,1996الػغىؽ الىفعُت ليىصون )

مٍشؼ ومٍشػت بالعىشي، اقهشث الذساظت ان الاظتراجُجُاث التي ٌعخمذها مشض ى العىشي 

اإلاىاحهت  في مىاحهتهم للػغىؽ الىفعُت جمثلذ في )اإلاىاحهت اإلاخمشهضة خٌى اإلاشيلت و 

اإلاخمشهضة خٌى الاهفعاٌ، و اإلاىاحهت اإلاخمشهضة خٌى اإلاعاهذة الاحخماعُت ، وهىان فشوق في 

-1،  2116اظالُب مىاحهت الػغىؽ حعضي إلاخغحر الجيغ ، ومذة اإلاشع. )كىاسح وخمِغ ،

22). 

بي). 5 (: أظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت اإلاهىُت وعالكتها ببعؼ 2111دساظت الػٍش

اإلاخغحراث تهذف هزه الذساظت ئلى الىشف عً ألاظالُب التي ًدبعها العماٌ إلاىاحهـت 

الـػغىؽ الىفعُت اإلاهىُت التي ًخعشغىن ئلیها ومعشفت ما ئرا واهذ هىان فشوق دالت 

 في أظالُب مىاحهت الػغىؽ حعضي إلاخغحراث الذساظت
ً
اإلاإهل العلمي، ظىىاث  :ئخطائُا

( عامل 211أحٍشذ الذساظت على ) .ىع صحاج اللذم بذمشمالصبرة، العمش لذي عماٌ مط

لت العشىائُت العشغُت.  وكذ ؾبم الباخث ملُاط أظالُب مىاحهت  اخخحروا بالؿٍش

ان  :الاجُت جىضلذ الذساظت ئلى الىخائج .الػغىؽ الىفعُت الزي أعـذه الباخـث لهـزا الغشع

 مً ألاظالُب العل
ً
بُت لذي أفشاد عُىت البدث وان هىان ألاظالُب ؤلاًجابُت أهثر اظخخذاما

للخفاعل بحن اإلاإهل الخعلُمي، والعمش في أظالُب مىاحهت الػغىؽ لذي أفشاد عُىت فشكا 

وحىد فشوق راث داللت ئخطائُت في اظخخذام أظالُب مىاحهت هما اشاسث الى  البدث

لمشيلت( وفي الػغىؽ )اإلاىاحهت والخدذي، والخلجىء ئلى الذًً، ئعادة الخلُُم ؤلاًجابي ل

الذسحت اليلُـت لألظالُب ؤلاًجابُت حعضي للمإهل العلمي )أظاس ي، زاهىي(، ورلً لـطالح 

ت ولم جىحذ فشوق في اظخخذام ألاظالُب العلبُت حعضي إلاخغحر اإلاإهل . خملـت الشهادة الثاهٍى
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العلمي واشاسث لىحىد فشوق في اظخخذام ألاظالُب ؤلاًجابُت حمُعها، وهزلً الذسحت 

ظىىاث(، وهزلً في  11يلُت حعضي إلاخغحر الصبرة، ورلً لطالح فئت الصبرة ألاهبر )أهثر مً ال

اظخخذام أظلىب الخىفِغ الاهفعالي والذسحت اليلُت لألظالُب العلبُت، ورلً لـطالح فئتي 

ووحىد فشوق راث داللت ئخطائُت في اظخخذام ألاظالُب ؤلاًجابُت حمُعها، .الصبرة ألاضغش

ت ألاهبر  وفي الذسحت اليلُت لهزه ألاظالُب حعضي إلاخغحر العمش، ورلً لطالح الفئت العمٍش

ظىت(، وفي اظخخذام أظلىب الخىفِغ الاهفعالي والذسحت اليلُت لألظـالُب  50)أهثر مً 

ظىت(.  51-36ظىت(، ) 35-21الـعلبُت، ورلً لطالح فئتي العمش ألاضغش )

بي،  (719-969،ص 2111)الػٍش

شخلت اإلابعؼ أظالُب مىاحهت الػغىؽ لذي ؾلبت  (: 2119)دساظت الهاللي  .6

ت بمذًىت مىت اإلاىشمت" والتي تهذف إلاعشفت أظالُب مىاحهت الػغىؽ  اإلاخىظؿت والثاهـٍى

لذي الؿلبت  الاًجابُت منها والعلبُت وجشجُبها على مذسج أظالُب مىاحهت الػغىؽ بحن ؾلبت 

ت، على الاخخالفاث  في مخىظـ دسحت الؿالب على وأًػا الخعشف  مشخلتي اإلاخىظؿت والثاهٍى

ملُاط مىاحـهت الػغىؽ باخخالف الطف الذساس ي والعمش والجيغ وهىع الخعلُم. اظخخذم 

واعخمذ ملُاط أظالُب مىاحهت الػغىؽ للباخثت منى  الباخث اإلاىهج الىضفي في دساظخه،

(ؾالبا مً 259م )(ؾالبا وؾالبت منه 547(، وجيىهذ عُىت البدث مً) 2112عبذ هللا )

( ظىت،   18 -13ؾالبا مً الخعلُم الثاهىي ، جتراوح أعماسهم بحن ) ( 288الخعلُم اإلاخىظـ،)

وكىع أظالُب اإلاىاحهت الاًجابُت في اإلاشاجب ألاولى على مذسج أظالُب  : وواهذ أهم الىخائج

ل أوال، وأظلىب جدمخُث حاء أظلىب الخلجىء ئلى هللا  ،بشيل عاممىاحهت الػغىؽ 

اإلاعإولُت زاهُا، وأظلىب اإلاىاحهت وجأهُذ الزاث زالثا، وأظلىب الخدلُل اإلاىؿلي سابعا 

عذم جأزش أظالُب مىاحهت غغىؽ مشخلتي  ،وأظلىب غبـ الزاث خامعا، هما اقهشث 

وهي غبـ الزاث ولىم الزاث  ،لثاهىي الا على أسبعت أظالُب فلـالخعلُم اإلاخىظـ وا

 . واقهشث  .هفطاٌ الزهني ملابل أسبعت عشش أظلىبا غحر دالتوالاوعضاٌ والاظترخاء والا 

 .غعف جأزحر الطف الذساس ي و العمش والجيغ و هىع الخعلُم على أظالُب مىاحهت الػغىؽ

( هذفذ الذساظت إلاعشفت ؾبُعت العالكت بحن الطالبت الىفعُت 2114دساظت صهاوي ) .7

ؿت ولخدلُم أهذاف الذساظت وأظالُب مىاحهت الػغىؽ  لذي معلماث اإلاشخلت  اإلاخىظ

اقهشث الىخائج وحىد عالكت اسجباؾُت مىحبت بحن بعذ الالتزام وأظالُب مىاحهت الػغىؽ ، 

بعذ الخدذي و بحن  .واقهشث  عالكت اسجباؾُت بحن بعذ الخدىم و أظالُب مىاحهت الػغىؽ
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هما اوضخذ وحىد عالكت اسجباؾُت مىحبت بحن الطالبت  وأظالُب مىاحهت الػغىؽ.

 (.2114الىفعُت وأظالُب مىاحهت الػغىؽ  لذي اإلاعلماث.  )صهاوي ،

( هذفذ  الذساظت ئلى الخعشف على  داللت الفشوق ما بحن 2117دساظت مدمذ ) .8

ؾلبت الجامعت العائذًً واكشانهم غحر العائذًً مً الجزوح في أظالُب مىاحهت الػغىؽ 

ومً أحل جدلُم هذف الذساظت كامذ الباخثت باعذاد أداة اللُاط. و جدللذ مً 

ت  لها، وكذ ؾبلذ على ع ( ؾالب  وأظفشث 211ُىت مإلفت مً )الصطائظ العُيىمتًر

الىخائج ، عً عذم وحىد فشوق راث داللت اخطائُت بحن العائذًً وغحر العائذًً مً الجزوح 

في أظلىب الخلجىء ئلى الذًً واعادة الخفعحر الاًجابي والخىفِغ الاهفعالي(، في خحن اقهشث 

فشوق لطالح غحر قهشث ىماث(، وافشوق لطالح العائذًً في أظلىب )البدث عً اإلاعل

 (.61 - 33، ص2117العائذًً في أظلىبي لىم الزاث والهشوب والخجىب. ) مدمذ،

 الفطل الثالث مىهجُت البدث واحشاءاجه

اظخعملذ الباخثت اإلاىهج الىضفي الاسجباؾي بىضفِه ألاوعب في دساظت العالكاث 

وجدلُلها.)الىجاس  الاسجباؾُت والىشف عما بُنها مً فشوق مً أحل وضف الكاهشة اإلاذسوظت

 .(37،ص 2119والضعبي، 

مجخمع البدث: ًخألف مجخمع البدث مً اليعاء الاسامل  العامالث في  بعؼ مإظعاث 

الذولت وسباث البُىث اإلاسجالث في دوس الشعاًت الاحخماعُت ومىكماث اإلاجخمع اإلاذوي،  في 

 مشهض واكػُت مدافكت البطشة . 

ذ هزه الذساظت ع لى عُىت مً اليعاء الاسامل  في بعؼ مإظعاث الذولت عُىت البدث: أحٍش

  (1( امشأة . الجذٌو ) 175ومجمىعت مً سباث البُىث بلغ عذدهً  )

 ًىضح عُىت البدث( 1حذٌو )
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 اداة البدث

ب وجلىحن ظمحر كىجه  (Richard Lazarus, et a.l, 1986ملُاط  ثتاظخخذمذ الباخ : حعٍش

( فلشة 46اإلالُاط الاضلي مً ) ًخالف  Ways of coping( الظتراجُجُاث الخىُف  1997)

( 1997حشمل زمان ابعاد جطف هُفُت مىاحهت الىاط للػغىؽ الىفعُت ، ار كام كىجه )

به وجلىِىه ليي ًالئم البِئت الفلعؿُيُت ، وكذ اخخىث ضُغت اإلالُاط اإلالىىت على  بخعٍش

غاغؿت  عُىت الخلىحن ان ًخزهشوا مىاكف مً( فلشة ، ار كام ملجن اإلالُاط بالؿلب 42)

لت لُىشث وفم جذسج سباعي  مشوا بها ومً زم اللُام باإلحابت عً فلشاث اإلالُاط بؿٍش

 لإلحابت: )لم افعل رلً مؿللا، فعلذ رلً هادسا، فعلذ رلً اخُاها،  فعلذ رلً هثحر 
ً
( ا

( اظالُب 7(على الخىالي . ًخيىن اإلالُاط مً )4، 3، 2، 1ًدطل اإلاعخجُب على الذسحاث )

 لػغىؽ ، اسبعت منها اًجابُت وزالزت ظلبُت وواالحي:للخعاٌش مع ا

( فلشاث، ًطف هزا الاظلىب اإلاجهىداث 7اظلىب الخفىحر بالخمني: ًخالف مً )  .1

عذ اظلىبا  العلىهُت التي ًلىم الافشاد ببزلها بهذف عذم الخفىحر في اإلاىاكف الػاغؿت ، َو

 .ظلبُا

( 6ًجابُت ، ًخالف مً ): وهى مً الاظالُب الا اظلىب الخخؿُـ لخل اإلاشىالث .2

فلشاث جطف اإلاجهىداث اإلاعشفُت  إلاىاحهت اإلاىكف الػاغـ  والخغلب على اإلاشيلت 

 باظلىب علمي.

( 9اظلىب اعادة الخلُُم الاًجابي: وهى مً الاظالُب الاًجابُت ، ًخالف مً ) .3

فلشاث جطف اإلاجهىداث اإلاعشفُت التي ًبزلها الفشد الهدشاف معان حذًذة مششكت في 

لت اًجابُتا  إلاىكف وجلُُمه بؿٍش

 اليعاء الاسامل  العامالث في مإظعاث الذولت

 العذد اإلاإظعت

 35 التربُت

 31 الخعلُم

 35 الصخت

دوس الشعاًت  الاحخماعُت  اليعاء  الاسامل اإلاسجالث في

 ومىكماث اإلاجخمع اإلاذوي

ــــ  75 ـ

 175  إلاجمىعا
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( فلشاث جطف 5اظلىب الاهخماء: وهى مً الاظالُب الاًجابُت ، ًخالف مً ) .4

.ً  اإلاجهىداث العلىهُت للفشد في البدث عً اإلاعاهذة والىطُدت مً الاخٍش

( فلشاث 5اظلىب جدمل اإلاعإولُت: وهى مً الاظالُب العلبُت ، ًخالف مً ) .5

 خل اإلاشيلت او مىاحهت اإلاىكف الػاغـ. جطف مذي فهم الفشد لذوسه في

( فلشاث 7اظلىب الخدىم بالىفغ: وهى مً الاظالُب الاًجابُت ، ًخالف مً )  .6

جطف اإلاجهىداث التي ًبزلها الفشد مً احل الخدىم في مشاعشه وغبؿها خالٌ اإلاىكف 

 الػاغـ.

اث ( فلش 5اظلىب الاسجبان والهشوب:  وهى مً الاظالُب العلبُت ، ًخالف مً ) .7

.)اللشا جطف اإلاجهىداث العلىهُت التي ًبزلها الفشد لخجىب اإلاىكف بشيل عام 

 (.121 -119،ص2115،

لت  اظخخشج الباخث ضذق البىاء     للخعشف على مذي ضذق الاداة ، واظخخذم ؾٍش

 الخجضئت الىطفُت الثباث.

الطذق الكاهشي همإشش لطذق الاداة  ورلً  ثتوفي الذساظت الخالُت اظخخذمذ الباخ 

مً خالٌ عشع اإلالُاط على مجمىعت مً الصبراء في مجاٌ علم الىفغ والاسشاد الىفس ي 

وكذ  ،الزًً احشوا بعؼ الخعذًالث على فلشاث اإلالُاط مع الابلاء على حمُع الفلشاث

لت اعادة % مً الصبراء همعُاس للبٌى الفلشة ، واظخخذمذ 81اعخمذث وعبت اجفاق  ؾٍش

( 21الاخخباس همإشش لثباث اإلالُاط ورلً مً خالٌ اعادة الاخخباس على عُىت مإلفت مً )

امشاة مً اليعاء الاسامل بعذ مشوس اظبىعحن على الخؿبُم الاٌو فيان معامل زباث اإلالُاط 

مىً الشوىن الُه1.75)   ( وهى معامل زباث حُذ ٍو

على مجمىعت مً اليعاء الاسامل بلغ عذدهً  الخؿبُم الاظخؿالعي : جم جؿبُم الاداة

( امشاة لغشع الخعشف على مذي وغىح حعلُماث اإلالُاط وفلشاجه والىكذ اإلاعخغشق 25)

لالحابت على فلشاث اإلالُاط اجطح ان حعلُماث اإلالُاط وفلشاجه واضخت وان معذٌ الىكذ 

 ( دكُلت.15اإلاعخغشق لالحابت  على اإلالُاط هى) 

( امشاة مً 175جم جؿبُم اإلالُاط على عُىت الذساظت البالغ عذدها ) الخؿبُم النهائي:

بالخدلُل الاخطائي الًجاد الىخائج هما ظحرد رهشها في  تاليعاء الاسامل ، وكامذ الباخث

 .الفطل الشابع

 الفطل الشابع هخائج البدث وجفعحرها

 ظِخم عشع الىخائج وفم حعلعل اهذاف البدث وواالحي:
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 .اليعاء الاساملالخعشف على اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت  لذي  .1

الهذف جم خعاب الىظـ الخعابي والاهدشاف اإلاعُاسي والىصن اليعبي  هزا لخدلُم

 (2لذسحاث ملُاط اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت الجذٌو )

 خعاب الىظـ الخعابي والاهدشاف اإلاعُاسي والىصن اليعبي( ًىضح 2حذٌو )     

 لذسحاث ملُاط اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت

 الخىُف الُباظ
عذد 

 الفلشاث
 الاظخجاباث الذسحت اليلُت

اإلاخىظـ 

 الخعابي

الاهدشاف 

 اإلاعُاسي 

الىصن 

 اليعبي
 الترجِب

 2 793816 43123 223349 3911 28 7 الخفىحر بالخمني

الخخؿُـ لخل 

 اإلاشىالث
6 24 3167 173526 43141 733124 6 

اعادة الخلُُم 

 الاًجابي
9 36 4459 253481 113567 713778 7 

 3 773875 63811 153571 2725 21 5 اظلىب الاهخماء

 4 753286 43336 153157 2635 21 5 جدمل اإلاعإولُت

 5 733143 43416 213481 3584 28 7 الخدىم بالىفغ

 1 813971 43183 163194 2834 21 5 الاسجبان والهشوب

هخائج البدث ان اظلىب الاسجبان والهشوب هى اهثر الاظالُب اإلاعخخذمت مً كبل اقهشث 

ذٌ على عذم كذسة الاسامل  الاسامل وحاء باإلاشجبت الاولى وهى مً اظالُب اإلاىاحهت العلبُت ٍو

مىاحهت اإلاىاكف الطعبت وجخلجأ الاسملت الى اظخخذام هزا الاظلىب لعذم كذستها على  ىعل

ء اظلىب الخفىحر بالخمني باإلاشجبت الثاهُت وهى مً الاظالُب العلبُت التي ، بِىما حااإلاىاحهت

بِىما اظلىب الاهخماء اخخل اإلاشجبت الثالثت هما حاءث جخبىاه الاسامل في مىاحهت الػغىؽ 

الاظالُب الخالُت وبالترجِب جىاصلُا اظلىب جدمل اإلاعإولُت باإلاشجبت الشابعت واظلىب الخدىم 

لصامعت واظلىب الخخؿُـ للمعخلبل باإلاشجبت العادظت وحاء اظلىب بالىفغ اإلاشجبت ا

 اعادة الخلُُم الاًجابي باإلاشجبت الاخحرة  

 اليعاء الاساملالخعشف على اظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت لذي الهذف الثاوي: .2

 : عذد الاوالدوفم مخغحر 

ليل اظلىب وفلا إلاخغحر الاوالد ) لذيهً  ائُتخالهذف جم اظخخشاج اللُمت الهزا لخدلُم 

 .( 3الجذٌو ) (لِغ لذيهً اوالد –اوالد 
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( ًىضح اللُم الخائُت ليل اظلىب على ملُاط اظالُب مىاحهت الػغىؽ وفم 3حذٌو )

 مخغحر الاوالد

 الخىُف لُباظا
مخغحر عذد 

 الاوالد

اإلاخىظـ 

 الخعابي

الاهدشاف 

 اإلاعُاسي 

كُمت ث 

 اإلادعىبت

كُمت ث 

 الجذولُت

معخىي 

الذاللت 

1.15 

 الخفىحر بالخمني
 7,539 54.976 لذيهً اوالد

 داٌ 1.96 9,117
 4,933 51.488 بذون اوالد

الخخؿُـ لخل 

 اإلاشىالث

 7.589 54.705 لذيهً اوالد
 داٌ 1.96 6.507

 1.921 52.544 بذون اوالد

اعادة الخلُُم 

 الاًجابي

 6.664 51.4 لذيهً اوالد
 داٌ 1.96 13.167

 8.588 56.976 بذون اوالد

 اظلىب الاهخماء
 3.194 53.077 لذيهً اوالد

 داٌ 1.96 6.050
 12.203 55.635 بذون اوالد

جدمل 

 اإلاعإولُت

 14.721 49.8 لذيهً اوالد
 غحر داٌ 1.96 0.870

 13.304 49.3 بذون اوالد

 الخدىم بالىفغ
 9.827 14.490 49.941 لذيهً اوالد

 
 داٌ 1.96

 9.016 55.1 بذون اوالد

 الاسجبان والهشوب
 8.127 7.514 55.3058 لذيهً اوالد

 
 داٌ 1.96

 12.2569 51.3666 بذون اوالد

، الخخؿُـ لخل اظالُب مىاحهت الػغىؽ ) الخفىحر بالخمني اجطح مً الجذٌو اعاله ان

اما  ،واهذ دالت اخطائُا ولطالح الاسامل اللىاحي لذيهً اوالد اإلاشىالث، الاسجبان والهشوب(

الاظالُب )اعادة الخلُُم الاًجابي، واظلىب الاهخماء، والخدىم بالىفغ( فياهذ دالت 

اخطائُا لطالح الاسامل بذون اوالد ، فُما اشاسث هدُجت اظلىب جدمل اإلاعإولُت الى عذم 

لذيهً اوالد والاسامل بذون اوالد ار بلغذ اللُمت  وحىد داللت اخطائُت بحن الاسامل اللىاحي

 ( 1.96( وهي اضغش مً اللُمت الخائُت الجذولُت والبالغت )1.871الخائُت اإلادعىبت )

 الاظخيخاحاث

 جىضل البدث الخالي الى مجمىعت مً الاظخيخاحاث:

  عُىت البدث. الاساملحمُع مً كبل جدمل اإلاعإولُت اظلىب  مُال الظخخذامهىان  .1
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ان اظالُب اإلاعخخذمت في مىاحهت الػغىؽ مً كبل اليعاء الاسامل جخخلف وفلا  .2

،  الخفىحر بالخمني، الخخؿُـ لخل اإلاشىالث، الاسجبان والهشوبلبعؼ اإلاخغحراث مثل: 

  حعخخذمها الاسامل اللىاحي لذيهً اوالد.

مً كبل  اعادة الخلُُم الاًجابي، واظلىب الاهخماء، والخدىم بالىفغحعخخذم اظالُب  .3

 الاسامل اللىاحي لِغ لذيهً اوالد

 الخىضُاث

 جىص ي الباخثت باآلحي:

 اعذاد بشامج جشفیهُت لالسامل للخللُل مً غغىؽ الخُاة التي حعاوي منها الاسامل. .1

جفعُل الاسشاد الاظشي لخىمُت اظالُب مىاحهت الػغىؽ بشيل اًجابي مما ًإدي الى  .2

 وغغىؽ الخُاة.جىاحهه مً مشىالث  جىُف اإلاشأة مع ما

ومعاعذتها للخعشف على الاظالُب اعذاد بشامج وكائُت لخىمُت شصطُت اإلاشأة الاسملت  .3

 الفعالت في مىاحهت الػغىؽ.

 اإلالترخاث

 دساظت اظالُب مىاحهت الػغىؽ لذي اليعاء اإلاتزوحاث واإلاؿللاث )دساظت ملاسهت(. .1

 إلاىاحهت الػغىؽ .اظشي لخبني الاظالُب الاًجابُت اسشادي ازش بشهامج   .2

 اإلاطادس

(: الطالبت الىفعُت و عالكتها بأظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت 2114صهاوي )اظماء ،  -

ولُت العلىم الاوعاهُت . سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة .لذي معلماث الؿىس اإلاخىظـ

 والاحخماعُت :الجضائش

ىفعـُت لذي الشـباب أظـالُب مىاحهت الػغىؽ ال. (2111) .العـهلي، عبـذ هللا خمُـذ -

 .سظـالت دهخـىساه .اإلاترددًً علي معدشفى الؿب الىفعـي باإلاذًىـت اإلاىـىسة وغُـش اإلاشض ي

 . حامعـت أم اللشي  .ولُت التربُت

أظـالُب الخعامـل مـع اغـؿشاب الػـغىؽ الخالُـت للطـذمت  . (2111) .الشُخ، مىاٌ -

ت مُذاهُــت ملاسهــت لــذي ألاؾفاٌ الزًً الىفعـُت وعالكخـها بــبعؼ اإلاــخغحراث: دساظــ
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 .ع27 .اإلاجلذظـىت في مدافكت دمشم. مجلت حامعت دمشم 12-9حعشغىا لخىادر ظحر 

 (847 – 887ص 3-4

ُـــاة لـــذي  . (1993) .ضــالح، عىاؾــف خعــحن - الفعالُــت الزاجُــت وعالكخـــها بػـــغىؽ الخ

 459 – 487. ص 23 اإلاجلذ .حامعت اإلاىطـىسة .التربُتمجلت ولُت  الشـــباب الجامعي.

بي، عبذهللا - أظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت اإلاهىُت وعالكتها ببعؼ  .(2111) .الػٍش

 ( 4،العذد)26اإلاجلذ . مجلت حامعت دمشم  .اإلاخغحراث 

الللم واداسة الػغىؽ الىفعُت . اللاهشة: داس الفىش  (ـ2111عثمان، فاسوق العُذ. ) -

 .شبيالع

 بشهامج معشفي ظلىوي لخعذًل أظالُب مىاحهت. (  2114) .العضاوي ، مىحر ظمشه العُذ -

حن اإلالُمحن باإلاذن الجامعت الى لبالػغىؽ الىفعُت لذي عُىت مً الؿ  تُافذًً واإلاطٍش

ت  .ل مً اؾشوخت دهخىساه ، بدث معخ  .2ج  .مجلت  العلىم التربٍى

. داس الىخب الخذًثت  3ؽ غغىؽ الخُاة واظالُب معاحتها. .(1998ععىش، علي. ) -

 مطش.

خبرة البتر الطادمت واظتراجُجُاث الخىُف وعالكتهما بللم  .(2115اللشا، صهُت خلُل. ) -

غضة. سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة. الجامعت في  خاالث البتر في الخشب الاخحرةاإلاىث لذي 

 الاظالمُت . غضة

الػغىؽ الىفعُت والاظتراجُجُاث  .(2116) .مذ ظلُمكىاسح، مدمذ وخمِغ، مد -

 (12العذد ) .مجلت وعم . اإلاعخمذة في مىاحهتها لذي مشض ى العىشي 

دساظـت ملاسهـت لـبروفُالث الػغىؽ الىفعُت وؤلاحهاد . ) 2111) .وامل، مدمـذ علـى -

اث مخخلفــت مــً الؿاكــت الىفع ُت الفعالـت . الىفعـي لـذي زالزـت مجمىعــاث راث معــخٍى

 ( 197 – 221. ) 2.ع31ؾىؿا. اإلاجلذ حامعـت  .مجلت ولُـت التربُـت
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أظالُب مىاحهت الػغىؽ الىفعُت لذي ؾلبت الجامعت  .(2117). مدمذ، اظُل ضباس -

العذد الصاص باإلاإجمش  .مجلت الاظخار  .العائذًً واكشانهم غحر العائذًً مً الجزوح

 العلمي الصامغ.

العلىن الخىهُذي همخغحر وظُـ في عالكت الػغىؽ  . (2116) .حاد مدمىد، عبذ اهللا -

الخعلــُم الىــىعي "الىفعـُت بىـل مـً الاهخئــاب والعــذوان. وكــائع اإلاــإجمش العلمــي ألاٌو 

ت في عطــش العىإلاــت" )ص ص  .ولُــت التربُــت الىىعُت(.  468-395ودوسه في الخىمُــت البشــٍش

ل 13-12 .ةحامعت اإلاىطىس   .أبٍش

( أظالُب مىاحهت الػغىؽ  لذي ؾالب مشخلتي الخعلُم  2119الهاللي ، عادٌ ) -

. ( سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة . حامعت  2228اإلاخىظـ والثاهىي بمذًىت مىت اإلاىشمت ( 

 أم اللشي . ولُت التربُت ، كعم علم الىفغ

ه، كذوس بً عباد - مـع مىاكف الػغـ الىفس ي  ئظتراجُجُاث الخعامـل(.  2111) .هىاٍس

ؤلاوعاهُت  لذي اإلاشأة العاملـت علـى غــىء مــخغحري الخالــت العائلُــت . مجلــت العلــىم

 (. 39 – 54.، 2والاحخماعُت )

- Lazarus, R, Folkman, S.(1984): Stress Appraisal , and coping . New York: 

Springer 

- Naill, B., & Adam, Z. (1995). Aframework for studying personality in the stress 

process. Journal of Personality and social Psychology, 69(5), 890-902. 

- Natalie, S., & Neil, B. (2002). The dynamics of threat and challenge appraisals 

prior to stressful achievement events. Journal of Personality and social 

Psychology, 83(3), 678-692. 

- Publishing companyLazarus, R. (2006).Stress and emotion: Anew Synthesis. 

New York: Springer 

- Richard, A., & Nancy, E. (1997). Regulatory control and adults stress-related 

responses to daily life events. Journal of Personality and social Psychology, 

73(5), 1107-1117 
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- Sillamy,Norbert.(2001). Dictionnaire de psychological. Larousse.Paris . 

 Somerfield, M., & Mccrea, R. (2000). Stress and coping research ,method logical 

challenges, the dretical advances and clinical application, A applications. 

American Psychologist, 55, 620-625 

- Zimbardo, P, G.(1988). Psychology and life. (12th ed). Boston: Scott fores man 

company 

 

 اإلاالخم

 فلشاث اإلالُاط مىصعت على ابعاده العبعت ومذي الاظخجابت ليل بعذ

 الفلشة ث

لم 

افعل رلً 

 (1مؿللا)

فعلذ 

رلً هادسا 

(2) 

فعلذ 

رلً اخُاها 

(3) 

فعل

ث رلً 

 (4هثحرا )

ذ جدذزذ لبعؼ الاشص  .1 اص لغشع معشفت اإلاٍض

 ث  عً اإلاىكف الػاغـمً اإلاعلىما

    

     اهخلذث هفس ي  .2

لت  .3      جمىِذ ان ًيخهي اإلاىكف اإلاضعج باي ؾٍش

للذ عبرث عً غُلي لالشصاص الزًً ظببىا   .4

 اإلاشيلت

    

     لخلجاهب اإلاششق مً الامىس  خاولذ ان اهكش   .5

     خاولذ الاخخفاف بمشاعشي لىفس ي  .6

ًيبغي ان افعله ولزلً  للذ هىذ اعشف ما  .7

 غاعفذ حهىدي ليي وعحر الامىس 

    

للذ حغحرث وهمىث هصصظ ًخطشف بشيل   .8

 افػل

    

جدذزذ لبعؼ الاشصاص الزًً ًمىً ان   .9

 ًفعلىا شِئا ما بشان اإلاشيلت

    

     لىفس ي مشيلت حلبذ ادسهذ اوي  .11
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     جمىِذ خذور مشيلت  .11

ذ  .12      وكفذ ضلبت وهاغلذ مً احل ما اٍس

     خاولذ ان اوس ى ول الامىس العِئت او اإلاضعجت  .13

ً عً الامىس العِئت  .14      خاولذ عذم اخباس الاخٍش

     للذ وغعذ خؿت عمل واجبعتها  .15

اشعش ان اإلاىكف حعلني اكىي مما هىذ  بذاث  .16

 علُه في العابم

    

للذ ؾلبذ الىطُدت مً بعؼ الاشصاص   .17

 الزًً اهً لهم الاخترام

    

ان جيىن الامىس افػل في اإلاشة  وعذث هفس ي  .18

 اللادمت

    

وان عىذي بعؼ الخطىساث الصُالُت والاماوي   .19

 عً هُفُت اهتهاء اإلاىكف

    

ختى لى واهذ جىؿىي  اهخكشث خذور فشضت   .21

 على مخاؾشة إلاىاحهت اإلاشيلت

    

     ًخطل باإلاىكف خاولذ ان اوس ى ول ما  .21

خاولذ عذم كؿع خؿت الشحعت وان ابلي   .22

 حمُع الصُاساث مفخىخت

    

     للذ سهضث حهىدي بما ًيبغي ان افعله الخلا  .23

     للذ جللُذ جفهما وحعاؾفا مً شصظ ما  .24

     مً اإلاعخاد للذ همذ ظاعاث اهثر   .25

     شِئا ما لخصخُذ الصؿا للذ اعخزسث او فعلذ  .26
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Summary:  

Individuals differ in the ways in which they deal with psychological stress 

and stressful events to which they are exposed. Some of them use positive 

methods to deal with stress and the other uses negative methods, which affects 

their mental health and leads to many mental and physical diseases, and the fact 

that widow women are vulnerable to many pressures because of their family, 

psychological and social status. 

 

 


