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 :  المقدمة: أولا 
هناك إنسان على وجه البسيطة إال ويعاني من الضغوط النفسية بأنماط مختلفة على نحو يكاد ليس 
شخص آلخر ومنن وتنت إلنى  خنر لند  وتتفاوت هذه الضغوط في شدتها وحدتها ونوعها من ، يكون يوميا  

 الشخص نفسه.

ذلننك الحننين  فنني وُت نند بننه، فنني اوا ننق الاننرن الرابنن  عشننر Stress“بنندا االهتمنناص بم ننطلو الضننغوط 
وفنننني  ”Affictionواألسنننى ، Adversity“والمحننننة والضننننرا  ، (Straits)والُعسننننر  ”Hardshipالمشننناة 

مننن  ان هنننذا ، الضنننغوط فننني سنننياا العلنننوص الطبيعينننة ”Hookeاواخنننر الانننرن السننناب  عشنننر اسنننتخدص هنننوك 
وتد استمرت الم طلحات الدالة على الضغوط ، االستخداص لص يكن منظما  حتى بدايات الارن التاس  عشر

حين  عندت الضنغوط اسناس اعنت ق ، وعاشت وازدهرت في احضان علوص الطب في ذلك الوتنت، والمشاة
تننند نمنننا وترعنننر  فننني كمينننر منننن العلنننوص ممنننق علنننص االجتمنننا  ومننن  ان االهتمننناص العلمننني بالضنننغوط ، ال نننحة

فإن هناك فرعين من فرو  العلنص كاننا ، وعلص النفس والطب وعلص الغدد ال ما ، والفيزيولوجيا ربولوجيامنواأل
والمنناني هننو علننص ، ”Biology األحيننا األوق هننو علننص ، األوفننر حظننا  مننن  يرهمننا فنني االهتمنناص بالضننغوط

 (Fleming., 2005). النفس

يرج  االهتماص بدراسة الضغوط النفسية في بعض مننه إلنى التبعنات والتكناليب الباهظنة التني تسنببها 
تنننجص هننذه التكنناليب مننن الع تننة كمننا ، جوانننب مختلفننةسننوا  مننن حنند هننذه الضننغوط للفننرد والمجتمنن  علننى 

وال ننراعات ، النفسننيةالومياننة بننين الضننغوط النفسننية واطينناب واسننعة مننن األمننراض الجسننمية واالضننطرابات 
التنني ت ننيب ، و يننر ذلننك مننن انمنناط السننلوك والمشننك ت، وسننو  التوافننا، والمشنناجرات والسننلوك العنندواني

لكننننهص فننني الوتنننت نفسنننه ال يملكنننون األسننناليب والطنننرا ا يجابينننة ، اول نننك النننذين يعنننانون الضنننغوط النفسنننية
 (.7002، )يوسب ا السلبية إلى ادنى حد ممكنوالتاليق من تأميراته، او التعايش معها، الم  مة لمواجهتها

فننني اسنننلوب التعامنننق مننن  األحننندا  والمواتنننب الحياتينننة المختلفنننة بننناخت ب المراحنننق  فنننراديختلنننب األ
حينن  يواجننه كننق شننخص ضننغطا  نفسننيا  عننند فتننرا مننا فنني حياتننه وخا ننة مرحلننة ، العمريننة التنني يمننرون بهننا

ة تنشننأ حاجننات اليافعننفنني امنننا  مرحلننة  والتربويننة إلننى انننهحينن  اشننارت كميننر مننن األبحننا  النفسننية ، ةاليافعنن
، ليدخق بنا   عليها إلى مرحلنة جديندا، من تبق الياف لص يخبرها ، ومشاعر نفسية وجسدية واجتماعية جديدا

عنادا اكتشناب الهوينة، والبح  عن النذات، تتممق بال را  والبحن  كنذلك عنن الموتن  االجتمناعي وسنط ، وا 
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فانند ، الننذات واألسننرا والمجتمنن  منن ازمننات و ننراعات  ذا كلننه يجعننق هننذه المرحلننة مرحلننةوهنن، عننالص الراشنندين
 فننننننني حنننننننين تنننننننر ، ة هننننننني مرحلنننننننة عوا نننننننب وضنننننننغوط نفسنننننننيةاليافعنننننننفرويننننننند ان مرحلنننننننة  (Freud)اكننننننند

“Ana Freud امنا،  ننا فرويند ان ا خن ق بحناق التنوازن فني امننا  هنذه المرحلنة يعند حالنة مرضنيةEric 

Ericsson”  وان معظص ، وهي ازمة الهوية، يمرون بأزمة من نو  خاص اليافعينإيركسون فير  ان إيريك
فضن   علنى ، ترج  إلى ما ي يبهص من احدا  ضا طة في حياتهص اليومية اليافعينالضغوط النفسية لد  

 ما  (. فمواتب الضغط المستمرا او المتتابعة ترتبط دا63، 5991، كوري) عدص تدرتهص على إحدا  التوازن
فعننند حنندو  عوامننق ا حبنناط ، كننالتوتر وا حبنناط والجنننوأ واليننأس لليننافعينبالمشننك ت ال ننحية والنفسننية 

وتنزداد بتتناب  ، او مواتب ضغط متعاتبة م  التغيرات النما ية فإن االستجابة السلبية تبدا بنالظهور، اليومية
الفننرد  شخ ننيةجوانننب المسننتمرا لمواتننب البي ننة الضننا طة تنن مر فنني  الينناف ن مواجهننة ا إذ، مواتننب الضننغط

ويتعنناملون معننه باسننتجابة مننا فننإنهص ، عننندما يواجهننون موتفننا  ضننا طا   اليننافعينان معظننص  ال سننيما جميعهننا
لهننذا فننإن  سننوا  كانننت م  مننة اص  يننر م  مننة، يميلننون إلننى تعمننيص تلننك االسننتجابة فنني المواتننب المتشننابهة

دراكه لمهارات الياف فة معر  اساليب المواجهة فني التعامنق من  الضنغوط يسناعده فني التعامنق النناجو من  و  وا 
، 7005، الحفننني) لديننهوتسنناهص فنني تحسننين  ننورا الننذات وحيويتهننا ، حنناالت اكمننر عموميننة مننن الضننغوط

21.) 

فنولتين لتعامق م  الضغوط ينبغي ان تبدا خ ق مرحلة الطالذلك يمكن الاوق إن تنمية استراتيجيات 
حيننننن  إن الم نننندر األساسننننني للضننننغوط فننننني مرحلننننة الطفنننننولتين ، المراهاننننةالمتوسننننطة والمتننننأخرا ومرحلنننننة 
والتوا نق ، هو إدراك الطفق ان ع تاته بوالديه او رفاته  ينر م  منة المراهاةالمتوسطة والمتأخرا ومرحلة 

والدينه تخلنا اسناليب يمكنن ان تانوي تبنق واألساليب المتبعة في التعامق معنه منن ، الذي ينمو داخق األسرا
مننن الممكننن ان يواجننه بتهدينند يحننرك  ةاليافعننوحينمننا ي ننق الفننرد إلننى مرحلننة ، السننلوك السننوي او المنحننرب

ان تتغينر وفانا  ألسناليب المواجهنة  هنذه األسناليبلويمكن ، التي جرت خ ق فترا الطفولة، اساليب المواجهة
 (.7005، )عوض المتاحة في لحظة محددا

فني  فرادان الت رفات التي ياوص بها األ وفولكمان الزاروس Folkman&(Lazarus) كق من ير و 
ان حجنر الزاوينة فني تاندير المواتنب و  مواجهة الضغوط تبنى على اساس الع تة التني تنربط كنق فنرد ببي تنه
وهذا ما جعق الكمير من ، يحدا بالفرد، على انها ضغوط هو تحديد إذا كان الموتب يممق خطرا  او تهديدا  

علننى مواجهننة الضننغوط مواجهننة ناجحننة  اليننافعينالبنناحمين يسننعون إلننى وضنن  النمنناذ  واألسنناليب لتنندريب 
 .”Lazarus&Folkman, 1984 تحاا الدعص االنفعالي

سننوا  كننانوا  بننا  وامهننات اص كننانوا ، تحتننا  إلننى وتفننة متأنيننة مننن الراشنندين المراهاننةلننذلك فننإن مرحلننة 
تزوينند هننذه  ويهنندب العمننق إلننى، يعملننون فنني الم سسننات والمنظمننات العاملننة منن  األطفنناق والشننبابناشننطين 

، الف ة بالمعلومات والخبرات والمهارات العملية الضرورية لمواجهة الضنغوط والتكينب من  الظنروب واألزمنات
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انعكاس لحيناا اسنرية ة المتوافاة اليافعف، على نحو يحاا حمايتهص ونما هص األممق ويحاا م الحهص الفضلى
خن ق معناملتهص  اليناف ياوص فيها الوالدان بعمنق ممينز فني بننا  شخ نية ، مستارا خالية تاريبا  من ال راعات

، واألساليب  ير المتوازنة من المعاملة تنمي فيهص مشاعر النناص والعجنز عنن مواجهنة م ناعب الحيناا، له
وعننننندما يكبننننرون تننننوتظ  ننننراعات الحينننناا الجدينننندا ، وتعننننودهص كبننننت انفعنننناالتهص وتوجيننننه اللننننوص إلننننى انفسننننهص

 (.72، 5996، الغامدي) فتظهر المشك ت النفسية المختلفة، ال راعات الاديمة لديهص

كدراسنننة  م نننادر الضنننغوط النفسنننية لننند  الينننافعينعلننى السننناباة فانند ركنننزت مجموعنننة منننن الدراسنننات 
اسنننتراتيجيات التعامنننق مننن  الضنننغوط علنننى  فننني حنننين ركنننزت دراسنننات اخنننر ، (,7007Widman)وايننندمان 

 (.7007ودراسة الضريبي )، (7007) النفسية كدراسة عبداهلل

التنننني النفسننننية  ان الكشننننب عننننن اسننننتراتيجيات التعامننننق منننن  الضننننغوط يمكننننننا الاننننوقبنننننا   علننننى ذلننننك  
تستخدمها ف ة اليافعين تعد تاعدا يجري على اساسها التخطيط لوض  برامج تسناعد هنذه الف نة علنى مواجهنة 

للكشننننب عننننن  فنننني هننننذا البحنننن  سننننعيتلننننذلك ، لهنننناالتاليننننق مننننن اآلمننننار السننننلبية بغننننرض مختلننننب الضننننغوط 
وع تتهننا بأسنناليب  المنندارس فنني مدينننة دمشننااسننتراتيجيات التعامننق منن  الضننغوط النفسننية لنند  اليننافعين فنني 

 .المعاملة الوالدية

 :  مشكلة البحث ومسوغاته -ثانياا 
وجندت الباحمننة فنني امنننا  عملهنا منن  اليننافعين فنني بنرامج خا ننة بننإدارا الضننغوط مندا تزينند علننى سننب  

الم  مننننة للتكيننننب والتعامننننق منننن  الضننننغوط النفسننننية المختلفننننة التنننني  االسننننتراتيجيات إلننننىافتاارهنننننص ، سننننننوات
مواجهننة فنني تسنناعدهص علننى تنميننة تنندراتهص ، ومننن مننص حنناجتهص بالتننالي إلننى اسننتراتيجيات تكيفيننة، يواجهونهننا

 جنرا  بحنن  عنن اسنتراتيجيات التعامنق من  الضنغوط النفسنية لنند   دافعنا  ولند ممنا ، الضنغوط التني ت نيبهص
سنننري العمنننق مننن  الينننافعين ان لخبنننرات األشنننخاص ومحنننيطهص األتبنننين منننن خننن ق فاننند ، هنننذه الف نننة العمرينننة

يختلفنون ويتبناينون فيمنا يت نق باندراتهص علنى مواجهنة تلنك  فرادفناأل، واالجتماعي  مارها النفسية في حيناتهص
وُيحسنن ، ويتكينب معنه، ويتحمنق الضنغط، فمنهص من يستطي  التعامق م  الحد  بمروننة وروينة، الضغوط
وهننو مننا يزينند حنندا ، خطننروينندرك انننه تهدينند و ، ومنننهص مننن يتعامننق معننه علننى نحننو مت ننلب وسننلبي، إدارتننه

ن الوالنندين ياومننان احينن  ، مسننتندين فنني ذلننك إلننى خبننراتهص الشخ ننية واألسننرية، شننعورهص بالضننغط النفسنني
تكننون  هننص فهننذه األسنناليب إمننا انعم نالوالنندي مننن خنن ق اسنناليببعمننق بننارز فنني تشننكيق شخ ننية األبنننا  
كاننت الع تنات  إذا، تحايا تكنيفهص النفسنيو  ،نموهص المتكامقو  مساعدا على إشبا  حاجات األبنا  النفسية

نسننانيةو  السننا دا فيهننا تاننوص علننى اسنننس نفسننية منناو  تربويننة سنننليمة،و  ا  ان تكننون معرتلننة  شننبا  حاجننناتهص  ا 
وهنذا ين مر فني ، مفاهيص خاط نة و ينر سنليمةو  على اسس وذلك إذا كانت الحياا السا دا فيها تا مة، النفسية

 .وكذلك في استراتيجيات التعامق م  هذه الضغوط، ب اليافعينانوا  الضغوط المختلفة التي ت ي
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لتعامنننق مننن  الضنننغوط النفسنننية منننن خننن ق التركينننز علنننى اوتننند تزايننند االهتمننناص بتطنننوير اسنننتراتيجيات 
 ةالنفسننني اآلمنننارالتننني منننن شنننأنها مسننناعدا الفنننرد فننني الوتاينننة منننن  المتغينننرات الشخ نننية والبي ينننة ا يجابينننة

فنني الم سسننات طرياننة لننتعلص إدارا  فننرادففنني بريطانيننا يختننار األ، عننن التعننرض للضننغوط ةالناتجنن ةوالجسننمي
إذ ، Workshopضغوطهص سنوا  منن خن ق التندريب الفنردي اص التندريب الجمناعي منن خن ق ورش عمنق 

 يتعلمننننننون كيننننننب يواجهننننننون م ننننننادر الضننننننغوط سننننننوا  فنننننني المنننننندارس اص الجامعننننننات اص العمننننننق اص المنننننننزق
 (Taylor, 1999, 287). 

النوبننات : % مننن امننراض الع ننر ممننق00إلننى ان  ”Awater, 1990, 109-116 اتننرو  ويشننير
 .بدايتها الضغوط النفسية، والكآبة، وضغط الدص، والارأ المعدية، الالبية

( ان الشننننخص الننننذي يتعننننرض فنننني حياتننننه لعنننندد مننننن الضننننغوط Seely,1980ويننننر  هننننانز سننننيلي )
نما هي ذات نمنط عناص ، الضغوط ال تعتمد على طبيعة الحد  الضا طفإنه يادص استجابة لهذه ، النفسية وا 

وتننند اشنننارت نتنننا ج دراسنننة ، وردود فعنننق دفاعينننة تعتمننند علنننى وتاينننة الكنننا ن الحننني والمحافظنننة علنننى وحدتنننه
الننذين شخ ننوا  الينافعين% مننن 37ان نسنبة ، (Orvashal &Selly 1995, 1525) وسننيلي اورفاشنيق

 (Lwnishn, 1995, 1221)كما وجد لونشون ، باعتبارهص يعانون التوتر طوروا فيما بعد مشك ت عديدا
بأي من اضطرابات التوتر في اي وتت من األوتات تزيد من احتماق ا  ابة بمشنك ت  الياف ان إ ابة 

 عديدا خ ق السنوات الخمس ال حاة بدرجة ملحوظة.

ألن ، فنننني الننننوطن العربنننني اننننار اليننننافعين الننننى اسننننتراتيجيات للتعامننننق منننن  الضننننغوطمشننننكلة افتتننننزداد 
مما اوجند تناعنة لند  ، وتد تكون طواعية و ير مدعومة، الخدمات النفسية ما زالت تُادص فيه على استحيا 

وانهننا ال تشننكق حاجننة اساسننية لنند  مختلننب ف ننات ، الكميننرين مننن ان الخنندمات النفسننية هنني نننو  مننن التننرب
تند تكنون ناجمنة عنن عوامنق متعنددا ، حي  تواجه هذه الف ة ضغوط نفسنية عديندا، المجتم  ومنها اليافعين
حينن  بننات معروفننا  بننأن ، المتعننددا التنني يتبعهننا الوالنندان فنني التعامننق معهننص والطرا ننا، منهننا التنشنن ة األسننرية

ا  سنننلبية او إيجابينننة فننني شخ نننية اهنننص العوامنننق التننني تتنننرك  منننار  اسننناليب المعاملنننة الوالدينننة ل بننننا  تعننند منننن
ويننننعكس ، ويننن مر فننني مسنننتو  ال نننحة النفسنننية التننني يمكنننن ان تكنننون علينننه شخ نننيتاهص فيمنننا بعننند، األبنننا 

ن في التعامق م  الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها و واألساليب التي يتبعها اليافع الطرا ابالتالي على 
  .(530، 7050، فيدمان) خ ق هذه المرحلة

عددا  من المشك ت التني يتعنرض لهنا الينافعون فني في سورية  دراسة نفذتها اليونيسب اوضحت فاد
سننورية ابرزهننا حنناجتهص إلننى المهننارات الحياتيننة التنني تعننزز تنندرات التوا ننق والتعامننق منن  الضننغوط واتخنناذ 

 .(537، 7050 فيدمان) إضافة إلى الحاجة إلى تنظيص الوتت واالستفادا من اوتات الفراغ، الارار
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خيننرا بتاننديص خنندمات هتمننت فنني السنننوات األالجمهوريننة العربيننة السننورية ا وال بنند مننن االشننارا الننى ان
من  الضننغوط النفسننية المختلفننة  واسننتراتيجيات للتعامننق بطرا ناللندعص النفسنني لف ننة الينافعين تتعلننا بتزوينندهص 

ومن  ذلنك فننحن منا زلننا بحاجنة النى المزيند منن البنرامج والخندمات المرتبطنة بموضنو  ، التي يتعرضنون لهنا
ف ننات العمريننة لن نننو  وكننص الضننغوط تنند تزاينند عننند مختلننب ااالضننغوط خا ننة فنني الظننروب الحاليننة حينن  

، حي  تامت منظمة الهن ق األحمنر العربني السنوري علنى سنبيق الممناق بتوجينه خندمات ومنها ف ة اليافعين
 ص النفسي االجتماعي لمختلب الف ات العمرية ومن ضمنها ف ة اليافعين .الدع

اسنتراتيجيات التعامنق من  الضنغوط إلنى  من هنا تبنرز الحاجنة إلنى إجنرا  هنذا البحن  بهندب التعنرب
النفسية وع تتها بأساليب المعاملة الوالدية ودور االستراتيجيات الم  منة فني إدارا هنذه الضنغوط وتوجيههنا 

 : وبنا   على ما تادص يمكن تحديد مشكلة البح  في الس اق التالي، تفادا من جوانبها ا يجابيةواالس
اليافعين  ما العالقة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لدى

 ؟الثانويةمن طالب المرحلة الثانوية في مدارس مدينة دمشق 

 :  أهمية البحث -ثالثاا 
 : جانبينتكمن اهمية البح  في 

 : األهمية النظرية – 1

 : التالية جوانبفي ال ة البح  النظريةتتضو اهمي

  منن مشنك ت  نحية ونفسنية عنهناوما يمكنن ان يننجص ، طبيعة الظاهرا التي يت د  لها البح ،
تحديد اننوا  الضنغوط النفسنية عنند  وهذا يحتا  إلى، اسرته والمجتم  عموما  و  ت مر سلبا  في الفرد

 لمواجهتها.واهمية ذلك في وض  استراتيجيات ، اليافعين

 وع تتهننا بأسنناليب المعاملننة الوالديننة، معرفننة طننرا التعامننق منن  الضننغوط النفسننية لنند  اليننافعين ،
تسناعدنا علنى االحتفناظ ، ( بمنزلة عوامق تعنويضCoping styles)حي  تعد اساليب المواجهة 

، انهنا عوامنق اسنتارار علنى كما ينظر بعضهص إلى تلنك األسناليب، النفسية والجسدية معا   بال حة
وخا نننة خننن ق مرحلنننة ، تعنننين الفنننرد علنننى التوافنننا النفسننني واالجتمننناعي امننننا  الفتنننرات الضنننا طة

 ة.اليافع

 ا التركينننز علنننى األمنننر المهنننص النننذي تتركنننه اسننناليب المعاملنننة الوالدينننة لننند  ف نننة الينننافعين فيمنننا يتعلننن
المهنص العمنق  ان معروفنا   ا بوحي  ، باستراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية التي يواجهونها

تدريبهص على إ دار االستجابات ال حيحة هو الذي ياوص به الوالدان في تشكيق شخ ية األبنا  
فنني مرحلننة الطفولننة مننن إ نندار  نهننص ال يتمكنننوناحينن  ، باسننتخداص اسنناليب متنوعننة مننن المعاملننة
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وهذا ، احكاص على السلوك إال وفا  ماره المباشرا لعدص معرفتهص بالمعايير المحددا لل واب والخطأ
تحاننا لهننص الشننعور بالرضننا ، يشننير إلننى إخفنناا األبنننا  فنني الح ننوق علننى معاملننة والديننة معتدلننة

 ، ويجعلهص يستخدمون طرتا   ير تكيفية في مواجهة الضغوط النفسية، واالستارار

  حين  تفتانر هنذه الشنريحة إلنى الخبنرا والتجربنة ، وهي ف ة الينافعين، بالبح اهمية الف ة المستهدفة
ما يجعق الحاجة ماسة إلنى ممنق هنذه الدراسنات منن اجنق معرفنة ، في مواجهة األحدا  الضا طة

مننا يسنناهص فنني التخفيننب مننن ، اسننتراتيجيات التعامننق الناجحننة منن  الضننغوط النفسننية عننند هننذه الف ننة
والتكيب م  الحياا ، منها وتحسين مستو  ال حة النفسية، النفعاالت  ير التكيفية التي يعانونهاا

 على نحو عاص.

  فيما يتعلا بالعينة المستهدفة بالدراسة.، جدا البح  على ال عيد المحلي 
 : األهمية التطبيقية – 2

 بعنننض الحلنننوق الم  منننة منننا يسننناهص فننني اتتنننراأ ، تحديننند م نننادر الضنننغوط النفسنننية لننند  الينننافعين
 للتخفيب من هذه الضغوط عند هذه الف ة.

 االسننتفادا مننن نتا جهننا فنني و  نمعرفننة اهننص اسننتراتيجيات التعامننق منن  الضننغوط النفسننية لنند  اليننافعي
رشادهص نحو اساليب الت دي للضنغوط النفسنيةهإعداد برامج إرشادية تهدب إلى توجي التني ، هص وا 

وخ نا ص المرحلنة ، االجتماعية مانينا  األسرية و ومعايير البي ة ، اوال  تتوافا م  الادرات الشخ ية 
 العمرية بعد ذلك.

  تميننر الكمينر مننن التسننا الت لنند  البنناحمين لموا ننلة البحنن  ، يمكنن ان يكننون البحنن  إضننافة اخننر
بنندات النندوق إذ ، باليننافعين فنني سننوريةالننذي يحتننا  إلننى تنندر اكبننر مننن االهتمنناص  فنني هننذا المجنناق

مننن ، االهتمناص بمجناق الضننغوط والتعامنق معهنا فنني بداينة الخمسنينيات مننن الانرن الماضني الغربينة
 الكمير من المفاهيص والماترحات المرتبطة بضغوط الحياا واساليب مواجهتها. ينالباحم خ ق تاديص

 اسننتراتيجيات التعامننق ، همننا )م ننادر الضننغوط النفسننية، تزوينند المكتبننة العربيننة بماياسننين جدينندين
 الضغوط النفسية( لف ة اليافعين.م  

 :  أهداف البحث -رابعاا 
طبيعننة الع تننة بننين اسننتراتيجيات التعامننق منن  الضننغوط النفسننية واسنناليب  كشننبيهنندب البحنن  إلننى 

ويتفنر  منن هنذا الهندب النر يس ، الرسنمية المانوينة المعاملة الوالدية لد  ف ة الينافعين بمندارس مديننة دمشنا
 : فرعية اآلتيةمجموعة من األهداب ال
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 : التعرب إلى

 عينة البح . افرادم ادر الضغوط النفسية لد  اليافعين  -1

 عينة البح . افرادلد  اليافعين  استراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية السا دا -2

 عينة البح . افراد اسر اليافعيناساليب المعاملة الوالدية السا دا لد   -3

 افننرادالع تننة بننين اسننتراتيجيات التعامننق منن  الضننغوط النفسننية وم ننادر الضننغط النفسنني لنند   -4
 .عينة البح 

 عينة البح . افرادالع تة بين استراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية واساليب المعاملة الوالدية لد   -5

التخ ص  -لمتغيرات )الجنس استراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية وفاا   الفروا فيداللة  -6
 (ال ب الدراسي -الدراسي

ال نننب  -التخ نننص الدراسننني -لمتغينننرات )الجننننس الفنننروا فننني اسننناليب المعاملنننة الوالدينننة وفانننا  داللنننة  -7
 (.الدراسي

 :  أسئلة البحث -خامساا 
 : ا جابة عن األس لة التالية يسعى البح  إلى

 عينة البح ؟. افراد اليافعينما هو السلص التراتبي لم ادر الضغوط النفسية لد   -5

عيننننة  افنننرادلننند  الينننافعين  سنننتراتيجيات التعامنننق مننن  الضنننغوط النفسنننيةمنننا هنننو السنننلص التراتبننني ال -7
 البح ؟.

 عينة البح ؟. افراد اسر اليافعينساليب المعاملة الوالدية لد  هو السلص التراتبي ألما  -6

 :  فرضيات البحث -سادساا 
م نادر الضنغوط و  النفسية بين استراتيجيات التعامق م  الضغوط إح ا يةال توجد ع تة ذات داللة  (5

 عينة البح . افرادلد  اليافعين 
اسناليب المعاملنة النفسنية و  بنين اسنتراتيجيات التعامنق من  الضنغوط إح ا يةال توجد ع تة ذات داللة  (7

 عينة البح . افرادالوالدية لد  اليافعين 
اسنتراتيجيات التعامنق  فنيعينة البح   افرادبين متوسطات درجات  إح ا يةال توجد فروا ذات داللة  (6

 .إنا (–م  الضغوط النفسية حسب متغير الجنس )ذكور 
اسننتراتيجيات التعامننق منن   فننيعينننة البحنن   افننرادبننين متوسننط درجننات  إح ننا يةال توجنند فننروا ذات داللننة  (7

 ادبي(. -علمي) الى متغير التخ ص الدراسي الضغوط النفسية استنادا  
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استراتيجيات التعامق م   فيعينة البح   افرادبين متوسط درجات  إح ا يةال توجد فروا ذات داللة  (1
 (.ال ب الدراسي)الى متغير  الضغوط النفسية استنادا  

المعاملننة اسنناليب فنني عينننة البحنن   افننرادبننين متوسننطات درجننات  إح ننا يةال توجنند فننروا ذات داللننة  (3
 .إنا (–حسب متغير الجنس )ذكور  الوالدية

 اساليب المعاملة الوالدية فيعينة البح   افرادبين متوسط درجات  إح ا يةال توجد فروا ذات داللة  (2
 ادبي(. -علمي)استنادا  الى متغير التخ ص الدراسي

 الوالديةفي اساليب المعاملة عينة البح   افرادبين متوسط درجات  إح ا يةال توجد فروا ذات داللة  (0
 (.ال ب الدراسي)الى متغير  استنادا  

 :  حدود البحث -سابعاا 
 : يلي يتحدد البحث الحالي ونتائجه بما

وع تتها  النفسية تناوق البح  الحالي موضو  استراتيجيات التعامق م  الضغوط: الموضوعية الحدود -1
واعتمنناد اداوت م  مننة لهننذا ، الرسننمية بأسنناليب المعاملننة الوالديننة لنند  اليننافعين بمنندارس مدينننة دمشننا

 الغرض.
 .دارس مدينة دمشا المانويةطبات ادوات البح  في م: الحدود المكانية -2

في مانويات مدينة  العاص لل ب األوق والماني والمال  المانوي المرحلة المانوية ت مذا: الحدود البشرية -3
 دمشا المانوية.

 (.7056-7057) الماني من العاص الدراسيطبات ادوات البح  في الف ق : الحدود الزمنية -4

 : تعريف مصطلحات البحث -ثامناا 

 : (Stress) الضغط النفسي -1

، ويحد  عند فادان التوازن بين المطالنب ومنوارد التكينب، استجابة طبيعية لتحدٍّ بدني او عاطفي“ 
بينما نجد في الكفة ، متأهبينوتجعلنا ، ففي إحد  كفتي الميزان يممق الضغط النفسي التحديات التي تميرنا
تلبينننة المطالنننب ى  ينننر تنننادرين علننن فنننراداألخنننر  ان الضنننغط النفسننني يممنننق األوضنننا  التننني ي نننبو فيهنننا األ

 (.509، 7050، فيدمان” )وفي  خر المطاب يعانون انهيارا  بدنيا  ونفسيا  ، المفروضة عليهص

وتلزمنننه او تتطلنننب مننننه تكيفنننا  ، األحننندا  التننني تفنننرض علنننى الشنننخص“: تعنننرب الضنننغوط بأنهنننا كمنننا
  (Oltmanns & Emery, 1998, 287) .، ”فيزيولوجيا  او معرفيا  او سلوكيا  
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ما يتممنق فني المواتنب واألحندا  التني تاابنق الفنرد فني “: الضغط ايضا  بأنه (5996ويعرب الارشي)
 .”تها والتعامق معهاوالتي ال يجد من طاتته النفسية والعضوية ما يساعده على مواجه، حياته اليومية

األسباب الداخلية او الخارجينة الم دينة إلنى األننوا  المختلفنة للضنغط “هي  :مصادر الضغط النفسي
 .(76ص، 7000، عبيد” )النفسي

المواتننب او الظننروب الداخليننة والظننروب الخارجيننة التنني "م ننادر الضننغوط بأنهننا  ”Denizويعننرب 
او انهننا المواتننب او ، بنننا   علننى التاننويص الننذاتي للفننرد، االرتينناأتسننبب للفننرد الشننعور بننالتوتر والضننيا وعنندص 

، ) ينن  و خننرون "او تهدينندا  لكيانننه، الظننروب التنني ينندرك الفننرد انهننا تممننق خطننرا  علننى جسننده وعلننى نفسننه
7009 ،717). 

 الطالنبمجمنو  الندرجات التني يح نق عليهنا : وتعرب الباحمة م ادر الضغط النفسي إجرا يا  بأنهنا
وهنننو  01، وتراوحنننت الننندرجات بنننين ود مايننناس م نننادر الضنننغط النفسننني المعتمننند فننني هنننذا البحننن علنننى بنننن

 مستو مرتف . 600المستو  المنخفض الى 

 : استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية -7

ا والنشننناطات ا نننمجموعنننة منننن األسننناليب او الطر “سنننتراتيجيات التعامنننق مننن  الضنننغوط بأنهنننا اتعنننرب 
وتخفينب ، التني يسنتخدمها الفنرد فني مواجهنة الموتنب الضنا ط لحنق المشنكلة، والمعرفينةالحيوية والسنلوكية 

 (.Seaward, 1999,163) ”المترتب عليها االنفعاليالتوتر 

 : وتاسص استراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية إلى نوعين هما
ردود “في  وتتممق: Emotional Coping Strategies“الستراتيجيات النفعالية في المواجهة  -

 .”انفعالية في مواجهة المواتب الضا طة ممق الغضب والتوتر واالنزعا  والالا واليأس

إعنادا “وتتممنق فني  Cognitive Coping Strategiesاإلستتراتيجيات المعرفيتة فتي المواجهتة  -
 Martin,Poon,Fulks, 1992).) ”تفسير الموتب وتاويمه والتحليق المنطاي والنشاط العالي

مجمو  الدرجات : استراتيجيات التعامق م  الضغوط النفسية إجرا يا  بأنها تعرب الباحمةبنا  على ذلك 
 اعلى ماياس استراتيجيات التعامنق من  الضنغوط النفسنية لند  الينافعين المعتمند طالبالتي يح ق عليها ال

 المستو  المرتف  .وهو  767المستو  المنخفض الى  06، وتراوحت الدرجات بين في هذا البح 

 : أساليب المعاملة الوالدية -3

سنوا  كاننت ، األساليب التي يتبعها اآلبا  من  األبننا “: بأنها الوالديةاساليب المعاملة  بركات تعرف
سالبة و ير  حيحة او ، إيجابية و حيحة لتوفير نمو األبنا  في االتجاه ال حيو ووتايتهص من االنحراب
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 وبنذلك ال، حين  تن دي إلنى االنحنراب فني مجناالت حيناتهص المختلفنة، االتجناه ال نحيوتعنوا نمنوهص عنن 

 (.702، 7000، بركات) ”تكون لديهص الادرا على التوافا الشخ ي واالجتماعي

علنننى مايننناس اسننناليب  طالنننبالدرجنننة التننني يح نننق عليهنننا ال بأنهنننا اسننناليب المعاملنننة الوالدينننة إجرا ينننا  
 .المعاملة الوالدية المستخدص في البح  الحالي تبعا  لدرجة كق اسلوب على حدا

 : التقييد( –أسلوب )الستقالل  -4

 وتحاينا ، مد  تشجي  الوالدين االبنن علنى تندبير شن ونه الخا نة“يا د به : أسلوب الستقالل
 (.26، 5906، الطحان) ”ذاته من دون االعتماد على اآلخرين

 االبننن مرتبطننا  بنناألص واألب عننن تننرب يباننييا نند بننه السننلوك الوالنندي الننذي “: أستتلوب التقييتتد ،
 (.06، 5990، إسماعيق) ”واالعتماد عليهما في تدبر ش ون حياته

علنى بننود هنذا طالنب مجمو  الدرجات التي يح نق عليهنا ال: بأنه إجرا يا   التاييد -اسلوب االستا ق
 اساليب المعاملة الوالدية المستخدص في البح  الحالي.األسلوب في ماياس 

 : التسلط( –أسلوب )الديمقراطية  -5

 وتمكينننهص مننن ، اعتمنناد اآلبننا  علننى ا رشنناد والتوجيننه ألبنننا هص“يا نند بننه : أستتلوب الديمقراطيتتة
مكاننناتهص، ممارسننة درجننة مننن االسننتا ق عننند اتخنناذ الاننرارات التنني تتعلننا بهننص  والماننة بأبنننا هص وا 

وعدص االعتماد البدني فني ، وتاديص ما يحتاجون إليه من معلومات في حياتهص اليومية، واحترامهص
 (.771، 7000، الشربيني و ادا) ”تربية األبنا 

 وفرض ، المبالغة في الشدا من دون االهتماص بحاجات االبن ور باته“يا د به : أسلوب التسلط
اكمنننر منننن اسننناليب الشنننرأ ، كالتهديننند والعاننناب الجسنننديالطاعنننة معتمننندين علنننى اسننناليب تسنننرية 

  (.05، 7000، الكتابي” )لتنظيص سلوك االبن، والتفسير

مجمو  الدرجات التي يح ق عليها المفحنوص علنى بننود  التسلط إجرا يا  بأنه -اسلوب الديماراطية 
 هذا األسلوب في ماياس اساليب المعاملة الوالدية المستخدص في البح  الحالي.

 : اإلهمال( –أسلوب )الحماية الزائدة  -6

 والتندخق فني شن ونه ، مد  حرص الوالدين على حماية االبن“يا د به : أسلوب الحماية الزائدة
” إلننى درجننة ياومننان فيهننا نيابننة عنننه بإنجنناز الواجبننات والمسنن وليات التنني يننتمكن مننن الاينناص بهننا

(.(Phojavara,2004,40 
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 فيتننرك مننن دون تشننجي  علننى ، الوالنندين التوا ننق منن  االبننن تجنننب” بننهيا نند : أستتلوب اإلهمتتال
ومنن دون توجينه إلنى منا ، ومن دون محاسبة على السلوك المر وب عننه، السلوك المر وب فيه

 Phojavara,2004,41).” )يجب ان ياوص به او إلى ما ينبغي له ان يتجنبه

مجمنو  الندرجات التني يح نق عليهنا : بأننه إجرا ينا   ا همناق -وتعرب الباحمة اسلوب الحماية الزا ندا
 المفحوص على بنود هذا األسلوب في ماياس اساليب المعاملة الوالدية المستخدص في البح  الحالي.

 : الرفض( –أسلوب )التقبل  -7

 مد  شنعور االبنن بأننه محبنوب ومر نوب فينه منن والدينه فني مختلنب “يا د به : أسلوب التقبل
 (.675، 7001، ابو عطية” )المواتب اليومية

 وعندص االهتمناص بشن ون حيناتهص، عدص تاديص الوالندين الحنب ألبنا همنا“يا د به : أسلوب الرفض ،
 (.30، 7005، مختار” )ما يجعق االبن يشعر بعدص الر بة فيه من والديه

مجمننننو  النننندرجات التنننني يح ننننق عليهننننا : الننننرفض إجرا يننننا  بأنننننه –وتعننننرب الباحمننننة اسننننلوب التابننننق 
 ماياس اساليب المعاملة الوالدية المستخدص في البح  الحالي.المفحوص على 

 : اليافعتون -8

، الفترا العمرية التي تبدا من العاشرا وحتنى التاسنعة عشنرا تعرب منظمة ال حة العالمية اليفا  بأنه
واليفننا  المتانندص مننن سننن ، اليفننا  المبكننر مننن سننن العاشننرا وحتننى الرابعننة عشننرا: وتاسننص مرحلننة اليفننا  إلننى

والف نق بنين المنرحلتين تحندده مرحلنة البلنوغ التني تختلنب بنين الفتنى ، وحتنى التاسنعة عشنراالخامسة عشرا 
 (.537، 7000،  ندوا األمص المتحدا للطفولة) والفتاا

، درسنون فني المرحلنة المانوينةيالطن ب النذين : بنأنهصفي هنذا البحن   وتعرب الباحمة اليافعين إجرا يا  
 .تنتهي بنهاية ال ب المال  المانوي، التي مدتها م   سنوات

 



   

  

  

  

  
 

 :  النفسية الضغوط: أواًل

 .توطئة -1

 .النفسية الضغوط مفهوم -2

 .النفسية الضغوط مصادر -3

 .النفسية الضغوط أنواع -4

 .النفسية الضغوط تفسري ومناذج نظريات -5
 النفسية الضغوط مع التعامل اسرتاتيجيات: ثانيًا

 .النفسية الضغوط مع التعامل اسرتاتيجيات مفهوم تعريف -1

 .النفسية الضغوط مع التعامل اسرتاتيجيات تصنيف -2

 :الوالدية املعاملة أساليب: ثالثًا -3

 .الوالدية املعاملة أساليب تعريف -1
 .الوالدية املعاملة أساليب

  

  

 

 

 

 



 { اإلطار النظري }    الثانيالفصل 
 

 
14 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث 

   الضغوط النفسية -أولا 
 :توطئة -1

يواجهها اسانههي  يههه كييرهها ن يههواق  هه  ات وانههب اترههه ررغهه   هاههوا  هيههو  وهههو  يي ههي   و   هه    تهها 
يقهه   حههاك  اتغههنوت اتامنههي  نهه   ت كيههي  ات  يحههو     ييهيرهها ورني  هها اتهتههو اريجهه  تهه ت و كيههت رواجهها 

ورجوا  ي يش ي اتمو  يو ييق اريج  ت رنيهوا  واتراه    اتنهوي   واتر قيه ا  اتنهوي   وات ر ه     ونه      هه ا 
ا ز يههي  يههه اتغههنوت  تههق     ت ههح ا ههل اتاههيك ي  ا ههق ههه ا ات حههو انههق احههو اتغههنوت اتامنههي  ونهه  

(  تق    اتغنوت ظيهو     ظواهو اتكيي  اسانياي   يهراوهي اساني  يه 2000 شيو )اتجا ي و نيوي  
 وني   هر م   وررت    اا روايقيق  و  اي   روايهح  ها اتاي ه  ات كيته   و ه   هق يهاك    انهرتيا ات هوو  

  ا ي  أل   ت  ي اه    هاي  اقحيق يه اشيت اتمو  ونحوواق يه نمييرا  يال كيي      و  غنوت.

 نههي ي يههه األونههي    ت ههي نياهه  اتغههنوت اتامنههي  ظههيهو  كر يهه  اتوجههو  يههه كيههي  اسانههي  اي هه و 
 ههه  اتغهههنوت  اق نهههوا ق  كههه   شهههوا   ات جر ههها اتههه ي  يواج هههو  يو يهههيق ن يهههو  هيحههه ق  اتواهاههه   وتههه   اتيهههيي ي 

 وك ههه  ات ر   ههه  يهههه غهههنوت  ني ي يههه   و نهههوي   واجر يايههه   وشهحهههي    غهههيي   تهههق  هههي رموغههها تاي ههه  ات
ي نههه  اتقهههو       تههه ت  ات  ويههه   ههه   تيتههه  وركههه يي  ا هههي ق  رج   هههق  ن هههو اوغههه  ت غهههنوت اتامنهههي 

اتغههنوت اتامنههي  روتهه  اريجهه   همههيح اتمههو  يههه اترنيههب  هها ات تيتهه  ات مووغهه  ا يهها يههه   ظههق األكيههي   
   تهههق  اههها تهههي  وهههه ا يج  ههها  ن هههو اوغههه  تالحهههيا  ايت شهههنال  اتامنهههي  واتجنههه ي  وات  وييههه    ههها اسشهههيو 

غووو     رنو  ج يا اآل يو ات كر    ت غنوت نه اي   اه  ي نه     رنهو   يجيايه  كيهت ره يا اتمهو   تهق 
تق اتنوا  يه اساجيز واأل اء  وه ا ا ز يي  ا وغهو  اتغهنوت اتامنهي   يها اتاهيك ي   تهق  ركقيح  ارا  وا 

 ي  وانرواريجيي  اتر ي      ي  و ت  انراي اق  تق زيي   ا هر يق ا وانر ي  و كيوت    وي   حي و اترااؤ ا
 ها  ا      اتن ي  اتشهحهي   اترهه يرك هق ا هي اتمهو   واترهه ي نه     رنهيهق يهه رك يه  توا هح رواحه ا

 (.34  2002ااي    ) اتاي   ات كيت  ا ق اكو نايو

 الضغوط النفسية:  مفهوم -2
اتنهياا اشهو  وتناها اهوز ا هق اكهو واغه  يهه  ر و  ا اي  ظ وو ه ا ات حت    تهق اه ايي  اتقهو 

 ه ا ات حو  و حا  يشيو  تق ا  ي   واج    شيح اتكيي  وات شياو اتن اي  اتره ر يوهي ه ه ات شيح.
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انهر يو  حههت   اتغهنوت اتامنهي   هه  اتميزيهيء  كيههت ر هوب اتغهنوت ييزيي يههيق ا ا هي غههنت  و يقه  
 (61  2002ا ه  ) ج   ش ي  يقا ا ق اتا  

ر اهه اتغهيح واتق هو وا غهتواو  ن هي ي هه ات  ت  اتنهييني  تن  ه  غهنت يهه ات جهي  اسانهياه   ي 
ر اه اتزك   واتشه   وات جي ته  اهي  اته ا   وات ه ي   و ه    هياه هه ه اتن  ه  ات  ته  ا هق اتوجه  اتغه يب 

 (.136  6821 اواهيق وآهوو   ) يه و يا  ي يؤ و يه االنرا ووغ ا ايآلهوي 

ع الكثي  ر م  ب الب  احثيب ل  ي مج  ال الض  غوط عل  ج وج  وا أربف  ة مج  ال  أساس  ية ل  ي تفري    ويجم  
 الضغوط:

 مثيرا : هاصفبو الضغوط النفسية  -المجال األول

يجههوي اترونيههز ا ههق اتكهه ت كيههت  ا ههي   يههوا   ا ههق يههه ههه ا ات جههي  ياظههو  تههق اتغههنوت اتامنههي  
 اتغههههههههيهت ن ي هههههههه   نههههههههرق  يهر ههههههههب رهههههههه  يوه  هههههههه  شههههههههه   تههههههههق آهههههههههو  ويحههههههههام ي  زوو  ونههههههههوهي 

 (Lazarus & Cohen  يهه  هالت ي هي   ههه اترنيهوا  اتكييريه  اتناهو   و اتو ينه   وههه اهي    زتزته )
اكه   و اه   ن يه  ورؤ و يه  ا ا  نايو     األشهي    ق  كه ات اتكيهي  اتناهو  اترهه رهؤ و يهه شهه  و 

 (.Lazarus &Flokman, 1984, p.12)   األشهي    ق  انحي  اتكيي  اتيو ي 

 استجابا : هابوصفالضغوط النفسية  -المجال الثاني

واك اق    ات ي  ي  و  اتغنوت انرجيا  ت ظووب اتاي ي   كيت ياظهو  تهق اتغهنوت  ي   هيازني ه
غ   ه ا ات جي   ا ي و  ي   اتمو  ت  يو غيهت يه اتاي    و    ق ي ن  ر ويب اتغنوت اتامنهي  ويقهيق 

 و كيتهه   ت هه ا ات جههي  ا ا ههي ا نههرجيا  اتميزيوتوجيهه   واتنههينوتوجي  اترههه يقههوق ا ههي اتمههو  يههه  واج هه  كهه ت
 .(Davison & Neal, 1994, p.191) هيوجي 

 الضغوط النفسية كفالقة تفاعلية: -المجال الثالث

يونههز ههه ا ات جههي  ا ههق  ه يهه  اترواحهه  اههي  ات   يههي  ات اه يهه  اترههه يقههوق ا ههي اتمههو  ااهه   واج رهها 
ويق تألكه ات  هه  ريي وو اتغنوت ا ا ي  ا  ي  رقه Taylor ت   يوا  اتهيوجي   وغ   ه ا ات جي  اوب

ههههه  ؤ يههه   و   ههه      و   يهههو  ت ركههه يب  ورنهههو  ا نهههرجيا  ت ههه ه تألكههه ات ا هههق ا هههت رنيهههوا  اام يتيههه  
 (Taylor, 1999, p.169) ون وني  وييزيوتوجي  و  ويي 

 حالة وجاانية: هاصفبو الضغوط النفسية  -المجال الرابع

يونههز ههه ا ات جههي  ا ههق    اتغههنوت اتامنههي  روجهها  نههايا ي  تههق اغههتوا  اتكيتهه  اتوج اايهه   كيههت 
 تهق    اتغهنوت اتامنهي  ههه  كحه   اترواحه  اته ا ق اهي  نه   (Kellowy & Borling) شيو ن   ه  
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يهه     اتمو  واايحو اتاي   ات هر م  ات كيت  اا ون  رح  اا  تق كيته  وج اايه  رهؤ و ا هق اكهو واغه 
 .(13  2001 ويق  ) تينيرا اتجن ي  وا ام يتي 

 مصاار الضغوط: -3
   اتح   كحو  حي و اتغنوت اتامني  و نهااير ي يهه رحهايب   هي  اريجه  ن ور هي  ور ه  هي 
واهرالي ههي  هه  يههو   تههق آهههو  و هه   وك هه  ا ويهه   تههق  هههو   كيههت    تنهه   وك هه  ظووي ههي  ن ههي رهر ههب 

  تق  هو   أل  اتاي   ا جر ياي  وات قييي  رؤ ي ا الق هي يق يي ي. حي و اتغنوت    اي   

(  تهق وجهو  نها    حهي و و ينه  ت غهنوت  نهر  Cooper & Marshalويشهيو نهواو و يوشهي  )
  يوجي   و ح و واك  يقت  اه ه  هه ا ي ه

 غنوت  ح وهي ات   . (6
 غنوت  ح وهي راظي ي  ات وو. (2
 غنوت  ح وهي  واك  اتا و. (4
  ح وهي اتراظي ي  اتاي ي  وات ايخ.غنوت  (3
 غنوت  ح وهي ات الني  ات اه ي  يه اتراظي ي  اتاي ي . (1
 غنوت راش     ات حي و واتراظي ي  ات  يي. (1
 .(2008ات يز ه  ) غنوت راش     ات نواي  اتشهحي  ت مو  (0

اهه   نههاي  اتغههنوت  و  Girdano Everly & Dusekونهه  ركهه ت نهه   هه  جيو ااههو و انهه  
 اي    كيت حاموا ه ه األناي  يه  الت ي ي  و ين   هه  ي حي وه

رونههز ا ههق  نهه و  اتكيههي   و ههي يرغهه اا  هه  اوا هه    هه   وجهه  اترنيههب   نفس  ية اجتماعي  ة: عوام  ل -1
 واتر   اتزا    واسكايت واتكو ي .

ا ازاههي  ررغهه   اوا هه    هه  ا رههزا  ات غههوي وا  هها  و وجهه  البيئ  ة الفض  وية يالحيوي  ة : عوام  ل  -2
 وتاي   اترن ي   واتكواو  واتاوو  .

تكيح اتون   واتش وو امق ا  اتنيتو  ا هق األ هوو   شخصية:عوامل  -3 رر    يه   وا  ات ا  واتق ح وا 
 (2000اتظميوي  ) واتنغ   وات  وااي 

 ه ه ات حي و  تق رحهايمي  و ينه  ياه و  رق رقنيقوتكحو  حي و اتغنوت اتامني  اا  اتييي ي  
   هه نيتريته  شيو   تي ي ات يا  ا نرتالاي  رك  ن  رحايب  ج وا     ات حي و
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  واههههرالب ات يهههو  اتجيهههوا و  يألحههه نيء واتهههز الءاياههه و  ركر هههي ات النههه   الض   غوط الجتماعي   ة: -6
واتروج هههههي   وحهههههوا  األجيهههههي   وحهههههوا  اتقهههههيق  واترمهههههيو  يهههههه ات هههههي ا  واترقيتيههههه  وات قييهههههي   واتتاقهههههي  

 ا جر ياي   وهحوحيق اتتاقي  ات ايي  وكي   اتويي .
امني    يا و  ركر ي اتغنوت اتشهحي  ات اري   نواء جن ي   ق اق ي   والضغوط الشخصية:  -2

واترهه راشهه   هه  اهههرال   يههه اايهه  اتجنههق   و  ه  اتقحههوو يههه ات جههي   ات  وييهه  وا هههرال   اتوظيميهه  
شههاي  اتكيجههي  ونههوء اتروايههح  ن ههي رشهه    كهه ات اتكيههي  ات ق يهه    و اهههرال   يههه  ني ايز ههي  اتهه يي  وا 

 اتو ين      ويي  شه  ازيز. 

ويا و  ركر ي ات ايهج اتر  ي ي   وات    و   وا هراهيوا  واتاظهيق ات  ونهه   الضغوط الاراسية: -3
واجاهي  واألا هي  ات ازتيه   وات قواي  واتز الء  ون يي  اتتال   وانرظيظ اتمحهو   واتاشهيت ات  ونهه  وات

 ورون ي  األه   واسهميح ات وانه.
ياهه و  ركر ههي ات  ي  هه  اتوات يهه   كيههت    اتغههنوت األنههوي  رشههن  ا وا   ههي  الض  غوط األس  رية: -4

اترواويهه  غههنتيق ا ههق اتيههيي ي   ي  ظههق األنههو يكن  ههي نهه و  رواههوي  ههر  ق  ياههرج  اهها اترههزاق  وا   اهرهه  
وراههه و  هاهههي  يغهههيق ات شهههيكاي   ههها اتواتههه ي   واتنيهههو   ههه  اسههههو   واتوهاههه  يهههه   ي هههقرنهههوي  األنهههو  يهههه و 

ا امحي  ا  اآلايء  ورارج اتغنوت هاي     ناي   ر      اه  األنو       هول  كه   يهوا  األنهو   و 
 هيي   ك  اتوات ي  ا  األنو    و اتتالح.

اتميزيوتوجيه  اترهه ركه ت ت مهو   ورنها  تها نيأل وال ات غوي   و اترنيوا   الضغوط الصحية: -5
 اينهه  يهههه اتوحهههو   تهههق األهههه اب اترهههه ينههه ق  تهههق ركقيق هههي   هههي ا هههق اكهههو  ا هههق  وا  هههي  ؤنرهههيق نيساينهههي  
 اتجن ي    و ات   يي  اتجواكي    و اتح ا    و اورمي       غواي  اتق     و  اوال ات وو  ات  وي .

 –نههي  تهه   اتيههيي ي  انييهه   شههنيت ي )ا جر يايهه  ماتغههنوت اتاو  اهه   هه  اسشههيو   تههق     حههي و 
اتحكي ( رزاي   اشن    كهوظ ههال  اتمرهو  اتكيتيه  يهه ظه  اتظهووب  –األنوي   –ات واني   –اتشهحي  

رنيو  ني    رون  آ يواق واغك  ا ي    ا ي اتح ا  اتره  و ا ي ات جر ا اتنووي  كيت    األز   اتكيتي
األنهيو   شهن  ات النه   ها  –اتجيهوا   –رنيهو  و هيهي  األحه نيء  –ي   تق   ون   هو  ا ارق –اتنن  

ا ههق االنهه  اتواتهه ي   هها األااههيء كيههت  ايترههيتهو اهه ووهق ير وغههو  تغههنوت  هر مهه  رههؤ  اتواتهه ي  اتهه ي  هههق
 يي ي .رحا  ات الن   رورو  و شوش   وه ا    ش اا    يزي     ك   اتغنوت اتره رر ول ت ي ي   اتي

 يتضح مما سبق ما يلي:

    حي و اتغنوت ن يو  و راوا   رش   ن   جي   اتكيي  و ك ا  ي  وهه ظيهو     اتظواهو  -
 اسانياي  ات  ق   اتره ررج ق يه  غي ي  ايوتوجي  وامني  وانرحي ي  واجر ياي .
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تاوارج هههي  ألا هههي ركههه ت ا هههق    اتونهههي ا اتكييريههه  ا هههق اهرالي هههي رنرنههه    ايههههي يهههه   وا  اتمهههو   -
  نرو   ا  اتمو .

ا ههي هههه رحها  - غههنوتيق ااهه  ي     األكه ات اتتاي يهه  وا جر يايهه    ر  ه  غههنوتيق يههه  ار هي  وا 
ر اا اتمهو   ه  ركقيهح هه ب ينه ق  تهق ركقيقها  و   اهق يكهيو     ير   ها  ورنهو  اتغهنوت هاهي 

ا اي يهه  ر اهها اتمههو   هه  ركقيههح  ه ايهها  هههه اتشهه وو ايتوتهه   وا اغههنيت اتاههيرج  هه  وجههو   واغههي
 وينو    ايهي  يغيق ات تيت  اتره رموح  و ررجيوز ن و  اتشه  ا ق رك   ي  و  واج ر ي.

   اتغههنوت   راشهه   هه  اايهه  ات جر هها واتوظيمهه  اترهههه رؤ ي ههي ههه ه اتاايهه   و  رنههو  اشهه ر ي  ههه   -
ا ههي راشهه  اوا هه   جر  يهه  ورواحهه  وكيويهه   قيييهه  وكغههيوي  ونيينههي  و  انرحههي ي    ايهه  يقههت  وا 

 اق ي . ا  ي امني   وا  يو   يغيق    اوا   يو ي   اري   ورنو    ي جن ي 

 أنواع الضغوط النفسية: -4
يقه    اهر ب اتايك و  يه رك ي   اهوا  اتغهنت اتامنهه  را هيق ت   هيييو اترهه انهره  وهي يهه رحهايما

    اوا  هه ( حاب اتغنت اتامنه يه  ال Sely, 1980ني ه ) حاب

اتهه ي يغهها ا ههق اتمههو   رت اههي  زا هه    ويت ههح ا يهها  (Bad Stress)الض  غط النفس  ي الس  ي   .  
 (.Distressاتنو  )

تهها  رت اهههي  ساهههي   اترنيههب نهههو    تمههه    و  اتههه ي  Good Stressالض   غط النفس   ي الجي   ا ي .  
 اتنمو   و ات ايين  اتوييغي . 

ات ي يكه ت ااه  ي يشه و اسانهي  ايت  ه   واا ه اق   Under Stressالضغط النفسي المنخفض ي .  
اتركههه ي  واس هههيو   ويهههو  نهههي ه  يغهههيق    اسانهههي  ههههال  كييرههها  اههه     ي هههياه األاهههوا  ات ال ههه  

 .(62-66  2001اتزااه  ) ت غنت اتامنه

 يق  حاب اتغنوت اتامني  اتره يواج  ي اتمو  يه  الت  اوا   Moor  ي  وو 

  هه اتغنوت اتره يواج  هي اتمهو  يهه كييرها اتيو يه   مب التوترا  العتياايةالضغوط الناتجة  -1
واتايرج     ا ق ن ورا ا ق  شاي  كيجيرا   و  همينها يهه  شهاي   رت ايرها  وكه   شهنالرا اترهه يواج  هي 

 يه كييرا اتيو ي .
 ؤنرهههيق يهههه ههههه غهههنوت ايرجههه   ههه  اترنيهههوا  اتا ي يههه  اترهههه ررت ههه  رنيهههواق الض   غوط النمائي   ة:  -2

 ات ي ا   ويه  ن و  اتكيي .

هه غنوت ايرج     اسحيا  اهيأل وال اتشه ي    اترهه   ينهرتيا اتمهو  ضغوط األزما  الحياتية:  -3
 (.24-22  2001اتجا ه  )  قيو ر ي   و غنوت ات و  نمق ا  شه  ازيز  ون  رنر و يرو  توي  
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رحايميق تو و  ي   األيوا  ا ق اتغهنت  كيهت ننه  ي  تهق  واها ي هي     زاوو  Lazarusون  ن ق 
 هه 

كيت ر    ن و   ت  ا ق وجو  اتغنت اتامنه ت   اتمو   ورشه   و و   راوا الففل الفيزيولوجية:
 تغنت اتامنه. واج   ا ي ي  اتج يز اتكونه  واتن   اتاهي ي  اتره رموز ات و واي  ات راوا  اا  

       از يي  اترورو ات غ ه  وا غتوااي  ات مظي   ورنّيو ر يايو اتوجا.السلوكية راوا الففل

    يقح  ايترنيوا  هاي غه ب اتقه وا  ات  وييه   كيهت   اره  ات وانهي     تغير القارا  المفرلية
 اتغنت اتامنه ن  يزي  ه ه اتق وا   و ياقح ي.

 (.218-212  2001ات وا     )  ا   وا نر ي       اتق ح واتش وو ايتراوا الففل النففالية

   هاهي  اهواي  ت غهنوت اسيجيايه  واتنه اي   و ته  ن هي ههو  وغه   (Killy, 1994)ونه   وغه  
 (6يه اتج و  )

  (Killy, 1994   يوضح المقارنة بيب الضغوط اإليجابية والسلبية ل 1جاول ي

 الضغوط السلبية الضغوط اإليجابية

رنههها  ااهميغهههيق يهههه اتهههووح ات  اويههه   وشههه وواق ارهههوانق  .6 ت     واظو  رك  ت    .ر ا   اي يق  .6
 ات   .

 روت  اوراينيق ور او ت رمنيو يه اتج   ات ا و . .2 رنيا  ا ق اترمنيو واترونيز ا ق اتاري ج. .2

رههههههويو اتقهههههه و  ا ههههههق اتر ايههههههو اهههههه  ا ام ههههههي    .4
 وات شياو.

ر  ههههه  ا هههههق ظ هههههوو ا ام هههههي   واههههه ق اتقههههه و  ا هههههق  .4
 اتر ايو اا ي.

 رؤ ي  تق اتش وو ايتق ح واتمش . .3 ر ا  اسكني  ايت ر   واساجيز. .3

 رنا  ت مو  اتش وو ايألوح. .1 رنيا  اتمو  ا ق اتاوق اتجي . .1

 رنا  ت مو  اتغ ب واترشيؤق    ات نرقا . .1 ر   اتمو  ايتقو  واترميؤ  ايت نرقا . .1

ر اكهها اتقهه و  ا ههق اتوجههو   تههق اترههواز  اتامنههه  .0
 ا   ات ووو ارجوا  هيو نيو .

اهههه ق اتقهههه و  ا ههههق اتوجههههو   تههههق اترههههواز  اتامنههههه ا هههه   .0
 ات ووو ارجوا  هيو نيو .

 (31  6882 ات يجي   )
 أيضاا إلج مؤقتة واائمة: ايمومتهاحسب كما صنف  الضغوط 

هههههه اترههههه ركههههيت اههههيتمو  يرههههو  وجيههههز    ههههق راقشهههها    هههه  اتغههههنوت اتايرجهههه   هههه  المؤقت    ة: الض    غوط 
هيههو  تهه   هه  اتظههووب ات ؤنرهه   اترههه   يهه وق و  ا  ركياههي   و  ونههب حهه    مههيجز   و اتههزوا  اتكهه يت
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  وهي يرو  توي ه   وهه ه اتغهنوت رنهو   رنهيوي  يهه   ظ  هي       ا نهي  ات ونهب اتغهيهت  شه  حه وا  
ي  تهق اتحه    و ناو  ه  نه و  اتمهو  ا هق اترك ه       هي يكه ت يهه ات وانهب اتشه ي   اتغهيهت  اترهه رهؤ 

 ات حاي .

رش   اتغنوت اتره ركيت ايتمو  يرو  توي   رقويايق      حيا  اتمو  اآ ق  ز ا    الضغوط المزمنة:
 و وجهههو  اتمهههو  يهههه  جهههواء اجر يايههه  وانرحهههي ي  هيهههو  ال  ههه   ون يهههواق  هههي رنهههو  اتغهههنوت ات ز اههه  ا ازتههه  

اتمههو  تتينيرهها ت واج هه  ر هه  اتغههنوت نهه  يهه يا غههنوت نههيتا   هه  كيههت ر  يوهههي يههه اتمههو   و تهه  أل  كشهه  
  ا ي يه شن    وال امني  ييزوتوجي   وهيو  ت      جي   ا هرال  اتوظيمه   ي يؤ ي  تق اهرال  

 .(22  2002اا  اتك ي   ) ت غنوت اتحك  اتامني   وه ا هو ات جي  اتن اه

  اه ي  وهيوجي .( اتغنوت  تق اي   وهيح   23-24  2000ون  حاب )يونب  

راههرج  هه   اههه  اتمههو    هه  اتكيجههي  وات رنيههوا  اتميزيوتوجيهه   واتت وكههي  واألههه اب  الض  غوط الااخلي  ة:
 وهيوهي.

رههه ره  ههه  اتاي ههه  اتهيوجيههه   وههههه ن يهههو  نيتغوغهههيء واتظهههووب اتتاي يههه  نهههيتز ز   الض   غوط الخارجي   ة:
 واتاواني  واألايحيو  وات  و ي  وهيوهي.

 اتره ير  و ا ي ا   نايو    اتاي  نيألك ات ات زتزت . الضغوط الفامة:

اتره رؤ و يه يو  واك   و ا ق ا    ك و   ه  األيهوا  نكهوا ت اتتهوح   و  انحهي   الضغوط الخاصة:
 اتكيي  اتيو ي .

 تفسير الضغوط: ونماذج نظريا  -5
را هههيق  ههههرالب ر ههه    اتاظويهههي  اترهههه اهر ههه  ارمنهههيو ظهههيهو  اتغهههنوت اتامنهههي  وراواههه   و تههه  

روج هههي  ات   هههيء واتاهههيك ي  يهههه  وانههه  اتغهههنوت  ونههه  ينهههو  هههه ا ا ههههرالب يهههه راهههيو  ظهههيهو  اتغهههنوت 
 .اتامني  هو األني  يه وجو   ن و    اظوي  ر رق ارمنيوهي اتغنوت

 التفسير الفيزيولوجي للضغط النفسي -أولا 
  :Selyنظرية سيلي ي -أ

ي   هياز نهي ه اتتايه  اتناه ي ات ههر  ايتنه   اتحه يء  و   ه   ههرق ا وانه  اتغهنوت اتامنهي   و شهيو 
 Stress تق  ا هي انهرجيا  اتجنهق هيهو ات كه و   تألكه ات اترهه يواج  هي اتمهو   ونه  وغها نهي ه اظويه   نه يهي

Theory)  )( كيهههههت اهههههوب(Sely   ا هههههي اتجنههههه  اتغهههههنت ا اههههها  اتتويقههههه  هيهههههو اسوا يههههه  اترهههههه ينهههههرجي
 اينر  ا ارا ات ق ي  واتا اي  ألي  ايا  وهو ي او ا   شياو اتر  ي  واتهوب نا   جواء ات   ي  اتجواكي . 
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(  هههالت  واكههه  تالنهههرجيا  ت كههه ت اتغهههيهت   ت هههح ا ي هههي  واكههه  اترنيهههب Selyونههه  كههه   نهههي ه )
 هه  ( The General Adaptation Syndromeات ي  )

راهه   ههه ه ات وك هه  اي اراههيه توجههو  غههيهت  وههه ا ا اراههيه يوتهه  رنيههوا    :Alarmمرحل  ة اإلن  ذار ي
ييزيوتوجي   كيت را   انرجيا  اتني   اتكه ت ك ت اتغيهت  ويظ هو  ته  ازيهي   غهواي  اتق ه   ونهوا  
جويي  ات ق  ونوا  اترام  وزيي   يواز ات وح  واغتوااي     ي  و  وي   يقوق اتمو  اينره اق  نحهق  هي 

  يا    تين    ي يؤ ي  تق غ ب  قيو را ت ك ت اتغيهت.ت

 غههيي   تههق ات جههز  رههؤ ي ات واج هه  ات نههر و  ت  ونههب اتغههيهت (Resistance):المقاوم  ةمرحل  ة 
 ههي يههؤ ي  تههق  زيهه   هه  اسيههوازا  ات و وايهه  اترههه ررنهها    اهه  ات واج هه   تههق اغههتوا  اترههواز  اتهه اه ه

    واورمي  غنت ات ق  وغيح اترام .اظ وو ا ل األ وال      نوك  ات   
  يحهها  اتمههو  يههه ههه ه ات وك هه  اههيجزاق اهه  اترنيههب  Exhaustionي مرحل  ة اإلجه  اا أو اإلنه  ا 

   وهاههي را ههيو اتهه ي ي  ات و وايهه   ات واج هه  اتزا هه   ت غههنوت رههؤ ي  تههق ات زيهه  ههههههههههههههههههر واو يههه ات قيو هههههوا ن
 و ههههههههههو  تههههههق ات ههههههههههههههههههههههه  األ ههههههههههههههههههههوال  ونهههههه  يحههههههههههيا  اهههههها ل األ هههههههههههههههههههههههه هههههه  ات شههههههنال  اتحههههههكي  واسح

(Gadzella, 1994, p.395-402). 

 
 

 

 
 

   يوضح حاوث الضغط النفسي طبقاا لنظرية هانز سيلي1شكل ي

غههنت ات وا هه  اهها اا يههز اتكهه ت اتغههيهت  وهههو  رنيههو  نههرق   ياههرج  (6)اتروغههيكه اتشههن يههه 
    ات ايخ واتت يق    اتونيت   وهه ر   اتره ينو    وهي هي يق يه رق ي  ر  يو اتك ت اتغيهت  و زيي را

ويقحهه  ا ههي اتغههنوت اتتيو هه  اترههه رظ ههو يههه   و اههوال اترنيههب ات رههزا    كيههت رظ ههو يههه ونهه  واكهه 
ل نوء اترنيب     غهنت اته ق  و   هوا اتني   اتكه     اترنيوا  اتني ي ي   و هيواق انرجياي  اترنيب  و

 .(21  2006اا  ات تيب  ) اتق  
وي نو ني ه    ش   ا نرجيا  ت غنوت ررك   ايت وا ه  اتونهيت   ن هي ي ر ه  اهو  ا نهرجيا  ا هق 
اههو  ا  يهه  اترنيههب  ويغههيب    اتر  يهه   و اترن هه  ا ههق ات شههنال  ي ر هه  ا ههق اتاشههيت ات  ويههه ت رقههويق  

 .(12  6888اتوشي ي  ) ا نرجيا  ت   ي  يهوتن  رقويق ا 
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  ((Canone نظرية كانوب -ب

 هه   وا هه  اتهه ي  انههره  وا  حههت   اتغههنت  واويهها اههو  اتم هه  يههه كيتهه  (Canone) نههياو ي هه  
  2000انهههنو  ) انههها  اورايت هههي ايام هههي  اتقرهههي   و ات واج ههه  (Emergency Response)اتتهههواو  

(  ون  اار    ه ه اتاظوي  ا ق ات جي   اتايوتوجي  يه رمنيو اتغنوت اتامني  اتره يواج  ي اتمو   21
كيت رنرا  ه ه اتاظوي   تق  م وق ا رزا   وهو  م هوق ي اهو اه  كيويه  اتجنهق  ه   جه  ات كييظه  ا هق 

م   ونهه   نهه  نههياو  ا ههق  م ههوق انههرقواو هحي حهها األنينههي     هه  نههوا  غههواي  اتق هه   ونههوا  اترهها
ا رههزا   اتهه ي يشههيو  تههق نهه و  اتنههي   اتكههه ا ههق انههره اق  حههي وه  هه   جهه  اتوحههو   تههق اترههواز   اتهه ي 

تق    اتغنوت اتامني  رك ت اريج  ت ه   يه ه ا اترواز   .(46  2000شيهي   ) يكقح تا اتاقيء  وا 
 التفسير البيئي للضغط النفسي  -ثانياا 

اهر   ه ه اتاظويي  ارمنيو اتغنوت اتامني  اتره يواج  هي اتمهو   ا هق  نهي  اترواحه  اهي  اتمهو  
واتاي   اتره ي يش يي ي   ي  ا ي راظو  تق اتغهنوت ا هق  ا هي ايرجه   ه    وا  اتمهو  ت ر  يه ا  اتهيوجيه  

  اظويي  اات ق     ه ا اترمنيو هه  وهاي   الت اتحي و     اي را
 أحااث الحياة الضاغطة:نظرية  -أ

ررايو  ه ه اتاظوي  اتغنت اتامنه ا هق  اها   يهو ههيوجه  ته ا ونهز  ا هق  ه يه  اتاي ه   و ه ير هي 
(  نرشههيب ات النهه  اههي  Holmes & Rahiيههه حههك  اتمههو  وات جر هها  ور هه   كههيو   هههوت ز وواهههه )

 ايهو اه  هه ه اتاظويه   يقه  ونهز  ا هق ات رنيوا  اتاي ي   واتغنوت اتامنهي  اترهه يواج  هي األيهوا   هيهو ر
ا كهه ات اترههه رههؤ و يههه األيههوا  يههه  جههي   اتكيههي  ات هر مهه  نيت جههي  ات ههي  ه  وا نرحههي ي  وات وانههه  

 (.22  2001اتجا ه  ) وا جر ياه  وات  اه  واتره    ات  ن     رنو   يجياي   و ن اي 
 نظرية التقاير المفرلي: -ب

كيت اش   هه ه اتاظويه  اريجه  ا هر هيق اتنايهو ا   يه  اس وا  وات هال     زاوو ن ق ه ه اتاظوي  
اتكنه اس وانه  واترق يو ات  ويه هو  م وق  نينه ي ر   ا ق تاي   اتمهو   كيهت    رقه يو نهق اتر  يه  

وهاوارههها ت  ايحهههو ات نواههه  ت  ونهههب يقهههت  وتناههها وااتههه  اهههي  اتاي ههه  ات كيتههه  اهههيتمو    تهههي    وانهههيق  انهههتيق 
 ((Lazarus,R.S.& Flokman,s, 1984 اتشهحي  ايتغنوت  وا ت  ينرتيا اتمو  رمنيو ات ونب

ي ر   رقويق اتمو  ت  ونب ا ق ا   اوا     ا هي ات وا ه  اتشهحهي   وات وا ه  اتهيحه  ايتاي ه  ن ي 
" ا ا ي اا  ي ينهو  ور وب اظوي  اترق يو ات  ويه "اتغنوت ا جر ياي   وات وا   ات رح   ايت ونب امنا

 هاي  راينل اي  ات رت اي  اتشهحي  ت مو   ويؤ ي  ت   تق رقويق اتر  ي   وا  وانا يه  وك ري   ه ي 
   هه اتهيح  ارك ي     ا ل األك ات هه يه  ار ي شهء ينا  اتغنوت.المرحلة األولج
شهنال  اترهه رظ هو يهه   ههه اترهه رركه   يي هي اتتهوح اترهه رحه   ت رن ه  ا هق ات المرحلة الثاني ة

 ( يوغ  اظوي  اترق يو ات  ويه ت غنوت2  واتشن  )ات ونب
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 نظرية التقاير المفرلينموذج الضغوط ولقاا ل  يبيب 2شكل ي

    ههي ي ه  غههيهتيق تهه   يههو   هي    ي هه  نهه ت  تهه   يهو  آهههو  ويرونههب  تهه  ا ههق  (2) يرغه   هه  اتشههن 
نهه ي  شهحههي  اتمههو   وهاوارهها ات اريهه   و  يورهها يههه رك هه  اتغههنوت  وكيترهها اتحههكي   ن ههي يرونههب ا ههق 
اوا هه   ا  حهه   اههيت ونب امنهها ناهه  اههو  اتر  يهه  ون هها  واتكيجهه  اترههه ر هه   اتمههو   و هيههواق اوا هه  اتاي هه  

 .(606  2002ا  ي   ) جر ياي  نيترنييو ا جر ياه  و رت اي  اتوظيم ا 
  :Moos & Shefer)شيفر و  نظرية موس -ج 

 رو  ه ه اتاظوي     انرجيا  اتمو  ت غنوت اتامني  ر و ا الت  واك   

 وررك   يي ي نو  اتك ت اتغيهت ايت وا   اآلري   -المرحلة األولج

ا نرحهههي ي   اتكيتههه      ههه  ات  هههو  اتجههها   اتكيتههه  ا جر يايههه   الخص   ائل الشخص   ية للف   را -أ
 اتهاوا  اتنياق .و ات ق  ايتام   ات  رق ا  ات ياي   اتم نم    اتاغج ات  ويه وا ام يته 

 عوامل تتفلق بالحاث الضاغط، تتمثل لي: -ب

  نهه  يوجهها  تهق اتتاي هه  نههيتزتزا    و نه  يوجهها  تههق اسانهي  نههيتكوو   ونهه   اهو  اتكهه ت اتغهيهت
 يوجا  تق اوا   ايوتوجي  نيت ول  و ات و .

 .  ونو  اتك ت اتغيهت  نحيو   و توي     

 .واج   اتمو  ت ك ت اتغيهت وآ يوه      

 .اكر ي  رونا اتمو  ت ك ت اتغيهت 

 العوامل الشخصية

 مهارات االتصال

 الحالة االنفعالية

 الصحة

 التعب

 هوية الذات

 التقدير الذاتي

 الشخصية

 الخبرة

 العادات

 العوامل الخارجية

 العوامل الصحية

 التأييد االجتماعي

 المتطلبات

 المهنية

 األمن والسالمة

 العوامل الموقفية

 التكرار

 الخبرة

 التهديد

 الضغط

 التعب

 

 التقدير
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  ه.  ني   واج   اتك ت اتغيهت واتركنق اآ يو 
 هه  كيههت ات النههي  ا جر يايهه  اههي  األيههوا  و نههوهق  و وجهه  ر ينهه  ات جر هها   طبيف  ة البيئ  ة: -ج
 ات وا   ات ال    ا ا غ ي  ترنيا  اتمو  يه اتوحو   تق ات وك   ات ياي . رر اه كيت 

وك ه  ا هق   ررك   يي ي ا  ي    وا  اتك ت اتغيهت ونيمي  اتروايح   ا  وررونهب هه ه ات المرحلة الثانية
  ال   اوا   

ات ي يا و ا   ح    اتك ت هي غيق   ق رز ا   ال كا اقالاي  ووان يه  ا هق  إارا  الحاث الضاغط: .  
 اكو ر ويجه  يرحا   ا ي ه واري جا  كر      ي ينيا  اتمو  ا ق اتروايح ايألن و  ات ال ق.

ايت كييظهه  ا ههق ات النههي  اتشهحههي  ويجههوي  تهه  القي  ام باألعم  ال التوالقي  ة م  ع الح  اث الض  اغط:  .ب 
 ايألنو   واألح نيء  واقي  األيوا  ات ي     ات  ن     يق  وا ات نيا   ت واج   اتك ت اتغيهت.

  رجههوي اههيترونيز ا ههق اتكهه ت اتغههيهت  وانرشههيب األنهه و  ات ال ههق مه  ارا  واس  تراتيجيا  التوال  ق .  
 ت ر ي     ا.

اتغيهت وآ يوه ا ق اتمو   ي ه  كح   ا ي ي  ترواح  ج يا   ررغ   اري ج اتك ت المرحلة الثالثة
ات نواي  اتنياق   ا  ب  واج   األك ات اتغيهت   ون  رنو  ات واج   يه حوو  روايح ايج   و    ق 
ينهههههرتيا اتمهههههو   واحههههه   كييرههههها ورتويوههههههي  ونههههه  رهمهههههح يهههههه ركقيهههههح اتروايهههههح  يرظ هههههو ا يههههها األاهههههوال 

 ا اتامني .وا غتوااي  اتره رؤ و يه حكر

يي ي ي ه ر هي  ت  واك  ات الت  اتره ر هو ا هي ا  يه   واج ه  اتغهنوت اتامنهي   وا نهرجيا  ت هي  
 ( يوغ   ت  4واتشن  اتريته ونق )
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 (46   2001)اتجا ه    ير الضغوط   لي تفسMoos & Sheferيفر ي وس وش م نموذج  3كل رقم ي  ش

 Helplessness and Stress)والضغوط يالمتفلم يالمكتسب  نظرية الفجز  -ثالثاا 
رههو     اتغههنوت رههؤ ي  تههق شهه وو اتمههو  اههيت جز ون هه  اتكي هه   و ا ههي ركهه ت ااهه  ي ررجههيوز  تيتهه  

نههو     اتنههيتو   و اتاي ه    نياههي  اتمهو   وكقيقهه     األكهه ات هيهو نيا هه  ت نهيتو  ا ي ههي  وررغهه   هه ه اتم
 .(2006شنوي  ) يق اا ي ت  ي  ه ي  يه هاو  اتغنوت

(    و و  اتم   اتره رح و Theory of Learned Helpless)ن ي رو  اظوي  ات جز ات نرن  
 ه  اتمهو  هههه و و   ر   ه  ير    هي اتمههو   ه  هاوارهها اتنهياق   يه ي  ونههب ج يه  يحها  اههيجزاق   ي ها تههي  

غههات األكهه ات واترااههؤ ا ههي  ويههؤ ي  تهه   تههق ر  ههق ات جههز وا نرنههالق  ن ههي يههؤ ي  تههق ت يهها اتقهه و  ا ههق 
تق رونب اتمو  ا   ح او انرجياي  روايقي   ور ه  و و  األي ي  حوواق    ا انكي   غ ب ات اي ي   وا 

 و اترااؤ ااواتي   وا نر ي   وي و  اتمو  ات يتق اتهيوجه ا ق  اا  ح و ت ر  ي   و اا   ي ناا غاتا  
 .)2002شري   )

 (    ات جز ات ر  ق يه ح  ال   وجوه    اتاق  واتقحوو 6801ون  و   ني ج ي  وز الؤه )
 وييا   يا   اتشه  ات يجز  ي ج    رهي  هتوا  غوووي  ترنييو اتاريج . :يكوب االفياا  -األول 

 الخصائص الشخصية

طبيعة البيئة االجتماعية 

 الفيزيقية

 طبيعة الحدث الضاغط

 ادراك

 

 

 

 الحدث 

 

 

 

 الضاغط

 آثار

 

 

 

 

 الحدث

 

 

 

 الضاغط

 اكتشاف

 

 

اسلوب 

 التوافق

 

 

 

 

 المناسب

 القيام

 

 

 باألعمال

 

 

 

 

 

 التوافقية

 المرحلة األولى
)قوة الحدث 

 الضاغط(

 المرحلة الثانية
)إدراك الحدث 

 الضاغط(

 المرحلة الثالثة
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 وير  ه  يهه    اتشهه  ات هيجز يمشه  يهه    يهر  ق انهرجياي  ج يه   ر ناها  :ويك وب مفرلي اا  -الثاني
    رجا  اتاري ج ات امو  .

 ير    يه    ات جز ات ر  ق ي ن     يؤ ي  تق انر ي    ر    و كي .  :يكوب انففالياا  -الثالث 

ن يهواق  ه  اتاقه   وهاهي   اهق ور ييه  أله يه  ات جهز يهه اتشه وو ايتغهنوت  وتنه  هه ه اتاظويه   نه  
كيت تق ر اق اتاكوت رااؤار ي  ون  جو  رتايق ي ا ق اكو هيو  ال ق ا هق ات وانهب اتغهيهت   اترهه   
رواجا اتكي   اتره ي رق   ا ي ر يو ات جز ات ر  ق  و ا  ت  ي ه رزو اي ا اظوو نيق ت غنوت  ن  رنيا  

 (.60  2003ش ني   ) يه روجيا اتاكوت واتر هال  ات الجي 

 :التفسير األيكولوجي والجتماعي للضغط النفسي -رابفاا 
اتغهههنوت و نهههيتي   واج ر هههي ركههه ت ورركههه   يهههه اتنهههييح ا جر هههياه اتههه ي يكيهههي ييههها اتمهههو   وتههه ت  

اتكهههوو  واتنهههواوت اتتاي يههه  واتمقهههو    ههه ييألكههه ات واتظهههووب اتاي يههه  ي نههه     رنهههو   حههه واق ت غهههنوت  
 اههب واتجوي هه   و شههنال  اتحههك  اتامنههي    هه  راههيو  ات ههه وا  وا اركههيو واتر ييههز واتاتيتهه   و كهه ات ات

( كيهت ر  ه  ج ي  هي  حهي و  نينهي  p31 Beehr ,1995,) واتق ح واتش وو اي نر ي   وا ق ا نهرقواو
ت غنوت  وانرجيا  األيوا  ت  ه اتغنوت رهر ب ايهرالب ظووب ات جر ا  وه ا ينو   وراتهيق اهيتظووب 

وا جر يايهه   واتظههووب اتاي يهه   ن ههي    اترنيههوا  يههه ا ارقههي ا  واتروج ههي   حههاك  رههؤ و  ا نرحههي ي  
ن يواق يه  نرو  اتغنوت ت   األيوا   يق  اهرم  ن يو    اتقيق اتني ي  واتااي    وظ و اوغهيق  ا هي نهيق 

ز ا ههق اتمههو   وا ههق اتام يهه  واألايايهه   واتنهه    واتنههش واتامههيح وهيوهههي  ن ههي  حههاك   قييهه  ات جر هها رونهه
 (. 640  2002ااي   ) اتكقوح اتمو ي  وا ترزاق ا ي رجيه اآلهوي  يه ات جر ا

  (Murrayنظرية موراي  -خامساا 
ر      اتاظويي  األوتق  يغهيق يهه رمنهيو اتغهنوت  ونه  واهت  هوواي اهي   م هو ي   نينهيي   ه هي 

 و  م هوق يوغهه ي  ه  نهو  يهه  اتقه  ات ه  )نهو  رهي   ال هق  "اتغنت واتكيج   ون  اوي ي  وواي ا ا ي  
    ههي اتغههنوت ي ههه ات كهه  ا  ات ههؤ و   و اتجوهويهه  "راظههيق اس وا  واتههرم ق هيههو ات شههاا يههه ارجههيه   ههي 

ت نهه و  يههه اتاي هه   وات النهه  ايا  ههي رركهه   ااهه  ي رنههر يو اتكيجهه  اريجهه  ترااي ههي   اه يهه   رحههك     ههي 
تق يؤ  اتن و  اتظيهو  تق  شايا ي  وي يز يهه هه ا    اتق ك وت اتغنت  شياو اي ام ي    ن  رؤ ي  
 ه ي  اتح   اي  اواي     اتغنوت 

  ((Alpha Stressضغط ألفا  -أ

يشههيو  تههق هحههي   ات وغههواي  اتاي يهه  ن ههي هههه يههه اتوانهها   و ن ههي يظ وهههي اتاكههت ات وغههواه 
 )وجو   ي ي(.
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  ((Beta Stressضغط بيتا  -ب

  تهه  ات وغههواي  اتاي يهه  واتشهحههي   ن ههي يهه ون ي اتمههو  )وجههو   ا (  ويههو     نهه و  يشههيو  تههق 
 (.2003ا ه  )ن و اورايتيق و يقيق اغنت ايري اتمو  يورات ا ق األ

 ون  انر ول  وواي اتغنت نيآلره 

غهههنت اتحههه ا  واتر هههول ت نهههواوت  وغهههنت ات ههه وا   وا اقيهههي   و غهههنت اقههه  اتر ييههه  األنهههوي  
 وا ار يء  واتح اني   واتاا   واتجا   وت   ات تب    اآلهوي   واتنيتو   وات اها  وغهنت ا كرجهيز

 (421  6888اتوشي ي  )

   يج ههها يي هههي   ظهههق اتغهههنوت اتاي يههه    و و   ا ههه ا انهههرتي   هههوواي    يقههه ق تاهههي ني  ههه  شهههي    ت غهههنوت
   االني   نواء االنرا ا جر ا  ق  نورا. حي و اتغنوت اتره رنو  ايرج     اتمو  امنا   و     ا و 

  Cox –(Mackay)نموذج كوكس ومكاي  -سااساا 
ز هالءه و  كيهت يقرهوح نهون   ه ا اتا و      غ   اتا ي   اتره رمنو اتغنت اي  اتمو  واي رها

اهي  اتشهه   ا جهزء  ه  اتاظهيق اته ياي ه وات  قه  ت رمياه اهي ن  وحما اتويق   اينا  ا هق   ا  اتغنت
 واي را.

 ويفتبراب الضغط متغيراا "وسطياا بيب الفرا والبيئة ويتمثل لي عاة نقاط:

 ر     حي و ات تيت  ات ورات  ايتشه  وهه جزء    اي را. -

و  اتشهههه  ا هههق  واج ههه  هههه ا  ونههه ياشههه  اتغهههنت ااههه  ي ينهههو  هاهههي  اههه ق رهههواز  اهههي  ات ت ههه  -
 ات ت  .

 انرجيا  اتغنت.ات رنيوا  اتام  ييزيوتوجي   واتره ر     -

ات وان  اتم  ي  وات  ونه   نهرجياي  اترن ه  كيهت    اتغهنت ي نه     يكه ت يقهت ااه  ي يمشه   -
 و    ههال  رونها ات وانه  ات  ي يه  ات اا قه  اه  اتمشه  يهه  واج ه    اتني   يه  واج   ات ت  

 .اتمش 

واز ا  واهههيتي  ا هههق   وا    هه  ايههه اترن يهه  ات ورههه   ) اتواج ههه ( كيههت رهههؤ و ا نهههرجيا  اتميزيوتوجيههه  -
  و ااهههه  ي ر هههه   ا نههههرجيا  اتنهههه وني   هههه  اتتاي هههه  اتم  يهههه  ت  ت هههه   اتنههههي   ت  ونههههب اتغههههيهت

 (. 6888اتوشي  )
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  ت   ي  ه     

 ن و  ي  ي   

   ت     و     

   ون  ن و    

   

   ويه رقييق     

  

 اام يتي هاو     ا ق رواز =غنت   انرجيا  غنت 

 

 انرجياي  امني         انرجياي  ييزيوتوجي  

 

  يي    ويه           انرجياي  ييزيوتوجي  
   النموذج اإلجرائي للضغط4شكل ي

ا ههي هههو  يراههي   هه   تهه     ههه ا اتا ههو     ي ههوب اتغههنت ا ههق  اهها   يههو و  ا ههق  اهها انههرجيا   وا 
 رميا  اي  اتمو  واتاي    و   اتمو  واتاي   يه االن   رنيو   يؤ و ن   ا  ي يه اآلهو.

 نموذج كوبر -سابفاا 
 حهه و اتههو ي  ي ههرق نههواو يههه ا و جهها ا ههق اكههو  نينههه ايتاي هه  اترههه ي ههيش يي ههي اتمههو   وي هه هي ات

 هي ت غنوت اتوان   ا يا  ت ت  ر   اتاي   ويقيق تا و   نواو       تكيجرها  و اه   ه  اتر ي ه  ات ايشهو   
اي نرواريجيي  اتره يواجا ا ي اتغنوت  كرق   يمق  روازاا  و    ق روايقا  ها اتاي ه  ات كيته    هي ي ه   

 (.2000   شيهي) ا  وال جن ي   االو  ا ق   وال نوء اترنيب
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 لي تفسير الضغوط  نموذج كوبر 5شكل ي

 التغييرا  التي تحاث للكائب الحي عنا مواجهته للضغوط:
ني  هه  اترنيههوا  اترههه ركهه ت ت نههي   اتكههه ااهه   واج هه  اتغههنوت   ( اوغههاFontanaنههيق يوارياههي )

 ورر    ه ه اتقي    يه اآلره 

 .اري ج ييزيوتوجي  تزيي   اتغنوت 

 .ر  يوا    ويي  تزيي   اتغنوت 

 .ر  يوا  اام يتي  تزيي   اتغنوت 

 .ر  يوا  ن وني  اي   تزيي   اتغنوت 
 (2ي ن  روغي   ت     هال  اتج و  )و 

  

 الفرد

 التهديد

 

التغلب على 

 المشكالت

 البيئة

 الضغوط

 التلوث 

 اإلجهاد

الفشل في التعامل 

 مع الضغوط

 تغذية

 راجعة
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 .  يوضح التغيرا  التي تحاث للكائب الحي عنا مواجهته للضغوط2ي جاول

تأثيرا  مفرلية لزيااة  النتائج الفيزيولوجية لزيااة الضغوط
 الضغوط

تأثيرا  انففالية لزيااة 
 الضغوط

تأثيرا  سلوكية عامة لزيااة 
 الضغوط

زيي   األ ويايتي  ايت ق   ي يؤ ي  تق 
وا  ا  راشيت و  ي   اتمو  وزيي را

انر و ه ا اتغنت     توي   يق  
يؤ ي  تق يش  يه ر   األج ز      
اغتوا  ات وو  ات  وي  و  وال 

 اتق  .

 ا ق اتق و  ا ق اترونيز.
زيي   اتروروا  اتتاي ي  
واتامني  كيت رق  اتق و  

 ا ق ا نروهيء.

زيي    شين  اترهيت  
ات ر     يه رزاي  اتر   ق 

 واتر ر  .

 يواز اتن   ات وني    ي يؤ ي  تق زيي   
زيي   رمياال  اتجنق  وانرامي  

اتتين   وا  ا انر و ه ا اتغنت     
توي   يك ت  ج ي  واق  ايتوز   

 و هيواق اا ييو جن ه.

رق  ا نرجيا  اتنوي   
اتكقيقي   ون  رؤ ي 

 كيو   اتر ويل  تق 
 نواوا   رنوا  وهيت  .

زيي   اسكني  ايت ول  
يك ت اتر يؤ أل وال كيت 

اتغنت  واهرميء  شياو 
 اسكني  ايتحك .

اق  يه ا هر ي ي  
واترك    واترايز  ا  

 األه اب اتكييري .

رمياال  ج  ي   كيت يحا  تو  
اتج   شيكايق انا  ركو  ات ق  تق 

  ايتح  هو .

ا ق ركوي ات ن  
 ا ينيوواتكقيق  ورحا  
 هيو   قوت .

ظ وو ا نر ي  وا ق 
ا  ق  وت نيا    وش و ا

 اتق و  ا ق اتر  يو.
 .ح وا  يه اتاوق

 يواز اتنووريزو  ايت ق يؤ ي  تق 
اق  اتكنيني  اتره رؤ ي  تق غيح 
اتام   وا  ا تيت  ات    رق  ات ايا  
اتتاي ي   ي يؤ ي  تق هواح ات     

 و  وال اتكنيني .

 
 هميح يه رق يو ات ا   
ورتويو اتش وو ايت جز 

 اتقي  .وا ق 

ات ي  ستقيء ات وق ا ق 
 اآلهوي .

يؤ ي  تق هوح ات     و  وال 
 اتكنيني 

  
اق  ات نؤوتيي   تق 

 اآلهوي .

 ظ وو ا ي   ن وني  شي  .   

   
ك  ات شنال  ا نرو  

 حكه.

 .(600  2002)اتايا نه   
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 ثانياا: استراتيجيا  التفامل مع الضغوط النفسية
ييتكمههيظ ا ههق   يي ههي يقههب  نرههوب اتيهه ي    ههيق  ي غههنت ي هه   كييرهها ويههؤ و  شهه     اسانههي    

اتام  اتاشوي  وروازا ي هويز  يتوي   ر يز اساني   وا يا يإ  اتيييا يواجا هه ه اتغهنوت  كهيو ق اتر ي ه  
 ينره ق يه  ت  انرواريجيي   هر م . و واترنيب    ي  ورهميب آ يوهي  و ك  ي  

ي نههرواريجيي  اترههه ينههره   ي اتمههو  ت ر ي هه   هها غههنوت اتكيههي  ات هر مهه   اهه  اونهه  رونههز ا هر ههيق 
اتنههري   هه  اتقههو  ات يغههه  ونهه  انههره    اهه    حههت كي  ت ر ايههو اهه  ر هه  اتج ههو  وات كههيو    اترههه 
اههي   روازاهها اتامنههه اتهه ي نههي   ياهه ت ي اتمههو  يههه ر ي  هها  هها األكهه ات اتغههيهت   هه   جهه  اترنيههب    ههي  وا 

 Coping) ات واج هههه و ينياز ههههي   ( Strategies Coping)  واج هههه   انههههرواريجيي  اتا يهههها   هههه

Mechanism   و نيتي  اتر ي  )Coping Styles))(   و  يوا  اتر ي  Coping Skills )  واترنيب
(Adjustment) وا  او  اتغنوت  Management Stress)) . 

 تصني  استراتيجيا  التفامل مع الضغوط النفسية -1

رهر ههب انههرواريجيي  اتر ي هه   هها ات وانههب اتغههيهت  اههيهرالب األيههوا   امنهه ق  واهههرالب ات هههوانب 
 انههرواريجيي ( 6880امنهه ي واهههيهرالب جهها  األيههوا   يغههيق  واههيهرالب ات قييههي   ويحههاب وتههب  ههو  )

  كجي ي .  وانرواريجيي  ن ا ي    انرواريجيي انري ي  ات وانب اتغيهت   تق 
اتره رونز ا ق ات ونهب اتغهيهت  كيهت ر نه   ا نرواريجيي هه اإلقاامية: تراتيجيا  الس -أولا 

 وه ه األنيتي  هه    هيؤ ج و  اتمو  ات  ويي   واتن وني   واتنيتو  ا ق ات شن   واكروا
ت م هق ات كهيو   ات  وييه  ا نهرواريجي   هظ هو هه رو (  Logical analysesالتحليل المنطقي ي .  

 . ات هاه ت روراي  ات ونب اتغيهتواتر يؤ 

ات كهههيو   هههه ه ا نهههرواريجي  ظ هههو ر: Positive Reapplisal)) إع   ااة التق   ويم اليج   ابي .  
اتويقهه   يجيايهه   هها انههر واو رقاهه   ات  وييهه  تااههيء ات شههن    و  اههي   ااي  ههي   و ات ونههب اتغههيهت

 .(30  2003اا  اتوكيق  ) اتوانا يه ات ونب اتغيهت

يظ هو ات كهيو   اتنه وني  (  Seeking in Formationيالمس اناة والمفلوم ا البح ث ع ب  .  
ت اكت ا  ات   و هي  واسوشهي   و اته اق وات نهيا   ا جر يايه  ت كحهو  ا هق ات   و هي  اترهه 
رنيا  ا ق ي ق ات شهن   اترهه رنها  اتغهنت سيجهي   نهيتي  تك  هي  و ات نهيا   ات يتميه   اترهه 

 ام ههي  اإني هه  االنهه  حهه ان  ك ي هه    هها  يههوا  يشهه و اتمههو  اي وريههيح ر ههي  ا ههق رك هه   وجهه  ا
 (. 640  2003اتقاال   ) ت ق  وي ح ايرزاا ق  وحك  كن  ق ا ق األ وو
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 : الستراتيجيا  اإلحجامية:ثانياا 

ي هههه األنهههيتي  اترهههه رونهههز ا هههق ات يتمههه   كيهههت ر نههه  ات كهههيو   ات  وييههه   واتنههه وني   ترجاههه  
 ات ونب اتغيهت   و   يتج  اتر  يوا  ات ورات  ا  ا ات ونب  وه ه األنيتي  هه اترمنيو يه 

 :(Avoidance Cognitive)اإلحجام المفرلي  . أ

   وا نرنالق.رقاوي ن  ات كيو   ات  ويي  ترجا  اترمنيو اتوان ه يه ات ونب اتغيهت  ات
 :(Emotional Discharge)التنفيس النففالي  . ب

 اتن وني  تهمل اترورو ايتر ايو ا  ات شياو اتن اي .وي ن  ات كيو   
 :(Resignation Cognitive)التقبل والستسالم  .  

وي ن  ات كيو   اتن وني  تالشروا  وا ا  ي  يه  اشت  ا ي   وه ح  حي و ج ي   تالشهاي  
 (.32-36  2006)اا  اتوكيق  

 كما يمكب تصني  استراتيجيا  التفامل مع الضغوط النفسية إلج نوعيب، هما:  

ن  يؤ ي  واج   اتني   اتكه ت   يوا   تهق اههرال  روازاها اتني يهي ه واتكيهوي بيولوجية:  استراتيجيا  .  
تيها ات ي ني  ني  يق نا   واج را ت  ه ات  يوا   ويهه هه ه اتكيته  ينه ق  رههي  انهرجيا    ياه   ر يه   

كيتهه  ا رههزا  اتنههياق   و  ررونههب ا  يهه  ا رههزا  اتايوتههوجه ا ههق جههزء   ههي   هه  جنههق اسانههي   وتنهه  
رني  ج يا اتهاليي ر    ا ق    ركقح تامن ي ن واق    ات اي  ات اه ه  ينيا هي ا ق اتقييق اوظي م ي 

 (.604  6883)ا ه  
اتمههو  ت واج هه  ات وانههب اتغههيهت   احههوب  اترههه يقههوق ا ههي ا نههرواريجيي هههه نفس  ية:  اس  تراتيجيا  .  

  وراقنق  تق نن ي   اتاظو ا  اجيح ه ه األنيتي  ويي  ر ي وا ق اجيك ي

اهواه وا  وا   ه  اتمهو  ت واج ه  ات وانهب  رنهو  اترهها نهرواريجيي  ههه  :ش فورية استراتيجيا   1
اتغههيهت     ههه  ت هه  اتاحهههيك  وات شههوو   ههه  اآلههههوي   وج هها    و هههي   ن ههو اههه  ات وانهههب  

 وت   ات نيا      شه   ي. 
اترههه رههؤ ي  تههق رشههويا اتكقيقهه  و نههه ي كرههق  نههرواريجيي ا هههه  :ل ش  فورية اس  تراتيجيا   2

 يره   اتهمو     كيت  اترورو واتق ح اتايرج     ات وانب اتغيهت . 

رنهيا  اتاهي  ا هق   يييق  رااها يوويه   تهق هه ا اتاهو   ه  األنهيتي   كيهت اارقه      ينياز هي  اته 
 .(128  8821 ايي وب  ) همل اتق ح  كي  ي يواج وا  وانب ر يو اتر  ي 

 اتره ينره   ي األيوا  يه ر ي   ق وروايق ق  ا  وانب اتغنت ات هر م .  ا نرواريجيي ورراو  
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 ههههق انهههرواريجيي  اتر ي ههه   ههها اتغهههنوت اترهههه يقهههوق اتيهههيي ي   راهههيو  ههههال  اتنهههتوو اتقي  ههه يرق ونههه
 .  اتاكتاتره ن اي اإجوا  ي انول  ا ا    وا اينره ا  ي و ت  ن ي وو  يه ات وان  ا نرتالاي 

 :( (Social Supportالجتماعية استراتيجية المساناة -1

  هههي ههه   حهههي و األ ههه  اتههه ي يكرهههي   تي    هههيق يهههو  اتشهههايوي    ات نهههيا   ا جر يايههه  ر يهههو  حههه واق 
اساني     ايت ا ات ي ي هيش ييها  وااه  ي يشه و    هاهي  شهي يق  هي ي ه  ه  وااه  ي يشه و اه   تينرها نه  

يقهها ا يهها  هه   ج ههي  ااهه هي   اهها تههق ي هه  اونهه ا    يجياهها اتهتههو   و يرك هه   ههيانههرام    و  ج هه    و 
 (.6883 اتشايوي ) يش و ا اا يكري   تق     واو     هيوجا

 نهر واو اسانهي    هيق  ات نهيا   ا جر يايه  رهؤ ي  وواق     (Cohen&Wills) نوهي  ووي ز ويو 
واقي ا  كيت ر    ح واق     حي و اته اق اتامنهه وا جر هياه ات هؤ و اته ي يكرهي   تيها اسانهي   كيهت 

ألكههههه ات اتغهههههيهت  ات هر مههههه   تيهههههؤ و كجهههههق ات نهههههيا   ا جر يايههههه   و نهههههرو  اتوغهههههي يهههههه   وا  اتمهههههو  
 (. 63  2001)ا ه   األك ات واج ر ي ور ي   اتمو   ا ه ه  وانرواريجيي 

وت  نههيا   ا جر يايهه    ههو واغهه  يههه  نههيا   اتمههو  ألا ههي رنههيهق يههه اترهميههب  هه  كهه   اتغههنوت 
(. وت  نهيا   ا جههر ياي    هو اهيق يهه Marino,1994,p40 ) اتاي ي   اتره يواج  ي ااه  ي رنهو   ورم ه 

مههو  اهاههوا   يجيايهه  اتحههك  اتجنهه ي   واتامنههي   كيههت    اتشههاني  ا جر يايهه  اتنايههو  ي نهه     رههزو  ات
 هها  وههه ا اتاههو  ي نهه     يههورات ايت ههي    هه  ر ارظ هه   و ج واهه   هه  ات  ههيق اترههه رر قههق  نييههآ  يههه ات ج

كنهههي  اينهههرقواو يهههه  وانهههب اتكيهههي   وا ارهههواب ا ه يههه  اتههه ا   كيهههت  ا هههي كيتههه   يجيايههه   ههه  اتوجههه ا   وا 
 ( 621  2001  رميك )

يههت يشههيو ا  ههيء اتههام   تههق  حهه وي   نينههيي  ت  نههيا   ورراههو   حههي و ات نههيا   ا جر يايهه   ك
 ا جر ياي  ه ي  

 وز الء ات     وات كيتي  ااي   ات   .  ات نيا   ا جر ياي   اه  ات    و ت     وؤنيء ات     -األول

وشههان  ات نههيا   ا جر يايهه  هههيو  ات  هه   وي    ههي  يههوا  األنههو   واألنههيو   واألحهه نيء  واتجيههوا   -الث  اني
 .(20  2001ا ه  ) ات الني  ا جر ياي   اتره يرواح     ي اتمو  يه كييرا اتيو ي 

 (:Problem Solving) استراتيجية التخطيط لحل المشكال  -2

هههه ه ا نهههرواريجي  يهههه ر ههه ي   حههه و اتغهههنت  و انهههري ياا  واتر ي ههه   ههها اآل هههيو ات   ونههه   راكهههت
 وررغ   ه ه ا نرواريجي  ا    واك  هه ت  شن    ون ت  اترنييو اتاشت ت  ا   ورتويو  ونب  يغ   
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 :Search on Information or Ask for Advice))أ   البحث عب المفلوما  أو طلب النصيحة 

رش   األنيتي  ات نره    يه هه ه ات ج واه  اتاكهت اه     و هي   ن هو اه  ات ونهب وج ها هه ه 
ات   و ي   واتكحو  ا ق اتروجيا    شه   نؤو   واتركه ت  ها شهه  آههو اه  ات شهن    وت ه  

 ات نيا      شه   ي. 

  (Take Problem- Solving) ب   اتخاذ إجراء حل المشكلة

رش   ه ه ات ج وا   اه ا  هتهت ا ي ه   وارههي  رحهوب  كه   ت ر ي ه   ايشهو   ها ات ونهب  ور  هق 
   يوا  ج ي    وج   اكو ات شن    وات ميوغ  واتروييح تك  ات شن  . 

 (  (Develop Alternative Rewards  يإثابا   بايلةآج   تطوير مكال

يجهي   حهي و رش   ه ه اسنرواريجي   كيو   ت ر ي    ا  و   نهب ات شهن   ارنييهو  اشهت  اتمهو   وا 
ج ي   ت  ول  و ه      ه   ته  ااهيء االنهي  اجر يايه  ج يه    ورا يه  وج ه   اريه  وانهرقال   ارهه  ناهو  

 وا شروا  يه  اشت  ا ي       ا شروا  يه األا ي  اترتواي   و ا هر يق ا وان  ات ي . 

ا اتمههو  ااهه  رتههويو اتهتههت تالنههرجيا  تركهه يي  اتكيههي   وهههو   اق  نهه و  كههه  ات شههنال   جههواء يرا هه
  يو  روايقي  ا  ي  و مي      ايكي  امني   وات  يون  اتجي   ألن و  ك  ات شنال  ر   اهي الق  نهيا اق 
كنههي  اتمههو  ايتنمههيء  واتنههيتو   ااهه  ي ي ههوب ا اهها ي ر هه    ههيوا  كهه  ات شههنال   ونهه   يههه ااههيء ات قهه   وا 

نهههي   تهههق    اتههه ي  يك هههو   شهههنالر ق جيههه اق يرقا هههو  كقيقههه     اترن ههه  ا هههق ركههه يي  اتكيهههي   شهههيو  ات وا
  (.32  6881جي و ي   ) يرت   ا   ج و  شهحي 

 (:(Learn Good Health Habitsتفلم الفااا  الصحية الجياة  -3

  يونههه  ي هههياه اتن يهههوو   شهههنال  حهههكي  اريجههه  ت هههي ار ق هيهههو اتحهههكي  يهههه اتنههه اء واتاهههوق واههه ق 
اتوييغهه   ويكرههي  ا غهه ق  تههق    يههر  ق  حههو  اتنهه اء اتحههكه ونوااهه ه وروازاهها  واتههره    هه  ات ههي ا  
هيو اتحهكي   و ريا ه  اتهوز  و  يونه  اتوييغه   تنهه ينواهوا  ن هو نه و  ا هق  واج ه  اتغهنوت )يونهب  

2000  32). 

اتر ي ه   ها اتغهنوت  كيهت  ا هي كيت ر   اتر وياي  اتجن ي     اتمايي  ات ي   اتره رنره ق يهه 
ا نر ي  اتايرجه  و  ر    ا ق همل آ يو اتغنوت ا ق ات نرو  اتميزيوتوجه  ورق    وج  اتش وو ايتق ح

   ات وانب اتغيهت   ن ي ر   اترن ي  ياي  هي   يه  واج ه  اتغهنوت  ي هه رزيه  ات حهي و اترهه ينهرا  
ينو  اترواز  اتتاي ه يه اتجنق  نر واق  وه ا ينو   هوتن تي ي اتمو  يه اتر ي    ا ات وانب اتغيهت   

يههواز اتاورينههيوق واتمونههموو وات نازيههوق  يغههيق  تهه ت  يههإ  اتجنههق ينههر    ات ههوا   ا  يهه  اتر  يهه  اتنهه ا ه  وا 
اتن ا ي   و  ينرتيا ان وت  انرا ات ي يه  وني  اتغنوت اتكي   وات ز ا   ييتاظهيق اتنه ا ه ات رهواز  يزيه  
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و هه  اتمههو  ت غههنوت  و ههي اق اتم هه  اتاههيرج  هه  ات ونههب اتغههيهت ايوتوجيههيق يههه ات قههيق األو  يههال اهه   هه   قي
اتكيجهه   تههق اتن يههو  هه  األه يهه   تنههه ينههرتيا اتجنههق    ير ي هه   هها ات ونههب اتغههيهت اقههو   و تهه  أل  

 ههههه  ات هههههوا   اتجنهههههق ااههههه  ا نهههههرجيا  ت  ونهههههب اتغهههههيهت )ا نهههههرجيا   و ات هههههوو ( ينهههههر     قههههه اواق نايهههههواق 
وت  ا يإ  وجو  اق    ي  يه   اتنواوهي واري  وات هو  واتاوورياي   ون ت  ييري ي  "  " وييري ي  "   "

ه ه اتميري ياهي  يهورات اغه ب اتج هيز ات حهاه ات ونهزي  يهاق   ج واه  ييرهي ي  "   " يهورات اغه ب 
 (.10  2000)يونب  اتج يز ات حاه

 :(The Expression of Feelings)التفبير عب المشاعر  -4

يجههه  ن يهههوو  يههههه اتر ايهههو اهههه  ات شهههياو  نهههه وايق يواج هههو  اههها  وانههههب اتغهههنت كيههههت يهههو  شههههوا  
(Schwebel اتانههيء واتحههواخ  هه   ن ههو األنههيتي  اترههه ينههره   ي األيههوا  يههه  وك هه  اتتموتهه   وكرههق    )

امقه ا  شهه  ازيهز  رظ هو يهه  يه  وك   اتوش   يإ  اتر ايو ا  ا ام هي   ات  يقه   هيحه  ات وراته 
   اتر ايو ا  ات شياو ي ن     ينو  ان و  ظيهو   ه  اتانهيء  و غه اه  ((Ryanويو  واي    اتانيء

 (.64  6884 وويش  )     اتش وو ايتهوب  و اتكز 
 :(Relaxation Skill)مهارة السترخاء   -5

 جهواءا  ا نهروهيء وغهات اترمنيهو  ررغ   هه ه ا نهرواريجي  اتقه و  ا هق همهل اس هيو  اينهره اق 
 و اتقيههيق اكونههي  جنهه ي  ترق يهه   نههرو  اترههورو  و اتغههنت  وينههرا  اترهه وي  ا ههق ا نههروهيء  تههق  نهه    

ج هي  يهه اه     نوا  ي اترواح  ات راي   اي  اتجن  واتام  ييتغهنت اتامنهه يهؤ ي  تهق رهوروا  اغه ي  وا 
واغهههك   و ههه   هههق يهههإ  ركقيهههح  وجههه   ههه  ا نهههروهيء يهههه  رهههؤ ي  تهههق رنيهههوا  اام يتيههه    ههه   ج هههز  اتجنهههق

اترهميب    و و  اتم   اتميزيوتوجي  ت غنت اتامنه يؤ ي  تق ركن  اتكيته  اتامنهي  تأليهوا  وزيهي   اتقه و  
ا ق رك   اتغنوت ت وحو   تق كيت     ات  وء اتامنه  ت ت  ي   ا نروهيء   يو  وني يه   ر  ه  ا هق 

 غتوااي  ات ورات  ايترورو اتامنه وغات اتق ح ات رونا ك و ا. همل اكر ي  ك وت ا 

اقايغههي  واتههرق   ات غهه ه  اتهه ي يروايههح ظ ههووه اههي    هها الوي ههوب ا نههروهيء ا اهها رونههب ني هه  ت
ورر ههه   األهههه اب يهههه ا نهههروهيء  ي هههو اي ههه  ينهههيا  ا هههق  .(88  2001اترهههورو ) اهههواهيق  از يهههي   قههه او

كيههت يقههو  اتمههو   تههق انههره اق ن وارهها ات هايهه  اههيترونيز ا ههق اغههال    انرنشههيب اتهه ا  وا نراحههيو ا ههي
 (. Smith,2001) جن ا يه   ايء ا  ي  اتش  واسوهيء

  : (Social Withdrawal Excessive Autonomyأسلوب النسحاب الجتماعي  -6

ا انهكي   ه  األاشهت  و  هه اتنه وني  اترهه ررغه   اامحهي  اتمهو  اه  األشهييء  و اه  اآلههوي  
اترههه نياهه  راهه و  ميهه    وياهه  ج  كيياههيق يههه اشههيتي  هيحهه  ن شههيه   اتر مزيههو   و ات  هه  ا ههق اتكينهه  

 .(02  2004اتشويب  )     و  اتكيج   تق اآلهوي  اآلته  ويايتغ ايار ي ه ا ق ات ا  
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 ( (Aggression Method أسلوب الفاواب  -7

األ   ات هي ي ايأليههوا   و األشهييء  ن هي ررغه   األ   ات مظهه   تكهيحهه اتنه ونيي  اترهه ررغه   
 ه  و  نروجيا اتشري ق  تق اآلهوي   وي ن     رارج ات  ا ي     نا  اتج هو  اتغهوووي  تركقيهح هه ب  هي 

 (.16  6888نياي   )  و ووا  هغ  اايم  اواغ ي رورو ش ي   و ايتن  يه و   اتم  

  (Procrastination Method أسلوب المماطلة -8

   (.40  6888) اتوشي  ويظ و  ت  يه ر هيو ر  ي  ات   ي  اتون ي  واتقييق ا  وو  هو  هيو غوووي 
  Ignore the Problem)) أسلوب تجاهل المشكلة -9 -9

وجو   شن    حالق  واسحواو ا ق    األ وو رنهيو هاي ين   اتمو   ن و  ات وو   و ا ايء ا ق 
  (.42  6888) اتوشي  يواق   ا  ا ي را و ت ج يا ان   ت   ا ق  ي
  Copliance, Dependece Method)) أسلوب اإلذعاب أو التكال -11

هو  ن و  ات جوء  تق اآلهوي  يه ن    و     ياكت ا   يراايه  ويرحوب ان اي  وارنيتيه   ورهواه 
 يق  وي رحح ايآلهوي   وين ق  نرن يح اتاي   وهاي يقا  األشهي  ات وانب ن ي هه  ورقويو    هيغ

 (. 13  2000يونب  )   شهء ي ن  ا  ا ترنييو األشييء  و ا نرنالق تأل و اتوانا
  Transformation on the Situation)) أسلوب التحول عب الموق  -11

اترههه رنههيا ه يههه ر جيهه  اتكيجهه   تههق اتر ي هه   هها ات وانههب اتغههيهت   واتاكههت اهه   هههه اتنهه وني 
اتكه و  و اسانهيو  و اتهيهي   و شهني   ا ا    هو   ويه ه ه اتكيت  رنو  ات واج ه  اي امحهي  اته هاه  و

 (. 6883  ااواهيق)  اه ي   هو     ات وو  اتامنه
 ممارسة عااا  غير تكيفية: -12

ات ي ا  اتره ي ن     ي ج   تي هي ا هل األيهوا   ااه  ي ير وغهو  ت غهنت اتامنهه هاي  اتن يو    
  ههه   نههه و  اس  هههي   ا هههق اتنكهههو   و ات هههه وا   واتاكهههت اههه  ات  ههه  ي    و ات جهههوء  تهههق األنههه  اتزا ههه  

 (.02  2004اتشويب  ) وهيو  ت  واتر هي    و نغق األظييو
 ( (Defense Mechanism and Copingآليا  الالاع والتفامل مع الضغوط  -13

ينههره ق اتمههو  آتيههي  اتهه يي  تهمههل كهه   اترههورو واتغههنت اتامنههه اتهه ي ي يايهها يههه   اههيء  كيو رهها 
وااي   ايا ي اتر ي ه   ها اتغهنت  ت ره        و اتر  ي  ات ي يك  ا ات ونب هيو اتنيو  وهه آتيي   

   وهيحهه  كيا ههي ير  ههح ايت  ههيوا   وهههو  ههي و   اورهها يرت هه    ههيوا  و نههيتي  واايهه  يههه جههزء نايههو  ا ههي
 ي يزهي ا  آتيي  ات يي  اتره ا نو  ا ي  
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هه كي     ش ووي   ي ج   تي ي اتمو  ت ره      ات نويي  واترجيو    :Repressionالكب  ي .1
وات هيوب ات ؤت   اتره رنا  تا اتغيح  واينره اق ه ه اآلتي  )ات ينيازق( يهإ  اسانهي  يكهوو 

وتو  ؤنريق     اتغنوت ات رن ت  اتره رشن  اا يق ا يا  يي و     ات وانب اتغيهت  امنا  
 (.2002ااي    ) ن   تنه يكح  ا ق روازاا اتامنهانارا و كيوت  ر  ي ه ا ق األ

وههههه ات ايتنههه  سظ هههيو اتقهههو   ههه   جههه   همهههيء اتغههه ب تيق ههه   ( (Compensationالتف   ويض  .2
 اتغنت اتامنه. 

(  هو رشويا ت وانا يهه  كيوته  تراويهو اتمنهو وات شهياو واألكه ات (Rationalizationالتبرير  .3
اتره رج  اي هيهو  ورهيكي   يإااهي ا جه   تهق هه ا األنه و  نهه ارجاه  األتهق اتاهيرج  ه  اتغهنوت 
اتامنهههي   كيهههت ي جهههه  اتمهههو   تهههق  يجههههي   نهههاي   اتقيهههه  تنههه ونا  سهمهههيء اتكقيقهههه  اههه  اتهههه ا   

  (.2002ااي    ) روا ا تامنا  ورجااا ت ش وو ايألتقوات كييظ  ا ق اك
(  هو ويل تقاو  اتوانها اته ي نها  اتغهنت اتامنهه  نه   يانهو اتمهو   هو  Denialاإلنكار ي .4

شه  ازيز ا يا  ون ت  اا  كه وت اتنهواوت  و اتكهوو   كيهت يار ه  اسانهي  اه  اتوانها  
نههي وي  ا ههق ك ييهه  اتههام   هه  اتظههووب  هههال  انههر  ي  اتانههوا  يإااههي انههو و  ألاهها  ههؤتق جهه اق 

  (.2006اول  ) ات ؤت   اتره رنا  اتغنت اتامنه
  ههههو ا ورمهههي  ايتههه وايا اترهههه   يقا  هههي ات جر ههها  ورنههها  غهههنتيق (Sublimation)التس   امي .5

امنههههييق  ورحهههه ي هي  تههههق  نههههرو   ا ههههق  و  نهههه ق  واتر ايههههو اا ههههي اونههههي    قاوتهههه  اجر يايههههيق  
يكههههو   واي هههها  تههههق  شههههييء جيهههه    قاوتهههه  تهههه   ات جر هههها   هههه  ات حههههيوا   ييسانههههي  ات هههه وااه 

  (.2000يونب  ) وات الن   تيق   اتغنت اتامنه
ينره ق اتمو  هاي توا ح و نيتي  تموتي  يهه ر ي  ها  ها اتغهنوت   ( (Regressionالنكول  .6

  نيا  ركقح تها ت  و   اتق ن ونيي  نياقوينو   ت  ايت و    تق انره اق ن يق ني  ن  ااري ه 
 . اتش وو ايأل  

هههو اقهه   وغههو  ات يتمهه   و اترهههيال   هه   وغههوا ي األو   تههق   Displacement)ي التحوي  ل .7
 وغو  آهو وي ج  اتمهو   تهق اتركويه    هيق غهنت  اه هه  و قيو ه  هيحه   ه   وغهو  اتغهنت  

 و   يوهههه  يهههه   هههيق وههههو ياههه يا اكهههو  تهههالح اترهههورو  وتنههه   حههه و اترهههورو ينهههو  هتهههواق  و  قيو 
 زايجههها  وهاهههي يركهههو   تهههق  حههه و آههههو  ينهههو   نههه  هتهههواق   و ينهههو   نههه  ني ههه  ااههه ه  ويج  ههها 
 وغوايق ستالح رهوروه  ييتركويه  ههو اتنه و  اته ي ينهو   رج هيق ا هق اكهو  غهي  اكهو األكه ات 

 (.  26  6882  ات يوغ ) هيو ات قاوت 
مههو   ينههيوه هيههو ات قاوتهه   تههق  يههوا  آهههوي   (  يههه ههه ا ا نهه و  ي ههزو اتProjectionاإلس  قاط ي .8

ويهههؤ ي  تههه   تهههق نهههوء   وا  اآلههههوي  و  ويههه  نههه ون ق  تههه ت  يإاههها يجهههوي  كيياهههيق اتر ي ههه   ههها 



 { اإلطار النظري }    الثانيالفصل 
 

 
38 

اتغنوت اتامني  هيو ات قاوت  اإنهقيت ي ا هق اآلههوي   ييتشهه  اته ي يشه و ايتنغه  يه و  
 ات يتق  اا ير يز ايت اب وات  اء. 

   اتهيي  يهمب ا  اساني  ن يواق   ي يقا ا يها  ه  غهنت امنهه       (Fantasy)الخيال  .9
نهر و اتمهو  يهه انهره ا ا ويركهو  اتوانها  تهق  كهالق ا  اا ي نه     يحها  كيته   وغهي    ا  هي

 (. 21  6888اتيقظ  )ات  اوح 

اتره رؤ و     هاي  ا    نيتي  ينره   ي األيوا  يه   ايء  واج ر ق ت غنوت اتامني  ي نااي اتقو 
يهههه انهههرجياير ق اتامنهههي  واتجنههه ي  واتنههه وني   و تههه  تهمهههل اتكيتههه  اتنههه اي  اترهههه رنهههاا ي ر ههه  اتغهههنوت  
ويهر هههب  نههه و  اتر ي ههه   ههها ات وانهههب اتغهههيهت  اهههيهرالب ات وانهههب واهههيهرالب رقهههويق اتمهههو  ت هههي وهاوارههها 

 هق  وانهب اتغهنت اتامنهه ونه  اتنياق  يه اتر ي    ا اتغنوت  ون  ينو  األن و  ايجكيق يهه اترن ه  ا
اترونيز ا ق  نيتي  ر ي    ر      يغ     ا ار ي  ا ق  ن و  واك   كيت يؤ ي و  ينو  هيو ايج  

  ت   تق كمظ رني   اتمو  وارزااا ورمو ه. 

  Methods of Family Upbringing)) أساليب المفاملة الوالاية -ثالثاا 
ا ا هي  ج واه   ه  األيهوا  األنهو   Beargess lock)ولو يبرجس  قا عر لوتألنو    ي  ن يو   

يينواهههو  نهههنايق  نهههرقالق يرمهههيا و   ههها ا غههه ق اتههها ل   و اترااهههه يوراتهههو    هههيق اهههوواات اتهههزوا   و اتههه ق 
وههه ا اتهه ي ياشههز ت ههق  ا جر يايهه  ات هرحهه  نههزو  وزوجهه   و ق و    وااهه  واااهه   و خ و ههه  ا نههؤوتيير ق
 (. 60  2008اتكواه )  قيي   شرون 

   حهنو وكه   اجر يايه   نهؤوت  اه  ات كييظه  ا هق انهح اتقهيق اته ي يركه   وعرلها الخولي بأنها
اتشهههواي   و ههه   يهههه اتههه ي  واسانهههي  واتروايههه  ييهههركنق يهههه رك يههه   ا هههيت اتنههه و  ات وهواههه   و ات ت واههه   و

و   اجهيز هه ه ات رت اهي    ي نه  واجاير ي  ا ي ر  ه  ا هق ر ي ه   اغهي  ي  وا رحهي  رهورواهق  و ه   
 .(641  2002 ونق ) ت انح األنوي وات جر ا    يوج 

ون       األنو  ررنو     اتزو  واتزوج  واألتمي   و    هيو األتمي   Nimkoffويرى نيكو  ي
   و ررحب احم  ات ي و   واتاقيء  وررنو     اتزو  واألتمي   و اتزوج  واألتمي   و ت  يهه كيته  اتويهي

 .(20  2002اتتالح )اتنمييه  
 مب تل  التفاري  إلج مجموعة مب الخصائل تميز الحياة األسرية وهي:  ونستنتج

 األنو   ؤنن  اجر ياي   ا   قيي   شرون .  (6
 هه اركي  تاي ه و ا ق و زق ت واق اتوجو  ا جر ياه ا ق اكو يقوه ات جر ا.  (2
 ركييظ ا ق اتقيق واألهالح اي رحي   اغي  ي تر   اتقيق.  (4
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 ر يو  ر  يوهي يه ر  ي  اتشهحي  اسانياي  ورشني  ي ا ي ر اكا    ك  ألاغي  ي.  (3
 يقوق يي ي اتوات ا  ا نؤوتي    يز  ايتروجيا واتغات.  (1
ي  ررنههههو  يههههه اتوغهههها اتتاي ههههه  هههه  زو  وزوجهههه  و تمههههي   نهههه   هههها ق يقههههوق ا نههههؤوتييرا يههههه  جهههه (1

 ات الني  األنوي  اتحكيك  اتره يمرول    يقوق ا ي ي اايء األنو . 

ر هه  ات  ي  هه  اتوات يهه   هه  ات  ههي ال  ا جر يايهه  األوتههق اترههه يرواحهه     ههي اتمههو   اهه  اتا ايهه  األوتههق 
واق يههه تكييرهها  وررنههق االنرهها ا ههي ا ا ههي  هه  ات النههي  ات ايشههو   و ا ههي  هه   ن ههو ات ؤننههي  رهه  يواق و اقيهههي   هه

  ي    رنو   نيا   ا ق  شاي  كيجيرا اتامني   وا وه ات رني   وركقيح رنيما اتامنه  وهه كيي  اتمو   
انههياي  ورواويهه  نهه ي    وا  ههي    رنههو    ون هه     ا نياهه  ات النههي  اتنههي    يي ههي رقههوق ا ههق  نهه  امنههي  وا 

 . نههه  و مهههيهيق هيت ههه  وهيهههو نههه ي   سشهههاي  كيجيرههها اتامنهههي   و تههه    ا نياههه  اتكيهههي  يي هههي ني  ههه  ا هههق
(Bootzin,et.al. ,1998,571). 

واظههواق  تههق    األااههيء ي يونههو   وتههق االنههير ق اسانههياي   هها واتهه ر ق  اهه  و  ر ههق   ههي يج هه  ت هه ا 
 حها   ه  ات نه ق اها    األ هو اته ي يرونها اتواته ا  يهه كيهي   ااهي  ق  ونه   اترميا    واق نايواق يهه نه ونير ق

جهه اق سشههيا  اتجههو اتامنههه اتنهه يق هههال  ا  يهه  اتراشهه   ا جر يايهه   اترههه ررغهه   يههه تيير ههي ا ههي      ههق
 ر      رقب يه  ق  ر ي اتراش   اتوات ي  اتره   ر ه و    رنهو   نهيتي  ت   ي  ه  اترهه ير قيههي اتتمه   ه  

 يههز اتجههو اتامنههه اتنهه يق ت تمهه  يإاهها وات يهها يههه ات اههز  وتاي هه  االنرهها اوات يهها  ييت  ي  هه  اتوات يهه    ا تههق ر
ي ياه  شنال  امني   رؤ ي  تهق اغهتوااي  نه وني  ا ه   ته  يركقهح اتاجهيح  و اتمشه  يهه اتتمه  ي نه  

 (. 30  6881و ه  تق  ن و  ات  ي    اتره واج  ي اتتم  يه  هر ب   واو كييرا )اتج ي ه  
 اور األسرة لي التنشئة الجتماعية: -3-1

ر  يو األيوا  اآلههوي   ه  ههيو  األنهو       اها يظه  ت واته ي  اتوغها اتهو ي  األناهو يهه ن يهو  ا از يي  
يشكالن النموذج الذي يقوو  ابننو خ لاللوا ن ليق وول عالوين أ فوه  ومنو أ عفوه    اتهاوا  اتيو ي  تألاايء  ييتوات ا  

  يهيتمو  يهر  ق اتكه  (Bahan Hanson Higgins&Jarrett,2000,1)  سرت أ عالمجيمع الذي ينوشوون يووا
 (.04  6888اتتاي   ) واتنواهي  يه  كيت األنو     هال  اك  وات يا تا ونواهير ق ت   يؤ يا  و يغوه

  نهههيتي  ات  ي  ههه  اتوات يههه يهههه اري ج هههي  تهههق     جيهههوي و ااهههي( (Geri&Danaونههه  روحههه    وانههه  
اتهيت   وهيو اتنوي   اتره رر    يه اتويل واسه ي  وا ق ات اي   رورات ا النه   وجاه  انه   ه  اتق هح 

(  ويشهيو يهه هه ا ات نهرو   يغهيق 02  2008اتكواهه  ) وا نر ي  واتغنوت اتامني  ات هر م  ت   األاايء
اتواتههه ي  رويههها  ههه   نهههرو  رهههوايق ق  تهههق  وانهههي  نهههيوز اترهههه رؤنههه     ات النههه  ات اي ههه  اسيجيايههه  ايألااهههيء و 

 (. 220  2006وتم  وش ي   ) اتامنه وا جر ياه
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 أساليب األسرة لي مفاملة األبناء: -3-2

   ات  ي    اتوات ي   ر اه   و راوا  نراو  روج ي  اآلايء يه  وانب اترميا  ات هر مه  ايها ق واهي  
 ااي  ق   ي يح    ن ت  وغا رك ي   نيح تهحي   ن   ن و   ا ي  ييترقا    الق   ي اه ه وه ر ي يق 

تهه   ويهه ت  يههه ات وانههب اترههه  هه   اههوا  ات  ي  هه  األهههو   يههي ا  ات قاههو  نهه  ي ي هه  اقنههو  يههه  وانههب اته
ررت هه  اترهه تي   وهنهه ا يههإ  ا ارهه ا  يههه ات  ي  هه  هههو اتهه ي يكهه     ا نههي  األااههيء ي هه و   امنهه ق او  ههوا 

   ي    كنا   ق ني      وات ي ق. 

امقهه ا  األ ه   ورغهها يهه  امنهه ق اه وو اتراههينل  اتيهيي ي ويؤنه  ا  ههيء اتهام     ات  ي  هه  اتنهي   رشهه و 
(  ور هو هق 30  6884اتني ه ي  ) ورا ه يهي ق  شهياو اتهاق  وات جهز اه   واج ه   حهيا  اتكيهي  اتوج ااه 

ناهه   ام ههي ر ق وروجيهها ات ههوق  تههق  امنهه ق  وااهه  ي يناههوو  رههونظ حههوااي  اتكيههي  اتج يهه   واتحههوااي  اتق ي هه  
 (.  01  2006اتكماه  ) ت ي ق  يرظ و اغتوااي     نوء اترنيب واتغنوت ات هر م 

ورشههههيو ات وانههههي  اتامنههههي   تههههق وجههههو  اههههي  ي   نينههههي  يكهههه  ا  روج ههههي  اتواتهههه ي  يههههه   ي  ر  ههههي 
اتاا   واي   اتهاو  واتنيتو   وه ا  اتاواهي   وجهو ا  اه وجي   هر مه  يهه و  ألااي   ي  ه ي اي   اترقا 

(  وهاي   نيتي  ن يو  يه راش   األنو  ألااي  ي     جي  301  6882 احوو  ) االني  اآلايء ايألاايء
رال ق  هها  غهه و  ات قيههي  ات نههره ق يههه اتاكههت اتكههيته رههتهه نوهي ج ي ههيق واهرههيو  اتايك هه  األنههيتي  اترههه 

 وهه ا ق اتاكو اتريته  
 أسلوب الستقالل:  1

  اامنها وا حههيوه  ر ه  ا نههرقالتي      ه  هحهي   اتا ههو اتنهوي ت مهو  اغههيتا يهه نههاي  ا نهرقال
  2005  1)   ات ويههه ي   أل  ت ههي االنههه  و يقههه  ايتمو يههه   ورنهههو اتييي هههات وك هه  اترتوويههه  اتكينههه   ا وك ههه  

Fleming) .  يههي ا  ينههر و يههه ت هه  اتاحهه  وات شههوو   هه  وات يهها يههه اتونهه  اتهه ي يج هه  ييهها تالنههرقال
تي    هههواق ي نههه  رتهههويوه ات ههه  ا اههه  كويههه  ني  ههه  وهيهههو تينههه  ا نهههرقالو  (.422  6886 نههه    ) اا  هههي

 وج     و كوي    ي ن  اتركنق ا ي   ي يجوي  اتهيء ا نهرقالتي  تألااهيء ايتنه يح ت هق ارك ه   نهؤوتي  
يجه  ا هق ن هي ( Graham.2003,61)  امن ق وا   ق  ورك ي  اتقهواوا  وارهي ههي وهمهل  نهرو  اترقيه 

رك هه  ات نههؤوتي  ات روراهه  ا ههق  تهه   ييألنههو  اتايجكهه  يههه و   ههق ارهههي  نههواوار ق اتواتهه ي  رشههجيا  ااي   ههي ا
 هههه األنههو  اترههه ررههي  ألااي  ههي كويهه  اتههو ي واتر ايههو وانرشههيب ات  ويهه   و   يهههول ا اهه  راشهه   األااههيء

و م هوق انهرقالتي  اتمهو   .(80  6882 انهه  ) اترجوا  اامنا  ا وجو  اتروجي ي  واسوشهي ا  اتغهوووي 
ونه   وغهك   وانهي  ن يهو       (parra& oliva, 2009, 67يرك   غ    جي   ات الني  األنهوي  )

اتراش   األنوي  اتره يجوي ر وي  األاايء يي هي ا هق ا نهرقال  وا ار هي  ا هق اتهام   ه  شه ا ي    را هه 
 هه  نهه وا  اتمههو  ات  وييهه  وات ق يهه  واسا اايههه    اتكيجهه   تههق ا اجههيز تهه   األااههيء  ورا ههه  جهههي   ن يههو 
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(  ي اهه  ي ينههو  اتمههو  نههي واق 22  6880 نهه ياي   ) ورهه  يو  تهه  يههه ركحههي  ق ات وانههه  ورقهه يوهق تهه ار ق
ا هههههههق ا نهههههههرقال  يإاههههههها ي ر هههههههه  اتقههههههه و  ا هههههههق روجيهههههههها  ارههههههها ورك يههههههه هي  وات اييهههههههه  ا هههههههي وي  ههههههه  كن ههههههههيق 

 تههق    األااههيء  نههوواق  (2001وحهه   ارههي ج  وانهه   اههو اتيهه  )(  وتقهه  ر(Vaicekauskait,2007 اريههيق 
اي يق   ونوا     ن و  ا نرقالتي  اا  األق واأل  ني   ن و  اراياهيق ااه  اتواته ي    نيتي  ات  ي    اتوات يه وا 

 (. 232  2001 او اتي   ) ا  يا  ا ي 

 أسلوب التقييا:   2

تي   وي جههههزو  اهههه  وؤيهههه  اتوغههههي واتت  اياهههه  ازاهههه  ا اهههه   تههههق ا نههههرقال نهههه    ي ههههه ا ههههل اآلاههههيء
(  يقه  يكهيوتو  رقييه  كويه  األااهيء  ه  422  6886 نه    ) ات حيكا  تاغج ا ا  ور ر ا ا ارا اتاي يه 

 ات ههح اهه ق  ينههي هق  اريجهه  ت  تههب واتكهه  اتزا هه   هه  اتواتهه ي   ونهه  رنهها   تهه  يههه  يجههي   اههيخ نهه اه 
 (. 423  6882ياه   احوو وشوا) ت الن  اتوات ي  اي ا 

واترقيي  يش   اتنه و  اتواته ي اته ي يكمهظ ا اه   وراتهيق اه  نهو  اهيألق واأل   وييها ي اها اتواته ا  
   ونهههههي ا اههههه   كيياهههههيق  ههههه  رنهههههوي  حههههه اني  واالنهههههي  اهههههيآلهوي  وا شهههههروا  يهههههه األاشهههههت  واتهههههوكال  ات

 .(24  21  6880ان ياي   )

ياشه  األااهيء يهه هه ا اتجهو  يهإا ق و  ونايهو  يهه كيهي   ااي   هي اا  ي يره ه  اتواته ا  يهه نه  حهنيو  
يرحمو  ايترو   واتغ ب  وا ق اتق و  ا ق اتا  ايتو ي يه  ونب  ي  و ت  ألا ق تق ير واوا ا هق اتقتها 

(  ييألنههو  اترههه   ررههي  ت مههو  213  2001نهه يق  ) اههو ي ألامنهه ق    ا    هاههي   هه  يمنههو ت ههق اينههر واو
انههكياه نههو   جههي  غهه يح تركقيههح انههرقالتا اتهه اره   هه  ات رونهها    رههؤ ي ا ااي  ههي  تههق نهه و   اتههوا ه وا 

 (. 621  6828واتويياه    نتي ه) وا ق  ق  ايتام  ت يا
 أسلوب الايمقراطية:   3

ير    ه ا األن و  يه   ي    اآلايء تالا  اتويق  رش وه اهيكرواق  ارها     يمنهكو  تها ات جهي  ت ر ايهو 
ا و شياوه  ويشج واا ا ق اتكواو  ويه اتون  امنا يغ و  تا اتك و  ات ال  ه  وات اتقيه  تنه ونا  ا  آوا 

وير يز ه ا األن و  ا وج  ايتي     اترنيب اي  األهه  واألو   وارهوييو ات كاه  وا كرهواق  ها اتنه ت  اتهيهو  
   و اتنهه ت  ات ي قواتيهه   هه   ن ههو وي هه  األنهه و   ات اايهه  ا ههق نههوااي  ونوااهه  ي وي ههي اتوتهه  ويهه و    ايهههي

األنيتي  اجيكيق يه   ي    األاايء  كيت ير يز ا وج  ايتي     اترنيب اي  األه  واألاايء وراي   اتكه  
وا كرواق  ا اتنه ت  اتهيهو  ات اايه  ا هق نهوااي  ونوااه  ي وي هي ا اه   ويامه هي ويهح ن وارها يهه نه   وك ه  

 (. 610  2006 وهج  ) ا وي 
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 تههق      ي  هه  ا اهه  ا نهه و   ي قواتههه ينههيا ه ا ههق    ينههو   ن ههو  ((Braceونهه   شههيو اههوا  
 اكروا ههههيق ت ارهههها  ورقهههه يواق تق وارهههها ا ههههق اكههههو يا ههههه شهحههههيرا ا ههههق اكههههو  رههههز  ا يهههه  اهههه  ا غههههتوااي 

(Brace,1998.p.380 .) 

األ   و األق   و  ا  ههي  واتوانهها    األنهه و  اتهه ي قواته يههه   ي  هه  األااههيء يههه األنههو   نههواءق  هه  
واتا هه  اهه  ات حهاي  واتر حهه  ت ههو ي   ا رهزا   هيق  ينههيهق ن يهواق يههه ااههيء شهحهيي  ررنههق اقهه و اهي   هه  

وات قههه  ات يتيههه  اهههيتام  وا نهههرقالتي   ورهههو   ورغهههق    األنههه و  اتههه ي قواته يزيههه  اتحههه ان   ههها اتتمههه   
هي   يواق انرقالتا  ويشوب يه اتكنق ا ق  وينيا ه ا ق ا نرقال   وينو  ت يا ج يز غات  اه ه

 (. 622  2002 ورغق  ) ات وانب اتره ر روغا

ون   ت  األاكهيت واترجهيو     األنه و  اترواهوي اتقهي ق ا هق ات ي قواتيه  اهي  اتواته ي  واألااهيء ي ه  
ؤ واق يي هي     اتنا  األنيني  سني   االني   نوي  حكيك   ر ينهن    هي ينه   تالاه     ينهو  تويهيق  ه

ا ار ي  ا ق و   ي ي ناا    اتا و واتاغج واترمر  ورا ي  ن وارا ا نرقالتي   واتره      اترا ي  تألنو  
 .(611  6883كي و  ) ات ا  ور زيز ات ق  ايتام 

 أسلوب التسلط:   4

قيههيق ير  هه  ههه ا األنهه و  يههه  كيوتهه  اتواتهه  ات ا  هه  يههول نههيتورا اتشهه ي   ا ههق ا اهه  ت ا هها  هه  ات
 انهه و   ههي   و تك  هها ا ههق اتقيههيق انهه و   ههي  و تهه   هه   و  األههه  يههه اتكنههاي  كيجههي  ا اهه  اتامنههي 

(Sussskind 2008 ,8 )   2003) هي ااهوايا   وان (Helenbee,  اا ااه   وانه  اتايهو  اترهه واهه 
يي هههي األيهههوا  ا نههه و  رنههه ته  وجههه   ا هههق  يهههيتو  أل  ينواهههوا  كههه و ي ا نرشهههيب  غههه يب ات قهههو  هيهههو 
هجههو يي  اجر يايههيق وهههي مي     ينههرتي و  ا ار ههي  ا ههق  امنهه ق  ون قههي  ا ههق اكههو  ا ههق  ايا ههي رهههو  

 تي  وا ار ههههي  ا ههههق اتههههام  و يههههيتي   تههههق اترههههزاق اي نههههرقال  ي قواتيهههه  اتايهههه   ااههههيء  هتتههههي   ر يههههزي 
(p14-26 , 2003Helenbee, .) 

و ههه   ههههق األنهههاي  اترهههه رن ههه  وواء اراهههي   تههه  األنههه و  نهههو  اتواتههه ي   رهههز ري   و حهههيو ي  يهههه 
رتايهههح ات  هههيييو ات هر مههه   ههه   و   وواههه  ركر  هههي اتظهههووب  و  تيتههه  اتا هههو   يغهههيق نههه  روجههها  تهههق    

ج هههي هاهههوا  يهههه تموتر  هههي ررشهههياا  ههها هههه ا األنههه و  يهههه ات  ي  ههه   ييجههه  اتواتههه ا   امنههه  ي اتواتههه ي  نههه  وا
 (. 610  2000األك   واتناي   )  جاوي  ا ق اراي  ه ا األن و 

وهجوته  وكنينه  ورشه و ا ه ق  وه ا األن و  ينيا  ن يواق ا ق رنوي  شهحي  هي م     اتن ت  
امنه ي  ييألااهيء  ه  واته ي   رنه تي  يمرقه و  ت ر قي يه   وته ي ق اقه  يهه اتنميي  واتكيهو   وهيهو وا قه   ه  

 (. Shek, 1989, 404) اتنميي  ا جر ياي 
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و نههو اتزااههه    األنههو اترنهه تي  را ههه ااهه   ااي  ههي اتر ييههز ات احههوي  واتهههوب  هه  اتنهه ت    و 
اههيتام  ا ههق اكههو واغهه   وههه ا  اتتياهه  ات  يههيء   و راشههز يههو اق تهها  شههياو اتهه ا  واتق ههح  ويقهه ا  ات قهه 

وت  ا يقو  نوته   األن و  يه اترواي  ينو   ا يتيق رن تي   وازاي  ا وااي   يه ن و  األاايء ا    ت 
((Cooley   ات جر ها  هوآ  يهو  ات هوء يي هي امنها  ييتتمهه  اته ي ي ي ه  ايترنه ت   اه     يظ هو اترنهه ت  

 (. 20  2006اتزااه  ) وات  وا  يه ن ونا

 أسلوب الحماية الزائاة:   5

 تمه  اتقيهيق ا هي   و ي ناها تير    ه ا األنه و  يهه نيهيق اتواته  ايت   هي  وات نهؤوتيي  اترهه ي نه   
ر    هي  ييتواته    يمنه  تها ات جهي   اتقيهيق ايت  ه    و ارههي  نهواو  و رك ه  ارهي ج نه ونا   و كرهق اته يي  

 (. 20  2000نرياه  ) ا  امنا     هاي   ا  يق    ياو  ااا

ون  ير اه  ه ا األن و   كييايق  ا  نه و  اترنه ت  ألاها تهي  يهه نه   هو  ينهو  ا اه  واغهييق اه  
هه ا اترهه ه  يهه   ههووه  ويههه ا ييه  األ ههو يهغهها ا اه  تههو ي اتواته ي   هه  كيههت اتك ييه  اتزا هه   ورنهه ت  ي 

 (. 23ه  24  2006ااي ه  ) ا يا

و  ألاا تي  ته ي ي    ااه  واكه   رههيب ا يها راهيتغ يهه ك ييرها   و وا هي واألنو  ن  رراا ه ا األن 
ينههو  اااههيق واكهه اق ونههت اهه    هه  اتااههي    و ات نهه    و ألاهها ا اهه  األو  تألنههو   ويههاق  اتواتهه ا  اتهاههو  

اه  ا ه  اراش   األاايء  ييايتني  يه واييرا وك ييرا  ووا هي روجها هه ه اتك ييه  ات اهيتغ يي هي  تهق وحهو  ا 
نايوي  ) ت م  وتو  اارظيو تالاجي    و أل  األق ايا  ن يواق يه وغ ا   و ألاا غ يب ون يو ات ول

اتك ييهه  اتزا هه   نهه  ركهه ت كرههق يههه هيهههي  كيتهه  ات ههول ااهه  ا اهه   يقهه  رنههو  اتك ييههه  و  ( 21  6881
 .(Banerjee.2005,p.5-6) اتزا    يه ه ه اتكيت  ايش   اريج  تاا اتوات ي  اتق ح ا ق األاايء

ورا ههههه اتك ييهههه  اتزا هههه   ا ار ي يهههه   واهههه ق اترونيهههههز  وااهمههههيل  نههههرو  األاههههي واتت ههههوح واتههههههوب 
وا انههههكي   واهههه ق اتههههركنق ا ام ههههيته  وويههههل ات نههههؤوتي  ونهههه وت  ا اقيههههي  ت ج ياهههه  وا ار ههههي  ا ي ههههي  

 .(601  6888ات اهوي وات اي ي  ) واتكنيني 

 اب هذا النمط بصورتيب: أسلوب اإلهمال: يتمثل أصح  6

  يا   و رشجيا ا ق اتن و  اتجي  ات ي يقوق اا.  رو  اتتم      و   -الصورة األولج

 .هه رو  اتتم      و  اهر يق  و  ايتن   و  ريا   جي   ت ي يقوق اا -الصورة الثانية

وكيجيرهها  واهه ق (     ه ههي  ا اهه  يقحهه  اهها اا هه اق ا هر ههيق اهها واشههؤواا 6881ويههو   نهه ياي  )
  2002كنههي  ) اتوجههو  اتامنههه   هها يههه  شههنالرا   ي ينههو  اتواتهه ا  كيغههوي  وهههي اي  يههه كيههي  ااا  ههي
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(  ييسه ي  اتوات ي هو    يني  اتوات ا  ا   ااي   ي ا    توح امنييق وجن ييق  ن   ياشن  اتوات ا  200
 (. (Phjavoer,2004,41  ي اووا   ووهق  ا   ااي   ي ا  وو ن يو  نيت     وهاي يج  ا ق األاايء  

   ههه ا اسه ههي  نهه  يمقهه  ا اهه  اسكنههي  ا نيارهها يههه  نههورا  ويمقهه ه اسكنههي  اكهها ق تهها واار ي هها 
يكيو  ه ا ا ا  ا اغ يق  تق ج يا  يج  يي ي  نيارا  ويج  يي ي  ( ون يواق  ي02  2006 هريو  )  تي ق

 (. 662  2001اتوش ا   ) ه ي  اتوات ي  تاات تيء واتك  ات ي كوق  اا اريج   

ناهيوي  ) ون  يرور  ا ق ه ا األن و  شهحي  ن ق   رهو     ررههات يهه نه ون ي اهال نوااه  واغهك 
(  ييتمو  يه ه ا األن و     اتراش   يحهيكاا اتشه وو ا ه ق األ ه   وينهو  هجهو ق نه اييق يهه 28  6881

 (. 600  6888ات اهوي  )   كين اق اتر ي    ورنو   قرا اامنا    و    ويحا

 أسلوب التقبل:  7

ير    ه ا األن و  يه ات  يوني  اتوات ي  اتره يق ق ا ي اآلايء اتك  وات بء تألاايء  ويويوو  ت ق 
 (. 22  2000نرياه  ) اترم ق وات اق

اساني  وهو غوووي تنه يش و   اسانياي  كيجي    اترقا      هق ات (preston)ويو  اونرو  
ا ههو اتشهحههي   كينههق يههه اهها   ههو   (Rohner)(  وي رقهه  وواههو 43  6884  ههج  ) ايتت  اياهه  يههه كييرهها

ؤ و يه ن و  األاايء وا هوهق و  ا  هق اتهوظيمه ورقه يوهق اسيجهياه ألامنه ق واظهور ق اسيجيايه  ت كيهي  يهه ي
 (. 22  2002نال    )  وك   اتوش 

نيت ايء ا ق ا ا   وكن  اتك يت  تيا واتمهو اا وا ا يتا وهيهو  ته   ون  ي او ا  اترقا  ايتقو  
(  3  2006اه و  )  و ايتم       اترقا  وات  اااه  واتنه ه تواييرها واتوجهو    ها ااه  اتكيجه  وهيهو  ته 

 ون   ن  ن     هي ويانرو  وايو   ه ي  رقا  اتوات ي  تالا   ي  ا يؤ ي  تهق اتشه وو اهيأل   واتقه و  ا هق
ييألااههيء اتهه ي  يجههوي رقهها  ق ن يههواق  ههي ينواههو    (22  2000اتنرههياه  ) غههات اتههام  وينههيا  ا ههق اتههر  ق

 (. 6881  6882 او جي و  )  ن و ر يوايق  و ن و انرقواواق و ن و ات  ايايق    كيت ا ام يتي 
 أسلوب الرلض:  8

 ويههول وهيههو  قاههو   ي ههو   ياههي  ير  هه  ههه ا األنهه و  ا  ي  هه  اآلاههيء تالاهه  اتويقهه  رشهه وه ا اهها 
كيجرههها  ههه  اتكههه  وا هر هههيق واتر هههيتب  وي هههه  هههه ا األنههه و   ا يتهههيق  ر ههه    نيتنههههوي  واتاقههه  ات نهههر و 

(  ييا هو األااهيء وههق  ك  هو  اهاهوا  ات هق واتنآاه  80  23   6881نايوي  ) واتر اي  وويل اتت اي 
نهه و  يههه ات  ي  هه  يشهه وه ا هه ق األ هه  وا ار ي يهه  واهه ق واتشهه  يههه ايههي  اآلهههوي   وا  وا  ا اهه  ت هه ا األ

اتاظهو  اتنه اي   تهق ات هيتق  ه  كوتها  يياظهو  تيها ا هق  اها  نهي  هيهو و  اتقي   وا ق اتقه و  ا هق ات واج ه  
   ان و  اتهويل يهؤ ي  تهق اتشه وو ارونها اتهتهو واتر  يه  ات نهر و   (Lazarus)آ    ويو   زاوو  
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 هي ههو  ) يههه رقهه يو ات وانههب ات  هه     ويهه و    نيايرهها  ا ههي هيههو نيييهه  ت واج ر ههي  ههي يج هه  اتمههو  ياههيتغ
شهاي  كيجهير ق ا هق 208  6881 (  وينهو  اتواته ا  اتوايغهي  ألااي   هي  اشهن ي  ا ينهيوهق واشهيتير ق  وا 

كنههي  كيجهههي  ا اهه   وينهههو  تهه ي ق  كنهههي  ايتنغههه  واتنواهيهه  اكهههوه  ويموغههو  وهاهههير ق ا يههها   و  
هر يق ا شياوه وكيجرا  وت ت  ي  ي ي وني     ااا  ي ينو   ح و  زاي  ت  ي وتغات ن ونا واتركنق ا 

وروحههه    وانههه  هيههه   .(220  2002ييههها ي هههيال   تهههق   يونههه  اتقنهههو  وات اهههب وات قهههي  غههه ه )كنهههي   
  اتيههههههههههيي ي اتههههههههههويل اتواتهههههههههه ي ات هههههههههه و  يااههههههههههز ايتنهههههههههه و  ات هههههههههه وااه ااهههههههههه     ات يتههههههههههت وآهههههههههههوي   تههههههههههق 

(Halel,2008). 

   األنيتي  اتره جو   نوهي ي   ا غ ي نوييق  وا غ ي اآلهو هيو نوي  ين ي ههو   هووب يهإ  
ههه ه األنههيتي  ررههو  آ ههيواق نهه اي   و  يجيايهه  يههه شهحههي  األااههيء ورههوايق ق  وي ههز   تي ههي  نههرو  اتحههك  

 اتامني  ات ي ي ن     رنو  ا يا شهحير ق يه ات نرقا .

 أساليب المفاملة الوالاية عنا اليالفيب:و الفالقة بيب استراتيجيا  التفامل مع الضغوط النفسية 
وررك   اتغنوت اتامني  و نيتي   واج ر ي يهه نهييني   هر مه   ه  غه ا ي اتنهييح األنهوي  رك ت

اش    ااهي  ق ي نه     ات ي يكيي ييا اتمو   وت ت  يإ  األنو  واألنيتي  ات هر م  اتره يرا  ي اتوات ي  يه ر
ركهه    تههق كهه  نايههو نيميهه  ر ي هه  اتيههييا  هها اتغههنوت اتامنههي  ات هر مهه  اترههه ير ههول ت ههي  ييتيههييا رشههن ا 

ي ي     اتن   ا ق اتيييا ات ي ااري     ينو  ارنيتيهيق تهوا  كييرها   ن ت   ني   االن  ن ي    ا األه 
يههه  األشههييء اإوا ر هههي  ييتيهههييا يجهه  امنههها ركههه  رههه  يو اتنههياق     يركهههو   تهههق  ا   نههرق   نهههي و  ا هههق ركو 

ويجهه  امنهها   رنيههوا  ايوتوجيهه  ر هه ه ا كينههي  و شههياو  ميج هه  تههق ي ر هه  اتهاههو  ا هه  يههه اتر ي هه     ههي 
رك  ر  يو ازاه  تالنهرقال  يهه اتشهحهي   و     ياغهج اجر يايهيق ت  ه  هه ا اتوغها وههو يواجها رق اهي  

 را وكنيني  زا    رجيه  شييء تق رن  ر م  اظوه    نا   ي ه يرو    ي ه  هيو  م و   يه  شياوه واام ي
  و  ي يزي     ر ه  ا كايتهي  اتتويقه  اترهه ير ي ه  ا هي ايسكايتي ايتتين  واتكيوي  وتنا ي   ي    يغيق 

 هههو  اتواتهه ا    هها    ررنههق ايتراههينل واهه ق ا رنههيح  ي ههق رههيو  ير ههي  و    هها ا ههق  اهها اينهه   نههؤو   و 
ير ههي  و    هها ا ههق  اهها  ههي زا  حههنيواق  ههه ا اتراههينل يههه اتر ي هه  يوجهه  ت يهها كيتهه   هه  اترههورو واترشههوش 
  اتوجو ي ويج  ا وهو  هي زا  يهه تهوو اترنهوي    هي يج  ها اوغه  ت  يه   ه  ات رياه  واترق اهي  اتامنهي 

ين  هي   هر مه  اترهه ير هول ت هيويؤ و ايتريته ا ق ا نرواريجيي  اتره ير ي      هالت ي  ها اتغهنوت ات 
ن  ههي نههيهق  تهه  يههه اارههي    نياهه   نههيتي  اتواتهه ي  ات را هه   هها اتيههييا ررنههق ايتهه بء واترقاهه  وات ي قواتيهه 

نههيترهتيت تكهه  ات شههنال  وات واج هه   واتقهه و  ا ههق  واج هه  اتغههنوت ايسيجيايهه انههرواريجيي  رنيميهه  ررنههق 
واتك ييه  ن  هي   هو  واسه هي  ن  هي ارنه    نهيتي  اتواته ي  ايترنه تيجهياه  وايت قياه  ا يجياي  واترمنيو اس

  وات وو  وات واج ه  نيسانيو ا اتغنوت ات هر م    ت  اشن  ن اه ا ق اتتوح اتره ير ي   يي ي اتيييا
(  وا يهها يههإ  اتنههييح ا جر ههياه اتهه ي يكيههي ييهها اتيههييا يكهه   اتغههنوت 16  2001 ااهه  اتقههي و ) اتنهه اي 
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 ول ت ي وانرواريجيي   واج ر ي  كيت    اتظهووب اتكيتيه  اترهه ر يشه ي األنهو اتنهووي  يهه ظه  اتره ير
اتظهههووب اتواهاههه  يوغههه  ا هههق اتيهههيي ي  غهههنوتيق  هر مههه   غهههيي ق  تهههق    اتيهههيي ي  ههههال  هههه ه ات وك ههه  

 قيو ه  األهه   يظ وو  ن ونيق  ر و اق ا  ب   اي  ات ا  واتر ايهو اه  ا نهرقالتي    ا  كظاهي يهه ات قياه 
 نههرقالتي  اتيههييا ات انههو   وات ايتنهه  يههه  نهه و  اتك ييهه  تهه   األنههو اتنههووي يههه ههه ه اتظههووب وههه ا  هه  
شهه اا    يههؤ و  يغههيق ا ههق شههن  ا نههرواريجيي  اترههه يرا  ههي اتيههييا يههه ر ي  هها  هها اتغههنوت ات هر مهه  اترههه 

 ير ول ت ي.



   

  

  

  

  
 

 مقدمة:
 .  عربية دراسات: أواًل

 .أجنبية دراسات: ثانيًا
 .السابقة الدراسات بني احلالية الدراسة مكانة: ثالثًا
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 ثالفصل الثال

 دراسـات سـابقة
 مقدمة:

كااه  مااله  اا   ماال ت ف لةاا  يتناال ه ااالف ف مجااه  م  ااار  اا  ف لحفثاالت  ف لةاا    فت ف جاا ر ل
 راا  ، ثااا ف لحفثاالت فيمنلياار،  ف  اان ا ف  تلاا  رااه اااحد ااا   ف لحفثاالت ااا  اااحد ف لحفثاالت ف  حلياار    ا 

  اياااحفا لينااات ف للةثااار  كلنااار ف لحفثااار ف ةل يااار لاااي  ، ف تث ثاااه ف تااالحياه امحف  ااال  ااا  فيثااالا   ااا  فيةااال 
 ف لحفثلت ف ثللقر.

 الدراسات العربية: –أواًل 
 مصر: - (2002راسة عبداهلل )د

 لحفثار  قلحنار ، :  ثل يب   فم ار ف غاط ل  الال لالب ف  حة ار فاالفليار  ف ثلن يارعنوان الدراسة
 لي  ف حيف  ف ةغح.

 حرر  ثل يب   فم ر ف غط ل  لال للب ف  حة تي  فاالفلير  ف ثلن ير.  :هدف الدراسة   
 ـــة الدراســـة ( لل لااالا  لل لااار لااال  حة تي  فاالفليااار  ف ثلن يااار راااه 3701تك نااات ف  ينااار  ااا    :عين

 ( ثنر.31-31تحف ةت  ا لحاا لي   ،  ةلرظته ف قلاحة  ف  نم رير
 :قيلس  ثل يب   فم ر ف غط ل ف نمثير     الفل ف للةثر. أدوات الدراسة  
 :ـــاال الدراســـة  تحتياااب ف  ااالا يثااال يب   فم ااار فةت ااات فيثااال يب ف ثااا لير ف  حفكااا  في  ااا  راااه ف نت

  مااالت رح ثاالا لف اار  ةجاال يلا لااي  ف ااا ك ح ، ف تنماايس ف نم اال ه( -ف ثتثاالا -ف غااط ل  فيركاالح
 ثاا  للا  اا  ( 31   ماالت رح ثاالا لااي  فاالفلياار  ف ثلن ياار ا اا  ،  فاناال  لنااس   ثاال يب ف   فم اار

  ثل يب ف   فم ر.

 اليمن: -( 2002دراسة الضريبي)
  الثت ااال لااال د ،  ااالح  ثااال يب   فم ااار ف غاااط ل ف نمثاااير  ااالال ل لااار مل  ااار  الدراســـة:عنـــوان 

 ف  تطيحفت.
 لنلء  قيلس يثل يب   فم ر ف غط ل ف نمثير  لال ل لر ف مل  ر.هدف الدراسة : 
 :ل لر مل  ر   لح ره ف ي  .، (011تك نت اينر ف لحفثر      عينة الدراسة    
 فم ر ف غط ل ف نمثير     الفل ف للة .:  قيلس  ثل يب أدوات الدراسة   
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 :ظ ااحت ف لحفثاار     كثااح فيثاال يب نااي الا    فم اار ف غااط ل ف نمثااير  االال ل لاار  نتــاال الدراســة 
 ف مل  ر ا   ث  ب ف  ح ب  ف تمنب.

 مصر: -( 2002دراسة أبو عرام )
  : للب ف  حة ر  الثت ل لل د ث لت ف ناجير  لال   ثل يب   فم ر ف غط لعنوان الدراسة

 ف ثلن ير.
  : الثت ال لال د ثا لت ف ناجاير  الال لالب ،   حرر  ثل يب   فم ر ف غط لهدف الدراسة 

 ف  حة ر ف ثلن ير ره  ةلرظر ف قلاحة.
  : لل لر.410( لل للا   414تك نت اينر ف لحفثر     عينة الدراسة ) 
 :اااالفل   نااا  ،   ثااال يب ف   فم ااار،  قيااالس ثااا لت ف ناجاااير  ااا   اااالفل ف للةثااار أدوات الدراســـة 

 (.1771اللفهلل 
 :ثاا ف   فم ار  تسكيال ،  اا فيثل يب ف ته ي ت ال ا ي ال ف لالب ااه ف  ما ء   ا  فهلل نتاال الدراسة

ك  ك  م ل الثر لي  للي ر ف  لفحس ف تلل    ل ف لالب    ثا  لي  ، ثا تة ه ف  ثؤ  ير، ف  فت
ك اال كناامت ف لحفثاار ااا   ماا ل ، فيناال(،  ب   اا ا ف اا فت ا اال  ثاا ،  اا   ثاال يب   فم اار ف غااط ل

كلنات   جا ةر ف ا ك ح راه  حل ار  ثال يب ، الثر لي  ف منس  الل     ثل يب   فم ار ف غاط ل
  ثل يب. ثلثر   ج ةر فانل  ره 

 سورية: -( 2002دراسة مريم )

 لحفثااار –ف نمثاااير : ف ثاااتحفتيميلت ف تاااه يثاااتال  ل ف ل لااار   ت ل اااه  ااا  ف غاااط ل عنـــوان الدراســـة
  يلفنير ا   اينر    ل لر ك ير ف تحلير لمل  ر ل ن .

 ااااالرت ف لحفثاااار   اااا  تةلياااال   ف كلناااات اناااالك رااااح    فت ل  اااار  ةجاااال ير رااااه هــــدف الدراســــة :
 ف تاجا  راه ك يار ف تحليار ،  ف ثانر في  ا   ف حفل ار، ت  ال      تطيحفت  ف منس، ف ثتحفتيميلت

 لمل  ر ل ن (.

 نث .311   ، (  كحفا 331 ن ا  ، لل للا  لل لر (107تك نت ف  ينر      :عينة الدراسة  ) 

 ج ف حفنالي  ف ا ط لا ح   ح ل اف  ا سن ا   -:  قيلس  ثل يب ف   فثف ف غالطلرأدوات الدراسة ،
 (.3991فاجلفح ف ثلنه 

 :نتاال الدراسة 

فثتحفتيميلت ف ت ل ه    ره فثتالفا ،  م ل رح    فت ل  ر  ةجل ير لي  ف  ك ح  فانل  -
 ف غط ل.
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  مااا ل رااااح   لف اااار  ةجااال يلا لااااي  ل لاااار ف ثااانر في  اااا   ل لاااار ف ثااانر ف حفل اااار رااااه فثااااتالفا -
اللة ف تق يا فايملله   ج ةر ف ثنر ف حفل ر.، فثتحفتيميلت ف تة يه ف  نلقه   ف 

  تحلير. ا ا ف نمس  ف،  م ل رح   لف ر  ةجل يلا لي  تاججلت فاحنلل ف نمثه  ف تحلير -

، لاجا   تملااه كاه  ا  ف تاجا   ف مانس  ا تكنف ف نتال ا اا  راح   لف ار  ةجال يلا  -
  ف تاج   ف ثنر ف لحفثير. 

 فلسطين: -(2002) دراسة أبو مشايخ

 ثل يب   فم ر غط ل ف لي ر ف  لحثير  لال للب ف  حة ر فاالفلير ره ط ة. :الدراسة عنوان  

 :ف غااط ل ف لي ياار     حراار،  االال ل لاار ف  حة اار فاالفلياار   حراار  ثاال يب ف   فم اار هــدف الدراســة
  اال ااا   ف غااط لأ   اال  ن فا االأ  فثتكناالف  كثااح ف غااط ل فنتناالحفا ، ف  لحثااير رااه ااا   ف  حة اار

  لال ف للب ره ف جف لقللع ط ة.

 يلحثاا   رااه  االفحس ف ةك  اار، ( لل لاالا  لل لاار1811تك ناات ايناار ف لحفثاار  اا    :عينــة الدراســة ،
  كل ر ف ط  .  لفحس 

  :أدوات الدراسة 

  قيلس ف غط ل ف لي ير ف  لحثير     الفل ف للة . -

 ت حيب  تقني  ا يل   كةيل .،  قيلس  ثل يب   فم ر ف غط ل -

  :ظ حت ف لحفثر ف نتل ا ف تل ير:نتاال الدراسة  

  ثل يب   فم ر ف غط ل تنتظا ره ث ا  ال   ث  ب ف تكيف ف ح ةلنه ف لينه. -

  ن لج ف  لحثه   نلال  نلظح ف  ل ف  ره ف ت مل  كلنت فيكثح غطللا.ج  لر ف  -

انااالك راااح   لاااي  ف ااا ك ح  فانااال  راااه  ثااال يب ف   فم ااار للثاااتالفا ف تكياااف ف ح ةااالنه ف ااالينه  -
  ل ب ف لاا ف  للمه  ف تقله.

 انلك  ك نلت ال ير ره ، انلك رح   لي  ف منثي  تل لا   لاه ف ن حط ره  ثل يب ف   فم ر -
  غط ل ف لي ر ف  لحثير.،  ثل يب ف   فم ر

 المملكة العربية السعودية: -( 2002) دراسة الهاللي
  : ل ااد  ثاال يب   فم اار ف غااط ل ف نمثااير  االال لاالب  حة تااه ف ت  اايا ف  ت ثاال عنــوان الدراســة

 . ف ثلن ط ل لينر  كر ف  كح ر
  : الال لالب  حة تاه ف ت  ايا  ت الف ف لحفثار   ا    حرار  ثال يب   فم ار ف غاط لهدف الدراسة 

 ف   فم ر. ف  ت ثل  ف ثلن ط فايمللير  ن ل  ف ث لير  تحتيل ل ا    لحج  ثل يب
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  : ــة الدراســة ( 119( لل لاالا  اا  لاالب  حة تااه ف ت  اايا ف ثاالن ط    140تك ناات ف  يناار  اا   عين
( 31-31 ا الحاا لاي   تحف ةات ، ( لل للا  ا  ف ت  ايا ف ثالن ط111   ، لل للا    ف ت  يا ف  ت ثل

 ثنر.
  : 1771  قيلس  ثل يب   فم ر ف غط ل ف نمثير     الفل  ن  اللفهلل أدوات الدراسة). 
  :ــاال الدراســة فةت اات  ثاال يب ف   فم اار فايمللياار ف  حفتااب في  اا  ا اا   االحج  ثاال يب   فم اار نت

ك ل  ظ احت ف لحفثار االا تاسثح  ثال يب ف   فم ار ل حة تاه ف ت  ايا فااالفلط    ف ثالن ط ، ف غط ل
 ف ته يلحس ري ل ف للب. 

 المملكة العربية السعودية: -( 2000دراسة السهلي )
  :ثااال يب   فم ااار ف غاااط ل ف نمثاااير  ااالال ف ناااللب  ااا  ف  حغااا  ف  تاااحللي  ا ااا  عنـــوان الدراســـة 

 ر ف  ن حة  طيح ف  حغ . ثتنم  ف لب ف نمثه لل  لين
  :حرار  ثال يب   فم اار ف غاط ل ف نمثااير  الال  حغا  ف كت االب  ف ق ا  ل ثتناام  هـدف الدراســة  

 ف لب ف نمثه لل  لينر ف  ن حة.
  : في  اا   اا  ف  حغاا ، (  اا  اي  رااه  م اا اتي 137تس ماات ايناار ف لةاا   اا   عينــة الدراســة ،

 (.07 اللاا  ، ف  حغ   ف  م  ار فياحال    طيح، ( رحلفا 347 اللاا  
  :3997  قيلس  ثل يب   فم ر ف غط ل     الفل ف  نلحط أدوات الدراسة). 
  :ــاال الدراســة  ظ ااحت نتاال ا ف لحفثاار    اناالك رح ثاالا  فت ل  اار لااي   م  ااار ف  حغاا   طيااح نت

  فم تا    ظ حت ف نتل ا  يغلا    ف  حغ   كثح  يلا  ثتالفا فيثال يب ف ثا لير انال ، ف  حغ 
 غط ل ا.

 :سورية -(2002دراسة عياش )
 :انل ف  حفاقي   ثل يب   فم ر  ةلف  ف ةيلة ف غلطلر عنوان الدراسة. 
 ةالف   ثل يب ف ته يثتال  ل ف  حفاقي  ره   فم ار ت لف ف لحفثر       حرر في :أهداف الدراسة

ثال يب  ا  في    حرر ف مح   لاي  ف  احفاقي  ف مالنةي   طياح ف مالنةي  لل نثالر ، ف ةيلة ف غلطلر
 ف  ثتال ر ره   فم ر فةلف  ف ةيلة ف غلطلر.

 ــة الدراســة  حفااا  ماالن   اا     اال ف ط ف ااه  (87 ، (  حفااا 311 ماات ايناار ف لحفثاار  اا   س: تعين
 لل للا    ل لر ف جف ف ثل  .، (311  ،  ألةلف 

 أدوات الدراسة: 

 قيلس  ةلف  ف ةيلة ف غلطلر  الفل ف للة .  -
 فالفل ف للة .  قيلس  ثل يب   فم ر فةلف  ف ةيلة ف غلطلر -
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 :نتاال الدراسة 

ثاااا فيةااالف  ،  ظ اااحت نتااال ا ف لحفثااار    ف ةااالف  ف ثتجاااللير ااااه فيةااالف  فيكثاااح فنتنااالحفا  -
     ثا فيةلف  فيثحير.، ف  لحثير

ااااه فيكثاااح فتللاااالا انااال ف  اااحفاقي  راااه ،  ف  ثااالنلة ف مت لايااارك ااال لينااات ف لحفثااار    ف ااالاا  -
   فم ر  ةلف  ف ةيلة ف غلطلر.

ك ل  ظ حت  م ل رح    فت ل  ار لاي   ت ثال لحمالت ف  احفاقي  ف مالنةي   طياح ف مالنةي   -
ف يملليار راه   فم ار    قيالس فيثال يب، ره م ي   مل ت  قيلس  ةلف  ف ةيالة ف غالطلر

 ف غلطلر   ج ةر ف  حفاقي  طيح ف ملنةي .  ةلف  ف ةيلة

 ثانيًا: الدراسات األجنبية: 

 (Hollhan,Roos  1985 دراسة هولهان، وموس
Life stresses and healthy personality coping and family support in 

stress resistance 
 :ف  ثلنلة فيثحير .ف غط ل ف ةيلتير  الثت ل لسثل يب ف تكيف ف ناجير  عنوان الدراسة  
 :ف ت ااحف ا اا  ف  تطيااحفت ف نمثااير  ف مت لاياار ف تااه تثاالال ف مااحل ا اا  ف ةتماالظ  هــدف الدراســة

 لجةت  ف مث ير  ف نمثير حطا ت حغ    غط ل.
 :ف  ك ح  فانل  ره   س فنم  س.180ك نت اينر ف لحفثر      ت عينة الدراسة    ،) 
  :أدوات الدراسة 

      حفاه  ألةلف  ف غلطلر.فثتليل  ا  
  قيلس   س   لي ر فيثحير  
 .قيلس ف اجل   ف ناجير   قيلس فياحفد ف ثيك ث  لتير  

 :نتاال الدراسة 

   تتثااا فيثااحة لل االرن  ف ةناال   ف ت لثااك  ةحياار ف ت ليااح ااا  ف ااح ط  ف  ناالاح  ف االاا  ف تناامي
ثاالحة ا اا  ف   فم اار   ثااه  ثناالء ف ت ااحد   غااط ل،   اال يم ااه ف مااحل  كثااح جااللر  رلا ياار   

 فكت لللا.

 ف  ك ح  فانل   جل   ف  ك ح ةي  كلن ف  كثح ثقر لل نمس   كثح جللر      انلك رح ثل لي
 ف نثلء.

 
 



 { الدراسات السابقة }    الثالثالفصل 
 

 
53 

الواليــات المتةـــد   - (Patterson& McCubbin,1987)دراســة باترســون ومكــوبين 
 األمريكية:

Adolescent coping style with stressful events. 
 :ن لل ت ل ه ف  حفاقي     فيةلف  ف غلطلر . عنوان الدراسة  
 اااالرت ف لحفثااار   ااا    حرااار  ن ااالل ت ل اااه ف  اااحفاقي  راااه ف  حة ااار ف ثلن يااار  ااا   هـــدف الدراســـة :

  اه انلك رح   ت  ال      تطيح ف منس ره ا   فين للأ. ، فيةلف  ف غلطلر ف ته ت فم  ا
  :كاااحفا 311ليااان ا  ، (  ااا  ل لاار ف  حة ااار ف ثلن يااار199 ااا  تس مااات ايناار ف لحفثااار عينـــة الدراســـة  )

  لينر   س  نم  س. (  نث     للب134  
 قيلس فثتحفتيميلت ف غط ل  الفل ف للة . أدوات الدراسة  : 
 :نتاال الدراسة 

انااالك راااح   لف ااار  ةجااال يلا لاااي   ت ثاااللت فانااال   ف ااا ك ح   جااا ةر فانااال   ااا   حل ااار  -
،  ف حتللل لجلي ،  ةه ف  نكلت،   ا  ف  ثلالة ف مت لايراه : ف لة، فثتحفتيميلت

  لنلء ف كملءة ف  فتير.
 ف قيلا لم  ر ، لين ل كل  ف  ك ح  كثح فثتالف لا يثل يب ف ثتحالء  ف ثت لع     ف   ثيقل -

ث فء    ف    ا ،   ل فين لل فيثه فثتالف لا ر ه ل ب ف  ثلالة ف  تاججر ره ف ثيلحة،
 حنل ف نمثه.   ف  

 الواليات المتةد  األمريكية:  -( Asbell 1989,  دراسة أسبل
Strategies to deal with the psychological stress 

 ثل يب ف ت ل ه    ف غط ل ف نمثير. عنوان الدراسة  : 

 ثاال يب   فم ت ااال  االال  راااحفل اينااار ، :   حرااار غااط ل ف ةيااالة   نطجاالت ل ف ي  يااارهــدف الدراســـة  
 ف لحفثر.

 ناجلا ره ني ي حك.313: تك نت ف  ينر     عينة الدراسة ) 
 :قيااالس  نطجااالت ،   قياالس ف جاااللر ف نمثاااير،  قياالس لاااح  ف   فم ااار ف  نمااات  أدوات الدراســـة  

  ثل  ر فياحفد ف  حغير    لكن .،  ثل  ر فياحفد ف مث ير، ف ةيلة ف ي  ير
  :نتاال الدراسة 

 فايملليااار  ااااه  ثااال يب ف تكياااف،  ثااال يب ف   فم ااار ف  ثاااتال ر مااا ل الثااار فحتللليااار لاااي   -
 ف  ثلنلة ف مت لاير(.، ف تنميس ف نم ل ه 

  م ل الثر فحتلللير لي  ف جللر ف نمثير  فياحفد ف  حغير. -
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 الهند: – (Kumar ,1990 دراسة كومار  
Stress and Coping Strategies of Rural Aged.  

 :ف حيف.ف حفنلي  ره ف غط ل  فثتحفتيميلت ف ت ل ه    ل  لال  عنوان الدراسة 
 ا    حرار فيةالف  ف غالطلر  فيثال يب ف تاه يثاتال  ل ف لالب  : الرت ف لحفثار هدف الدراسة 

 ره   فم ر ف غط ل.   ف حيمي
 لل للا  لل لر ره ف  نل.187تس مت اينر ف لحفثر      :عينة الدراسة ) 
 ناجااير ف نتاال ا    ف ل لاار رااه ف حيااف ي فم اا   غااط للا نمثااير  ت االلة ظ ااحت  :نتــاال الدراســة ،

 يثاتالا ف ل لار  ثا  ب ةاه ف  ناك ر  ف تقا يا ف   حراه راه ،   ثاحير،  لحفثاير،  فمت لاير،   ل ير
   فم ر ف غط ل ف نمثير.

 الصين: king,1991) دراسة كنل 
Life Events, Stress and Coping Strategies of Secondary School 

Students in Hong Kong. 

 :ف ي  يااار  ف غاااط ل  فثاااتحفتيميلت ف   فم ااار انااال لااالب ف  حة ااار   ةااالف  ف ةيااالة عنـــوان الدراســـة
 ف ثلن ير ره ا نغ ك نغ.

 ثااتحفتيميلت ف   فم اار :أهــداف الدراســة ، ااالرت ف لحفثاار   اا  فكتناالف  ةاالف  ف ةياالة  ف غااط ل  ف 
  ف غط ل  ف  لثر لي  فثتحفتيميلت ف   فم ر  ف غط ل.   حرر ف  لثر لي   ةلف  ف ةيلة 

 لل للا  لل لر    ف  حة ر ف ثلن ير ل  نغ ك نغ.087تك نت اينر ف لحفثر     :عينة الدراسة ) 
 قيلس فثتحفتيميلت ف   فم ر.، : فثتالا ف للة   قيلس  ةلف  ف ةيلة  ف غط لأدوات الدراسة   
 :نتاال الدراسة 

 ةااااالف  ف ةيااااالة ف  ت  قااااار لل  لحثااااار  فيثاااااحة ااااااه  كثاااااح ف  جاااااللح  ثااااالحة   ظ اااااحت ف نتااااال ا    -
ك ااال  ثااامحت اااا     فثاااتحفتيمير ف تالااايل  ةاااه ف  ناااك ر  تة اااه ف  ثاااؤ  ير ااااه ،   غاااط ل

، لين ااال كلنااات ف   فم ااار  ف  اااح ب فيثاااه فثاااتالف لا  ااا  ف ل لااار، فيكثاااح فثاااتالف لا  ااا  ف ل لااار
لا  ثااااتالفا ف تالاااايل  ةااااه ف  نااااك ر  تة ااااه ف اااا ك ح  كثااااح  ااااي   ظ ااااحت ف لحفثاااار  يغاااالا   

 فانل  رك   كثح  يلا     ف لاا ف مت لاه  ف  ح ب  ف تمنب.   ل، ف  ثؤ  ير

 تة اه ف  ثاؤ  ير  االا ،  ف تمنب، ك ل تلي   م ل الثر   ملر لف ر لي  فثتحفتيمير ف  ح ب -
، ف تالاايل  ةااه ف  نااك ر   ماا ل الثاار ثاال لر لف اار لااي  فثااتحفتيمير، ف ناا  ح لل غااطل ف نمثااه

  ف لة  ا  ف لاا ف مت لاه  ف ن  ح لل غطل ف نمثه  لال ف ل لر.
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 :((Collis Clara,1992 دراسة كولنز كالرا

Hardiness as Stress Resistance Resources.  

 جلح   قل  ر ف غط ل.كف جللر ف نمثير  :عنوان الدراسة  

 ااحفاقي   م ااا ل ااد فينااال  ف اا ي  يت ياا    رااه :   حراار ف جااملت ف ناجااير هــدف الدراســة   
 تثااالالاا ا ااا  فةتااا فء  ط تطيياااح راااه ،  حة ااار  ااا  اااالا ف تااا ف  لل  قااالحة ا ااا  تطيياااح   ااالحفت ا

 ظح ر ا ف مت لاير.

 الفل ف للة .، :  قيلس ف جللر ف نمثير    حفاقي أدوات الدراسة  

 :33لب ف ا ي  تحف ةاات  ا الحاا لااي   (  ا  ف ناال111تك نات ايناار ف لحفثار  اا    عينـة الدراســة-
 ( ثنر ره   حيكل.38

 ــاال الدراســة  ظ ااحت ف لحفثاار  ك اال، ف جااللر ف نمثااير كلناات ةاالم فا  امماالا  اا  تااسثيح ف غااط ل :نت
ف  ك ح  كثح  يلا  لينت نتل ا ف لحفثر  يغلا    ، الثر ث لير لي  ال ه ف منس  ف ت فر  ف ث  كه

،  ف ت حل  ف كلات  ا  فانال   ال ياله ا ا     كالا  ا   تطياحفت  ف   احنة  ف نةحفف ف مت لاه 
 ف حطلااار ف مت لايااار(    ااار ياااا ال راااه ف ةثااالل  راااه تلااا يح لاااحف ا ف ااالاا ف تاااه ت ااال ،  ف مااانس

     حفاقي .

 الواليات المتةد  االمريكية: - (,et al Anda (1997, دراسة آندا وآخرين

A study of stress, Stressors, and coping strategies among middle school 

adolescents.  

 :فثااااتحفتيميلت ف   فم اااار  اااالال  فيةاااالف  ف غاااالطلر ف غااااط ل ف نمثااااير لحفثاااار  عنــــوان الدراســــة 
 ف  لفحس ف  ت ثلر .ف  حفاقي  ره 

 فم ر ف غط ل  لال ف للب . :   حرر  ثل يبالدراسة هدف   

  ا  ف  احفاقي  لدةالال ف  الفحس ف  ت ثالر راه  ا س 14تس مت اينر ف لحفثر  ا    :الدراسةعينة  )
  .آنم  س

 :قيلس فثتحفتيميلت ف ت ل ه    ف غط ل ف نمثير     الفل ف للةثر. أدوات الدراسة  

 ــاال الدراســة :  ماا ل رااح   لااي  ف اا ك ح  فاناال    جاا ةر ف اا ك ح رااه لحماار ف غااطل   ثاال يب نت
تلال ف   فثاف ف غالطلر  ا  ، ك ل كلنت ف   فثف ف لحفثير ف غلطلر اه فيكثح تكحفحف، ف   فم ر

 (.2002، عن أبو عرام)، ف  ف لي   فيثلحب
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 الواليات المتةد  األمريكية: (Widman KF, et al. (2004 ,: وايدمان وآخرين دراسة

Economic stress, parenting, and child adjustment in Mexican 

American and European American families. 

 :في حيكياار  اا   جاا ه  فيثااح  االال، ف لمااه  ت فراا ،  ف  ف لياار، ف غااط ل ف ثتجااللير عنــوان الدراســة
  . ح لير   كثيكير 

 فيثال يب ، : ف كنف ا   ثح ل د ف  تطيحفت كل جحفالت ف   مير  ف كت لب ف  ف لطهدف الدراسة 
 ف  ف لير ره ف  لثر لي  ف غط ل ف ثتجللير ف ته تجيب فيثحة   تكيف ف لمه. 

 :في  ا   فت  جاه   حلاه، (  ثاحة   حيكيار  قثا  ر   ا   م ا اتي 333تس مت  ا    عينة الدراسة ،
  ف ثلنير  فت  جه  كثيكه.

 قياااالس ،  اااالب ف  ف اااالط قياااالس ف كت، :  قياااالس ف غااااط ل ف ثتجااااللير ا اااا  فيثااااحةأدوات الدراســــة 
  قيااالس ف تكياااف ف نمثاااه  ااالال ،   قيااالس ف  ناااف ف  ف ااالط ه يمياااب انااا  ف  ف اااله، ف  ناااكلت ف   ميااار

 .ف لمه
 ظ اااحت ف لحفثااار  مااا ل فحتلااالل  يمااالله لاااي  ف كت ااالب ف  ف ااالط  كاااه  ااا  ف غاااط ل  :نتـــاال الدراســـة 

 غاالرر   اا   ماا ل فحتلاالل ثاا له ، ف ثتجااللير  ف  نااكلت ف   مياار  ف  نااف ف  ف االط  االال ف  م اا اتي 
  ف تكيااف ف نمثااه  االال ف لمااه ، لااي  كااه  اا  ف كت االب ف  ف االط  ف  نااف ف  ف االط  ف  نااكلت ف   مياار

  لال ف  م  اتي .

 ا:نيإسبا - (Musitu& carcia,2005) دراسة موسيتو وجارسيا
Consequence Of family socialization in the Spanish culture. 

  نتل ا ف تنن ر فيثحير ره ف ثقلرر فاثللنير.الدراسةعنوان : 
 تةليل   ف كل   تسثيحفت ف تنن ر ف  ف لير فاثللنير ف ن ل نمثا   ا  ف تاسثيحفت راه ف تننا ر هدف الدراسة :

 .للانك ي يرف ته تتل  ره ف  مت  لت ف نللقر 
 كل  انلك لحفثتل : عينة الدراسة : 

(  كااااحفا 19( رااااحل  ثااااللنه  اااان ا  300يناااار ف لحفثاااار  اااا   رااااه ف لحفثاااار في  اااا  :  تك ناااات ا -
 ثنر(. 30-34 ف   ح لي    (  نث 133  

( 3914 اان ا  ، ( رااحلفا  ثااللنيلا 4189  اال رااه ف لحفثاار ف ثلنياار :  تك ناات ايناار ف لحفثاار  اا    -
 ثنر(.31-37 ف   ح لي   ، (  نث 1111    كحفا 

 :أدوات الدراسة 

 :: فثتال ت فيل فت ف تل يرفي الدراسة األولى
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 (.Fitts  3981 قيلس تنثه   م  ا ف  فت ف  ط  ال  ريتس  -
 ف  ط  ال    ثيت   آاح  .،  قيلس  م  ا ف  فت ف  ت لل فيل لل -
 (.3911ف  ط  ال  ملحثيل  آاح   ،  قيلس ف ت فجه فيثحط -
 (.3917ف  ط  ال  ليحس  آاح   ،  قيلس ف تنن ر فيثحير -

 الدراسة الثانية : فاستخدمت األدوات التالية :أما في 

 ااا  نثااار ، (3999  ف اا ط  ااال  ملحثاايل    ثاايت ،  قياالس  م اا ا ف اا فت ف  ت االل فيل االل -
 ف  ط فثتالا ره ف لحفثر في    .،   ل ر    ف  قيلس ف ثلل 

 (.1773 قيلس ف تنن ر ف  ف لير ف  ط  ال    ثيت   ملحثيل  -

 :نتاال الدراسة 

 ن   ج ف تنن ر فيثحير ره ف ثقلرر فاثللنير ي  ك  مل ي :   

 ا   ،  ف    ه،  ف تث له،  ف  تثلاه،  اه ف ث ل ط،   حل ر  ثل يب، ف تل ب  ف ثتمللر -
فيثاال يب ت ت ااك تااسثيحفت  ات ماار رااه فيلناالء راااه ف ثقلراار ف ثااللنير ااا  ت ااك ف   ماا لة راااه 

 .للانك ي يرف ثقلرلت ف نللقر 
نلء ف ثللنيي  ف  ي  ةج  ف ا   تننا ر فمت لايار  ثاحير ثا ل ير كال   الي ا  م ا ا    فيل -

 فت  نلل      م  ا  فت  نامد ا  فيلنلء ف ا ي  ةجا  ف ا ا  تننا ر فمت لايار  ثاحير 
  تثلا ر. 

 Carri et al (2006  : ) دراسة كاري وآخرون 
Mothers childrearing history and current parenting: paternal 

association and the moderating role of current life stress 
  :ف تننااا ر ف  ف ليااار ف ثاااللقر  ف  ف ليااار ف ةل يااار  ااالال فيا ، ن ااال ف  لثااار  ل ح ف غاااط ل عنـــوان الدراســـة

 ف ةيلتير ف ةل ير ره ا   ف  لثر.
  :ف لم  ار  لاي  ف  ف ليار ف ةل يار  الال فيا ت حف ف  لثر لي   تالحي  ف تننا ر ف  ف ليار راه هدفت الدراسة

  ل ح ف غط ل ف ةيلتير ره ا   ف  لثر
  :لا ره   يحكل. 07نلحك ره ف لحفثر   عينة الدراسة   ) 
  :قيااالس فيثااال يب ف  ف ليااار ف ثاااللقر ف تاااه ت حغااات   ااال راااه ف لم  ااار ،  كااا  ك  قيااالس ادوات الدراســـة 

 فيثل يب ف  ف لير ف ةل ير  لال فيا ،  غلرر      قيلس غط ل ف ةيلة 
  :ت ج ت ف لحفثر      م ل فحتللل  يملله لي   ثل يب ف تنن ر فايمللير ف ته اغ ت نتاال الدراسة 

 ثل يب ف تنن ر فايمللير ف ةل ير ، ك ل   غةت  م ل فحتللل لي   ثل يب    ل فيا ره ف لم  ر ،  لي 
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ف تنناا ر ف ثاا لير ف تااه اغاا ت   اال فيا ،  لااي   ثاال يب ف تنناا ر ف ثاا لير ف تااه تثااتال  ل فيا ةل ياالا  اا  
 لمل  ل ،  تلي      م ل ف غط ل ي يل    تسثيح فيثال يب ف ثا لير ف ثاللقر راه ف لم  ار ا ا   ثال يب 

يا ري ل    كلنت  ثال يب ف تننا ر ف ثاللقر ثا لير  كثاح  ن ال  يملليار ، لين ال   تاؤثح ف غاط ل ف ةل يار ف
 ا    ثل يب فيا ري ل    كلنت  ثل يب ف تنن ر ف ثللقر  يمللير  كثح  ن ل ث لير. 

 وموقع الدراسة الةالية بين الدراسات السابقة: تعقيب على الدراسات السابقة
ل ااد ف لحفثاالت ا اا    حراار ف غااط ل  كاالت ةياا  ، ف لحفثاالت ف ثااللقر ري اال لين اال تلليناات  ااالفف

   لاا   ناالي  King,1991) ، (Asbell ,1989  ك اال رااه لحفثاار كااه  اا ، ف نمثااير   ثاال يب   فم ت اال
    ل  اار ف  ف لياار  ن اال  فايمللياار رااه ف جااةر ف نمثااير  ف تااسثيحفت ف ثاا لير  تنل  اات لحفثاالت  اااحال، (1771 

، لين اال فات اات لحفثاالت  اااحال لل كنااف ااا   ن االل ف تنناا ر فيثااحير ف ثاال لة، (Widman,2004) كلحفثاار
رقاال  م اا  ااالل  اا  ،  ااالفف ت ااك ف لحفثاالتلاالاتلف  فات ماات ايناالت ف لحفثاالت ف ثااللقر اا  ملنااب آاااح 
( ا ا  1771 لا  ف  نالي   ، (Pateterson&Muccbbin,1987) ,(King ,1991)ف لحفثالت كلحفثار 

 لين اااال للقاااات كااااه  اااا  لحفثاااار ف غااااحيله، ف  اااالفحس  اااا  ف جااااف في ه ةتاااا  ف جااااف ف ثاااالنه انااااحل لاااار 
( ا ااا  ل لااار ف مل  ااالت ل ات اااف ف تاججااالت لين ااال فنماااحلت لحفثااار ف ثااا  ه 3991 ف ةثااا   ، (1774 
 للقاات ل ااد ف لحفثاالت ، رااه ف تللياا  ا اا  ف  حغاا   طيااح ف  حغاا  رااه  ناام  ف لااب ف نمثااه (1773 

 للااااا  ل غااااا ل ا ااااا  ف لااااالء  في  ااااالت ، (Musitu&Carcia,2005  كلحفثااااارا ااااا  ف ااااا ك ح  فانااااال  
فيل فت ف تاه    ال، (Widman, 2004)  لحفثر، (Clements,2004)  لحفثر ((Carrie,2006كلحفثر

 تةتاالج ف اا  ، فثااتالا ف لاالةث    ل فت تل ااا فيااالفف ف تااه  غاا تفثااتال ت رااه ف لحفثاالت ف ثااللقر رقاال 
      ل اااد ، كاااه ف لااالةثي  ا ااا  فثاااتالفا  قااالييس  ثااال يب   فم ااار ف غاااط لرقااال  م ااا  ، ف تةقااا   ن ااال

 لا   نالي  ، (1779ك ال راه لحفثار ف  ل اه  ، ف لحفثلت فتمقت ري ل لين ل ا    الفل ف للة  يلفة ف قيلس
 1771) ،(King,1994) (Collis,1992) ك ال ، لين ل ثلا ل د ف للةثي  لل ثت لنر لل  قلييس ف مالا ة

ةيا  فثاتال ت ، (1770،  لحفثار   احيا، ةيا  فثاتالا  قيالس  اا لكن (، ((Asbell,1989 لحفثرره 
رقاال كاال  ف  قياالس ، (1771   لحفثاار  لاا  ف  ناالي ، ن اا  ج ف حفناالي  - قياالس  ثاال يب ف   فثااف ف غاالطلر
ف اا   تةتاالج ،  فثااتالا ف لاالةث    ل فت تل ااا فيااالفف ف تااه  غاا ت، ت حيااب  تقنااي   ا ياال   ف كة اا ت(

ك ااال فثاااتال ت ، رقاال  م ااا  كاااه ف لاالةثي  ا ااا  فثاااتالفا  قاالييس  ثااال يب ف   ل  ااار ف  ف لياار، ف تةقاا   ن ااال
  قاااااااالييس  اااااااااحال   اااااااال الثاااااااار لاااااااال  تطيحفت فياااااااااحال رااااااااه ااااااااا   ف لحفثاااااااالت كلحفثاااااااار، لحفثاااااااالت  اااااااااحال

Widman,2002) ( ، اااك ، تلليناات ف نتاال ارقاال   اا  ةياا  ف نتاال ا ف تاااه ت جاا ت   ي اال ااا   ف لحفثااالت   
رقاااال  م  ااات ل ااااد ف لحفثاااالت ا ااا      كثااااح فيثاااال يب ،  ااااتلف فيااااالفف ف تاااه  غاااا ت  كااااه لحفثااار

 ف  تمااالف نةااا  ،  تة اااه ف  ثاااؤ  ير،  ف تالااايل  ةاااه ف  ناااكلت ف  ثاااتال ر راااه   فم ااار ف غاااط ل ااااه
اللة ف تق يا، ف اح الالفهلل  ه لحفثارك ال را، ف تقله(  ط فيثل يب ف م ل ار،  ف   فم ر،  ف تة يه ف  نلقه،  ف 
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 ثاال  ماالت ل ااد ف لحفثاالت الثاار لااي  ، (1779  ف  ل ااه  لحفثاار، (1771 لحفثاار   لاا احفا  ، (1771 
 لحفثاار ف ثاا  ه ، Asbell 1989)   ثاال يب ف ت ل ااه  اا  ف غااط ل  كااه  اا  فياااحفد ف  حغااير كلحفثاار

 اا  ف لاالء  في  االت تااؤثح   م  اات ل ااد ف لحفثاالت ا اا      ثاال يب ف   ل  اار ف  ف لياار ف ثاا لير ، (1737 
لين ال  ظ ااحت نتال ا ف لحفثاالت ، (Musitu&Carcia,2005  ثا ليلا ا ا  ف جااةر ف نمثاير  أللنالء كلحفثاار

 فياحال فيثح فايملله يثل يب ف   ل  ر فايمللير ره ف جةر ف نمثير  أللنلء.

 مكانة الدراسة الةالية بين الدراسات السابقة:
،  ف يلر ي  تنل   ل   تطيحفت ف غط ل ف نمثير  ف   ل  ر ف  ف لير،         لحملت  ا ير ا   ف لحفثر - والً أ

  ال ،   الا ا ا  ف  ثات ال ف  ة اه ر ه ف لحفثر ف  ةيلة  ر  ا اا ف للةثار ف تاه تنل  ات اا   ف  تطياحفت
  كا  فات مات ان ال ، اا   ف  تطياحفت، (1771  ا   ف  ثت ال ف  حله رقل تنل  ت لحفثر  ل  ف  نلي 

  ال ا ا  ف  ثات ال فيمنلاه رقال نمال حللالا لاي   تطياحي  ،    ةي  فيل فت  ف  ن ا  لحيقار ف لةا 
  كااا  انااالك فاتلرااالا راااه ف  ينااار  ماااله ف لةااا   فيل فت ف  ثاااتال ر راااه ف لةااا   لحيقااار ،     كثاااح
 ف لة .

ف  ثاات ال فيكااللي ه  ف نمثااه  ف مت االاه   كاال  ف ثاتمللة  اا  نتاال ا ااا   ف لحفثاار  ت ظيم ال ا اا   - ثانيــاً 
 ت فرق ا     ات اف  نالةه ،  تلره ف  نكلت    ف   ف   ف ته تقف   لا ف يلر ي     ف لت لل ان ل

 .ف ةيلة



   

  

  

  

  
 

 مقدمة.
 .البحث منهج: أواًل
 .للبحث االصلي اجملتمع: ثانيًا
 :البحث عينة: ثالثًا

 .االستطالعية الدراسة عينة -1
 .البحث متغريات: ثانيًااألساسية  البحث عينة -2

 :البحث أدوات: رابعًا

 .  النفسية الضغوط مصادر مقياس: االوىل داةاأل  -1
 الضاغوط  ماع  التعاما   اساااييييات  مقيااس : ةالثاني داةاأل -2

 .النفسية
 .الوالدية املعاملة أساليب مقياس: الثالثة داةاأل -3

 خامسًا: متغريات البحث
 .البحث يف املستخدمة حصائيةاإل األساليب: سادسًا
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 الفصل الرابع
جراءاته  منهجية البحث وا 

 مقدمة:
الفصل الحالي وصفًا لمنهج البحث ومجتمع البحث وعينة البحث ومتغيراته كما يتناول وصفًا يتناول 

ألدوات البحث ودالالت الصدق والثبات المستخدمة في هذا البحث، باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائية 
 المستخدمة فيه.

 

 منهج البحث: -أواًل 
واستراتيجيات التعامل  مصادر الضغوط النفسّيةلما كان البحث الحالي يهدف إلى التعّرف على 

وقد دمشق  مدينة معها وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية لدى اليافعين في المؤّسسات التعليمّية في
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كأسلوب مناسب من أساليب البحث العلمي لتحقيق أهداف 

تعبيرًا  ادقيقًا ويعبر عنه سة الظاهرة كما هي في الواقع، ويصفها وصفاً المنهج بدراهذا حيث يقوم  ،البحث
تعبيرًا كميًا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيقدم وصفًا  كيفيًا أو

 .(0220خرى )زايد،رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األ

  :صلي للبحثالمجتمع األ -ثانياً 
ناثًا في ثانويات مدينة  يتألف المجتمع األصلي للبحث من جميع طلبة المرحلة الثانوية ذكورًا وا 

بعد الرجوع الى مديرية التربية في مدينة دمشق تبين  ،/0202- 0200دمشق الرسمية للعام الدراسي /
كما أن هناك إحدى عشرة  ،الثانويات الرسمية للذكوروجود إحدى عشرة منطقة تربوية تتضمن جميع 

 منطقة تربوية تتضمن جميع الثانويات الرسمية لإلناث. 

 (0202-0200)صلي حسب احصاءات مديرية التربية للعام الدراسي بلغ عدد أفراد المجتمع األ
 منهم ،البة( طالبًا وط20333الفصل الثاني منه وهو العام الذي بدئ فيه تطبيق أدوات البحث )

( مدرسة ثانوية 22( طالبة يتوزعون في )05382( مدرسة ثانوية و)02( طالبًا يتوزعون في )02202)
 صلي للبحث. المجتمع األخصائص ( يبين 2) والجدول
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 ( توزع أفراد مجتمع البحث حسب المناطق والمدارس3جدول )

 المناطق التربوية التسلسل
 مدراس االناث مدارس الذكور

عدد المدارس في كل 
 عدد المدارس في كل منطقة تربوية منطقة تربوية

 0 0 قاسيون 0

 2 0 الميدان 0

 4 0 اليرموك 2

 0 0 القدم 4

 2 0 االمويين 8

 3 8 القصاع 3

 2 2 الشاغور 0

 8 4 المزة 5

 4 2 المزرعة 2

 2 2 المهاجرين 02

 8 2 العباسيين 00

 (0202-0200 –مدينة دمشق المصدر مديرية التربية في )

 : عينة البحث:ثالثاً 
عينة البحث االستطالعية، وعينة البحث  :هناك عينتان تم التعامل معهما في هذا البحث هما

 ساسية.األ
 االستطالعية: الدراسةعينة  -1

وطالبة في مدراس التعليم الثانوي في مدينة  اً ( طالب08)تألفت العينة االستطالعية األولى من  .أ 
 ( طالبة.42و) ( طالباً 28)دمشق منهم 

 وقد اختيرت العينة من ،بناء أدوات البحثلاستبيانين مفتوحين  اإلجابة عنتم سحب العينة بهدف 
، انظر 0200-0200خالل العام الدراسي من مدارس التعليم الثانوي في مدينة دمشق  مدرستين
 (.8والملحق) ،(4الملحق)
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 أسماء مدارس العينة االستطالعية لالستبيانين: (4جدول)

 أسماء المدارس رقم المدرسة

 حكمت الساطي 0

 أنور كامل 0

في مدراس التعليم الثانوي  ( طالب وطالبة022)من تألفت عينة البحث االستطالعية الثانية  .ب 
تم سحب العينة بهدف التحقق من صدق  .( طالبة82( طالب و)82)في مدينة دمشق منهم

 ،، وقد اختيرت هذه العينة بطريقة قصديةأدوات البحث وثباتها وصالحيتها لالستخدام النهائي
حيث تم اختيار مدرستين واحدة للذكور وهي ثانوية الواقدي، والثانية لإلناث وهي ثانوية 

 .0200-0200عادلة البيهم في العام الدراسي 

ذاتي بهدف  : هي التي يتم اختيارها بناء على حكم شخصي أو تقديرةوالعينة القصدي
، 0223أبو زينة وآخرون،)التخلص من المتغيرات الداخلية إللغاء مصادر التحريف المتوقعة 

02.) 
 :ساسيةعينة البحث األ -2

 ( طالبًا وطالبة من طلبة مرحلة التعليم الثانوي في مدارس328ساسية من )تكونت عينة البحث األ
%( من المجتمع 0( طالبًا وتمثل نسبة )030مدينة دمشق الثانوية الرسمية، فقد تكونت عينة الذكور من )

 .صلي لإلناثمن المجتمع األ %(0( طالبة وتمثل نسبة )202و) ،االصلي للذكور

العشوائية التي تقوم على تقسيم عناصر المجتمع الى الطبقية  وقد تم اختيار هذه العينة بالطريقة
واختيار عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة بحيث يكون  ،بقات أو فئات وفقًا لخاصية أو متغير معينط

ا يعني أن نتعامل مع كل طبقة وكأنها مجتمع ذحجم هذه العينة يتناسب وحجم الطبقة المأخوذة منها، وه
 ة:(، وذلك وفق الخطوات اآلتي022 ،0223 قائم بذاته ألخذ العينة )الجادري وآخرون،

 على توزع المناطق التربوية فيي مدينية دمشيق، حييث تيم اختييار نسيبةبناًء سحب عينة المدارس تم  -
( 35رسيية ميين بييين )د( م00أي مييا مقييداره ) ،فييي العينيية %( ميين المييدارس التييي سيييتم تمثيلهييا42)

 .ثانوية رسمية

( مدرسة 00بين )ناث من ( مدرسة، وعدد مدارس اإل00)ثم تم تحديد عدد مدارس الذكور من بين  -
 وذلك باتباع القانون اآلتي:
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 حجم عينة الطبقة =
 حجم العينة

 حجم العينة للمجتمع× 
 حجم المجتمع

 (.022، 0223)الجادري وآخرون، 

تم تحديد عدد المدارس المطلوب تمثيلها في العينة في كل منطقة تربوية مع مراعاة نسبة تمثيل   
 تربوية في المجتمع األصلي وذلك بإتباع القانون السابق.عدد المدارس في كل منطقة 

أدوات البحث وذلك  سيتم تطبيقبعد ذلك تم اختيار أسماء المدارس في كل منطقة تربوية التي  -
كتابة أسماء المدارس في كل منطقة تربوية على حدة  تمحيث  بإتباع الطريقة العشوائية البسيطة،

وتم سحب أسماء المدارس  ،اإلناثعلى ورقة منفصلة مع فصل مدارس الذكور عن مدارس 
( للوقوف على أسماء المدارس الممثلة في العينة وعدد 0)انظر الملحق رقم ).بطريقة عشوائية

 الطلبة في تلك المدارس(.

 ،ة االجمالي في كل مدرسة من المدارس المختارة لتمثيلها في العينةبعد االطالع على عدد الطلب -
، وبذلك وذلك باتباع القانون السابق ،تم سحب عينة الطلبة مع مراعاة نسبة تمثيلهم في المدرسة

( طالبًا وطالبة، وكان توزع أفراد العينة من الطالب حسب 328أصبح مجموع أفراد عينة البحث )
 تي:متغيرات الدراسة كاآل

 ( طالبة.202)-( طالباً 030):الجنس -

 أدبي. (000)-( علمي020 ):التخصص -

 ( الثالث الثانوي. 004( الثاني الثانوي،)005( األول الثانوي، )052): الصف الدراسي -

ومخيم اليرموك( نظرًا -تطبيق أدوات البحث في منطقتي القدم لم يتم هوال بد من التنويه إلى أن
( للوقوف على الموافقة الرسمية من مديرية تربية دمشق 0الملحق رقم )انظر  للظروف الراهنة.

 لتطبيق أدوات البحث(.
 وفقا المناطق التربوية في محافظة دمشق: عينة البحث األساسيةتوزع ( يبين كيفية 5جدول )

المناطق  التسلسل
 التربوية

 مدراس االناث مدارس الذكور

عدد المدارس في كل 
عدد المدارس في كل  عينة الطالب منطقة تربوية

 عينة الطالب منطقة تربوية

 08 0 02 0 قاسيون 0

 002 0 80 0 الميدان 0



 {منهجية البحث وإجراءاته }    الرابعالفصل 
 

 
65 

المناطق  التسلسل
 التربوية

 مدراس االناث مدارس الذكور

عدد المدارس في كل 
عدد المدارس في كل  عينة الطالب منطقة تربوية

 عينة الطالب منطقة تربوية

 0 اليرموك 2
لم نتمكن من تطبيق أدوات 

هنا بسبب الظروف  البحث
 الحالية

0  

 0 القدم 4
لم نتمكن من تطبيق أدوات 
البحث هنا بسبب الظروف 

 الحالية
0  

 8 0 32 0 االمويين 8

 08 0 0 0 القصاع 3

 33 0 42 0 الشاغور 0

 83 0 0 0 المزة 5

 8 0 25 0 المزرعة 2

 05 0 20 0 المهاجرين 02

 02 0 03 0 العباسيين 00

 202 04 030 02 المجموع

 : أدوات البحث: رابعاً 
 :يعتمد البحث الحالي على عدة أدوات كل منها تم استخدامه لتحقيق غرض معين وهي كاآلتي

 مقياس مصادر الضغوط النفسية عند اليافعين )إعداد الباحثة(األداة األولي : 

 إعداد  اليافعين مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية عند :داة الثانيةاأل(
   الباحثة(.

 (.0222 دندي،عداد إ) المعاملة الوالديةساليب أمقياس  :داة الثالثةاأل 
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 البحث:وفيما يلي وصف ألدوات 

 : مقياس مصادر الضغوط النفسية:اوالً 

 :مراحل إعداد مقياس مصادر الضغوط النفسية - 1

مصادر الضغوط النفسية لدى اليافعين تبعًا للمراحل والخطوات العلمية التي تحكم  مقياستم بناء 
 المراحل التالية:بناءه، وذلك بإتباع 

 من كتب ودوريات ودراسات سابقة تناولت على التراث النظري تم االطالع  :المرحلة األولى
ظاهرة الضغوط النفسّية بالبحث والدراسية، وذلك بهدف التعّرف على ماهية الضغوط، أنواعها، 

 آثارها، وأهم مصادرها لالستفادة منها في تحديد مجاالت وأبعاد المقياس.

 :التي أتيحت للباحثة، بهدف  ،للضغوط النفسّية مقاييس سابقةاالطالع على  المرحلة الثانية
التعرف على أهم األبعاد والمحاور المدروسة والوقوف على مكوناتها، وكيفية صوغ مفرداتها، 

 .وأسلوب اإلجابة عليها، وطريقة تصحيحها

 :وحرصًا  ،الهدف من بناء مقياس مصادر الضغوط النفسّية لدى اليافعينُحدد  المرحلة الثالثة
، حيث بحث، كان من األنسب توجيه استبانة السؤال المفتوحعلى موضوعّية وخصوصية ال

استبانة لليافعين تتضمن سؤااًل مفتوحًا عن أهم المواقف واألحداث التي تواجههم  قامت بتوجيه
غير ذلك، والتي تسبب لهم الشعور بالضيق والضغط  سواء كانت شخصّية، أم اجتماعّية، أو

ثانوية حكمت الساطي من اليافعين واليافعات في  ددع وقد تم تطبيق االستبانة على، النفسي
توزعوا كما  ( طالبًا وطالبة،08)مدينة دمشق بلغ عددهم لإلناث، وثانوية أنور كامل للذكور في 

 :هو مبين في الجدول اآلتي
 يبين عدد اليافعين الذين وجهت إليهم استبانة السؤال المفتوح (6جدول)

 الكلي المجموع االناث الذكور المحافظة

 08 42 28 دمشق

 وضع مقياس مصادر الضغوط بصورته األولية: 0-0

مجاالت وأبعاد مقياس مصادر  تم تحديدانطالقًا من الهدف العام الذي يسعى المقياس إلى تحقيقه 
الضغوط النفسّية لدى اليافعين المراد قياسها، و" مما الشيك فيه أنَّ تحديد محاور البحث شرط أساسي 

 .والزم في توجيه عملية بناء المقياس، وتنوع عباراته وصيغتها، وتفصيل أجزائه، وتركيبه
« ة لدى اليافعين بصورته األوليَّةمقياس مصادر الضغوط النفسي »بناًء على ما سبيق تم بناء 
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 (. 0رقم ) انظر الملحق وكما عرض على السادة المحكمين لبيان رأيهم في مدى صالحية بنوده

بندًا موزعة على مجموعة من األبعاد كما هو  (55)بصورته األولية وقد بلغ عدد بنود المقياس
 موضح في الجدول اآلتي:

 بصورته األّولّية اليافعينيبين عدد بنود أبعاد مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى  (7) جدول

 عدد البنود أبعاد مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى اليافعين

 الضغوط الدراسية
 

 
02 

 17  الضغوط االسرية

 19  الضغوط االجتماعية

 15  الضغوط الشخصية

 5  الضغوط الصحية

 55 المجيميييييييييييييوع

 الخصائص السيكومترية لمقياس مصادر الضغوط النفسية: -1

إذ  ،كومترية للمقاييس التربوية والنفسية من المستلزمات األساسيةيتحقق من الخصائص السال
أنها تشير إلى جودة المقياس وقدرته على قياس ما أعد لقياسه حتى يمكن الوثوق فيه لقياس الخاصية 

ن الصدق والثبات من أهم الخصائص السيكومترية التي ينبغي توافرها في إأو الظاهرة المراد قياسها، 
 س النفسية.يالمقاي
 صدق المقياس: -1-1

 لمقياس:الطرائق اآلتية للتحقق من صدق ا تم اتباع
مقياس مصادر الضغوط تم عرض للتحقق من صدق المحتوى  صدق المحتوى:-1-1-1

ساتذة في جامعة أساتذة كلية التربية بجامعة دمشق واأل عدة محكمين منالنفسية لدى اليافعين على 
ساتذة في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية انظر وعدد من األ ،وهران في الجزائر

وذلك لبيان رأيهم واالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم في تحديد أبعاد المقياس  ،(0رقم ) الملحق
 ومضمون بنوده، ومدى صالحيتها لقياس ما أعّدت لقياسه، وقد طلب من السادة المحكمين ما يلي: 

 مدى مالءمة أبعاد المقياس للهدف الذي ُأعّد من أجله. -0
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 الحكم على سالمة صياغة البنود ووضوحها.  -0

 مدى انتماء البند إلى البعد الذي يقيسه. -2

 مدى مصداقية البنود في قياس الهدف منها. -4

 إضافة بعض البنود أو تعديلها أو حذفها والتي من شأنها أن تجعل المقياس أكثر صدقًا.  -8

انطالقًا  النفسية لدى اليافعينجراء بعض التعديالت بالنسبة الى مقياس مصادر الضغوط إوقد تم 
 وفيما يلي أبرز التعديالت: % من المحكمين،52جماع أكثر إمن 

 ذكر بدائل اإلجابة عن بنود المقياس. -

 تحديد الجوانب و األبعاد المكونة للمقياس بشكل أكثر تفصياًل ودقة. -

 تعديل بعض العبارات التي من شأنها جعل المقياس أكثر وضوحاً  -

 العبارات المعدَّلة في مقياس مصادر الضغوط النفسية اليافعين في ضوء مالحظات المحكمين يبين (8) جدول

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 لي التوتر ولضيق بانتقالي من المدرسة سب أعاني من ضغط بسبب االنتقال من المدرسة

 العقاب المدرسي يسبب لي الضيقاستخدام  أشعر بالضيق عندما يعاقب تلميذ في المدرسة

 القيود المدرسية تضايقني تقيد المدرسة حريتي

أعاني من عدم التركيز في الدراسة بوجود أشخاص 
 آخرين معي في الغرفة

 عدم توافر غرفة خاصة للدراسة في البيت يزعجني

 علي يومي مالينقصني مهام ممتعة ت أفتقد لألنشطة الممتعة خالل يومي

 ـ :بعض العبارات لجعل أبعاد المقياس أكثر تمثيال وهياضافة 

 .أفتقر للحيوية والنشاط خالل حياتي اليومية -

 عالن نتائج االمتحان.إأعاني من زيادة ضربات القلب قبل  -

 أعاني من التعب واالجهاد ألقل جهد أقوم به. -

 .أعاني من ضعف الشهية من وقت آلخر -

  :المالئمة ألبعاد المقياس وهيحذف بعض العبارات المكررة وغير 

 ر بالملل من الدراسةعأش -



 {منهجية البحث وإجراءاته }    الرابعالفصل 
 

 
69 

 تضايقني الدراسة -

 .التماس مشاعر الغيرة بين الزمالء -

فسهم ألخذ نعرض المقياس مرة ثانية على السادة المحكمين أ تمبعد إجراء التعديالت السابقة 
 .عاد المراد قياسهاببنود المقياس وصدق تمثيلها للمحاور واأللموافقتهم على الصيغة النهائية 

المقياس قبل توزيعه على  تم تعديلبداها المحكمون أوفي ضوء تلك المالحظات واالقتراحات السابقة التي 
 العينة االستطالعية. 

 :اليافعين هي ( بندًا، ويقيس خمسة مصادر للضغوط النفسية لدى28صبح المقياس يتألف من )أفقد 

 .( بنداً 22) الضغوط الدراسية ويقيسه -

 .( بنداً 00) سرية ويقيسهالضغوط األ -

 .( بنداً 00الضغوط االجتماعية ويقيسه ) -

 .( بنداً 08) ويقيسه الضغوط الشخصية -

 .( بنداً 00) ويقيسه الضغوط الصحية -

 :صدق االتساق الداخلي- 1-2-1

تم حساب معامالت ارتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد من أجل حساب صدق االتساق الداخلي 
 اآلتي:كما في الجدول  بالدرجة الكلية للضغوط،المقياس 

 ارتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للضغوط( معامالت 9جدول)

 معامل االرتباط أبعاد مقياس مصادر الضغوط رقم البعد

 24540 الضغوط الدراسية 0

 24503 سريةألالضغوط ا 0

 24530 الضغوط االجتماعية 2

 24522 الشخصية الضغوط 4

 24322 الضغوط الصحية 8

( السابق أن معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس مصادر 2يتبين من الجدول )
الضغوط النفسية بالدرجة الكلية للمقياس هي معامالت ارتباط جيدة، كما أن هذه المعامالت دالة إحصائيًا 

 على أن مقياس مصادر الضغوط يتصف بصدق االتساق الداخلي. (، وهذا يدل0,01) مستوى داللة عند
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 الصدق التمييزي )مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسه(:

للتحقق من الصدق التمييزي لمقياس مصادر الضغوط النفسية، طبق المقياس على أفراد العينة 
%(، وتم 08منها وأدنى) %(،08االستطالعية، ثم حسبت درجاتهم ورتبت تصاعديًا، وأخذت أعلى )

 اختبار الفروق عن طريق اختبار )ت( ستودنت، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول اآلتي:
 ادر الضغوط النفسية عند اليافعين( نتائج اختبار )ت( ستودنت للتحقق من الصدق التمييزي لمقياس مص11جدول )

أساليب 
المعاملة 
 الوالدية

 25الدنيا ن=الفئة  25الفئة العليا ن= 
ت 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

 القرار

 ع م ع م

دالة عند 
مستوى 
داللة 
1.11 

الضغوط 
 1.111 24 16.667 6.113 26.96 8.761 62.36 الدراسية

لضغوط ا
 1.111 24 18.686 3.516 11.72 7.999 34.36 االسرية

الضغوط 
 االجتماعية

48.24 8.719 17.84 5.114 15.112 24 1.111 

الضغوط 
 الشخصية

35.96 3.724 13.21 3.196 23.312 24 1.111 

الضغوط 
 1.111 24 17.787 1.415 2.84 4.735 21.41 الصحية

  1.111 24 16.73 15.861 85.12 31.434 195.44 الدرجة الكلية

( وهذا يشير 2020)(> 20222) –( أن قيم مستوى الداللة لي )ت( المحسوبة 02يتبين من الجدول)
إلى وجود فروق بين متوسطات المجموعتين لصالح فئة الطلبة ذوي الدرجات المرتفعة، وهذا يعني أن 

 المقياس يتصف بصدق تمييزي. 
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 ثبات المقياس: 

 :اتبعت الباحثة الطرق التالية للتحقق من ثبات المقياس
 الثبات باإلعادة: 2-1-1

 ( طالبًا وطالبة،022التي بلغ عددها )الثانية  طبقت الباحثة المقياس على أفراد العينة االستطالعية
واستخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل  ،( يومًا من التطبيق االول08مرة ثانية بعد مرور )

 كما هو في اآلتي:االرتباط بين درجات التطبيق االول ودرجات التطبيق الثاني 
 معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين األول والثاني لمقياس مصادر الضغوط النفسية عند اليافعين( 11الجدول )

مصادر الضغوط 
ضغوط ال الضغوط الدراسية النفسية

 االسرية
الضغوط 
 االجتماعية

 الضغوط
 الصحية

الضغوط 
 الصحية

الدرجة 
 الكلية

 24005 24323 24000 24330 24055 24022 معامل االرتباط

( السابق أن معامالت االرتباطين التطبيقين مرتفعة، كما أن جميع هذه 00) يتبين من الجدول
(، هذا يدل على ثبات نتائج المقياس في التطبيقين 2420)مستوى داللة  المعامالت دالة إحصائيًا عند

 واستقرارها. 
 الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ: 2-1-2

 .البنود مع بعضها البعض ارتباطتتطلب هذه الطريقة حساب 
 .عند اليافعين ( معامالت ألفا لكرونباخ لمقياس مصادر الضغوط النفسية12جدول )

مصادر الضغوط 
 النفسية

الضغوط 
 الدراسية

الضغوط 
 االسرية

الضغوط 
 االجتماعية

الضغوط 
 الشخصية

الضغوط 
 الدرجة الكلية الشخصية

 24200 24004 24328 24030 24520 24038 معامل ثبات الفا

( السابق ان معامل ثبات ألفا بين بنود المقياس بأبعاده والدرجة الكلية مرتفعة 00يظهر الجدول )
 االتساق الداخلي للبنود ومن ثم ثباتها، مما يجعل المقياس صالحًا لالستخدام.نسبيًا يدل على 

 الثبات بالتجزئة النصفية:  -3-2-1

ول تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها المفحوصون على النصف األ
 لمقياس مصادر الضغوط النفسية. والدرجات التي حصلوا عليها على الجزء الثاني 
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 .للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس مصادر الضغوط النفسيةالنصفية ( معامالت الثبات بالتجزئة 13جدول )

 مصادر الضغوط النفسية
الضغوط 
 الدراسية

الضغوط 
 األسرية

الضغوط 
 االجتماعية

الضغوط 
 الشخصية

الضغوط 
 الدرجة الكلية الصحية

بروان  -معادلة سبيرمان
 المتساويةلألنصاف 

24050 24558 24028 24300 24003 24530 

 24533 24022 24324 24322 24558 24052 معادلة جثمان

مرتفعة وتدل على ثبات المقياس،  النصفية بأن معامالت الثبات بالتجزئة (02) يتبين من الجدول
   مما يجعله صالحًا لالستخدام.

 ( 8)ملحق مقياس مصادر الضغوط النفسية بصورته النهائية

مصادر من مصادر الضغوط  خمسة ( بندًا موزعة على28) في صورته النهائية تضمن المقياس
 تضمن عددًا من البنود على النحو اآلتي: مصدرالنفسي وكل 

 ( مكونات مقياس مصادر الضغوط النفسية وأرقام العبارات بصورتها النهائية14)الجدول رقم 

مصادر أبعاد مقياس 
 النفسيةالضغوط 

 أرقام العبارات
عدد 
 العبارات

 الضغوط الدراسية
0-0-2-4-8-3-0-5-2-02-00-00-02-04-08-03-00-05-02-

02-00-00-02-04-08-30-00-05-02-22 
22 

 00 40-43-48-44-42-40-40-2242-25-20-23-28-24-22-20-20 الضغوط االسرية

-32-30-30-32-82-85-80-83-88-84-82-80-80-82-42-45 الضغوط االجتماعية
34-38-33-30-35 

00 

 08 52-50-50-52-02-05-00-03-08-04-02-00-00-02-32 الضغوط الشخصية
 00 28-24-22-20-20-22-52-55-50-53-58-54 الضغوط الصحية
 28  المجموع الكلي

 تصحيح اإلجابات:

المقياس باختيار بديل نعم أو ال التي تعبر عن وجود الضغط أو تتم اإلجابة عن كل بند من بنود 
بدائل تعبر عن درجة أربعة بديل من ضمن  جابة نعم يختار المفحوصكانت اإل عدم وجوده وفي حال

 )نادرًا، أحيانًا، غالبًا، دائمًا(. الشعور بالضغط النفسي كما يقدرها اليافع نفسه وهي

 ( كما هو مبين في الجدول اآلتي: 4-2-0-0) ن الرقميةتصحح اإلجابات بإعطائها األوزا
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 الضغوط النفسّية لدى اليافعين يبين األوزان الرقمية المقابلة لبدائل اإلجابة على بنود مقياس مصادر( 15) جدول

 الوزن الرقمي المقابل بدائل اإلجابة على بنود المقياس

 0 ابداً 

 0 أحياناً 

 2 غالباً 

 4 دائماً 

حددت درجة مقياس مصادر الضغوط النفسية ككل بناء على قانون طول الفئة، ثم حساب طول  
 الفئة وفق القانون اآلتي:

 = المدى
 طول الفئة
 عدد الفئات

 
 

 الدرجة العليا
 الدرجة الدنيا

4  ×28  =252 
0  ×28  =28 

 252 – 28 
 2  )المدى( 28=  

 اآلتي:على النحو الذي يظهر في الجدول 
 ( مفتاح تصحيح مقياس مصادر الضغوط النفسية16جدول )

 مرتفع متوسط منخفض الدرجات
 252-082 085وأقل  020 022 إلى 28 مقياس مصادر الضغوط النفسية

 :يجيات التعامل مع الضغوط النفسيةاألداة الثانية: استرات

 :النفسيةالضغوط  مع التعامل استراتيجياتمراحل إعداد مقياس  - 1

لدى اليافعين تبعًا للمراحل والخطوات  استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية مقياستم بناء 
 المراحل التالية:العلمية التي تحكم بناءه، وذلك بإتباع 

 على التراث النظري من كتب ودوريات ودراسات سابقة تناولت  تم االطالع :المرحلة األولى
ظاهرة الضغوط النفسّية بالبحث والدراسية، وذلك بهدف التعّرف على ماهية الضغوط، أنواعها، 

 آثارها، وأهم مصادرها لالستفادة منها في تحديد مجاالت وأبعاد المقياس.

 :التي أتيحت للباحثة، بهدف التعرف  ،ّيةللضغوط النفس مقاييساالطالع على  المرحلة الثانية
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على أهم األبعاد والمحاور المدروسة والوقوف على مكوناتها، وكيفية صوغ مفرداتها، وأسلوب 
 .اإلجابة عليها، وطريقة تصحيحها

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية، الهدف من بناء مقياس  تم تحديد المرحلة الثالثة:
على موضوعّية وخصوصية البحث، كان من األنسب توجيه استبانة السؤال وحرصًا من الباحثة 

استبانة لليافعين تتضمن سؤااًل مفتوحًا حول أهم االستراتيجيات التي  ، حيث قامت بتوجيهالمفتوح
من  عدد يتبعها اليافعين في تعاملهم مع الضغوط التي تواجههم وقد تم تطبيق االستبانة على

مدينة ثانوية حكمت الساطي لإلناث، وثانوية أنور كامل للذكور في في اليافعين واليافعات 
 :توزعوا كما هو مبين في الجدول اآلتي ( طالبًا وطالبة،08)دمشق بلغ عددهم 
  يبين عدد اليافعين الذين وجهت إليهم استبانة السؤال المفتوح (17) جدول

 المجموع الكلي االناث الذكور المحافظة
 08 42 28 دمشق

 وضع مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية بصورته األولية: -2-1

الضغوط النفسية لدى اليافعين بصورته  مقياس استراتيجيات التعامل مع »بناًء على ما سبيق تم بناء
 (.2) انظر الملحق وكما عرض على السادة المحكمين لبيان رأيهم في مدى صالحية بنوده« األوليَّة

( بندًا موزعة على مجموعة من األبعاد كما هو 00)بصورته األولية  بلغ عدد بنود المقياسوقد 
 موضح في الجدول اآلتي: 

 ولية:الضغوط النفسية لدى اليافعين بصورته األ  يبين عدد بنود أبعاد مقياس استراتيجيات التعامل مع (18) جدول

 عدد البنود ة لدى اليافعينأبعاد مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسي

 المواجهة الفعالة استراتيجية

 
  

5 

 2 التخطيط استراتيجية

 08 السعي نحو المساندة االجتماعية استراتيجية

 5 إعادة التفكير االيجابي استراتيجية

 0 التحول الى الدين استراتيجية

 13 التركيز على االنفعاالت استراتيجية

 22 المواجهة غير الفعالة  استراتيجية

 77 المجـمـــــــــــــوع
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 الخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى اليافعين:

 :المقياس صدق

 الطرائق اآلتية للتحقق من صدق المقياس: تم اتباع
النفسية  الضغوط التعامل معجيات يمقياس استرات تم عرضللتحقق من صدق المحتوى  صدق المحتوى:

من أساتذة كلية التربية بجامعة دمشق واألساتذة في جامعة وهران في  عدة محكمينلدى اليافعين على 
وذلك ، ((2) وعدد من االساتذة في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية )انظر الملحق ،الجزائر

لبيان رأيهم واالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم في تحديد أبعاد المقياس ومضمون بنوده، ومدى 
 صالحيتها لقياس ما أعّدت لقياسه، وقد طلب من السادة المحكمين ما يلي: 

 مدى مالءمة أبعاد المقياس للهدف الذي ُأعّد من أجله.  -0

 الحكم على سالمة صياغة البنود ووضوحها.  -0

 نتماء البند إلى البعد الذي يقيسه.مدى ا -2

 مدى مصداقية البنود في قياس الهدف منها. -4

إضافة بعض البنود أو تعديلها أو حذفها والتي من شأنها أن تجعل المقياس أكثر  -8
 صدقًا. 

لدى  وقد تم اجراء بعض التعديالت بالنسبة الى مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية
 يلي أبرز التعديالت: وفيما % من المحكمين،52ًا من اجماع أكثر من انطالق اليافعين

ضافة وتعديل بعض البنود -  .حذف وا 

 لحل المشكالت.التخطيط جمع استراتيجية حل المشكالت والتخطيط في استراتيجية واحدة  -

ضافة البنود إحذف بعد التحول  -  .يجابيةلى استراتيجية المواجهة اإلإلى الدين وا 

 يبين العبارات المعدَّلة في مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط عند اليافعين في ضوء مالحظات المحكمين (19جدول)

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 أطلب مساعدة من اآلخرين في حل مشكالتي أحب أن يساعدني اآلخرين في حل مشكالتي

 أفكر في شخص يكون موضع ثقتي لمساعدتي في حل المشكلة حل مشكالتيأفكر بشخص يكون موضع تقديري ليساعدني في 

 أتحدث الى شخص معين عما أشعر به نحو المشكلة أتحدث الى أحدهم عما كنت أشعر به
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 إضافة بعض العبارات لجعل أبعاد المقياس أكثر تمثياًل، وهي:

  .يساعدني التأمل على مواجهة مشكالتي -

  .للتسليةألعب أو قوم بأي عمل  -

  .أحاول الحصول على قدر كاف من الراحة -

  .أمضي وقتًا كافيًا مع أسرتي أو أصدقائي -

 سلوب التخطيط لحل المشكالت. أصبح أدمج بعدي حل المشكالت والتخطيط في مجال واحد بحيث 

 سلوب المواجهة غيرأبحيث أصبح  سم بعض مجاالت استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسيةاتغيير  -
 الفعالة.  سلوب المواجهةأمن  يجابية بدالً اجهة السلبية وأسلوب المواجهة اإلسلوب المو أالفعالة باسم 

 يجابية. سلوب المواجهة اإلأونقل بنوده الى  كأسلوب مستقل سلوب التحول الى الدينأحذف  -

لمقياس قبل توزيعه على تم تعديالوفي ضوء تلك المالحظات واالقتراحات السابقة التي ابداها المحكمون  -
 العينة االستطالعية. 

 ( بندًا، ويقيس سبعة استراتيجيات للتعامل مع الضغوط النفسية لدى52صبح المقياس يتألف من )أو 
 اليافعين هي:

  بندًا. (04) استراتيجية التخطيط لحل المشكالت ويقيسه -

 بندًا.(02إستراتيجية السعي نحو المساندة االجتماعية ويقيسه ) -

 بندًا. (0)يجابي ويقيسه اعادة التفكير اإلاستراتيجية  -

 بندًا. (04)التركيز على االنفعاالت ويقيسه استراتيجية  -

 بندًا. (2)االنكار ويقيسه  استراتيجية -

 بندًا. (04)المواجهة السلبية ويقيسه استراتيجية  -

 بندًا. (00ويقيسه ) المواجهة االيجابيةاستراتيجية  -

 الداخلي:صدق االتساق 

تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية من أجل حساب صدق االتساق الداخلي 
 ( اآلتي:02لمقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية كما يظهر في الجدول )
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 ة.( معامالت ارتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسي21جدول )

بعاد بالدرجة ( السابق أن معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد من األ02يتبين من الجدول )
(، وهذا 2420كما أن هذه المعامالت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ،الكلية هي معامالت ارتباط جيدة

 لنفسية يتمتع بصدق االتساق الداخلي.يدل على أن مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط ا
 الصدق التمييزي )مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسه(:

الضغوط النفسية، طبق المقياس على  للتحقق من الصدق التمييزي لمقياس استراتيجيات التعامل مع
%(، منها 08أفراد العينة االستطالعية، ثم حسبت درجاتهم ورتبت تصاعديًا، وأخذت أعلى )

%(، وتم اختبار الفروق عن طريق اختبار )ت( ستودنت، وكانت النتائج كما هو مبين في 08وأدنى)
 ( اآلتي:00الجدول )

  

 معامل االرتباط أبعاد استراتيجيات الضغوط النفسية رقم البعد
 24043 بعد التخطيط لحل المشكالت 0
 24305 بعد المساندة االجتماعية 0
 24822 بعد التفكير االيجابي 2
 24803 بعد التركيز على االنفعاالت 4
 24852 بعد االنكار 8
 24020 بعد المواجهة السلبية 3
 24303 المواجهة االيجابيةبعد  0
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 مع الضغوط النفسية قق من الصدق التمييزي لمقياس استراتيجيات التعاملتح( نتائج اختبار )ت( ستودنت لل21جدول )

التعامل  استراتيجيات
 مع الضغوط النفسية

 25الفئة الدنيا ن= 25الفئة العليا ن= 
ت 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

 القرار
 ع م ع م

دالة عند 
مستوى 
داللة 
2420 

استراتيجية التخطيط 
 لحل المشكالت

42400 24024 02404 24225 024402 04 24222 

السعي استراتيجية 
نحو المساندة 
 االجتماعية

40403 04530 00402 04882 034500 04 24222 

التفكير استراتيجية 
 االيجابي

00423 04550 02404 04242 004200 04 24222 

التركيز  استراتيجية
 على االنفعاالت

48404 44054 00432 24034 084433 04 24222 

 24222 04 034288 04024 02483 04200 00434 االنكاراستراتيجية 
المواجهة استراتيجية 

 السلبية
28420 04242 02424 04202 054200 04 24222 

المواجهة استراتيجية 
 االيجابية

05404 04258 03432 04503 024208 04 24222 

  24222 04 044024 004002 083424 004020 000400 الدرجة الكلية

( وهذا يشير 2020)(> 20222) –ت( المحسوبة )( أن قيم مستوى الداللة لي00يتبين من الجدول)
إلى وجود فروق بين متوسطات المجموعتين لصالح فئة الطلبة ذوي الدرجات المرتفعة، وهذا يعني أن 

 المقياس يتصف بصدق تمييزي. 
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 ثبات المقياس:
 الطرق التالية للتحقق من ثبات المقياس: تم اتباع

 الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ:
 ( معامالت ثبات الفا كرونباخ لمقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية.22جدول )

استراتيجيات 
التعامل مع 

 الضغوط النفسية

بعد التخطيط 
 لحل المشكالت

بعد المساندة 
 االجتماعية

التفكير بعد 
 االيجابي

بعد التركيز 
على 

 االنفعاالت

بعد 
 االنكار

بعد 
المواجهة 
 السلبية

بعد 
المواجهة 
 االيجابية

الدرجة 
 الكلية

معامل ثبات 
 ألفا

24500 24540 24343 24022 24320 24384 24322 24522 

والدرجة الكلية جدية ( السابق أن معامالت ثبات ألفا بين بنود المقياس بأبعاده 00يظهر الجدول )
 نسبيا يدل على االتساق الداخلي للبنود ومن ثم ثباتها، مما يجعل المقياس صالحًا لالستخدام.

 الثبات باإلعادة:
مرة ثانية  طالب وطالبة (022)التي بلغ عددها  العينة االستطالعية أفراد المقياس على تم تطبيق

واستخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين  ،( يومًا من التطبيق األول08بعد مرور )
 .تي يوضح معامالت الثبات باإلعادة( اآل02)والجدول  ،درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني

 تيجيات التعامل مع الضغوط النفسية:ا( معامالت الثبات باإلعادة لمقياس استر 23جدول )

استراتيجيات 
التعامل مع 

 النفسية الضغوط

بعد التخطيط 
 لحل المشكالت

بعد المساندة 
 االجتماعية

بعد التفكير 
 االيجابي

بعد التركيز 
على 

 االنفعاالت

بعد 
 االنكار

بعد 
المواجهة 
 السلبية

بعد 
المواجهة 

 يجابيةاإل

الدرجة 
 الكلية

معامل ثبات 
 ألفا

24538 24003 24033 24803 24302 24823 24020 24305 

( السابق أن معامالت االرتباط بين التطبيقين مرتفعة كما أن جميع هذه 02)يتبين من الجدول 
  (، وهذا يدل على ثبات نتائج المقياس في التطبيقين واستقرارها.2420المعامالت دالة عند )

 الثبات بالتجزئة النصفية: 

ول على النصف األتم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها المفحوصون 
لمقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وذلك والدرجات التي حصلوا عليها على الجزء الثاني 

 وفقا لما هو موضح في الجدول:
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( معامالت الثبات بالتجزئة للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس استراتيجيات التعامل مع 24جدول )
 الضغوط النفسية.

اتيجيات التعامل مع استر 
 الضغوط النفسية

بعد التخطيط 
لحل 

 المشكالت

بعد المساندة 
 االجتماعية

بعد التفكير 
 االيجابي

بعد التركيز 
على 

 االنفعاالت

بعد 
 االنكار

بعد 
المواجهة 
 السلبية

بعد 
المواجهة 

 يجابيةاإل

الدرجة 
 الكلية

براون -معادلة سبيرمان
 لألنصاف المتساوية

24528 24025 24304 24055 24020 24388 24822 24325 

 24338 24822 34332 24000 24050 24333 24028 24038 معادلة جثمان

بأن معامالت الثبات بالتجزئة جيدة ومرتفعة تدل على ثبات المقياس، مما  (04)يتبين من الجدول
   يجعله صالحًا لالستخدام.

 (02انظر الملحق ) :الضغوط النفسية بصورته النهائية التعامل مع اس استراتيجياتيمق

رشادات تبين كيفية ملئ المقياس والهدف منه كما تضمن البيانات ا  تعليمات و  بدأ المقياس بصفحة -
 وص:حاألساسية للمف

الضغوط النفسية وكل  ( من استراتيجيات التعامل مع0( بندًا موزعة على )52تضمن المقياس ) -
 عددًا من البنود على النحو اآلتي:ضمن تت استراتيجية

 أرقام العبارات بصورتها النهائية( مكونات مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية و 25جدول )

استراتيجيات التعامل أبعاد مقياس 
 مع الضغوط النفسية

 عدد العبارات أرقام العبارات

08-04-02-00-00-02-2-5-0-3-8-4-2-0-0 التخطيط لحل المشكالت  15 

05-00-03-08-04-02-00-00-02-02-05-00-03 السعي نحو المساندة االجتماعية  13 

28-24-22-20-20-22-02 إعادة التفكير اإليجابي  7 

82-42-45-40-43-48-44-42-40-40-42-22-25-20-23 التركيز على االنفعاالت  15 

82-85-80-83-88-84-82-80-80 االنكار  2 

-02-00-00-02-32-35-30-33-38-34-32-30-30-32 المواجهة السلبية  14 

52-50-50-52-02-05-00-03-08-04 المواجهة االيجابية  10 

 83  المجموع الكلي
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 تصحيح اإلجابات:

بدائل تعبر عن درجة مدى  (4)تتم اإلجابة عن كل بند من بنود المقياس باختيار بديل من ضمن 
)ال استخدم هذا  استخدام االستراتيجية في التعامل مع الضغوط كما يقدرها اليافع نفسه وذلك وهي

 االسلوب أبدًا، أستخدمه الى حد ما، أستخدمه أحيانًا، أستخدمه دائمًا(.

 ( كما هو مبين في الجدول اآلتي: 4-2-0-0) تصحح اإلجابات بإعطائها األوزان الرقمية
الضغوط النفسّية  استراتيجيات التعامل معان الرقمية المقابلة لبدائل اإلجابة على بنود مقياس يبين األوز  (26) جدول

 لدى اليافعين

 الوزن الرقمي المقابل بدائل اإلجابة على بنود المقياس

 0 ال استخدم هذا االسلوب أبداً 

 0 أستخدمه الى حد ما

 2 أستخدمه أحياناً 

 4 أستخدمه دائماً 

ككل بناء على قانون طول الفئة، ثم  مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسيةحددت درجة 
 حساب طول الفئة وفق القانون اآلتي:

 =طول الفئة 
 طول الفئة

 عدد الفئات

 

 

 الدرجة العليا

 الدرجة الدنيا

4  ×52  =020 

0  ×52  =52 

020 – 25 
 )المدى( 82=  4243=   2

 :( اآلتي00يظهر في الجدول )على النحو الذي 
 الضغوط النفسية استراتيجيات التعامل مع( مفتاح تصحيح مقياس 27جدول )

 مرتفع متوسط منخفض الدرجات

مقياس استراتيجيات التعامل مع 
 الضغوط النفسية

 020-052 052وأقل022 022وأقل  52
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 أساليب المعاملة الوالديةالخصائص السيكومترية لمقياس 
  المعاملة الوالديةمقياس أساليب  

تم استخدام مقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها  المعاملة الوالديةللتعرف على أساليب 
 ولكن نظراً ، للمقياسية بإجراء دراسة سيكومتر  (0222) دندي(، وقامت 0252األبناء الذي أعده الطحان )

للظروف الحالية التي يمر بها المجتمع السوري ونظرًا للتغيرات التي طرأت على األسر السورية وشكلها 
وأساليب المعاملة السائدة داخلها قامت الباحثة بإجراء دراسة سيكومترية للمقياس على الرغم من أنه لم 

 .يمر فترة زمنية تزيد عن عشر سنوات
 في البحث الحالي: المعاملة الوالديةيب الخصائص السيكومترية لمقياس أسال

 صدق المقياس:أواًل: 

 وفقًا لآلتي:تم التحقق من صدق المقياس 

 :(مقارنة الفئات المتطرفة في االختبار نفسه)الصدق التمييزي 

األعلى  تعتمد هذه الطريقة على المقارنة بين الفئات المتطرفة في االختبار ذاته كأن يؤخذ الربع )والثلث(
 األدنى. )والذي يمثل الفئة العليا( ويقارن بالربع )أو الثلث( الدرجات المتحصلة في هذا االختبارمن 

 (.008، 0223ميخائيل، ، )للدرجات فيه والذي يمثل الفئة الدنيا

%( من درجات المفحوصين بعد أن رتبت تصاعديًا، وتم 08وأدنى ) %(08أعلى ) تم اعتمادولقد 
 كاآلتي:  ( ستودنت وكانت النتائجتاختبار )اختبار الفروق عن طريق 

 :أساليب المعاملة الوالديةقق من الصدق التمييزي لمقياس تحستودنت لل (( نتائج اختبار )ت28)جدول 

أساليب 
المعاملة 
 الوالدية

ت  25الفئة الدنيا ن= 25الفئة العليا ن= 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 القرار الدالة

 ع م ع م

 -االستقالل
 التقييد

42423 04052 28400 04020 024252- 04 24222 

عند  ةدال
مستوى 
داللة 
2420 

 -الديمقراطية
 التسلط

43404 24050 20453 04845 004223- 04 24222 

 -الحماية الزائدة
 اإلهمال

42442 24822 02425 04003 004054- 04 24222 

 24222 04 024405 04223 024030 04408 44400 الرفض –التقبل 
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( وهذا يشير 2020)(> 20222) –ت( المحسوبة )( أن قيم مستوى الداللة لي 05) يتبين من الجدول
إلى وجود فروق بين متوسطات المجموعتين لصالح فئة الطلبة ذوي الدرجات المرتفعة، وهذا يعني أن 

 المقياس يتصف بصدق تمييزي. 

 ثبات المقياس: 
 تم التحقق من ثبات المقياس وفق الطرق اآلتية: 

 الثبات باإلعادة:  -

( يومًا من التطبيق 08)طبقت الباحثة المقياس على أفراد العينة االستطالعية مرة ثانية بعد مرور 
 األول، واستخدم معامل ارتباط بيرسون.

 .أساليب المعاملة الوالدية( معامالت الثبات باإلعادة للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس 29جدول)

 –الديمقراطية  التقييد -االستقالل أساليب المعاملة الوالدية
 التسلط

-الحماية الزائدة
 الرفض -التقبل االهمال

 24542 24003 24032 24508 معامل االرتباط

( السابق أن معامالت االرتباط بين التطبيقين مرتفعة، كما أن جميع هذه 02) الجدوليتبين من 
التطبيقين  (، هذا يدل على ثبات المقياس في2420ئيًا عند مستوى داللة )االمعامالت دالة احص

 واستقرارها.

 الثبات باستخدام معامل ألف كرونباخ: -

 .المعاملة الوالديةأساليب ( معامالت ألفا كرونباخ لمقياس 31جدول )

أساليب المعاملة 
 –الديمقراطية  التقييد -االستقالل الوالدية

 التسلط
-الحماية الزائدة
 الرفض -التقبل االهمال

 24302 24350 24082 24300 

 بالتجزئة النصفية: الثبات  -

تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي الدرجات التي حصل عليها المفحوصون على  -
 النصف االول والدرجات التي حصلوا عليها فب النصف الثاني.
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 أساليب المعاملة الوالدية( معامالت الثبات بالتجزئة للمقاييس الفرعية التي يشمل عليها مقياس 31) الجدول

 -االستقالل أساليب المعاملة الوالدية
 التقييد

 –الديمقراطية 
 التسلط

-الحماية الزائدة
 الرفض -التقبل االهمال

براون  -معادلة سبيرمان
 لألنصاف المتساوية

24304 24324 24350 24320 

 24320 24352 24322 24325 معادلة جثمان

بأن معامالت الثبات بالتجزئة جيدة وتدل على ثبات المقياس، مما يجعله ( 20)يتبين من الجدول  -
 .صالحًا لالستخدام

 المقياس بصورته النهائية:

 (00) انظر الملحق رقم بصورته النهائية المعاملة الوالديةمقياس أساليب 

رشادات تبين كيفية ملء المقياس والهدف منه كما تضمن البيانات  - بدأ المقياس بصفحة تعليمات وا 
 األساسية.

، وكل أسلوب تضمن من أساليب المعاملة الوالديةأساليب  (4( بندًا موزعة على )34تضمن المقياس ) -
 النحو اآلتي:( بندًا على 03)

-20-22-02-08-00-00-02-2-8-0التقييد( ويتضمن البنود ) -أسلوب )االستقالل -0
40-48-42-82-80- 30.) 

-25-24-22-03-00-05-04-02-3-0التسلط( ويتضمن البنود ) -أسلوب )الديمقراطية -0
40-43-82-84-85-30.) 

-28-20-00-02-02-08-00-0-2اإلهمال( ويتضمن البنود ) -أسلوب )الحماية الزائدة -2
22-42-40-80-88-82-32.) 

-44-42-23-20-05-04-02-03-00-5-4الرفض( ويتضمن البنود ) -أسلوب )التقبل -4
45-80-83-32-34.) 

( 42( درجة، وكلما زادت الدرجة الكلية عن )34-03ما بين ) عليهكل مقياس فرعي تتراوح الدرجة 
( درجة كان 42الدرجة الكلية عن ) نقصتبي، في حين إذا درجة كان األسلوب أقرب إلى القطب اإليجا

%( من عدد البنود، 08األسلوب أقرب الى القطب السلبي، وكانت البنود السلبية التي تقيس األسلوب )
-0والبنود ذات االتجاه السلبي هي ) ،%( من عدد البنود08وعدد البنود اإليجابية التي تقيس األسلوب )
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0-2-04-08-00-02-02-04-02-20-28-23-22-40-42-45-80-84-88-80-82-
  (.0-0-2-4( وهنا تصبح طريقة تصحيح البنود )32-32

 : متغيرات البحث:خامساً 
 :حددت متغيرا ت البحث كاآلتي

 أساليب المعاملة الوالدية.المتغير التابع:     -1

 :التصنيفيةالمتغيرات  -2

 

 الجنس  الصف الدراسي  التخصص

 ذكر  الصف األول الثانوي علمي

 أدبي
 الصف الثاني الثانوي

 أنثى
 الصف الثالث الثانوي

 االحصائية المستخدمة في البحث الحالي: األساليبسادسًا: 
في استخالص النتائج واستخدمت  SPSSبرنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  تم اعتماد

 المعالجات االحصائية اآلتية:

  معامل ارتباط بيرسون (Person) االرتباط في معامالت  للتحقق من الثبات باإلعادة، ولقياس
 الفرضيات.

  براون -معادلة سبيرمان (Spearman-prown)  لألنصاف المتساوية للتحقق من الثبات بالتجزئة
 النصفية.

  معامل ألفا كرونباخ  (Cronbachs Alpha) للتحقق من ثبات االتساق الداخلي. 

  اختبار )ت( ستودنت (Independent sample Test)  للتحقق من الصدق التمييزي، وللفروق بين
 .المتوسطات في الفرضيات

  ( تحليل التباين االحاديOne way Anova.لحساب الفروق بين المتوسطات في الفرضيات ) 

  السائدةلإلجابة عن أساليب المعاملة الوالدية  المتوسطات واالنحرافات المعيارية. 

  ستراتيجيات الضغوط السائدة ويستخدم متوسط المتوسط المرجح الموزون لإلجابة عن مصادر وا 
 المرجح الموزون عندما تكون أبعاد المقياس غير متساوية.



  

  

  

  
 

 :وتفسريها البحث أسئلة نتائج عرض: أواًل

 .وتفسريه االول السؤال -1

 .وتفسريه الثاني السؤال -2

 .وتفسريه الثالث السؤال -3
 :وتفسريها البحث فرضيات نتائج عرض :ثانيًا

 .وتفسريها وىلاأل الفرضية -1

 .وتفسريها الثانية الفرضية -2

 .وتفسريها الثالثة الفرضية -3

 .وتفسريها الرابعة الفرضية -4

 .وتفسريها اخلامسة الفرضية -5

 .وتفسريها السادسة الفرضية -6

 .وتفسريها السابعة الفرضية -7

 .وتفسريها الثامنة الفرضية -8
 .البحث مقرتحات: ثالثًا
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتها وتفسيرها نتائج البحث 

 

 عرض نتائج أسئلة البحث وتفسيرها: - أولا 
 السؤال الول وتفسيره: -1

 ما هو السلم التراتبي لمصادر الضغوط النفسية لدى اليافعين أفراد عينة البحث؟

الموزون المرجح نظرًا لعدم تساوي أبعاد مقياس  لإلجابة على هذا السؤال حسب المتوسط الحسابي
( 32مصادر الضغوط من خالل جمع متوسطات بنود البعد مقسمة على عددها، كما تظهر في الجدول )

 :كاآلتي
 ( المتوسطات الحسابية لمصادر الضغوط النفسية ألفراد عينة البحث 23جدول )

 ة الكليةنالعي الرتبة المتوسط الحسابي مصادر الضغوط النفسية

 . 248.1 الدراسيةالضغوط 

536 

 2 .2491 سريةالضغوط األ

 3 248.3 الضغوط الجتماعية

 1 249.6 الضغوط الشخصية

 6 243.6 الضغوط الصحية

وبالتغالي فهغو أك غر  (،.2491)بلغ  األسغرية  المتوسط الحسابي للضغغوط أن (31) يتبين من الجدول
يليهغغغا الضغغغغوط ال خصغغغية  ،اليغغغافعين مغغغن وجهغغغة نظغغغر أفغغغراد عينغغغة البحغغغ السغغغا دد لغغغد   الضغغغغوط مصغغغادر

 (، وأخيغغرًا الضغغغوط الصغغحية248.1)(،  غغم الضغغغوط الدراسغغية 248.3) (، فالضغغغوط اتجتماعيغغة249.6)
(243.6.) 

هذه النتيجة الى كون الضغوط األسرية ت كل بعواملها التربوية ضغطًا على اليافعين،  تعزو الباح ة
ت اختل تكوين األسرد في رأيهم، وتندرج هنا فمعظم  األسر يحكمها سلوك تربوي متعلم، ينتج منه التزام، وا 

أيضًا الم احنات مع الوالدين، والغيرد من اإلخود، والرغبة في اتنفصال عن اآلباء، وتنتج الضغوط هنا 
الدين عن األسرد، أو الطالق من أسباب متعددد داخل األسرد م ل مرض أحد أفراد األسرد أو غياب أحد الو 

والتي أ رت  ،أو غير ذلك من األسباب التي نتجت من الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع السوري
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( التي أظهرت بان ,2992kingوتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) ،سرد السورية وتكوينهااأل بنيةعلى 
 الدراسيةن الضغوط أ( التي أظهرت ب, 2992Anda، وتختلف مع دراسة )الضغوط اتسرية تأتي أوتً 

، وتً أأن الضغوط ال خصية تأتي  ت( التي بين,kumar, et.al .299)كما وتختلف مع دراسة  تأتي أوتً 
وتعزو الباح ة اختالف نتيجة الدراسة مع الدراستين المذكورتين للفترد الزمنية التي جرت فيها الدراستين 

فالمجتمع ال رقي من المجتمعات  ،إضافة الى الفروق ال قافية بين المجتمعاتمقارنة بفترد الدراسة الحالية، 
 .اليافعينها وخاصة  التي ما زالت تمارس دروًا أساسيًا على أبنا

 السؤال الثاني وتفسيره
التعامل مع الضغوط النفسية السائدة لدى اليافعين أفراد عينة  هو السلم التراتبي لستراتيجياتما 
 البحث ؟ 

نظرًا لعدم تساوي أبعاد مقياس )المرجح(  لإلجابة عن هذا السؤال حسب المتوسط الحسابي الموزون
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية من خالل جمع متوسطات بنود البعد مقسمة على عددها كما 

 ( كاآلتي:33)يظهر في الجدول 
 مع الضغوط أفراد عينة البحثالمتوسطات الحسابية لستراتيجيات التعامل  (22جدول )

 العينة الكلية الرتبة المتوسط الحسابي استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية

 2 14.6 إستراتيجية التخطيط لحل الم كالت

536 

 3 1469 استراتيجية السعي نحو المساندد اتجتماعية

 1 .145 استراتيجية إعادد التفكير

 . ..14 اتنفعاتتإستراتيجية التركيز على 

 . 14.9 اتنكار استراتيجية

 5 1418 إستراتيجية المواجهة السلبية

 6 1419 المواجهة اتيجابية إستراتيجية

(، أك ر اتستراتيجيات 14.6أن استراتيجية التخطيط لحل الم كالت) (33) يتبين من الجدول
(،  م .145يليها استراتيجية إعادد التفكير ) السا دد لد  اليافعين من وجهة نظر أفراد عينة البح ،

(، يليها ..14)استراتيجية التركيز على اتنفعاتت ف ،(1469استراتيجية السعي الى المساندد اتجتماعية )
(، وأخيرًا استراتيجية 1418(، بعدها استراتيجية المواجهة السلبية )1419يجابية )استراتيجية المواجهة اإل

 (.14.9نكار)اإل
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أن الطلبغغغة عنغغغد تعرضغغغهم لمواقغغغف فغغغي ( 8.، 2996)جيلرمغغغان، مغغغع مغغغا ذكغغغره تتفغغغق هغغغذه النتيجغغغة و 
ين غغغلون فغغي تعغغديل مصغغدر الضغغغط أو اسغغتيعابه، والتعامغغل مغغع اآل غغار الملموسغغة للم غغكلة،  ضغاغطة فغغمنهم

وكذلك التغيير الن ط للغذات، وتطغوير موقغف أفضغل مسغتخدمين عغدد أسغاليب فغي ذلغك مغن ضغمنها البحغ  
أسغغلوب التخطغغيط  عتبغغرجغغراءات لخطغغوات حغغل الم غغكلة وياتخغغاذ عغغدد مغغن اإلو  عغغن المعلومغغات والنصغغيحة،

لحغغل الم غغكالت مهغغارد توافقيغغة عمليغغة ومفيغغدد مغغن ناحيغغة نفسغغية، والممارسغغة الجيغغدد ألسغغلوب حغغل الم غغكالت 
حساس الفرد بالكفاءد والسيطرد، عنغدما يعغرف  بأنغه يمتلغك مهغارات حغل تعد عاماًل مساعدًا في بناء ال قة، وا 

وقغغد أ غغارت الدراسغغات إلغغى أن الغغذين يحلغغون م غغكالتهم جيغغدًا يتقبلغغون حقيقغغة أن التغلغغب علغغى ، الم غغكالت
 هغغغغغغغغغغذه النتيجغغغغغغغغغغة مغغغغغغغغغغع دراسغغغغغغغغغغة كغغغغغغغغغغل مغغغغغغغغغغن وتتفغغغغغغغغغق  خصغغغغغغغغغغيةتحغغغغغغغغغديات الحيغغغغغغغغغغاد يتطلغغغغغغغغغغب بغغغغغغغغغغذل جهغغغغغغغغغغود 

(299.kumar,)،  ودراسغة(2992 king ,( ودراسغة الهاللغي ،)حيغ  أظهغرت هغذه 8..1 ) الدراسغات أن
استراتيجية حل الم غكالت مغن أك غر اتسغتراتيجيات اسغتخدامًا، واختلفغت النتيجغة الحاليغة مغع نتغا ج دراسغات 

ك غغر اتسغغتراتيجيات اسغغتخدامًا، أاألفكغغار اتستسغغالمية  ( التغغي بينغغت بغغأن1..1أخغغر  م غغل دراسغغة عبغغدا  )
جنغب أك غر األسغاليب المتبعغة للتعامغل مغع ( التي أظهرت بان أسلوب الهغروب والت...1ودراسة الضريبي )

 ( التي أظهرت بأن أسلوب التكيف الديني جاء اوًت.8..1الضغوط، ودراسة أبو الم ايخ)

من حي  الخدمات النفسية التي تقدم لهم والتي  منذ فترد ويعود ذلك إلى اتهتمام المتزايد بف ة اليافعين
ن ضمنها مهارد حل الم كالت، وابتعاد هذه الخدمات عن تعتمد على تزويدهم بمهارات مختلفة للتعامل م

 .غوطاألساليب غير التكيفية في مواجهة الض

 السؤال الثالث وتفسيره
 ؟ث لدى األسر أفراد عينة البح هو السلم التراتبي ألساليب المعاملة الوالديةما 

 على مقياس أساليب المعاملة الوالدية ( متوسط درجات أفراد عينة البحث23جدول )

 النحرافات المعيارية المتوسط الحسابي ن أساليب المعاملة الوالدية

 ..541 39419 5436 الهمال -الحماية

 2..4. ..394 5436 التقييد -الستقالل

 649.5 ..394 5436 الرفض -التقبل

 ..541 38492 5436 التسلط -الديمقراطية

سرية غأك ر أساليب التن  ة ال،(39419)اتهمال(  -)الحماية ( أن أسلوب.3الجدول )يتبين من 
–(،فأسلوب )التقبل ..394التقييد( ) -اتستقالل)يليه أسلوب ،السا دد من وجهة نظر أفراد عينة البح 

 (38492) التسلط( -أسلوب)الديمقراطية وأخيراً (، ..394الرفض()
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 الحماية الزا دد لد  أفراد عينة البح ، نتيجة قلق اآلباء على األبناءسلوب أتعزو الباح ة سيادد و 
بناء مضاعفًا، وخاصة في الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع السوري، مما جعل خوف اآلباء على األ

ول التي أظهرت بأن نتيجة السؤال األ وهذا يتفق مع ورغبتهم بحمايتهم من مجمل الظروف التي تحيط بهم
 دسر األ هحي  أن أسلوب الحماية الزا دد الذي تتبع،سرية هي السا دد لد  أفراد عينة البح غوط األالض

سرد مصدرًا للضغط، وقد اختلفت هذه األ نه أن يزيد وب كل ملموس التوجه تعتبارأمع أبنا ها من  
سلوب أالتي توصل الى أن  (Musitu& Carcia,2005) دراسة موسيتو وجارسيا نتيجةالنتيجة مع 

 فراد العينة.أهو السا د لد   التسلط

 ثانياا: عرض نتائج فرضيات البحث وتفسيرها:
 : ومناقشتها الفرضية األولى وتفسيرها

لدى  ومصادر الضغوط ل توجد عالقة ذات دللة احصائية بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط
 اليافعين أفراد عينة البحث.

للتحقق من صحة الفرضية تم حساب معامالت اترتباط بين مصادر الضغوط واستراتيجيات 
بيرسون، كما هو مبين في الجدول  ارتباطالتعامل مع الضغوط النفسية لد  اليافعين، باستخدام معامل 

 ( اآلتي:36)
 النفسي الضغطاستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية ومصادر معامالت ارتباط بيرسون بين  (23جدول )

 .ودللتها الحصائية
 المستقلالمتغير 

 مصادر الضغوط

 Si.gالقيمة الحتمالية  معامل الرتباط استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية

 ...4. 4.22. استراتيجية التخطيط لحل الم كلة

 ...4. .455. اتجتماعيةاستراتيجية المساندد 

 ...4. 4.23. استراتيجية التفكير اإليجابي

 ...4. .455. التركيز على اتنفعاتت

 ...4. .452. استراتيجية اإلنكار

 ...4. 4536. المواجهة اإليجابية

 ...4. 4653. المواجهة السلبية

 ...4. ..45. الدرجة الكلية
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النفسية  استراتيجيات التعامل مع الضغوط( أن معامالت اترتباط بين 36)يتبين من الجدول 
أن معامالت  كما يتبين من الجدول( ..45.)بلغت بالنسبة للدرجة الكلية ومصادر الضغط النفسي

اترتباط بالنسبة لكل من استراتيجية التخطيط لحل الم كالت، والمساندد اتجتماعية، واستراتيجية التفكير 
اإليجابي، والتركيز على اتنفعاتت واستراتيجية اإلنكار والمواجهة السلبية، كذلك المواجهة السي ة فقد 

وهي ( على التوالي ..45.، .453. ،4536.، 4526.، .455.، 4.23.، .455.، 4.22.بلغت )
وهذا يدل على وجود عالقة  ،(4.2.عند مستو  دتلة ) معامالت ارتباط جيدد نسبيًا، كما أنها دالة

وبذلك  ،ارتباطيه موجبة ودالة احصا يًا بين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامل مع الضغوط
وجد عالقة بين مصادر الضغوط واستراتيجيات التعامل ة يونقبل الفرضية البديل نرفض الفرضية الصفرية،

 مع الضغوط عند أفراد عينة البح .

وتعزو الباح ة هذه النتيجة إلى أن الضغوط ظاهرد من ظواهر الحياد اإلنسانية، يختبرها اإلنسان 
الهروب منها في أوقات مختلفة، وتتطلب منه توافقًا أو إعادد توافق مع البي ة المحيطة، حي  ت يمكننا 

 يعني أن هناك نقصًا في ن اط الفرد وقصورًا في كفايته، إذ ت حياد دون ضغوط. ذلكألن 

( إلى أن الضغوط النفسية ظاهر ...1)ي ر وهذا يتوافق مع ما أ ار إليه كل من الجندي ومكا
يواجهون يوميًا حتمية الوجود في حياد اإلنسان عامة، ولد  اليافعين كونهم إحد   را ح المجتمع الذين 

ك يرًا من الضغوط المتم لة في ضغوط دراسية، وأسرية، واجتماعية، و خصية، إذ ت بد لهم بالتالي من 
 البح  عن استراتيجيات مختلفة للتعامل مع الضغوط.

رحلة إل بات الذات والبح  عن الهوية، مما قد يدفع مة أنها اليافعإضافة إلى أن ما يميز مرحلة 
من غيره للبح  عن استراتيجيات فعالة للتعامل مع الضغوط وحسب "موراي" فهناك عالقة اليافع أك ر 

بين الحاجات والضغوط، حي  أن اتستراتيجيات التي يستخدمها اليافع للتعامل مع الضغوط تساعد في 
ضغوط وصوله إلى حالة اتستقرار أو التكيف، وهذا من  أنه أن يفسر العالقة اترتباطية بين مصادر ال

، ودراسة (Kummar, 1990)النفسية واستراتيجيات التعامل معها، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من 
(King, 1990)  التين أظهرتا وجود عالقة موجبة ودالة بين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات

 التعامل معها.

 :ومناقشتها الفرضية الثانية وتفسيرها
أساليب  النفسية و استراتيجيات التعامل مع الضغوط احصائية بين ل توجد عالقة ذات دللة

 لدى اليافعين أفراد عينة البحث. المعاملة الوالدية
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للتحقق من صحة الفرضية تم حساب معامالت اترتباط بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط 
باط بيرسون، كما هو مبين في لد  اليافعين، باستخدام معامل ارتأساليب المعاملة الوالدية و النفسية 
 (:35) الجدول
( معامالت ارتباط بيرسون بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وأساليب المعاملة الوالدية ودللتها 23جدول )

 اإلحصائية

أساليب المعاملة 
 الرفض –التقبل  اإلهمال –الحماية  التسلط –الديمقراطية  التقيد –الستقالل  الوالدية

 استراتيجيات التعامل

 مع الضغوط النفسية 
معامل 
 الرتباط

القيمة 
الحتمالية 

sig 

معامل 
 الرتباط

القيمة 
الحتمالية 

sig 

معامل 
 الرتباط

القيمة 
الحتمالية 

sig 

معامل 
 الرتباط

القيمة 
الحتمالية 

sig 

استراتيجية التخطيط 
 ...0. 0373. ...0. ..07. ...0. 0717. ...0. 07.3. لحل الم كلة

استراتيجية المساندد 
 اتجتماعية

.033. .0... .03.3 .0... .0313 .0... .03.0 .0... 

استراتيجية التفكير 
 اإليجابي

.0723 .0... .0713 .0... .033. .0... .03.. .0... 

استراتيجية التركيز 
 على اتنفعاتت

.0313 .0... .0333 .0... .033. .0... .03.3 .0... 

 ...0. 03.3. ...0. 0333. ...0. 03.7. ...0. 0333. استراتيجية اإلنكار

استراتيجية المواجهة 
 السلبية

.0330 .0... .0331 .0... .0333 .0... .0313 .0... 

استراتيجية المواجهة 
 اإليجابية

.07.3 .0... .0733 .0... .0311 .0... .0300 .0... 

 ...0. .032. ...0. 03.7. ...0. 0333. ...0. 07.3. الدرجة الكلية

السابق أن معامالت اترتباط بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط  (35يتضح من الجدول )
بالنسبة (، .453.، ..45.، 4516.، 6..4.النفسية وأساليب المعاملة الوالدية كانت على ال كل التالي)

للدرجة الكلية كما بلغت معامالت اترتباط بين استراتيجية حل الم كالت وأساليب المعاملة الوالدية 
( أما بالنسبة لمعامالت اترتباط بين استراتيجية المساندد اتجتماعية 45.6.، ...4.، .4.2.، 1..4.)

(، وبلغت معامالت اترتباط بين 4598.، .452.، 45.6.، ..45.وأساليب المعاملة الوالدية فقد بلغت )
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(، وبالنسبة 4699.، .451.، 4.21.، 4.36.استراتيجية التفكير اإليجابي وأساليب المعاملة الوالدية )
اتنفعاتت وعالقتها مع أساليب المعاملة الوالدية فقد بلغت معامالت اترتباط  تستراتيجية التركيز على

عامالت اترتباط بين استراتيجية اإلنكار وأساليب المعاملة ( أما م45.1.، .456.، ..45.، 4526.)
(، وبلغت معامالت اترتباط بين استراتيجية ..45.، 4556.، ..46.، 4516.الوالدية فقد بلغت )

 معامالت بلغت كما (4525.، .455.، 4512.، 4558.السلبية وأساليب المعاملة الوالدية ) المواجهة
، 4522.، 4.16.، ...4.الوالدية ) المعاملة وأساليب اإليجابية المواجهة استراتيجية بين اترتباط
وهذا يدل على  ،(4.2.عند مستو  دتلة ) وهي معامالت ارتباط جيدد نسبيًا، كما أنها دالة (.4588.

الضغوط النفسية وأساليب  استراتيجيات التعامل معوجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة احصا يًا بين 
عالقة  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود وبذلك نرفض الفرضية الصفرية، ،ة الوالديةالمعامل

 موجبة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لد  أفراد عينة البح .

األولى التي  وتفسر الباح ة هذه النتيجة على أن المعاملة الوالدية من المعامالت اتجتماعية
، وتتسم عالقته بها بأنها من العالقات المبا رد، وأنها من أك ر بداية حياتهيتواصل معها الفرد منذ 

ولذا فمن األساليب المختلفة ، (Bootzin.et al,1998,571)المؤسسات تأ يرًا وأبقاها أ رًا في حياد الفرد، 
ن مع أبنا هم سواء كانت إيجابية أم سلبية تؤ ر وب كل مبا ر على الطرق المختلفة التي االتي يتبعها الوالد

تساعد يجابية اإلمعاملة الوالدين أساليب ف التي يتعرضون لها، ها اليافعين مع الضغوط النفسيةبيتعامل 
ن أإضافة إلى  ،اليافعين على استخدام استراتيجيات تكيفية للتعامل مع الضغوط النفسية، والعكس صحيح

 ساليب الوالدين.أأساليب السلوك ب كل عام ممكن ان يتم اكتسابها بعدد طرق منها محاكاد 

ونتبين من النتا ج ان معامل اترتباط بين كل من استراتيجية التخطيط لحل الم كالت واستراتيجية 
التسلط بل  درجة مرتفعة وهذا يدل على أن اليافعين تزداد لديهم –يجابية وأسلوب الديمقراطية المواجهة اإل

القدرد على التعامل مع م كالتهم بطرق تعتمد على التخطيط لحل الم كالت وبطريقة مواجهة فعالة 
وبناءد كلما زاد المجال لهم للتعبير عن آرا هم وم اعرهم ، وكلما زادت المحبة واتحترام الذي يوفرها 

راطية حي  يعد هذا األسلوب من أك ر األساليب نجاحًا في معاملة األبناء، حي  يتميز اسلوب الديمق
مع السلطة الخيرد المبنية على قوانين بدرجة عالية من التكيف بين األهل واألبناء وتبادل الحب واتحترام 

ما تبين النتا ج (، ك.26، 2..1وقواعد يعرفها اتبن وينفذها وفق قدراته في كل مرحلة عمرية ) مرهج، 
 ان معامل اترتباط بين استراتيجية المساندد اتجتماعية وأسلوب التقبل بل  درجة مرتفعة وهنا ير  برستون

وهو ضروري لكي ي عر الفرد بالطمأنينة وهو أمر حاسم في نمو  اإلنسانيةأن التقبل من أهم الحاجات 
، 1..1ونظرتهم اتيجابية للحياد ) سالمة،  نفسهمأل خصية اتبناء وأدا هم الوظيفي وتقديرهم اتيجابي 

وب اتستقالل بل  (، وتبين النتا ج أيضًا أن معامل اترتباط بين استراتيجية التفكير اتيجابي وأسل18
درجة مرتفعة وهذا يدل على ان  مفهوم اتستقاللية يتحدد ضمن مجاتت العالقات األسرية ، فقد 
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ناء فيها على اتستقاللية واتعتماد على بسرية التي يجري تدريب األ ة األأوضحت دراسات ك يرد أن التن 
بداعية وقدرد أفضل في التعامل  النفس من  أنها ان تنمي لديهم تفكيرًا ايجابيًا وتنمي مجاتت معرفية وا 

من  كما بينت النتا ج أن هناك عالقة ارتباطية مرتفعة بين كل (،1.8، 6..1أبو عطية، مع الم كالت )
 –السلبية( وأسلوب الحماية  المواجهة واستراتيجيةاستراتيجية اتنكار واستراتيجية التركيز على اتنفعاتت 

منطقية فكلما زادت المعاملة الوالدية التي تتسم بالحماية واتهمال كلما زادت  النتيجةهذه اتهمال، 
هم مع الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها، اتستراتيجيات غير التكيفية التي يتبعها اليافعين في تعامل

بحبهم له وانتما هم اليه  اإلحساسحي  أن هذا األسلوب يفقد اتبن اتحساس بمكانته في األسرد ويفقده 
ويترتب على هذا األسلوب  خصية طلقة ومترددد تتخبط في سلوكها بال قواعد واضحة فالفرد في هذا 

 ( .2، 2999الداهري، ويكون سلبيا في تعامله مع م كالته ) يصاحبه ال عور بعدم األمن األسلوب 

بالدفء  أبنا هميمكننا ان نستنتج من النتا ج السابقة انه كلما اتسمت أساليب الوالدين بتعاملهم مع 
والتقبل والديمقراطية كلما ساهم ذلك في اتباع استراتيجيات تكيفية تتسم باإليجابية والقدرد على مواجهة 

اية كلما ا ر ذلك ب كل والحم واإلهمالالعكس صحيح كلما اتسمت هذه اتساليب والتسلط الضغوط و 
 الطرق التي يتعامل من خاللها اليافع مع الضغوط المختلفة التي يتعرض لها.سلبي على 

 :ومناقشتها وتفسيرها الثالثةالفرضية 
استراتيجيات  فيحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث إل توجد فروق ذات دللة 

 .إناث(–التعامل مع الضغوط النفسية حسب متغير الجنس )ذكور 

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم اختبار الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات 
ختبار )ت( ستودنت للعينات اإلنا  على مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية عن طريق ا

 المستقلة للفروق بين المتوسطات، وكانت النتا ج كما هو مبين في الجدول اآلتي:
 نتائج اختبار)ت( ستودنت بين متوسط درجات الذكور واإلناث في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية. (27جدول )

استراتيجيات التعامل 
 مع الضغوط النفسية

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 القرار

استراتيجية التخطيط 
 لحل الم كالت

 ..49. .246. 151 الذكور
.4.62 533 .4.63 

 غير

 8..84 24.5. 3.3 اتنا  دال

 المساندد اتجتماعية
 54866 3.425 151 الذكور

غير  4236. 533 .24.9
 54823 33433 3.3 اإلنا  دال
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استراتيجيات التعامل 
المتوسط  العدد الجنس مع الضغوط النفسية

 الحسابي
النحراف 
درجة  قيمة )ت( المعياري

 الحرية

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 القرار

 التفكير اتيجابي
 4.95. 28461 151 الذكور

غير  4611. 533 ..45.
 .431. .2843 3.3 اتنا  دال

التركيز على 
 اتنفعاتت

 .5412 ..3.4 151 الذكور
غير  4.6. 533 5..14

 .5455 35456 3.3 اتنا  دال

 اتنكار
 64.56 29439 1.1 الذكور

 دال 4.12. 533 14323
 ..46. .2846 3.3 اتنا 

 المواجهة السلبية
 .6413 .3141 151 الذكور

غير  .412. 533 .2416
 64555 .3243 3.3 اتنا  دال

 ة السلبيةاليافع
 .4.9. .1343 151 الذكور

غير  466. 533 .2491
 8..4. .1145 3.3 اتنا  دال

 الدرجة الكلية
 .1345 1.5489 151 الذكور

 دال ...4. 533 14369
 164562 .1.141 3.3 اإلنا 

تيجيات التعامل مع ابالنسبة الى استر  ( المحسوبةت)السابق أن قيمة  (.3يتبين من الجدول )
وبالتالي توجد  (،4.2.)مستو  دتلة  (، وهي دالة احصا يًا عند14369) الضغوط النفسية ككل بلغت

الضغوط النفسية لصالح الذكور  استراتيجيات التعامل معبين الذكور واإلنا  في  دالة إحصا ياً فروق 
الفروق اإلحصا ية تعود ب كل أساسي للفروق في بعد اتنكار حي  بلغت  ويتبين من الجدول أيضًا أن

 5..14بة ومعدل التركيز على اتنفعال من حي  بلغت قيمة ت المحسو  ،(14323قيمة )ت( المحسوبة )
 وال كل البياني اآلتي يوضح ذلك 
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 ( متوسط درجات الذكور واإلناث في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية3) شكل

وتعيد الباح ة وجود فروق في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية بين الذكور واإلنا  لصالح 
وتتحدد في السياق اتجتماعي الذي يحيا فيه الفرد، الضغوط وأساليب مواجهتها تحد  الذكور إلى أن 

حي  وحسب وجهة نظر موراي ان  ،ولذلك فاألحدا  والظروف البي ية يمكن أن تكون مصدرًا للضغوط
هناك عالقة بين الحاجة والضغوط وعليه فكلما زادت الضغوط النفسية كلما زادت حاجة الفرد الى البح  

" إت أنه ليس من الضروري أن تكون هذه اتستراتيجيات هي ،الضغوطعن استراتجيات للتعامل مع هذه 
استراتيجيات إيجابية فكما نالحظ من خالل النتا ج أعاله فمن الفروق تعود ب كل أساسي للفروق في 

ين الذكور يبدون عدم اهتمام بالم كالت اليافعاستراتيجية اإلنكار لصالح الذكور، حي  يالحظ عادد أن 
التي يتعرضون لها، مما يساهم في خفضهم لتضخيم الم كالت وقد يرتبط ذلك ب كل او بآخر بصفات 

 الرجولة التي تفترض النظر للم كالت باستخفاف. 

، وتختلف مع (Anda, 1997)ودراسة  (،1..1) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة عبدا  
 التي بينت أظهرت وجود فروق بين الذكور واإلنا  لصالح اتنا . ،(King, 1991)دراسة 

 :ومناقشتها وتفسيرها الرابعةالفرضية 
استراتيجيات  فيل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسط درجات افراد عينة البحث 

 أدبي(. -علمي)الى متغير التخصص الدراسي التعامل مع الضغوط النفسية استناداا 

للتحقق من صحة الفرضية تم اختبار الفروق بين متوسط الدرجات على مقياس استراتيجيات 
ت( ستودنت للعينات المستقلة للفروق بين المتوسطات، )التعامل مع الضغوط النفسية عن طريق اختبار 

 ( كاآلتي:38)وكانت النتا ج كما هو موضح في الجدول 
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 ستودنت في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقاا لمتغير التخصص الدراسي.نتائج اختبار)ت(  (20جدول )

استراتيجيات 
التعامل مع 

 الضغوط النفسية
المتوسط  العدد التخصص

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 قيمة

 ت
درجة 
 الحرية

القيمة 
 sigالحتمالية

 القرار

التخطيط لحل 
 الم كالت

 .481. 2456. 131 العلمي
غير  4.52. .6. 248.6

 84265 .41.. 112 األدبي دالة

السعي نحو 
المساندد 
 اتجتماعية

 541.2 364.3 131 العلمي
 دالة ...4. .6. .4.8.

 4351. 31425 112 األدبي

إعادد التفكير 
 اتيجابي

 34866 .2942 131 العلمي
 دالة 3..4. .6. .1499

 .428. ..284 112 األدبي

التركيز على 
 اتنفعاتت

 42.5. 35485 131 العلمي
غير  4599. .6. .438.

 6..54 35451 112 األدبي دالة

 اتنكار
 ...4. ..284 131 العلمي

غير  2..4. .6. 4.11.
 349.9 ..284 112 األدبي دالة

المواجهة 
 اتيجابية

 64185 32469 131 العلمي
غير  4312. .6. 4993.

 ..642 .3242 112 األدبي دالة

 المواجهة السلبية
 34999 11485 131 العلمي

غير  4962. .6. 4.52.
 4.33. ..114 112 اتدبي دالة

 الدرجة الكلية
 .1.4.1 ..1.64 131 العلمي

 دالة 5..4. .6. 2..14
 164.98 299418 112 األدبي

الضغوط النفسية تستراتيجيات التعامل مع ت( المحسوبة )( السابق أن قيم 38)يتضح من الجدول 
تقول  رية التيفالفرضية الص نرفض (، وبذلك4.6.)(، وهي دالة عند مستو  دتلة 2..14)ككل بلغت 

دبي بالنسبة بعدم وجود فروق دالة احصا يًا بين طالب التخصص العلمي وطالب التخصص األ
وبالتالي توجد فروق بين طالب وتقبل الفرضية البديلة تستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية 

( بالنسبة 248.6، كما بلغت قيمة )ت( )التخصص العلمي وطالب التخصص األدبي لصالح العلمي
( .4.8.)( ت)(، كما بلغت قيمة 4.6.)وهي غير دالة عند مستو  تستراتيجية التخطيط لحل الم كالت
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 ،لصالح العلمي (4.6.وهي دالة عند مستو  دتلة ) تستراتيجية السعي نحو المساندد اتجتماعيةبالنسبة 
وهي دالة عند مستو  دتلة  يجابياستراتيجية إعادد التفكير اإلبالنسبة الى  (.1499) كما بلغت قيمة )ت(

وهي  راتيجية التركيز على اتنفعاتتتست( بالنسبة 43.8.))ت(  قيمة، كما بلغت لصالح العلمي (4.6.)
و  (4.11.) فقد بلغت قيمة )ت( نكاراستراتيجية اإل(، أما بالنسبة الى 4.6.)غير دالة عند مستو  دتلة 

( بالنسبة تستراتيجية المواجهة 4993.) ، كما بلغت قيمة )ت((4.6.دالة عند مستو  الدتلة )هي غير 
(، أما قيمة )ت( المحسوبة تستراتيجية المواجهة 4.6.اإليجابية وهي غير دالة عند مستو  دتلة )

 .(4.6.)( وهي غير دالة عند مستو  دتلة 4.52.السلبية فقد بلغت )
 الفروق في استراتيجيات حل الم كالت )إعادد التفكير اإليجابي و طلب المساندد وتعيد الباح ة

في ميله نحو  دوراً  يلعب تخصص الطالب العلمي إلى أنلصالح طالب الفرع العلمي  (اتجتماعية
حله  أعلى التحليل والتفسير والبح  عن حلول على مبد معالجة الم كالت بطريقة منطقية معتمداً 

وبالمقابل فمن طلبه للمساندد قد يتعلق بمدراكه لألسرد على ، لنظرية باستخدام المنطق الرياضيللم كالت ا
، والجدير بالذكر أن الباح ة لم ى لطلب المساندد من مصادر مختلفةللضغط النفسي فيسع انها مصدراً 

 أدبي( لد  الطلبة.و تتمكن من الحصول على دراسات سابقة تتعلق بالتخصص )علمي 

 :ومناقشتها وتفسيرها الخامسةالفرضية 
ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في استراتيجيات 

 .الصف الدراسيالتعامل مع الضغوط النفسية استناداا الى متغير 

عن طريق اختبار تحليل  الصف الدراسيللتحقق من صحة هذه الفرضية تم اختبار الفروق لمتغير 
 ( اآلتي:39)التباين األحادي للفروق بين المتوسطات وكالنت النتا ج كما تظهر في الجدول 

 الصف الدراسينتائج تحليل التباين الحادي في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقاا لمتغير  (.2جدول )
استراتيجيات التعامل 
المتوسط  العدد الدراسيالصف  مع الضغوط النفسية

 الحسابي
النحراف 
مستوى  قيمة ف المعياري

 sigالدللة
 القرار

إستراتيجية التخطيط 
 لحل الم كالت

 4855. 2498. 283 اتول ال انوي
 .481. ..24. 1.8 ال اني ال انوي دالة 4.25. 4286.

 84296 394.9 ..2 ال ال  ال انوي

السعي نحو  استراتيجية
 المساندد اتجتماعية

 .5466 334.9 283 األول ال انوي
 543.5 3.4.1 1.8 ال اني ال انوي دالة ...4. .9468

 4.82. .3248 ..2 ال ال  ال انوي
استراتيجية إعادد 

 التفكير
 4653. .2.49 283 األول ال انوي

 دالة 4.39. 341.3
 8..4. 28485 1.8 ال اني ال انوي
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استراتيجيات التعامل 
المتوسط  العدد الدراسيالصف  مع الضغوط النفسية

 الحسابي
النحراف 
مستوى  قيمة ف المعياري

 sigالدللة
 القرار

 .3499 .2842 ..2 ال انوي ال ال 

استراتيجية التركيز على 
 اتنفعاتت

 542.9 3.49 283 األول ال انوي
 ..548 .3549 1.8 ال اني ال انوي غير دالة 4.92. ...14

 54159 354.9 ..2 ال ال  ال انوي

 استراتيجية اتنكار
 64855 29453 283 األول ال انوي

 5..4. 28453 1.8 ال اني ال انوي دالة 4.33. .34.2
 ..348 ..284 ..2 ال ال  ال انوي

استراتيجية المواجهة 
 السلبية

 64882 33432 283 األول ال انوي
 .6421 ..324 1.8 ال اني ال انوي دالة ...4. ..2.45

 643.5 ..3.4 ..2 ال ال  ال انوي

استراتيجية المواجهة 
 اإليجابية

 4699. 134.3 283 ال انوياألول 
 34856 .1148 1.8 ال اني ال انوي غير دالة .429. .2455

 .4.1. .1145 ..2 ال ال  ال انوي

 الدرجة الكلية
 .1342 4.8..1 283 األول ال انوي

 1346.8 1.6438 1.8 ال اني ال انوي دالة ...4. 4936.
 154.18 .28942 ..2 ال ال  ال انوي

( أن قيمة )ف( بالنسبة تستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقًا 39) يتبين من الجدول
(، حي  كانت 4.6.( وهي دالة إحصا يًا عند مستو  دتلة )4963.ككل بلغت ) الصف الدراسيلمتغير 

وبالتالي  ونقبل الفرضية البديلة (، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية،4.6.( } )...4.قيمة مستو  الدتلة )
كما  ،الصف الدراسيالتعامل مع الضغوط النفسية وفقًا لمتغير  تتوجد فروق في الدرجة الكلية تستراتيجيا

( وهي دالة 4286.يتبين من الجدول أن قيمة )ف( بالنسبة الى استراتيجية التخطيط لحل الم كالت بلغت)
كما أظهرت ،(4.6.( } من )4.25.  كانت قيمة مستو  الدتلة )(،حي4.6.إحصا يًا عند مستو  دتلة )

( وهي دالة .9468)النتا ج ان قيمة )ف( بالنسبة الى استراتيجية السعي نحو المساندد اتجتماعية بلغت
 (.4.6.( } من )..4.(، حي  كانت قيمة مستو  الدتلة)4.6.إحصا يًا عند مستو  دتلة )

(، 341.3ف( بالنسبة الى استراتيجية إعادد التفكير بلغت))أن قيمة  كما يتبين من الجدول السابق
كما تبين ،(4.6.)( } 4.39.(، حي  كانت قيمة الدتلة )4.6.)وهي دالة إحصا يًا عند مستو  دتلة 

غير دالة  (، وهي.4.2...14)أيضا أن قيمة )ف( بالنسبة الى استراتيجية التركيز على اتنفعاتت بلغت 
(، وتبين أيضًا أن 4.6.({ )4.92.حي  بلغت القيمة اتحتمالية ) (،4.6.عند مستو  دتلة )إحصا يًا 
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(، 4.6.( وهي دالة إحصا يًا عند مستو  دتلة ).34.2)قيمة )ف( بالنسبة الى استراتيجية اتنكار بلغت 
جية المواجهة ف( بالنسبة الى استراتي)وبلغت قيمة ،(4.6.( })4.33.)حي  كانت قيمة مستو  الدتلة 

حي  كانت قيمة مستو   ،(4.6.(، وهي دالة إحصا يًا عند مستو  دتلة )..1.45السلبية بلغت)
ف( بالنسبة استراتيجية المواجهة اتيجابية بلغت )وأظهرت النتا ج أيضًا أن قيمة ،(4.6.(})..4.الدتلة)

قيمة مستو  الدتلة  (، حي  كانت4.6.( وهي غير دالة إحصا يًا عند مستو  دتلة ).2455)
.429.}(.4.6.) 

الصف من أجل تعرف مقدار الفروق في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقًا لمتغير 
 المتعددد. البعدية تم استخدام اختبار  يفيه للمقارنات الدراسي
( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة للفروق في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقا لمتغير .3جدول)

 .الصف الدراسي

استراتيجيات 
التعامل مع 
الضغوط 
 النفسية

 الصف الدراسي

 الثالث الثانوي الثاني الثانوي العاشر

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

استراتيجية 
التخطيط لحل 
 الم كالت

 .4.3. *14295 4933. 4181. - - األول ال انوي

 6..4. *.2492 - - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

 اعادد التفكير

 4851. 41.1. .4.6. 4968. - - األول ال انوي

 4121. 4.25. - - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

المواجهة 
 السلبية

 ...4. *14525 4.21. *246.6 - - األول ال انوي

 .421. 2..24  - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

 الدرجة الكلية

 2..4. *.9488 4638. 14963 - - األول ال انوي

 9..4. *.418. - - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

 (.4.6.* دال إحصا يًا عند مستو  دتلة )
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( أن الفرق الدال احصا يًا بالنسبة إلى استراتيجيات التعامل مع الضغوط ..) يتبين من الجدول
وتفسر الباح ة هذه النتيجة  ال انوي،ول ال انوي وال ال  ال انوي لصالح اتول األ بين النفسية ب كل عام

يحاولون  سنة (.2-26)( وتتراوح اعمارهم بين األول ال انوي وال اني ال انويين األصغر سنا )اليافع بان
ا بات ذواتهم من خالل ا بات قدرتهم على التعامل مع الم كالت ب كل عام والتي تعتبر استراتيجيات 

لها، وقد تبدو الضغوط الدراسية لد  هذه الف ة أقل تأ يرًا من قبلهم التعامل مع الضغوط النفسية أحد أ كا
في مقابل طالب الصف ال ال  ال انوي التي تزداد الضغوط الدراسية لديهم مما قد يزيد من  دد الضغط 
النفسي وبالتالي يزيد من م اعر العجز أو اإلحباط التي تؤ ر في قدرتهم على البح  عن استراتيجيات 

وبين ال اني ال انوي وال ال  ال انوي لصالح ال اني ال انوي، كما تبين مع الضغوط النفسية،  لتعاملاجحة لن
وجود فرق دال إحصا يًا بالنسبة الى استراتيجية التخطيط لحل الم كالت بين األول ال انوي وال ال  

 ل ال  ال انوي.ال انوي لصالح اتول ال انوي وبين ال اني ال انوي وال ال  ال انوي لصالح ا

كما تبين وجود فرق دال احصا يًا في أسلوب المواجهة السلبية بين األول ال انوي وال ال  ال انوي 
 ول ال انوي وال اني ال انوي لصالح اتول ال انوي.وبين األ ،لصالح ال ال  ال انوي

 الصف الدراسيلمقارنات المتعددة للفروق في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقا لمتغير ا( 31جدول)

 الصف الدراسي 
 الثالث الثانوي الثاني الثانوي العاشر

 فرق المتوسطين فرق المتوسطين فرق المتوسطين

السعي نحو المساندة 
 الجتماعية

 *10.12 .0.2. - األول الثانوي

 *.3003 - - الثانويالثاني 

 -  - الثالث الثانوي

 النكار

 101.3 3..0. - األول الثانوي

 01.3. - - الثاني الثانوي

  - - الثالث الثانوي

( وجود فرق دال احصا يًا في أسلوب المساندد اتجتماعية بين اتول ال انوي 2.) يتبين من الجدول
قد  ،وكذلك بين ال اني ال انوي وال ال  ال انوي لصالح ال اني ال انويوال ال  ال انوي لصالح اتول ال انوي، 

ين خاصة األصغر سنًا خاصة إذا استطعنا معرفة اليافعيفسر هذه النتيجة التماهي بجماعة األقران لد  
 مصادر الدعم والمساندد اتجتماعية المؤ رد لد  هذه الف ة. 
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 :ومناقشتها وتفسيرها السادسةالفرضية 

ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على أبعاد مقياس 
 .الصف الدراسيأساليب المعاملة الوالدية استناداا الى متغير 

أساليب المعاملة للتحقق من صحة الفرضية تم اختبار الفروق بين متوسط الدرجات على مقياس 
عن طريق اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات كما  الصف الدراسيوفقًا لمتغير  الوالدية

 ( كاآلتي:1.)يظهر في الجدول 
 الصف الدراسينتائج تحليل التباين الحادي في أساليب المعاملة الوالدية وفقا لمتغير  (33)جدول 

أساليب المعاملة 
المتوسط  العدد الصف الدراسي الوالدية

 الحسابي
النحراف 
مستوى  قيمة ف المعياري

 sigالدللة
 القرار

 -اتستقالل
 التقييد

 .4.8. 394.6 283 األول ال انوي

 54681 35483 1.8 ال اني ال انوي دالة ...4. 4899..

 .5433 1455. ..2 ال ال  ال انوي

 –الدمقراطية 
 التسلط

 5426 39453 283 األول ال انوي

 54286 384.1 1.8 ال انويال اني  دالة 5..4. ..642

 54.23 39468 ..2 ال ال  ال انوي

 الحماية اتهمال

 54312 415.. 283 األول ال انوي

 64.65 .41.. 1.8 ال اني ال انوي دالة ...4. 1.45.9

 54351 354.8 ..2 ال ال  ال انوي

 الرفض -التقبل

 649.2 412.. 283 األول ال انوي

 64.16 38481 1.8 ال اني ال انوي دالة 1..4. .5416

 .5411 384.3 ..2 ال ال  ال انوي

التقييد وفقا لمتغير تغير -أن قيمة )ف( بالنسبة الى أسلوب اتستقالل (1.يتبين من الجدول)
( 1.45.9و) ،التسلط-( بالنسبة الى أسلوب الديمقراطية..642(، و)4899..)بلغت الصف الدراسي

الرفض وهي دالة إحصا يًا -( بالنسبة الى أسلوب التقبل.5416اتهمال، و) -بالنسبة الى أسلوب الحماية
(، بالنسبة لألسلوب اتول، 4.6.( } )...4.(، حي  كانت قيمة مستو  الدتلة)4.6.عند مستو  دتلة )

( بالنسبة الى اتسلوب ال ال ، .0..( } )...4.)( بالنسبة الى اتسلوب ال اني، و4.6.( } )5..4.)و
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وبالتالي توجد فروق  ( بالنسبة الى اتسلوب الرابع وبذلك نرفض الفرضية الصفرية،4.6.( } )1..4.و)
ذات دتلة احصا ية بين متوسط درجات أفراد عينة البح  على أبعاد مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

 .الصف الدراسياستنادًا الى متغير 
 الصف الدراسي( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة للفروق في أساليب المعاملة الوالدية وفقا لمتغير 32جدول)

أساليب 
المعاملة 
 الوالدية

 الصف الدراسي
 الثالث الثانوي الثاني الثانوي العاشر

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

فرق 
 المتوسطين

القيمة 
 الحتمالية

 -اتستقالل
 التقييد

 ...4. 34521 1..4. *14126 - - األول ال انوي

 ...4. 64815 - - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

الديمقراطية 
 التسلط –

 .4.99. 4.63. 4.16. *24525 - - األول ال انوي

 4.36. *24615 - - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

الحماية 
 اتهمال

 ...4. *34.91 ...24 4.25. - - األول ال انوي

 ...4. *...34  - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال ال  ال انوي

 -التقبل
 الرفض

 3..4. *142.9 .4.6. .2438 - - األول ال انوي

 4381. 4.96.  - - - ال اني ال انوي

 - - - - - - ال انويال ال  

 التقييد بين اتول ال انوي-حصا يًا بالنسبة ألسلوب اتستقاللإ( وجود فرق دال 3.يتبين من الجدول )
التي يعلن  اليافعوتفسر الباح ة هذه النتيجة بأن مقاومة األهل تستقاللية  ،ول ال انويلصالح األ وال اني ال انوي

  في ذلك. دوراً عنها من خالل سلوكه المتمرد ب كل عام في هذه المرحلة الدراسية قد تلعب 

التسلط بين األول ال انوي  -حصا يًا بالنسبة الى أسلوب الديمقراطية إكما تبين وجود فرق دال 
وي لصالح ال ال  ال انوي، وال اني ال انوي لصالح األول ال انوي، وكذلك بين ال اني ال انوي وال ال  ال ان

ول ال انوي الذي يتميز بال غب والتمرد مقابل صورد ويمكن تفسير هذه النتا ج بناء على سلوك طالب األ
-حصا يًا في أسلوب الحمايةإاتلتزام والجدية المفترضة من قبل ال ال  ال انوي، وتبين وجود فرق دال 
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وتؤكد مالحظات العديد من المدرسين وأهالي  ،ول ال انويول وال ال  ال انوي لصالح األاتهمال بين األ
الطالب في المدارس أن اليافعين في هذه المرحلة الدراسية الجديدد يظهرون سلوكًا متمردًا بهدف إ بات 
الذات والتعبير عن اتستقاللية إذا تحظنا في المقابل مقاومة األهل تستقاللية اليافع المبكرد والمبالغة في 

  األسر السورية في هذه الظروف فمن ذلك من  أنه أن يعطينا مؤ رات هامة تؤيد أسلوب الحماية لد
ال اني ال انوي وال ال  ال انوي لصالح ال اني  وكذلك تبين وجود فرق بين قبول هذه النتيجة وتفسيرها،

ال انوي بين اتول ال انوي وال ال   الرفض-ال انوي، كما تبين وجود فرق دال احصا يًا في أسلوب التقبل
، والجدير بالذكر أن الباح ة لم تتمكن من الحصول على دراسات سابقة تتعلق لصالح اتول ال انوي

 .بمتغير الصف الدراسي فيما يتعلق بأساليب المعاملة الوالدية

 :ومناقشتها وتفسيرها السابعةالفرضية 
المعاملة أساليب في ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث 

 .إناث(–حسب متغير الجنس )ذكور  الوالدية

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم اختبار الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات 
عن طريق اختبار )ت( ستودنت للعينات المستقلة للفروق  أساليب المعاملة الوالديةاإلنا  على مقياس 

 ( كاآلتي:..)بين المتوسطات، وكانت النتا ج كما هو موضح في الجدول 
 .( جدول نتائج اختبار)ت( ستودنت بين متوسط درجات الذكور والناث في أساليب المعاملة الوالدية33الجدول )

أساليب المعاملة 
 العدد الجنس الوالدية

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 قيمة )ت( المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 القرار

 -اسلوب اتستقالل
 التقييد

 491. 38469 151 الذكور
 غير دال 4262. 533 -.2439

 549.1 394.2 3.3 اإلنا 

 التسلط -الديمقراطية
 ..543 .3849 151 الذكور

 غير دال 4835. 533 ..41.
 541.9 .3848 3.3 اإلنا 

 همالاإل -الحماية
 54261 39488 151 الذكور

 دال 8..4. 533 24986
 ..543 38488 3.3 نا اإل

 الرفض -التقبل
 64928 39413 151 الذكور

 غير دال 4.35. 533 4.9.
 .54.1 38486 3.3 نا اإل
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 (.2439التقييد بلغت ) -المحسوبة لبعد اتستقالل (السابق أن قيم )ت (..يتبين من الجدول )
وهي غير دالة احصا يًا عند الرفض  –( لبعد التقبل 4.9.)التسلط، و –( لبعد الديمقراطية ..41.)و

ا بين الذكور وبذلك ت توجد فروق دالة احصا يً  ،وبذلك نقبل الفرضية الصفرية (4.6.مستو  دتلة )
التسلط وبعد  –وكذلك بالنسبة من جز يًا عن بعد الديمقراطية  التقييد. -اتستقاللواإلنا  في أسلوب 

 الرفض. –التقبل 

( وهي دالة 24986بلغت )فقد همال اإل –لبعد الحماية  بالنسبة ت( المحسوبة)قيمة ل أما بالنسبة
وبذلك جز يًا ونقبل الفرضية البديلة (، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية 4.6.)احصا يًا عند مستو  دتلة 

 لصالح الذكور.همال اإل -في أسلوب الحماية واإلنا يوجد فروق بين الذكور 

وتفسر الباح ة عدم وجود فروق بين اإلنا  والذكور في أسلوبي اتستقالل والديمقراطية إلى أنه 
م التمييز بين الذكور واإلنا  بات من المالحظ ان األهالي ضمن المجتمع السوري بدأوا بتبني فكرد عد

وفقًا ترتفاع نسب التعليم والعمل بين الفتيات ضمن المجتمع وهي أحد المؤ رات الهامة التي تدل على 
عدم التمييز القا م على أساس الجنس، كما أن متطلبات الحياد العصرية التي تتطلب تحمل المسؤولية 

لها ل في  تى مجاتت الحياد، والدور الذي تقوم به وسا ل والتقدم ا ،أمام اإلنا  والذكور على حد سواء
ن كانت تسير ببطء، ويمكننا كما  اإلعالم جعل ظاهرد التفرقة والتمييز في المعاملة الوالدية تنخفض وا 

ا والوالدين تفسير عدم وجود فروق بين الذكور واإلنا  في أسلوب الديمقراطية بأن المجتمع عمومً 
إدراكًا أن األسلوب التربوي القا م على الديمقراطية بين الوالدين واألبناء يعتبر من أصبحوا أك ر  خصوصاً 

سواء كان ذكرًا أم أن ى أن  لالبنالسبل األساسية إلقامة عالقات أسرية صحيحة متماسكة، مما يسمح 
التخلص من التبعية يكون طرفًا فاعاًل فيها مما يمكنه من النمو والنضج والتفتح وتنمية قدراته اتستقاللية و 

 لألسرد واتعتماد على الذات وتعزيز ال قة بالنفس.

لكن ما يستحق التوقف عنده هو وجود فروق دالة احصا يًا بين الذكور واإلنا  في أسلوب الحماية 
النتيجة إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع السوري فرضت  ويمكن تفسير هذهلصالح الذكور، 

دين طرقًا مختلفة في التعامل مع أبنا هم وخاصة األبناء الذكور، فالذكور لم يعتادوا سابقًا على على الوال
اتلتزام بقواعد الحماية م ل البقاء لفترات طويلة داخل المنزل، والتخفيض من الن اطات اتجتماعية 

زاد من فرص  روط  والخروج في أي وقت يريدون فارتفاع مستو  الحذر والقلق ربما من قبل الوالدين
بارتفاع نسبة الضغوط الممارسة عليهم من  اليافعينالذكور وبالتالي زاد من  عور  اليافعينالحماية على 

نتيجة السؤال األول الذي بين أن الضغوط األسرية هي  قبل اتسرد كما تؤكد نتيجة هذه الفرضية على
وهذا من  أنه ان يفسر وجود فروق في أسلوب الحماية لصالح األبناء  ،السا دد لد  أفراد عينة البح 

 الذكور.
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 :ومناقشتها وتفسيرها الثامنةالفرضية 
حصائية بين متوسط درجات افراد عينة البحث في أساليب المعاملة الوالدية إل توجد فروق ذات دللة 

 أدبي(. -علمي)استنادا الى متغير التخصص الدراسي

أساليب حة هذه الفرضية تم اختبار الفروق بين متوسط الدرجات على مقياس للتحقق من ص
 ت( ستودنت كاآلتي:)وفقًا لمتغير التخصص عن طريق اختبار  المعاملة الوالدية

ساليب المعاملة الوالدية استناداا الى أ( نتائج اختبار )ت( ستودنت بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في 33جدول )
 أدبي(. -علمي)التخصص الدراسيمتغير 

أساليب المعاملة 
المتوسط  العدد التخصص الوالدية

 الحسابي
النحراف 
 درجة الحرية قيمة)ت( المعياري

القيمة 
الحتمالية

sig 

 القرار

 التقييد-اتستقالل
 .5483 3.468 131 العلمي

 دالة ...4. .6. 4591.
 5..4. .45.. 112 األدبي

 -الديمقراطية 
 التسلط

 543.9 .3841 131 العلمي
غير  4.131. .6. .2429

 54322 38498 112 األدبي دالة

 اتهمال-الحماية
 54.82 39493 131 العلمي

 دالة ...4. .6. 34513
 541.5 3.483 112 األدبي

 الرفض-التقبل
 64812 .3848 131 العلمي

غير  .429. .6. 24193
 54.36 38426 112 األدبي دالة

التقييغغغغغغغغد( -ت( المحسغغغغغغغغوبة ألسغغغغغغغغلوب )اتسغغغغغغغغتقالل)( السغغغغغغغغابق أن قغغغغغغغغيم 6.يتضغغغغغغغغح مغغغغغغغغن الجغغغغغغغغدول )
(، وبغذلك نغرفض الفرضغية الصغفرية وبالتغالي 4.6.)حصغا يًا عنغد مسغتو  دتلغة إ( وهغي دالغة 4591.بلغت)

كمغا بلغغت حصا يًا بين طغالب العلمغي واتدبغي وذلغك لصغالح طغالب التخصغص األدبغي، إتوجد فروق دالة 
الغغغرفض  –( بالنسغغبة ألسغغلوب التقبغغل 24193)التسغغغلط  - بالنسغغبة ألسغغلوب الديمقراطيغغة (.2429قغغيم )ت( )

(، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود فروق دالة 4.6.وهي غير دالة عند مستو  دتلة )
النفسية استنادا الى متغير التخصص احصا يًا في متوسط درجات افراد عينة البح  في مصادر الضغوط 

وهغغي دالغغة احصغغا يًا عنغغد  (34516اتهمغغال )-الحمايغغة الدراسغغي كمغغا بلغغغت قيمغغة )ت( بالنسغغبة الغغى أسغغلوب
وبالتغالي توجغغد فغغروق دالغغة  ونقبغل الفرضغغية البديلغغةوبغغذلك نغرفض الفرضغغية الصغغفرية  ،(4.6.مسغتو  دتلغغة )

 .العلمي األدبي لصالح احصا يًا بين طالب التخصص العلمي. والتخصص
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لصغالح طغالب التخصغص األدبغي إلغى كغون األسغغر  تعيغد الباح غة وجغود فغروق فغي أسغلوب اتسغغتقالل
 كمغغا تبغغدو هغغذه النتيجغغة متوافقغغة ،فغغي المجتمغغع السغغوري تضغغغط ب غغكل أكبغغر علغغى طغغالب التخصغغص العلمغغي

وتفسر كون اتسرد األك ر تقييدا وحمايًة ت كل مصدر ضغط بالنسبة لطالب الفرع العلمغي، مقارنغة بطالغب 
الفغغرع األدبغغي الغغذي يتميغغز اسغغلوب تن غغ ته األسغغرية بأسغغاليب اتسغغتقاللية واإلهمغغال ممغغا يخفغغض مغغن ادراكغغه 

اح غة لغم تغتمكن مغن الحصغول ، وت بغد مغن اإل غارد إلغى أن البألسرته على انها مصدر للضغط النفسي لديغه
 على دراسات سابقة متعلقة بمتغير التخصص لد  الطلبة.

 :المقترحات -ثالثاا 
 توصل إليها البح  يمكن تقديم المقترحات اآلتية:تم في ضوء النتا ج التي 

إبراز أهمية استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية في حياد األفراد بصفة عامة وحياد الطلبة  -
 اليافعينفة خاصة من خالل عقد ندوات مع المختصين في هذا المجال تهدف إلى توعية بص

ة وتزويدهم بالمعلومات اليافعبأساليب التغلب على الصعوبات التي تعترضهم خالل مرحلة 
 والخبرات التي تجعلهم أك ر قدرد على مواجهة الصعوبات والتكيف معها.

في مجال الدعم النفسي و اتجتماعي بهدف تقديم المزيد  التنسيق مع مؤسسات المجتمع العاملة -
 من برامج الدعم النفسي لمختلف ف ات المجتمع ومن ضمنها ف ة اليافعين.

تصميم دليل تدريبي حول استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية يتميز بالواقعية واتبتعاد عن  -
 .الجوانب النظرية

لليافعين الوالدية تركيز البرامج اتعالمية والتربوية على تعديل اتجاهات اآلباء في التن  ة  -
بمنحهم قدرًا أكبر من المحبة وتعديل أساليب المعاملة الوالدية لديهم لتتخذ صورًا  واليافعات

 حوارية أك ر من صور التعليمات واتوامر. 

ي تتعلق بالضغوط النفسية لد  اليافعين واتستراتيجيات إجراء المزيد من الدراسات والبحو  الت -
 التي يستخدمونها للتوافق مع هذه الضغوط.
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طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وأساليب  التعرف إلىيهدف البحث 
 (. 2102-2102المعاملة الوالدية لدى اليافعين في مدارس مدينة دمشق الرسمية في العام الدراسي )

( طالبة في 272( طالبًا و) 252وطالبة، منهم ) ( طالبًا 526وقد بلغ مجموع أفراد عينة البحث )  
 مدارس التعليم الثانوي الرسمية في مدينة دمشق.

 واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في استخالص نتائج هذا البحث معتمدة األدوات اآلتية: 

o .مقياس مصادر الضغوط النفسية من إعداد الباحثة 

o  الضغوط النفسية لدى اليافعين من إعداد الباحثة.مقياس استراتيجيات التعامل مع 

o  مقيااااس أسااااليب التنشااا ة اإسااارية مااان إعاااداد دالاااد الطحاااان وقامااات دنااادي بااا جرا  دراساااة ساااي ومترية
( وذلك نظرًا 2102باحثة ب جرا  دراسة سي ومترية أدرى للبحث في )ل(، وقامت ا2112للمقياس في )

 ورية في المجتمع السوري ضمن الظروف الحالية.للتغيرات التي طرأت على بينة االسرة الس

 سئلة التالية:وحاول البحث اإلجابة عن األ

 ما مصادر الضغوط النفسية  السا دة لدى اليافعين أفراد عينة البحث؟     -0

 ما استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  السا دة لدى اليافعين أفراد عينة البحث؟    -2

 ما أساليب المعاملة الوالدية السا دة لدى اإسر من برأي أفراد عينة البحث؟    -2
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 وسعى البحث التحقق من الفرضيات اآلتية:
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية ومصادر ال توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين  (0

 لدى اليافعين أفراد عينة البحث. الضغوط النفسية
أساليب المعاملة و استراتيجيات التعامل مع الضغوط ذات داللة احصا ية بين ال توجد عالقة  (2

 الوالدية لدى اليافعين أفراد عينة البحث.
ال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس  (2

 إناث(. –الضغوط النفسية حسب متغير الجنس )ذ ور التعامل مع  استراتيجيات
بعاد مقياس أال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات افراد عينة البحث على  (4

 أدبي(. -)علمي مصادر الضغوط النفسية استنادًا الى متغير التدصص الدراسي
بعاد مقياس أال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات افراد عينة البحث على  (6

 )سنوات الدراسة(.الى متغير التدصص  اً الضغوط النفسية استناد مصادر
ال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس أساليب  (5

 إناث(. –حسب متغير الجنس )ذ ور  المعاملة الوالدية
مقياس  أبعاد ال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات افراد عينة البحث على (7

 أدبي(. -استنادًا الى متغير التدصص الدراسي) علمي المعاملة الوالديةأساليب 
بعاد مقياس أال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات افراد عينة البحث على  (8

 )سنوات الدراسة(.الى متغير التدصص  استناداً  أساليب المعاملة الوالدية
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 توصل البحث إلى النتائج اآلتية:

 النفسية السا دة لدى اليافعين هي الضغوط اإسرية. إن الضغوط 

  أفراد عينة البحث.أ ثر االستراتيجيات السا دة لدى اليافعين  استراتيجية التدطيط لحل المش التإن 

 سر من وجهة نظر أفراد أ ثر أساليب التنش ة االسرية السا دة لدى اإ االهمال( -أسلوب) الحماية
 .عينة البحث

  مصادر الضغوط و استراتيجيات التعامل مع الضغوط بين  دالة إحصا ياً  موجبةارتباطيه  توجد عالقة
 عند أفراد عينة البحث.

  توجد عالقة موجبة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لدى
 أفراد عينة البحث.

  توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس استراتيجيات
 لصالح الذ ور.إناث( –التعامل مع الضغوط النفسية حسب متغير الجنس )ذ ور 

  استراتيجيات توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس
أدبي( في  ل من استراتيجية  -)علمي التدصص الدراسي حسب متغير النفسية التعامل مع الضغوط
 واستراتيجية التف ير االيجابي لصالح التدصص العلمي. -المساندة االجتماعية

  استراتيجيات توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس
 الدراسة. حسب متغير سنوات التعامل مع الضغوط

  أساليب توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات افراد عينة البحث على ابعاد مقياس
 اإلهمال لصالح الذ ور. -التنش ة اإسرية في أسلوب الحماية

  أساليب توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس
التقييد  -أدبي( في أسلوب االستقالل -)علمي ر التدصص الدراسيالمعاملة الوالدية حسب متغي

 لصالح االدبي.

  توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس أساليب المعاملة
 الوالدية حسب متغير سنوات الدراسة.



  

  

  

  
 
 

 املراجع باللغة العربية. –أواًل 

 املراجع باللغة األجنبية. –ثانيًا 
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 مراجع البحث
 المراجع باللغة العربية  –أواًل 

لذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية و المعتقدات التربوية والضغوط ا(. الكفاءة 5002)الشافعي. إبراهيم،  -
. المجلة التربوية. جامعة النفسية لدى المعلمين وطالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية

 (. 52)91الكويت، 

 دار الفكر. . القاهرة المعجم الوسيط.(. 9192أنيس وآخرون. ) ،إبراهيم -

(. عمليات تحمل الضغوط. وعالقتها بعدد من المتغيرات النفسية 9111) .ابراهيم، لطفي عبد الباسط -
 . 955- 12(، 2، )مجلة البحوث التربوية بجامعات قطرلدى المعلمين. 

دار المسيرة للنشر . عمان. (. سيكولوجية التنشئة االجتماعية9119أبو جادوا، صالح محمد علي. ) -
 والتوزيع والطباعة. 

دار المسيرة للنشر والتوزيع . عمان .مناهج البحث العلمي(. 5002آخرون. )أبو زينة، فريد كامل و  -
 والطباعة. 

أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها ببعض سمات (. 5002أبو عرام، أمل عالء الدين حسن. ) -
 معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين شمس. . القاهرة رسالة دكتوراه غير منشورة.. الشخصية

(. الرعاية الوالدية االنفعالية االجتماعية لدى الطلبة في المدارس الحكومية 5002أبو عطية، سهام. ) -
 . 522-591(، 9) 59، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربويةبمنطقة عمان الكبرى. 

أساليب مواجهة ضغوط البيئة المدرسية لدى طالب المرحلة (. 5009أبو مشايخ، محسن محمود. ) -
جامعة  .كلية التربية. غزة رسالة ماجستير غير منشورة.. ة في غزة. دراسة تحليلية عامليةاإلعدادي
 االزهر. 

 جامعة دمشق. . . دمشقعلم االجتماع التربوي(. 5005) .جالل، والسناد، األحمد، عدنان -

 دار االفاق الجديدة. . (. بيروت5ط) مشكالت الطفولة والمراهقة.(. 9119) .أسعد، ميخائيل ابراهيم -
مشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين. (. 9110) .إسماعيل، أحمد السيد محمد -

 دار الفكر العربي. . اإلسكندرية

(. أسلوب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهما بالسلوك العدواني 5009بدر، فائقة. ) -
مجلة العلوم االجتماعية والتربوية واالجتماعية  الكويت. االبتدائية.لدى عينة من تلميذات المرحلة 

 . 21-19(، 5)91واالنسانية، 
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بين أسلوب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى المراهقين والمراهقات  (. العالقة5000بركات، آسيا. ) -
. مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة. المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بمدينة الطائف

 جامعة أم القرى. 

(. الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية من اآلباء واألخرون 5002) .تفاحة، جمال السيد -
  (.29)5مجلة كلية التربية. جامعة المنصورة، لدى األطفال العميان. 

(. مناهج البحث 5002الجادري. عدنان وبني هاني، عبد الرزاق وقنديلجي، عامر وأبو زينة، فريد. ) -
 مؤسسة الرزاق للنشر والتوزيع. . عمانالعلمي الكتاب األول أساسيات البحث العلمي. 

(. المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة 5002الجبلي منى عثمان عبداهلل. ) -
 جامعة صنعاء. . اليمن. . رسالة ماجستير غير منشورةكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء

المدخل الى الممارسات المهنية في مجال االسرة والطفولة. (. 9112الجميلي، خيري خليل. ) -
 المكتب العلمي. . االسكندرية

(. الضغوط النفسية كما يدركها المعلمين في 5005الجندي، أمينة السيد، مكاري، نبيلة ميخائيل. ) -
 . 905-21(، 22)95 لنفسية،سات ااالمجلة المصرية للدر . المرحلة الثانوية

 المجلة العربية للتعليم التقني،. (. التفكير اإلبداعي لحل المشكالت. بغداد9112جيلرمان، عمار. ) -
91(91 .) 

أساليب التنشئة االسرية وعالقتها بكل من التفاؤل (. 5001) .الحربي، عبداهلل بن محمد هادي -
والتشاؤم لدى عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة جازان. رسالة ماجستير منشورة. 

 كلية التربية. جامعة أم القرى. . مكة المكرمة
دار الفكر للنشر . . عمانإساءة معاملة االطفال النظرية والعالج(. 5009حسين، طه عبد المنعم. ) -

 والتوزيع. 

 مكتبة مدبولي. . (. القاهرة5. )طالموسوعة النفسية الجنسية(. 5009الحفني، عبد المنعم. ) -

 دار الفكر العربي. . . بيروتعلم النفس االجتماعي(. 9111) .حيدر، فؤاد -

( 1)ط . )سيد الطواب محمود عمر نجيب، مترجم(.مدخل إلى علم النفس(. 9115) .دافيدوف لندال -
 الدار الدولية للنشر والتوزيع. . القاهرة

 دار الكندي للنشر والتوزيع. . إربد .الشخصية والصحة النفسية(. 9111الداهري، صالح حسن. ) -

استراتيجية التوافق للضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في (. 9111) .درويش، مها محمد  -
 . كليات الدراسات العليا. الجامعة األردنية. رة. رسالة ماجستير غير منشو عمان العاصمة
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(. أساليب التنشئة االسرية وعالقتها بمفهوم الذات والسلوك العدواني لدى طلبة 5090دندي، ايمان. ) -
. رسالة ماجستير غير منشورة. دمشقالصف األول الثانوي العام بمدارس محافظة دمشق الرسمية. 

 جامعة دمشق. 

 عمان. دار وائل للنشر والتوزيع. . التربية والتنشئة االجتماعية (.5002زاهي. )الرشدان، عبداهلل  -

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى بعض ذوات الظروف الخاصة (. 9111) .الرشيد، لولوة -
. قسم علم النفس. كلية رسالة ماجستير غير منشورة والعاديات وعالقتها ببعض سمات الشخصية.

 الملك سعود.  التربية. جامعة

برنامج لمساعدة الذات في  -نظرياتها -الضغوط النفسية طبيعتها(. 9111الرشيدي، هارون توفيق. ) -
 مكتبة األنجلو المصرية. . القاهرة عالجها.

عمان. دار النفائس  أساسيات ومنهجية البحث في العلوم االنسانية.(. 5005زايد، فهد خليل. ) -
 للنشر والتوزيع. 

 زهران للنشر والتوزيع. . . عماناألمراض النفسية عند األطفال(. 5009) .الزعبي، أحمد محمد  -

مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي المرحلة الثانوية (. 5002الزعبي، نزار مجد يوسف. ) -
 جامعة اليرموك. كلية التربية.  رسالة ماجستير غير منشورة،. لمحافظة أربد وعالقتها بتقدير الذات

دار اليازوري العلمية . . عماناالحصاء في التربية (.5005سالمة، عبد الحافظ وأبو مغلي ووائل. ) -
 للنشر والتوزيع. 

 دار النهضة العربية. . . بيروتالطفل من الوالدة حتى الخمس سنوات(. 5002سليم، مريم. ) -
الشباب من المرضى أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى (. 5090السهلي، عبداهلل بن حميد. ) -

. مكة المكرمة رسالة دكتوراه غير منشورة.. المترددين على مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة
 جامعة أم القرى، قسم علم النفس. 

الحاجات النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط لدى (. 5005شاهين، هالة عطية محمود. ) -
معهد . . القاهرة. رسالة ماجستير غير منشورةين والصم والعاديينتالميذ المرحلة االبتدائية والمكفوف

 دراسات الطفولة. جامعة عين شمس. 

العالقة بين إدارة الوقت وأساليب مواجهة الضغوط ودافعية االنجاز (. 5009شتات، ابتسام محمود. ) -
للطفولة. جامعة عين . معهد الدراسات العليا رسالة دكتوراه غير منشورة. لدى طالب المرحلة الثانوية

 شمس. 
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تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملة ومواجهة (. 5000وصادق، سرية. ) الشربيني، زكريا -
 دار الفكر العربي. . لقاهرةمشكالته. ا

أساليب مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بنمطي الشخصية )أوب( لدى (. 5001شريف، ليلى. ) -
 . كلية التربية. جامعة دمشق. رسالة دكتوراه غير منشورة(. والعامةأطباء الجراحة )القلبية والعصبية 

(. ضغوط الحياة والتوافق الزواجي والشخصية لدى المصابات باالضطرابات 5009شكري، عايدة. ) -
معهد الدراسات العليا للطفولة. . القاهرة. غير منشورة رسالة دكتوراهالسيكوسوماتية. دراسة مقارنة. 

 جامعة عين شمس.  .نفسية واالجتماعيةقسم الدراسات ال

نجاز ومركز التحكم بالتوافق عالقة الضغوط والدافعية لإل(. 5001شمسان، مازن أحمد عبداهلل. ) -
جامعة عين . . القاهرةرسالة دكتوراه غير منشورة. الدراسي للطالب اليافعين في الريف والحضر

 شمس. كلية التربية. 
العالقة بين المساندة االجتماعية (. 9111، عبد الرحمن، محمد السيد. )محروسالشناوي، محمد  -

 مكتبة األنجلو المصرية.  .وأبعاد الشخصية وتقدير الذات والتوافق في المرحلة الجامعية

 واقع األطفال في سورية.(. 5009صندوق األمم المتحدة للطفولة و الهيئة السورية لشؤون األسرة) -
 مكتب اليونيسف. . دمشق

مار ذأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة (. 5001الضريبي، عبداهلل صالح. ) -
 مار. ذجامعة . اليمن .رسالة ماجستير غير منشورة. وعالقتها ببعض المتغيرات

 المكتب الجامعي الحديث. . االسكندرية أصول التربية.(. 9111الطبيب، أحمد. ) -

المجلة . مقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها االبناء(. 9191الطحان، محمد خالد. ) -
 . 90-25(، 9، )1الكويت.، العربية للبحوث التربوية

مظاهر وأسباب وأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة (. 5005الظفيري، علي حبيب. ) -
 جامعة نمار. . اليمنرسالة ماجستير غير منشورة. جامعة ذمار وعالقتها ببعض المتغيرات

استراتيجيات تكيف المعلمين مع الضغوط النفسية التي (. 9119العارضة، معاذ محمد عبد الرزاق. ) -
جامعة . . نابلسرسالة ماجستير منشورة. تواجههم في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابلس

 النجاح الوطنية. 

الضغوط االسرية كما تدركها أمهات األطفال المعاقين دراسة (. 5001. )العازمي، مناحي فهد -
معهد الدراسات العليا للطفولة. قسم الدراسات النفسية  .ه غير منشورةرسالة دكتورا. مقارنة

 واالجتماعية. جامعة عين شمس. 
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 نشر. مركز الكتاب لل .القاهرة مقاييس الشخصية للشباب والراشدين.(. 5009عبادة، أحمد. ) -
الضغوط النفسية وعالقتها بوجهتي الضبط لدى االطفال (. 5009) .عبد الحميد، أسماء صالح -

 . معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين شمس. رسالة ماجستير غير منشورة. ساكني المقابر

لدى مدى فاعلية برنامج إرشادي لخفض درجة الضغوط النفسية (. 5001عبد الرحيم، هالة شوقي. ) -
معهد الدراسات  غير منشورة. رسالة ماجستير الطالبات المستجدات بالمدن الجامعية بجامعة حلوان.

 العليا للطفولة. قسم الدراسات النفسية واالجتماعية. جامعة عين شمس. 

مكتبة أنجلوا القاهرة. . المساندة االجتماعية وتطبيقاتها العملية(. 5002عبد السالم، علي. ) -
 المصرية. 

الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق لدى عينة من (. 9115) .عبد القادر، صالح عبداهلل ناصر -
جامعة األمام محمد بن سعود . الرياض. السعودية رسالة دكتوراه غير منشورة. الطالب الجامعي.

 االسالمية. كلية العلوم االجتماعية قسم على النفس. 

دار أسامة للنشر . . األردنعلى القلق واالكتئابكيف تتغلب (. 5002عبد القادر، ناصر. ) -
 والتوزيع. 

 الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى أطفال المقابر.(. 5009عبد اللطيف، نوال. ) -
معهد الدراسات العليا للطفولة. قسم الدراسات النفسية . . القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة

 . واالجتماعية. جامعة عين شمس

أساليب مواجهة الضغوط لدى طالب المرحلتين اإلعدادية (. 5005عبداهلل، منى محمود. )  -
معهد الدراسات العليا للطفولة. قسم الدراسات العليا. . . القاهرة. رسالة دكتوراه غير منشورةوالثانوية

 جامعة عين شمس. 

. عمان الصحة النفسية. الضغط النفسي ومشكالته وأثره على(. 5009) .عبيد، ماجدة بهاء الدين -
 دار صنعاء للنشر والتوزيع. 

 دار ابن حزم. . . بيروتالخطوات المثيرة إلدارة الضغوط النفسية(. 5005عثمان، أكرم مصباح. ) -

ضغوط الحياة وأساليب مواجهة الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر  (.5000عسكر، علي. ) -
 دار الكتاب الحديث المعاصر.  والقلق.

مجلة . المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة(. 5005علي، عبد السالم علي. ) -
 . 519-505(. ص 5)95دراسات نفسية، 
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مكتبة األنجلو . . القاهرة9ط. المساندة االجتماعية وتطبيقاتها العملية(. 5002علي، عبد السالم) -
 المصرية. 

للضغوط البيئية لدى عينة من االطفال المقيمين بالقرب االستجابة (. 5001علي، هالة رمضان. ) -
معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين . القاهرة رسالة دكتوراه غير منشورة.. من الطرق السريعة

 شمس قسم الدراسات النفسية واالجتماعية. 

. لطة القلبيةنمط الشخصية والضغوط النفسية وتأثيرها على حدوث الج(. 9111) .علي، وائل فاضل -
 كلية اآلداب. الجامعة المستنصرة.  رسالة ماجستير غير منشورة.

. . عمانالضغط النفسي لدى معلمي ومعلمات التربية المهنية في االردن(. 5002العواملة، فهد. ) -
  .(1مجلة كلية التربية بالعلوم، )

مكتبة . القاهرة. والعالجضغوط المراهقين ومهارات المواجهة والتشخيص  (.5009عوض، رئيفة. ) -
 النهضة المصرية. 

رسالة ماجستير . أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة عند المراهقين(. 5095)عياش، سومر،  -
 جامعة دمشق. . . سوريةغير منشورة

دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميزة لجانحين وغير (. 9111الغامدي، حسين عبد الفتاح. ) -
مكة المكرمة. جامعة ام القرى،  رسالة ماجستير غير منشورة.. العربية السعودية . المملكةالجانحين

 قسم علم النفس. 

(. مصادر الضغط النفسي لدى طلبة الريادية 5001غيث، سعاد؛ سهيلة بنان؛ حنان طفش. ) -
حرين، جامعة البمجلة العلوم التربوية والنفسية. الموهوبين والمتفوقين واستراتيجيات التعامل معها. 

 المجلد العاشر. العدد األول.

معاذ . ترجمة. (. دليل الدعم النفسي االجتماعي القائم على المجتمع المحلي5090). نانا، فيدمان -
 باراميديا. . (. دمشقشقير

مصادر الضغوط المهنية في المكتبات االكاديمية في المملكة العربية (. 5001) .القبالن، نجاح -
 . ـ الرياض السعودية

الضغوط التي تعرض لها الكويتيون خالل العدوان العراقي وعالقتها (. 9111القرشي، عبد الفتاح. ) -
 . 951-90( 9) 51عالم الفكر، الكويت،  بمدى توافقهم النفسي واالجتماعي.

 دار الشروق للنشر والتوزيع. . . عماننمو الطفل ورعايته(. 9191) .قطامي، نايفة الرفاعي، عالية -

  .مكتبة االنجلو المصرية. (. الطفل تنشئته وحاجاته. القاهرة9112ى. )قناوي، هد -



 {مراجع البحث }    المراجع

 

 
118 

االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها بمخاوف (. 5000الكتابي، فاطمة المنتصر. ) -
 دار الشروق للنشر والتوزيع. . عمان. الذات لدى األطفال

االرتقاء االنفعالي (. 5009ر محمد. )كفافي، عالء الدين والنيال، مايسة أحمد وسالم، سهي -
 دار الفكر للنشر والتوزيع. . عمان. واالجتماعي لطفل الروضة

. )طالب الخفاجي، مترجم(. اإلرشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيق(. 9112كوري، جيرالد. ) -
 المكتبة الفيصلية. . مكة المكرمة

. بيروت  .. ترجمة مركز التعريب والبرمجةالنفسيةالسيطرة على الضغوط (. 9111كينان، كيت. ) -
 الدار العربية. 

الضغوط النفسية وعالقتها بتقدير الذات ووجهة الضبط لدى (. 5005) .محمد، علي حمدان علي -
معهد . . القاهرةغير منشورة رسالة دكتوراه عينة من معلمي ومعلمات مدراس التربية الخاصة.

 الدراسات العليا للطفولة. قسم الدراسات النفسية واالجتماعية. جامعة عين شمس. 

 دار القلم والكتابة. . . القاهرةأبناؤنا وصحتهم النفسية(. 5009مختار، وفيق صفوت. ) -

إدراك القبول والرفض الوالدي وعالقته بالصالبة النفسية لطالب (. 9112مخيمر، عماد محمد. ) -
 . 12(، 5)2، النفسيين رانم االختصاصيينلة دراسات نفسية تصدر عن رابطة مج. الجامعة

  التعليم الثانوي العام.. (. دمشق5095. )مديرية االحصاء   .مديرية التربية في محافظة دمشق -
(. تنمية التفكير العقالني وأثره في الضغوط النفسية لدى المراهقين. 9111نوق، محمد صهيب. )ز الم -

 كلية البنات. جامعة عين شمس. . دكتوراه غير منشورةرسالة 

 دار الرضا للنشر والتوزيع. . دمشقتربية الطفل مشكالت وحلول. (. 5005) .مرتضى، سلوى -

 دار أكاديميا. . بيروت الوالدة وحتى المراهقة. من(. أوالدنا 5009) .مرهج، ريتا -

. الضغوط النفسية لدى الشباب الجامعيأساليب التعامل مع (. 5001مريم، رجاء واألحمد أمل. ) -
 (. 9)90كلية التربية، جامعة دمشق،  مجلة العلوم التربوية النفسية.

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات إدارة الضغوط النفسية المهنية لدى (. 5002مريم، رجاء. ) -
 . جامعة دمشق. سورية . رسالة ماجستير غير منشورة.العامالت في مهنة التمريض

لطلبة للتعامل مع الضغوط النفسية في كلية ااالستراتيجيات التي يستخدمها (. 5005) .مريم، رجاء -
  (.9)2مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، . التربية بجامعة دمشق

 دار الكندي. . ، االردن(. علم نفس الطفولة9119) .منسي، حسن -
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علم نفس الطفولة األسس النفسية (. 9119) .والشربيني زكريا أحمد، منصور، عبد المجيد سيد -
 دار الفكر العربي. . . القاهرةواالجتماعية والهدي االسالمي

(. العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء المعاقون 5009موسى، ماجدة أحمد. ) -
 كلية التربية. جامعة دمشق.  غير منشورة. هورارسالة دكتحركيًا والتكيف النفسي االجتماعي لديهم. 

 منشورات جامعة دمشق. . . دمشق(. القياس النفسي5002ميخائيل، أمطانيوس. ) -

المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغط النفسي والتوافق مع الحياة (. 5001النابلسي، حياة. ) -
 جامعة دمشق. . سورية ر غير منشورة.يرسالة ماجست. الجامعية

. . القاهرةالبحث التربوي أصوله ومناهجه(. 9191النجيجي، محمد لبيب، ومرسي، محمد خير. ) -
 عالم الكتب للنشر والتوزيع. 

بعض أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طالب (. 5001الهاللي، عادل عبد الرحمن عبداهلل. ) -
. جامعة أم ستير غير منشورةرسالة ماج. مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بمدينة مكة المكرمة

 القرى. 

 معهد اإلدارة العامة. . . الرياضضغوط العمل مصادرها ونتائجها(. 9119الهيجان، عبد الرحمن. ) -

(. السمات الديمقراطية للتنشئة االجتماعية في المجتمع الكويتي 5009وطفة، علي وشهاب، علي. ) -
 . 512-99، (9)95، . مجلة جامعة دمشق للعلوم التربويةالمعاصر

والبحوث في مركز تطوير الدراسات العليا . القاهرة (. إدارة الضغوط.5005) .يوسف، جمعة السيد  -
 العلوم الهندسية. كلية الهندسة. جامعة القاهرة. 
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 ( أمر تسهيل املهمة 1امللحق رقم )

 وعدد األساسية البحث عينة يف املمثلة املدارس أمساء (2) رقم امللحق
 املدارس تلك يف الطلبة

 البحث أداتي حمكمي السادة أمساء (3) رقم امللحق

 الضغوط مصـــــــادر تعرف اســـــــتبانــة (4) رقم امللحق
 النفســــــــية

 مــــــع التعامل اسرتاتيجيات تعـرف اســــــتبانــــة (5) رقم امللحق
 النفســـــــــية الضغوط

 البحث أدوات حتكيم (6) رقم امللحق

 اليـافعني عند النفـــسية الضغوط مصــادر مقيــاس (7) رقم امللحق
 احملكمني السادة على عرض كما

 اليـافعني عند النفـــسية الضغوط مصــادر مقيــاس (8) رقم امللحق
 النهائية بصورته

 مـــع التعـــامـــل اســـرتاتيجيات مقيـــاس (9) رقم امللحق
 احملكمني السادة على عرض كما النفـــــسية الضغـــوط

 الضغـوط مـع التعـامـل اسـرتاتيجيات مقيـاس (10) رقم امللحق
 النهائية بصورته النفـسية

 أساليب املعاملة الوالدية مقياس (11) رقم امللحق
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 (1الملحق رقم )
 أمر تسهيل المهمة
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 (2الملحق رقم )
 ساسية وعدد الطلبة في تلك المدارسأسماء المدارس الممثلة في عينة البحث األ

  
المدارس  أسماء

المختارة في كل 
 منطقة تربوية

عدد الطالب 
 اإلجمالي

أسماء المدارس 
المختارة في كل 

 منطقة تربوية

عدد الطالب 
 اإلجمالي

 11 عدنان الطباع 11 يعقوب الكندي قاسيون 1

 الميدان 2
عبد الرحمن 
 الكواكبي

 111 بهجت البيطار 12

 - - - - اليرموك 3
 - - - - القدم 4
 1 أسعد عبداهلل 01 فايز منصور موييناأل 1

ؤوف عبد الر  القصاع 0
 أمية -سعيد

 71 الفاروق 7

 00 سمير سلوم 41 جميل صليبا الشاغور 7

 المزة 8
 بسام بكورة
 ابن رشد

 –احمد اسكندرأحمد  7
 مأمون منصور

10 

 1 زكي االرسوزي 38 ابن االثير المزرعة 9
 28 نيسان 17 32 بور سعيد المهاجرين 11

عبداهلل يونس   10 أنور كامل العباسيين 11
 حكمت الساطي

13 

 373  202  المجموع
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 (3الملحق رقم )
 أسماء السادة محكمي أداتي البحث

 التخصص اسم المحكم الرقم
 ة التربية، جامعة دمشق.يفي قسم االرشاد النفسي كل األستاذ أ . د سامر رضوان 1

 في قسم علم النفس بكلية البنات جامعة ،عين شمس. األستاذ زيد أ .د نبيلة أمين علي أبو 2

 أ.د مصطفى أحمد تركي 3
 في قسم االرشاد النفسي معهد الدراسات التربوية، األستاذ

 جامعة القاهرة.

 في قسم علم النفس بكلية البنات، جامعة عين شمس األستاذ أ.د حمدي محمد ياسين 4

 ية جامعة دمشق.بقسم علم  النفس، كلية الترالمدرس في  د.سليمان كاسوحة 5

 د.حدى اليوسفي 6
كلية العلوم  -المدرسة في جامعة الحاج خضر باتة

 الجزائر -قسم علم النفس - االجتماعية واإلنسانية

 ية، جامعة دمشقبالمدرسة في القياس والتقويم ، كلية التر د. رنا قوشحة 7

 د .غالية العشا 8
االرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة المدرسة في قسم 

 دمشق

 د .عزيزة رحمة 9
والتقويم التربوي، كلية  في قسم القياس أستاذ مساعد

 ، جامعة دمشقالتربية
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 (4الملحق رقم )
 تبانة تعرف مصادر الضغوط النفسيةاس

 

 عزيزي الطالب/ عزيزتــــي الطالــــبة :

هناك مجموعة من األمور التي تسبب لك الشعور بالضيق والضغط النفسي والتي تؤثر 
سلبًا على ذاتك وعالقاتك باآلخرين، مما دفع الباحثة الى إجراء بحث بهدف التعرف إلى 
المصادر واألحداث الضاغطة التي تواجهونها، كل ما نرجو منك تدوين األحداث والمواقف 

 الشعور بالضيق والتوتر )الضغط النفســي(. التي تتعرض لها وتسبب لك

 مصادر أخرى (  –المدرسة  –األصدقاء  –)سواء مواقف تتعلق : باألسرة 

 مثل : يضايقني تدخل أسرتي في شؤوني .

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 خالص الشكر واالمتنانمع 

 الباحثة                                                                 
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 (5) الملحق رقم

 استبانة تعرف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية

 

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

كيف تتصرف عندما تتعرض للمواقف الضاغطة التي ذكرتها في االستبانة األولى، أو  
 أي موقف آخر في حياتك ؟

 يرجى ذكر األساليب التي تستخدمها في تعاملك مع هذه المواقف -1
 مثال:

o .أطلب المساعدة ممن هم أكثر خبرة مني 
o .أتقبل المشكلة ألنه ال يمكنني فعل شيء حيالها 

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

 ؟ي مواجهة الضغوطما هي المهارات الني تحتاج إليها لتساعدك ف -2
--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 

 

 واالمتنانمع خالص الشكر 

 الباحثة                                                  
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 (6الملحق رقم )
 تحكيم أدوات البحث

 
 جامعة دمشق
 كلية التربية

 قسم االرشاد النفسي
 

 

 

 

 تحكيم ادوات البحث
 

 إعداد الطالبة:
 فايزة غازي العبداهلل

 
 إشراف الدكتور

 أحمد محمد الزعبي
 في قسم االرشاد النفسي المساعد االستاذ

 
 
 
 
 
 
 

2112/2113 

 



 {مالحق البحث }    المالحق

 

 
131 

 جامعة دمشــق                                                          

 كلية التربيـــة

 اإلرشاد النفســي

 

 مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية

 األستاذ الدكتور .............................. المحترم:

 

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسي وعالقتها الباحثة بإجراء دراسة حول: "تقوم 
" وذلك للحصول على بأساليب المعاملة الوالدية عند اليافعين في مدراس مدينة دمشق

 درجة الدكتوراه في اإلرشاد النفسي.

األساليب مجموعة من  "تعريف استراتيجيات التعامل مع  الضغوط النفسية مع العلم أن 
أو الطرق والنشاطات الدينامية والسلوكية والمعرفية التي يستخدمها الفرد في مواجهة الموقف الضاغط 

 لحل المشكلة وتخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليها.

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال أرجو التكرم باالطالع على هذا 
اته مناسبة للمجال الذي تنتمي إليه، ومدى وضوحها، عبار  المقياس وبيان ما إذا كانت

: ال المقياس هيومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، مع العلم أن بدائل إجابة عبارات 
 أستخدمه دائمًا. -استخدمه أحياناً  –أستخدمه الى حد ما  -استخدم هذا األسلوب أبداً 
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 جامعة دمشــق                                                          

 كلية التربيـــة

 اإلرشاد النفســي

 

 مقياس مصادر الضغوط النفسية عند اليافعين

 األستاذ الدكتور .............................. المحترم:

 

وعالقتها  ةالضغوط النفسي استراتيجيات التعامل معتقوم الباحثة بإجراء دراسة حول: "
" وذلك للحصول على بأساليب المعاملة الوالدية عند اليافعين في مدراس مدينة دمشق

 درجة الدكتوراه في اإلرشاد النفسي.

مقياس ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال أرجو التكرم باالطالع على هذا 
وبيان ما إذا كانت عباراته مناسبة للمجال الذي  ،مصادر الضغوط النفسية عند اليافعين

تنتمي إليه، ومدى وضوحها، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، مع العلم أن بدائل 
 أبدًا. - نادراً  – أحياناً  – غالباً  -: دائماً المقياس هيإجابة عبارات 
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 (7الملحق رقم )

 ا عرض على السادة المحكمينمقياس مصادر الضغوط النفسية عند اليافعين كم
  

 إعداد الطالبة : فايزة العبداهلل 

 كلية التربية   -جامعة دمشق 

 اإلرشاد النفسي      

 

 ـة:\عزيزي الطالب 

يلي مجموعة من العبارات تهدف إلى الكشف عن مصادر الضغوط النفسية التي تعاني  ستجد فيما
أمام كل عبارة ي الخانة التي ترى أنها أكثر إنطباقًا عليك مع عدم وضع  )×(منها، يرجى وضع إشارة 

أكثر من عالمة واحدة أمام كل عبارة .تأمل الباحثة أن تكون اإلجابة دقيقة جدًا، علمًا بأنه ليست هناك 
إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ألن االختيار يعبر عن رأيك فقط، وهذه المعلومات سرية ولن تستخدم إال 

 غراض البحث العلمي فقط.أل

 شاكرين حين تعاونكم .........

 قبل البدء باإلجابة على االستبيان يرجى التكرم بتعبئة المعلومات الشخصية التالية نظرًا ألهميتها  مالحظة:

 

                   أنثى:           :الجنس:                                                ذكر 

 الصف الدراسي:           

             أدبي:             علمي:                      االختصاص:                            
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 العبارات الرقم
عبارة 
 مناسبة

 يحذف
تعاد 

 صياغتها
تنقل 

 إلى
 مالحظات 

 لضغوط الدراسيةا
      أعاني من ضغط بسبب االنتقال من المدرسة 1
      بالضيق بسبب العقاب المدرسي أشعر 2

3 
بالضيق نتيجة عدم مشاركتي في النشاطات  أشعر

      المدرسية.

أتعرض للضغوط نتيجة محاولة الحصول على درجات  4
      مرتفعة

      تقيد المدرسة حريتي 5
      أخاف من الفشل في االمتحانات 6
      يضايقني تحيز المعلمين لبعض الطلبة 7
      يضايقني الحصول على عالمات متدنية 8

9 
أعاني من عدم التركيز في الدراسة بوجود أشخاص 

      آخرين معي في الغرفة

10 
أعاني من كثر المتطلبات المادية التي ال تتناسب مع 

      ظروفي المادية

11 
أعاني من ضعف القدرة على التواصل االجتماعي مع 

      النشغالي بالدراسةاألصدقاء الحميمين 

)تجاهي أو تجاه اآلخرين  تضايقني عدوانية بعض الطلبة 12
      في المدرسة(

13 
أدعي المرض هروبًا من بعض المواقف مثل )حضور 

حضور إحدى المناسبات، كتابة الوظائف في  -الدروس
 موعدها(

     

      أجد صعوبة في فهم بعض المقررات الدراسية 14

15 
أعاني من ضعف القدرة على حل مشكالتي الخاصة 

      التي تعترضني خالل دراستي المدرسية

16 
يضايقني عدم اهتمام اآلخرين بحقوقي في البيت أو في 

      المدرسة

17 
ليس لدي القدرة على التعبير عن الضغوط التي أتعرض 

      لها أثناء دراستي المدرسية
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 العبارات الرقم
عبارة 
 مناسبة

 يحذف
تعاد 

 صياغتها
تنقل 

 إلى
 مالحظات 

      الجماعي مع زمالئي في المدرسةأفتقر الى روح العمل  18

19 
تنخفض قدرتي على تحقيق طموحاتي الدراسية بسبب 

      سوء حالتي المادية

      أعاني من كثر المشكالت الدراسية 20
      أخاف من الرسوب في دراستي 21
      أعاني من ضغوط تتعلق بالدراسة مثل كثر الوظائف 22

يتبعه المدرسون أثناء إعطاء  يزعجني األسلوب الذي 23
      الدروس

      يتشتت انتباهي كثيراً عندما يكون الدرس طويالً  24

25 
أعاني من ضعف القدرة على التركيز واسترجاع 

      المعلومات نتيجة خوفي من االمتحانات

      يضايقني عدم قدرتي على القيام بواجباتي الدراسية 26

27 
اإلجابة على األسئلة التي تطرح علي أو أجد صعوبة في 

      على الطلبة خالل الدروس

      عندما يصرخون على الطالب نأنزعج من المدرسي 28
      يضايقني االلتزام بالنظام المدرسي 29
  الضغوط األسـرية 
      أخاف من انفصال والدي بسبب الخالفات بينهم 30
      خالفات بين الوالدينأعاني من الضيق بسبب وقوع  31
      يزعجني فقدان أحد أفراد األسرة لعمله 32
      أعاني من تقييد البيت لحريتي 33

34 
أشعر بالضيق نتيجة تدخل أسرتي في شؤوني الخاصة 

 –اختيار أصدقائي  -مثل )مصروفي الشخصي
 المكالمات الهاتفية الخاصة بي ...الخ(

     

      اهتمام والدي بيأعاني من عدم  35
      يزعجني الوضع االقتصادي السيئ ألسرتي 36
      أكره المشاركة في أعمال تتعلق بالمنزل 37
     يزعجني اتخاذ األهل لقرارات تتعلق بي دون التشاور  38
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 العبارات الرقم
عبارة 
 مناسبة

 يحذف
تعاد 

 صياغتها
تنقل 

 إلى
 مالحظات 

 معي
      يضايقني التمييز في المعاملة بين األخوة من قبل والدي 39
      المستقبل بسبب انخفاض دخل أسرتيأشعر بالخوف من  40
      تضايقني المشاكل األسرية الكثيرة 41
      يضايقني إهمال أفراد أسرتي آلرائي 42
      يزعجني التفكير بوفاة أحد أفراد أسرتي المقربين 43
      أختلف مع أفراد أسرتي في أمور كثيرة 44

45 
غياب الوالد المستمر أفتقد إلى الشعور باألمان  نتيجة 

      عن المنزل

      تزعجني الشدة التي يعاملني فيها والدي 46
  الضغوط االجتماعية 
      أحصل على اعتراف  قليل من قبل اآلخرين لما أنجزه 44

45 
اقترف أخطاء كثيرة  فيما أقوم به ألن قدراتي دون 

      المطلوب

اآلخرين تؤدي الى االختالف في الرأي بيني وبين  46
      توترات بيننا

      أجهد نفسي ألكسب ثقة اآلخرين 47

48 
علي أن أجهد نفسي في بعض المواقف من أجل 

      عالقات جيدة مع اآلخرين

أعاني من صراعات  مع  اآلخرين ألنهم يتدخلون كثيرا  49
      في شؤوني الخاصة

      الجنس اآلخريصعب علّي إقامة عالقات صداقة مع   50

51 
أعاني من صعوبة إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع 

      اآلخرين

ال أستطيع االعتماد على اآلخرين )اليحك جسمك إال  52
      ظفرك(

      ال أستطيع قول ال إال  بصعوبة 53
      على اآلخرين أن يفكروا بنفس األسلوب الذي أفكر به 54
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 العبارات الرقم
عبارة 
 مناسبة

 يحذف
تعاد 

 صياغتها
تنقل 

 إلى
 مالحظات 

55 
االعتراف بأخطائي إال بصعوبة أمام ال أستطيع 

      اآلخرين.

      ال أحتاج للمساعدة من أحد 56
      يجب أن أكون أفضل من اآلخرين 57

أنتظر من اآلخرين أن يحبونني ويحترمونني ويعترفون  58
      بي

      من الصعب علّي تحمل النقد من اآلخرين 59
      يضايقني عدم ثقة اآلخرين بي 60

61 
أحاول الحصول على التقدير ) االعتراف( عن طريق  

      القيام بانجازات جدية ولكن دون جدوى

      أعاني أوقانًا لم أصل فيها الى المستوى المنتظر مني 62
  الضغوط الشخصية 
      ينقصني الوقت الكافي إلنجاز مهامي اليومية 62
      ينقصني مهام ممتعة تملئ علي يومي 63
      أعاني من اوقاتًا أكوت فيها غالبا وحيداً  64
      لدي مخاوف )هواجس( من أن شيئًا غير مريح سيحدث 65
      يجب علي القيام بمهام ال أرغب بالقيام بها 67

68 
ال أستطيع إنجاز مهامي على الوجه المطلوب على 

      الرغم من بذلي أفضل ما أستطيع

      الغضب حيال مواقف غالبًا ما تكون بسيطةإنني سريع  69
      أنا مسؤول عن كل شيء يحصل معي 70
      لدي طموحات كبيرة وأحاول تحقيقها 71
      سوء الحظ يطاردني في كل مكان 72
      يجب أال أفقد التحكم باألمور 73
      ال بد لكل شيء أن يسير على أحسن وجه 74
      تغيير نفسي إطالقاً لن أستطيع  75
      ال يوجد لدي مشاكل 76
      ال يوجد لدي شيء أفعله في وقت فراغ 77
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 العبارات الرقم
عبارة 
 مناسبة

 يحذف
تعاد 

 صياغتها
تنقل 

 إلى
 مالحظات 

  الضغوط الصحية 
      يضايقني سوء حالتي الصحية 78

79 
أعاني من مشكالت صحية قبيل إعالن نتائج 

      االمتحانات

      أعاني من عدم الرضى عن مظهري الخارجي 80
      يضايقني  حب الشباب في وجهي 81
      أخاف من اإلصابة باألمراض 82
      أعاني من الصداع أثناء الدراسة 83
      أعاني من مشكالت صحية أثناء الدراسة 84
      قياء عند بدء االمتحانأعاني من الغثيان أو اإل 85
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 (8الملحق رقم )
 اليافعين بصورته النهائيةمقياس مصادر الضغوط النفسية عند 

 

 إعداد الطالبة: فايزة العبد اهلل

 ـة:عزيزي الطالبـ / 

يلي مجموعة من العبارات، تهدف إلى الكشف عن مصادر الضغوط النفسية التي  ستجد فيما
عليك مع عدم وضع  أمام كل عبارة في الخانة التي ترى أنها أكثر إنطباقاً )×( تعانيها، يرجى وضع إشارة 

أكثر من عالمة واحدة أمام كل عبارة ،تأمل الباحثة أن تكون اإلجابة دقيقة جدًا، علمًا بأنه ليست هناك 
إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ألن االختيار يعبر عن رأيك فقط، وهذه المعلومات سرية ،ولن تستخدم إال 

 ال. –ي: نعم ألغراض البحث العلمي فقط، علمًا أن خيارات اإلجابة ه

 دائمًا. - غالباً  – أحياناً  – وفي حال كانت اإلجابة نعم الرجاء اختيار أحد الخيارات التالية : نادراً 

 شاكرين حسن تعاونكم .........

 

 : قبل البدء باإلجابة عن االستبيان يرجى التكرم بتعبئة المعلومات الشخصية التالية نظرًا ألهميتها مالحظة

 أنثى:    ذكر:       الجنس:

 الصف الدراسي:

 أدبي:   علمي:     االختصاص: 
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   ال نعم البنـــود الرقم
       انتقالي من المدرسة سبب لي التوتر والضيق. 1
       استخدام العقاب المدرسي يسبب لي الضيق. 2
       المدرسية.أشعر بالضيق نتيجة عدم مشاركتي في النشاطات  3

رغبتي في الحصول على درجات مرتفعة تجعلني متوترًا  4
       )مضغوطًا(.

       القيود المدرسية تضايقني. 1
       تفكير في االمتحان يجعلني متوترًا. 0
       ينحاز المعلمون لبعض الطلبة. 7
       أحصل على عالمات متدنية. 8
       للدراسة في البيت يزعجني.عدم توافر غرفة خاصة  9
       أعاني كثرة المتطلبات المدرسية ،التي ال تالئم أحوالي المادية. 11

أنشغل بالدراسة لدرجة تعوقني عن التواصل مع أصدقائي  11
       الحميمين.

       بعض  الطلبة عدوانيون نحوي. 12

الدروس، أدعي المرض هروبًا من بعض المواقف مثل، حضور  13
       كتابة الوظائف في موعدها.

أشعر بالضغط عندما أواجه صعوبة في فهم بعض المقررات  14
       الدراسية.

أعاني ضعف قدرتي على حل مشكالتي الدراسية التي  11
       تعترضني.

       يضايقني عدم اهتمام اآلخرين بي في المدرسة. 10

ليس لدي القدرة على التعبير عن الضغوط التي أواجهها في  17
       أثناء دراستي .

       أفتقر الى روح العمل الجماعي مع زمالئي في المدرسة . 18
       يصعب علي تحقيق طموحاتي بسبب سوء حالتي المادية 19
       أعاني كثرة المشكالت الدراسية . 21
       أخاف الرسوب . 21
       أعاني كثرة الوظائف. 22

يزعجني األسلوب الذي يتبعه المدرسون في أثناء إعطاء  23
       الدروس.

       يتشتت انتباهي كثيراً عندما يكون الدرس طوياًل. 24
       أعاني ضعف القدرة على التركيز نتيجة خوفي من االمتحانات. 21

سلبًا بسبب خوفي من  قدرتي على استرجاع المعلومات تتأثر 20
       االمتحان.

       يضايقني عدم قدرتي على القيام بواجباتي الدراسية. 27
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   ال نعم البنـــود الرقم

أجد صعوبة في اإلجابة عن األسئلة التي تطرح علي خالل  28
       الدروس.

       صراخ المدرسين يزعجني. 29
       يضايقني التزام النظام المدرسي. 31
       وقوع خالفات بين الوالدين. أعاني الضيق بسبب 31
       أخاف  انفصال والدي بسبب الخالفات بينهما. 32
       يزعجني فقدان أحد أفراد األسرة لعمله . 33
       أعاني تقييد البيت لحريتي . 34

أشعر بالضيق نتيجة تدخل أسرتي في شؤوني الخاصة مثل  31
       الهاتفية الخاصة بي وعيرها.)اختيار أصدقائي ،المكالمات 

       يزعجني عدم اهتمام والدي بي . 30
       يزعجني الوضع االقتصادي السيئ ألسرتي . 37
       أكره المشاركة في أعمال تتعلق بالمنزل . 38
       أنزعج عندما يتخذ األهل قرارات تتعلق من دون التشاور معي. 39
       في المعاملة بين اإلخوة.يضايقني التمييز  41
       أشعر بالخوف من المستقبل بسبب انخفاض دخل أسرتي . 41
       تضايقني المشكالت األسرية الكثيرة. 42
       يضايقني إهمال أفراد أسرتي آلرائي . 43
       يزعجني التفكير بوفاة أحد أفراد أسرتي المقربين. 44
       أسرتي في أمور كثيرة يسبب لي ضيقًا.اختالفي مع أفراد  41

أفتقد إلى الشعور باألمان  نتيجة غياب الوالد المستمر عن  40
       المنزل.

       تزعجني الشدة التي يعاملني بها والدي. 47
       أحصل على اعتراف  قليل من اآلخرين بما أنجزه. 48
       قدراتي دون المطلوباقترف أخطاء كثيرة  فيما أقوم به ألن  49
       االختالف في الرأي بيني وبين اآلخرين يؤدي إلى توترات بيننا. 11
       أجهد نفسي ألكسب ثقة اآلخرين. 11

علي أن أجهد نفسي في بعض المواقف من أجل عالقات جيدة  12
       باآلخرين.

كثيرا أعاني من  ضغطًا نتيجة صراعات ضد آخرين  يتدخلون  13
       في شؤوني الخاصة.

       .قامة عالقات صداقة  بالجنس اآلخريزعجني عدم قدرتي على إ 14
       أعاني صعوبة إقامة عالقات اجتماعية ناجحة باآلخرين . 11
       يحك جسمك إال ظفرك( ال أستطيع االعتماد على اآلخرين )ال 10
       أجد صعوبة في رفض مطالب اآلخرين 17
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   ال نعم البنـــود الرقم
       يضايقني أن يفكر اآلخرون بطريقة مختلفة عني. 18
       أجد صعوبة في االعتراف بأخطائي  بصعوبة أمام اآلخرين. 19
       ال أحتاج الى المساعدة من أحد. 01
       يجب أن أكون أفضل من اآلخرين . 01
       أنتظر من اآلخرين أن يحبوني . 02
       اآلخرين أن يحترموني.أنتظر من  03
       أنتظر من اآلخرين أن يعترفوا بي. 04
       نقد اآلخرين يسبب لي ضغطًا، يصعب علي تحمله. 01
       عدم ثقة اآلخرين بي يضايقني. 00
       تسوء حالتي عندما أقوم بأعمال ال يثمنها )يقدرها( اآلخرون. 07
       المنتظر مني يسبب لي ضغطًا.عدم وصولي إلى المستوى  08
       ينقصني الوقت الكافي إلنجاز مهامي اليومية. 09
       افتقد لألنشطة الممتعة خالل يومي. 71
       أعاني  الوحدة . 71
       لدي مخاوف ) هواجس( من أن شيئًا غير مريح سيحدث. 72
       يجب علي القيام بمهام ال أرغب بالقيام بها 73

مع بذل أفضل ما استطيع فإنه ال يمكنني ان أنجز مهامي على  74
       الوجه المطلوب.

       إنني سريع الغضب حيال مواقف غالبًا ما تكون بسيطة . 71
       أنا مسؤول عن كل شيء يحصل معي. 70
       يزعجني عدم مالءمة قدراتي  لمستوى طموحاتي. 77
       يطاردني في كل مكان.سوء الحظ  78
       يجب أال أفقد التحكم باألمور . 79
       أعتقد  أن كل شيء ال بد من أن يسير على أحسن وجه. 81
       لن أستطيع تغيير نفسي إطالقًا. 81
       ليس لدي مشكالت. 82
       ال يوجد لدي ما أفعله خاللها.  -ةلدي أوقات فراغ كثير  83
       يضايقني سوء حالتي الصحية . 84
       أعاني مشكالت صحية تؤرقني. 81

أعاني عدم الرضى عن مظهري الخارجي بسبب تدهور حالتي  80
       الصحية .

       يضايقني  حب الشباب في وجهي. 87
       أخاف  اإلصابة باألمراض . 88
       أعاني ضعف الشهية من وقت إلى آخر . 89
       أعاني المعدة وغيرها. 91
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   ال نعم البنـــود الرقم
       .أعاني من الغثيان أو اإلقياء عند بدء االمتحان 91
       أفتقر للحيوية  والنشاط خالل حياتي اليومية. 92
       أعاني التعب واإلجهاد ألقل جهد أقوم به. 93
       اعاني أعراضًا مرضية من وقت الى آخر. 94

اإلصابة بالعدوى نتيجة االحتكاك لدي خوف مستمر من  91
       بشخص مريض..
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 (9الملحق رقم )
مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية كما عرض على السادة 

 المحكمين
 

 

 إعداد الطالبة: فايزة العبداهلل

 كلية التربية -جامعة دمشق

 اإلرشاد النفسي

 

 

 ـة: \عزيزي الطالب

األساليب واالستراتيجيات حول طريقتك في التعامل مع فيما يلي مجموعة من 
 المشكالت والضغوط النفسية التي تتعرض لها.

أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات )×(  الرجاء وضع عالمة
 المقياس والتي تبين كيفية تعاملك مع المشكلة التي تواجهك. 

 متمنية دقة اإلجابة وشاكرة حسن تعاونك .

 

 الباحثة                           
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 العبـــارات رقم
عبارة 
 يحذف مناسبة

تعاد 
 صياغتها

تنقل 
 المالحظات إلى

  أسلوب المواجهة الفعالة 

      عندما أواجه مشكلة ما أفكر فيها. 1
      .أبذل قصارى جهدي للوصول الى حل للمشكلة 2

3 
المناسب من بين عدة عند مواجهتي مشكلة ما أختار الحل 

 حلول
     

      أركز جهدي على فعل شيء ما في حل المشكلة. 4
      استخدم اإلمكانات المتاحة لحل المشكلة. 5
      .أفكر كثيرًا بالمشكلة للوصول الى حلول أفضل 6
      أنظم وقتي ليتالءم مع ظروف المشكلة. 7
      .المشكلةأدرس بذهني ما سوف أقوم به لحل  8
  أسلوب التخطيط 
      أركز على ما سوف أفعله في الخطوة التالية لحل المشكلة 9
      أدرس المشكلة ألحيط باألمور المختلفة المحيطة بها 11
      أعد خطة لمواجهة المشكلة. 11
      أخطط جيدًا بشأن الخطوات التي ينبغي القيام بها لحل المشكلة. 12
      أفكر في كيفية التعامل مع المشكلة بشكل أفضل. 13
      .أغير خططي للتوافق مع ظروف المشكلة 14
      أقوم بجمع المعلومات عن المشكلة التي تواجهني. 15
      أضع خطط وحلول بديلة للمشكلة التي أواجهها. 16
      أضع خطة عمل وأقوم بإتباعها. 17
  المساندة االجتماعيةأسلوب السعي نحو  
      أحب أن يساعدني اآلخرين في حل مشكالتي. 18

19 
يشاركني بعض أصدقائي في التخلص من المشكالت الني 

 تواجهني.
     

      .أفكر بشخص يكون موضع تقديري لمساعدتي في حل المشكلة 21
      أتحدث الى أحدهم الكتشاف المزيد حول المشكلة. 21

22 
إلى شخص يستطيع أن يفعل شيئًا ملموسًا بشأن أتحدث 
 المشكلة.

     

      .أتحدث الى شخص معين  عما أشعر به إزاء المشكلة 23

24 
 اأطلب الحصول على المساعدة من قبل اآلخرين بشأن م

 .يعترضني من مشاكل
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 العبـــارات رقم
عبارة 
 يحذف مناسبة

تعاد 
 صياغتها

تنقل 
 المالحظات إلى

25 
أحصل على المساندة والتعاطف من األصدقاء واألقارب عندما 

 مشكلة. تواجهني
     

أحصل على التفهم والمشاركة الوجدانية من اآلخرين عندما  26
 أكون أمام مشكلة ما.

     

27 
أطلب المشورة والعون ممن هم أكثر خبرة مني في المشكالت 

 التي تواجهني.
     

28 
أسعى للحصول على النصيحة من اآلخرين حول ما يعترضني 

 من مشكالت.
     

      األصدقاء للتغلب عل المشكلة.أتحدث مع  22
      .أتكلم عن مشكالتي التي تواجهني حتى ال تتطور 31
      عندما أواجه مشكلة ما ال أتحدث بها مع أي شخص. 31

32 
أحاول أن ال أطلع اآلخرين على مدى األمور السيئة التي 

 تواجهني.
     

  إعادة التفكير االيجابي 

33 
أجد في نفسي القدرة على التخلص من المشكالت التي 

 تواجهني.
     

      .أكون خياالت ايجابية حول كيفية تحويل األمور 34
      انظر إلى الجوانب االيجابية في المشكلة 35
      .أكتسب خبرات عديدة من معايشة المشكلة 36
      أفكر في أشياء ايجابية حدثت لي في حياتي. 37

38 
أنظر إلى ما يعزيني وأحاول البحث عن الجانب المشرق 

 لألمور.
     

      أعيد اكتشاف ما هو جديد في الحياة. 39
      .أحاول التوصل إلى حلول مختلفة للمشكلة 41
  سلوب التحول إلى الدينأ 
      ألجأ إلى رجال الدين ليساعدوني في حل مشكلتي. 41

42 
للمساعدة وأزيد من الدعاء والصالة للحصول على ألجأ إلى اهلل 

 الراحة.
     

  أسلوب التركيز على االنفعاالت 
      .أتحكم في مشاعري وانفعاالتي عند مواجهة المشكلة 43
      أعبر عن غضبي نحو األشخاص الذين سببوا المشكلة. 44
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 العبـــارات رقم
عبارة 
 يحذف مناسبة

تعاد 
 صياغتها

تنقل 
 المالحظات إلى

      أحاول االحتفاظ بمشاعري لنفسي. 45
      .مشاعري ال تتداخل كثيرًا مع أشياء أخرى أحاول أن اجعل 46
      أشعر باألسى والضيق وال أخفي مشاعر قلقي وضيقي. 47

48 
أتجنب التعبير عن مشاعري الحقيقية سواء في البيت أو في 

      المدرسة.

49 
أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري عندما أتحمل عبء يفوق 

 طاقتي.
     

51 
اإلحباط عند مواجهة مشكالت ال أستطيع التغلب يالزمني 

 عليها.
     

      أعبر عن مشاعري وانفعاالتي بالضيق. 51
      ألجأ  إلى الصمت وال أتحث مع أحد عن المشكلة. 52

      أتحدث مع نفسي حول ما يقلقني من مشكالت. 53

حباطي على المقربين مني الذين ال دخل  54 أنفث عن غضبي وا 
 لهم بالمشكلة.

     

      ي بسرعة عند مواجهتي ألي مشكلة.ر أعاني من نفاذ صب 55

  أسلوب اإلنكار 
      أحاول أن أجد مسؤواًل عن المشكلة. 56
      أرفض التصديق بأن هذه المشكلة قد حدثت فعال. 57
      عندما تظهر المواقف الصعبة أحاول تجنبها. 58
      المشكلة وخطورتها.أنكر وجود  59
      أدعي بأن كل شيء على ما يرام. 61
      أتجاهل المشكلة تمامًا وكأنها لم تحدث لي. 61
      أتمنى لو لم أكن موجودًا ألتحمل المشكلة. 62
      أستمر وكأن شيئًا لم يحدث. 63
      ال أفكر في المشكلة التي تواجهني أبدًا. 64

      مشكلتي على أشخاص آخرين أو الظروف من حولي. ألقي تبعة 65

      أرفض االعتقاد بأن هذه المشكلة قد حدثت لي. 66
  المواجهة غير الفعالة 
      ألجأ إلى تكسير أي شيء أمامي كي ال أفكر في مشكالتي. 67
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 العبـــارات رقم
عبارة 
 يحذف مناسبة

تعاد 
 صياغتها

تنقل 
 المالحظات إلى

      ألوم نفسي  واعتبر نفسي المسؤول عن المشكلة. 68

69 
دراستي  من أجل نسيان مشكالتي أحاول التركيز في 

 الشخصية.
     

      .أعاني من عدم االستقرار في النوم عندما تواجهني مشكلة ما 71
      .أفضل الجلوس وحيدًا بعيدا عن اآلخرين 71
      .أشغل نفسي في أشياء تبعد تفكيري عن المشكلة 72
      أقوم بأنشطة تبعد تفكيري عن المشكلة. 73
      أنام  كثيرًا واستغرق في األحالم حتى ال أواجه المشكلة. 74
      أكثر من التدخين عندما تواجهني مشكلة ما. 75
      أصب جام غضبي على اآلخرين عندما تعترضني مشكلة ما. 76
      أبتعد عن أصدقائي والمقربين مني عندما أتعرض لمشكلة ما 77
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 (11الملحق رقم )
 استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية بصورته النهائيةمقياس 

 

 اهلل عداد الطالبة: فايزة العبدإ

 ـة:ـ / عزيزي الطالب

فيما يلي مجموعة من األساليب واالستراتيجيات عن طريقتك في التعامل مع المشكالت والضغوط 
 النفسية التي تواجهها.

أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات المقياس ، والتي )×(  الرجاء وضع عالمة
 تبين كيفية تعاملك مع المشكلة التي تواجهك. 

 متمنية دقة اإلجابة وشاكرة حسن تعاونك 

 علمًا أن خيارات االجابة هي:

 .دائماً أستخدمه  –أستخدمه إلى حد ما  - أستخدمه أحياناً  - ال أستخدم هذا االسلوب أبداً  

 الباحثة                                 
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 البنـــود الرقم
ال أستخدم هذا 

 األسلوب أبدا  
أستخدمه 

 أحيانا  
أستخدمه 
 إلى حد ما

أستخدمه 
 دائما  

     عندما أواجه مشكلة تستحوذ على تفكيري 1
     أدرس المشكلة ألحيط باألمور المختلفة المتعلقة بها. 2
     أقوم بجمع المعلومات  عن المشكلة التي تواجهني. 3
     أدرس بذهني ما سوف أفعله لحل المشكلة. 4
     أركز جهدي على فعل شيء ما في حل المشكلة. 5
     أنظم وقتي ليتالءم مع أحوال المشكلة. 6
     أفكر في كيفية التعامل مع المشكلة على نحو أفضل. 7
     للوصول إلى حل للمشكلة. أبذل قصارى جهدي 8
     استخدم قدراتي  بقوة لحل المشكلة. 9

11 
ـــي ينبغـــي  ـــى نحـــو مفصـــل بشـــأن الخطـــوات الت أخطـــط عل

 القيام بها لحل المشكلة
    

     أركز على ما سوف أفعله في الخطوة التالية. 11
     أضع حلواًل بديلة للمشكلة التي  أواجهها. 12
     التي وضعتها لحل المشكلةأتبع الخطة  13
     .أختار الحل المالئم من عدة حلول لمواجهة المشكلة 14
     أطلب مساعدة اآلخرين في حل مشكالتي 15

16 
يشـــاركني بعـــض أصـــدقائي فـــي الـــتخلص مـــن المشـــكالت 

     الني تواجهني.

17 
أفكـر فـي شــخص يكـون موضــع ثقتـي لمســاعدتي فـي حــل 

 .المشكلة
    

     أتحدث إلى أحد ما ليساعدني في فهم أكبر للمشكلة 18

19 
أتحدث إلى شخص يسـتطيع أن يفعـل شـيئًا ملموسـًا بشـأن 

 المشكلة.
    

     .أتحدث الى شخص معين  عما أشعر به نحو المشكلة 21

21 
أطلـــب الحصـــول علـــى المســـاعدة مـــن اآلخـــرين بشـــأن مـــا 

     .يعترضني من مشكالت

22 
لـــــدي أشـــــخاص يقـــــدمون لـــــي الـــــدعم  والمســـــاندة عنـــــدما 

 تواجهني مشكلة
    

23 
ــــتفهم  مــــن اآلخــــرين عنــــدما أكــــون أمــــام  ــــى ال أحصــــل عل

 مشكلة ما.
    

24 
أحصل على المشاركة الوجدانية من اآلخرين عندما أكون 

 .أمام مشكلة ما
    



 {مالحق البحث }    المالحق

 

 
151 

 البنـــود الرقم
ال أستخدم هذا 

 األسلوب أبدا  
أستخدمه 

 أحيانا  
أستخدمه 
 إلى حد ما

أستخدمه 
 دائما  

25 
أطلب العون ممن هم أكثر خبرة مني في المشكالت التـي 

 .تواجهني
    

26 
أســــــعى للحصــــــول علــــــى النصــــــيحة مــــــن اآلخــــــرين فيمــــــا 

 يعترضني من مشكالت.
    

     .اواجه مشكالتي حتى ال تتطور 27

28 
أجــد فــي نفســي القــدرة علــى الــتخلص مــن المشــكالت التــي 

 تواجهني.
    

     أكون تصورات إيجابية عن كيفية تحويل االمور. 29
     لألمور. أحاول البحث عن المجال المشرق 31
     .أكتسب خبرات كثيرة من تعاملي مع المشكلة 31

32 
عندما تواجهني مشكلة أفكر في أشياء إيجابيـة حـدثت لـي 

     .في حياتي

     أعيد اكتشاف ما هو جديد في الحياة. 33
     .أحاول التوصل إلى حلول مختلفة للمشكلة 34
     .المشكلة أتحكم بمشاعري وانفعاالتي عند مواجهة 35

36 
ــذين كــانوا ســببًا فــي   أعبــر عــن غضــبي مــن األشــخاص ال

 المشكلة.
    

     أحاول االحتفاظ بمشاعري لنفسي. 37

38 
أحــــاول أن أجعــــل مشــــاعري ال تتــــداخل كثيــــرًا مــــع أشــــياء 

 .أخرى
    

     أشعر بالقلق وال أخفي مشاعر قلقي. 39
     البيت. أتجنب التعبير عن مشاعري الحقيقية في 41
     أتجنب التعبير عن مشاعري الحقيقية في المدرسة. 41

42 
أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري عنـدما أتحمـل عبئـًا 

 يفوق طاقتي.
    

43 
أشـــعر باإلحبـــاط عنـــد مواجهـــة مشـــكالت، ال أســـتطيع التغلـــب 

 عليها.
    

     أعبر عن مشاعري بالضيق. 44
     أتحدث مع أحد عن مشكالتي.ألجأ  إلى الصمت، وال  45
     أتحدث مع نفسي عما يقلقني من مشكالت. 46
     أصب غضبي على  الذين ال دخل لهم في المشكلة. 47
     أعاني من نفاد صبري بسرعة عند مواجهتي ألي مشكلة. 48



 {مالحق البحث }    المالحق

 

 
152 

 البنـــود الرقم
ال أستخدم هذا 

 األسلوب أبدا  
أستخدمه 

 أحيانا  
أستخدمه 
 إلى حد ما

أستخدمه 
 دائما  

     د أن اآلخرين سبب مشكالتي.تقأع 49
     حدثت فعاُل.أرفض التصديق بأن هذه المشكلة قد  51
     عندما تظهر المواقف الصعبة أحاول تجنبها. 51
     أنكر خطورة المشكلة. 52
     أدعي بأن كل شيء على ما يرام. 53
     أتجاهل المشكلة تمامًا ، وكأنها لم تحدث لي. 54
     أتمنى لو لم أكن موجودًا ألتحمل المشكلة. 55
     أبتعد عن التفكير في المشكلة التي تواجهني. 56
     ألقي تبعات مشكلتي على األحوال من حولي. 57

58 
ألجــــأ إلــــى تكســــير أي شـــــيء أمــــامي، كــــي ال أفكــــر فـــــي 

 مشكالتي.
    

     ألوم نفسي  واعد نفسي المسؤول عن المشكلة. 59

61 
أحـــاول التركيـــز فـــي دراســـتي  مـــن أجـــل نســـيان مشـــكالتي 

 الشخصية.
    

فـــي النــوم عنـــدما تــواجهني مشـــكلة أعــاني عـــدم االســتقرار  61
 .ما

    

     أفضل االنعزال عن اآلخرين هربًا من المشكلة. 62
     أقوم بأنشطة تبعد تفكيري عن المشكلة. 63
     أنام  كثيرًا هربًا من مواجهة المشكلة. 64
     المشكلة.أستغرق في األحالم حتى ال أواجه  65
     أقوم  بالتدخين عندما تواجهني مشكلة ما. 66
     أصب غضبي على اآلخرين عندما تعترضني مشكلة ما. 67
     أكثر من تناول الطعام عندما تواجهني مشكلة ما. 68
     ألجأ إلى البكاء هربًا من المشكلة. 69
     عندما أواجه مشكلة ما ال أتحدث بها مع أي شخص. 71

71 
أحـــــاول أن ال أطلـــــع اآلخـــــرين علـــــى ســـــوء األمـــــور التـــــي 

 تواجهني.
    

     ألجأ إلى اهلل عندما أواجه مشكلة ما. 72
     أواجه مشكالتي حتى ال تتطور. 73
     ألجأ إلى رجال الدين ليساعدوني في حل مشكلتي. 74
     أزيد الدعاء والصالة للحصول على الراحة. 75
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 البنـــود الرقم
ال أستخدم هذا 

 األسلوب أبدا  
أستخدمه 

 أحيانا  
أستخدمه 
 إلى حد ما

أستخدمه 
 دائما  

     إلى سماع الموسيقى  للتخفيف من حجم المشكلة.ألجأ  76
     ألجأ إلى الكتابة للتنفيس عن همومي. 77
     ألجأ إلى قراءة بعض الكتب عندما تواجهني مشكلة ما. 78
     ألجا إلى الرياضة عند مواجهتي للمشكالت. 79
     يساعدني التأمل على مواجهة مشكالتي. 81
     بأي عمل للتسلية.ألعب أو أقوم  81
     أحاول الحصول على قدر كاف من الراحة. 82
     أمضي وقتًا كاف مع أسرتي أو أصدقائي. 83
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 (11الملحق رقم ) 
  المعاملة الوالديةمقياس أساليب 

 
 

 عزيزي الطالب:
، وتتطلب منك أن تجيب عنها أساليب المعاملة الوالديةفيما يلي مجموعة من العبارات التي تتعلق ب

حسب االحتماالت المصاحبة لكل عبارة بناًء على مدى تأّثرك بهذه األساليب، أي إن السلوكيات التي 
 تعبر عنها هذه العبارات هي نابعة أصاًل من تنشئتك األسرية. 

 التعليمات:

 : يرجى تدوين البيانات الشخصية المطلوبة في مكانها المحدد.أوال  

( أمام االحتمال الذي تعتقد أنه ينطبق عليك، ×رجى قراءة جميع العبارات جيدًا، ووضع إشارة ): يثانيا
 .«إطالقاً  –أحيانًا  –غالبًا  –دائمًا  » احتماالت لإلجابة أمام كل عبارة وهي: فهناك أربعة

، علمًا أن ليس هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، بل كلها صحيحةمن الضروري أن تعرف أن 
 المعلومات التي ستدلي بها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 يرجى اإلجابة عن كل عبارة إجابة واحدة فقط، وعدم ترك أي عبارة دون إجابة.
 

 ولك جزيل الشكر على تعاونك 
 البـاحثـة                                                                               
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 : من فضلك أكمل البيانات اآلتية
 (.    ذكر –    ) أنثى  الجنس:

 إطالقا   أحيانا   غالبا   دائما   العبـــارة الرقم

     عودتني أسرتي أن أدافع عن حقوقي بنفسي.  1
     تحرص أسرتي على اتباع نظام صارم في المنزل.  2
     أسرتي.أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدًا عن   3
     تحدثني أسرتي بكلمات ملؤها المحبة.  4
     توجهني أسرتي إلى أن أعتمد على نفسي في تحقيق ما أريده.  1
     تترك لي أسرتي حرية اختيار نوع دراستي في المستقبل.  0
     تهمل أسرتي آرائي التي أبديها في كثير من األمور.  7
     في دراستي.تكافئني أسرتي عندما أحرز نجاحًا   8
     تختار أسرتي الكتب والمجالت التي تخصني.  9

     تؤمن أسرتي بأن أتمتع بالحرية مثلما هي تتمتع بها.  11
     استعين بأسرتي عندما أختلف مع اآلخرين.  11
     تستحسن أسرتي تصرفاتي المناسبة.  12
     أختار أصدقائي بنفسي دون التدخل من أسرتي.  13
     أسرتي الكثير من األوامر دون أن أبدي رأيًا فيها.توجه لي   14
     تقوم أسرتي بأكثر واجباتي التي يمكن أن أقوم بها بنفسي.  11
     تعتمد أسرتي علي في أداء كثير من المهمات.  10
     تتدخل أسرتي في الطريقة التي أصرف فيها نقودي.  17
     تعاملني أسرتي كصديق حميم.  18
     على صحتي دون مبرر.تقلق أسرتي   19
     تقول أسرتي أنني حسن المنظر.  21
     تدفعني أسرتي إلى أن أتحمل مسؤولية األعمال التي أكلف بها.  21
     تستشيرني أسرتي في القرارات التي تخصني.  22
     تطلب مني أسرتي أن  استشيرها في كل أمر قبل أن أفعله.  23
     تظهر أسرتي عيوبي أمام اآلخرين.  24
     تترك لي أسرتي حرية اختيار مالبسي بنفسي.  21
     أصارح أسرتي في المشكالت التي أتعرض لها.  20
     أشعر بلهفة أسرتي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاتها.  27
     تعطيني أسرتي مصروفي الذي أحتاجه.  28
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 إطالقا   أحيانا   غالبا   دائما   العبـــارة الرقم

     تمنعني أسرتي من االشتراك في الرحالت المدرسية التي أرغبها.  29
     تشاركني أسرتي في مناقشة األمور التي تخصها.  31
     تبدي أسرتي عدم االهتمام عندما أعمل شيئًا جيدًا بالبيت أو المدرسة.  31
     تسر أسرتي عندما أرافقها لزيارة األقارب.  32

 ل صنع األشياء الجديدة بنفسي دونتفضل أسرتي أن أحاو   33
 العتماد على أحد.ا

    

     التحدث مع أسرتي عن األشياء التي تهمني. يمكنني بسهولة  34

تطلب مني أسرتي أن أخبرها بكل شيء يحدث لي عندما أكون   31
 خارج المنزل. 

    

     تقول أسرتي أنني فاشل.  30
     عودتني أسرتي أن أبقى في المنزل وحدي.     37
     تناقشني أسرتي بأخطائي قبل محاسبتي.  38
     بإيذائي.تعاقب أسرتي من يتسّبب   39
     تقدر أسرتي األعمال الناجحة التي أقوم بها.  41
     تدفعني أسرتي على أن أنجز أعمالي بنفسي.  41
     ترفض أسرتي آرائي ولو كانت صائبة.  42
     تستجيب أسرتي لطلباتي على الدوام.  43
     أنا محبوب من قبل أسرتي.  44

في أكثر األعمال  تشجعني أسرتي على أن أتسّلم دورًا قيادياً   41
 الجماعية التي أشارك فيها.

    

     تترك لي أسرتي الحرية في تنظيم برامج دراستي.  40
     تفضل أسرتي أن أذهب إلى زمالئي بداًل من أن يأتوا إلى منزلنا.  47
     ترفض أسرتي الحديث أوالجلوس معي لمدة طويلة.  48

شؤوني في المستقبل تحثني أسرتي على أن أكون قادرًا على تدبير   49
 بنفسي.

    

تستشيرني أسرتي في األماكن التي أرغب أن أقضي فيها أوقات   11
 فراغي.

    

     تقلق أسرتي علي كثيرًا عندما أتأخر في العودة إلى المنزل.  11
     تمرح أسرتي معي خالل أوقات الفراغ.  12
     تشجعني أسرتي على أن أمارس هواياتي وميولي الخاصة.  13
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 إطالقا   أحيانا   غالبا   دائما   العبـــارة الرقم

     تلزمني أسرتي أن أعمل وفق رغباتها.   14
     تنزعج أسرتي كثيرًا إذا لم أتناول طعامي في الصباح.  11
     تلتفت أسرتي إلى محاسني أكثر مما تلتفت إلى أخطائي.  10

ترفض أسرتي أن أعمل لكسب مصروفي الخاص بنفسي خالل   17
 العطل.

    

     الذي أريده.تسمح لي أسرتي أن أبدي رأيي في نوع الطعام   18

تخشى علي أسرتي من المواقف التي تستدعي منافستي مع   19
 اآلخرين.

    

     ترفض أسرتي زيارة زمالئي لمنزلنا.  01

تقول لي أسرتي: علي أن أعرف كل شيء بنفسي ألنها لن تكون   01
 بجانبي مدى الحياة.

    

     بها.تطلب مني أسرتي إخبارها بالطريقة التي ال أحب أن تعاملني   02
     تتركني أسرتي دون توجيه عندما أخطئ.  03
     تقدم لي أسرتي هدايا في مختلف المناسبات.  04
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Abstract                           { Research Abstract in English } 

 

 
I 

Summary in English 

This research aims to identify the relationship between Strategies of 

dealing with psychological stresses and the Methods of parental treatment for 

Adolescents among Adolescents in schools of Damascus for the year of (2012 \ 

2013).  

  The total number of the members of the research sample was (635) male 

and female students , divided into (262) male students and (372) female 

students in secondary schools in Damascus. 

The researcher used the Descriptive analytical method in her 

research in concluding the result of this research depending on the 

following tools: 

 Sources of the psychological stresses' scale which was prepared by the 

researcher. 

 Strategies of dealing with the psychological stresses among adolescents 

which was prepared by the researcher. 

 Methods of parental treatment which was prepared by Khaled Al-Tahan and 

Dindi did the psychometric study for this test in 2009 , and the researcher by 

herself redid another psychometric study for the same test in 2013 because of 

the changes that occurred in the structure of the Syrian Families in the Syrian 

society in current situation.  

 

And this research tried to answer the following questions: 

1) What are the sources of psychological stresses among the adolescents whom 

are members of the research sample? 

2) What are the strategies of dealing with the psychological stresses among the 

adolescents whom are members of the research sample? 

3) What are the methods of parental treatment for Adolescents among the 

families whom are Members of the research sample? 

The research aimed to check the following hypotheses: 

1) There is no statistically significant relationship between the strategies to deal 

with the stresses and sources of psychological stresses among the adolescents 

of the research sample. 

2) There are no statistically significant differences between the average degrees 

of members of the research sample on sources of psychological stresses' scale 

according to the variable of sex (male - female). 

3) There are no statistically significant differences between the average degrees 

of members of the research sample on sources of the psychological stresses' 
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II 

scale according to the variable of the Academic specialization (literary - 

scientific). 

4) There are no statistically significant differences between the average degrees 

of members of the research sample on sources of the psychological stresses’ 

scale according to the variable of the specialization (years of study).- 

5) There is no statistically significant relationship between the average degrees 

of members of the research sample on dealing with psychological stresses' 

scale according to the variable of sex (males - females). 

6) There are no statistically significant differences between the average degrees 

of members of the research sample on methods of parental treatment's scale 

according to the variable of the Academic specialization (literary - scientific). 

7) There are no statistically significant differences between the average degrees 

of members of the research sample on methods of parental treatment's test 

according to the variable of the specialization (years of study). 

The research concluded the following results: 

1) The common psychological stresses among adolescents are family stresses. 

2) The most common strategy among adolescents of dealing with the 

psychological stresses was planning strategy. 

3) Protection and neglecting are the most common method of parental treatment 

among the families from the point of view of the members of the research 

study. 

4) There is a positive correlation which is statistically significant between 

strategies of dealing with the psychological stresses and the sources of 

psychological stresses the among the members of the research sample. 

5) There is a positive correlation which is statistically significant between 

strategies of dealing with the psychological stresses and the methods of 

parental treatment among the members of the research sample. 

6) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on strategies of dealing with the 

psychological stresses' scale according to the variable of the sex (males - 

females).  

7) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on strategies of dealing with the 

psychological stresses' scale according to the variable of academic 

specialization (literary - scientific) in the strategy of social support and the 

strategy of positive thinking in the favor of scientific specialization. 

8) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on strategies of dealing with the 

psychological stresses' scale according to the variable of years of study. 

9) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on methods of parental treatment's scale in 

the (protection - neglecting)method in the favor of males. 
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10) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on methods of parental treatment's test 

according to the variable of academic specialization (literary - scientific) in 

the method of (independence - restriction) in the favor of literary 

specialization. 

11) There are statistically significant differences between the average degrees of 

members of the research sample on Methods of parental treatment's scale 

according to the variable of years of study. 

 
 


