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Abstract: This study aimed to explore the stress among the bachelor of nursing students, and to determine the related 

coping strategies, the nature of the relationship between the coping methods with academic stressors. A random 

sample of (109) male and female nursing students were selected from College of Nursing at Sultan Qaboos 
University. The stressors scale consisted of 35 items. The coping strategies scale to academic stressors consisted of 

66 items that were distributed on eight strategies. Results showed the existence of 12 pressures to nursing students, 

including: the lack of time for recreation activities, fatigue after fulfilling college requirements so that no energy is 

left for studying and lack of time to complete continuing academic homework requirements. Most prominent coping 

methods were: developing a plan to solve the problem, stay away from the problem and confrontation. There was a 

positive significant relationship between the academic pressures and the methods of confrontation and means of 

staying away from the problem, as well as with methods of coping in general. 
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 نذي طهبت كهيت انتًريض في جبيعت انسهطبٌ قببىس انضغىط وأسبنيب انتعبيش يعهب
 

عجىةيحًذ عبئشت 
1

شكريخبنذ رغذة ، 
2

عهي يهذي كبظى، 
3

سهىوعهي وصيفت  ،
4

 

 
  .، عبهعخ الغلطبى قبثْطهشكض اإلسشبد الطالثٖ 1
 .، عبهعخ الغلطبى قبثْطكل٘خ الزوشٗض - ّالصؾخ الٌفغ٘خ صؾخ الوغزوعقغن  2
 .، عبهعخ الغلطبى قبثْطكل٘خ الزشث٘خ -قغن علن الٌفظ 3 
 .، عبهعخ الغلطبى قبثْطكل٘خ الزوشٗض -ّالصؾخ الٌفغ٘خ صؾخ الوغزوعقغن  4

 
الذساعخ هعشفخ ضغْط طلجخ ثكبلْسْٗط الزوشٗض فٖ عبهعخ الغللطبى قلبثْط، ّاعلبل٘ت الزعلبٗه هعِلب، ّرؾذٗلذ طج٘علخ العالقلخ ثل٘ي  ُذفذانًهخص: 

رن اعزخذام هق٘بط الضغْط الزٕ ٗزكْى هي ّ ،( طبلجب ّطبلجخ101). رن اخز٘بس عٌ٘خ عشْائ٘خ هي طلجخ الزوشٗض ؽغوِب الضغْط ّاعبل٘ت الزعبٗه هعِب

( ضغطب ؽلبدا 12( عجبسح هْصعخ علٔ صوبً٘خ اعبل٘ت. اظِشد الٌزبئظ ّعْد )66( عجبسح، ّهق٘بط اعبل٘ت الزعبٗه هع الضغْط الزٕ ٗزكْى هي )35)

عذم رْفش ، ّالكل٘خ ثؾ٘ش ال رْعذ طبقخ للوزاكشحالعْدح هي بلزعت ثعذ ْس ث، ّالشعللٌشبطبد الزشفِ٘٘خ الوخصص لذٓ طلجخ الزوشٗض هي ثٌِ٘ب: قلخ الْقذ

عبد إلًغبص الوزطلجبد الذساع٘خ. اهب اثشص صالصخ اعبل٘ت للزعبٗه هع الضغْط ٗلغأ ئلِ٘ب طلجخ الزوشٗض فكبًذ: ئرجبع خطخ لؾل الوشكلخ ّاإلث الكبفٖالْقذ 

 ْط ّث٘ي اعلْة الوْاعِخ ّاعلْة االثزعبد، ّكزلك هع اعبل٘ت الزعبٗه ثشكل عبم.ّكبًذ العالقخ هْعجخ ّدالخ ث٘ي الضغّالوْاعِخ. 

 
 الضغْط، الزعبٗه هع الضغْط، طلجخ الزوشٗض، عبهعخ الغلطبى قبثْط. انكهًبث انًفتبحيت:

 

 انًقذيت:
ٗش٘ش الضغظ الٌفغٖ ئلٔ هغوْعخ ّاععخ هي الوشبكل الزٖ رخزلل  علي الوشلبكل العبدٗلخ  ئر رزضلوي 

هزطلجبد اّ اؽذاس ث٘ئ٘خ رشُق الفشد، ّاعزغبثخ الفشد ًؾْ ُزٍ الوزطلجلبد اّ احؽلذاس ّك٘ف٘لخ رفغل٘شٍ ّرق٘٘ولَ 

فقذ اشلبسد   هشا  الغغو٘خاحالضغظ عججبً سئ٘غ٘بً للعذٗذ هي  ذ. ّٗع(Lazurus & Folkman, 1984)لِب 

% هي احهشا  الغغو٘خ راد عالقخ هجبششح ثبلضلغظ الٌفغلٖ اللزٕ ٗزعلش  00-%50ثعض الذساعبد ثأى 

اعلفل الهِلش  ملَ احفشاد فٖ ؽ٘برِن الْ٘ه٘خ  كبلصلذاع الٌصلفٖ ّالصلذاع الزلْرشٕ ّالصلذف٘خ ّالقشؽلخ ّاٙال

الللذّاس ّاسرفللبع ضللغظ الللذم. ثبإلضللبفخ ئلللٔ عالقللخ  ّالٌْثللبد القلج٘للخ ّالغللشطبى ّالزِللبة الوفبصللل ًّْثللبد

اُلزن الجلبؽضْى . ّلقلذ (Schafer, 1992)الضغظ ثبحهشا  الٌفغ٘خ  كبالكزئلبة ّالقللق الوشضلٖ ّالجبساًْٗلب 

كغ٘للشُن هللي شللشائؼ  عللخالغبه طلجللخهللي القللشى الوبضللٖ ثبلضللغْط ّهخبطشُللب علللٔ  احخ٘للشٗيخللالا العقللذٗي 

اى طلجخ الغبهعخ هِلذدٗي فلٖ صلؾزِن الغغلذٗخ ّالٌفغل٘خ رللك اًِلن ْٗاعِلْى  ؽ٘ش اعزقذّاالوغزوع احخشٓ، 

 ,Khanna & Kahanna, 1990., Bolger), 2002)شلق٘ش العذٗلذ هلي هصلبدس الضلغْط ثشلكل هزكلشس 

1997,. 

ئى رعل٘ن الزوشٗض ٗعزجش رغشثخ رؾذٕ للعذٗذ هي طلجخ الزوشٗض، احهش الزٕ قلذ ٗلإدٕ ئللٔ رعشضلِن 

خ هللي الضللغظ، ؽ٘للش اّضللؾذ الذساعلللبد اًِللن ْٗاعِللْى ضللغظ اكضللش اصٌللب  رؾضللل٘شُن لوغللزْٗبد هشرفعلل

 ,Randle) ساًلذلٖ فقلذ ّعلذ(. (Baldwin, 1999احكبدٗوٖ هوب ْٗاعًَِْ اصٌب  الغٌخ احّلٔ هي الزْظ٘ل  

هي طلجخ الزوشٗض الزٗي رٌلبّلزِن الذساعلخ صلٌفْا اًفغلِن كوكزئجل٘ي اّ ؽلضٌٗ٘ي اّ قلقل٘ي  (%15)اى  (2003

 ,Pryjmachuk & Richards) ثشٗغوبشللبو ّسٗزشللبسدصا هللي اهكبً٘للخ ئًِللب  دساعللزِن ّالزخللشط. ّّعللذ

للذِٗن  ثلأى( هلي طلجلخ الزولشٗض ثلأى الضللش هلٌِن صلٌفْا اًفغلِن 139فٖ دساعزِوب علٔ عٌ٘خ ثلغذ ) (2007

اى صلضلٖ العٌ٘لخ  (Hegge & Larson, 2008)ُ٘غٖ ّالسعلْى  ضغْط ثذسعخ ؽبدح. ّاظِشد ًزبئظ دساعخ

هي طلجخ ثكبلْسْٗط الزوشٗض الزٖ رضوٌزِب دساعزِوب اخجلشّا ثلأًِن رعشضلْا لوغلزْٗبد ُبهلخ هلي الضلغظ. 

ًغللت هشللبثِخ  ؽ٘للش اشللبسد  (Williams & Wilkins, 2008) ّٗل٘وللض ّّٗلكٌ٘للض كوللب اظِللشد دساعللخ

لخجلشاد ضلبةطخ ثذسعلخ  %( هي عٌ٘زِوب الزٖ رضوٌذ طلجخ هي ثكبلْسْٗط الزوشٗض عي هْاعِزِن00,0)

( هلي طلجلخ الزولشٗض فلٖ الغلٌخ 23عللٔ ) (Nolan & Ryan, 2008) ًلْالى ّساٗلبى شلذٗذح. ّفلٖ دساعلخ

%( هللي العٌ٘للخ اثلغللذ عللي 40الشاثعللخ، اعللزخذهب فِ٘للب رصللو٘ن الجؾللش الكوللٖ ّالٌللْعٖ، اظِللشد الٌزللبئظ اى )

 رعشضِب لوغزْٗبد ضغظ ؽبدح.
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٘خ الزوشٗض ْٗاعِْى هغزْٗبد اعلٔ هلي الضلغظ هولب ْٗاعِلَ كوب ّعذ عذد هي الجبؽض٘ي اى طلجخ كل

 ,Beck) ث٘للك ُّبك٘للذ ّعشاٗفبعللزبقب ّهكللبٗن ّسّكْٗللل ففللٖ دساعللخصهالؤُللن هللي طلجللخ الكل٘للبد احخللشٓ. 

Hackett, Srivastava, Mckim & Rockwell, 1997) ٖالزصلْساد الخبصلخ ثوغلزْٓ  ذقبسًل الزل

كٌلذا هللع رصلْساد طلجللخ كل٘لبد الطللت ّالٌِذعلخ ّالعوللل ( طبلللت رولشٗض فللٖ 552ّهصلبدس الضللغظ للذٓ )

ْٗاعِْى هغلزْٗبد اعللٔ  -ثغض الٌهش عي عٌزِن الذساع٘خ–االعزوبعٖ، اظِشد الٌزبئظ ثأى طلجخ الزوشٗض 

. ّفلٖ هي الضغظ ّاحعشا  الغغذٗخ ّالٌفغ٘خ الوشرجطخ ثبلضغظ هقبسًخ ثطلجخ الكل٘بد الزٖ رٌبّلزِب الذساعخ

( طبلجبً هي كل٘لخ الزولشٗض لوغلزْٗبد الضلغظ 109ئدساو ) ذقبسًالزٖ  (Kaufman, 2008) كْفوبىدساعخ 

ٗلذسكْى ( طبلت هي الكل٘بد احخشٓ فٖ عبهعلخ كبل٘فْسً٘لب، ّعلذ اى طلجلخ كل٘لخ الزولشٗض 10احكبدٗوٖ هع )

 هوب كبًذ لذٓ طلجخ الكل٘بد احخشٓ.هي الضغظ اعلٔ ثذسعخ كج٘شح هغزْٗبد 

 (Behere, Yadav & Behere, 2011)ث٘ؾ٘لشٕ ّٗلبداو ّثؾ٘لشٕ  اعلخدس فٖ ؽ٘ي اظِشد ًزبئظ

( عجلبسح 24الزٖ قبسًذ الضغْط ث٘ي طلجخ الطت ّالٌِذعلخ ّالزولشٗض. ؽ٘لش رلن رطج٘لق اعلزجبًخ هكًْلخ هلي )

طبلجلب ّطبلجلخ  50( طبلجبً ّطبلجخ هي كل٘خ الطت ّالٌِذعخ ّالزوشٗض، هٌِن 150علٔ عٌ٘خ عشْائ٘خ ؽغوِب )

     اى الطلجخ فٖ الوغوْعبد الضالس اًكشّا ّعْد هغزْٗبد الضغظ ثذسعخ ؽبدح.، هي الزوشٗض

ّعلٔ الشةن هي اى اعجبة ُزٍ الٌغت الوشرفعخ هي الضغظ ث٘ي طلجخ الزوشٗض ل٘غذ ّاضلؾخ ثشلكل 

 كبهل، ئال اى العذٗذ هي الجبؽض٘ي اقزشؽْا اى العذد الوزضاٗلذ للعْاهلل ّالوزغ٘لشاد الضلبةطخ الزلٖ رلشرجظ ثلذّس

طلجخ الزوشٗض ٗغعلِن فٖ خطش اكجش لوْاعِخ ًغت هشرفعخ هي الضغظ، ّرطْٗش احعشا  العقل٘خ ّالٌفغل٘خ 

ٗشٗكلب اٗشٗكلب علًْض ّاعلًْض ّ ٗعلشو. ؽ٘لش (Luo & Wang 2009)الوشرجطخ ثَ هقبسًخً هلع عبهلخ احفلشاد 

(Jones & Erica, 1999)  لضللبةطخ الوشرجطللخ احكبدٗو٘للخ علللٔ اًِللب رلللك الوصللبدس افللٖ الج٘ئللخ الضللغْط

 . ثبالُزوبهبد احكبدٗو٘خ ّصعْثبد الزْافق ّالوطبلت االعزوبع٘خ الوشرجطخ ثبلج٘ئخ احكبدٗو٘خ

ّقذ صٌ  الجبؽضْى العْاهل الضبةطخ فٖ الج٘ئخ احكبدٗو٘لخ الزلٖ رلشرجظ ثوغلزْٗبد الضلغظ الوشرفعلخ 

ّشخص٘خ ّاعزوبع٘خ. ّهي ث٘ي العْاهل احكبدٗو٘لخ الضلبةطخ الزلٖ  خث٘ي طلجخ الزوشٗض ئلٔ هغبالد  اكبدٗو٘

اشبس ئلِ٘ب طلجخ الزوشٗض فٖ عذد هلي الذساعلبد  صلعْثخ ّصخلن هٌِلبط الزولشٗض ّكو٘لخ هلبدح الصل  ّقللخ 

ّقلللذ الفلللشاا ّالغلللبعبد الطْٗللللخ للذساعلللخ ّصلللعْثخ عولللل الصللل  ّصلللعْثخ علللذّا االخزجلللبساد القصللل٘شح 

اد ّالفغْح ث٘ن الوبدح الٌهشٗخ ّالووبسعخ العول٘لخ ّهشلبعش الشلك ؽلْا الزولشٗض ّالفصل٘خ ّدسعبد االخزجبس

كبخز٘لبس هٌِلٖ ّطج٘عللخ الوٌِلخ الزللٖ ٗلزن ئعلذادُن لِللب ّالزلٖ رغللزلضم رقلذٗن الشعبٗلخ ّالللذعن الوغلزوش للوشضللٔ 

 ,Williams & Wilkins, 2008 ; Por)ّْٗاعِلْى فِ٘لب الولْد كؾلذس ٗلْهٖ، ّخجلشح اللزعلن الغلشٗشٗخ 

2005; Kirkland, 1998 ; Beck., et al, 1997; Biondio & Pancheri, 1995 ; Beck, 1993 ; 

Beck & Srivastava, 1991). 

ّهللي العْاهللل الشخصلل٘خ ّاالعزوبع٘للخ الضللبةطخ ثلل٘ي طلجللخ الزوللشٗض، الصللعْثخ فللٖ الوْاصًللخ ثلل٘ي 

ثبإلضللبفخ ئلللٔ الوزطلجللبد الوبل٘للخ هزطلجللبد احدّاس الوزعللذدح كطلجللخ ّهقللذهْ سعبٗللخ ّاصللذقب  ّاثٌللب  ّ ثللب ، 

 ;Magnussen & Amundson, 2003; Timmins & Kaliszer, 2002)ّرشر٘جلبد اإلقبهلخ ّالٌقلل 

Kornguth, Frisch, Shovein & Williams, 1994) شللشٗ  ّهبعلْهٖ. كوللب ه٘للضا (Sharif & 

Masoumi, 2005)  ٖد الضبً٘للخ ّالضبلضللخ الغللٌْا فللٖ( هللي طلجللخ الزوللشٗض 10) علللٌْٔع٘للخ ال زِوبدساعللفلل

كضللش ئصلبسح للضللغظ لللذٓ طلجللخ اح كبًللذ ، اسثعلخ هصللبدسّالشاثعلخ هللي عبهعللخ شلل٘شاص للعللْم الطج٘للخ فللٖ ئٗللشاى

ًقلص ّ ّالووبسعخ العول٘خ خ الزٖ ٗذسعًِْبالٌهشٗالوبدح الفغْح ث٘ي ّ الزغشثخ الغشٗشٗخ احّلٔ ُٖ  الزوشٗض

 عبسٗلذّ اٗغ٘ل٘غلْس ّئٗلشٗظّ عْسّعلز٘ذّّٕعلذ الضقخ فٖ اإلششاو الغشٗشٕ ّالشلك ؽلْا اللذّس الوٌِلٖ. 

 (Gorostidi, Egilegor, Erice, Iturriotz, Garate, Lasa, & Cascante, 2007) كبعلكبًذّ العلبّ

كل٘لخ علبى ع٘جبعلز٘بى ( هلي الطلجلخ الوغلغل٘ي فلٖ الغلٌخ احّللٔ فلٖ 61) ثلغلذعٌ٘خ علٔ طْل٘خ ال فٖ دساعزِن
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رغلعخ ، رلن رطج٘لق احداح اسثلع هلشاد خلالا صلالس علٌْاد للٌفظ هغوْعلخ الطلجلخ ب، ؽ٘لشللزولشٗض فلٖ اعلجبً٘

هصللبدس للضللغظ كبًللذ: القللذسح ّالزْاصللل ّالؾ٘للشح ّاًعللذام القللْح ّقلللخ الغلل٘طشح فللٖ العالقللبد هللع الوشضللٔ 

هلع الوشضلٔ ّالعالقلبد هلع  الزفبعللٖ زعلش  للىرٓ فلّالّالزذخل العبطفٖ ّهشضلٔ ٗشٗلذّى عالقلخ اقلشة 

 الوعلو٘ي ّالضهال . 

ئى رعذد العْاهل الضبةطخ الزٖ ْٗاعِِب طلجخ الزوشٗض فٖ الج٘ئخ احكبدٗو٘خ رغعلِن عشضلخ للضلغظ 

. ؽ٘ش رْصلق العذٗلذ هلي الذساعلبد (Baldwin, 1999 ; Gwele & Uys, 1998)ّكل الٌزبئظ الوشرجطخ ثَ 

 ,Dutt)ضؼ للوغزْٗبد الوشرفعخ هلي الضلغظ عللٔ الؾبللخ العبهلخ لطلجلخ الزولشٗض الزأص٘شاد الغلج٘خ ثشكل ّا

Pyles & Miederhoff, 2005 ; Jones & Johnton, 2000) فقلذ ّعلذ ،William & Wilkins 

 ئى الضغظ الٌفغٖ لذٓ طلجخ الزوشٗض ٗشرجظ ثبحعشا  الٌفغ٘خ ئٗغبث٘بً.  (2008)

اى الؾبللخ الٌفغل٘خ رلشرجظ ثبلصلؾخ الغغلذٗخ ثشلكل ّص٘لق. ّاعلزٌبداً  Eillis & Fox (2004)كوب ّعذ 

ئلللٔ رلللك فللاى الوغللزْٗبد الوشرفعللخ هللي الضللغظ ّهللب ٗللشرجظ ثللَ هللي رللأص٘شاد علللٔ الؾبلللخ ّالصللؾخ الٌفغلل٘خ 

ّالغغللذٗخ لطلجللخ الزوللشٗض رللإصش علللجبً علللٔ رعلللن ًّغللبػ الطلجللخ  ؽ٘للش ّعللذ اى طلجللخ الزوللشٗض هوللي لللذِٗن 

هلللي الضللغظ عشضلللخ اكضللش لوْاعِللخ الفشلللل احكللبدٗوٖ ّالزغلللشة ّالزقللذٗشاد الغلللشٗشٗخ  هغللزْٗبد هشرفعللخ

. ثبإلضبفخ ئلٔ اى الوغزْٗبد الوشرفعلخ للضلغظ اسرجطلذ (Deary, Watson & Hston, 2003)الوٌخفضخ 

د ثٌزبئظ الزعلن الفشع٘خ ث٘ي طلجخ الزولشٗض ّالزلٖ هلي اُوِلب  الزأع٘لل الذساعلٖ ّقللخ رٌهل٘ن الْقلذ ّالصلعْثب

 ,Hegge & Larson)رغٌلت طلللت الوغلبعذح ّضللع  الذافع٘لخ ّهِللبساد ئداسح رار٘لخ ضللع٘فخ ّ الذساعل٘خ

2008 ; Peter, 2005; Steele, Lauder, Caperchione & Anastasi, 2005; Deary, Watson 

& Hogstonm 2003)   كولب كشلفذ الذساعلبد ثلأى الضلغظ فلٖ الج٘ئلخ احكبدٗو٘لخ ٗلشرجظ عكغل٘بً ثلذسعبد .

الفصل ثشكل هؾذد، ؽ٘ش ٗهِش اى الطلجخ الزٗي ْٗاعِْى هغزْٗبد اعلٔ هي الضغظ ٗؾصلْى علٔ دسعلبد 

 . (Struthers, Perry & Mene, 2002)اكضش اًخفبضبً 

ّعلللٔ الللشةن هللي اى الضللغظ ٗللإدٕ ئلللٔ العذٗللذ هللي الزللأص٘شاد الغلللج٘خ الِبهللخ لللذٓ عللذد هللي طلجللخ 

ًهلبم ّظ٘فلٖ ٗزضلوي عْاهلل هزعلذدح هضلل ٗعزجلش  ى الضلغظ د، ئال االزوشٗض كوب ّصق فٖ العذٗذ هي الذساعب

. Coping (Huagg & Li, 2005)اؽذاس الؾ٘لبح الْ٘ه٘لخ )العْاهلل الضلبةطخ(، ًّهلبم الزعلبٗه للذٓ الفلشد 

ّقذ ٗكْى هي الوف٘ذ لفِن الضغظ لذٓ الطلجخ اخز رفبعللَ هلع عْاهلل اخلشٓ كأعلبل٘ت الزعلبٗه الزلٖ ٗغلزخذهِب 

فأعللْة الزعلبٗه الوٌبعلت ٗوكلي اى ٗغ٘لش اإلدساو الشخصلٖ للفلشد عشضلِن للعْاهلل الضلبةطخ  الطلجخ عٌذ ر

ّٗؾغي القذسح علٔ هعبلغخ الوشبكل ّٗؾغي االًفعلبالد، ّفلٖ اةللت احؽ٘لبى فلاى هلذٓ هٌبعلجخ اعلزشار٘غ٘بد 

زلبئظ ة٘لش ّاعبل٘ت الزعبٗه الوغزخذهخ هي قجل الفشد رعلشو هلي خلالا اًخفلب  هغلزْٓ الضلغظ اّ ة٘لبة الٌ

. ؽ٘ش رعلشو اعلبل٘ت الزعلبٗه ثأًِلب الزق٘ل٘ن اإلدساكلٖ الفلشدٕ ًؾلْ الضلغظ الوشةْة فِ٘ب كبلضغظ ّالوش 

ّاإلعشا اد الزٖ ٗزجٌبُب لوْاصًخ الؾبلخ العقل٘خ، ّثبلزبلٖ فاى اعلْة الزعبٗه الوٌبعلت ٗوكلي اى ٗغ٘لش اإلدساو 

 .(Luo & Wang, 2009)االًفعبالد الشخصٖ للفشد ّٗؾغي القذسح علٔ هعبلغخ الوشبكل ّٗؾغي 

اعلبل٘ت الزعلبٗه ئللٔ هغولْعز٘ي  (Lazurus & Folkman, 1984)الصاساط ّفْلكولبى ّٗصلٌفب 

اعبع٘ز٘ي: االعزغبثخ الزْافق٘خ الوشركضح اّ الوغزٌذح علٔ الوشكلخ ّرزضوي هؾبّلخ الفشد فِن ّرؾذٗلذ الوشلكلخ، 

لوؾبّلخ راد رْعَ خبسعٖ ُّلٖ اعلزشار٘غ٘بد هْعِلخ ًؾلْ ّالعول علٔ ئٗغبد ؽلْا هوكٌخ لِب. ّركْى ُزٍ ا

رعذٗل الوْق  اّ علْك٘بد اٙخشٗي. اهب الوغوْعخ الضبً٘خ فِٖ االعزغبثخ الزْافق٘خ الوشركلضح اّ الوغلزٌذح عللٔ 

االًفعبالد. ُّزٍ االعزغبثخ هْعِلخ ًؾلْ الزعبهلل هلع الوشلبعش ّاالًفعلبالد الٌبرغلخ علي الوْاقل  الضلبةطخ، 

ٌِب رخف٘  ؽذح رلك االًفعبالد ّالوشبعش ّرغكٌِ٘ب ّرلط٘فِب. ّاعزشار٘غ٘بد الزعبٗه الوشركضح عللٔ ّالِذو ه

 االًفعبالد رزضوي اعبل٘ت هضل الزعج٘ش عي الوشبعش ّاالًفعبالد ّالغعٖ ًؾْ الجؾش عي الذعن االًفعبلٖ.
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اًولبط الزعللبٗه صالصلخ هزغ٘لشاد للزعلبٗه: هصلبدس الزعلبٗه ّ (Menaghan, 1983)ّٗو٘لض هٌ٘بعلبى 

. اهب هصبدس الزعبٗه فِٖ عجبسح عي هْاق  ّهِبساد ٗوكي اعزجبسُب هف٘لذح هلي خلالا العذٗلذ ّعِْد الزعبٗه

هللي الوْاقلل ، ّرزضللوي ُللزٍ الوصللبدس: الوْقلل  ؽللْا الللزاد )الللزاد ّقللْح احًللب(، ّالوْاقلل  ؽللْا العللبلن 

(، ّالوِللبساد الشخصلل٘خ )هِللبساد )اإلؽغللبط ثبلزوبعللك ّالزللشاثظ الوٌطقللٖ، ّاحفكللبس ؽللْا هللذٓ الضللجظ

االرصبا، ّالكفلب ح ّعلِْلخ الزفلبعالد الشخصل٘خ(. ّاهلب اًولبط الزعلبٗه فِلٖ عجلبسح علي رعول٘ن اعلزشار٘غ٘بد 

الزعبٗه، ّرعشو ثأًِب خ٘لبساد اّ افضلل٘بد اعز٘بدٗلخ للطلشت الزلٖ ٗلزفِن فِ٘لب الفلشد هشلبكلَ هضلل الزفبعلل هلع 

بد هللي اعللل ئدساكِللب ّالزخطلل٘ظ إلٗغللبد ؽلللْا لِللب، ّلللْم الللزاد اّ الٌللبط، ّالزفك٘للش فللٖ الوشللبكل ّالصللعْث

اٙخشٗي، ّالو٘ل لالًغلؾبة ّالعضللخ. ثٌ٘ولب رشل٘ش عِلْد الزعلبٗه ئللٔ عللْك٘بد هؾلذدح )ضلوٌ٘خ اّ ّاضلؾخ( 

ٗقْم ثِب الفشد فٖ هْاق  هؾلذدح ثِلذو الزقل٘لل هلي هغلزْٓ الضلغظ اّ الزعبهلل هلع هشلكلخ هؾلذدح. هضلل رق٘ل٘ن 

الزعج٘ش عي االًفعبالد اّ كجؾِب، ّالجذ  ثٌشبط عذٗذ، ّالجؾلش علي الوغلبعذح، ّسفلض الزفك٘لش فلٖ الوشكلخ، ّ

 الوشكلخ اّ الوْق  الضبةظ.

عولل . ؽ٘ش العذٗذ هي الذساعبدفٖ اعزشار٘غ٘بد ّاعبل٘ت الزعبٗه ّ العالقخ ث٘ي الضغظقذ رن رْص٘ق ل

(Lazarus & Folkman, 1984)  ٖعلللٔ دساعللخ اصللش الزق٘لل٘ن اإلدساكللٖ للفللشد علللٔ االعللزشار٘غ٘بد الزلل

اى االعلزشار٘غ٘بد الوشركلضح عللٔ االًفعلبالد )هضلل الزغٌلت  الجبؽضلبى الؽلعّقذ ٗغزعولِب لزعبٗشَ هع الضغظ. 

ّاإلقصلللب ( كبًلللذ رغلللزعول عٌلللذهب ٗقلللشس الفلللشد اًلللَ ال ْٗعلللذ شلللٖ  ٗوكلللي عوللللَ لزعلللذٗل الؾبللللخ، فلللٖ ؽللل٘ي 

  ٘بد الٌش٘طخ الوشركضح علٔ ؽل الوشكلخ كبًذ رغزعول عٌذهب رذسو الؾبلخ علٔ اًِب قبثلخ للزغ٘٘ش.االعزشار٘غ

( طبلت عٌخ اّلٔ هي طلجخ الزوشٗض هلي اسثلع 104دساعخ علٔ ) (Mahat, 1996) هبُبد اعشّٓ

شد عبهعلبد فللٖ ً٘جلبا ثِللذو رو٘لض احؽللذاس الضلبةطخ ّاعللبل٘ت الزعلبٗه هللع ُلزٍ احؽللذاس الضلبةطخ. اظِلل

الٌزبئظ اى الطلجلخ ه٘لضّا اعلزشار٘غ٘بد رعلبٗه اعبعلِب االًفعلبالد ثلذالً هلي طلشت ؽلل الوشلكلخ للزعبهلل هلع هلب 

   ؽ٘لش رْعلَثطلت اللذعن االعزولبعٖ هلي اٙخلشٗي ائلَ٘ هي ضغْط  ؽ٘ش اى اكضش الطجلخ رعبٗشْ ىٗزعشضْ

رْعِْا ئلٔ صه٘ل هي الطلجخ ّاؽ٘بًلبً  لذعن، ثٌ٘وب اٙخشّىلؾصْا علٔ اثعض الطلجخ ئلٔ العبئلخ ّاحصذقب  ل

 لضهال  اكجش عٌبً.

رو٘٘لض هغلزْٗبد  الزلٖ ُلذفذ ئللٔ (Jones & Johnston, 1997) علًْض ّعًْغلزْىفلٖ دساعلخ ّ

قغلن الجبؽضلبى  ، ؽ٘لشالضغظ ّاعزشار٘غ٘بد الزعبٗه الوغزعولخ هي قجل طبلجبد الزوشٗض فٖ الؾبالد الصعجخ

( هغلغالد فلٖ ّقلذ الذساعلخ فلٖ هقلشساد 101علخ احّللٔ هكًْلخ هلي )الوشبسكبد ئلٔ هغولْعز٘ي: الوغوْ

( 111سعبٗللخ الصللؾخ العقل٘للخ ّسعبٗللخ الجللبلغ٘ي ّسعبٗللخ صللعْثبد الللزعلن، ّالوغوْعللخ الضبً٘للخ هكًْللخ هللي )

لللن رهِللش ًزللبئظ الذساعللخ إ  ،هغلغالد فللٖ هقللشساد سعبٗللخ الصلؾخ العقل٘للخ ّسعبٗللخ الجللبلغ٘ي ّطفْلللخ ّرْل٘لذ

ؽ٘لش ٖ هزْعظ هغزْٗبد الضلغظ، ّهصلبدس الضلغظ اّ اعلبل٘ت الزعلبٗه ثل٘ي الوغولْعز٘ي، اخزالفبد ُبهخ ف

ّهلي الوصلبدس احعبعل٘خ للضلغظ احكلبدٗوٖ الزلٖ  ،كلزب الوغوْعز٘ي ضغظ ُلبم عللٔ هق٘لبط الضلغظاظِشد 

الفشلل فللٖ الوغلبت ّكو٘للخ الولبدح الزللٖ رغطلٔ فللٖ الصل  ّاالخزجللبساد. كولب الؽللع   ه٘لضد هللي قجلل الطبلجللبد

جبؽضبى اى الطبلجبد اللْارٖ اثلغي عي هغلزْٗبد ضلغظ هٌخفضلخ اعلزعولي اعلزشار٘غ٘بد ؽلل الوشلكلخ عٌلذهب ال

 ّاعِي الؾبالد الضبةطخ.  

( طبلت روشٗض فٖ 109علٔ عٌ٘خ هكًْخ هي ) (Mahat, 1998) هي قجل هبُبد دساعخ ّرن ئعشا 

شق٘خ. ُللذفذ الذساعللخ ئلللٔ رو٘٘للض الؾللْادس هشؽلللخ الجكللبلْسْٗط هللي كل٘للخ فللٖ الْالٗللبد الوزؾللذح الشللوبل٘خ الشلل

الؾشعللخ الزللٖ ادسكللذ كخجللشح ضللبةطخ فللٖ الوغللبا الغللشٗشٕ، ّالزؾقللق هللي اعللزشار٘غ٘بد الزعللبٗه احكضللش 

اعللزعوبال  ؽ٘للش قغللوذ الؾللْادس الؾشعللخ ئلللٔ خوغللخ اصللٌبو ُللٖ: العالقللبد الشخصلل٘خ ّالزغللبسة احّل٘للخ 

. ّقغللوذ اعللزشار٘غ٘بد الزعللبٗه ئلللٔ اسثعللخ اصللٌبو ّالقللذسح حدا  احدّاس ّعللت  العوللل ّهشللبعش العغللض

ؽلل الوشلكلخ ؽ٘ش رن رصٌ٘   ،ؽل الوشكلخ ّطلت الذعن االعزوبعٖ ّرخف٘ض الزْرش ّرغٌت الزْرش  رضوٌذ
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رخفلل٘ض ّرغٌللت الزللْرش كغلللْو اعبعللَ  صللٌ  ؽللل الوشللكلخ، ثٌ٘وللباعبعللَ ّطلللت الللذعن االعزوللبعٖ كغلللْو 

االًفعبالد. اعزشار٘غ٘بد الزعبٗه الزٖ ه٘ضد فٖ اةلت احؽ٘بى ثشلكل ّاضلؼ ثل٘ي ُلزٍ الوغوْعلخ هلي الطلجلخ 

ثبلعالقلبد الشخصل٘خ ٗلشرجظ الضلغظ  كلبىاًلَ عٌلذهب للْؽع كبًذ ؽل الوشكلخ ّطلت الذعن االعزوبعٖ، ؽ٘ش 

أًِن اعلللزعولْا ؽلللل الوشلللكلخ ّطللللت اللللذعن اخجلللشّا ثلللالطلجلللخ  أىثلللاحدا ، عللللٔ قلللذسح الّالزغلللبسة احّل٘لللخ ّ

عو٘للع  اخجللشّا ثللأًِن اعللزعولْااالعزوللبعٖ، ّعٌللذهب كللبى الضللغظ هللشرجظ ثبحعوللبا الضق٘لللخ ّهشللبعش العغللض 

 االعزشار٘غ٘بد علٔ ؽذ عْا .

اصش اعزشار٘غ٘بد الزعبٗه الزلٖ ٗغلزعولِب طلجلخ  (Struthers, Perry & Mencc, 2000)كوب دسط 

الكل٘بد علٔ الزك٘  هع الكل٘خ ّاحدا  احكبدٗوٖ  ؽ٘ش قبسًْا الطلجخ الزٗي ٗعزوذّى االعلزشار٘غ٘بد الوشركلضح 

علللٔ الوشللكلخ هللع الطلجللخ الللزٗي ٗعزوللذّى االعللزشار٘غ٘بد الوشركللضح علللٔ االًفعللبالد، ّقللذ اظِللشد الٌزللبئظ اى 

كلْى للذِٗن رك٘ل  ئٗغلبثٖ افضلل داخلل الكل٘لخ الطلجخ اللزٗي ٗعزولذّى االعلزشار٘غ٘بد الوشركلضح عللٔ الوشلكلخ ٗ

 ّدافع٘خ اعلٔ ّادا  اكبدٗوٖ افضل.

( طبللت  01هغلزْٓ الضلغظ الوؾغلْط ّاعلبل٘ت الزعلبٗه ثل٘ي ) (Walton, 2002) ّالزلْى ّقلبسى

ّاظِللشد الٌزللبئظ اى طلجللخ الزوللشٗض ه٘للضّا اًِللن ٗغللزعولْى اعلللْة  ،( طبلللت عوللل اعزوللبع33ٖروللشٗض ّ)

 ع الضغْط، فٖ ؽ٘ي اعزوذ طلجخ العول االعزوبعٖ اعلْة الزغٌت. الوعبلغخ للزعبٗه ه

-Shaban, Khater & Akhu) شعجبى ّخلبطش ّاخلْ صُ٘لخّفٖ دساعخ ّصف٘خ رن ئعشائِب هي قجل 

Zaheya, 2012) ( ٔطبللت رولشٗض فلٖ الغلٌخ الغبهع٘لخ الضبً٘لخ هلي علبهعز٘ي فلٖ احسدى، ُلذفذ 101علل )

 للذٓضغْط الللزخف٘  هي  الوغزخذهخاعزشار٘غ٘بد الزعبٗه ّط الوذسكخ لزو٘ض هغزْٓ الضغظ ّاًْاع الضغْ

طلجخ ثكبلْسْٗط الزولشٗض فلٖ احسدى فلٖ هشؽللخ الووبسعلخ الغلشٗشٗخ احّل٘لخ. اظِلشد الٌزلبئظ ثلأى هصلذس 

الضللغظ الشئ٘غللٖ لِللإال  الطلجللخ كللبى عوللل الوِوللخ ّالج٘ئللخ الغللشٗشٗخ، كوللب اظِللشد ثللأى ئعللزشار٘غ٘خ الزعللبٗه 

كبًذ ؽل الوشكلخ ٗلِ٘ب االؽزفبظ ثبلزفبؤا ًّقلل االًزجلبٍ ّاالًزقلبا هلي الؾبللخ الضلبةطخ لؾبللخ  اعزخذاهبً احكضش 

  . الزغٌت اإلعزشار٘غ٘خ احقل اعزخذاهبً اخشٓ ثٌ٘وب كبى 

ّاعزٌبداً ئلٔ هب رن ركشٍ هي احصش الغلجٖ للضلغظ اللزٕ ٗزعلش  للَ الطلجلخ فلٖ الج٘ئلخ احكبدٗو٘لخ عللٔ 

٘خ ّالغغذٗخ ّثبلزبلٖ علٔ ادائِن احكبدٗوٖ، ًّهشاً حى عذد هي الذساعبد اشبسد ئللٔ اى طلجلخ صؾزِن الٌفغ

الزوشٗض اكضش عشضخ لوْاعِخ الوصبدس الضبةطخ خالا ئعذادُن احكبدٗوٖ، هوب قذ ٗعشضِن ئلٔ هغزْٗبد 

علٔ اى طلجخ الزوشٗض فٖ  رزفق الذساعبد الغبثقخاعلٔ هي الزأص٘شاد الغلج٘خ علٔ الصؾخ ّاحدا  احكبدٗوٖ، 

ؽ٘للش اظِللشد ًزللبئظ دساعللخ هقبسًللخ لوغللزْٗبد الجلللذاى ّالضقبفللبد الوخزلفللخ ٗشللزشكْى فللٖ العذٗللذ هللي احهللْس  

( طبلت روشٗض فلٖ خوغلخ ثللذاى )الجبً٘لب، ثلًْٖ، رشغلكظ، هبلطلب، ّٗللض( ثلأى 1909ّهصبدس الضغظ ث٘ي )

 & ,Bremner, Aduddell)الضللغظ طلجللخ الزوللشٗض فللٖ العللبلن ٗشللزشكْى فللٖ هصللبدس ّهغللزْٗبد 

Amason, 2008) علب  اُزولبم الجلبؽضْى ثذساعلخ هغلزْٓ ّهصلبدس الضلغْط للذٓ طلجلخ ثكلبلْسْٗط كل٘لخ ،

الزوللشٗض فللٖ عبهعللخ الغلللطبى قللبثْط. ّؽ٘للش اى عو٘للع طلجللخ كل٘للخ الزوللشٗض ٗزعشضللْى ّٗعبٗشللْى ًفللظ 

ك الوصبدس الزلٖ قلذ ركلْى هض٘لشح للضلغظ فلٖ الج٘ئلخ احكبدٗو٘لخ، ئال اًلَ ّاعلزٌبداً ئللٔ هالؽهلبرِن فلاى رلأص٘ش رلل

الوؾغلْط للذٓ هغلزْٓ الضلغظ الوصبدس الضبةطخ هخزل  ث٘ي الطلجخ  ّرلك كوب ٗوكلي اى ٗو٘لض هلي خلالا 

كبلزفبعللل داخللل الكل٘للخ ّالوللش  ّهغللزْٓ الٌزللبئظ ة٘للش الوشةللْة فِ٘للب اّ ؽضللْس ة٘للبة ّ الطلجللخ اًفغللِن،

الضغْط ّاعبل٘ت الزعبٗه الزٖ اإلًغبص احكبدٗوٖ، لزا اُزن الجبؽضْى فٖ الذساعخ الؾبل٘خ ثفِن العالقبد هب ث٘ي 

ٗغزخذهِب طلجخ كل٘خ الزوشٗض عٌذ ئدساكِن للضغْط، ؽ٘ش قذ ٗإعظ رلك لفِن اعولق للضلغْط ّاصشُلب عللٔ 

 طلجخ كل٘خ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط.   
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 يشكهت انذراست:
الوشضللٔ، فِللن ٗزؾولللْى ذّس هِللن فللٖ هغزوعللبرِن لشعبٗللخ ثلل لق٘للبمٗللزن رعللل٘ن ّئعللذاد طلجللخ الزوللشٗض ل

هغإّل٘خ كج٘شح ّهضبعفخ رغبٍ رعلوِن الشخصٖ، ّرضّٗذ الشعبٗخ ّالعٌبٗلخ ثصلجش لزقلذٗن هغلبعذح فعبللخ ّ هٌلخ 

كوب اى القبدح الزشثْٗ٘ي ّالوذسع٘ي ّالوذسث٘ي الغشٗشٗي فٖ كل٘بد الزوشٗض ْٗاعِْى رؾذٕ اكجش  ،لوشضبُن

ادّاسُللن ادا   ل٘كًْللْا قللبدسٗي علللٔطلجللزِن  عللل٘ن ّرللذسٗتل٘زوكٌللْا هللي رهللي ًهللشائِن فللٖ الكل٘للبد احخللشٓ 

 الزشثْٗخ ّالوٌِ٘خ ثصْسح فعبلخ.

للفشللل الذساعللٖ اّ االًغللؾبة هللي الجشًللبهظ  ىئى العذٗللذ هللي طلجللخ ثكللبلْسْٗط الزوللشٗض ٗزعشضللْ

ّٗشعلع  ،الزعل٘وٖ ؽزٔ عٌذهب ركْى الوزغ٘شاد احكبدٗو٘لخ قجلل دخلْا كل٘لخ الزولشٗض رزْقلع الٌغلبػ فلٖ الكل٘لخ

، ّهي كبدٗو٘خالجبؽضْى الوخزصْى رلك ئلٔ كضشح العْاهل الضبةطخ الزٖ ْٗاعِِب طلجخ الزوشٗض فٖ الج٘ئخ اح

ًبؽ٘خ اخشٓ ٌُبو العذٗذ هي الوزغ٘شاد ّالعْاهل الزٖ ٗوكي اى رخف  ّرغكي احصش الغللجٖ للضلغظ كأعلبل٘ت 

 الزعبٗه الزٖ ٗغزخذهِب الطلجخ.

ن طلجللخ الزوللشٗض هللي قللبدح رشثللْٗ٘ي ّاعضللب  ُ٘ئللخ رللذسٗظ ّهللذسث٘ي ّٗؾزللبط القللبئو٘ي علللٔ رعللل٘

لضلجظ هلب ٗوكلي  كبدٗو٘لخعشٗشٗي، ئلٔ الوعشفخ ؽْا الوصبدس الزٖ رض٘ش هغزْٗبد ضلغْط ؽلبدح فلٖ الج٘ئلخ اح

ضجطَ، ّالوعشفخ حعبل٘ت الزعلبٗه الزلٖ رلشرجظ ثوغلزْٗبد ضلغْط هٌخفضلخ ّالزلٖ قلذ رشل٘ش ئللٔ فعبل٘لخ ُلزٍ 

هلللش اللللزٕ قلللذ ٗغلللبعذ القلللبئو٘ي عللللٔ رعلللل٘ن طلجلللخ الزولللشٗض ّهٌِ٘لللٖ خذهلللخ الؾلللشم الغلللبهعٖ احعلللبل٘ت، اح

كبحخصلللبئ٘٘ي الٌفغللل٘٘ي فلللٖ اخز٘لللبس ّرخطللل٘ظ اإلعلللشا اد ّالجلللشاهظ الْقبئ٘لللخ ّالعالع٘لللخ الزلللٖ رغلللبعذ طلجلللخ 

 الزوشٗض فٖ الزعبهل هع رلك الضغْط ثفعبل٘خ.

ّهغلزْٗبد الضلغْط ّاعلبل٘ت الزعلبٗه الفعبللخ هلع ئى الذساعخ الؾبل٘خ رضّد ثبلوعشفخ ّالفِن لوصلبدس 

، ّرلللك هللي خللالا اإلعبثللخ علللٔ ُلزٍ الضللغْط لللذٓ طلجللخ ثكللبلْسْٗط الزوللشٗض فللٖ عبهعللخ الغلللطبى قللبثْط

 الزغبؤا الشئ٘ظ الزبلٖ:

 هب الضغْط ّهب اعبل٘ت الزعبٗه هعِب لذٓ طلجخ ثكبلْسْٗط كل٘خ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط؟

 

 ت:أسئهت انذراس
 ععذ الذساعخ الؾبل٘خ ئلٔ اإلعبثخ عي احعئلخ الشئ٘غ٘خ اٙر٘خ:    

 ؟طلجخ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط الزٖ ٗعبًٖ هٌِبهب الضغْط  .1

 ؟الزٖ ْٗاعًِِْب هع الضغْط للزعبهلهب اعبل٘ت الزعبٗه الزٖ ٗغزعولِب طلجخ الزوشٗض  .2

 ؟الزعبٗه هع الضغْطهب طج٘عخ العالقخ ث٘ي ضغْط طلجخ الزوشٗض ّاعبل٘ت  .3

 

 أهذاف انذراست:
 طلجخ ثكبلْسْٗط الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط. شبئعخ لذٓالضغْط الالكش  عي  .1

اعبل٘ت الزعبٗه الزٖ ٗغزعولِب طلجخ كل٘خ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط ثذسعلخ كج٘لشح الزعشو علٔ  .2

 للزعبهل هع هب ْٗاعًَِْ هي ضغْط.

العالقخ ث٘ي الضغْط الوذسكخ هي قجل طلجخ ثكبلْسْٗط الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى طج٘عخ الزعشو علٔ  .3

 قبثْط ّاعبل٘ت الزعبٗه هع الضغْط.
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 أهًيت انذراست:
رغلِن فلٖ صٗلبدح الفِلن للضلغْط للذٓ طلجلخ الزولشٗض فلٖ اللذّا رٌجع اُو٘لخ ُلزٍ الذساعلخ فلٖ اًِلب قلذ 

شث٘لخ الزلٖ اُزولذ ثبلضلغْط ّاعلبل٘ت الزعلبٗه الزلٖ رٌبّللذ ٌُلبو ًلذسح فلٖ الذساعلبد الع، العل٘وب اى العشث٘خ

ّعلْد دل٘لل فلٖ دّا هزعلذدح عللٔ اى طلجلخ الزولشٗض عشضلخ هلي  عللٔ اللشةنطلجخ الزوشٗض ثشكل خلب،، 

، ثبإلضبفخ ئلٔ اًِب قذ رغلِن فلٖ صٗلبدح فِلن الصلْسح العبلو٘لخ لوغزْٗبد هشرفعخ ّهصبدس هزعذدح هي الضغْط

 .للضغْط لذٓ طلجخ الزوشٗض

ٌُبو فشّت فٖ اعبل٘ت الزعبٗه الزٖ ٗغزخذهِب طلجلخ الزولشٗض للزعبهلل هلع الضلغْط الزلٖ ّؽ٘ش اى 

ْٗاعًِِْب هي ؽ٘ش اسرجبطِب ثوصبدس ّهغزْٓ الضلغْط، فلاى رو٘لض اعلبل٘ت الزعلبٗه الزلٖ ٗغلزخذهِب الطلجلخ 

بعذ القلبئو٘ي عللٔ فٖ هْاعِخ ضغْطِن ّرجذّ فعبلخ فٖ الوؾبفهخ علٔ هغزْٗبد هٌخفضخ هي الضغظ، قذ ٗغ

اّلئلك رعل٘ن طلجخ الزولشٗض فلٖ رصلو٘ن ثلشاهظ ّقبئ٘لخ ّعالع٘لخ هٌبعلجخ للطلجلخ الوعشضل٘ي للضلغْط الؾلبدح ّ

 الزٗي ْٗاعِْى هغزْٗبد ضغْط ؽبدح للزعبهل هعِب ثفعبل٘خ.الطلجخ 

لعوبً٘لخ  كوب رضّد الذساعخ ثوق٘بط للضغْط ّاعبل٘ت الزعلبٗه ّالزلٖ رلن رقٌٌِ٘لب ّرعلذٗلِب عللٔ الج٘ئلخ ا

 ؽ٘ش ع٘غزف٘ذ هٌِب ثبؽض٘ي  خشٗي فٖ ئعشا  دساعبد اخشٓ.  

ى الخجشح الغشٗشٗخ ه٘ضد هي قجل طلجخ الزوشٗض فٖ العذٗذ هي الذساعلبد كلأكضش خجلشح ئصلبسح ّؽ٘ش ا

رن اخز٘بس العٌ٘خ هي طلجخ روشٗض عبهعخ الغلطبى قبثْط الوغغل٘ي فٖ الزذسٗت الغلشٗشٕ ّرللك ، فقذ للضغظ

 زا الوصذس.لضجظ اصش ُ

 

 تعريف انًصطهحبث:
 ف٘وب ٗأرٖ الزعشٗ  الزٕ رن اعزوبدٍ للوصطلؾبد فٖ الذساعخ الؾبل٘خ:    

رللللك الوصلللبدس الضلللبةطخ الوشرجطلللخ ثبالُزوبهلللبد احكبدٗو٘لللخ ّصلللعْثبد الزْافلللق  :Stress. انضغغغغظ 1

 .(Jones & Erica, 1999)  ّالوطبلت االعزوبع٘خ الوشرجطخ ثبلج٘ئخ احكبدٗو٘خ

الزعشٗ  اإلعشائٖ للضغظ: ٗعشو الضغظ فٖ الذساعخ الؾبل٘خ ثذسعبد طلجلخ الزولشٗض عللٔ هق٘لبط الضلغظ 

(NR Student Stress Scale)   الوطللْس هللي قجلللCox (1995)  لق٘للبط هغللزْٗبد الضللغظ لللذٓ طلجللخ

 الزوشٗض. ّالوقٌي للج٘ئخ العوبً٘خ حةشا  ُزٍ الذساعخ.

 

عِلْد الشلخص اإلدساك٘لخ ّالغللْك٘خ الوزغ٘لشح ثشلكل صبثلذ إلداسح ؽلذس  :(Coping). أسبنيب انتعبيش 2

 خبسعٖ اّ داخلٖ هع٘ي، ّالزٖ رقذس هي قجل الشخص كوشُقخ اّ رزغبّص هصبدسٍ

(Lazurus & Folkman, 1984). 

الذساعلخ ثلذسعبد طلجلخ الزولشٗض اعبل٘ت الزعلبٗه حةلشا  ُلزٍ : رعشو اعبل٘ت الزعبٗهالزعشٗ  اإلعشائٖ 

 ,Lazurus & Folkman)هلي  حالوطلْس (Ways of Coping Checklist) الزعلبٗه اعلبل٘تعللٔ قبئولخ 

 وبً٘خ.لج٘ئخ الع  علٔ ا خّالوقٌٌ ،(1984

 

 يحذداث انذراست:
س فلٖ رزؾذد ًزبئظ ُزٍ الذساعخ ثبلعٌ٘خ الزٖ طجقذ علِ٘ب، ّالزٖ رزوضل ثعٌ٘لخ هلي الطلجلخ اللزكْس ّاإلًلب

عبهعللخ كل٘للخ الزوللشٗض هللي هغللزْٓ الغللٌخ الذساعلل٘خ الضبلضللخ ّالشاثعللخ لضللوبى رغللغ٘لِن للوقللشساد العول٘للخ فللٖ 

 (.2011/2012فصل الخشٗ  للعبم الغبهعٖ ) خالا الغلطبى قبثْط فٖ علطٌخ عوبى
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 ينهجيت انذراست وإجراءاتهب

 :انذراست عينتيجتًع و
ٗوضللل هغزوللع الذساعللخ عو٘للع طلجللخ ّطبلجللبد الغللٌخ الضبلضللخ ّالشاثعللخ ثكللبلْسْٗط الزوللشٗض هللي كل٘للخ 

. اهب عٌ٘لخ 2011/2012الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط، الوغغل٘ي خالا فصل الخشٗ  للعبم الذساعٖ 

ّّافقللْا علللٔ  )الزللذسٗت الغللشٗشٕ( هللي الطلجللخ الوغللغل٘ي فللٖ هغللبت خطبلجللطبلجللبً ّ (101)الذساعللخ فجلغللذ 

الوشبسكخ ثبلذساعخ، ؽ٘ش رن اخز٘بسُن هي شعت هغبت )الزذسٗت الغشٗشٕ( الزٖ رلن اخز٘بسُلب ثشلكل عشلْائٖ 

 .هي خالا القشعخ ثعذ رؾذٗذ هْاع٘ذ عو٘ع الشعت

 

 األدواث:
 :  يقيبس انضغىط (1)

الوق٘لبط . ٗزكلْى (Cox, 1995)كلْكظ الزٕ اعذرَ  ط لذٓ طلجخ الزوشٗضْالضغهق٘بط  اعزخذامرن 

ضلغظ شلذٗذ، خوبعلٖ: ال ضلغظ، ضلغظ خف٘ل ، ضلغظ هعزلذا، رقذٗش كل هٌِب هق٘بط اهبم ، عجبسح( 35هي )

 .علٔ الزْالٖ 5، 4، 3، 2، 1، رعطٔ لِب الذسعبد ضغظ شذٗذ عذاً 

العجبساد ثوب ٗزٌبعت ّالج٘ئخ ّفٖ الذساعخ الؾبل٘خ قبم الجبؽضْى ثزشعوخ الوق٘بط ّرعذٗل ص٘بةخ ثعض 

هي الوخزص٘ي فٖ علن الٌفظ ّاإلسشبد الٌفغٖ ثغبهعخ الغلطبى قلبثْط ثِلذو ( 9علٔ )عشضَ رن ّ، العوبً٘خ

الزؾقللق هللي الصللذت الهللبُشٕ، ّارفقللْا عولل٘عِن علللٔ دقللخ الزشعوللخ ّصللالؽ٘خ صلل٘بةخ العجللبساد لطلجللخ كل٘للخ 

( 30)ؽغوِلب عٌ٘لخ عللٔ  االخزجلبس رطج٘لق ئعلبدحطشٗقلخ . كولب رلن اعلزخشاط هعبهلل الضجلبد ثبعلزخذام الزوشٗض

ّللؾكن علٔ هغزْٓ الضغْط رلن اعزولبد  (.0.09هعبهل الضجبد )ثلغ ثعذ اعجْع٘ي، ّالزطج٘ق طبلت ّرن ئعبدح 

 هع٘بس الؾكن اٙرٖ:

 هذٓ الوزْعظ الؾغبثٖ هغزْٓ الضغْط

 2.41-1.00 ضغظ هٌخفض

 3.41-2.50 ضغظ هزْعظ

 5.00-3.50 ضغظ ؽبد

 

 : (يقيبس أسبنيب انتعبيش يع انضغىط2)

ُلْ ًغلخخ ، ّ(Cox, 1995)كلْكظ اعلبل٘ت الزعلبٗه هلع الضلغْط اللزٕ اعذرلَ هق٘لبط  اعلزخذامرلن 

 ( عجلبسح،66ٗزكْى الوق٘بط هلي ).  (Folkman & Lazarus, 1984)طّّالصاس فْلكوبىهعذلخ هي هق٘بط 

، رعطٔ لِلب ثذسعخ كج٘شحسثبعٖ: لن اعزعولِب، اعزعولزِب ًبدساً، اعزعولزِب قل٘الً، اعزعولزِب رقذٗش ق٘بط اهبهِب ه

، الوْاعِللخعلللٔ صوبً٘للخ هقللبٗ٘ظ فشع٘للخ ُللٖ: رزللْصع عجللبساد الوق٘للبط  .علللٔ الزللْالٖ 4، 3، 2، 1الللذسعبد 

ّئرجلبع خطلخ لؾلل  ،ّالزغٌلت/الِشّة ،ّقجلْا الوغلإّل٘خ ،ّطللت اللذعن االعزولبعٖ ،ضجظ اللزادّ ،ّاإلثعبد

هإششاد هقجْا هي الصذت العبهلٖ ّالضجلبد ثطشٗقزلٖ رزْافش فٖ الوق٘بط ّرجٌٖ ّعِخ ًهش ئٗغبث٘خ. ، الوشكلخ

 .كشًّجبؿ الفب، ّهعبهل االخزجبس رطج٘ق ئعبدح

ثوب ٗزٌبعت ّالج٘ئلخ  ّفٖ الذساعخ الؾبل٘خ قبم الجبؽضْى ثزشعوخ الوق٘بط، ّرعذٗل ص٘بةخ ثعض الفقشاد

ؽ٘لش ّافقلْا عللٔ  هؾكول٘ي (9لوق٘لبط هلي خلالا عشضلَ عللٔ )الهلبُشٕ لصلذت ال ، ّرن الزؾقق هيالعوبً٘خ

 ئعللبدح طشٗقللخ . كوللب رللن اعلزخشاط هعبهللل الضجللبد ثبعلزخذامصلؾخ الزشعوللخ ّهٌبعلجخ العجللبساد لطلجللخ الزولشٗض

هعبهللل الضجللبد ثلللغ اعللجْع٘ي، ّ ثفبصللل صهٌللٖروللشٗض  خ( طبلجلل30هللي )هكًْللخ االخزجللبس علللٔ عٌ٘للخ  رطج٘للق

 الؾكن اٙرٖ:ّللؾكن علٔ هغزْٓ الزعبٗه هع الضغْط رن اعزوبد هع٘بس  (.0.05)
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 هذٓ الوزْعظ الؾغبثٖ هغزْٓ الزعبٗه هع الضغْط

 1.11-1.00 هٌخفض

 2.11-2.00 هزْعظ

 4.00-3.00 هشرفع

 

 إجراءاث انتطبيق:
رطج٘للق  ثعللذ الؾصللْا علللٔ هْافقللخ ئعللشا  الذساعللخ هللي لغٌللخ الجؾللش العلوللٖ فللٖ كل٘للخ الزوللشٗض رللن

ٗقلْم  ثْاعلطخ ثلبؽض٘ي ه٘لذاً٘٘ي فلٖ قبعلبد الذساعلخ  ؽ٘لش، ّرلك الذساعخ وقبٗ٘ظ ثصْسح عوع٘خ علٔ عٌ٘خال

كل ثبؽش ثزْضل٘ؼ رعل٘ولبد رعجئلخ االعلزوبسح ّالزأك٘لذ عللٔ علشٗخ الوعلْهلبد، كولب ثقلٔ هزْاعلذاً خلالا رعجئلخ 

االعللزوبسح ل٘زغللٌٔ لللَ اإلعبثللخ علللٔ اعزفغللبساد الطلجللخ، ّعوللع االعللزوبساد ّالزأكللذ هللي اإلعبثللخ علللٔ عو٘للع 

 بئِن هي رعجئزِب.فقشارِب ؽبا اًزِ

 

 

 نتبئج انذراست
 

 ؟"طلجخ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْطالزٖ ٗعبًٖ هٌِب هب الضغْط : "نتبئج انسؤال األول

غللت الوزْعللظ الؾغللبثٖ ّاالًؾللشاو الوع٘للبسٕ لغو٘للع فقللشاد هق٘للبط الضللغْط، كوللب  رللن ؽغللبة ؽ 

ّرللن رشر٘جِلب رٌبصل٘لب ثٌللبً  عللٔ الوزْعللظ الوزْعلطبد الؾغلبث٘خ ّاالًؾشافللبد الوع٘بسٗلخ لكلل ضللغظ عللٔ ؽلذح، 

ّاعزوللبدا علللٔ هع٘للبس الؾكللن علللٔ هغللزْٓ الضللغْط الوْضللؼ فللٖ هٌِغ٘للخ الذساعللخ، فللاى هغللزْٓ  الؾغللبثٖ

لوق٘لبط العلبم الضغْط لذٓ طلجخ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط هزْعظ  ؽ٘ش كلبى الوزْعلظ الؾغلبثٖ 

ّرللللْصع هغللللزْٓ الضللللغْط ثلللل٘ي ضللللغْط هٌخفضللللخ (، 0.65( ّاالًؾللللشاو الوع٘للللبسٕ )3.21ط )ْالضللللغ

 ( ٗج٘ي رلك.1هصذس(. ّالغذّا ) 12هصذس(، ّضغْط ؽبدح ) 21)هصذساى(، ّضغْط هزْعطخ )

 (1الغذّا )
طلجلخ الزولشٗض ثغبهعلخ الغللطبى قلبثْط هشرجلخ رٌبصل٘لب )ى  الزلٖ رْاعلَ ضغْط لالوزْعطبد الؾغبث٘خ ّاالًؾشافبد الوع٘بسٗخ ل

101) 

 انفقراث و ر
انًتىسظ 

 انحسببي

االنحراف 

 انًعيبري

 1.04 4.09 للٌشبطبد الزشفِ٘٘خ. الوخصص قلخ الْقذ 33 1

 1.25 4.06 الكل٘خ ثؾ٘ش ال رْعذ طبقخ للوزاكشح.العْدح هي بلزعت ثعذ الشعْس ث 31 2

 1.04 4.04 إلًغبص الوزطلجبد الذساع٘خ. الكبفٖعذم رْفش الْقذ  34 3

 1.34 4.02 ثعذ الزذسٗت العولٖ الصجبؽٖ. هغب ً الوقشساد الٌهشٗخ  اعطب  30 4

 1.05 3.19 قلخ الْقذ الوخصص للعبئلخ ّاحصذقب  ثغجت كضشح الوزطلجبد الذساع٘خ. 2 5

 1.19 3.11 كضشح الْاعجبد ّالوزطلجبد الذساع٘خ. 22 6

ٖ   صشاع فٖ 32 9  1.10 3.00 .كطبلت روشٗض الق٘بم ثِب احدّاس الوزعذدح الْاعت عل

 1.16 3.66 دسعبد هشرفعخ. للؾصْا علٔالذافع الذاخلٖ اًخفب   16 0

 1.01 3.63 هزطلجبد احدّاس احخشٓ ة٘ش احكبدٗو٘خ. صعْثخ رشر٘ت  35 1

 1.13 3.60 ثعض الوقشساد هطشّؽخ فٖ اّقبد ة٘ش هٌبعجخ. 20 10

 1.31 3.56 صذهخ اكبدٗو٘خ(.ّعْد فٖ الذساعخ )عذم رزطبثق الْاقع هع هب كبى هزْقعبً  24 11

 1.26 3.54 لوؾذّدٗخ الْقذ ّالهشّو العبئل٘خ. الوذسع٘يعذم رفِن  20 12

 1.26 3.41 ة٘ش هٌبعجخ.اّ اّقبد ثعض الوقشساد هطشّؽخ فٖ اٗبم  21 13
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 انفقراث و ر
انًتىسظ 

 انحسببي

االنحراف 

 انًعيبري

 1.24 3.40 بلقلق الوشرجظ ثق٘وخ هٌِخ الزوشٗض.الشعْس ث 6 14

اعللزخذام اّ فللٖ االخزجللبساد، عللْا  الشللك فللٖ القللذسح علللٔ الٌغللبػ ّالخلْو هللي الفشللل  10 15

 .ّة٘شُبكزبثخ الزقبسٗش اّ الوكزجخ، 

3.40 1.24 

 1.26 3.31 هي الوذسع٘ي لوزبثعخ الذساعخ.الوقذم قلخ الزعضٗض  12 16

 1.23 3.11 .الجشًبهظ الذساعٖ هقشسادعذم القذسح علٔ رؾذٗذ دسعخ اُو٘خ  14 19

 1.22 3.16 الج٘ز٘خ. الْاعجبدالصعْثخ فٖ ئًغبص  15 10

 1.26 3.16 ة٘ش هألْو.هؾزْاُب ثعض الوقشساد  25 11

 1.00 3.04 هوبسعزَ فٖ الْاقع.هع طج٘عخ هب ٗغت ثعض الوقشساد رعبس  هؾزْٓ  29 20

 1.21 2.15 .لوقشسادّعْد ركشاس فٖ هؾزْٓ ثعض ا 13 21

هخزجللشاد الؾبعللْة.. ّلخللذهبد الوغللبًذح )كبلوكزجللخ، لهؾذّدٗللخ الغللبعبد الوخصصللخ  4 22

 .ّة٘شُب(

2.13 1.29 

 1.34 2.00 .الغبهعخوغبفخ ث٘ي هكبى الغكي ّهكبى ث عذ ال 0 23

 1.09 2.00 ًقص الضقخ فٖ الزعل٘ن اّ الخجشح الغبثقخ.  11 24

 1.36 2.04 هع الطلجخ ة٘ش ع٘ذح. عالقبد الوذسع٘ي 11 25

 1.25 2.00 .الغبهعخ اّ هكبى الزذسٗتالوغزغشت لالًزقبا هي ّئلٔ طْا الْقذ  9 26

 1.20 2.94 هي الضهال  اصٌب  العول الغوبعٖ. الوقذم قلخ الذعن 23 29

 1.21 2.93 لوفبُ٘ن احعبع٘خ لجشًبهظ الزوشٗض.هع ارعبس  هؾزْٓ ثعض الوقشساد  26 20

 1.31 2.61 .ث٘ي طلجخ الزوشٗض ة٘ش ع٘ذحاالعزوبع٘خ عالقبد ال 21 21

ّالوْاد عِضح، كبسرفبع اععبس اح) ذساعخ الزوشٗضاحعجب  االقزصبدٗخ الوشرجطخ ثكضشح  5 30

 (. الزعل٘و٘خ ّة٘شُب

2.60 1.16 

 1.25 2.50 .هعقذح ئعشا اد القجْا ّالزغغ٘ل 3 31

 1.30 2.59 .  الوقشساد الذساع٘خرغغ٘ل ئعشا اد فٖ خ صعْثّعْد  1 32

 1.42 2.52 .دساعخ الزوشٗضهزطلجبد طج٘عخ عذم رفِن العبئلخ ّاحصذقب  ل 19 33

 1.44 2.36 هي العبئلخ ّاحصذقب .الوقذم قلخ الذعن  10 34

 1.33 2.21 الغ٘بساد ثع٘ذح ّة٘ش هزْفشح دائوب.هْاق   1 35

 5.65 3.21 انضغىط بشكم عبو  

 

( 12طلجخ الزوشٗض علٔ اًِلب ضلغْط ؽلبدح كبًلذ ) الزٖ ٗذسكِبى الضغْط ئ( 1ٗزضؼ هي الغذّا )

 :ضغطب هشرجخ رٌبصل٘ب كوب ٗأرٖ

 للٌشبطبد الزشفِ٘٘خ. الوخصص قلخ الْقذ -1

 الكل٘خ ثؾ٘ش ال رْعذ طبقخ للوزاكشح.العْدح هي بلزعت ثعذ الشعْس ث -2

 إلًغبص الوزطلجبد الذساع٘خ. الكبفٖعذم رْفش الْقذ  -3

 ثعذ الزذسٗت العولٖ الصجبؽٖ. هغب ً الوقشساد الٌهشٗخ  اعطب  -4

 قلخ الْقذ الوخصص للعبئلخ ّاحصذقب  ثغجت كضشح الوزطلجبد الذساع٘خ. -5

 كضشح الْاعجبد ّالوزطلجبد الذساع٘خ. -6

ٖ   صشاع فٖ -9  .كطبلت روشٗض الق٘بم ثِب احدّاس الوزعذدح الْاعت عل

 دسعبد هشرفعخ. للؾصْا علٔالذافع الذاخلٖ اًخفب   -0

 طلجبد احدّاس احخشٓ ة٘ش احكبدٗو٘خ. هزصعْثخ رشر٘ت  -1

 ثعض الوقشساد هطشّؽخ فٖ اّقبد ة٘ش هٌبعجخ. -10

 صذهخ اكبدٗو٘خ(.ّعْد عذم رزطبثق الْاقع هع هب كبى هزْقعبً فٖ الذساعخ ) -11

 لوؾذّدٗخ الْقذ ّالهشّو العبئل٘خ. الوذسع٘يعذم رفِن  -12
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هع ًزبئظ الذساعبد الغبثقخ الزٖ اعشٗذ عللٔ هغلزْٓ الضلغظ الولذسو  ُزا الغإااّعٌذ هقبسًخ ًزبئظ 

 Shaban)هي قجل طلجخ الزوشٗض فٖ الذّا الوخزلفخ، ٗالؽع اى ًزبئظ الذساعخ رزفق هع ًزبئظ دساعخ كال هي 

et al, 2012; Kaufman, 2008) فٖ ؽ٘ي رخزل  هلع ًزلبئظ علذد هلي الذساعلبد ،(Hegge & Larson, 

2008; Wailliams & Willins, 2008; Nolan & Ryan, 2008; Prygmachuk & Richards, 

2007; Beck & Srivastava, 1991)الزولشٗض ثلادساكِن لوغلزْٗبد ؽلبدح هلي  جخ، الزٖ اظِشد ئقشاس طل

الضلغظ. ّٗوكللي اى رفغلش ُللزٍ الٌزلبئظ ثعللذح اؽزولبالد هٌِللب: ثلبلشةن هللي اى رعلل٘ن الزوللشٗض ٗزضلوي هصللبدس 

وكي اى ٗكْى الطلجخ ٗعزجشًِّب كزؾذٗبد ّاًِن ّاصقْى هي قذسرِن علٔ الزعبٗه هعِلب ًّز٘غلخ هخزلفخ للضغظ ٗ

فلٖ  خللزلك هغلزْٓ الضلغظ للن ٗكلي هشرفلع للذِٗن. اهلب االؽزولبا الضلبًٖ ف٘زوضلل ثلأى هقلبٗ٘ظ الضلغظ الوغلزخذه

ثلَ، ّثلزلك قلذ ٗكلْى هعهن الذساعبد رعزوذ علٔ الزقشٗش الزارٖ هي قجل الطلجخ لوغزْٓ الضغظ الزٕ ٗشعشّى 

هي الطج٘عٖ ّعلْد اخلزالو فلٖ اإلدساو لوغلزْٗبد الضلغظ هلي عٌ٘لخ ئللٔ اخلشٓ ثبعزجلبس اى الضلغظ رغشثلخ 

شخص٘خ. اّ اى اعزخذام اعزفزب  الزقشٗش اللزارٖ ٗؾولل خطلش اى الوغلزغ٘جْى ٗغ٘جلْى ثطشٗقلخ عزاثلخ اعزوبع٘لبً 

ذ ٗكْى ه٘ل الطلجخ ئللٔ ئًكلبس هلب ٗزعشضلْا للَ هلي . اهب االؽزوبا الضبلش فق(Shaban et al, 2012)كوب رشٓ 

فٖ رفغ٘ش ًزلبئظ دساعلزَ. ّاالؽزولبا الشاثلع ف٘زوضلل ثكلْى طلجلخ  (Kaufman, 2008)ضغظ كوب ٗشٓ كْفوبى

-الزوللشٗض ة٘للش هللذسك٘ي فعل٘للبً لوغللزْٓ الضللغْط الزللٖ ٗزعشضللْى لِللب، ّثبلزللبلٖ فللاى اعزوللبد هقللبٗ٘ظ رقشٗللش

بعذ علٔ فِن الضغْط الزلٖ ْٗاعِِلب الطلجلخ ثشلكل اكضلش دقلخ. اهلب االؽزولبا الطبلت قذ رغ–الوذسط هع رقشٗش 

احخ٘ش فقذ ٗكْى اخز العٌ٘خ كْؽذح ّاؽذح ثلذّى ئعلشا  هقبسًلبد قبئولخ عللٔ اخزالفلبد الغلٌظ )ركلْس، ئًلبس( 

اإلًلبس اصش علٔ الٌز٘غخ العبهخ للوق٘بط، فقذ ٗو٘ل الزكْس ئلٔ عذم الزعج٘ش عي هخلبّفِن ّصلعْثبرِن اكضلش هلي 

(Acharya, 2003 ّقذ ركْى اإلًبس اكضش قذسح عللٔ الزعلبٗه هلع الضلغظ اّ اى اإلًلبس ٗلْاعِي ثضلغْط ،)

 .  (Behere, et al, 2011)رْقعبد اعزوبع٘خ اقل ف٘وب ٗزعلق ثبإلًغبص احكبدٗوٖ هي ًهبئشُي الزكْس 

( هصلذس 12) طلجلخ ثكلبلْسْٗط الزولشٗض فلٖ عبهعلخ الغللطبى قلبثْط ادسكلْا كشفذ الٌزبئظ اى كوب

قللخ الْقلذ للٌشلبطبد الزشفِ٘٘لخ ّالزعلت ثعلذ هزطلجلبد ٗض٘ش لذِٗن هغزْٗبد ؽبدح هلي الضلغظ كبًلذ ثبلزشر٘لت: 

ساد الكل٘خ ثؾ٘ش ال رْعذ طبقخ للوزاكشح ّعذم رْفش الْقذ الوزْاصل إلًغبص الوزطلجبد الذساع٘خ ّرلقلٖ الوقلش

الٌهشٗللخ الوغللبئ٘خ ثعللذ الزللذسٗت العولللٖ الصللجبؽٖ ّقلللخ الْقللذ الوخصللص للعبئلللخ ّاحصللذقب  ثغللجت كضللشح 

الوزطلجبد الذساع٘خ ّكضشح الْاعجبد ّالوزطلجبد الذساع٘خ ّرضبسة هزطلجبد احدّاس الوزعذدح الْاعلت عللِ٘ن 

احدّاس احخلشٓ ة٘لش احكبدٗو٘لخ ّثعلض  الق٘بم ثِب ّالذافع الذاخلٖ إلًغبص دسعبد هشرفعخ ّرشر٘جبد هزطلجبد

الوقللشساد هطشّؽللخ فللٖ اّقللبد ة٘للش هٌبعللجخ ّعللذم رطللبثق الْاقللع هللع هللب كللبى هزْقعللبً فللٖ الذساعللخ )صللذهخ 

اكبدٗو٘خ( ّعذم رفِن اعضب  ُ٘ئخ الزذسٗظ لوؾذّدٗخ الْقذ ّالهشّو العبئل٘خ. ٗالؽع اى الوصلذس احّا فلٖ 

الزشفِ٘٘خ(، كوب ٗالؽع اى صالصخ هي الوصبدس الزٖ رض٘ش هغزْٗبد ؽلبدح  ئصبسح الضغظ ُْ )قلخ الْقذ للٌشبطبد

هي الضغظ رشرجظ ثشكل هجبشلش ثبلْقلذ ُّلٖ )قللخ الْقلذ للٌشلبطبد الزشفِ٘٘لخ ّعلذم رلْفش الْقلذ الوزْاصلل 

إلًغبص الوزطلجبد الذساع٘خ ّقلخ الْقذ الوخصص للعبئللخ ّاحصلذقب  ثغلجت كضلشح الوزطلجلبد الذساعل٘خ(، كولب 

ى عزخ هي الوصبدس الزٖ رض٘ش دسعخ ؽبدح هي الضغظ لذٓ طلجخ الزوشٗض رعجش ثطشٗقلخ هلب علي الْقلذ ُّلٖ ا

)رلقللٖ الوقللشساد الٌهشٗللخ الوغللبئ٘خ ثعللذ الزللذسٗت العولللٖ الصللجبؽٖ ّكضللشح الْاعجللبد ّالوزطلجللبد الذساعلل٘خ 

د احدّاس احخللشٓ ة٘لللش ّرضللبسة هزطلجللبد احدّاس الوزعللذدح الْاعللت علللِ٘ن الق٘للبم ثِللب ّرشر٘جللبد هزطلجللب

احكبدٗو٘خ ّثعض الوقشساد الوطشّؽخ فٖ اّقبد ة٘لش هٌبعلجخ ّعلذم رفِلن اعضلب  ُ٘ئلخ الزلذسٗظ لوؾذّدٗلخ 

الْقللذ ّالهللشّو العبئل٘للخ( ُّللزا قللذ ْٗلللذ ؽبعللخ لذساعللبد رغزكشلل  ضللغْط الْقللذ الزللٖ ٗزعللش  لللَ طلجللخ 

عللٔ ثلشاهظ رٌهل٘ن ّئداسح الْقلذ، ال عل٘وب اى  الزوشٗض ّرأص٘شُب علِ٘ن، كوب قذ ٗعكظ الؾبعخ لزذسٗت الطلجلخ

ئدساو طلجلللخ الزولللشٗض لوؾذّدٗلللخ الْقلللذ لووبسعلللخ الٌشلللبطبد الزشفِ٘٘لللخ، ّقللللخ الْقلللذ الوخصلللص للعبئللللخ 

ضللغْط الّاحصلذقب  قللذ ٗعل٘قِن هللي الْصلْا ئلللٔ هصللبدس هِولخ )ّالوزوضلللخ ثبللذعن االعزوللبعٖ( للزعبهلل هللع 

ج٘خ الوؾزولخ علٔ الصؾخ الٌفغ٘خ ّالغغذٗخ ّاإلًغبص احكلبدٗوٖ. كولب رشل٘ش ّئداسرِب للزخف٘  هي رأص٘شارِب الغل
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ّالزذسٗغ٘خ ثوشاععخ عذّا رْصٗع الوْاد الٌهشٗخ ّالعول٘خ ّهْاع٘لذ االهزؾبًلبد  ئلٔ اُو٘خ ق٘بم الِ٘ئخ اإلداسٗخ

 ثولب ٗغلبعذ الطلجلخ ّالوزطلجبد احخشٓ، ّهؾبّلخ ئعبدح رْصٗع الوْاد الٌهشٗخ ّالعول٘خ ّرٌغ٘ق هْاع٘لذ الوِلبم

 ّٗخف  هب ْٗاعًَِْ هي ضغْط.

ًزبئظ الذساعخ الؾبل٘خ رزفق عضئ٘بً هع عذد هي ًزبئظ الذساعبد العبلو٘خ لطلجخ الزوشٗض الزٖ رٌبّلذ  ئى

فلٖ هصلذس قللخ ّقلذ الفلشاا، ّهلع  (Beck et al., 1997)العبهخ، فِٖ رزفق هع دساعلخ احكبدٗو٘خ الضغْط 

 Sharif)فٖ اعزوبع الوزطلجلبد الوزضلبسثخ، ّهلع دساعلخ  (Magnussen & Amundson, 2003)دساعخ 

& Masoumi, 2005)  فٖ الفغْح ث٘ي الٌهشٗخ ّالووبسعخ العول٘خ، ّدساعخ(Por, 2005)  .فٖ كو٘خ العولل

 Timmins)فٖ ؽ٘ي اخزلفذ هع ًزبئظ دساعبد اخشٓ رٌبّلذ الضغْط احكبدٗو٘خ العبهخ ّهي ُزٍ الذساعبد 

& Kalszer, 2003; Deary, Waston, & Hogston, 2003) ٗوكي رفغ٘ش ُزٍ الٌزبئظ فٖ ضلْ  ًزلبئظ .

الزٖ قبسًذ طلجخ الزوشٗض فلٖ علذد هلي اللذّا ّّعلذّا  Bremner et al. (2008)دساعخ ثشٗوٌ٘ش ّاخشٗي 

اى طلجخ الزوشٗض ٗشزشكْى فٖ كض٘ش هي هصلبدس الضلغظ، ّلكلي فلٖ الْقلذ رارلَ ٗوكلي اى ٗهِلش االخلزالو 

ثبعزجللبس اى الضللغظ رغشثللخ شخصلل٘خ، ثبإلضللبفخ ئلللٔ اى الوقللبٗ٘ظ الزللٖ رغللزخذم لق٘للبط الضللغْط الوذسكللخ قللذ 

 رخزل  فٖ الوؾزْٓ ّفٖ طشٗقخ رقغ٘ن هصبدس الضغْط.

 

الزلللٖ  هلللع الضلللغْط للزعبهلللل"هلللب اعلللبل٘ت الزعلللبٗه الزلللٖ ٗغلللزعولِب طلجلللخ الزولللشٗض نتغغغبئج انسغغغؤال ان غغغبني: 

 ْٗاعًِِْب؟"

غجذ الوزْعطبد  الؾغلبث٘خ ّاالًؾشافلبد الوع٘بسٗلخ لكلل اعللْة هلي اعلبل٘ت الزعلبٗه هلع الضلغْط ؽ 

لذٓ طلجخ الزوشٗض، ّرن رشر٘جِب رٌبصل٘ب ثٌبً  علٔ الوزْعظ الؾغبثٖ علولب اى الولذٓ الٌهلشٕ للوزْعلطبد هلي 

 ( ٗزضوي خالصخ الٌزبئظ.2، ّالغذّا )1-4

 (2الغذّا )

حعللبل٘ت الزعللبٗه هللع الضللغْط لللذٓ طلجللخ الزوللشٗض ثغبهعللخ  الوزْعللطبد الؾغللبث٘خ ّاالًؾشافللبد الوع٘بسٗللخ

 (101الغلطبى قبثْط هشرجخ رٌبصل٘ب )ى  

 االنحراف انًعيبري انًتىسظ انحسببي أسبنيب انتعبيش يع انضغىط و ر

 0.53 2.11 ئرجبع خطخ لؾل الوشكلخ 9 1

 0.53 2.10 اإلثعبد 2 2

 0.40 2.16 الوْاعِخ 1 3

 0.51 2.12 اٗغبث٘خرجٌٖ ّعِخ ًهش  0 4

 0.40 2.01 الِشّة-الزغٌت 6 5

 0.50 2.94 ضجظ الزاد 3 6

 0.54 2.93 قجْا الوغإّل٘خ 5 9

 0.50 2.41 طلت الذعن االعزوبعٖ 4 0

 0.40 2.04 اعبل٘ت الزعبٗه ثشكل عبم -- --

 

ثوغلزْٓ  ( اى عو٘ع اعبل٘ت الزعبٗه الوغزخذهخ هلي قجلل طلجلخ الزولشٗض كبًلذ2ٗزضؼ هي الغذّا )

ئرجلبع  كلبى اعللْة اعلٔ اعلْة للزعبٗه، ّفقب لوع٘بس الؾكن علٔ الٌزبئظ الوْضؼ فٖ هٌِغ٘خ الذساعخ هزْعظ

 الذعن االعزوبعٖ. اعلْة طلتٔ اعلْة ُْ خطخ لؾل الوشكلخ، ّادً

ّالزلٖ عولال فِ٘لب عللٔ  (Lazarus & Folkman, 1984)ئى ُزٍ الٌزلبئظ قلذ رعكلظ هلب رْصلل ئل٘لَ 

دساعلخ اصلش الزق٘ل٘ن اإلدساكلٖ للفلشد عللٔ االعللزشار٘غ٘بد الزلٖ ٗغلزعولِب لزعبٗشلَ هلع الضلغظ، ؽ٘لش الؽهللب اى 

االعللزشار٘غ٘بد الوشركللضح علللٔ االًفعللبالد )هضللل الزغٌللت ّاإلقصللب ( كبًللذ رغللزعول عٌللذهب ٗقللشس الفللشد اًللَ ال 
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علزشار٘غ٘بد الٌشل٘طخ الوشركلضح علللٔ ؽلل الوشلكلخ كبًللذ ْٗعلذ شلٖ  ٗوكلي عولللَ لزعلذٗل الؾبللخ، فلٖ ؽلل٘ي اال

كوب قذ ٗعكظ ّعْد طلت الذعن االعزوبعٖ كأخش احعبل٘ت  رغزعول عٌذهب رذسو الؾبلخ علٔ اًِب قبثلخ للزغ٘٘ش.

ضلغْط شلعْسُن ثضلغظ الْقلذ ّقللخ الْقلذ الوخصلص للزْاصلل هلع الالزٖ ٗعزوذ علِ٘ب الطلجخ للزعلبٗه هلع 

ؽزٔ هصبدس الذعن الشعوٖ كوشكلض اإلسشلبد الطالثلٖ. كولب اى الٌزلبئظ الزلٖ كشلفذ عٌِلب  احُل ّاحصذقب  اّ

الذساعللخ الؾبل٘للخ ثللأى طلجللخ كل٘للخ الزوللشٗض ٗغللزعولْا دهللظ اعللزشار٘غ٘بد الزعللبٗه الزللٖ رضللوٌذ ؽللل الوشللكلخ 

ضلوبى ثلأًِن  ّالزغٌت رقزشػ ثأى الطلجخ ٗعشفْى ؽْا اعزشار٘غ٘بد الزعلبٗه الفعبللخ فعلالً، لكلي للن ٗكلي ٌُلبو

ٗطجقًِْلب ثشلكل هالئلن، للزلك قللذ ْٗللذ ُلزا الؾبعلخ للجؾللش اإلضلبفٖ لوضٗلذ هلي الفِللن لك٘ل  ٗوكلي دعلن الطلجللخ 

 العزعوبا دهظ اعزشار٘غ٘بد الزعبٗه لزخف٘  الضغظ ثشكل افضل.

 (Toray & Cooly, 1998)ئى ًزلبئظ ُلزٍ الذساعلخ رزفلق هلع ًزلبئظ ثعلض الذساعلبد ّهٌِلب دساعلخ 

ى طلجلللخ الغلللٌْاد احعللللٔ ٗغلللزخذهْا اعلللبل٘ت الزعلللبٗه الوشركلللضح عللللٔ الوشلللكلخ، ّدساعلللخ ؽ٘لللش ّعلللذد ا

(Walton, 2002)  الزٖ ّعذد اى طلجخ الزولشٗض ٗغلزخذهْى اعلبل٘ت الوعبلغلخ للزعلبٗه هلع الضلغْط. كولب

 ;Shaban et al., 2012) (Mahat, 1998رزفق ًزبئظ الذساعخ الؾبل٘خ ثشكل عضئٖ هع ًزبئظ دساعخ كل هي 

ؽ٘ش رزفق الذساعخ الؾبل٘خ هع كال الذساعز٘ي فٖ اى اعلْة الزعلبٗه اللزٕ ٗؾزلل الزشر٘لت احّا فلٖ اعلزخذاهَ 

 هي قجل طلجخ الزوشٗض ُْ اعلْة ؽل الوشكلخ. ّرخزل  فٖ اعبل٘ت الزعبٗه الزٖ رؾزل الزشر٘جبد الزبل٘خ.

ضغْط ثوب فِ٘ن الشاد للزعبٗه هع ّقذ ٗكْى ّعْد اخزالفبد فٖ اعبل٘ت الزعبٗه الزٖ ٗعزوذ علِ٘ب احف

 & Lazarus)طلجللخ الزوللشٗض اهللش هقجللْا، ؽ٘للش ٗعزوللذ علللٔ ئدساو الفللشد لوصللذس الضللغظ كوللب ٗللشٓ 

Folkman,1984) ّٓهصبدس الضغظ كولب ٗلش ،(Mahat, 1998)  ّٓالخصلبئص الشخصل٘خ للفلشد كولب ٗلش

(Lo, 2002)عللٔ هغلزْٗبد الضلغظ ّاعلبل٘ت  ، ُّزا قذ ْٗلذ ؽبعلخ العزكشلبو اسرجلبط هضلل ُلزٍ الوزغ٘لشاد

 لذِٗن.  الزعبٗه لذٓ طلجخ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط لضٗبدح فِن الضغْط

 

 "هب طج٘عخ العالقخ ث٘ي ضغْط طلجخ الزوشٗض ّاعبل٘ت الزعبٗه هع الضغْط؟"نتبئج انسؤال ان بنث: 

غللت هعبهلل اسرجللبط ث٘شعللْى ثل٘ي هزْعللظ الضللغْط ّكلل الضبلللش لإلعبثلخ عللي الغلإاا علللْة هللي ا، ؽ 

اعللبل٘ت الزعللبٗه هللع الضللغْط، ّاظِللشد الٌزللبئظ اى العالقللخ هْعجللخ ّدالللخ ثلل٘ي الضللغْط ّكللل هللي: اعلللْة 

الوْاعِخ ّاعلْة االثزعبد، ّهع اعبل٘ت الزعبٗه ثشكل علبم، فلٖ ؽل٘ي كبًلذ العالقلخ ة٘لش داللخ ثل٘ي الضلغْط 

 ( ٗزضوي خالصخ الٌزبئظ.3احخشٓ. ّالغذّا ) ّاعبل٘ت الزعبٗه

 (3الغذّا )

هعبهالد اسرجبط ث٘شعلْى ثل٘ي الضلغْط للذٓ طلجلخ الزولشٗض ثغبهعلخ الغللطبى قلبثْط ّاعلبل٘ت الزعلبٗه هلع 

 (101الضغْط )ى  

 انذالنتيستىي  االرتببطيعبيم  أسبنيب انتعبيش يع انضغىط و

 0.020 0.222 الوْاعِخ 1

 0.001 0.349 االثزعبد 2

 ة٘ش داا 0.146 ضجظ الزاد 3

 ة٘ش داا 0.032 الذعن االعزوبعٖ طلت 4

 ة٘ش داا 0.016 قجْا الوغإّل٘خ 5

 ة٘ش داا 0.099 الِشّة-الزغٌت 6

 ة٘ش داا 0.101 ئرجبع خطخ لؾل الوشكلخ 9

 ة٘ش داا 0.146 رجٌٖ ّعِخ ًهش اٗغبث٘خ 0

 5.526 5.214 اسبنيب انتعبيش بشكم عبو --
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اى العالقلخ هْعجلخ ّداللخ ثل٘ي الضلغْط ّكلل هلي: اعللْة ( 3الوْضؾخ فٖ الغلذّا )اظِشد الٌزبئظ 

الوْاعِخ ّاعلْة االثزعبد، ّهع اعبل٘ت الزعبٗه ثشكل علبم، فلٖ ؽل٘ي كبًلذ العالقلخ ة٘لش داللخ ثل٘ي الضلغْط 

ٗه ثشلكل علبم: اًلَ . ّٗعٌٖ ّعْد عالقخ هْعجخ ّداللخ ثل٘ي الضلغْط ّاعلبل٘ت الزعلبّاعبل٘ت الزعبٗه احخشٓ

كلوب اسرفع هغزْٓ الضغظ لذٓ الطلجخ فأًَ ٗضٗذ لغْئِن لوب ٗوزلكًَْ هي اعزشار٘غ٘بد رعبٗه لزخف٘  هغلزْٓ 

اعللْة الوْاعِلخ ّاعللْة االثزعلبد، الضغظ. كوب قذ ٗعٌٖ ّعْد عالقخ هْعجخ ّداللخ ثل٘ي الضلغْط ّكلل هلي 

شعشُن ثبلخطش ّالزِذٗذ قبهْا ثبعزغبثخ هب للزعبهل هلع ثأًَ كلوب ادسو الطلجخ هغزْٓ هشرفع هي الضغظ الزٕ ٗ

 Walterالزللٖ ٗشلل٘ش ئلِ٘لب ّالزللش كللبًْى  (Fight-or-Flight)رللك الزِذٗللذ ّالخطللش ثأعلللْة قبرلل اّ اُللشة 

Cannon (Schafer, 1992)َّقلذ رعكلظ ُلزٍ الٌز٘غلخ هلب رْصلل ئل٘ل . (Lazarus & Folkman, 1984) 

اى الفشد ٗغزعول االعزشار٘غ٘بد الوشركضح علٔ االًفعبالد )هضلل الزغٌلت ّاإلقصلب ( عٌلذهب ٗقلشس اًلَ ال ْٗعلذ 

شٖ  ٗوكي عولَ لزعذٗل الؾبلخ، فٖ ؽ٘ي االعزشار٘غ٘بد الٌشل٘طخ الوشركلضح عللٔ ؽلل الوشلكلخ رغلزعول عٌلذهب 

فعبل٘للخ احعلللْة الوغللزخذم للزعبهللل هللع هللذٓ هٌبعللجخ ّ ّلكللي ال رعكللظ رللذسو الؾبلللخ علللٔ اًِللب قبثلللخ للزغ٘٘للش.

هصبدس ضغْط هؾذدح، اّ ف٘وب ئرا كبى الطلجخ ٗغزخذهْا رلك االعزشار٘غ٘بد ثصْسح صؾ٘ؾخ. ّهلي ٌُلب رلأرٖ 

اُو٘خ ئعشا  دساعلبد اكضلش عوقلبً للزعلشو عللٔ اعلبل٘ت الزعلبٗه احكضلش فعبل٘لخ هلع هصلبدس ضلغْط اكبدٗو٘لخ 

 رلك االعزشار٘غ٘بد لضٗبدح كفب رِن للزعبهل هع رلك الضغْط. هؾذدح، ّالعول علٔ رذسٗت الطلجخ علٔ

 

 وانًقترحبثانتىصيبث 

 :ٗزقذم الجبؽضْى ثبلزْص٘بد ّالوقزشؽبد اٙر٘خفٖ ضْ  ًزبئظ الذساعخ،    

 رضّٗذ كل٘خ الزوشٗض فٖ عبهعخ الغلطبى قبثْط ثٌزبئظ الجؾش ل٘زغٌٔ لِن اإلفبدح هٌِب فٖ: -1

الضغْط ّٗغزوش ؽزٔ الزخلشط. ُلزٍ ثؾ٘لش رشكلض رللك الجلشاهظ عللٔ  رطج٘ق ثشًبهظ شبهل إلداسح -ا 

 رٌه٘ن الْقذ ّرقذٗش الزاد ّاعبل٘ت الزعبٗه الفعبلخ.ّ رذسٗت الوِبساد الذساع٘خ

رٌغ٘ق الوِبم ّاالخزجبساد ّرْصٗع هْاع٘ذ الوْاد الٌهشٗخ ّالعول٘خ ثوب ٗغبعذ الطلجلخ ّٗخفل  هلي  -ة 

 شعْسُن ثبلضغظ.

الطلجخ الزٗي ٗقعْى رؾذ الخطش. ؽ٘ش ْٗعَ الطلجخ لخذهبد الذعن كخذهبد رْعَ٘ الغِْد لزو٘٘ض  -ط 

 اإلششاو ّاإلسشبد الٌفغٖ.

 رْع٘ع العٌ٘خ علٔ قبعذح ئقل٘و٘خ اّ ّطٌ٘خ هزٌْعخ لزؾغ٘ي القذسح لزعو٘ن الٌزبئظ. -2

 رْع٘ع الجؾش ثؾ٘ش ٗزضوي الطلجخ فٖ الزخصصبد الصؾ٘خ احخشٓ هضل الطت ّالص٘ذلخ. -3

  دساعللخ للكشلل  عللي هصللبدس ّهغللزْٗبد الضللغظ لللذٓ طلجللخ الزوللشٗض ثبعللزخذام رقللبسٗش الوعلللن ئعللشا -4

 ّالوذسة الغشٗشٕ.

ئعشا  دساعبد اكضش عوقبً العزكشبو اعبل٘ت الزعبٗه احكضش فعبل٘خ هع هصبدس ضلغْط هؾلذدح، كوصلبدس  -5

 الضغْط الوشرجطخ ثبلْقذ.

الخصبئص الشخص٘خ للفشد ّالعولش ّهغلزْٓ الٌضلظ ّالغلٌظ، ئعبدح الذساعخ ثاعشا  هقبسًبد قبئوخ علٔ  -6

العزكشبو اسرجلبط هضلل ُلزٍ الوزغ٘لشاد هلع هغلزْٗبد الضلغظ ّاعلبل٘ت الزعلبٗه للذٓ طلجلخ الزولشٗض فلٖ 

 عبهعخ الغلطبى قبثْط لضٗبدح فِن الضغْط لذِٗن.
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