
 الملخص

 اىذساست) اىؼالقت بيِ ٍناُ اىسيطشة ٗ إستشاتيجيت اىَ٘اجٖت ػِ اى٘اىذة في اى٘قت اىحاضش )اىبي٘ؽ اىَبنش(اىفضييت, حب. 

االّج. اىَششف اىذمت٘س اىحج فشاك جْبْج (. اط٘سحت. مييت ػيٌ اىْفس جاٍؼت االسال ٍيت. ٍ٘ الّا ٍاىل ابشا ٕيٌ ٍ أحياء في

                         يحي.                                                                                                                         

                                                                                 

 

أٗ ػ٘اٍو  ٕ٘  ٍيو اىشخص ىالػتقادأّٔ ّٗحذ ّفسٖأُ يحذد اىَقذٗس أٗ اىْجاح  Locus of controlٍناُ اىسيطشة 

خاسجيت ٍثو اىَقذٗس، اىحع ٗ اىَساػذة ٍِ شخص آخش أٗ ق٘ة دٗه ٍجيس اىتؼاُٗ اىخييجي يحذد اىَقذٗس أٗ اىْجاح. 

ٕ٘ جٖ٘د األفشاد في شنو ٍِ أشناه اىسي٘ك أٗ اىؼاطفت اىتي تٖذف إىٚ إصاىت أٗ تقييو خطش ٍِ  copingفَْٖج  اىَ٘اجٖت 

ػ٘اٍو اإلجٖاد. رىل اىْشاط يَنِ أُ ينُ٘ قضاءاىَشنيت ّشاطا،ٍغ األخز اىَخاطش، تق٘يٌ اىَشاػش ٍغ اى٘اقؼاىسيبيت، 

 اىبحث ػِ اىق٘اً االجتَاػي. اىحفاظ ػيىاىت٘اصُ اىؼاطفي في اىْظش إىٚ اىَشنيت بطشيقت إيجابيتٗ

 

اىٖذف ٍِ ٕزا اىبحث ٕ٘ ىَؼشفت اىؼالقت بيِ ٍناُ اىسيطشة ٗ إستشاتيجيت اىَ٘اجٖت ػِ اى٘اىذة في اى٘قت اىحاضش 

ي.اىَقياس اىَستخذً ٕ٘ ٍقياس ٍناُ اىسيطشة ىشاتش  َّ ٍٗقياس   rotter)اىبي٘ؽ اىَبنش(.استخذٍت اىباحثتباىبحث اىن

ُ ٍقياس ٍناُ اىسيطشة  Carles R Carverشفش اىَ٘اجٖت ىجشىس س. ج ّ٘ ّصع اىَقياس إىٚ اثْيِ ٗأسبؼيِ ٍبحثا. تن ُٗ  .

 Correllation Product Moment ػيٚ تسغ ٗػششيِ سؤاال. تحييو اىبياّاتاىَستخذً ٕ٘ اىَْتج ىحظت االستباط  

 

٘جٖت إىٚ ٍناُ اىسيطشة اىذاخيي. ٗأٍا ّتيجت اىبحثتذّه ػيٚ أُ أغيبيت األسٍيت في اى٘قت اىحاضش )اىبي٘ؽ اىَبنش(ٍ

ُ ٍِ اثْيِ ٗأسبؼيِ ٍبحثا، ٗاحذ ٗػششيِ ٍبحثا بطشيقت ٍ٘اجٖت اىَشنيت  ّ٘  problem focusedٍْٖج اىَ٘اجٖت يتن

coping  ٗاآلخش  بطشيقت اىتنيف االّفؼاىي ٍغ اىَشنيت emotional focused coping  ُْٕٗاك ػالقت بيِ ٍنا .

ج٘بيْج )اىتأقيٌ(  ػِ اى٘اىذة في اى٘قت اىحاضش )اىبي٘ؽ اىَبنش(. ٗاىحاصو ٍِ تحييو اىبحث يذه  اىسيطشة ٗ إستشاتيجيت

ٕٗ٘ ٍا يؼْي أُ ٕزٓ  2،20أٗ ٍست٘ٙ اىذالىت أقو ٍِ  p 2،33ّٗتيجت ٍست٘ٙ اىذالىت  253ٕي  rxyػيٚ أُ ّتيجت 

يت بيِ اىَتقيبيِ. ٕزٓ َّ اىْتيجت تذّه ػيٚ أُ ٍناُ اىسيطشة داخيّي تتأثّش  اىفشضيت ٍقب٘ه.ىزىل ّستْتج بأُ ْٕاك ػالقت إٔ

 ٍ٘اجٖت اىَشنيت ايجابيّا. Pإىٚ
 

                                                                                       ٍناُ اىسيطشة ٗ إستشاتيجيت اىَ٘اجٖتكلمات البحث : 

              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


