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،الناس من لكثير ،جدا ثقيل هو أحبائهم ترك وراء النساء سيما وال   التحيز ومن .زفاف لحفل تخطط كانت إذا سيما ال 
،شخص قبل من الخبرة ذوي من أسوأ أو خطيرة مشكلة تشكل والصراع بك الخاصة  .اإلجهاد تسبب أن يمكن أنها حيث 
،لتتوافق مطالب هي الضغوطات ،الضغوطات من تيدا فئات هناك  التوترو والصراع اإلحباط وهما   اإلجهاد حدوث .
،معا تناسب ال التي الدوافع أو االحتياجات من أكثر أو اثنين ظهور بسبب ،الظروف هذه في .القوة نفس مع   على يجب 
تلكو الخروج خيار تنفيذ سيتم الذي القرار اتخاذ الفرد   ذاته حد في الصراع ثم الخيار، إسقاط تم إذا .كذلك ليست التي 
 .اكتمال

في )تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي، في هذا النهج الذي من شأنه أن يؤدي إلى مناهج البحث الوصفي 

كانت . وصفية، بحيث االتجاه، ولها خلفية إجراءات البحث التي تنتج بيانات (شكل كلمات، والكتابة

كانت أساليب جمع البيانات المستخدمة مقابالت . عاما 14الموضوعات في هذه الدراسة ناضجة استمرار 

هذا النوع من البحث النوعي هو دراسة الظواهر، التي تهدف لشرح الوضع الظواهر التي يعاني . والمراقبة

 .منها األشخاص في الحياة اليومية
 شخص وجود ،والشك الخوف بسبب الزواج فشل .معها تعامل الذين الناس مع لتعاملل صعبة مشكلة هي الزواج فشل
 .دواليك وهكذا ،ثابت أقل والقلب ،الحب إلى واالفتقار ،االجتماعية والعوامل ،البيئية أو الخارجية والعوامل ،ثالث
 قد الموضوع هذا حيث ،"الزواج في فشل" الصدمة بعد ما ضغوط من تعاني التي والموضوعات ،الدراسة هذه في

 .اإلجهاد اضطراب من تعاني التي الموضوعات يجعل هذا .مرات ثالث فشلت
 هذا انزعاجه أبدىو ،واجهوها التي المشاكل مع التكيف ومطالب مشاكل بسبب وذلك الموضوع، هذال يحدث اإلجهاد

 في دائما ذلك تسجيل ويتم ،عشيقها مع الزواج الى ذاهب انه دائما يفترض الموضوعات قد .المطالب هذه في الموضوع
 خجولة أكثر الذكور موضوع الموضوعات التقى عندما ،الحادث على االكتئابو جدا مستاء أيضا الموضوعات .ذهنه

 .فجأة غاضبة وأحيانا

 

 


