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 المستخلص
ىف الطالبة من كلية علم النفس ىف  متالزمة ما قبل احليض مع اسرتاتيجية التعاملتأليق بني .3102 .مةق ،خيرة

البحث اجلامعي. كلية علم  ماالنج.احلكومية اجلامعة اإلسالمية  علم النفس، كليةمجعية االسالمية احلكمية ماالج
 النفس باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 املاجستري ك هليمة السأديهيلأ:  المشرف
 اسرتاتيجية التعامل و متالزمة ما قبل احليض: الكلمة الرئيسية

 املشكالت اليت نشأت يف كل شخص, هي حالة جتعل الناس لتتعلم كيف تتصرف وتعمل على حسن العمل, ولكن بعضا
فأم الطالبة يف اجلمعيه, املشاكل اليت  ملشاكل يسبب الضغط على النفس احد, ولكن لتجاوزه كل شخص له طريقة خمتلفة,

تسبب الضغط حيتمل من حالة اخلارجية واملشاكل يف النفس البشرية, و أم من حالة اخلارجية مثل عند ما تتفاعل مع 
األصدقاء و مشاكل يف العائلة و مشاكل الرومانسية و استكمال من حماضرات دراسية. و مشاكل الرومانسية كما املشاكل 

،والشعور غري اآلمنة ،واألفكار السلبية ،و املنخفض القدرة. لدالك, كانت  طالبة يف كلية علم النفس فإن هنيب الصحية 
 بناء على إجراء مقابالت طالبات يفهم أهنااالعرا .التعاملهبم أن يكون هلا القدرة لتجاوز الضغط الناشئة أو املعروف باسم 

أمل يف رجلها ,والفخذصدرها ,ومسضوع يف رأسها ,و كسول يف عماهلا ،و  أمل يف البطنها ،و متالزمة ما قبل احليض
غاضب ، وحساسة لكلمات اآلخري. و هن تنتهن عن الضغط بطريق اسرتاحة ,وتقضالوة الوحده ،واللعب ،أو التصفح ىف 

قة هو طري متالزمة ما قبل احليضهاهى د بعض الطرق مشابه لتجنب  رزسالزا اسرتاتيجية التعامل حاسوب. وفقا لنظرية
الىت ال يتناول املشكلة, ولكن طريقة الىت للسيطرة العواطف للحد من اإلجهاد تسبب يف املشكلة فقط. حني أن الطالبة 

 .الىت يدرسون علم النفس ىف كلية علم النفس تشجع املشكلة مباشرة ، وليست عن طريق جتنب
ىف الطالبة من كلية علم النفس  متالزمة ما قبل احليضمع  اسرتاتيجية التعاملاستهدفت هذه الدراسة لتحديد العالقة بني 

متالزمة ما قبل متغري القياس  تناسبية طبقية عشوائية عينة ىف مجعية االسالمية احلكمية ماالج. عينات باستخدام طرق
تألف باستخدام مقياس ي (PSST-A) للمراهقني فحص أداة أعراض احليض قبل ما تواحد مع بأستعمال وراق الدى  احليض

 . االرتباط-رو سبريمان من ثالثني بندا. و تقنيات حتليل باستخدام تقنيات االرتباط
 املئوية النسبة ان طالبة ىف كلية علم النفس غري اقل , اسرتاتيجية التعاملونتيجة البحس يدل أن طباقة باستخدام طرق 

 التعامل العاطفة والنسبة و .ذلك من أعلى ٪01 وفئة ،٪16 معتدلة فئة منخفضة، ٪01 الفئة مواجهة على تركز اليت للمشكلة
 فئة أقل، ٪32 الفئة تركز الدينية للتعامل املئوية والنسبة .ذلك من أعلى ٪01 وفئة ،٪16 معتدلة فئة منخفضة، ٪01 الفئة
 هو بحثال موضوع هم الذين الطالب من احليض قبل ما متالزمة الرشد معدل أن حني يف .ذلك من أعلى ٪01 وفئة ،11٪
 احليض، قبل ما ومتالزمة احليض، قبل ما اخلربة ذوي من شديدة متالزمة ٪2 نسبة خفيفة، مع فئة احليض قبل ما متالزمة يف

 ذات عالقة وجود عالقة هناك أن التحليل نتائج وأظهرت .احليض قبل ما متالزمة ٪42 خفيفة واخلربة معتدلة، ٪33 وكان
 ما متالزمة من االرتباط معامل مع هو، وهذا .املواجهة اسرتاتيجيات مع احليض قبل ما متالزمة مستوى بني إحصائية داللة
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