
  

  ملخص البحث
 مواجهة يف االستراتيجيات السلوكية مستوى تالفات يفاالخ على أساس: املوضوع. ٢٠١٢. ي.نور أ
 .اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، كلية علم النفس، األطروحة، Griya Baca  العدوان
  املاجستري ايلوك حليمة السعدية:  ةاملشرف

 
 استراتيجيات املواجهة، العدوان سلوك  :كلمات

 التكيف مع من أجل والسلوك معرفيا على حد سواء األفراد حماولة من جانب ية هواالستراتيج املواجهة  
 :استراتيجيات املواجهة وتنقسم اىل جمموعتني .بالنسبة للفرد مشكلة أو حتديا اليت تعترب الداخلية واخلارجية مطالب
استراتيجيات (على التعامل يت تركزال، والعاطفية )للمشاكل املوجهةاستراتيجيات املواجهة ( على التعامل تركز مشكلة

 الذي ال يريد شخص آخر أو إيذاء جرح الذين يعتزمون سلوك األفراد هو السلوك العدواين). املوجهة العاطفةاملواجهة 
 أن هناك يف اآلونة األخرية. اللفظي اجلسدي أو السلوك العدواين أن تكون إما وميكن، مثل هذا السلوك من وصول
البدين أو ، سواء السلوك العدواين الذين يظهرون املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني الشوارع أطفال العديد من

 احباثا على الباحثني يف املهتمني يف هذه احلالة .والربية ومن الصعب حياة الشوارع من هذا ويتسبب، اللفظي
 وذلك دف .ماالنغ يف Griya Baca يف ةواستراتيجيات املواجه املراهقني من قبل السلوك العدواين االختالفات يف
 ومعرفة، استراتيجيات املواجهة تشكيل يف الشوارع واملراهقني املراهقات الشارع يف السلوك العدواين حتديد مستوى

  .يف سن املراهقة الشارع يف استراتيجيات املواجهة على أساس العدوان خمتلفة من سلوك
 والعدوانية متغري  X سلوك مثل مع استراتيجيات التعامل .البحث الكمي البحث هو هذا النوع من  

مع ، شخصا 30 الشوارع ترقيم ماالنغ مقروءة Griya املراهقني يف هذه الدراسة السكان وكان. Y متغري باعتبارها
مت  يف هذه الدراسة البيانات ودعم .السكان أخذ عينات من بواسطة أخذ العينات .املراهقني شارع ٣٠من  عينة

 .االستبيان هذه الدراسة هومجع البيانات يف و أجهزة قياس وتستخدم .واملراقبة من خالل املقابالت حلصول عليهاا
استراتيجيات ، يف حني أن غري مؤهلالبند الثاين السلوك العدواين و صاحلة يف ١٨هناك  البنود املذكورة صالحية الختبار
، يف حني 0857 من قبل السلوك العدواين يف املوثوقية الختبار .مؤهلغري  ٥البنود صاحلة و عناصر ٢٣هناك  املواجهة

  . 0938لل استراتيجيات املواجهةأن 
نظام ل  SPSS 15 االفراج عن مع (يت عينات اختبارمستقل ) املفردة يت االختبار حتليل طريقة باستخدام  

استراتيجيات  تستند املراهقني الشارع يف السلوك العدواين منموع نقاط  احلصول على نتائج Windowsالتشغي
على  هو يتم رفض، حبيث (P <0.05) أمهية بقيمة 0045 2101 - القيمة املتساوية عد ر وأظهرت املواجهة
 أطفال الشوارع يف العدوان العالمة الكلية يف سلوك هناك اختالفات أن خنلص إىل أن، وميكن ٪5 خطأ مستوى
 تركز مشكلة يف السلوك العدواين من اليت الدرجة الكلية يف هذا ويظهر .واجهةاستراتيجيات امل تستند املراهقني

يف  العدواينسلوك الدرجة الكلية لل أقل من متيل اىل أن تكون 37،50 ما معدله للتعامل مع استراتيجيات املواجهة
  .44،72 ما معدله على التعامل مع تركز عاطفية استراتيجيات التعامل مع


