
 المستحلص

. العالقات بٌن اإلجهاد التعامل مع اإلجهاد استراتٌجٌات نموذج جدٌد طالب 4106، رٌنا، عام  مسعودة

 .المشرف :الدوكتورالحاج .  كلٌة علم النفس فً جا معة موالنا مالك ابرا هٌم االسال مٌةالحكومٌة ما ال نج
 أحمد حضاري صلح.

 
المركزة، والتعامل المركزة العاطفً، واإلجهاد القلٌل جدا، واإلجهاد الكلمات الرئٌسٌة: مشكلة التأقلم 

 األمثل، الكثٌر من التوتر، واإلجهاد انهٌار.

حٌث ٌسعى الرجل للتكٌف  تبادل حٌاة اإلنسانٌة هً واحدة من عوامل حدوث الضغط فً البشر.
,حٌث  لطالب الجدد كذلكنفسها لحً الجدٌدة التً ٌمكن أن تسبب الضغط فً اإلنسان شهدت من قبل ا

للحد من التوتر و الطالب ٌختلف  .ٌطلب منهم أن تكون مستقلة فً كل األشٌاء التً ٌمكن أن تسبب اإلجهاد

 . العوامل التً تؤثر على شكل واحد هو اإلجهاد استراتٌجٌة المواجهة . فً استخدام استراتٌجٌات المواجهة
 من الضغوط التً ٌواجهها األفراد عندما تتعرض لإلجهاد. استراتٌجٌات المواجهة هً طرٌقة واحدة للحد

فً هذه الحالة   استراتٌجٌة المواجهة هً مشكلة ذات شقٌن المركزة المركزة التأقلم والتعامل العاطفً.

 .الطالب المختلفة فً مواجهة اإلجهاد

، وكٌفٌة صٌاغة المشكلة فً هذه الدراسة هو كٌف ٌمكن للطالب التعامل استراتٌجٌات جدٌدة
وكان  تشكٌل اإلجهاد الطالب الجدٌد، والعالقة بٌن استراتٌجٌات التعامل اإلجهاد لتشكٌل طالب جدٌد.

الغرض من الدراسة لتحدٌد كٌفٌة الضغط طالب جدٌد استراتٌجٌات المواجهة، لمعرفة كٌفٌة تشكٌل اإلجهاد 
اإلجهاد اإلجهاد تشكٌل الطالب الجدٌد لكلٌة طالب جدٌد، وتحدٌد كٌفٌة العالقة بٌن استراتٌجٌات التعامل مع 

  علم النفس.
كانت  هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط الكمً باستخدام سبٌرمان الختبار العالقة بٌن المتغٌرٌن.

 . طالبا جدٌدة من كلٌة علم النفس 81 الخاضعٌن للدراسة
و المواجهة المركزة  ٪ من الطالب.5، 75أظهرت النتائج أن المشكلة ركزت استراتٌجٌات المواجهة بقدر 

فً حٌن أشكال جدٌدة من التوتر الطالب على اإلجهاد القلٌل جدا ما  .٪ من الطالب9، 68العاطفً بنسبة 

من الكثٌر من  45٪ من الطالب، و 5اإلجهاد األمثل ،  :4من الطالب، ما ٌصل الى  ٪3، :4ٌصل إلى 

وأظهر تحلٌل أي ارتباط بٌن مشكلة  . ع اإلجهاد الطالب٪ توزٌ 41٪ من الطالب، و تصل إلى 6التوتر، 

، ولٌس هناك عالقة بٌن مشكلة األمثل  7،  1-المركزة التعامل مع اإلجهاد القلٌل جدا هو معامل االرتباط 

، ولٌس هناك عالقة بٌن مشكلة  198،  1-المركزة التعامل مع الضغوط هً قٌمة معامل االرتباط 

. ، وركزت على العالقة بٌن  170، 1عامل االرتباط من المركزة التعامل مع الكثٌر من التوتر هو م

، بٌنما فً النموذج من المواجهة المركزة  378 ,0-مشكلة التعامل مع اإلجهاد انهٌار هو معامل االرتباط 

، 1العاطفً ال توجد عالقة بٌن المركزة العاطفً التأقلم مع القلٌل جدا اإلجهاد هو معامل االرتباط من 

،  4;:، 1قة بٌن العاطفً وركزت التعامل مع اإلجهاد أي األمثل مع معامل االرتباط من . جود عال 016

. و  494،  1-ولٌس هناك عالقة بٌن العاطفً وركزت التعامل مع الكثٌر من التوتر و معامل االرتباط 

 . 175،  1-لٌست هناك عالقة بٌن المركزة التعامل مع اإلجهاد العاطفً هو توزٌع معامل االرتباط 
 

 

 


