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دى يهدددا الثحددح الحددالد الددد اراسددة أسددالع  التعددايا مددال تددبتو الحيددات لع  تدد   تت عددد الدد ا  لدد
طدد ج جددامععع  مدد  المكفددتبع  لالمثصددري  لعددة التيددار ععنددة الثحددح علددتا ياى  لا ددتمل  الععنددة علددد 

( مدد  المكفدددتبع   قمر ددد  96( طالدد  لطالثدددة قالفر ددة الراقعدددة مدد  المكفدددتبع  لالمثصددري  مدددنهة )306)
علددددة  -جتمددددا  ام -اللبددددة العربيدددة –الرعايدددة امجتما يددددة لالبكاييدددة قكليددددة ا)ااج مدددد  أ سدددا  )التدددداري  

الفلسددفة عدددا  سددم  اللبددة اإلنالع يددة لالفرنسددية لعددد   فددتن ال دد ج المكفددتبع   -امنبربتلددتج  -الددنف 
( طالدد  لطالثددة قالفر ددة الراقعددة مدد  المثصددري   دد ا  التلصدد  مدد  نفدد  ال ليددة  لعددة 210 همددا  ل )

د المثصددري   لالصددترت ع فعددأ أااعدد  الثحددح لقمدداا معيددام التعددايا مددال تددبتو الحيددات الصددترت  ا  علدد
  ج  علد المكفتبع  م  اعداا الثاحبة  لمعيام عت عد ال ا  م  اعدااا الثاحبة 

 ل د أسفر  النتا ج ع ا
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 مقدمــة:

ال مددالنفسددية لامجتما يدة ععكعدددا ل ددد ع ايدد  قدد   ال دداقرت المفددامية عدد الغددبتو النفسددية مد  أكبددر ع  
د  ع ايددد سددرعة التكددد  الت نتلددتج   دد  اظ الددثعه ين ددرلظ العهددا قاعتثارقددا الفاددتت التددد حددد    ددع  التكدد

ر الحيددات اإلنسددانية حعددح يتعددرن لهددا اإلنسدداظ بدد  بالغددبتو النفسددية احدددى  ددتاق  المددااو لال مددااو
لعلددد الاميددال أظ يددتعلة  يدد  يتعددايا معهددا   متا ددو لأل ددا  ملتلفددة لعت لدد  مندد  التتابددأ مددال الفع ددة

ا 2001( ليددديرقا قاسددالع  عانثد  أتددرارقا. )اعتدددان معددرلا  102 – 79ا 1998  ى )حسد  المتسددر 
د منهدا مد   دان  أظ يحفد  األااد ليددبال الد اى ل د   ددر الغبتو تارت بد جميال األحدتان ل ععتفر لم   (7

 التكد  لالنااح لقت م لتج لترلرو ل ستمرار بد حالة نلداو لأظ  د  مندا يسدت يال األااد الاعدد بدد
( لقدد ا مددا ي لددأ عليدد  الااندد  149ا 2001 دد  المسددتتيا  المعتدلددة مدد  الغددبتو )جمعددة يتسددو  

مدد  الغددب  أل التددتعر عددبال لدداحث  للعمدد  قلددك  منددتج  اإليادا   للغددبتو لالدد ى يددرعث   تجدتا ارجددة
لالسدددرعة بدددد اإلنادددا   لعلدددايال التف عدددر أ مسدددتتيا  متمعددد ت مددد  األااد بدددد العمددد  عدددمكنددد  مددد  عحكلع  

لارعفدددا  مسدددتتى األااد لعلدددايال العمددد  الامددداع   لللدددأ التنددداب  اإل دددداع   ل يددداات الدابعيدددة للعمددد   
  ي( لقد ا مدا عد دد  نتدا ج اراسدة رابعتدد ل لدر 88ا 2005 ف   اإلياا   ل ياات اإلنتاجية. )حس  مص

Raffety et al., (1997)    مدا أظ اإللفداة بدد التعدايا مدال الغدبتو يدداى الدد معاندات الفدرا مد 
ال ى ي هر أحيانا بد لترت أعران مرتية قسدي ة لأحياندا ألدرى بدد لدترت اتد راقا   تابأستد الت

  ناعد  ومحمدد سدالة ق  الفرا م  لصان نفسية ل لصية )اينام يتسة لما عغتية  ديدت لذلك لبكا 
 (.242ا 2002

( 1997  عفددد ) )ا(  مايسددة النيددان لقلدد1997لألتددح  نتددا ج اراسددة  دد  مدد  عمدداا مليمددر )
 ,Howland(  قتمندد ل لدرلظ 2000  عتيد ملعاظ )Schur, (1999)(   عر 1998حسع  بايد )

et al., (2000) ( ايفتر  2001ل ح مكالى )Deborah, (2001) ناظ ل لرلظ ي  لبرBrennan, 

et al., (2002) ار ل لدرلظ ن   تConger, et al (2002)  ( 2005حسدع  بايدد  ) رج فعدلعجدتم ل
Jose, & Kilburg, D (2007)   كك لميكديدي عرنت Perinovic, & Mikic, (2007) ل ارلسدتظ  

سدع ة منهدا اإلحسدام قملداعر اإلحثداو  اى ر أظ للغدبتو   دا Carlson, & Grant, (2008)لجراند  
امكت ددددداج ل لاليددددام لالغدددددعأ النفسدددددد ل هددددتر أعدددددران األمدددددران النفسددددية المتمبلدددددة بدددددد  لددددأ لعدددددتعر 

ات راقا  نفسية لجسدمية لانفعاليدة لاجتما يدة لالدت ن ل يفد  نفسد  قاإلتدابة الدد الدت ن السدلت  ل 
عددند مسدتتى التحصدع  الدراسد  لل د ج لسدتد  لعمتد ا) ار السلفية للغبتو الد  لنك  مناعة الفرا

جتماعد لألطفدان لاللدثاج نتيادة التعدرن لغدبتو الحيدات. لقد ا مالللص  لاعلد المستتيع  التتابأ 
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 ,.Conger, et al   ددتنار ل لددرلظ Love, (2002)الدد  عليدد  نتددا ج اراسددة  دد  مدد  ما  مددا

 ددد  عددد ااا لتصددد  الدددد امنتحدددار نتياددددة لم عكدددو أ دددار الغدددبتو السدددلفية عندددد قددد ا الحددددد لل  (2002)
ل  المد اج لالغدبتو كنو لععاطد الملدرا  لععاإلحسام قالملاعر السلفية لالت ت  تحية معتداد ال

  Howard, et al., (2003)  يلالغدبتو النفسدية لقد ا مدا أكدعد  نتدا ج اراسدة قدتارا ل لدر األسدرية 
اإلياا يدة لالسدلفية اللددت ن دراى ملدت ا التدا عرا  لالغبتو م عد ر علد جميال األبدراا  دنف  ال ريكدة ل 

ل د لك عثعدا للسد   مدا  Diwan, et al., (2004)  يعغح ذلك مد  نتدا ج اراسدة ايدتاظ ل لدر الها  ما 
بكد اعغح مد  نتدا ج اراسدة  د    Amirkhan, & Augeung (2007)لجنج اظ ل هال  نتا ج أمريك

 Mullis, & Chapmanمعلعدد  ل دداقماظ   (2000(  عتيددد ملددعاظ )1997مدد  عمدداا مليمددر )

(  رجدد  2001  محمددد علددد  امدد  )Chanag (2001) ددانج  Water, (2001)لععددر   (2000)
عليدة الد ا  لالصد قة النفسدية لعكددير الد ا  المرعفددال  ا( اظ ب2004) الربداع (  نعيمدة 2001 دعثاظ )

تتى المرعفددال مددد  عحكعددأ الدد ا  لالتفدددا ن المسددل احتددرا  الدد ا   لالبكددة قدددالنف   لال ا ددة النفسددية الفعالدددة ل 
ة لاللعتر قالسعاات    ذلك م  سما  الللصية المداية الد متاجهة الغدبتو لالتبلد  علعهدا قلالدعا

 لالتعام  النل  معها.
ظ الحاجدة ماسدة للثحدح بدد األسدالع  علدد أ( 1997) عفدد )   مد  مايسدة النيدان لقلدا  عد د ل 

هدددا األبدددراا مدددال المتا دددو الغددداا ة بدددد حيددداعهة بامقتمدددا   دراسدددة علدددك لال دددرة التدددد يتعامددد  مددد  ل ل
عدأ ج علعها يعد قددبا مد  أقدداا عحكَ  األسالع  لح  الملك   لالمتاجهة مال األ ما  الحياعية لالتدر  

ت الصحة النفسية لألبراا لذلك م  أج  التلتن الد عنمية مهارا  الفدرا للتعامد  مدال الغدبتو لالسدي ر 
مددد  امتددد راقا  امنفعاليدددة الناعادددة عنهدددا ل دددد أكدددد  نتدددا ج اراسدددة  رلنفرجدددر ل لدددرلظ علعهدددا لالحدددد 

Kroneberger, et al (1997) ظ اسدتلدا  اسدتراعيايا  لمهدارا  التعدايا مدال الغدبتو أاى الدد أ
ليددرى   ااارت لددحية جعدددت لدددى المددراقكع  مدد  مرتددد  ر  النلددا  ل دد لك سددلت  عددتابكد مرعفددال لددديهة

ظ ط ج الاامعة عرتة لمتاجهة ال بعدر مد  امتد راقا  النفسدية لالصدراعا  أ( 2005لحعد  ام  )
هة نتياة للمتا و لاألحداث الاديدت لالمتعدات التد يتاجهتنهدا بدد حيداعهة الاامعيدة لع هدر بدد احساسد

ة عددبعه دد بدنظ قد   الغدبتو للد لك قامستك لية لعحم  المس تلية لاكتسداج الددلر األكداايم  لالمهندد 
تتابدأ األسدرية لمد   دة سدتد الل األكاايميدة ل امجتما يدة  ل الد الت ت  بد العديد م  الملدك   النفسدية  

ل ا بنظ ار اا ال  ج ع  طريأ مساعدعهة علد عنمية  دراعهة الد أ صد ارجة ممكنة لعدريفهة علدد 
 الغاا ة لديهة.هة بد لفه   ار األحداث لالمتا و م   التعام  مال الغب  يمك  أظ يكتظ ل  الرى 

الثاحبة الد اراسة أسالع  ععايا ط ج الاامعدة مد  المكفدتبع  لالمثصدري  لغدبتو  الق ا ما اع
ج علعهددا ممددا يعددد قدددبا مدد  أقددداا الصددحة ر  الحيددات لمعربددة طددرة ععايلددهة مددال األ مددا  الحياعيددة لالتددد

  لغدددبتط اى أ  مثصدددر  اى  ددداظ  سيفددد دالنفسددية ل ددد ج الاامعدددة مددد  أجددد  معربدددة  يسيدددة ااارت ال الددد  سدددتا
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لعنميدة مهارعدد  بددد التعامدد  معهددا لالسددي رت علعهددا لالحددد مدد  ا) ددار المصدداحثة لهددا لاملددت ن الاسدددو 
  يليسدتا قععدد Blindsلجددير قالد  ر أظ طد ج الاامعدة مد  المكفدتبع    الناعج عد  مددت التعدرن لهدا

  اقددر(  لبدداد 2003الرسددتن )عدد  التعددرن لغددبتو الحيددات بكددد الدد  نتددا ج اراسددة  دد  مدد  اقدد  عفددد 
إلعا دددددة الثصدددددرية ألدددددحاج ا( أظ 2004(  لالدسدددددت   عفدددددد اللدددددالأ )2004(  نفدددددع    ريدددددا )2003)

Visually Impaired   لدددديهة تدددبتو متعددددات منهدددا تدددبتو جسدددمية  نفسدددية  اجتما يدددة  أسدددرية
ة علدعهة قاإلتدابة لألمدتر ل د  ذلدك لد    دار سدع  ةا تصااية  اراسية أل أكاايمية  لعدند مسدتتى أاا هد

 الد نك  اللعتر قال ا  لأعران امكت اج.
ذلو اإلعا ددة الثصددرية لاتددحة  لالصددعتبا  الت يسيددة لالتددا عر السددلف  علددد الصددحة النفسددية لدددو 

 يا أ در مسدتت  اعهات لمتتد Matsunaka. et al., (2002)اعغح م  اراسدة ماعسدتناكا ل لدرلظ  دكب
ذلى اإلعا ددة لدددو لعتميددة لمعربددة األحددداث العتميددة الغدداا ة الر يددة علددد أسددالع  متاجهددة الغددبتو ا

مدد  اإلندداث ممدد   47مدد  الدد  تر   22 تا ددال  اى  سيفدد 69الثصددرية لأجريدد  الدراسددة علددد ععنددة  تامهددا 
عامددا عددة عكسدديمهة الددد ععنددة  دد   لددد لععنددة  دد  ج  دد  ل ددد أسددفر   63 – 18عتددرالح أعمددارقة مدد  

ر يدددة ل ددد  مددد   نددداد المتا دددو الغددداا ة لأسدددلتج المتاجهدددة النتدددا ج عددد  لجدددتا ع  دددة  دددع  مسدددتتى ال
المسدددتلد   أو أنددد   لمدددا  اا  الر يدددة  لددد  المتا دددو الغددداا ة لارعفعددد  أسدددالع  المتاجهدددة ل لدددف  

 –البكابدة  –نلداطا  األكد   –النتا ج أيغا ع  تبتو ناعاة ع  اإلعا دة منهدا نلداطا  ل د  الفدرا  
المناسدثا  ليتفدأ معهدة نتدا ج اراسدة  –اللدرلج  –التسدتة  –ا  نلاطا  التن الحمد –العناية المن لية 
  ليد ددداظ علددد أنهددا تددبتو ناعاددة عدد  اإلعا ددة Lindo, Nordholm (1999)ة تللعنددل لنددترا قدد

اظ ععدرن ال سيد  للصدعتبا  بدد أااد النلداطا   Upton, et al., (1998)ليغي  أ تتظ ل لرلظ 
لددة جعدددت قاإلتددابة الددد اللددعتر قامكت دداج ل دد لك لجددد  ندد  بددد حاقاالعتميددة يددداى الددد عددد  احساسدد  

 Leyser, & Heinzeن  يلبدد قد ا الصددا أ دار  اراسدة ليسدعر لقدا  أعران نفسدية متتسد ة الحددت

قدداد األطفددان المعددا ع  قصددريا ل ددد قدددب  الددد معربددة مصدداار الغددبتو  راد   المتتددتعها (2001)
د ايناميدددا  األسددرت لأجريددد  الدراسدددة علدددد ععندددة  تامهدددا التربيدددة لالتبعدددرا  بدددل اسددتراعيايا  المتاجهدددة  ل 
  أكبر استااقة ل ان  اقتمامداعه    ( م  ا)قاد ل لف  النتا ج ع  أظ أمها  المعا ع  قصريا 130)

عددلر حدتن مسدتكف  ال فد   لالفلد  بدد الحصدتن علدد اللددما  التدد يحدتا  العهدا  لالتدا عرا  السددالثة 
لعاددد  ال فددد  المعددداة قصدددريا عددد  ع دددتي  الصددددا ا  لالحساسدددية    لاأللدددتاالمحتملدددة علدددد األلدددتت 

المفرطددة قاأل دددلاا بددد الماتمدددال لبددد المددددارم ل لهددا قمباقدددة تددبتو لألسدددرت قاإلتددابة الدددد نكددد  
تددددرلرت الثحددددح عدددد  المسدددداندت الددددد المعلتمددددا  المفعدددددت مدددد  المتلصصددددع  لأيغددددا عتلددددل  النتددددا ج 

المهنعدددع  بدددد قددد ا المادددان ل دددد اعفكددد  معهدددا نتدددا ج اراسدددة امجتما يدددة مددد  الددد لجع  لالعا لدددة الممتددددت ل 
مهدارت  Self Assertivenessلم  جهة ألرى يعدد مفهدت  عت عدد الد ا    Troster, (2001)عرلستر 
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  بعالية نسدفية عتغدم  ععفعدر الفدرا عد  ملداعر    سلت ية لف ية لاعر لف ية نت ية مت سية متعلمة ذا
احتااج( قصترت م  مة لمكالمدة للغدبتو التدد يمارسدها  –ية )اغ   ناد( لالسلف –اإلياا ية )عكدير 

يرغثدد  أل ال ددو عدد  بعدد  مددا يرغثدد  لالمثدداارت  فدددد امسددتمرار بددد م ا)لددرلظ إلجثددار  علددد اعيدداظ مددا 
  يحددالن انتهاكهددا قلددرو عددد  انتهددا  حكددتة مددانهدداد التفدداع   امجتما يددة لالدددبا  عدد  حكت دد  تددد 

 (109ا 2003ا)لري  )طري   تب   
 –ع  العتام  المد رت علد التت عدد لقدد التلدايال  د  لف  ( 1993اراسة طري   ت د ) ان  ل 

 –التددي   – دد االتف عدر الن –منفتاح علدد اللفدرت ا –لتنل ة األسرية ا –لعا د الفعلد للتت عد ا –اإل تداد 
 بددددددددددددددد قدددددددددددددد ا الصدددددددددددددددا قدددددددددددددددب  اراسددددددددددددددة   كدددددددددددددد  ل لددددددددددددددرلظ ل  –التفاعدددددددددددددد  مددددددددددددددال ا)لددددددددددددددري  

 Plax et al., (1985)   اد سلت  ا)قداد علدد عنميدة السدلت  التت عددى لددى األ ندعا عر الد ال لو ع
لأسددفر  النتددا ج عدد  أظ مسددتتى عت عددد الدد ا  لدددى األ ندداد يتت ددو علددد مدددى ااراكهددة لمسددتتى عت عددد 

بدال عر يكدة بدننهة يسدل تظ ق ر  ىلالديهة بهة عندما يدر تظ أظ ا)قاد يعد  لظ السدلت  التت عددال ا  لدى 
ريكدة يعا فتظ السلت  التت عددى بدننهة يسدل تظ ق  قادلديهة م  مستتى التت  عدية لعندما يدر تظ أظ ا)

( عدد  لجدتا ع  ددة ارعثاطيدد  1997لبدد قدد ا الصدددا  لدف  نتددا ج اراسددة أحمدد بتحددد )  أ د  عت عديددة.
اإلقمدان التفر دة بدد المعاملدة ل سالثة  ع  السلت  التت عدى لالمناخ األسرى المتمب  بد الكسدتت لالتسدل  ل 

خ لقدد ا  لدد  مددرعث  قالغددبتو األسددرية  عنمددا عتجددد ع  ددة ارعثاطيدد  متجثددة  ددع  السددلت  التت عدددى لالمنددا
 مصدثاح  حسدا  غديلي  المتمب  بد المعاملة السدتية لامقتمدا  لالتددلع   ددلظ اسدراا. و األسرى الست 

 هددداد يددددر ها األ نددداد أ نددداد عنلددد تهة اجتما يدددا ل( مددد  لددد ن اراسدددت  أظ امعااقدددا  التالديدددة التددد2001)
أقدة   ما يعتفر السلت  التت عدى م   مثصري ع  ة ل يكة  تاكعد ال ا  عندقة ستاد  انتا مكفتبع  أ  

اللصددا   السددلت ية قالنسددثة لاميددال األبددراا معددا ع  قصددريا أل مثصددري  بعفددر التت عديددة يصددثح الفددرا 
كت د  علدد عحكعدأ ذاعد  لمعربدة امكانياعد  لإارا  ح اى لدري  ليصدثح  داار بعام لإياا يا بد ع  تد  مدال ا)

للاجثاعدد  لمددد   ددة يصدددثح علددد  ددددر  فعددر مددد  الرتدددا عدد  ذاعددد  لعحكعددأ التتابدددأ النفسددد لقدددت جدددتقر 
لمدد  قندا يمكدد  الكدتن أظ مفهددت  عت عددد الد ا  لدد  أقميددة   (1ا 1996الصدحة النفسددية. )رتدا ال ددراو  

 لد لك سدع  الدراسدة الحاليدة الدد معربدة طفيعدة الع  دة  دع  ياجا  اللالة.قالبة بد ماان ذلى امحت
التعدددايا مدددال تدددبتو الحيدددات لعت عدددد الددد ا  لددددى طددد ج الاامعدددة مددد  المكفدددتبع  لالمثصدددري  لمعربدددة 

 الفرلة  عنهة.
عديدددت للدددلر اإلياددا   لفدددرامج اعدداات عاقعدد  ذلى اإلعا ددا  الثصدددرية  ا ل ددد عتلددل  نتددا ج اراسددد

مال تبتو الحيات لالتد عمد ال سي  قالمهدارا  ال اييدة إلاارت الغدبتو لمنهدا اراسدة  دامعرلظ للتعايا 
Cameron, (2000) ألاا  Ueda (2004) اراسدة قدترليت  لرينهدار    لأيغداHorowitz, & 

Reinhardt(2005) 
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 أهمية البحث:

 التاليةااللم  ع م  أقمية الثحح الحالد بد النكاو 
يدة بهدد ة التدد عناللهدا لقدد مرحلدة المراقكدة المتدالرت لالتدد عكا د  المرحلدة الاامعأقمية الف ة العمريد -1

قدد مد  أكبدر المراحد  التدد يتعدرن  مرحلة لهدا أ در قدالأل األقميدة علدد ع دتي   لصدية المراقدأ ل
بتو تد –ا تصدااية  –اراسدية لدحية  –بعها ال  ج لغبتو متعدات ستاد  ان  تدبتو أسدرية 

 ا)لدري  أل عتعلدأ  تحديدد المسدتكف  المهندد ممدا يدنعك  علدد أاا هدة الدراسددعتعلأ قالع  دا  مدال 
 للحتهة النفسية.

لم  ناحية ألرى بنظ اراسة التعايا مدال تدبتو الحيدات يعدد قمباقدة عتامد  ععتيغدية عسداعد علدد  -2
امحتفددداا قالصدددحة النفسدددية لالاسدددمية قلدددرو أظ يددددر  طددد ج الاامعدددة  يسيدددة التعدددايا مدددال قددد   

لتددد عددتاجههة بهددد قمباقددة عتامدد  عععددنهة علددد امحتفدداا قددالتتابأ النفسددد أ ندداد الفتددرا  الغددبتو ا
بددد  Compas, et al., (2005)م ل لددرلظ االغدداا ة مدد  حيدداعهة لقدد ا مددا أ ددار اليدد   تمثدد

للمدراقكع  لعد دد الدراسدة الت دا   مد  أجد  التددل  غدمعنا  اراستهة قعنتاظا التعايا مال الغب  ع
مددال الغددب  لمتاجهتدد  يمددب ظ أقميددة  فعددرت لحمايددة الصددحة العكليددة لالت يدد  مددال  علددد أظ التعددايا

الملك   أ نداد مرحلتد  ال فتلدة لالمراقكدة لربمدا يكدتظ قد ا التعدايا قمباقدة عامد  ل دا د يكلد  مد  
 & ,Patton اعكلية  استااقة لنت  الغب  ل د لك اراسدة قداعتظ لجدتاار    احتمالية ع تر ملك

Goddard, (2006)   بددرلة الاددن  بكددد حددالن  ع اسددترالعلدددى األقعنددتاظا الت يدد  مددال الغددب
الثاحبتظ أظ يعربتا استراعيايا  التعايا المستلدمة  تاس ة مديرو لدمة التت يد  بدد  تينسد ند 

مكدد  أظ ع ددتظ مفعدددت بددد عكلعدد  مسددتتيا  الفعاليددة للغددبتو يقاسددتراليا لأيغددا امسددتراعيايا  التددد 
 .لديهة

دلر الدد ى يمكد  أظ يكددت  قدد  عت عددد الدد ا   احدد المتبعددرا  اإلياا يددة بددد الللصددية طدرح عصددتر للدد -3
لالددد ى  دددد يدددنلفه نتيادددة الغدددبتو لإارا  طددد ج الاامعدددة مسدددتااقاعهة بدددد المتا دددو الغددداا ة 

   بهدد ا م يت لدد  بكدد  عمددتعهة ي  أل مثصددر عل يسيددة ععايلددهة مددال تددبتو الحيددات سددتاد  ددانتا مكفددتب
 قعه المهارا  امجتما ية التد ع يد م   درعهة علد ااارت الغبتو  نااح.قكدرا  عكلية لإنما 

 

 لة الدراسا  لالثحتث التد عنالل  التعايا مال تدبتو الحيدات لعت عدد الد ا  لددى طد ج الاامعدة  -4
 م  المثصري  عامة لالمكفتبع  لالة.

اية عتجعهيددة نفسدددية  ددد عسددهة نتددا ج الثحدددح الحددال  مدد  الناحيدددة الت فيعيددة بددد عصددمية  دددرامج ار ددا -5
 هددددا عددددري  طددد ج الاامعدددة علدددد اكتسددداج سدددما  الللصدددية التت عديدددة اإلياا يدددة الكددداارت علدددد 
التعفعر ع  ملاعرقة ل را هة لأل  حكت هة ق ريكة ملرلعة الظ التعددى علدد حكدتة ا)لدري  ممدا 

ج يددددداى الددددد ربددددال  فددددادعهة للتعددددايا مددددال تددددبتو الحيددددات لإاارعهددددا  نادددداح للالددددة لدددددى ال دددد 
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مدد  المكفددتبع  لالمثصددري  مدد  طدد ج   قاإلتددابة الددد ذ  عكدددية العدد ج النفسددد لععنددا  المكفددتبع 
الاامعدة مدد  الانسدع  ذلى المعانددات المرعفعدة مدد  تدبتو الحيددات أمدا األبددراا األكبدر مددع  مسددتلدا  

 الع جية. –الت ا ية  –اإلر ااية  –بم  الممك  أظ عكد  لهة اللدما  النفسية  دالتعايا السلف

 أهداف البحث:

 يسعد الثحح الحالد الد عحكعأ األقداا التالية
التعدددرا علدددد أسدددالع  التعدددايا مدددال تدددبتو الحيدددات لمسدددتتى عت عدددد الددد ا  لامرعثددداو  عنهمدددا لددددى  -1

 ط ج الاامعة م  المكفتبع  لالمثصري .
الثحددح مدد  التعددايا مددال تددبتو الحيددات  ددع  ععنددة  بددد أسددالع بددرلة التعددرا عمددا اذا  دداظ قنددا   -2

 .لال الثا  المكفتبع  لالمثصري  ل  لك  ع  ال  ج

بددد عت عددد الدد ا   ددع  ععنددة الثحددح مدد  المكفددتبع  لالمثصددري   بددرلة التعددرا عمددا اذا  دداظ قنددا   -3
 ع  ال  ج لال الثا . ل  لك 

ال لدو عد  الر عت عدد الد ا   عامد  ل دا   ل احددد المتبعدرا  امياا يدة للللصدية التدد عربدال مدد   -4
 ها للتعايا مال تبتو الحيات لإاارعها  نااح لدى ععنة الثحح.كفادع

التعددرا علددد التفدداع   بددد أسددالع  التعددايا مددال تددبتو الحيددات ل دد  مدد  قدد   المتبعددرا  حاسددة  -5
 النت . – ا  مستتى عت عد ال –اإلقصار 

 مشكلة البحث:

رن ال د ج لالدة يعتفر امنتكان الد مرحلة الدراسة الاامعية بد حد ذاع  مصددرا للغدب  ليتعد
الاددددا مدددنهة لفع دددة اجتما يدددة جديددددت علدددعهة أظ يتتابكدددتا معهدددا ليحككدددتا مسدددتتيا  مرعفعدددة مددد  اإلنادددا  

(  نالددر 1999) منلدداراألكداايم  قدد ا قاإلتددابة الددد مددا أسددفر  عندد  نتددا ج اراسددة  دد  مدد   اريمدداظ 
 ,Staempfli)   سددتامفعلدJose & Kilburg (2007)( جددتم ل علفعددرج 2001عفددد الر ددعد )

ا تصدااية اراسدية  –م  ععدا لعنت  الغبتو التد يمر  ها طد ج الاامعدة مد  تدبتو أسدرية 2007)
ل دد أكدد    تبتو المستكف  لهة للتالدديهة –تبتو األ راظ  –اجتما ية  –لل   الفرا   –لحية  –

الدسدت د  ( 2004(  نفع    ريا )2003)  اقر(  لباد 2003نتا ج اراسة    م  اق  عفد الرستن )
( اظ ذلى اإلعا دددة الثصدددرية لدددديهة تدددبتو متعددددات يعدددانتظ منهدددا تدددبتو م عكددد  2004عفددد اللدددالأ )

عاكدد أقمية ع  الغبتو التد يعاند منها المثصرلظ قاإلتابة الد الغبتو الناعادة عد  اإلعا دة  مدا 
الغدرلرو  ب داظ مد   Matsunaka et al., (2002)  نتدا ج اراسدة ماعسدتناكا ل لدرلظ ذلدك أيغداى مد

التصددددى لهددد   ال ددداقرت قالدراسدددة لالثحدددح لالتكصددد  للصتلدددا لددددى طددد ج الاامعدددة مددد  المكفدددتبع  
 لالمثصري .

ليحددالن الثحددح الحددال  الت ددتا علددد أسددالع  التعددايا مددال تددبتو الحيددات لدددى المثصددري  عامددة 
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ملدكلة الثحدح   ا نثعرسع  لم  قنالالمكفتبع  لالة لال ي  لة ينالتا ح اى لبعرا قامقتما  م   ف  الد
الحددال  ممددا ابددال الثاحبددة الددد عنددالن قدد ا المتتددت  ألقمعتدد  مدد  جهددة للندددرت الثحددتث التددد عناللتدد  مدد  

 األس لة ا)عيةا  جهة ألرى ليحالن الثحح الحالد اإلجاقة ع
ق  عتجد ع  ة االة احصا ية  دع  أسدالع  التعدايا مدال تدبتو الحيدات لعت عدد الد ا  لددى طد ج  -1

 م  المكفتبع ؟الاامعة 
ق  عتجد ع  ة االة احصا ية  دع  أسدالع  التعدايا مدال تدبتو الحيدات لعت عدد الد ا  لددى طد ج  -2

 الاامعة م  المثصري ؟

 –اإلقصدددار )مكفددددتبع  الكددددرت علددددد قددد  علتلددددو أسدددالع  التعددددايا مدددال تددددبتو الحيدددات قددددالت ا  -3
 .لالتفاع    عنهة اناث( –النت  )ذ تر ل مثصري ( 

 –النددت  )ذ ددتر ل ثصددري ( م –اإلقصددار )مكفددتبع  الكدددرت علددد الدد ا  قددالت ا  قدد  يلتلددو عت عددد -4
 .لالتفاع    عنهة اناث(

 مصطلحات البحث:

 ل د الت م  الثاحبة  تعري  مص لحا  الثحح اجرا يا  ما يل ا
  Copingالتعايش:  -1

تعددرن لهددا يكددت  قدد  الفددرا للتعامدد  مددال الملددك   لالتبلدد  علددد الصددعتبا  التددد يعددتابكد أسددلتج  
 . منفعال  امعتماا علد المساندت امجتما يةا –التانفد  –لعتعدا أسالع  التعايا منها اإلياا   

 Positive coping التعايش اإليجابي: -أ

قيددددا  الفددددرا قاهددددتا اياا يددددة للتتابددددأ مددددال الملددددكلة مبدددد  التر عدددد  علددددد ايادددداا حلددددتن بعالددددة لهدددد    
 . لفدا   ل  لك قيامة  تصربا  مفعدتالملك    ل  لك التيار أنس  الحلتن لا

  Avoidance cping التعايش التجنبى: -ب

عددد  ععامدد  الفددرا مددال الملددكلة امددا  تااقلهددا أل عانفهددا أل امستسدد   لهددا أل الثحددح عدد  أنلدد ة  
 .  ديلة ينلب   ها

 
 Emotional coping التعايش االنفعالي: -جـ

لة اليدة التدد عسدي ر علدد الفدرا عندد ععاملد  مدال الملدكامستااقا  امنفعالفع  أل ليتمب  بد رالا  
 . لف اقةا –امن عاج اليام  – الثكاد –لغعأ ا –مب  التتعر 

 Coping depending of social support لتعايش باالعتماد على المساندة االجتماعية:ا -د

  لالمحي دع  قد  لعتمبد  مد  أسدرع  لألدد ا   لأ اربدالفدرا أسالع  المساعدت الملتلفدة التدد يتلكاقدا   
بد عكدية الرعاية لامقتما  لالع و لالتتجي  لالنصدح لالتلدايال لعكددية لددما  عندد مدرلر  قالملدك   
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لالتددد علددثال حاجاعدد  الماايددة لالمعنتيددة للكفددتن لالحدد  لاللددعتر قاألمدداظ لالتددد يكددتظ لهددا الر بعددان بددد 
 . التلسي  م  ا) ار السع ة للملك  

 Life Stress ضغوط الحياة -2
ر نمددد  حياعددد  فددالفدددرا قالغددعأ عنددددما يتاجددد  متا ددو بدددد الفع ددة عدددد ر ييددد  لعافددر  علدددد عبع   ددعتر

لعتغدددم  مامتعددددة مددد  التراكمددددا  النفسدددية لالترا يددددة لالمتا دددو الللصددددية نتيادددة األ مددددا  لالتددددتعرا  
سدية ملدك   الدرالال رلا الكاسية التد يتعرن لها الفرا لعتر    اراى نفسية لجسمية سع ة لعتغدم  ال

الع  دددا  السدددع ة مدددال األ دددراظ ل المنبصدددا  العتميدددة  –الللصدددية  –لماايدددة ا –الصدددحية  –األسدددرية  –
 . قاإلتابة الد الملك   الناعاة ع  اإلعا ة الثصرية للمكفتبع 

 Self Assertivenessتوكيد الذات  -3
ا عد  علد  الددبا  عد  حكت د  مرا يدرا د  لانفعامعد  لملداعر  ل در  لسعلة الفدرا للتعفعدر الصدااة عد  

هيدة حكتة ا)لري   لمهارع  ب  ع تي  الع  ا  امجتما ية امياا ية قاإلتدابة الد   درعد  علد  التتج
 كما يتغم   كة  نفس  .

 لتاليةاعت عد ال ا  م  األقعاا اليت تظ 
 Expression of opinions التعبير عن اآلراء: -أ

 . ع   را   الللصية لانفعامع  لملاعر   درت الفرا عل  التعفعر قصراحة 
 Defense right:  ن الحقوق عالدفاع  -ب

 دددرت الفددرا علدد  الدددبا  عدد  حكت دد  الللصددية لالدددبا  عدد  اقتماماعدد  بدد  المتا ددو التدد  عتغددم   
 . ععدو ا)لري  عل  حكت    ل  لك  درع  عل  ربه الم ال  اعر المعكتلة لاعر المكتنال  ها

  Constructing social relationships : ت االجتماعيةتكوين العالقا -جـ

 دتي  عهاد التفاع   امجتما ية قسهتلة ل تما يريد لمهارع  ب  إنلاستمرار ل  د درت الفرا عل   د  
 . الع  ا  امياا ية مال ا)لري 

 Orientation: ة يالتوجه -د

كدة ا)لدري  لالتدا عر بدعهة مدال الب  درت الفرا عل  عحمد  المسد تلية لالعيداات ل د لك  درعد  علد  نصدح
  قالنف 
 

  Blinds ن والمكفوف -4

( 22 – 17عمدارقة مدا  دع  )أ عماما من  المع ا لعترالح الكدرت علد اإلقصار قة ال لثة ال ي  بكدلا   
العيددددا  قدددداااد المهددددا  التدددد  يدايهددددا ال لثددددة المثصددددرلظ  درجددددة  اييددددة مدددد  النادددداح  تظ سددددنة لم يسددددت يع

 . لالمهارت
 ـري: ـــار النظـطاإل
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 يتر   الثحح بد أا ياع  علد    ة مفامية يمك  أظ عمب  اعا ة اإلطار الن رو 
    أوال: ضغوط الحياة 

 Stress مفهوم الضغط
( قددددداج )ن   و( نادددددد أظ 381ا 2003قدددددالن ر الدددددد األلددددد  اللبدددددتو بدددددد المعادددددة الدددددتجع  )

ددددَ  ن  )   أ ي ددددَ  لن   ا  عليدددد   ددددد   –اياددددا   ل  الأل بدددددال دددد  ا ق دددد –ل   تددددب اىا عصددددر  ل حمدددد –ة ( ا  
( الغب ا الغبتو لالغدب ة عصدر 48ا 2003ليعرا    من تر )       هاا  لة يغب   ة  )الغاا  

تدددب اىا  حمددة الدددد حددا   لنحددت  لمنددد  تددب ة الكفدددر. ليكددان تدددب   اذا  –   ددإ الددد  دددإ. تددب 
احمددة لالتغدداا ا عصددر  لتددعأ عليدد  ل هددر  لالغددب ة )الغددعأ( لالغددب ةا اإلكددرا   لالغدداا  الم  

 ة قالغددةا اللدددت لالملددكة. يكددان اربددال عنددا قدد   الغددب ة لالغدداا ا  الر عدد  لاألمددع  التدد احة لالغددب  
 : Lazarus, (1993ليعربهدا م ارلم   أى  هراى.   يل   ق  العام  ل   يلتظ ليكان بع  ذلك تب 

اقها لددرد ل در يعتكدد أند  سدعتاجه  مبعرا  يتعرن لها الفرا عدبع  للعيا  قاستااقة مععنة عا قانها  (6
لقدد   امسدددتااقة عتمبدد  بدددد التيددار أسدددالع  الت يددد  مددال قددد   المبعددرا  لأظ قددد ا الغددب  يتغدددم   ددد  
المتا ددو التدددد يترعددد  علعهدددا  ابدددة امتددد راقا  الفسددعتلتجية لالفعتلتجيدددة التدددد ععدددتة  هدددتر الت دددا و 

األحدداث  قانهدا  Kaplan, (1993: 105)  عنمدا يعربهدا  دا  ظ   المعرييدة التدد عتاجد  قد   الغدبتو
اللارجيددة التددد عتمبدد  بددد م الدد  الت يدد  لدددى الفددرا لقددد ععتفددر محدد  التثددار لدد  اظ  دداظ يددناح بددد 
الت يدددد  مددددال قدددد   الم الدددد  أ  م لبددددد حالددددة بلدددد  الفددددرا بددددد الت يدددد  يصدددداج قالملددددك   النفسددددية 

مفهدددت  يلدددعر الدددد عتامددد   أنهدددا  (445ا 1993ل دددد أ دددار بدددرج عفدددد الكددداار ل لدددرلظ )     لالاسدددمية
لارجيددة تدداا ة علددد الفددرا سددتاد قكلعتدد  أل علددد جدد د مندد  لبدرجددة عتجددد لديدد  احساسدداى قددالتتعر  أل 

بد ع ام  الللصية لحعنما ع ااا  دت ق   الغبتو بنظ ذلك  د يفكد الفدرا  درعد  علدد التدتا ظ  ها  يعلت 
  ارقددا علددد الاهددا  الفدددن  لالنفسدد  للفددرا  ليبعددر نمدد  حياعدد  عمددا قددت عليدد  الددد نمدد  جديددد لللغددبتو

لالغددب  حالددة يعانعهددا الفددرا حددع  يتاجدد  قم لدد  ملددح بددتة حدددلا اسددت اعت  أل حددع  يكددال بددد مت ددو 
( علد أنها 490ا 1995 عنما أ ار جا ر عفد الحمعد لع د الدي   فابد )  لرا  حاا أل ل ر  ديد

لدة مد  اإلجهداا الاسدم  لالنفسد  لالملدكة التدد  رج اجهاا ليعفر عد  حا –عاكعد تا كة  –العصاج  
علكد علد الفرا قم الد  لأ ثداد عليد  أظ يتتابدأ معهدا أل  دد يكدتظ االليدا أل  ع يدا ل دد يكدتظ طدتي  أل 
 صدعرا لإذا طدان الغدب  لأبدرو بكدد يسدتهلك مدتارا الفدرا ليتعدداقا ليدداى الدد انهيدار أااد الت ددا و أل 

المتا ددو التدد عنددتج عد  قدد ا اإلنعصداجا اإلحثاطددا   الصددراعا    يدداى الددد حددلث عف ددك لمد  أنددتا 
علدعر  قانهدا  Corsini (1085 :1996)ل دد عربد  الغدبتو بدد متسدتعة علدة الدنف     .ا  الحرماند

الد أى مت دو يدداى الدد  دعتر الفدرا قاإلجهداا لالتعد  لاإلرقداة أل قدد را بعد  الفدرا للمت دو المبعدر 
( أظ 17ا 2000ليدرى علدد عسدكر )   اقة للمبعرا  التد يتعرن لها الفراذاع   ما أنها  د ع تظ استا
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الحمد  الد ى يكدال علدد  اقد  الفدرا لمدا يتثعد  مد  اسدتااقا  مد  جانثد  لعت يد  أل  تبتو الحيات قدد 
سلسدلة مد  األحدداث  علد أنهدا (10ا 2000لعربها علد عفد الس   )   يتتابأ مال التبععر ال ى يتاج 

تاجهها الفرا نتياة ععاملد  مدال الفع دة المحي دة قد  لالتدد عفدرن عليد  سدرعة التتابدأ بدد اللارجية التد ي
متاجهتدد  لهدد   األحددداث لتاندد  ا) ددار النفسددية لامجتما يددة السددلفية لالتلددتن الددد عحكعددأ التتابددأ مددال 

التدد  ( علد أنها  عملية عكعية األحداث100ا 2000 عنما عربها لثحد ال فترى )   . الحيات الاامعية
يتاجهها الفرا  متا و مهدات لامستااقة لها عفر عبعدرا  بسدعتلتجية لانفعاليدة لمعرييدة سدلت ية ع لدو 

   . م  امكانيا  لبع  ما عت لث  الفع ة المحي دة مد  أبعدان  مة  ع  مالدع  عد   درت الفرا علد المتا
بدد عد ااا دالليدة لاللارجيدة ل مامتعدة مد  العتامد  لالمبعدرا  ال أنها ( 7ا 2001ليرى ل ح مكالى )

ل دد    .  دعها مال مرلر الت   لعداى الد اللدعتر قدالتتعر ليفكدد الفدرا مد  ل لهدا  درعد  علدد التدتا ظ 
مصددد لح يسدددتلد  للدملدددة علدددد ن ددداة لاسدددال مددد  حدددام   ( أنهدددا 18ا 2001أ دددار بدددارلة عبمددداظ )

نتيادددة العتامددد  اللارجيدددة مبددد   بدددرت اإلنسددداظ النا ددد ة  دددرا بعددد  لتدددا عرا  ملتلفدددة قالبدددة الكدددتت لعحددددث 
المعلتمدددا  التدددد عدددداى الدددد اجهددداا انفعدددالد لع هدددر نتيادددة التهديدددد لالل دددر لعدددداى الدددد عبعدددرا  بدددد 

  . ة اابعية متحتلة للنلاو لسلت  لف د لحر  يالعمليا  العكلية لعحتم  انفعالية لبن
اجتمداعد جديدد يتاجد  الفدرا أى  درا طفيعد  أل  ( قانهدا 162ا 2003ليعربها محمد أ ت راسدع  )

ي ا لم ع فد استااقاع  العااية لمتاجهت  ممدا يحددث للد ى بدد عتا ند  النفسدد ل دد يكدتظ قد ا الحددث قسد
لبدد تدتد مدا سدفأ بكدد الت مد  الثاحبدة    بد  دع  ل د يكتظ  ديدا لمدذيا قحعح يهدا حيات اللدل 

يد  يلغعأ عندما يتاج  متا و بد الفع دة عدد ر الفرا قا عتر    تعري  تبتو الحيات اجرا يا علد أنهاا
 ر نمدد  حياعدد  لعتغددم  مامتعددة مدد  التراكمددا  النفسددية لالفع يددة لالترا يددة لالمتا ددوعددلعافددر  علددد عبع

الللصدددية نتيادددة األ مدددا  لالتدددتعرا  لال دددرلا الكاسدددية التدددد يتعدددرن لهدددا الفدددرا لعتدددر    دددارا نفسدددية 
المنبصدددا  ل الللصدددية ل الماايدددة ل الصدددحية ل األسدددرية ل   الدراسددديةالملدددك   لعتغدددم   سدددلفيةلجسدددمية 
الع  دددا  السدددع ة مدددال األ دددراظ قاإلتدددابة الدددد ملدددك   ناعادددة عددد  اإلعا دددة الثصدددرية قالنسدددثة ل العتميدددة 
  للمكفتبع 

 
 :النظريات المفسرة لضغوط الحياة

كدد  علدد لكد ععدا  الن ريا  المفسرت لغبتو الحيات التد يتعرن لها اإلنسداظ بهندا  ن ريدا  أ
قدد   الن ريددا   مدد الااندد  الفسددعتلتج  لألددرى علددد الااندد  المعربدد   لاعرقددا علددد الااندد  النفسدد  ل 

أ دار  الدد الااند  السدلت    اأيغا م  أ ار الد الاان  التفاعل   دع  الفدرا لالفع دة لمد  الن ريدا  مد
سددمد )ن ريدددة عل  (1970)عدددا   ددد  قددد   الن ريددة  الددد ى Lazarusن ريددة م ارلم  ةالثاحبددد  ل ددد عفندد

نتيادة امقتمدا  قعمليدة اإلارا  لالعد ج الاسدم  اإلاراكد  لقدت الن ريدة   قد   التكدير المعرب ( ل هر 



 

 
(420) 

 التعايش مع ضغوط الحياة وعالقته بتوكيد الذات لدى طالب جامعيين

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –لمجلة المصرية للدراسات النفسية ا

يعتمددد علددد طفيعددة الفددرا حعددح أظ عكدددير الفددرا لمكدددار التهديددد لددي  ماددرا اارا  مثسدد   دمفهددت  أساسدد
للفراعددد  الللصدددية مدددال الغدددب   راق دددة  دددع  الفع دددة المحي دددة قدددالفرا للعنالددر المكتندددة للمت دددو لل نددد  

 ريدة التكددير المعربد  الغدبتو فسدر نلع   (Lazarus, 1993: 249)يسدت يال عفسدعر المت دو.لبد لك 
ذلدددك الددد عكعددية التهديدددد  .لفددرا ليددداىا ددع  مت لثددا   لصدددية  هقانهددا عنلددا عنددددما يكددتظ قنددا  عندددا 

ق   المرحلدة لالدة  تحديدد لمعربدة أظ المرحلة األلل ا لقد التكعية األللد ل  لإاراك  بد مرحلتع  قماا
المرحلددة البانيددةا لقددد التكعددية البددانتوا لقددد  قعدده األحددداث قددد بددد حددد ذاعهددا  ددإ يسددف  الغددبتو.

المرحلددة التددد يحدددا بعهددا الفددرا ال ددرة التددد عصددلح للتبلدد  علددد الملددك   التددد ع هددر بددد المت ددو. 
 (101 – 100ا 2001)بارلة عبماظ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Kaptein & Wein man, 2004: 147) لتفسير الضغوط نموذج الزاروس (1شكل )

عددرى الثاحبددة اظ نمددتذج م ارلم يد ددد علددد أقميددة اارا  الفددرا لعكدددير  لألحددداث التددد يتعددرن لهددا  
ب   تلدفها مبعدرت للغدبتو  ليتغدم  النمدتذج التكعدية األللد  لقدت التكعدية المعربد  أو عكعدية الفدرا للغدد

ت عتامد  منهدا العتامد  الللصدية لاللارجيدة اللالدة قالفع دة امجتما يدة لالمتصدلة ذاع  عد  طريدأ عدد
لحدددث قدالمت و ذاعدد   ليلدعر النمددتذج أيغدداى الدد التكعددية البدانتو الدد ى يتعلددأ قكددرت الفددرا علدد متاجهددة ا

 الغاا  لالتف عر بد امكانية عصرباع  بد المت دو  بدنذا  اند   ليدا  المتاجهدة با دلة بدنظ ذلدك سدتا
يددداى الددد اللددعتر قالغددب  ممددا يددداو الددد اإلتدد راج لالمددرن النفسدد  لالاسددم   لإظ  اندد  علددك 

 ا)ليا  ناجحة بننها عداى الد التبل  علد الغبتو.
 التعايش مع ضغوط الحياة:

 احتمالية حدوث الضغط

 التقييم األولى

 ضار

 تقييم ثانوي

 عدم القدرة على المواجهة

 حدوث ضغط

 رغير ضا

 ال يوجد ضغط

 قدرة على المواجهة
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قددالن ر الدد  التددراث السدديكتلتج  بدد  مفهددت  التعددايا مددال تددبتو الحيددات لال ددرة لاألسددالع  التدد  
 Lazarus & Folkman (1985بكدد عربهدا م ارلم لبتل مداظ  هدا تعامد  معيسدتلدمها األبدراا لل

علددعر الدد  عبعددرا  معرييددة متسددكة لجهددتا سددلت ية متتالددلة  هدددا السددي رت علدد  م الدد   أنهددا  (141:
 عنمددا أ ددار ل فدد  عفددد  . نت يددة لارجيددة أل االليددة عدددر  قانهددا  ددديدت التطددات أل عفددتة امكانيددا  الفددرا

أنهدا مامتعدة مد  النلداطا  أل اإلسدتراعيايا  سدلت ية أل معرييدة يسدع   لد  ا( 105ا 1994الثاس  )
متاجهددة المت ددو الغدداا  لحدد  الملددكلة أل علسدديه التددتعر امنفعددال  المترعدد  الددد مدد  ل لهددا الفددرا 

 ثددارت عدد  اسددتراعيايا  المتاجهددة التدد  يسددتلدمها  ( أنهددا 114ا 1995ليدد  ر رجدد   ددعثاظ )   علعهددا
لتعامد  مدال المتا دو الغداا ة لأ مدا  حيداعهة لعلدتم  قد   اإلسدتراعيايا  علد  مامتعدة األبدراا بد  ا

ل دد عربهدا علد  عفدد السد     . م  األسالع  لالتسا   الت  يتصدى  هدا الفدرا للغدبتو ليت يد  معهدا
األسدددالع  التددد  يتاجددد   هدددا الفدددرا أحدددداث الحيدددات العتميدددة الغددداا ة لالتددد  عتت دددو  ( أنهدددا 11ا 2003)

ماعهدددا اإلياا يدددة أل السدددلفية نحدددت اإل ددددا  أل اإلحادددا  طثكدددا لكددددرا  الفدددرا لإطدددار  المرجعددد  للسدددلت  مكت 
لمهاراعددد  بددد  عحمددد  أحدددداث الحيدددات العتميدددة الغددداا ة لطثكدددا مسدددتااقاع  الت يسيدددة نحدددت متاجهدددة قددد   

 :2004)ظ  عنمددا أ دار  دا ت  للينمددا  . األحدداث الظ احدداث أيددة   دار سددلفية جسدمية أل نفسددية عليد 

120) Kaptin & Weinman,  عبعر  ا   لاا ة يحدث للفرا ع  طريدأ  د ن جهدتا معرييدة أل  أنها
ر م ال  محدات لارجية أل االلية عدر  عل  أنها عسف  اإلرقاة لعستهلك مصاار الفدرا عسلت ية لتد 

لمتاجهدة قدالتر ع  علد  ما المتاجهة قالتر ع  عل  امنفعان لاقليمك  التمعع   ع  نتعع  م  المتاجهة ل 
 .  الملكلة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

إدراك تهديد أو أذى أو تحد 
 للشخصية أو لبعد هام منها

 نشأة
 ضيق/ انفعال

مواجهة بالتركيز على 
 االنفعال

االحتمالية المدركة 

مواجهة بالتركيز  لحدوث شئ ما

 على المشكلة
 إدراك الضبط

 تقييم أولى

 ثانويتقييم 

 إدراك المنافسة
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 (Carlson, Martin & Buskist, 2004 : 724) ( نموذج الزاروس للتعايش مع الضغوط2شكل )

عددرى الثاحبددة أظ اسددتراعيايا  التعددايا مددال الغددبتو لدددى م ارلم عتغددم  التر عدد  علددد الملددكلة 
 .المساندت امجتما ية ل  لك التر ع  علد امنفعانقمتاجهتها لالح  المثا ر لالتل ي  لها  لطل  

أسدلتج   لب  تتد ما سفأ الت م  الثاحبة  تعري  التعايا مدال تدبتو الحيدات اجرا يدا علد  أنهداا
ع  لعتعددا أسدال ؛يكت  ق  الفرا للتعام  مال الملك   لالتبل  عل  الصعتبا  الت  يتعدرن لهدا عتابكد

 . لامعتماا عل  المساندت امجتما ية  امنفعال ل   لتانف لا  التعايا منها التعايا اإلياا   
 ثانيا: توكيد الذات 

 ددد العهدددا أل كدد  ل ( قدداج )ل   ا( أ680ا 2003اللبددتو بدد  المعاددة الددتجع  )األلدد  قددالن ر الدد  
د     )عت د( ا تد لعت أ  )التت عد(ا التاكعدد  )الت دد(ا الهدة لالكصدد ل  . ليكانا أكد  ل د العهدا أل   هدد  الا 

التاجهدة األماميدة التعفعريدة  ( قانهدا 89ا 1986تعربهدا سدامية الك داظ ). بيكان   ن ب  ق ا األمدر ل  دد  
ع  اع اظ انفعال  لدو الفرا يفدل ب  اياا ية ع  اع  مال ا)لدري   لقد  أيغدا ععفعدر الفدرا عد  علكا يدة 

حر ددا  ععفعريددة لإيمددادا  لبدد  أبعددان  بدد  الع  ددا  العامددة قددا)لري  أ ددتامى بدد  أسدد لة لإجاقددا  لبدد 
لعصدددربا  بددد  اعدددر ععدددارن مدددال العدددية لالمعدددايعر لامعااقدددا  السدددا دت لبددددلظ اتدددرار قدددا)لري  لم 

اإلياا يدددة بددد  الع  دددا   ( قانهدددا 101ا 1990)الدددد التت عديدددة  منلدددار عنمدددا أ دددار   ريمددداظ    قالددد ا 
لتا ددددأ  نفسدددد  الدددد و م يلادددد  بدددد  المتا ددددو امجتما يددددة لاللددددل  التت عدددددو الكدددداار علدددد  المثددددااأت لا

ل ددد عربهددا بددرج    للدت ملالفدداى  دامجتما يدة لالكدداار علدد  منا لددة الر سداد لالمر سددع  لإ ددداد الددرأو حتدد
أظ الفددرا يفددرن نفسدد  علدد  ا)لددري  ليد ددد لجددتا   عددنهة  ( علدد  159ا 1993)ل لددرلظ عفددد الكدداار 

امجتما يدة الملتلفدة يع د   د  األقميدة لتحكعدأ أقدابد   ليمتد عت عد الفرا ل اع  حت  ناد  ب  المتا و
( أنهدددا 143ا 1999لعدددرو أمدددان قا دددة )  اللالدددة لمصدددالح  ال اعيدددة حتددد  لدددت علددد  حسددداج ا)لدددري 

 مامتعة م  امسدتااقا  اإلياا يدة التد  عتتدح  ددرت الفدرا علد  التعفعدر اللدارج  الحدر عد  انفعامعد  
العاطسيدة لإع داد األلامدر لالسدي رت علد  سدلت ياع  لالبكدة قدالنف  ر التايدة ل عل را   لحكت د  لعد  الملدا

( أظ 9ا 2001ال عد  )محمدد  عنمدا يدرو    أو أظ عت عد ال ا  حاب  مغداا لن عدا  الفدرا العصدا ية .
يدددة لالسدددي رت  يااإلم يلدددعر بكددد  الددد  أظ يددددرج الفدددرا نفسددد  علددد  امسدددتااقا  ا مفهدددت  عاكعدددد الددد ا  
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كة بدد  ا)لددري  لحسدد   دد  أظ يكددتظ  ددااراى علدد  التعفعددر عدد  عتاطفدد  اإلياا يددة لإع دداد األلامددر لالددتح
كدددالتعفعر عددد  الصددددا ة لالدددتا لاإلعاددداج  لاللدددكر  لالتكفددد   لحددد  امسدددت     لامقتمدددا  لالملدددار ة 
لالصدة لأسلتج عاكعد ال ا  يعن  قلك  عا  حرية التعفعر امنفعال  لحرية الفع  سدتاد  داظ ذلدك بد  

اإلياددا   أل بدد  امعاددا  السددلف  أو التعفعددر عدد  األبعددان لالتعفعددرا  الدالددة علدد  الددربه لعددد  امعاددا  
  . التكف   لالبغ   لاأللة لالح ظ لاللك لا)س 

مهددارت الفددرا بدد  التعفعددر عدد   را دد  سددتاد  اندد    انهددقا( 109ا 2003كمددا يعربهددا طريدد   ددت   )
ر  اإلياا يددة )مدددح( أل السددلفية )اغدد ( حيددالهة متفكددة أل ملتلفددة مددال ا)لددري  لاإلبصدداح عدد  ملدداع

بتو لالدبا  ع  حكت   اللالة لالمثااأت أل امستمرار أل ب  انهاد التفاع   امجتما ية لمكالمة تد
السددلت   ( الدد  أظ 75ا 1998ليلددعر طريدد   ددت   ) . ا)لددري  إلجثددار  علدد  ايكدداا سددلت  م يرغثدد 

ت بد  ار سدالا –تاجهدة المدا ة م –عربدة  ددر الد ا  م –لحكتة التت عدو يلتم  عل  ا)ع  الدبا  ع  ا
المسد تلية امجتما يدة  –التعفعدر عد  امحتاداج  –التعامد  مدال المتا دو الحرجدة  –التفاع  امجتمداع  

يتفددأ  دد  مدد  طريدد   ددت      مددا  . التعفعددر عدد  ملدداعر البندداد –التعفعددر عدد  الملدداعر اإلياا يددة  –
 ( اظ عت عد ال ا  مهارت اجتما ية.105ا 2006)(  ط  عفد الع ية 50ا 2003)

اظ انلفدان عت عدد الد ا  يعدتة الفدرا الدد ( 175ا 2004لب  ق ا الصددا عتلد  ممددلح لدا ر )
ب  التعفعر ع  ذاع  لملاعر  مما يدبع  الد  ال د ج لذلدك مد  أجد  التكفد  امجتمداع  لال د ج  ثاعدح 

مدد  المتا ددو  دترت الدد ا  لمدد  أجدد  التللددالفغددتن لحدد  امسددت    لإرتدداد ا)لددري   لعحسددع  لدد
عت عددد  ( اظ األ دلاا الدد ي  لددة يتمرسدتا علدد 41-40ا 2006ليغددي  طد  عفددد الع ددية )   الحرجدة.

ال ا  من  طفتلتهة لانلفان السلت  التت عدو  دع  أعغداد األسدرت ياعلهدة أكبدر عرتدة ل تد راقا  
 عددددددددددددداط  ال حتليدددددددددددددا  لالاندددددددددددددتح   لامنحرابدددددددددددددا  السدددددددددددددلت ية  نامددددددددددددداظ الملددددددددددددددرا  لعيدددددددددددددةامنفعال

 
لآللدددري  لعددداج  عددد  ربددده ناى ع لالعددددلاظ لالتعددددو علددد  ا)لدددري  لإ ثدددا  الددد ا  ق ريكدددة لاط دددة لمددد

 الم ال  اعر المعكتلة للي  لدي  الكدرت عل   تن م.
لسددعلة الفددرا للتعفعددر  لبدد  تددتد مددا سددفأ الت مدد  الثاحبددة  تعريدد  عت عددد الدد ا  اجرا يددا علدد  أندد ا 

   را   لانفعامع  لملاعر  ل درع  عل  الددبا  عد  حكت د  مرا يدا حكدتة ا)لدري   لمهارعدالصااة ع  
ا بدد  ع ددتي  الع  ددا  امجتما يددة اإلياا يددة قاإلتددابة الدد   درعدد  علدد  التتجهيددة  مددا يتغددم   كددة الفددر 

 .  نفس 
  ثالثا: المكفوفون 

دد542  537ا 2003يعددرا المعاددة الددتجع  ) - ق دد   قصددر  بهدددت ذر ا   قصدد( المكفددتا قاندد  مددد    
 م  بهت أكم .  مهاىا ع   –مكفتا ل سي    مة الرج  
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ل ددد اسددتلدم  مصدد لحا   بعددرت لي ددارت الدد  الفددرا الدد و بكددد الكدددرت علدد  اإلقصددار منهددا أعمدد   
عدد  ي عفددر مصدد لح ال سيدد   دداظ رير  عدداج   با ددد الثصددر   سيدد   معددتة قصددرياى بكددديما تددأكمدد   

قدددمد األبددراا مدد  أجدد  امرعدد اة لال سدد   ددة  هددر مصدد لح اإلعا ددة  اعااقددا  اللددفكة لالع ددو علدد 
ليعفددر عدد  لجددتا ألجدد   صددتر لدددو الفددرا بدد  جاندد  معددع  للجدددتا  Visuall Impairedالثصددرية 

متاط   تت لدي  بد  جتاند  ألدرو لمد   دة لجدتج عدتبعر ال درلا الم  مدة التد  عسداعد علد  اسدتبمار 
  (231ا 1999قدداقمعتهة  ثلددر لهددة حددأ الحيات.) يندد   دددكعر  طا ددا  قدددمد األبددراا لالدد و يلددعرقة 

( مفهددت  اإلعا ددة الثصددرية مدد  المن ددتر 94ا 2005ليعددرا عدد د الدددي   فدداب  لجهدداا عدد د الدددي  )
ظ مفهت  ال و قت المنال بالمكفتا مفهت  يلدعر الد  اللدل  الد و يعدان   فدا بد  أو ل يفدة أالنفس  

 نسددت يال أظ نصددو المتغددرر قصددريا قاندد  مكفددتا بكدد  ألظ مدد  ل ا فدد  للددي  ل يفددة الثصددر بكدد  لم
المكفدددتا يمكددد  أظ يكدددتظ مكفتبدددا سدددمعيا أل حر يدددا لبالتدددال  عندددد للدددو األعمدددد لد دددة التعفعدددر يكدددان 

( أظ ال سيد  مد  31ا 2006)محمدتا ليدرو محمدد    المكفتا قصريا عمعع اى ع  أندتا  ال دو األلدرى.
د بعهدا الفدرا الكددرت علد  الر يدة قدالعع  ليعاد  عد  أااد ل يفتد  علك الحالة الت  بكد المن تر ال ف  قت 

. لم  المن دتر التربدتو  اذا ألاق  لل  طارئ  اإللاقة ب  الحتااث أل لل  لماو يتلد مال اللل 
لتددددعف  مدددد  لدددد ن  Blindness(  ددددع  حددددام   دددد  الثصددددر 163ا 2006يفددددرة حسدددد  النتالددددرت )

الملتلفددددة حعدددح يعددددرا المكفتبدددتظ قددددانهة ألل دددك الدددد ي    الت فيكدددا  اللالددددة قاسدددالع  لطددددرة التددددري
ا الثصدر بهدة الد ي  ااي  أما تع ر ياعلهة يعتمدلظ عل  الكرادت ق ريكة  حاايصا تظ قكصتر قصرو 

ا عت لثدد  الكددرادت مدد   يدداات حاددة الحددرلا أل اسددتلدا  مدديمكددنهة  ددرادت ال لمددا  الم فتعددة علدد  الددراة م
 عند ال تاقة.عدسا  أل ألتاظ بسفترية أل بغية 

 علددد   ( أنددد  يتجدددد لمددد  مامتعدددا  ملتلفدددة مددد  الكددددرت236-235ا 1999لعددد  ر  ينددد   دددكعر )
 

لعيددام حدددد  اإلقصدددار  سددد ل اإلقصددار االددد  ب ددة المعدددت ع  قصددريا لالتددد  يدددتة عصددنيفهة طثكدددا لمعيددام 
 ا ( لق ام)لتحة الع 

 عدد أند  م  20/200قة عد  لقة الد ي  يسدت يعتظ اارا  الغدتد لعكد  حدد  اقصدار  المكفتبتظ  لياا -1
 يمكنهة ر ية أو مبعر قصرو يتتال أل حتد يتحر  عل  قعد    ة أ دا  م  أععنهة.

ليمكددنهة عددد ألدداقعهة مدد   5/20لعصدد  حدددت اقصددارقة الدد  ا مكفتبددتظ يسددت يعتظ اارا  الحر ددة -2
 مسابة    ة أ دا  م  أععنهة.

يع  ال فعددرت ل ليمكدنهة  درادت العندا 10/200لعصد  حددت اقصدارقة الد  ا مكفتبدتظ يسدت يعتظ الكدرادت -3
 للصحو للديهة قعه قكايا اإلقصار عمكنهة م  التنك  م  مكاظ )لر قمفراقة.

ليمكدنهة  درادت الحدرلا  20/200لعص  حدت اقصدارقة الد  أ د  مد  ا ظ يست يعتظ الكرادتبت مكفت  -4
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 (  ما يمكنهة  رادت عنالي  الصحو.14   نال فعرت قل  لاتح )
ليمكدنهة  درادت اللد  التاتدح ) دن   20/200لعصد  حددت اقصدارقة ا  يعتظ الكدرادت مكفتبتظ يسدت -5

 ( ام أظ حدت اقصارقة م ع ف  لممارسة مها  الحيات العتمية قصترت عااية.10
 عدت جتان   التال ايلعر الد لعرو الثاحبة أظ ععري  المكفتبع  يا  أظ 

  صتر أل عا  ب  ماان اإلارا  الثصرو  -
 مال لجتاقا بهت عاج  ع  الر يةل قحاجة ال  لسا   مععنة  صر سي  الث أظ -

 أن  اعر  اار عل   س   تع  قسف  اعا ت  -

 أن  قحاجة ال   رامج عربتية لعاقعلية لطرة ععلة ملتلفة ع  العاايع . -

سدة  ال لثدة الد ي  بكددلا حا لب  تتد ما سفأ الت م  الثاحبة  تعري  المكفتبع  اجرا يا عل  أنهةا
( سدنة لم يسدت يعتظ 22 – 17ماما من  المع ا ل ف  سد  اللامسدة لعتدرالح أعمدارقة مدا  دع  )الثصر ع

  .العيا  قاااد المها  الت  يدايها ال لثة المثصرلظ  درجة  ايية م  النااح لالمهارت
 دراسات سابقة:

لمعربدة عل  الراة م  لجتا  برت ب  الدراسدا  لالثحدتث التد  أجريد  بد  مادان اإلعا دة الثصدرية 
اللصدددا   لالسدددما  النفسدددية المرعث دددة  هددد   اإلعا دددة ام أظ قندددا  نددددرت بددد  الدراسدددا  التددد  عناللددد  
التعددايا مددال الغددبتو الحياعيددة لدددو ب ددة طدد ج الاامعددة مدد  المكفددتبع  لمكددارنتهة قالمثصددري  لدد ا يددتة 

 عرن الدراسا  التاليةا
 أواًل: دراسات ذات الصلة بالمبصرين: 

ى لع  تهددا  ددثعه المتبعددرا  لدددد   التعددايا مددال تددبتو الحيدددات لأسددالع  متاجهتهددااراسددا  عناللدد -أ
 المثصري 

قددددب  الددد  معربدددة الفدددرلة الانسدددية لالعمريدددة بددد  أسدددالع  اراسدددة ( 1995أجدددرو رجددد   دددعثاظ )
 38الت يد  مددال المتا دو الغدداا ة بكددد عدة عصددني  الملددك   بد  لمسددة أنمدداو ر يسدية علددتم  علدد  

  ملددك   ماليددة لا تصددااية  قدد  الللصددية لاألسددرت / الفلدد  بدد  عحكعددأ قدددانتعددا مدد  الملددك   ل 
ملدك   اراسدية لععليميدة ل دد لدتح  عدد  لجدتا بدرلة جنسدية االدة  –اإل امة لالسك  لالسفر لل د ج 

 نعدا  الفرلة الانسية ب  األسالع  الت يسية الممتا ت.ا –ت ر تالب  نت ية الملك   الم
التد  أجريد  علد  المدراقكع   Kronenberger, et al., (1997)ل لدرلظ ر نعنفرجد لدف  اراسدة  رل ل 

اجتما يدة لسدلت  عدتابك  مغد رج  فد  عمليدة  ر  نلدا  بد  الع دة ية ال ي  يعدانتظ مد  تدبتو نفسد
ا هة لعمبلد  قد   التكدارير بد  تدبتو لأل نداد لالتالددي  ندحعح أ فت  عكارير التالدي  مال عكرير ال ا  أل 

 ر  النلددا  لأجريدد  الدراسددة علدد  اجددراد عمليددة تابددأ لالتعددايا عنددد المددراقكع   فدد  لملددك   بدد  الت
سدنة لباسدتلدا  اسدتراعيايا  لمهدارا   (17 – 5)مريغدا عتدرالح أعمدارقة مدا  دع   22ععنة مكتنة م  



 

 
(426) 

 التعايش مع ضغوط الحياة وعالقته بتوكيد الذات لدى طالب جامعيين

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –لمجلة المصرية للدراسات النفسية ا

 التعايا مال الغبتو أ هر  النتا ج ااارت لحية جعدت لمهارا  التعايا ل  لك سلت  عتابك  مرعفال.
السددي رت المن مددة  اسددلتج  Fabes & Eisenberg (1997)أي نفددرج ا ي  بددن  دد  مدد  عنددال ل 

( مد  الد  تر( 45للتعام  مال أحداث الحيات العتمية الغاا ة لدو مامتعة م  الرا دي   لأل عداقة )
السدي رت   امنتثدا ( ل عد( م  اإلناث لاستلد  الثاحباظ معيام التكرير ال اع  للسدي رت التن يميدة )عر 47)

ندا المانعة )عد  مكاطعة المتحدث( لالسي رت التنلي ية )التر عد  علد  العمد ( ل د لك معيدام مرلندة األ
 ددددرت الفدددرا علدددد ععددددي  اسدددتااقاع  عثعددداى محتياجدددا  المت دددو الغددداا   لعتلدددل  نتدددا ج الددد و يعدددي  

التفاعددد   الدراسدددة الدددد أظ امنفعدددان ال ا دددد يدددد ر علدددد التعامددد  الفعدددان مدددال الغدددبتو ليعدددتة الفدددرا عددد 
الللصدد  لعلفيددة احتياجددا  الفع ددة قمددا يددداى الددد الددربه امجتمدداع   ل دد لك الدددلر الفعددان للعمليددا  

 التن يمية بد استااقة الفرا للغبتو العتمية.
الكلدأ لالكلدأ سدمة علسيد   هدااعنتانل  Raffety et al., (1997)ظ ل لللصد  اراسدة رابعتد  ل لدر 

لطالثدددة مددد   اى ( طالثددد158لمتت عدددة لأجريددد  الدراسدددة علددد  )المدددت ف  لالتعامددد  مدددال مصددداار الغدددبتو ا
 –ط ج الاامعة. لعة استلدا  معيام التعام  مال الغبتو ليت تظ مد  أربعدة أقعداا )حد  الملدك   

التعامدد  الفعددان( ل دد لك معيددام  لددأ اممتحدداظ لمعيددام علسيدد  الكلددأ  –التاندد   –الثحددح عدد  الدددعة 
  الددد  المددد اكرت ليسددداعد علددد  أااد اممتحددداظ قفاعليدددة لعتلدددل  أو الكلدددأ اإليادددا   الددد و يددددبال ال الددد

النتددا ج الدد  أظ ال دد ج الدد ي  يحصددلتظ علدد  ارجددا  مرعفعددة علدد  معيددام الكلددأ  ددانتا أ دد   لكدداى بدد  
 اممتحاظ لأ   استلداما ألسلتج التعام  مال الملك  .

لع  متاجهددة تددبتو ( الدد  ال لددو عدد  أسددا1997لقدددب  اراسددة مايسددة النيددان لقلددا  عفددد ) )
أحداث الحيات لع  تها  ثعه امت راقا  امنفعالية لدو ععنة م  ط ج لطالثا  جامعدة   در ل دد 

  بد  متاجهددة تددبتو عالدراسدة عدد   هدتر ع  ددة ارعثاطيددة متجثدة  ددع  األسدلتبع  السددلفعنتددا ج أسدفر  
تدد راقا  امنفعاليددة لقدد  أحددداث الحيددات لقمددا التتجدد  امنفعددال  لالتتجدد  نحددت التاندد  لبددع  قعدده ام

 نتددا ج أيغدددا علدد  أندد  م يتجدددد أ ددر لمتبعدددرا الالكلددأ لامكت دداج لالتسدددتام الكهددرو لالعصددا ية لأكدددد  
الادن  لالتلصدد  الدراسد  لالعمدد  لالحالدة امجتما يددة لالعمددر علد  أالدد  قد   األسددالع  لأظ األبددراا 

ة ر عرتددة ليلدداقة قامتدد راقا  امنفعاليدداألكبددر مددع  مسددتلدا  األسددالع  السددلفية بدد  المتاجهددة أكبدد
 الساقكة.
امكت ددداج ل ع  حددد  الملدددك   لتدددبتو الحيدددات  ددداراسدددة الع  دددة  Schur, (1999) دددعر أجددرى ل 

 علدة الدنف  ل اند  الملدار ةا سدا  ( طالثا م  ط ج الاامعة ق58لأجري  الدراسة عل  ععنة  تامها )
  احصدا يا  دع  المتبعدرا  الب  دة لقداان جدتا ارعثداو ارااية م  جان  ال  ج لعتلدل  النتدا ج الد  ل 

حدد  الملدددك   لتددبتو الحيدددات لامكت ددداج لأظ  دددت الغدددبتو عددد ر علددد  حالدددة امكت دداج ممدددا يعدددتة 
 ال ال  ع  ح  ملك ع .
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اراسة قدب  ال  معربة الع  ة  دع   Mullis & Chapman (2000)ماظ قأجرو معلع  ل اكما 
ععندة مد  المدراقكع   علددن  قاسدالع  التعامد  مدال الغدبتو لأجريد  الدراسدة عكدير الد ا  لالعمدر لالاد

الدددرجا  ألددحاج ( مدد  اإلندداث ل لددف  النتددا ج عدد  أظ المددراقكع  146( مدد  الدد  تر  )215 تامهددا )
المرعفعة ب  عكدير ال ا  يستلدمتظ أسدلتج التر عد  علد  الملدكلة بد  التعامد  مدال الغدبتو  مدا أنهدة 

الددرجا  المنلفغدة بد  عكددير  لتج التعامد  امنفعدال  الد و يسدتلدم  المراقكدتظ ذل أ   استلداما ألسل
قالنسدثة لمتبعدرو العمدر ال مند  لالادن  ل دد أكدد  نتدا ج الدراسدة  لجتا برلة ال ا  للة عتتح النتا ج 

 عل  أقمية امعتثار المتج  لل ا  لالر  الفعان ب  ااارت تبتو الحيات قكفادت عالية.
الدد  عحديددد أسددالع  متاجهددة  Anshel et al., (2000)  اراسددة أنلددع  ل لددرلظ قدددببددد حددع  

رقة عترالح أعمدا اى رياتي اى ( متنابس649ب  مت و المنابسة الرياتية لدو ععنة  تامها ) الحااتالغبتو 
( سنة لعتلل  النتدا ج الد  أربعدة عتامد  عدرعث  قمعيدام أسدالع  متاجهدة الغدبتو 23 – 18ما  ع  )

عاند  المهمدة  –التر عد  امنفعدال   –مت و المنابسدة الرياتدية لقد  )التر عد  علد  المهمدة  ب  الحاات
لتان  امنفعال ( لعتلل  النتا ج أيغا ال  أظ أسلتج المتاجهة الد و يسدتلدم  الفدرا يكدتظ سدا دا ا –

 ب  قعه المتا و الرياتية الملا هة.
الع  ددددة  ددددع  التفددددا ن لالتلددددا    ( اراسددددة قدددددب  الدددد  التعددددرا علدددد 2000) ظ ددددد  عتيددددد ملددددعال 

( مد  طد ج الاامعدة 319لامت راقا  النفسية لالاسمية لتبتو أحدداث الحيدات لددو ععندة  تامهدا )
د   لم   دع  مدا أسدفر  عند  النتدا ج أظ اإلنداث  ة م عتجدد بدرلة جتقريدل أكبدر اتد راقا نفسديا لجسدميا   

و  دع  التلدا   لتدبتو أحدداث الحيدات ليتجدد  ع  الانسع  ب  تبتو أحداث الحيات لأيغا يتجد ارعثا
 ارعثاو اان  ع  التفا ن لتبتو أحداث الحيات.

( الع  ة المحتملدة  دع  اإلنادا  األكداايم  ل د  مد  التفدا ن 2001بحص  اراسة رج   عثاظ )ل 
 ا لالتلدا   لالدابعيددة لأسددالع  متاجهددة الملددك   لمدددو التددا عر الدد و عحد دد  قدد   المتبعددرا  بدد  امنادد

 ثة دع( طالثدة مد  الفر دة الراقعدة 163ة مد  ل لهدا لأجريد  الدراسدة علد  )قد األكداايم  لبالتدال  التنفدد
ريدددان األطفددددان قكليددددة التربيددددة قدددالفعت  ل لددددف  النتددددا ج عدددد  لجدددتا ارعثدددداو اان متجدددد   ددددع  اإلناددددا  

لالتلدا     ع  اإلنادا  األكاايم  ل   م  الدابعية لالتفا ن لالمتاجهة اإل دامية  عنما يتجد ارعثاو سلف 
ميدددة ا دإللالددد  النتدددا ج أيغدددا عددد  لجدددتا عدددا عر اان ل ددد  مددد  التفدددا ن لالتلدددا   لالدابعيدددة لالمتاجهدددة ا

لأيغدا يمكد  التنفدد قاإلنادا  األكداايم  مد  لد ن   علد  اإلنادا  األكداايم   د  علد  حدداإلحاامية ل 
 الدابعية لالتفا ن لالمتاجهة اإل دامية ماتمعة.

اراسددة قدددب  الدد  معربددة الع  ددة  ددع  تددبتو الحيددات لحدد   Cheng (2001) ددعنج ل ددد أجددرو 
طالثددا  (138)تا ددال قالصددع   لدددو طدد ج الاامعددا  المفتتحددة  يددةامكت ا ل هددتر األعددران الملددك   

األعدددددران قاسددددتلدا  األسددددلتج المعربدددد  لباسددددتلدا  حدددد  الملددددك   انلفغدددد    لأ فتدددد  النتددددا ج أندددد
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الدد  قعدده النمدداذج للسددلت  التددتابك  عندددما  Fullam, (2002)اراسددة بددتم  ل ددد أ ددار  يددة  مكت ا ا
مدد   اى ( طالثدد239يتاجدد  األبددراا متا ددو الحيددات الغدداا ة ل ددد أجريدد  الدراسددة علدد  ععنددة مكتنددة مدد  )

الاامعددة لدراسددة السددلت  الت يفدد  ألحددداث الحيددات الغدداا ة عدد  طريددأ نمدداذج مهددارا  حدد  الملددك   
 سعاات ال فيعية للحيات.لمهارا  التعايا لال

  لالد ي  يعدانتظ مد  األرة  فد   دراسة قدب  ال  المكارنة ي  عااو النت  Finn (2003)  ع ا  بل 
لأجريد     النت  مال العلة أنهدة يتعرتدتظ لدنف  عددا األحدداث الغداا ة التد  يتعدرن لهدا عدااو الندت 

(  لصدددا م يعدددانتظ مددد  27)(  لصدددا ممددد  يعدددانتظ األرة األللددد   40الدراسدددة علددد  ععندددة  تامهدددا )
ة األرة لأسفر  نتا ج الدراسة ع  أن  م عتجد برلة االدة  دع  المامدتعتع  بد  عددا المنبصدا  العتميد

عاات الد  التعامد  مدال أظ األ لاا العاايع  يمعلتظ الصبرى لأحداث الحيات الغاا ة ال فرى لأيغا 
 دددتظ ر مددة مثا ددرت بدد  حددع  يسددتلد  المد الغددبتو قاسددتلدا  اسددتراعيايا  المتاجهددة المتجهددة نحدددت المه

 استراعيايا  المتاجهة المفنية عل  امنفعان.
ع  لعنتانهاا ععايا المدراقكع  الثاكسدتانع Kausar, et al (2004)عنالل  اراسة  تسار ل لرلظ ل 

عدددا عر الادددن  للمدددراقكع  لقددددب  الددد  معربدددة عدددا عر بكدددداظ األج ل أ دددر مدددال الغدددب ا أ دددر بكدددداظ األج ل 
( 40قة لعدداقة )دلمراقكع  عل  ععايلهة مال الغبتو لدو ععنة مكتنة م  مراقكع  بكددلا  قداالان  ل

ل ددداظ مددد  المفتدددرن أظ  اى ( مراقكددد40قة علددد   عدددد الحيدددات لعدددداقة )  لأيغدددا مدددراقكع  مدددا ان  قدددا اى مراقكددد
ان قة سددتا يلتلفددتظ بدد  طددرة ععايلددهة مددال الغددب  عدد    ددرانهة الدد ي  مددا  دالمددراقكع  الدد ي  بكدددلا  قددا

قة عل   عد الحيات ل  لك م  المفترن أيغا أظ يتجد برلة جنسدية بد  ععدايا المدراقكع  ل لدف     قا
 نتا ج الدراسة أظ التعايا المر   علد  التاند   داظ أكبدر اسدتلداما بد  حدع  أظ التعدايا المر د  علد 

علد   قة  ي  مدا ان  قدا عنمدا المدراقكع  الد با ددو األج العك  النلد  أ د  اسدتراعياية مسدتلدمة للمدراقكع  
ن  العكلدد  النلدد  لالتر عدد  علدد  الااندد  الددديف عددر  تت يدد  اسددتراعياية ععددايا مددال الت ا عددد الحيددات  ددامت 

 لالدد  النتددا ج أيغددا أظ اإلندداث أكبددر اسددتلداما إلسددتراعيايا  التعددايا مددال الغددب  قالمكارنددة قالدد  تر
  مدعلد  اسدتراعيايا  التعدايا المسدتلدمة  الادن عدا عر لألتح  النتا ج التا عر الفعان لفكدداظ األج ل 

همدددة ق دددرة ععدددايا المدددراقكع  بددد  التعامددد  مدددال م فددد  المدددراقكع  لقددد   المتبعدددرا  ععتفدددر أحدددد األقعددداا ال
 الغبتو.

( اراسة قدب  الد  معربدة الع  دة  دع  مسدتتو عحكعدأ الد ا  لعددا 2004)الراباع  أجر  نعيمة ل 
( طالثددداى لطالثدددة 269عنددة مددد  طددد ج الاامعدددة  تامهدددا )مدد  أسدددالع  متاجهدددة الغدددبتو النفسدددية لددددو ع

ج عدد  لجدددتا بددرلة االدددة  ددع  مرعفعددد  لمنلفغدد  مسدددتتو ا قالفر ددة الراقعدددة قكليددة التربيدددة ل لددف  النتددد
عحكعددأ الدد ا  بدد  أسددالع  متاجهدددة الغددبتو لصددالح مرعفعدد  مسدددتتو عحكعددأ الدد ا . ل دد لك م عتجدددد 

سددتتو عحكعددأ الدد ا  بدد  أسددالع  المتاجهددة قاإلتددابة بددرلة  ددع  الدد  تر لاإلندداث مرعفعدد  لمنلفغدد  م
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 يمك  التنفد قاسالع  التعام  مال الغبتو م  ل ن مستتو عحكعأ ال ا .أن  ال  
ا التعددايا المدت ف  مددال تددبتو هدااراسددة عنتان Jaser, et al., (2007)جاسددر ل لدرلظ لأجدرو 

   لصددية االدد اى   يتاجهددتظ تدبتطعراقكقداد ببقدداد المد)األسدرت لاأل ددراظ عندد المددراقكع  نتيادة إلحثدداو ا
و )قدداد لددديهة احثددا اى ( مراقكدد73أسددرقة لأيغددا بدد  ع  ددا  أ نددا هة مددال أ ددرانهة لأجريدد  الدراسددة علدد  )

لذلدك عدد  طريددأ التكددارير ال اعيددة لآلقداد عدد  ععددايا المددراقكع  مددال الغدبتو االدد  أسددرقة لمددال أ ددرانهة 
ا مكعدددي  بدد  اسددتراعيايا  التعددايا المسددتلدمة مددال نتددا ج أظ المددراقكع  مدد  الانسددع   ددانت اللألتددح  

لمستتيا  التعايا الغ علة متلا هة عفدر المتا دو ل د لك أع د  المراقكدتظ  –تبتو األ راظ لاألسرت 
   الكفدددتن لالنلددداو العكلددد  عددد  أسدددالع  التعددداياالمحكدددة مبدددأكبدددر ألسدددالع  التعدددايا البدددانتو  اى اسددتلدام

أظ امنحددار ألسدرت( بد  حدع  ألتدح عحلعد  ا –الغدب  )األ دراظ  األلل  المحكة  ف  التان  مال ندتع 
 سدددتااقة نللكلدددأ الددد اع  لاإلحثددداو لالعددددلاظ مرعث دددة قاسدددالع  التعدددايا البدددانتو المحكدددة  اى قندددا  أعراتددد

 لغب  األسرت لالتعايا األلل  المحكة  استااقة لغب  األ راظ.
ا التعدايا مدال الغدب  متتدتعهاة اراسد Amirkan & Augeung, (2007)لجعدنج اظ ل ه د  أمريك

 عفر مسار الحياتا التبعرا  الم لكة لالمتصلة ب  اإلستراعياية.
أ فتد  الن ريددا  الحديبدة لجددتا بددرلة بد  التعددايا  ددع  لدبار ل ثددار السدد  لأجريد  الدراسددة علدد  

سدنة  15 – 13(  لمد  سد  153سدنة لعدداقة ) 12 – 9ععنة مكتنة م  لمد  مامتعدا  مد  سد  
( 133سدنة لعدداقة ) 29 – 20( لمد  سد  151سنة لعدداقة ) 18 – 16( لم  س  141لعداقة )
استراعياية التعايا مال األلد اد مال األل  بد  أكملتا ( حعح 133سنة لعداقة ) 70 – 30لم  س  
لملدددك   الللصدددية ل لدددف  نتدددا ج الدراسدددة عددد  أظ  ددد  المامتعدددا  قدددالت ا أعمدددارقة اامعتثدددار 

لتعايا مال الغدبتو لعلد  الدراة مد  ذلدك التلفد  المامتعدا  بد  اعااقداعهة استلدمتا نف  أسالع  ا
بد  حد  الملدكلة لالثعددد عد  التاند  مدال  يدداات ناميدداى ع - تجد  عدا  –نحدت قد   األسدالع  حعددح أ هدرلا 

 النتا ج أيغا ع  عد  لجتا برلة  ع  الانسع  ب  التعايا مال الغب .أسفر  العمر ل 
لعنتانهداا اسدتراعيايا   Perinovic, & Mikic (2007) يدكميكل دد أ دار  اراسدة  عرينتييدك ل 

المدددددراقكع  لالتددددد  قددددددب  الددددد  عحديدددددد امرعثددددداو  دددددع   دىعحمددددد  الغدددددبتو لاألعدددددران النفساسدددددمية لددددد
( 351اسدددتراعيايا  التحمددد  المعربددد  للغدددبتو لالصدددعتبا  الدددنف  جسدددمية للمدددراقكع  لأجريددد  علددد  )

ندددداد ا  أكبدددر ع دددراراى مسدددتلدا  اسدددتراعياية الفندددا ج أظ الفالنتددد هدددر  مددد   ااار ل اجريددد  ل دددد أ مراقكددداى 
عدد   المعربدد  لإسددتراعياية حدد  الملددكلة عدد  الفنددع  لأيغددا قددية الفنددا   دد  اإلسددتراعياعتع  قدداكبر بعاليددة

أعدران نفساسدمية لالتد  سددففتها ع هدر علددعه  الد  النتدا ج أيغدا أظ المراقكددا  األكفدر سدنا ل  –الفندع  
 لعتمية ع  الفنع .ا  الغبتو ب  ل ا فه

أظ ل   االدددة بددد  اسدددتراعيايا  عحمددد  الغدددبتو اى الفدددرن الكا ددد  قددداظ قندددا  برل دددأيدددد  النتدددا ج لقددد   
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لدددديهة لدددعتبا  نفساسدددمية  دددانتا أكبدددر اسدددتلداما  ت دددرار اسدددتراعياية الفنددداد ممددد  الفندددع  األكفدددر سدددنا 
 المعرب .

عنتانهداا الغدبتو لعحملهدا ل  Jose, & Kilburg, (2007)ألتح  اراسة جتم ل علفعرج  عنما 
عتلدل  ل ياقانيداى ( طفد  لمراقكدا 580أجري  عل  ععنة  تامها )التد ع  عنالدو األطفان لالمراقكع  الياق

مسدتتيا  أعلدد  علد  لدترت الاسدة لالغددبتو المرعث دة قداأل راظ لعددة   ا   اندد  لهدندالنتدا ج الد  أظ الف
ملكلة أكبر م  الفنع   عنمدا التحمد  اللدارج  إلستراعياية امنسحاج لعحم  تبتو ح  ال  استلدامه

أ دد  مدد  الفنددع  لأ ددار  النتددا ج أيغددا أظ اإلندداث أكبددر اسددتااقة لععرتددا للغددبتو األسددرية لتددبتو 
األ دراظ للداح  ذلدك اللدعتر قددالكلأ لعدد  الرتدا عد  الع  دا  مددال األ دراظ ل د لك لدة يدرعث  التحمدد  

 .فنا للقالنسثة  النسثة للفنع  لل نها ارعث   سلثاى اللارج  مال الرتا ع  الع  ا  مال األ راظ ق
اراسدة متتدتعهاا الغدبتو  عحمد   Eschenbeck, et al., (2007)اسدكعنفيك ل لدرلظ أجدرو 

مدرن السدكرا المسداقمة بد  عكعدية المدرن ل دد  و الغدبتو الدتحكة )الغدث ( الفدتل  لددو المدراقكع  ذل 
 – 12مدارقة مدا  دع  )عظ مد  مدرن السدكر لعتدرالح أ مم  يعانت  اى ( مراقك53أجري  عل  ععنة  تامها )

( سددنة ل لددف  النتددا ج عدد  أظ الغددبتو اللالددة قمددرن السددكر لددة ع تسدد  ل دد  مددريه  ا صددد 17
لدددد  بدددد  المسدددداندت ععلدددد  ارجددددة أ   ا  حصددددلندددتدددب  لديدددد  قالمكارنددددة قالمنبصددددا  العتميددددة ل دددد لك الف

 الفنددددددددددددع  علدددددددددددد  امجتما يددددددددددددة لحدددددددددددد  الملددددددددددددكلة المتجهددددددددددددة  تحمدددددددددددد  الغددددددددددددبتو  عنمددددددددددددا حصدددددددددددد  
 

ارجددة أعلدد  بدد  التحمدد  العنيدد  للغددبتو ل دد لك ارعث دد  المسددتتيا  العليددا للتحمدد  العنيدد  اللددارج  
 ا  قعملية الغث  الفتل .نقمرن السكر لدو الف

مدد  الدد  قحدح الع  ددة  دع  ألددحاج الدعاقدة  Staempfli, (2007)فل  ثل دد قددب  اراسددة سدتام
  ستراعيايا  عحم  الغبتو للمراقكع  اال  سدياة المدرسدة لل دإارا  الغبتو العتمية لال مراقكع   ال

سدددنة لعتلدددل   19 – 12عتدددرالح أعمدددارقة مددا  دددع   اى ( مراقكددد290بددرااهة لع تنددد  ععندددة الدراسدددة مدد  )
 النتدددا ج الددد  أظ المدددراقكع  المدددداعفع  أ ددد  مدددع  للفدددرت الغدددبتو ل فيعدددتهة الللصدددية أل لع  ددداعهة مدددال

لنتدا ج ر مدع  للفدرت الغدبتو التد  عهدة مسدتكفلهة أل مسدتكف  لالدديهة لأ دار  اأ رانهة لإظ المراقكع  أكبد
و عتعلددأ قلفددرت ل د  الفددرا  للمددراقكع  لإاراكهددة للغددبت ديددة أيغدا أظ المدا ثددة عاعدد  للللصددية قيمدة عنف

العتميددة ل ددعترقة قالسددعاات ل دد لك لددة ع دد  قنددا  بددرلة االددة  ددع  الانسددع  بدد   ليددا  عحمدد  الغددبتو 
 انسحا  (. –الل  ا –)نل  

ا أالار الغدبتو  لمتتدتعها Carlson, & Grant, (2008)لقندا  اراسدة  ارلسدتظ لجراند  
لعحمدددد  الغددددبتو لتفسددددعر الفددددرلة الانسددددية بدددد  ملدددداطر األمددددران النفسددددية لدددددو المددددراقكع  المدددددنعع  

( ل لددف  أمريكددا )األبار ددة مدددظ( مراقددأ مدد  1200)األمريكدداظ األبار ددة( لع تندد  ععنددة الدراسددة مدد  )
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نفسدية مد  الفندع  لأظ الفندع  أكبدر تدبتطا مد  الفندا  لالدة بد   اى النتا ج عد  أظ الفندا  أكبدر أعراتد
همدددددة لالكا لدددددة للدددددتحكة لالتعدددددرن للعندددددو لالغدددددبتو الانسدددددية لأظ الفندددددع  بددددد  جماعدددددا  ماألحدددددداث ال

لد  النتدا ج العصاقا  أكبر ععرتا للغبتو الانسية مد  الد ي  م ينتمدتظ الد  جماعدا  العصداقا  لا
تحمدد   نسددتراعياية الأيغددا أظ الفنددا  أكبددر اسددتلداما إلسددتراعياية التر عدد  علدد  امنفعددان للكددد اسددتلد  

 ألعران النفسية.لأللية لدو اإلناث لال  تر لذلك ارعث  مال المستتيا  العليا 
 صرين:مبدراسات تناولت التعايش مع ضغوط الحياة بالتركيز علي المساندة االجتماعية لدي ال -ب

اراسدددة قدددب  الدد  معربددة الر المسدداندت امجتما يددة لالدددتع   Papotto, (1991)قددا تعت أجددرى 
طالثدة لمد   دع  مدا  88قال ا  ب  متاجهة الغدبتو الحياعيدة لددو ععندة مد  طالثدا  الاامعدة عدداق  

متاجهددة  عتلددل  اليدد  النتددا ج الدددلر المثا ددر ل دد  مدد  المسدداندت امجتما يددة لالددتع  قالدد ا  لددديه  بدد 
 تبتو الحيات.

قددب  الد  اراسدة سددتد بكدد  Midence, & Elander, (1997)اراسدة معددين  لاي نددير أمدا ل 
التتابدددأ لالغدددبتو الحياعيدددة للمدددراقكع  المصدددا ع  قمدددرن لليدددة المناددد  ل دددد لتدددال  رندددامج لمهدددارا  

اندت امجتما يددة التعدايا مددال الغددبتو التا عددة علد  المرتدد  لتحسددع  سددلت هة التدتابك  قاسددتلدا  المسدد
لاسددتراعايا  التعددايا مددال الغددبتو الحياعيددة لبمكارنددة المامتعددة التدد  طفددأ علعهددا الفرنددامج قمامتعددة 

مسدتتى أ   لإاارت األلة لالسي رت علي  قصترت أبغ  ل د لك  اى ألرو م  المرت  أكد  النتا ج تبتط
 .سلت  عتابك أعلد م  ال

لد  ال لدو عد  الفدرلة  دع  الد  تر لاإلنداث بد  ( اراسدة قددب  ا1997كما أجرو عمداا مليمدر )
لراقعددة اارا  الغددبتو لالصدد قة النفسددية لالمسدداندت امجتما يددة لامكت دداج لدددو طلثددة الفددر تع  البالبددة لا

  بدداإلندداث قكليددا  ا)ااج لالتربيددة جامعددة ال  ددا يأ ل ددد أ ددار  النتددا ج الدد  لجددتا بددرلة  ددع  الدد  تر ل 
إلندداث لبدد  الصدد قة النفسددية لإارا  الغددبتو لصددالح الدد  تر للجدددد  المسدداندت امجتما يددة لصددالح ا

 ع  ة ارعثاطية متجثة  ع  اارا  الحيات الغاا ة لبع  امكت اج لدو    م  ال  تر لاإلناث.
للغددبتو المرعفعددة بدد   ف (  دارسددة قدددب  الدد  التعددرا علدد  التددا عر السددل1998 ددا  حسددع  بايددد )ل 

  مد   لك التعرا عل  التا عر اإلياا   للمسداندت امجتما يدة بد  التلسيدا اياا األعران امكت ا ية ل 
حدددت الغددبتو لالتلسيدد  مدد   دددت األعددران امكت ا يددة الناعاددة عدد  ارعفددا  مسددتتو الغددبتو لأجريدد  

لجدتا بدرلة جتقريدة عد  ( ذ دراى لأسدفر  النتدا ج 324الدراسة عل  ععنة م  لرياد  الاامعدة  تامهدا )
الغددبتو بدد  األعددران امكت ا يددة بدد  جاندد  مرعفعدد  الغددبتو ل دد لك عتجددد   ددع  منلفغدد  لمرعفعدد 

الغدبتو ل د لك لجدتا بدرلة  دع  منلفغد    برلة  ع  منلفغ  لمرعفع  المساندت لصدالح منلفغد
 لمرعفع  المساندت امجتما ية ب  األعران امكت ا ية لصالح منلفغ  المساندت امجتما ية.

بدد  قددبها الدد   Kostelecky & Lempers (1998)مفددر   تسدتعليكد لليأ دار  اراسددة ل دد 



 

 
(432) 

 التعايش مع ضغوط الحياة وعالقته بتوكيد الذات لدى طالب جامعيين

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –لمجلة المصرية للدراسات النفسية ا

معربة عدا عر المسداندت امجتما يدة مد  األسدرت علد  ارجدا  الرتدا عد  الحيدات لالرباميدة لعحكعدأ الد ا  
كاقعاا أساسية للصحة النفسية لدو ععنة م  المراقكع  لالمراقكا  لالد  النتدا ج علد  لجدتا بدرلة  دع  

لصدددالح المراقكدددا  لأيغدددا لجدددتا ارعثددداو سدددال   دددع  الغدددبتو األسدددرية  المدددراقكع  بددد  اارا  المسددداندت
 لتعو المساندت امجتما ية ل   م  الربامية لالرتا ع  الحيات.

لأحددددداث الحيدددات الغدددداا ة دينيدددة اإلسددددتراعياية ال ا(  دراسددددة عنتانهدددا1999ل امددد  نعمددددة محمدددد )
ج عد  لجدتا ع  دة متجثدة االدة  دع  لأجري  الدراسة عل  ععنة م  مرت   راعة ال ل  ل لدف  النتدا 
اللالدددددة قالغدددددعأ النفسددددد   ل هدددددر  اإلسدددددتراعياية الدينيدددددة لالت يددددد  النفسددددد  بددددد  قعددددده العياسدددددا  

 المتعلكدددة قالرتدددا عددد  الحيدددات.  مدددا أ هدددر  النتدددا ج أيغدددا أظامرعثاطدددا  الدالدددة بدددد االفيدددة العياسدددا  
 لددو ععنددة المرتدد  عنددما أاللدد  لحدددقا اإلسدتراعياية الدينيددة  اند  منف ددا جتقريددا قالرتدا عدد  الحيددات

ل ددد لك عنددددما أاللددد  مغدددابا العهدددا  ددد  مددد  المسددداندت امجتما يدددة لالغدددث  العدددارن. ل دددد ارعث ددد  
اإلسدتراعياية الدينيددة سدلثا قكدد  مد  الغددب  لالغددعأ النفسد  عنددد األ دارج المهمددع  للمرتد  ممددا يد ددد 

 لغاا ة.بعالية اإلستراعياية الدينية لمتاجهة أحداث الحيات ا
( الددد  معربدددة الر المسدداندت امجتما يدددة لأحدددداث الحيدددات 2000لقدددب  اراسدددة علددد  عفددد السددد   )

  الغاا ة لع  تهما قالتتابأ مال الحيدات الاامعيدة لددو طد ج الاامعدة المعيمدع  مدال أسدرقة لالمعيمدع
 ا يدة مد  األسدرتب  المدظ الاامعية ل د عتلل  نتا اها الد  لجدتا ع  دة  دع  غيداج المسداندت امجتم

لبددع  انلفدددان مسددتتو  ددددرت ال دد ج علددد  حدد  ملدددك عهة الحياعيددة لعلددد  التتابددأ السدددريال مددال الحيدددات 
الاامعيددددة ل دددد لك الحددددان قالنسددددثة للتتابددددأ األكدددداايم  أمددددا التتابددددأ امجتمدددداع  بدددد  عتجددددد بددددرلة  ددددع  

 المامتعتع  مال التاكعد عل  الر المساندت امجتما ية.
الع  دة  دع  الللصدية الفعالدة  Zellars & Perrewe (2001)رم لبعدرلو عناللد  اراسدة  يد ل 

امجتما يدة لأسدلتج التعامد  مدال الغدبتو لددو ععندة مد  الممرتدا  لعتلدل   –لالمساندت امنفعالية 
 –مدد  الللصددية امنثسدداطية لالللصددية المتتابكددة يسددتلدماظ المسدداندت العاطسيددة   نتا اهددا الدد  أظ  دد
امجتما ية عكل  مد  امحتدراة النفسد  لع يدد  –  النتا ج عل  أظ المساندت العاطسية امجتما ية  ما ال
 م  اناا  العم .

لددأ  دراسددة متتددتعهاا  Howard, & Medway, (2004)و اقددالرا لمعدددل  ا امدد ععددايا عع 
  مدددال الغدددبتو لنا لددد  قددد   الدراسدددة  يددد  اسدددت ا  طددد ج المددددارم البانتيدددة التعدددايا مدددال عالمدددراقك

مددراقكع   دمدد   قددا اى  لجدد (75)اميددال معلتمددا  مدد  علعددة  ددتالعهة  أسددلتج ععلكهددة مدد  لدد ن الغددبتو 
 تالددديهة مدددرعث  لععلكهددة   علا عددع  عحدد  الغددب  بدد  لميددة عاكسدد  لأسدددفر  نتا اهددا أظ أمدد  المددراقك

قلددددك  سددددلفد قسددددلت يا  امجتندددداج رعث  يدددداألسددددرو لعلدددد  الااندددد  ا)لددددر تتالدددد  قلددددك  اياددددا   قال
 .   رج ال حتليا  أل ععاطد الملدرا المربتتة مب
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قالتدددا عر مصددداار التنفددد لعنتانهدداا  Diwan, et al., (2004)كلددف  اراسددة ايدددتاظ ل لددرلظ 
اإلياددا   لالسددلف  لدد ن متاجهددة الغددبتو لالتدد  قدددب  الدد  اسددتلدا  تددبتو الحيددات لنمددتذج لت ددتي  

لجددتا  دد  مدد  التددا عر اإلياددا    الللصددية السدديكتلتجية لعحدد  منا لددة الملدداطر لالتسددا   التدد  عفددع 
  لالهندتا  ثدار السد  الد ي  ععرتدتا لغدبتو الحيدات الصدعثة لأجريد  يعسدعت )لالسدلف   دع  المهداجري  ا

لأكبدر بد  جندتج  درة التميدا  المتحددت.  لمسع  عاماى أعمارقة متتس   اى ( مستاعث226الدراسة عل  )
الحيدات أ در  علد  التدا عر اإليادا   لالسدلف   لعتلل  النتدا ج الد  أسدالع  ملتلفدة للتعدايا مدال تدبتو

 اى   ل ددر عندد ع ايدد تدبتو الحيدات لمد  ناحيدة ألدرو  اا التددا عر السدلف  للغدبتو عندد اإلنداث لالد و مب د
َى أما قالنسثة لت تي  لددا ا  بنند  يمكد  أظ يكدتظ لد  عدا عر ايادا   لالد علعه   مدال األمريكداظ أمدا  ةى

يدة   يداات الفدرا مد  أجد  المسداندت امجتما يدة ل يداات  افنعرييدة لالالت فيكا  بلكد  ام  المددل   الم
سدما  همدة للتعدايا مدال الغدبتو الحياعيدة لذلدك لتحسدع  مالمهارت ل يداات امقتمامدا  الدينيدة  تسدا   

  لصية األبراا ب  ق ا الماتمال.
للحدام   ( اراسة قدب  الد التعرا علد تبتو الحيدات  لالغدث  المددر 2005 د  حسع  بايد )

 ال اعيددة  لالمسدداندت امجتما يددة  منف ددا  قدداألعران السيكتسددتماعي   لأجريدد  الدراسددة علددد ععنددة اعددر
( سنةدددد لأسدددفر  النتدددا ج عددد  لجدددتا 55 – 25( ذ دددراى  عرالحددد  أعمدددارقة  دددع  )416اكلعنيكيدددة  تامهدددا )

تما يدة اعية لالمسداندت امجع  ة االة احصا ياى  ع  األعران السيكتستماعية لالغث  المدر  للحالة ال 
   مددا عتجددد بددرلة االددة احصددا ياى  ددع  منلفغدد  األعددران السيكتسددتماعي  لبددع  ذلى تددبتو الحيددات 
المرعفعة بد    م ا الغث  المددر  للحالدة ال اعيدة لالمسداندت امجتما يدة لصدالح منلفغد  األعدران 

 السيكتستماعية م  ذلى الغبتو المرعفعة. 
التدددي  لالرلحانيددة لالمسدداندت  ااراسددة عنتانهددا Brown, et al., (2008)ظ ل ل ددد   ددرالظ ل لددر 

امجتما يددددة لمدددددو عددددا عرقة علدددد  المتعدددداطع  مدددد  طدددد ج الاامعددددة ل ددددد أ ددددار  نتا اهددددا أظ التدددددي  
ال لالرلحانية مرعث اظ قالمسدتتيا  المنلفغدة مسدتلدا  ال حدتن لأيغدا عتفاعد  المسداندت امجتما يدة مد

عدددد  اسدددتلدا  ال حدددتن لالدددتلل  مددد  قللارجيدددة لالرلحانيدددة العامدددة بددد  التنفدددد قعددده جتانددد  التددددي  ا
 ملك ع .

اراسدة قعندتاظ المسداندت امجتما يدة لالغدبتو  Hamdan et al., (2008) دد  حمدداظ ل لدرلظ 
 م  الاامعا  اللالة اى جامعي اى ( طالث241 ع  ط ج الاامعة ب  األراظ لأجري  عل  ععنة  تامها )

 قدداألراظ لأسددفر  النتددا ج عدد  أظ طدد ج الاامعددة لددديهة اارا  معتدددن للمسدداندت امجتما يددةلالحكتميددة 
أعلدد  للغددبتو لالمسدداندت امجتما يددة لالدد  النتددا ج أيغددا  اى لالغددبتو  عنمددا ألتددح  ال الثددا  ااراكدد

   ددتو لمتاجهددة مددعا علدد  لجددتا ع  ددة سددلفية  ددع  الغددبتو لالمسدداندت امجتما يددة مدد   فدد  األسددرت 
 المساندت امجتما ية م   ف  األلد اد.بد حالة مكارنت  قاث الحيات أحد
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لمتتتعهاا المساندت امجتما ية لالتمععد   Pina, et al., (2008)ل د قدب  اراسة  عنا ل لرلظ 
ا  لدددرالا أبعدددان اتددد راج الغدددب  لددددو اللدددثاج بددد   اعريندددا لعدددة عاميدددال  دددرى لالت يددد   منفعنصدددال

% أمريكددداظ 67 –% أمريكددداظ أبار دددة 33 –%  ندددا  39) اى  دداق 46مددد  المعلتمددا  مددد  ععندددة مكتندددة 
ألرلبعدددع ( لألتدددح  النتدددا ج األقميدددة ال فدددرى للمصددداار األسدددرية المتعددددات للمسددداندت امجتما يدددة ل دددد 
لجدددد  ع  ددددة اياا يددددة  دددع  المسدددداعدت مدددد  مصددداار المسدددداندت المهنيددددة لانلفدددان أعددددران اتدددد راج 

 قاد األطفان الد ي  ععرتدتا لمسدتتيا  مرعفعدة أظ ذلك يرجال ال  الغبتو م   لأ لإحثاو لالسف  ب  
ا ددعها لهدة أمدا التمععد  العنصدرو لالت يد  الفعدان بب رلا ب  المسداندت المهنيدة لأ فتدتا ربما م  الغبتو 

 لالمساندت األسرية لة عتنثا النتا ج قاو م  رالا أبعان الغب .
الحاجددة الماسددة الدد  نمددتذج  ددام   ,.Asberg, et al (2008)عناللدد  اراسددة اسددفعرج ل لددرلظ ل 

لت يدد  المددراقكع  مددال الغددب  لمتبعددرا  قدد ا الت يدد  لعفسددعر الفددرلة  ددع  الدد  تر لاإلندداث بدد  الثحددح 
تا دال   اى جامعيد اى طالثد (239)المهتة  دراسة الغب  لالمساندت امجتما ية لالتتابأ لدو ععنة مكتندة مد  

فر  النتددا ج عدد  أظ الغددب  لالمسدداندت لالت يدد  لالتتابددأ مدد  اإلندداث لأسدد (117)مدد  الدد  تر   (122)
  اد اإلندداث ل د لك م عتجدد بددرلة يد  الدد  تر لاإلنداث بدد  الد  تر ا لدددىأ هدرلا نمداذج بريدددت للع  دا  

الغددب  لالتتابددأ لالتعددايا مدددال الغددبتو  لأيغددا أ ددار  النتدددا ج الدد  أظ المسدداندت امجتما يددة ععتفدددر 
 ارعث   سلت يا  الت ي  قلك   فعر  تتابأ ال  تر. بد حع اإلناث أكبر أقمية لتتابأ  اى متبعر 

 وعالقتها بتوكيد الذات لدي المبصرين: وط الحياةيش مع ضغدراسات تناولت التعا -جـ
ة اراسة عنتانهاا رعاية التت عدا  رنامج التدري  علدد التت عديد Hudson, (1983)قعدستظ عنالن 

المهددارا  امجتما يددة  -عكدددير الدد ا  -الغددث  متتددال  –تت عديددة كددام قمكددايي  الي امدد ل ثددار السدد   
ل ددد أبتددرن أظ األبددراا  ثددار السدد  الدد ي   ددار تا بدد  الفرنددامج التدددريف  علدد  السددلت  التت عدددو سددتا 

مر د  الغدث  الدددالل  قلدك  أكفددر يحككددتظ مد  التت عديدة لعكدددير الد ا  لسدتا  اى مسدتتو  ا ددد هدرلظ ي
عامدا لمدا بدتة التدرظ علدتا يا لمامتعدة التددري   (60)اإلناث أعمارق   ( م 30ععنة م  )اللع تن  

منا لددة عدد   12 ة(  ددار تا بدد  قسدداعة  لمامتعددة امنتثددا  )تددا (12)علدد  السددلت  التت عدددو لمدددت 
عدد قأية معالاة لعة قيام قعددو   متتتعا  ملتلفة  لالمامتعة البالبة ) ا مة امنت ار( لة عتة علعه

ند  االدة د أ ار  النتا ج ال  أظ عا عرا  جميال متبعرا  النتاعج )ماعدا عكدير الد ا (  ا   ة أسا يال ل 
مر ددد  أيغددا  انددد  امرعثاطددا  متجثدددة  ددع  السدددلت  التت عدددو لعكددددير الدد ا  ل ل  –لمامتعددة المعالادددة 

الغددث  الدددالل  ل دد لك حككدد  المامتعددة التدد  عدددة عدددريفها علدد  السددلت  التت عدددو  يدداات بدد  مسدددتتو 
 األلريع  ل  لك  ان  أكبر لحية لبدملة عنهما.قالمامتعتع  ت عدية مكارنة الت

عت عدد ل ( اراسة قدب  ال  معربة الع  ة  ع  بتبيدا العكدارج لالبعدا ع  1992ل د  لا ر حاا و )
مددد  طددد ج  ليدددة المعلمدددع  قسدددل نة عمددداظ  اى ( طالثددد143الددد ا  لأجريددد  الدراسدددة علددد  ععندددة  تامهدددا )
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 ع  ة  ع  عت عد ال ا  لع ج بتبيا اللتا م  العكارج لالبعا ع .ع  لجتا  لأسفر  النتا ج
عاكعدد ل الع  دة  دع  الكلدأ  حالدة لسدمة بحد  ( اراسدة قددب  الد  1993ل د اجرو للو مثدار  )

لجددتا الددد طالثددة قمدددارم التمددريه لعتلددل  النتددا ج  216الدد ا  لأجريدد  الدراسددة علدد  ععنددة  تامهددا 
كلددأ لعاكعددد الدد ا  لأظ ان قدد ا علدد   ددإ أنمددا يدددن علدد  أظ الفددرا لدد  يكددتظ مد دددا ارعثداو سددال   ددع  ال

أظ طالثددا  علددد مدد  الكلددأ الندداعج عدد  الغددبتو لالدد  النتددا ج أيغددا مرعفددال ل اعدد  مددال لجددتا مسددتتو 
 م  طالثا  الفر ة البالبة.ل لاعه  الفر ة البانية ا   عاكعدا 

فرلة  ع  ال  ج لال الثا  ب     م  التحددت ( ال  معربة ال1993لقدب  اراسة عفاا محمد )
 لطالثددددددة مدددددد   ليدددددددة  اى طالثدددددد (123)النفسددددددية لعاكعددددددد الدددددد ا  لأجريدددددد  الدراسددددددة علدددددد  ععنددددددة  تامهددددددا 

 
 يدددة قاسددددعتو قددددالفر تع  البالبددددة لالراقعدددة ل لددددف  النتددددا ج عدددد  أظ ال ددد ج أكبددددر عاكعدددددا للدددد ا  مدددد بالتر 

 م  طالثا  الري .ه  اعل ل  أكبر عاكعداى     ال الثا  لأظ طالثا  الحغر 
  دددار  رندددامج عددددريف   Schroll & Francis, (1996)برانسدددي  لبحصدد  اراسدددة سدددكرلن ل 

لأجريددد  علددد  ععندددة   للتت عديدددة علددد  السدددلت  امجتمددداع  للمدددراقكع  لالمراقكدددا  المغددد ربع  انفعاليدددا
 لددد  السدددلت  امجتمددداع مراقكدددا لمراقكدددة لأ دددار  النتدددا ج الددد  األ دددر اإليادددا   للتت عديدددة ع 30 تامهدددا 

 . درجة ل عرت للمراقكع  المغ ربع  انفعاليا
الع  دة  دع  معربدة الد   Alonso, & Del-Barrio (1996)سدت لايد  قداريت نلقددب  اراسدة ألت 

العتامددد  الستسددددعت ايمتجراييددددة )الديمتجراييددددة امجتما يددددة(  سددددما  الللصددددية  عكدددددير الدددد ا   مر دددد  
( مدددد  األطفددددان 277ألاليددددة الكانتنيددددة لأجريدددد  علدددد  ععنددددة  تامهددددا )ا  الغددددث   التت عديددددة  لاسددددته 

لبكدا   النتدا ج أند  ألتدحسدنة ل  (15 – 11)ع  ذ دترا لإنا دا عتدرالح أعمدارقة مدا  دع  ثانعلالمراقكع  األس
 –أنمدداو اسددته   الدددلاظ لال حددتن  محدد  الغددث  لتددب  األ ددراظ  –للاددن   العمددر  الحالددة التالديددة 

  ع  مستتو التت عدية لتبتو األ راظ لأنماو استه   الدلاظ لال حتن.عتجد ع  ة سالثة 
الغبتو النفسية لع  تها قك  مد  الد  اد لعاكعدد  ا(  دراسة متتتعها1999ل ام  سمعرت عل  )

 –الددد ا  لالتددد  قددددب  الددد  ال لدددو عددد  الفدددرلة  دددع  المسدددتتيا  الدددب ث للغدددبتو النفسدددية )المرعفعدددة 
  الفر دددة البالبدددة قاميدددال التلصصدددا  قكليدددة أجريددد  علددد  ععندددة مددد  طالثددداالمنلفغدددة( ل  –المتتسددد ة 

الغدبتو  التربية إلعداا معلما  المرحلة ام تدا ية قاددت قالممل دة العربيدة السدعتاية لأسدفر  النتدا ج أظ
التعفعددر  –عددد الددربه لم عددرعث  قاقعدداا عاكعددد الدد ا  األلددرى المتمبلددة بدد  البكددة قددالنف  النفسددية عددرعث   ث  

 ة.ي  ا)راد لالملاعر اإلياا ية لالسلفع
 يدددةلعنتانهددداا التت عد Joseph, & Sanchez, (2001)لبحصدد  اراسدددة جت يددد  لسانلدددع  

ال  معربة الع  ة  ع  استااقا  المراقكع  علد  معيدام   لععاط  الملدرا  ب  مرحلة المراقكة لقدب
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 ( نددالك –ال حددتن  –لملدددرا  )ال ثدداة السدلت  التت عدددو لاسددتااقا  التكريددر الدد اع  اللدداا  تعدداط  ا
سدنة لمد   دع  مدا أسدفر  عند   (18 – 14)( مراقكدا عتدرالح أعمدارقة مدا  دع  294ععندة مد  )اللع تند  
لمتاجهدة الغدبتو الصدحية لالمتمبلدة  ىناداح التددري  التت عددعلدعر الدد م عتجد أالة  ايية أن  النتا ج 

 ب  منال ععاط  الملدرا  ب  بترت المراقكة.
قددب  اراسدة  Landazabal & Garaigordobil, (2001)جاراياترالبعد   دد  مندداذا قدان ل ل 

سددة الدد  معربددة أ ددر  رنددامج للتت عديددة لامسددتراعيايا  المعرييددة بدد  المتا ددو امجتما يددة لأجريدد  الدرا
( سددنة لأ ددار  النتددا ج 14 – 12( مدد  الدد  تر لاإلندداث عتددرالح أعمددارقة مدد  )125علدد  ععنددة  تامهددا )

معربدد  الد   يداات عت عديدة الد ا  لالسدلت يا  امجتما يددة التت عديدة لاسدتراعيايا  التفاعد  امجتمداع  ال
 م  ل ن الفرنامج  ما  ل  سلت يا  امرعثا  لالكلأ عند أبراا الععنة الملار ة ب  الفرنامج.

ط  الملددرا  التت عديدة لععدا المتتدتعها Suelves et al., (2001)ظ ل لر  راسة ستيلو ل أما ا   
ة سدة علد  ععنداقدب  ال  ل اية المراقأ م  اإلبراو ب  ععاط  الملدرا  لأجري  الدر بكد ب  المراقكة 

( سنة ل لف  النتا ج ع  عد  لجدتا ارعثداو 14 – 11عرالح  أعمارقة ما  ع  ) اى ( مراقك294 تامها )
الدددة مدددال رجدددة االعدلانيدددة  دمدددال ارعثددداو لجدددتا ع  السدددلت  التت عددددو لععددداط  الملددددرا  لأ دددار  الددد   ددد

 .حلياععاط  التثأل لال حتن لملتكا  ال
( اراسة قدب  الد  معربدة عدا عر  رندامج عددريف  علد  السدلت  التت عددو 2007)حس   د  محمتا ل 

بدد  علسيدد  أ مددة الدد ا  عنددد المددراقكع  لمعربددة أسددثاج عددد  عت عددد الدد ا  لددديهة لأجريدد  الدراسددة علدد  
لعددة عكسديمهة الدد  مامدتعتع  عاريفيددة لتدداق ة  اى عامدد (14)أعمدارقة تتسدد  م اى طالثد (20)ععندة  تامهددا 

لأسددفر  النتددا ج عددد  بعاليددة الفرندددامج المعتمددد علددد  السددلت  التت عدددو بددد  علسيدد  أ مدددة الدد ا  لدددديهة 
أسددثاج عددد  عت عددد الدد ا  لددديهة عرجددال الدد  لددتا المراقددأ مدد  أظ مدد   ددع  ل لددف  النتددا ج أيغددا عدد  

 أظ يكتظ محفتبا م  ا)لري .  ق  ل  لك عفغعل العدلاظ لإلحاة الغرر
 ثانيًا: دراسات ذات الصلة بالمكفوفين:

 تها لدي المكفوفين هدراسات تناولت التعايش مع ضغوط الحياة وأساليب مواج -أ
قدددب  الدد  عحديدد طفيعددة الغددبتو اراسدة  Taylor & Upton, (1988)لأ تدتظ  عددايلترأجدرى 

دو ظ أسدالع  المتاجهدة علتلدو لبكدا ل فيعدة اإللداقة لدأنتدا ج ال لدف  المرعث ة قاإلعا ة الثصرية ل دد 
اإلعا ددة الثصددرية الا  يددة أل ألدحاج   قصددر  لد ( لاعغددح أظ األبددراا  دد –الفدرا )كددو قصددر ج  د  

ال ليددة الدد ي  يلغددعتظ إلسددتراعيايا  عاقعليددة للتدددري  علدد  التعددايا مددال الغددبتو يتفنددتظ أسددلتج حدد  
تر ع  دأظ الفرامج التاقعلية عساعد علد  عنميدة مهدارا  لهدا الر بعدان بد   اى غيأالملك   لال  النتا ج 

 مفهت  ال ا  اإلياا   لدو ذلو اإلعا ة الثصرية.
ها  سدداراسددة قدددب  الدد  التعددرا علدد  الغددبتو لقيا Upton, L. (1989)أ تددتظ لأجددر  لعندددا 
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دو ارعثاطهمدددا قدددالتتابأ لبحددد  الاتانددد  المعرييدددة اللالدددة قمتبعدددرا  المتاجهدددة لالتصددددو لتحديدددد مددد
النفسدد  لالددت يف  ألبددراا را دددي  بدد   دايددة الددا تهة قفكددداظ الثصددر لأجريدد  الدراسددة علدد  ععنددة  تامهددا 

( مريغا للسدكر لدديهة تدعو بد  اإلقصدار لبد  حاجدة الد  اعداات عاقعد  لمامتعدة ألدرو مكتندة 40)
النتدا ج عد  عدد  لجدتا ر  فسدأ( يرجال تعو أقصارقة ال  أسثاج ألرو اعر مرن السكر ل 40م  )

 دددع  المامدددتعتع  بددد  عكريرقمدددا مسدددتلدا  اسدددتراعيايا  المتاجهدددة لالتصددددو للغدددبتو الحياعيدددة بدددرلة 
امنسددحاج  –الغددث  الدد اع   –ل ددانتا يمعلددتظ قلدددت الدد  اسددتلدا  اسددتراعيايا  اعدداات التتابددأ اإلياددا   

اية الهددددرلج أل التاندددد  أل عكفدددد   تلددددفها اسددددتراعيايا  متاجهددددة ل ددددانتا أ دددد  مددددع  مسددددتلدا  اسددددتراعي
 المس تليا  قالنسثة ل و الثصر مما يستدع  منهة   ن م يد م  الاهد إلعاات عاقعلهة.

سما  الللصدية لاسدتراعيايا  المتاجهدة لددو ععندة  Dolores, (1997)بحص  اراسة اللترم 
عا دة قصددرية ناعاددة ( مدد   ثدار السدد  لددديهة ا 150 تامهددا )علددد ععندة مد   ثددار السدد  لأجريد  الدراسددة 

عدددد  عكددددد  السدددد  ل ددددد عتلددددل  النتددددا ج الدددد  لجددددتا عددددا عرا  اعددددر مثا ددددرت ل دددد  مدددد  قعددددد العصددددا ية 
لاسددتراعيايا  المتاجهددة لالتصدددو علدد  حدددلث الت يدد  لييمددا يتعلددأ قنسددتراعياية التاندد  بننهددا عحدددث 

بدأ اإليادا   بدنظ ارجة أ   م  الت ي  علد  عكد  اسدتراعيايا  التل دي  لحد  الملدك   لإعداات التتا
 همة عل  حدلث الت ي  ليعا ة الثصرية  درجة  فعرت.ملهما عا عرا  
قددب  الد  بحد  اسدتراعيايا  المتاجهدة  Upton, et al., (1998)اراسة أ تتظ ل لرلظ كما أظ 

( مدد  المكفددتبع  مصددا ع  قمددرن السددكر ل 40لمبعددرا  الغددبتو النفسددية لالتتابددأ لدددو ععنددة  تامهددا )
ج تظ م  بكداظ الثصر ألسثاج ألرو ل د أسفر  النتا ج أن  عة اسدتلدا  اسدتراعيايا  الهدرل ( يعان40)
لددت  الدد ا  لغيدداج اسددتراعياية حدد  الملددك   المددن ة ممددا أاو الدد  لددعتبا  بدد  أااد  –لتفددااو ا –

النلددداطا  العتميدددة لالددد  النتدددا ج أيغدددا علددد  عدددد  احسدددام الفدددرا أنددد  بددد  حالدددة جعددددت قاإلتدددابة الددد  
 تر قامكت اج ل  لك لجد  أعران نفسية متتس ة الحدت.اللع

( لمتتدددتعهاا اراسدددة بعاليدددة نمدددتذج حددد  الملدددكلة بددد  1999اراسدددة أمدددان  عفدددد المكصدددتا )أمدددا 
مراقكدددة   (20)لددد  ععندددة مكتندددة مددد  عأجريدد  بكدددد عحسددع  الع  دددا  امجتما يدددة للمراقكدددا  ال سيفدددا  

ريفيددة لأسددفر  النتددا ج عدد  لجددتا ع  ددة متجثددة مددنه  مامتعددة تدداق ة لاأللريددا  مامتعددة عا (10)
االددة احصددا يا  ددع  اسددتلدا  نمددتذج حدد  الملددكلة بدد  لدمددة الفددرا لعحسددع  الع  ددا  امجتما يددة لدددو 

 رت.اإلاا –ل م د ا –المراقكا  ال سيفا  ب  الفع ة المحي ة  ه  متمبلة ب  األسرت 
الدد  مكارنددة تهما اراسددد قدددب  بكدد Lindo, & Nordholm (1999)عندددل لنددترا قددتلة أمددا لل 

اسددتراعيايا  الت يدد  اإلياا يددة لالسدددلفية التدد  يسددتلدمها المعددا تظ قصدددريا لالتعددرا علدد  الع  ددة  دددع  
لددد ا  مدددال نلددداطا  ا الت يسيدددة لالسددد مة لالصدددحة النفسدددية لالصدددعتبا  اللالدددة  تكعددديةا  امسدددتراعياي

مد   ثدار السد  الد ي   (23)مد  العداملع  ل  25الحيدات العتميدة لأجريد  الدراسدة علد  ععندة مكتندة مد  
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مم  يعدانتظ مد  اعا دا  عصدفية   (335)ا تر تا ب   رنامج عاقعل  مال ا نع  م  الاماعا  المكارنة 
مددد  األلدددحاد اعدددر المعدددا ع  لعتلدددل   (112)  تامهدددالمامتعدددة مكا لدددة مما لدددة بددد  العمدددر لالادددن  

ملددداقدت ل   ال تاقدددةل   العتميدددة مبددد  الكدددرادت النتدددا ج الددد  لجدددتا لدددعتبا  بددد  ممارسدددة نلددداطا  الحيدددات
 .ممارسدة األنلد ة العامدةل   التسدتة ل   الد قاج للفندكل   استلدا  لسا   المتالد   العامدةل   التليف يتظ 

ل هددر  .امنعد انل   اللاد ل   اظ امسدتراعيايا  األكبدر اسدتلداما قدد  البكدةالددد لعتلدل  النتدا ج أيغدا 
 –ليسددتراعياية اإلياا يدة عرعفدال لددديهة مسدتتيا  الصدحة النفسددية أظ األ دلاا ذلو الددرجا  المرعفعدة 

اسدتراعيايا  التر عد  لالتتجد  نحدت الملدكلة ل فدادت الد ا  يمكد  أظ ع دتظ أكبدر بعاليدة بد  التعامدد  أظ ل 
ت مددية يمكد  أظ عدد ر علد  ن كمدا أعغدح أظ العصدا–مدال الغدبتو لالتدتعرا  لمنبصدا  الحيدات العتميدة 

لددددد ا  لإحدددددداث المدددددرن لالدددددد  النتدددددا ج أيغدددددا أظ المعدددددا ع  قصدددددريا يسددددددتلدمتظ المفدددددامية السدددددلفية ل
اياا يدددة لسدددلفية ممدددا يتتدددح أظ المكفدددتبع  يحتددداجتظ الددد  ار ددداا مدددا  دددع  اسدددتراعيايا  ع يسيدددة منتعدددة 

عاقعل  عل  المستتو امنفعال  أل عند متاجهة نلاطا  الحيات العتمية مال عكددية مسداعدا  عكنيدة طفيدة 
 لعكتية استراعيايا  التعايا مال الغبتو. مناسثة ماانية

ظ عع يدد  المعلتمددا  عدد  اسددتراعيايا  متاجهددة محدددات أ Eun, (2000)اظ اراسددة  ددد ابترتدد  ل 
العتامد  التد  عسداعد يفغدد الدد يستلدمها المعا تظ قصريا ب  عملية التعايا مال الغدبتو الحياعيدة ل 

ة  سيفاى عمد  امسدتعانة  هد( 343( ل )155ها )أل ععتة عملية الت ي  لأجري  الدراسة عل  ععنة  تام
اسدتراعيايا  المتاجهدة عتت دو علد  اعاحدة مصداار بد اراسا  سداقكة  لأسدفر  النتدا ج عد  أظ التيدار 

اجتما يددة ألحددداث  يةتددا ج النفسددعددد ر علدد  النالتددد الفع يددة  –مجتما يددة ا –المتاجهددة مبدد  الللصددية 
 الحيات الغاا ة.

اراسدددة قددددب  الددد  معربدددة  Brennan, & Gardinal, (2000)ن اراينددداجل دددد   رينددداظ ل 
عددددت ععندددة مددد  ال  قصدددريا قالتكدددد  بددد  العمدددر لع تنددد  عاسدددتراعيايا  المتاجهدددة لددددو الرا ددددي  المعدددا 

مدا  دع  لعرالحد  أعمدارقة  (95)عدداقا  3  مدج(343)عدداقا  2  مدج(155)عدداقا  1مدجمامتعا  
مكارندة متاجهدة عدا  المسدنا  يعتمددظ علد  اسدتراعياية العاما ل لف  النتا ج ع  أظ الس (99 – 65)
اجهدة ال  تر ب  أ ناد المراح  المثكرت م  الت يد  لفكدداظ الثصدر لأيغدا أظ اسدتراعيايا  المت    م  ه 

 السدددلت ية  اندددد  أكبددددر اسددددتلداما لحدا ددددة عتثعهدددا اسددددتراعيايا  المتاجهددددة النفسددددية لاإلسددددتراعيايا  ذا 
 األقعاا امجتما ية.

( الدد  ال لددو عدد  أقددة الغددبتو النفسددية األسددرية التدد  يعانعهددا 2003) اقددر قدددب  اراسددة لبدداد ل 
ال فدد  ال سيدد  لع  ددة قدد   الغددبتو قالسددلت  التددتابك  اإلياددا   / السددلف  لعتلددل  النتددا ج الدد  أظ 

 ث.غبتو م  ال  تر لأظ ال  تر أعل  ب  السلت  التتابك  اإلياا   م  اإلناعرتةى للاإلناث أكبر 
عد   Ervingالد  التحكدأ مد  ن ريدة ايدربنج اراسدة قددب   Resendes, (2005)  ريسندأجر  ل 
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ععندة أنهددة تدحايا مد  لد ن التعامد  مدال مصداار منتعددة الالتلدمة لددو المعدا ع  قصدريا بكدد أ هدر  
عامدة الندام ل داظ التر عد  علدد  ل    مد د العمد ل   المدت فع ل   المدرسدع ل   متمبلدة بد   مد د الفصدتن

بدد تدتد  مدان  طدرة ستراعيايا  المتاجهة مال علك المصاار لاالثا ما يتة التتابأ مال علك اإلعا ا  ا
 ذلو  –الماددددددددددددددددربع   –التسددددددددددددددددلية ال اعيددددددددددددددددة  –ل سددددددددددددددددتااقا  عتغددددددددددددددددم  امنعدددددددددددددددد ان أل لسددددددددددددددددا   

 
مدة التكف  الد اع . لقد   التسدا   البمانيدة لمكال  –اإلياا ية  –المتحد ع   –التمرا لالعصياظ  –األنل ة 

 اإلحسام  تلمة    الثصر لعنالر ترلرية للتبععر الللص  لامجتماع .
 المكفوفين: دراسات تناولت التعايش مع ضغوط الحياة بالتركيز علي المساندة االجتماعية لدي -ب

اارا  الدعة امجتماع  لالتنمية الت يسيدة للمكفدتبع  بد   Chang, (1998)بحص  اراسة علانج 
 مد د ل األسدرت جان  أبراا معربة مدو عا ر المكفتبع  قالمساندت امجتما ية م   يغاى لامرحلة المراقكة 

األ ددددراظ علدددد  ع ددددتر المهنددددة المسددددتكفلية لأجريدددد  علدددد  ععنددددة مدددد  ل األ ددددارج ل  مدددد د الدراسددددة ل العمدددد  
طد ج لعتلدل  النتدا ج  4طالثدا    8طالثا لطالثة م  ط ج الاامعدة  تا دال  (12)المكفتبع  عدقة 

مد د   ل  مد د العمد  ل ظ قنا  ع  ة االة  ع  المساندت امجتما ية م  األسرت لاأل راظ لالمدرسدة ال  أ
أظ ا لالد  أيغدتهة مهنيداى الدراسة لارجة احساسهة قعيمتهة ال اعية لاحترامهة لد اعهة ممدا يسدهة بد  عنمعد

 مكفتبع .أكفر األ ر ب  متاجهة الغبتو الحياعية لدو ال ا اظ لهالمساندت امجتما ية 
بدد  اراسددت  بحدد  المندداقج التكلعديددة إلعدداات عاقعدد   Cameron, (2000)ل ددد عنددالن  ددامعرلظ 

عكفد  ل  الحر دةل ر األمتر المن لية عج عل  المهارا  المتعلكة قالتتال  مال ا)لري  لعد ال سي   ة التدر  
ر الملددالا ييمددا ا)لددري  لحعددح أظ بكددداظ الثصددر يعتفددر مدد  أكبدد  عكدددية قعدده المسدداندا  النفسددية مدد

يتعلددأ قفكددداظ امسددتك لية لعددد  الحصددتن علدد  المعلتمددا  عدد  طريددأ اإلقصددار لمددا يتثعدد  مدد  عكععددد 
  الحر ددة االثددا مددا ينددتج عندد  المعانددات المسددتمرت مدد  أعددران نفسددية  ددديدت لعددة التيددار بعاليددة التدددل 

مدد   طالثددا متلرجددا (13) تامهددا  ايددة  تاسدد ة الفددرامج التليفتنيددة لأجريدد  الدراسددة علدد  ععنددةعلتكدددية الر 
تدرت ب( مكالمدا  عليفتنيدة مسداندت عفدر 10مراك  اعاات عاقع  المكفدتبع  ل دد علكد  المامتعدة التاريفيدة )

ية األعدددران قالمحاا دددة لعكعدددية عدددأسدددفتعا لالددد  النتدددا ج علددد  اظ ارجدددا  مكدددايي  عك(20) منيدددة عمتدددد 
نسددثة لفع ددة التفاعليددة  اندد  أ دد  قلددك  ذو املددة قالمهددارا  ال سيدد  قالنسددثة للمدد اج امكت ددا   لإارا  ا

 للمامتعة الغاق ة لقية السي رت العامة  ان  ذا  املة أعل  ب  أبراا المامتعة التاريفية.
اسدتلدا  التحلدع   ال يسيدة لمعربدة  Brennan, et al., (2001)ظ ل ينداظ ل لدر ر لبحص  اراسدة  

إلعا ددددة الثصددددرية لأجريدددد  الدراسددددة علدددد  ععنددددة مدددد  ع ددددترا  الللصددددية لاسددددتراعيايا  التعددددايا مددددال ا
عدددا  ل لدددف  النتدددا ج عددد  أظ التعدددايا مدددال بكدددداظ  (100 – 65مدددا  دددع  )المكفدددتبع  عرالحددد  أعمدددارقة 

رنددة قفكددداظ اكمالثصدر يتغددم  الصددعتبة بدد  عددتا ظ معددايعر ال سيد  ييمددا يتعلددأ قددالنتاح  امسددتك لية قال
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تددا ج أيغددا علدد  أقميددة  ددثكة الع  ددا  امجتما يددة اعددر الت ددا و الندداعج عدد  أمددران العددع  لالدد  الن
 .الرسمية لالمساندت امجتما ية ب  ععايا ال سي  مال الغبتو الحياعية

الدد  بحدد  عددا عر التبععددرا  النفسددية بدد  أ ندداد اعدداات عاقعدد   Ueda (2004)دب  اراسددة ألاا قددل 
  بددأ ددهر  سدتةعد  قفتددرت  منيدة  دددرقا اإللداقة قاإلعا ددا  الثصدرية  فدد  لبعدد اعدداات التاق داألبدراا حددديب

تظ الدد مكارنة املت ا بد الدرجا   دع  األبدراا الد ي  يحتداجالدراسة األلل  لب  الدراسة البانية عم  
قاإلتددابة الدد  التدددري  علدد  اعدداات التاقعدد  ل لددف  النتددا ج عدد  أظ عدد ج نفسدد  لالدد ي  م يحتدداجتظ  

نكدد  المتتددت ية ل ارجدداعهة أعلدد  علدد  معيددام امكت دداج  األبددراا الدد ي  يحتدداجتظ الدد  العدد ج النفسدد 
ل د عدة عكددية ار داا سدلت   لاعدة نفسد  مسداند  –قالمكارنة قاألبراا ال ي  م يحتاجتظ ال  ع ج نفس  

ر منددداقج العددد ج النفسددد  التددد  عسدددر  قكفدددتن اإلعا دددة ينتدددا ج الددد  أنندددا نحتددداج الددد  أظ ع دددت اللعتلدددل  
 ال سي .النفس  لدو  التتابألعحس  م  

اراسدة للدسية قددب  الد   Horowitz & Reinhardt (2005)لرينهدار  لليت   عنمدا  دد  قدتر 
 معربة عا عر لدما  محدات إلعاات التاقع  الثصرو علد  مسدتتيا  الصدحة النفسدية لالكددرا  الت يسيدة

ج علد  ر دالت دل  ع  الرا دي  ذلو اإلعا ة الثصرية لعتمب  قد   اللددما  بد   يدااا  الكصدتر الثصدرو 
مهددا اسددتلدا  األالا  الت يسيددة لأجريدد  علدد  ععنددة  تال اسددتلدا  المعنيددا  الثصددرية ل اإلر دداا ل المهددارا  

دا  لعكدددية  ددرامج ار ددااية لاسددتل  ل ددد  لددف  النتددا ج عدد  أظ عكدددية اللدددما  اإلكلعنيكيددة  اى  سيفدد (95)
التعددرن للغددبتو الحياعيددة سددهة بدد  علسدديه مسددتتيا  امكت دداج الناعاددة عدد  أا  الثصددرية  ددد نددالمعع

لالدد  النتددا ج أيغددا أظ الحاجددة ماسددة الدد  لدددما  اعدداات التاقعدد  ل دد  مدد  الت ددا و النفسددية لالاسددمية 
 لمكفتبع .لدى األ لاا ا

اراسدة قددب  الد  قحدح الفدرلة بد   Cimarolli, & Wang (2006)اندج ل ل مارلل د سديأجدر  ل 
ة عدداطلع  مد  ذلو اإلعا ددة الثصددرية لأجريد  علدد  ععنددالمسداندت امجتما يددة لدددو الرا ددي  العدداملع  لال

العدداملع  مدد  ذلو اإلعا ددة الثصدددرية ( مت فددا لاعددر مت ددو لأسددفر  النتددا ج أظ الرا دددي  97 تامهددا )
لددك  مرعفددال قأكبددر اياا يددة بدد  المسدداندت امجتما يددة  للددديهة أعددران  لددأ أ دد   لرتدداقة عدد  الحيددات 

 .عا ة الثصرية قالرا دي  العاطلع  م  ذلو اإل مكارنة
  عنا لد  لفدرا   قداد المدراقكبكدد  ,.Desteiguer, et al (2008)سدتيار ل لدرلظ لأمدا اراسدة اي

ذلو العا  الثصرو لال ي  لديهة مهارت ب  قد ا المادان لمد  المتتدتعا  أيغدا ععدتج لمسدالئ الر 
لدري  النصدا ح لآلسدداد ا بد  أمد  الحاجدة العهدا ل د لكق دة التالدي   لأنتا  المساندت امجتما يدة الد ي  

 ال ي  يلتر تظ قاالار ب  محي  التعام  مال المكفتبع .
 نيت لدي المكفوفتوكيد الذاتناولت التعايش مع ضغوط الحياة وعالقتها بدراسات  -جـ

(  دراسددة قددب  الد  ال لدو عدد  أ در اسدتلدا  امسدتااقا  التت عديددة 1990) نادة الددي  دا  أحمدد 
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ل  علدد  مدددو التحسدد  الدد و ي ددرأ علدد  السددلت  التت عدددو لعاكعددد الدد ا  لدددو لأسددلتج العدد ج امنفعددا
طالثددا مدد   (12)لطالثددة  تا ددال  اى طالثدد (24)المكفددتبع  مدد  طدد ج الاامعددة لأجريدد  علدد  ععنددة  تامهددا 

بعاليددة  دد  مدد  أسددلتج امسددتااقا  التت عديددة   طالثددة مدد  اإلندداث لأسددفر  النتددا ج عدد (12)الدد  تر  
 عك ن  امنفعال  ب  عحسع  عاكعد ال ا  لدو ط ج الاامعة م  المكفتبع .أسلتج الع ج الل 

اراسددة قعنددتاظا اسدتلدا  مامتعددة ار دداا  صدعر المدددو مددال  Johnson (1991)جتنسددتظ أجدرى ل 
ية مدددو بعاليددة  رنددامج ار ددااو للتدددري  علدد  عحسددع  اارا  عددالمددراقكع  المعددا ع  قصددريا قدددب  الدد  عك

 تند  ععنمية التت عدية لالصددا ة لالع  دا  األسدرية لعنميدة مهدارا  امسدتك ن ل ال ا  لدو المكفتبع  ل 
سدددنة لعدددة  (28 – 12) دددع  مدددا مراقكدددا مددد  المكفدددتبع  منددد  المدددع ا عتدددرالح أعمدددارقة  (14)ععندددة مددد  ال

عكسدديمهة الددد  مامددتعتع  عاريفيدددة لتدداق ة لأسدددفر  النتدددا ج عدد  عحسددد  لاتددح بددد  اارا  المكفدددتبع  
لارعفددا  مسددتتو عت عددد الدد ا  ممددا سدداعد بدد  متاجهددة تددبتو الحيددات   العمددد قدداعهة نحددت اعاال لدد اعهة 

سدداندت لعنميددة المهددارا  المعيلددية امسددتك لية  مددا سدداعد  الصدددا ة لالع  ددا  العا ليددة المتمبلددة بدد  الم
ا  الالسدددعها لدددو أبددراا المامتعددة التاريفيددة لدد ن حددمتاجهددة الحيددات لالتلسيدد  مدد  علددد امجتما يددة 
 اإلر ااية.

المسددداندت التت عدددد لامكت ددداج ل عددد  اراسدددة  ,.Hersen, et al (1995)  ل لدددرلظ ع دددد  قعرسددد
ة ( مد  المكفدتبع  عتدرالح أعمدارق100للمكفتبع   ثار الس  ل دد أجريد  علد  ععندة  تامهدا )امجتما ية 

  اى ت لجدددم (%26)   ى أرامددد (%50)رجددد  مدددنهة  (27)سدددعدت   (73) تا دددال  اى عامددد (92 – 55)مدددا  دددع  
ع  ددة عكسددية  ددع  عدد  لجددتا نتددا ج اللددة يت لجددتا ل لددف   (%6)منفصددلع    (%3)  اى م لكدد (15%)

جددد م يت لأندد  المسدداندت امجتما يددة   أيغددا لجددتا ع  ددة متجثددة  ددع  التت عديددة ل ل امكت دداج لالتت عديددة 
 عا عر لنت  الان  أل الس  ب  ق   المتبعرا .

المكت فدع  بد  اراسدت  الد  عددري   ثدار السد  مد  المكفدتبع   Donohue, (1995)لقدا النتقت 
علددد  مامتعدددة مددد  المهدددارا  امجتما يدددة ل يددداات مسدددتتو التت عديدددة لدددديهة لأسدددفر  النتدددا ج عددد  اعددداات 

 امكت دداج يدداات بدد  مسددتتو التت عديددة التدد  مكنددتهة مدد  متاجهددة ل عنلددي  المهددارا  امجتما يددة الفع يددة 
 دراسدة  Howze & Simmons, (1999)  قدال  لسديمتنأجدرى بد  حدع  ؛ ةكتكعدية للعمليدة الع جيد

اإلعا دا  ذلى متتتعهاا أ ر استلدا  التددري  التت عددو لتحسدع  سدلت  المكا لدة الللصدية للمدراقكع  
  لتدددري  التت عديددة بدد  عحسددع  لمدد  مهددارا  سددلت ية لف يددة تددعالدد  عكعددية بعاليددة بنعنقدددب  الثصددرية ل 

مدد   اى مراقكدد (16)قالنسددثة للمكددا    الللصددية للعمدد  لأجريدد  علدد  ععنددة  تامهددا ع  اعددر لف يددة تددلأ ن
ة ذلو اإلعا ا  الثصرية ل لف  النتا ج عد  أظ التددري  علد  السدلت  التت عددو مدال التعليمدا  لالتب يد

أسفر ع  عحس  ب  مهارا  السلت  التت عددو لدديهة لعحسد  السدلت  التت عددو أاو  ددلر  الد  راجعة ال
 األااد أ ناد المكا    الللصية ل ياات عت عد ال ا  لديهة. عحسع 
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اراسدددة متتددتعهاا عدددا عر التدددري  التت عددددو علدد  عنميدددة المهدددارا   Kim, (2003) دددية أجددرى ل 
طالثددا عددة التيددارقة علددتا يا  26ريدد  علدد  ععنددة  تامهددا ريا أج  قصددع  المعددا عامجتما يددة لدددو المددراقك

ر لعدة عكسديمهة الد  مامدتعتع  عاريفيدة لتداق ة ل لدف  النتدا ج عد  البان  علدل   الالساق ع م  الصف
ارعفا  مستتو التت عدية لدو أبراا المامتعة التاريفية مما أاو ال  عحسدع  المهدارا  امجتما يدة التد  

 عساعدقة عل  متاجهة تبتو الحيات.
  البحثثالثا: دراسات تناولت المقارنة بين المكفوفين والمبصرين في متغيرات 

 الد  معربدة الع  دة  دع  اسدتااقا  المتاجهدة لالتصددو Emmons, (1996)ايمدتن  سع  اراسدة 
حددت ديهة لأيغا الد ي  لد 20/200  20/70 ع  ما لمكفتبع  ال ي  عفلأل حدت اقصارقة ب  المدو ا لدى

  ل  لك األبدراا الملدار ع  بد   درامج اعداات التاقعد  لمامتعدة مد  المثصدري 20/200اقصار أ   م  
( ل لدف  نتدا ج الدراسدة 95 – 24( بدرااى عرالحد  أعمدارقة مدا  دع  )64 د أجري  عل  ععنة  تامهدا )ل 

تا ع  أظ    أبدراا الععندة يسدتلدمتظ اسدتااقا  متلدا هة للمتاجهدة لالتصددو قاسدتبناد قددمد الد ي  أعمد
ار مصداار جديددت ظ ا ت دت الفرنامج بكد لجد أنهدة ينبمسدتظ سدلت يا بد  نلداطا  مدسسدية برايدة ليحدالل
أظ ذلو اإلعا ددددة الثصددددرية ل لي ددددثا  قصددددترت أعلدددد  مدددد  الععنددددة التدددد  التحكدددد   فرنددددامج اعدددداات التاقعدددد  

قلدك  م يلتلدو  بعدرا عد  ن درا هة مد  المثصدري  بد  المتا دو  استلدمتا اسدتراعيايا  متاجهدة لعصدد  
 المبعرت للغبتو قبه الن ر ع  ارجة بكد الثصر.

( اراسددددة عنتانهدددداا اراسددددة مكارنددددة لمسددددتتو التت عديددددة لدددددو المكفددددتبع  1996رتددددا ال ددددراو )لأجددددرى 
مدد  المكفددتبع  لالمثصددري  الدد  تر لاإلندداث عتددرالح  (120)لالمثصددري  ل ددد أجريدد  علدد  ععنددة  تامهددا 

عد  لجدتا  عامدا عدة عكسديمهة الد  أربدال مامتعدا  لأسدفر  النتدا ج (18 – 4مدا  دع  )متتسد  أعمدارقة 
اناث( ب  الدرجدة  –متتس ا  ارجا  مامتعة المكفتبع  لالمثصري  )ذ تر برلة االة احصا يا  ع  

ارجدا  مامدتعت   ا ا برلة االة احصا يا  ع  متتس ت لجل ال لية للتت عدية لصالح المكفتبع  ل  لك 
مثصدري ( بد  الدرجدة ال ليدة للتت عديدة لصدالح الد  تر لأيغدا يتجدد عفاعد   –ال  تر لاإلناث )مكفتبع  

ارجدددا  التت عديدددة لصدددالح  ا  دددع  متبعدددرو اإلعا دددة لالادددن  بددد  التدددا عر علددد  متتسددد  اان احصدددا يا
 مامتعة المكفتبع  ال  تر.

المهدارا  امجتما يدة عكعدية الد   Verdugo & Caballo (1996) لتلقدب  اراسة بعرايات ل ا 
علد   درسدع  لأجريد للمكفتبع  ب  المرحلتع  ام تدا ية لالبانتية مد  لد ن م ح دة ألليداد األمدتر لالم

( سددنة لأسددفر  15 – 6علمعدد ا مدد  المكفددتبع  لالمثصددري  عتددرالح أعمددارقة مددا  ددع  ) (29)ععنددة  تامهددا 
ة المهددارا  المدرسدديل  يددةالتت عدل النتددا ج عدد  أندد  عتجددد بددرلة االددة احصددا ية بدد  المهددارا  امجتما يددة 

 عر ع  الملاعر لصالح المثصري .فالتعل مهارا  اللعثة ل التعالظ ل 
الدد  معربددة  ددثكة الع  ددا  الللصددية لالمسدداندت امجتما يددة  Kef (1997)لقددب  اراسددة  يدد  
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( مد  المكفددتبع  316مد  لد ن مكدا     لصدية لجهدداى لتجد  قاسدتلدا  ال مفعدتعر لدددو ععندة  تامهدا )
سددنة لأسددفر  النتددا ج عدد  لجددتا بددرلة االددة احصددا يا  (23 – 14)لالمثصددري  عتددرالح أعمددارقة مددا  ددع  

ع  المكفتبع  لالمثصدري  بد   دثكة الع  دا  الللصدية لصدالح المثصدري . ل د لك لجدتا بدرلة االدة  
احصددا يا  دددع  ععندددة مدد   ثدددار المثصدددري  لععندددة مدد   ثدددار المكفدددتبع  بدد   دددثكة الع  دددا  الللصدددية 
لصالح  ثار المثصري  لال  النتدا ج أيغدا علد  لجدتا بدرلة االدة احصدا يا  دع  المثصدرا  لال سيفدا  

أكبدر مد  حعدح العددا  بدد حدع  أظ المثصدرا  أعتفدرظ ال سيفدا  لدديه  ألدد اد ببد  ع دتي  األلدد اد 
األلدد اد مصدداار مهمددة للمسدداندت امجتما يدة ل هددر أظ جميددال أبددراا الععندة سددتاد  ددانتا مدد  المددراقكع  

 .للمساندت امجتما ية ي المكفتبع  أ  المثصري   د أكدلا عل  أظ األ تي  قما أقة مصدر 
 دددع  ال فددد  الفدددرلة  دددع  مدددا قددددب  اليددد  التعدددرا علددد    ( اراسدددة مددد2001ل دددد  حسدددا  مصدددثاح )

طفد  مكسدمع  الد   (120)ال سي  لال ف  العدااو علد  ارجدة عاكعدد الد ا  لأجريد  علد  ععندة  تامهدا 
( طفد  مد  30طف   سيفدا مدنهة ) (60)م  اإلناث   (30)( م  ال  تر ل30طف  عاايا منهة ) (60)

لجدتا عد  لدراسدة عاما لأسفر  نتا ج ا (14 – 11ما  ع  )م  اإلناث لعترالح أعمارقة  (30) تر  ال 
 دع  ال فدد  ال سيد  لال فدد  العدااو علد  ارجددة عاكعدد الدد ا  لصدالح ال فدد   ةبدرلة ذا  املدة احصددا ي

 العااو.
اسدددتراعيايا  التعدددايا مدددال  ددد  الثصدددر لاإلعا دددا   Calvo, (2003) لبحصددد  اراسدددة  دددالفت

الثصدددرية لالتعدددرا علددد  امسدددتراعيايا  األكبدددر اسدددتلداما لارجدددة  فدددادت الع  دددا  امجتما يدددة ل ددد لك 
لد  التنفد قالملك   امجتما ية الت  يسففها  د  الثصدر لددو المدراقكع  المكفدتبع  لأجريد  الدراسدة ع

اث عتدددرالح مددد  اإلنددد 6مددد  الددد  تر   26مراقكدددا مددد  المكفدددتبع  لالمثصدددري   تا دددال  (32)ععندددة  تامهدددا 
أعمددالهة عدد   سدنة لالدد  النتددا ج علد  أظ المثصددري  لالمكفددتبع  يناد لظ  (18 – 14مددا  ددع  )أعمدارقة 

طريدددأ اسدددتلدا  اسدددتراعيايا  متاجهدددة مما لدددة ليسدددتععنتظ قدددالتاعهة  تلدددفهة مصددداار للبكدددة أل حعنمدددا 
و ا قالنسددثة للمتا ددقنددا  نسدثة مدد  المكفددتبع  عحددتف  قملدك عها لنفسددها أمددأظ يحتداجتظ الدد  المسدداعدت ل 

أيغدا أظ المكفدتبع  ل  –امجتما ية بدنظ المكفدتبع   دانتا أكبدر اجتما يدة بد  سدلت ياعهة مد  المثصدري  
كلددفتا عدد  نسددثة أعلدد  مدد  التعفعددر الدد اع  عدد  الددنف  أكبددر مدد  المثصددري  ل ددانتا أكبددر عاكعديددة مدد  

اتمدال  يدة لإمكانيدة المنابسدة بد  المالمثصري   ما قية ذ تر المكفتبع  أنفسهة  تاس ة  ددراعهة امجتما
مددا للجدد أنهددة يسددتلدمتظ اسددتراعيايا  معرييدة لم يفدد لتظ جهددتاا سددلت ية إلنادا  معتكددداعهة المعرييددة  

 أظ الحصتن عل  عكدير ذا  مرعفال يمك  الفرا م   ياات  درع  اللالة عل  الت ي .
أ ددر الع  دددا  التثااليدددة  دراسددة قددددب  الددد  ال لددو عددد   Matsunaka (2003) ا ددا  ماعسدددتناك

ل دثكة المسدداندت امجتما يددة علدد  الصددحة النفسددية بد  متاجهددة الغددبتو العتميددة لدددو األبددراا المعددا ع  
لعتلددل  النتددا ج الدد  أظ   مثصددرا (64)ل  اى  سيفدد (44)قصددريا ل ددد أجريدد  الدراسددة علدد  ععنددة  تامهددا 



 

 
(444) 

 التعايش مع ضغوط الحياة وعالقته بتوكيد الذات لدى طالب جامعيين

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –لمجلة المصرية للدراسات النفسية ا

أ   م  قدمد المكفتبع  ال ي  م يمل دتظ المكفتبع  ال ي  لديهة ع  ا   انتا يتاجهتظ تبتطا يتمية 
ع  ا  عثاالية. ألتح  النتا ج أيغا أظ األبراا المثصري  الد ي   دانتا يمتل دتظ  دثكة ع  دا   فعدرت 
كدددانتا يتمتعدددتظ قمسدددتتو أعلددد  مددد  الصدددحة النفسدددية عددد  قددددمد الددد ي  يفتكدددرلظ الددد   دددثكة الع  دددا  

يهة  دددداظ أعلدددد  مدددد  مسددددتتو الصددددحة النفسددددية لدددددو امجتما يددددة  مددددا أظ مسددددتتو الصددددحة النفسددددية لددددد
   م  ل ن الع  ا  التثاالية.عالمكفتب

( ب  اراستها عحديد مصاار الغبتو الت  عمر  ها ال سيفدا  لأسدالع  2004لعنالل  نفع    ريا )
متاجهتهددا لمسددتتو ال مددتح لع  تدد  قغددبتو أحددداث الحيددات لددديه  لأجريدد  الدراسددة علدد  ععنددة  تامهددا 

ال سيفدددا  لالمثصدددرا  ل لدددف  النتدددا ج عددد  لجدددتا بدددرلة ذا  املدددة احصدددا ية  دددع  ال سيفدددا   مددد  62
التللد  عد  التت عدا  لعدد  الكددرت قاإلتابة الدد لالمثصرا  ب  الغبتو المدرسية لصالح المثصرا   

   اند  الفدرلة لصدالح ال سيفداللتدي   بكدد عل  عحكعأ األقداا لصالح المثصرا  أما قالنسثة للتحتن 
لصددالح ال سيفدددا   اندد  الفددرلة أظ لالدد  النتددا ج أيغددا أظ للغدددبتو األسددرية لالتللدد  عدد  التت عدددا  

 قاإلتابة لتجتا برلة االة  ع  ال سيفا  لالمثصرا  ب  أسالع  متاجهة الغبتو لصالح المثصرا .
 تعليق على الدراسات السابقة:

مكفددتبع  قصددرياى لالمثصددري  بددد يتغددح مدد  لدد ن العددرن السددا أ للدراسددا  التددد أجريدد  علددد ال
 التعايا مال تبتو الحيات لعت عد ال ا  يتغح ما يلدا

كلددف  اراسددا   لعلددة عدد  لجددتا ع  ددة متجثددة  ددع  التعددايا مددال تددبتو الحيددات لعت عددد الدد ا   -1
 Johnson(  جتنسددتظ 1990لدددو المكفددتبع   مددا بددد اراسددة  دد  مدد ا أحمددد ناددة الدددي  )

  Donohue, (1995)  النتقددت Hersen, et al., (1995)  قعرسدع  ل لدرلظ (1991)
 ,Kim ددية  Howze & Simmons, (1999)(  قددال  لسدديمتن  1997أحمددد بتحددد )

(2003) 

كلف  قعه الدراسا  ع  لجتا ع  ة متجثة  ع  التعدايا مدال تدبتو الحيدات لعت عدد الد ا   -2
   لدددا ر حادددا و Hudson, (1983)لددددو المثصدددري   مدددا بدددد اراسدددة  ددد  مددد ا قعدسدددتظ 

  Alonso, & Del Barrio, (1996)(  ألتنست لاي  قاريت 1993(  للو مثار  )1992)
(  مندددا ذاقددان 1999  سددمعرت علددد )Schroll & Francis (1996)سددكرلن لبرانسددي  
 (.2007  محمتا حس  )Landazaball, Garaigordobil (2001)لجار ياترالبع & 

التعددايا مدددال تددبتو الحيددات  ددع  المكفدددتبع   لقنددا  اراسددا   لعلددة اقتمدد   دراسدددة الفددرلة بددد -3
  Kef (1997)   يدد  Emmons, (1996)لالمثصددري   مددا بددد اراسددة  دد  مدد ا ايمددتن  

 (.2004  نفع    ريا )Matsunaka, (2003)  ماعستناكا Calvo, (2003)كالفت 

جد  كلف  قعه الدراسا  عد  أظ المكفدتبع  يلادالظ الدد أسدالع  اعداات التتابدأ اإليادا د لالتت  -4
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نحت الملكلة لالتر عد  علدد حلهدا لبد ن م يدد مد  الاهدد بدد األنلد ة لالتددري  لإعداات التاقعد  
مدد  أجدد  التتابددأ لالتعددايا مددال تددبتو الحيددات لإاارعهددا قلددك  جعددد  مددا بددد اراسددة  دد  مدد ا 

 Dolores  اللدتر  Upton (1989)  أ تدتظ Taylor & Upton (1988)عدايلتر لأ تدتظ 

 Lindo, & Nordholm(  لعندددل لنتراقددتلة 1999مكصددتا )  أمدداند عفددد ال(1997)

 .Resendes, (2005)  ريسند   (1999)

لأيغدداى قنددا  مدد  الدراسددا  مددا  لددف  عدد  أظ المكفددتبع  يلاددالظ الددد التر عدد  قامعتمدداا علددد  -5
المسددداندت امجتما يدددة مددد   فددد  األسدددرت لاأللدددد اد لاأل دددراظ لربكددداد الدراسدددة لالعا لدددة الممتددددت 

  العا ليدة الكتيدة  اسدلتج يدتة عد  طريكدة التعدايا مدال تدبتو الحيدات  مدا أعغدح مد  لالع  دا
  لعنددل لندترا قدتلة Chang (1998)  علدانج Johnson (1991)اراسدة  د  مد ا جتنسدتظ 

Lindo, & Nordholm, (1999) دامعرلظ   Cameron, (2000) اظ  Eun, (2000)  
  ل  رينداظ  Troster (2001)سدتر   عرل Leyeser, & Heinze (2001)ليسدعر لقداين  

 ,Matsunaka  ماعسدتناكا Calvo, (2003) دالفت Brennan, et al., (2001)ل لدرلظ 

 Horowitz & Reinhardt  قدددترليت  لرينهدددار  Ueda, (2004)  ألاا (2003)

 .Ci  marolli, & Wang (2006)  سيمارللد للانج (2005)

لمثصري  يسدتلدمتظ مهدارا  التعدايا مدال تدبتو ل لف  نتا ج العديد م  الدراسا  ع  أظ ا -6
أسدددلتج المتاجهدددة  -عر عددد  امنتثدددا  –الحيدددات قسدددلت  عدددتابكد مرعفدددال يتغدددم  السدددي رت المن مدددة 

المثا رت لاإل دامية لامعتماا علد أسلتج ح  الملك    ما بد اراسدة  د  مد ا  رلنعنفرجدر 
 Fabes & Eisenberg  ڤدداق  لاي ينفدرج Kronenberger et al., (1997)ل لدرلظ 

 & Mullis  معلعدد  ل دداقماظ Raffety et al,. (1997)  رابعتددد ل لددرلظ (1997)

Chapman (2000) أنلدع  ل لدرلظ  Anshel et al., (2000)( 2001  رجد   دعثاظ  )
   تسدار ل لددرلظ Finn (2003)  بدع  Fullam (2002)  بدتم  Cheng (2001) دعنج 

Kausar, et al (2004)  جاسر ل لرلظJaser et al., (2007) عنما أ ار  نتدا ج اراسدة  .
  لبدددرالظ ل لدددرلظ  Kausar, et al (2004)(    تسدددار ل لدددرلظ 1999نعمدددة محمدددد )

Brown et al., (2008) الدد امعتمداا علدد اإلسدتراعياية الدينيدة بدد حدع  عتلدل  نتدا ج  
  Fullam (2002)(   بدددددددددددددددددتم  2000كددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددد  عتيدددددددددددددددددد ملددددددددددددددددددعاظ )

 
الد أظ التفا ن لالسعاات ال فيعية للحيات لرلح الدعاقدة أيغداى  Steampfli, (2007)تامثفلد س

 م  مهارا  التعايا مال تبتو الحيات لدو المثصري .

قنا  اراسدا  اقتمد  قامعتمداا علدد المسداندت امجتما يدة   ظ األسدرت لاأللدد اد لالمحي دع   -7
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دى المثصدري  لمد  قد   الدراسدا  اراسدة  د  للها الر بعان بد التعايا مال تدبتو الحيدات لد
  Midence& Elander, (1997)  معدددين  لاي ندددير Papotto, (1991)مدد ا قددا تعت 
  علدد عفدد Kostelecky & Lempers (1998)(   تسدتعل   لليمفدر  1998حسع  بايد )

 & ,Howard  قدددالرا لمعددددلو Matsunaka (2003)(  ماعسدددتناكا 2000السددد   )

Medway (2004) ايدتاظ ل لدرلظ  Diwan, et al.,   (2004)( 2005  حسدع  بايدد  )
   درالظ Pina, et al., (2008)   عندا ل لدرلظ Hamdan, et al., (2008)حمدداظ ل لدرلظ 

 .  Brown, et al., (2008)ل لرلظ 

لقنا  اراسا   لعلة اقتمد   دراسدة الفدرلة  دع  الانسدع  بدد التعدايا مدال تدبتو الحيدات لددى  -8
فددتبع  منهددا اراسددا  عتلددل  الددد لجددتا بددرلة لصددالح ذ ددتر المكفددتبع  منهددا اراسددة لبدداد المك

لاراسددا  ألددرو عتلددل  الددد لجددتا بددرلة لصددالح اإلندداث  Calvo (2003) اقددر    ددالفت 
 Brennan(   ريناظ لجاراينان 1999ال سيفا   ما بد اراسة    م ا أماند عفد المكصتا )

& Gardinal (2000). 

راسا  عديدت ع  عد  لجتا بدرلة  دع  الانسدع  بدد التعدايا مدال تدبتو الحيدات كما  لف  ا -9
(  مايسدد  النيددان لقلددا  عفددد ) 1995لدددو المثصددري  أمبددان اراسددة  دد  مدد ا رجدد   ددعثاظ )

(  ظ  2000  عتيددد ملددعاظ )Mullis & Chapman (2000)(  معلعد  ل دداقماظ 1997)
  أمريكهددداظ ل لدددرلظ Jaser et al., (2007)(  جاسددر ل لدددرلظ 2004 يمددة الربددداع  )

Amirkhan, et al., (2007)  ارلسدتظ جراند   Carlson & Grant, (2008)  اسدفرج
  بددد حددع  عتلددل  اراسددا  ألددرو الددد لجددتا بددرلة Asberg et al., (2008)ل لددرلظ 

  Kausar, et al., (2004)لصالح اإلناث المثصرا   ما بد اراسدة  د  مد   تسدارل لرلظ 
 ,.Eschenbeck, et al  اسدكعنثك Perinovic & Mikic, (2007)ميكدك  عرينتييدك ل 

  بهة أكبدر اسدتلداماى مسدتراعياية الفنداد المعربد  لحد  الملدكلة  أمدا اراسدة  ارلسدتظ (2007)
أظ اإلنداث أكبدر اسدتلداماى إلسدتراعياية التر عد  علدد  Carlson & Grant, (2008)لجراند  

(   تسددتعل   لليمفددر  1997سددة  دد  مدد ا عمدداا مليمددر )امنفعددان   عنمددا عتلددل  نتددا ج ارا
(1998) Kostelecty & Lempers( 2008  لحمدداظ ل لدرلظ )Hamdan, et al., علدد

 أظ اإلناث المثصرا  أكبر اعتمااا  علد المساندت امجتما ية م  ال  تر.

   مدا بددد ل لدف  اراسدا   لعلد  أظ قندا  برل داى  دع  المكفددتبع  لالمثصدري  بدد عدت    ا الد ا -10
(  1996  رتدا  دراو )Verdugo & Caballo (1996)اراسدة  د  مد ا بعرايادت ل دا لت 

 .Calvo, (2003)(   الفت2001حسا  مصثاح )

لاقتم  قعه الدراسا   دراسة الفرلة  دع  الانسدع  بدد عت عدد الد ا  لعتلدل  اراسدا  منهدا  -11
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(  1996رتدا ال ددراو ) الدد لجدتا بدرلة لصدالح ذ دتر المكفدتبع  لالمثصدري   مدا بدد اراسدة
  الدد عددد  Herson (1995)( بددد حدع  أ دار  نتددا ج اراسدة قعرسدع  1993عفداا محمدد )

 لجتا برلة  ع  الانسع  بد عت عد ال ا .

لمصرية عنالل  التعايا مدال تدبتو بد الفع ة ا -بد حدلا علة الثاحبة–م عتجد اراسة لاحدت  -12
 ة م  المكفتبع  لالمثصري .الحيات لع  ت   تت عد ال ا  لدو ط ج الاامع

 فروض البحث:

عتجدددد ع  دددة ارعثاطيدددة اياا يدددة االدددة احصدددا ياى  دددع  متتسددد ا  ارجدددا  أسدددالع  التعدددايا مدددال  -1
 تبتو الحيات لعت عد ال ا  لدى ط ج الاامعة م  المكفتبع .

عتجدددد ع  دددة ارعثاطيدددة اياا يدددة االدددة احصدددا ياى  دددع  متتسددد ا  ارجدددا  أسدددالع  التعدددايا مدددال   -2
 الحيات لعت عد ال ا  لدى ط ج الاامعة م  المثصري .تبتو 

 علتلو أسالع  التعايا مال تبتو الحيات الت باى اامى احصا ياى عثعداى ملدت ا  د  مد  حاسدة -3
 الثا ( لالتفاع    عنهة.ط –ثصري (   لالنت  )ط ج م –اإلقصار )مكفتبع  

 –ت ا  د  مد  حاسدة اإلقصدار )مكفدتبع  يلتلو عت عد ال ا  الت باى اامى احصا ياى عثعاى ملد -4
 الثا ( لالتفاع    عنهة.ط –مثصري (   لالنت  )ط ج 

 إجراءات البحث:

 يتنالن ق ا الا د م  الثحح عرتاى للععنة لاألالا  لالمعالاة اإلحصا ية 
 أواًل: عينة البحث

 العينة االستطالعية: -أ
مدد  المكفددتبع  لطالثددة  اى ( طالثدد120تندد  مدد  ) عددة التيددار ععنددة الثحددح امسددت   ية علددتا ياى لع

 -مدد  التلصصددا  الملتلفددة )علددة الددنف الفر ددة الراقعددة قكليددة ا)ااج جامعددة اإلسددكندرية لالمثصددري  ق
لاللبدة العربيدة( عددا  دعفت  اللبدة اإلنالع يدة لالفرنسدية ن دراى ألظ  –ج  امنبرلبتلدت  -امجتما  -الفلسفة

األلن للعددددا  المكفددددتبع   همدددا  لعدددة الت فعددددأ بدددد الفصدددد  الدراسدددد  قددد ي  الكسدددمع  م يكددددف ظ ال ددد ج
التحكدددأ مددد  لددد حية أااعددد  طالثدددة( لذلدددك  هددددا  60طالثدددا ل  60 تا دددال ) 2009 /2008الادددامع  

لاألالا  قدد  )معيددام الثحددح لحسدداج مد ددراعهما السدديكتمترية مدد  حعددح معددام   البثددا  لالصدددة  
 .(معيام عت عد ال ا ل  –  ج الصترت    أ التعايا مال تبتو الحيات الصترت 

 العينة األساسية: -ب
عة التيار ععنة الثحح األساسية علتا ياى م  ط ج الفر ة الراقعة مد  المثصدري  لالمكفدتبع  قكليدة 

ععنة م  مامتعتع  م  ال  ج ا دتمل  المامتعدة األللد  علد  الع تن  ا)ااج جامعة اإلسكندرية  ل 
ر دد  الرعايددة امجتما يددة قملمكفددتبع  قصددريا لعددة التيددارقة مدد  الفر ددة الراقعددة لطالثددة مدد  ا اى ( طالثدد96)
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 –الفلسدفة  –جامعة اإلسكندرية قالتلصصا  الملتلفة )علدة الدنف   –لمكفتبع  قكلية ا)ااج للالبكايية 
  لاللبددة العربيددة( أمددا المامتعددة البانيددة بددتة التيددار ععنددة مما لددة مدد  نفدد –األنبربتلددتج   –امجتمددا  

( طالثددا لطالثددة مدد  المثصددري  لبلبدد  ععنددة 210ال ليددة لمدد  ذا  التلصصددا  السدداقكة حعددح  لبدد  )
لطالثدددة مكفدددتبع  لمثصددددري  مددد   دددع  المكعدددددي  للدراسدددة قال ليدددة للعددددا   اى ( طالثدددد306الثحدددح النها يدددة )

  لعددددة ع فعددددأ أالا  الثحددددح بدددد  الفصدددد  الدراسدددد  البددددان  لبدددد  نفدددد  العددددا  2009 /2008الاددددامع  
 اامع  لذلك لللرلج قالنتا ج النها ية لمنا لتها لالادلن التال  يفع  عت يال أبراا ععنة الثحح.ال

 "الفرقة الرابعة" ( توزيع أفراد العينة1جدول )
 مبصرين مكفوفين الحالة

  نا   نع   نا   نع  الان 
 109 101 50 46 العدا

 210 96 اجمال 
 306 * ال لية

ل لثدددة لطالثدددا  ( 1.6( قددانحراا معيدددارو )22.7ل منددد  لععندددة الثحدددح )ل ددد  ددداظ متتسددد  العمددر ا
 الفر ة الراقعة.

 البحثأداتا ثانيا: 
 اعداا الثاحبة     1معيام التعايا مال تبتو الحيات -1

 امدد  الثاحبددة قنعددداا  ليهدددا الدد  قيددام أسددالع  التعددايا مددال تددبتو الحيددات ل لثددة الاامعددة مدد  
 اا المعيام قعدا م  الل تا  ق االمكفتبع  لالمثصري  ل د مر اعد

الدددد  الععنددددة امسددددت   ية مدددد  المكفددددتبع  لالمثصددددري  لمعربددددة أنددددتا   ع مفتددددتحع  عددددة عتجيدددد  سدددددال -أ
 اماق ع لالسدالن رقة الغبتو الت  يعان  منها طلثة الاامعة م  لجهة 

 ا أنتا  الغبتو أل الملك   الت  عتاجهك؟م -1م
    أل الغبتو؟لملكماذا عفع  عندما عصاابك ا -2م

عددد  تددبتو  ددد  مدد  المكفدددتبع  لعحلعددد  مددا لرا بدددد اسددت    الددرأى تاميددال  ل ددد  امدد  الثاحبدددة 
 لصدية الع  دا  السدع ة مدال ل لدحية ل اراسدية ل ا تصدااية ل لالمثصري  لق   ا)ع ا ملدك   أسدرية 

قددالمكفتبع  لأتدديف  الددعهة ملددك   ناعاددة عدد  اإلعا ددة الثصددرية لالددة  –المسددتكف  المهندد  ل األ ددراظ 
 لق   ا)ع ا

عدد  عدتابر ال تد  لالمد    الم فتعدة ق ريكددة ل ر دتج المتالدد   ل ملدك   بد  الحر دة لامنتكدان 
                                                 

 م  أعداا الثاحبة ا مال تبتو الحياتيلمعيام التعا ( الصترت النها ية1ملحأ ر ة ) 1
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الدددتن الحمدددا  لسدددلت يا  التسددتة ل نلدداطا  ل ددد  الفدددرا  ل التعامددد  مدددال األقدد  لمدددال ا)لدددري   – رايدد  
 العناية المن لية.ل 

  ا)ع اب ان  معها  نتا ج عحلع  است    الرأو ع  طرة التعاياأما 
ألادددا الددد  أسدددرع  لألدددد ا   لمسددداعدع   –أب دددر بددد  أنسددد  حددد  لهدددا  –أحدددالن حلهدددا  –هدددا هألاج

 –أعر هددا لأنددا   –أحدد ظ  ددديداى  –أقكدد   –م أعحدددث عنهددا مددال أحددد  –أقددرج منهددا  –استلددعر أسددرع  
 أنبم  ب  األك .

 مب لنفسية ب  ق ا الماان عة اإلط   عل  عدا م  المكايي  ا -ج
 (1994أعداا ل ف  عفد الثاس  )   معيام عمليا  عحم  الغبتو  -
 (1997معيام استراعيايا  متاجهة تبتو الحيات أعداا مايسة النيان لقلا  عفد ) ) -

 Lenardw. Poon ددتظ نددارا معيددام أسددالع  متاجهددة أحددداث الحيددات العتميددة الغدداا ة عددالي  لع -
 (2003لإعداا عل  عفد الس   )ععري  

 (2005أعداا حس  عفد المع   )   تفياظ متاجهة أحداث الحيات اس -

التددددراث السدددديكتلتج  لاإلطدددد   علدددد  األطددددر الن ريددددة التدددد  عناللدددد  أسددددالع  متاجهددددة مراجعددددة   -جد
 الغبتو لالمتمبلة ب  الدراسا  العربية لاألجنفية ب  ق ا الماان.

 لالة قالمكفتبع .  ج لالصترت  لالة قالمثصري   أ ت تظ المعيام م  لترعع  الصترت ي  -ا 
مفددرات  (80)مت فددا يلددم   (20)اللالددة قالمثصددري  بدد  لددترعها األلليددة مدد    أ الصددترت   ع تندد

التعددايا   التعددايا التانفدد   التعددايا اإلياددا   ععددي  أربعددة أقعدداا للتعددايا مددال تددبتو الحيددات لقدد ا
 التعايا قامعتماا عل  المساندت امجتما ية.  امنفعال 

نها يددة لألددثح  الصددترت ال  متا فددقعدده عددد عددرن المعيددام علدد  السدداات المحكمددع  عددة حدد ا لب
مفدرات قحعدح ينددرج عحد   د  مت دو أربدال اسدتااقا  للتعدايا مدال  (60)مت فا يلم   (15)  أ للصترت 

 ا تبتو الحيات مت عة عل  أربعة أقعاا أساسية
 -21 -17 -13 -9 -5 -1ا)عيددددةا التعددددايا اإلياددددا   ليلددددم  أر ددددا  المفددددراا   البعــــد األول:

25- 29- 33- 37- 41- 45- 49- 53-   57. 
 -22 -18 -14 -10 -6 -2التعدددايا التانفددد  ليلدددم  أر دددا  المفدددراا  ا)عيدددة ا البعـــد الثـــانى:

26- 30- 34- 38- 42- 46- 50- 54- 58. 
 -23 -19 -15 -11 -7 -3التعددايا امنفعددالد ليلددم  أر ددا  المفددراا  ا)عيددةا  البعــد الثالــث:

27- 31- 35- 39- 43- 47- 51- 55- 59. 
 -8 -4التعايا قامعتماا علدد المسداندت امجتما يدة ليلدم  أر دا  المفدراا  ا)عيدةا  البعد الرابع:

12- 16- 20- 24- 28- 32- 36- 40- 44- 48- 52- 56- 60. 



 

 
(450) 

 التعايش مع ضغوط الحياة وعالقته بتوكيد الذات لدى طالب جامعيين

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –لمجلة المصرية للدراسات النفسية ا

أحياندا  – دا)ع  )اا مدا عدتة اإلجاقدة عفدر معيدام    د  متددرج  ا أ"طريكة عكدير الددرجا  للصدترت 
 ارجة. (60)ارجة  لالدرجة الصبرو ق   (180)ناارا( قحعح ع تظ الدرجة الع م  للمعيام  –

 (92)مت فا يلدم   (23)ب  لترعها المفد ية م    ع تنبكد اللالة قالمكفتبع    ج أما الصترت 
  السدداات المحكمددع  عددة مفدرات ععددي  أربعددة أقعداا للتعددايا مددال تددبتو الحيدات لبعددد عددرن المعيددام علد

مفدددرات  (80)مت فددا علددم   (20)لت رارقدددا لألددثح  الصددترت النها يددة عت دددتظ مدد  حدد ا قعدده متا فدد  
قحعددح يندددرج عحدد   دد  مت ددو أربددال اسددتااقا  للتعددايا مددال تددبتو الحيددات مت عددة علدد  أربعددة أقعدداا 

 أساسيةا
 -21 -17 -13 -9 -5 -1التعددددايا اإلياددددا   ليلددددم  أر ددددا  المفددددراا  ا)عيددددةا  البعــــد األول:

25- 29- 33- 37- 41- 45- 49- 53- 57- 61- 65- 69- 73- 77. 
 -22 -18 -14 -10 -6 -2التعدددايا التانفددد  ليلدددم  أر دددا  المفدددراا  ا)عيدددة ا البعـــد الثـــانى:

26- 30- 34- 38- 42- 46- 50- 54- 58- 62- 66- 70- 74- 78. 
 -23 -19 -15 -11 -7 -3لمفددراا  ا)عيددةا التعددايا امنفعددالد ليلددم  أر ددا  ا البعــد الثالــث:

 .79 -75 -71ت -67 -63 -59 -55 -51 -47 -43 -39 -35 -31 -27
 -8 -4التعايا قامعتماا علدد المسداندت امجتما يدة ليلدم  أر دا  المفدراا  ا)عيدةا  البعد الرابع:

12- 16- 20- 24- 28- 32- 36- 40- 44- 48- 52- 56- 60- 64- 68- 72- 76- 
80. 

 "ب"طريقة تقدير الدرجات للصورة 
ندددااراى( قحعدددح ع دددتظ الدرجدددة  –أحياندددا  –عدددتة اإلجاقدددة عفدددر معيدددام    ددد  متددددرج  التدددال  )اا مدددا 

 ارجة. 80ارجة  لالدرجة الصبرو  240الع م  
 المؤشرات السيكومترية للمقياس 

لثحددح  لييمددا يلددد  امدد  الثاحبددة قحسدداج معددام   البثددا  لالصدددة  مد ددرا  سدديكتمترية ألاات ا 
 عرن له   المد را ا

 أوال: حساب الثبات:
 د  مد  الصدترعع  لمعيدام التعدايا مدال تدبتو الحيدات  ثارا  أقعاا  ام  الثاحبة قحساج  ثا    (1)

 (2 ما قت متتح قالادلن ر ة ) Alpha Cronbachكة ألفا  رلنثا  يقاستلدا  طر  (أ  ج)

 تعايش مع ضغوط الحياةمقياس العبارات قيم معامالت ثبات  (2جدول )
 ب بطريقة ألفا كرونباكأ، الصورتين، 

 الصترت  ج  الصترت )أ(
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معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
   البثا 

معام  
 البثا 

1 0.864 2 0.768 3 0.753 4 0.770 1 0.857 2 0.832 3 0.824 4 0.836 

5 0.852 6 0.782 7 0.760 8 0.768 5 0.859 6 0.836 7 0.820 8 0.830 

9 0.860 10 0.782 11 0.771 12 0.767 9 0.861 10 0.841 11 0.830 12 0.827 

13 0.877 14 0.779 15 0.768 16 0.780 13 0.865 14 0.841 15 0.824 16 0.832 

17 0.858 18 0.788 19 0.779 20 0.765 17 0.859 18 0.844 19 0.830 20 0.824 

21 0.856 22 0.783 23 0.771 24 0.768 21 0.861 22 0.838 23 0.828 24 0.833 

25 0.856 26 0.786 27 0.793 28 0.770 25 0.858 26 0.843 27 0.831 28 0.835 

29 0.855 30 0.791 31 0.780 32 0.773 29 0.862 30 0.841 31 0.834 32 0.830 

33 0.860 34 0.791 35 0.781 36 0.766 33 0.866 34 0.847 35 0.828 36 0.832 

37 0.852 38 0.776 39 0.775 40 0.759 37 0.859 38 0.835 39 0.827 40 0.832 

41 0.854 42 0.793 43 0.780 44 0.775 41 0.858 42 0.848 43 0.829 44 0.839 

45 0.871 46 0.774 47 0.777 48 0.759 45 0.863 46 0.836 47 0.822 48 0.831 

49 0.854 50 0.804 51 0.781 52 0.776 49 0.863 50 0.844 51 0.825 52 0.840 

53 0.858 54 0.784 55 0.762 56 0.779 53 0.859 54 0.834 55 0.825 56 0.830 

57 0.850 58 0.779 59 0.761 60 0.761 57 0.859 58 0.838 59 0.820 60 0.830 

        61 0.874 62 0.850 63 0.826 64 0.828 

        65 0.871 66 0.839 67 0.825 68 0.830 

        69 0.865 70 0.846 71 0.826 72 0.830 

        73 0.874 74 0.852 75 0.836 76 0.836 

        77 0.864 78 0.848 79 0.827 80 0.836 

( أظ معددام   ألفددا ل دد  مفددرات مدد  مفددراا  معيددام 2يتغددح مدد  لدد ن اسددتعران نتددا ج جدددلن )
 لثعددد الفرعدد  الدد و عنتمدد  ل  مدد  معامدد  ألفددا ال لدد  أ دد  ج    أ التعددايا مددال تددبتو الحيددات للصددترعع  

يددد ر سددلثا علدد  مفددرات أو أظ جميددال المفددراا   ا تددة ممددا يعندد  أظ حدد ا أو ( 3)جدددلن اليدد  المفددرات 
 المعيام.

قاسدتلدا  طر دة ألفدا   ج    أ لصدترعع  لمعيام التعدايا مدال تدبتو الحيدات أقعاا حساج  ثا  عة   (2)
رماظ  دددرالظ مدددال حسددداج معامددد  البثدددا  المعيدددارو  مدددا قدددت لسدددفع Alpha Cronbachكرلنثدددا  

 (3) ر ةمتتح قالادلن 

 مقياس التعايش مع ضغوط الحياة الصورتين أ، ب.أبعاد قيم معامالت ثبات  (3جدول )
 الثبات المعياري  معاملوسبيرمان براون، مع بطريقة الفا لكرونباك 

 اسة الث عد الث عد
 الصترت )ج( الصترت )ا(

 البثا 
 المعيارو 

 سفعرماظ
  رالظ 

  رلنثاخ الفا
البثا  
 المعيارو 

 سفعرماظ
  رالظ 

 الفا
 كرلنثاخ

 0.880 0.852 0.869 0.867 0.891 0.871 التعايا اإلياا   األلن
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 0.846 0.830 0.848 0.804 0.777 0.800 التعايا التانف  الباند

 0.834 0.851 0.836 0.785 0.830 0.787 التعايا امنفعال  البالح

 0.839 0.834 0.843 0.781 0.798 0.788 امعتماا علد المساندت امجتما ية الراقال

 0.879 0.894 معام  البثا   ك  

قدية قدد ( أظ قية معام   البثا  ألقعداا معيدام التعدايا مدال تدبتو الحيدات 3يتغح م  جدلن )
  كد   أ امد   ثدا  المعيدام الصدترت ل دد  لدأل معلأنها أكفر مد  معدام    ثدا  مفرااعهدا   ثا  مرعفعة 

 (.0.879)  ج لصترت لا( 0.894ق ريكة ألفا  رلنثا  )
 االتساق الداخلي:( 3)

   ام  الثاحبة قحسداج معامد  امرعثداو  دع  ارجدة  د  مفدرات لالدرجدة ال ليدة للثعدد الد و عنتمد  اليد
 كما قت متتح قالادلن التال ا

 ة كل مفردة ودرجةقيم معامالت االرتباط بين درج (4جدول )
 (120الُبعد الذى تنتمي إليه فى الصورتين )أ، ب( )ن=

 الصترت )ج( الصترت )أ(

 التعايا امنفعال  التعايا التانف  التعايا اإلياا  
امعتماا علد 

 المساندت امجتما ية
التعايا 
 اإلياا  

التعايا 
 التانف 

التعايا 
 امنفعال 

امعتماا علد 
المساندت 
 ةامجتما ي

معام    
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

 امرعثاو
1 0.447 2 0.720 3 0.722 4 0.484 1 0.706 2 0.722 3 0.542 4 0.389 

5 0.701 6 0.538 7 0.634 8 0.535 5 0.647 6 0.634 7 0.618 8 0.554 

9 0.579 10 0.535 11 0.528 12 0.517 9 0.584 10 0.534 11 0.441 12 0.599 

13 0.322 14 0.566 15 0.558 16 0.395 13 0.496 14 0.532 15 0.555 16 0.495 

17 0.596 18 0.479 19 0.435 20 0.534 17 0.632 18 0.477 19 0.437 20 0.670 

21 0.644 22 0.529 23 0.526 24 0.508 21 0.579 22 0.591 23 0.476 24 0.480 

25 0.634 26 0.496 27 0.281 28 0.493 25 0.658 26 0.489 27 0.411 28 0.420 

 

 الصترت )ج( الصترت )أ(

امعتماا علد  التعايا امنفعال  التعايا التانف  التعايا اإلياا  
 المساندت امجتما ية

التعايا 
 اإلياا  

التعايا 
 تانف ال

التعايا 
 امنفعال 

امعتماا علد 
المساندت 
 امجتما ية

29 0.661 30 0.440 31 0.409 32 0.460 29 0.557 30 0.536 31 0.345 32 0.542 

33 0.569 34 0.407 35 0.399 36 0.524 33 0.456 34 0.368 35 0.455 36 0.501 

37 0.707 38 0.598 39 0.473 40 0.604 37 0.631 38 0.654 39 0.493 40 0.495 

41 0.678 42 0.418 43 0.431 44 0.448 41 0.665 42 0.405 43 0.462 44 0.381 

45 0.391 46 0.622 47 0.455 48 0.601 45 0.544 46 0.634 47 0.585 48 0.528 

49 0.666 50 0.264 51 0.409 52 0.422 49 0.543 50 0.450 51 0.520 52 0.323 

53 0.609 54 0.512 55 0.614 56 0.409 53 0.638 54 0.672 55 0.531 56 0.555 

57 0.736 58 0.574 59 0.629 60 0.582 57 0.639 58 0.578 59 0.613 60 0.559 
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        61 0.331 62 0.295 63 0.515 64 0.578 

        65 0.385 66 0.565 67 0.527 68 0.537 

        69 0.504 70 0.403 71 0.500 72 0.539 

        73 0.323 74 0.228 75 0.336 76 0.425 

        77 0.503 78 0.324 79 0.485 80 0.428 

لعنددد  0.256(=0.01( لمسددتتى املددة )118قيمددة معامدد  امرعثدداو الادلليددة عنددد ارجددا  حريددة )
(0.05=)0.196 

ت لمامدت  ارجدا   د  ( أظ قدية معدام   امرعثداو  دع  ارجدة  د  مفدرا4تغح مد  الاددلن ر دة )ي
( ممدددا يددددن علددد  أظ قندددا  اعسدددا ا االليدددا  دددع  ارجدددا  مفدددراا  الثعدددد 0.01عدددد االدددة عندددد مسدددتتو )ق  

ال مدالد ى عنتمد  العهدا ل د  مد  الصدترعع   أ    ل  ج  لمعيدام التعدايا عدد لالمامدت  ال لد  لددرجا  الث  
 تبتو الحيات.

 ثانيا: حساب الصدق:

 صدق المحتوي   (1)
الصدحة النفسدية قكسدم   2صترعع  أ  ج علد  عددا مد  أعغداد قع دة التددري عة عرن المتا و لل

( 5% مدد  المحكمددع  ل اندد  )80لعلددة الددنف  التربددتو لعليدد  عددة حدد ا المتا ددو التدد  لددة يتفددأ علعهددا 
  لعة اإلقكاد عل  المتا و الت  اعفأ علعهدا السداات  ج ( متا و م  الصترت 3  ) أ متا و م  الصترت 
علدد  لدد حية متا ددو المعيددام لمددا يندددرج عحتهددا مدد  مفددراا   ددع   امعفدداة  نسدد  المحكمددتظ لعرالحدد

% ل دد لك عددة ععدددي  الددثعه ا)لددر بدد  تددتد عتجعهدداعهة لبدد لك عددة التاكددد مدد  أظ 100% الدد  85.7
الصدترت )أ( للمعيدام ععدي  قالفعد  أسدالع  التعدايا مدال تدبتو الحيدات للمثصدري  مد  طد ج الاامعددة 

 قالفع  أسالع  التعايا مال تبتو الحيات للمكفتبع  م  ط ج الاامعة.لأظ الصترت )ج( ععي  
حسددداج معامددد  امرعثددداو  دددع  ارجدددة  ددد  قعدددد لالدرجدددة ال ليدددة للمعيدددام للصدددترعع  أ  ج متتدددح  (2)

 قالادلن التال 
 قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة (5جدول )

 تين أ، بالكلية لمقياس التعايش مع ضغوط الحياة للصور 

 اسة الث عد الث عد
 قيمة معام   امرعثاو

 الصترت )ج( الصترت )أ(
 0.575 0.536 التعايا اإلياا   األلن

 0.568 0.574 التعايا التانف  الباند

 0.679 0.545 التعايا امنفعال  البالح

                                                 
عفددد الحلدية منسدد   أ.ا عفدد ال داقر ال عدد   أ.اسدعد ال ددتاج  حمدتا عتتجد  الثاحبدة قلددال  اللدكر للسدداات المحكمدع ا أ.ا م 2

بددتو أ.ا عداان عد  الددي  األ ددتن  أ.ا أحمدد حسد  لددالح  أ.ا أحد   حسد   ا أحمددد  دعثاظ ع يدة أسدداع ت علدة الدنف  التر 
 قكلعتد التربية قاامعت  اإلسكندرية لعع   م  لاعرقما لالصحة النفسية
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 0.645 0.562 امعتماا علد المساندت امجتما ية الراقال

لعنددد  0.256(=0.01( لمسددتتى املددة )118و الادلليددة عنددد ارجددا  حريددة )قيمددة معامدد  امرعثددا
(0.05=)0.196 

 عدد لالدرجدة ال ليدة للمعيدام االدة( أظ معام   امرعثاو  ع  ارجدة  د  ق  5يتغح م  الادلن ر ة )
 .0.01عند مستتو 

 مدددا قدددت   ج   أ عددة حسددداج معامددد  ارعثدداو ارجدددة  ددد  مفددرات قالدرجدددة ال ليدددة للمعيددام للصدددترعع   (3)
 متتح قالادلن التال ا

 قيم معامالت االرتباط بين درجات مفردات مقياس التعايش مع (6جدول )
 "ب"،"أ"ضغوط الحياة والمجموع الكلي لدرجات المقياس للصورتين 

 الصترت ج الصترت أ

معام    
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     وامرعثا

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

 امرعثاو
1 0.448 16 0.389 31 0.359 46 0.342 1 0.512 21 0.397 41 0.432 61 0.421 

2 0.313 17 0.389 32 0.372 47 0.418 2 0.543 22 0.388 42 0.302 62 0.383 

3 0.286 18 0.491 33 0.233 48 0.487 3 0.427 23 0.447 43 0.494 63 0.398 

4 0.492 19 0.375 34 0.344 49 0.255 4 0.481 24 0.328 44 0.213 64 0.472 

5 0.422 20 0.456 35 0.427 50 0.320 5 0.419 25 0.393 45 0.375 65 0.484 

6 0.434 21 0.382 36 0.523 51 0.400 6 0.513 26 0.521 46 0.508 66 0.535 

7 0.315 22 0.317 37 0.387 52 0.405 7 0.404 27 0.368 47 0.444 67 0.401 

8 0.427 23 0.333 38 0.402 53 0.423 8 0.372 28 0.518 48 0.42 68 0.377 

9 0.337 24 0.449 39 0.19 54 0.327 9 0.41 29 0.403 49 0.381 69 0.528 

10 0.557 25 0.329 40 0.482 55 0.353 10 0.452 30 0.501 50 0.393 70 0.461 

11 0.358 26 0.304 41 0.276 56 0.471 11 0.412 31 0.361 51 0.464 71 0.476 

 

 الصترت ج الصترت أ

معام    
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

معام     امرعثاو
معام     امرعثاو

 امرعثاو
12 0.448 27 0.439 42 0.188 57 0.414 12 0.44 32 0.415 52 0.469 72 0.451 

13 0.448 28 0.406 43 0.417 58 0.327 13 0.431 33 0.315 53 0.41 73 0.527 

14 0.255 29 0.269 44 0.33 59 0.353 14 0.503 34 0.448 54 0.478 74 0.403 

15 0.391 30 0.307 45 0.531 60 0.359 15 0.404 35 0.43 55 0.446 75 0.282 

        16 0.515 36 0.286 56 0.452 76 0.528 

        17 0.435 37 0.417 57 0.458 77 0.412 

        18 0.413 38 0.553 58 0.45 78 0.531 

        19 0.39 39 0.299 59 0.4 79 0.484 

        20 0.388 40 0.477 60 0.444 80 0.344 

 0.196(= 0.05  لعند مستتو )0.256(= 0.01ستتو )قيمة معام  امرعثاو الادللية عند م
( لقدد ا يعندد  أظ 0.01( أظ قددية معددام   امرعثدداو االددة عنددد مسددتتو )6يتغددح مدد  الادددلن ر ددة )
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المعيددام قصددترعي  أ  ج يتمتددال  درجددة عاليددة مدد  الصدددة لأظ جميددال مفددراا  المعيددام عددرعث  قالدرجددة 
 الليا للمعيام  ك .ال لية للمعيام مما يدن عل  أظ قنا  اعسا ا ا

 إعداد: الباحثة (3)مقياس توكيد الذات: -2
 ام  الثاحبة قنعدداا  لتكددير مسدتتو عت عدد الد ا  لددو طد ج الاامعدة مد  المكفدتبع  لالمثصدري  

 ل د مر اعداا المعيام قعدا م  الل تا ا
 عة اإلط   عل  عدا م  المكايي  النفسية ب  ق ا الماان مب ا -1
 (1986اعداا سامية الك اظ ) فع ة المصرية.معيام التت عدية لل -
 (2001اعداا محمد عفد ال اقر ال ع  )   التثار عاكعد ال ا  -
  التراث السيكتلتج  لاإلطد   علد  األطدر الن ريدة التد  عناللد  عت عدد الد ا  لالمتمبلدة بدمراجعة  -2

 الدراسا  العربية لاألجنفية ب  ق ا الماان.
  اقمفرات ععي  أربعة أقعاا لتت عد ال ا   40م   ع تظ المعيام ب  لترع  األللية -3

 التتجهية - ع تي  الع  ا  امجتما ية - الدبا  ع  الحكتة  -التعفعر ع  ا)راد. 

بالددثح  الصددترت النها يددة    ثاراعددقعدده لبعددد عددرن المعيددام علدد  السدداات المحكمددع  عددة حدد ا 
 مفرات مت عة عل  أربعة أقعاا أساسيةا 32عت تظ م  
 ليلم  أر ا  المفراا  ا)عيةاالتعفعر ع  ا)راد  األول:البعد 

 29ت ر ة لجميعها متجثة عدا المفر  31 – 29 – 22 – 21 – 16 – 12 – 7 – 4
 الدبا  ع  الحكتة ليلم  أر ا  المفراا  ا)عيةا البعد الثانى:

 18المفرات ر ة لجميعها متجثة عدا  28 – 27 – 18 – 14 – 11 – 8 – 6 – 2
 ع تي  الع  ا  امجتما ية ليلم  أر ا  المفراا  ا)عيةا الثالث:البعد 

 .32 – 26ع  لمفراعالجميعها متجثة عدا  32 -30 – 26 – 25 – 24 – 17 – 10 – 5
 لعلم  أر ا  المفراا  ا)عيةاالتتجهية  البعد الرابع:

 23 – 19 – 9لجميعها متجثة عدا أر ا  المفراا   23 – 20 – 19 – 15 – 13 – 9 – 3 – 1
ظ م عن فدأ( قحعدح ع دت  –عتة اإلجاقدة عفدر معيدام  ندا    التدال  )عن فدأ  طريقة تقدير الدرجات:
( ارجدة لألدثح  المفدراا  المتجثدة 32( ارجة  لالدرجة الصبرو قد  )64الدرجة الع م  للمعيام )

 اج الدرجدة ق ريكدةحعح يتة ب  األلعرت حسد ا ( مفرا7( مفرات لالمفراا  السالثة عداقا )25عداقا )
 عكسية.

 المؤشرات السيكومترية للمقياس 

                                                 
 ( الصترت النها ية لمعيام عت عد ال ا  م  اعداا الثاحبة2ملحأ ر ة ) 3
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 امدد  الثاحبددة قحسدداج معددام   البثددا  لالصدددة  مد ددرا  سدديكتمترية ألاات الثحددح  لييمددا يلددد  
 عرن له   المد را ا

 أوال: حساب الثبات:
 ( عة حساج  ثا  معيام عت عد ال ا  ق ريكة الفا ل رلنثاخ التد يتتحها الادلن ا)ع ا1)

 معامالت ثبات عبارات أبعاد مقياس توكيد الذات (7جدول )

 الدبا  ع  الحكتة  التعفعر ع  ا)راد
ع تي  الع  ا  

 امجتما ية
 التتجهي 

ر ة 
 المفرات

معام  
 البثا 

ر ة 
 المفرات

معام  
 البثا 

ر ة 
 المفرات

معام  
 البثا 

ر ة 
 المفرات

معام  
 البثا 

4 0.834 2 0.834 5 0.788 1 0.811 

7 0.812 6 0.812 10 0.810 3 0.829 

12 0.808 8 0.808 17 0.796 9 0.820 

16 0.815 11 0.815 24 0.787 13 0.826 

21 0.811 14 0.811 25 0.784 15 0.805 

22 0.815 18 0.815 26 0.774 19 0.823 

29 0.816 27 0.816 30 0.780 20 0.809 

31 0.829 28 0.829 32 0.779 23 0.827 

 معامالت ثبات أبعاد مقياس توكيد الذات (8جدول )

 اسة الث عد الث عد
 البثا 

 المعيارو 

 سفعرماظ
  رالظ 

  رلنثاخ الفا

 0.837 0.839 0.817 التعفعر ع  ا)راد األلن

 0.837 0.817 0.839 الدبا  ع  الحكتة  الباند

 0.810 0.862 0.811 ع تي  الع  ا  امجتما ية البالح

 0.838 0.838 0.843 تتجهي ال الراقال

 0.847 معام   ثا  المعيام  ك 
( أظ معام   الفا لبثا   ثارا     قىعد علد حد  م  معيام عت عدد 8(   )7يتغح م  جدلل  )

ال ا  جاد  أ   مد  معامد   ثدا  الث عدد ذاعد  لذلدك بدد حالدة حد ا المفدرات  ممدا يددن علدد أظ حد ا 
كريثداى ع( 0.8لأظ معدام   البثدا   اند  للمفدراا  أل األقعداا أكفدر مد  ) المفرات يد ر سدلثاى علدد الث عدد 

لقد معدام    ثدا  مكفتلدة   مدا عفدع  أظ معدام    ثدا  األقعداا عكتدرج مد  معامد  البثدا  المعيدارو 
 ( لقت معام   ثا  مرعفال. 0.847ل   ق عد  لبلأل معام   ثا  المعيام  ك  )

 االتساق الداخلي
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ليد  ة قحساج معام  امرعثاو  دع  ارجدة  د  مفدرات لالدرجدة ال ليدة للثعدد الد و عنتمد  ا ام  الثاحب (2)
 كما قت متتال قالادلن التال ا

 ي إليهقيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتم (9جدول )

 جهيةالتت  ع تي  الع  ا  امجتما ية الدبا  ع  الحكتة  التعفعر ع  ا)راد

 ر ة المفرات
معام  
 ر ة المفرات امرعثاو

معام  
 ر ة المفرات امرعثاو

معام  
 ر ة المفرات امرعثاو

معام  
 امرعثاو

4 0.584 2 0.584 5 0.658 1 0.734 

7 0.722 6 0.722 10 0.459 3 0.595 

12 0.737 8 0.737 17 0.656 9 0.710 

16 0.699 11 0.699 24 0.659 13 0.645 

21 0.723 14 0.723 25 0.686 15 0.777 

22 0.701 18 0.701 26 0.730 19 0.691 

29 0.694 27 0.694 30 0.694 20 0.743 

31 0.625 28 0.625 32 0.701 23 0.620 

لعنددد  0.256(=0.01( لمسددتتى املددة )118قيمددة معامدد  امرعثدداو الادلليددة عنددد ارجددا  حريددة )
(0.05=)0.196 

( أظ قية معام   امرعثاو  ع  ارجدة  د  مفدرات لمامدت  ارجدا  9ادلن ر ة )يتغح م  نتا ج ال
( ممددا يدددن علدد  أظ قنددا  اعسددا ا االليددا  ددع  ارجددا  مفددراا  الثعددد 0.01كدد  قعددد االددة عنددد مسددتتو )

=  0.01لالمامدددت  ال لددد  لددددرجا  الثعدددد مدددال العلدددة أظ قيمدددة معامددد  امرعثددداو الادلليدددة عندددد مسدددتتو 
 .0.196= 0.05  لعند 0.256

 ثانيا: حساب الصدق:
 صدق المحتوي:( 1)

علدة الدنف  التربدتو لالصددحة   قكسدم (4)  أعغدداد قع دة التددري سدثعة مدعدة عدرن المفدراا  علد  
عدد ( مفدرات مد  الث  2% مد  المحكمدع  ل اند  )80النفسية لعلي  عة ح ا العثارا  الت  لة يتفأ علعها 

عددد ( مفددرات مدد  الث  2عددد البددان ا الدددبا  عدد  الحكددتة ل )الث   ( مفددرات مدد 2األلنا التعفعددر عدد  ا)راد ل )
عددددد الراقددددالا التتجهيددددة  لعددددة اإلقكدددداد علدددد  ( مفددددرات مدددد  الث  2البالددددحا ع ددددتي  الع  ددددا  امجتما يددددة ل )
لعرالحدد  نسدد  امعفدداة علدد  لدد حية مفددراا  المعيددام  تظ المفددراا  التدد  اعفددأ علعهددا السدداات المحكمدد

لك عة ععدي  الدثعه ا)لدر بد  تدتد عتجعهداعهة لبد لك عدة التاكدد مد  %( ل  100% ال  85.7 ع  )
 طلثة الاامعة  ما قت ب  لترع  النها ية.لدى أظ المعيام يعي  قالفع  عت عد ال ا  

                                                 
عفدد الحلدية منسد   أ.ا عفدد ال داقر ال عدد   أ.ا حمددتا عتتجد  الثاحبدة قلدال  اللدكر للسداات المحكمدع ا أ.ا م 4

عدد  الددي  األ دتن  أ.ا أحمددد حسد  لدالح  أ.ا أحد   حسدد   ا أحمدد  دعثاظ ع يددة سدعد ال دتاج  أ.ا عداان 
 عدت علة النف  التربتو لالصحة لالنفسية اأس
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 عد لالدرجة ال لية للمعيام  ما قت قالادلن التال احساج معام  امرعثاو  ع  ارجة    ق  ( 2)
 تبين درجة البعد والدرجة الكلية لمقياس توكيد الذاقيم معامالت االرتباط  (10جدول )

 قيمة معام  امرعثاو اسة الث عد الث عد

 0.786 التعفعر ع  ا)راد األلن

 0.780 الدبا  ع  الحكتة  الباند

 0.347 ع تي  الع  ا  امجتما ية البالح

 0.251 التتجهي  الراقال

لعنددد  0.256(=0.01( لمسددتتى املددة )118) قيمددة معامدد  امرعثدداو الادلليددة عنددد ارجددا  حريددة
(0.05=)0.196 

( أظ قددية معددام   امرعثدداو المحسددتبة أكفددر مدد  العيمددة 10يتغددح مدد  لدد ن نتددا ج جدددلن ر ددة )
 ( مما يدن عل  لدة المعيام.0.01الادللية عند مستتو املة )

 
 الادلن التال ا  حتتليعة حساج معام  ارعثاو ارجة    مفرات قالدرجة ال لية للمعيام  (3)

 قيم معامالت االرتباط بين درجات (11جدول )
 مفردات مقياس توكيد الذات والدرجة الكلية للمقياس

ر ة 
 المفرات

معام  
 امرعثاو

ر ة 
 المفرات

معام  
 امرعثاو

ر ة 
 المفرات

معام  
 امرعثاو

ر ة 
 المفرات

معام  
 امرعثاو

1 0.578 9 0.616 17 0.48 25 0.57 

2 0.543 10 0.613 18 0.578 26 0.646 

3 0.527 11 0.441 19 0.604 27 0.531 

4 0.412 12 0.482 20 0.632 28 0.586 

5 0.649 13 0.621 21 0.381 29 0.569 

6 0.469 14 0.405 22 0.636 30 0.602 

7 0.526 15 0.649 23 0.51 31 0.623 

8 0.521 16 0.427 24 0.590 32 0.708 

ند  أظ ع( لقد ا ي0.01( أظ قدية معدام   امرعثداو االدة عندد مسدتتو )11لن ر دة )يتغح م  الادد
مدا المعيام يتمتال  درجة عالية م  الصدة لأظ جميال مفراا  المعيام عرعث  قالدرجة ال لية للمعيدام م

 يدن عل  أظ قنا  اعسا ا االليا للمعيام  ك .
 المعالجة اإلحصائية:

المتتسددددد  الحسدددددا د لامنحدددددراا  الاألسدددددالع  ا)عيدددددة منددددد  SPSS17 رندددددامج اسدددددتلدم  الثاحبدددددة 
المعيددارو  عحلعدد  التثدداي  البنددا    معامدد  ارعثدداو  عرسددتظ  معامدد  الفددا ل رلنثدداخ  التثددار     للععنددا  
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المستكلة  مربال ايتا  البثا  المعيارو   ما  ام  الثاحبة قمعالاة مفدراا  الصدترت  أ  لالتدد عت دتظ مد  
( مفدرات لذلدك قكسدمة مامدت  ارجدا  الصدترت  أ  علدد 80 ج  لالتد عت تظ مد  ) ( مفرات لالصترت60)

 (323-301ا 2000لتتحعد المكارنة  عنهة. )ل ح مراا   100×80  لالصترت  ج  علد  100×60
 عرض النتائج ومناقشتها:

 عرض نتائج الفرض األول ومناقشتها
ارجدددا  التعدددايا مدددال متتسددد ا  ا  دددع  االدددة احصدددا ياياا يدددة عتجدددد ع  دددة ارعثاطيددد     لالددد و نصددد

 . تبتو الحيات لعت عد ال ا  لدو ط ج الاامعة م  المكفتبع 
ارجددا  متتسدد ا  رن  امدد  الثاحبددة قحسدداج معامدد  امرعثدداو  ددع  فددلللتحكددأ مدد  لددحة قدد ا ال

( لقد  االدة 0.852التعايا مال تبتو الحيات لعت عدد الد ا  للمكفدتبع  لبلبد  قيمدة معامد  امرعثداو )
  (1990)الددي  احمدد نادة  عتفأ نتياة الفرن األلن مدال نتدا ج اراسدة  د  مد   ل (0.01د مستتو )عن

 ,Donohueقدت ت نل ا  Hersen, et al., (1991)  ل لدرلظ ععرسد  قJohson (1991)جتنسدتظ 

 ,Kim دية   Howze & Simmons (1999)قدال  لسديمتن    (1997أحمدد بتحد  )  (1995)

لدددو المكفددتبع   ددد سدداعد بدد   ة   الدراسددا  أظ ارعفددا  مسددتتو التت عديددبكددد ذ ددر  نتددا ج قدد  (2003)
متاجهدة تددبتو الحيددات لااو الدد  عنميددة المهددارا  المعيلددية امسددتك لية لعحسدد  األااد أ ندداد المكددا    
الللصدددية لمكددددنهة مدددد  متاجهددددة متا ددددو اإلحثددداو  تكعددددية للعمليددددة الع جيددددة لأظ أسددددلتج امسددددتااقا  

حعددح أظ التت عديددة لدددو المكفددتبع  مدد    الر بعددان بدد  عحسددع  عاكعددد الدد ا  لددديهة التت عديددة  دداظ لدد 
ط ج الاامعة اعم  لديهة البكة قالنف  ل اعتهة عل  ممارسة حياعهة قلك  طفيعد  لبدأ مت لثدا  
المتا ددو التدد  يمددرلظ  هددا لإع ددا هة برلددة إل ددداد الددرأو لمنا لددة لعحلعدد  الددرأو ا)لددر للددديهة مهددارت 

  لالكددددرت علددد  الدددتحكة بددد  المتا دددو الغددداا ة لمكندددتهة مددد  اعددداات الفنددداد التكعيمددد  لمددددو تددث  الدددنف
بمهدارت عت عدد الد ا  ععمد  علد  عدد ية مهدارا    بهمهة لحاة المتا و الغاا ة ل يسية التعام  معهدا

التتالددد  امجتمددداع  لمددد   دددة  يددداات الكددددرت علددد  عل ددد  الملدددك   لمتاجهدددة األ مدددا  لالتعدددايا مدددال 
و لعد  امستس   لها للالة الغبتو الناعاة ع  اإلعا ة الثصدرية لمدا يدناة عنهدا مد    دار الغبت 
ل يدداات عت عددد الددد ا  لدددو طدد ج الاامعددة مدد  المكفدددتبع  يتغددم  مهددارا  التعفعددر عددد    سددع ةنفسددية 

 كددر  علد  ربده الم الد  اعدر المعكتلدةالالملاعر لامنفعام  لمهارت الدبا  ع  الحكدتة الللصدية ل 
لاعدر المكتندال  هدا لمهدارت ع ددتي  الع  دا  امجتما يدة لعنميدة السدلت  امياددا   ممدا يسداعد علد  م يددد 

 م  الفعالية ليعم  عل  عحكعأ اإل ثا  النفس .
لحالتددد  سددلفعت  بدد  اسددت انت  فددددل تبلعددرو الثاحبددة أظ اللددل  ال سيددد  م يادد  أظ يتسددة قالسددلفية 

قمدد  ليتددا ر  بدد  الماتمددال يددد رامى بعدداى اعلدد  اياا يددعالدد ا  لقدد   دد  الثصددر لل دد  ناددد مهددارت عت عددد 
حتل  م  الناجحع  لمحاللة عكلعدقة ليسعد ال سيد  جاقددا الد  التعفعدر عد  ذاعد  لعد   را د  لملداعر  
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لانفعامع  قلك  يي  جرأت اعر عااية ليعرا أظ لدي  ملكلة لل   م يستسلة لها    يعم  علد  عحددو 
يدددة الاما يدددة االددد  الحدددر  ح مدددا أظ ا دددتراك  بددد  األنلددد ة الترلي   كتددد   نفسددد  عددد ااالمددد  قندددا أعا تددد  

الادامع  للارجد   فعلدة قداظ عنمدد   لصدعت  ليد ااا لعد  ال سيد    اعدد  لبسدلت   لسد  أ راند  لبالتددال  
  عالدد  عحسدد  لاتددح بدد  اارا  المكفددتبعددداى أظ  يدداات عت عددد الدد ا   مددا   يدددر  امكانياعدد  لاياا ياعدد 

لق ا  ل  يغم  ل  التعايا مال تبتو الحيات لب  ق ا الصددا العمد  اعااقاعهة نحت ععدي  ل ل لاعهة 
أظ عكدير ال ا  المرعفال لل سي  يمكند  مد   يداات  درعد  اللالدة  Calvo, (2003) أ ار  نتا ج  الفت

 عل  التتابأ لالتعايا مال تبتو الحيات.
 
 

 عرض نتائج الفرض الثاني ومناقشتها

ارجددا  التعدددايا مدددال متتسددد ا  االدددة احصددا يا  دددع  اياا يددة رعثاطيدددة اتجددد ع  دددة ع لالدد و يدددن  
 . تبتو الحيات لعت عد ال ا  لدو ط ج الاامعة م  المثصري 

لللتحكددأ مدد  لددحة قدد ا الفددرن  امدد  الثاحبددة قحسدداج معامدد  امرعثدداو  ددع  ارجددا  التعددايا مددال 
( لقدد  االددة عنددد 0.845امدد  امرعثدداو )لمثصددري  لبلبدد  قيمددة معلدددى اتددبتو الحيددات لعت عددد الدد ا  

  Hudson (1983)مدال نتدا ج اراسدة  د  مد  قعدسدتظ البدان  عتفدأ نتيادة الفدرن   ل (0.01مسدتتو )
 Alonso, & Del Barrio(  ألتنسدت لايد  قداريت 1993(  للدو مثدار  )1992لدا ر حادا و )

منددداذاقان (  1999  سدمعرت علد  )Schroll, & Francis (1996) لبرانسدي ,  سدكرلن (1996)
حعدح أظ   (2007) حسد   لمحمدتا Landazabal & Garaigordobil (2001)لجاراياترالمعد  

التت عدية لها أ ر اياا   عل  السلت  امجتمداع  للمدراقكع  المغد ربع  انفعاليدا لعاطسيدا لأيغدا  يداات 
ما ية التت عديدة  د  ذلدك لد  عت عدية ال ا  لاستراعيايا  التفاع  امجتماع  المعرب  لالسلت يا  امجت

  مد  سددلت يا  امرعثددا  لالكلددأ  لعد ج بتبيددا اللددتا  لعلسيد  أ مددة الدد ا  لدددو عددالر  فعدر بدد  التكل
المراقكع  ألظ عت عد ال ا  مهارت اجتما ية عتغم  مهارا  البكة قالنف   الدبا  عد  الحكدتة لمهدارا  

ملتد ا  قالتاجثددا  ممدا يدداو الد  ععددي  السدلت  نحددت ة لايالتعفعدر عد  ا)راد لالملداعر اإلياا يدة لالسدلف
ر بعاليدة ل اعد  دو الفرا  درت ل فادت عل  متاجهة تبتو الحيات لبالتال  يكدتظ مصدداإلياا ية ليكتظ ل

  مد  احثداو ممددا يدد ر علد  نمد  سدلت   لعف عدر  لانفعامعد  ليد ااا معدددن هدنفسد   نفسد  مهمدا لاجيددبال 
 متا ددو عصددعثةلبدد لك عدد ااا  فادعدد  ال اعيددة بدد  متاجهددة مددا يكا لدد  مدد   عملدد  لمحاللتدد  أكبددر مدد  مددرت

لأ ما  لتبتو بالحالة النفسية الاعددت لاللدعتر قالرتدا يع د  الفدرا نتعدا مد  الدابعيدة لالكدتت لاإلراات 
  درجة عالية م  ال فادت ال اعية.ل   ما يتاجه  مما يدقل  للنااح ب  الحيات لالتصدو 

ا المد دددد ذاعددد  يكدددتظ علددد  ارايدددة لمعربدددة قكددددر ذاعددد  للديددد   ددددرت علددد   للددد لعدددرو الثاحبدددة أظ ا
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بددد   جسدددارتمتاجهدددة المغدددايكا  لالمنبصدددا  العتميدددة لالمتا دددو الحرجدددة لأو مدددا ة يكدددال ييددد   للديددد  
التفاعدد  امجتمدداع  لمتاجهددة ا)لددري  لعحمدد  المسدد تلية امجتما يددة لالكدددرت علدد  تددث  الدد ا  لإاارت 

(  مددا أظ اللددل  المد ددد 75ا 1998عهددا لقدد ا مددا أ ددار اليدد  )طريدد   ددت    الغددبتو لالتعددايا م
ل اعد  لديد  مد  امسدتك لية مدا ياعلد  يكدال  الغددبتو الفرايدة لالاما يدة مد  أجد  التتابدأ لقد ا مدا أكددد  

 & Mullisماظ ق  ل داعد( لبد  قدد ا الصددا أ ددار  نتدا ج اراسددة معل28ا 2006)طد  عفدد الع ددية  

Chpman (2000)  أقمية اعتثار ال ا  لالرقا الفعان ب  ااارت الغبتو قكفادت. ال 
 انلددددددع ساعددددددر أظ قدددددد   النتياددددددة جدددددداد  ملالفددددددة لمددددددا عتلددددددل  اليدددددد  نتددددددا ج اراسددددددة  دددددد  جت يدددددد  ل 

 Joseph, & Sanchez, (2001)  لسدتلو ل لدرلظSulve's et al., (2001)  حعدح م عتجدد أالدة
الغددددبتو الصددددحية لالمتمبلددددة بدددد  منددددال ععدددداط   كاييددددة عدددددن علدددد  نادددداح التدددددري  التت عدددددو لمتاجهددددة

 الملدرا  ب  بترت المراقكة  عنما ارعث   العدلانية  تعاط  التثأل لال حتن لملتكا  الحليا.
 عرن نتا ج الفرن البالح لمنا لتهاا

عثعدا ملدت ا  د  الت بداى اامى احصدا ياى علتلدو أسدالع  التعدايا مدال تدبتو الحيدات    نصدالد ى ل 
 لالتفاع    عنهة. طالثا ( –مثصري (  النت  )ط ج  –قصار )مكفتبع  م  حاسة اإل

 (.12اجراد عحلع  التثاي   نا د امعاا   ما بد جدلن )لللتحكأ م  لحة ق ا الفرن عة 
 المتوسط الحسابى واالنحراف المعياري ألبعاد (12جدول )

 مقياس التعايش مع ضغوط الحياة تبعًا للحالة والنوع

 التعايا امنفعال  التعايا التانف  التعايا اإلياا   ت الن الحالة
امعتماا علد المساندت 

 امجتما ية

 التعايا مال
 تبتو الحيات

                      
 14 224.64 7.46 50.94 4.9 57.59 5.16 56.63 5.68 59.47 ط ج المثصري 

 15.31 224.2 5.62 51.5 5.79 57.61 4.91 56.25 5.2 58.84 طالثا  

 14.66 224.41 6.56 51.23 5.37 57.6 5.02 56.44 5.43 59.14 ط ج المكفتبع 

 34.82 233.23 14.6 43.21 6.04 58.02 8.4 68.1 10.5 63.91 طالثا  

 22.2 223.78 8.37 56.75 6.53 60.28 6.03 54.55 6.69 52.2 المثصري 

 29.18 228.31 13.54 50.26 6.37 59.19 9.92 61.04 10.48 57.81 المكفتبع 

 22.89 227.33 10.81 48.52 5.27 57.72 8.27 60.22 7.77 60.86 ط ج

 17.7 224.07 7.02 53.15 6.14 58.45 5.33 55.72 6.48 56.75 طالثا 

 ( ألبعاد مقياس التعايش مع ضغوط الحياة2×2تحليل التباين الثنائى ) (13جدول )

 مامت  المربعا  مصدر املت ا 
ارجا  
 الحرية

 مربال ايتا قيمة  ا  متتس  المربعا 

  1.80 79.36 1 79.36 حاسة اإلقصارالتعايا 
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 مامت  المربعا  مصدر املت ا 
ارجا  
 الحرية

 مربال ايتا قيمة  ا  متتس  المربعا 

 0.16 **56.88 2506.81 1 2506.81 النت  اإلياا د

 0.13 **45.80 2018.35 1 2018.35 النت × حاسة اإلقصار

   44.07 302 13309.20 الل ا

التعايا 
 التانف 

 0.13 **46.28 1566.47 1 1566.47 حاسة اإلقصار

 0.24 **94.24 3189.70 1 3189.70 النت 

 0.22 **84.24 2851.23 1 2851.23 النت × حاسة اإلقصار

   33.85 302 10222.11 الل ا

التعايا 
 امنفعال 

 

 0.02 *4.85 156.58 1 156.58 حاسة اإلقصار

  2.65 85.68 1 85.68 النت 

  2.54 82.12 1 82.12 النت × حاسة اإلقصار

   32.28 302 9749.05 الل ا

امعتماا علد 
المساندت 
 امجتما ية

  1.39 101.34 1 101.34 حاسة اإلقصار

 0.13 **44.87 3269.75 1 3269.75 النت 

 0.11 **38.05 2772.79 1 2772.79 النت × حاسة اإلقصار

   72.87 302 22006.13 الل ا

التعايا مال 
 حياتتبتو ال

  2.68 1096.73 1 1096.73 حاسة اإلقصار

 0.01 *3.93 1608.62 1 1608.62 النت 

  3.27 1339.81 1 1339.81 النت × حاسة اإلقصار

   409.45 302 123653.40 الل ا

لعنددددددد  6.635(=0.01( لمسددددددتتى املددددددة )303  1قيمددددددة  ا  الادلليددددددة عنددددددد ارجددددددا  حريددددددة )
(0.05=)3.84 

 (ا13يتغح م  جدلن )
الع  التعددايا مددال مثصددر( بدد أسدد -عدد  لجددتا بددرلة االدة احصددا ياى عثعددا لحاسددة اإلقصدار )كسيدد  -1

 تبتو الحيات لأقعاا  )التعايا اإلياا    لامعتماا علد المساندت امجتما ية(.

لجتا بدرلة ذا  املدة احصدا ية بدد التعدايا التانفدد   لالتعدايا امنفعدال  لصدالح المكفدتبع      -2
 -طالثدا (   لالحالدة )مكفدتبع –برلة ذا  املة احصا ية للتفاعد   دع  الندت  )طد ج  كما لجد 

مثصددري ( بددد التعددايا اإلياددا د  لالتعددايا التانفددد  لامعتمدداا علددد المسدداندت امجتما يددة  لالتددد 
(  للدددة عتعدددرن الثاحبدددة للفدددرلة بدددد الندددت  بدددد جددددلن عحلعددد  4  3  2عتتدددحها األ دددكان أر دددا  )

عح عغة المتتس ا  قنا الد  تر المكفدتبع  لالمثصدري  معداى ل د ا ال الثدا  للد ا لادا  التثاي  ؛ ح
الثاحبدة الددد التثدار     إليادداا املددة الفدرلة  ددع  الد  تر لاإلندداث المثصددري  ل د ا ال سيفددا    مددا 
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 ( لقد قية تعيفة التا عر0.24  0.01يتغح أظ قية مربال ايتا عرالح  ما  ع  )
 يدد    Emmons, (1996)ايمددتن   لفددرن البالددح مدال نتددا ج اارسددة  د  مدد عتفددأ نتيادة ا لبد لك

Kef (1997)   ددالفت Calvo, (2003)    حعددح أظ ذلو اإلعا ددة الثصددرية اسددتلدمتا اسددتراعيايا
متاجهة لعصد قلك  م يلتلو ع  ن را هة م  المثصري  ب  المتا دو المبعدرت للغدبتو قبده الن در 

تجد برلة  عنهة ب  اعتمااقة عل  المساندت امجتما يدة لأكددلا علد  م ع  ع  ارجة بكد الثصر  ما أن
مد  أقدة مصداار المسداندت لهدة لأظ المثصدري  لالمكفدتبع  يناد لظ أعمدالهة عد  طريدأ قمدا أظ األ تي  

 Kronenرجدر ل لدرلظ فبكدد الد  نتدا ج اراسدة  د  مد ا  رلنعن  استلدا  استراعيايا  متاجهة مما لة

Berger, et al., (1997)  ينفددددددددددددددددددددرجبدددددددددددددددددددداق  لاي  
 Fabes & Eisenberg (1997)   لدرلظ رابعتد  ل Raffety et al., (1997)   ماظ قمعلعد  ل دا

Mullis & Chapman (2000)   انلدددع  ل لدددرلظ Anshel et al (2000)     رجددد
 تسدار   Finn, (2003)  عبد  Fullam, (2002)بدتم    Cheng (2001) دعنج   (2001 دعثاظ)
علد  أظ المثصدري     Jaser et al (2007)جاسدر ل لدرلظ   Kausar, et al., (2004)ل لدرلظ 

يسددتلدمتظ اسددتراعيايا  لمهددارا  التعددايا مددال تددبتو الحيددات قسددلت  عددتابك  مرعفددال يتغددم  السددي رت 
السدددي رت التنلدددي ية قدددالتر ع  علددد  العمددد  ل دددد  فددد  الددددلر الفعدددان للعمليدددا  ل عر عددد  امنتثدددا  ل المن مددة 

استااقا  الفرا للغبتو لامعتماا عل  أسلتج حد  الملدك    اسدلتج معربد  سدلت   التن يمية ب  
لالتعامدد  الفعددان معهددا لأسددلتج المتاجهددة المثا ددرت لاإل داميددة لالتر عدد  علدد  المهمددة أل الملددكلة لقدد ا 

علددد  التف عدددر العكلددد  النلددد  لمددد  الممكددد  أظ يكدددتظ أسدددلتج المتاجهدددة الددد و الكدددا ة يتغدددم  التعدددايا 
 م  الفرا سا دا ب  المتا و الملا هة.يستلد

العهددا المثصددرلظ بدد  التعددايا مددال الغددبتو منهددا  ددد لعددرو الثاحبددة أظ قنددا  أسددالع  ألددرو يلاددا 
 ,Kausar تسار ل لرلظ   (1999نعمة محمد ) اإلستراعياية الدينية لق ا ما أ ار  الي  نتا ج اراسة

et al., (2004)   درالظ ل لدرلظ  Brown et al., (2008)    لبد  قد ا الصددا أسدفر  نتدا ج اراسدة
أظ التفدا ن   عد  Staempfli, (2007)فل  ثسدتام  Fullam, (2002)بتم    (2000لعاظ )معتيد 

 لالسعاات ال فيعية لالدعاقة م  مهارا  التعايا مال تبتو الحيات.
ة مد  األسدرت أظ امعتمداا علد  المسداندت امجتما يدعد  لقنا  العديد م  الدراسا   لدف  نتا اهدا 

لاأللد اد لها الر بعان ب  التعايا مال تبتو الحيات لدو المثصري  لم  ق   الدراسا  اراسدة  د  
حسدع  بايدد   Midence & Elander, (1997)معدين  لاي ندير   Papotto, (1991)قا تعت  م ا

(  2000علد  عفدد السد   )   Kostelecky & Lempers (1998)  لليمفدر  ليك ع تسدت  (1998)
قددالرا   Matsunaka (2003) اماعسددتناك  Zellars & Perrewe (2001) يدد رم لبعددرلو 

  حسدع  Diwan, et al., (2004)ايدتاظ ل لدرلظ   Howard, & Medway, (2004)و المعددل 
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   Pina et al., (2008) عندا ل لدرلظ  ,Hamdan, et al., (2008)حمدداظ ل لدرلظ (  2005بايدد )
لعلدد  الااندد  ا)لددر الدد  نتددا ج قعدده الدراسددا  أظ   Brown et al., (2008) ددرالظ ل لددرلظ 

عتفندددتظ أسدددلتج حددد  الملدددك   بج علددد  التعدددايا ر  المكفدددتبع  يلادددالظ الددد  اسدددتراعيايا  عاقعليدددة التدددد
ل ددد لك الفدددرامج التاقعليدددة التددد  عسددداعدقة علددد  عنميدددة مهدددارا  لهدددا الر بعدددان بددد   يددداات مفهدددت  الددد ا  

 ة  مسدداعدت ال سيدد  علدد  متاجهددة الغددبتو ل دد لك امعتمدداا علدد  اسددتراعيايامياددا   لالدد و مدد   ددان
التسددلية ل بعهددا تددث  الدد ا  لامياا يددة لبدد ن م يددد مدد  الاهددد بدد  األنلدد ة  ااعدداات التتابددأ اإلياددا   قمدد

 فدددادت الددد ا  ل لهدددا عنالدددر ر يسدددية ل التتجددد  نحدددت الملدددكلة ل التر عددد  ل التكفددد  الددد اع  ل إعددداات التاقعددد  ل 
التتابأ لالتعايا لإاارت تبتو الحيات لقد ا مدا يتة الللص  لامجتماع  لع  طريكها تبععر إلحداث ال

  Upton, (1989)أ تتظ   Taylor, & Upton, (1988)عايلتر لأ تتظ  أكدع  نتا ج اراسة    م ا
 & ,Lindoلنتراقدددتلة  دللعنددد  (1999أمدددان  عفدددد المكصدددتا )  Dolores, (1997)  اللدددتر 

Nordholm, (1999)  لريسند  Resendes, (2005) 

لأيغا يلاا المكفتبتظ مب  ن را هة المثصري  ال  امعتماا عل  المساندت امجتما يدة  نسدتراعياية 
كهدا التعددايا مدال تدبتو الحيددات بالمسداندت امجتما يدة مد   فدد  األسدرت لاأللدد اد ل مدد د ييدتة عد  طر 

  سداعدعهة علد  التلسيد  مد  ع  المكفدتبعكتية لدو المراقكالدراسة لالعا لة الممتدت لالع  ا  العا لية ال
هة مصدداار للبكددة أل حعنمددا يحتدداجتظ لدفحددت مددا يددتاجههة مدد  تدبتو  مددا أنهددة يسددتععنتظ قددالتعهة  ت 

علد  مسداندت اجتما يددة متمبلدة بد  اللددما  المكدمددة لد  مبد   يددااا   يدد الد  المسداعدت بحصدتن ال س
اسدددتلدا  األالا  ل اإلر ددداا قاسدددتلدا  المععندددا  الثصدددرية ل ا  التددددري  علددد  المهدددار ل الكصدددتر الثصدددرو 

اإلر داا التداقعل  علد  المسدتتو امنفعدال  ل ع  قبرامج اعاات التال المعلتما  م  المتلصصع  ل الت يسية 
مدال تدبتو الحيدات لبد  قد ا   كتو اسدتراعيايا  ععدايا ال سيديلمساعدا  عكنية طفية ماانية    ذلك 

لعنددددل   Chang (1998)علدددانج   Johnson (1991)جتنسدددتظ  مددد ا الصددددا أ دددار  نتدددا ج  ددد 
 Eun  اظ Cameron, (2000) ددامعرلظ   Lindo, & Nordhoilm, (1999)لنتراقددتلة 

 Leyeser, & Heinzeن  ايليسدعر لقد  Brennan, et al., (2001)اظ ل لدرلظ ند ري  (2000)

 ,Matsunakaاعسدددتنا    مCalvo, (2003) دددالفت   Troster, (2001)سدددتر ل عر   (2001)

 .Horowitz, & Reinhardt, (2005)لرينهار  يت  قترل   Ueda, (2004)ألاا   (2003)
لعرو الثاحبدة أظ ال سيد  لديد  عكددير ذا  مرعفدال يمكند  مد   يداات  درعد  علد  التعدايا مدال تدبتو 

عدد  م ددد مدد   مددا أظ جميددال المحي ددع  قددال سي  لالدد ي  يلددتر تظ قدداالار بدد  محددي  التعامدد  م  الحيددات 
بال سي  ب  أم  الحاجة ال  جميال أنتا  المسداندت التد  عسداعد   . هة نصا ح ل يسية التعام  مع  ااع
 , Desteiguer  يستيار ل لدر ايااارت تبتو الحيات لالتعايا معها لق ا ما أكدع  نتا ج اراسة  دعل

et al., (2008)  يد   مد ا نتا ج ق ا الفرن مدال نتدا ج اراسدة  د   ب  حع  ألتلف Kef (1997)  
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بد  أظ الفدرلة  دع  المكفدتبع  لالمثصدري    (2004لنفع    ريدا )  Matsunaka, (2003) اماعستناك
  للالددددة اسددددتراعياية  ددددثكة الع  ددددا  يبدددد  أسددددالع  التعددددايا مددددال تددددبتو الحيددددات لصددددالح المثصددددر 

 الللصية أل امعتماا عل  اإلستراعياية الدينية.
فددرلة  ددع  ال دد ج لال الثددا  المثصددري  بددد أسددالع  التعددايا مددال ( املددة ال14ليتتددح جدددلن )

 تبتو الحيات.
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 المتوسط الحسابى واالنحراف المعياري للطالب والطالبات  (14جدول )
 )المبصرين( على أبعاد التعايش مع ضغوط الحياة

 أقعاا التعايا مال تبتو الحيات
 (109)ظ= طالثا  (101)ظ= ط ج

تتس  الم الدملة قيمة    
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

المتتس  
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

 اعر االة 0.84 5.20 58.84 5.68 59.47 التعايا اإلياا  

 اعر االة 0.55 4.91 56.25 5.16 56.63 التعايا ألتانف 

 اعر االة 0.03- 5.79 57.61 4.90 57.59 التعايا امنفعال 

 اعر االة 0.61- 5.62 51.50 7.46 50.94 المساندت امجتما ية

 اعر االة 0.21 15.31 224.20 14.00 224.64 التعايا مال تبتو الحيات

 1.96(=0.05( لمستتى املة )208قيمة     الادللية عند ارجا  حرية )
(  دع  ال د ج 0.05( عد  لجتا برلة ذا  املة احصا ية عند مسدتتو )14يتغح م  الادلن )

 لثا  المثصرا  بد أسالع  التعايا مال تبتو الحيات.المثصري   لال ا
(  مايسدة 1995رج   عثاظ ) لعتفأ نتياة الفرن البالح مال ما أسفر  عن  نتا ج اراسة    م 

لددعاظ معتيدد   Mullis & Chapman (2000)ماظ قمعلعد  ل ددا  (1997النيدان لقلدا  عفددد ) )
اظ ل لدرلظ هدأمريك   Jaser, et al., (2007)جاسدر ل لدرلظ   (2004(  نعيمدة الربداع  )2000)

Amirkan, et al., (2007)   سدتامففل Satemfli, (2007)     ارلسدتظ لجراند Carlson, & 

Grant, (2008)   اسدفعرج ل لدرلظAsberg, et al., (2008) ايسدتيار ل لدرلظ  Desteiguer, 

et al., (2008)   اسددتراعياية التعددايا لدا  اسددتحعددح أظ طدد ج الاامعددة مدد  الانسددع  معتدددلع  بدد
 ل ليا  التحم  لم عتجد برلة  عنهة ب  استراعياية عحم  التام .

أكبددر  ددددرت لبعاليددة علددد  يكدددتظ الدد و يتمتدددال قصددحة جسدددمية لنفسددية جعدددت الفدددرا لعددرو الثاحبددة اظ 
رلح ل التعددايا مددال تددبتو الحيددات لمكالمتهددا لالتبلدد  علعهددا لالتصدددو لهددا مددال اللددعتر قالبكددة قددالنف  

التفدا ن لامقتمدا  الددين  قاإلتدابة الد  الع  دا  ل ت علد  اعلداذ  درارا  ر الكددل الدعاقة لعحم  المسد تلية 
ل قددددمد ي لدددأ علدددعهة مكدددالم   لمسددداندت امجتما يدددة مددد  المحي دددع  قددد اامجتما يدددة اإلياا يدددة لعلكددد  

بعدر مد  تدبتو ظ اللدثاج الادامع  يتاجد  ال أ( 1997الغبتو لب  ق ا الصدا يد د عماا مليمدر )
ت  النفسددية لالاسددمية للدد  ت  ل فادعدد  ال اعيددة لبعاليددة ذاعدد  ل درعدد  علدد  حالحيددات لل دد  احتفا دد  قصدد

 عنمدا التلفد  نتدا ج قد ا الفدرن   التحدو لالفرامج الت ا ية اإلر ااية    ذلك ي يد مد  لد  ت  النفسدية
 & ,Perinovic كتييدك لميكد عرين  Kausar, et al., (2004) تسدار ل لدرلظ  مدال نتدا ج  د  مد ا

Mikic (2007)   رج فعددددلعجددددتم لJose, & Kilburg, (2007)   اسددددكعنثك ل لددددرلظ
Eschenbeck, et al., (2007)  دع  الانسدع  االدة احصدا ياى ا بدرلة ت حعدح الد  نتا اهدا علد  لجد 
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لإسدتراعياية ب  التعايا مال الغبتو لصالح ال الثا  به  أكبر اسدتلداما إلسدتراعياية الفنداد المعربد  
حدد  الملددكلة المتجهددة  تحمدد  الغددبتو عدد  ال دد ج الدد ي  يمعلددتظ الدد  اسددتراعياية التحمدد  اللددارج  

أظ الفندا   Carlson, & Grant (2008)العنيد  للغدبتو لعغدي  نتدا ج اراسدة  ارلسدتظ لجراند  
 عل  امنفعان.  أكبر استلداما إلستراعياية التر ع

 & Kosteleckyليكد لليمفدددر  ع(   تسدددت1997مدددر ) عنمدددا الددد  نتدددا ج  ددد  مددد  عمددداا ملي

Lempers (1998) (2008)  حمددداظ ل لددرلظ Hamdan, et al.,  أظ الفنددا  أكبددر اعتمددااا علدد
( املدة الفدرلة  دع  ال د ج لال الثدا  المكفدتبع  15  ليتتح جددلن )المساندت امجتما ية م  الفنع 
 بد التعايا مال تبتو الحيات
 لحسابى واالنحراف المعياري للطالبالمتوسط ا (15جدول )

 والطالبات )المكفوفين( على أبعاد التعايش مع ضغوط الحياة

 أقعاا التعايا مال تبتو الحيات
 (109)ظ= طالثا  (101)ظ= ط ج

المتتس   الدملة قيمة    
 الحسا  

امنحراا 
 المعيارو 

المتتس  
 الحسا  

امنحراا 
 المعيارو 

 0.01 6.57 6.69 52.20 10.50 63.91 التعايا اإلياا  

 0.01 9.13 6.03 54.55 8.40 68.10 التعايا ألتانف 

 0.05 1.96- 6.53 60.28 6.04 58.02 التعايا امنفعال 

 0.01 5.63- 8.37 56.75 14.60 43.21 المساندت امجتما ية

 اعر االة 1.60 22.20 223.78 34.82 233.23 التعايا مال تبتو الحيات

( بددد التعددايا مددال 0.01( لجددتا بددرلة ذا  املددة احصددا ية عنددد مسددتتى )15  جدددلن )يتغددح مدد
تدددبتو الحيدددات  دددع  ال ددد ج لال الثدددا  المكفدددتبع  لصدددالح ال ددد ج   لمتتسددد  ارجدددا  طددد ج ذ دددتر 
لإندداث ععنددة الثحددح المكفددتبع  بددد أقعدداا التعددايا اإلياددا   لالتعددايا التانفدد  للصددالح الدد  تر  لبددد 

( بددددد 0.05ا يددددة للصددددالح اإلندددداث   عنمددددا م عتجددددد بددددرلة ذا  املددددة عنددددد مسددددتتى )المسدددداندت امجتم
دت التعددايا امنفعددال  لالتعددايا ال لددد للغددبتو  ددع  الدد  تر لاإلندداث المكفددتبع .  مددا ي حدد  أظ المسددان

 امجتما ية أكفر لدى اإلناث منها لدى ال  تر لإظ لة عص  الد مستتى الدملة اإلحصا ية.
 ,Calvo  دددالفت  (2003لبددداد  اقدددر ) الفدددرن البالدددح مددال نتدددا ج اراسدددة  ددد  مدد اعتفددأ نتيادددة ل 

  يمعلدتظ الد  اسدتلدا  السدلت  التدتابك  اإليادا   قاإلتدابة الد  عحعدح أظ ال د ج المكفدتب؛  (2003)
ال الثددا  بالددد  تر أكبددر اسدددتلداما بدددد حددان مكدددارنتهة اإلسددتراعياية المعرييدددة للددديهة  ددددرا  اجتما يددة 

تعددايا امياددا   عدد  اإلندداث ال سيفددا  ألظ قدد ا األسددلتج يتغددم  عحلددع  من عيددا لألحددداث ألسددلتج ال
 عدد  المعلتمددا  األكعدددت لحدد  ملددك عهة مددا يثحددح ال دد ج لبدد ن الاهددد لفهددة طفيعددة الغددبتو لاا مددا 
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ليمعلدتظ الد  التعامدد  المثا در مددال المت دو ل لهدا مهددارا  عتجدد لدددو ذ دتر المكفدتبع   نسددثة أكفدر بهددة 

 كبر مع ى ل ستلدا  امستراعيايا  المعريية للتعايا مال تبتو الحيات.أ
اظ ند ري (1999أمدان  عفدد المكصدتا ) لفدة مدال نتدا ج اراسدة  د  مد تلجاد  نتياة قد ا الفدرن مل

حعددح عتلددل  نتا اهددا الدد  أظ اإلندداث يسددتلدم  ؛ Brennan, & Gardinal (2000)اراينددان جل 
عتمدددظ عالع  ددا  امجتما يددة بدد  الفع ددة المحي ددة  هدد  ل دد لك  نمددتذج حدد  الملددكلة مدد  أجدد  عحسددع 

 النفسددديةعتثعهدددا المتاجهدددة علددد  اسدددتراعياية المتاجهدددة السدددلت ية لقددد  األكبدددر اسدددتلداما لحدا دددة اإلنددداث 
 ا امستراعيايا  ذا  األقعاا امجتما ية لالمتمبلة ب  المساندت امجتما ية.مليلعه

مدد  األسددالع  قمددا   مددال تددبتو الحيددات  نددتعع  تعايلددعيفددا  لنتياددة قدد ا الفددرن عتغددم  أظ ال س
 التر عدد  علدد  التعدددايا امنفعددال  لأيغددا التر عددد  قامعتمدداا علدد  المسددداندت امجتما يددة مدد  المحي دددع 

  ه .
عنمدددا يتعدددرب  علددد  المت دددو حلعدددرو الثاحبدددة أظ التعدددايا امنفعدددال  ربمدددا يرجدددال الددد  أظ ال سيفدددا  

تحكة ييدد  ييبلدد  علددعه  ملدداعر البغدد  لاللددك لالحدد ظ لالتددراا لالثكدداد الغدداا  قاعتثددار  م يمكدد  الدد
هددة لالمعدد  الدد  الليددان ليتعددارن ييدد  التر عدد  اإلياددا   لالتف عددر المن كدد  الددتا ع  بدد  متاج جلامن عددا

تددبتو الحيددات حعددح عكددر ال الثدددا  ال سيفددا  قددانه  يعددانع  مددد  لددعتبا  بدد  المهددارا  امجتما يدددة 
   يمل  ال  الع لة لالثكاد قمفراق .لع تي  لدا ا  لأنه

ليعتفدددر ارعثددداو اإلنددداث قاسدددرق  للدددعتبة امنفصدددان لامسدددتك ن عدددنهة مددد  أقدددة محدددداا  التنلددد ة 
الحر دددة ل امجتما يدددة للالدددة اظ  انددد   سيفدددة بتصدددثح لدددديها لدددعتبة بددد  العيدددا  قالنلددداطا  العتميدددة 

ر  د لك لتبدا علعهدا ممدا يددد  تظ هدا المحي دامعتمداا علد  الدنف  حعدح م يسددمح لل امسدتك ن ل امنتكدان ل 
تيادة قد   الن ظعل   درعها ب  اكتساج مهارا  التفاع  امجتماع  اإلياا   الفناد لعلي  عرو الثاحبة أ

الحد  من عية ألظ ال الثا  ال سيفا  ب  أم  الحاجة ال  م  يكد  له   ابة أنتا  الرعايدة لامقتمدا  ل 
  مدد  يسددتمال الددعه  ليلددثال حاجدداعه  النفسددية بع يددد ذلددك مدد  ملدداعر لإلدد  لالتلددايال لالنصدديحة لالترييدد

 رت داو الدد  اللددعتر قالغددعأ لالسدديعدداألمدد  لامرعثدداو لالددتمد لالفهاددة لالسددرلر  تددا عرا  اياا يددة ل ددد 
 لامعتمااية  تا عرا  سلفية.

ا للددعترق  ليمكد  الكدتن أظ ال الثدا  ال سيفدا  قد  أكبدر احتياجدا ل لد  المسداندت امجتما يدة ن در 
قانلفددان مسدددتتو امكتفدداد الددد اع  لدددديه  لانلفددان معددددن امسدددتك لية لالمهددارا  امجتما يدددة مكارندددة 

 قال  ج المكفتبع .
 عرض نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:

ملددت ا  دد  مدد  حاسددة اإلقصددار  عثعدداى الت بدداى اامى احصددا ياى يلتلددو عت عددد الدد ا     لالدد و نصدد



 

 

(469) 

 هويدة حنفي محمودد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 . طالثا ( لالتفاع    عنهة –لالنت  )ط ج  مثصري ( –)مكفتبع  
 .(16لللتحكأ م  لحة ق ا الفرن عة اجراد عحلع  التثاي   نا   امعاا   ما ب  الادلن )

 النوعالمتوسط الحسابى واالنحراف المعياري ألبعاد مقياس توكيد الذات تبعًا للحالة و  (16جدول )
 الفياظ

 األقعاا
 النت 

 عت عد ال ا  التتجهية ع تي  ع  ا  اجتما ية دبا  ع  الحكتة ال التعفعر ع  ا)راد

                    
 3.06 73.61 1.27 18.3 1.39 19.04 1.3 18.28 1.81 17.32 ط ج المثصري 

 3.72 66.82 1.4 16.42 1.71 16.81 1.21 16.27 1.58 17.65 طالثا  

 4.82 70.09 1.63 17.32 1.92 17.88 1.61 17.23 2.05 14.41 ط ج المكفتبع 

 5.95 63.07 1.99 14.65 2.19 17.74 2.27 16.26 2.25 16.88 طالثا  

 6.44 70.31 2.28 17.16 1.78 18.63 1.91 17.65 1.63 13.92  المثصري 

 4.21 54.32 1.84 13.28 1.07 13.14 2.04 13.98 2.36 16.25  المكفتبع 

 15.43 62.89 2.13 15.43 2.3 15.65 1.85 15.55 2.33 16.55  ط ج

 16.26 66.45 2.36 16.26 2.54 17.08 2.15 16.56 1.81 17.32  طالثا 

 ( لمقياس توكيد الذات2×2تحليل التباين الثنائى ) (17جدول )

 الفياظ
 األقعاا

 مربال ايتا قيمة  ا  متتس  المربعا  ارجا  الحرية مامت  المربعا  مصدر املت ا

 ا)رادالتعفعر ع  

 0.50 **296.24 802.98 1 802.98 حاسة اإلقصار

 0.03 *8.33 22.58 1 22.58 النت 

 0.00 0.21 0.57 1 0.57 النت × حاسة اإلقصار 

   2.71 302 818.59 الل ا

 الدبا  ع  الحكتة 

 0.28 **120.10 304.38 1 304.38 حاسة اإلقصار

 0.28 **119.52 302.92 1 302.92 النت 

 0.00 0.47 1.20 1 1.20 النت × اسة اإلقصارح

   2.53 302 765.37 الل ا

ع تي  الع  ا  
 امجتما ية

 0.34 **156.78 405.81 1 405.81 حاسة اإلقصار

 0.50 **296.47 767.38 1 767.38 النت 

 0.11 **35.59 92.12 1 92.12 النت × حاسة اإلقصار 

   2.59 302 781.69 الل ا

 جهيةالتت 

 0.51 **319.38 757.41 1 757.41 حاسة اإلقصار

 0.19 **73.11 173.38 1 173.38 النت 

 0.01 1.75 4.16 1 4.16 النت × حاسة اإلقصار 

   2.37 302 716.19 الل ا

 عت عد ال ا 
 0.34 **538.67 8732.78 1 8732.78 حاسة اإلقصار

 0.50 **245.02 3972.27 1 3972.27 النت 

 0.11 *3.85 62.39 1 62.39 النت × حاسة اإلقصار 
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   16.21 302 4895.96 الل ا

 3.84(=0.05لعند ) 6.635(=0.01( لمستتى املة )303  1قيمة  ا  الادللية عند ارجا  حرية )
( لجدتا بددرلة  دع  المكفددتبع  لالمثصدري  علددد ق عدد التتجهيددة لالددبا  عدد  17يتغدح مد  الادددلن ) 

( لصدددالح 0.01  لالتعفعدددر عددد  ا)راد  لع دددتي  الع  دددا  امجتما يدددة  عندددد مسدددتتى )حكدددتة اإلنسددداظ
المثصددددري   لبددددع  الدددد  تر لاإلندددداث لصددددالح اإلندددداث  لالتفاعدددد   ددددع  النددددت  )الدددد  تر لاإلندددداث( لالحالددددة 

قعدداا التعفعددر عدد  ا)راد  لع ددتي  ع  ددا  اجتما يددة  لعت عددد الدد ا    مددا مثصددري ( بددد أ-)مكفددتبع 
( للتتجهيددة  لالتعفعددر عدد  ا)راد 0.50  0.51نفدد  الادددلن أظ قددية مربددال ايتددا  اندد  علددد )يتغددح مدد  

قدد ي  الثعدددي    عنمددا  اندد  لثددا د  مثصددري ( علددد -لقددد قددية ععفددر عدد  عددا عر  فعددر للحالددة )مكفددتبع 
( لقد قية ععفر ع  عا عر متتسد  للحالدة بدد أقعداا التعفعدر عد  الحكدتة 0.34  0.34  0.28األقعاا )

 ع تي  ع  ا  اجتما ية  )لعت عد ال ا   ك ( .ل 
( ن حددد  لجدددتا بددددرلة االدددة احصدددا ياى بددددد عت عدددد الددد ا   ددددع  17(   )16لبدددالن ر الدددد جدددددلل  )

 المكفتبع  لالمثصري  لصالح المثصري .
 Verdugoبعراقادت ل  دا لت  عتفأ نتياة الفرن الراقال مال ما أسدفر  عند  نتدا ج اراسدة  د  مد ا

& Caballo (1996)  ( 2001حسا  مصثاح)  م  المهارا   اى أظ المثصري  ي هرلظ مستتو مرعفع
يعانتظ مد  انلفدان مسدتتو بد حع  أظ المكفتبع  امجتما ية لالمدرسية لالتعالظ لالتعفعر ع  ا)راد 

لاتدد راقا اجتما يددا لنفسدديا لا تصدداايا ممددا ذعانيددة قسددف  اعددا تهة عت عددد الدد ا  ليعددانتظ مدد  عثعيددة لإ
بد  حدع  علتلدو نتيادة قد ا الفدرن مدال نتدا ج اراسدة  د    الد ا عدن  قيمدة يعانتظ م  الكلأ ل  ياعلهة

بد  لجدتا بدرلة بد  عت عدد الد ا   دع  المكفددتبع   Calvo, (2003) (  دالفت1996مد  رتدا  دراو )
 لالمثصري  لصالح المكفتبع .

ا)لددري  حعددح يتددا ر التفاعدد  مددال عامدد  ليمكدد  الكددتن أظ مدد  العتامدد  المددد رت علدد  عت عددد الدد ا  
مدد   التت عديددة ع ددتظ اا ددرت ع  دداعهة أكفددر تمسددتتو التت عديددة  دددا رت ع  ددا  الفددرا امجتما يددة بمرعفعدد

 اماعسدددددتناك  Kef (1997) يددددد   التت عديدددددة لقددددد ا مدددددا أكدعددددد  نتدددددا ج اراسدددددة  ددددد  مددددد   منلفغددددد
Matsunaka (2003)  ثااليددة  فعددرت الدد  أظ المثصددري  لددديهة  ددثكة ع  ددا   لصددية لاجتما يددة لع

التفاعددد  امجتمددداع  مدددال  اكددد  لدددديهة بدددر عللدددديهة ألدددد اد عدددداقة أكفدددر قالمكارندددة قدددالمكفتبع  الددد ي  
 ا)لري  ألنهة منلفغ  التت عدية.

لكلدددأ بددد  المتا دددو التددد  عكتغددد  يعدددانتظ مددد  العدددرو الثاحبدددة أظ طددد ج الاامعدددة مددد  المكفدددتبع  
 اى ( مدد  أظ قنددا  ارعثاطدد1993اراسددة للددو مثددار  )اليدد  نتددا ج   مددا أ ددار قدد ا التعامدد  مددال ا)لددري  ل 

مدد  مرعفددال  ددع  الكلدأ لعاكعددد الد ا  لقدد ا يعند  أظ الفددرا لد  يكددتظ مد ددا ل اعدد  مدال لجددتا مسدتتو  اى سدالث
 جتنسدددددددتظ ل لدددددددرلظ   (1990)الددددددددي  لأيغدددددددا الددددددد  نتدددددددا ج اراسدددددددة  ددددددد  مددددددد  أحمدددددددد نادددددددة   الكلدددددددأ



 

 

(471) 

 هويدة حنفي محمودد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 Johnson (1991)   قددددددددددددددت ت نل اDonohu, (1995)  متنقددددددددددددددال  لسددددددددددددددي  
 
 (1999) Howze & Simmons    ية Kim, (2003)   عل  انلفان مسدتتو عت عدد الد ا  لددو

ارعفدا  عت عدد الد ا    المكفتبع   ف  الفرنامج التدريف  اإلر ااو أما قعد الفرنامج بكد أسفر  النتدا ج عد
 لديهة.

طدد ج الاامعددة  لبنددادى علدد  ذلددك عددرو الثاحبددة أظ نتياددة قدد ا الفددرن من عيددة لأظ المكفددتبع  مدد 
 لديهة انلفان ب  عت عد ال ا  قالمكارنة قالمثصري .

للحساج املة لاعاا  الفرلة  ع  متتس ا  ارجا  ال  ج لال الثا  المثصري  بدد عت عدد الد ا  عدة 
 استلدا  التثار     ال ى يتتح  الادلن التالدا

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعياري  (18جدول )
 ات )المبصرين( على أبعاد توكيد الذاتللطالب والطالب

 الععنة
 أقعاا عت عد ال ا 

 (109)ظ= طالثا  (101)ظ= ط ج

المتتس   الدملة قيمة    
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

المتتس  
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

 0.01 3.17 1.81 17.32 1.21 18.00 التعفعر ع  ا)راد

 0.01 11.57 1.21 16.27 1.30 18.28 الدبا  ع  الحكتة 

 0.01 10.31 1.71 16.81 1.39 19.04 ع تي  الع  ا  امجتما ية

 0.01 10.16 1.40 16.42 1.27 18.30 التتجهية

 0.01 14.39 3.72 66.82 3.06 73.61 عت عد ال ا 

 1.96(=0.01قيمة     الادللية عند مستتى املة )
(  دددع  طددد ج 0.01لدددة احصدددا ية عندددد مسدددتتو )( لجدددتا بدددرلة ذا  ام18يتغدددح مددد  الاددددلن )

 لطالثا  ععنة الثحح م  المثصري  بد أقعاا عت عد ال ا  لصالح ال  ج.
 المتوسط الحسابى واالنحراف المعياري للطالب (19جدول )

 والطالبات )المكفوفين( على أبعاد توكيد الذات

 الععنة
 أقعاا عت عد ال ا 

 (109)ظ= طالثا  (101)ظ= ط ج

المتتس   الدملة ة    قيم
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

المتتس  
 الحسا د

امنحراا 
 المعيارو 

 اعر االة 1.31 1.63 13.92 2.05 14.41 التعفعر ع  ا)راد

 0.01 5.18 2.04 13.98 2.27 16.26 الدبا  ع  الحكتة 

 0.01 13.26 1.07 13.14 2.19 17.74 ع تي  الع  ا  امجتما ية

 0.01 3.51 1.84 13.28 1.99 14.65 جهيةالتت 
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 0.01 8.36 4.21 54.32 5.95 63.07 عت عد ال ا 

( بددد متتسدد ا  0.01( لجددتا بددرلة ذا  املددة احصددا ية عنددد مسددتتى )19يتغددح مدد  جدددلن )
فعدر ارجا  ال  ج لال الثا  المكفتبع  بد عت عد ال ا  لجميعها لصالح ال  ج   ييما عددا ق عدد التع

 راد بلة يك  اان احصا ياى ع  ا)
؛ (1993(  عفداا محمدد )1996عتفأ نتياة ق ا الفرن مال ما للل  اليد  نتدا ج رتدا  دراو )ل 

حعددددح أظ طدددد ج الاامعددددة مدددد  المكفددددتبع  لالمثصددددري  أكبددددر عت عدددددا للدددد ا  مدددد  ال الثددددا  ال سيفددددا  
 Hersen لدرلظ   ل عرسدعق ا الفرن مدال مدا أسدفر  عند  اراسدة قنتياة ب  حع  علتلو  لالمثصرا .

et al., (1995)   لربمدا يرجدال ذلدك الد  أظ   لاإلناثال  تر ب  أن  م عتجد برلة ب  عت عد ال ا   ع
ل دد   ع تظ مسالمة لعنصا  لمعايعر  للي  لهدا الر عت عددو  دالفت  االماتمال ين ر ال  الفتات عل  أنه

التف عدددر ل ام تدددداد ل لالتلدددايال ( أظ عتامددد  التنلددد ة األسدددرية 1993أكدددد  نتدددا ج اراسدددة طريددد   دددت   )
 التفاع  مال ا)لري   لها م  العتام  الت  عكتو عت عد ال ا .ل  د االن

ا  اإل دددل بعهددا عتت ددال مدد  الفتدد  اللددااعة  نعدديالبنددادى علدد  ذلددك عددرو الثاحبددة أظ البكابددة السددا دت التدد  
لأكبدددر نلددداطا لأكبدددر ة الددددبا  عددد  حكت ددد  لأظ يكدددتظ أكبدددر متتدددت يل المسددد تلية ل الادددرأت ل امسدددتك لية ل 

 عدددقا مدد  لدد ن ت للتعفعددر عدد  ذاعدد  لع امدد  الفددر  مبددامرت قاإلتددابة الدد  اع ا دد  م يددداى لأكبددر ة بسددمنا
  نتهدا أظ ع ددتظ علد  ارجدة أ دد  مد  الفتدد ااألنلد ة المتعددات التدد  يمارسدها بد  حددع  عتت دال األسددرت مد  

علدد  بدد  عت عددد أ  ال دد جك ناددد أظ األلدد ة لدد لل امحتددرا  ل األاج ل  سددفها الدد لة عبدد  قدد   الصددفا  ل 
 .ال الثا م  ال ا  

هة ععنددة تليمكد  الكددتن أظ نتددا ج الثحدح الحددال  عدددن علد  أظ طدد ج جامعددة اإلسدكندرية ممدد   ددمل
لأظ قدد   األسددالع  الثحددح سددتاد  ددانتا مثصددري  أ  مكفددتبع  لددديهة أسددالع  ععددايا مددال تددبتو الحيددات 

 ع  ة  تت عد ال ا  لديهة.ذا  
 مقترحات:توصيات و

اجددراد قحددتث لاراسددا  مت ددترت بدد  ماددان عنميددة عت عددد الدد ا  لدددو ألددحاج اإلعا ددا  الملتلفدددة  -1
 لامقتما   هة بكد اعغح م  الثحح الحال   لة الثحتث العربية ب  ق ا الماان.

 يدداات ل حكت دد  قددال رة الملددرلعة لالم الثددة قعدددري  ال سيدد  مندد  الصددبر علدد  التعفعددر عدد   را دد   -2
أ عاكعد ذاعد  مد  لد ن ممارسدت  العديدد مد  األنلد ة الملتلفدة عد  طريدل امستك لية ل ف  البكة قالن

 دددرامج عتغدددم  التتجيددد  لالتدددد ية اميادددا   حتدددد يصددد  الددد  مسدددتتو أبغددد  مددد  الصدددحة النفسدددية 
 .امكاناع لامستفاات م  

الددد ا  لدددديهة اعددداا  دددرامج عدريفيدددة ار دددااية لل ددد ج بددد  جميدددال المسدددتتيا  الدراسدددية لتنميدددة عت عدددد  -3
ليتغدددم  ذلدددك عكددددية  رندددامج عربدددتو نفسددد  لمسددداعدت المدددراقكع  علددد  التعدددايا مدددال تدددبتو الحيدددات 
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 .لإاارعها قلك  جعد

اعددددداا الرا  عدريفيددددة أللليدددداد أمددددتر ال دددد ج المكفددددتبع  لالمثصددددري  لتددددتععتهة قاسددددالع  التنلدددد ة  -4
بدد   ندداد الكدداار علددد أظ ي سددهة امجتما يددة السددتية إلعددداا جعدد  مدد  اللددثاج الددتاع  المد ددد ل اعدد  ل 

 ماتمع  مستكف .

ا)قاد قاقميدة مسداندعهة أل ندا هة للالدة بد  المرحلدة الاامعيدة حتدد يلددلا مد  أ رقدة عتجي  ن ر  -5
 عهة ليتمكنددتااليكملدتا أالارقدة الفنددادت لمددقة قكابددة أسدالع  المسداعدت الملتلفددة حتدد ع تمدد   لصدي

 ها.م  التعايا مال تبتو الحيات لحس  ااارع

المكايي  النفسية لل لو ع  الاتان  الملتلفة م   لصدية ال سيد  بدنح  اعداا لبناد التتسال ب   -6
 ب  أم  الحاجة العها.

 مراكد  الرعايدة امجتما يدة لالبكاييدة للمكفدتبع  علد  مسدتتو الاامعدا  المصدرية دالتتسدال بد  انلدا -7
  مدد  الت ددا و النفسددية لالاسددمية لع ليدددقا قاميددال اإلمكانيددا  الحديبددة للدددما  اعدداات التاقعدد  ل دد

 .للمكفتبع  لحس  عتابكهة امياا   

اعددداات التاقعددد  لالعددد ج المهنددد  أل منلفغددد  الر يدددة منهدددا  لو بمددد  الغدددرلرو عدددتبعر لددددما  لددد
المسدداعدت تسددا   الددت يف  لبددرامج المسدداندت امجتما يددة  التتجيدد   لالتدددري  الحر دد  لعتغددم   دد لك ال

لسدمعية االمتاا الصدتعية أل حاسثا  ل عا  ال فعرت  لالاالسل اا ال ثاعة ال فعرت  م  العدسا  المكفرت لمت 
لل تددد  لالماددد   للدددددما  الكدددرادت امل ترلنيددددة لتدددرلرت الددددتع   هددد   اللدددددما  لامسدددتفاات قم اياقددددا 

 .المتعدات
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 المراجـــع

معادددة ( ا ال2003ا دددرامية أندددي  لأحمدددد محمدددد الحدددتب  لعلدددد الناددددى نالدددو   لحسددد  ع يدددة ) -1
الهع ددددة  –الددددتجع    مامددددال اللبددددة العربيددددة   الكدددداقرت ا ل ارت التربيددددة لالتعلددددية 

 العامة لل تظ الم اقال األمعرية .
 ( الساظ العرج   الا د الراقال  الكاقرت ا اار المعارا  .2003أ   من تر ) -2
رو   (ا  السدددلت  التت عددددو لددددى المدددراقكع  لع  تددد  قالمنددداخ األسدددد1997أحمدددد بتحدددد عفدددد ربددد  ) -3

 . امعة عع   م ج –ماجستعر    لية الفنا  
( ا أ دددر  ددد  مددد  امسدددتااقة التت عديدددة لالعددد ج العك نددد  1990أحمدددد ملتدددار محمدددد نادددة الددددي  ) -4

امنفعددال  علدد  عاكعددد الدد ا  لدددو المكفددتبع  مدد  طدد ج الاامعددة  ا تددترا    
 جامعة أسعتو . –كلية التربية 

ة الغدبتو بد  األسدرت  لالعمد    لالماتمدال   الريددان ا ( امهدارا  متاجهد2001أعتددان معدرلا ) -5
 مكتثة اللكرو للنلر لالتت يال .

لداعر ( ا اإلسادت التالدية لالمعاندات ام تصدااية لع  تهمدا قدالكلأ لالم2004الدست د عفد اللالأ ) -6
امكت ا ية لدو أ ناد م  ذلى اإلعا دة الثصدرية ا اراسدة سديكتمترية  لعنيكيدة  

 طن ا . جامعة – لية ا)ااج    ا تترا     
( اقحددتث ل ددرادا  بدد  الصددحة النفسددية  الكدداقرتا مكتثددة اإلنالددت 1999أمددان عفددد السددميال قا ددة ) -7

 المصرية.
(ا  بعالية نمتذج ح  الملكلة بد عحسع  الع  دا  امجتما يدة 1999أماند سععد عفد المكصتا ) -8

 امعة حلتاظج - يةللمراقكا  ال سيفا     ماجستعر    لية اللدمة امجتما
( ا تددددبتو الحيددددات لع  تهددددا 2002اينددددام عفددددد الفتدددداح أحمددددد سددددالة   ومحمددددد محمددددتا ناعدددد  ) -9

قددداألعران السددديكتماعية لبعددده لصدددان الللصدددية لددددى طددد ج الاامعدددة   
 . 458-417ا ا  3  العدا 12مالة اراسا  نفسية   المالد 

الددنف  لال دد  النفسدد    الادد د ( امعاددة علددة 1995جددا ر عفددد الحمعددد ل عدد د الدددي   فدداب  ) -10
 الساقال   الكاقرتا اار النهغة العربية  .

( االن ريددا  الحديبددة بدد  عفسددعر األمددران النفسددية   الكدداقرتا اار 2001جمعددة سددعد يتسددو ) -11
 اري  لل ثاعة لالنلر .

( ا امعااقدددا  التالديدددة بددد  التنلددد ة  مدددا يددددر ها األ نددداد 2001حسدددا  عفدددد الع يددد  مصدددثاح ) -12
 تاكعددد الدد ا  اراسددة مكارنددة  ددع  ال فدد  ال سيدد  لال فدد  العددااى .  لع  تهددا



 

 

(475) 

 هويدة حنفي محمودد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 جامعة عع   م  . -ماجستعر     معهد الدراسا  العليا لل فتلة 
( ا الغبتو النفسية لدو العاملع  ب  ماان اللدمدة النفسدية    المالدة 1998حس  المتسرى ) -13

  . 137-97 (   المالد البان   ا ا47التربتية  جامعة ال تي    العدا)
( اذلل امحتياجددددا  اللالدددددة مدددددل  بدددد  التاقعدددد  الفددددددن    2006حسدددد  محمددددد النتالددددرت ) -14

 اإلسكندريةا اار التباد .
( اتددبتو الحيددات لأسددالع  متاجهتهددا   الكدداقرتا مكتثددة 2005حسدد  مصدد ف  عفددد المع دد  ) -15

  قراد اللرة .
بدددد الع  دددة  دددع  تدددبتو للمسددداندت امجتما يدددة  م انالددددلر الددددي (ا 1998حسدددع  علدددد بايدددد ) -16

(  2العدا ) لددددة اراسددددا  نفسدددديةما   الحيددددات المرعفعددددة لاألعددددران امكت ا يددددة
 .188 – 155ا ا  البام  المالد 

(ا  تددددبتو الحيددددات لالغددددث  المدددددر  للحددددام  ال اعيددددة  لالمسدددداندت 2005حسددددع  علددددد بايددددد ) -17
يددة   امجتما يدة   منف دا  قدداألعران السيكتسدتماعية لددى ععنددة اعدر اكلعنيك

 53-5(  ا ا 15(  المالد)1مالة اراسا  نفسية  العدا)
(ا  حالة لسدمة الكلدأ لع  تهمدا  تاكعدد الد ا  لددو طالثدا  مددارم 1993للو أحمد مثار  ) -18

التمددريه بددد لددععد مصددر   المالددة التربتيددة   ليددة التربيددة قسددتقاج  الادد د 
 285-259( ا ا 8األلن   العدا )

( ا الغددبتو التدد  يتعددرن لهددا األطفددان المكفددتبع  لع  تهددا 2003اقدد  أحمددد عفددد الرسددتن ) -19
قمسدددتتو أاا هدددة لدددثعه األالار امجتما يدددة   ماجسدددتعر     معهدددد الدراسدددا  

 ع   م  . عجامعة  –العليا لل فتلة 
الفدددرلة الانسدددية لالعمريدددة بدددد أسدددالع  الت يددد  مدددال المتا دددو   ا(1995رجددد  علدددد  دددعثاظ ) -20

الهع ة المصرية العامة لل تداج  العددا كاقرتا ال  مالة علة النف   ا ة الغا
 123-110ا ا . (34)

عيدة لأسدالع  باداإلناا  األكاايم  لع  ت  قالتفدا ن لالتلدا   لال  ا(2001رج  علد  عثاظ ) -21
العدددددا   . مالدددة اراسدددا  نفسدددية متاجهدددة الملدددك   لددددى طالثدددا  الاامعدددة

 .198 -166ا ا   (11المالد )  (32)
(ا  اراسددددة مكارنددددة لمسددددتتى التت عديددددة لدددددى المكفددددتبع  1996ة ال ددددراو )رتددددا محمددددد ا ددددرامي -22

 امعة  نها.ج -لالمثصري    ماجستعر      لية التربية
( اسدديكتلتجية الف دا  اللالدة لالمعددت ع    الكداقرتا مكتثدة النهغددة 1999 يند  محمدد  دكعر ) -23

 المصرية
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ل  لمسدتتى التت عديدة لددو طلثدة ( ا اراسة مكارنة ل عد اظ امنفعدا1986سامية  ثام الك اظ ) -24
جامعدة عدع   دم    العددا  –لطالثا  المرحلة البانتية    مالة  لية التربيدة 

 . 25 – 1العا ر  ا ا 
(ا  الغدددبتو النفسددية لع  تهددا قكددد  مدد  الدد  اد   لعاكعدددد الدد ا  لبعددده 1999سددمعر  علددد ) -25

  (3امعدددة عدددع   دددم   الاددد د)ج -السدددما  المرتدددية  مالدددة  ليدددة التربيدددة 
 160-127(  ا ا 33العدا)

(ا اراسددة لفتبيدا العكددارج لالبعددا ع  لعت عدد الدد ا  لدددو ععندة مدد   ددثاج 1992لدا ر حاددا و ) -26
ا  جامعددة المنيدد -عمدداظ . مالددة الثحددح بددد التربيددة لعلددة الددنف    ليددة التربيددة

 15-1  العدا األلن  ا ا 6مالد
سددددلت   معربدددد  بدددد  ااارت ( ا بعاليددددة  رنددددامج ع جدددد  2000لددددثح  عفددددد الفتدددداح ال فددددترى ) -27

الغبتو النفسية لدو ععنة م  طد ج  ليدة التربيدة    مالدة الثحدتث النفسدية 
  ا ا  15  السددنة  3جامعدة المنتييدة   العددا  –لالتربتيدة    ليدة التربيدة 

97 – 124 . 
( ا أ ددر تددبتو الحيددات بدد  قعدده متبعددرا  الللصددية لدددو ب ددا  2001لدد ح بددداا مكددالى ) -28

 3  ا ا  46جامعدة المنصدترت   العددا  –لة  لية التربيدة المتقتبع    ما
– 44 . 

(ا األسددالع  اإلحصددا ية بددد العلددت  النفسددية لالتربتيددة لامجتما يددة  2000لدد ح أحمددد مددراا ) -29
 الكاقرتا مكتثة امنالت المصرية.

(ا  محداا  السدلت  التت عددو  اراسدة لحادة للجهدة ا) دار   مالدة 1993طري   ت   برج ) -30
الدددددنف   الكددددداقرتا الهع دددددة المصدددددرية العامدددددة لل تددددداج  العددددددا اللدددددام  علدددددة 

 .71-54لالعلرلظ  السنة الساقعة  ا ا 
( اعت عدددد الددد ا  مددددل  لتنميدددة ال فدددادت الللصدددية   الكددداقرتا اار 1998طريددد   دددت   بدددرج ) -31

 اري .
( االمهددارا  امجتما يددة لام تصددااية   اراسددا  لبحددتث نفسددية   2003طريدد   ددت   بددرج ) -32

 لكاقرت ا اار اري  لل ثاعة لالنلر .ا
 ( امهارا  عت عد ال ا    اإلسكندريةا اار التباد . 2006ط  عفد الع ية ) -33
(ا  التحدددددت النفسددددية لع  تهددددا قكدددد  مدددد  الدددد  اد لالمسددددتتى امجتمدددداع  1993عفدددداا محمددددد ) -34

ام تصددااو لالاددن  لالعمددر لعاكعددد الدد ا  ل دد ج لطالثددا   ليددة الهندسددة   
 226-210  ا ا 9  العدا2الدم -التربية  جامعة أسعتومالة  لية 
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( امتستعة علة النف  التاقلعد   المالد البدان   2005ع د الدي   فاب  لجهاا ع د الدي  ) -35
 اإلعا ا   الكاقرتا اار الف ر العرب   .

(ا  المسدداندت امجتما يددة لأحددداث الحيددات الغدداا ة لع  تهددا 2000علددد عفددد السدد   علددد ) -36
تابأ مددددال الحيددددات الاامعيددددة لدددددو طدددد ج الاامعددددة المعيمددددع  مددددال أسددددرقة قددددالت

لالمعيمددع  بددد المدددظ الاامعيددة  مالددة علددة الددنف   الكدداقرتا الهع ددة المصددرية 
 26-6  ا ا 14  السنة 53العامة لل تاج  العدا 

( امعيددام أسددالع  متاجهددة أحددداث الحيددات العتميددة الغدداا ة   2003علدد  عفددد السدد   علددد ) -37
 تا مكتثة األنالت المصرية .الكاقر 

 ( اتبتو الحيات لأسالع  متاجهتها   ال تي ا اار ال تاج الحديح .2000عل  عسكر ) -38
الصدد قة النفسددية لالمسدداندت امجتما يددة متبعددرا  لسددي ة بددد  (ا 1997عمدداا محمددد مليمددر ) -39

  المالدة  الع  ة  ع  تبتو الحيات لأعران امكت اج لدى اللثاج الاامع 
-103ا ا   (  المالدددد السددداقال17ة للدراسدددا  النفسدددية  العددددا )المصدددري

138. 
التفا ن لالتلا   لع  تهما قامتد راقا  النفسدية لالاسدمية   ا(2000سل اظ الملعاظ )عتيد  -40

مالددة اراسددا  نفسددية  العدددا   لتددبتو أحددداث الحيددات لدددى طدد ج الاامعددة
 .531-505ا ا   المالد العا ر  (4)

 ( االكلأ لإاارت الغبتو النفسية   الكاقرت ا اار الف ر العرب .2001) بارلة السعد عبماظ -41
( 1993بددرج عفددد الكدداار طدد     دداكر ع يددة  ندددي    حسددع  عفددد الكدداار   لمصدد ف   امدد  ) -42

 امتستعة علة النف  لالتحلع  النفس   ال تي ا اار سعاا الصثاح.
ة لمسدتتى التتابدأ اإلنفعدال  ( ا اراسدة ع  دة مسدتتو التت عديد1990كريماظ عتيغدة منلدار ) -43

 امعة ال  ا يأ .ج –عل  التحصع  الدراس  . ا تترا     لية التربية  فنها 
( ا الغب  النفس  ب  ع  ت   دابعية األناا  لاابعيدة التدتاا 1999كاريماظ عتيغة منلار ) -44

م    جامعددة عددع   دد -ال دد ج . مالددة اإلر دداا النفسدد    ليددة التربيددة لدددو
 . 410 – 353( ا ا 7السنة ) (  10العدا )

 
 

( ا عمليا  عحم  الغبتو ب  ع  تها قعدا م  المتبعرا  النفسدية 1994ل ف  عفد الثاس  ) -45
(   5لددو المعلمدع     مالددة مر د  الثحدتث التربتيددة   جامعدة   در   العدددا )

 .95 – 27ا ا 
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بتو أحددداث الحيددات أسددالع  متاجهددة تدد (ا 1997مايسدة أحمددد النيددان لقلددا  ا ددرامية عفددد ) ) -46
لع  تهدددا  دددثعه امتددد راقا  امنفعاليدددة لددددى ععندددة مددد  طددد ج لطالثدددا  

مر د  اإلر داا النفسد   –المدعمر الدللد الراقال لير اا النفسد    جامعة   ر
 .142-85جامعة عع   م  ا ا  –

 ( ااألطفان اعر العاايع    عماظا مكتثة الماتمال العرب  .2006محمد اقثان محمتا ) -47
( ا الع  ة  ع  أحداث الحيات الغاا ة لعكددير الد ا  لددو 2003د    حس  أ ت راسع  )محم -48

جامعة ال  دا يأ   العددا  –ععنة م  األطفان السعتايع     مالة  لية التربية 
 162  ا 143

( اععليمدددا  التثدددار عاكعدددد الددد ا    الكددداقرتا اار النهغدددة 2001محمدددد عفدددد ال ددداقر ال عددد  ) -49
 المصرية.

( ا  اراسة مكارنة لفرلبع   الغبتو النفسية لاإلجهاا النفسد  لددو 2001   ام  )محمد عل -50
 دد ث مامتعددا  ذا  مسددتتيا  ملتلفددة مدد  ال ا ددة النفسددية الفعالددة    مالددة 

 – 195  المالددد البددان   ا ا  30امعددة طن ددا   العدددا ج –كليدة التربيددة 
219 . 

علد السلت  التت عددو لأ در  بدد علسيد  (ا   رنامج مكترح للتدري  2007محمتا حماا حس  ) -51
  امعة اإلسكندريةج -أ مة ال ا  لدى المراقكع    ماجستعر  .  لية التربية 

( ا الفنيددة العامليددة أل ددكان ال دد ج لدددو متعدداط  الملدددرا  بدد  مكا دد  2004ممدددلح لددا ر ) -52
اعدددر المتعددداطع  بددد  تدددتد متبعدددرا  الللصدددية    اراسدددا  عربيدددة بددد  علدددة 

 . 198 – 123لد البالح   العدا الراقال   ا ا النف    الما
( ا أ در الغدبتو النفسدية علد  أقعداا مفهدت  الد ا  لددو 2001نالر سعد جمعدة عفدد الر دعد ) -53

 امعة المنيا .ج –ععنة م  ط ج جامعة المنيا    ماجستعر     لية التربية 
الددة اراسددا  نفسددية  (ا  اإلسددتراعياية الدينيدة لأحددداث الحيددات الغداا ة  م1999نعمدة محمددد ) -54

 . 613-585(  ا ا 4(  العدا)9المالد)
(ا  مسدتتى عحكعدأ الد ا  بدد ع  تد  قاسدالع  متاجهدة الغدبتو 2004نعيمة جمان الرباع  ) -55

النفسية لدى ععنة م  طد ج  ليدة التربيدة    مالدة الثحدتث النفسدية لالتربتيدة 
 379-247  ا ا 19  السنة 3جامعة المنتيية  العدا  -

(ا  مسددتتو لنت يددة ال مددتح لع  تدد  قغددبتو أحددداث الحيددات لدددو 2004السددعد   ريددا ) نيفددع  -56
ععنة م  با دا  الثصدر لالمثصدرا  المراقكدا   )اراسدة مكارندة(   ماجسدتعر 

  .جامعة عع   م  -   لية ا)ااج
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(  بعالية  رنامج ار ااو عكل  انفعال  بد  لفده أحدداث الحيدات 2005لحعد مص ف   ام  ) -57
  5لدو ععنة م  ط ج الاامعة    مالدة اراسدا  نفسدية   العددا  الغاا ة

 . 598 – 569  ا ا 15السنة 
( ا  الغدددبتو النفسدددية األسدددرية لالسدددلت  التدددتابك  ل فددد  2003لبددداد علددد  محدددرلم  اقدددر ) -58

 امعة ال  ا يأ . ج –الرلتة ال سي     ماجستعر    لية التربية 
 ثانيًا: المراجـع األجنبية 
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62- Asberg, Kia, K; Bowers, Clint; Renk, Kimberly & McKinney, Cliff 

(2008): "Astructural Eguation Modeling Approach to the 
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adults child, Psychiatry and Human Development. 

Vol(39), No(4), pp481-501.  
63- Brennan , Patricia , Katz Annak & Robyne (2002):"Maternal 

depression paternal psychopathology and adolescent 

diagnostic anthems" . Journal of Counting and Clinical 

Psychology . Vol (70) No(5) pp 1055-1075 . 
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No.(1), pp1-7 
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Coping with stress and its correlation with self-assertiveness for blind 
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 The present research aims to study styles of coping with stress and its 

correlation with self-assertiveness for blind and sighted students of 

Alexandria University, The sample consists of (306) students (male and 

female) of blind and sighted students: (96) blind students (male and female) 

from the center of Social Care for Blind Students in Faculty of Art from 

History, Arabic, Sociology, Psychology, Anthropology, and Philosophy 

sections, (210) sighted students (male and female) of the same college and 

the same sections, The research tools which are the measure of coping with 

stress (Version A) for sighted students, while the measure of coping with 

stress (Version B) for blind students prepared by the researcher, and the 

measure of self-assertiveness prepared by the researcher. 

 The results showed that: 

1- There is significant positive correlation between the scores of styles of 

coping with stress and the scores of self-assertiveness for blind and 

sighted students of Alexandria University. 

2- There are no significant differences in style of coping with stress between 

blind and sighted students of Alexandria University. 

3- There are no significant differences in styles of coping with stress 

between males and females (gender) from sighted students of Alexandria 

University. 

4- There are significant differences in style of coping with stress between 

males and females (gender) for males from blind students of Alexandria 

University. 

5- There are significant differences in self-assertiveness between blind and 

sighted students for sighted students of Alexandria University. 

6- There are significant differences in self-assertiveness between males and 

females (gender) for males from both of blind and sighted students of 

Alexandria University. 


