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إن هظا البدث ٌؿلؽ الظىء كلى هفؿُت ؤلاوؿان اإلاصاب بفحروؽ وىعوها ومضي  

جازحرها كلى اإلاصاب وزصائصه الؿلىهُت و الاهفلالُت والىكىف كلى اللالكت بحن 

جُاث اإلاىاحهت وكلم اإلاىث وهظلً الاػالق كلى هىق ؤلاؾتراجُجُت  التي اؾتراجُ

 إلاىاحهت كلم اإلاىث وطلً ب: 19ٌلخمضها الفغص اإلاكدبه في إصابخه باليىفُض 

إًجاص اللالكت بحن اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت وكلم اإلاىث لضي اإلاكدبه في اصابتهم  -1

 .19باليىفُض

 19ُاث اإلاىاحهت لضي اإلاكدبه باصابتهم باليىفُض الفغق بحن الجيؿحن في اؾتراجُج -2

 فحروؽ وىعوها ؛اإلاىث كلم ؛اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت اليلماث املفخاحيت:

This research sheds light on the psyche of a person infected 

with coronavirus, the extent of its effect on the infected person, his 

behavioral and emotional properties, and the identification of the 

relationship between coping strategies and death anxiety, as well 

as looking at the type of strategy adopted by the individual 

suspected of having Covid 19 to face death anxiety by: 

Finding the relationship between the coping strategies and the 

death anxiety of those suspected of having Coved 19. 

The difference between the sexes in the coping strategies of those 

suspected of having Covid 19. 
key words: Coping strategies; death anxiety; corona virus    
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 ملدمت:

لؼاإلاا واحهذ ؤلاوؿاهُت زؼغ ألاوبئت وألامغاض، وكض لفذ هظا اإلاىطىق اهدباه 

اإلاسخصحن الى جأزحر زؼغ ؤلاصابت بهظه ألاوبئت كلى هفؿُت ؤلاوؿان وزصائصه الؿلىهُت 

لت مىاحهتها.  م إلاغض  والاهفلالُت وػٍغ في عكلت خُث ٌلخبر الاهدكاع اإلافاجئ والؿَغ

حوغافُت مافىق ملضالجه اإلالخاصة في جلً اإلاىؼلت. وهظا ماولِكه في أًامىا هظه ألاًام مم 

ش 19الىباء اللالمي فحروؽ وىعوها اإلالغوف بيىفُض  ل 1خُث خصض بخاٍع ض 2222ابٍغ اٍػ

 )http://www.aa.com.tr    (الف شخص. 52مً 

ىاحه الفغص اطؼغاباث ؾلىهُت واهفلالُت  19اإلاكدبه في إصابخه باليىفُض ٍو

مثل اطؼغاباث الىىم، الللم، الاهخئاب، الاوسخاب الاحخماعي والىصمت الاحخماكُت. 

ؿت  وإلالغفت الفغص بسؼغ الىباء وهخائجه وكضم جىفغ الللاح لهظا الفحروؽ فاهه ًلم فَغ

 لهىاحـ الخلغض للمىث فُلاوي مً ؾىء الخىُف. 

إن ول ماؾبم طهغه هى أكغاض  Biker  Ernestبيىرث ًغي اعوؿذ خُ

داٌو الفغص   (Arrarras & al , 2002 :10) الطؼغاب كلم اإلاىث أو زىاف اإلاىث. ٍو

م اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت خُث أنها كض جىجح في  مىاحهت هظه اإلاكاكغ واإلاساوف كً ػٍغ

لهظه الاؾتراجُجُاث أن جبىء  أن يهؼم الفغص مساوفه مً ؤلاصابت بالىباء، هما ًمىً

 بالفكل. 

وؾىداٌو في هظه الضعاؾت الىكىف كلى اللالكت بحن اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت 

وكلم اإلاىث، وأًظا الاػالق كلى هىق ؤلاؾتراجُجُت التي ٌلخمضها الفغص اإلاكدبه في إصابخه 

 إلاىاحهت كلم اإلاىث، وللىصٌى لظلً هدؿاءٌ وهفترض ماًلي: 19باليىفُض

 الث الدراصت: حضاؤ 

هل جىحض كالكت بحن اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت وكلم اإلاىث لضي اإلاكدبه في  .1

 ؟19إصابتهم باليىفُض

 19هل جسخلف اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت لضي اإلاكدبه في إصابتهم باليىفُض .2

 بازخالف الجيـ؟ 

http://www.aa.com.tr/
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 فرطياث الدراصت:

إصابتهم  جىحض كالكت بحن اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت وكلم اإلاىث كىض اإلاكدبه في .1

 .19باليىفُض

بازخالف  19جسخلف اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت لضي اإلاكدبه في إصابتهم باليىفُض .2

 الجيـ.

 أهميت الدراصت:

جخمثل ألاهمُت الللمُت لهظه الضعاؾت في اإلاىطىق اإلاخىاٌو الا وهى وباء فحروؽ           

ىمً ألاهمُت أًظا في ، ال ؾُما اهه صاع حائدت كاإلاُت. هما ج19وىعوها اإلالغوف بيىفُض

ت مخوحراث ؾُيىلىحُت مثل كلم اإلاىث، واؾتراجُجُاث اإلاىاحهت،  أهىا هدىاولها مً ػاٍو

واإلاخوحراث الضًموغافُت )الجيـ(، والتي ًمىً اكخباعها مً أهم كىامل الخىُف مم 

 الىطم الغاهً.

فغاص وىهىا ملغطحن وجيىن ألاهمُت اللملُت لضعاؾدىا هظه في انها كض جفُض حمُم ألا          

لهظا الىباء صون اؾخثىاء، وبالخصىص اإلاكبه في إصابخه بالفحروؽ في الخلغف كلى صوع 

اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت اإلاىاؾبت في الخللُل مً مؿخىي كلم اإلاىث. وطلً بدبني 

اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت الفلالت واإلاىاؾبت.هما ؾخفُض الضعاؾت ألازصائُحن ومماعس ي 

ت في الخضزل اإلاُضاوي مً احل حؿؼحر البرامج وعؾم الخؼؽ اللالحُت الصخت الىفؿُ

 التي مً قانها اإلاؿاكضة كلى الخىُف الجُض مم الىطم. 

 مىهجيت الدراصت:

اكخظذ ػبُلت الضعاؾت في هظا البدث اهتهاج اإلاىهج اللُاصي الىصفي الخدلُلي،         

ث، اللامل اإلاكترن بُنها أنها تهضف وطلً الن هظا اإلاىهج ٌكحر إلى مجمىكت مً الفلالُا

إلى وصف اإلاىاكف أو الـىاهغ، خُث ٌلخبر الىصف خخمُا للىصٌى إلى كغاع ملحن 

 ولضكم أهضاف البدث اإلاؿؼغة آهفا.
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 الخعريف إلاحرائي ملصطلحاث الدراصت:

هي جلً اللملُاث الؿلىهُت واإلالغفُت والاهفلالُت التي اصتراجيجياث املىاحهت:  .1

صًىامُت مؿخمغة، خُث تهضف إلى الخللُل أو جدمل أو زفع جيىن في 

اإلاخؼلباث الضازلُت والخاعحُت التي جخم ملالجتها وإصعاهها كلى أنها مهضصة 

ؾىت  19للخىاػن وجخجاوػ كضعاث ألافغاص اإلاكدبه في إصابتهم بفحروؽ وىعوها 

في مضًىت بؿىغة، وهى ماًمىً مً زالٌ ملُاؽ اؾتراجُجُاث  2222

 .COUSSONهىصىن حهت اإلالضٌ مً ػغف اإلاىا

هى فىغة زبرة وحضاهُت أو اهفلالُت هحر ؾاعة جضوع خٌى مىطىق كلم املىث:  .2

اإلاىث واإلاىطىكاث اإلاخصلت به وكض جؤصي هظه ألافياع والخبراث إلى حعجُل 

 19الىفاة، وهى اؾخجابت ألاشخاص اإلاكدبه في إصابتهم بفحروؽ وىعوها 

لى ازخباع كلم اإلاىث الظي أكضه الباخث مدمض ك 2222بمضًىت بؿىغة ؾىت 

 اخمض كبض الخالم. 

لغف الباخث كلم اإلاىث إحغائُا بأهه الضعحت التي ًخدصل كليها اإلابدىزىن  َو

 هدُجت إحابتهم كلى ملُاؽ كلم اإلاىث.

هم ألاشخاص الظًً كضمىا مً  :99ألاشخاص املغدبه في ئصابتهم بالىىفيد .3

أن اخض أفغاص كائلتهم ؿهغث كلُه ألاكغاض أو أماهً مىبىءة باليىفُض، أو 

واهذ هخائج جدالُله اًجابُت، أو اهه وان كلى اجصاٌ مباقغ مم اخض اإلاصابحن 

سظلىن للدجغ الصحي في مغهؼ الدجغ الصحي بمضًىت بؿىغة  بالفحروؽ، ٍو

 باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت الضهخىع ؾلضان.

ض ملض مىدكف خضًثا هي مغ  :99أو وباء فيروش هىروها  99حائحت هىفيد .4

سجل في أهثر مً إكلُم مً أكالُم  م َو يخلل بحن البكغ وملضٌ اهدكاعه ؾَغ ٍو

ؿبب وفُاث أهثر مً   %. 2مىـمت الصخت اللاإلاُت َو

 حدود الدراصت:

مغهؼ الدجغ الصحي بمصلخت اللىاًت اإلاغهؼة باإلاؤؾؿت الحدود املياهيت:  .9

 الاؾدكفائُت الضهخىع ؾلضان والًت بؿىغة. 
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ل مً  12ماعؽ إلى هاًت  12جم جىفُظ الضعاؾت مً دود السماهيت: الح .2 ابٍغ

 . 2222اللام 

 65-22أفغاص جتراوح اكماعكهم بحن  28كُىت جخألف مً الحدود البغريت:  .3

 ؾىت.

 إلاطار الىظري:

 أوال: اصتراجيجياث املىاحهت:

 :   (Coping)مفهىم اصتراجيجياث املىاحهت  9_9

م به كضماء الفالؾفت والفىاهحن مىظ آالف الؿىحن، فلض اهخم ٌلخبر مفهىما كضًما، اهخ

مً زالٌ أكماله بخلضًم قغح للؼغق او الاؾتراجُجُاث التي ًيخهجها ألافغاص أفالطىن 

وليم عىضبير للخلامل مم ألاوكاث والـغوف اللصِبت التي جمغ في خُاتهم، هظلً كضم 

W.Shekespear ظاهؼت والفلضان والصغاق، وصفا الؾخجاباث ألافغاص للمىاكف ال

وألاػماث، وهحرها مً اإلاىاكف الكاكت، وكلى الغهم مً الاهخمام اللضًم باإلافهىم، فان 

خطح طلً مً زالٌ الازخصاص ي الىفس ي  جيلر الاهخمام الللمي به ٌلض خضًثا وؿبُا، ٍو

Tyler  9971  الظي اهخم بىصف هُفُت مىاحهت ألافغاص إلاثحراث اإلاكلت ؾىاء واهذ

 (. 919:  2114)محمد هجيب الصبىة، صهير فهيم الغباش ي، لُت ام زاعحُت. صاز

اإلاىاحهت في ألاصبُاث  Copingم، اؾخسضم مصؼلح 1962والجضًغ بالظهغ اهه ختى كبل 

لم  1962الؼبُت والاحخماكُت لِكحر إلى الاؾخجاباث الاًجابُت هدى الظوؽ، وختى كام 

هما ام مصؼلح اإلاىاحهت لم ًـهغ في كلم  جىً البدىر في مجاٌ اإلاىاحهت كض بضأث،

، وللض اقخلذ الىماطج ألاولُت إلاصؼلح اإلاىاحهت مً البدىر 1967الىفـ ختى كام 

ذ كلى الخُىاهاث، ومً أصبُاث الخدلُل الىفس ي، هما أقاع إلى طلً  الزاروش التي أحٍغ

ذ كلى الخُىاهاث كلى ًض ، 9984وفىلىمان  حلغف  واهىن خُث أن ألابدار التي أحٍغ

اؾخجابت اللخاٌ أو الهغوب، ولىً هظا ألاؾلىب ًيىن هحر مالئم لللضًض مً اإلاىاكف التي 

 ًخلغض لها الفغص، ألهه الًجؿض اللىصغ الاهفلالي أو اإلالغفي في الاؾخجابت للمىكف.
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و ميياهيزماث الدفاع الالععىريت واؾخسضمذ اإلاىاحهت في الخدلُل الىفس ي جدذ كىىان 

ؿلذ جىـغ إلى اإلاىاحهت كلى أنها اوهضفىرد للىامِـ ألاحىبُت ومنها بالغهم مً أن ا

 اؾخجابت اًجابُت جصضع كً اليائً الحي هدى مىاكف التهضًض فلؽ.

وفي الفترة مابحن الؿخِىاث والؿبلُىاث مً اللغن اإلااض ي واهذ البدىر اإلاغجبؼت 

مثل تهضًضاث  باؾتراجُجُاث اإلاىاحهت للظوىغ جغهؼ أؾاؾا كلى اإلاىاكف اإلاخؼغفت

الخُاة وألاخضار الصضمُت، والتي جخؼلب ؾلىن مىاحهت لها، وفي زماهُيُاث اللغن 

اإلااض ي بضا اهخمام الباخثحن باإلاىاحهت وصعاؾت كضص مً اؾخجاباث اإلاىاحهت، وطلً مً 

والتي أؾفغث كً جدضًض هىكحن مً الزاروش وفىلىمان  زالٌ ألاكماٌ التي كام بها

  هت وهما:اصتراجيجياث املىاح

 اإلاىاحهت التي جغهؼ كلى الاهفلاٌ.   -                 اإلاىاحهت التي جغهؼ كلى اإلاكيلت. -

وطلً بىصفها مفاهُم أؾاؾُت في إصاعة الظوىغ، فاإلاىاحهت التي جغهؼ كلى اإلاكيلت 

جخظمً اؾتراجُجُاث حؿاكض الفغص كلى خل اإلاكيلت والخللُل مً جأزحراث اإلاىكف 

احهت التي جغهؼ كلى الاهفلاٌ جخظمً اؾتراجُجُاث تهضف إلى الخللُل مً الظاهؽ، واإلاى 

جُا ؿهغث اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت  آلازاع الاهفلالُت الىاحمت كً الظوىغ، وجضٍع

الاكضامُت في ملابل اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت الاحجامُت، وطلً هدُجت حهىص الىثحر مً 

ذ كً الفغوق الفغصًت بحن ألافغاص  الللماء والباخثحن، زم جىالذ الضعاؾاث التي أحٍغ

)ػه كبض اللـُم خؿحن، ؾالمت كبض اللـُم خؿحن، وصوعها في مىاحهت الظوىغ. 

2226  :77-78.)  

 أهىاع اصتراجيجياث املىاحهت:  2_9

 :  (Problem-Focused Coping)اصتراجيجياث املىاحهت التي جرهس على بعد املغيلت  -9

الفغص لخلضًل اللالكت الفللُت بحن الصخص والبِئت، ولهظا  هي الجهىص التي ًبظلها     

هجض الصخص الظي ٌؿخسضم هظا ألاؾلىب في اإلاىاكف الظاهؼت ًداٌو حوُحر أهماغ 

ؾلىهه الصخص ي، أو ٌلضٌ اإلاىكف طاجه، فهى ًداٌو حوُحر ؾلىهه الصخص ي بىؾاػت 
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  وُحر اإلاىكف.البدث كً مللىماث أهثر كً اإلاىكف أو اإلاكيلت، ليي ًيخلل إلى ح

(Lazarus & Folkman, 1984) . 

 : (Emotion-Focused Coping)اصتراجيجياث املىاحهت التي جرهس على بعد الاهفعال  .9

الجهىص التي ًبظلها الفغص لخىـُم الاهفلاالث، وزفع اإلاكلت، والظُم الاهفلالي 

ن الفغص الظي ٌؿببه الخضر الظاهؽ أو اإلاىكف للفغص، كىطا كً حوُحر اللالكت بح

        والبِئت، وبلع هظه الاؾتراجُجُاث ؾلىهُت منها الخأمل أو جىاٌو الللاكحر.

  (.99: 2116)حضين، حضين، 

 العىامل املإثرة في اصتراجيجياث املىاحهت: 3_9

 , Rees)محز ول مً َعـ وؾُمغ عىامل مخعللت باملىكف الظاغط والبيئت:  9_3_9

Symer) لتي جخللم بالظوؽ وجؤزغ فُه هي: اللىامل البُىلىحُت أعبم أهماغ مً اإلاىاكف ا

واإلاغض أو اإلاىث، اللىامل الظاجُت أو الصخصُت والؼواج، وكىامل مخلللت بالبُئُت 

لُت واليىاعر الؼبُلُت، وأزحرا كىامل ؾىؾُىزلافُت مثل اللاصاث والخلالُض  الفحًز

 (.59: 2119)اللاهىع، . واللُىص التي ًفغطها اإلاجخمم

 املخغيراث الدًمغرافيت: 2_3_9

ت، فأؾالُب العمر:  -9 جخوحر اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت كىض ألافغاص خؿب اإلاغخلت اللمٍغ

 (. 916: 2119)عثمان،   ألاػفاٌ مسخلفت كما ٌؿخسضمه الغاقضون واإلاغاهلىن.

حكحر الضعاؾاث إلى كضم وحىص فغوق بحن الجيؿحن في مغخلت ماكبل البلىن الجيط:  -2

ابت إلاىاكف الظوؽ كلى اللمىم، أما في مغخلت الغقض فلض هكف ول مً في الاؾخج

أن هىان فغوكا بحن الغحاٌ واليؿاء وأؾالُب مىاحهتهم  (Moss & Billing) بيلينمىؽ و

 .(35: 2192)عياظ،   للظوىغ.
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 هظرياث املىاحهت: 4_9

مىً جلؿُمها إلى زالر هماطج وهي:امللارباث الخلليدًت:  9_4_9  ٍو

وفلا لهظا الىمىطج، ًخدضص مفهىم اإلاىاحهت كلى أؾاؽ اهه الحيىاوي:  الىمىذج ( أ

ت أو مىدؿبت إلاىاحهت الخؼغ. والهغب أو الخجىب الىاحم  اؾخجابت ؾلىهُت فؼٍغ

كً الخىف. واإلاىاحهت أو الهجىم هاحم كً قلىع الوظب. واإلالُاع ألاؾاس ي 

  (Paulhan , 1992 : 546)للىجاح في اإلاىاحهت هى الخفاؾ كلى البلاء. 

مىظ وكأة الخدلُل الىفس ي كمض إلى فهم وجدضًض  همىذج صيىىلىحيت ألاها: ( ب

أقياٌ اإلاىاحهت، زاصت ألاقياٌ الالقلىعٍت منها وجمذ حؿمُتها بىؾائل 

 .                                  1894مفهىم الضفاق ألٌو مغة ؾىت  Freudفرويد الضفاق ألاولُت. وكض طهغ 

 . (962: 2112)رطىان صامر، 

غي  أن اللصاب والظهان ماهما إال قيل مً أقياٌ فكل أو زلل في  فرويدٍو

 .(24: 2116)محمد  محمد حاصم، اإلاىاحهت.  

ت الخدلُل الىفس ي في صعاؾت اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت في  وجخلخص أفياع هـٍغ

 الخالي: 

ألاها مً إن الضمان وما ًغجبؽ به مً عوابؽ وكالكاث، كباعة كً آلُاث جدمي 

الصغاكاث. خُث ًمىً ان ًخيىن هظا الصغاق مً عهباث هحر مكبلت صازل 

يىن الللم هى اإلادغن لهظه آلالُاث.                          الجهاػ الىفس ي أو مً تهضًضاث البِئت. ٍو

 .(962: 2112)رطىان صامر، 

فها كلى أنها مج مىكت مً وجم صمج مفهىم اإلاىاحهت مم صفاكاث ألاها، وجم حلٍغ

ض في مؿخىي  اللملُاث اإلالغفُت تهضف إلى الخللُل أو خظف ول ماًمىً أن ًٍؼ

 الللم. 

مىً ؤلاقاعة للضة ؾُاكاث ملغفُت مسصصت لخفع الخصغ الىاجج كً       ٍو

خللم ملُاع هجاح اإلاىاحهت هىا بىىكُت  اإلاىكف، والىفي، اللؼلت، اللللىت. ٍو
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 ,Paulhan) .وهىكُت اإلااٌ الىفس يالؿُاق )مغوهخه، وصعحت جىاؾبه مم الىاكم( 

1992 : 546)    . 

في فغوؿا، طهغث ألابدار اإلاخلللت باإلاغض ى اإلالُمحن باإلاؿدكفى صوع 

مُياهحزماث اإلاىاحهت في الخىافم مم الىطم. هما طهغث ان بلع اإلاُياهحزماث 

والىفي، اللؼلت واإلاؼاج اإلالاوم،ًدمي الفغص مً الللم بصىعة فلالت اهبر مً 

  (Paulhan, 1992 :547)ل إلى ؤلاؾلاغ أو اللضواهُت أو الوظب أو الاؾدؿالم. اإلاُ

ت الضفاكاث، ج( همىذج صماث الشخصيت:  جصىع ازغ ًىضعج طمً هـٍغ

خُث حلخبر فُه اإلاىاحهت هؿمت شخصُت، وبلع الخصائص الثابخت 

للصخصُت واللمم، الخؿاؾُت اإلافغػت، الخدمل،حلض الفغص إلاىاحهت الظوىغ 

لت ملُىت.ومم طلً فلض أؿهغث كضة أبدار أن ملاًِـ الؿمت هي بؼٍغ

 مىبئاث طلُفت الؾتراجُجُاث اإلاىاحهت لكغح طلً هظهغ ألاصلت الخالُت: 

الؼبُلت مخلضصة ألابلاص للؿُاق الخالي وكذ للمىاحهت: فمثال في خالت مغض    

حؿمي، ًخىحب كلى اإلاٍغع مىاحهت مسخلف مصاصع الظوؽ: الم، عجؼ، 

ف الاؾدكفاء، في هفـ الىكذ كلُه أن ًدافف كلى جىاػهه الاهفلالي وكلى ؿغو 

صىعة حُضة كً الظاث، مم مغاكاة اللالكاث الجُضة مم اللائلت. هظه 

الاهخماماث اإلاخلضصة جخؼلب اؾخسضام اؾتراجُجُاث مىاحهت حض مخىىكت، 

 والتي ًمىً الخيبؤ بها بىاؾؼت كُاؽ أخاصي البلض مثل كُاؽ الؿمت.

إلى ؾذ  الزاروشوجىلؿم خؿب الىمىذج املعرفي ملىاحهت الظغىط:  د(

 مغاخل ملغفُت وهي:

كلى أؾاؽ أن ؤلاوؿان ًىاحه في خُاجه مىاكف _مرحلت الحدث الظاغط: 9

وأخضار طاهؼت حؿخضعي الىثحر حهضا إلاىاحهتها والخولب كليها. كض جىؼىي كنها 

ؾلىهُت هحر فلالت.                              صلىباث صخُت إطا جم اؾخلماٌ اؾتراجُجُاث ملغفُت

 (.52: 2119)ًخلف عثمان، 



 د/ رعدي كريري 
 

54 

 

مفهىم أؾاس ي ٌلخمض كلى ػبُلت الخلييم املعرفي:  _مرحلت الخلييم ألاولي:2

الفغص. خُث أن جلضًغ هم التهضًض لِـ مجغص إصعان بؿُؽ للىاصغ ميىهت 

براجه الصخصُت مم إلاىكف ملحن. ولىىه عابؼت بحن البِئت اإلادُؼت بالفغص وز

 ( . 91: 2111)الضيد عثمان،   الظوىغ، وبظلً ٌؿخؼُم جفؿحر اإلاىكف.

ىلىحُت التي ٌؿببها الخض  للب الخلُُم صوعا في جدضًض آلازاع الاهفلالُت والفحًز ٍو

الظاهؽ، وهى ما ًفؿغ لىا جباًً اؾخجابت ألافغاص لخضر طاهؽ واخض. وكاصة 

 ر اججاهاث عئِؿُت: ماًخم جلضًغ الخضر اإلاثحر خؿب زال 

 كض ًيىن جلفا أو زؿاعة كض خضزذ بالفلل.الظرر أو ألاذي:  ( أ

 هخائج مؿخلبلُت مخىكلت.التهدًد:  ( ب

 أخضار مؿخلبلُت كض جخظمً مصالح أو فىائض شخصُت.الخحدي:  ( ث

ولِـ مً الظغوعي أن ًيىن الخلضًغ اإلالغفي كلالهُا أو قلىعٍا، ولىً عبما ًيىن آلُا أو 

 (.392: 2111)الضيد عبد الرحمً، لالوي والقلىعي.  جللائُا وهحر ك

فُه ًلىم الفغص بمداولت الخلغف كلى الخضر الظاهؽ زم ًلىم ( الخلييم ألاولي: 3

لخمض الفغص  بمداولت جدضًض مؿخىي التهضًض الظي ًمثله هظا الخضر باليؿبت للفغص، َو

ت كلى أؾلىبه اإلالغفي وزبراجه الصخص : 2119)ًخلف عثمان، ُت. في هظه اللملُت الخلضًٍغ

392) . 

م إمياهُاث الخلامل، أو مىاحهت الخضر ( مرحلت الخلييم الثاهىي: 4 لصض بها جلٍى ٍو

الظاهؽ، وهىظا كىضما ًخالءم ول مً جلضًغ مخؼلباث اإلاىكف، وإمياهُاث مىاحهخه 

الٌكلغ الفغص بالظوؽ. وكىضما ٌلىـ جلُُم الفغص فجىة بحن إمياهُاجه ومخؼلباث 

كف أو البِئت، وزاصت خُذ جفىق اإلاخؼلباث ؤلامياهاث اإلاخاخت إلاىاحهت اإلاىكف اإلاى 

الظاهؽ، فان الفغص ًسبر مؿخىي هبحرا مً الظوؽ. وفي هظه اإلاغخلت جدضص آلالُاث 

اإلاىاؾبت للمىكف وطلً اكخماصا كلى كىامل زاعحُت هؼبُلت اإلاىكف، وكىامل صازلُت 

 الؿابلت. والظواء والصخصُت والثلافت والخبراث 

فيها ًلجا الفغص إلى اؾخلماٌ إؾتراجُجُت ملغفُت أو ؾلىهُت ( مرحلت املىاحهت: 5

مىً جصيُف اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت إلى صىفحن:   إلاىاحهت اإلاىكف أو الخضر الظاهؽ. ٍو
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حؿمى بالفلل اإلاباقغ، وجخمثل في اجساط إحغاءاث كملُت مباقغة لخوُحر اإلاىكف الاولى: 

 الظاهؽ.

جخمثل فُما ٌؿمى بالفلل اإلاسفف، وهى فلل هحر مباقغ طو ػبُلت وحضاهُت ت: الثاهي

 (. 53: 2119)ًخلف عثمان، اهفلالُت.  

فيها ًخدضص مضي جأزحر أؾالُب اإلاىاحهت كلى اليكاغ الاهفلالي ( مرحلت هخائج املىاحهت: 6

أو الخضر  واإلالغفي والفؿُىلىجي والؿلىوي، وجخىكف اؾخجابت الفغص الخىافلُت للمىكف

 الظاهؽ كلى مضي هجاخه في اؾخلماٌ إؾتراجُجُت مالئمت للخولب كليها.

هسلص إلى اللٌى أن وحهت الىـغ اإلالغفُت جسخلف كً ؾابلاتها خُث حلخبر اإلاىاحهت 

جُت جمغ بلضة مغاخل جبظٌ فيها مجهىصاث ملغفُت  ؾحروعة ملغفُت مؿخمغة جضٍع

 (51: 2118)مصطفى رعاد، وؾلىهُت. 

 كلم املىث:  ثاهيا:

 حعريف كلم املىث: (9

كلى اهه زبرة اهفلالُت هحر ؾاعة جضوع خٌى اإلاىث  (Templer) جمبلرٌلغفه  

واإلاىطىكاث اإلاخصلت به، وكض جؤصي هظه الخبرة إلى الخعجُل بمىث الفغص 

 (. 292: 2117)بغير معمريت، هفؿه. 

طاجُت مً كضم فحري اهه اؾخجابت اهفلالُت جخظمً مكاكغ   (Holter) هىلترأما 

الؿغوع والاوكواٌ اإلاخلمض كلى جأمل أو جىكم أي مـهغ مً اإلاـاهغ اللضًضة 

 (.292: 2117)بغير معمريت،  اإلاغجبؼت باإلاىث.  

ٌلغف كلم اإلاىث اهه كلم ألاها ألاكلى، أي اهه أطي ًيخج كً  (S. Freud)فرويد 

صغاق في مُضان الخفاكل الاحخماعي الظي ًجض صضاه في الخىف مً الخب 

 Larent Pauk) أًظا مً احل إًلاؾ قلىع الخلظًب الظاحي وهبذ قهىاجه

Assoum , 2002 : 76). 

اإلاىث هدُجت ًمىً أن ولغف كلم اإلاىث كلى اهه فىغة ًضوع مىطىكها خٌى 

 صغاق وزىف مً همىض اإلاؿخلبل، كض ٌعجل بمىث الفغص هفؿه.
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 زالر ميىهاث للخىف مً اإلاىث هي:حان عىرون خضص مىىهاث كلم املىث:  (2

 الخىف مً الاخخظاع. ( أ

 الخىف مما ؾُدضر بلض اإلاىث.  ( ب

 الخىف مً جىكف الخُاة.  ( ث

ساوفه الصخصُت في هخابه مىاحهت اإلاىث وبكيل واضح ميىهاث مهفاهى هما طهغ    

 باليؿبت الى اإلاىث، وكض جظمىذ هظه اإلاساوف ماًلي: 

 كملُت الاخخظاع.  ( أ

 اإلاىث الصخص ي.  ( ب

 فىغة الخُاة ألازغي. ( ث

 اليؿمت السخُلت أو اإلاؼبلت التي جغفغف خٌى اإلادخظغ. ( ر

غي   أن كلم اإلاىث ًخيىن مً اإلاساوف الخالُت: لبفخىن ٍو

 الخدلل أو الخفسخ. ( أ

 الغوىص أو الخىكف. ( ب

 هفصاٌ.الا  ( ث

 (أصباب كلم املىث: 3

اللىامل اإلاؿبب للللم كضًضة ومخىىكت فليل إوؿان كىامل زاصت به، باليؿبت لكاعلتز 

 جخمثل فُما ًلي:

  .الخىف مً اإلالاهاة وألالم كىض الاخخظاع 

 .الخىف مً ؤلاطالٌ هدُجت ألالم الجؿمي 

 لله الخىف مً جىكف الؿعي هدى ألاهضاف، إط جلاؽ الخُاة صائما بما خ

 ؤلاوؿان. 

 .الخىف مً الللاب ؤلالهي 

  ٌالخىف مً جأزحر اإلاىث كلى مً ؾُترههم الصخص مً أؾغجه وزاصت ألاػفا

 الصواع.
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   .(.999: 9987)احمد محمد عبد الخالم، الخىف مً اللضم 

 أعراض كلم املىث: (4

 ( ألاعراض البدهيت: 4-9    

 .الخىجغ الؼائض 

 .ألاخالم اإلاؼعجت 

 ىاء الغاخت.ؾغكت الىبع أز 

 .فلضان الؿُؼغة كلى الظاث 

  .هىباث اللغق 

 .هثُان أو اطؼغاب اإلالضة 

 .جىمل الُضًً أو الظعاكحن أو اللضمحن 

 .هىباث الضواع وؤلاهماء 

   (35: 9998)دافيد عيهان، ث:عارف ععالن، حؿاعق هبع أو صكاث الللب  . 

 عراض الىفضيت: ( ألا  4-2

  .هىبت الهلم الخللائي 

  .الاهخئاب 

 .كضم اللضعة كلى الخمُحز 

                                                   .الاهفلاٌ الؼائض 

 .ازخالغ الخفىحر 

 .اصة مُل اللضوان  ٍػ

  .ؾهىلت جىكم ألاقُاء الؿلبُت في الخُاة 

 .ؾغكت الوظب والهُجان وجىجغ ألاكصاب 

  .اللؼلت والاوسخاب واهخـاع لخـت اإلاىث 

 (.35)عيهان، هفط املرحع الضابم:كض ًصل الى صعحت الفؼق.   الكلىع باإلاىث الظي 
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  ( أعراض عصبيت وهفط عصبيت:4-3

  .اطؼغاباث الىىم والُلـت 

 .اطؼغاباث الؿلىن 

 .خصغ 

    .ازخالحاث(Delbard Celine , 2001 : 21). 

 ( أعراض جىفضيت: 4 -4

 .اطؼغاباث الخىفـ 

  .طُم في الخىفـ 

 .جمؼق الوكاء الفمي الغكُم 

 .اطؼغاباث البلم 

 .اطؼغاباث هظمُت وجىفؿُت 

  .إمؿان(Delbard Celine and all, 2001 : 21). 

 ( أعراض عامت:5_4

 .حلب كام أو هلي 

 .حفاف الجؿم 

 .فلضان الكهُت 

كيل مصضع إػكاج وكضم اططراباث بىليت: ( 4-6 وهى الاطؼغاب ألاهثر جىاجغا َو

 (Delbard and All , 2001 : 21)الاعجُاح.

 ظرياث املفضرة لللم املىث:الى(5

 ( الىمىذج الضلىوي: 9_5

ت الؿلىهُت جغي أن الللم زىف مً الم أو كلاب مً اإلادخمل خضوزه،      الىـٍغ

لىىه هحر مؤهض، وحلخبره اهفلاال مىدؿبا وهى مغهب مً الخىف وألالم وجىكم وكىق 

ثحره مىكف زؼغ مباقغ مالئم أمام الف غص، الكغ، لىىه ًسخلف كً الخىف ٍو

والللم ًجزق إلى ألاػماث فهى ًبلى أهثر مً الخىف اللاصي، وكض ًؤصي للمىث إطا ػاص 
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كً خضه، وال ًىؼلم في ؾلىن مىاؾب ٌؿمذ للفغص باؾخلاصة جىاػهه، ومىه فهى 

ًبلى زىفا مدبىؾا ال ًجض له مسغحا. فاإلوؿان خحن ٌكلغ باهفلاٌ كلم اإلاىث 

حراث حؿمُت كض جيىن بالوت الخؼىعة إطا جىغع فان الخأزحراث الاهفلالُت جصاخبها حو

الاهفلاٌ وأصبدذ الخالت الاهفلالُت مؼمىت، خُث اجطح أن الللم اإلاؼمً هللم 

اإلاىث اإلاخىاصل كض ًؤصي إلى ؿهىع حوحراث خغهُت ؿاهغة جصلب الاهفلاٌ.                                 

 (. 21_95: 9994)راجح احمد عسث، 

 ملعرفي:( الىمىذج ا2_5

حلخبر كلم اإلاىث ؾلىوا اهفلالُا ًيخج كً ألافياع التي ًيىنها الفغص كً هفؿه، بما في 

طلً ماكض ًصِبه مً ألامغاض، وهظه ألافياع التي جسغج كً خضوص اإلاىؼم جيىن 

بمىحبها زاػئت وؿبُا وختى ًخم الخسلص مً الاطؼغاباث اإلالغفُت ًجب اللُام 

 جؼوٍض الفغص بللم اإلاىث بمفاهُم ملغفُت حضًضة.  بخوُحر بيُىي للفىغة مً زالٌ

 ( الىمىذج املعرفي الضلىوي: 3_5

أن الاطؼغاباث   (Ellis)ًغي أصخاب هظا الاججاه وكلى عأؾهم ألبرث الِـ 

الؿُيىلىحُت الاهفلالُت للفغص واالهخئاب والللم طاث صلت وزُلت باألفياع هحر 

صاث التي ًيىنها ؤلاوؿان كً واكم الخُاة الللالهُت، خُث ًغون أن الؿلىن باالكخلا

التي ًخلغض لها فُىدؿب أفياعا المىؼلُت اؾدىاصا لخللم زاػئ وهحر مىؼلي 

دؿبب في اطؼغاباث ؾلىهُت كض جـهغ بأقياٌ مسخلفت  لخه في الخفىحر ٍو فِؿغص ػٍغ

 .    (Spellger , 1983 : 14)واالهفلاالث بما في طلً اهفلاٌ كلم اإلاىث. 

اث هالخف أن ول واخضة خاولذ جفؿحر كلم اإلاىث خؿب مً زالٌ  هظه الىـٍغ

جىحهها، وفؿغجه بىاء كلى طلً. لىً مً مىـىعها الخاص هغي أن مىطىق كلم 

اإلاىث هما ًبرػه الىمىطج اإلالغفي الؿلىوي أن ؤلاوؿان ًىدؿب ألافياع هحر اإلاىؼلُت 

 خٌى اإلاىث.
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 ( عالج كلم املىث: 6

هىاق الللم اإلاغض ي، وللالحه ًمىً اؾخسضام جلىُاث كالج الللم، ٌلخبر كلم اإلاىث اخض أ

لخبر اللالج الؿلىوي أهثر الؼغق هجاكت في كالج الللم بمسخلف أهىاكه، خُث أن  َو

 وؿبه الكفاء فُه أكلى مً الخلىُاث واللالحاث ألازغي، 

 ىيت الاصترخاء: ف 

غبت اهفلالُت قضًضة أو مجهىص هى خالت هضوء جيكا في الفغص بلض إػالت الخىجغ كلب جج

حؿضي قاق، فلض ًيىن الاؾترزاء الإعاصًا كىض الىىم أو إعاصًا إلاا ًخسظ ؤلاوؿان وطلا 

خصىع زاالث باكثت كلى الهضوء أو ًغخي اللظالث أو اإلاكاعهت في مسخلف أهىاق  دا ٍو مٍغ

 (. 57: 2119)حضين، اليكاغ.  

اخبا لخالقت مغطقُت أهثقر ققمىال واالهخئقاب، أن كلقم اإلاقىث اإلاغجفقم إطا وقان مصق جمبلـرًغي 

أو كصقققاب الىؾقققىاؽ اللهقققغي، فقققان هقققظه الاطقققؼغاباث  ًجقققب أن حلقققالج بقققاللالج الؿقققلىوي 

ققت باؾققخسضام اإلاؿققىىاث واإلاهققضئاث والللققاكحر اإلاظققاصة للللققم التققي جسفققع  اإلالغفققي أو ألاصٍو

ي.                                وؿقققققققققققققققققققققبت الللققققققققققققققققققققققم والخقققققققققققققققققققققىجغ و التهققققققققققققققققققققققُج أو اؾققققققققققققققققققققققخسضام اللقققققققققققققققققققققالج بققققققققققققققققققققققالخسلُج الىهغبققققققققققققققققققققققائ

 (.228: 9987)احمد محمد عبد الخالم، 

وفي ألازحر ًمىىىا اللٌى أن كلم اإلاىث هى جلً الخبرة الاهفلالُت هحر الؿاعة مىطىكها 

هالبا ماًيىن اإلاىث أو اإلاىاكف اإلاغجبؼت به. وهى ماٌؿفغ كً أكغاض كضًضة هفؿُت 

ىلىحُت ...  ؾلىهُت حؿمُت فحًز

م الللاكحر الت م كضة جلىُاث ؾلىهُت ملغفُت، أو كً ػٍغ ي ًمىً كالحها كً ػٍغ

ت الىفؿُت، أو الصضماث الىهغبائُت.  وألاصٍو
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 الجاهب امليداوي: 

 ئحراءاث الدراصت: 

 مىهج الدراصت: (9

اإلاىهج الىصفي ًغجىؼ كلى الىصف الضكُم والخفصُلي للـاهغة أو مىطىق الضعاؾت 

ي أو الىمي الغكمي، وكض ًلخصغ هظا اإلاىهج كلى وطم كائم في ًخدضص في ؤلاػاع الىىع

 فترة ػمىُت مدضصة.

الهضف مً اإلاىهج الىصفي كض ًيىن إما عصض ؿاهغة ملُىت أو مىطىق مدضص بهضف 

 فهم اإلاظمىن. 

م وطم ملحن ألهغاض ملُىت.   وكض ًيىن أًظا الهضف ألاؾاس ي له هى جلٍى

 عاؾدىا.  ومىه اعجأًىا اهه اإلاىهج اإلاىاؾب لض

 العيىت:  (2

جدضًض اللُىت مً أهم اإلاغاخل في البدث الللمي في قله اإلاُضاوي، ألهه مً قبه 

اإلاؿخدُل إحغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت كلى ول اإلاجخمم. ومىه ًخم ازخُاع كُىت ممثلت 

خم حلمُم الىخائج اإلاخىصل إليها كلى باقي  للمجخمم ألاصلي وجؼبُم الضعاؾت كليها ٍو

 اإلاجخمم.

كُىت صعاؾدىا جدؿم بمجمىكت مً الخصائص التي جالئم ( خصائص العيىت: 9_2

 مىطىق صعاؾدىا وهي:

 19أفغاص اللُىت مكدبه في إصابتهم باليىفُض . 

  أفغاص اللُىت ًخىاحضون بمغهؼ الدجغ الصحي بمؿدكفى الضهخىع ؾلضان

 بؿىغة.

 .أفغاص اللُىت جم حصخُص اطؼغاب كلم اإلاىث لضيهم 
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كُىت صعاؾدىا هي كُىت ملصىصة، وجخيىن مً ألاشخاص اإلاكدبه العيىت:  ( هىعيت2_2   

، واإلاخىاحضًً بمغهؼ الدجغ الصحي باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت 19في إصابتهم باليىفُض

 الخىُم ؾلضان بؿىغة.

جمذ الضعاؾت بخؼبُم اإلالُاؾحن مم بلع بخللُمت واخضة، جم ( طريلت الخطبيم: 3_2   

لت ؤلاحابت، ػبلا بدظىع الباخث جىػَم اإلالاًِـ كلى أف غاص كُىت الضعاؾت وقغح ػٍغ

 شخصُا. 

ىا صعاؾدىا كلى كُىت مً زماوي أفغاص، مً أصل :  العيىت  (4_2 شخصا  24أحٍغ

مخىاحضًً في مغهؼ الدجغ الصحي باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت الخىُم ؾلضان بؿىغة. جم 

  للُىت خؿب مخوحر الجيـ:ازخُاعهم ككىائُا، الجضٌو الخالي ًىضح زصائص وجىػَم ا

 

 ( أدواث حمع البياهاث: 3

 في صعاؾدىا هظه جم اؾخسضام ملُاؾحن إلزباث فغطُاث الضعاؾت، هما:

 .ملُاؽ كلم اإلاىث لخمبلغ اإلاترحم مً ػغف اخمض مدمض كبض الخالم 

 .ملُاؽ اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت لالػاعوؽ ووىفمان الظي كضله وىؾىن 
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ت:( 4  الخصائص الضيىىمتًر

 صدق: ال (9

في هظه الضعاؾت جم اكخماص اإلالاعهت الؼغفُت لخأهُض ( ملياش كلم املىث: 9_9

لضاللت  T TESTصضق الازخباع في كُىت اؾخؼالكُت، وطلً باؾخسضام ازخباع حي 

الفغوق، خُث كمىا بازخُاع الترجِب الخىاػلي للضعحاث، وجم اكخماص وؿبت 

أفغاص مً اللُم ألاصوى،  12أفغاص مً اللُم الللُا و 12% خُث جمثل33,33

 والجضٌو آلاحي ًىضح اللُم اإلاخدصل كليها:

 
 مً زالٌ اللُم اإلاسجل وؿخيخج أن صعحت الصضق في اإلالُاؽ كالُت حضا.

 ( صدق ملياش اصتراجيجياث املىاحه:2_9

 1982الػاعوؽ و فىلىمان هما مً وطم ملُاؽ اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت ؾىت 

بىضا، وهى ٌلالج  27خُث جم حلضًله الى  1986وكضله وىؾىن وآزغون ؾىت 

 زالزت كىامل هي:

  :كمل  2,79بملامل املىاحهت املخمرهسة حىل املغيلت  بىىص هي: 12َو

1_4_7_12_13_16_19_22_25_27. 

  :كمل   2,72بملامل املىاحهت املخمرهسة حىل الاهفعال بىىص  9َو

 وهي:

        2_5_8_11_14_17_22_23_26. 
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 كخمل كلى  2,73بملامل رجىسة حىل الدعم الاحخماعي: املىاحهت امل َو

 بىىص: 8

       3_6_9_12_15_18_21_24 . 

لت ؤلاحابت كلى اإلالُاؽ خؿب ؾلم لُىغث الغباعي: ال، باألخغي ال، ولم،        ػٍغ

،  2، باألخغي ال=1، فيل إحابت بال= 4الى 1باألخغي ولم. والخصخُذ بىطم كالمت مً 

م حمم هخائج بىىص ول 4ولم= ، باألخغي  3ولم= . وهخدصل كلى هدُجت اإلالُاؽ كً ػٍغ

 . (Verrier , 2003)بلض. 

م كُاؽ الاحؿاق الضازلي  وجم خؿاب صضق ملُاؽ اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت كً ػٍغ

 باؾخسضام ملامل بحرؾىن .

 ( لليم معامل الارجباط بيرصىن بين بعد املىاحهت3حدول ركم )

 بىىده:املخمرهسة حىل املغيلت و 

 

 

 .2,25الغمؼ + ًغمؼ لىحىص صاللت إخصائُت كىض اإلاللم 

 .2,21والغمؼ ++ ًغمؼ لىحىص صاللت إخصائُت كىض اإلاللم 

مً زالٌ اللُم اإلاخدصل كليها في الجضٌو هثبذ ان هىان احؿاق صازلي في بىىص البلض 

.ألا   ٌو
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وؿبت ملخبرة مً ( هجض أن هىان 5مً زالٌ اللُم اإلاخدصل كليها في الجضٌو عكم )

 الاحؿاق الضازلي.

 
 مً زالٌ اللُم اإلاخدصل كليها في الجضٌو وؿخيخج وؿبت مً الاحؿاق الضازلي.

 جم خظف بىضًً لم وسجل فيهما صاللت إخصائُت. البىض الؿاصؽ، والبىض الثامً.

 

 ( الثباث:2

م ملامل( ثباث ملياش كلم املىث: 9_2  جم خؿاب زباث ملُاؽ كلم اإلاىث كً ػٍغ

 جباغ ألفا هغوهبار هما هى مىضح في الجضٌو آلاحي:رالا

 

 

 مً زالٌ كُم الجضٌو هالخف كُمت مغجفلت حضا مما ٌلني ان وؿبت الثباث حُضة حضا.

م ملامل ( ثباث ملياش اصتراجيجياث املىاحهت: 2_2 جم خؿاب زباث اإلالُاؽ كً ػٍغ

 الاعجباغ ألفا هغوهبار هما هى مىضح في الجضٌو الخالي:
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 مً زالٌ اللُم اإلاىضخت في الجضٌو هلٌى أن اإلالُاؽ ًخمخم بيؿبت حُضة مً الثباث. 

 (أصاليب املعالجت إلاحصائيت لبياهاث الدراصت:5

م ملامل  SPSSكمىا بملالجت بُاهاث الضعاؾت إخصائُا باؾخسضام بغهامج  كً ػٍغ

 وجدلُل الخباًً.°، الاعجباغ بحرؾىن، وملامل ن

 هخائج الدراصت: (6

 ( عرض هخائج الفرطيت ألاولى:9 - 6

مقققً زقققالٌ الجقققضٌو ألاحقققي ؾىىضقققح هخقققائج الفغطقققُت اللامقققت التقققي جلقققٌى بىحقققىص كالكقققت بقققحن 

 .19اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت وكلم اإلاىث كىض ألاشخاص اإلاكدبه في إصابتهم باليىفُض

 
هىان عالكت بين مً زالٌ اللُم التي جدصلىا كليها في الجضٌو وؿخيخج أن 

. ومىه هلبل الفغض البضًل وهغفع الفغض اث املىاحهت وكلم املىثاصتراجيجي

 الصفغي.
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 ( عرض هخائج الفرطيت الثاهيت: 2_6

مقققققً زقققققالٌ القققققضٌو الخقققققالي ؾىىضقققققح هخقققققائج الفغطقققققُت الثاهُقققققت التقققققي جلقققققٌى أن اؾقققققتراجُجُاث 

ققققققم اإلاخىؾقققققؽ الخؿققققققابي ألبلققققققاص  اإلاىاحهقققققت جسخلققققققف خؿقققققب مخوحققققققر الجققققققيـ، وطلقققققً كققققققً ػٍغ

 احهت. اؾتراجُجت اإلاى 

 

 

مً زالٌ الىخائج اإلاخدصل كليها واإلابِىت الجضٌو وؿخيخج أن هىان ازخالفا  

ا في اؾخسضام اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت، فاإلهار ٌؿخسضمً الاؾتراجُجُاث اإلاخمغهؼة  حىهٍغ

، بِىما ٌؿخسضم الظوىع اؾتراجُجُاث 4إهار مً إحمالي  4خٌى الاهفلاٌ بملضٌ 

. ومىه هلبل الفغطُت التي 4طوىع مً إحمالي  3كيل بملضٌ اإلاىاحهت اإلاخمغهؼة خٌى اإلا

 جلٌى أن أبلاص اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت جسخلف بازخالف مخوحر الجيـ.

 خالصت الدراصت: 

مً زالٌ هظه الضعاؾت هسلص إلى اهه جىحض كالكت بحن اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت وكلم 

إلاخىاحضًً بمغاهؼ الدجغ وا 19اإلاىث لضي ألاشخاص اإلاكدبه في إصابتهم باليىفُض

الصحي: هما هسلص إلى أن أبلاص اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت لضي ألاشخاص اإلاكدبه في 

واإلاخىاحضًً بمغاهؼ الدجغ الصحي جسخلف بحن ألافغاص خؿب مخوحر  19إصابتهم باليىفُض

 الجيـ. 



 د/ رعدي كريري 
 

68 

 

 كائمت املراحع: 

 املرحع العربيت:أوال :

 ،كمان ،صاع وائل لليكغ ،املىث كلم ،(1987) ،خمض مدمض كبض الخالمأ .1

 عصن.ألا 

صاليب مىاحهت أالىفاءة الاحخماعيت وعالكتها ب ،(2211اللاهىق اقغف، ) .2

ولُت  ،عؾالت ماحؿخحر ،الظغىط عىد املصابين باططراباث صيىىصىماجيت

 هؼة. ،الجاملت الاؾالمُت ،التربُت

ت .3  ،4:جبحىث ودراصاث مخخصصت في علم الىفط ،(2227) ،بكحر ملمٍغ

 الجؼائغ. ،ميكىعاث الخبر

ذ. ،كالم اإلالغفت ،ث:كؼث قلالن،مرض الللم ،(1998صافُض قيهان، ) .4  اليٍى

. دارة الظغىط التربىيت والىفضيتئاصتراجيجياث  ،ػه وخؿحن ؾالمت  خؿحن .5

 عصن.ألا  ،كمان ،صاع الفىغ

صاع الفىغ  ،دارة الظغىط الىفضيتئالللم و  ،(2221كثمان فاعوق الؿُض، ) .6

 اللاهغة.، اللغبي

حداث الحياة الظاغطت )دراصت أصاليب مىاحهت أ ،(2212)،كُاف ؾىمغ .7

، عؾالت ماحؿخحر ميداهيت ملارهت بين املراهلين الجاهحين وغير الجاهحين(.

 حاملت صمكم.

 ،اإلاىخب اإلاصغي الخضًث ،صىل علم الىفطأ ،(1994) ،عاجح اخمض كؼث .8

ت.ؤلا   ؾىىضٍع

كمان،  ،صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَم ،الصحت الىفضيت ،(2222ؾامغ حمُل، )  .9

 عصن.ألا 

العالج الىفس ي املعرفي )مفاهيم  ،(2227ػه كبض اللـُم خؿحن ) .12

 مصغ. ،صاع الىفاء للؼباكت واليكغ ،وجطبيلاث(
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صاع الفىغ  ،دارة الظغىط الىفضيتئالللم و  ،(2221فاعوق الؿُض كثمان ) .11

 اللاهغة. ، اللغبي

 ،مغاطها وكالحهاأ ،ث الصحت الىفضيتمغىال  ،(2226مدمض مدمض حاؾم، ) .12

 عصن.ألا  ،صاع الثلافت

الاؾـ الىفؿُت والؿلىهُت  ،علم هفط الصحت ،(2221ًسلف كثمان ) .13

 كؼغ. ،الضوخت ،صاع الثلافت للؼباكت واليكغ ،للصخت

 املراحع الاحىبيت:ثاهيا:
1. Arrarras J .I. et al (2002) : copping style, locus of control psychological 

distress and pain related behaviours in cancer and other diseases . 

2. Cousson_Gelie , Florence (2001) : concepts, stress, coping, strategies de 

coping elaborees pour faire face a une maladie grave, recherches en soins 
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