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مستوى الطموح وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط الهفسية لدى
طالبات قسن رياض األطفال
الفصل األول

التعريف بالبحث
مشكمة البحث

يشكللالططوك حالطككذعايكك الككلاإنككننالطك اقيقيقكمااوةناك انكد اوكناأنككدل الطييكن ا ا يشككللاأيضكنالطجننككاالطكذعايككد ا

لإلنكننالط الطقيركاانقجكن اأدلءاعوكلاوكنال ا لجكااوكناطل اك لالطك اوكنايطوك اإطيكما ا ننكنادكداي لجكمالإلنككنناضكو طنا
نفكي ادكداقلك نالطينجك الطك او ل وكن ااايككقطي الطياك لاعليهكنااككه ط ال الطفشكلا كمالوقيكننال اإياكنطا...لطك اوكنا

لطضو طالطقماااداوناإيجنداأكنطيااطو لجهقهنا قذطيلهناطقيقيقالططو ح .ا

وككنالككعلاق نوككلالطانية ك اطكككن ل اط يل ك او ك اطنطاككن ادكككماريككنضالألطفككنلا اايظ ك اأناطو يككن الططنطاككن اطككيسا
انطوكق ىالطوطل اا ننايقللوناعنالطيظاألةراونار اوكق ىالططو حالطذعايجكااأنايقونشك اوك اوقطلاكن الطييكن ا ا
وةعاعناكؤللالططنطان انلايرغانااإلونلالطدرلكن الط لينانجداأناا ضالططنطان اي ارناعنالككقينط انكذلالألوكراوك ا

أنالألوككراطاي ككماجككدلاطشككنان ا ككماأعوككنرننا الككذطكا جككد الطانية ك اأنالططنطاككن اياككررناذطكككاا جككزنناعككناو لجه ك ا
لطضو طالطنفكي الطقماي لجهنهن .ا

إنانذلالألوراا ااطكدىاطنطاكن ايكقماإعكدلدنناطوهنك اوهوك اجكدلا نكماودركك اأطفكنلار ضك اانانكذ الطوهنك اققطلكاا
اشللالنصاونالطو لو اأنايل ناوكق ىاطو يهناعنلالماقويكراوكناطريققهكنا كمالطق نوكلاوك الألطفكنلا لإلاكدلعا كما

الطودرك اوناضو طانفككي ادكدايكؤةرا
ا
أدلءالطلار اأعاأناعولاودرك الطر ض اعولاغيرار قينماألنماوقجددا لناو ننن
عل اق نولهناو الألطفنل ا نذلاأكنساوشلل الطايث .ا
ققللصاوشلل الطايثا مالطكؤلل؟ ا

نلانننكاععد اايناوكق ىاطو حاطنطا ارينضالألطفنلا لألكنطياالطقماق لجمااهنالطضو طالطنفكي ؟ ا
أهمية البحث
إناطوككق ىالططوك حاد رلاوهوككنا كماييككن الطفككردا لطوجقوك ا ا لناطككمااككنط الألةكرا يوككناياككدراعكنالإلنكككنناوككنانشككنط ا لنا
ققدمالألوما لطش اايرج الط اوكق ىالططو حاطدىالأل رلدالطذينايادع نا ماعولهم(عادالطفقنحا :0441اص .)4ا

إناواطل الطضو طاونالطواطلين الطقماق اراعكناينطك اوكنالطقكثةيرالطقك عالطكذعايكؤةراعلك الإلنككننانقيجك اع لوكلا
لنرجي ك اوةككلالةككر الطو ل وككن الطقككماقككؤدعالط ك اإجهككندالنف ككنطم ا نككذلالطضككوطادككدايككؤدعالط ك اقويككرا ككمالط وليككن الط قلي ك ا
لانف نطي ا أييننناكل كاطفظما يرلم(اينر شفكلم :0441اص .)312ا
اناقيقيككقالأليككعما لدرلكالطك ك ند الطشلاككي ا لطوين ظ ك اعل ك الطاككي اققثاككلااشككللاأكنكككما ككمالطقككدر اعل ك اإيجككندا

أكنطيااطو لجه الطضو طا(عةونن،ا:3110اص .)011ا
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إنالطلةيككراوككنالألو ك راااقكككيرالوككنانلطككطاطهككنال انريككدنناأناقل ك نا ككمالط لد ك ا أييننككنانفقككدالطق ك لزنااكككااالايانطككن ا
لطقمان لجههنا ماك ينناطقيقيقاند اونانطو اإطيم(عةونن :3110ا .)011ا

إنالطه ككد الألكنك ككماو ككناوين طك ك اإيج ككنداأك ككنطيااطو لجهك ك الطض ككو طالطنفك ككي انك ك اقنظ ككيمالانف ككنا ا للقك ككناالطلا ككر ا
لطيينقي الطعزو اإذاققن عالطضو طالطقمايق رضاإطيهنالطفردااكيناضكو طالط وكلاوةل(قكثليرالطقرديك ال الطقي يكلاطلقيقيكق ا

ل اإدلك ك ككنلا ققنيك ك ككن اجديك ك ككد ااايققنهك ك ككنالط نوك ك ككل)ا ضك ك ككو طاونطي ك ك ك اوةك ك ككلا(الرقفك ك ككنعاقلك ك ككنطي الطو يش ك ك ك ا لطك ك ككنقصا ك ك ككما
لطدلل..لط ) ض ككو طاولنطفك ك الطقك ك لنيناكك ك لءالننك ك الجقونعيك ك ال ادك ك لنيناعنوك ك ا و ككنايقرق ككااعليه ككناو ككناع لد ككا ال ككذطكا

ضو طالطير اا وناقكياماوناقوي لر ا مالطاننءالطنفكما لألكرعا لاجقونعما(غننما ااع:اص .)11ا
ققللصاأنوي الطايثا م :ا
-0ادرلك اوقويريناوهوينا ماشلاي الططنطا /لطو لو ا ماقلاصارينضاالألطفنل .ا

-3اي داوكق ىالططو حاونالطو لضي الطوهمادرلكقهناطوناطهناوناقثةيرا ماقلطيطاأندل الطيين ا لطك ماطقيقيقهن .ا
-2اإناق ر اأكنطيااو لجه اضو طالطيين اوهماطق ر اطريق اق نولالططنطان او انذ الطضو ط .ا
-4ايك الطايثاطق ر اوكق ىالططو حا لألكل االطوقا ا ماو لجه اضو طالطيين  .ا
أهداف البحث:ايكقهد الطايثاق ر  :ا

-0اوكق ىالططو حاطدىاطنطان ادكمارينضالاطفنل .ا
-3الطفر قاايناطنطان الطقكما ماوكق ىالططو حاقا ناطلورليلالألرا  .ا

-2اأكنطيااو لجه الطضو طالطنفكي اطدىاطنطان الطقكماقا ناطلوريل الطدرلكي  .ا
-4لط عد اايناوكق ىالططو حا أكنطيااو لجه الطضو طاطدىاطنطان الطقكم .ا
حددددود البحدددث:ايقي ككددالطاي ككثااطنطا ككن ادك ككماري ككنضالألطف ككنلا ككمالليك ك الطقرايك ك اطلان ككن اجنو ك ك ااو ككدلداطل ككنمالطد لرك ككما

 3102-3101ا

تحديد المصطمحات:لطواطلين الطقماقيقنجالط اق ري ا مانذلالطايثانم :ا
*اوكق ىالططو ح :ا

-ارلج ا(:)0413الطوكق ىالطذعايرغاالطفردا ماال غمال ايش رالنمادندراعل اال غم ا ن ايك اطقيقيكقاأندل كما كما

لطيين ا لنجنزاأعونطمالطي وي ا(ارلج :0413اص .)012ا

اعاككدالطفقككنحا(:)0441اإطككنراورج ككمايككؤةراعلك اكككل كالطفككردا ككماا ككضالطو لد ك ا ككماقيقيككقاا ككضالألنككدل اد ناغيرنن(عادالطفقنح :0441اص .)4ا
اعلما:3101ان اأنايقطل الطفردالط اقيقيقاند اونال النجنزاو يناااااااااااااااااا(اعلم:3110اص )14ا*اأكنطيااو لجه اضو طالطيين  :ا

دك دم(:)3111الطف لالطذعايكنعدالطفرداعل الطق ل كقاوك الطظكرو الطايئ اونالجلاقيقيقاند اون(عادالطو طم :3111اص .)30ا
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الفصل الثاني
األطر النظرية والدراسات السابقة
أ ا:امستوى الطموح.
يلقلك الطنككنساي ضككهماناا ككضاللقع ككنالايكرلاوككناييككثاوكككق ين اطوك يهم ا لنالطفككردايشك راانطنجككنحاأناالك اوكككق ىا
طو يكم اأوكناأناداكراعنكما ثنكمايشك راانطفشكلا لإلياكنط ا لكثناوككق ىالططوك حاو يكنراييلكمااكماعلك انجنيكمال ا شكلما
ا طوكككق ىالططوك حاععدك اافلككر الطفككرداعككنانفكككما اولننقككما

يوككنايقك مااككماوككناأعوككنلا يوككنايكككقهد اقيقيقككماوككناأنككدل

لاجقونعي ا رغاقكما كمالطياك لاعلك اليقكرلمالآللكرينالطقكماي كشا يهكن اطكذلايكزدلداققكدير اطنفككمايكيناياكلالطك اقيقيكقا
طو ينقما ا ثناللفقا ماذطكاناطاققدير اطنفكم(ارلج ا:0413اص .)012ا
يككرىاع ك ضا()0444النككمااايولككناقا ك راوككق لماد ناوكككق ىاائككقاوككنالططو ك ح ا ذطكككااناطو يككمايل ككااد رلا ككما
لطد ااماني اقيقيقالطوزيداونالطقيايلا لطقف قا لاوقينزا لطقفردا(ع ض :0444اص .)001ا
نذلاوناأةاققمالةيراونالطدرلكن الط راي ا لألجناي اإذاأشنر الط ا ج داععد او جا ااينالطقيايلا وكق ىالططو ح .ا

ي ككداوكككق ىالططو ك حاليككدالط لوككلالألكنكككي الطقككماقككؤةراعل ك الطوكككق ىالطد لركككماإذاأنالطقف ك قالطد لركككماي كرقاطااوكككق ىا

لططوك ك ك ك ك ك حاط ك ك ك ك ككدىالطو ك ك ك ك ككق لم ا ذط ك ك ك ك كككااناوك ك ك ك ك ككق ىالططوك ك ك ك ك ك حاي ك ك ك ك ككد اا ك ك ك ك ككنطوق لمالطك ك ك ك ك ك الطنج ك ك ك ك ككنحا قيقي ك ك ك ك ككقالطقفك ك ك ك ك ك قاااااااااااااااااا

(اعادالطلطي

:0444اص .)001ا

جهن انظرا ماوكق ىالططو ح :ا
ا جهك انظكراطيفكين:ايكرىا طيفكيناأناوكككق ىالططوك حايظهكراعنكدالألطفكنلا كماوريلك اوالكر اوكنالط وكر ا هك ايظهكرا ككمارغاك الططفكلاقلطككمالطاك ان اوةككلاوين طقكماأنايقك اعلك اددويكمال اأنايوشككما كماوين طقكمالطجلك ساعلك الطلركككم ا
دداأطلقا يلز()Falesعل انذ الطينط ا(لططو حالطوادئم) ا و اققدمالططفكلااكنط وراقنوك ا ققطك راأيضكناع لوكلاقشكج ا

عل انو اوكق ىالططو حا لكقو لرريقما(عادالطفقنح :0441اص .)01ا

أونالدطر(Adlerا)ا ه ايرىاأنالطد ل الاجقونعي اقيكركالإلنككننا قيفكزاككل لما قيكدداأندل كما نك اييكن لاأناييققهكنا
ونالعلاددرقما قلطيطكماألعونطكما ق جيهنقكماطهكن ا نك ايطكرحاوفهك مالطكذل الطلعدك اانكماذل اطو يكماقكد الإلنككننا

لط الطاننءا لااقلنرا ق ظي الطو طين اطقان اونهناشيئنايطو اإطيمالطفرد .ا

يشككيرالكككقنارجا()3110الط ك اأناطو ك حالطفككرداغنطاككنايل ك ناو جهككناني ك اقيقيككقاةعة ك اأنككدل انككمالطقلي ك او ك الطايئ ك ا
قشليلالطايئ ا للقينراايئ اوننكا اذطكاأنالطفردالططو حاي جماإولننينقما طندنقما لا لرقكما كماككايلاقيقيكقالطق ل كقاوك ا

لطايئ الطقماي يشا يهنا لنالطفشلا ماذطكاددايكد الطفكردالطك اقشكليلالطايئك ااوكناينككجماوك اوي طكما لككق دلدلقما لقجنننقكما

(يوز ا:3114اص .)12-11ا
ا
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دراسات سابقة بشأن مستوى الطموح ا

درلك الطوشيلما()3114ا:ند الطدرلك اق ار ادلقالطوكققالا ععدقمااللاوكنا نعليك الطكذل ا وككق ىالططوك حاطكدىاعين اوناطعااجنو الططنئ  .ا

عينك الطد لركك :اقككماإجكرلءالطد لركك اعلك اعينك اول نك اوككنا(ا231ا)اطنطاككناوكناطككعاالليك الآلدلاااجنو ك الططككنئ ،اأوككنا
أد ل الطد لرك ك ا هككماوقي كنسادلككقالطوكككققال اوقي كنسا نعلي ك الطككذل اإعككدلداعككندلالط ككدلا اوقي كنساوكككق ىالططو ك حاإعككدلدا
و ضا عادالط ظيم.ا ق ال الطدرلك الط النماق جداععدك اككنطا اذل اداطك اإياكنئي ااكينادرجكن الططكعاا كمادلكقا

لطوكككققالا درجككن ھما ككماوكككق ىالططو ك حاق جككداععد ك او جا ك اذل اداط ك اإياككنئي اا كينادرجككن الططككعاا ككما نعلي ك ا

لطككذل ا درجكن ھما ككماوكككق ىالططوك حا .لنككمااااق جككدا ككر قاذل اداطك اإياككنئي ااكيناوق كككطن ادرجككن اطككعاالليك ا
لط ل ك ما طككعااللي ك الآلدلااعل ك اوقي كنساوكككق ىالططو ك حاقا ككنااطلقلاككصا لطكككن الطد لرك كي ا ذطكككاطاككنط اطككعااللي ك ا
لط ل م،الونالنماايولنالطقناؤااقلقالطوكققالا ماض ءا نعلي الطذل ا وكق ىالططو حا(لطوشيلم :3114اصاأ) .ا

-اد لرك ك الألك ك دا(:)3114اقهككد الطد لرك ك اإط ك الطق ككر اعل ك اد رالطجنو ك ا ككماقنوي ك االططو ك حالطد لركككماطككدىاطعاهككنا

ني ك االطقف ك قا،ا لككذطكالطق ككر اعل ك الطفككر قالطج نري ك الطقككماق ككزىاطوقويككرالطجنو ك ا،ا لطجككنسا،ا لطوكككق ىالطد لركككما،ا
لطقلا ككصالألل ككنديوما،ااا قل نك ك اعينك ك الطد لركك ك او ككنا(ا)323اطنطا ككنا طنطاك ك او ككناجنو ك ك الألزن ككرا جنو ك ك الطق ككدسا

لطوفق ي ك ااوككز ،اا لكككقلدمالطانيككثالكككقانن اد رالطجنو ك ا ككماقنوي ك الططو ك حالطد لركككماطككدىاطعاهككناني ك الطقفك قا:اإعككدلدا
لطانيث،ا ق ال انقنئجالطدرلك اإط اأنادرج اد رالطجنو ا ماقنوي الططو حالطدرلكماطكدىاطعاهكنانيك الطقفك قايظكما
ا ك زنانكككاماد ككدر (اا12.123%ا)،ا ككماي ككيناأظهككر الطد لرك ك ا جك ك دا ككر قادلطك ك اإياككنئينااطككد رالطجنو ك ك ا ككماقنويك ك ا

لططو ك حالطد لركككماطككدىاطعاهككناني ك الطقف ك قاق ككزىاطوقويككرا:الطجنو ك ،اطاككنط اجنو ك الألزنككر،ا لككذطكا جككدا ككر قادلط ك ا
إيانئينا مالطق ل قالطدرلكماطدىالطجنكين،اطانط الإلننث(.لاك د  3114ص )41ا

ثانيا :أساليب مواجهة الضغوط النفسية

إنالإلنكككنناو ككرضاطللطككرا لطضككوطا ككمالككلاولككننا زوككننا ككنطل لرثا لطي ك لدثا لألزوككن ا لايانطككن ا لطفشككل...لط ا
للهناع لئقاقكااالط ديداونالآلامالطنفكي ا لطجكوي او اقفن

ا مارد داأ نلالأل ارلدا(غننم اع:اص .)33ا

ق دالطضو طالطنفككي اوكنالطظك لنرالطيينقيك و ج د ا كمالكلاوجكنا الطييكن ا كنطفردادكداي لجكماضكو طنا كمالطودركك ال ا

لط وككلال ا ككمالألكككر ال ااككينالألاككددنءا ككماج لنككاالطييككن ا علك اجوي ك الطوكككق ين الطولقلف ك الادقاككندي ا لاجقونعي ك ا
لطةقن يك ا لطقرا يك ايق ك اأاككا ايطلككقاعلك انككذلالط اككراعاككرالطضككو ط،ا وككنالطوؤلككداأنالطفككردااايكككقطي اأناي ككيشا

د ناضكو ط ا نطييككن اكلكككل اوكنالطضككو طا لطقك ق لر ا للك الطييككن اونهككناي نكمالطوك

ا لذلالككنناااكداوككناو نيشك الطفككردا

طلضككو طا لطق ك ق لر ا عاككداأناقل ك نااقككدرا وكككق ىاو ككيناإذاأناوكككق ىاو ككيناوككنالطضككو طاوطل ك اا ضككر رعاطيظككلا
لطفككردا ككماينط ك اوككنالطنشككنطا لطقفليككرا لككلا ككرداونككنايكككقطي اأناييقككقاوكككق ىاجيككداوككنالطقليي ك ا لطق ل ككقالطشلاككما
لاجقونعما لطدرلكما لطوهنما كماظكلاوككق ين اعنديك اوكنالطضكو ط اطلكنالزديكندالطضكو طادكداي ك قادكدر الطفكرداعلك ا

لطق ل قاو الطيين ا(يكينا كعو :3111اص .)4ا
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يرىانننزاكيلماأنالطضوطاوقويراغيكراوككققلا ككي ط جين،ا نك الككقجنا اط نوكلاضكنغطايويكزالطشكلصا يضك ماعلك ا

أككنسالكككقجنا الطايئك الطضكنغط ا لناننككنكاأنونطككناو ينك اوكنالاكككقجنان ايولككنالطق كر ال الاكككقدالاونهككناعلك اأنا
لطشلصايقك اقيك اقكثةيرال اضكوطاايئكماوكزعج اإناأككنطيااو لجهك الطضكو طانكد هناأناييكن ظالطفكرداعلك الطشلاكي ا
لطيين ا لناورليلاطلد نعاضدالطضوط ا نماورليلاقوةلالطقلي الط نم :ا

-0الطفزع:ا يقضوناقوي لر اجكوي ا لكقجنان اادني اققويزاقا ناطدرج الطضوط .ا
كر الطجككوي الطككلاي اققكلا قظهكراقويك لر اقكدلا
-3الطوقن و :اعندونايق رضالطفرداطضوطاوكقعزماوك الطقليك ا كننالطقويال
عل الطقليي  .ا

-2الإلجه ككند:اينطك ك اق ككثقما ا ككدالطوقن وك ك ا يه ككنايلك ك نالطجك ككماد ككداق ك ك داعلك ك الطقلييك ك ا اوك ك اأنالططندك ك الطض ككر ري اد ككدا
لك ككقنفذ ا لذلالننك ك الاك ككقجنا الطد نعيك ك اش ككديد ا ط يلك ك الألو ككدا ق ككداين ككقجاعنه ككناأوك كرلضالطقلييك ك ا(عةو ككنن :3110ا
ص .)43ا
ددا ألدان لسا مانظريقماطو لجه الطضو طالطيين اعل الط لولالطشلاي اطإل رلدا لطقماونالعطهنايولناقيديداأ ا

للقينرالألكل ااأ الإلكقرلقيجي الطوننكا اطلقلي او الطو لد الطضنغط اايكااشلاينقهما وقدلرالطدعمالطنفكماأ ا
لاجقونعمالطذع ايق قراطديهم ،اإناإيدلثالطيين الطضنغط اجدلايولناإن اقج لاأكنطياالطقلي ايينطهنالو أر اا انا
قج لاونالطا االطقرليزاعل الط ولا يلالطوشلع ا لطق نولاو الإليانط .ا

قرىانذ الطنظري اإنالطلط ل الطقماقكنعدالطفرداعل الطق نولاو الطو لد الطضنغط  :ا
-0اقيديدالطيدث .ا
-3الكققرلراللاراعدداونالأل لنرالطقماقكنعداعل اقلفي الطيدث .ا
-2اقليلالط ولاا د اأكنطيااطلكيطر اعل الطيدث .ا

-4الطقفليراانألكنطياالطقمايكقلدوهنالإل رلداطذطكالطيدث.ا ا
-1اونندش الألكنطياالطويقول او اشلصاألر.ا ا
-1الطايثاعناأ ضلالألكنطياالطوولن اطو لجه اذلطكالطيدث .ا
يمر تعمم الفرد باستخدام أفضل أساليب مواجهة اإلحداث الضاغطة بثالث مراحل هي:

-0ا قشليصالطيدثالطضنغطا يقوةلا مادينمالطفردااقذلرالطوشنعرالطوؤطو ا غيرالطكنر اعنالطيدثالطضنغط.ا ا
 -3ا قاني الطيدث الطضنغط اأع ال نم ادناع اأ اغير ادنال اطلكيطر الكقنندل اإط اإدرلك الطفرد اطقدرقم اعل او نطج ا
لطو د اأ الطيدثالطضنغطا ايكااأنوي الطيدثاانطنكا اطم.ا ا
 -2او لجه الطقاني ا لدرلكاعندونايدركالطفرداإنالطيدثادليلالألنوي ا ننالطش راانطضوطالطيند ايض

اطديما

ياا الطيدث الدل اكلاي ا ننن اقلون اأنوي اقويير الطا ر الطقم ايدرك ااهن اذطك الطيدث .ا(لنظم ،ا :3103ا 014ا–ا

)021ا .ا
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أونال ارا ننمايرىاأناايئ الطفرداق قاراوادرلاطلضو طاوونايؤدعالط ا ج داقهديداطينج اوناينجن الطفردال ايشللا
لطرلايهددالطفردا أندل ما مالطيين ا يش رااينط الطضوط ا يين لالكقلدلماا ضالاكقرلقيجين اطلق ل قاو الطو د

ا

لذلا طماينج ا مالطقولااعل الطوشلع ا لكقور الطضو طاطفق لر اط يل ا إنهناقؤدعالط الإلانا ااا ضالألورلضا
وةلاأورلضالطقلاا لألورلضالط قلي ا لطو ننن الطنفكي اوةلالنلفنضاققديرالطذل ا(عةونن :3110اصا .)012ا

اا ي قاكراأاككيناانظريك الطككقيلماإطككنرلانظريككنايولككناق ظيك اعكنالطق نوككلاوك الطضككوطا و نطجقككما اكككيوناعنككدالطقرليككزا
علك الألكككاناا لط لوككلا وككنالألو ك رالطاديهك ا ككمانككذ الطنظريك انككما نطيككن الطقوذيك الطرلج ك الطقككمايياككلاعليهككنالطفككردا
دللككلالطونظو ك ا اكككيونالطقوذي ك الطرلج ك الطكككلاي ا لطقككماقج ككلالطفككردايككدركالطفككرقااككيناوكككق ىالط وككلاعل ك الططاي ك ا ا

لطوكككق ىالطككذعايجككااأنايل ك ناعليككمالنظككر او ينري ك اأ اوةنطي ك اووككناق لزنككنادللليككناطككدىالطفككرد،الوككنايولككناطلفككرداو لجه ك ا
لطو لد الطضنغط اونالعلاعوليقينالأل ط اعولي الطقلي او الط ضك الطضكنغط ا نكماعاكنر اعكناعوليكن ا لجكرلءل ا
ر قيني اي ودالطفردالط او لز طقهنا عند اوناقل ناأككل اناةناقكناي لز طكمالطفكرد اأوكنالط وليك الطةننيك ا هكماعوليك الطو لجهك ا نكما
عانر اعناإجرلءل ايقلذننالطفرداونالجلايلالطوشلل الطقماق لجهما وناةمالط د الطك الط ضك الانف كنطمالططاي كما دكدا
قل نانذ الط ولي اأجدىاونالأل ط األنهناقنقهماايلاطلوشلل ا(لططريرع اا3112ا اص .)013-42ا

دراسات سابقة بشأن أساليب مواجهة الضغوط النفسية
-درلك ازلنننما( )3102ا

نككد الطد لركك اطو ر ك اطاي ك الط عدك ااككينالطاككعا الطنفكككي ا أكككنطيااو لجهك الطضككو طاطككدىاو لوككن الططك رالطوق كككطا
طلقيققاأندل الطدرلك ا اطاق الطانية اوقنييسالطدرلك اعل ا(011ا)اونالطو لون ا ا ق ال الط انقكنئجاونهكناق جكدا

ععد الرقانطيك او جاك ااكينالطاكعا الطنفككي ا أككنطيااو لجهك الطضكو طاطكدىاو لوكن الططك رالطوق ككطا اق جكداععدك ا

لرقانطيماايناأا ندالطاعا الطنفكي ا اأكنطيااو لجه الطضو طا(زلنننم :3102اصاأ) .ا
-درلك اوظل ما( )3113ا

نككد الطد لرك ك الط ك اق ككر اوكككق ىالططو ك حالأللككنديوما ععدقككمااي ك لدثالطييككن الطضككنغط اطككدىاطلا ك الطجنو ك اطاككقا
لطانيثاوقينكماوكق ىالططو حا وقينساي لدثالطيين الطضنغط اعل اعين اونا()011اطنطاا طنطا اوكناطلاك الليك ا
لطقرايك ك ا ككماجنو ك ك ااو ككدلد ا د ككداق ا ككلالطاني ككثالطك ك اأنانن ككنكاععدك ك اعلك ككي اا ككيناوك ككق ىالططوك ك حا يك ك لدثالطيي ككن ا

لطضنغط اطدىاطلا الطللي ا(وظل م،ا:3113اص .)310ا
اا

ا
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الفصل الثالث
إجراءات البحث

اوجقو الطايكث:اشكولاوجقوك الطايكثاطنطاكن ادككماريكنضالألطفكنلاطلو لريكلالألرا ك اطل كنمالطد لرككم()3102-3101الوناواينا مالطجد ل( )0ا
جد لا( )0ا

ق زي اأ رلداوجقو الطايثاعل الطورليلالألرا ا
لطا

عددالططنطان ا

ا

لأل ل ا

 23ا

لطةننم ا

 11ا

لطةنطث ا

 12ا

لطرلا ا

 013ا

لطوجو ع ا

 213ا
ا

اعين الطايث:اللقير اعين اول ن اونا()311اطنطا اوناطنطان الطقكماانططريق الططاقي الط ش لئي ا(لألكل االطوقننكا)ا لوناواينا مالطجد لا()3ااا ا
جد لاا( )3ا

ق زي اعين الطايثاقا ناطلورليلالألرا ا
لطا

عددالططنطان ا

ا

لأل ل ا

 10ا

لطةننم ا

 43ا

لطةنطث ا

 41ا

لطرلا ا

 12ا

لطوجو ع ا

 311ا

اأدلقنالطايث:اطماقيالالطانية اعل اوقينساطوكق ىالططو حا طذطكادنو الطانية اااننءاأدل اطلايثا قناطونايثقم :اأ ا-:اوقينساوكق ىالططو ح ا

-جو الطفق لر :اا دالاطععاعل الألطرالطنظري ا لطدرلكن الطككناق اجو ك الطانيةك ا قك لر الطوقيكنس اإذالشكقولاعلك ا(اا

01ا)ا قر ااوليق(ا0ا) ا
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-الطادقا:اعرض الطانية الطوقينسااا رقمالأل طي اعل اوجو ع اونالألكقنذل اوناذ ل الطلار ا كماوجكنلاريكنضا

لألطفككنلا لطقيككنسا لطقق ك يما علككمالطككنفسالطقرا ك ع ا ا ككداجو ك اآرلءالطلا كرلءاألككذ الطانية ك ااجوي ك الطق ككديع الطقككمادككدوهنا
لطلارلء.ا ا
-لطقيليلالإليانئم :ا

اقوييزالطفق لر :اطاق الطانية الطوقينسااا رقمالأل طي اعل ا()311اطنطا اطورضايكنااقوييزالطفقك لر ا اقكماقرقيكاالطدرجن اوناأعل الط اأدن اةمايكا الطوجو ع الط لينا لطدنينا الو ا()14اطنطاك اطلكلاوجو عك ا انككقلدلمالالقاكنرا
لطقنئماط ينقيناوكققلقيناقمالطق الالط الطنقنئجالطو ضي ا مالطجد لا( )2ا
جد لا( )2ا
لطق الطقوييزي اطفق لر اوقينساوكق ىالططو ح ا
الفقرة

المجموعة الدنيا

المجموعة العميا

القيمة التائية
المحسوبة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

2، 878

8، 398

2، 574

8، 569

3، 152

2

2.86

8.835

1.77

8.67

4.693

3

2.26

8.868

1.88

8.78

5.618

4

2776

8742

1764

8767

12765

5

2.36

8.919

1.77

8.69

8.725

6

2.26

8.858

1.81

8.71

6.939

7

2.32

8.883

1.81

8.73

9.575

8

2.53

8.965

1.84

8.69

9.911

9

2.26

8.858

1.81

8.71

6.939

18

2، 944

8، 231

2، 481

8، 693

4، 655

11

2، 987

8، 292

2، 892

8، 759

7، 368

12

2، 878

8، 398

2، 574

8، 569

3، 152

13

3، 888

8، 888

2، 727

8، 376

3، 256

14

3، 888

8، 888

2، 525

8، 768

4، 284

15

2798

8733

2728

8769

8785

اععد الطدرج اانطدرج الطللي :ايقادااماقيليلادرجن الطوقينسالكقنندلاإط الطاننءالطنفكماطللناي الطورلدادينكهناأ اماض ءاوفه مانفكماو ين(،)stanl&hopins, 1972, p:11اطاقالطوقينساعل ا()311اطنطا اوناطنطان ادكما

رينض اأألطفنل  ،ا ا د اجو الاكقون لر ا قايييهن ا قطايق او ندط ا(ايرك ن) اإليجند الط عد ااين ادرج الل ا قر ا
لطدرج الطللي اطلوقينس،القضي الطنقنئجالطواين ا ماجد لا( .)4ا
ا
ا
ا
ا
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جد لا()4او نولالرقانط*ادرج الطفقر اانطدرج الطللي ا
ردمالطفقر ا

و نولالارقانطا

ردمالطفقر ا

و نولا

ردمالطفقر ا

و نولالارقانط

لارقانطا
0

1 23

1

1 41

00

1 14

3

1 30

2

1 21

03

1 21

2

1 24

3

1 44

02

1 22

4

1 34

4

1 22

04

1 21

1

1 11

01

1 23

01

1 12

ااااااا
لطةان :اقمايكناالطةان اطوقينساوكق ىالططو حااطريققما(اأعند الالقانر،ا و ندط ا(اأطفنالر نانكا)ا عل الطني ا*اديو او نولاايرك نالطجد طي اعنداوكق ىا()1 11اقكن عا( )1 024ا

لآلقم:
أ-طريق اأعند الالقانر:اا داقطايقالطوقينساعل اعين اونا()41اطنطا ،ا زعالطوقينساا دا()04اي وناطيكنااةان ا
لطوقينساإذاال ا(33ا.)1،

ا-و ندط الطفنالر نانك:اا داقطايقالطوقينساقمايكنااو ندط اأطفنال رنانكاعل ادرجن الطوقينسا ال ا(اا24ا1،ا) .ا
لطايو الطنهنئي اطلوقينس :اقل ن الطوقينس ااا رقم الطنهنئي اون ا( )01ا قر ا ادلئل اةعة انم ا( او ل ق اوقردد ااا

أ ل ق)اادرجن ا(ا)0 3 2ا دداالو اأعل ادرج اطلوقينسا()41ا لدلادرج ا()01اا كطا رضما()21ا اوليقا( )0ا

-وقينس اأكنطيااو لجه الطضو طالطنفكي  :اقان الطانية اوقينس اأكنطيا او لجه الطضو طالطذعاأعدقم الطانية او ا

كهيم اعنم( )3101ا ن ايقضون ا( )4اأكنطيا ،ا دد اانم الطوقينس اطو لون الطرينض ا ا ون الجل العقوند الألكنطياا
لطكنئد اطدىاطنطان الطقكما جه الطانية اكؤلااوفق ينالا()41اطنطا اوناطنطان الطقكماقضونالطكؤلل(:اإذلا لجهقكا
وشلل اونالألكل ا الطذعاق لجهيناامالطوشلل ؟)ا ا داجو الإلجنان ا جداأن الألكنطيا الطو قود اطدىالططنطان انم(ا

لطو لجه ()3ا ق لر

الطلج ءالط الطدينا()4ا ق لر

الانكيناا()2ا ق لر

اطلاالطوكنعد ا()2ا ق لر ،ا ادلئلاةعة ا

عمي أبدا)ا اادرجن ا( .)0 3 2ا
عمي أحيانا 7ال تنطبق ّ
عمي دائما 7تنطبق ّ
نماتنطبق ّ
دداقان الطانية انذ الألكنطياا ليف الطفق لر اطوقعئماطنطا الطقكم ا ايقوق الطوقينسااادقا ةان اجيديناوليقا( .)3ا
-الطقطايككقالطنهككنئم:اطاق ك الطانية ك اوقينك كماوكككق ىالططو ك حا أكككنطياالطو لجه ك اك ك يناعل ك اعين ك الطايككثالطول ن ك اوككنا

()311اطنطا ااا ر ا ردي ا جو ي ا .ا
الط كنئلالإليانئي ا لط كطا لاني لر الطو ينرع ا لالقانرالطقنئماط ينقيناوكققلقين و نولالرقانطاايرك ن و نولالطفنالر نانخ -قيليلالطقانين ا
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

يكق رضانذلالطفالانقنئجالطايثا ونندشقهناقا ناألندل الطايثا ا
-0وكق ىالططو حاطدىاطنطان ادكمارينضالألطفنل .ا

ااااا رقا الطانية ادرجن الططنطان اون اأعل ادرج اإط اأدنننن ،ا ا د اذطك العقود الط كط الطيكنام ا لاني لر ا
لطو ينرعاطدرجن الط ين الطانط اعددننا()311اطنطا اوناطنطان ادكمارينضالألطفنلا لطجد ل()1اي ض اذطكا .ا
جد لا( )1ا

ا الط ين الإليانئماوناييثالطيجما لط كطالطيكناما لاني لر الطو ينرعاطوكق ىالططو ح ا
وصف العينة
اإلحصائي

العينة

حجم
288

الحد األدنى

الحد األعمى

المدى

15

45

38

لمدرجات

لمدرجات

االنحراف

الوسط الحسابي

المعياري
5.96

38.78

اا ا
اااعنككداجو ك الط كككطالطيكككناما لاني ك لر الطو يككنرعاطل ين ك ،ا لنن ك اديو ك الطجو ك اقكككن عا(ا)21.11ا،أعاأنا(ا34ا)ا
طنطا اونالط ين اددايال لاعل ادرجن اوكن ي اإط انذ الطقيو اأ اأعل اونهناأعاونانككاقما(،)%03ا نكذلاي نكماأنهكما

يقوق نااوكق ىاطو حاعنطم،ااعنداطرحاديوك الانيك لر الطو يكنرعاوكنالط ككطالطيككناماقاكيناإنهكناقككن عا(،)34.24ا
انطرج عاإط الطدرجن انجداإنا()40اطنطا اوناطنطان ادكمارينضالألطفنلايال لاعل ادرجك اوككن ي اأ ااد نهكناأعا

ونانكاقما(،)%31ا ننايوكةلنالططنطاكن الطلك لقماطكديهناوككق ىاطوك حاوكنلفض.ا نكذلاي نكما جك داطنطاكن ا كماالطقككما
ي كننينالنلفككنضا كماوكككق ىالططوك حا دككداي ك داذطكككالطك اضك

ارغاككقهناانطد لركك ا ككمالطقككما راوككنانك ادلكقالطوكككققال،اا

أونالططنطان الطل لقماالنن ادرجنقهناويا ر ااينا(21 11ا–ا)34 24ا الك اعكددنما()021ا نكؤاءايقوكق نااوككق ىا
طو حاادرج اوق كط  .ا

-3لطفر قااينادرجن اطنطان ادكمارينضالألطفنلاقا ناطلورليلالألرا ا ماوكق ىالططو ح .ا
انككق ونلاقيليكلالطقاككنينانجكداأنالطقيوك الطفنئيك الطويكك ا ا()2.03الدكلاوككنالطقيوك الطجد طيك اعنككداوككق ىا()1 11ا نككذلا
الألرا ا ماوكق ىالططو ح ا لوناواينا مالطجد لا( )1ا

ي نما ج دا اراقاايناطنطان الطقكما مالطاف

جد ل( )1ا

لطقيو الطفنئي الطويك ا اطداط الطفر قا ماوقويراوكق ىالططو حاعل ا قالطوريل الطدرلكي ا
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

216.83

3

ضمن المجموعات

4272.635

196

المجموع

4488.665

199

متوسط المربعات

القيمة الفائية
المحسوبة

القيمة الفائية الجدولية

72.81
23.411

10

3.12

2.68
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ونالجلاق ر الطفر قااينالططنطان اقا ناطلورليلانكق ولاللقانراشيفيماطققض الطفر قالطواين ا مالطجد لا(اا2ا) ا
جد لا( )2ا

لطفر قاايناطنطان الطورليلالارا ا ماوكق ىالططو حالطورليل ا
الصف

الداللة

الوسط الحسابي

الفروق

قيمة شيفيه

األول xثاني

19.11-17.81

1.3

2.476

غير دالة

االول Xالثالث

16.21-17.81

1.6

2.894

غير دالة

االول Xالرابع

15.35-17.81

2.46

2.85

غير دالة

الثاني xالثالث

16.21-19.11

2.9

2.71

دالة لصالح الصف الثاني

الثاني xالرابع

15.35-19.11

3.76

2.66

دال لصالح الصف الثاني

الثالث xالرابع

15.35-16.21

8.86

3.868

غير دالة

ايقض اونالطجد لا()2اطيكناالطفر قاقا ناطشيفيمالنالطفر قاق جداايناطنطان الطوريل الطةنني ا طنطان الطا الطةنطثا لطرلا  .راوناي دا
ذطكالط اينط اونالطقليي او الطقكما ياد النانذلالطقليي اي داطيقلا مالطا الطةنطثا لطرلا ااكااادلقالطوكققال ا

-2اأكنطيااو لجه الطضو طالطنفكي اطدىاطنطان الطقكماقا ناطلوريل الطدرلكي ا

ونالجلالطقيققاونالطهد الأل لادنو الطانية اانكقلدلماقيليلالطقانيناطللاأكل ااونالألكنطياالطو لجه ا لنن ا

لطنقنئجالونان اواينا مالطجد لا(.)3

لطجد لا( )3ا

اااااالطقيو الطفنئي الطويك ا اطداط الطفر قالطورليلالارا ا مالكنطيااو لجه الطضو طالطنفكي ا

*الطقيو الطفنئي االطجد طي اعنداوكق ىا()1 11ا درج ايري ا()044 2انما3.11ا .ا
ا
ا
ا
ا
ا

األسموب
المواجهة

درجة الحرية

متوسط المربعات

القيمة الفائية

بين المجموعات

55.868

3

18.62

1.122

المجموعات
ضمن المجموعات

3258.677

196

16.585

ا
ا
ا
ا

الممجوء الى الدين

ا

المجموع

3.386537

199

بين المجموعات

42.935

3

14.311

ضمن المجموعات

2188.354

196

18.756

1.338

ا
ا
ا
ا

انسحاب

ا
ا
ا
ا
ا

طمب المساعدة

المجموع

2.151289

199

بين المجموعات

68.263

3

28.887

ضمن المجموعات

2889.454

196

14.333

المجموع

2869.717

199

بين المجموعات

58.842

3

19.347

196

14.749

ضمن المجموعات

ا
ا

2898.995
المجموع

2949.837

ا
ا
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قشيرالطقيمالطفنئي الطويك ا ا ماجد لا() 3ا لطقمانماللهنالدلاونالطقيو الطجد طي النااا ر قاايناطنطان الطورليلا
لارا ا مالكقلدلماأعالكل ااونالاكنطيا الارا ا ا ياد النالططنطان ايكقلدوناللالكل اايكااينجقهناطما
قا ناطلو د الطذعاقل نا يم .ا
-4الطهد الطرلا :الط عد اايناوكق ىالططو حا أكنطيااو لجه الطضو طاطدىاطنطان ادكمارينضالألطفنل .ا

انكككقلدلماو نوككلالرقاككنطاايرك ك نا جككد الطانية ك الط عدككن الطو ضككي ا ككمالطجككد ل()4ااككيناوكككق ىالططو ك حا أكككنطياا

لطو لجه الألرا اطدىاطنطان الطقكم .ا

جد لاا(ا4اا) ا

و نولالرقانطاايرك ناايناوكق ىالططو حا أكنطيااو لجه الطضو طالطنفكي ا
لطوقوي لر ا
ا

وكق ىالططو ح ا

أكنطياالطو لجه ا
لطو لجه ا ا

لطلج ءالط الطدين ا

لانكينا ا

طلاالطوكنعد ا

 1.32ا

 1.14ا

 1.23ا

 1.42ا

ديو او نولالارقانطالطجد طي ا=( )1.024ا

يقض اونالطجد لاأنالط عد الطو جا الألد ىالنن اايناوككق ىالططوك حا أككل االطو لجهك ا وكناققوقك ااوككق ىاطوك حا
عككنطماقلجككنالط ك الطو لجه ك ا ككماو لجه ك اوشككنللهنا اقليهككناانط عد ك ااككيناوكككق ىالططو ك حا أكككل االطلج ك ءالط ك الطككدينا اةككما

ععدك ك او جاك ك الد ككلاا ككيناوك ككق ىالططوك ك حا طل ككاالطوك ككنعد ا أليك ك لراأنالد ككلاوك ككق ىاطلطوك ك حاط ككدىالططنطا ككن اقك ككق ينا

انانكينااأعالنكماللوكنادكلاوككق ىالططوك حاطجكث الططنطاك الطك الانككينا.ا قاكد الطنقكنئجاو ضك عي ا اونطقيك ا نرقفكنعا
وكق ىالططو حاييقنجالط اشلاي اق لجمالطوشلع ا قيلهناألةراوناأناقنكياا ققرلهناق يقاطو يهن .ا
التوصيات

ونالعلاوناققدماق امالطانية ااناقم :ا
 -0يثالططنطان اعل اقيكيناوكق ىاطو يهناونالعلا رشالط ول .ا

 -3لكقةونرالطكنعن الطير ا ماق جيمالططنطان الط اأكنطيااليجناي اطو لجه اضو طالطيين
 -2اإشرلكالططنطان ا ماأنشط الطقكمالطولقلف اطقنوي الاقجكن الايجكنامانيك الدككماريكنضالألطفكنلا ر ك اوككق ىا
طو يهن ا

المقترحات

قققرحالطانية الآلقم:اإجرلءادرلك ااشثن :ا
 -0وكق ىالططو حا ععدقمااوقوي لر األرىاوةلاأندل الطيين ا دلقالطوكققال ا
 -3أكنطيااو لجه اضو طالطيين ا ععدقهناانوطالطشلاي

 -2وكق ىالططو حا ععدقمااا ضالط ولين الط قلي اوةلالطقفلير ا
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المصادر ا

-الاكك د نيزاعلككم  3113د رالطجنو ك ا ككماقنويك الططوك حالطد لركككماطككدىاطعاهككنانيك الطقفك ق اوجلك اجنو ك الازنككر ا

لطوجلد()00الط دد( )0اغز  .ا
--اقر كلم أ

اينر شفلم ا 0441و جماعلمالطنفسالطو نار اقرجوك :ايوكدعاعاكدالطجك لد ا عاكدالطككعمارضك لن ا

دلرالط لمالطجديد لطقننر  .ا

-يوز جوككنلاولق ككنر  3114قككنةيراوك ككق ىالططو ك حا ق ككناطوقويككراج ككنسالاطفككنلا وك ككق لىاق لككيمالاا اوجلك ك الط لكك ما

لطقرا ي الط ددالا ل ا

زنننما الكونء  3104لطاعا الطنفكي ا ععدقهكناانككنطيااو لجهك الطضكو طالطنفككي اطكدىاو لوكن ارككنط اونجككقير اللي الط ل مالانكنني جنو اويوداليضر الطجزلئر .ا
-الططريرع عادالطريونااناكليونن  0444لطضوطالطنفككماوفه وكما اقشلياك ا طكرقاععجكما وقن وقكم وطنا اشكرل ا

لطافين الطذناي لطرينض .ا
-عادالطلطي

اودي اعادالطيويد  0444الطاي الطنفكي ا لطقف قالطدرلكم دلرالطو ر الطجنو ي وار .ا

لط ادطم لنطدااناويود اا3103ا الطاعا الطنفكي ا ععدقهنااثكنطيااو لجهك الطضكو طالطنفككي اطكدىاطكعاالطوريلك الطةنن ي للي الطقراي اجنو المالطقرى .ا
اعةونن ا نر قالطكيد  3110لطقلقا لدلر الطضو طالطنفكي دلرالطفلرالط رام الطقننر اوار .اا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لطوعيق ا

ق لر اوقينساوكق ىالططو ح ا
ت

الفقرات

.1

اسعى الكمال دراستي الجامعية بنجاح متواصل

.2

ارسم اهداف بدقة لتحقيقها بسرعة

.3

احرص عمى الحصول عمى مكانة مهمة في المجتمع

.4

الفشل في امر ما يعني اعادة النظر فيه

.5

االخفاق في امتحان ما اليقمل من اهمية تخصصي لممستقبل

.6

ارفض االستسالم الي ضغوط تقييد تقدمي نجو المستقبل

.7

اتقبل نقد االخرين لتقديم االفضل

.8

يزعجني ان اخاف من االقدام عمى امر يفوق طاقتي

.9

اتعمم من كل مجاالت التعمم لكي اثقف نفسي

.18

انزعج من الكالم حول موضوع ال امتمك عنه معمومات

.11

اتخذ من بعض العظماء قدوة لتحقيق ذاتي

.12

في الحياة مجاالت ايجابية كثيرة الثبات الذات

.13

امتمك افكار حول مستقبمي ماديا

.14

اضع الخطط لتحقيق مكانة اجتماعية متميزة في المجتمع

.15

استثمر وجودي في الجامعة لتحقيق افضل مستقبل

عمي
تنطبق ّ
دائما

عمي
تنطبق ّ
احيانا

عمي
ال تنطبق ّ
ابدا

ا
ا

ق لر اوقينساو لجه الطضو طالطنفكي ا
ت
المواجهة

المجوء الى

الدين

عمي
تنطبق ّ
دائما

الفقرات

.1

انتقد نفسي امام االخرين بشدة

.2

اواجه المشكمة مهما كانت صعبة

.3

اسعى لمعرفة اسباب المشكمة

.4

اسعى لحل المشكمة وان اعترض االخرين عمى هذا الحل

.5

استطيع حل المشكمة التي تواجهني بهدوء

.6

ابحث عن اساليب وطرق جديدة لمواجهة المشكمة

.7

افكر جديا في المشكمة التي تواجهني

.8

اقوم بحل المشكمة جذريا

.9

اتوجه بالدعاء الى اهلل ليهديني الى الحل االنسب لمشكمتي

.18

احتسب الى اهلل

.11

اصمي اكثر من المعتاد

.12

الجأ الى رجال الدين ليساعدوني لحل مشكمتي

.13

اكثر من االستغفار هلل

.14

يزداد ايماني باهلل بأن المشكمة ستحل

14

عمي
تنطبق ّ
احيانا

ال تنطبق
عمي ابدا
ّ
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.15

ازور االماكن المقدسة

.16

اؤمن ان ما يحدث من مشكالت هي ابتالء من اهلل لالنسان

.17

اتحمى بالصبر حتى تحل المشكمة

.18

عمي االخرون
أوافق عمى اي حل يطرحه ّ
استسمم اذا كانت المشكمة صعبة

28

أبتعد عن حضور المناسبات االجتماعية كي ال اتحدث في

.19

المشكمة

طمب

المساعدة

.21.

أطمب اجازة في العمل كي ابتعد عن المشكمة

.22

ابتعد عن الناس واشغل نفسي باعمال اخرى

.23

الجأ الى البكاء عند حدوث مشكمة

.24

أتجه الى العزلة عن االخرين

.25

الجأ الى اشخاص مقربين لمساعدتي في حل مشكمتي

.26

أحاول الحصول عمى حمول مختمفة من االخرين

.27

استشير اصحاب الخبرة في مجال المشكمة

.28

أتواصل مع من لديهم نفس المشاكل

.29

الجأ الى جهات عميا في العمل لمحصول عمى حل المشكمة

.38

أعرض مشكمتي عمى النت اذا كان متوفر عسى ان احصل عمى
حمول لها

.31

أتصل ببرامج اذاعية تطرح مشكمتي لمحصول عمى حل

ا
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