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الصحة العامة  كلية طلبة لدى النفسية الاعباء والضغوط من الحد في الجامعي الرياض ي النشاط دور 

 الجميل

 **رمضان الجليدي كريم عبيد

 *حسين أحمد عمر كازوز    

                        *سهير سالم علي الشقروني

 

 مقدمة الدراسة :

 فد   تويداا الاسد ةع  تطدطاا الا الدي الاشهد   ، الد اه  العصد  سدا   أهد  مد  النفسدة  الضدوط  تعد الاعباد والا    

ًنظ إلانس ن حة ة م  جزًوا تهكل الحة ة،الا أصاحت مج ال  جاةع
ً
ف الاهياالعص ،الا يطاج    التح ي  الاالتي لكثاة   ا

 تدنعك  التدي التابةد الاالع مد  بن صد  أحد  هد  ال ي ضدة  ألانهدط  إن .الايئد   فد الامتتفد  تنتهد  تكد    لديل الاهيدي

ً
ً
عد  كطنهد  الع ملةد  املسدتطي   إلد  يدت الاالطصدطً   هيهد  الضدوط ، تفد  بلد  إيج بةد 

ُ
 التقد  الاالحضد اً  مظد ه  مد  ت

فد الا  اجتا بةد  انفع لةد  تويداا  تحد   ال ي ضدة  هيهد ،الاه لتابةد   عقتصد    عجتاد ي  لف قد الا ا  مؤشد لف  لد ،

 .الا ال ي ضة  ألالع ب  ما اس  التا ي الاالا ني ب  تنهأ التي التوياا الاالجساة  ج نب إل  الشخصة 

إنالاالهددددا بالافدددد الام حفدددد الاالتعفددددة الاالجدددد مخ الاياوفددددطنالاالط قدددد  الاالخ قدددد الا القددددطةالااملا بدددد الاالتدددديالاشسددددتن الاإليهدددد الافدددد الابندددد والاالا

.الا ليل الااتج دتالاالد   الاإلد الاإنهد والام اقاد  الاب صد الاب ب يد الاالهدا بالامستقافهالاالسة س يالا عجتا ي الا عقتص   الا

ف الاالج مع  الاتع الال  الاالباامجالاالتيالاتتفقالامعالابص ئص  الا مةطل  الا اتج ه ته الا يصلالاالهدا بالافد الام حفد الاالتعفدة الا

سن (الاإل الام حف الاال شد الاحةديالاشسدتطةعالاالفد  الاأنالاياد الالامتتفد الاحقطقدهالاامل نةد الا يصدا الاالا52-الا71الج مخ الام الا)

الابلددد 
ً
تحادددلالااملسدددئطلة .الاه لهدددا بالاهدددطالاالعنصددد الاالأهددد  الاألاس سددد يالافددد الاأ الامجتادددعالا لددديل الاتطجدددهالااملجتاعددد  الاالاقددد  اا

الالطددد بالاالج معددد  الامددد الااجدددلالاإبددد ا ه الالادددطا نينالاصددد لحينالامددد الابددد  الاتهةئددد الاالظددد   الا الحةددد ةالا
ً
الاب صددد 

ً
اهتا مددد 

الابا الايتاش ى
ً
الا انفع لة 

ً
الا اجتا بة 

ً
معالابص ئص  الا مةدطل  الاالاال ااسة الا ألانهط الاالط بة الااملتتفف الالتناةته الابفاة 

ً( 2) اتج ه ته .الا

   اه مدع يتد ابل بهدكل التعفةاةد ، املدطا  التف بدلالامدع فد  الدياتي  ف الدتع إسدفطب شسدتت   الدي   ةعتباالط لدب

 آلاب ي  املتعفاين مع يتطاصل ه طالابيل  الصفة   ألانهط  إلاج اوا  مع تع مفه  ف  ضا الااملجاطب  التف  ض ي

 شسدتت   ألنده شدعطاهالابح يد  بد  هضد  ذاتدي، بهدكل املتتففد   اا امل د  ب ألنهدط هةدهالا شهد ا  الدي  ب لقد ا

بافةد الا بد   شسدتت م   التدي  الطسد ئل املتتففد  ئدق االط  يحد  ف الا،الاالدتع بند  بده ب صد   أسد لةب اسدتاتةجة  

 الا لعافةد  الضد ب  بد  ًا  قة مده الدتعف ،
م
 لفاد  ة ه اده بد  ال اجعد  التوييد    يدقالاتقد ي  بد   ذلد  الدتعف

 ه ط  بيل  . لخبااتهالاالتعفةاة  له، املستت م   ألاس لةب  عستااتةجة  الا، من سا الاالط ائق،  م ى التعفةاة ،

 فد الاالتعفدة    يقتده هع لةد  مد ى بد  ال اجعد  التوييد  لفاعفد  يقد   تعفد الااق اندهالالاد  ضدا  فد  املعفد  بد  ًا يقدط 

بتطاةق د الا يقدط  بدل املعفطمد   تفقي بل  الط لب   ًا اليقتص لفتعف الا الج ي  إلا  ا هيا  ضا  .تق مه م ى  ب 

ً معتاد  فد الاحة تده تطاج ده التدي  العافةد  عجتا بةد  املهدك   مدع تع مفده بند 
ً
 فد  الخ صد  مصد  اه بلد  ذلد  فد  ا

 الا
م
ًالاالا (5) .التعف
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ً لّاد  املع هد   لزيد  ة
ً
 إلد الااملع هد  الطصدطً  لةفةد   تعفدةا   العفمدي، التفكيدا إسدفطب تعفدة الاالطفاد  مد  البدّ ً  نطبد 

 الو هد   ابدل بافةد  إجد اوا  اتتد ذ شسدتفز  بيئد الا يةفةد   لاند و ج يد ة، مع هد  تطلةد   لةفةد  مع د   التع مدل

ًالا3))املس ن ةالا.الا  الطس ئل املطا  م  الكويا  تطهيا  الصفة 

الا تكدطًن بند م  شسدتت م   التدي الط لدبالاأغد ا   تحقدق أن ياكد  الصدد  غ هد  فد  املتدطاه ة املدطا  إن
ً
مصدد اا

ً لفاعفطمد  الا لفسد  ا،
ً
 مدطا  تدطهيا بد  هضد  .الصد الا ب اجده  ابدل آلابد ي  مدع  عتصد   لفتسدجةل   سدةف 

ً (4) الص الا.الاب   م  مسؤ   مجتاع غ ه الا تكطي  ف  من سا   مص  ا

 إهد ا الاإنح اهد   إلد  يدؤ   الدي  الحضد ا الااملتسد ا  التقد   نتد   هد  أنطاب د  بكدل النفسدة  الضدوط  عباد والا الاإن

 .إلانسد نة  الدنف  آهد  الاتسدته    ة تهد  فد  تحادل ه لحضد اة .التحادل فد  الند ل قد اةالا مق  مد  بلد  باد و تهدكل

 ينعك  ما  بل الاأجس من ، النفسة  الضوط  ف   ي  ة بنه   ينتج الط ق ، أبا ًوالاهطًق النف  تحّال التططًا   ي  ة

 الاالا(2) إلى النهة ا  يؤ   العقفة  سة  الا نة الا النف الجس ي  الصحة  الح ل  بل 

عدُ ً لاد الا
ُ
 بةطلطجةد  مضد مين فد  تتجلد  التدي إلانسد نة الااملعقد ة الظدطاه  مد  النفسدة  الضدوط  يد ه ةالاعباد والا  ت

 هسدةطلطجة  فد الامت جد   تظ د  النفسدة  الضدوط  ندطاتج أن بسدأب  م نةد    اقتصد  ي الا اجتا بةد   نفسدة 

الةطمةدد ،الا  املهدد حن   امل اسدد ،  ضددوط  بزيددز،  هقدد  العاددل،الا الفقدد ،  تدد   ألاسدد  ، ه لتفكدد  . نفسددة 

  ال إيج بي ألا ً  الج نب :ج ناين الضو  لظ ه ة ب الاأن هض  .نفسة  ضوط  كف   ال ااس ي  الفهل  الضطض و،

الايلحقالاضً 
ً
، مفة  شع  بل ب لف   اا

ً
 ألا او،  حسد   التقد   النادط نحدط لادي الاالج د  لففد   حفدز ب مدل يكدطًن حةي ا

ً يديل   بند م  الفد  ، شع نةده الي  ألال  ف  يتاول شع الاسفاة  الو ني الج نب أم 
ً
 إلد  معند ه ينصد   مد  الضدو الاغ لاد 

ًالا(6).الا  السفبي الج نب إل  شهيا الي  الج نب هيا

 من سدا  اسدتج ب  إحد ا  بلد  لعد  الاق اتده إ اا الاالفد   :بأنهرا عرام بشركل النفسرية الضرغوطالاعبراء و  وتعررف 

 لد    علتئد ب،الا تويداا الاهسدةطلطجة   القفدق، ك لوضدب، سفاة  انفع ال  إلا اا   يص حبالاهيا م   ، أ  ملطفب

ًل  الا. يتع   التي لفضوط  تنأةيي هعل

  وتعر الاالاالاالا
 
ً(2)بفةهالاالف  الا. يف   مطفب أ  نحط املح  ة غيا الجس  استج ب  :بأنها أيضا

 الفد   اسدتج ب   قد اة املطقد  مط لدب بدين بد  الاتدطا ًن بد  الن تجد  الح لد  :بأنهرا النفسرية الضرغوط آخرر ويعرر 

ً النفس ي الضو  املطق الا ةع   ل يا
ً
ًالا(2). اله ي  النفس ي م الاالتطت  ح ل  :بأنه أيض 

 ل ديهالااملتطفاد   عسدتج ب  بلد  الفد    قد اة املطقد  متطفاد   بدين ب  الاالتطا ًن :بأنهالعبء التفسيي  يعرف  كما

 الضو ، م  م تفع ملستطًى تع  الاالف   ذل  ب  ينتج ق  ما  أهاة ، ذ  مطق  ف 

ً(9)ألابا و.الا ل يه بل الاعستج ب   ق اته الف   بل  املفق ة ألابا و حج  بين بل الااملطا ن  الق اة ب   شعني  هيا 

ً جزًوا املطجه ال ي ض ي النه    ُةع  الس ةعالااملتططًا النفس ي التويا بص  هط نعيش الي  العص  إن
ً
هدياالا مد  م ا 

 ال ي ضد ي النهد   شعد   لاد  املجتادع، مظد ه  ًامد  ا مظده ُشعد  املطجده ال ي ضد ي النهد   أن لاد  الح صدل التطدطًا

 املسدتطًى ااتفد   بلد  ال الد  مد الااملؤشد ا  ال ي ضد ي النهد    ةعد  .بد   بطجده الع مد  الوق هد  جدزًواالامد  املطجده

 التدي الفع لد  الجاد هياً   س ئلالاعتص   م   ساف  تع   التي الفض ئة   إل  ب إلض ه  ف الااملجتاع  التق   الوق ف 

 النهد   أن بد  لفاجتادعالاهضد  الفع لد  الطسد ئل مد   هد  ال ي ضة  الوق ه  انته ا   اضحالاف  لايا   ًا ل   أصا 

ً(21).الالإلنس ن  الوق ف   التابطً   عجتا ي  الج نبالاالصح  بل   اضح أث  له ال ي ض ي
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املحااد الا ألانهدط  مد  جعفده  ألعد ب،  ح كد   م د اا  متنطبد ،الاتهدال  ا ل مد  يحتطيده باد  ال ي ضد ي النهد   إن

 امل اسد   ابدل لفط لدب عجتاد ي  التف بدل مد   ملد الايحققده التعفةاةد ، مد احف   بد بت   املد اال، فد  الطفاد  ل ى

 ذ اته  تطلة  بل   ةعال املحة ، ب ملجتاع عجتا بة الاالجة ة الع ق   ب   م  امل اس   ب ا  أثن والااملا اس ،

 جاةدع فد  لفطد ب املتك مدل يحقدقالاالنادط أنده أ  الديا ،  احتداا  بد لنف ، الوقد    يد  ة التف بدل، بد  الاهديا مد 

 إلد  تهد   التابطيد الاالتدي البداامج أنجدح مد   هدط  عجتا بةد ،  الطج انةد   الجسداة الا العقفةد  ال  حةد  الندطاي 

ًالا الا).22)جاةعالاالجطانبالا. م  بلفطً  املتك مل الناط تحقةق

 السدفط   تطدطي  لتعد يل ثاةند  ه صد  تعد  بد   املطجدهالابهدكل ال ي ضد ي النهد   ما اسد  أن ( 2008 ) ي سين  ي ًى

  تع  .القطانين  احتاا   التع  ن، الوق الاب لنف ، :مول م  ال ي ضة  ألانهط  املا اسين بن   السا  الاالشخصة 

 ،لزائد ةا الط قد   مد  فد الاالتف ةد  امل اد  الطسد ئل مد   سدةف  ب لح لد  تتايد  التدي ال ي ضدة الابأنهدطته  املا اسد 

  تناةد  املهدك  الاالسدفطلة ، مد  الخ لةد  لفطفدل  املتك مفد  املت ند   بند والاالشخصدة   الطجدط ، الديا  بد   التعايدا

 ال ي ضدة الابتابةد  ا اسد امل  تسد   .لفشخصدة  ألا لد  الفاند    عجتا بةد ،الا  ضدع  عنفع لةد  العقفةد  مد اال  

ً تعد الانظد   كطنهد  ال ي ضدة  ألانهدط  ما اسد    يدق بد  الطفاد 
ً
ً ا

ً
 ألا او تحسدين إلد  تسدخ  التدي أه اهده لده ت بطيد 

 لاد  .م اد   ت بطيد  تعفةاةد  متايد الابتصد ئ  ت بدطً  كطسدة  املتتد اة الا نةد  ألانهدط  بد   مد  إلانسد نيالاالعد  

 اتج هدد    تكسدداه بلدد الاالط لددب يددؤث  الصددحةح ، التابطيدد  بدد لط ًق املطجدده النهدد  الاال ي ضدد ي ما اسدد   أن

 سدفطلة  ،
ً
 تفعدبالاألانهدط  حةدي هةده، شعديش الدي  املجتادع أهد ا   مدع نفسده يتدطاو الامدع تجعفده سدفةا   قةا 

ً املتنطب  ال ي ضة 
ً
ج ندبالا بدأ  التاتدع بلد  ق اتده الط لدب هقد  هدذذا الطد ب، الدنق الالد ى ندطاي  تناة  ف  ه م    اا

ً(25)املا اس الا. أثن و بذمك ن ته شعطاه ب   م  النق ، هيا ب  تعطضه ألانهط  هيه هذن الحة ة، جطانب م 

 ب اجةدد   بطامددل مويداا الابةيةدد  بطجددط  تتاوددل النفسددة  الضددوط  عباد والا الاأن سدداق مادد الا حودد نالاالا يلخد 

ً لده  تسدأب متتففد ،  أ قد   مطاقد  الف  الافد  يتباه  متا ين   أح ا   ص اب  
ً
 هسدةطلطجة الا سدةكطلطجة ، ج د ا

ً إحس ل ل يه  تح  
ً
فد الا تسد    أنهد  لاد  .التدطا ًن بل  ق اته تفق ه ق  أ  تك ملالاشخصيته، ف  تهطيه  أ  ب لتطت  ا

 املتك مدل النادط تحقةدق بلد  شعادل املطجده النهد  الاال ي ضد ي ما اسد   ان  الجسداة  النفسدة  عضدط ب   متتفد 

ً.النفسة  الضوط  م   تتفةصه  الطج انة الا عجتا بة   العقفة   الجساة  ال  حة  النطاي  ف الاجاةع لفط ب

ً

 الدراسة : مشكلة

اغ الااهتا  الاال  ل الاالفةأة الاب ب ي الااملطاا الاالأه ي الام الا  بالاالج مع  الاب الا  يدقالاتدطهياالاالخد م  الاال ي ضدة الاالا

هذنددددهالامدددد الا الددددتالاالج دددد  الااملسددددئطل الابدددد الاتنفةدددديالاسة سدددد الاال  لدددد الالف ي ضدددد الات لددددزالااهتا م دددد الابلدددد الابدددد  الامدددد الاالفئدددد  الا

الك ف الاملا اسد الاألانهدط الاال ي ضدة الاالااملتفطق الااي ضة الاف الاحينالاالق ب ةالاالع يض الام الاالط بالاالالايتطه الال  الاالطقت

بح يدددد الا ابددددلالاالحدددد  الاالجدددد مخ الا. مدددد الاهندددد الاي دددد  الالدددد ىالاالا حودددد نالامهددددكف الاهدددديهالاال ااسدددد الاب صدددد الاحسددددبالابفدددد الا

الا حو نالاب  الاتطه الا ااسد الاسد بق الافد الاهدياالااملجد  الا قد الاتكدطنالانت ئج د الاب ايد الالتطجةدهالا  قد  الاالطد بالافد الامجد  الا

 ي ضة الالط بالاالج معد الاألنالاالتابةد الاال ي ضدة الافد الامعن هد الاألانهط الاال ي ضة الالتطه الاه ص الاما اس الاألانهط الاال

الحقةقددددديالاتسدددددخ الاإلددددد الاحددددديالاألاهددددد ا الابلددددد الااملا اسددددد الاإلايج بةددددد الال ددددديهالاألانهدددددط الاحف يددددد الابلددددد الاالصدددددح الاالجسددددداة الا

ً الصح الاالنفسة الا استوا االاأ ق  الاالف اغ.الا
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الابلددد الا1977  ةهدديا ا ةشالالاددد  )
ً
قددد اةالاالفددد  الا إشدددا  الا(الاإلددد الاأنالاالنهددد  الاالتا يحددد الاشعتاددد الافدد الاما اسدددتهالاأس سددد 

ح ج تددددهالا   اهعددددهالاسددددطاوالاأكدددد نالاالدددد اهعالاهددددطالاالسددددع  ةالاالشخصددددة الاأ الاالتسدددد بالا ددددح الاجةدددد ةالاأ الاالتسدددد بالانددددطاي الا

ثق هة الا اجتا بة ،الاهةعطيالاالتا ي الاه ص الام ا الالفها بالا الكا االالفاهد ال الاعجتا بةد الا الصدحة الا التع  نةد الا

 تطد أ التدي بد ملتوياا   يتدأث  ن هةده الدي الاشعيهدطًن املجتادع مد  الج معةد الاجدزوًً امل حف   فا   ةع  معالاآلاب ي الا.

 بل  سفاة  أث ا ل   الضوط الاالنفسة   كطًن التعفةاة ، العافة  حطله تتاحطًا الي  املحطاالاال ئي   ه  بفةه،

 القد اةالابلد   تند ق  التفكيدا ك ضدط اب مع هةد   اثد ا ألا او، لتند ق الامسدتطًى سدفطلة  بآثد ا تتاودل الفد  

   يد  ة الد  ، ضدو  ك اتفد   هسدةطلطجة   علتئد ب،الا اثدأا  إلاحاد   كد لقفق انفع لةد   أثد ا القد اا، اتتد ذ

ً  الجسمي النفس ي ب  الاعتزان ف  متاوف  النفسة ، الصح  بل  سفاة   أث ا القفب،الا الص ا ، ض ب  
ً
 هضد 

 ضد غط  هيديالامطاقد   ب لتد ل  بسد طل ، مع د  التكة  أ  تج هف   ه   أ  الالاشستطةع النفسة  الضوط  أن ب 

 املطجده ال ي ضد ي النهد   شعد  هند  مد الا. طيفد  لفتداة  يد    يكدطنالاحد  ا قد  سدفطكي اضدط اب إحد ا  بلد  قد  اة

ً م   جزوًً
ً
 مد  الطفاد  بلد  تعدط   لدهالاهطائد  التعفةاةد ، املؤسس   ابل العفة  ألاس سة  امل حف  ب لنسا الالطفا  ا

 إلد  أث هد الاإلايجد بي ياتد   ٕاناد  هقد  الاد ني الج ندب بلد  تتطقد  ال ال ي ضدة الااملطج د  لألنهدط  ما اسدته  جد او

 اتزانهد الا اليا  لتناة  إسفطب  املطجه النه   هيا شع   الا نة ،الاحةي  العقفة   عجتا بة  النفسة  الجطانب

 بلد  تطد أ التدي النفسدة  ألا مد   ملج بهد  أندهالامصد ا بد  هضد  لفااد ال، النفسدة  الصدح  لتد بة  ،الا  سدةف 

 تيهد  أن العصد  هيا ف  امل اس  مطفطبالام  ليل   الح ل ،  النه   ب لسع  ة، إلايج بي معالاإلاحس ل لطفا ا

ً(21) .الطفا  بن  املت ًن املتك مل الناطالااله مل لتحقةق الف ص

 الي الا ألاك  يمي السفطكي املستطًى ف   التا ي  لفتوياا  التابط الا م حظته  املة ان بل  الا حوين ا    ب    م 

الاالنهد  الاال ي ضد ي   ًا  ااسد   الج معةد الاأاتدأ  امل حفد  املتتفف ،الا بت صد  ال ااسة  امل احل أثن و الطفا  بل  يظ  

ً. التحفةل ب ل ااس   فا الاكفة الاالصح الاالع م الاالجاةلالا ل ى النفسة  الضوط  عبا والا الام  الح  ف  الج مخ 

ًالدراسة : أهمية

أصددداحتالاالتابةددد الاال ي ضدددة الامددد الاأهددد الامظددد ه الاال قددد الا التقددد  الالاددد الاأنهددد الامظ ددد الاحضددد ا الات بدددط الاشعدددط الابلددد الاالفددد  الا

 املجتادددددعالابددددد لنفعالا ال قددددد الا التقددددد  الالدددددياالاتحددددد صالاالددددد   الااملتق مددددد الاأنالاتكدددددطنالاأه ا هددددد الامحاددددد الاملا اسددددد الاألانهدددددط الا

نطا الاالتا ي الا عن م  الاهيه الاال ي ضة الا يؤل الامةو قالاالتا ي الا الا قتالاالف اغالاحقالاكلالاإنس نالاف الاامله ال الاف الاكلالاأ

ً.الا(24)أثن والا قتالاالف اغالاك ل ي ض الا الاألالع بالا عستات  الاب ل طاوالاالطفق.الا

ه ل ي ض الاتسته  الااهعالاق اا الاإلانس نالا ت بة الا  ق تهالاالح لة الا اليهنة الاما الا هعالاالد   الااملتق مد الاإلد الانهد الا

بلددددد الاهددددديهالاألانهدددددط الابسدددددخ والا إيجددددد  الاما اسددددد الاال ي ضددددد الاالتا يحةددددد الا التعطيضدددددة الا تط ةدددددعالااملي انةددددد  الاال ي ضدددددة الا

الحفدط الاعيج بةدد الاملهددكف الاأ قدد  الاالفدد اغالا تددطهياالاالصددح الا الفة قدد الاالا نةدد الا الصددح الاالنفسددة الا، إيجدد  الاالق بدد ةالا

الع يضددددد الامددددد الااملا اسدددددينالال ددددديهالاألانهدددددط الامددددد الا ددددد بالاالج معددددد الاب صددددد الاأنالاهددددديهالاال ااسددددد الاتدددددأتيالافددددد الاضدددددطوالاقفددددد الا

ًإلامك ن  الا ألانهط الاال ي ضة الابج مع الاصبااته.

عبا والاالام  الح  ف  ال ي ض يالاالج مخ  النه     ًا( هط تاحوه الي  املطضط  م  أهاةته  ال ااس  هيه  تستا 

الال ى الضوط    الا النفسة  الاالجاةل الاالع م  الاالصح  الاكفة   امل حف  ت اس   التي امل حف   م الاأهاة  )  فا 

الا الانقف  الج معة  عبا والا  شةط  النفس ي،الاعستق اًا   ب   ب لتس ا  تتس  الط لب ناط ف  نطبة  بطصف  

ً.  بةيتهالا مجتاع   ذ اته  مع امل حف  هيه ألاه ا الاف  ب  الاتطاهق إل  ب إلض ه  هيه ، النفسة   الضوط 
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 :من أيضا الحالية الدراسة أهمية وتكمن

النهد  الا   ًا تن  لدت التدي - الاد حوين بفد  حد    فد الا- الت بعد الالج معد الاصدبااتهالا الكفةد   فد  ألا لد  ال ااسد  أنهد  .7

ً. فا الاكفة الاالصح الاالع م الاالجاةلالا ل ى النفسة  الضوط عبا والاً  م  الح  ف  الج مخ ال ي ض يالا

ً تعطي .الا5الا
ً
  فاد  لد ى النفسة  الضوط  عبا والا الام  ف الاالح  الج مخ  ال ي ض ي النه   هع لة  م ى بل  مؤش ا

ً.كفة الاالصح الاالع م الاالجاةل

عبادد والا مد  للحد  الجد مخ الاال ي ضدد ي تطددطي الاالنهد   الج معد الانحددط  منهد  التعفةاةدد  املؤسسدد   تسدد ب  قدد  .3

الد قةقففباامجالا التتطدة   العادلالابلد  إليهد  التعد   مد  املسدؤ لين ياكد  ماد    اجد الاأهاةتهد ، النفسدة   الضدوط 

 . اغا ته  الطفا  ح ج   تفبي التي ألانهط الاال ي ضة  ب ص  التأهةفة 

 يتاتدب ماد   التد ايبي التعفةمدي أ ائهد  لتطدطي   الطق ئةد الالفطفاد  التأهةفةد  عحتة ج   بل  التع   ف  تس ب  ق  .4

ً.التعفةاة  العافة  بل  إيج ب  ينعك  با  ألانهط الاال ي ضة  باا اس  يتعفق هةا  التعفة  مت ج   بفةهالاتحسين

ًالدراسة :  أهدا 

ًالا ال ااس الاالتع هلالابل الا:الا ته  

ًالجاةلالاكفة الاالصح الاالع م الا  فا  ل ى الضوط الاالنفسة  عبا والا الام  الح  ف  الج مخ  ال ي ض ي النه     ًا .7

كفةد الاالصدح الاالع مد الا  فاد  لد ى الضدوط الاالاالنفسدة  مد الاعباد والا  الحد  فد  الجد مخ  ال ي ضد ي النهد     ًا .5

ً.ذل  ف  عجتا ي  النط  متويا  أث  الجاةلالا.

ًالدراسة : تساؤالت

ًالجاةلالا.كفة الاالصح الاالع م الا ل ى الضوط الاالنفسة  م الاعبا والا  الح  الج مخ الاف  ال ي ض ي النه     ًا م  .7

الا مد  الحد  فد  ال ي ضد يالاالجد مخ  النهد     ًا فد (α≤ 0,05)مسدتطىالا بند  إحصد ئة   اللد  ذا  هد  ق تطجد  هدل  .5

ًعجتا ي ؟ النط  متويا إل  الجاةلالا.تعزًىكفة الاالصح الاالع م الا فا الا ل ى الضوط الاالنفسة عبا والاً 

 املستخدمة في الدراسة :  املصطلحات

ً :الرياضية .ألانشطة2

ً  تعد  
ً
اةد  التعفةاةد   امل د اا  مد الاالخبداا  منظطمد  :ب نهد  إج ائةد 

ّ
قد   التدي  التعف

ُ
 املعد ا  بهد  الاتناةد  لفطفاد  ت

 الندطاي الااملع هةد  فد  إلا اا الاالعد     يد  ة مجاطبد  ، فد  ب إلنتاد والا املهد ال  الهدعطًا  تطدطي  السدفطلة ، امل د اا 

 قد ااته  بده تسدا  مد  بأقصد ى  اةعةد  بصدطاة حةد ته الاالةطمةد  ما اسد  فد  الطفاد   مسد ب ة العقفةد ،  القد اا 

ً.ب ليا  إلاحس ل  تقطي  املا اس الاال ي ض ، بل   تق ي ه  آلاب ي ، احتاا   تكسبه   ي  ه  الاعجتا بة ،

ً:الا.النشاط الرياض ي5

هطالانه  الات بط الاشعالالابل الات بة الاالنشوالات بة الامت ن الا متك مف الام الاالنطاي :الاالطج انةد الا عجتا بةد الا الا نةد الا

 العقفةددد ،الابددد الا  يدددقالابددد امجالا مجدددد ال الااي ضدددة الامتعددد  ةالاتحدددتالاإشددد ا الاقةدددد  ةالامتتصصددد الاتعادددلالابلددد الاتحقةددددقالا

م احددلالاالتعفددة الاالعدد  ،الاالاأهدد ا الاالنهدد  الاال ي ضدد يالابادد الاشسدد ه الافدد الاتحقةددقالاألاهدد ا الاالع مدد الالفتابةدد الاالا نةدد الافدد 

 ينطفددددقالامدددد الاألاسدددد الاالع مدددد الالفسة سدددد الاالتعفةاةدددد الافدددد الااملافكدددد الاالع بةدددد الاالسددددعط ي الاالتدددديالامنهدددد :الاالقددددطةالافدددد الاأسددددمىالا

 (.22)صطاه الا أشالالامع نيه :الاقطةالاالعقة ة،الاقطةالاالخفق،الا قطةالاالجس الا

ً :للطلبة النفسية الاعباء والضغوط.3
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  جسداة  نفسدة  بنهد الاتدأثياا  ينهدأ أن ياكد  التدي  الخ اجةد  ةد ال ابف العطامدل ملجاطبد الامد  الطفاد  استج ب  ه 

ً  تؤث  س اة غيا  ه الالاطاق   يقة  الطفا   ي ال    سفطلة ،
ً
ً (26)امل اس الا.الا ف  لطفا  أ ائه  بل  سفا 

 الاعبرراء والضررغوط ويعررر .4
 
 الطفادد  بفيهدد  يحصددل التددي ال اجدد  :للطلبررة بأنهررا النفسررية الباحثرران راراايررا

ًال ااس .الا  املستت  الاف  الا حوطًن اب ه  التي النفسة  الضوط  مقة لالاعبا والا  املستجةاطنالابل 

ًالسابقة : راساتالد

ً ال ااس  هيه تتن  ً 
ً
 ألاق   م  م تا  الح لة  ب ل ااس  ما ش ة غيا أ  ب ق الاما ش ة ل   ال ااس  الاالتي م  ب  ا

ً:آلاتي النحط بل  إل الاألاح  ،

ً(22) الا2922.دراسة كمال درويش محمد محمد الحماحمي 2  

ًبنطانه الا:الا ااس الااتج ه  الا  بالاج مع الاا الاالق ىالانحطالاالنه  الاال ي ض ي

هدد هتالاال ااسدد :الاالاالتعدد  الابلدد الااملق اندد الابددينالاالطدد بالااملفضددفينالاملا اسدد الاالنهدد  الاال ي ضدد يالابدد الاا جددهالاالنهدد  الا

ًىالاب الاالنه  الاال ي ض يآلاب ىالا الط بالااملفضفينالاملا اس الاا جهالاالنه  الاآلابً 

 ذلددددد الامل ئاتدددددهالالطاةعددددد الاالاحددددديالا اشدددددتافتالاالعةنددددد الابلددددد الاالااستت  الاالا حو نالااملنهجالاالطصفيالاب لط ق الااملسحة 

ً(الا  لبالات الاابتة اه الاب لط يق الاالعهطائة الا.333)

ً(22).الام5112. دراسة عبدالعزيز الخالد 5

ًب ل ي  الابنطانه الا:الاتقطي الاب امجالاألانهط الاال ي ضة الالط بالاج مع الااملف الاسعط 

ًته  الاإل الاتقطي الاب امجالاألانهط الاال ي ضة الالط بالاج مع الااملف الاسعط الاب ل ي  .

  لددددبالامددد الاج معددد الااملفدددد الاالا462اسدددتت  الاالا حددديالااملدددنهجالاالطصددددفيالاب لط يقددد الااملسدددحة الا.الااشددددتافتالاالعةنددد الابلددد الا

ًسعط الاب ل ي  .

 الابددددد امجالاألانهدددددط الاأهددددد الانتددددد ئجالاال ااسددددد الا جدددددط الابعدددددشالااملعطقددددد  الاالتددددديالاتدددددؤث الابلددددد الامهددددد ال الاالطددددد بالاب نتظددددد  الافدددددالا

ال ي ضة الاتتاولالاف الا:إلو والاالسك الاال ابل الاب لج مع الا، بع الاالسدك الا، بد  الا جدط الاحدطاهزالام لةد الالفاهد الينالافد الا

النهددددد  الاال ي ضددددد يالاالتن هسددددد يالا، جدددددط الانقددددد الافددددد الابددددد  الااملهددددد هينالاال ي ضدددددةينالااملنفددددديي الالألنهدددددط الاال ي ضدددددة الافددددد الا

فد الاألانهددط الاال ي ضددة الا لدديل الاإنالابعضدد  الاغيدداالاالج معد الا،بدد  الالف يدد الاألا  ا الاال ي ضددة الاب لج معدد الااملسددتت م الا

ًص لحالال ستعا  .

  (29( )5111) الطائي.. دراسة 1

 777 ) العةن  أه ا  ب    ق الابف  عبت ائة ، امل حف  ت مةي يطاج    التي النفسة  بل الاالضوط  التع   إل  ه هت

) ً
ً
 لفاحي عستأة نالاا اة استت ا  ت  .نينطًى مح هظ  ف  عبت ائي الخ م الا الس  ل الصفين م   تفاةية تفاةيا

ً
ً
عبتاد االا إبد  ة   يدق بد  اسدتت اجه تد  الواد    أمد  الصد قالاالظد ه  ، لده اسدتت    قد  هقد ة، ( 49 ) مد  مكطند 

 التي النفسة  الضوط  أه  أن النت ئج أي    احص ئة ،الا ق   س ئل باو ب  ك    م بع عاتا   مع مل  استت  

  لثداة امل اسد ،  مد ي  عمتح ند  ، مد  الخدط :هد  امل اسد ي املجد   ضدا   السد  ل الخد م  تطاجدهالاالصدفين

ًالتابة الاال ي ضة الا. م  ة ما اس  ب   بن   الهعطالاب لضةق الطاجا  الاالاةتة ،

 (51( .)5111.دراسة الصبان محمود )4

 مقةد ل ب سدتت ا  التعفةاةتديناملد حفتينالا  د ب لد ى النفسدة  الضدوط  مطاج   بل الاأس لةب التع   ه هتالاإل 

 مد الااملد حفتين    لاد    لاد  1073 بفودت بةند  بلد  الا حدي إبد ا  النفسدة الامد  الضدوط  مطاج د  أسد لةب
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 فد  السدفاة  ألاسد لةب أن إلد  الا حود   تطصدفت .سدن الا75-73بدينالا أباد اه  مسدتطًى  املنطهةد  القد ه ة باحد هظتي

إلانكد ا،الا) النفسدة  الضوط  مطاج   ألس لةب الع   ف الاالتاتيب ألا ل  ز الامل احتفت ق  النفسة  الضوط  مطاج  

 الطد ب بةنتدي بدين إحصد ئة   الد  هد  ق بد الا جدط  لهدفت لاد  .(عنفعد ل  التنفدي  الديا ، لدط  عستسد  ،

 ( 15 )  ف  الو نطي  إلاب ا ي   فا الاامل حف  بين إحص ئة   ال  ه  ق   جط  لفاطاج   أس لةب بل الاثا ني  الط لا  

ً.أس لةبالاالطاج   م  إسفطب 

 (52()5111.دراسة :سوزان برسوم )2

ه هتالاال ااس الالفتع  الابل الاأسا بالابز  الا  لا  الاامل نالاالج معة الابج مع الاحفطانالاب الاما اس الاالنه  الا

ًال ي ض ي

الا الابل  الاال ااس  الا اشتافتالابةن  الااملسحة  الاب لط ق  الاالطصفي الاب ستت ا الااملنهج الات الاالا444ق متالاالا حو    لا 

ًابتة اه الاب لط يق الاالعهطائي.

ً- م الاب  الاال ااس الا الاحيالااستنتجتالاالا حو الاعتيالا:

ً*الالايطج الااهتا  الاف الاالتعفة الاقالالاالج مع الابذشا  الاال طاي  الاال ي ضة الالفاتعفاين.

ً*قف الاالطي الاال ي ض يالال ىالاأه ا الااملجتاع.الا

ً*الهعطاالاب إلاه قالا الح ج الاإل الاالنط الابع الاالةط الاال ااس ي.

ًالكفة  الاالعافة الاتحت  الاإل الا قتالا طيلالاما الاشعطقالاب الاما اس الاألانهط الاال ي ضة .الا*ال ااس الاف 

ً*ب  الاتطه الاالطقتالاملا اس الاألانهط الاال ي ضة الا.

ً* ي  ةالاب  الاس ب  الاال ااس الا املح ض ا الا.

ً*نق الاألاج زةالا الاألا  ا الا،ب  الاتنط الاألانهط .

ً*ب  الاص حة الاامل ببالالفاا اس .الا

 (55.) ( 2005 ) الدين .عالء6

 امل حفد  لطد ب السدا  الاالشخصدة  بداعش  ب قتهد  النفسدة  الضدوط  مطاج د  بلد الاأسد لةب التعد   إلد   هتهد

 سدا   محادط الا مقةد ل مندى إبد ا  مد  النفسدة  الضدوط  مطاج د  مقةد لالاأسد لةب ب سدتت ا   ذلد " الو نطيد 

(الا73الا-74) بدين أباد اه تداا  الات الو نطيد  ب مل حفد     لاد    لاد  ( 891بفودت بةند  بلد  الا حود  إبد ا  مد  الشخصدة 

 أنالاأهد  إل  ال ااس   تطصفت .تعفةاة  إ ااا  أابع م  ابتة اه  ت  إلان   م الا ( 457 )  كطًاذ ( 434 ) منه  سن الا.

املطاقد الا ملطاج د  املسدؤ لة   تحادل الديا ،  تألةد  هللاالالفاطاج د  إلد  اللجدطو الطد ب بفيهد  ابتاد  التدي ألاسد لةب

  بدين الطد ب ل د  التد بع املد اال  اةعد  بدين  اللد الاإحصد ئة  ذا  ب قد   جدط  بد  ال ااسد  لهدفت لاد  .الصدعا 

ً. إلانك ا اليا  لط  ها  املطاج   أس لةب إسفطبينالام 

ً(51)(.5116)الانزار حسين اعفر النفاخ

ًبنطانالاال ااس الا:اتج ه  الا  لا  الاألاقس  الاآلاب ىالام الاغياالاعبتص صالانحطالاالتابة الاال ي ضة 

ًال ااس الا:التع  الابل الااتج ه  الا  لا  الاألاقس  الاآلاب ىالاغياالاعبتص صالانحطالاالتابة الاال ي ضة .ه  الا

ًاستت  الاالا حيالااملنهجالااملستت  الااملنهجالاالطصفيالامل ئاتهالالطاةع الاالاحيالا.

ً  لبالاالا744ت الاابتة االعةن الاب لط يق الاالعا ي الا ب  ه الا

ً-النت ئجالا التطصة  
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سدد الاال ي ضدد الاللجنسددينالابلدد الاحدد الاسددطاوالابلدد الاالصددعة ي الاالادد نيالا النفسدد يالا* يدد  ةالاالددطي الاعجتادد ي الابف ئدد ةالاما ًا

ًب الا  يقالابالالاالن  ا الا

ً*الااستو  الا س ئلالاإلاب  الا إص ااالاالكتبالاالتيالاتطضحالاالف ئ ةالام الاما اس الاال ي ض .الا

*توقةدد الا  لاددد  الاأقسددد  الاكفةددد الاالتابةددد الالفانددد  الابأهاةددد الاال ي ضددد الا أبط ئهددد الاالف صددد الاملا اسددد الاالنهددد  الاال ي ضددد يالا

ً ال.الاب ا الاال

ً*إب  ةالا الالاالتابة الالفا حف الاالج معة الاك مت ا الالف الالاف الاامل حف الاإلاب ا ي .الا

ً*إج اوالابحط الامه به الا  لا  الاالكفة  الاآلاب ىالا بل الاش يح الاالنس والاف الااملجتاع.الا

 (54( .)5119. دراسة حسن خلف )2

 مح هظد  فد  ال ابدع الصد  لطد ب السدفط الاعجتاد ي  بلد  ال ي ضدة  ال تياد   ال تدأثيا بلد  هد هتالاإلد الاالتعد  الاالا

 بطةئدي الط لدب مد  ابتةد اه الابهدطائة  تد  ( 31 ) مدنه     لاد ،   لاد  ( 62 ) بلد  الاحدي  اشدتافتالابةند   يد ال،

 املد اال نفد  مد  الط لدبالاألاسدطي و مد   الا قةد  بعقطبد ، م لدز فد  الخ صد  املهاطل الاب ل تيا  امل اال م  التعف 

 عجتاد ي  مقةد لالاالسدفط  بلد  ال ي ضدة  ال تياد   ال تدأث ً  مق اند  لود   الدتعف ،بطديوالا بةند  منهد  ابتيا  التي

 ال ااس  أي   الانت ئج  ق   املطضطبة ،  الوا   الص ق حةي م  العفاة الالفاقة ل، ألاس  م اب ة مع امل اس ي،

  تحسدينالاسدفطل   تناةد  فد  مفادطل أثد  لده يكد  لد  الدتعف ، الطفاد الابطةئدي بلد  املطادق الحد ل  امل اسد ي املدنهج أن

الطفاد الا  لصد لح  ألاسدطي و، الدتعف  بطيديو الطفاد  بدين  الد الاإحصد ئة  ذا  هد  ق  جد     .امل اسد ي عجتاد ي 

ً.امل اس ي عجتا ي  السفط  مقة ل بل  ألاسطي و

 (52.)  ( 2011 ) يونس .دراسة2

 التعفة  لت مةي النفسة الجتا ي  التكة  بل   ال ي ضة  الا نة  التابة  حص  تأثياالاما اس  إل  التع   إل  ه هت

ً تفاةدي ( 165 ) مد  ااسد الا بةند الاالد   تكطندت الجزائد ا، املتطسد 
ً
ً تفاةدي ( 35 ) مدنه  ا

ً
 التابةد  ماد الالاحصد  غيدا ا

نتد ئجالا باق اند   ذلد  املقد اًن املدنهج الا حدي اسدتت    قد   اليد الابسدك ة، متطسدط   ك هد  مد   ال ي ضدة  الا نةد 

 نفد  بلد  ب إلج بد  املا اسدين  غيدا الا نةد الا ال ي ضدة  التابةد  لحصد  املا اسدين الت مةدي بلد  املطادق املقةد ل

 مقةد ل بلد  إحصد ئة   اللد  ذا  تطجد الاهد  ق ال ااسد الاأنده نتد ئج أي د    قد  لفعةند ، إلاج بد   املقةد لالا مق اند 

 الا نةدد  التابةدد  حصدد   غيااملا اسددين املا اسددين املتطسددط  املدد اال ت مةددي بددين النفسدد يالاعجتادد ي  التكةدد 

 املد اال بدينالات مةدي عجتاد ي  النفسد ي التكةد  مقةد ل بلد  إحصد ئة  ذا الا اللد  هد  ق  تطجد  . ال ي ضدة 

ً.عجتا ي  النط  حسب الا نة الا ال ي ضة  التابة  لحص  املا اسين املتطسط 

ً(56. ) ( 2012 ) وآخرون مختار .دراسة9  

 ، الود نطً  الطدطًا ت مةدي لد ى - عجتاد ي  النفسد ي التطاهدق تناةد  فد  الاد ني النهد     ًا التعد  الابلد  هد هتالاإلد 

 الا حي( استت    ق  ص لح، بين  ائ ة بو نطي    سن الا(71-76) الو نطً  الططًا ت مةي م  ال ااس  بةن   تكطنت

لدهالا الود نطً  الطدطًا الت مةدي ب لنسدا  ال ي ضد ي الاد ني ما اس النهد   أن ال ااسد  نتد ئج  أي د   الطصدفي، املدنهج

ً هد ًق هند   إن السدط ،  عجتاد ي  النفسد ي نادطه  فد  ب قد 
ً
  غيدا املا اسدين بدين عجتاد ي  النفسد ي فد الاالتطاهدق ا

ًالا.اليكطاالا إلان   بين النفس ي التطاهق ف  ه ًق هن    لي  املا اسينالاالنه  ،

 (52. ) ( 2014 ) . دراسة حادقي21
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 فد  مسد هاته املتطسدط الا مد ى امل حفد  فد  ال ي ضد ي الاد ني النهد   أهاةد  بلد الامد ى التعد   إلد  ال ااسد  هد هت

ً تفاةي ( 80 ) ال ااس  بةن  النطاي ،الا تكطنت جاةع م  الص لح الف   إب ا 
ً
 بف ي الاسة   متطسط   متتف  م  ا

ال ااسد الاأنالا نتد ئج  أي    الطصفي، املنهج الا حي  ق الااستت   بهطائة ، بط يق  ابتيا  الطا   بطالي  با ان

 بعدش التفاةدي إلسد ب بد   مد   ذلد  مد الاإلانفد ا ، الدتتف  تحقةدق فد  شسد   امل اسد ي ال ي ضد ي الاد ني النهد  

 املسدط ة ال ي ضدة  ألانهدط    يدقالابعدش بد  بهد ،  يتدأث  آلابد ي  فد   يدؤث  بنفسده يودق امل د اا الاالتديالاتجعفده

 الويدا احتداا  تناةد  تس ب الابل  التي ألانهط  ب   م   ذل  للجا ب  عنتا و ف الاتحقةق  ةس   ليل   بصةص 

ًآلاب .  تقال

 اسدتتف  النفسدة ، الضدوط ً تتعفدقالاب الباد والا املهد به التي  الاحدط  لف ااس   النظ ً  عستع ا  ب   *م الا

ًالا:آلاتي الا حو ن

 بلد   التعد   الخ صد ، الفئد  لد ىالا النفسد ي الضدو   ااسد الاالعدبوالا  إلد  السد بق  ال ااسد   جاةدع هد هتالا-7

ً عبت ائةد  امل حد  معفمدي النفسدة الالد ى الضدوط  فد الاعباد والا  الفد  ق
ً
 ب لطحد ةالاالنفسدة   الهدعطًا للجدن ، تاعد 

  الع ق  النفسة ، ب البا والا الضوط   ب قته   املس ن ةالاعجتا بة  الطفا ، ل ى عجتا بة  ب ملس ن ة  ب قته

ًبينالاعسن  الاعجتا ي الا الضوط الاالنفسة الاالا.  الع ق  النفسة ، الصح   أبع   الت اة  م ن  بينالاضوط 

 امل ئد  املدنهج كطنده املدنهج الا حود نالاهديا الطصدفي،الا اسدتت   املدنهج السد بق  ال ااسد   جاةدع استت مت لق الا-5الا

ً:يل  با  ال ااس الا هيه تف     لك  الح ل ، لطاةع الاالاحي

كفةد الاالصدح الاالع مد الاالا  فاد  لد ى الضوط  لنفسدة  مد الاعباد والا  الحد  فد   جد مخ ال ال ي ضد ي النهد     ًا .مع هه7

ً الح ل  الاحي أبطى  هيا الجاةلالا.
ً
ً ألاب ًى مق ان الاب لاحط  التف   م  نطب 

ً
ً.ال ااس  لع  الاأه ا  تاع 

مد الا الحد  فد الجد مخ الا ال ي ضد ي النهد     ًا التديالاتن  لدت -الاد حوين بفد  بحسدب -نطب د  مد  ال ااسد الاع لد  .انهد 5

 الج مع  الاالفةأة الا ف  املطضط  هيا تن  لت التي كفة الاالصح الاالع م الاالجاةلالا  فا  ل ى الضوط  لنفسة  عبا والا 

ً. التطاةق النظ ي  للجاعالابين  بافة  نظ ي   ااس  املطضط   ااس  الا حو ن .قص 3

 ال ااس ، أ  ا   ابتة ا  بةنته ، ال ااس  تح ي الابط  إل  الطصطً  ف  الس بق  ال ااس   م  الا حو ن .استف  الا4

  تفسديا تطضدةح   بلد  شسد ب  ماد  الح لةد ال ااسد الا بنتد ئج ملق انتهد  النتد ئج  أهد  إلاحصد ئة ،  أسد لةبالااملع لجد 

ً.نت ئج  

ًراراءات الدراسة : 

ً  تهال
ً
 ال ااس ، ف  املستت م  لأل اة  الوا   الص ق ال ااس ،الا ٕاج اوا   أ اة  العةن ، ال ااس  ملجتاع  صف 

ً لا الاتتن  ً 
ً
ً. استت ا الاالنت ئج تحفةلالاالاة ن  ، ف  ستستت   التي إلاحص ئة  لفاع لج    صف 

 .منهج الدراسة .2

 استت  الاالا حو نالااملنهجالاالطصفيالا ذل الامل ئاتهالالطاةع الاال ااس الا.

ًالدراسة . مجتمع.5

الا   لاد الا(الا453)بد  ه   الاد ل  كفةد الاالصدح الاالع مد الابجاةدعالااقسد م  الا  فاد  جاةدع مد  ال ااسد  مجتادع تكدّطًن
ً
  لاد 

الا   لاد  ( 145 ) ابتةد ا  تدّ ً القصد ي  العةند   بط يقد   ،5471/5473لفعد  الاالجد مخ الا
ً
ال ااسد الا مجتادع مد    لاد 

 مئطيد  بنسدا الااسدتا اة ( 99 ) الا حود ن منه   استاجع عستأة ن   بفيه   ق الا  بت(% 1.53 ) بفوت مئطي   بنسا 

ًال ااس الا. بةن  بص ئ  (الاياين (1  الج  ً  ،ال ااس الاالاُمجتاع م  (% 68.2 ) بفوت
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 1 ) الجدول  )

 الااتماعي النوع متغير بحسب الدراسة عينة خصااص

 % ع متغيرات الدراسة

ًالنط الاعجتا ي 

ً%24ً24.2ًالطفا الااليكطًا

ً%42ً42.2ًالطفا الاعن  

ً%99ً744ًاملجاط الاالكل 

ً

 .  الدراسة وراراءتها  .أداة1

 أثد  حدطً  ال ااسد  أهد ا الابةند  استج ب   ب  الااستط   م  الاة ن   لجاع ائيس   سةف  عستأة ن استت ا  ت 

بد  الا مد  عسدتأة ن تد الاتصداة   قد  ، النفسدة  الضدوط  مد الاعباد والا  الحد  فد  الجد مخ  النهد  الاال ي ضد ي

 الخ صد  ب لتابةد املتتصصد يالا نظد  آااوالا  ج د الا   مع هد  ،  الضدوط الاالنفسدة ب الباد والا املتعفقد  الكتب م اجع الا

ً:جزئينالا م  ألا اة  تكطنت .لفا حوين املة انة   الخباة شاك الاإلانتانت،  معفطم    التقطي ، القة ل ف   ببااو

 20 ) م  تكطًن :عجتا ي  النط الاالو نيالاالنط  ال ااس الا،الا مول أه ا الابةن  ب  شخصة  معفطم   بل  اشتال ألا ً 

 بلد  ألا اة  بنيدت ، الضدوط الاالنفسدة  عباد والامد  الحد  فد   الج مخ  ال ي ض ي النه   تأثيا منه  تص الاكل با اة (

  تاودل بهد ة، مطاهدق مطاهدق،غيا غيدا متألد ، غيدا مطاهدق، بهد ة، مطاهدق : هد  لةكد  الاالخا سد ي، مقةد ل شد كف 

ً
ً
    1، 2، 3، 4، 5التاتيب بل  آلاتة  ب لع م   اقاة 

 والثبات . .الصدق4

ً ألا اة ص ق م  لفتأل 
ً
 م الاحةي ،  التقطي  القة ل  ببااوالاف  ال ي ضة  املتتصصينالاب لتابة  بل  ُب ضت ي ه ي 

 بند و إلاضد ه  أ  التعد يل  تد  أبد ى، م حظد   العاد اة،الا أ  انتاد و  مد ى العاد اا الا،   ضدط  الفوطيد ، الصدة غ 

 (Test-Retest)، مد  مكطند  بةند    يدقالابلد  بد  حسد به تد  هقد  لفواد    ب لنسدا  بد ملحكاين، آلاااوالاالخ صد  بلد 

ً 30 عبتا ا  ٕاب  ة عبتا ا
ً
 الود ني  التطاةدق ألا ً  التطاةدق( بدين أسد بةع أابعد  بف اًق ال ااس  بةن  ب ا  م  ه  ا

 ( 0.87 ) (التكطي  ص ق) لكل  ألا اة عستأة ن هق ا  بياسطنالابين ااتا   مع مل ب ستت ا  الوا   مع مل  ك ن

ً.ألجفه  ضع م  قة ل ف  املقة ل ص ق بل  ما الاي  

 .متغيرات الدراسة :2

ً:املتوياا الا م  ب   بل  الح لة  ال ااس الا تهال

  .  لا     ب، عجتا ي  النط  :املستقل .املتويا7

م الاعبا والا الح  ف  الج مخ  ال ي ض ي النه    اج الاتأثيا حطً  ال ااس الا بةن  تق ي ا الاأه ا  :املتوياا الاالت بع  .5

ًكفة الاالصح الاالع م الاالجاةلالا.  فا  ل ى الضوط الاالنفسة   

 إلاحصااية : واملعالجات .ألاساليب6

ً مجتادعالاال ااسد الااملة انةد  مد  بفيهد  الحصدطً  تدّ ً التدي الاة ند   مع لج  تّ ً
ً
 إلاحصد ئي الباند مج ب سدتت ا  إحصد ئة 

 عسددتأة ن بة ند    ٕا بدد   عجتا بةدد الا اضددح ، (SPSS) بط يقدد  متويداا الاال ااسدد  ت ميدد  :بدد   مدد لفعفدط الا
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ً املصدحح 
ً
  مقد يي  التط ةعد  الاالتك اايد الا، :الطصدفي التحفةدل أسد لةب اسدتت مت لاد  .الح سدبالاآلالد  إلد  مسداق 

 (F)مد   لفتحقدق بياسدطن، تاد  عًا لاع مدل عسدتنت ي   أسد لةبالاالتحفةدل التهدتت،  مقد يي  امل لزيد  الن بد 

 (Sig) بد   مد  العةنتدين تجد ن  نحد   ب ل اد  اسدتت ا الا مد  تد  الفد  ق (T-Test):  يتضدا  :( ) ابتاد ا

ً(Levene’s). تأتي ثّ ً (T) .(م تين)  املحسطب 

ً:الاالدراسة  عرض ومناقشة نتااج 

 الح  الج مخ الاف  ال ي ض ي النه   تأثيا   ًا م  :ألا ً  السؤا  ال ااس الانت ئج تس ؤال  ضطو ف  م تا  النت ئج ب  

ًكفة الاالصح الاالع م الاالجاةلالا.  فا  ل ى النفسة  عبا والا الاالضوط  م 

الامد  الحد  فد  الجد مخ الاال ي ضد ي النهد     ًا مع هده منهد  باد اة كدل تصد  باد اة ( 20 ) بلد  ال ااسد  هديه تهدتال

 الحسد بة  املتطسدط   حسد ب تد  ل ديا الجاةدلالا،الاكفةد الاالصدح الاالع مد   فاد  لد ى النفسدة  الضدوط  عباد والا 

 .2 ) ج   ) ف  هط لا  العا اا  م  با اة لكل  ال تا  املعة اي   عنح اه  

 2) الجدول )

 الاعباء و من للحد الرياض ي الجامعي النشاط لدور  والرتبة املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات

 النفسية الضغوط

 الرتبة االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العبارات ت

 9 40.0 0044 داخل الكلية أكون عندما طاقاتي كل أستنفد أنني أشعر 1

 10 1011 10.1 النفسي بالتوتر الشعور لي يسبب باآلخرين المباشر االحتكاك 0

 .1 1009 1013 المحاضرات بتلقي االستمرار على قادر غير أنني أشعر 1

 10 4099 .100 ورغباتي طموحاتي يحقق ال الكلية في التعليم إن 0

 11 1010 0090 االستاد مني يطلبها التي الفروض إنجاز في الرغبة لدي ليس .

 1 .101 0014 انفعالية أكثر تجعلني ألنها الكلية؛ مشكالت مع التعامل أستطيع ال 3

 11 1014 1030 كبير بشوق والعطل اإلجازات  أنتظر 1

 . 40.1 0040 الطلبة مع االجتماعية العالقات سوء بسبب الكلية ترك فكرة تروداني .

 0 4014 0011 التعليمي مستواي وتحسين إلنجاز دافعية لدي ليس 9

 1 ..40 0030 طاقتي فوق بواجبات أن االساتذة والدكاترة يكلفوني أحس 14

 1 1004 0014 في الكلية . الناجحين زمالئي من بالغيرة أشعر 11

 14 1041 1093 وفروضهم واجباتهم إنجاز في اآلخرين سرعة يضايقني 12

 11 1010 10.4 االنهيار وشك على بأنني إحساس ينتابني 13

 1 4013 0014 نظري لوجهة االستاد يستمع ال عندما والتوتر بالضيق أشعر 14

 13 1004 1049 الجامعية مشكالتي على التغلب أستطيع ال عندما بالعجز أشعر 15

 . 1014 0014 بنفسي الثقة فاقد بأنني أشعر 16

 3 1040 0011 لها قيمة ال دراستي بأن أشعر 17

 1 1010 0011 الكلية . في زمالئي تقدير لعدم بالضيق أشعر 18

 10 1049 ..10 التعليم . في أدائي تحسين على قدرتي بعدم أشعر 19

 0 1019 0010 الكلية .داخل حرم  موجودا   دمت ما بالملل أشعر 20

 - 40.1 10.4 االداء ككل

 ً
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 أبلد  أن  ي حد  العاد اا ، مد  باد اة لكدل  ال تاد  املعة ايد   عنح اهد   الحسد بة  املتطسدط   (2 ) الجد  ً  يادين

 عس ت ةالا ال ك ت ة أح الا( 10 ) العا اة ج و  حةي(  4.64-5.94) بين ت ا حت املج   ل يا الحس بة  املتطسط  

  مدت مد  ب ملفدل أشدع ( 20 ) العاد اة  جد و ( 4.64) حسد بي باتطسد  ألا لد  امل تاد  " د قتي هدطًق بطاجاد   يكففدطني

ً
ً
 تقد ي  لعد   ب لضدةق أشدع الا( 18 ) العاد اة  جد و  ،( 4.34 ) حسد بي باتطسد  الو نة  امل تا  ف  "الكفة  ف  مطجط ا

  تحسين إلنج    اهعة  ل   (الالي 9العا اةالا)  ج و  ،( 4.33 ) حس بي باتطس  الو لو  امل تا  الكفة الاف  ف   م ئي

 "بنفسد ي الوقد  ه قد  بدأنني أشدع (16 ) العاد اة امد  .( 4.31 ) حسد بي باتطسد  ال ابعد  فد الاامل تاد  "التعفةمدي مسدتطا 

 الحد  فد  الجد مخ  ال ي ضد ي النه   تأثيا  اج  ان شعني ما  .( 4.30 ) حس بي باتطس  الخ مس  امل تا  ف  هج و 

 السدتج ب   الحسد بي بفد الااملتطسد  حةدي  م تفعد  كفة الاالصح الاالع مد الاالجاةدل  فا  ل ى النفسة  الضوط  م 

 3.8 ) ال ااس الا) بةن  أه ا 

 هديه أهاةد  شعكد  ماد  لايداة ب اجد  العاد اا  اسدتج بطاالابلد  ال ااسد  بةند  أهد ا  بدأن النتةج  هيه تفسيا  ياك 

 هكو هد ، التعفةاةدد الا التابطيد ، العافةدد  فد  تدطاج    التدي النفسدة  عباد والا الضدوط  حجد  فدد الا د   العاد اا 

  التع مدلالامع د ، الدزم و الطفاد  مدع التع مدل مد   الضدةق الكفةد ،  املفدلالامد  الاةتةد ،  الفد    املن لةد  الطاجاد  

 مسدأا  الال بادد والا أسدا ب إال هد  مد  ب لضدة   ال اهعةد ،الا الهدعطًا  انتفد   الديا  تطدطي  بد هش  الهدعطًا

ًالا.امل حف الاالج معة الابكفة الاالصح الاالع م الاالجاةل  فا  تطاجه النفسة الاالتي  الضوط الا 

حس الابفد الا   ااس ( 2005 )الا ال ي  ب و   ااس الا (5444محاط الا) إب اهة الا ااس   ااس  مع النتةج  هيه  تتفق

 . (الا5474  ااس الاح  ق الا) (5475 آب  نالا) متت ا   ااس الا (5477يطن الا)   ااس 2009 ) )

  الهدعطاالاب لطحد ة النفسد ي، الضدو  بسدأب  النفسدة  الجسداة  جاةدعالاالجطاندب بلد  السدفاة  التدأثياا  حةي م 

 .النفسة   الصح  عجتا بة  ب ملس ن ة  ب قته النفسة 

الرياضر ي  النشراط دور  ( فري1.12رحصرااية عنرد مسرتوى ) داللرة ذات فرروق توارد هرل الثراني السرؤال نترااج

 الجامعيرة بكليرة الصرحة العامرة الجميرل املرحلة طلبة لدى النفسية الاعباء والضغوط من في الحد الجامعي

 الااتماعي؟ النوع متغير رلى تعزى 

إحصد ئة الا  اللد  ذا  هد  ق تطجد  هدل (1.12مسرتوى ) بند  إحصد ئة   اللد  ذا  هد  ق هند   كد ن إذا مد   لاةد ن

  فاد  لد ى النفسدة  الضدوط  مد الاعباد والا  الحد  فد  ال ي ضد يالاالجد مخ  النهد     ًا (فد الا (α ≤ 0.05 بند الامسدتطًى

 حسدد ب تدد  هقدد  ؟ عجتادد ي  النددط  متويددا إلدد  الج معةدد الالطفادد الاكفةدد الاالصددح الاالع مدد الاالجاةددلالاتعددزًى امل حفدد 

  إلاحصد ئي عبتاد ا (T-Test)  بدين الفد ًق مد  لفتحقدق  ٕاجد او املعة ايد ،  عنح اهد   الحسد بة  املتطسدط  

 .3 ) ج   ) ف  لا  .الحس بة  املتطسط  
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 3 ) الجدول (

 اختبار نتااج (T-Test) ككل وألاداة املجاالت على املتوسطات بين للفروق

 الداللة مستوى    قيمة املعياري  الانحرا  الحسابي املتوسط العدد الااتماعي النوع

 األداة ككل

 مستوى الداللة قيمة ف االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع االجتماعي

 4011 .101 0. ذكر
404. 40.00 

 1.16 1.21 42 انثى

 

 الضدوط  مد الاعباد والا  الحد  فد  الجد مخ  ال ي ضد ي   االاالنهد   فد  ه  ق  جط  ب   (3 ) ج  ً  ف  النت ئج لهفت

عدزًى الج معةد الابكفةد الاالصدح الاالع مد الاالجاةدل امل حفد  لد ىالا فاد  النفسدة 
ُ
 ألا اة بلد  عجتاد ي  الندط  إلد الامتويدا ت

 النفسدة  مقةد لالاعباد والا الضدوط  بلد  عسدتج ب   نفد  لد يه  املاحدطثين جاةدع النتةجد الاأن هديه  تفسد  لكدل،

الا ٕان ثد  مد الاالطفاد الا ه لو لدب الحد  ،  حد ة بجد مع
ً
 ك ندت ل ديا نفسد    النفسدة  الضدوط  يطاج دطنالاعباد والا  ذكدطاا

 الضدوط  مقةد لالاعباد والا  العاد اا الافد  مد  باد اة كدل حدطً  املتهد به  ال ااكد ته  نتةجد  متق ابد اسدتج ب ته الا

ًالاالا (الا.5444الط ئيالا)   ااس   الا5447 ااس الابا العزيزالاالخ ل الا معالا ااس  النتةج  هيه  تتفق .النفسة  النفسة 

 إلاستنتااات :

 يل  م  الا حو ن شستنتج  من قهته  ال ااس  نت ئج ب   ب   م 

الج معةد الاالا امل حفد   فاد  لد ى النفسة  م الاعبا والا الضوط  الح  ف  لايا   ًا له الج مخ  ال ي ض ي النه   أن .7

 لطفا الاكفة الاالصح الاالع م الابا ين الاالجاةلالا.

الج معةد الالطفاد الاكفةد الاالصدح الاالع مد الاالا  فاد الاامل حفد  تطاجده التدي النفسدة  الضدوط  أسدا بالاعباد والا  أبد ً  أن .5

 مع التع مل م   الضةق الكفة ، م   املفل الاةتة ،  الف    املن لة  الطاجا   لو ه  ه  جاةلالا التابطي با ين الاال

 ب لضة  الا.  الهعطًا ب هش،  الهعطًا الزم و، الطفا 

الا امل حف   فا  ل ى النفسة  الضوط  الح الام الاعبا والا  ف  الج مخ  ال ي ض ي النه     ًا ف  ه  ق يطج  ال أنه .3

عزًى
ُ
 .عجتا ي  النط  متويا إل  الج معة الالطفا الاكفة الاالصح الاالع م الابا ين الاالجاةلالات

ً الطفا  أن .4
ً
ً ذكطاا

ً
 .نفس   النفسة  الضوط  يطاج طًن  ٕان ث 

 التوصيات :

 : ه   العافة ، العفاة  التطصة   م  ب  ا إل  تقط  ال ااس  هيه نت ئج إن

 .يجبالابل الاإ ااةالاالج مع الاتطهياالاإلامك ن  الاالتيالاتيه الالط به الاما اس الاب امجالاأنهطته الابيس الا   نالاأ نىالاإب ق .الا7

 .يجبالاتطهياالامه ف الاأنهط الامتتفف الاف الاجاةعالاالتتصص  الاالتيالايا اس  الا  بالاالج مع .الا5

 .عهتا  الابا اهقالاألانهط الاب لج مع الالتيسياالاما اس الاألانهط الابه .الا3

 .إش ا الا  بالاالج مع الاف الاالتتطة الالطضعالاب امجالاألانهط الاال ي ضة الاتتن سبالامعالاالج   الاال ااس يالاله.الا4

 .استق  الاأ ق  الاالف اغالاف الاما اس الاألانهط الاإلايج بة .الا2

.العادددددلالابلدددددد الاتناةددددد الاالفة قدددددد الاالا نةدددددد الااملددددد تا الاب لصددددددح الالطدددددد بالاالج معددددد الامدددددد الابدددددد  الابددددد امجالاألانهددددددط الاالا نةدددددد الا6

 يل .الا ال ي ضة الاامل تاط الاب
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 . ضعالاج ا  الاتنظة الا إ ااةالاألانهط الاال ي ضة الاحةيالاالالايتع ا الامعالامه ال الا  به الاف الاما اس الاتف الاألانهط .الا1

 .السخ الالتطهياالاالع ق  الابينالاالط بالا أبض والاهةئ الاالت اة الام الاب  الاما اس الاألانهط الاال ي ضة الاب لج مع .الا3

والاما اسد الاألانهدط الاال ي ضدة الاحتدىالاالالاشعدز الا د بالا.يجبالاأنالاتتطه الاإسع ه  الاأ لة الا بطاملالاألام الا الس م الاأثند 9

 الج مع الاب الاما اس الاألانهط الاال ي ضة .الا

ً.يجبالاأنالايكطنالاهن  الا ضط الابن الاالتتطة الاب الاإلاب نالالألنهط الاال ي ضة الاب لج مع .الاالا74

  أث اهد  ال ي ضدة  ألانهدط  ما اسد   تعد يف  الابفطائد  الطفاد  بدين ال ي ضدة  الوق هد  بنهد  عهتاد   .ضد  اة77

 .بل الا حته  إلايج بة 

 . ب ي   ٕانا ئي  ق ئي ه ه   يكطًن الو نطي  م حف الاالتعفة الاعس س يالا امل حف    ب بل  ما ثف   ااس   .إج او75

 واملرااع : املصادر

52ًص.بيا   املن ا،  اا النفسة ،  الصح  ال ي ض   (5446.الاالاإب اهة الا)7

 الع  ان  الخاسطن، الو لو  ثق هة ،السن الاالاالا ت بطي  مجف  الياتي، التعف  إسفطب ، 2003 الع بي، .الاالااملعف 5

ً ال ابعالا. الو لي

   ب ل ى الشخصة  سا    ب قته الاباعش النفسة  الضوط  مطاج   أس لةب ( 2005 ) ب ا  .الاأبط3

 بين ج مع  لفطفطل ، العفة  اس   ا ال  مع   منهطاة، غيا اس ل الا لتطاة الو نطي ، امل حف 

ً.شا 

  تق ي الااليا  الشخصة   أبع   املس ن ةالاعجتا بة  بين الع ق  ، 1994 )ال حا الا) .الاالاالهن   الابا 4

 تطاةقة ، نظ ي   ااس   م اجع  النفسة   الصح  عجتا بة  املس ن ة :امل حف الاالج معة  ف   التطاهق

ً.الق ه ة املص ي ، عنجفط مكتا 

ً.205 ص ، 75   الع م ، إلا ااة مطاج ته ،  لةفة  العال ضوط  لتفسيا ش مل إ  ا نحط ، 1992 .الالطفي2

 لت مةي الشخصة  أبع   لاعش التطا ًن ف الاتحقةق امل اس ي ال ي ض ي الا ني النه   أهاة  2014) .الاح  ق الا)6

  ال ي ضة  التابة الاالا نة  قس  منهطاة، غيا م جستيا اس ل  م ب  ، ق ص   متطس الاج مع  ال ابع  سن 

 . اقف  م ب  ، ق ص   ج مع 

ًالاالاالا544.صالا7995.م جعالاساقالاذل هالا1

65ً ص الق ه ة، الع بي، الاة ن النف ، بف  ف  أبح   ، 1996 .الاالو يبالا3

120ً ص .الع بي، الفك   اا الق ه ة، ال ي ض ي، النف  بف  ، 1998  ، .الاب   ،9

  التابطي ،الاالاالا العفط   ااس  ، ،2016الناط بل  الح لة  لفتابة  مقتا  ب ن مج تأثيا ، 2001  ، .الاامل ،74
ّ
 املجف

1ً .الع   ، 43

ً.ألاا ن  التط ةع،الابا ن، لفنه  أس م   اا ال ي ض ي، النف  بف  ، 2008 .الاي سين77

ً.الا27.الاصالاالا5446.م جعالاساقالاذل هالا75

ً (الانظ ي  الا   قالاالتابة الاال ي ضة الالفتا ي الا ا ق  الاالف اغ،الاالاالامطاع الا ااالاالجةل.7911 ا ةشالالا  الا)الا.73

 ب ملعتق ا  ب قته   ف  ألاب ًى بعشالاامل   بضوط  مق ان  الت اة  م ن  ضوط  ، 1998) .الااله هخ الا)74

ً.ابعطًن  ألا الع  الو م  به ، الو ني املجف  الكطيت، ج مع  التابطي ، لفاعفاين،املجف  التابطي 
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 املص ي ، عنجفط مكتا   ااس الاالتعفةا  ، -لفاعفاين النفسة  الضوط  ق ئا  ، 1999 .الامنصطاالعن ً 72

ً.5 ص

 ألاس سة  ب مل حف  التكنطلطجة  بأ اوالامعفمي  ب قته  امل اسة  النفسة  الضوط  ، 2006 .الاالكحفط 76

ً.الطاقعالا التطفع   الففسطةنة  املن هج بوزة، ألاقص ى بج مع  ألا ً  مق م الالفاؤتا   ااس  العفة ،

 ي الا أ ق  الاالف اغالاف الااملجتاعالااملع ص ،الاج مع الاأ الا (الاالتا7933.الا ا ةشالالا  الا،الحا حميالامحا الا)71

ًالق ى،الامك الااملك م .

(الاتقدطي الابد امجالاألانهدط الاال ي ضدة الالطد بالاج معد الااملفد الاسدعط الاب ل يد  ،الااسد ل الا5447الخ ل با الاالعزيدز)الا.73

ًم جستياالاغياالامنهطاة،الاال ي  ،الاج مع الااملف الاسعط ،الاكفة الاالتابة ،الاقس الاالتابة الاالا نة الا بفط الاالح ل .

 اس ل  نينطى، مح هظ  ف  امل حف الاعبت ائة  ت مةي تطاجه التي النفسة  الضوط  2000 )الط ئي)الا.79

ً.التابة  كفة  املطصل، منهطاة،الاج مع  غيا م جستيا

 الق ى، أ  ج مع  منهطاة، غيا اه ا  لتط ،ا   ح  النفسة  الضوط  مطاج   أس لةب  (5443.الاالصا ن)54

ً.املك م  مك 

 (الااسا بالابز  الا  لا  الاامل نالاالج معة الابج مع الاحفطانالاب الاما اس الا5443ب سط ،الاسط انالاه ميالا)الا.57

ًالنه  الاال ي ض ي،الاالق ه ة،الااس ل الام جستياالاغياالامنهطاة،الاكفة الاالتابة الاال ي ضة الالفان  .

(الااس لةبالامطاج  الاالضوط الاالنفسة الا ب قته الاباعشالاالسا  الاالشخصة الالط بالا5442ب وال ي الاالا)الا.55

ً الاالو نطي الا،الااس ل الام جستياالاغياالامنهطاة،الاج مع الاحفطان.امل حف

 (الااتج ه  الا  لا  الاألاقس  الاآلاب ىالام الاغياالاعبتص صالانحطالاالتابة الا5446النف خالانزااالاحسينالاجعف الا)الا.53

ال ي ضة ،الا ااس الابفاة الامنهطاة،الامجف الابفط الاالتابة الاال ي ضة ،الاج مع الاب بل،الاالع  الاالس بع،الااملجف الاألا  الا

(5443.) ً

 التعف  بطةئي لفت مةي امل اس ي عجتا ي  بل الاالسفط  ال ي ضة  ال تأة   ال تأثيا  (5449بف الا) .حس 54

175ً .ص ،2 الع   الع اق،  ي يل، ج مع  ال ي ض ، بفط  مجف   ألاسطي و

 لت مةي إلاجتا ي  النفس ي بل الاالتكة   ال ي ضة  الا نة  التابة  حص  ما اس  تأثيا  (5477.الايطن الا)52

 التابة  منهطاة،الاقس  غيا م جستيا اس ل  املا اسين،  غيا املا اسين مق ان الابين  ااس  املتطس  التعفة 

ً.بسك ة  ال ي ضة  الا نة 

الو نط الا الططًا ت مةي ل ى عجتا ي  النفس ي التطاهق تناة  ف  الا ني النه   (الا  ًا5475.الامتت ا آب  نالا)56

ً.  ج مع الاالجزائ  سة  الابا هللا، الا نة  التابة  مجف  ف  منهطًا بحي بين،  ائ ة بو نطي  
 


