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 كفاءة املواجهة وبعض املتغريات الدميغرافية 

 جتماعية مبدينة جدةلدى املعنفات بوحدة احلماية اال

 خولة مجيل حممد األنصاري

 :مستخلص
مستوى كفاءة املواجهة لددى املعففداب حوةددة احلما دة      على تعرفالهدفت الدراسة احلالية إىل 

احلالة املهفيدة   –مفها: )احلالة االجتماعية ، وعالقتها حبعض املتغرياب الدميغرافية، االجتماعية مبد فة جدة
مفهدا: )دددة   ، ومتغرياب خاصة حالعفف، املستوى االقتصادي( من جهة –لتعليمي املستوى ا –العمر  –

 Wagnlid &Young 1993 ومت تطبيد  مييدا   ، درجة العفف( من جهة أخرى –تكرار العفف –العفف 
معففة للمييماب واملراجعاب حددار احلما دة    216ومتَّ التطبي  على عيفة من ، والذي قفن للبيئة السعود ة

وأظهرب الفتائج متتع املعففداب  ، ومت استخدام املفهج الوصفي)املسحي الفارقي(، ية مبد فة جدةاالجتماع
لكن ال توجد فروق ذاب داللة إةصائية لتأثري املتغرياب ، حدرجة متوسطة من كفاءة املواجهة حشكل عام

ميارندة حالطالبداب    الدميغرافية عدا احلالة املهفية ةيث سجلت املوظفاب درجة أعلى من كفاءة املواجهدة 
كما أظهرب الفتائج عدم وجود فروق ذاب داللة إةصائية على متغرياب العفف حشدكل  ، غري املوظفاب

 .عام
وتوصي الباةثة حعمل أحباث جتر بية أكثر على املعففاب حبيث ميكن حفاء حرامج تعمل علدى رفدع   

 مستوى كفاءة املواجهة لد هنَّ.
 املعففاب. –هة كفاءة املواج الكلماب املفتاةية:

 
 
 

The Efficiency of confrontation and some demographic variables 
among the abused women at the social protection unit in Jeddah 

Khwlah Jamil Mohammed Alansari 
 
 

ABSTRACT 
 

The present study aimed to identify the efficiency level of confrontation among the 
abused women in the social protection unit in Jeddah and its relevance to some 
demographic variables including (social status– occupational status - age - educational level 
- economical level) on the one hand, and variables specific to violence (intensity of 
violence, repetition of violence and degree of violence) on the other. The scale applied is 
that of Wagnlid &Young 1993, which is codified for the Saudi environment. A sample of 
216 violently abused women whose cases were evaluated and reviewed in the Social 
Protection House in Jeddah using Descriptive (Differential Survey) Approach. The results 
showed that the abused enjoyed a moderate degree of confrontation efficiency in general, 
but there were no statistically significant differences in the effect of demographic variables 
except for the occupational status, as the women who have occupations have recorded 
higher degrees in confrontation efficiency compared with students and women with no 
occupations. The results also showed no statistically significant differences on violence 
variables scale in general. 

The researcher recommends more empirical research on abused women so that 
programs can be prepared to raise the efficiency level of confrontation of the abused 
women. 

Keywords: Confrontation efficiency, violently abused women, violence, variables. 
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 املقدمة:

وعليد  فد ن الفدرد حباجدة إىل التوجد       ، إن العامل من ةولفا عامل مليء حالتحدد اب 
العيلي الذي  ساعده على مواجهة التوتراب وجتاوزها وتطو ر قدرات  للسعي إىل ما هدو  

وةدل  ، ومن ثم وضع أهدداف واقعيدة واضدحة   ، أفضل وجتاهل ما ةدث مع  يف الساح 
أن  أي، والفظدر إىل املسدتيبل حطر يدة إياحيدة    ، ع اآلخر نوالتواصل حكفاءة م، املشكالب

ةتدى وإن كاندت البيئدة    ،  طور الفرد قدرت  على مواجهة الصعوحاب واألزمداب ح ياحيدة  
وهذا ما  عرف حكفاءة املواجهة اليت حدورها تصف قدرة الفدرد علدى   ، احمليطة غري مفاسبة

الرغم من الصعوحاب واألزماب اليت قد االستجاحة ملتطلباب احلياة اليومية حشكل إياحي ح
 واجهها الفرد أثفاء دورة ةيات  اليت تفتج حدورها عن التفاعل حني الفرد وكل من األسدرة  

 .واجملتمع والثيافة السائدة والبيئة

ا الديت ارتبطدت حعلدم الدفف       عترب مفهوم كفاءة املواجهة من املفاهيم احلد ثة نسبي ًّ
الفرد على التواف  الدائم حعد التعرض لسلسلة من األةدداث   اإلياحي؛ واليت تؤكد قدرة

كما أن   فظر إليها على أنها جمموعة من خصائص الشخصدية الديت تسداعد الفدرد     ، املؤملة
وقدد ارتدبه هدذا    ، على أن  رفع درجة التكيف اإلياحي حتت ضغوط أو أةدداث مؤملدة  

وتيدد ر  ، اليددرة علدى املواجهدة   و، املفهوم حالصحة الففسية والعيلية والرضى عن احلياة
وعددم  ، والتفدال  يف وجد  احملدن   ، والشدجاعة ، وضدبه الدفف   ، والثية حدالفف  ، الذاب

والوةددة  ، واألمل اجلسددي والففسدي  ، حاالكتئاب احيفما  رتبه سلب ، االستسالم لألمراض
 .(2009، )أحو غزالة وفيدان األمل، الففسية

 و فدرد قدادر علدى تدبو سدلوكاب تكيفيدة      إن الفرد الذي ميتلك كفاءة املواجهة هد 
وحالتالي التمتع مبشاعر إياحية ةتدى  ، خاصة يف اجلانب االجتماعي واألخالقي والصحي

 .(Tugade & Fredrickson, 2004)يف ةاالب التوتر 

أن تسداعد الفدرد علدى     أن كفاءة املواجهدة تسدتطيع   (Richardson 2002)و ؤكد 
وأن األددخا  املتفدائلني واملتعداونني واملشداركني     ، ةالعالج مبستوى أعم  وأكثر فعاليد 

لد هم مستو اب من املفاعة أفضل من الذ ن  فظرون إىل أنفسهم على أنهم ال  ستطيعون 
 الييام حشيء واملستسلمني واملتشائمني واملكتئبني.

 -الصحة العيليدة  -وقد اختذب كفاءة املواجهة عدة مسمياب مفها: )املفاعة العيلية
وهذا االختالف يف املسمياب ، كفاءة الصحة العيلية( -الكفاءة العاطفية -ة العيليةالكفاء
، ادرتاكها مجيع ا يف هدف واةد وهو توسيع دائرة املفاهيم يف أحباث الصحة العيلية مل ميفع

مفهوم مرادف خلفدض  وحالتالي أمجعت أغلب الدراساب على أن مفهوم كفاءة املواجهة هو 
 ,Davydov DM مواجهتهدا  مع اليددرة علدى التكيدف مدع الشددائد أو      ،االستسالم والضعف

Stewart R, Ritchie K, Chaudieu I. (2010).) 

"اليددرة علدى التوافد  مدع      :كفداءة املواجهدة حأنهدا    Wikipediaوتعرف موسدوعة  
وأن هدذه العمليدة حتددث عفددما     ، األزماب أو العودة إىل مرةلة ما قبل األزمدة حسدرعة  

العملياب العيلية والسلوكية حلما ة نفس  من اآلثار السلبية اليت قدد تفدتج     ستخدم الفرد
 عن أزمة ما".

"عملية مستمرة من التكيف حشكل جيد  :( أن كفاءة املواجهة هي(newmanو رى 
 (2009يف مواجهة احملن أو املآسي أو التهد داب أو أي مصدر آخر للضغه". )أحو غزالة،

" اليددرة  ا:فيد عرفا مفهوم كفاءة املواجهدة حأنهد  ( Wagnlid & Young 1993)أما 
على الشفاء من األزماب. واليت تعترب خاصية إياحيدة يف الشخصدية تسداعد الفدرد علدى      

 التكيف ومواجهة األثر السليب للتوتر والضغوط املختلفة".
أن كفداءة املواجهدة تفشدأ    ( Rutter, 2002) مدا قالد   ( Costa et al, 2004)و ؤكدد  

والدعم االجتماعي ، حالعد د من عملياب التفاعل مبا يف ذلك العالقاب الشخصية وتتأثر
 ويف خمتلف الفئاب العمر ة والسياقاب.، الذي  تجاوز اخلصائص الفرد ة

إىل أن ( Herreira TT, Labronici LM, Aparecida,2014)وأدارب الدراسداب  
وحفداء نفسد  حشدكل    ، اوز األزمابوجت، قدرة الفرد على الشفاء :كفاءة املواجهة تتمثل يف

ومعفدى   اجد د  اوأن خيل  هدًف، أقوى وأفضل حبيث  صبح أكثر قوة من الفاةية العاطفية
 للحياة. اجد د 
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 :أن كفاءة املواجهة تتضمن حعد ن رئيسني: األو ( Labronici. LM,2012) و رى
عفدد التعدرض    والديت تدرتبه حيددرة الفدرد علدى سا دة سدالمت        ، مياومة الفرد للتدر ب

قدرة الفرد على حفاء احلياة اليت  سدتح  أن  عا شدها علدى الدرغم مدن       :والثاني، للضغه
 الظروف احمليطة.

وخيتلددف ، حفداء متعدددد األحعداد   :فددريى أن كفداءة املواجهددة ( Krismer,2005)أمدا  
والثيافدة السدائدة   ، ونظدم الددعم االجتمداعي   ، والبيئة األسر ة، حاختالف اجلف  والعمر

 & Lundman كما أكد ذلك كل مدن ، (Luthar et al,2000)عن اليدراب الفرد ة  اًلفض

strand berg.et al,2007)) .الذ ن رأوا أن كفاءة املواجهة تزداد مع تيدم العمر 
خمالفدة لدذلك ةيدث أكددب     ( Wagnlid & Young,1993)حيفما جاءب دراساب 

املدتغرياب الدميغرافيدة مثدل العمدر      دراستهما على أن العالقة حني كفاءة املواجهة وحعض
ا إال أنها ترتبه حشكل كبري جد ًّ، اوالتعلم والوضع االقتصادي واجلف  غري دالة إةصائياًّ

 .(Nygren et al,2005)حالصحة العيلية لدى اإلناث حشكل خا  
إىل أن كفاءة املواجهة هلدا عددة أحعداد     Wagnlid&Young1993وقد أدار كل من 

 -ا  أتي:ميكن حتد دها مب
 تتمثل ح دراك الفرد أن احلياة هلا هدف. :Meaning fullnessوجود معفى   -1
 : تتمثل يف قدرة الفرد على التوازن حني ةيات  وخربات .Equanimityاالتزان   -2
 : تتمثل ح ميان الفرد حففس  وقدرات .Self-relianceاالعتماد الذاتي   -3
رغم اخلوف أو  لى التصرف حشجاعةتتمثل يف قدرة الفرد ع :Perseverance املثاحرة  -4

 الضعف.
تتمثل ح دراك الفرد أن كل دخص ل   :Existential alonenessاالنفراد واجلدة   -5

 يف احلياة  فبغي السري في .طر   متفرد 
تعدرف اخلصدائص    :إىل Losoi.H,et.al (2012)الدراسدة الديت قدام حهدا      هددفت و

عض املتغرياب الدميغرافية والصحة الففسية السيكومرت ة ملييا  كفاءة املواجهة وعالقت  حب

واسدتخدم  ، (41متوسه العمر ، إناث %75) افرد  243وطبيت على عيفة من ، املدركة
وأظهدرب الفتدائج متتدع العيفدة     ، ( ومييدا  الصدحة املدركدة   25) مييا  كفاءة املواجهة

أثدر  كمدا كدان هفداك    ، ووجود أثر للجف  لصدا  اإلنداث  ، حدرجة متوسطة من الكفاءة
 ةيث ازدادب الكفاءة حز ادة مستوى التعليم. للتعليم

وتؤكدد الدراسدداب تدأثري كفدداءة املواجهدة يف كددل مدن الفاعليددة الذاتيدة واليدددرة      
واليت هدفت إىل دراسة تأثري كفاءة املواجهة يف  Kingston.k.f (2018)كدراسة ، التفافسية

 136ومشلت العيفدة  ، امعة يف ماليز االعالقة حني الفاعلية الذاتية واملفافسة لدى طلبة اجل
ومت تطبي  مييدا  كفداءة املواجهدة ومييدا  الفاعليدة      ، من عدة جامعاب يف ماليز ا افرد 

وأظهدرب الفتدائج أن   ، ومت استخدام املفهج التحليلي، الذاتية ومييا  االجتاه حنو املفافسة
 فافسة.هفاك عالقة ذاب داللة حني الفاعلية الذاتية واالجتاه حنو امل

دراسدة كفداءة املواجهدة     :واليت هدفت إىل :Bingol.T&Batik.M(2019)ودراسة 
ومت تطبي  ، اجامعيًّ اطالب  844مشلت العيفة ، الففسية واإلياحية كتفبؤاب حالفاعلية الذاتية

وأظهدرب الفتدائج أن اإلنداث    ، مييا  الفاعلية الذاتية ومييا  كفاءة املواجهة املختصدر 
حيفما أظهر ذوو الدخل األعلدى مسدتوى أعلدى مدن     ، ة ذاتية أقل من الذكورفاعلي لد هنَّ

حيفمدا كدان هفداك    ، وجود عالقة حني كفاءة املواجهدة والفاعليدة الذاتيدة   و، الفاعلية الذاتية
كما أظهرب الفتدائج أهميدة كدل مدن     ، عالقة إياحية متدنية حني الفاعلية الذاتية واإلياحية

 ة يف رفع مستوى الفاعلية الذاتية.كفاءة املواجهة واإلياحي
تعرف الدتفكري اجلدانيب لددى طلبدة معهدد       :( إىل2018دراسة اليزو و ) هدفتو

وتعرف كفاءة املواجهة لدى طلبة معهد الففون اجلميلة ومدن ثدم تعدرف    ، الففون اجلميلة
بة من ( طالب وطال400وتألفت العيفة من )، العالقة حني التفكري اجلانيب وكفاءة املواجهة

ومتتع الطلبدة  ، وأظهرب الفتائج ضعف اليدرة على التفكري اجلانيب، معهد الففون اجلميلة
 ووجود ارتباط حني كال املتغري ن.، حدرجة من كفاءة املواجهة

 مما أكد أهمية كفاءة التفكري وعالقت  حفوع التفكري الذي  تبفاه الفرد.
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واسدتخدم  ، (41متوسه العمر ، إناث %75) افرد  243وطبيت على عيفة من ، املدركة
وأظهدرب الفتدائج متتدع العيفدة     ، ( ومييدا  الصدحة املدركدة   25) مييا  كفاءة املواجهة

أثدر  كمدا كدان هفداك    ، ووجود أثر للجف  لصدا  اإلنداث  ، حدرجة متوسطة من الكفاءة
 ةيث ازدادب الكفاءة حز ادة مستوى التعليم. للتعليم

وتؤكدد الدراسدداب تدأثري كفدداءة املواجهدة يف كددل مدن الفاعليددة الذاتيدة واليدددرة      
واليت هدفت إىل دراسة تأثري كفاءة املواجهة يف  Kingston.k.f (2018)كدراسة ، التفافسية

 136ومشلت العيفدة  ، امعة يف ماليز االعالقة حني الفاعلية الذاتية واملفافسة لدى طلبة اجل
ومت تطبي  مييدا  كفداءة املواجهدة ومييدا  الفاعليدة      ، من عدة جامعاب يف ماليز ا افرد 

وأظهدرب الفتدائج أن   ، ومت استخدام املفهج التحليلي، الذاتية ومييا  االجتاه حنو املفافسة
 فافسة.هفاك عالقة ذاب داللة حني الفاعلية الذاتية واالجتاه حنو امل

دراسدة كفداءة املواجهدة     :واليت هدفت إىل :Bingol.T&Batik.M(2019)ودراسة 
ومت تطبي  ، اجامعيًّ اطالب  844مشلت العيفة ، الففسية واإلياحية كتفبؤاب حالفاعلية الذاتية

وأظهدرب الفتدائج أن اإلنداث    ، مييا  الفاعلية الذاتية ومييا  كفاءة املواجهة املختصدر 
حيفما أظهر ذوو الدخل األعلدى مسدتوى أعلدى مدن     ، ة ذاتية أقل من الذكورفاعلي لد هنَّ

حيفمدا كدان هفداك    ، وجود عالقة حني كفاءة املواجهدة والفاعليدة الذاتيدة   و، الفاعلية الذاتية
كما أظهرب الفتدائج أهميدة كدل مدن     ، عالقة إياحية متدنية حني الفاعلية الذاتية واإلياحية

 ة يف رفع مستوى الفاعلية الذاتية.كفاءة املواجهة واإلياحي
تعرف الدتفكري اجلدانيب لددى طلبدة معهدد       :( إىل2018دراسة اليزو و ) هدفتو

وتعرف كفاءة املواجهة لدى طلبة معهد الففون اجلميلة ومدن ثدم تعدرف    ، الففون اجلميلة
بة من ( طالب وطال400وتألفت العيفة من )، العالقة حني التفكري اجلانيب وكفاءة املواجهة

ومتتع الطلبدة  ، وأظهرب الفتائج ضعف اليدرة على التفكري اجلانيب، معهد الففون اجلميلة
 ووجود ارتباط حني كال املتغري ن.، حدرجة من كفاءة املواجهة

 مما أكد أهمية كفاءة التفكري وعالقت  حفوع التفكري الذي  تبفاه الفرد.
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من غياب اليدرة علدى   َنللواتي  عانْيتعترب الفساء املعففاب من أكثر فئاب اجملتمع ا
ومدن ثدم جتاوزهدا    ، مواجهة احملن والشدائد والضغوطاب والتحد اب يف ةياتهن اليومية

إمندا  ، حبيث ال  يتصر تأثري هدذه الفدرتة يف املواجهدة لدد هن كدأفراد     ، والفظر إىل املستيبل
 . ا تجاوزنها إىل األحفاء حشكل كبري جدًّ

أةد املشاكل االجتماعية اليت تفتشر يف اجملتمعداب العرحيدة   إن العفف ضد املرأة هو 
، أن الفساء يف أمر كا  تعرضدَن للعفدف حشدكل كدبري    ( (Connelly.et.alو ؤكد ، والغرحية

كمدا أكدد صدفدوق األمدم املتحددة      ، ( مليون امدرأة سدفو ًّا للعفدف   4-2ةيث تتعرض )
، سدانية كدالتحرا اجلفسدي   ( أن الفساء  واجهَن انتهاكاب خطدرية حليدوقهن اإلن  2017)

(؛ و عدود ذلدك إىل ثيافدة    2002، )طيد   واالنتهاك داخدل مفدازهلن.  ، والتمييز حالعمل
واألنظمة واملعدا ري  ، اجملتمعاب وعاداتها وتياليدها؛ وإىل طبيعة الفسيج االجتماعي السائد

ةيددث ختتلددف درجددة العفددف مددن جمتمددع إىل آخددر ، واليدديم الدديت حتدددد سددلوك العفددف
 (.2013)ساد،

يف دراست  عن املتغرياب الدميغرافية اليت تؤثر يف مستوى  (2001، و ؤكد )درو  
، العفف يف اململكة األردنية اهلامشية أن مستوى العفف  فخفض حارتفاع املستوى التعليمي

كمدا أن أكثدر الفئداب    ، (من العمر39-30كما وجد أن أكثر املمارسني للعفف هم حني )
كما أكد أن معد  العفف  زداد حازد اد ، (29- 20لعفف هي حني )العمر ة اليت تتعرض ل

 وحاخنفاض مستوى الدخل.، عدد أفراد األسرة
اململكة العرحية السعود ة أدارب اإلةصاءاب إىل ديوع ظداهرة العفدف ضدد     ويف

وأن واةدة مدن كدل   ، من الفساء املعففاب  تعرضن إلصاحاب خطرة %63املرأة مبا نسبت  
 (2018)العتدييب،  ل الدزوج. وقدام  َبد للعفدف األسدري خاصدة مدن ق      َنرْضعشر نساء  تع

مهاراب التعبري عن الدذاب وعالقتهدا حاالضدطراحاب السديكوماتية      على حدراسة ليتعرف
مت تطبي  مييا  مهاراب ، ( معففة200فشملت العيفة )، لدى املعففاب يف مد فة الر اض

وقدد أظهدرب الفتدائج وجدود     ، ماتيةالتعبري عن الذاب ومييا  االضطراحاب السيكوسو

فروق يف مهاراب التعبري عن الذاب لددى العيفدة حداختالف مدتغري العمدر لصدا  الفئدة        
كما أظهرب الفتدائج وجدود فدروق ذاب داللدة إةصدائية علدى       ، (45العمر ة )أكرب من 

مييا  االضطراحاب السيكوسوماتية ألفراد عيفة البحدث حداختالف مدتغري ندوع العفدف      
كما كان هفاك تأثري لليوة التفبؤ ة ملهداراب التعدبري عدن الدذاب     ، العفف اجلسديلصا  

 لالضطراحاب السيكوسوماتية لدى املعففاب.

إن العفف األسري  تضمن مشاكل اجتماعيدة ونفسدية تدؤدي إىل نتدائج وعواقدب      
 ممدا  دؤدي إىل التدأثري يف   ، وخيمة لألفراد الذ ن  تعرضون للعفف أو الذ ن  ستسلمون ل 

وقدد  ، ومن ثم  ؤدي إىل اضطراحاب وجدانية واضطراحاب حالشخصية، العملياب الففسية
،  شمل ذلك حعض األمراض الففسية مثل االكتئاب واليل  واضطراب ما حعدد الصددمة  

 Tarzia L, Murrayاملختلفدة ) األةوا  االنتحار حاإلضافة إىل املشاكل اجلسدد ة   أويف أسو

E, Humphreys C,2016)و دؤدي اسدتمرار   ، اجسدد  ًّ  ا شمل العفف الففسي عفًفد  ، كما
مبجموعة مدن   حل، هذه األدكا  من العفف إىل اإلصاحة لي  حاألمراض الففسية فحسب

واإلدمان على الكحو  أو املخدراب وغريه مدن  ، كالتدخني ااالضطراحاب السلوكية أ ض 
 ,Sutherland. M.A, Fantasia.H.C الفتائج السلبية على املسدتوى العيلدي أو اجلسددي   

Hutchinson. M.K,(2016) 
و عرف العفف لغة حدد "قلة الرف " أي: التعرض لغلظة يف اليو  أو الفعل تؤدي يف 

 (.2003)ز تون، أو أذ ة الذاب أو اآلخر ن، الغالب إىل إساءة معفو ة
أو أما مجعية الصحة الففسية فتعرف العفف حأن : "االستعما  املتعمدد لليدوة املاد دة    

 (.2013التهد د مما  ؤدي إىل ةدوث إصاحة أو موب أو إصاحة نفسية )ساد،
 ، أحدو ةجلدة  2001كما أوضحت دراساب درو د  -و أخذ العفف عدة أدكا  

 ( واليت أدارب إىل وجود أرحعة أدكا  أو أنواع للعفف تتمثل مبا  أتي:2004
و دؤدي إىل  ، االستعما  املتعمدد لليدوة املاد دة ضدد ددخص آخدر       العفف اجلسدي: -

 .(who,2002)ةدوث إصاحة أو موب 
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فروق يف مهاراب التعبري عن الذاب لددى العيفدة حداختالف مدتغري العمدر لصدا  الفئدة        
كما أظهرب الفتدائج وجدود فدروق ذاب داللدة إةصدائية علدى       ، (45العمر ة )أكرب من 

مييا  االضطراحاب السيكوسوماتية ألفراد عيفة البحدث حداختالف مدتغري ندوع العفدف      
كما كان هفاك تأثري لليوة التفبؤ ة ملهداراب التعدبري عدن الدذاب     ، العفف اجلسديلصا  

 لالضطراحاب السيكوسوماتية لدى املعففاب.

إن العفف األسري  تضمن مشاكل اجتماعيدة ونفسدية تدؤدي إىل نتدائج وعواقدب      
 ممدا  دؤدي إىل التدأثري يف   ، وخيمة لألفراد الذ ن  تعرضون للعفف أو الذ ن  ستسلمون ل 

وقدد  ، ومن ثم  ؤدي إىل اضطراحاب وجدانية واضطراحاب حالشخصية، العملياب الففسية
،  شمل ذلك حعض األمراض الففسية مثل االكتئاب واليل  واضطراب ما حعدد الصددمة  

 Tarzia L, Murrayاملختلفدة ) األةوا  االنتحار حاإلضافة إىل املشاكل اجلسدد ة   أويف أسو

E, Humphreys C,2016)و دؤدي اسدتمرار   ، اجسدد  ًّ  ا شمل العفف الففسي عفًفد  ، كما
مبجموعة مدن   حل، هذه األدكا  من العفف إىل اإلصاحة لي  حاألمراض الففسية فحسب

واإلدمان على الكحو  أو املخدراب وغريه مدن  ، كالتدخني ااالضطراحاب السلوكية أ ض 
 ,Sutherland. M.A, Fantasia.H.C الفتائج السلبية على املسدتوى العيلدي أو اجلسددي   

Hutchinson. M.K,(2016) 
و عرف العفف لغة حدد "قلة الرف " أي: التعرض لغلظة يف اليو  أو الفعل تؤدي يف 

 (.2003)ز تون، أو أذ ة الذاب أو اآلخر ن، الغالب إىل إساءة معفو ة
أو أما مجعية الصحة الففسية فتعرف العفف حأن : "االستعما  املتعمدد لليدوة املاد دة    

 (.2013التهد د مما  ؤدي إىل ةدوث إصاحة أو موب أو إصاحة نفسية )ساد،
 ، أحدو ةجلدة  2001كما أوضحت دراساب درو د  -و أخذ العفف عدة أدكا  

 ( واليت أدارب إىل وجود أرحعة أدكا  أو أنواع للعفف تتمثل مبا  أتي:2004
و دؤدي إىل  ، االستعما  املتعمدد لليدوة املاد دة ضدد ددخص آخدر       العفف اجلسدي: -

 .(who,2002)ةدوث إصاحة أو موب 
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من أدد أندواع العفدف    دَُّعُ و، العفف الففسي: فعل  ؤدي إىل أذى انفعالي أو عاطفي -
 على الصحة الففسية. اخطر 

أو التعلييداب غدري   ، حماولة احلصو  على الرغباب اجلفسية حداإلكراه  العفف اجلفسي: -
 آخر حاستخدام اليوة.أو االجتار حاجلف  لشخص ، املرغوب فيها

 الواجبابالرفض أو الفشل يف الوفاء يف أي جزء من التزاماب الشخص أو  اإلهما : -
 (.2013جتاه الشخص اآلخر )ساد،

حغض الفظر عن ددكل العفدف أو   -خاصة يف العائلة ، إن ظاهرة العفف ضد املرأة
، ل مشدكلة عامدة  واليت حدورها تشدك ، تؤثر حشكل كبري يف املرأة -درجت  أو مدى تكراره

 وتؤثر يف اجلانب الصحي مبا ال  يل عن ثلث الفساء حشكل عام.
ومن خال  الدراساب اليت تفاولت العفف ضد املرأة وتدأثريه يف جواندب الصدحة    

والديت   Humphreys.J (2003) وقدرتها على املواجهة جاءب دراسدة  والففسية العامةاجلسد ة 
ومت اسدتخدام مييدا  كفداءة    ، الفسداء املعففداب  دراسة كفاءة املواجهة لددى   :هدفت إىل

وأظهرب الفتائج أن كفاءة املواجهة تدزداد  ، ألعراض للعفف 90املواجهة ومييا  قائمة 
 مع العفف اجلسدي أكثر من أدكا  العفف األخرى.

مددى   علدى  تعدرف ال :إىل Andeson & Renner et.al (2012)دراسدة  هددفت   و
ومشلت عيفة الدراسدة  ، من املتعرضاب للعفف األسري كفاءة املواجهة والفمو لدى عيفة

طب  مييا  كفاءة املواجهة ومييا  ، ل در ك العالقةَبللعفف من ق  َن( امرأة تعرْض37)
وأظهرب الفتائج وجدود عالقدة حدني كفداءة املواجهدة ومددى       ، اضطراب ما حعد الصدمة

 الشفاء ةيث تزا د الشفاء حارتفاع كفاءة املواجهة.
لتؤكدد أنَّ   Anderson KM, Renner LM, Danis,2012)) سة كدل مدن  وجاءب درا

ارتفاع كفاءة املواجهة لدى الفساء اللواتي استطعن إنهاء عالقاب مدمرة. كذلك وجدب 
حعض الدراساب أن قدرة املرأة على املواجهدة أثفداء التهد دد الفعلدي ةدني تعرضدها أو       

 Labronici)هدة خطدر املدوب    تعرض أوالدها من قبل الشر ك جيدة خاصة عفدد مواج 

LM,2012.) 
هدفت إىل دراسة كفداءة املواجهدة   ف :Tsirigotis. K& Luczak (2018)أما دراسة 

-30امرأة حالفئدة العمر دة )   52مشلت العيفة على ، لدى الفساء املعففاب داخل مفازهلنَّ
لففسدي  مراكدز إعدادة التأهيدل للمعففداب واألكثدر معانداة للعفدف ا        َن( والالتي  رتْد65

وقدد  ، ERSومت استخدام مييا  كفداءة املواجهدة   ، ل الزوج أو الشر كَبواجلسدي من ق 
، أقل درجاب كفاءة املواجهدة  للعفف كان لد هنَّ اأظهرب الفتائج أن الفساء األكثر تعرض 

كما اختلفت درجة كفاءة املواجهة ةسب من  يوم مبمارسة العفف ةيث سجلت الفساء 
كما أظهرب الفتائج ، بل احلبيب درجة أقل كفاءة للمواجهةعفف من ق لل َناللواتي  تعرْض

 أن كفاءة املواجهة لدى الفساء املعففاب كانت أقل من غري املعففاب حشكل عام حاجملتمع.
والديت متكدن   ، أةد املصادر الففسية املهمة ومن هفا ترى الباةثة أن كفاءة املواجهة

و عترب العفف أةدد أكثدر   ، ضاغطة املختلفة والتوترالفرد اإلنساني من مواجهة املواقف ال
، املواقف الضاغطة اليت تواجهها املرأة يف العامل حشكل عام ويف السدعود ة حشدكل خدا    
، ومن ثم الحد من تطو ر قدرة املرأة علدى املواجهدة؛ كدي تسدتطيع التخطديه للمسدتيبل      

 املستيبلية. ووضع األهداف، ومواجهة مواقف احلياة املختلفة

 شكلة الدراسة:م

وتشري إةصداءاب  ، للعفف ا( مليون امرأة سفو 4ًّ-2تشري الدراساب إىل تعرض )
اململكة العرحية السعود ة إىل ديوع العفف ضد املرأة ةيث تتعرض رحع احلوامل للضرب 

 %63ويف املد فة املفورة تتعرض ، أثفاء احلمل؛ مما  ؤدي إىل الوالدة املبكرة أو اإلجهاض
مدن أفدراد األسدرة  تعرضدون      %11وأن ، خطرية تسدتدعي التددخل الطديب    إىل إصاحاب

للعفف خاصة من قبل  َن تعرْض امن كل عشر نساء تير ب  1للعفف خاصة الفساء مبا نسبت  
 .(2013)ساد  الزوج
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 Labronici)هدة خطدر املدوب    تعرض أوالدها من قبل الشر ك جيدة خاصة عفدد مواج 

LM,2012.) 
هدفت إىل دراسة كفداءة املواجهدة   ف :Tsirigotis. K& Luczak (2018)أما دراسة 

-30امرأة حالفئدة العمر دة )   52مشلت العيفة على ، لدى الفساء املعففاب داخل مفازهلنَّ
لففسدي  مراكدز إعدادة التأهيدل للمعففداب واألكثدر معانداة للعفدف ا        َن( والالتي  رتْد65

وقدد  ، ERSومت استخدام مييا  كفداءة املواجهدة   ، ل الزوج أو الشر كَبواجلسدي من ق 
، أقل درجاب كفاءة املواجهدة  للعفف كان لد هنَّ اأظهرب الفتائج أن الفساء األكثر تعرض 

كما اختلفت درجة كفاءة املواجهة ةسب من  يوم مبمارسة العفف ةيث سجلت الفساء 
كما أظهرب الفتائج ، بل احلبيب درجة أقل كفاءة للمواجهةعفف من ق لل َناللواتي  تعرْض

 أن كفاءة املواجهة لدى الفساء املعففاب كانت أقل من غري املعففاب حشكل عام حاجملتمع.
والديت متكدن   ، أةد املصادر الففسية املهمة ومن هفا ترى الباةثة أن كفاءة املواجهة

و عترب العفف أةدد أكثدر   ، ضاغطة املختلفة والتوترالفرد اإلنساني من مواجهة املواقف ال
، املواقف الضاغطة اليت تواجهها املرأة يف العامل حشكل عام ويف السدعود ة حشدكل خدا    
، ومن ثم الحد من تطو ر قدرة املرأة علدى املواجهدة؛ كدي تسدتطيع التخطديه للمسدتيبل      

 املستيبلية. ووضع األهداف، ومواجهة مواقف احلياة املختلفة

 شكلة الدراسة:م

وتشري إةصداءاب  ، للعفف ا( مليون امرأة سفو 4ًّ-2تشري الدراساب إىل تعرض )
اململكة العرحية السعود ة إىل ديوع العفف ضد املرأة ةيث تتعرض رحع احلوامل للضرب 

 %63ويف املد فة املفورة تتعرض ، أثفاء احلمل؛ مما  ؤدي إىل الوالدة املبكرة أو اإلجهاض
مدن أفدراد األسدرة  تعرضدون      %11وأن ، خطرية تسدتدعي التددخل الطديب    إىل إصاحاب

للعفف خاصة من قبل  َن تعرْض امن كل عشر نساء تير ب  1للعفف خاصة الفساء مبا نسبت  
 .(2013)ساد  الزوج
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والديت  ، ملا هلذا العفف من آثار سلبية سدواء نفسدية أم اجتماعيدة أم جسدد ة     اونظر 
 نية واضطراحاب حالشخصدية أو أمدراض نفسدية عصدبية عددا     تؤدي إىل اضطراحاب وجدا

حاإلضافة إىل ما ، ا إىل االنتحارهواليت قد تؤدي يف أوجه، اضطراحاب العالقة مع الشر ك
ملست  الباةثة حبكم ختصصها وعملها وتواصلها مع األخصائياب الففسياب داخل مراكدز  

للعفف يف دتى األددكا    َناتي  تعرْضا لعدد الفساء اللو ومي ًّ ومالةظتهنَّ، سا ة األسرة
واملسداهمة يف خفدض   ، وتطلعداتهنَّ  والوقوف حشكل مباددر علدى ةاجداتهنَّ   ، واأللوان
، وتلمد  متطلبداتهنَّ  ، حالددعم الففسدي واالجتمداعي    والوقدوف إىل جدانبهنَّ  ، معاناتهنَّ

ليددرة علدى   وعددم ا ، والرل ة املستيبلية، فيما  عانيف  من انعدام اهلدف ومساع دكواهنَّ
وتأكيد ، ل  من عفف َنومواجهة ما  تعرْض، والدفاع عن ةيوقهنَّ، التعبري عن انفعاالتهنَّ

 .إلي  من حرامج نفسية وةاجاب يف ةياتهنَّ َنما  تطلْع

، حأنواعهدا   من ةاالب تشمل االضدطراحاب الففسدية املختلفدة    َنحاإلضافة ملا  شاهْد
مواجهدة   َنمن قبل املعففاب اللدواتي ال  سدتطعْ  وحماوالب االنتحار ، وةاالب االكتئاب

أتدت فكدرة هدذه الدراسدة للوقدوف علدى       ، حالطر يدة املفاسدبة   مصدر العفف أو واقعهنَّ
 اخلصائص الدميغرافية املختلفة اليت تتميز حها املعففاب يف اململكة العرحية السدعود ة سدواء   

ة أم املستوى األكادمييًّ أم املرةلة أكانت هذه اخلصائص تتعل  حاحلالة االجتماعية أم املهفي
ومن ثم تعرف أدكا  العفدف املمدار  ضددهن سدواء     ، العمر ة أم املستوى االقتصاديًّ

 وكذلك من ةيث ةدة العفف وددت ؛ وذلك مبحاولة جادة مفهدا ، اأم نفسيًّ اأكان جسد ًّ
بداط ذلدك   ومدى ارت، للوقوف على العوامل الدميغرافية املساهمة يف تعرض املرأة للعفف

تطدو ر   ومن ثم املساهمة يف حفاء حرامج خاصة تساعد املدرأة علدى  ، حكفاءة املواجهة لد ها
ومدن ثدم رسدم    ، ومياومة العفدف املمدار  ضددها   ، وتيو ة قدرتها على املواجهة، ذاتها

 وأن متار  احلياة اليت تستحيها.، أهداف جد دة حلياتها أكثر فعالية وقوة
وحبكم ختصصها وما وجدت  ، الباةثة واألخصائياب ومن خال  هذا التواصل حني

علدى مسدتوى الدوطن     -وقلة الدراساب ، أ ض ا من خال  مراجعة األدب الساح  حاجملا 
والديت تفاولدت كفداءة    ، وندرتها يف اململكدة العرحيدة السدعود ة حشدكل خدا       - العرحي

د قددرة الفدرد علدى    وعلى الرغم من أهمية هذا املدتغري يف حتد د  ، املواجهة لدى املعففاب
ارتدأب الباةثدة الييدام    ، مواجهة مشكالب احلياة والتخطيه ووضع األهداف املسدتيبلية 

مددى كفداءة املواجهدة لددى الفسداء حداختالف املدتغرياب         على حالدراسة احلالية لتتعرف
لتتبلور لدد فا صدورة أفضدل ملدا      اومدى العفف ودرجت  ونوع  األكثر انتشار ، الدميغرافية

ومن ثم اليدرة على تصميم حرامج خاصة تعمدل علدى رفدع مسدتوى     ، املعففاب تواجه 
 كفاءة املواجهة لدى الفساء املعففاب.

 أسئلة الدراسة:

  -:ةاولت الدراسة احلالية اإلجاحة عن األسئلة اآلتية
 ما مستوى كفاءة املواجهة لدى املعففاب حوةدة الرعا ة االجتماعية مبد فة جدة؟  -1
احلالددة )كفدداءة املواجهددة حدداختالف املددتغرياب الدميوغرافيددة  هددل خيتلددف مسددتوى   -2

؟ ومدا  (االجتماعية والعمر واملستوى التعليمي واحلالة املهفية واملسدتوى االقتصدادي  
 ؟مدى التفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جده

ددكل  –العفف  تكرار –هل خيتلف مستوى كفاءة املواجهة حاختالف )درجة العفف   -3
 جدة؟ التفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فةمدى  العفف(؟ وما

 أهمية الدراسة:

الفظر ة يف أنها تتفاو  موضوع كفاءة املواجهة لددى   تكتسب هذه الدراسة أهميتها
واقدع   علدى  تعدرف الو، وذلك ألهمية املرأة ودورها وتأثريها يف اجملتمدع ، الفساء املعففاب
وحيان اخلصائص الدميغرافية اخلاصة حهدذه  ، وأكثر أدكا  العفف انتشار ا، الفساء املعففاب

كمدا تكتسدب   ، ومن ثم احلد من هذه الظاهرة واحلفداظ علدى التماسدك األسدري    ، الفئة
وما متثل  من قدرة املرأة علدى ةدل مشدكالتها     الدراسة أهميتها من أهمية كفاءة املواجهة

 .مستوى كفاءة املواجهة لدى املعففاب على تعرفالومن ثم ، ستيبل ح ياحيةوالفظر إىل امل

فتأتي من خال  توفري مييا  ميفن للبيئدة السدعود ة لييدا      أما أهميتها التطبييية
 وإمكانية حفاء ، كفاءة املواجهة
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د قددرة الفدرد علدى    وعلى الرغم من أهمية هذا املدتغري يف حتد د  ، املواجهة لدى املعففاب
ارتدأب الباةثدة الييدام    ، مواجهة مشكالب احلياة والتخطيه ووضع األهداف املسدتيبلية 

مددى كفداءة املواجهدة لددى الفسداء حداختالف املدتغرياب         على حالدراسة احلالية لتتعرف
لتتبلور لدد فا صدورة أفضدل ملدا      اومدى العفف ودرجت  ونوع  األكثر انتشار ، الدميغرافية

ومن ثم اليدرة على تصميم حرامج خاصة تعمدل علدى رفدع مسدتوى     ، املعففاب تواجه 
 كفاءة املواجهة لدى الفساء املعففاب.

 أسئلة الدراسة:

  -:ةاولت الدراسة احلالية اإلجاحة عن األسئلة اآلتية
 ما مستوى كفاءة املواجهة لدى املعففاب حوةدة الرعا ة االجتماعية مبد فة جدة؟  -1
احلالددة )كفدداءة املواجهددة حدداختالف املددتغرياب الدميوغرافيددة  هددل خيتلددف مسددتوى   -2

؟ ومدا  (االجتماعية والعمر واملستوى التعليمي واحلالة املهفية واملسدتوى االقتصدادي  
 ؟مدى التفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جده

ددكل  –العفف  تكرار –هل خيتلف مستوى كفاءة املواجهة حاختالف )درجة العفف   -3
 جدة؟ التفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فةمدى  العفف(؟ وما

 أهمية الدراسة:

الفظر ة يف أنها تتفاو  موضوع كفاءة املواجهة لددى   تكتسب هذه الدراسة أهميتها
واقدع   علدى  تعدرف الو، وذلك ألهمية املرأة ودورها وتأثريها يف اجملتمدع ، الفساء املعففاب
وحيان اخلصائص الدميغرافية اخلاصة حهدذه  ، وأكثر أدكا  العفف انتشار ا، الفساء املعففاب

كمدا تكتسدب   ، ومن ثم احلد من هذه الظاهرة واحلفداظ علدى التماسدك األسدري    ، الفئة
وما متثل  من قدرة املرأة علدى ةدل مشدكالتها     الدراسة أهميتها من أهمية كفاءة املواجهة

 .مستوى كفاءة املواجهة لدى املعففاب على تعرفالومن ثم ، ستيبل ح ياحيةوالفظر إىل امل

فتأتي من خال  توفري مييا  ميفن للبيئدة السدعود ة لييدا      أما أهميتها التطبييية
 وإمكانية حفاء ، كفاءة املواجهة
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علدى   حرامج إرداد ة لرفع مستوى كفاءة املواجهة لدى الفساء املعففاب ملساعدتهنَّ
حاإلضافة إىل توجي  املسؤولني وأصحاب اليدرار إىل تدبو   ، أساليب التصدي على فتعرال

واالستفادة من نتائج الدراسة يف ، حرامج وورا عمل لرفع مستوى كفاءة املواجهة لد هنَّ
ورفع ثيتهدا  ، ومواجهة العفف، وضع ةلو  مفاسبة ملساعدة املرأة على التطلع للمستيبل

 حففسها. 

 أهداف الدراسة:

 احلالية إىل: هدفت الدراسة
 مستوى كفاءة املواجهة لدى املعففاب. على تعرفال  -1
احلالدة   -احلالدة املهفيدة    -)احلالدة االجتماعيدة   :املدتغرياب الدميغرافيدة   على تعرفال  -2

ومدى تأثريها يف كفداءة املواجهدة   ، الفئة العمر ة( –املستوى التعليمي  –االقتصاد ة 
 االجتماعية مبد فة جدة.لدى املعففاب حوةدة الرعا ة 

، (ددكل العفدف   –تكدرار العفدف    –متغرياب العفف: )درجة العفدف   على تعرفال  -3
ومدى تأثريها يف كفاءة املواجهة لدى املعففداب حوةددة الرعا دة االجتماعيدة مبد فدة      

 جدة.

 حمددات الدراسة:
 8-7-6دهر  2019 :حمدداب زمانية -
 جدة. حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة عاباملعففاب املييماب واملراج :حمدداب مكانية -

 مصطلحات الدراسة:
واليت تعترب خاصية إياحية يف ، اليدرة على الشفاء من األزماب :كفاءة املواجهة اصطالة ا

 .والضغوط املختلفة، ومواجهة األثر السليب للتوتر، الشخصية تساعد الفرد على التكيف
  حتصل عليها املفحوصة عفد تطبي  املييا .الدرجة اليت كفاءة املواجهة إجرائي ا:

والدذي  ، العتداٍء مبو على أسدا  اجلدف    َنالفساء اللواتي  تعرْض :املعففاب اصطالة ا
و شدمل أ ضدًا التهد دد    ، أو جفسي أو نفسي،  تسبب للمرأة ح ةداث أذى أو أمل جسدي

إطدار احليداة    سدواء ةددث يف  ، حهذا االعتداء أو الضغه أو احلرمان التعسدفي للحر داب  
 )و كيبيد ا( ".العامة أم اخلاصة

 تصميم البحث
 : املفهجية أواًل

ةيدث وجددب الباةثدة أند  املدفهج      ، مت استخدام املفهج الوصفي )مسحي فارقي(
 .األنسب لدراسة هذه الشرحية من اجملتمع وهي فئة املعففاب

 وعيفة الدراسة جمتمع:اثاني 
 َنوالالتدي  دراجعْ  ، املعففاب يف مد فدة جددة  تكون جمتمع الدراسة من مجيع الفساء 

ومت ، عامداً  18عدن   والالتدي تز دد أعمدارهنَّ   ، وةدة الرعا ة االجتماعية يف مد فة جددة 
 (معففة حالطر ية اليصد ة وفًيا للمتغرياب الدميغرافية يف الدراسة.216اختيار )

 أدواب الدراسة ا:ثالث 
و شدار لد     (Wagnild &Young1993الدذي أعدده كدل مدن )     مت استخدام املييدا   -

 افدرد   240( والذي مت تطو ر حيانات  من خال  التطبي  على عيفة مدن  RSحاختصار )
وحفداء  علدى   ، والذ ن تكيفوا حعد أةداث احليداة الياسدية  ، حاختالف األعمار واجلف 

 –هدي: )وجدود معفدى    ، تشدكل كفداءة املواجهدة    الفتائج مت حتد د مخسة أحعاد رئيسة
وعددد الفيدراب مخد     ، االنفدراد واجلددة(   –املثداحرة  -العتمداد الدذاتي   ا –االتزان 

عن  وتتم اإلجاحة، (3- 3 -6- 6 -7وعشرون فيرة موزعة حالرتتيب على األحعاد )
وسدبعة درجداب وتعدو    ، حدرجة ترتاوح حني درجدة واةددة )ال أوافد (    مجيع البفود

وتد  الدرجة ، 175 – 25وترتاوح الدرجة الكلية على املييا  حني ، )أواف  حشدة(
و تم احلكم على الدرجة الكلية حفداء  علدى دليدل    ، املرتفعة على كفاءة مواجهة عالية

 :املييا  كما  لي
( نها دة  130 – 116) -مدفخفض  (115 – 101)  - ا( مفخفض جد 100ًّ – 25)

 عاٍ .  (175 – 161) - معتد  (160 – 146) -متوسه (145 – 131) املفخفض
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إطدار احليداة    سدواء ةددث يف  ، حهذا االعتداء أو الضغه أو احلرمان التعسدفي للحر داب  
 )و كيبيد ا( ".العامة أم اخلاصة

 تصميم البحث
 : املفهجية أواًل

ةيدث وجددب الباةثدة أند  املدفهج      ، مت استخدام املفهج الوصفي )مسحي فارقي(
 .األنسب لدراسة هذه الشرحية من اجملتمع وهي فئة املعففاب

 وعيفة الدراسة جمتمع:اثاني 
 َنوالالتدي  دراجعْ  ، املعففاب يف مد فدة جددة  تكون جمتمع الدراسة من مجيع الفساء 

ومت ، عامداً  18عدن   والالتدي تز دد أعمدارهنَّ   ، وةدة الرعا ة االجتماعية يف مد فة جددة 
 (معففة حالطر ية اليصد ة وفًيا للمتغرياب الدميغرافية يف الدراسة.216اختيار )

 أدواب الدراسة ا:ثالث 
و شدار لد     (Wagnild &Young1993الدذي أعدده كدل مدن )     مت استخدام املييدا   -

 افدرد   240( والذي مت تطو ر حيانات  من خال  التطبي  على عيفة مدن  RSحاختصار )
وحفداء  علدى   ، والذ ن تكيفوا حعد أةداث احليداة الياسدية  ، حاختالف األعمار واجلف 

 –هدي: )وجدود معفدى    ، تشدكل كفداءة املواجهدة    الفتائج مت حتد د مخسة أحعاد رئيسة
وعددد الفيدراب مخد     ، االنفدراد واجلددة(   –املثداحرة  -العتمداد الدذاتي   ا –االتزان 

عن  وتتم اإلجاحة، (3- 3 -6- 6 -7وعشرون فيرة موزعة حالرتتيب على األحعاد )
وسدبعة درجداب وتعدو    ، حدرجة ترتاوح حني درجدة واةددة )ال أوافد (    مجيع البفود

وتد  الدرجة ، 175 – 25وترتاوح الدرجة الكلية على املييا  حني ، )أواف  حشدة(
و تم احلكم على الدرجة الكلية حفداء  علدى دليدل    ، املرتفعة على كفاءة مواجهة عالية

 :املييا  كما  لي
( نها دة  130 – 116) -مدفخفض  (115 – 101)  - ا( مفخفض جد 100ًّ – 25)

 عاٍ .  (175 – 161) - معتد  (160 – 146) -متوسه (145 – 131) املفخفض
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 .%91ونسبة صدق حلغت  %89ملييا  األصل حثباب عاٍ  حلغ كما  تمتع ا -
 .مت ترمجة املييا  للغة العرحية من قبل خمتصني حالرتمجة -
، ( حمكمدني مدن ذوي االختصدا    10مت عرض املييا  على املختصدني وعدددهم )   -

وذلك للتأكد من مدى سالمة الفيرة ومفاسدبتها وقددرتها علدى قيدا  البعدد الدذي       
  تعد ل حعض الفيراب حفاء  على رأي احملكمني.ثم مت، تفتمي إلي 

فتداة؛ وذلدك للحصدو  علدى      20مت تطبي  املييا  على عيفة استطالعية مكونة من  -
 اخلصائص السيكومرت ة كما هو مبني أدناه:

  :اخلصائص السيكومرتية ملقياس كفاءة املواجهة

 -صـدق الــمقــيــاس:
 هي:، استخرجت دالالب الصدق حعدة طرق

 صدق احملتوى -أ 

إىل حتليل األدب  اواستفاد ، ة حمددةواب إجرائيعلى خط امت حفاء هذا املييا  اعتماد 
وقدد  ، الساح  واإلطار الفظري وحمتوى امليا ي  املتدوافرة والدالدة علدى كفداءة املواجهدة     

 على صدق احملتوى. اأوليًّ ااعتربب هذه اإلجراءاب دليًل
 صدق احملكمني: -ب

، ار على عشرة حمكمني للحكم على مدى مالءمدة فيراتد  للطلبدة   مت عرض االختب
يلدها لكفداءة   ثومددى مت ، ومفاسدبة عدددها  ، وفاعليدة حددائل فيراتد    ، ومدى وضوح لغتد  

مت األخدذ مبالةظداب احملكمدني وإجدراء التعدد الب      و، املواجهة الديت وضدعت ليياسدها   
 لفهائية.(  وضح مييا  كفاءة املواجهة يف صورت  ا1ملح  )، املطلوحة

 :الصدق التكو و -ج

مت إياد الصدق التكو و مدن خدال  إيداد الصددق االرتبداطي يف ةدا  ةدذف         
وكانت الفتائج كما  شري اجلدو  أدناه: ، الفيراب

 ( الصدق االرتباطي1جدو  )

متوسه املييا  يف  الفيرة الرقم
 ةا  ةذف الفيرة

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 858. 138.67 ا.ا جد ًّللعمل ضرور  ًّأعترب احلما   1
 857. 139.11 أمتيز حاحلما  املتجدد ملا أقوم ح  من أعما . 2
 862. 141.58 نادر ا ما أرغب يف معرفة جدوى ما أقوم ح . 3
 863. 141.00 أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتها أو التحكم حها. 4
 857. 139.06 أتاحع ما أخطه ل  من أعما . 5
 858. 139.83 واةد. مع أكثر من موضوع يف وقتأستطيع التعامل  6
 854. 139.56 أمتلك اليدرة على رل ة املوضوع من عدة زوا ا. 7
 867. 140.33 أجرب نفسي على الييام حأعما  ةتى وإن كفت ال أرغب حها. 8
 852. 139.78 أستطيع التصرف حاملواقف املختلفة. 9

 855. 139.06 لوةدي إذا دعت الضرورة ذلك.أستطيع البياء  10
 854. 138.97  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصعاب. 11
 853. 139.61 .عادة ما أجد ما  دعوني إىل االحتسام 12
 139.44.855 أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا أر د. 13
 857. 139.06 أفتخر مبا ةييت  يف ةياتي. 14
 858. 139.69 مع مستجداب كل  وم على ةدة.أتعامل  15

 857. 138.86 لدي العزمية واإلصرار على العمل. 16
 853. 139.25 أستطيع تفظيم أموري حشكل دائم. 17
 858. 140.97 ال أهتم حبب اآلخر ن لي. 18
 856. 139.72 .أستطيع التصرف يف املواقف الصعبة 19
 856. 139.17 أقوم حالعمل خطوة خبطوة. 20
 853. 139.42 أنا متصا  مع نفسي. 21
 847. 139.83 أمتلك اخلربة الكافية ملواجهة مشكالتي. 22
 849. 139.08 طبيعيت أفضل من فهم اآلخر ن لي. أستطيع فهم 23
 854. 139.36 اآلخرون يف احلاالب الطارئة.  عتمد عليَّ 24
 851. 138.92 ةياتي هلا معفى. 25
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 :الصدق التكو و -ج

مت إياد الصدق التكو و مدن خدال  إيداد الصددق االرتبداطي يف ةدا  ةدذف         
وكانت الفتائج كما  شري اجلدو  أدناه: ، الفيراب

 ( الصدق االرتباطي1جدو  )

متوسه املييا  يف  الفيرة الرقم
 ةا  ةذف الفيرة

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 858. 138.67 ا.ا جد ًّللعمل ضرور  ًّأعترب احلما   1
 857. 139.11 أمتيز حاحلما  املتجدد ملا أقوم ح  من أعما . 2
 862. 141.58 نادر ا ما أرغب يف معرفة جدوى ما أقوم ح . 3
 863. 141.00 أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتها أو التحكم حها. 4
 857. 139.06 أتاحع ما أخطه ل  من أعما . 5
 858. 139.83 واةد. مع أكثر من موضوع يف وقتأستطيع التعامل  6
 854. 139.56 أمتلك اليدرة على رل ة املوضوع من عدة زوا ا. 7
 867. 140.33 أجرب نفسي على الييام حأعما  ةتى وإن كفت ال أرغب حها. 8
 852. 139.78 أستطيع التصرف حاملواقف املختلفة. 9

 855. 139.06 لوةدي إذا دعت الضرورة ذلك.أستطيع البياء  10
 854. 138.97  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصعاب. 11
 853. 139.61 .عادة ما أجد ما  دعوني إىل االحتسام 12
 139.44.855 أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا أر د. 13
 857. 139.06 أفتخر مبا ةييت  يف ةياتي. 14
 858. 139.69 مع مستجداب كل  وم على ةدة.أتعامل  15

 857. 138.86 لدي العزمية واإلصرار على العمل. 16
 853. 139.25 أستطيع تفظيم أموري حشكل دائم. 17
 858. 140.97 ال أهتم حبب اآلخر ن لي. 18
 856. 139.72 .أستطيع التصرف يف املواقف الصعبة 19
 856. 139.17 أقوم حالعمل خطوة خبطوة. 20
 853. 139.42 أنا متصا  مع نفسي. 21
 847. 139.83 أمتلك اخلربة الكافية ملواجهة مشكالتي. 22
 849. 139.08 طبيعيت أفضل من فهم اآلخر ن لي. أستطيع فهم 23
 854. 139.36 اآلخرون يف احلاالب الطارئة.  عتمد عليَّ 24
 851. 138.92 ةياتي هلا معفى. 25
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الساح  إىل قيم معامل االرتباط يف ةا  احلذف ةيث تظهدر اليديم   و شري اجلدو  
 .مدى مساهمة كل فيرة من الفيراب يف الدرجة الكلية

 -يــاس:قـات املبـث

مت التحي  من ثباب مييا  كفاءة املواجهة حطددر ددية االتسداق الدداخلي ةسدب     
املييدا   تمتدع    ( وهي قيمة تد  علدى أن 0.861)إذ حلغت قيمت  ، معادلة كرونباخ ألفا

 حدالالب ثباب مرتفعة.
 .وكذلك مت إياد ارتباط البعد حالدرجة الكلية كما  شري اجلدو  أدناه

 معامل ارتباط حريسون الرتباط درجة البعد حالدرجة الكلية (2جدو  )
 ارتباط البعد حالدرجة الكلية اجملا  الرقم

 0.812 معفى احلياة. البعد األو : (1
 0.759 ني: االتزان.البعد الثا (2
 0.838 البعد الثالث: االعتماد على الفف . (3
 0.726 البعد الراحع: املثاحرة. (4
 0.816 االنفراد واجلدة. :البعد اخلام  (5

 1 الدرجة الكلية

 شري اجلدو  الساح  إىل أن ارتباط األحعاد حالدرجة الكليدة كاندت مرتفعدة جلميدع     
املييا   تمتدع حيددر مرتفدع مدن االتسداق ةيدث تؤكدد قديم         وهذا  شري إىل أن ، األحعاد

وهي مسة كفاءة املواجهة من خال  االرتبداط اإليداحي   ، االرتباط أةاد ة البعد للمييا 
 0.759واليت تراوةت ما حني )، املرتفع حني أحعاده اخلمسة وحني الدرجة الكلية للمييا 

– 0.838). 
مدن   216( علدى عيفدة مدن    1يف امللحد  )  مت تطبي  الفسخة الفهائية كما هو موضدح  -

تراوةدت أعمدارهن حدني    ، احلما ة االجتماعية مبد فة جددة  املعففاب املييماب حوةدة
 ( حداختالف احلالدة االجتماعيدة واحلالدة املهفيدة واحلالدة االقتصداد ة       40فوق  -16)

 واملستوى التعليمي.

 النتائج:

  :السؤا  األو 
 ملعففاب حوةدة الرعا ة االجتماعية مبد فة جدة؟ما مستوى كفاءة املواجهة لدى ا
مت استخراج املتوسطاب احلساحية واالحنرافداب املعيار دة    ولإلجاحة عن هذا السؤا 

، وعلى أحعاد املييا ، الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة على فيراب مييا  كفاءة املواجهة
 كما  وضح يف اجلدو  التالي:، وكذلك الدرجة الكلية للمييا 

املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار ة الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة على فيراب مييا  كفاءة  (:3)جدو  
 وأحعاده والدرجة الكلية  املواجهة

 رقم
املتوسه  نص الفيرة الفيرة

 احلساحي
 االحنراف
 املعياري

رتبة 
 الفيرة

 5 1.211 6.12 احلما  للعمل الذي أر ده ضروري. 1
 10 1.426 5.80 أقوم حالعمل خطوة خبطوة. 2
 9 1.498 5.82 أنا متصا  مع نفسي. 3
 19 1.446 5.56 أمتيز حاحلما  املتجدد ملا أقوم ح  من أعما . 4
 13 1.506 5.71 .عادة ما أجد ما  ثري احتساميت 5
 7 6.071.498 ةياتي هلا معفى. 6
 11 1.483 5.79 أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا يب. 7
 6 1.318 6.11 أفتخر مبا ةييت  حبياتي ةتى اآلن. 8
 25 1.974 4.50 نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح . 9

 17 1.469 5.65 أتعامل مع مستجداب كل  وم على ةدة. 10
 23 1.985 4.80 أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتها أو التحكم حها. 11
 15 1.455 5.69 ف الصعبة مهما كانت.أواج  املواق 12
 24 2.049 4.62 ال أهتم كثري ا إن كان هفاك من ال حيبو. 13
 14 1.402 5.70 أتاحع ما أخطه ل  من أعما . 14
 20 1.665 5.40 أستطيع التعامل مع أكثر من موضوع يف وقت واةد. 15
 4 1.216 6.13 لدي العزمية والتصميم للعمل. 16
 12 1.372 5.71 م ذاتي ا.أنا مفظ 17
 2 1.098 6.34  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصعاب. 18
 22 1.672 5.04  عتمد علي اآلخرون يف احلاالب الطارئة. 19
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 النتائج:

  :السؤا  األو 
 ملعففاب حوةدة الرعا ة االجتماعية مبد فة جدة؟ما مستوى كفاءة املواجهة لدى ا
مت استخراج املتوسطاب احلساحية واالحنرافداب املعيار دة    ولإلجاحة عن هذا السؤا 

، وعلى أحعاد املييا ، الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة على فيراب مييا  كفاءة املواجهة
 كما  وضح يف اجلدو  التالي:، وكذلك الدرجة الكلية للمييا 

املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار ة الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة على فيراب مييا  كفاءة  (:3)جدو  
 وأحعاده والدرجة الكلية  املواجهة

 رقم
املتوسه  نص الفيرة الفيرة

 احلساحي
 االحنراف
 املعياري

رتبة 
 الفيرة

 5 1.211 6.12 احلما  للعمل الذي أر ده ضروري. 1
 10 1.426 5.80 أقوم حالعمل خطوة خبطوة. 2
 9 1.498 5.82 أنا متصا  مع نفسي. 3
 19 1.446 5.56 أمتيز حاحلما  املتجدد ملا أقوم ح  من أعما . 4
 13 1.506 5.71 .عادة ما أجد ما  ثري احتساميت 5
 7 6.071.498 ةياتي هلا معفى. 6
 11 1.483 5.79 أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا يب. 7
 6 1.318 6.11 أفتخر مبا ةييت  حبياتي ةتى اآلن. 8
 25 1.974 4.50 نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح . 9

 17 1.469 5.65 أتعامل مع مستجداب كل  وم على ةدة. 10
 23 1.985 4.80 أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتها أو التحكم حها. 11
 15 1.455 5.69 ف الصعبة مهما كانت.أواج  املواق 12
 24 2.049 4.62 ال أهتم كثري ا إن كان هفاك من ال حيبو. 13
 14 1.402 5.70 أتاحع ما أخطه ل  من أعما . 14
 20 1.665 5.40 أستطيع التعامل مع أكثر من موضوع يف وقت واةد. 15
 4 1.216 6.13 لدي العزمية والتصميم للعمل. 16
 12 1.372 5.71 م ذاتي ا.أنا مفظ 17
 2 1.098 6.34  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصعاب. 18
 22 1.672 5.04  عتمد علي اآلخرون يف احلاالب الطارئة. 19
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 رقم
املتوسه  نص الفيرة الفيرة

 احلساحي
 االحنراف
 املعياري

رتبة 
 الفيرة

 16 1.512 5.68 أمتلك اخلربة الكافية ملواجهة مشكالب احلاضر. 20
 8 1.305 5.88 أمتلك اليدرة على رل ة املوضوع من عدة زوا ا. 21
 21 1.800 5.36 أجرب نفسي على الييام حأعماٍ  ال أرغب حها. 22
 18 1.466 5.61 أستطيع التصرف يف املواقف املختلفة. 23
 3 1.272 6.23 أعامل نفسي أفضل من معاملة اآلخر ن لي. 24
 1 1.147 6.39 أستطيع البياء وةدي إذا دعت الضرورة ذلك. 25

 أحعاد املييا 
 1 6.541 40.87 (7اىل  1الفيراب من ) وجود معفى :و البعد األ

 3 5.640 31.39 (13اىل  8الفيراب من ) االتزان :البعد الثاني
 2 5.173 34.33 (19اىل  14الفيراب من ) االعتماد الذاتي :البعد الثالث
 5 3.076 16.93 (22اىل  20الفيراب من) املثاحرة :البعد الراحع

 4 2.917 18.23 (25اىل  23الفيراب من ) راد واجلدةاالنف :البعد اخلام 
 الدرجة الكلية

  19.093 141.74 الدرجة الكلية

 الةظ من اجلدو  الساح  أن متوسه استجاحة أفراد العيفة علدى املييدا  حلغدت    
من كفاءة املواجهة لددى املعففداب    وهذه الفتيجة تشري إىل مستوى  متوسه، (141.74)

 جتماعية مبد فة جدة.حوةدة احلما ة اال

 :هي، أما فيما  تعل  حأحعاد املييا  والبالغ عددها مخسة أحعاد

 االنفراد واجلدة -5   املثاحرة -4  االعتماد الذاتي -3   االتزان -2  ىوجود معف -1

وجود معفى على أعلى استجاحة مبتوسه ةساحي وقددره   :فيد ةصل البعد األو 
يف ةدني تداله البعدد الثالدث: االعتمداد      ، (6.541)( واحنراف معياري قددره  40.87)

واحنراف معيداري  ، (34.33وةصل على الدرجة الثانية مبتوسه ةساحي قدره )، الذاتي
، (31.39ثدم تداله البعدد الثداني: االتدزان مبتوسده ةسداحي قددره )        ، (5.173قدره )

التزان مبتوسده  وجاء يف املرتبة الراحعة البعد اخلام : ا، (5.64واحنراف معياري قدره )
املثداحرة   :أمدا البعدد الراحدع   ، (2.917واحنراف معياري قدره )، (18.23ةساحي قدره )

واحنددراف معيدداري قدددره ، (16.93فجداء يف املرتبددة األخددرية مبتوسدده ةسداحي قدددره )  
 ( كما  ظهر يف اجلدو . 3.076)

ة رقدم  أما فيما  تعل  حاستجاحة أفراد العيفة لفيراب املييدا  فيدد ةصدلت الفيدر    
( واليت نصت على "أستطيع البياء وةددي إذا دعدت الضدرورة ذلدك." علدى أعلدى       25)

تلتها الفيدرة  ، (1.147واحنراف معياري حلغ )، (6.39استجاحة مبتوسه ةساحي قدره )
( واليت نصت على "  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصدعاب. "مبتوسده   18رقم )

( وجاء يف املرتبة ما قبل األخرية الفيرة 1.098ي )( واحنراف معيار6.34ةساحي حلغ )
( واليت نصت " ال أهتم كثري ا إن كان هفاك من ال حيبو." مبتوسه ةساحي ميدراه 13رقم )

والديت   (9)وجاء يف املرتبة األخرية الفيدرة رقدم   ، (2.049( واحنراف معياري )4.62)
، (4.5مبتوسه ةسداحي ميدداره )  نصت على " نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح ." 

 .(1.974واحنراف معياري حلغ )

  :ثانيالسؤا  ال
احلالدة  )هل خيتلدف مسدتوى كفداءة املواجهدة حداختالف املدتغرياب الدميوغرافيدة        

مددى   ؟ ومدا (االجتماعية والعمر واملستوى التعليمي واحلالة املهفية واملستوى االقتصادي
 ؟ةما ة االجتماعية مبد فة جدالتفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احل

، والعمدر ، احلالدة االجتماعيدة  )عزى للمتغرياب الدميوغرافية: إلياد الفروق اليت ُت
مت فحص الفروق الستجاحاب ، (واملستوى االقتصادي، واحلالة املهفية، واملستوى التعليمي
 :على املييا  ككل من خال  أثر أفراد عيفة الدراسة

 (أرملةو، مطلية، متزوجة، تو اتها األرحعة: )عازحةاحلالة االجتماعية مبس -1
 :العمر مبستو ات  الستة -2

 (سفة 30 – 26) -3 ( سفة 25 – 21) -2 (  سفة 20 – 16) –1
 (سفة 40اكثر من ) – 6 (سفة 40 – 36) -5  ( سفة 35 – 31) –4

 .(جامعي، ثانوي، متوسه، )احتدائي :األرحعة املستوى التعليمي مبستو ات  -3
 .(طالبةو، غري موظفة، املهفية مبستو اتها الثالثة: )موظفة احلالة -4
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واحنددراف معيدداري قدددره ، (16.93فجداء يف املرتبددة األخددرية مبتوسدده ةسداحي قدددره )  
 ( كما  ظهر يف اجلدو . 3.076)

ة رقدم  أما فيما  تعل  حاستجاحة أفراد العيفة لفيراب املييدا  فيدد ةصدلت الفيدر    
( واليت نصت على "أستطيع البياء وةددي إذا دعدت الضدرورة ذلدك." علدى أعلدى       25)

تلتها الفيدرة  ، (1.147واحنراف معياري حلغ )، (6.39استجاحة مبتوسه ةساحي قدره )
( واليت نصت على "  ساعدني إمياني حيدراتي على مواجهة الصدعاب. "مبتوسده   18رقم )

( وجاء يف املرتبة ما قبل األخرية الفيرة 1.098ي )( واحنراف معيار6.34ةساحي حلغ )
( واليت نصت " ال أهتم كثري ا إن كان هفاك من ال حيبو." مبتوسه ةساحي ميدراه 13رقم )

والديت   (9)وجاء يف املرتبة األخرية الفيدرة رقدم   ، (2.049( واحنراف معياري )4.62)
، (4.5مبتوسه ةسداحي ميدداره )  نصت على " نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح ." 

 .(1.974واحنراف معياري حلغ )

  :ثانيالسؤا  ال
احلالدة  )هل خيتلدف مسدتوى كفداءة املواجهدة حداختالف املدتغرياب الدميوغرافيدة        

مددى   ؟ ومدا (االجتماعية والعمر واملستوى التعليمي واحلالة املهفية واملستوى االقتصادي
 ؟ةما ة االجتماعية مبد فة جدالتفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احل

، والعمدر ، احلالدة االجتماعيدة  )عزى للمتغرياب الدميوغرافية: إلياد الفروق اليت ُت
مت فحص الفروق الستجاحاب ، (واملستوى االقتصادي، واحلالة املهفية، واملستوى التعليمي
 :على املييا  ككل من خال  أثر أفراد عيفة الدراسة

 (أرملةو، مطلية، متزوجة، تو اتها األرحعة: )عازحةاحلالة االجتماعية مبس -1
 :العمر مبستو ات  الستة -2

 (سفة 30 – 26) -3 ( سفة 25 – 21) -2 (  سفة 20 – 16) –1
 (سفة 40اكثر من ) – 6 (سفة 40 – 36) -5  ( سفة 35 – 31) –4

 .(جامعي، ثانوي، متوسه، )احتدائي :األرحعة املستوى التعليمي مبستو ات  -3
 .(طالبةو، غري موظفة، املهفية مبستو اتها الثالثة: )موظفة احلالة -4
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 .(مرتفعو، متوسه، مفخفض) :املستوى االقتصادي مبستو ات  الثالثة -5
و بني اجلدو  التالي املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار دة لكفداءة املواجهدة    

 :تبع ا لفئاب املتغرياب
 اب املعيار ة: املتوسطاب احلساحية واالحنراف(4جدو  )

 الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة ةسب املتغرياب الدميوغرافية 
 االحنراف املعياري املتوسه احلساحي العدد البعد )الفئة( األحعاد

 احلالة االجتماعية

 42 عازحة

1.91 0.56 
 153 متزوجة
 19 مطلية
 2 أرملة

 العمر

( سفة 20 – 16 ) 9 

4.61 1.53 

ةسف 25 – 21) ) 19 
( سفة 30 – 26 ) 23 
( سفة 35 – 31 ) 37 
( سفة 40 – 36 ) 36 

( سفة 40أكثر من  ) 92 

 املستوى التعليمي

 3 احتدائي

3.72 0.63 
 12 متوسه
 27 ثانوي
 174 جامعي

 احلالة املهفية
 105 موظفة

 92 غري موظفة 0.646 1.6
 19 طالبة

 
دياملستوى االقتصا ˘

 54˘مفخفض
 51 متوسه 0.835 2.26

 111 مرتفع

إىل وجددود فددروق ظاهر ددة يف املتوسددطاب تبع ددا للمددتغرياب   (4) شددري اجلدددو  
الدميوغرافية. وللكشف عن أثر املدتغرياب الدميوغرافيدة يف كفداءة املواجهدة مت اسدتخدام      

 واجلدو  التالي  وضح ذلك. (MANOVA)حتليل التبا ن املتعدد 

 ( MANOVAنتائج اختبار حتليل التبا ن املتعدد ) .(5)و  جد
 ألثر املتغرياب الدميوغرافية يف كفاءة املواجهة 

 درجاب جمموع املرحعاب املصدر
 احلر ة

متوسطاب 
 املرحعاب

اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلةصائية

 288. 1.268 333.630 3 1000.890 االجتماعية-احلالة
 588. 749. 197.003 5 985.016 العمر

 130. 1.916 504.005 3 1512.016 التعليمي-املستوى
 013. 4.522 1189.902 2 2379.805 املهفية-احلالة

 384. 963. 253.460 2 506.919 الدخل
 988. 119. 31.350 5 156.749 االجتماعية * العمر-احلالة
 849. 037. 9.633 1 9.633 التعليمي-االجتماعية * املستوى-احلالة

 764. 385. 101.202 3 303.607 املهفية-االجتماعية * احلالة-الةاحل
 269. 1.311 345.049 4 1380.194 االجتماعية * الدخل-احلالة

 713. 531. 139.840 4 559.360 التعليمي-العمر * املستوى
 047. 2.476 651.517 4 2606.066 املهفية-العمر * احلالة

 004. 3.144 827.318 7 5791.223 العمر * الدخل
 351. 875. 230.288 1 230.288 املهفية-التعليمي * احلالة-املستوى
 396. 1.028 270.384 4 1081.535 التعليمي * الدخل-املستوى

 002. 5.221 1373.649 3 4120.948 املهفية * الدخل-احلالة
 . . . 0 000. التعليمي-االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 013. 6.346 1669.592 1 1669.592 املهفية-االجتماعية * العمر * احلالة-احلالة
 347. 893. 234.844 1 234.844 االجتماعية * العمر * الدخل-احلالة

التعليمدددي * -االجتماعيدددة * املسدددتوى-احلالدددة
 . . . 0 000. املهفية-احلالة

 . . . 0 000. التعليمي * الدخل-االجتماعية * املستوى-احلالة
 . . . 0 000. املهفية * الدخل-االجتماعية * احلالة-احلالة

 . . . 0 000. املهفية-التعليمي * احلالة-العمر * املستوى
 009. 7.061 1857.793 1 1857.793 التعليمي * الدخل-العمر * املستوى

 248. 1.409 370.675 2 741.350 املهفية * الدخل-العمر * احلالة
 . . . 0 000. املهفية * الدخل-ي * احلالةالتعليم-املستوى

التعليمدي  -االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 املهفية-* احلالة

 
.000 0 . . . 
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 ( MANOVAنتائج اختبار حتليل التبا ن املتعدد ) .(5)و  جد
 ألثر املتغرياب الدميوغرافية يف كفاءة املواجهة 

 درجاب جمموع املرحعاب املصدر
 احلر ة

متوسطاب 
 املرحعاب

اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلةصائية

 288. 1.268 333.630 3 1000.890 االجتماعية-احلالة
 588. 749. 197.003 5 985.016 العمر

 130. 1.916 504.005 3 1512.016 التعليمي-املستوى
 013. 4.522 1189.902 2 2379.805 املهفية-احلالة

 384. 963. 253.460 2 506.919 الدخل
 988. 119. 31.350 5 156.749 االجتماعية * العمر-احلالة
 849. 037. 9.633 1 9.633 التعليمي-االجتماعية * املستوى-احلالة

 764. 385. 101.202 3 303.607 املهفية-االجتماعية * احلالة-الةاحل
 269. 1.311 345.049 4 1380.194 االجتماعية * الدخل-احلالة

 713. 531. 139.840 4 559.360 التعليمي-العمر * املستوى
 047. 2.476 651.517 4 2606.066 املهفية-العمر * احلالة

 004. 3.144 827.318 7 5791.223 العمر * الدخل
 351. 875. 230.288 1 230.288 املهفية-التعليمي * احلالة-املستوى
 396. 1.028 270.384 4 1081.535 التعليمي * الدخل-املستوى

 002. 5.221 1373.649 3 4120.948 املهفية * الدخل-احلالة
 . . . 0 000. التعليمي-االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 013. 6.346 1669.592 1 1669.592 املهفية-االجتماعية * العمر * احلالة-احلالة
 347. 893. 234.844 1 234.844 االجتماعية * العمر * الدخل-احلالة

التعليمدددي * -االجتماعيدددة * املسدددتوى-احلالدددة
 . . . 0 000. املهفية-احلالة

 . . . 0 000. التعليمي * الدخل-االجتماعية * املستوى-احلالة
 . . . 0 000. املهفية * الدخل-االجتماعية * احلالة-احلالة

 . . . 0 000. املهفية-التعليمي * احلالة-العمر * املستوى
 009. 7.061 1857.793 1 1857.793 التعليمي * الدخل-العمر * املستوى

 248. 1.409 370.675 2 741.350 املهفية * الدخل-العمر * احلالة
 . . . 0 000. املهفية * الدخل-ي * احلالةالتعليم-املستوى

التعليمدي  -االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 املهفية-* احلالة

 
.000 0 . . . 
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 درجاب جمموع املرحعاب املصدر
 احلر ة

متوسطاب 
 املرحعاب

اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلةصائية

التعليمدي  -االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 . . . 0 000. * الدخل

 . . . 0 000. املهفية * الدخل-االجتماعية * العمر * احلالة-احلالة
التعليمدددي * -االجتماعيدددة * املسدددتوى-احلالدددة

 . . . 0 000. املهفية * الدخل-احلالة

املهفيدة *  -التعليمدي * احلالدة  -العمر * املسدتوى 
 . . . 0 000. الدخل

التعليمدي  -االجتماعية * العمر * املستوى-احلالة
 . . . 0 000. املهفية * الدخل-* احلالة

 288.   215 76144.625 الدرجة الكلية املصححة

تشري نتائج اجلدو  الساح  إىل عدم وجود فروق ذاب داللة إةصائية يف املتغرياب 
، غدري دالدة   (F)الدميوغرافية حاستثفاء متغري احلالة املهفية ةيث كانت مجيع قيم اختباراب 

( وهدي تشدري إىل عددم    0.05)كما تشري مستو اب الداللة واليت كانت مجيعها أعلى من 
أما متغري احلالة املهفية فيد حلغت قيمة اختبار ، لمتغرياب الدميوغرافيةوجود داللة تعزى ل

(F )4.522 مت اتباعها حاختبار  وهي قيمة دالة. وملعرفة لصا  أي فئة كانت الداللة اليت
 حتليل التبا ن األةادي واختبار امليارنة البعدي حاستخدام أسلوب ديفي :

 ( ألثر احلالة املهفية يف كفاءة املواجهةANOVAاألةادي) نتائج اختبار حتليل التبا ن: (6)جدو  

 جمموع املرحعاب املصدر البعد
درجاب 

 احلر ة
متوسطاب 

 اختبار ف املرحعاب
الداللة 

 اإلةصائية

  البعد األو 
 وجود معفى

 336.147 2 672.293 حني اجملموعاب
 39.877 202 8055.151 داخل اجملموعاب 000. 8.430

  204 8727.444 الكلي

  البعد الثاني
 االتزان

 134.293 2 268.586 حني اجملموعاب
 30.792 202 6219.970 داخل اجملموعاب 014. 4.361

  204 6488.556 الكلي

 البعد الثالث
 االعتماد الذاتي

 201.245 2 402.490 حني اجملموعاب

 25.034 202 5056.954 داخل اجملموعاب 000. 8.039

  204 5459.444 الكلي

درجاب  جمموع املرحعاب املصدر البعد
 احلر ة

متوسطاب 
 املرحعاب

الداللة  اختبار ف
 اإلةصائية

  البعد الراحع
 املثاحرة

 14.173 2 28.347 حني اجملموعاب
 9.414 202 1901.556 داخل اجملموعاب 224. 1.506

  204 1929.902 الكلي

 البعد اخلام 
 االنفراد واجلدة

 40.156 2 80.312 حني اجملموعاب
 8.198 202 1655.912 داخل اجملموعاب 008. 4.899

  204 1736.224 الكلي

 الدرجة الكلية
 2731.492 2 5462.983 حني اجملموعاب

 341.120 202 68906.314 داخل اجملموعاب 000. 8.007
  204 74369.298 الكلي

تشري نتائج اجلدو  الساح  إىل وجود فروق ذاب داللة إةصائية يف أحعداد املييدا    
وملعرفدة أي  ، وكذلك يف الدرجة الكلية، ملتغري احلالة املهفية عزىوُت، حاستثفاء البعد الراحع

جمموعة كانت هذه الفروق لصاحلها مت إجراء اختبار امليارنداب البعد دة حأسدلوب دديفي      
 .كما  شري اجلدو  أدناه

 :هةاملواج (: نتائج اختبار امليارنة البعد ة حاستخدام طر ية ديفي  ألثر احلالة املهفية يف كفاءة7)جدو  
 لصا  الداللة اإلةصائية امليارنة األحعاد

وجود معفى :البعد األو   
 موظفة 037. غري موظفة موظفة

 موظفة 001. طالبة
 غري دا  080. طالبة غري موظفة

االتزان :البعد الثاني  
 غري دا  496. غري موظفة موظفة

 موظفة 015. طالبة
 غري دا  087. طالبة غري موظفة

االعتماد الذاتي :الثالث البعد  
 موظفة 003. غري موظفة موظفة

 موظفة 013. طالبة
 غري دا  631. طالبة غري موظفة

املثاحرة :البعد الراحع  
 غري دا  578. غري موظفة موظفة

 غري دا  270. طالبة
 غري دا  605. طالبة غري موظفة

االنفراد واجلدة :البعد اخلام   
 موظفة 014. غري موظفة موظفة

 غري دا  189. طالبة
 غري دا  994. طالبة غري موظفة



389المجلد )12(  العـدد )3(  

خولة جميل حممد الأن�صاري

درجاب  جمموع املرحعاب املصدر البعد
 احلر ة

متوسطاب 
 املرحعاب

الداللة  اختبار ف
 اإلةصائية

  البعد الراحع
 املثاحرة

 14.173 2 28.347 حني اجملموعاب
 9.414 202 1901.556 داخل اجملموعاب 224. 1.506

  204 1929.902 الكلي

 البعد اخلام 
 االنفراد واجلدة

 40.156 2 80.312 حني اجملموعاب
 8.198 202 1655.912 داخل اجملموعاب 008. 4.899

  204 1736.224 الكلي

 الدرجة الكلية
 2731.492 2 5462.983 حني اجملموعاب

 341.120 202 68906.314 داخل اجملموعاب 000. 8.007
  204 74369.298 الكلي

تشري نتائج اجلدو  الساح  إىل وجود فروق ذاب داللة إةصائية يف أحعداد املييدا    
وملعرفدة أي  ، وكذلك يف الدرجة الكلية، ملتغري احلالة املهفية عزىوُت، حاستثفاء البعد الراحع

جمموعة كانت هذه الفروق لصاحلها مت إجراء اختبار امليارنداب البعد دة حأسدلوب دديفي      
 .كما  شري اجلدو  أدناه

 :هةاملواج (: نتائج اختبار امليارنة البعد ة حاستخدام طر ية ديفي  ألثر احلالة املهفية يف كفاءة7)جدو  
 لصا  الداللة اإلةصائية امليارنة األحعاد

وجود معفى :البعد األو   
 موظفة 037. غري موظفة موظفة

 موظفة 001. طالبة
 غري دا  080. طالبة غري موظفة

االتزان :البعد الثاني  
 غري دا  496. غري موظفة موظفة

 موظفة 015. طالبة
 غري دا  087. طالبة غري موظفة

االعتماد الذاتي :الثالث البعد  
 موظفة 003. غري موظفة موظفة

 موظفة 013. طالبة
 غري دا  631. طالبة غري موظفة

املثاحرة :البعد الراحع  
 غري دا  578. غري موظفة موظفة

 غري دا  270. طالبة
 غري دا  605. طالبة غري موظفة

االنفراد واجلدة :البعد اخلام   
 موظفة 014. غري موظفة موظفة

 غري دا  189. طالبة
 غري دا  994. طالبة غري موظفة
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 لصا  الداللة اإلةصائية امليارنة األحعاد

 موظفة 021. غري موظفة موظفة الدرجة الكلية
 موظفة 002. طالبة

 غري دا  172. طالبة غري موظفة

تشري الفتائج الساحية أن املوظفة لد ها كفاءة مواجهة أعلى من غري املوظفة والطالبة 
عدا البعد الراحع وهو املثاحرة ةيث  تضح أن متغري احلالة املهيفة مل  ؤثر  يف مجيع األحعاد ما

.في  تأثري ا ذا داللة إةصائية
أما فيما  تعل  حالتفاعالب حني املتغرياب الدميوغرافيدة وأثرهدا يف كفداءة املواجهدة     

 :فاجلدو  التالي  بني التفاعالب الدالة واليت حلغ عددها مخ  تفاعالب
 ( MANOVAنتائج اختبار حتليل التبا ن املتعدد ): (8)جدو  

 ألثر التفاعالب الدالة يف كفاءة املواجهة 
 الداللة اإلةصائية اختبار فالتفاعل

 0.047 2.476 العمر * احلالة املهفية
 0.004 3.144 العمر * الدخل

 0.002 5.221 احلالة املهفية * الدخل
املهفيةاحلالة االجتماعية * العمر * احلالة   6.346 0.013 
 0.009 7.061 العمر * املستوى التعليمي * الدخل

العمدر  )و، (العمدر واحلالدة املهفيدة   ) شري اجلدو  الساح  إىل أن التفداعالب حدني    
، (احلالدة االجتماعيدة والعمدر واحلالدة املهفيدة     )و ، (احلالة املهفيدة والددخل  )و، (والدخل

مجيعها تفاعالب تد  على كفاءة املواجهة يف ةدني   (العمر واملستوى التعليمي والدخل)و
 .أن حاقي التفاعالب مل تكن ذاب داللة إةصائية

 :السؤا  الثالث
ددكل  –تكرار العفدف    –مستوى كفاءة املواجهة حاختالف )درجة العفف هل خيتلف 

 مدى التفاعل حيفها لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جدة؟ العفف(؟ وما
مت ، ودكل العفدف( ، وتكرار العفف، ياد االختالف للمتغرياب: )درجة العففإل

 :على املييا  ككل من خال  أثر فحص الفروق الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة

 (.مرتفعو، متوسه، درجة العفف مبستو ات  الثالثة: )خفيف-1
  مرة واةدة(.و، مستمر، متيطع)تكرار العفف مبستو ات  الثالثة:  -2
مجيدع  و، جفسدي ، اهمدا  ، نفسدي ، جسددي ، العفف مبستو ات  السدتة: )لفظدي  دكل -3

 أدكا  العفف(.

و بني اجلدو  التالي املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار دة لكفداءة املواجهدة    
 :تبع ا لفئاب املتغرياب

 سب املتغرياب (: املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار ة الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة ة9)جدو  
 االحنراف املعياري املتوسه احلساحي العدد البعد )الفئة( األحعاد

 درجة العفف
 70 خفيف

 82 متوسه 1.553 3.94
 64 مرتفع

تكرار العفف
 132 متيطع

 68 مستمر 0.789 1.97
 15 مرة واةدة

 دكل العفف

 62لفظي

1.46 0.624 

 15 جسدي
 57 نفسي

ا إهم  59 
 2 جفسي

 21 مجيع أدكا  العفف

، للمددتغرياب إىل وجددود فددروق ظاهر ددة يف املتوسددطاب تبع ددا( 9) شددري اجلدددو  
وللكشف عن أثر املتغرياب الدميوغرافية يف كفداءة املواجهدة مت اسدتخدام حتليدل التبدا ن      

 واجلدو  التالي  وضح ذلك. (MANOVA)املتعدد 
 ( ألثر املتغرياب يف كفاءة املواجهة MANOVAحتليل التبا ن املتعدد ) (: نتائج اختبار10)جدو  

 جمموع املرحعاباملصدر
درجاب 

 احلر ة
متوسطاب 

الداللة  اختبار ف املرحعاب
 اإلةصائية

 261. 1.311 444.681 5 2223.404 العفف-دكل
 152. 1.901 644.906 2 1289.812 العفف-درجة
 945. 057. 19.318 2 38.637 العفف-تكرار
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 (.مرتفعو، متوسه، درجة العفف مبستو ات  الثالثة: )خفيف-1
  مرة واةدة(.و، مستمر، متيطع)تكرار العفف مبستو ات  الثالثة:  -2
مجيدع  و، جفسدي ، اهمدا  ، نفسدي ، جسددي ، العفف مبستو ات  السدتة: )لفظدي  دكل -3

 أدكا  العفف(.

و بني اجلدو  التالي املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار دة لكفداءة املواجهدة    
 :تبع ا لفئاب املتغرياب

 سب املتغرياب (: املتوسطاب احلساحية واالحنرافاب املعيار ة الستجاحاب أفراد عيفة الدراسة ة9)جدو  
 االحنراف املعياري املتوسه احلساحي العدد البعد )الفئة( األحعاد

 درجة العفف
 70 خفيف

 82 متوسه 1.553 3.94
 64 مرتفع

تكرار العفف
 132 متيطع

 68 مستمر 0.789 1.97
 15 مرة واةدة

 دكل العفف

 62لفظي

1.46 0.624 

 15 جسدي
 57 نفسي

ا إهم  59 
 2 جفسي

 21 مجيع أدكا  العفف

، للمددتغرياب إىل وجددود فددروق ظاهر ددة يف املتوسددطاب تبع ددا( 9) شددري اجلدددو  
وللكشف عن أثر املتغرياب الدميوغرافية يف كفداءة املواجهدة مت اسدتخدام حتليدل التبدا ن      

 واجلدو  التالي  وضح ذلك. (MANOVA)املتعدد 
 ( ألثر املتغرياب يف كفاءة املواجهة MANOVAحتليل التبا ن املتعدد ) (: نتائج اختبار10)جدو  

 جمموع املرحعاباملصدر
درجاب 

 احلر ة
متوسطاب 

الداللة  اختبار ف املرحعاب
 اإلةصائية

 261. 1.311 444.681 5 2223.404 العفف-دكل
 152. 1.901 644.906 2 1289.812 العفف-درجة
 945. 057. 19.318 2 38.637 العفف-تكرار
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درجاب  جمموع املرحعاباملصدر
 احلر ة

متوسطاب 
الداللة  اختبار ف املرحعاب

 اإلةصائية
 128. 1.636 555.155 7 3886.087 العفف-العفف * درجة-دكل
 914. 342. 115.882 6 695.293 العفف-العفف * تكرار-دكل
 397. 993. 337.001 3 1011.002 العفف-العفف * تكرار-درجة
العفف * -العفف * درجة-دكل
 710. 536. 181.786 4 727.142 العفف-تكرار

صححةالدرجة الكلية امل  74396.949 214    

تشري نتائج اجلدو  الساح  إىل عدم وجود فروق ذاب داللة إةصائية يف املتغرياب: 
 (F)ةيث كانت مجيدع قديم اختبداراب    ، ودكل العفف(، وتكرار العفف، )درجة العفف

( وهدي تشدري   0.05)غري دالة كما تشري مستو اب الداللة واليت كانت مجيعها أعلى مدن  
ودكل العفف(.، وتكرار العفف، ود داللة تعزى للمتغرياب: )درجة العففإىل عدم وج

دكل )، (العفف * درجة العفف-أما فيما  تعل  حالتفاعالب حني املتغرياب: )دكل
)دكل العفف * درجة العفف ، ()درجة العفف * تكرار العفف، العفف * تكرار العفف(

 .داللة إةصائية هلذه التفاعالب فجميع الييم تشري إىل عدم وجود، (* تكرار العفف
، ومما سب  اتضح عدم وجود أثر ذي داللة إةصائية للمدتغرياب: )درجدة العفدف   

وكذلك التفاعالب فيما حيفها على كفاءة املواجهة لددى  ، ودكل العفف(، وتكرار العفف
املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جدة.

 مناقشة النتائج:

مستوى متوسه من كفاءة املواجهة لدى املعففاب أثفاء وجدود   أظهرب الفتائج وجود(1
وقد ةصل البعد األو  )وجدود معفدى(   ، احلما ة االجتماعية مبد فة جدة حشكل عام

واتفيت ، على أعلى استجاحة تاله االعتماد الذاتي حيفما سجل حعد املثاحرة أدنى درجة
وةصددلت ، (2018 تددييبو)دراسددة الع، (Losoi.H,et.al,2012الفتددائج مددع دراسددة )

على أعلى استجاحة حيفما ةصلت فيرة" نادرًا ما أرغب مبعرفة جددوى مدا    25الفيرة 
 أقوم ح " على أدنى استجاحة.

أظهرب نتائج السؤا  اخلا  حكفاءة املواجهة والديت تعدزى للمدتغرياب الدميغرافيدة      (2
املسدتوى   –العمدر   –احلالدة االقتصداد ة    -احلالة املهفية  –)احلالة االجتماعية  :وهي

إال أن ، التعليمي( وجود فروق ظاهر ة يف املتوسطاب اخلاصة حاملتغرياب الدميغرافيدة 
ما عددا مدتغري احلالدة املهفيدة      حتليل التبا ن املتعدد مل  ظهر فروًقا ذاب داللة إةصائية

ذاب داللة إةصائية ولصا  املوظفاب والالتي سدجلن أعلدى    Fواليت كانت قيمت  
وميكن أن  فسر ذلدك  ، ن الكفاءة املهفية ميارنة حالطالباب أو غري املوظفابمستوى  م

والدذي  ، والذي  عتدرب أمدر ا هام دا حالفسدبة هلدا     ، ح ةسا  املوظفة حاالستياللية املاد ة
وقد اتفيت ، مما  ساعدها على املواجهة،  ساعد حدوره على أن تكون املرأة مبركز قوة

 Wagnlid &Young) وتطبيد  ( Bingol.T&Batik.M,2016) هذه الفتائج مع نتائج

واليت أكدب عدم وجود فروق حني اجلفسدني أو  ، يف دراست  األصلية للمييا  (1993
وقدد أكددب الفتدائج وجدود     ، العمر أو احلالة االجتماعية حتأثريها يف كفاءة املواجهدة 

الددخل  حدني  و - العمدر واحلالدة املهفيدة والددخل     تفاعل حني املتغرياب وخاصة حدني 
( والديت أكددب   2001الددخل وهدذا  تفد  مدع دراسدة )درو د         -واحلالة املهفية 

والعمدر  –واحلالدة االجتماعيدة   ، اخنفاض كفاءة املواجهة حاخنفداض مسدتوى الددخل   
 إال أن حاقي العالقاب مل تكن دالة إةصائي ا.، واحلالة املهفية

وتكدرار  ، ب: )درجدة العفدف  أما الفتائج اخلاصة حكفاءة املواجهة واليت تعزى ملدتغريا  (3
فيد أظهرب الفتائج وجود فدروق ظاهر دة يف   ، وددة العفف والتفاعل حيفها(، العفف

إال أن نتائج التحليل املتعدد أظهدرب  ، حني املتغرياب على كفاءة املواجهة املتوسطاب
، وتكدرار العفدف  ، عدم وجود أثر ذي داللة إةصدائية للمدتغرياب: )درجدة العفدف    

كذلك التفاعالب فيما حيفها علدى كفداءة املواجهدة لددى املعففداب      ودكل العفف( و
وهذه الفتائج جاءب مفاقضدة لفتدائج دراسدة    ، حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جدة

(losoi.H.2003) واليت وجدب أن مستوى الكفاءة  زداد حازد اد العفف اجلسدي.  

العفف حشدكل عدام حداختالف    وميكن تفسري الفتائج اليت مت التوصل إليها حأن تأثري 
الشكل أو الشدة أو التكرار ل  تأثري نفسدي يف املعففدة ممدا  دؤثر حددوره يف قددرتها علدى        
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أظهرب نتائج السؤا  اخلا  حكفاءة املواجهة والديت تعدزى للمدتغرياب الدميغرافيدة      (2
املسدتوى   –العمدر   –احلالدة االقتصداد ة    -احلالة املهفية  –)احلالة االجتماعية  :وهي

إال أن ، التعليمي( وجود فروق ظاهر ة يف املتوسطاب اخلاصة حاملتغرياب الدميغرافيدة 
ما عددا مدتغري احلالدة املهفيدة      حتليل التبا ن املتعدد مل  ظهر فروًقا ذاب داللة إةصائية

ذاب داللة إةصائية ولصا  املوظفاب والالتي سدجلن أعلدى    Fواليت كانت قيمت  
وميكن أن  فسر ذلدك  ، ن الكفاءة املهفية ميارنة حالطالباب أو غري املوظفابمستوى  م

والدذي  ، والذي  عتدرب أمدر ا هام دا حالفسدبة هلدا     ، ح ةسا  املوظفة حاالستياللية املاد ة
وقد اتفيت ، مما  ساعدها على املواجهة،  ساعد حدوره على أن تكون املرأة مبركز قوة

 Wagnlid &Young) وتطبيد  ( Bingol.T&Batik.M,2016) هذه الفتائج مع نتائج

واليت أكدب عدم وجود فروق حني اجلفسدني أو  ، يف دراست  األصلية للمييا  (1993
وقدد أكددب الفتدائج وجدود     ، العمر أو احلالة االجتماعية حتأثريها يف كفاءة املواجهدة 

الددخل  حدني  و - العمدر واحلالدة املهفيدة والددخل     تفاعل حني املتغرياب وخاصة حدني 
( والديت أكددب   2001الددخل وهدذا  تفد  مدع دراسدة )درو د         -واحلالة املهفية 

والعمدر  –واحلالدة االجتماعيدة   ، اخنفاض كفاءة املواجهة حاخنفداض مسدتوى الددخل   
 إال أن حاقي العالقاب مل تكن دالة إةصائي ا.، واحلالة املهفية

وتكدرار  ، ب: )درجدة العفدف  أما الفتائج اخلاصة حكفاءة املواجهة واليت تعزى ملدتغريا  (3
فيد أظهرب الفتائج وجود فدروق ظاهر دة يف   ، وددة العفف والتفاعل حيفها(، العفف

إال أن نتائج التحليل املتعدد أظهدرب  ، حني املتغرياب على كفاءة املواجهة املتوسطاب
، وتكدرار العفدف  ، عدم وجود أثر ذي داللة إةصدائية للمدتغرياب: )درجدة العفدف    

كذلك التفاعالب فيما حيفها علدى كفداءة املواجهدة لددى املعففداب      ودكل العفف( و
وهذه الفتائج جاءب مفاقضدة لفتدائج دراسدة    ، حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جدة

(losoi.H.2003) واليت وجدب أن مستوى الكفاءة  زداد حازد اد العفف اجلسدي.  

العفف حشدكل عدام حداختالف    وميكن تفسري الفتائج اليت مت التوصل إليها حأن تأثري 
الشكل أو الشدة أو التكرار ل  تأثري نفسدي يف املعففدة ممدا  دؤثر حددوره يف قددرتها علدى        
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وما قد تشعر حد  مدن   ، كما ميكن إرجاع ذلك إىل ةساسية املوضوع لدى املعففة، املواجهة
وحالتدالي حماولدة التكدتم    ، ةرج يف اإلفصاح عما تتعرض ل  من تعفيف ودكل  ودرجتد  

وقد  رجع السبب إىل االختالف الثيايف حني عيفة املييدا   ، واخلوف من عواقب اإلفصاح
وحالتالي السلوكاب اليت  ييسها قدد التفطبد  متام دا علدى العيفدة      ، األصلي والعيفة احلالية

وعددم وجدود الرغبدة    ، كما قد  عود ذلك إىل طبيعة الثيافة االجتماعيدة للمعففدة  ، احلالية
واعتباره جزء ا من ةياتها االجتماعية حافرتاض ، ما تتعرض ل  من عفف لد ها يف مواجهة

 عدم وجود فرصة أفضل هلا حعيد ا عن األسرة.

 التوصيات:
االهتمام حالدراساب اليت تتفداو  املعففداب حدالوطن العرحدي حشدكل عدام وحاململكدة         -1

 العرحية السعود ة حشكل خا .
 ة ومن  يوم حالتعفيف.تفاو  املتغرياب اليت تهتم حاملرأة املعفف -2
 حفاء حرامج خاصة تعمل على تيو ة كفاءة املواجهة لدى املعففاب. -3
أن تتبفى وةدة التفمية االجتماعية حرامج معدة خصيص ا لرفع مستوى الثية والفاعلية  -4

 لدى املعففاب.
وإعداد الفدواب والدوراب جلميع فئاب اجملتمع لرفع ، نشر الوعي الثيايف حشكل أكرب -5

 املواجهة لد ها.كفاءة 

 :عـــاملراج
 حني الرضا عن الزواج والعفف ضد الزوجة يف اليصدبة "الكدرك"   (. "العالقة 2004، همسة )أحو ةجلة

 .األردن، جامعة مؤتة، رسالة ماجستري

 (."مييا  كفاءة املواجهة وعالقت  حالعوامدل اخلمسدة الكدربى للشخصدية"    2009مسرية )، أحو غزالة ،
 .260-205 ، ومةدار املفظ، (2)17مج

 املتعددة لدى عيفة من طالباب كلية  حأدكال  العفف ملواجهة حطرق الوعي درجة(. "2013) هبة، ساد
الرتحو دة  جملدة اجلامعدة اإلسدالمية للدراسداب      ،"عالية اجلامعة يف األردن وعالقتها حبعض املدتغرياب 

 .536  503-  ،(1ع)والففسية، اجمللد احلادي والعشرون، 
 واالرداد األسري، الزرقداء،  ( "العفف األسري يف مد فة الزرقاء"، مركز التوعية 2001ها )درو  ، م

 األردن.
 ( 2003ز تون، مفذر" )   .حنو إسرتاتيجية وطفية حلما ة األسرة"، مفظمة الصحة العامليدة، عمدان األردن

17. 
   ( )احلكوميدة العرحيدة   (. "دور املفظمداب غدري  2005صفدوق األمم املتحدة اإلمنائي للمدرأة ) دونيفيم 

 ، عمان األردن.ومساهمتها"، الربنامج اإلقليمي لغرب آسيا

  (" فاعلية حرنامج إردادي إلكساب اسرتاتيجياب التعامل مدع العفدف األسدري    2002ةفان )، طي
، اليداهرة ، جامعدة عدني مشد    ، رسالة دكتوراة غري مفشورة، لدى عيفة من طالباب املرةلة الثانو ة"

 مصر.
 (."مهاراب التعبري عن الذاب وعالقتها حأعراض االضطراحاب السيكوسدوماتية  2018موفي ) ،العتييب

    ، (1)3ج، اجمللدة الدوليدة للدراسداب الرتحو دة والففسدية     .لدى املعففداب يف مد فدة الر داض"   
166-297. 
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 (1ملحق )
 ، ، ، السالم عليكم ورسة اهلل وحركات 

كفاءة املواجهدة وحعدض املدتغرياب الدميغرافيدة     تيوم الباةثة ح جراء دراسة حعفوان" 
"ولتحييد  أهدداف الدراسدة أرجدو      لدى املعففاب حوةدة احلما ة االجتماعية مبد فة جددة 

 لكن جز ل الشكر والعرفان.مفكن اإلجاحة على فيراب املييا  حكل دقة و
سائلة املوىل عز وجل لكم العون ، وةافظة معروفكنَّ، داكرة لكنَّ ةسن تعاونكنَّ

 والسداد.
 األنصاري د. خولة الباةثة:

، كفاءة املواجهة: جمموعة اخلصائص الشخصية اليت ختفف اآلثار السدلبية للضدغه  
االعتمداد  ، االتدزان  ،هدي وجدود معفدى للحيداة     وتز د التكيف وتشمل مخسة خصدائص 

 االنفراد واخلربة.، املثاحرة، الذاتي
 ( يف املرحع املفاسب√الرجاء وضع عالمة )

احلالة 
 االجتماعية

 عازح 
(  ) 

 متزوجة
(  ) 

 أرملة
(  ) 

 مطلية
(  )   

 العمر
16- 20 
(  ) 

21- 25 
(  ) 

26 – 30 
(  ) 

31-35 
(  ) 

36- 40 
(  ) 

40 – 
 فأكثر

    ( )غري موظفة  (  )موظفة  (  )بة طال احلالة املهفية
املستوى 
 التعليمي

  (  ) جامعي (  ) ثانوي (  ) متوسه (  ) احتدائي (  )أمية 

 املستوى املادي
 3000أقل من 

(  ) 
 متوسه ما حني

3000- 7000 (  ) 
أعلى من 

7000   

 (  )ي نفس (  )إهما   (  )  مادي (  )جفسي  (  )لفظي  (  )جسدي  أدكا  العفف
    (  )مرتفع  (  )متوسه  (  )خفيف  درجة العفف
مدى تكرار 

 العفف
    (  )مستمر  (  )متيطع  ( )مرة واةدة 

 

 كفاءة املواجهة مقياس

أواف   الفيرة
 حشدة

أواف  
حشكل 
 متوسه

أواف  
حدرجة 
 حسيطة

 حما د
ال أواف  
حدرجة 
 حسيطة

ال أواف  
حشكل 
 متوسه

ال أواف  
 حشدة

حلمددا  للعمددل الددذي أقددوم حدد  أعتددرب ا
 .ضرور ًا

       

أمتيز حاحلما  املتجددد ملدا أقدوم حد  مدن      
 اعما 

       

        نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح .
أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتهدا  

 أو التحكم حها.
       

        أتاحع ما أخطه ل  من أعما .
ثر من موضدوع يف  أستطيع التعامل مع أك

 وقت واةد.
       

أمتلك اليدرة علدى رل دة املوضدوع مدن     
 عدة زوا ا.

       

أجرب نفسي على الييام حأعما  ةتى وإن 
 كفت ال أرغب حها.

       

        التصرف يف املواقف املختلفة. أستطيع
أستطيع البياء وةدي إذا دعت الضرورة 

 ذلك.
       

اتي عدل مواجهدة    ساعدني إميداني حيددر  
 الصعاب.

       

        .عادة أجد ما  دعوني إىل االحتسام
        أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا علي الييام ح .

        أفتخر مبا ةييت  يف ةياتي ةتى اآلن.
        مستجداب كل  وم على ةدة.أتعامل مع 

        لدي العزمية واإلصرار على العمل.
        ع تفظيم أموري حشكل دائم.أستطي

        ال أهتم كثري ا حبب اآلخر ن لي.
أسددتطيع التصددرف يف املواقددف الصددعبة  

 مهما كانت.
       

        أقوم حالعمل خطوة خبطوة.
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 كفاءة املواجهة مقياس

أواف   الفيرة
 حشدة

أواف  
حشكل 
 متوسه

أواف  
حدرجة 
 حسيطة

 حما د
ال أواف  
حدرجة 
 حسيطة

ال أواف  
حشكل 
 متوسه

ال أواف  
 حشدة

حلمددا  للعمددل الددذي أقددوم حدد  أعتددرب ا
 .ضرور ًا

       

أمتيز حاحلما  املتجددد ملدا أقدوم حد  مدن      
 اعما 

       

        نادر ا ما أرغب مبعرفة جدوى ما أقوم ح .
أجتاهل األمور اليت ال أستطيع مواجهتهدا  

 أو التحكم حها.
       

        أتاحع ما أخطه ل  من أعما .
ثر من موضدوع يف  أستطيع التعامل مع أك

 وقت واةد.
       

أمتلك اليدرة علدى رل دة املوضدوع مدن     
 عدة زوا ا.

       

أجرب نفسي على الييام حأعما  ةتى وإن 
 كفت ال أرغب حها.

       

        التصرف يف املواقف املختلفة. أستطيع
أستطيع البياء وةدي إذا دعت الضرورة 

 ذلك.
       

اتي عدل مواجهدة    ساعدني إميداني حيددر  
 الصعاب.

       

        .عادة أجد ما  دعوني إىل االحتسام
        أمتلك الطاقة الكافية للييام مبا علي الييام ح .

        أفتخر مبا ةييت  يف ةياتي ةتى اآلن.
        مستجداب كل  وم على ةدة.أتعامل مع 

        لدي العزمية واإلصرار على العمل.
        ع تفظيم أموري حشكل دائم.أستطي

        ال أهتم كثري ا حبب اآلخر ن لي.
أسددتطيع التصددرف يف املواقددف الصددعبة  

 مهما كانت.
       

        أقوم حالعمل خطوة خبطوة.
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 الفيرة
أواف  
 حشدة

أواف  
حشكل 
 متوسه

أواف  
حدرجة 
 حسيطة

 حما د
ال أواف  
حدرجة 
 حسيطة

ال أواف  
حشكل 
 متوسه

ال أواف  
 حشدة

        أنا متصا  مع نفسي.
أمتلك اخلربة الكافية ملواجهدة مشدكالتي   

 احلالية.
       

فضددل مددن فهددم طبدديعيت أ أسددتطيع فهددم
 اآلخر ن لي.

       

        .يف احلاالب الطارئة  عتمد علي اآلخرون
        ةياتي هلا معفى.

 


