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الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج "إرشاد

اؿجماعي" عف طريؽ تطبيؽ "برنامج

إبطاؿ الضغط النفسي" لدل النساء المعرضات لمعنؼ في محافظة الخميؿ ،كتتككف الفئة المستيدفة
لمدراسة مف النساء المعنفات كالمراجعات لمراكز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي القانكني بمحافظة
الخميؿ ،كقد تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم بالتعاكف مع مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي في
محافظة الخميؿ.

تككف مجتمع الدراسة مف (  ) 45امرأة مف حاالت المراكز التي تعمؿ باإلرشاد االجتماعي
كالقانكني في محافظة الخميؿ.

معظـ النساء رفضكا المشاركة بسبب الظركؼ التي يعيشكنيا.

تككنت عينة الدراسة مف(  ) 22امرأة فقط ،تـ تقسيـ المشاركات إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية
كمجمكعة ضابطة .تمكنت (  )11امرأة بااللتزاـ في المشاركة لكؿ مجمكعة ،كؽ د استخدـ المنيج
كت إتباع المنيج الشبو تجريبي
شبو التجريبي في ىذه الدراسة ،كؽد تـ اختيار العينة كعينة قصديو ،ـ
في ىذه الدراسة.

تضمف البرنامج اإلرشادم ثبلثة عشرة لقاء" ،برنامج إزالة الضغط النفسي" مف تصميـ
مناصرة(  ،)2006حيث تـ تطبيؽ البرامج في شيريف كنصؼ بمعدؿ لقاء كاحد كؿ أسبكع بكاقع
ساعتيف لمجمسة اإلرشادية الكاحدة ،كقد استخدمت في ىذه المقاءات االستراتيجيات اآلتية:النمذجة،
االسترخاء ،المناقشة كالحكار ،التثقيؼ النفسي ،الكاجبات المنزلية ،كأيضا تـ استخداـ مقياس
اؿ( ،)90كمقياس الثقة بالنفس لسدني شركجر كأدكات في االختبار القبمي كالبعدم.
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أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(

≤α

)0.05بيف متكسط المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمقياس التسعيف،
كىذا يعني أف البرنامج اإلرشادم الذم تـ تطبيقو في الدراسة الحالية أدل إلى خفض مستكل
األعراض النفسية كىي(االكتئاب  ،كالقمؽ ،كالفكبيا ،كالكسكاس القيرم ،كاألمراض الشبو جسمية،
كالعدكاف ،كالحساسية التفاعمية ،كالبعد اإلضافي حسب مقياس التسعيف) لدل النساء عينة الدراسة
في المجمكعة التجريبية،حيث كانت بمستكل داللة (  ،)0.00كه ك مستكل داؿ إحصائيا ،كما أف
النتائج أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمقياس سدني شركجر لمثقة بالنفس،
أم أف البرنامج اإلرشادم الذم تـ تطبيقو لـ يكف لو اثر عمى مستكل الثقة بالنفس لدل النساء
عينة الدراسة،حيث كاف مستكل الداللة ( )0.12كىك غير داؿ إحصائيا.

في ضكء النتائج التي خرجت بيا الدراسة تكصي الباحثة بضركرة تبني أسمكب المجمكعات
اإلرشادية لمساعدة عدد اكبر مف النساء ،كأيضا تكصي بضركرة تطكير مثؿ ىذه البرامج كعمؿ
االختبارات عمييا لمعرفة أثرىا عمى النساء المعنفات.
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The Effect of The Counseling Program on Reducing Psychological
Symptoms of Battered Women's who Reviews Psychological and
Social legal Counseling Centers in Hebron.
Prepared by: Jamela.M.Doudin
Supervisor: D.Nabeel Abd-Alhadi

Abstract:

This study aimed to recognize the effect of the "Group Counseling
Program" and “Psychological Pressure Eliminating Program" on women
under violence in Hebron. The target group of this study consists of women
under violence who visit the Psychological and Social Legal Counseling
Centers in Hebron. The counseling program was applied in cooperation
with the Women's Center for Legal and Social Counseling in Hebron.

The study mainly contains (45) cases. They were selected by organizations
that are working in the field of social and legal counseling in Hebron. The
majority of the women refused to participate due to their special personal
circumstances. The study's sample contains (22) women. The participants
were divided into two main groups: the experimental group and the
regulator group and each one contains (11) women. The quasi-experimental
approach was used in this study, The purposive sample was chosen as a
sample for this study

The counseling program contained thirteen meetings designed by Manasra
(2006) under the name of "Psychological Pressure Eliminating Program".
This program was carried out in two and half months for an average of
two-hour meeting weekly. The following strategies were used in the
meetings: modeling, relaxation, discussion, dialogue, psycho-education,
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and homework. In addition, the 90 and the self-confidence scales for
Sydney Croger were used as instruments t in the pre and post test.

The results of the statistical analysis show that there are significant
statistical differences between the average of the experimental group and
the regulator group at the indication level of (α ≤ 0.05) on the posterior
testing according to the 90 scale. This means that the counseling program
which was used for the present study reduces the level of the women's
psychological symptoms on the experimental group. According to the 90
scale, these symptoms are depression, anxiety, phobia, obsessive
compulsive disorder, psychosomatic disorder, aggression, interpersonal
sensitivity, and extra diminution. The indication level of (0.00) and this
level is considered statistically significant. In addition, the results show that
there aren't any significant statistical differences between the average of the
experimental group and the regulator group at the indication level of (α ≤
0.05) on the posterior testing according to Sydney Croger's self-confidence
scale. This proves that the applied counseling program doesn't affect the
level of the women's self-confidence and that because the indication level
was (0.12) it is not statically significant.

The study's results, the researcher recommends that it is necessary to adopt
the groups guiding method in order to help as many women as possible.
She recommends also developing such programs and testing them to
identify their effect on the women who are under violence.
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الشكر والعرفان:

الشكر كالعرفاف أكال كأخي ار هلل رب العالميف الذم أعانني كمنحني القكة كالصبر كالشجاعة إلكماؿ
ىذا العمؿ بالرغـ مف الصعكبات كالتحديات التي كاجيتني في أثناء العمؿ عمى ىذه الرسالة.
اقدـ الشكر لكمية الصحة النفسية في جامعة القدس لمساعدتيـ لي عمى انجاز ىذه الرسالة.
كأقدـ الشكر الكبير لممؤسسات النسكية كالحقكقية كاإلرشادية في محافظة الخميؿ الذم كاف لو دكر
كبير في إنجاح التطبيؽ العممي لمرسالة ،كأيضا أقدـ الشكر كاالمتناف الكبير لمزميبلت البلتي
ساعدف في تطبيؽ البرنامج كىف أالء فطافطة كبثينة عمار.
الشكر لكؿ الزمبلء كاألصدقاء الذيف ساىمكا بتزكيدم بالنصائح كالتكجييات كالتي كاف ليا الدكر
الكبير في دعمي أثناء العمؿ عمى ىذه الرسالة ،كالذيف حممكا عبء إتماـ ىذه الرسالة.
الشكر الكبير إلى أىمي كعائمتي الذيف كفركا لي الدعـ المعنكم كالمادم كالتي لكالىف لما استطعت
إكماؿ العمؿ عمى الرسالة.
كالشكر األكبر كاالمتناف األكثر لمنساء المكاتي شاركف في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة
كالتي لكالىف لما كاف ليذا العمؿ كجكد.

الشكر الجزيؿ لكؿ مف األساتذة الذيف ساعدكني بتقديـ النصح كالتكجيو إلكماؿ ىذا العمؿ كىـ
األستاذ الدكتكر تيسير عبد اهلل  ،كالدكتكرة فدكل المبدم كالدكتكر نبيؿ عبد اليادم كالدكتكر زياد
بركات ،كعميد كمية الصحة العامة الدكتكرة اسمى اماـ.
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:قائمة المختصرات الواردة في الدراسة

-SPSS: Statistical Package for Social Sciences.

-WHO: World Health Organization.

-CBT: Cognitive Behavior Therapy.

-ICD 10: Classification of Mental and Behavioral Disorder.

-DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of MENTAL Disorder.

- GSI: Global Severity Index

-PST: Positive Symptom Total.

- PSDI: Positive Symptom Distress Disorder Index

- A.B.C: Activating, Believes, Consequence

الفصل األول
13

المقدمة
 1.1خمفية البحث

 2.1مشكمة البحث

 3.1مبررات البحث

 4.1أىداف البحث

 5.1الفرضيات االساسية

 6.1المحددات

 7.1التعريفات
 8.1وصف مكان البحث

14

الفصؿ األكؿ
المقدمة

1.1

خمفية البحث

ارتبط في أذىاف الكثيريف أف العصر الذم نعيشو ىك عصر العنؼ؛ في حيف أف العنؼ قديـ قدـ
الكجكد نفسو ،كىك العنصر الذم قامت عميو نشأة الككف كاألساطير كالمبلحـ القديمة ،كالسمة
األساسية التي ميزت أفعاؿ األبطاؿ كالقادة الذيف ترككا بصماتيـ كاضحة عمى مجريات التاريخ
(راغب.)2003،

كنتيجة لقدـ كجكد ىذه الظاىرة فإنو ال يمكف حصر أنماطو؛ ألف الحياة تأتي دائما بالجديد مف
مظاىر السمكؾ العنيؼ الذم تختمؼ أنماطو كمسبباتو بتغيير الظركؼ التاريخية في زماف معيف
كمكاف معيف كثقافة معينة ،كقد ذكر (جكف لككا

 (John lucaأف العنؼ لو ألؼ كجو ،كأف

أشكاؿ العنؼ مثؿ األعداد تبدك ال متناىية(الخكلي.)2006،
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كمف ضمف الفئات التي تتعرض لمعنؼ ىي النساء حيث تتعرض إلى العنؼ كسكء المعاممة ،نتيجة
لعكامؿ بيئية مختمفة  ،كلع ّؿ التقارير التي تصدرىا المنظمات اإلنسانية كالنسكية خير شاىد عمى
ذلؾ ،بؿ كأصبحت أحداثا يكمية مندمجة مع الحياة اليكمية .كلكف ازديادىا في الفترة األخيرة جاء
اطراديا مع ازدياد التكتر في الكضع السياسي كاالجتماعي كالظركؼ التي يمر بيا

البمد .كعمى

الرغـ مف شمكلية المكضكع إال أنو يجدر بنا أف نمقي الضكء عمى معاناة الزكجات مف ىذه الحالة ؛
لككنيا ناحية اجتماعية ميمة جدا  ،ذلؾ أف الزكجة ىي مسؤكلة عف األسرة كعف األطفاؿ  ،كلعؿ
أبسط صكر التحميؿ تكمف في حاجة الرجؿ لمسيطرة عمى المرأة ،كأف العنؼ يقبع في أعماؽ النفس
البشرية كفي مكنكناتيا ما ىك إال نكع مف السمكؾ يستخدمو شخص لمسيطرة عمى الشخص األخر
باستخداـ التخكيؼ كيتضمف :سكء المعاممة النفسية ،كالجنسية

 ،كالعاطفية كالجسدية (عبد

الرحمف.)2006،

كتعتبر قضية العنؼ ضد المرأة مف أىـ المشكبلت التي قد تكاجو األسرة كتؤدم إلى تكتر الحياة،
بؿ في كثير مف األحياف إلى تفككيا ،كمما يزيد األمر سكءا أف يحدث العنؼ أماـ األطفاؿ مما
يؤدم إلى فقداف الطفؿ باألماف؛ كالذم بدكره قد يسبب لو مشكبلت نفسية في حياتو المستقبمية
لمزكاج ،حيث يبلحظ أف بعض الفتيات يترددف في الزكاج خكفا مف التعرض لمعنؼ كما تعرضت
ليف أمياتيف،كما أنو قد يككف العنؼ كسيمة يتعمميا األكالد كيمارسكنيا في حياتيـ الزكجية
المستقبمية.
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كمف المبلحظ أف مشكمة العنؼ ىي مشكمة عالمية ال يخمك منيا أم مف المجتمعات ،كما أنيا تيدد
المنجزات المادية كاالجتماعية لؤلسرة كما أنيا تشكؿ تيديدا لمضمير كالعقؿ اإلنساني(عبد الرحمف،
.)2006

كنتيجة لما تتخذ ىذه الظاىرة مف أبعاد كبيرة عمى مستكل الككف ،كتأخذ شكؿ القمع لممرأة عمى أنيا
أنثى كبحكـ التسكيغ كالدعـ لمنظكمة القيـ كاألخبلؽ كالديف كالقانكف ،يكتسب العنؼ شرعية
مجتمعية ،كانطبلقا مف الكاقع الذم نعيشو متمثبل باالحتبلؿ كالقمع كحالة المجتمع الفمسطيني
المتأصمة بالسيادة الذككرية في شتى نكاحي الحياة االجتماعية ،ىذه المتغيرات خمفت كراءىا معاناة
لممرأة الفمسطينية في شتى المجاالت ،كىذه المعاناة تتمثؿ بفرض السمطة عمييا كحتمية تبعيتيا
لمرجؿ في جميع نكاحي الحياة ،كممارسة العنؼ عمييا بكافة أشكالو النفسية كالجسمية كالجنسية
كاالجتماعية( الجريرم.)2007،

كاذا نظرنا عف كثب ليذه الظاىرة ،فيي ال تقتصر عمى مجتمع معيف أك طبقة اجتماعية معينة،
كيتخذ العنؼ في محيط األسرة أشكاالن مختمفة  ،بدءان مف العنؼ الجسدم ،مثؿ الصفع كالمطـ كالركؿ
انتياء باألذل النفسي ،مثؿ التخكيؼ كالتحقير كاإلذالؿ  ،ك مختمؼ سمككيات السيطرة
كالضرب ك ن
كالتحكـ ،مثؿ اؿعزؿ ،كاؿمراقبة ،كفرض قيكد عمى الحركة كالتنقؿ.

كحسب ما تشير إليو تقارير منظمة العفك الدكلية عاـ ( ) 2004فاف اإلحصائيات لحجـ الظاىرة
حكؿ العالـ كاألتي:
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 تعرضت امرأة كاحدة عمى األقؿ مف أصؿ ثبلث ،أك ما يصؿ مجمكعو إلى مميار امرأة لمضرب أكاإلكراه  ،لممارسة الجنس أك لؤلذل عمى نحك آخر خبلؿ حياتيف .كعادة يككف مرتكب األذل مف
أفراد عائمتيا أك شخصان تعرفو.
  %47مف النساء يذكرف أف أكؿ معاشرة جنسية ليف كانت قسرية . تُقتؿ  %70مف ضحايا القتؿ اإلناث عمى أيدم شركائيف الذككر . في كينيا كرد أف أكثر مف امرأة كاحدة في األسبكع قُتمت عمى يد شريكيا الذكر. في زامبيا ،تقتؿ خمس نساء في األسبكع عمى يد شريؾ ذكر أك أحد أفراد العائمة.· في مصر ،تذكر (  ) %35مف النساء أنيف تعرضف لمضرب عمى أيدم أزكاجيف في مرحمة مامف زكاجيف .
 في بكليفيا ،تعرضت (  )%17مف جميع النساء المكاتي تبمغ أعمارىف ( ) 20عامان فما فكؽ لمعنؼالجسدم في األشير أالثني عشرة الماضية.
 في كندا ،تصؿ تكمفة العنؼ ضد المرأة إلى (  )1,6مميار دكالر في السنة ،بما في ذلؾ الرعايةالطبية كخسارة اإلنتاجية .
 في الكاليات المتحدة األمريكية ،تتعرض امرأة لمضرب ،عادة عمى يد زكجيا/شريكيا كؿ( ) 15ثانية.
 -في بنغبلدش ) %50 ( ،مف جميع جرائـ القتؿ

تككف ضحيتيا نساء عمى أيدم شركائو

ف.

ضربف أك تعرضف لؤلذل الجسدم عمى يد شريؾ
 في نيكزيمندا ،ذكرت( ) %20مف النساء أنيف ُذكر.
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 في باكستاف تقبؿ ( ) %42مف النساء العنؼ كجزء مف مصيرىف ،كتشعر ( ) %33منيف بالضعؼٍ
لدرجة ال يقكيف معيا عمى مكاجيتو؛ كقد احتجت
الشديد

( ) %19منيف كرفعت (  ) %4منيف

دعكل ضده.
 في ركسيا االتحادية ،تتعرض ( ) 36000امرأة لمضرب يكميان عمى أيدم أزكاجيف أك شركائيف. -في أسبانيا تقتؿ امرأة كاحدة كؿ خمسة أياـ عمى يد شريكيا الذكر في العاـ

( .)2000

 تُقتؿ حكالي امرأتيف أسبكعيان عمى أيدم شركائيف في المممكة المتحدة (تقرير منظمة العفك الدكليةلعاـ.)2004 ،

كنظ ار لتفشي ىذه الظاىرة في عمى المستكل العالمي كعمى المستكل الكطني  ،فكاف مف الجدير
بالمؤسسات النسكية كالمؤسسات الحقكقية الدكلية كالحمية تسميط الضكء عمى ىذه الظاىرة مف حيث
دراستيا ،ككضع خطط كسياسات كقكانيف لمحد مف تفشي ىذه الظاىرة.

كنظ ار لخيارات النساء القميمة ،أك التي قد تككف معدكمة إليجاد بدائؿ لبلستغناء عف العبلقة الزكجية
المعنفة ،فاف ىذا البحث يدرس إمكانية عبلج كدعـ كتقكية النساء داخؿ إطار العبلقة.

 2.1مشكمة البحث

إف ظاىرة العنؼ األسرم أصبحت قضيو تحتاج إلى مزيد مف البحكث كالدراسات ليس فقط لمكقكؼ
عمى أسبابيا ،كلكف لعمؿ التدخبلت البلزمة لمحد منيا كالحد مف تبعات العنؼ األسرم عمى األسرة
بأكمميا.
19

يمارس العنؼ عمى أساس نكع الجنس عمى نطاؽ العالـ،

كال يختمؼ مف مجتمع آلخر إال مف

حيث نطاقو ،في العادة يرتكب األزكاج كاآلباء ،أك غيرىـ مف األبناء الذككر قد انر كبي انر مف ىذا
العنؼ بحؽ النساء ،كعميو يمكف أف يككف البيت مف أخطر األماكف بالنسبة لمم أرة.
تشير اإلحصاءات الكطنية ككذلؾ اإلحصاء التي قدمتيا األبحاث المحمية مثؿ دراسة مركز بيساف
لمبحكث كاإلنماء عاـ ( )1995كدراسة مركز شؤكف المرأة في غزة عاـ ( ،)2001منيا أيضا المسح
الذم أجراه اإلحصاء المركزم عاـ(  ،)2005كالتي تعتبر مؤشرات لكجكد مشكمة العنؼ المبني عمى
أساس النكع االجتماعي في المجتمع الفمسطيني ،كلكنيا ال تعكس بالضركرة حجـ المشكمة ،خاصة
كأف المجتمع الفمسطيني كالثقافة السائدة فيو ال زالت تنظر لمسألة العنؼ عمى أنيا
كخاصة" كبالتالي فاف اإلحصاءات المتكفرة ال تعكس بالضركرة حجـ

قضية "عائمية

المشكمة  ،كمع ذلؾ فيي

مؤشر عمى كجكد المشكمة كتفشييا في المجتمع.

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد أرقاـ كطنية حكؿ حكادث القتؿ عمى خمفية الشرؼ فاف سجبلت مركز
المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي أشارت إلى تعرض ( ) 31امرأة لمقتؿ خبلؿ العاـ ( ) 2003فيما
يعرؼ بالحفاظ عمى " شرؼ الرجؿ" أك "شرؼ العائمة".
 في دراسة حكؿ حجـ العنؼ العائمي لمركز بيساف لمبحك ث كاإلنماء كالتي تمت في عاـ ( 1995)أقرت (  )%35مف المبحكثات أنيف تعرضف لمعنؼ النفسي كالكبلمي

المتكرر ،ك ( ) %21أقرت

أنيف تعرضف لمعنؼ الجسدم كحكالي( ) %9تعرضف لمعنؼ الجسدم الحاد فيما أقرت ( ) %7مف
الفتيات المبحكثات أنيف تعرضف لمضايقات جنسية مف قبؿ أحد أخكتيف ككقع االغتصاب مف قبؿ
األب عمى ما نسبتو( ) %4مف المبحكثات.
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 -بينت نتائج مسحيف

كطنييف أجراىما مركز بيساف في األعكاـ

)ك( ) %23مف النساء قاـ

( ) 1998ك( ) 1999أف ( %21

أزكاجيف بممارسة الجنس معيف دكف رضاىف خبلؿ السنة السابقة

لممسح.
 -مف جية أخرل بينت نتائج

دراسة حكؿ العنؼ تمت في غزة مف قبؿ مركز شؤكف المرأة

عاـ( ،)2001أف الزكج ىك المسؤكؿ األكؿ عف حكالي( ) %97مف حاالت العنؼ.
 بينت دراسة مركز شؤكف المرأة في غزة لعاـ (  ،)2001أف( ) %10.5مف النساء المعنفات يتمقيففعؿ العنؼ مف كالدم الزكج.
 تشير الدراسات السابقة إلى أف ىناؾ عبلقة بيف صمة القرابة كدرجتيا بيف الزكجيف كبيف تعددالمعنفيف ،حيث بمغت نسبة المعنفات المتزكجات مف أقارب مف الدرجة األكلى كيتمقيف العنؼ مف
أفراد األسرة المختمفيف ( ) 16.5%مقارنة ب (  )12.9مف النساء المتزكجات مف نفس الحمكلة
ك( ) %10.3مف النساء المتزكجات مف حمكلة أخرل كذلؾ حسب نتائج دراسة مركز شؤكف المرأة
في غزة في العاـ( .)2001
 العنؼ بأشكالو المختمفة أكثر حدكثان بيف األزكاج الشابة منو بيف األكثر تقدمان في العمر ،حيث بمغمعدؿ العمر عند الزكاج لدل األزكاج المعنفيف (  )22سنة كالزكجات المعنفات ( ) 18سنة ،مما
يشير بكضكح إلى أف الزكاج المبكر ىك أحد أىـ عكامؿ الخطر التي تنبئ بالعنؼ األسرم حسب
نتائج دراسة مركز شؤكف المرأة في غزة في العاـ).( 2001
كحسب ما أشارت إليو دراسة مركز شؤكف المرأة بغزة عاـ ( )2001إف البطالة كالكفاة كالسجف ألحد
أفراد األسرة شكمت جميعيا أرضية خصبة لتكليد العنؼ ضد النساء داخؿ األسرة.
 أشارت دراسة أجراىا مركز شؤكف المرأة عاـ (  )1995إلى أف العنؼ النفسي ىك أكثر أشكاؿالعنؼ شيكعان بيف النساء في قطاع غزة (  )%51.5يميو العنؼ الجسدم ( ) 46 %مف نسبة النساء
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تعرضف لمعنؼ .كأشارت الدراسة أيضا إلى أنو تتعرض النساء في مخيمات قطاع غزة إلى
المكاتي
َن
أعمى نسبة مف العنؼ الجسدم كالنفسي كالجنسي كاالقتصادم.
 أظيرت نتائج المسح الذم أجراه جياز اإلحصاء المركزم عف العنؼ األسرم(  )2005إف ما نسبتو(  )%23.3مف النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج أكدف أنيف تعرضف ألحد أشكاؿ العنؼ الجسدم،
م حيف قالت ما نسبتو ( ) %61.7مف النساء أنيف تعرضف ألحد أشكاؿ العنؼ النفسي لمرة كاحدة
ؼ
عمى األقؿ خبلؿ العاـ( ) 2005في األراضي الفمسطينية ،كاف ما نسبتو
(  )%10.5مف النساء تعرضف ألحد أشكاؿ العنؼ الجنسي ،كاف ما نسبتو ( )%49.7 - %68.8
مف النساء في الضفة تعرضف ألحد أشكاؿ العنؼ النفسي عمى األقؿ مرة كاحدة أعمى منيا في
قطاع غزة.
أكضحت "الخياط "مديرة جمعية الدفاع عف األسرة أف إجمالي الحاالت التي عالجتيا الجمعية كالتيتعاني مف العنؼ األسرم بمغ( ) 223حالة في عاـ(  ،)1999كقد ارتفع ىذا العدد ليصؿ إلى (641
)عاـ(  ،)2003كيشير ىذا االرتفاع حسب قكؿ الخياط إلى ازدياد كاضح كمممكس في كتيرة العنؼ
داخؿ األسرة الفمسطينية(بني عكدة. )2004 ،

تكضح األرقاـ كاإلحصائيات سابقة الذكر مشكمة الدراسة الحالية كذلؾ بسبب انتشار ىذه اآلفة
ككبر حجـ ىذه الظاىرة ،كنتيجة كـ األعداد التي تتردد عمى المؤسسات التي تعمؿ في مجاؿ
مساعدة النساء ضحايا العنؼ األسرم ارتأت الباحثة ضركرة العمؿ مع النساء المعنفات بشكؿ
جماعي كمقياس أسمكب اإلرشاد الجماعي ككسيمة لمحاكلة مساعدة النساء المعنفات.
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إف مكضكع ىذه الدراسة ىك أثر برنامج إرشاد جماعي في تخفيؼ األعراض النفسية لدل النساء
المعنفات مراجعات المراكز اإلرشادية في محافظة الخميؿ ،كستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى
السؤاؿ التالي :ىؿ ىناؾ اثر كاضح لتطبيؽ برنامج إرشاد جماعي عمى النساء المعنفات في
محافظة الخميؿ مف حيث مساىمة البرنامج في خفض األعراض النسائية لدل النساء المعنفات؟.

 3.1مبررات البحث

تكمف مبررات كأىمية الدراسة في بحثيا في مكضكع العنؼ ضد المرأة ،كما يترؾق ذلؾ مف الكثير
مف اآلثار النفسية كاالجتماعية كالجسدية ،سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل األسرة أـ المرأة ،أكعمى
مستكل األبناء أك عمى المجتمع ككؿ ،كمف ىنا جاء اىتماـ الباحثة بمكضكع العنؼ المكجو ضد
النساء في إطار األسرة ،مف كجية نظر تقديـ المساعدة المينية المتخصصة لمنساء ضحايا العنؼ
األسرم كذلؾ بخبلؼ معظـ الدراسات التي أجريت عمى النساء المعنفات التي اىتمت في معظميا
بإحصاءات ضحايا العنؼ.
كتكمف مبررات ىذا البحث فيما يأتي:
 -1في أنيا تبحث في مكضكع تقديـ خدمة نفسية لمنساء المعنفات ،لمعرفة مدل إسياـ تقديـ الخدمات
النفسية في تحسيف الكضع النفسي لمنساء ،كالتخفيؼ مف األعراض التي تعاني منيا نتيجة العنؼ.
 -2ستقدـ ىذه الدراسة برنامجا عبلجيا لمنساء المعنفات يستطيع األخصائيكف استخدامو في مجاؿ
اإلرشاد النفسي.
 -3أنيا تفحص تأثير العنؼ عمى النساء.
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 -4إف األضرار الناتجة عف العنؼ عمى مستكل الفرد كالمجتمع تككف ىدامة ،لذا مف الضركرم
الكقكؼ عمى ىذه الظاىرة كدراستيا كالعمؿ عمى الحد مف نتائجيا اليدامة.

 4.1أىداف البحث

تسعى ىذه الدراسة الى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
 -1معرفة مدل فعالية برنامج في االرشاد الجماعي لمجمكعة مف النساء ضحايا العنؼ األسرم عف
طريؽ تطبيؽ برنامج عبلج جماعي لخفض األعراض النفسية لدل النساء.
 -2فحص درجة التغيير في األعراض النفسية التي تظير عمى النساء البلتي يتعرضف لمعنؼ
العائمي.

 5.1الفرضية االساسية

حددت فرضية الدراسة بالفرضية التالية:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05 ≤ αبيف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة كبيف المقياس القبمي كالمقياس البعدم في مستكيات األعراض النفسية
(االكتئاب ،كالقمؽ ،كالفكبيا ،كالكسكاس القير كاألمراض الشبو جسمية ،العدكاف  ،كالحساسية
التفاعمية ،كالبعد اإلضافي حسب مقياس التسعيف) ،عند تطبيؽ برنامج إرشاد جماعي لدل النساء
المعنفات مراجعات المراكز اإلرشادية في محافظة الخميؿ.
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 6.1المحددات

لمدراسة الحدكد كالحددات التالية:
 حدكد بشرية :النساء المعنفات "النساء المتزكجات" في محافظة الخميؿ. حدكد مكانية :محافظة الخميؿ. حدكد زمنية.)2008 (: حدكد مكضكعية :اثر البرنامج العبلجي في تخفيؼ األعراض النفسية لدل النساء المعنفات فيمحافظة الخميؿ.
 تتحدد الدراسة بنتائجيا كأدكاتيا المستخدمة كمكضكعيا.تتمخص محددات الدراسة بالصعكبات التي كاجيت الباحثة خبلؿ العمؿ في ىذه الرسالة منيا:
العينة المراد دراستيا
 صعكبة الكصكؿ إلى ّ -صعكبة التزاـ النساء بالحضكر لممجمكعة بسبب الظركؼ الصعبة التي يعانيف منيا

 7.1التعريفات
مصطمحات الدراسة:

فيما يمي تعريؼ ألىـ التعريفات كالمصطمحات في ىذه الدراسة:
 1العنف:
يمكف تعريؼ العنؼ بشكؿ عاـ  :سمكؾ أك فعؿ يتسـ بالعدكانية يصدر عف طرؼ قد يككف فردا
أك جماعة أك طبقة اجتماعية أك دكلة ،بيدؼ استغبلؿ طرؼ آخر كاخضاعو في إطار عبلقة قكة
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غير متكافئة اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا ،مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أك معنكية أك
نفسية لفرد أك لجماعة أك لطبقة اجتماعية أك لدكلة أخرل (عبد الكىاب.)1994 ،

 -2مفيوم العنف الموجو ضد المرأة:
ىناؾ اختبلفات بيف الباحثيف كالعمماء أدل إلى تعدد تعريؼ العنؼ ،كيأتي ىذا التعدد نتيجة الف
أشكاؿ العنؼ تدخؿ في مجاالت كثيرة فينالؾ العنؼ االجتماعي،ك االقتصادم،ك السياسي،
الصحي … الخ كبالتالي فيناؾ عدد كبير مف التعريفات لمعنؼ ضد المرأة كالتي تيدؼ إلى
تكضيح ىذه الظاىرة بما يخدـ مصمحة المجاؿ .
أم عنؼ ُيمارس عمى أساس
كتعرؼ األمـ المتحدة العنؼ الممارس ضد المرأة ّ
بأنو ّ :
ّ

الجنس

تعرضيا
يؤدم ،أك مف المحتمؿ أف يؤدم إلى إلحاؽ ضرر جنسي أك نفسي بالمرأة ،أك ّ

لممعاناة

بسببو ،بما في ذلؾ األخطار التي تنجـ عف تمؾ األعماؿ أك أشكاؿ القسر أك الحرماف مف الحرية
بشكؿ تعسفي في حياة المرأة عمكمان أك حياتيا الشخصية عمى حد

سكاء(منظمة الصحة

العالمية.)2009،
وحسب ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية ( " )2009فاف ىناؾ الكثير مف أشكاؿ العنؼ
الممارس ضد المرأة ،بما في ذلؾ اإليذاء الجنسي أك الجسدم أك االنفعالي مف قبؿ الزكج؛ كاإليذاء
التحرش الجنسي أك اإليذاء الجنسي
الجنسي الممارس مف قبؿ أفراد األسرة  ،أك أشخاص آخريف؛ ك ّ
الممارس مف قبؿ أناس مف ذكم

النفكذ (مثؿ المدرسيف أك عناصر الشرطة أك أرباب العمؿ)؛

كاالتجار بالنساء ألغراض العمؿ القصرم أك تجارة الجنس؛ كالممارسات التقميدية مف الزكج أك
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زكاج األطفاؿ؛ كالعنؼ المرتبط بالمير؛ كجرائـ الشرؼ التي تُقتؿ النساء فييا بذريعة الحفاظ عمى
شرؼ األسرة ( تقرير منظـ ة الصحة العالمية.)2009 ،

 -3التعريف العالمي لمعنف:
يعرؼ العنؼ ضد المرأة في اإلعبلف العالمي لمناىضة كافة أشكاؿ العنؼ ضد المرأة عمى انو
يعني:
"أم اعتداء ضد المرأة مبني عمى أساس الجنس كالذم يتسبب أك قد يتسبب في إحداث إيذاء أك ألـ
جسدم ،اكجنسي أك نفسي لممرأة ،كيشمؿ أيضا التيديد بيذا االعتداء أك الضغط أك الحرماف
التعسفي لمحريات سكاء حدث في إطار الحياة العامة أك الخاصة " (تقرير منظـ

ة العفك

الدكلية.)2007،
كنجد في التعريؼ العالمي لمعنؼ تكضيحا شامبل لما ىك العنؼ المكجو ضد المرأة ،بحيث يتضمف
التعريؼ األفعاؿ التي مف شأنيا إلحاؽ األذل بالمرأة حتى لك لـ تؤد فعبل إلى ىذا الضرر

 -4التعريف النفسي واالجتماعي لمعنف:

حيث عرؼ  Maslwالعنؼ عمى أنو سمكؾ يمجأ لو اإلنساف لتحقيؽ حاجاتو األساسية نتيجة
اإلخفاؽ كالفشؿ في إشباع الحاجات الفسيكلكجية.
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كقد عرفو "جكاف بكنديرنت" بأنو التطبيؽ العممي لمقكة بطريقة تضر شخصا أك جماعة معينة

كيشمؿ الضرر ىنا الجانب النفسي كالجسدم الفيزيقي(الخكلي ،2007 ،ص .)71
 -5التعريف القانوني لمعنف:
عرؼ مراد (  )2000العنؼ بأنو استخداـ الضغط كالقكة استخداما غير مشركع أك غير مطابؽ
لمقانكف كىذا مف شانو التأثير عمى إرادة الفرد.
كقد عرفت قناكم(  )2002العنؼ قانكنيا عمى انو ممارسة اإلنساف لمقكة الطبيعية لمتغمب عمى
مقاكمة الغير.

 -6العنف ضد النساء:

ال يكجد تعريؼ مقبكؿ بشكؿ عاـ لمعنؼ ضد النساء ،كقد عرؼ المجمس األكركبي عاـ ( )1986ـ
العنؼ ضد النساء ،أنو عمؿ أك إىماؿ يضر بحياة المرأة ،كيؤذم التكامؿ الجسدم كالنفسي أك
الجنسي أك حرية أم شخص(المنسي،2001 ،ص )205

أما الممتقى الباسيفيكي األسيوي حول المرأة والقانون والتنمية فقد عرف العنف ضد المرأة بأنو :
أم عمؿ يستخدـ القكة أك اإلكراه أك اإلجبار؛ بقصد تخميد كتعزيز السمطة في عبلقات النكع
االجتماعي.
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كما إف العنؼ ضد المرأة يعتبر ظاىرة شائعة في جميع المجتمعات اإلنسانية ،كبالتالي فيي مشكمة
عالمية كليست قص ار عمى جنس بشرم دكف غيره ،أك طبقة معينة دكف غيرىا سكاء كانت اجتماعية
أـ اقتصادية،كتحدث في كثير مف األسر في مختمؼ الشعكب كالمستكيات االقتصادية
كالتعميمية،كلمعنؼ ضد المرأة أشكاؿ عديدة تتراكح في حدتيا كأشكاليا بيف القتؿ كالتيديد بو،
كالضرب المتكرر ،كالعنؼ المفظي كالجنسي كغيرىا مف أشكاؿ التحقير(.)Attorney.1989

كىناؾ تعريؼ لمعكاكدة (  )2002بخصكص مفيكـ العنؼ ضد الزكجة عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ
العنؼ ضد المرأة يكجو بشكؿ مباشر أك غير مباشر لممرأة الزكجة بيدؼ حرمانيا مف ممارسة
حقكقيا االجتماعية كالقانكنية كاالقتصادية ،كاخضاعيا لمقكة كالسيطرة إللحاؽ األذل بيا ،باستعماؿ
التخكيؼ كالتيديد كاإليذاء كالحرماف.

 -7العنف األسري

ىك العنؼ بيف أعضاء األسرة كىك ممارسة عامة لمعديد مف األسر بصرؼ النظر عف الثقافة أك
الديف أك الثركة أك مكاف اإلقامة أك مستكل التعميـ أك الطبقة االجتماعية ،كممكف أف يتضمف العنؼ
األسرم اإليذاء الجسدم كالجنسي كالعاطفي كالنفسي ،كاإليذاء االقتصادم ككذلؾ التيديد بالعنؼ
كتخريب الممتمكات (المنسي،2001 ،ص .)205

كيعرؼ العنؼ األسرم  :أنو أحد أنماط السمكؾ العدكاني الذم ينتج مف كجكد عبلقات غير متكافئة
في إطار نظاـ تقسيـ العمؿ بيف المرأة كالرجؿ داخؿ األسرة ،كما يترتب عميو مف تحديد أدكار
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كمكانة كؿ فرد مف أفراد األسرة داخؿ إطار األسرة ،كفقا لما يمميو النظاـ االقتصادم كاالجتماعي
السائد في األسرة  ،كيمكف تعريؼ العنؼ ضد المرأة بأنو:السمكؾ أك الفعؿ المكجو ضد المرأة
بالتحديد سكاء كانت زكجة أك أختا أك أما أك ابنو ،كيتسـ بدرجات متفاكتة مف التمييز كاالضطيا د
كالقير كالعدكانية الناجـ عف عبلقات القكة غير المتكافئة بيف الرجؿ كالمرأة في المجتمع كاألسرة
عمى حد سكاء،كذلؾ نتيجة لسيطرة النظاـ األبكم الذككرم بالياتو االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية(.)Copal.2000

 -8العنف النفسي والمفظي
يتحدد معنى العنؼ النفسي كالمفظي الممارس بحؽ المرأة ب اإلىانات كاإلىماؿ كاالحتقار كالشتـ
كالكبلـ البذ مء ،كالتحقير كالحرماف مف الحرية كاالعتداء عمى حقيا في اختيار الشريؾ  ،كالتدخؿ
بشؤكنيا الخاصة مثؿ الدخكؿ أك الخركج في أكقات معينة  ،كارتداء مبلبس معينة  ،كالتدخؿ
بأصدقائيا  ،كمراقبة تصرفاتيا كميا كاجبارىا مثبلن عمى إنجاب عدد أكبر مف األكالد  ،كاجبارىا
عمى تقديـ الخدمات لكافة أفراد العائمة كضيكفيـ كميا أفعاؿ تؤدم ألف تكره المرأة حياتيا كنفسيا
كأنكثتيا مما يؤثر عمى معنكياتيا كثقتيا بنفسيا .كتحت العنؼ المعنكم يندرج ما يسمى بالعنؼ
بؿ يقتصر

الرمزم  :الذم ال يتسـ بالقياـ بأم فعؿ تنفيذم

كاستخداـ كسائؿ يراد بيا طمس شخصية الضحية أك إضعاؼ
يحدث تأثي ار سمبيا عمى استمرارىا في الحياة اليانئة
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قدرتيا الجسدية أك العقمية ؛ مما

كقياميا بنشاطاتيا الطبيعية(دليؿ تدريبي

لمتعامؿ مع النساء ضحايا العنؼ األسرم،2005 ،ص .)30
-9العنف الجسدي والعنف الجنسي

عمى

االستيتار كاالزدراء

ابتداء مف الركؿ  ،كالصؼع
يمكننا أف نعرؼ العنؼ الجسدم كالجنسي :بأنو اإليذاء البدني كالجنسي
ن
ك شد الشعر كالضرب  ،كالتحرش الجنسي كسفاح القربى كىتؾ العرض

كالخطؼ كالفحشاء

كالدعارة مرك انر بالممارسات الجنسية الشاذة كاالغتصاب ،كيضاؼ إليو االغتصاب أيضا في إطار
انتياء بالقتؿ (دليؿ تدريبي
الزكجية كقتؿ عمى خمفية الشرؼ  ،كاحداث العاىات الدائمة كالحرؽ ك ن
لمتعامؿ مع النساء ضحايا العنؼ األسرم،2005 ،ص )30

وترى الباحثة العنف ضد المرأة بأنو :أم عمؿ عنيؼ مبني عمى النكع االجتماعي(الجندر)  ،كينتج
عنو إيذاء جسدم أك نفسي أك عقمي أك أية معاناة لمنساء بما فييا التيديدات لحدكث مثؿ ىذه
األعماؿ ،أك الحرماف مف الحرية بصرؼ النظر إف كانت تحدث في الحياة العامة أك الخاصة.

 -10اإلرشاد النفسي الجمعيGroup counseling :

عرف اإلرشاد النفسي الجمعي بأنو :عبلقة شخصية مينية يقكدىا مرشد متخصص،

كتقكـ

عمى عممية ديناميكية تيدؼ الى تحقيؽ اىداؼ ارشادية محددة مف خبلؿ التفاعؿ بيف اعضاء
المجمكعة كالتي تكاجو صعكبات كمشكبلت مختمفة(ممحـ.)2007 ،

وقد عرفتو الباحثة بأنو :عبلقة مينية بيف المرشد كمجمكعة مف المسترشديف اليقؿ عددىـ عف
ستة كال يزيد عف ( ،)12كتشترؾ ىذه المجمكعة مع بعضيا بمكضكع كاحد يناقش خبلؿ المجمكعة،
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كالغرض مف ىذه المجمكعة يككف إما التعميـ كالتبصير بالمشاكؿ التي تكاجو أفراد المجمكعة كطرؽ
حميا.

 -11القمق()Anxiety

يعرؼ القمؽ باالنشداد كاالنشغاؿ الحاد بدكف كجكد سبب فعمي ،أك كاقعي ليذا القمؽ.
ويعرفو أحمد عكاشة بأنو :

"شعكر عاـ غامض غير سار بالتكقع كالخكؼ كالتحفز كالتكتر

مصحكب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي البلإرادم تأتي في
نكبات تتكرر في نفس الفرد كذلؾ مثؿ الشعكر بالفراغ في فـ المعده،أك الحبسو في الصدر أك
ضيؽ في التنفس أك الشعكر بالفراغ بنبضات القمب أك الصداع أك كثرة الحركة"(عكاشة
،2003 ،ص .)132

وقد عرفت الباحثة القمق بأنو :حالو مف الخكؼ كالتكتر تصيب الفرد بدكف سبب فعمي أك كاقعي
لمقمؽ مما يدفع الفرد الى ردة فعؿ نفسية كعصبية تصاحبو أعراض جسمية مثؿ زيادة التعرؽ
كالتنفس كغيرىا .

 -12الوسواس القيري ()Obsessive Compulsive Disorder
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ىي أفكار كسكاسيو أك أفعاؿ قيرية متكررة.كاألفكار الكسكاسية ىي أفكار أك صكر ،أك اندفاعات
تط أر عمى ذىف الفرد المرة تمك المرة بشكؿ متكرر نمطي ،كىي دائما تقريبا مثيرة لبلنزعا

ج رغـ

محاكلة الفرد مقاكمتيا (،1999 ،I.C.D10ص )152
كأىـ مايميز ىذا االضطراب ىك تكرار الكساكس ،أك األفكار المزعجة المتسمطة عمى ذىف
المريض ،كتككف شديدة لدرجة أنيا تسبب لو اإلزعاج كالقمؽ ،إما باستيبلؾ الكقت ،أك تتداخؿ مع
نشاط الشخص المعتاد ،أك أدائو لكظيفتو المينية أك أنشطتو االجتماعية المعتادة أك عبلقاتو مع
اآلخريف ،كاليستطيع الشخص التخمص منيا(الحجاكم.)2004 ،

 -13األمراض الشبو جسمية()Somatization Disorder

كما كردت في مقياس التسعيف لبلضطرابات الجسدية أك األعراض الجسدية :كىك تعريؼ إجرائي
حيث ىك مرض تظير فيو األعراض اآلتية :أكجاع في الرأس اكصداع كالشعكر باإلعياء أك
اإلغماء أك الدكخة كاإلحساس باآلـ في القمب كالصدر كاإلحساس باألـ في أسفؿ الظير كالغثياف
كاضطراب المعدة  ،كاآلـ في العضبلت ،كصعكبة في التنفس ،كاإلحساس بنكبات مف السخكنة
كالبركدة في الجسـ ،كالشعكر بالخدر كالنمنمة في أجزاء مف الجسـ ،كاحساس الشخص باف شيئا
يقؼ في "زكره" كال يستطيع البمع ،كالشعكر بضعؼ في أجزاء الجسـ ،كبثقؿ في األذرع
كاألرجؿ(.)DEROGATIS,1983

 -14مفيوم الذات Self concept
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عرفو ركجرز بأنو فكرة الفرد عف نفسو  ،كتتألؼ الذات عند ركجرز مف إدراؾ الفرد لخصائصو
كقدراتو كعبلقة الذات مع البيئة كاآلخريف ،كنكع القيمة التي تدرؾ عمى أنيا مرتبطة بالخبرات
كاألىداؼ كالمثؿ(الزيكد.1998 .ص .) 181
كقد عرؼ مفيكـ الذات في مكسكعة عمـ النفس  :بأنو صكرة الفرد عف نفسو كىي الصكرة التي
يككنيا الفرد عف نفسو في ضكء أىدافو كامكانياتو كاتجاىاتو نحك ىذه الصكرة ،كمدل استثماره ليا
في عبلقتو بنفسو كبالكاقع(طو.)2005 .

 -15االكتئاب ()Depression

كرد تعريؼ االكتئاب في دليؿ التصنيؼ التشخيصي كاإلحصائي لبلضطرابات النفسية كالعقمية في
طبعتو الرابعة (  )DSM-IVعاـ (  )1994الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب النفسي
)(APAأف االكتئاب  :عبارة عف مركب مف األعراض المتزامنة التي يميزىا كجكد مزاج يتسـ
بالقمؽ كعدـ االرتياح  ،يسيطر عميو الكآبة كالحزف كفقداف األمؿ  ،كعدـ الرضا كانقباض الصدر
كسرعة الغضب ،أك االنفعاؿ أك إضافة إلى الكجداف السمبي مع كجكد تقمب دائـ كثابت نسبيا
لممزاج.كما عرفو" بيؾ" بأنو خبره كجدانية ذاتية تتبدل في أعراض الحزف كالتشاؤـ كالشعكر بالفشؿ
كعدـ الرضا  ،كالشعكر بالذنب ككراىية الذات ،كايذاء الذات كاالنسحاب االجتماعي ،كالتردد كتغير
صكرة الذات كصعكبة النكـ كالتعب كفقداف الشيية(عبد المكجكد.)2002 .
 -16الحساسية التفاعمية ( )Interpersonal Sensitivity
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ىي التقيد بالضكابط كاألخبلؽ لدرجة تعيؽ الفرد ،كيفقد الناحية العممية في التعامؿ مع
اآلخريف،يحمر خجبل ألم سؤاؿ أك طمب،فيجد صعكبة كبيرة في عممية التكافؽ االجتماعي .تتركز
األعراض مف مشاعر القصكر كاإلحساس بالنقص خاصة في حالة مقارنة اآلخريف،كيتميز
األشخاص ذكم المستكل العالي مف الحساسية ببخس الذات(التقميؿ مف
األىمية)كاالنزعاج،كعبلمات الضيؽ في أثناء التفاعبلت مع اآلخريف(البحيرم.)1984 ،

 -17الفوبيا()Phobia

اعتمدت الباحثة التعريؼ الذم جاء في المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدكلي لؤلمراض عف تعريؼ
قمؽ الخكؼ "الفكبيا"عمى انو مجمكعة مف االضطرابات يستثار فييا القمؽ بكساطة مكاقؼ ،أك أشياء
معينة كمؤكدة جيدا"خارجة عف نطاؽ الشخص"  ،كىي التحمؿ في حد ذاتيا خطرا ،كيترتب عمى
ذلؾ تجنب ىذه المكاقؼ كاألشياء ،أك مكابدتيا مع التخكيؼ منيا ،مما اليمكف تمييزه شخصيا
كفسيكلكجيا كسمككيا عف أنماط القمؽ األخرل ،كقد يتبايف في شدتو بيف عدـ ارتياح خفيؼ كبيف
فزع.
كقد يتركز قمؽ الشخص عمى أعراض فردية مثؿ  :الخفقاف أك الشعكر باإلغماء  ،ككثي ار
ماتصاحبو مخاكؼ ثانكية مف المكت  ،أك فقداف السيطرة  ،أك الجنكف ،كال يخؼ ؼ مف القمؽ أف
يعرؼ المريض أف الناس اآلخريف يركف خط ار أك تيديدا مف المكقؼ المرىكب  ،بؿ إف مجرد
التفكير في احتماؿ الدخكؿ في المكقؼ الرىابي يكلد في العادة قمقا تكجسيا(.)ICD 10.P146
-18العدوان Aggression
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عرؼ الرفاعي العدكاف بأنو "كؿ سمكؾ نشط فعاؿ تيدؼ العضكية مف كرائو إلى سد حاجاتيا
األساسية أك غرائزىا  .كبيذا يشمؿ العدكاف كؿ الفعاليات اإلنسانية المتجية نحك الخارج ،كالمؤكدة
لمذات كالساعية كراء سد حاجات الذات األساسية ،سكاء كانت ىذه الحاجات مف بيف حاجات
الجنس كالبناء كالتممؾ أك كانت غيرىا"(الرفاعي،1981 ،ص .)231

وقد عرفتو الباحثة بأنو  :سمكؾ ينطكم عمى شي مف القصد كالنية ياتي بو الفرد في مكاقؼ
االحباط الت يعاؽ بيا اشباع رغباتو كغرائزه ،كىذا يجعؿ سمككمو يتسـ بالعدكاف ضد االخريف كمكـ
االخريف كالسخرية منيـ،كيككف الفرد كاعي لمثؿ ىذه التصرفات(ابكحكيج.)2006 .

 -19البعد اإلضافي حسب مقياس التسعين :

ىي مجمكعة األعراض اإلكمينيكية التي أدرجت في مقياس التسعيف كىي تساعد في التشخيص كال
نستطيع إدراجيا تحت أعراض األمراض المذككرة في المقياس ،كىذه األعراض ىي:ضعؼ الشيية
لمطعاـ ،كاإلفراط في تناكؿ الطعاـ ،كصعكبة االستغراؽ في النكـ في الساعات المبكرة مف الصباح
كبدكف سبب لبلستيقاظ مف النكـ"أرؽ" ،نكـ مضطرب أك غير مريح ،كالتفكير في المكت كالشعكر
بالذنب (.)Derogatis,1983

 -20اإلرشاد العقالني السموكي:
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يعرؼ اإلرشاد العقبلني اإلنفعالي السمككي بأنو  :أحد األساليب اإلرشادية الذم قدمو

Albert

 Ellisعاـ (  )1955كييدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي إلى تحديد األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية
كالبلمنطقية في سمكؾ العميؿ ،كتعديميا إلى أفكار عقبلنية كمعتقدات منطقية سميمة،كتبني العميؿ
فمسفة جديدة في الحياة(إبراىيـ.)1992 ،
كيشير حسيف عمى أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي ىك أسمكب أك نظرية مف نظريات
اإلرشاد النفسي تستخدـ فنيات معرفية كانفعالية لمساعدة المسترشديف في التغمب عمى مالدييـ مف
أفكار كمعتقدات خاطئة كغير عقبلنية  ،التي يصاحبيا اضطراب في سمكؾ كشخصية الفرد
كاستبداليا بأفكار كمعتقدات أكثر عقبلنية كمنطقية تساعد في التكافؽ مع الكاقع
كالمجتمع(حسيف.)2004 ،
كيعرفو عبد القادر بأنو  :أحد أساليب العبلج المعرفي الحديث،كضعو  Albert Ellisكيفترض أف
أنماط التفكير الخاطئة كاألفكار البلعقبلنية تسبب السمكؾ المضطرب كييدؼ إلى تعديؿ المعتقدات
غير العقبلنية كغير الكاقعية كالخاذؿة لمذات ،كتعميـ العميؿ أساليب تفكير أخرل أكثر كاقعية كأكثر
عقبلنية كتتميز بااليجابية عف طريؽ الحكار الفمسفي كالطرؽ االقناعية (عبد القادر.)1997 ،
كيرل (  )Ellisأف العبلج العقبلني االنفعالي السمككي ىك عبلج مباشر مكجو يستخدـ فنيات
معرفية كانفعالية كسمككية ،لمساعدة المريض لتصحيح معتقداتو غير العقبلنية التي يصاحبيا خمؿ
انفعالي كسمككي إلى معتقدات عقبلنية يصاحبيا ضبط سمككي).(Ellis, 1977

 1.8وصف مكان البحث
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تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مجمكعة نساء في قاعة مركز الراة لبلرشاد القانكني
كاالجتماعي في مدينة الخميؿ ،حيث كانت القاعة مجيزة ك معدة الستقباؿ المجمكعة
مف حيث الكراسي كالمساحة الكافية لعمؿ االنشطة.
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الفصل الثاني
استعراض األدبيات

 1.2المقدمة.

 2.2مراجعة النظريات المتعمقة بالبحث.

 3.2مراجعة البحوث والدراسات ذات العالقة بالبحث.

 4.2الخالصة.
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الفصؿ الثاني
أدبيات الدراسة

 1.2مقدمة:

يعاني المجتمع الفمسطيني كغيره مف المجتمعات مف مشكمة العنؼ المكجو ضد المرأة عمى أساس
جنسيف.كيمارس العنؼ بكافة أشكالو كدرجاتو.فمف خبلؿ بعض الدراسات مثؿ دراسة أبك
نجيمة(  )2006كدراسة زبدة(  )2005كدراسة مركز شؤكف المرأة (  )2001كالتي أجريت حكؿ العنؼ
في المجتمع الفمسطيني كالحاالت الكاردة لممنظمات األىمية كالنسكية كالتي تكفر الخدمات القانكنية
كاالجتماعية لمنساء ضحايا العنؼ تبيف أف نسبة ال بأس بيا مف النساء في مجتمعنا يتعرضف
ألشكاؿ مف العنؼ تتراكح بيف الضرب كاإلىانة ،إلى التحرشات كاالعتداءات الجنسية،كالتيديد
بالقتؿ ،كغيرىا مف أشكاؿ العنؼ المباشر أكغير المباشر كالمسمط عمى النساء في كافة مراحؿ
عمرىف سكاء داخؿ األسرة أك خارجيا(سنيكرة.)2003،
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كيعد العنؼ ظاىرة اجتماعية عالمية تخترؽ كؿ المجتمعات كالطبقات االجتماعية حيث تبيف دراسة
ميدانية معاصرة قاـ بيا الباحث األمريكي"

 )2002 (" Levinsonحكؿ ( ) 90مجمكعة ثقافية

تمثؿ (  )60منطقة جغرافية كثقافية عبر العالـ  ،أف العنؼ يكجد داخؿ كؿ تمؾ المجتمعات ،كأنو
يأخذ داخؿ األسرة أشكاال فعمية كمممكسة كيستيدؼ بشكؿ أساسي النساء ،كما بينت الدراسة اف
مرتكبي العنؼ ىـ في الغالب رجاؿ)صندكقو.)2005،

كتتجاكز عكاقب العنؼ ضد المرأة حدكد الضرر البدني المباشر الذم يمحؽ بيا ،فالضرر النفسي
كخطر التعرض لممزيد مف العنؼ يضعفاف احتراـ المرأة لنفسيا كيحداف مف قدرتيا عمى الدفاع عف
نفسيا ،أك القياـ بإجراء ضد المعتدم ،كعندما يقع العنؼ دكف اف يقر المجتمع بحدكثو تككف لو
عكاقب نفسية أخرل كيقؿ احتماؿ اف تطمب المرأة المساعدة.

كيعد ضرب الزكجات أكثر أشكاؿ العنؼ شيكعا كىك أحد أشكاؿ العنؼ المبني عمى أساس
الجنس ،ككذؿؾ ىك أحد أشكاؿ العنؼ المنزلي الذم يشمؿ العنؼ بيف األبناء كاآلباء كبيف األخكة
كبيف باقي أفراد العائمة(صندكقو.) 2005،

كتشير اإلحصائيات إلى أف ظاىرة العنؼ منتشرة حتى في أكثر الدكؿ تقدما ففي الكاليات المتحدة
األمريكية تتعرض امرأة لمعنؼ مف قبؿ الرجؿ في كؿ (

 )15ثانية،كتشكؿ زيارة النساء ألقساـ

الطكارئ في المستشفيات بنسبة ( ) %35 -22نتيجة لمعنؼ األسرم  ،ككما تشير نتائج الدراسة إلى
أف ما نسبتو ( ) %23مف النساء الحكامؿ يتعرضف لمعنؼ كال يجدف الرعاية الصحية المناسبة مف
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األسرة ،في حيف تشير نتائج الدراسة إلى أف أكثر أشكاؿ العنؼ المكجو ضد المرأة ىك العنؼ
الجسدم (الضرب) كفي كثير مف الحاالت يككف متداخبل مع أشكاؿ أخرل مف
العنؼ(.)Townsend.1999

 2.2مراجعة النظريات المتعمقة بالبحث

كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ مراجعات أدبية لمنظريات التي فسرت أسباب العنؼ ضد الزكجات،
كمراجعة الدراسات كالبحكث الخاصة بمكضكع الدراسة:

 1.2.2الحب الدائم :نظرية اصطالحية منيجية حول المرأة والعنف األسري "

Margaret

:"H.Kearney

جرل استخداـ إطار النظرية االصطبلحية المنيجية بتحميؿ ( )13تقرير بحثي نكعي بيدؼ تشكيؿ
نظرية متكسطة المدل حكؿ استجابات النساء لعبلقات العنؼ.
شممت العينة المركبة ( )282امرأة تنتمي إلى أعراؽ كمناطؽ جغرافية مختمفة ،تتراكح أعمارىف ما
بيف( ) 67-16عاما ،تعاممت تمؾ النساء التي عاشت ضمف سياقات ثقافية تعتبر العنؼ األسرم
أم ار طبيعيا ،كتعزز بنفس الكقت قصص الحب المثالية ،مع تناقضات العنؼ في عبلقاتيف كجزء
أساسي مف عممية الحب الدائـ.
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كخبلؿ مرحمة إعادة التعريؼ ألكضاعيف كعبلقاتيف ،مرت العديد مف النساء في أربعة مراحؿ
بدأت أكالىا بالتغاضي عف العنؼ المبكر لصالح االلتزاـ العاطفي ":ىذا ما أردتو" ،ثـ مرحمة الشمؿ
كالضعؼ المعنكم في مكاجية العنؼ غير المتكقع كالمتزايد ،الذم تحممتو أثناء المراقبة الدقيقة
لسمكؾ الشريؾ كقمع الذات "كمما عممت أكثر أصبحت حالتي أكثر سكءا" ،ثـ االنتقاؿ إلى بمكرة
كجية نظر كاعادة تعريؼ الكضع بأنو غير مقبكؿ "تحممت بما يكفي"  ،ثـ في النياية التحرؾ خارج
العبلقة نحك حياة جديدة "كنت أجد ذاتي".

كقد تبيف أف التنكع في ظيكر كاستمرار تمؾ المراحؿ مرتبط بسياقات شخصية كاجتماعية كسياسية
كثقافية""c2001 john wiley&sons,Inc.Res Nurse Health

 2.2.2النظرية السستماتيكية

تنظر النظرية السستماتيكية إلى العالـ باعتباره نظاما شامبل يتككف مف أنظمة رئيسة كأخرل ثانكية
كتتمثؿ في كحدات تتفاعؿ فييا العكامؿ بعضيا ببعض في اتجاىات عدة كبشكؿ متكاصؿ كمتزامف،
فعند دراسة ظاىرة أك مشكمة اجتماعية يجب التعرؼ عمى مجمكعة األنظمة الرئيسة كاألنظمة
الثانكية التي تتفاعؿ بعضيا ببعض كتؤثر كتتأثر مف ىذه المشكمة.
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وتتمثل مجموعة األنظمة عند مروان دويري في:

 - 1النظاـ االجتصاسي(االجتماعي،االقتصادم،السياسي) كيتألؼ مف ثبلثة أنظمة ثانكية تتفاعؿ
مع بعضيا :
 النظاـ االجتماعي :الذم يحدد طبيعة العبلقات االجتماعية بيف الناس كالتفاعبلت الناتجة. النظاـ االقتصادم :الذم يحدد طبيعة األسمكب المتبع في اإلنتاج كالعبلقات اإلنتاجية ،كاالستيبلكية كالخدمية المكجكدة في كؿ بمد.
 النظاـ السياسي :الذم يصؼ مبنى السمطة السياسية الحاكمة ،كطبيعة قكانينيا كعبلقاتيا معالمؤسسات كالناس عامة.
 النظاـ الثقافي الحضارم :الذم يتككف مف تاريخ الشعكب كتجاربيـ كيحدد المثؿ كالقيـ كالعاداتكالتقاليد كأنماط السمكؾ كالتفكير.
 النظاـ النفسي :يتككف مف الميزات الشخصية لمفرد العربي كمككناتيا كالعبلقة فيما بينيا كبيف البيئةاالجتماعية التي تنشأ فييا .فمف الممكف أف تككف ىنالؾ ميزات مشتركة في األنظمة النفسية ألفراد
المجتمع بحكـ تجربتيـ االجتصاصية كالثقافية المشتركة كالتي تشكؿ مبلمح خاصة لمشخصية
العربية.
إف النظر إلى جميع األنظمة كالتفاعبلت المتكاصمة فيما بينيا يساعدنا في التعرؼ بشكؿ اشمؿ
كأكسع عمى األسباب الحقيقية التي تجعؿ الرجؿ كائنا معنفا ليس لممرأة فقط ،كانما لؤلطفاؿ
أيضا(المصرم.)2000،
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 3.2.2نظرية التحميل النفسي
نادت ىذه النظرية بغريزية العدكاف كفطريتو (نظرية التحميؿ النفسي)  .نظرية التحميل النفسي :
ِ
اإلنساف أكلكيةن عمى المجتمع ،كنظرت إليو عمى أنو مخمكؽ ضعيؼ
النفسي
التحميؿ
منحت كجيةُ
ِّ
َن
مقيكر ،قد تتعرض طبيعتو البدائية لبلنفجار  ،فتتخذ شكؿ السمكؾ المضطرب  ،كقد عبر ( )Freud
عف ىذه الحقيقة في نص أرسمو إلى ( )Van Eedenجاء فيو " :إف الدكافع البدائية الشريرة التي
يتصؼ بيا أفراد الجنس البشرم لـ تختؼ كلكنيا استمرت في كجكدىا رغـ عمميات الكبح ،كىي
تتحيف الفرص لمظيكر ،كتعبر عف نفسيا في ضركب مختمفة مف السمكؾ كنق أر في ىذا النص،
رؤية  Freudلمعدكاف ،عمى أنو نزكع فطرم غريزم متجذر في الطبيعة البشرية ،ك أصمو غريزة
المكت التي ستشكؿ محكر نظريتو عف العدكاف".
يرل ( )Freudإف الغرائز البشرية تتألؼ مف فئتيف رئيسيتيف  :األكلى  ،تسعى إلى البقاء كاالتحاد،
كالتي ندعكىا الغرائز الجنسية أك غريزة الحياة ،كىي المسؤكلة عف كؿ رباط ايجابي مع اآلخريف،
كما أنيا مسؤكلة عف التقارب كالتكحيد كالتجميع لتككيف كحدات اكبر.
أما الفئة الثانية  :فتسعى إلى التدمير كالقتؿ ،كيسمييا غريزة المكت أك الغريزة العدكانية كىي قكة
تحث عمى عدـ االندماج ،كتيدؼ إلى تدمير الفرد كاعادتو إلى حالة الجمكد كانعداـ الحياة ،كمف
الصراع بيف إرادة الحياة كبيف تدمير الذات (إرادة المكت) ،ينطمؽ الصراع بيف األفراد  ،فمكي يحمي
الفرد نظامو العضكم يعمؿ عمى إزاحة غريزة المكت كتكجيييا إلى اآلخريف كبديؿ عف ذاتو الميددة
بالفناء  .كعمى كفؽ الطرح السابؽ فأف العدكاف أك العنؼ مكجو أصبل إلى الذات أكثر مف ككنو
مكجيان نحك السيطرة عمى العالـ الخارجي  ،األمر الذم يجعؿ مف عنؼ اإلنساف ظاىرة ثانكية تعبر
إلى الخارج  ،إما بصكرة مقبكلة اجتماعيان

عف تحكؿ في طاقة غريزة المكت مف الذات كنفييا
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أف

كالنشاطات الرياضية ،أك غير مقبكلة كاإلىانات كالشجار كايذاء اآلخريف .كعمى الرغـ مف

الطاقة التدميرية تتكلد لدل اإلنساف بصكرة مستمرة ،إال أنو ليس بالضركرة أف يككف تدمير الشيء
ىك اليدؼ الكحيد لعدكانية الفرد،

إذ أف ىناؾ بعض اآلليات ،تعمؿ عمى تغيير كقع العدكانية

باالنتقاؿ مف شيء إلى آخر.
كمف ىذه اآلليات  :التسامي  ،كالتي يتـ خبلليا تحكيؿ الطاقة العدكانية

إلى طاقة محايدة تعمؿ

باتجاه خدمة أغراض الفرد.
كذلك طرحت النظرية مفيوم التنفيس " "catharsisكالذم يتـ إضعاؼ السمكؾ التدميرم
" " Destructive Behaviorأك إزالتو عف طريؽ شكؿ مف السمكؾ البديؿ األقؿ تدمي انر .كيرتبط
التنفيس عند  Freudبحالة التعبير عف المشاعر االنفعالية إذ يمثؿ مظي انر لمميكؿ العدكانية الناتجة
عف العرض المؤثر ،فيصبح مجرد التعبير عف المشاعر العدائية مانعان كمخففان ليا كيمتقي ىذا
المفيكـ مع مفيكـ (صمامات األماف ) الذم طرحو (  ،)George Zimlإذ تعمؿ ىذه الصمامات
عمى تخفيؼ أثر الصراعات ذات الطابع التفكيكي كتحكيميا

إلى صراعات كظيفية .لقد قدـ

( )Reichقراءة أخرل لنظرية الغرائز المزدكجة التي نادل بيا (  )Freudكجد في الغريزة العدكانية
أك غريزة التدمير كظيفة دفاعية تيدؼ إلى المحافظة عمى الحياة ،كالتدمير في حالة الخطر

ينبع

مف رغبة في العيش كتجنب ألـ القمؽ ،كإف كؿ حركة ايجابية في الحقيقة ىي عدكانية ػ بحسب رأم
رايتش ػ ابتداء مف النشاط الجنسي كالبحث عف الطعاـ ،كبذلؾ تصبح العدكانية محاكلة لبلقتراب مف
األىداؼ المرغكبة ،كاالستحكاذ عمى المكضكعات المحبذة ،كليذا السبب فأنيا ال تمثؿ غريزة
بالمعنى الدقيؽ ،كانما ىي كسيمة إلرضاء غريزة الحياة .لقد قكبمت نزعة المكت التي افترضيا
( )Freudبالريبة كالشؾ ،إذ لـ يكف ثمة طريقة صالحة لكضع فرضياتو مكضع التجريب ،فيي تقكـ
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عمى المحاكمة المنطقية كالمشاىدات الخاصة .غير

أف ليذه النظرية داللة عممية يؤشرىا

( )Megargiحيف يرل ،إف غريزة العدكاف تدؿ بشدة عمى أف العنؼ ىك الشكؿ الطبيعي الذم
يتخذه السمكؾ العدكاني ،ما لـ تكقفو قكل كابحة ،كبيذا الخصكص يؤكد (  )Freudعمى ممارسات
تربية الطفؿ اليادفة

إلى تعزيز الككابح المضادة لمعنؼ،

إذ يتكرس األمؿ فييا لمتخفيؼ

منو(الخكلي)2008،

 4.2.2نظرية التعمم االجتماعي:
يشير بنادك ار(  )Bandura,1977الى اف سمكؾ الدكر الجنسي يتـ اكتسابو مف خبلؿ مبلحظة
سمكؾ اآلخريف كمطابقة سمككنا عمى سمككيـ  ،كقد حدد  Banduraثبلثة مصادر لمسمكؾ العنيؼ
في المجتمع كتتمثؿ ىذه المصادر في تأثير األسرة كالثقافة الفرعية كاالقتداء بالنمكذج الرمزم،
فالعنؼ كفقان ليذه النظرية ىك سمكؾ متعمـ ،يتـ اكتسابو مف خبلؿ مبلحظة اآلخريف كىـ يظيركف
نماذج سمككية عنيفة .كتمثؿ البيئة االجتماعية كالثقافية التي يعيش فييا الطفؿ مصد انر ميمان لنمذجة
العنؼ ،فالطفؿ يكتسب السمكؾ العدكاني عف طريؽ األنماط العدكانية التي يظيرىا الكالداف .كتجدر
اإلشارة ىنا ،إلى أف أسمكب المعاقبة (حتى لك كاف ضد عدكانية الطفؿ نفسيا) يعمؿ عمى تقديـ
نمكذج حي لممارسة العنؼ يقكـ الطفؿ بمحاكاتو ،كما

أف المدرس كاألصدقاء كأفبلـ التمفزيكف

كالسينما كالقصص التي يقرأىا الطفؿ كميا تمثؿ مصادر يحصؿ الطفؿ مف خبلليا إما عمى نماذج
السمكؾ العدكاني التي يقكـ بتقميدىا فيما بعد،

أك عمى المعمكمات التي تمكنو مف االعتداء عمى

نفسو كعمى اآلخريف(حسف.)2003،
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كمف خبلؿ ىذه النظرية يتـ تعمـ العنؼ ضد النساء عبر األجياؿ ضمف المراحؿ اآلتية:
 يتعمـ األفراد سمككيات العنؼ ضد النساء خبلؿ مشاىدة تصرفات العنؼ ضد النساء عبرالتجارب الحية.
 يتعمـ الفرد العنؼ حتى يحصؿ عمى ما يريد ،فقد تبيف أف األفراد الذيف يستخدمكف العنؼ ىـ األفرادالذيف نحبيـ.
 تعمـ العجز مف قبؿ النساء فتشعر المرأة أف العنؼ خارج سيطرتيا ،مما يجعميا مستسممة كغيرقادرة عمى كقؼ العنؼ المكجو ضدىا().)Isaacs, 2001
تشير النظرية إلى مجمكعة مف المبادئ أك العكامؿ التي تساعد عمى النمذجة

أك التعمـ

االجتماعي:
 -1كجكد قدكة أك نمكذج سمككي ظاىرم أك رمزم.
 -2يجب أف يككف ىذا األنمكذج قكيان فنحف نتأثر بالنماذج الناجحة أكثر مف النماذج الفاشمة كذلؾ
يسيؿ التكحد بالنماذج التي تثاب إثابة ايجابية عمى أفعاليا.
؛إذ أف غياب الجاذبية يعد مانعان لعممية

 -3يجب أف يككف ىذا النمكذج عمى قدر مف الجاذبية

النمذجة ،كثمة ثبلث عمميات أساسية يتـ عف طريقيا اكتساب السمكؾ العنيؼ ،ىي:
 االكتساب كاألداء -كاالحتفاظ.
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كفيما يخص االكتساب ػ تؤكد نظرية النمذجة

أف الجانب الكبير مف التعمـ القائـ عمى الخبرة

المباشرة يككف خاضعان لنتائج العقاب كالثكاب التي تصاحب أك تتبع أفعاال معينة  ،فمكافأة شخص
ما مقابؿ قيامو بفعؿ معيف يزيد مف احتمالية تكرار ىذا الفعؿ ،كبصكرة مماثمة فأف تجاىؿ أك عقكبة
شخص ما عمى قيامو بفعؿ معيف يقمؿ مف احتمالية تكرار ىذا الفعؿ ،كيطمؽ عمى ىذه الثنائية
(عقكبة /مكافأة) بػ التعزيز.
أما األداء فيشير إلى الكيفية التي يككف فييا الفرد قاد انر عمى التصرؼ بعنؼ كعدكانية

إلى الحد

الذم يمحؽ األذل كالضرر بالطرؼ اآلخر .في حيف يعبر االحتفاظ عف قابمية تكرار العنؼ عند
تعزيزه أك إثابتو  ،كعدـ ظيكره أك تك ارره مرة أخرل عند مشاىدة النمكذج كىك يعاقب عمى سمككو
العنيؼ .كتأسيان بنظرية التعمـ فأف الشخص الذم نمذج السمكؾ العنيؼ في طفكلتو سكؼ ال يتخمى
عف القياـ بالعنؼ كالصراخ بكجو الناس كانتياز أية فرصة متاحة لممارسة العنؼ ،كىك الشخص
نفسو الذم يككف أكثر استجابة لئلحباط العدكاف (عبد الرحمف.)2006،

 5.2.2نظرية األنساق ()Belief System

كتشير نظرية األنساؽ إلى مفيكـ الجمكد -عمى أنو أساس ليذه النظرية -كعبلقتو بمفيكـ تفتح
الذىف كمركنتو ،كيمتد أنساؽ المعتقدات في ىذه عبر متصؿ ثنائي القطب ،يقع األفراد منغمؽ
الذىف في أحد قطبيو كاألفراد منفتحتي ف الذىف في القطب اآلخر ،كبيف ىاتيف الفئتيف المتطرفتيف
يقع مختمؼ األفراد عمى ىذا المتصؿ الذم يمكف قياسو بدقة ،كيرل رككيش( )Rokeachأف ىناؾ
ثبلثة جكانب ىامة ينبغي كضعيا بالحسباف عند تناكؿ ىذه النظرية كىي:المعرفة ،كااليدكلكجية،
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كالحالة االنفعالية لمفرد ،كىذه الجكانب عمى عبلقة ببعضيا البعض ،كتستخدـ بالتبادؿ عمى أساس
افتراض أف أم انفعاؿ أك عنؼ لو مظي ار معرفي متطابؽ معو ،كاف أية معرفة ليا مظير انفعالي
متطابؽ معيا كذلؾ( .)Rokeach ,2002

 6.2.2نظرية اإلحباط /العدوان (:(Frustration and Aggression
تعتمد نظرية اإلحباط كالعدكاف لػ( دكالرد كممر)(  )Dollard & Millerعمى فكرة أساسية  ،مفادىا
أف العدكاف ىك دائمان نتيجة لئلحباط فعندما يعاؽ الفرد عف تحقيؽ أىدافو فأف ذلؾ يقكد إلى استثارة
الدافع العدكاني لديو تماما ،كما يحدث بالنسبة لمحاالت الدافعية األخرل مثؿ الجكع كالعطش .ككفقان
ليذه النظرية فأف العنؼ ال يشكؿ حالة فطرية ،كانما يأتي كرد فعؿ لئلحباط الذم يتعرض لو الفرد
مف البيئة الخارجية التي يعيش فييا ،إما مصادر اإلحباط فيمكف تحديدىا ضمف ثبلث فئات كىي:
العكائؽ  ،كالنقائص كالصراعات .كتشمؿ العكائؽ :الظركؼ الطبيعية ،كاألفراد اآلخريف  ،كالمعايير
االجتماعية ،كرقابة األىؿ .أما النقائص فتنطكم عمى عناصر  :كالجفاؼ  ،كنقص المصادر
الطبيعية ،كنقائص الشخص نفسو في حيف تنشأ الصراعات عندما تنشط عدة دكافع لدل

اإلنساف

في كقت كاحد .كترل النظرية بأف ثمة عبلقة طردية بيف درجة العدكاف كنكعو  ،كبيف شدة العقاب
المتكقع عف ردة فعؿ اليدؼ الذم يكجو العدكاف ضده ؛ إذ يؤدم تكقع العقاب إلى إزاحة العدكاف أك
تحكيمو باتجاه أىداؼ بديمة ترتبط بمصدر

اإلحباط ،كتتبايف قكة اإلثارة لمعنؼ تبعان لمعبلقة

االرتباطية بيف المصدر الفعمي لئلحباط كالمصدر البديؿ ،إذ تقؿ قكة الدفع لمعنؼ بنقصاف التماثؿ
بيف اليدؼ األصمي كاليدؼ البديؿ كبالعكس  ،كتعد إزاحة العدكاف كسيمة قكية كفعالة لتحقيؽ
التنفيس كالتقميؿ مف مستكل اإلثارة لمعنؼ ،كىنا فقط تمتقي نظرية اإلحباط  /العدكاف مع نظرية
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التحميؿ النفسي .إذ أف كبل المفيكميف ( اإلزاحة  ،التنفيس) يشيراف إلى العممية التي يتحكؿ خبلليا
العدكاف إلى أىداؼ اقؿ مباشرة لمكصكؿ إلى حالة مف التخفيؼ .كعندما نحاكؿ تطبيؽ ىذه
الفرضيات ػ عمى الظاىرة مكضكع الدراسة ػ نجد أف االحباطات الكثيرة التي يكاجييا أفراد المجتمع.
كالعقبات التي تفرضيا األنظمة االجتماعية المؤسسية تثير لدل
الخكؼ مف العقكبة كعدـ قدرة الفرد عمى الكصكؿ

اإلفراد دافعان لمعنؼ ،غير أف

إلى مصدر إحباطو  ،تؤدم بو إلى إزاحة ىذا

العدكاف إلى أىداؼ بديمة تتمثؿ بالممتمكات العامة أك األفراد اآلخريف الذيف يتفاعؿ معيـ في
مكاقؼ اجتماعية معينة ،فتصبح ىذه األىداؼ البديمة بمثابة (كبش فداء) يكجو إلييا األشخاص
عدكانيتيـ مف دكف تكقع أم شكؿ مف أشكاؿ العقاب(الخكلي.)2008،

 7.2.2نظرية الضغط البيئي
كترل ىذه النظرية أف الضغكط البيئية المختمفة سكاء كانت ازدحاـ أك ضكضاء أك تمكث كغيره
مف ضغكط البيئة ،إذا زادت عف مقدار تحمؿ اإلنساف ليا سكؼ تؤدم في النياية إلى انفجار
اإلنساف كقيامو بأعماؿ العنؼ ،بمعنى آخر إف اإلنساف يعيش في بيئة تعاني مف مشكبلت بيئية
عديدة مثؿ :إسكاف المناطؽ العشكائية كالمختمفة التي تعاني مف االزدحاـ ،كسكء حالة المسكف
كنقص الخصكصية ،كنقص الخدمات كالمرافؽ ،ىذه البيئة تدفع اإلنساف لمعنؼ كمف الطبيعي أف
يكجو ىذا العنؼ تجاه الضعفاء كىـ النساء كاألطفاؿ(.)Isaacs,2001
كيمكف النظر لنظرية الضغط البيئي مف منظكر البيئة االجتماعية؛ بمعنى إذا زادت ضغكط البيئة
االجتماعية يؤدم ذلؾ إلى قياـ اإلنساف بأعماؿ العنؼ ،كتمثؿ مشكبلت نقص الدخؿ كالبطالة
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كالخبلفات الزكجية كغيرىا مف المشكبلت إذا تكفرت تساعد في زيادة العنؼ ضد المرأة كالطفؿ
بكجو خاص ( .)Isaacs,2001

 8.2.2النظرية السستماتيكية ):)System Theory

تنظر النظرية السستماتيكية إلى العالـ باعتباره نظاما شامبل يتككف مف أنظمة رئيسة ،كأخرل ثانكية
كتتمثؿ في كحدات تتفاعؿ فييا العكامؿ بعضيا ببعض في اتجاىات عدة كبشكؿ متكاصؿ كمتزامف،
فعند دراسة ظاىرة أك مشكمة اجتماعية يجب التعرؼ إلى مجمكعة األنظمة الرئيسة كاألنظمة
الثانكية التي تتفاعؿ بعضيا ببعض كتؤثر كتتأثر مف ىذه المشكمة(المصرم.)2000.

 9.2.2النظريات النسوية

أما النظريات النسكية التي ركزت عمى أف المجتمع الذككرم الذم يشجع الرجاؿ عمى السيطرة عمى
النساء كىذا يككف سبب مف أسباب العنؼ ضد المرأة.

كما أف النظرية ترل أف الرجؿ ىك المسؤكؿ األكؿ عف العنؼ ،كيككف العبلج حسب ىذه النظرية
بأف يتقبؿ الرجؿ كالمرأة حقيقة أف الرجؿ ىك المسؤكؿ األكؿ عف العنؼ ضد الزكجة ،كأف المرأة
ليست ىي المسبب (الحاج يحيى.) 2003.

52

كىناؾ نمكذج عبلجي منطمؽ مف " النظرية النسوية " كالذم يركز عمى مكاجية الرجاؿ حكؿ
تكجياتيـ نحك السيطرة كيعمميـ استراتيجيات جديدة لمتعامؿ مع شريكاتيـ .

 10.2.2نظرية اضطراب الشخصية

حيث تنظر ىذه النظرية إلى العنؼ المكجو ضد المرأة عمى أنو اضطراب في الشخصية يماثؿ
تماما مختمؼ أنكاع المخاكؼ المرضية (

 ،)Phobiaكيقكـ ذلؾ عمى فرض كىك "إف مختمؼ

االعتقادات الخاصة بأحد األفراد حكؿ الجكانب االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية مثبل تشكؿ غالبا
نمطا متماسكا ،كىذا النمط لو جذكر عميقة في الشخصية تحدد مبلمح الشخصية التسمطية ،كالتي
تتأثر بشكؿ رئيس لما تعرض لو األطفاؿ مف أساليب التربية المبكرة لآلباء المستبديف ضد األميات
كحينما يصبح الفرد راشدا فإنو يميؿ إلى تكرار ممارسة العنؼ ضد النساء كمحاكاة تمؾ الخبرات
السابقة(.)Isaacs,2001

 11.2.2أما النظرية المعرفية

فسرت النظرية المعرفية العنؼ عمى أنو خطأ في التفكير كنمكذج عبلجي يركز عمى إكساب
الرجؿ ميارات جديدة كأيضا عبلج عف طريؽ إدارة الضغكطات ،كىذا ما أشار إليو

Albert

")Ellis(Ellisباف الناس قد ال يضطربكف بسبب األحداث كلكف بسبب كجيات نظرىـ التي
يتخذكنيا بصدد ىذه األحداث"(.) Ellis.1977
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كتشير (  )Maynard.1993إلى أف تعريؼ المرأة ذاتيا لمعنؼ ىاـ جدا في مدل تأثرىا بالعنؼ
المكجو ضدىا،فالعنؼ مف كجيو نظر المرأة يمكف تعريفو عمى انو "مقدار ما تدركو المرأة مف إساءة
مكجيو ليا سكاء كانت اساءة جسدية اك جنسية أك نفسية.

فالصيغة المعرفية التي تستقبؿ بيا المرأة األحداث كتؤثر عمييا كجدانيا كسمككيا تتككف مف الطفكلة
كالتاريخ النفسي لممرأة كتاريخ عبلقتيا مع الكالديف كالمحيطيف ،ككذلؾ مدل تعرضيا لئلساءة أك
شعكرىا باألمف ىك ما يككف صيغتيا المعرفية التي تدرؾ بيا األحداث أك التي تحدد مدل تأثرىا
بيذه األحداث (حسف.)2003،

 -وىناك ايضا نظرية العجز المكتسب وىذه

The Learned Helplessness Theory

النظرية تستند إلى النظرية المعرفية.

حيث قاـ األخصائي النفسي( لينكر كالدر) بدراسة سمكؾ النساء التي تستمر في عبلقة تتعرض فييا
لمعنؼ كافترض أف النساء تبقى في إطار العبلقة ألف اإلساءة المتكاصمة تسمب إرادتيف عف
الرحيؿ(.(Gondolf,Fisher.1988

كتشير ىذه النظرية إلى ما يسمى ب"زممة أعراض المرأة المضركبة"(

Battered Women's

) Syndromeكىي بأنو عندما تتعرض المرأة إلى أحداث ضاغطة كادراكيا لعدـ قدرتيا عمى
المكاجية فاف ذلؾ يؤدم إلى اإلحساس بالعجز كفقداف األمؿ كانخفاض تقدير الذات ،كالشعكر
بنقص الكفاية كاالكتئاب كالحزف ،كفي النياية يككف إدراؾ الفشؿ كالعجز الذم يمتد لتكقع الفشؿ مف
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خبرات الماضي الفاشمة إلى الحاضر كالمستقبؿ ،حيث اليأس فبل أمؿ في المستقبؿ كال جدكل مف
المحاكلة طالما محككما عمييا بالفشؿ(حسف.)2003 ،

ىناؾ أيضا أسمكب "العبلج لؤلزكاج" كالذم ينظر إلى أف الرجؿ كالمرأة ىـ -بالتساكم -مساىمكف
في خمؽ الخمؿ في عبلقتيـ كىذا نمكذج يعفي المرأة مف أف تمقي المكـ عمييا لكحدىا كيجعؿ ىناؾ
عبلقة شراكة في تحمؿ المسؤكلية(.) www.ojp.usdoj.gov/nij

 1.11.2.2اإلرشاد العقالني السموكي:
تعريؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي:ىك احد األساليب اإلرشادية الذم قدمو(

Albert

 (Ellisعاـ (  )1955كييدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي إلى تحيد األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية
كالبلمنطقية في سمكؾ العميؿ كتعديميا إلى أفكار عقبلنية كمعتقدات منطقية سميمة،كتبني العميؿ
فمسفة جديدة في الحياة(إبراىيـ.)1992 ،

كيشير حسيف عمى أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي ىك أسمكب أك نظرية مف نظريات
اإلرشاد النفسي تستخدـ فنيات معرفية كانفعالية لمساعدة المسترشديف في التغمب عمى ما لدييـ مف
أفكار كمعتقدات خاطئة كغير عقبلنية التي يصاحبيا اضطراب في سمكؾ كشخصية الفرد
كاستبداليا بأفكار كمعتقدات أكثر عقبلنية كمنطقية تساعد عمى التكافؽ مع الكاقع
كالمجتمع(حسيف.)2004 ،
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كتعرفو عبد القادر بأنو احد أساليب العبلج المعرفي الحديث،كضعو( ) Albert Ellisكيفترض أف
أنماط التفكير الخاطئة كاألفكار البلعقبلنية تسبب السمكؾ المضرب كييدؼ إلى تعديؿ المعتقدات
الغير عقبلنية كالغير كاقعية كالخاذلة لمذات كتعميـ العميؿ أساليب تفكير أخرل أكثر كاقعية كأكثر
عقبلنية كتتميز بااليجابية عف طريؽ الحكار الفمسفي كالطرؽ االقناعية (عبد القادر.)1997،

كيرل (  )Ellisأف العبلج العقبلني االنفعالي السمككي ىك عبلج مباشر مكجو يستخدـ فنيات
معرفية كانفعالية كسمككية لمساعدة المريض لتصحيح معتقداتو غير العقبلنية التي يصاحبيا خمؿ
انفعالي كسمككي إلى معتقدات عقبلنية يصاحبيا ضبط سمككي(.)Ellis,1977

 2 .11.2.2مبادئ النظرية المعرفية:

يقكـ العبلج العقبلني االنفعالي عمى بعض التصكرات كالفركض المتعمقة بطبيعة اإلنساف كطبيعة
التعاسة كاالضطرابات االنفعالية التي يعاني منيا كمف بيف ىذه االفتراضات كالتصكرات مايمي:
- 1

التفكير كالعاطفة عمميتاف متبلزمتاف كتدخبلف في كؿ العمميات كاألنشطة ،فالعكاط

ؼ

سببيا التفكير ،كيمؾ ف ضبط العكاطؼ بالتفكير.أما االضطرابات العاطفية فاف سببيا التفكير
البلمنطقي كما يقكؿق الفرد لنفسو مف جمؿ ككممات.
- 2

اإلنساف مخمكؽ عقبلني كغير عقبلني في الكقت نفسو ،كه ك حيف يفكر كيتصرؼ بعقؿ

يصبح ذا فاعمية كيشعر بالسعادة كالكفاءة كعندما يصبح تفكيره غير منطقي يعاني مف مشاعر
االضطراب.
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- 3

اف استمرار االضطراب النفسي ال تقرره الظركؼ الخارجية كانما تقرره األفكار كاالتجاىات

كالمعتقدات التي يتبناىا الفرد.
- 4

التفكير غير المنطقي يعكد في أصمو إلى مراحؿ التعمـ المبكرة كالذم يتعممو الطفؿ مف

كالديو كالبيئة كالمحيطيف بو.
- 5

اإلنساف مخمكؽ متكمـ ك انو يعتمد في تفكيره عمى استخداـ الرمكز المغكية ،كنظ ار الرتباط

التفكير بالعاطفة فاف التفكير غير المنطقي يستمر طالما كانت ىناؾ اضطرابات انفعالية.
- 6

االتجاه نحك األحداث ككيفية إدراكيا كالتفكير فييا كمكاجيتيا ىك الذم يسبب االضطراب

االنفعالي كليست الكقائع أك الظركؼ الخارجية في حد ذاتيا ىي المسببة لبلضطراب االنفعالي.
- 7

األفكار كاالنفعاالت السمبية يجب مياجمتيا باعادة تنظيـ اإلدراؾ كالتفكير بحيث يصبح

التفكير منطقيا كعقبلنيا(السفاسفة.)2003،
- 8

يتأثر األفراد بأفكار اآلخريف كبالعكاطؼ السمبية(القمؽ كالشعكر بالذنب كالحقد)بدرجة كبيرة

كيعتقد المعالج العقمي العاطفي بأنو ال يمكف أف نمكـ أم فرد عمى أم سمكؾ يقكـ بو كلكف كؿ فرد
مسؤكؿ عف سمككياتق.
- 9يميؿ األشخاص إلى تقدير أعماليـ كسمككيـ عمى أنيا جيدة أك سيئة كيقدركف أنفسيـ
كأشخاص جيديف أك سيئيف عمى أساس انجازاتيـ،كتقدير ذكاتيـ يؤثر عمى مشاعرىـ كتصرفاتيـ
كعممية تقدير الذات تعتبر احد المصادر الرئيسية الضطراباتيـ العاطفية لذلؾ عمى المعالج اف يعمـ
المسترشد كيؼ يفصؿ تقييـ سمككو عف تقييـ ذاتو ككيؼ يتقبؿ نفسو بالرغـ مف كجكد عيكب
فيو(العزة كعبد اليادم.)1999،
 - 10الشخصية مف كجية نظر (

 )Ellisتتألؼ مف المعتقدات كالبناءات كاالتجاىات كالقيـ

اإلنسانية(السفاسفة.)2003،
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3.11.2.2

مفيوم النظرية لإلنسان

ترل النظرية كجكد أساس بيكلكجي لسمكؾ اإلنساف كيجزـ (  )Ellisأف اإلنساف يممؾ ميكال غريزية
اتجاه العادات كالمتعة كالحركة كالمزاج كالسمبية المقركنة بالتفكير االيجابي كال سيما فيما يتعمؽ
باآلخريف،كما انو يرل اف اإلنساف يكلد كلديو ميكؿ قكية عمى اف كؿ أمكر حياتو تسير نحك
األفضؿ ،كىك جاىز ليديف كيمكـ نفسو كاآلخريف عندما ال يحصؿ عمى ما يريد،ككذلؾ فاف اإلنساف
يصؿ بفكره بطريقة إنسانية عاطفية طكؿ حياتو حتى يتعمـ كبعد جيد اف يفكر بطريقة عقبلنية.

استندت النظرية العقالنية في نظرتيا لمشخصية عمى ما يمي:


أسس فسيكلكجية:فتفترض اف االنساف يكلد كمعو نزعة قكية إلى أف يريد أك يصر عمى أف
يحدث كؿ شيء عمى أحسف كجو في حياتو كانو إذا لـ يحصؿ فك ار عمى ما يريد فانو يمعف ذاتو
كاآلخريف كالعالـ.



الجكانب السيككلكجية:كالتي تتمخص في نظرية (  )A.B. Cكاصرار الفرد البلعقبلني عمى
الكجكب كالحتمية التي عمييا يجب أف تككف األمكر.



اعتبار أىمية الجكانب االجتماعية الشخصية:حيث ترل النظرية اف النضج االنفعالي ىك
اتزاف دقيؽ بيف اىتماـ الفرد بالعبلقات مع اآلخريف كمبالغتو باالىتماـ بو(مميكو.)1994،
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 4.11.2.2كيفية حدوث السموك المرضي حسب النظرية:

إف األعراض المرضية كالخكؼ كالقمؽ كاالكتئاب كغيرىا غالبا ما تككف ناتجة عف أفكار كمعتقدات
خاطئة لدل الفرد،فسمكؾ الشخص ينبع مف أفكاره كعميو فاف االضطرابات االنفعالية تككف ناتجة
مف كجكد أفكار خاطئة لدل الفرد كمف ثـ يككف تحسف الفرد مرىكف بتحسف طريقة تفكيره
كتغييرىا(حسيف.)2004،

يرل ( ) Ellisاف الكالداف ىما يؤثراف في أطفاليـ لكي يصبحكا مضطربيف عاطفيا كذلؾ يجعميـ
يشعركف أنيـ "سيئكف" كال قيـ ة ليـ عندما يتصرفكف بطريقة غير مقبكلة،كيعتقد (

 )Ellisإف

األطفاؿ عكس الكبار تنقصيـ المقدرة عمى التعامؿ مع أنفسيـ كالمناخ المحيط بيـ،كلذا فأنيـ
ييتدكف بيدم أبائيـ كما اف الطفؿ قد ييتدم بتصرفات المدرس كاألصدقاء ككسائؿ اإلعبلـ،لذا
يجب التأكيد اف األطفاؿ يصبحكف مضطربيف عاطفيا ليس بسبب كبلـ اآلباء عنيـ"أنيـ سيئيف"
فقط كانما بسبب نزعة الطفؿ ألخذ ىذا الكبلـ بصكرة جدية أكثر مف البلز

ـ كجعمو متأصبل في

داخمو كيربى عبر السنيف.كتؤكد عممية العبلج العقبلني العاطفي انو كمما كبر األطفاؿ فإنيـ
يمارسكف نكعا مف التحدم لتفكيرىـ البلعقبلف م في بعض نكاحيو كلكنيـ في نفس الكقت يبقكف
بعض نكاحي ىذا التفكير طكؿ سنيف حياتيـ كىذا يؤدم إلى بقاء األفكار البلعقبلنية عمى قيد
الحياة،كمستقببل تؤدم إلى الغضب كاإلثارة كالكابو كبالرغـ مف اف (  )Ellisيجزـ أف االضطرابات
العاطفية تنتج بشكؿ رئيسي مف التفكير البلعقبلني إال أف التعبير عف ىذه االنفعاالت العاطفية
يمكف أف يتككف مف ردكد الفعؿ الضعيفة كردكد الفعؿ الزائدة عف الحد لؤلحداث مثؿ أنماط السمكؾ
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التي تؤدم إلى خمؿ كظيفي مثؿ شرب الكحكؿ كبالتالي فاف االنفعاالت العاطفية كالسمكؾ المختؿ
مكجكدا عند إنساف ما فانو يعتبر مضطربا عاطفيا أك منفعبل(الزيكد.)1998،

 5 .11.2.2أىداف اإلرشاد العقالني

ييدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي إلى تحقيؽ مايمي:
مساعدة الفرد عمى التعرؼ عمى األفكار غير العقبلنية كالتي تسبب رد الفعؿ غير المناسب



لديو نحك العالـ.


حث المريض عمى الشؾ كاالعتراض عمى فكاره غير العقبلنية.



محاربة األفكار كالمعتقدات غير العقبلنية باإلقناع العقمي المنطقي ،كاعاد

ة تنظيـ نظاـ

المعتقدات لدل المريض.
إزالة أك تقميؿ النتائج االنفعالية غير العقبلنية لدل المريض كبصفة خاصة تقميؿ لكـ الذات



كتقميؿ العدكاف أك الغضب(لكـ اآلخريف كالظركؼ).
تحقيؽ االنفتاح الفكرم كتقبؿ التغيير،كاعادة المريض إلى التفكير العممي كالتحكـ في



انفعاالتو كسمككو عقبلنيا(زىراف.)1997،

كيكضح الزيكد( )1998اف ىناؾ ىدفاف أساسياف لعممية العبلج كفؽ نظرية اإلرشاد العقبلني كىما:
- 1

تقميؿ قمؽ العميؿ(أم لكـ نفسو)كعدكانيتو(لكمو لآلخريف كالعالـ).

- 2

تعميـ العميؿ طريقة مراقبة نفسو كمبلحظتيا كتقديرىا كالتاكيد لنفسو اف تحسف حالتو سكؼ

يستمر.

60

 6.11.2.2عممية العالج العقالني االنفعالي السموكي

كىي عممية تعميـ المسترشد بأسمكب نشط كتتضمف العممية عبلج البلعقؿ بالعقؿ،كالبلمنطؽ
بالمنط،كالخرافة بالعمـ،كعممية العبلج عقمية بحتو،كتتمخص كظيفة المرد في مساعدة المسترشد عمى
اف يتخمص مف األفكار كاالتجاىات العقبلنية غير المنطقية كاف يحؿ محميا أفكار كاتجاىات
منطقية كعقبلنية،كيمكف إيجاز خطكات العبلج العقبلني االنفعالي السمككي بما يمي:

الخطوة األولى:

في ىذه الخطكة عمى المرشد اف يبيف لممسترشد بأنو غير منطقي،كيكضح ق العبلقة بيف أفكاره
البلعقبلنية كبيف اضطرابو االنفعالي كقمقو كتكتره.

الخطوة الثانية:

يكضح المرشد لممسترشد بأنو يستمر في اضطرابو كقمقو كانفعاالتق كذلؾ بسبب استم ارره في التفكير
يؽ العقبلنية كليست منطقية،أم اف تفكيرىـ غير المنطقي المستمر ىك المسؤكؿ عف حالتيـ
بطر ة
النفسية التعيسة،كليست التأثيرات لؤلحداث السابقة المنشطة.
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الخطوة الثالثة:

يقكـ المرشد في ىذه الخطكة عمى إقناع المسترشد أف يغير مف أفكاره البلمنطقية كالعمؿ عمى
اإلقبلع عف ىذه األفكار،فالعبلج العقبلني يقرر أف األفكار البلعقبلنية تككف مغركسة في نفس
المسترشد لدرجة ال يمكف معيا لممسترشد اف يقكـ بتغييرىا باالعتماد عمى نفسو كما تقكؿ بعض
الطرؽ العبلجية األخرل.

الخطوة الرابعة:

يبدأ المرشد بتجاكز التعامؿ مع األفكار البلعقبلنية بشكؿ محدكد كيبدأ التركيز عمى األفكار
البلعقبلنية العامة كالعمؿ عمى تبني المسترشد فمسفة الحياة بحيث تككف منطقية كعقبلنية تمكنو
مف االبتعاد عف الكقكع في األفكار غير المنطقية في المستقبؿ(الخكاجا.)2002،

 7 .11.2.2طبيعة العممية اإلرشادية
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بعكس بعض النظريات التي تنادم بالحميمية في العبلقة اإلرشادية "  "R.E.B.Tال تتطمب الدؼء
الزائد عف حده كالتعاطؼ الكبير مع المسترشد ألنيما قد يؤدياف إلى اتكالية عمى المرشد،اف العبلقة
العبلجية تنجح دكف كجكد ركابط طيبة بيف الطرفيف العتمادىا عمى الشريط كالكتاب كغيره ككسائؿ
عبلجية،ثـ اف العممية العبلجية ىي عممية نشطة مباشرة كمجابية تعتمد عمى مبدأ السؤاؿ العممي
كالتحدم كالمناقشة،كيمكف كصفيا بأنيا عممية تعميمية إنسانية كعممية لغكية الف المرشد يعمـ
المسترشد كيؼ يحرؾ ما بداخمو كيناقش أفكاره البلعقبلنية بطرؽ منطقية كعممية مما يجعؿ
المسترشد يتقبؿ نفسو كيفرؽ بيف قبكؿ النفس البلمشركط كالذم ىك احد أساسيات

" "rebtكبيف

قبكؿ مرتكز عمى النجاح فقطف كفي ىذا السياؽ يككف جؿ تركيز المرشد مكجو نحك األفكار
البلعقبلنية لممسترشد كشعكره بيزيمة النفس ،لذا ليس بالضركرة كجكد عبلقة كدية يف
الطرفيف(الزيكد.)1998،

 8.11.2.2اإلرشاد العقالني والعنف

يرل (  )Ellisأف الناس كاقعييف كغير كاقعييف،كاف معتقدات الناس تؤثر في سمككيـ،كاف الناس
عرضو لممشاعر السمبية:مثؿ القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب بسبب تفكيرىـ البلكاقعي كحالتيـ
االنفعالية التي يمكف التغمب عمييا بتنمية قدرة الفرد العقمية كزيادة درجة إدراكو(ابكعيطة.)2007،

كلقد ميز (  )Ellisبيف نكعيف مف العنؼ كالعدكاف كىما العنؼ السكم كالعنؼ غير السكم مؤكدا
عمى أىمية المككنات المعرفية،فالعنؼ يككف سكيا إذا ما ارتقى بالقيـ األساسية الخاصة بالبقاء
كالسعادة كالقبكؿ االجتماعي كالعبلقات الحميمة،أما العنؼ الغير سكم مف كجية نظر (
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)Ellis

يظير في شكؿ نكع مف المضايقة كحب الجدؿ كالعنجيية كالكبرياء كالغطرسة كالعداء كاالىانة
كالمعارضة(حسيف.)2007،

كيفسر (  )Ellisالعنؼ في ضكء نمكذج(  )A.B.Cكيفسر (  )Ellisإزالة المشاعر العدكانية
المدمرة لمذات كاآلخريف تتضمف مساعدة األفراد عمى فيـ المككنات المعرفية لمثؿ ىذه المشاعر
السمبية كالعمؿ عمى إحداث تغيرات في اعتقاداتيـ السمبية كالبلعقبلنية(حسيف.)2007،

كقد حدد (  )Ellisمجمكعة مف األفكار لبلعقبلنية المرتبطة بالعنؼ كمف ىذه األفكار :بعض
الناس شر كأذل،كعى درجة عالية مف الخسة كالجبف كالنذالة،كىـ لذلؾ يستحقكف العقاب
كالتكبيخ(ممحـ.)2001،

 9 .11.2.2نظرية (  )Ellisفي اإلرشاد المعرفي العقالني
قدـ (  )Ellisنظرية( )A.B.Cليكضح تطكر االضطرابات االنفعالية ككضع افتراض رئيسي كىك
اف المشكبلت كاالضطرابات النفسية إنما ىي نتاج التفكير البلعقبلني الذم يتبناه الفرد،كقاـ بشرح
العبلقة بيف المككنات األساسية( )A.B.C.D.Eكالتالي:
()A

الحدث النشطActivating :

()B

المعتقداتBelieves :

()C

النتائجConsequences:

()D

التفنيدDisputing :

()E

التأثيرEffect :
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 10 .11.2.2فنيات اإلرشاد المعرفي

يتضمف اإلرشاد المعرفي العقبلني السمككي مجمكعة مف الفنيات المعرفية كاالنفعالية كالسمككية
كاتجاه( )A.B.C.D.Eىي كالتالي:

 1 .10 .11.2.2األسموب األول :اتجاه A.B.C.D.E

فقد اشتير (  )Ellisبتفسير العبلقة بيف )(A.B.C

كيعني اف النتائج ليست كليدة األحداث

كالظركؼ الخارجية كانما نتيجة لنظاـ التفكير الذم يتبناه الفرد تجاه تمؾ األحداث ثـ االنتقاؿ إلى
التفنيد لؤلفكار البلعقبلنية.
كعندما يقكـ المرشد بتفنيد كمناقشة األفكار البلعقبلنية مع المسترشد يككف قد حقؽ األثر الفمسفي
الذم يتبع نمكذج ) (A.B.Cكبذلؾ يككف المسترشد قد اكتسب نظاـ معرفي عقبلني يستطيع مف
خبللو مكاجية سمككياتو كمشكبلتو في المستقبؿ(الخكاجا.)2002،

 2 .10 .11.2.2األسموب الثاني :األسموب المعرفي.

أساس ىذه النظرية ىك مناقشة األفكار البلعقبلنية كتفنيدىا فاف المرشديف في ىذه النظرية يمارسكف
عدة طرؽ:
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أ.

اإليحاء واإليحاء الذاتي.

فالعمبلء عدة مفكركف سمبيكف يحدثكف أنفسيـ بأمكر تسبب ليـ ىزيمة داخمية سكاء مف أنفسيـ أك
مف غيرىـ،كمنا يقكـ المرشد بتعميـ المسترشد كيؼ يفكر بايجابية بدؿ مف التفكير السمبي.

ب-وسائل الدفاع.

تتكلد كسائؿ الدفاع مف لكـ النفس،كبيذا فاف العمبلء الذيف يعانكف مف مرض ما سكؼ يستعممكف
كافة كسائؿ الدفاع كالحماية لكي يبقى ىذا العرض خارج دائرة عممو ككعيو،كتسعى نظرية اإلرشاد
العقبلني االنفعالي لتبرىف لمعمبلء انو رغـ ارتكابوـ أخطاء عديدة أنيـ لف يككنكا عرضو لبلزدراء
كالتعنيؼ بسبب ىذه األخطاء،كاف قبكؿ النفس ىذا مف شانو أف يقؿ مف سعي العميؿ لتكمؼ الدفاع
عف النفس بأم طريقة(الزيكد.)1998،

ج.تقديم الخيارات البديمة.

يممؾ المسترشد عادة خيارات كثيرة كيسعى المرشدكف لجعؿ العمبلء كيركف جميع الخيارات التي
يممككنيا بشكؿ مثالي كيشجعكنيـ عمى تكليد ىذه الخيارات بأنفسيـ.

د.الدقة المفظية .
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فاستعماؿ األلفاظ غير الدقيقة ينبع مف التفكير المشكه ،كعؿل المرشديف أف ينتبيكا بشكؿ خاص إلى
األلفاظ التي يستعمميا مرضاىـ.

و.وسائل التسمية(اإللياء).

حيث تؤمف () REBTباف الكسائؿ البدنية مثؿ التماريف الرياضية كسيمة جيدة لمعبلج.الف العمبلء
يركزكف عمى ىذه النشاطات عند ممارستيا بدال مف اف يفكركا بيزيمة أنفسيـ كالحديث عنيا.

ن .استخدام المرح والنكات والقصد المتناقض.

كىنا يمجا المرشد إلى استخداـ المرح كالنكات ليسخركا مف األفكار البلعقبلنية التي يحمميا
العميؿ،مما يجعؿ العميؿ يضحؾ عمى أخطائو كيتقبؿ نفسو بكؿ ما فييا،أما القصد المتناقض التي
يحمميا العميؿ مما يجعمو يكتشؼ أف أفكاره غير عقبلنية كال كاقعية كنتيجة لذلؾ فاف العميؿ سكؼ
يتكجو لتبني الفيـ المضاد كىك الكاقعية كالعقبلنية(الزيكد.)1998،
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و.المراجعة.

كيعتبر ىذا األسمكب أكثر مبلئمة لحاالت اإلدماف كالذيف ال يستطيعكف مكاجية حاالت اإلحباط
كالمدمف عمى التدخيف،حيث يطمب مف المدخف أف يكتب قائمة بفكائد التكقؼ عف التدخيف،كقائمة
أخرل بأضرار االستمرار في التدخيف ثـ يطمب منو أف يراجع ىذه القائمة مف(

) 20-10مره

يكميا،كىذا يعطي المدخف أسبابا جيدة لمتغمب عمى ىذا اإلدماف.

د.األسموب التربوي.

فبعد انتياء الجمسات العبلجية يطمب مف المسترشد اف يق ار بعض المنشكرات التي كتبيا

Albert

 Ellisمف اجؿ المساعدة الذاتية ككذلؾ السماح ألشرطة مسجمة خبلؿ جمسات العبلج تيدؼ إلى
مساعدة المسترشد عمى تذكر أفضؿ لبعض النقاط الميمة التي حددىا المعالج أثناء الجمسات.

ي .تعميم اآلخرين.

كىنا يقترح (  )Ellisعمى المسترشد اف يقكـ بتعميـ أصدقائو بمبادئ(
اآلخريف كأفكارىـ البلعقبلنية لممسترشد(الخكاجا.)2002،

 3 .10 .11.2.2األسموب الثالث:األساليب االنفعالية.
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) REBTعندما يظير

االنفعالي منيا:
ة
حيث يستخدـ المرشدكف في ىذا االتجاه مجمكعة مف الطرؽ

-1التخيالت العقمية واالنفعالية

ويتم استخدام التخيالت العقمية واالنفعالية بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
األولى :مفضمة مف قبؿ  Albert Ellisكتدعى التخيبلت السمبية كىما يقكـ الفرد بتخيؿ نفسو
كيشعر شعكر سمبي كغير مبلئـ كردة فعؿ لمكقؼ معيف.ثـ يعكس ىذه المشاعر إلى ايجابية
كمبلئمة.
الثانية :فيي طريقة التخيبلت االيجابية حيث يتخيؿ العميؿ مكفقا غير سار كيركز عمى األفكار
التي تنثني عمييا مشاعرىـ،ثـ يقكـ بمناقشة ىذه األفكار كيركز عمى شعكره بعدىا تركيا كتبديميا
بأفكار عقبلنية.

-2لعب األدوار.

كحسب ىذه الكسيمة يقكـ المرضى بتمثيؿ كيفية تفاعميـ مع اآلخريف كي تثار عكاطفيـ
كينفعمكف،كبالتالي يقكـ المرشد باستخداـ ىذه المشاعر ليبيف لمعميؿ األفكار البلعقبلنية التي تقؼ
كراءىا(الزيكد.)1998،
كيشمؿ لعب الدكر تحميبل معرفيا كاضحا تماما لممشاعر المثارة اثناء تمثيؿ الدكر،فيذه الكسيمة
متميزة في تحديد كتغير االتجاىات غير العقبلنية الى اخرل عقبلنية ناجحة كمفيدة،فالمرشد يقكـ
بتعميـ الفرد ميارات القياـ باالدكار كمساعدتيـ في اكتساب خبرات كاتجاىات ايجابية حيث تخفض
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مستكل االفكار غير العقبلنية تجاه بعض االتجاىات السمبية المسببة لبلمراض الجسمية كالجيؿ
كالفقر(عبد السبلـ.)2002،

-3القبول غير المشروط.

كىنا قكـ المرشد عمى تعميـ المريض بصكرة غير مباشرة كنشيطة عمى قبكؿ نفسو كيكافح المرشد
ليقنع العميؿ اف االنساف ال يمكف اف يعامؿ ككحدة كاحدة صماء بغض النظر عف ايجابية سمككيـ
اك سمبيتو(الزيكد.)1998،

-4التمارين المياجمة لمخجل.

حيث يقكـ المرشد بتشجيع المسترشد عمى القياـ باعماؿ يخجؿ الياـ بيا،حتى يتخمص منيا،حتى
كاف لـ يكافؽ عمييا االخريف،كيشمؿ ىذا االسمكب عمى طرؽ سمككية انفعالية في االرشاد.

-5استخدامات العبارات الذاتية النشطة.

يستخدـ ىذا االسمكب مف اجؿ تغيير االفكار البلعقبلنية بافكار جديدة عقبلنية(الخكاجا.)2002،
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 4 .10 .11.2.2االسموب الرابع:االساليب السموكية المعرفية.

يستخدـ االرشاد العقبلني االنفعالي اساليب سمككية متعددة منيا:


الوظائف البيتية.

فاالفراد الذيف يفرطكف في ممارسة بعض السمككيات شعكريا اك الشعكريا كالذيف تعكدكا عمى التفكير
كاالنفعاؿ بطرؽ مختمفة خبلؿ فترة معينة مف الزمف يقاكمكف التغير بصعكبة منتاىية،كلمتخمص مف
العادات المدمرة لمذات يجب تكجيييـ نحك ممارسة نشاط معيف كيككف ذلؾ عف طريؽ الكاجبات
اليكمية لكي يتخمص العميؿ مف سمككو غير السكم(عبد السبلـ.)2002،



ادرارة الطواريء(المصادفات).

يحدث اطارمء عندما قكـ الشخص بسمكؾ ما بناء عمى مثير يزيد مف امكانية حدكث ىذا
السمكؾ،كىذا يساعد المسترشد عمى برمجة حياتو.



تدريب الميارات.

كيكمف االساس المنطقي في ىذا االسمكب في انو اذا كاف االنساف يستطيع اف يتصرؼ بصكرة
فعالة فسكؼ تككف عنده ميكؿ ضعيفة جدا لتككيف افكار العقبلنية،كمع ىذا فاف اكؿ خطكة لتغيير
سمكؾ العميؿ ىك مناقشة كتقنيف االفكار البلعقبلنية(الزيكد.)1998،
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التحكم بالمثير.

كتقكـ فكرة ىذا االسمكب عمى تعميـ المسترشديف كيؼ يتحكمكف بدكافع كمثيرات معينة مما يجعؿ
احتمالية تصرفاتو الغير مقبكلة قمبمة،كبيذا فاف ىذؼ ىذا االسمكب ىك اعادة بناء الكسط المحيط
بالعميؿ حتى اليتعرض العميؿ الم مثير يحفزه عمى التصرؼ غير المقبكؿ.



ممارسة وتعزيز االدراك العقمي.

حث يقكـ المرشد بتعميـ العميؿ كيؼ يعكض بافكار جديدة مكاف تمؾ االفكار غير المقبكلة،كمثاؿ
ذلؾ قكؿ الشخص":ليس صعبا اف اكتب الدكتكراة،كلكف االصعب عمي تركيا".
كيرل (  )Ellisاف التفكير االيجابي اليصبح فعاال اال بالممارسة الدائمة لو،كىنالؾ اسمكب اخر مف
اساليب التعزيز االدراكي العقمي كىك الكظائؼ االدراكية المعرفية،كىك اسمكب ادراكي سمككي معا
بحيث يقكـ العميؿ بمناقشة كتنفيذ افكاره البلعقبلنية يكميا حتى تصبح العممية سيئة بالنسبة
اليو(الزيكد.)1998،
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 3.2مراجعة االبحاث المتعمقة بالبحث

اطمعت الباحثة عمى العديد من الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية ويمكن تصنيفيا إلى
قسمين:

 1.2.2أوال  :الدراسات األجنبية

 دراسة األمين العام ألمم المتحدة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضدالمرأة)2006 (,
تشير دراسة األميف العاـ المتعمقة بشأف جميع أشكاؿ العنؼ ضد المرأة إلى أنو بحمكؿ عاـ
 ، 2006كاف لدل (  )89دكلة نكع مف الحظر القانكني عمى العنؼ األسرم ،منيا (  ،)60دكلة
كانت تتكفر فييا قكانيف خاصة ضد العنؼ األسرم ،كما أف عددا متزايدا مف الدكؿ عممت عمى
كضع خطط عمؿ كطنية لمحد مف العنؼ ضد النساء ،كىك ارتفاع ممحكظ مقارنة مع سنة
" "،2003عندما قاـ صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة بدراسة دقيقة حكؿ قكانيف منع
العنؼ ،ككجدت الدراسة أف ( )45دكلة فقط لدييا قكانيف خاصة ضد العنؼ األسرم ،كمع ذلؾ
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فبل يزاؿ العنؼ ضد النساء متفشيا بشكؿ ممحكظ جدان .كمف الكاضح أف ىناؾ حاجة كبيرة
لمتركيز عمى تنفيذ القكانيف كتفعيميا ،كما ينبغي كضع حد لمقكانيف التي تؤكد عمى جمع شمؿ
األسرة عمى حساب حقكؽ النساء كالفتيات.
تكصمت الدراسة المتعمقة إلي عدة استنتاجات مف بينيا ،أف العنؼ ضد المرأة مشكمة خطيرة
ككاسعة االنتشار تؤثر في حياة أعداد ال تحصى مف النساء ،كىي عقبة أماـ تحقيؽ المساكاة كالتنمية
كالسبلـ في كؿ القارات ،فيي تعرض حياة النساء لمخطر كتعكؽ التنمية الكاممة لقدرات المرأة .
كتعكؽ ممارستيا لحقكقيا كمكاطنة؛ كتضر باألسر كالمجتمعات ،كتعزز أشكاال أخرل مف العنؼ
في كؿ أنحاء المجتمعات ،كتككف عكاقبيا في أغمب األحياف المكت .كأف استمرار العنؼ المتفشي
ضد المرأة في كؿ أنحاء الكرة األرضية يغذم ثقافات العنؼ كيقكض أركاف التقدـ نحك تحقيؽ
أىداؼ حقكؽ اإلنساف كالتنمية كالسمـ .كاف في الجيكد الرامية إلى إنياء العنؼ ضد المرأة مصمحةن
ُّل
كؿ األمـ كالشعكب لتجعؿ إنياءه ميمةن ذات
كبرل لمبشرية كميا  .كقد آف األكاف ألف تتحرؾ ُ
أكلكية عمى الصعيد الكطني كاإلقميمي كالعالمي.
إف العنؼ ضد المرأة ظاىرة عالمية مكجكدة في كؿ المجتمعات كالثقافات ،فيك يتخذ أشكاال مختمفة
كتجارب النساء معو مختمفة  .كأشكاؿ العنؼ التي تتعرض ليا النساء كالطرؽ التي تخبر بيا ىذا
العنؼ تتشكؿ في كثير مف األحياف بتقاطع نكع الجنس كعكامؿ أخرل مثؿ العرؽ ،كاإلثنية  ،كالطبقة
كالسف ،كالتكجو الجنسي كاإلعاقة ،كالقكمية ،كالمركز القانكني ،كالديانة كالثقافة .لذلؾ كؿ النساء تمزـ
استراتيجيات متنكعة تأخذ ىذه العكامؿ المتقاطعة في الحسباف بغية القضاء عمى العنؼ.
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كتكصمت الدراسة المعمقة ،إلى أف مف التدابير

االيجابية أيضا

لحماية المرأة مف العنؼ ،

االنضماـ إلى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،كبركتكككليا االختيارم كغيرىما
مف المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،كازالة التحفُّلظات العامة عمى المكاد األساسية في اتفاقية
(سيداك) أك عمى المادة (  ) 16المتعمقة بالعبلقات األسرية بصكرة خاصة ،تحكؿ دكف اتخاذ تدابير
لمعالجة العنؼ ضد الم أرة  .كمع ذلؾ فاف إدراج المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الدساتير الكطنية أك
التشريعات التي تتفؽ مع المعايير الدكلية ،يعزز إطار معالجة العنؼ ضد المرأة.
http://www.karamah.org/arabic/docs/yellow.doc

 دراسة لوون وشميدت وويمي()2006 Loon&Schmidt&Willyتمت ىذه الدراسة في مدينة كاليفكرنيا األمريكية كىدفت إلى تقصي أسباب العنؼ ضد النساء
المكاتي يحصمف عمى المعكنة الكطنية مف أجؿ إعالة أبنائيف ،كتككنت عينة الدراسة مف ()1235
امرأة ،كتراكحت أعمارىف بيف (  )65-18سنة بعد إجراء المقاببلت معيف تبيف أف  % 18.3مف
النساء تعرضف لمعنؼ الجنسي مف قبؿ الغرباء كأف(  )%27.4تعرضف لمعنؼ الجسدم ،في حيف
أف نسبة العنؼ الجنسي مف قبؿ الزكج أك الشريؾ كانت(

 ،)%25أما العنؼ الجسدم مف قبؿ

الشريؾ فكانت ( )%10كتبيف الدراسة أف أكثر أشكاؿ العنؼ ضد النساء انتشا ار ىك العنؼ الجنسي
مف قبؿ الزكج أك الشريؾ.

 -دراسة ايفانس ولبندىورست وىانق ووليترز (

&Evan,Lindhorst,hunag

.)Walter,2006
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ىدفت التعرؼ إلى أشكاؿ العنؼ الذم يمارس ضد المرأة في مدينة نيكيكرؾ ،كلذلؾ تـ اختيار
عينة عشكائية مككنة مف ( (112امرأة ك ( )85رجبل مف الينكد األمريكييف مف سكاف أالسكا الذيف
يعيشكف في المدينة ،كقد تراكحت أعمار عينة الدراسة بيف ()77-18عاما ،كمف خبلؿ تكجيو سؤاؿ
مباشر ألفراد الدراسة عمى صيغتيف ىما:األكؿ :ىؿ تـ االعتداء عميؾ مف قبؿ شخص ما؟ كالثاني
 :ىؿ قمت باالعتداء عمى أحد ما؟ عف طريؽ االتصاؿ الياتفي حيث تكصمت نتائج الدراسة إلى
ما يأتي:
) )%65مف النساء تعرضف لشكؿ كاحد مف أشكاؿ العنؼ ك (
لبلغتصاب مف قبؿ الرجاؿ ك(

 )%48.2مف النساء تعرضف

) %40مف النساء تعرضف لمعنؼ الجسدم مف قبؿ الزكج أك

الشريؾ الحميـ ك () %41مف النساء تعرضف لمتمييز العنصرم.

 دراسة كونج ووتاكير وولسون وذير وفرندز(.)Koenig,Whitaker,Royce,Ethier,& Ferndez 2006
المكجو ضد النساء الحكامؿ في الكاليات
كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى نسبة العنؼ
ّ
المتحدة األمريكية كأسبابو ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار (  )734امرأة حامؿ ك ( )636امرأة كضعت
جنينيا ،كبعد إجراء مقاببلت مع عينة الدراسة تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:إف ما نسبتو( %61.7
)مف النساء قد تعرضف لمعنؼ أثناء فترة الحمؿ مرة كاحدة عمى األقؿ في حيف أف( ) %21.3مف
النساء تعرضف لمعنؼ عدة مرات كما تكصمت الدراسة أف(

) %16.7مف النساء تعرضف لمعنؼ

بعد الكالدة كأف( ) %13.6مف النساء تعرضف لمعنؼ مف قبؿ الزكج أك الشريؾ الحميـ.أما عف
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أسباب العنؼ ضد المرأة الحامؿ فقد تكصمت الدراسة إلى أف أسباب العنؼ يعكد إلى شرب الكحكؿ
كالمخدرات ،أك بسبب عدـ تقبؿ الحمؿ،أك ألسباب اقتصادية كعدـ تكفر الدعـ المادم.

 دراسة منظمة الصحة العالمية حول العنف ضد المرأة ()2005أف العنؼ الممارس ضد المرأة
تشير دراسة " صحة المرأة والعنف الممارس ضدىا في البيت "ّ ،
يتعرضف
مف قبؿ الشخص الذم يعاشرىا ىك أكثر أشكاؿ العنؼ شيكعان في حياة النساءّ -
فيف ّ
يتعرضف لو مف حاالت االعتداء كاالغتصاب عمى
لذلؾ العنؼ بنسبة تتجاكز بكثير نسبة ما ّ
أيدم غرباء أك أشخاص مف معارفيف .كتكشؼ تمؾ الدراسة النقاب عف األثر الكبير الذم يخمّفو
العنؼ الجسدم كالجنسي الذم يمارسيما الزكج ضد زكجتو كالعشيرة ضد عشيرتو عمى صحة
يميز ىذا النكع مف
المرأة كعافيتيا في جميع أرجاء العالـ ،كعف حجـ التستّر الكبير الذم ما زاؿ ّ
العنؼ.
كتستند ىذه الدراسة إلى مقاببلت تمت مع أكثر مف (

 ،)240000امرأة مف مناطؽ ريفية

كحضرية في(  10بمداف) ىي ( :بنغبلديش ،الب ارزيؿ ،إثيكبيا ،الياباف ،ناميبيا ،بيرك ،سامكا،
صربيا كالجبؿ األسكد ،تايبلفد ،كجميكرية تنزانيا المتحدة) ،كتقدـ تمؾ الدراسة تكصيات كتدعك
راسمي السياسات كالمسؤكليف عف قطاع الصحة العمكمية إلى معالجة اآلثار البشرية كالصحية
معينة مف البرامج
لتمؾ الظاىرة ،بما في ذلؾ عف طريؽ إدراج برمجة منع العنؼ في طائفة ّ
االجتماعية.
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أف نسبة تتراكح بيف الربع كالنصؼ مف مجمكع النساء البلئي أُجريت معيف
كتشير الدراسة إلى ّ
بأنيا تعاني
تعرضف العتداء جسدم مف قبؿ الرجاؿ الذيف يعاشركنيف ،تفيد ّ
المقاببلت ،كالبلئي ّ
أف احتماؿ ظيكر مشاكؿ جسدية كنفسية لدل النساء
إصابات جسدية كنتيجة مباشرة لذلؾ .كما ّ
المعرضات لو ،كذلؾ
المعرضات لؤلذل يفكؽ االحتماؿ نفسو بنسبة الضعؼ لدل النساء غير
ّ
ّ
حتى لك كاف تاريخ العنؼ يعكد لسنكات مضت .كمف بيف تمؾ المشاكؿ األفكار كالمحاكالت
االنتحارية كاالضطرابات النفسية كاألعراض الجسدية ،مثؿ األلـ كالدكخة .كتـ إجراء الدراسة
المذككرة بالتعاكف مع كمية لندف كبرنامج التكنكلكجيا المبلئمة في مجاؿ الصحة كمؤسسات البحث
الكطنية كالمنظمات النسائية في البمداف المشاركة.
كفي تصريح ؿ "كاتس" )( Wattsمف كمية لندف ،كىي أحد أعضاء فريؽ البحث األساسي الذم
إف درجة تساكم اآلثار الصحية مع العنؼ الذم يمارسو الزكج ضد
استندت إليو الدراسة ،قائمة " ّ
أف لذلؾ
زكجتو ،في الدراسة التي أجرتيا منظمة الصحة العالمية ،الفتة لبلنتباه فعبلن .فيبدك ّ
العنؼ آثا انر مماثمة عمى صحة النساء كعافيتيف ،بغض النظر عف مكاف إقامتيف كدرجة انتشار
العنؼ في ذلؾ المكاف ،أك عف خمفيتيف الثقافية أك االقتصادية.

 دراسة ليستر وبرولكس ولبيالش ()Lussier,Proulanc,Leblanc,2005ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معاقبة مرتكبي جرائـ العنؼ ضد النساء عمى خفض نسبة العنؼ
) 2368مف النساء المكاتي تعرضف لمعنؼ

األسرم،كلتحقيؽ ذلؾ تـ مقياس عينة الدراسة مف (

األسرم كطمب مف النساء أف يقمف بإببلغ الشرطة عند ارتكاب العنؼ ضدىف ،كتمت متابعة عينة
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الدراسة لمدة ثبلث سنكات ،كبعد ذلؾ تـ التكصؿ إلى النتائج اآلتية :بعض النساء المكاتي يتعرضف
لمعنؼ لـ يبمغف الشرطة خكفا مف انتقاـ الزكج بعد خركجو مف السجف أك بسبب عدـ تكفر الحماية
المناسبة ليا ،كتكصمت الدراسة إلى العنؼ انخفض بيف النساء المكاتي يتقدمف بالشككل ضد
المعتدم عمييف  ،حيث كانت نسبة العنؼ قبؿ التبميغ عنو ك( ) %7.7قبؿ الدراسة انخفض إلى(
 ، )%3.7كما زادت حاالت تكقيؼ مرتكبي العنؼ مف قبؿ الشرطة حيث كانت(

 )%54قبؿ

الدراسة ككصمت إلى ( ،) %61كتنبيف إف تبميغ النساء بحالة العنؼ كاف لو اثر داؿ إحصائيا في
خفض مستكل العنؼ المكجو ضدىف.

 -دراسة بينيس )2004(Bennis

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االستجابات السمككية كالنفسية لمسيدات البلتي يقعف ضحايا
لمعنؼ الجنسي مع الشريؾ في العبلقة ،كؽ د تككنت عينة الدراسة مف(  )321سيده مف األتي
يتعرضف لمعنؼ.كاستخدـ الباحث تحميؿ التغاير المتعدد كتحميؿ االنحدار لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف
النساء التي كقعف ضحايا لبلعتداء كالبلتي لـ يتعرضف ،كقد كجدت الدراسة أف ىناؾ فركؽ بيف
النساء البلتي تعرضف لمعنؼ كاألتي لـ يتعرضف في أعراض االستثارة كالقمؽ كتدىكر اليكية
(مكسى.( 2008،

 -دراسة بوتررورث )2004( Puterorth
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عف العنؼ ضد المرأة باعتباره أحد المجاالت البحثية الميمة ،كىدفت الدراسة إلى قياس الخبرات
الحياتية لبلعتداء البدني كالجنسي لدل النساء كالعبلقة بيف ىذه االعتداءات كاالضطرابات
النفسية،تككنت عينة الدراسة مف (  )2232امرأة مف استراليا كاعتمد الباحث عمى المقاببلت
الشخصية مع المبحكثات لجمع المعمكمات،أشارت النتائج إلى أف العنؼ البدني كالجنسي كانت مف
أقكل المنبئات باألمراض كاالضطرابات النفسية أكثر مف المتغيرات الديمغرافية في ىذه
الدراسة(.مكسى.)2008.

 -دراسة وايز )2001( Wise

أعدت كايز (  )Wiseدراسة عف االكتئاب عند النساء األميركيات ،فمفتت النظر إلى أف العنؼ
الذم تتعرض لو المرأة األميركية كىي طفمة ،ىك السبب الرئيس لبلكتئاب الذم تصاب بو بعد أف
تتخطى الثبلثيف مف عمرىا ،كدرست كايز حاؿ

( ) 237امرأة تتفاكت أعمارىف بيف

( )63ك(

)54عامان ،فبلحظت أف( ) 632منيف مصابات باإلكتئاب ،كأنيف عانيف مف العنؼ خبلؿ طفكلتيف
أك خبلؿ سنكات المراىقة ،كأكدت كايز أف العنؼ الذم تعانيو النساء جسدم أك جنسي.
Journal of the New Zealand Medical Association, 26-November-2004, Vol
117no 1206

 -دراسة أجراىا بنوك وديفين

)2000( Pinnock & Daphne

ىدفت إلى تحديد ما إذا كانت العكامؿ النفسية كخصائص المرأة ليا عبلقة بالعنؼ كاإلحباط
الذم تتعرض لو،تككنت عينة الدراسة مف (  (100امرأة مف النساء السكد المكاتي تعرضف لمعنؼ
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الجسدم كالنفسي في مدينة كامبؿ في أمريكا ،تراكحت اعمارىف مف(

)53 -18حيث تمت مقابمة

النساء كاجبف عمى مقياس بؾ لبلكتئاب كمقياس االستجابة الصحية باإلضافة إلى مقياس
المنغصات اليكمية( )Daily Hasslesكتبيف مف نتائج الدراسة أف النساء المكاتي تعرضف لمعنؼ
يتصفف بالتكتر كالقمؽ كاإلحباط.

 -دراسة ساندرس )1994(Sanders

قاـ بدراسة مقارنة بيف مجمكعة مف النساء تمقيف المساعدة عبر برنامج معالجة العنؼ كمجمكعة
أخرل تمقيف مساعدة عبر برامج أخرل.كمتا المجمكعتيف عبأتا استمارات عف مستكل الضغط
كالخكؼ.كقد أظيرت النتائج أف(

) %60مف المشتركات في المجمكعة األكلى ك(

المجمكعة لثانية كاف العامؿ المشترؾ بينيما ىك ذكريات عف العنؼ ،تجف

 )%62مف

ب ذكر العنؼ الذم

تعرضف لو ،القؿؽ كالككابيس أثناء النكـ ككانت االختبلفات في عدد مرات التعرض لمعنؼ كتعقيده.

 -دراسة باباليا ( Pappalaa ( 1994

التي ناقشت العنؼ الزكاجي خبلؿ الثبلث سنكات األكلى مف الزكاج.كقد أشارت الدراسة إلى أف
الزكجات التي يمارس ضدىف العنؼ ظيرت عمييف أعراض نفسية كبدنية عميقة،كقد تككنت العينة
مف ( ) 147زكجة مف إحدل المناطؽ الحضرية في مدينة نيكيكرؾ كالبلتي اشتركف في دراسة
طكلية حكؿ لزكاج كذلؾ في العاـ األكؿ كالثالث لزكاجيف،كقد استخدـ الباحث مقياس استراتيجيات
الصراعات كالرضا الزكاجي كالصحة النفسية كقكة اتخاذ القرار (مكسى.)2008.
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دراسة ايجمر ونايتنجال" )1994)" Igelr & Nayatnjal
حول تأثير خبرات الضرب عمى تقدير الذات النساء المساء إليين.
تكصمت الدراسة إلى أف النساء البلتي تعرضف لخبرات اإلساءة المتكررة خبلؿ الفترة الماضية
يشعرف بانخفاض الشعكر بالقيمة.
أما تقدير الذات قد ال يتأثر كثي ار باإلساءة كذلؾ عند كجكد عكامؿ أك متغيرات نفسية مخففو مف
اثر الضرب مثؿ كجكد مصادر لممساندة االجتماعية مثؿ األصدقاء كاألسرة كالزمبلء الذيف يساندكف
المرأة.
كاتضح مف خبلؿ الدراسة أف اإلساءة الجسمية كاالنفعالية كالجنسية كمحاكلة التحكـ في سمكؾ
الزكجة يرتبط بانخفاض تقدير الذات لدل المرأة ،كما أف تكرار تعرض المرأة لمعنؼ اليؤدم فقط
إلى انخفاض تقدير الذات كلكنو قد يؤدم إلى شعكر المرأة بالعجز المكتسب كفقداف األمؿ كعدـ
القدرة عمى مكاجية المشكبلت كاالعتقاد في عدـ التحكـ في أمكر حياتيا أك تغييرىا  ،كاالعتقاد في
عدـ القدرة عمى إيقاؼ اإلساءة المكجية إلييا.

 -دراسة اوستن .)1993(Austin

تـ فحص أعراض نفسية لمجمكعة مف نساء معنفات بمغ عددىف (

) 65امرأة  ،كذلؾ باستخداـ

أدكات متطكرة لفحص الفكضى العصبية كالضغكطات بعد العنؼ ككجدكا أف معظـ النساء أصبف
بنفس األعراض المذككرة
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فقد كجدت عبلقة كثيقة بيف درجة العنؼ كاآلثار التي تظير عمى النساء فكمما زادت حدة العنؼ
زادت حدة اآلثار.

 -دراسة ولف وولف " "Wolf& Wolfالمشار إلييا في ()Bootzin,1993

كالتي بينت ارتباط االضطرابات السيككماتية بأنكاع مختمفة مف العنؼ األسرم كبينت أف استجابة
المعدة لمضغكط النفسية كاالنفعاالت عادة ما تككف فكرية ككاضحة ،كأف الصراعات األسرية كعدـ
الثقة بالنفس مف العكامؿ المرتبطة بمرض القرحة المعدية.

 دراسة مايرز )1992) Myersىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نسبة النساء المكاتي اختبرف نكعا مف العنؼ مف قبؿ الشريؾ ،حيث
كانت النتائج كاألتي :النساء المكاتي تعرضف لعنؼ جنسي مف قبؿ الشريؾ قبؿ سف(
بنسبة( ) %37كأكجدت الدراسة أف نسبة المعنفيف مف الرجاؿ كانت(
المكاتي يعنفف سنكيا مف قبؿ الرجؿ الذم يعشف معو كانت بنسبة

 )18كانت

 ،) %95كنسبة النساء
() 6-1كنسبة طبلب الجامعة

الذيف مارسكا عبلقة جنسية مع شريؾ بغير إرادتو كانت( .)Nichols,Schwartz.2006( )%25

 -دراسة نمسون واندو والنقتون )1992( Nelson & Landau & Nagton
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ىدفت إلى معرفة تأثير العنؼ عمى شخصية المرأة المعنفة ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )75امرأة
تعرضف لمعنؼ ك ( )49امرأة لـ تتعرض لمعنؼ  ،بينت الدراسة أف النساء المكاتي تعرضف لمعنؼ
لدييف صبلت قميمة بأعضاء العائمة كاألصدقاء كالجيراف ،أم يغمب عمييف سمة االنطكائية أكثر مف
النساء المكاتي لـ يتعرضف لمعنؼ.
 -دراسة  Rutledgeوزمالئو()1991

درسكا مف خبلؿ عينة تتألؼ مف (  )234امرأة ليف تاريخ مف العنؼ الجسدم كالمكاتي تطكعف
لئلجابة عمى األسئمة مف خبلؿ مقاببلت شخصية .أظيرت النتائج أف ىناؾ ( )12تصنيفا ألعراض
العنؼ الجسدم كأعراض العنؼ النفسي ظيرت عمى النسا ء كىي:الصداع ،مشاكؿ في أكصاؿ
الجسـ،الشعكر بالبرد ،ك الدكخة كاإلغماء ،كمشاكؿ في الجياز اليضمي مشاكؿ نسائية ،كمشاكؿ
ضغط الدـ كالقمب  ،ك مشاكؿ في الرئة كالتنفس،مشاكؿ جمدية ،قمؽ،إحباط استعماؿ مخدرات
كشرب الكحكؿ() %30فقط مف نساء العينة لـ تتكاجد لدييف ىذه ألعراض (  )%65.3كانت لدييف
)) 7-3أعراض فقط .امرأة كاحدة عانت مف جميع األعراض المذككرة ،أكث

ر األعراض كجكدا

كمبلحظة كاف اإلحباط ثـ القمؽ ثـ الصداع بعد ذلؾ أكجاع في الظير كأعضاء الجسـ ،اآل ـ في
الجياز اليضمي كالمعدة ،ؾؿ كاحد تعرضت لو النساء بنسبة () %21عمى األقؿ.

 -دراسة رانتر)1990 (Rantr
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تككنت عينة الدراسة مف(  )2300امرأة تـ اختيارىف بشكؿ عشكائي مف( ) 10أقاليـ كندية كتراكحت
أعمارىف مف ( )75-18سنة يتعرضف لمعنؼ.أظيرت النتائج لدييف سمات الخجؿ كالشعكر بالذنب
كعدـ احتراـ الذات كسرعة اإلثارة كالغضب.
 دراسة ىدسون وراو)1981 ( Hudson & Raoبعنكاف تقييـ إساءة الزكج كقابمية قياس اإلساءة .كقد ىدفت إلى معرفة مدل العبلقة بيف اإلساءة
إلى الزكجة كبيف بعض المتغيرات مثؿ (االكتئاب ،تقدير الذات ،المشكبلت الجنسية ،الخكؼ،
التعاسة).كقد أشارت النتائج إلى كجكد ارتباط داؿ مكجب بيف اإلساءة إلى المرأة كبيف أعراض
القمؽ كاالكتئاب كالمخاكؼ لدل المرأة.
كما أشارت النتائج إلى أف اإلساءة إلى المرأة الترتبط فقط بزيادة األعراض المرضية لدييا كلكنيا
ترتبط أيضا بانخفاض تقدير الذات كالشعكر بعدـ الرضا عف اإلشباع الجنسي ،كيبدك أف اإلساءة
إلى المرأة عامؿ خطكرة لمتنبؤ بالمشكبلت النفسية كالجنسية كالجسمية لممرأة المساء إلييا.
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 2.2.2دراسات عربية
 -دراسة ( الغانم ) عن العنف في قطر ( )2007

أظيرت ىذه الدراسة أف أكثر مف ثمث القطريات يتعرضف لمضرب كاإليذاء النفسي كالمعنكم.
ككشفت أف(  )%34.5مف الزكجات كالفتيات القطريات تعرضف لمضرب كاإلىانة كالتيديد بالطبلؽ
كالتحرش الجنسي .كأكضحت أف األزكاج ىـ أكثر األشخاص الذيف يمارسكف العنؼ ضد الزكجات
يمييـ اآلباء ثـ األشقاء ثـ األميات.
الدراسة أجرتيا " الغانـ" ،أستاذ عمـ االجتماع المشارؾ بجامعة قطر ،عمى عدد مف طالبات
الجامعة،كقد تـ إجراء الدراسة ميدانيا عمى (

 )2787طالبة بجامعة قطر خبلؿ شير مايك

 ،)2006يمثمف (  )%1.1مف إجمالي عدد النساء في قطر البلتي يصمف إلى (

(

)247647

امرأة.كبمغ عدد القطريات البلتي شممتيف الدراسة (  )2365مف الشريحة العمرية (  )24-15سنة
يمثمف (  )%16مف إجمالي المكاطنات القطريات ،مف نفس الشريحة العمرية.كأشارت الدراسة إلى
أف(  )%52مف البلتي شممتيف الدراسة تعرضف لمضرب ،ك () %20تعرضف لمتحرش الجنسي ،ك
( )%14تعرضف لبلغتصاب ،ك ( )%40ال يسمح ليف بإبداء رأييف ،ك ( )%44أكذيف بالشتـ
كاإلىانة ،ك ( )%36تـ منعيف مف الخركج مف المنزؿ ،عمما بأف قد تتعرض امرأة كاحدة ممف
.

شممتيـ الدراسة ألكثر مف شكؿ مف أشكاؿ العنؼ
http://islamyoon.islamonline.net
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 -دراسة مركز بتمكو لرعاية حاالت العنف في البحرين()2007

دراسة ميدانية عمى عينة مف ( )450حالة مف النساء المصنفات "نساء يعيشف تحت كطأة العنؼ
األسرم" تمت خبلليا دراسة جميع العكامؿ المرتبطة بالعنؼ األسرم كالداعية

إلى استم ارره كبقاء

النساء في إطار ىذه العبلقة الزكجية التي تتسـ بالعنؼ.
ثبت مف تحميؿ ىذه العكامؿ أف األسباب التي تدفع المرأة

إلى االستمرار في حياتيا الزكجية رغـ

األضرار التي تتعرض ليا مف أىميا اآلتي:
حرص المرأة عمى أسرتيا :عدـ كجكد بديؿ آخر أماـ المرأة:
اعتقاد المرأة بأنيا تستطيع أف تغير الرجؿ وكثرة تعرض المرأة لمعنؼ يؤثر في ثقتيا بنفسيا كعدـ
كجكد استقبللية مادية لممرأة :عدـ كجكد قكانيف تحمي المرأة والمعتقدات الدينية العادات أك التقاليد
وكعكد الزكج باالعتداؿ كالعزكؼ عف الضرب.

http://www.amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/4336.html

 -دراسة العواودة( )2007

حكؿ العنؼ ضد المرأة العاممة في القطاع الصحي ،رسالة دكتكراه ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
أنكاع كحجـ العنؼ الكاقع عمى المرأة العاممة في مستشفيات عماف.كقد درست ظاىرة العنؼ النفسي
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كالمفظي كالتيديد كالعنؼ الجسدم كالتحرش الجنسي كالتمييز كعدـ المساكاة كاالنتياؾ القانكني
لحقكؽ المرأة العاممة كفقا لقانكف العمؿ األردني كالتعرؼ إلى أكثر الفئات الممارسة لمعنؼ كالى
ردكد فعؿ العامبلت عمى مايقع عمييف مف عنؼ كماىية أسباب كنتائج العنؼ مف كجية نظر
المبحكثات إضافة إلى ربط ىذه األىداؼ ببعض المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية ألفراد عينة
الدراسة.
كلتحقيؽ اليدؼ اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى كافة المستشفيات الحككمية كالخاصة في محافظة
عماف باستخداـ العينة الطبقية العشكائية.بيذا تككنت العينة مف ( )265امرأة عاممة كقد تـ اعتماد
المقياس أداة لجمع المعمكمات كالمقاببلت شبو المنظمة.
تكصمت الدراسة إلى أف العنؼ النفسي يشكؿ أكثر أنكاع العنؼ ضد المرأة العاممة انتشا ار إذ بمغت
نسبتو (،)%77يعد العنؼ المفظي أكثر أشكالو انتشا ار إذ بمغت نسبتو عند النساء المكاتي تعرضف
لمسب (  )%46كتعد العامبلت األصغر سنا المكاتي يعممف في مينة التمريض كالميف الطبية
المساندة األكثر تعرضا لمعنؼ النفسي في حيف أف العامبلت بكافة مستكياتيف التعميمية كبمختمؼ
أماكف عمميف العامة كالخاصة يتعرضف لمعنؼ النفسي.

 دراسة ىزاع لمكشف عن أعراض الضغط النفسي واستراتيجيات التكيف لدى النساء المعنفاتوغير المعنفات( .)2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أعراض الضغط النفسي كاستراتيجيات التكيؼ مع الضغكط
النفسية المستخدمة مف قبؿ النساء المعنفات كمقارنتيا بغير المعنفات.
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تككنت عينة الدراسة مف (  )48سيدة معنفة ك (  )48سيدة غير معنفة تـ اختيارىف مف ( )429
الصفيف العاشر كاألكؿ الثانكم في أربع مدارس تابعة لمديرية تربية عماف
سيدة مف أميات طالبات ّ
األكلى،تـ استخداـ مقياس العنؼ األسرم لتصنيؼ النساء إلى معنفات كغير معنفات كقائمة ليتز
كستركلر ألعراض الضغط النفسي كمقياس استراتيجيات التكيؼ مع الضغكط النفسية لمعرفة
الفركؽ في أعراض الضغط النفسي كاستراتيجيات التكيؼ بيف النساء المعنفات كغير المعنفات.
أشارت نتائج الدراسة إلى أف األعراض النفسية أكثر أعراض الضغط النفسي ظيك ار لدل النساء
المعنفات كغير المعنفات.ككاف ترتيب بقية األعراض لدل النساء المعنفات كما يمي :األعراض
الجسمية ،ثـ األعراض السمككية ثـ األعراض المعرفية.
أما النساء غير المعنفات فجاءت األعراض المعرفية ثـ كاألعراض الجسمية ثـ األعراض السمككية.
أشارت النتائج إلى أف المجكء إلى الديف كاف أبرز استراتيجيات التكيؼ لدل النساء المعنفات.في
حيف أف ابرز استراتيجيات التكيؼ لمنساء غير المعنفات ىي التقبؿ كالثقة ككانت التماريف الرياضية
أقؿ استراتيجيات التكيؼ استخداما لدل النساء المعنفات بينما كاف العدكاف كلكـ الذات اقؿ
استراتيجيات التكيؼ استخداما مف قبؿ النساء غير المعنفات.

 دراسة العنف ضد النساء في البحرين ()2005أىداؼ الدراسة تمحكرت حكؿ التعرؼ عمى مدل انتشار ظاىرة العنؼ ضد المرأة في مممكة
البحريف ،مف حيث أسبابيا ،كانعكاساتيا سكاء عمى المرأة أك المجتمع ككؿ ،كنظ انر لتعدد المجاالت
االجتماعية التي يمارس في سياقيا العنؼ ،فقد اقتصرت عمى مجاليف أال كىما

 :مجالي األسرة

كالعمؿ ،كاف كاف ىذا ال يعني عدـ اإلشارة إلى المجاالت االجتماعية األخرل التي تخترؽ األسرة
كالعمؿ ،مثؿ المجاؿ اإلعبلمي كالتربكم كالتشريعي.
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المنيجية التي اتبعتيا الدراسة ىي منيجية تحميمية كصفية ،تركزت عمى أداتي دراسة الحاالت،
كاستطبلع الرأم ،كذلؾ استنادان عمى الكقائع المقدمة مف قبؿ النساء المتعرضات لمعنؼ ،كمراكز
الشرطة ،كاختصاصييف كعامميف في حقؿ الصحة البدنية كالنفسية كالمراكز االجتماعية كالمحاكـ
كمرافؽ التعميـ كالمنظمات األىمية ،كتمت معاينة األسباب كاألشكاؿ كالتجميات لضحايا العنؼ ،كما
اعتمدت عمى أسمكب التحميؿ الكمي كالكيفي لمبيانات ،كمنيا تحميؿ الخطاب كمضمكف البيانات
التي تـ جمعيا .كقد شكؿ "استبياف الحاالت" أداة رئيسية لجمع البيانات ،عبلكة عمى بعض
المقاببلت الشخصية المتعمقة التي جرت مع نساء معنفات .حدد اإلطار العاـ لمعينة المختارة
لممسح الميداني "لمحاالت" كىي (  )53مفردة ،شممت عينة عشكائية طبقية مثمت مختمؼ فئات
المجتمع مف اإلناث مف عمر ( )16عاما كما فكؽ ،كركعي في سحبيا التمثيؿ قدر المستطاع
لمتبامنات االجتماعية .كبالنسبة لخصائصيا االجتماعية فاف متكسط عمر المبحكثات بالعينة بمغ
( )32سنة تقريبان ،كذلؾ شمؿ التحميؿ الكمي لمحاالت غالبية أفراد العينة مف (المتزكجات ،)%34
ك(المطمقات  .)%35.8كمف حيث فئات الدخؿ فيناؾ األدنى (  ،)%47.2كالمتكسط ( ،)%37.7
ك(األعمى  .)%9.4إف غالبية أفراد العينة المكاتي يعممف في إطار األسرة (  .)%60.4أما الحالة
التعميمية فكانت بنسبة (

 )%43.4مف متكسطي التعميـ ،ك(

 )%30.4مف التعميـ العالي،

ك( )%15.1مف االبتدائي ،ك(  )%11.3مف دكف تعميـ ،أما عينة "استطبلع الرأم" فقد شممت
) 500مفردة ( %50لئلناث %50 ،لمذككر) ،كتكزعت عمى جميع محافظات البحريف الخمس.
http://www.scw.gov.bh/tmp_home.asp?action

 -دراسة الفتال ()2002
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(

كالتي أجريت عمى( ) 500امرأة متزكجة مف مدينة سكريا تراكحت أعمارىف بيف (  )60-15سنة
تكصمت ىذه الدراسة إلى أف (  )%72.2منيف تعرضف لمعنؼ المفظي ك (  )%27.8تعرضف
لمعنؼ الجسدم.تبيف أف (  )%25.6منيف يعانيف مف أمراض صحية مختمفة تمثمت بالصداع
النصفي كالسكرم باإلضافة إلى أمراض المفاصؿ كقرحة المعدة كأمراض القمب كالشراييف.

 -دراسة ناصر ()1998

ىدفت الدراسة إلى تقصي ظاىرة العنؼ ضد المرأة في المجتمع األردني ،كلتحقيؽ ىذا الغرض تـ
اختيار عينة مككنة مف (  )544امرأة إضافة إلى (  )59امرأة مف ضحايا العنؼ ك (  )108مف
مرتكبي العنؼ ضد النساء كالمكقكفيف في مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ إضافة إلى (  )40مكظفا ممف
يعممكف في أجيزة العدالة االجتماعية .كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد صمة مف الدرجة األكلى بيف
الجاني كالضحية بنسبة(  ،)%64.8كاحتؿ األخ المرتبة األكلى بيف الجناة بنسبة(

،)%29.5

كالزكج المرتبة الثانية( ) %28.6كاألب المرتبة الثالثة(  ،)%22.3كبالنيابة لدكافع جرائـ العنؼ
احتؿ القتؿ دفاعا عف الشرؼ المرتبة األكلى كاالغتصاب المرتبة الثانية كىتؾ العرض المرتبة
الثالثة ،كما أظيرت النتائج أف الفئة العمرية لمجناة تركزت بمرحمة الشباب (
كتركز الفئة العمرية لمضحايا بمرحمة الشباب أيضا(.)28-18

دراسة المجمس القومي لمسكان في مصر (.)1997
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 )30 -19سنة،

طبقت ىذه الدراسة عمى (  )7000زكجة في الريؼ كالحضر ،اظيرت النتائج اف (  )%35مف
المصريات المتزكجات تعرضف لمضرب مف قبؿ ازكاجيف مرة كاحدة عمى االقؿ منذ زكاجيف ،كما
اظيرت النتائج اف الحمؿ ال يحمي المراة مف العنؼ،كقد اشارت النتائج ايضا الى اف (  )%69مف
الزكجات يتعرضف لمضرب في حالة رفضيف المعاشرة الزكجية،كما تشير النتائج الى اف المراة
الريفية تتعرض لمضرب اكثر مف المراة الحضرية.)uqu.edu.sa(.
 -دراسة عبد الوىاب ()1994

كالتي ىدفت إلى التعرؼ إلى إشكاؿ العنؼ الذم يمارس ضد النساء في جميكرية مصر العربية،
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة تككنت مف (  )224امرأة مف المكاتي تعرضف لمعنؼ.كبعد
إجراء عدة مقاببلت معيف ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تتعرض المرأة المصرية إلى العديد
مف إشكاؿ العنؼ الجنسي كالجسدم كالنفسي ،كما تكصمت الدراسة إف أكثر أنكاع العنؼ ضد
المرأة كاف العنؼ الجسدم المتمثؿ بالضرب المبرح كالحرؽ كالطعف بالسكيف كالدىس المتعمد
كالتعذيب كدس السـ.

 -دراسة االتحاد الوطني لممرأة التونسية ( )1991

أجريت ىذه الدراسة في تكنس حكؿ العنؼ ضد المرأة مف قبؿ الرجؿ عمى عينة عشكائية مف النساء
كالرجاؿ.كمف خبلؿ تكجيو األسئمة لعينة الدراسة حكؿ العنؼ بيف الزكجيف تكصمت نتائج الدراسة
إلى أف(  )%60مف النساء ك ( ) %51مف الرجاؿ كصفكا العنؼ بأنو غير مقبكؿ ،كمع ذلؾ فقد
اعتبر ( )%40مف الرجاؿ ك () %30مف النساء ظاىرة العنؼ ظاىرة بسيطة ،كاعتقد ( )%44.9
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مف الرجاؿ ك(  )%30مف النساء أنو مف الطبيعي أف يضرب الرجؿ المرأة مف أجؿ تقكيميا ،كما
اعتقد (  )%31.6مف الرجاؿ إف العنؼ ضد المرأة أمر مقبكؿ .كتبيف الدراسة أف (

) %51مف

النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ يمجأف إلى العائمة ،بينـ ا تتجو(  )%3.9فقط إلى مراكز الشرطة ك(
 )%3.5إلى المحاكـ .ك( ) %4.1إلى المرشدات االجتماعيات.

 -دراسة االتحاد العام النسائي حول العنف ضد النساء في سورية()2005

الدراسة شممت ( )1891أسرة في (  )14محافظة سكرية قُ ّسمت إلى ( ) 970أسػرة تنتمي إلى

)

الحضر) ،ك () 921أسرة تنتمي إلى (الريؼ) .كخمصت  -اعتمادا عمى العينة مكضكع الدراسة

-

إلى مجمكعة مف األرقاـ كالنسب اليامة كاف أبرزىا أف ىناؾ امرأة مف بيف كؿ أربع نساء تتعرض
لمضرب في سكرية كأف الشتـ يأتي في مقدمة االعتداءات التي تتعرض ليا المرأة بنسبة ( %50,2
)يمييا الضرب ( ،)%48,2التحرش الجنسي بنسبة ( ) %14,1كالنشؿ كالسرقة بنسبة ( ( 10,7%
كأخي انر الخطؼ بنسبة (  ،)%2,3كما أظيرت الدراسة أيضا أف الرجؿ كاف المسؤكؿ عف )( 66%
مف حاالت الضرب التي تتـ أماـ األسرة غالبا كألسباب مختمفة ،أىميا أف تقكـ
األلفاظ النابية ضد الزكج أك اإلىماؿ في الكاجبات المنزلية.
www.syria4arab.com%2Fforums%2Findex.php

 3.2.2دراسات فمسطينية
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المرأة باستخداـ

 -دراسة أبو نجيمة ()2006

دراسة مستكل كمظاىر العنؼ الزكجي المكجو ضد الزكجة كعبلقتو ببعض المتغيرات االجتماعية
كالسياسية.
تيدؼ الدراسة بشكؿ عاـ إلى تقدير حجـ كمدل انتشار العنؼ الزكجي ضد الزكجة بمظاىره
المختمفة في قطاع غزة ،كعبلقتو ببعض المتغيرات االجتماعية ك الديمكجرافية كالسياسية .كشممت
عينة الدراسة ( )1265زكجة تراكحت أعمارىف ما بيف () 55-13عامان مف جميع محافظات قطاع
غزة كقاـ الباحث بإعداد مقياس لمعنؼ الزكاجى المكجو لمزكجة كيتككف مف أربعة مقاييس فرعية
كىى العنؼ النفسي ،العنؼ الجسدم ،العنؼ الجنسي ،العنؼ المالي كاالقتصادم.

وتوصمت لمنتائج التالية:
ينتشر العنؼ بشكؿ عاـ بنسبة ( ) %36.87كعمى األبعاد المختمفة لمعينة الكمية ،العنؼ النفسي
() %44.28العنؼ الجنسي( ،

 ،)%30.96العنؼ الجسدم (

 ،)%29.66العنؼ المالي

كاالقتصادم ( .)%29.05كتكزعت نتائج الدراسة عمي العينة كالتالي :الزكجات األكثر تعميمان
كالمكاتي يعممف ،كالمكاتي كافقف عمى زكاجيف أقؿ تعرضان لمعنؼ الزكاجى مف قبؿ الزكج مف المكاتي
لـ يكافقف عمى الزكاج أك كف مترددات ،كذكات المستكل التعميمي األقؿ كغير العامبلت .كلـ تظير
نتائج الدراسة أية فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تعرض الزكجات لمعنؼ الزكجي باختبلؼ
أعمارىف عند الزكاج ،أك باختبلؼ أعمارىف الحالية .لـ تظير نتائج الدراسة أية فركؽ ذات داللة
إحصائية في درجة تعرض الزكجات لمعنؼ الزكاجى باختبلؼ أعمار أزكاجيف .ال تكجد عبلقة بيف
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تعرض الزكجة لمعنؼ الزكاجى كبيف عدد األبناء كصمة القرابة بالزكج ،باإلضافة إلى فترة الزكاج أك
مدة الزكاج .كمما ارتفع المستكل االقتصادم كمما قؿ العنؼ الزكاجى.

 دراسة زبدة ()2005( حكؿ العنؼ ضد المرأة في محافظة طكلكرـ قامت بيا عفاؼ زبدة لجمعية المرأة العاممة )
حيث تـ استخداـ الحاالت الدراسية في ىذا البحث.حيث تـ أخذ عينة قصدية مف الحاالت المكجكدة
في المؤسسات كالتي تقدـ ليف الخدمات اإلرشادية كالقانكنية كأيضا تـ اخذ عينة مف النساء لـ
تتكجو لممؤسسات.حيث تـ التعرؼ عمى ( ) 50حالة تـ اختيار(  )19منيف لمدراسة كقد تـ االختيار
بناء عمى نكع العنؼ كمكاف السكف كالحالة االجتماعية كالتعميمية كذلؾ لضماف التنكع.
كقد كانت نتائج الدراسة أف العنؼ السياسي أدل إلى تزايد العنؼ االجتماعي ،كبالذات العنؼ
النفسي كاالقتصادم كأف قياـ المرأة بأدكار متعددة لـ يؤدم بالضركرة إلى تغيير في نظرة المجتمع
ليا كلـ يساىـ بزيادة ثقتيا بنفسيا كأيضا أظيرت النتائج عدـ قدرة النساء عمى اتخاذ ق اررات خاصة
باألسرة في حاؿ غياب الزكج كأيضا غياب الدكر اإلنتاجي لمرجؿ أدل إلى زيادة العنؼ االجتماعي
ضد المرأة (.زبدة.)2005،

 دراسة الحاج يحيى ()2002أشار في دراستو عف تكجيات مقدمي الصحة نحك العنؼ ضد الزكجة إلى أف العنؼ ضد الزكجة
يؤدم باإلضافة إلى الجركح كاإليذاء الجسدم أعراض نفسية مثؿ كالخكؼ كالغضب كالتكتر
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باإلضافة إلى أعراض ما بعد الصدمة .كقد تككنت عينة الدراسة مف(  )291امرأة كلممقارنة تـ
اختيار عينة عشكائية مككنة مف(  )2102مف النساء المتزكجات في إسرائيؿ(يحيى.)2002.

 -دراسة معيد "ماس" وجياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني( )2002

أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى ارتفاع نسبة الزكاج مف امرأة أخرل تجاكزت نسبتو (،)%7
كقد أشارت الدراسة إلى إف( ) % 20مف الرجاؿ الذيف تزكجكا بامرأة أخرل ىـ في الفئة العمرية
التي لـ تتجاكز الثبلثكف.
كىذا يشير إلى نكع أخر مف أنكاع العنؼ ضد المرأة في المجتمع الفمسطيني كىك تعدد الزكجات
كاليجر الذم يمارسو الزكج ضد الزكجة باعتباره احد حقكقو االجتماعية كالشرعية.

 -دراسة مركز شؤون المرأة في غزة حول العنف العائمي ضد النساء في قطاع غزة(.)2001

قاـ مركز شؤكف المرأة بعمؿ مسح في قطاع غزة عف مدل انتشار العنؼ العائمي الذم يمارس ضد
النساء حيث تبيف مف الدراسة أف معدالت انتشار العنؼ بيف النساء خبلؿ السنة التي سبقت المسح
بمغ ( )%45أما معدؿ االنتشار لمكاتي تعرضف ألنكاع العنؼ المختمفة خبلؿ حياتيف الزكجية بمغ
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( )%62.1مف النساء المكاتي سجمف أنيف تعرضف لمعنؼ كمازلف يتعرضف لو حتى لحظة البدء
بالمسح.
كقد أثبتت الدراسة أف العنؼ الجسدم يخمؽ إيذاء كاضح لمنساء يظير عمى شكؿ جركح كعدـ
االنتظاـ في األكؿ أك النكـ كضعؼ في التركيز أك خمؿ في الذاكرة كفي اشد الحاالت يؤدم إلى
المكت ،كما أف أثار العنؼ تتخطى الجانب الجسدم إلى الجانب النفسي حيث تترؾ آثار كاضحة
مف تغير حب الزكجة لزكجيا كفقداف الثقة بالنفس كعدـ القدرة عمى اتخاذ الق اررات .كما تكجد آثار
اجتماعية أخرل لمعنؼ ضد النساء تغير أداء الزكجة في العمؿ كالعزلة عف العالـ الخارجي بسبب
مراقبة زكجيا لتصرفاتيا اليكمية مع األقارب كالصديقات كما يحدث في العنؼ االجتماعي .كقد
أظيرت الدراسة بعض األعراض الظاىر عمى النساء المعنفات مف الصداع المستمر كالعدكانية
كالعصبية تجاه أزكاجيف كأطفاليف ،كما يبلحظ عمى الزكجة المعنفة لكـ الزكجة لنفسيا فقد كصمت
ىذه النسبة(  )%62.6كىذا المكـ غالبا ما يأخذ شكؿ الندـ عمى الزكاج مف زكجيا الحالي ،كما أف
ىناؾ اثر آخر كىك قمة اىتماـ الزكجة كرغبتيا الجنسية ،باإلضافة إلى الخكؼ مف الرجاؿ،
كأعراض الكآبة المستمرة (المنسي.)2001،

 -دراسة قام بيا الحاج يحيى ( ) 2000

بحثت ىذه الدراسة في النتائج النفسية الضطياد المرأة (التقدير الذاتي المنخفض،اليأس ،كالقمؽ)
كتأثيرىا عمى بعض المتغيرات مثؿ 0االلتزاـ كاالتصاؿ ،كالقناعة  ،كالتناغـ بيف الزكجيف  ،كالسعادة
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كالتصنع كالتكيؼ ،بمغ عدد المشاركات في الدراسة( ) 1344امرأة ممف تعرضف لبلضطياد(العنؼ)
سكاء كاف جسدم أك نفسي ك اقتصادم.
كقد أكضحت نتائج الدراسة أف النساء تعرض لعدة أعماؿ عنؼ جسدم كنفسي كاقتصادم عمى
األقؿ مرة كاحدة خبلؿ الفترة السابقة مف حياتيف لمدراسة .كبينت الدراسة أنو كمما زادت خبرة العنؼ
كاف التقدير الذاتي ألنفسيف اقؿ كارتفعت مستكيات اإلحباط كاليأس كالقمؽ.

 دراسة ثابت وآخرون عن "اثر العنف األسري عمى الصحة النفسية لممرأة الفمسطينية"أجريت عمى عينة قكاميا(  )125امرأة فمسطينية مف قطاع غزة في الفئة العمرية بيف(

( 50-18

سنة أظيرت النتائج أف ما نسبتو( ) % 10.6مف النساء تعرضف لمعنؼ األسرم .كما أظيرت
النتائج أف ما نسبتو( ) %12.9مف النساء تعرضف لمعنؼ النفسي في حيف كانت بمغت نسبة مف
تعرضف لبلعتداء الجسدم (  .)%7.5كما تكصمت الدراسة إلى أف النساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ
األسرم يؤدم ذلؾ إلى االكتئاب كالقمؽ كأعراض مابعد الصدمة.

 4.2.2د ارسات فمسطينية حول الصحة النفسية لممرأة الفمسطينية:
 -دراسة حسين ( )2009اثر العنف االسري عمى الصحة النفسية لممراة في القدس
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تناكلت ىذه الدراسة اثر العنؼ األسرم عمى الصحة النفسية لممرأة في القدس الشرقية ،تككنت
العينة مف (  )200امرأة مف النساء المراجعات لمراكز التي تقدـ خدمات اإلرشاد النفسي ليذه
الفئة،اقتصرت عينة الدراسة عمى النساء المعنفات المتزكجات في الفئة العمرية (  )49-19ىدفت
الدراسة إلى استكشاؼ مدل انتشار العنؼ األسرم ضد النساء كأثره عمى الصحة النفسية
كاألعراض النفسية المصاحبة ،كمعرفة سمكؾ كاتجاىات النساء نحك حؿ المشكبلت الناتجة عف
العنؼ األسرم ،كىدفت أيضا إلى معرفة أثر العكامؿ الديمغرافية (العمر كالمؤىؿ العممي ،كمكاف
السكف )....عمى مدل انتشار ىذه الظاىرة ،كأيضا ىدفت إلى مستكل انتشار األعراض النفسية
لمنساء المعنفات.
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي في ىذه الدراسة  ،حيث تـ اختيار عينة قصديو لمكصكؿ إلى
عينة الدراسة.استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة ثبلث أدكات كىي مقياس تكتيكات الصراع بدكف
العنؼ الجنسي ،كمقياس التقييـ الشخصي لؤلسرة أثناء األزمات ،كقائمة الحالة النفسية المختصرة.
أظيرت نتائج الدراسة أف المبحكثات تعرضف لمعنؼ األسرم بشكؿ عاـ بنسبة(

 ،)%30.3أما

بالنسبة لؤلعراض النفسية فإف أعمى نسبة مف األعراض كانت لمعدكانية بنسبة(

)%37.2

كالكسكاس القيرم بنسبة (  )%35.1كاالكتئاب بنسبة( ) %32.7كالقمؽ بنسبة(  ،)%31.3كما
بينت النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف العنؼ األسرم كاألعراض النفسية
التالية(األعراض الجسمانية ،كالحساسية التفاعمية،كاالكتئاب).
ككجكد عبلقة عكسية بيف بعد المفاكضات كاألعراض النفسية التالية(الخكؼ كالبرانكيا التخيمية)
ككجكد عبلقة طردية بيف بعد العراؾ الجسدم كاألعراض النفسية التالية(األعراض الجسمانية

99

كالكسكاس القيرم كالحساسية التفاعمية ك االكتئاب كالبرنكيا التخيمية الذىاف ككذلؾ األعراض
النفسية الكمية)  .ككجكد فركؽ جكىرية بيف المؤىبلت العممية لمنساء بالنسبة لمعنؼ األسرم.
 دراسة فرج والشيخ()2004دراسة "الفركؽ بيف النساء المتعرضات لمعنؼ كغير المتعرضات لو في عدد مف المتغيرات
الشخصية".ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الفركؽ بيف المتعرضات لمعنؼ كغير المتعرضات لو في
متغيرات االكتئاب كالكسكاس القيرم كاضطرابات الضغكط التالية لمصدمة كاضطراب النكـ كاألبعاد
المختمفة لمفيكـ الذات.كقد افترضت الدراسة كجكد فركؽ بيف المتعرضات لمعنؼ بجميع صكره
المفظي كالجسدم غير المتعرضات لو عمى جميع المتغيرات الديمغرافية.
استخدـ في ىذه الدراسة عينة مف اإلناث بمتكسط عمرم(  )19.38كجميعيف مف طالبات جامعة
الككيت بالكميات المختمفة نعدد أفرادىا ()242منيف( )28متزكجات ،كيمثؿف ( )%11.57مف حجـ
العينة ،كمتكس ط أعمارىف ( )20.78ك()214طالبة غير متزكجة بنسبة(

 )%88.43كمتكسط

أعمارىـ( )19.87كاستخدـ الباحثاف عدة مقاييس ىي :مقياس العنؼ ضد المرأة ،مقياس تنس
لمفيكـ الذات  ،قائمة بؾ لبلكتئاب.
أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ بيف المتعرضات لمعنؼ كغير المتعرضات لو عمى متغيرات
البحث .كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف المتزكجات كغير المتزكجات العامبلت كغير
العامبلت في التعرض لئلساءة مف الزكج ،مما يشير إلى أف اإلساءة ال ترتبط بعمؿ الزكجة فقط
كانما ترتبط بمتغيرات أخرل كخصائص شخصية الزكج كمعتقداتو حكؿ العنؼ كمدل قدرتو عمى
تحمؿ االحباطات(قمة الدخؿ-البطالة – ضغكط العمؿ)ككذلؾ تاريخو األسرم كطبيعة عبلقة األـ
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كاألب ،ككذلؾ ترتبط اإلساءة بشخصية الزكجة كاعتماديتيا عمى الزكج كاستفزازىا لزكجيا كطبيعة
العبلقة الزكجية كالجنسية بينيما.كما أشارت النتائج إلى أف اإلساءة الجسدية أكثر أشكاؿ اإلساءة
الجنسي ،ككذلؾ
ة
ارتباطا باالتجاىات السمبية نحك الزكج كنحك المرأة كنحك كحدة األسرة كنحك العبلقة
ارتبطت االساء الجسمية بكجكد بعض االضطرابات النفسية لدل الزكجة.كاف اإلساءة بكؿ أشكاليا
تؤدم إلى اضطراب شخصية الزكجة المساء إلييا كشعكرىا بالقمؽ كاكتئاب كاإلحساس بالدكنية
كالعجز مما يدفعيا لتككيف صيغة معرفية سمبية نحك ذاتيا كاآلخريف كخاصة الزكج كنحك أسرتيا
كمستقبميا مما يؤدم إلى زيادة اضطراب شخصيتيا تكرار تعرضيا لئلساءة.
 دراسة خميس()1998أجرت خميس دراسة عف التكيؼ مع الضغكطات في العائبلت الفمسطينية كالصدمة في نياية
االنتفاضة الثانية،عمى (  )305مف النساء المكاتي تعرضف لمصدمات كالنساء المكاتي تعرضف
لمصدمات كالنساء المكاتي لـ يتعرضف لمصدمة لبحث مدل انتشار الصدمة كعبلقتيا بالضغكط
العادية كالضغكط السياسية كالمصادر العائمية لمدعـ كالتكافؽ بيف العائمة كقسكة العائمة التي مف
الممكف أف تؤثر عمى الحالة النفسية.كذلؾ فحصت الباحثة درجة تأثير األدكار العائمية لممرأة
الفمسطينية كاستخدمت الباحثة مقياس التسعيف.كأعدت الباحثة قائمة لمعرفة األحداث كالتغييرات
العائمية كقائمة لؤلحداث السياسية التي تعرضت ىا عائبلت النساء كقائمة لممصادر العائمية
الداعمة كفحص مدل السيطرة في العائمة ككذلؾ قائمة لفحص مدل السبلمة الصحية النفسية ألفراد
العائمة ،كفحص استراتيجيات التأقمـ كتكجيات العائمة لمتعامؿ مع الضغكطات .ككاف مف نتائج
الدراسة ظيكر االكتئاب كالقمؽ بنسبة عالية لدل النساء الفمسطينيات.
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 دراسة صنصور()1995قاـ صنصكر بدراسة الصحة النفسية كميارات التكافؽ كالتكيؼ لمنساء الفمسطينيات بعد االنتفاضة
األكلى كشممت الدراسة ()1500امرأة مف الضفة الغربية كقطاع غزة كاستخدـ في الدراسة  3أدكات
كىي:مقياس التسعيف لؤلعراض النفسية كمقياس  holmes &raheلقياس الضغكط كمقابمة قصيرة
مع المبحكثات.كانت نتائج الدراسة ظيكر االكتئاب في المرتبة األكلى بنسبة (  )%14لدل النساء
ككذلؾ كاف ىناؾ ارتفاع في كؿ األبعاد التي قاسيا مقياس التسعيف مقارنة بنتائج المقياس نفسو في
الظركؼ الطبيعية بيف األسكياء.

 أجرت الباحثة بوناميكي عدة دراسات حول تأثير األوضاع السياسية عمى النساءالفمسطينيات()1986
حيث بحثت مدل الضغكطات التي تعاني منيا النساء كميارات التكيؼ لدييف لمكاجية الضغكطات
كصحتيف النفسية.الدراسة األكلى نشرت عاـ (  )1986كالدراسة الثانية نشرت عاـ (  )1966حكؿ
الصحة النفسية لممرأة الفمسطينية.استخدمت لمدراسة استمارة أعدتيا بنفسيا تحكم عمى عدة أسئمة
مغمقة كمفتكحة.إضافة إلى مقياس holmes &raheلقياس الضغكطات ،كقد أظيرت النتائج نسبة
عالية في كؿ مف االكتئاب كالقمؽ لدل النساء الفمسطينيات.
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 4.2.2الخالصة

عمى ضكء ماتـ عرضو مف دراسات سابقة؛ اتضح مف خبلليا اف العنؼ األسرم كالعنؼ ضد المراة
ظاىرة تتعدل حدكد المجتمع الفمسطيني كتتعدل الطابع التقميدم الذم يدعك بخصكصية ىذه
المشكمة ،حيث أف ىذه اآلفة تجتاح العالـ بأسره مما استكجب القياـ بدراسات كابحاث لتسميط
الضكء عمى ىذه الظاىرة كدراستيا التخاذ التدابير البلزمة لمحد مف اثارىا كالحد مف انتشارىا،
كايضا لمكقاية منيا.
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حيث اف العديد مف الدراسات تناكلت مكضكع العنؼ ضد النساء عمى المستكل المحمي كالعالمي
كمنيا :دراسات عمى مستكل المؤسسات في المجتمع الفمسطيني مف ضمنيا دراسة مركز شؤكف
المرأة في غزة (  ،)2001كدراسة معيد ماس لبلبحاث (  )2002كدراسة جمعية المراة العاممة
( ،)2005كدراسة الحاج يحي( ،)2002كدراسة أبك نحمة(.)2006
دراسات لمؤسسات عالمية تابعة لؤلمـ المتحدة كمنيا دراسة منظمة الصحة العالمية(

،)2005

كدراسة مكتب األميف العاـ لبلمـ المتحدة(،)2006
كما كيتضح مف الدراسات السابقة أنيا تناكلت ظاىرة العنؼ كارتباطو ببعض المتغيرات مثؿ دراسة
نشرتيا مجمة الطب االمريكية (  )2007حيث بحثت في ارتباط اليمكـ الزكجية باالمراض القمبية،
كايضا دراسة كايرز (  )2001التي بحثت في ارتباط العنؼ الذم تتعرض لو المرأة كىي طفمة
باالكتئاب الذم يصيبيا ،كدراسة منظمة الصحة العالمية (  )2005التي بحثت في مكضكع العنؼ
الذم يمارس ضد المراة كعبلقتو بالصحة،كدراسات أخرل أشارت الى ارتباط العنؼ الزكاجي ببعض
األعراض النفسية مثؿ القمؽ كالككابيس،كالضغكطات النفسية ،كمشاكؿ في الجياز اليضمي
كمشاكؿ في الصحة ،كاألمراض السيككسكماتية ،منيا دراسة ساندرس(

 )1994كدراسة

باباليا(  ،)1994دراسة اكستف( ، )1993دراسة ركتمج(  ،)1991كدراسة بينيس( ،)2004كدراسة
بكتزف(.)1993كمنيا دراسة بنكؾ( ،)2000كدراسة رانتر( ،)1992كدراسة نمسكف(  ،)1992كىناؾ
دراسات بحثت في مكضكع العنؼ ضد المراة كارتباطو بالصحة النفسية مثؿ دراسة
صنصكر(،)1995كدراسة قكتو( ،)1994كدراسة خميس( ،)1998كدراسة حسيف(.)2009
ككاف مف المبلحظ اختبلؼ االدكات المستخدمة في ىذه الدراسات حيث تنكعت الكسائؿ منيا
الطرؽ الكصفية كمنيا طرؽ المقاببلت كمنيا طرؽ المجمكعات العبلجية مثؿ دراسة لككف

104

كشميدت ككيمي( ،)2006كدراسة عبد الكىاب(

 )1994كدراسة ساندرس( ،)1994كدراسة

ركتمدج(،)1991كدراسة بنكؾ كديفيف(،)2000كدراسة العنؼ ضد النساء في البحريف(.)2005
كىناؾ بعض الدراسات الميدانية مثؿ دراسة األميف العاـ كدراسة منظمة الصحة العالمية ،كدراسة
ميدانية في قطر( ،)2007كدراسة مركز باتمكك( ،)2007كايضا الدراسة الحالية حيث تتشابو مع
بعض الدراسات المطركحة في استخداميا السمكب المجمكعات العبلجية كطريقة لجمع المعمكمات.
كتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقو بأنيا تتناكؿ البحث في مكضكع العنؼ ضد النساء
المتزكجات مثؿ دراسة ىدسكف كراك( ،)1981دراسة مايرز( ،)1992كدراسة باباليا( ،)1994دراسة
الفتاؿ(،)2002كدراسة الحاج يحيى(،)2002كدراسة بينيس ( ،)2004كدراسة ابك نجيمة(.)2006
كمف أكجو التشابو بيف ىذه الدراسة كالدراسات السابقو اف كبلىما بحثتا في األعراض النفسية
كالجسدية لدل النساء المتعرضات لمعنؼ مثؿ دراسة ساندرس( ،)1994دراسة باباليا( ،)1994دراسة
ركتميدج(،)1991كدراسة ككلؼ( ،)1993كدراسة الفتاؿ( ،)2002كدراسة الححاج يحيى (.)2002

إال أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة بأنيا تناكلت مكضكع تخفيؼ األعراض النفسية
عف النساء المعنفات في محافظة الخميؿ مف ناحية تجريبية كليس فقط مف الناحية الكصفية
البحثية.
تشير الدراسات التي تـ عرضيا سابقا الى مدل كجكد كانتشار ظاىرة العنؼ ضد النساء في
المجتمعات الشقية كالغربية عمى حد سكاء كما انيا تشير الى التاثيرات السمبية عمى النساء مف
ناحية الصحة النفسية كالصحة الجسدية تشير ايضا الى ظيكر اعراض نفسية مثؿ االكتئاب كالقمؽ
كالمخاكؼ المرضية بسبب تعرضيف لمعنؼ كما انيا تشير الى ظيكر امراض جسدية سيككسكماتية
نتيجة تعرضيف لمعنؼ
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الفصل الثالث
االساليب

: 1.3مقدمة

يتناكؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ككيفية اختيارىا ،كنتائج تحميؿ
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ،كأدكات الدراسة ككصؼ المقاييس التي تـ تطبيقيا،
كطبيعة البرنامج العبلجي ،كاجراءات الدراسة كأساليب المعالجة اإلحصائية

 2.3تصميم البحث

تـ اعتماد المنيج شبو التجريبي(  )Quasi- Experimental Designفي تصميـ البحث بسبب
عدـ تكفر شرط العشكائية في اختيار العينة ،لمعمؿ في ىذا البحث لفحص مدل فاعمية برنامج
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عبلجي معرفي في تخفيؼ األعراض النفسية عند النساء المعنفات كيستخدـ ىذا األسمكب"البحث
التجريبي" عندما يريد الباحث فحص اثر برنامج ما عمى مجمكعة حيث يجرم تغيير عامؿ أك أكثر
مف العكامؿ ذات الصمة بالمكضكع مف أجؿ تحديد األثر الناتج عف ىذا التغيير ،كيتميز ىذا البحث
عف غيره مف البحكث في أف الباحث يقكـ بدكر فاعؿ بالمكقؼ البحثي ،كييدؼ ىذا إلى إنشاء
عبلقة سببية بيف المتغيرات مف خبلؿ تصميـ المكقؼ التجريبي(عكدة،ممكاكم.)1992،

كتـ تنفيذ ىذا المنيج باختيار مجمكعتيف مف النساء المعنفات األكلى المجمكعة التجريبية التي
خضعت لمبرنامج العبلجي الجماعي  ،كاألخرل المجمكعة الضابطة التي خضعت فقط لممقياس
القبمي كالمقياس البعدم في نفس الفترة التي نفذت منيا ىذه المقياسات مع المجمكعة األكلى .حيث
تـ استخداـ مقياس خاصة باألعراض النفسية كىي ب( ) SCAL 90-Rالتي قاـ بإعدادىا العالـ
"ديركجيتس" Derogatis

( )SCL-90-Rعاـ ( )1983كالمترجمة إلى العربية مف قبؿ

"خميس" )1998(.كأيضا مقياس "شركجر لقياس الثقة بالنفس"

كىذه المقياسات تـ استخداميا مع النساء في كمتا المجمكعتيف قبؿ التدخؿ النفسي كبعده.
تـ أيضا العمؿ مع نساء المجمكعة التجريبية مف خبلؿ برنامج إرشاد جماعي مككف مف(  )14لقاء
منيف لقاءيف لمتعارؼ كتعبئة نماذج المشاركة في المجمكعة ك(  )12لقاء خاصة بالتدخؿ النفسي
كاإلرشاد الجماعي ليذه الفئة.
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 3.3تحديد العينة

يتككف مجتمع الدراسة مف النساء المعنفات(كؿ أنكاع العنؼ ما عدا العنؼ الجنسي) في محافظة
الخميؿ (الخميؿ كقراىا كمخيماتيا)كالمكاتي يعانيف مف العنؼ المكجو ليف مف قبؿ أزكاجيف(بمعنى
عنؼ زكاجي داخؿ إطار العبلقة الزكجية) ،كيتككف مجتمع الدراسة مف النساء المراجعات في
مراكز االرشاد النفسي كاالجتماعي في محافظة الخميؿ كىي مركز المرأة لبلرشاد القانكني
كاالجتماعي ،كمركز الديمقراطية كحؿ النزاعات ،كجمعية تنمية المرأة األسرية ،كك ازرة الشؤكف
االجتماعية ،حيث بمغ عدد مجتمع الدراسة( ) 45حالو تنطبؽ عمييا الشركط البلزمة لمدراسة.

أجريت الدراسة عمى عينو مككنو مف ( )30سيدة مف محافظة الخميؿ كقراىا كمخيماتيا (  )15سيدة
لممجمكعة الضابطة ك(  )15سيدة لممجمكعة التجريبية حيث انتظمت (  )12سيدة في المجمكعة
يبي فقط حيث اضطرت ثبلث سيدات لبلنقطاع بسبب المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه النساء
التجر ة
داخؿ العائمة ،تمت اإلجابة عمى االستمارة مف قبؿ( ) 11سيده كذلؾ نظ ار النقطاع إحدل النساء
بسبب ظركؼ عائمية.

تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة غير احتمالية كذلؾ لصعكبة الكصكؿ إلى عينة عشكائية كىذا النكع
مف العينات ىك األكثر مبلئمة لمثؿ ىذه الدراسات.كنظ ار لطبيعة المشكمة التي سكؼ تعالج مف
خبلؿ المجمكعة العبلجية.كقد تـ اختيار أفراد العينة بمكافقتيـ لبلشتراؾ بالبرنامج العبلجي كااللتزاـ
بالحضكر  ،كتسمى ىذه العينة بالعينة القصدية()Purpsive Sample
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(عكدة،ممكاكم.)1992.

 4.3المكان المحدد لمبحث

حدد مكاف البحث في ىذه الدراسة بمحافظة الخميؿ كيشمؿ قراىا كمخيماتيا ،كقد تـ تطبيؽ ادكات
البحث في مركز المراة الرشاد القانكني كاالجتماعي في محافظة الخميؿ.

 5.3االعتبارات االخالقية لمبحث
تقتضي االعتبارات االخبلقية في ىذا البحث تكضيح البرنامج االرشادم لمنساء المشاركات كايضا
اخذ مكافقتيف عمى المشاركة كالتاكد مف حرية اتخاذ القرار كابداء الرام بخصكص ذلؾ.
ايضا عدـ اعطاء كعكد بالتحسف اك التغيير كاف لؾ مرىكف باستفادتيف مف البرنامج،كمف
االعتبارات االخبلقية ليذا البحث التاكيد عمى المصداقية كالحفاظ عمى السرية مراعاة مشاعر
االخريف ،مع التأكيد عؿ احتراـ ظركؼ المشاركات في حاؿ رغبتيف باالنسحاب.

 6.3أدوات البحث (النماذح)

استخدمت الباحثة لتطبيؽ ىذه الدراسة مقياس(  ))SCL-90-R( Derogatisكمقياس شركجر
لمثقة بالنفس كأيضا برنامج إرشاد جماعي " ابطاؿ الضغط النفسي".

 1.6.3وصف المقاييس المستخدمة
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كقد صمـ كمقياس عاـ يستخدـ في مجاؿ

 -1مقياس ديركجيتس)SCL-90-R( Derogatis

البحث العممي كاإلكمينيكي كيعتبر أداة كثيقة لتشخيص األعراض النفسية العقمية التي يشكك منيا
المرضى المتردديف عمى العيادات كال يتطمب تطبيقو كتصحيحو الكقت الكبير كالذم ال يتعدل
( )25دقيقة كما أف سيكلة تطبيقو في مجاؿ البحث العممي يسمح باالنتفاع بفاعميتو الكبيرة في
دراسات العبلج المقارف.

)Derogatis,Lipman&Covi.1976

صمـ ىذا المقايس "ديركجيتس كليبماف كككفي "(

كصدرت ليا طبعو معدلة في عاـ (  .)Derogatis, 1986( )1986كىي مف القكائـ الكاسعة
االنتشار كاالستخداـ في كثير مف الدراسات العالمية .
كيتكفر ىذا المقياس بالمغة العربية كاالنجميزية كاأللمانية كاالسبانية ،كتحتكم القائمة المعدلة عمى
() 90بندا تقيس مجاال كاسعا مف أعراض االضطرابات النفسية كاألضرار المعاشة ذاتيا ضمف فترة
تبمغ سبعة أياـ .كىي معدة في صكرة تقرير ذاتي خاص باألعراض النفسية كالعقمية ،كقد تـ
تطكيرىا مف خبلؿ األبحاث السيككمترية كاإلكمينيكية ،كمف ثـ تعتبر القائمة مكممة بطريقة مثالية
جدا لممقياسا ت التي تقيس بنية الشخصية عبر فترة زمنية طكيمة كمتغيرات األعراض المرضية
المتطرفة ،أك المستمرة لفترة زمنية طكيمة ،كتتيح القائمة إجراء تقييـ متعدد األبعاد كامكانية إعادة
المقياس في دراسات صيركرة العبلج.

كيقيس ىذا المقياس تسعة مجاالت فرعية كيحتكم ىذا المقياس عمى "  "90عبارة تعكس "  "9أبعاد
لؤلعراض األكلية كىي:
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األعراض الجسدية(  )Somatizationكالكسكاس القيرم كالقمؽ االجتماعي كاالكتئاب كالقمؽ
كالعدكانية كالقمؽ الرىابي كالبارانكيا كالذىانية .إضافة إلى ثبلثة مؤشرات عامة خاصة باالستغاثة
 )Global Indices of Distress(PSDI,PST,GSIككؿ بعد يتعمؽ بنمكذج أسئمة معينة
التي يعتقد أنيا تشمؿ غالبية األعراض التي تبلحظ لدل فئة المرضى.ككؿ سؤاؿ لو خمسة درجات
مف(  )4-0حيث تتدرج مف(اليكجد معاناة كيشار إليو بكممة مطمقا) كحتى (معاناة مستمرة كيشار
إليو بكممة دائما)(البحيرم،1984،ص.)35
كذلؾ كالتالي:
ال يضايقني بالمرة = صفر
بعض الشككل"قميبل"=1
أحيانا = 2
كثي ار = 3
يضايقني جدا=4

أما األبعاد التسعة لممقياس فيي:
 .1األعراض الجسدية كتحتكم عمى ( 12سؤاؿ) كتشمؿ أرقاـ العبارات( -49-12-56-58-52-42
.)40-1-53-4-48-27
 .2الكسكاس القيرم كيحتكم عمى (  10أسئمة) كتشمؿ أرقاـ العبارات( -55-46-9-51-38-45
.)3-65-28-10
 .3الحساسية التفاعمية كيتككف مف ( 9أسئمة) كيشمؿ أرقاـ العبارات(-61-41-37-36-34-21-6
.)73-69
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 .4االكتئاب كيشمؿ (  13سؤاؿ)كيشمؿ أرقاـ العبارات ( -31-30-29-26-22-20-15-14-5
.)79-71-54-32
 .5القمؽ كيحتكم عمى (  10أسئمة) كيشمؿ العبارات اآلتية( -78-73-57-39-33-23-17-2
.)86-80
 .6البعد اإلضافي يحتكم ( 7أسئمة) كيشمؿ أرقاـ العبارات (.)89-59-66-64-44-60-19
 .7العدكاف يحتكم( 6أسئمة) كيشمؿ العبارات اآلتية()81-74-67-63-24-11
 .8الخكؼ كيحتكم ( 7أسئمة) كيشمؿ العبارات اآلتية(.)50-82-75-70-47-25-13
 .9البارانكيا كيحتكم ( 6أسئمة) كيشمؿ العبارات اآلتية(.)83-76-68-43-18-8
 .10الذىاف كيحتكم عمى(  10سؤاؿ) كيشمؿ أرقاـ العبارات( -87-85-84-77-62-35-16-7
.)90-88

تـ حذؼ الفقرات التي تدؿ عمى بعدم البارانكيا كالذىاف كذلؾ الف الدراسة تقيس فقط االضرابات
النفسية كليس االمراض العقمية كىي كاآلتي:
البارانكيا كىي  6فقرات تحمؿ في االستمارة األرقاـ اآلتية)83-76-68-43-18-8( :
كالذىاف الذم يحمؿ أرقاـ األسئمة التالية كالتي مجمكعيا (  )10سؤاؿ كىي كاألتي ( -35-16-7
.)90-88-87-85-84-77-62

 3.6.3ثبات المقياس
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تـ بناء ثبات المقياس عف طريؽ الثبات المقارف بيف مقياس الػ( )90كمقاييس الشخصية االخرل
كأظيرت النتائج درجو عاليا مف الثبات التقريبي لقائمو األعراض التسعيف .كمقياس الثبات لقائمة
األعراض لتقييـ العكامؿ المختمفة لممكضكعات كلكؿ مف أعراض القائمة األخرل ،حيث أظير
المقياس مستكل عاليا لؤلبعاد التسعة مف خبلؿ مكاصفات الجنس ،الطبقة االجتماعية ،كالتشخيص
الطبي (البحيرم .)1984،كالمقياس الثابت ىك الذم يعطي نتائج مقاربة لنفس النتائج إذا طبؽ أكثر
مف مرة في ظركؼ متماثمة( .نادر ،ىشاـ .)1998 ،كتتمتع القائمة باتساؽ داخمي

Internal

 Consistencyبيف (  0.79ك  )0.89بالنسبة لعينات عيادية .كما أف ثبات إعادة المقياس
مقبكؿ ،كالصدؽ الظاىرم محقؽ .كيبمغ معامؿ االرتباط بيف المقاييس الفرعية مع بعضيا ( )0.45
بالنسبة لعينات غير عيادية () Derogatis.1976

كفي البيئة الفمسطينية ،فقد استخدـ كطبؽ ىذا المقياس مف قبؿ عدة باحثيف منيـ خميس في
دراستيا عاـ (  ")1989التكيؼ مع الضغكطات السياسية كاالجتماعية" ،كقد تـ تحقيؽ المصداقية
كالثبات ليذا المقياس مف قبميا بنسب عالية عمى معامؿ كركنباخ (  )%97كبمغت نسبة المصداقية(
 .)%87كأيضا قريناكم كزمبلئو (

 )1994في دراستيـ "الشيداء في مذبحة الخميؿ" ،ك

صنصكر(  )1995في دراستو "الصحة النفسية لممرأة الفمسطينية في الضفة الغربية " ،ك
عكاد( )1998في دراستو" األطفاؿ المعرضيف لمعنؼ" ،كاستخدمتو صبيح في دراستيا حكؿ "اآلثار
النفسية عمى أسر الشيداء خبلؿ انتفاضة األقصى الحالية(.")2001
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كمناصرة( )2003في دراستيا "لمفيكـ الذات عند النساء الفمسطينيات غير المتزكجات" ،كاستخدمتو
أيضا الحرباكم ( )2008في دراستيا "االضطرابات النفسية لدل المرضى مراجعي عيادات الرعاية
الصحية األكلية في مدينة الخميؿ لمفئة العمرية (.")59-18

ثبات األداة في الدراسة الحالية:

لقياس ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ ثبات االتساؽ الداخمي لفقرات األداة باستخداـ معادلة الثبات
كركنباخ ألفا عمى عينة الدراسة في كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس باإلضافة إلى الدرجات الكمية
كما ىك مكضح مف الجدكؿ التالي:

جدكؿ ()1-3
يبيف درجات ثبات المقياس لمقياس سدني الشركجر لمثقة بالنفس

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الدرجة الكمية لمثقة بالنفس

46

0.55

الدرجة الكمية لممقياس

119

0.95

نسبة الثبات بالنسبة لمقياس الثقة بالنفس(

 ،)% 55ككانت نسبة ثبات االتساؽ الداخمي الكمي

لؤلداة(  )% 95أم أف أداة الدراسة المستخدمة قادرة عمى استرجاع ما نسبتو( ) % 95مف النتائج
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الحالية فيما لك تـ إعادة تكزيعيا مرة أخرل  ،كىذا يشير إلى ارتفاع ثبات األداة المستخدمة في ىذا

البحث في تحقيؽ األىداؼ التي كضعت مف أجميا.

جدكؿ ()2-3
يبيف درجات ثبات المقياس لمقياس اؿ ""90

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

األعراض الجسدية

12

0.81

الوسواس القيري

10

0.82

الحساسية التفاعمية

9

0.80

االكتئاب

13

0.87

القمق

10

0.79

البعد اإلضافي

7

0.67

العدوان

6

0.75

الخوف

7

0.78

الدرجة الكمية لألعراض النفسية

73

0.97
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كمالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف درج ات اؿثبات في قياس أداة الدراسة جيدة جدا عمى مجاالت
الدراسة ،حيث أنيا تساكم( ) % 81عند األعراض الجسدية ك( ) % 82عند الكسكاس القيرم ك
() % 80عند الحساسية التفاعمية ك( ) % 87عند االكتئاب ك( ) % 79عند القمؽ ك( )% 67
عند البعد اإلضافي ك( ) % 75عند العدكاف ك ( ) % 78عند الخكؼ ك( ) % 97عند الدرجة
الكمية لبلعراض النفسية .

صدق األداة
كما تـ حساب معامبلت االرتباط( بيرسكف) بيف مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية لؤلعراض النفسية ،
حيث يبلحظ ارتفاع قيـ مصفكفة معامبلت االرتباط بيف مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية لؤلعراض
النفسية مما يدؿ عمى ارتفاع صدؽ

أداة الدراسة  ،كالجدكؿ رقـ (  )2يكضح مصفكفة قيـ معامؿ

االرتباط .

جدول رقم()3-3
مصفوفة قيم معامل االرتباط

الرقم

الفقرة

معامل

مستوى الداللة

االرتباط

اإلحصائية

.1

األعراض الجسدية

0.92

*0.00

.2

الوسواس القيري

0.90

*0.00

.3

الحساسية التفاعمية

0.92

*0.00
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.4

االكتئاب

0.93

*0.00

.5

القمق

0.95

*0.00

.6

البعد اإلضافي

0.89

*0.00

.7

العدوان

0.90

*0.00

.8

الخوف

0.83

*0.00

* دالو احصائيا عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αكبدرجات حرية .10

كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ انخفاض مستكيات الداللة لمجاالت الدراسة مما يدؿ عمى زيادة معامبلت
االرتباط بينيا كبيف الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية مما يدؿ عمى ارتفاع صدؽ األداة المستخدمة في
ىذا البحث في تحقيؽ األىداؼ التي كضعت مف أجميا .

 2.6.3مقياس الثقة بالنفس إعداد سيدني شروجر " )1990(" Sidney Shraugerويتألف
ىذا المقياس من(  )48فقره تقيس الثقة بالنفس

وصف المقياس:

الصورة العربية لممقياس:

أعد ىذا المقياس في األصؿ سيدني شركجر"  )1990( " Sidney Shraugerكذلؾ لقياس ثقة
الفرد بنفسو كتقييمو ليا ،كعرؼ الثقة بالنفس عمى أنيا إدراؾ الفرد لكفاءتو أك ميارتو كقدرتو عمى
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أف يتعامؿ فاعمية مع المكاقؼ المختمفة .كقد ىدؼ عند تصميمو ليذا المقياس أف يستخدـ عمى
نطاؽ عالمي مثؿ مقياس ركزنبرج لتقدير الذات( .( Rosenberg

ت استبعاد ست منيا عند قياـ المترجـ
كيتألؼ المقياس في شكمو األصمي مف"  54عبارة "  -ـ
(محمد) بتقنيف المقياس ،كذلؾ عف طريؽ إجراء التحميؿ العاممي ليصبح بذلؾ عدد العبا ارت التي
يتألؼ منيا المقياس في شكميا الحالي )) 48عبارة ،نصفيا إيجابي كالنصؼ اآلخر سمبي ،يكجد
تماما – تنطبؽ بدرجة كبيرة – تنطبؽ إلى حد ما – ال
أماـ كؿ منيا خمسة اختيارات ىي (تنطبؽ ن
كثير – ال تنطبؽ إطبلقا ( تحصؿ الدرجات اإليجابية منيا عمى الدرجات -1-2-3-4
تنطبؽ نا
صفر
أما العبارات االيجابية فيي تحمؿ األرقاـ اآلتية16-15-10-9 -6 -5- 4- 1- :
:(-47- 45-44-42--41-40-37-36-35 -32 -31 -28 -26 -22 -21 -19 -

أما العبارات السمبية كالتي تحمؿ األرقاـ التالية-20-18-17-14-13-12-11-8-7-3-2(:
)48-46-43-39-38-34-33-30-29-27-25-24-23

فتتبع ىذا التدريج وىو:
كثير – ال تنطبؽ إطبلقنا )تحصؿ الدرجات
)– تنطبؽ بدرجة كبيرة – تنطبؽ إلى حد ما – ال تنطبؽ نا
السمبية منيا عمى الدرجات (صفر )4-3-2-1 -عؿل التكالي.

 بذلؾ تتراكح الدرجة الكمية لممقياس بيف (صفر  )192-درجة  ،كتدؿ الدرجة كتدؿ الدرجةالمرتفعة عمى معدؿ مرتفع مف الثقة بالنفس ،كالعكس صحيح.
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تـ حذؼ فقرتيف مف فقرات المقياس كىي الفقرة رقـ () 31كالفقرة رقـ(  )45كذلؾ لعدـ تناسبيا لمفئة
المستيدفة كىي كاآلتي :

الفقرة رقـ( )31عندما أدرس مقر ار جديدا أككف متأكدا مف أنني سكؼ اجتازه بتفكؽ حيث سأككف
ضمف أفضؿ الطبلب".
الفقرة رقـ(  ") 45بإمكاني الحصكؿ عمى العديد مف المكاعيد الغرامية بدكف أم صعكبة أك مشكمة".

ثبات مقياس سدني شروجر لمثقة بالنفس:

تـ حساب ثبات المقياس في دراسة "السقاؼ" عف ككانت النتائج كآلتي :
تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ إعادة المقياس بعد مركر ثبلثة أسابيع مف التطبيؽ األكؿ كذلؾ
عمى عينة مف طبلب الجامعة بمغت ) ( 52طالب ذا كقد بمغ معامؿ االستقرار ( 83 0 ).كتـ حسابو
عف طريؽ كركنباخ ألفا حيث بمغ ، (79 .0) .أما عف طريؽ التجزئة النصفية فقد بمغ).) 76

كمف ناحية أخرل فقد أكضحت نتائج االتساؽ الداخمي أف قيـ معامبلت االرتباط بيف)  ،.(91.0كىي
جميعان قيـ دالة إحصائيا.

صدق المقياس:
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أظيرت نتائج الصدؽ التبلزمي كجكد ارتباط داؿ إحصائيان عند )  ( 01.0بيف درجات
أفراد العينة ( )ف = )( 52في ىذا المقياس كبيف درجاتيـ في مقياس تقدير الذات الذم أعده "محمد"(
 1991ـ ( بمغت قيمتو ) (74.0كأكضحت نتائج المقارنة الطرفية المستخدمة لحساب قدرة
المقياس عمى التمييز كذلؾ بعد تقسيـ درجات أفراد العينة تنازليان إلى مستكييف يمثؿ األكؿ منيما
)(79.10كيمثؿ المستكل اآلخر  ،نسبة اؿ )) 50 %األعمى )ف=  ، 26ـ=( 13.142
(اؿ  % 50األدنى ( )ف = ، 26ـ = ، 67.85ع = )( 66.11كأكضحت النتائج كجكد فركؽ دالة
إحصائيان عند " )" 1.0بيف المستكييف عند إجراء المقارنة بينيما  ،كطبقان ليذه الطريقة يزداد الصدؽ
كمما زادت الدرجات في المستكل األعمى عنيا في المستكل األدنى ،كالعكس صحيح.

 3. 6.3برنامج المجموعة االرشادية(برنامج ابطال الضغط النفسي )

ىذ البرنامج مف إعداد مناصرة ( )2006حيث تـ إعداده لمساعدة األطفاؿ كالمراىقيف المتعرضيف
لصدمات كضغكطات نفسية كتـ تجريبو أكؿ مره عمى أربع مدارس في الضفة الغربية كمف ثـ تـ
تطبيقو عمى األطفاؿ كالمراىقيف الذيف يعانكف مف ضغط نفسي في قرية األطفاؿ في مدينة بيت
لحـ ،كما تـ تنفيذه عده لقاءات منو عمى مجمكعة مرضى السكرم في مركز إبداع بمخيـ الدىيشة
بمدينة بيت لحـ بكاسطة مناصرة (.)2007
كيعتمد ىذا البرنامج عمى المنيج العقبلني المعرفي في التدخؿ النفسي مع النساء المكاتي
يتعرضف لظركؼ نفسية ضاغطة ،بعد العمؿ عمى مبلئمة المقاءات كاالنشطة لفئة الدراسة
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الحالية(النساء) مف خبلؿ تطبيقو عمى مجمكعة مرضى السكرم في مخيـ الدىيشة كايضا مف
خبلؿ تطبيقو عمى مجمكعة تجريبية.

ييدف ىذا البرنامج الى ما يا يمي:
 تقديـ نمكذج لمنساء يساعدىف عمى فيـ مشاعرىف كسمككيف الناتج عف تعرضيف الحداث نفسيةصعبة كمساعدتيف عمى مكاجية ىذه الظركؼ بطريقة تكافقية
 مساعدتيف الكتشاؼ مصادر الدعـ لدييف مساعدتيف عمى بناء الثقة بذاتيف كتحسيف مناعتيف النفسية الكشؼ عف النساء المكاتي تحت خطر اإلصابة باالضطراب النفسي الناتج عف الضغكطاتكاألزمات التي يتعرضف ليا.

طبيعة المقاءات في ىذا البرنامج:
احتكت المقاءات عمى المكاضيع التالية:
 التنشيط  :ىك عبارة عف تمريف بسيط كخطكاتو سيمة اليدؼ منو تحضير المشاركات لمجمسةاالرشادية ،كىذا التمريف مختمؼ لكؿ جمسة حسب المكضكع الذم يعالج في الجمسة أك القضية
المطركحة.
 تمريف مف خبلؿ خبرات المشاركات:كىذه الفعالية الرئيسية لكؿ جمسة كىي مختمفة حسبالمكضكع في كؿ جمسة ،كىذا النشاط يككف ذا طابع حسي أك حركي أك عاطفي اك ذىني معرفي .
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 التثقيؼ النفسي:في كؿ جمسة سكؼ يتـ تغطية مكاضيع مختمفة تتعمؽ باألزمات مثؿ الضغطالنفسي كتأثير الصدمات....الخ"كاليدؼ مف ذلؾ زيادة معرفة النساء بمكضكع الضغط النفسي
كتأثيره عمييف ككيفية التحكـ بو.
 تعميـ ميارات :يتـ في كؿ لقاء تعميـ ميارة جديدة كلزيادة فعالية ىذه الميارة سكؼ يتـ الطمبمنيف التدرب عمى ىذه الميارة في البيت.
 ختاـ المقاء :ينتيي كؿ لقاء بتمريف بسيط يساعدىف عمى اليدكء النفسي "مثؿ تماريف االسترخاء".
 العمؿ الذاتي :سكؼ يتـ الطمب منيف التدريب عمى الميرات التي تعممنيا مف خبلؿ المقاءالتدرب عمييا في المنزؿ.

طبيعة المشاكؿ التي سكؼ تعالجيا ىذه المقاءات:
المقاءات ليذه المجمكعة عبارة عف  13لقاء تناقش الكاضيع التالية:
تعارؼ كبناء مجمكعة كجمع معمكمات عف النساء المشاركات بالمجمكعة االرشادية. تعريؼ بالضغط النفسي كتاثيره تقكية اساليب التكيؼ الخاصة بالنساء معرفة جسمؾ مف خبلؿ معرفة نقاط القكة كالضعؼ كأماكف التعرض لمضغط في الجسـ معرفة المشاعر كربطيا بالسكؾ السيطرة عمى العكاطؼ مف خبلؿ العقؿ التعامؿ مع الغضب -التعامؿ مع المخاكؼ
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 التكيؼ مع الحزف كالفقداف تحكيؿ االزمة الى فرصة تقكية" تقدير الذات" بناء نظاـ الدعـ االجتماعي -البحث عف مستقبؿ افضؿ مف خبلؿ النظرة االيجابية لممستقبؿ.

صدق وثبات االداه:
تـ عرض االستمارة لمتحكيـ عمى كؿ مف الدكتكر تيسير عبد اهلل كأيضا الدكتكر ركني سركر
كدكتكر سمير شقير ،كايضا تـ عرضو لمتحكيـ عمى األخصائية االجتماعية االستاذة أماؿ الجعبة
كأيضا تـ عرضو عمى األخصائية النفسية بثينة عمار حيث فاقترحف عمؿ لقاء تجريبي لمبرنامج
الختبار مدل قدرتيف عمى االسياـ كالمساعدة في تطبيقو.

 كاف لعبد اهلل عدة مبلحظات عمى البرنامج مثؿ كجكب كضع مقدمة عف المنيج المعرفي العقبلني/استفسر حكؿ البرنامج اذا كاف يقيس سمة أك حالة ،كأشار إلى كجكب عمؿ مجمكعة تجريبية لمقاء
كاحد لمقياس البرنامج كأيضا نكه إلى الفترة الزمنية لمقاء "كانيا فتره طكيمة كبناء عمى ذلؾ تـ تعديؿ
الفترة الزمنية مف ساعتيف إلى ساعة كنصؼ" غير ذلؾ يرل أف البرنامج يصمح كقابؿ لمتطبيؽ عمى
المجمكعة التجريبية لمنساء المعنفات.

 أما سركر فقاؿ  :أنو يرل أف البرنامج كامؿ كمفصؿ بشكؿ كافي كيصمح لمتطبيؽ كقدـ عدةمبلحظات لتستفيد منيا الباحثة في ديناميكية المجمكعة في التطبيؽ.ككانت مبلحظاتو كاآلتي:

124

ىذه بعض المبلحظات ،كميا تصب في التفكير الديناميكي ،كلكف يمكف دمجيا في المشركع.
)1

مف المفضؿ أف تحدد الباحثة عدد المشتركات بيف(  )12-6مشتركة في حالة أف المرشدة
كانت كحيدة ،كيمكف أف يككف(  )15مشتركة إذا ما كاف ىناؾ مرشدتيف سكية.

)2

مف المفضؿ أف يككف المقاء أسبكعيا كفي ساعة محددة خبلؿ األسبكع .كمف المفضؿ أف
يككف كقت المقاء ثابتا ،ساعة كنصؼ أك ساعتيف ليككف إطار االرشاد كاضحا كثابتا.

)3

ربما مف المجدم أف يتخمؿ كؿ لقاء ربع ساعة في بدايتو ،لتسأؿ المرشدة كؿ كاحدة مف
المشتركات "مع أم مشاعر أك أفكار حضرت اليكـ إلى المقاء" فيذا يفتح مجاؿ أكبر لؤلريحية
كلممشاركة.

)4

ربما أحد أىداؼ المقاءات ىك بناء مجمكعة داعمة لكؿ مشتركة لكي تككف ليا مصدر دعـ
في الضغكطات التي تكاجييا

)5

ككي نبني مجمكعة داعمة كليس مجمكعة لتمقيف المعمكمات فقط عمينا اإلشارة إلى
ديناميكية المجمكعة .كاإلشارة إلى ديناميكية المجمكعة تككف في كؿ لقاء عندما نبحث الفعالية
األساسية كنشير إلى سمكؾ األفراد كالتكتبلت في المجمكعة .مثبل نقكؿ أف فبلنة تسكت عندما يبدأ
الحديث عف

المشاعر ،أك فبلنة تبحث عف الدعـ مف األخريات ،أك فبلنة تتصرؼ بشكؿ معيف

يجعؿ اآلخريف يغضبكف منيا كبيذا الشكؿ تصبح ضحية مرة أخرل داخؿ المجمكعة كما ىك األمر
في حياتيا اليكمية
)6

عمى المجمكعة أف تركز أيضا عمى مكضكع التفيـ

 . Empathyففي لحظات معينة

عمى المرشدة أف تكقؼ الفعالية أك النقاش كتطمب مف المشتركات أف يكف متفيمات لمشاعر
المشتركة المضغكطة كأف يقكلكا ليا جمبل فييا تفيـ كليس فقط عرض حمكؿ ،ىكذا نطكر عند
المشتركات قدرة تفيـ األخر ،كنشدد حاجتيف عمى أف يككف اآلخريف متفيميف لمشاعرىف .
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أحد أىداؼ المقاء األكؿ ىك مبلئمة تكقعات المجمكعة مف البعض كمف المرشدة .كاذا

)7

كانت التكقعات عالية عمينا تصحيحيا.
 )8أحد الطرؽ المعركفة في العالـ لمتعامؿ مع الضغكطات الغير صادمة ىي نظرية(
 Phكىي عبارة عف اختصار الكممات التالية( :

BASIC

Believe, Affect, Social, Image,

 .) Cognitive and Physicalتنص النظرية عمى أف كؿ إنساف عنده مجمكعة مف الطرؽ
لمتعامؿ مع الضغكطات ،كىذه الطرؽ تصب في كاحدة مف الستة مجمكعات المذككرة أعبله ،مثبل
بعض الناس يتعاممكف مع الضغكطات بشكؿ جسدم (تكتر ،حركة ،أكجاع ) ليذا مساعدتنا ليـ
عمييا أف تتركز باالسترخاء كالتركيز بمشاعر الجسد .أناس آخركف يتعاممكف مع الضغكطات بشكؿ
معرفي (يقرؤكف الكثير عف المشكمة الضاغطة ،يسمعكف األخبار) كعمينا العمؿ معيـ بشكؿ
معرفي ،كآخركف يتعاممكف مع المكضكع بشكؿ أيماف كديف أك معتقدات فعمينا العمؿ معيـ بيذا
الشكؿ.

المشاعر :يمكف أف يبكي أك يتحدث عف مشاعره بشكؿ اجتماعي يبحث عف أصدقاء أك أقارب
ليككف معيـ خبلؿ فترة الضغط .
خياؿ :أف يق أر الكثير مف األدب  ،النكات ك مشاىدة أفبلـ ......الخ.

إذا استعمؿ اإلنساف أية مجمكعة مف ىذه المجمكعات بشكؿ مفرط فيك عرضة لعدـ التعامؿ بشكؿ
ناجع مف الضغط ،أما التعامؿ الناجح مع الضغكطات فيك الذم يتخمؿ أكبر عدد مف طرؽ التعامؿ
(الجسد ،كالخياؿ ،كالمشاعر ،كالتفكير ،ك الجماعة كاأليماف).
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كاضاؼ سركر الى اف ىناؾ فعاليات كثيرة تحت ىذا المنظكر النظرم كي تجعؿ كؿ مشتركة تفيـ
ما ىي طرؽ التعامؿ التي تستعمميا بشكؿ غير كاع عندما تككف في حالة ضغط ككيؼ يمكف
تشجيع كؿ مشتركة الستعماؿ طرؽ أضافية لمتعامؿ مع الضغكطات ،كليست الطريقة التي تعكدت
عمييا كؿ حياتيا.

استخداـ برنامج عبلجي لممجمكعة التجريبية "إبطاؿ الضغط النفسي" كىك برنامج لتحسيف المناعة
النفسية لؤلشخاص الذيف يقعكف تحت الضغط النفسي.

 أيضا تـ عرضو عمى شقير حيث قاؿ إنو فقط يجب أف تتـ المكافقة عميو مف قبؿ المشرفة عمىالبحث كلـ يعط أم مبلحظات غير ذلؾ.

 7.3الدراسة االولية

بداية تـ اختيار عينة قصدية مف النساء مراجعات المراكز اإلرشادية كالنفسية كاالجتماعية مثؿ
(مركز المراه لئلرشاد القانكني كاالجتماعي ،جمعية نيضة بنت الريؼ ،جمعية تنظيـ كحماية
األسرة ،جمعية التنمية األسرية ،مركز الدراسات النسكية ،كمركز نسكم الفكار ،كمركز الديمقراطية
كحؿ النزاعات) ،بعد ذلؾ تـ التنسيؽ مع "مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي لئلتماـ العمؿ
مع المجمكعة داخؿ المركز"كبناء عمى ىذه االتفاقية تـ التنسيؽ لتنفيذ المجمكعة داخؿ المركز
بمساعدة األخصائية النفسية بثينة عمار.
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كما تـ تطبيؽ أداه الدراسة"المقياس القبمي"في أكؿ لقاء لممجمكعة التجريبية حيث كاف العدد( )15
سيده مشاركة كىذا بتاريخ"."2008/7/5

أما المجمكعة الضابطة فتـ إجراء المقياس بتاريخ "."2008/7/7
كذلؾ بسبب كجكد إجازة في مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي.

أما المقياس البعدم تـ تطبيقو عمى المجمكعة التجريبية بعد أخر لقاء بتاريخ ""2008/9/2

أما المجمكعة الضابطة تـ بتاريخ"  "2008/9/15كذلؾ لصعكبة الكصكؿ لممشاركات في ىذه
المجمكعة بسبب سفر(  )4نساء  ،كقد كاف أكؿ إجراء أتخذ لمبدء في ىذه الدراسة ىك تعديؿ أدكات
الدراسة لتتناسب مع النساء المعنفات كذلؾ تحت إشراؼ مناصرة ؛ كذلؾ ألف البرنامج مصمـ
لمعمؿ مع األطفاؿ.

بعد ذلؾ تـ تطبيؽ االستمارة عمى مجمكعة تجريبية تككنت مف(

 )6نساء كتـ أخذ المبلحظات

كالعمؿ بمكجبيا.

كقد كاف مف تمؾ المبلحظات :أف االستمارة طكيمة ،ككجكب كجكد أخصائية عند تعبئتيا طبعا
حسب حاجة السيدة المستجيبة؛ نظ ار لصعكبة بعض الفقرات في االستمارة.
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المرحمة التي تمييا كانت مقياس تجريبي لمقاء كاحد مع(  )4سيدات لمقياس مدل معرفة األخصائية
بتطبيؽ البرنامج ،عمما انو تـ مقياس (  )5لقاءات مف برنامج االرشاد الجماعي مع نساء يقعف
تحت ضغط نفسي مستمر عمى مجمكعة تجريبية لقياس مدل مبلئمتو لمتطبيؽ مف حيث المحتكل
كالكقت كالفعاليات .حيث كاف تقييـ النساء بأف المقاءات جيدة كمفيد كتتيح ليف فرصة لمتعبير عف
مشاعرىف .ككانت ىذه المجمكعة بمساعدة األخصائية النفسية أالء فطافطة  .حيث تمت ىذه
المقاءات في جمعية نيضة بنت الريؼ الخيرية.

 8.3طرق جمع المعمومات

تـ جمع المعمكمات ليذا البحث عف طريؽ استخداـ مقياس الثقة بالنفس لسدني شركجر
شروجر( )Sidney Shraugerباالضافة الى مقياس (ديركجتس .) SCL-90R

 9.3أساليب المعالجة اإلحصائية

تمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ
االجتماعية(  )statistical package for social sciences()SPSSكذلؾ لمناسبتيا
لمثؿ ىذه الدراسة  ،كأف ىذه المقياسات مبلئمة الستخراج نتائج تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عف
طريؽ االستمارة  ،كقد تـ استخداـ األساليب كالمعالجات اإلحصائية لمبيانات كاآلتي:

- 1

استخداـ معامؿ الثبات كركنباخ الفا لمتحقؽ مف ثبات المقاييس المستخدمة.
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- 2

األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكصؼ النتائج

- 3

استخداـ  MANOVAلتحقيؽ مف كجكد فركؽ بيف العينات المرتبطة.

-4

مقياس  MANOVAلتحقيؽ مف كجكد فركؽ بيف العينات المستقمة.

-5

استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف
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الفصل الرابع
النتائج

 1.4المقدمة
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ الييا مف خبلؿ التحميؿ االحصائي
لمبيانات التي جمعيا مف قبؿ النساء المشاركات بالمجمكعة االرشادية التجريبية كالمجمكعة
الضابطة مف خبلؿ االستجابة عمى أدكات الدراسة كىي مقياس سدني شركجر لمثقة بالنفس كقائمة
اعراض التسعيف لبلعراض النفسية كالعقمية .

 2.4طرق تحميل المعمومات
تـ تحميؿ البيانات ليذه الدراسة باستخداـ رزمة البرنامج االحصائي لمعمكـ االجتماعية(. )SPSS
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 3.4عرض النتائج

فرضية الدراسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05 ≤ αبيف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة كبيف المقياس القبمي كالمقياس البعدم في مستكيات األعراض النفسية
(االكتئاب ،كالقمؽ ،كالفكبيا ،كالكسكاس القير كاالمراض الشبو جسمية ،العدكاف  ،كالحساسية
التفاعمية ،كالبعد االضافي حسب مقياس التسعيف) ،عند تطبيؽ برنامج ارشاد جماعي لدل النساء
المعنفات مراجعات المراكز االرشادية في محافظة الخميؿ.

كلفحص ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج مقياس تحميؿ
التبايف المتعدد ( ،)MANOVAكذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ ()1-4

جدول رقم ()1-4

نتائج مقياس تحميل التباين المتعدد لمفروق في مستويات األعراض النفسية عند النساء
المعنفات قبل االرشاد الجماعي وبعده بالنسبة لممجموعة التجريبية والضابطة
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المجال

مصدر التباين

النمكذج الكمي
المعدؿ

مستوى

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

األعراض الجسدية

8.24

3

2.75

11.67

*0.00

الكسكاس القيرم

11.46

3

3.82

13.81

*0.00

الحساسية التفاعمية

12.70

3

4.23

18.08

*0.00

االكتئاب

14.78

3

4.93

23.86

*0.00

القمؽ

11.00

3

3.67

13.66

*0.00

البعد اإلضافي

11.70

3

3.90

16.12

*0.00

العدكاف

12.01

3

4.00

11.87

*0.00

الخكؼ

15.02

3

5.01

13.50

*0.00

الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية

12.17

3

4.06

24.18

*0.00

الدرجة الكمية لمثقة بالنفس

0.25

3

0.08

1.96

0.14

األعراض الجسدية

1.77

1

1.77

7.54

0.01

الكسكاس القيرم

2.69

1

2.69

9.74

*0.00

الحساسية التفاعمية

3.46

1

3.46

14.77

*0.00

االكتئاب

4.65

1

4.65

22.53

*0.00

القمؽ

3.16

1

3.16

11.79

*0.00

البعد اإلضافي

4.36

1

4.36

18.03

*0.00

المقياس
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العدكاف

3.09

1

3.09

9.18

*0.00

الخكؼ

4.73

1

4.73

12.76

*0.00

الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية

3.54

1

3.54

21.09

*0.00

الدرجة الكمية لمثقة بالنفس

0.05

1

0.05

1.11

0.30

األعراض الجسدية

3.01

1

3.01

12.78

*0.00

الكسكاس القيرم

4.31

1

4.31

15.59

0.00

الحساسية التفاعمية

3.97

1

3.97

16.97

*0.00

االكتئاب

5.27

1

5.27

25.53

*0.00

القمؽ

4.45

1

4.45

16.59

*0.00

البعد اإلضافي

2.61

1

2.61

10.78

*0.00

العدكاف

4.24

1

4.24

12.59

*0.00

الخكؼ

5.92

1

5.92

15.98

*0.00

الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية

4.17

1

4.17

24.86

*0.00

الدرجة الكمية لمثقة بالنفس

0.11

1

0.11

2.53

0.12

األعراض الجسدية

3.46

1

3.46

14.70

*0.00

الكسكاس القيرم

4.45

1

4.45

16.10

*0.00

الحساسية التفاعمية

5.27

1

5.27

22.49

*0.00

المجمكعة

المقياس*المجمكعة
التفاعؿ بيف
المقياس كالمجمكعة
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االكتئاب

4.85

1

4.85

23.51

*0.00

القمؽ

3.38

1

3.38

12.60

*0.00

البعد اإلضافي

4.73

1

4.73

19.55

*0.00

العدكاف

4.67

1

4.67

13.85

*0.00

الخكؼ

4.36

1

4.36

11.77

*0.00

الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية

4.46

1

4.46

26.59

*0.00

الدرجة الكمية لمثقة بالنفس

0.10

1

0.10

2.23

0.14

* دالو احصائيا عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αكبدرجات حرية.3

يكضح اؿجدكؿ السابؽ نتائج تحميؿ التبايف المتعدد لمنمكذج الكمي ككذلؾ نتائج تحميؿ التبايف
األحادم لكؿ مف متغيرم المقياس كالمجمكعة المستقميف  ،ككذلؾ نتائج مقياس التفاعؿ بيف
المتغيرات المستقمة كالتي تكضح كجكد تفاعؿ كاضح بيف المقياس كالمجمكعة مما يدؿ عمى كجكد
تفاعؿ بيف نكع المقياس القبمي كالبعدم كنكع المجمكعة الضابطة كالتجريبية كبالتالي يدؿ ذلؾ عمى
كجكد أثر لممقياس التجريبي كذلؾ عند جميع مجاالت الدراسة إال عند مجاؿ الثقة بالنفس  ،كالذم
لـ يتضح كجكد تفاعؿ بيف المتغيرات المستقمة في التأثير عميو حيث بمغت قيمة مستكل الداللة
اإلحصائية( ) 0.14كقيمة ؼ بمغت (  )2.23كىي غير دالة عمى كجكد تفاعؿ بيف متغيرم
المقياس كالمجمكعة عند ىذا المجاؿ ،كالمحصمة أنو لـ يحدث تغير داؿ لمقدار الثقة بالنفس
لممجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطة قبؿ المقياس التجريبي أك بعده.
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ك مف خبلؿ استعراض اؿجدكؿ السابؽ الذم يكضح نتائج تحميؿ التبايف المتعدد ككذلؾ مف
خبلؿ جدكؿ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،تـ رفض الفرضية عند جميع

المجاالت

كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ األعراض الجسدية حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف
( ،) 0.05كقيمة ( ؼ =  ) 11.67كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث
كانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ
جدكؿ األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي
مقداره (  )3.41بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية
بكسط حسابي مقداره ( )2.33بعد العبلج  ،في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة قبؿ العبلج  ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة

الضابطة بكسط حسابي مقداره ( )3.33بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة
لممجمكعة التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.81

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األ عراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ الكسكاس القيرم حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف
( ،) 0.05كقيمة ( ؼ =  )13.81كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث
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كانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ
جدكؿ األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي
مقداره (  )3.33بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية
بكسط حسابي مقداره ( ، )2.07في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
قبؿ العبلج  ،ك في المحصمة اتضح أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط
حسابي مقداره (  )3.26بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.64

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ الحساسية التفاعمية حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية ( )0.00أقؿ مف
( ،) 0.05كقيمة ( ؼ =  )18.08كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث
كانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ
جدكؿ األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي
مقداره (  )3.47بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية
بكسط حسابي مقداره ( ، )2.18في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
قبؿ العبلج ،ك في المحصمة اتضح أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط
حسابي مقداره (  )3.41بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.81
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 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ االكتئاب حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف ()0.05
 ،كقيمة ( ؼ =  ) 23.86كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت ىذه
الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ جدكؿ
األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.49بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (  ،)2.13في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ
العبلج ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط

حسابي مقداره (  )3.48بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.79

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ القمؽ حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (

 )0.00أقؿ مف ، 0.05

كقيمة ( ؼ =  )13.66كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت ىذه
الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ جدكؿ
األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.36بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (  ، )2.17في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ
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العبلج  ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط

حسابي مقداره (  )3.35بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.72

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ البعد اإلضافي حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (

 )0.00أقؿ مف

 ،0.05كقيمة ( ؼ =  ) 16.12كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت
ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ جدكؿ
األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.23بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (  ، )2.09في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ
العبلج ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط

حسابي مقداره (  )3.22بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.73

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ العدكاف حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف ، 0.05
كقيمة ( ؼ =  )11.87كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت ىذه
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الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ جدكؿ
األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.33بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (  ، )2.06في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ
العبلج  ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط

حسابي مقداره (  )3.27بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.65

 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ الخكؼ حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف ، 0.05
كقيمة ( ؼ =  ) 13.50كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت ىذه
الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث يتضح مف خبلؿ جدكؿ
األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.16بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (  ، )1.79في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ
العبلج  ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط

حسابي مقداره (  )3.17بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.44
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 -تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد
الجماعي عند مجاؿ الدرجة الكمية لؤلعراض النفسية حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية
( )0.00أقؿ مف  ، 0.05كقيمة ( ؼ =  ) 24.18كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك
اختبلفات  ،حيث كانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث
يتضح مف خبلؿ جدكؿ األكساط الحسابية أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة
بكسط حسابي مقداره ( )3.37بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة
التجريبية بكسط حسابي مقداره ( ، )2.12في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة قبؿ العبلج  ،ك في المحصمة اتضح

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة

الضابطة بكسط حسابي مقداره ( )3.34بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة
لممجمكعة التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.72

كمف خبلؿ استعراض الجدكؿ السابؽ  ،تـ قبكؿ الفرضية حيث تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =  )0.05بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
مستكل الثقة بالنفس عند النساء المعنفات قبؿ االرشاد الجماعي كبعده حيث أف قيمة مستكل الداللة
اإلحصائية ( )0.14أكبر مف  ، 0.05كقيمة ( ؼ =  ) 1.96كىي غير دالة إحصائيا عمى كجكد
فركؽ أك اختبلفات بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ االرشاد الجماعي كبعده.
مف خبلؿ جدكؿ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية اتضح بأف مستكل الثقة بالنفس قبؿ
العبلج بالنسبة لممجمكعة التجريبية كاف متكسطا بكسط حسابي مقداره(

 )2.85كانحراؼ معيارم

منخفض مقداره|(  )0.14داللة عمى انخفاض التشتت كزيادة التركيز في اآلراء  ،ككذلؾ كاف
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مستكل الثقة بالنفس قبؿ العبلج بالنسبة لممجمكعة الضابطة متكسطا بكسط حسابي مقداره( 2.85
)كانحراؼ معيارم منخفض مقداره( ) 0.24داللة عمى انخفاض التشتت كزيادة التركيز في اآلراء ،
كما تبيف بأف مستكل الثقة بالنفس بعد العبلج بالنسبة لممجمكعة التجريبية كاف متكسطا بكسط
حسابي مقداره( ) 2.88كانحراؼ معيارم منخفض مقداره(  )0.13داللة عمى انخفاض التشتت
كزيادة التركيز في اآلراء  ،ككذلؾ كاف مستكل الثقة بالنفس بعد العبلج بالنسبة لممجمكعة الضابطة
متكسطا بكسط حسابي مقداره(

) 0.28داللة عمى

 )2.69كانحراؼ معيارم منخفض مقداره(

انخفاض التشتت كزيادة التركيز في اآلراء .

جدول رقم()2-4

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية في مستويات األعراض النفسية عند النساء
المعنفات قبل االرشاد الجماعي وبعده بالنسبة لممجموعة التجريبية والضابطة

المجال

المقياس

المجموعة

األعراض الجسدية

قبلي

بعدي

المجموع

الوسواس القهري

قبلي

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

تجريبية

3.29

0.46

11

ضابطة

3.25

0.39

11

المجموع

3.27

0.41

22

تجريبية

2.33

0.62

11

ضابطة

3.41

0.45

11

المجموع

2.87

0.76

22

تجريبية

2.81

0.72

22

ضابطة

3.33

0.42

22

المجموع

3.07

0.64

44

تجريبية

3.20

0.53

11
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بعدي

المجموع

الحساسية التفاعلية

قبلي

بعدي

المجموع

االكتئاب

قبلي

بعدي

المجموع

القلق

قبلي

بعدي

المجموع

ضابطة

3.19

0.52

11

المجموع

3.20

0.51

22

تجريبية

2.07

0.60

11

ضابطة

3.33

0.45

11

المجموع

2.70

0.83

22

تجريبية

2.64

0.80

22

ضابطة

3.26

0.48

22

المجموع

2.95

0.72

44

تجريبية

3.43

0.45

11

ضابطة

3.34

0.51

11

المجموع

3.39

0.47

22

تجريبية

2.18

0.54

11

ضابطة

3.47

0.43

11

المجموع

2.83

0.81

22

تجريبية

2.81

0.80

22

ضابطة

3.41

0.47

22

المجموع

3.11

0.72

44

تجريبية

3.45

0.26

11

ضابطة

3.48

0.45

11

المجموع

3.46

0.36

22

تجريبية

2.13

0.56

11

ضابطة

3.49

0.49

11

المجموع

2.81

0.86

22

تجريبية

2.79

0.80

22

ضابطة

3.48

0.46

22

المجموع

3.14

0.73

44

تجريبية

3.26

0.53

11

ضابطة

3.35

0.46

11

المجموع

3.30

0.49

22

تجريبية

2.17

0.56

11

ضابطة

3.36

0.52

11

المجموع

2.77

0.81

22

تجريبية

2.72

0.77

22
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البعد اإلضافي

قبلي

بعدي

المجموع

العدوان

قبلي

بعدي

المجموع

الخوف

قبلي

بعدي

المجموع

األعراض النفسية

قبلي

بعدي

ضابطة

3.35

0.48

22

المجموع

3.04

0.71

44

تجريبية

3.38

0.48

11

ضابطة

3.21

0.37

11

المجموع

3.29

0.43

22

تجريبية

2.09

0.61

11

ضابطة

3.23

0.47

11

المجموع

2.66

0.79

22

تجريبية

2.73

0.85

22

ضابطة

3.22

0.42

22

المجموع

2.98

0.71

44

تجريبية

3.24

0.66

11

ضابطة

3.21

0.51

11

المجموع

3.23

0.57

22

تجريبية

2.06

0.56

11

ضابطة

3.33

0.59

11

المجموع

2.70

0.86

22

تجريبية

2.65

0.85

22

ضابطة

3.27

0.54

22

المجموع

2.96

0.77

44

تجريبية

3.08

0.63

11

ضابطة

3.18

0.49

11

المجموع

3.13

0.55

22

تجريبية

1.79

0.68

11

ضابطة

3.16

0.61

11

المجموع

2.47

0.94

22

تجريبية

2.44

0.92

22

ضابطة

3.17

0.54

22

المجموع

2.80

0.83

44

تجريبية

3.33

0.34

11

ضابطة

3.30

0.32

11

المجموع

3.31

0.32

22

تجريبية

2.12

0.52

11
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المجموع

الثقة بالنفس

قبلي

بعدي

المجموع

ضابطة

3.37

0.43

11

المجموع

2.75

0.79

22

تجريبية

2.72

0.75

22

ضابطة

3.34

0.37

22

المجموع

3.03

0.66

44

تجريبية

2.85

0.14

11

ضابطة

2.85

0.24

11

المجموع

2.85

0.19

22

تجريبية

2.88

0.13

11

ضابطة

2.69

0.28

11

المجموع

2.78

0.24

22

تجريبية

2.87

0.13

22

ضابطة

2.77

0.27

22

المجموع

2.82

0.22

44

جدول رقم ()3-4

نتائج مقياس المقارنات البعدية ( )Post pair wise comparisonsفي مستويات األعراض
النفسية عند النساء المعنفات قبل االرشاد الجماعي وبعده

المجال

أعراض جسدية

وسواس

المقياس

الفروق في
األوساط

مستوى
الداللة
اإلحصائية

قبلي

بعدي

0.402

*0.009

بعدي

قبلي

-0.402

*0.009

قبلي

بعدي

0.495

*0.003
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حساسية_تفاعلية

االكتئاب

القلق

البعد_اإلضافي

العدوان

الخوف

األعراض_النفسية

الثقة بالنفس

بعدي

قبلي

-0.495

*0.003

قبلي

بعدي

0.561

*0.000

بعدي

قبلي

-0.561

*0.000

قبلي

بعدي

0.650

*0.000

بعدي

قبلي

-0.650

*0.000

قبلي

بعدي

0.536

*0.001

بعدي

قبلي

-0.536

*0.001

قبلي

بعدي

0.630

*0.000

بعدي

قبلي

-0.630

*0.000

قبلي

بعدي

0.530

*0.004

بعدي

قبلي

-0.530

*0.004

قبلي

بعدي

0.656

*0.001

بعدي

قبلي

-0.656

*0.001

قبلي

بعدي

0.567

*0.000

بعدي

قبلي

-0.567

*0.000

قبلي

بعدي

0.066

0.298

بعدي

قبلي

-0.066

0.298

* دالو احصائيا عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αكبدرجات حرية.3

الجدكؿ السابؽ يكضح نتائج المقارنات البعدية الزكجية بيف المقياسيف القبمي كالبعدم ألفراد العينة
لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة  ،كالكاضح أف جميع المقارنات الزكجية دالة بمستكيات تنخفض
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عف مستكل( ) 0.05كما يتضح مف الجدكؿ  ،كما يتضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أيضا كمف خبلؿ
جدكؿ األكساط الحسابية في األسفؿ أف جميع قيـ المقياس القبمي تزيد عف قيـ المقياس البعدم مما
يدؿ عمى أف ىذه األعراض النفسية جميعيا تـ تخفيفيا بعد إجراء العبلج  ،إال عند مجاؿ الثقة
بالنفس كالذم بقي مستكاه ال يختمؼ اختبلفا داال قبؿ العبلج كبعده بمستكل داللة أعمى مف(
 )0.05مقداره ( )0.30تقريبا .

جدول رقم()4-4

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات األعراض النفسية عند النساء المعنفات قبل
االرشاد الجماعي وبعده

المجال
أعراض جسدية
وسواس
حساسية_تفاعلية
االكتئاب
القلق
البعد_اإلضافي
العدوان

المقياس

االنحراف

الوسط
الحسابي

المعياري

قبلي

3.27

0.10

بعدي

2.87

0.10

قبلي

3.20

0.11

بعدي

2.70

0.11

قبلي

3.39

0.10

بعدي

2.83

0.10

قبلي

3.46

0.10

بعدي

2.81

0.10

قبلي

3.30

0.11

بعدي

2.77

0.11

قبلي

3.29

0.10

بعدي

2.66

0.10

قبلي

3.23

0.12
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الخوف
األعراض_النفسية
الثقة بالنفس

بعدي

2.70

0.12

قبلي

3.13

0.13

بعدي

2.47

0.13

قبلي

3.31

0.09

بعدي

2.75

0.09

قبلي

2.85

0.04

بعدي

2.78

0.04
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جدول رقم ()5-4
نتائج مقياس المقارنات البعدية ( )Post pair wise comparisonsفي مستويات األعراض
النفسية عند النساء المعنفات بين المجموعة التجريبية والضابطة

المجال

أعراض جسدية

وسواس

حساسية_تفاعلية

االكتئاب

القلق

البعد_اإلضافي

العدوان

المقياس

الفروق في
األوساط

مستوى
الداللة
اإلحصائية

تجريبية

ضابطة

-0.523

*0.001

ضابطة

تجريبية

0.523

*0.001

تجريبية

ضابطة

-0.626

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.626

*0.000

تجريبية

ضابطة

-0.601

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.601

*0.000

تجريبية

ضابطة

-0.692

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.692

*0.000

تجريبية

ضابطة

-0.636

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.636

*0.000

تجريبية

ضابطة

-0.487

*0.002

ضابطة

تجريبية

0.487

*0.002

تجريبية

ضابطة

-0.621

*0.001
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الخوف

األعراض_النفسية

الثقة بالنفس

ضابطة

تجريبية

0.621

*0.001

تجريبية

ضابطة

-0.734

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.734

*0.000

تجريبية

ضابطة

-0.616

*0.000

ضابطة

تجريبية

0.616

*0.000

تجريبية

ضابطة

0.100

0.120

ضابطة

تجريبية

-0.100

0.120

* دالو احصائيا عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αكبدرجات حرية.3

الجدكؿ السابؽ يكضح نتائج المقارنات البعدية الزكجية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لكؿ
مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،كيتضح أيضا ىنا أف جميع المقارنات الزكجية دالة بمستكيات تنخفض
عف مستكل(  ،)0.05كما يتضح أيضا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ك جدكؿ األكساط الحسابية في
األسفؿ أف جميع قيـ المجمكعة التجريبية تنخفض عف قيـ المجمكعة الضابطة مما يدؿ عمى أف
ىذه األعراض النفسية جميعيا تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية  ،لكف عند مجاؿ الثقة
بالنفس فقد بقي المستكل ال يختمؼ اختبلفا داال بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بمستكل داللة
أعمى مف () 0.05مقداره( .)0.12
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جدول رقم()6-4

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات األعراض النفسية عند النساء المعنفات
لممجموعتين التجريبية والضابطة.

المجال
أعراض جسدية
وسواس
حساسية_تفاعلية
االكتئاب
القلق
البعد_اإلضافي
العدوان
الخوف
األعراض_النفسية
الثقة بالنفس

المقياس

االنحراف

الوسط
الحسابي

المعياري

تجريبية

2.81

0.10

ضابطة

3.33

0.10

تجريبية

2.64

0.11

ضابطة

3.26

0.11

تجريبية

2.81

0.10

ضابطة

3.41

0.10

تجريبية

2.79

0.10

ضابطة

3.48

0.10

تجريبية

2.72

0.11

ضابطة

3.35

0.11

تجريبية

2.73

0.10

ضابطة

3.22

0.10

تجريبية

2.65

0.12

ضابطة

3.27

0.12

تجريبية

2.44

0.13

ضابطة

3.17

0.13

تجريبية

2.72

0.09

ضابطة

3.34

0.09

تجريبية

2.87

0.04

ضابطة

2.77

0.04
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الفصل الخامس

االستنتاجات التضمينات

 1.5المقدمة

 2.5النتائج الرئيسية

 3.5استنتاجات حول مسكمة البحث

 4.5توصيات لمزيد من البحث
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الفصؿ الخامس
االستنتاجات كالتضمينات

 1.6المقدمة

سعت الدراسة الحالية الى معرفة أثر برنامج ارشادم لدل النساء المعنفات في محافظة الخميؿ ،كقد
تمكنت الباحثة مف التكصؿ الى ىدؼ الدراسة بعد تطبيؽ البرنامج االرشادم كتطبيؽ المقياسات
كتحميؿ النتائج ،كفيما يمي مناقشة نتائج الدراسة التي تـ عرضيا في الفصؿ السابؽ.

 2.5النتائج الرئيسية
نتائج الدراسة الرئيسية بناء عمى فرضة الدراسة االتية:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05 ≤ αبيف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة كبيف المقياس القبمي كالمقياس البعدم في مستكيات األعراض النفسية
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(االكتئاب ،كالقمؽ ،كالفكبيا ،كالكسكاس القير كاالمراض الشبو جسمية ،العدكاف  ،كالحساسية
التفاعمية ،كالبعد االضافي حسب مقياس التسعيف) ،عند تطبيؽ برنامج ارشاد جماعي لدل النساء
المعنفات مراجعات المراكز االرشادية في محافظة الخميؿ.

ككانت النتيجة الختبار ىذه الفرضية كالتي:
 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة في مستكيات األعراض النفسية عند النساء المعنفات بعد االرشاد الجماعي
عند مجاؿ األعراض الجسدية كالقمؽ كاالكتئاب كالخكؼ كالعدكاف كالبعد االضافي حسب مقياس
التسعيف كالكسكاس القيرم حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.00أقؿ مف (،) 0.05
كقيمة ( ؼ =  ) 11.67كىي دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات  ،حيث كانت ىذه
الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة  ،حيث كانت االكساط الحسابية عند
مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره (  )3.41بينما كاف مستكل
ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط حسابي مقداره (

 )2.33بعد

العبلج  ،في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ العبلج  ،ك في
المحصمة اتضح أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره
( )3.33بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط
حسابي مقداره (. )2.81
حيث كانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة ،
التجريبية كالضابطة قبؿ العبلج  ،ك في المحصمة اتضح
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المجمكعتيف

أف مستكل ىذه األعراض بالنسبة

لممجمكعة الضابطة بكسط حسابي مقداره (  )3.34بينما كاف مستكل ىذه األعراض كالتي تـ
تخفيفيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية بكسط حسابي مقداره (. )2.72

اما مستكل اؿ داللة اإلحصائية عند مستكل الداللة (ألفا =

 )0.05بيف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة في مستكل الثقة بالنفس عند النساء المعنفات قبؿ االرشاد الجماعي

كبعده

حيث أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية (  )0.14أكبر مف  ، 0.05كقيمة ( ؼ =  ) 1.96كىي
غير دالة إحصائيا عمى كجكد فركؽ أك اختبلفات بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ االرشاد
الجماعي كبعده.

 3.5استنتاجات حول المشكمة

تؤكد ىذه النتائج أثر البرنامج االرشادم عمى النساء المعنفات حيث انو تـ رصد تغيير عمى جميع
االعراض النفسية التي يقيسيا مقياس التسعيف بيف نتائج المجمكعة التجريبة قبؿ كبعد االرشاد الجماعي
الذم تـ تطبيقو عمييف.
-

حيث اتاح ىذا البرنامج لمنساء المشاركات بفرصة لمتعبير عف مشاعرىف كمشاركتيا مع باقي
اعضاء المجمكعة.

-

كايضا ساعدت المجمكعة عمى دعـ النساء العضكات في المجمكعة مما ساىـ في زيادة
فاعمية كأثر البرنامج كالذم بدكره ساىـ في تخفيؼ األعراض النفسية التي تعاني منيا النساء
المشاركات.
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 كما ساىـ ىذا البرنامج بمساعدة المشاركات عمى معرفة خياراتيف البديمة كفحص جميع الخياراتالتي يممكنيا مما شجعيف عمى تبني بعض الطرؽ الفعالة في تخفيؼ القمؽ كالتكتر الذم يعانيف منو
كذلؾ عف طريؽ تماريف االسترخاء كالتامؿ كالذم ساىـ في تخفيؼ حدة الشعكر بالضغط النفسي
لدييف.

 ايضا زكدىف بكسائؿ بديمة لمتعامؿ مع الضغط كمحاكلة تخفيفو كذلؾ مف خبلؿ التماريف كاالنشطةالتي تضمنيا البرنامج االرشادم مثؿ التماريف الرياضية كتماريف االسترخاء كتماريف التامؿ.....الخ.

 كما اف البرنامج العبلجي االرشادم ساعد النساء عمى اكتساب ميارات التكاصؿ الفعاؿ مع انفسيفمع االشخاص الذيف يتعاممف معيـ خصكصا في مكضكع العنؼ المكجية ضدىف.

 كما أنو ساىـ في تعميـ النساء تحدم االفكار السمبية كتقكية كتعزيز االفكار االيجابية التي بدكرىاادت الى مساعدتيف عمى تجاكز المشاعر السمبية نحك ذكاتيف مما ساىـ في التخفيؼ مف حدة
االعراض النفسية التي يعانيف منيا.
 شمكؿ البرنامج عمى ميارات نفسية انفعالية عقمية ساعدت النساء عمى التكيؼ السميـ بشكؿ كبيرمما ساعدىف عمى تككيف نظرة ايجابية مما ساعد عمى تخفيؼ حدة المشاعر التي يحممنيا نتيجة
العنؼ االسرم الذم يعانيف منو.
 اضافة الى ذلؾ فإف الكاجبات المنزلية كاالنشطة كالتماريف المكجكدة ضمف خطة التدخؿ النفسيساعدت النساء عمى اكتشاؼ مكاطف القكة كالضعؼ فييف مما ساعد عمى معرفة افضؿ لذكاتيف مما
عزز بدكره االيجابيات المكجكدة كقكاىا كىذا ادل بدكره الى مساعدتنيف عمى التفكير االيجابي .
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 كقد الحظت الباحثة أف تماريف االسترخاء كالتماريف الرياضية كتماريف التحدث االيجابي مع الذاتقد القيف استحساف المشاركات كالذم كاف لو األثر الكبير في مساعدتيف عمى تخفيؼ األعراض
النفسية عندىف.
 -أيضا كاف لطكؿ فترة تطبيؽ البرنامج أث ار ميما في الكصكؿ ليذه النتيجة حيث أنو كاف ىناؾ

13

لقاء بمعدؿ لقاء أسبكعيا باالضافة الى لقاء التقييـ مما ساعد عمى خركج النساء مف الكضع النفسي
السيء الذم كف فيو كذلؾ باتاحة فرصة مغادرتيف المنزؿ كعمؿ شي النفسنيف.

 كأيضا ساىمت الكاجبات المنزلية باعطاء استم اررية الثر البرنامج بعد المقاء حيث اف التقييـ قبؿ كؿجمسو كاف لصالح التغير كاالستفادة التي حدثت عند النساء.

كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ

دراسة الخضير( ،)2008كدراسة أبك دلبكح( ،)2006

دراسة السيبلف(  ،)2003كدراسة كامبؿ( ،)2005كدراسة شكاىنة (  ، )2008كقد بينت ىذه
الدراسات أف الذيف يتمقكف خدمات ارشادية يتحسنكف بشكؿ ممحكظ مقارنة مع الذيف ال يتمقكف أم
خدمات .

كأيضا اتفقت مع كؿ مف الدراسات التالية ك التي تناكلت برامج ارشادية تـ فحص فعاليتيا يبلحظ
أف معظـ الدراسات اثبتت فعاليتيا في عبلج األعراض النفسية مثؿ القمؽ كاالكتئاب كاألرؽ
كالغضب كالدكراف  ،كخفض مستكيات الضغط منيا دراسة كامبؿ(

 ،)2005كدراسة

الشعراكم()2003كدراسة الدسكفي ( ،)2003كدراسة السيبلف(،)2003دراسة جاككب(.)2007
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كما أف نتائج ىذه الدراسة اتفقت مع كؿ مف الدراسات التالية بالنسبة لرصدىا لبعض االضطرابات
النفسية كاألمراض الجسمية الناتجة عف العنؼ كمف ىذه الدراسات دراسة نشرتيا مجمة الطب
األمريكية ( ، )2007حيث بحثت في ارتباط اليمكـ الزكجية باألمراض القمبية كأيضا دراسة كايرز
( )2001التي بحثت في ارتباط العنؼ الذم تتعرض لو المرأة كىي طفمة باالكتئاب الذم يصيبيا،
كدراسة منظمة الصحة العالمية (  )2005التي بحثت في مكضكع العنؼ الذم يمارس ضد المراة
كعبلقتو بالصحة،كدراسات اخرل اشارت الى االتباط العنؼ الزكاجي ببعض األعراض النفسية مثؿ
القمؽ كالككابيس،كالضغكطات النفسية ،كمشاكؿ في الجياز اليضمي كمشاكؿ في الصحة،
 )1994كدراسة باباليا(  ،)1994دراسة

كاالمراض السيككسكماتية ،منيا دراسة ساندرس(

اكستف(، )1993دراسة ركتمج( ،)1991كدراسة بينيس(،)2004كدراسة بكتزف(.)1993

كىناؾ دراسات اىتمت بسمات المراة المعنفة كمدل تاثير العنؼ عمى شخصية المرأة المعنفة ،منيا
دراسة بنكؾ(  ، )2000كدراسة رانتر(  ،)1992كدراسة نمسكف(  ،)1992كىناؾ دراسات بحثت في
مكضكع العنؼ ضد المرأة كارتباطو بالصحة النفسية مثؿ دراسة صنصكر(  ، )1995كدراسة قكتو
( ، )1994كدراسة خميس( ، )1998كدراسة حسيف(.)2009

كىذا يشير الى أنو لـ يحدث أم تغيير عمى المجمكعة الضابطة عمى نتائج المقياس القبمي كالبعدم
كذلؾ نظ ار لعدـ تمقي ىذه المجمكعة أم تدخؿ نفسي.

كبناء عمى ذلؾ تـ قبكؿ الفرضية التي تشير الى اه التكجد فركؽ دالو احصائيا بيف متكسطات
استجابة النساء عمى المقياس القبمي لممجمكعة التجريبة الضابطة عمى حد سكاء.
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تعزك الباحثة عدـ كجكد اختبلفات ذات داللة احصائية الى اف النساء المكاتي يعشف في ظركؼ
متشابيو يسكدىا العنؼ تعاني مف ضغكطات نفسية بنفس المستكل.

كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف ساندكرس (

 ،)1994كدراسة باباليا( ،)1994

كدراسة اكستف كزمبلءه( )1993حيث أشارت ىذه الدراسات الى اف الزكجات التي يمارس ضدىف
العنؼ ظيرت عمييف أعراض نفسية كبدنية عميقة  ،مثؿ القمؽ كالككابيس .

 يتضح مما سبؽ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف نتائج المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطةعمى المقياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبة ،كبناء عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرضية بسبب
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى المقياس البعدم
لصالح المجمكعة التجريبية.

 كتعزك الباحثة ىذا التغيير الى االثر الذم تركو االرشاد الجماعي عمى النساء المشاركات فيالمجمكعة كالتزاميف بحضكر جميع المقاءات مما حقؽ أكبر فائدة ليف كالذم بدكره ساعدىف في
تخفيؼ مستكل األعراض النفسية التي يعانيف منيا.
 أيضا تعزك الباحثة ىذا التغيير الى تحكيؿ المجمكعة االرشادية الى مجمكعة مسانده لبعضيفكمساعدتيف لبعضيف في تخطي االكقات الصعبة كيتمثؿ ذلؾ في تبادؿ االتصاالت كالتكاصؿ مع
بعضيف خارج نطاؽ ككالكقت المنعقد لممجمكعة االرشادية ،أيضا تبادؿ الخبرات كالتجارب التي
حدثت مع النساء أثناء الجمسات ساىـ في استفادتيف كتحقيؽ نتائج جيده عند أعضاء المجمكعة
بسبب الدعـ النفسي مف قبؿ العضكات لبعضيف.
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مما سبؽ يتضح بأف مستكل الثقة بالنفس بالنسبة لممبحكثات قبؿ االرشاد كاف متكسطا بكسط
حسابي مقداره (  )2.88كانحراؼ معيارم منخفض مقداره( ) 0.13داللة عمى انخفاض التشتت
كزيادة التركيز في اآلراء ،ككذلؾ كاف مستكل الثقة بالنفس لممبحكثات بعد االرشاد متكسطا بكسط
حسابي مقداره( ) 2.85كانحراؼ معيارم منخفض مقداره(  )0.14داللة عمى انخفاض التشتت
كزيادة التركيز في اآلراء.

كبناء عمى ىذه النتيجة تـ قبكؿ الفرضية بانو التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
درجات الثقة بالفس بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.

 كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة ايجمر كناينتجاؿ(  ، )1994كالمتيفتناكلتا مكضكع تقدير الذات لدل النساء المعنفات كالتي اثبتت انخفاض مستكل تقدير الذات لدييف،
كأيضا اختمفت مع دراسة ككلؼ كلؼ التي اشارت الى أف الصراعات كعدـ الثقة بالنفس مرتبطة
بالمرض القرحة كالتي بدكرىا ترتبط بأنكاع مختمفة مف العنؼ االسرم ،كاختمفت ايضا مع نتائج

دراسة رانتر( )1990كالتي اشارت الى أف النساء المعنفات يتصفف بعدـ احتراـ الذات.

 كترجع الباحثة السبب في عدـ تغيير عمى مستكل الثقة قالنفس لدل النساء أفمستكل الثقة بالنفس لدييف متكسط منذ البداية فام تغيير سكؼ يككف في حدكد
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المتكسط كليذا السبب لـ تتمكف الباحثة مف رصد أم تغيير ذا داللة احصائية عمى
مستكل الثقة بالنفس.

 كتعزك الباحثة أسباب عدـ تغيير مستكيات الثقة بالنفس لدل المشاركات فيالمجمكعة التجريبية أف مجتمع الخميؿ مجتمع يميؿ الى التديف كىذه النساء تؤمف
بالقضاء كالقدر كعندىف ايماف عميؽ باهلل كىذا يساعد عمى االحتفاظ بمستكل جيد مف
الثقة بالنفس باالرغـ مف المشاكؿ العميقة التي يكاجينيا.

كأيضا ىذه النساء اختبرف تجارب كثيرة مؤلمة كعميقة مثؿ "الحرد" كمايتبعو مف حرماف
مف األبناء كتدخؿ العشائرييف في حؿ ىذه المشاكؿ مما ساعد عمى تقكية شخصياتيف
كاكسابيف ثقة بالنفس.
حيث أف الدراسة لـ تثبت كجكد أم فركؽ ذات داللة احصائية عمى مستكيات الثقة بالنفس بيف
المجمكعة التجريبة كالضابطة أك عمى نتيجة المقياس القبمي أك البعدم.
كبناء عمى ذلؾ تـ قبكؿ الفرضية  ،كتعز الباحثة ذلؾ الى أف النساء المعنفات يعاني مف نفس
االضطرابات كاألعراض النفسية بنفس الدرجة .
كبناء عمى ذلؾ تـ قبكؿ الفرضية  ،بأنو التكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات
الثقة بالنفس عمى نتائج المقياس البعدم بيف المجمكعتيف.
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كىذا يعني أف البرنامج المطبؽ لـ يؾ لو أم تاثير عمى درجات الثقة بالنفس لدل النساء
المشاركات في البحث ،سكاء في المجمكعة التجريبية أك الضابطة.
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 4.5التوصيات
بناء عمى ماتكصمت اليو الدراسة مف نتائج ،خرجت الباحثة ببعض التكصيات كالمقترحات

التي تأمؿ اف تسيـ في العمؿ عمى تطكير برامج ارشادية متخصصو بعبلج كارشاد النساء
المعنفات كالتي تراعي كتمبي احتياجاتيف كمتطمباتيف النفسية كاالجتماعية ،كىي كاالتي:

وقد قسمت الباحثة التوصيات حسب الجية التي توجو ليا التوصية وىي كالتي

لالخصاءين النفسيين واالجتماعين الذين يعممون في ىذا المجال:

 - 1تقترح الباحثة اتخاذ طريقة العبلج كاالرشاد الجماعي كاسمكب تتبناه المؤسسات التي تعمؿ مع
المراة كذلؾ لمساعدة اكبر عدد ممكف مف النساء.

- 2تقترح الباحثة بتطبيؽ البرامج التي اثبتت فعاليتيا مف قبؿ المؤسسات كالمرشديف الذيف يعممكف
في ىذا المجاؿ نظ ار لفاعميتو مثؿ ىذه البرامج كاثرىا االيجابي عمى النساء المعنفات.

- 3تشير الباحثة الى ضركرة تطكير برامج ارشاد جماعي مف قبؿ المرشديف العامميف في ىذا
المجاؿ كذلؾ نظ ار الثره الكاح عمى النساء.

- 4تكصي الباحثة بضركرة تدريب المرشديف كاالخصائييف الذم يعممكف مع حاالت العنؼ عمى
كيفية تطبيؽ كتنفيذ كاعداد برامج االرشاد الجمعي.

- 5تكصي الباحثة بضركرة العمؿ عمى اعداد برامج لمحد مف االثار السمبية لمعنؼ االسرم عمى
المراة.

- 6تقترح الباحثة تدريب المرشديف عمى معرفة كفيـ طبيعة المراة المعنفة كاثار العنؼ عمى المراة.

 - 7ضركرة النظر الى االعراض النفسية التي تظير لدل النساء العنفات كاالىتماـ بيا ككضع
خطة لمساعة النساء عمى التغمب عمى ىذه االعراض

توصيات لصانعي القرار:
-1تكصي الباحثة بضركرة النظر الى مشكمة العنؼ ضد المراة عمى انيا مشكمة اجتماعية
كليس مشكمة اسرية خاصة.

-2

تقترح الباحثة عمؿ تقييـ لكؿ البرامج االرشادية التي تطبؽ في المؤسسات التي تعمؿ

مع النساء المعنفات كذلؾ لمعرفة مدل اسياميا في مساعدة النساء.
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 -3العمؿ عمى تشريع قكانيف تحد مف العنؼ ضد المراة كتسييؿ تنفيذ ىذه القكانيف.

 -4عمؿ حمبلت تكعية بظاىرة العنؼ ضد النساء في فمسطيف كالتكعية بمخاطر العنؼ
عمى االسرة الفمسطينية.

توصيات لمباحثين حيث تقترح الباحثة مايمي:
- 1تكصي الباحثة بتطبيؽ ىذا البرنامج عمى مجمكعات عبلجية ارشادية اكبر لفحص مدل
مبلئمتو لمتعامؿ مع النساء المعنفات.

-2تقترح الباحثة تطبيؽ كتطكير برامج اخرل تتعامؿ مع االعراض النفسية التي تظير عمى
النساء المعنفات.

-3تكصي الباحثة بتطكير البرامج الجماعية في االرشاد كالعبلج النفسي كتطكير العمؿ عمى
دعـ النساء مف خبلؿ العمؿ مف امراة الى امراة"أم بناء المجمكعات المساندة مف امراة الى

امراة" كىذا يعني تدريب نساء تعرضف لتجربة العنؼ عمى مساعدة نساء معنفات .تكصي

الباحثة بتطبيؽ البرنامج االرشادم عمى عينات اكبر ،كتطبيقو عمى فئات اخرل اف امكف.

 -4تكصي الباحصثة بضركرة البحث اكصر في مكاضيع الثقة بالنفس لدل النساء المعنفات
كمعرفة التاثيرات الحقيقية لمعنؼ عمى مستكل الثقة بالنفس عند النساء الفمسطينيات المعفات

المصادر والمراجع
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المالحق

177

ارتأت الباحثة تخصيص باب لعرض مبلحؽ الدراسة في نياية البحث كذلؾ نتيجة لتعدد االدكات
في الدراسة الحالية ككبر حجميا،كذلؾ لتجنب حشك الدراسة بيذه االدكات،كقد فضمت الباحثة
عرضيا في نياية البحث مما يساعد قارئ الرسالو كالطبلب االخريف الذيف مف الممكف اف تساعدىـ
ىذه االكادت في دراساتيـ لذلؾ تـ عرضيا في اخر الدراسة.

كسيتـ عرضيا بالترتيب كما تـ تطبيقيا بما يتناسب مع اجراءات الدراسة الحالية كىي كاآلتي:

الممحؽ رقـ ":"1مقدمة عف برنامج المجمكعة االرشادية.

الممحؽ رقـ "  "2برنامج المجمكعة االرشادية :كىك يصؼ بشكؿ تفصيمي مجريات الجمسات
االرشادية .كالتي تـ تطبيقة عمى مجمكعة تجريبية قبؿ مجمكعة البحث.

الممحؽ رقـ " :"3نمكذج المكافقة لممشاركة في المحمكعة االرشادية.

الممحؽ رقـ " :"4استمارة البحث.

الممحؽ رقـ "  : "5نتائج تحميؿ المجمكعة التجريبية ،جدكؿ تكزيع افراد العينة حسب المتغيرات
المستقمة.
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الممحؽ رقـ "  : "6نتائج تحميؿ المجمكعة الضابطة ،جدكؿ تكزيع افراد العينة حسب المتغيرات
المستقمة.
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الممحق رقم ()1

مقدمة برنامج المجمكعة االرشادية:
مقدمة عف البرنامج:البرنامج يعتمد عمى المنيج العقبلني المعرفي في التدخؿ النفسي مع النساء
المكاتي يتعرضف لظركؼ نفسية ضاغطة.

تنفيذ البرنامج:
سكؼ يتـ تنفيذ البرنامج مع النساء باالضافة الى مرشدة نفسية.

أىداف التدخل النفسي:
 تقديـ نمكذج لمنساء يساعدىف عمى فيـ مشاعرىف كسمككيف الناتج عف تعرضيف الحداث نفسيةصعبة كمساعدتيف عمى مكاجية ىذه الظركؼ بطريقة تكافقية
 مساعدتيف الكتشاؼ مصادر الدعـ لدييف مساعدتيف عمى بناء الثقة بذاتيف كتحسيف مناعتيف النفسية الكشؼ عف النساء المكاتي تحت خطر اإلصابة باالضطراب النفسي الناتج عف الضغكطاتكاألزمات التي يتعرضف ليا.

محتكيات المقاءات "الجمسات االرشادية".
سكؼ تحتكم خطة الجمسات االرشادية عمى مايمي:
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 األىداؼ لمقاء خطة المقاء اجراءات تنفيذ المقاء استراحةانشطة المقاء
 المكاد المستخدمة لتنفيذ انشطة المقاء منفذة المقاء -العمؿ الذاتي "كاجبات منزلية".

طبيعة المقاءات:
سكؼ تحتكم المقاءات عمى المكاضيع التالية:
 التنشيط  :ىك عبارة عف تمريف بسيط كخطكاتو سيمة اليدؼ منو تحضير المشاركات لمجمسةاالرشادية ،كىذا التمريف مختمؼ لكؿ جمسة حسب المكضكع الذم يعالج في الجمسة أك القضية
المطركحة.
 تمريف مف خبلؿ خبرات المشاركات:كىذه الفعالية الرئيسية لكؿ جمسة كىي مختمفة حسبالمكضكع في كؿ جمسة ،كىذا النشاط يككف ذا طابع حسي أك حركي أك عاطفي اك ذىني معرفي .
 التثقيؼ النفسي:في كؿ جمسة سكؼ يتـ تغطية مكاضيع مختمفة تتعمؽ باألزمات مثؿ الضغطالنفسي كتأثير الصدمات....الخ"كاليدؼ مف ذلؾ زيادة معرفة النساء بمكضكع الضغط النفسي
كتأثيره عمييف ككيفية التحكـ بو.
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 تعميـ ميارات :يتـ في كؿ لقاء تعميـ ميارة جديدة كلزيادة فعالية ىذه الميارة سكؼ يتـ الطمبمنيف التدرب عمى ىذه الميارة في البيت.
 ختاـ المقاء :ينتيي كؿ لقاء بتمريف بسيط يساعدىف عمى اليدكء النفسي "مثؿ تماريف االسترخاء".
 العمؿ الذاتي :سكؼ يتـ الطمب منيف التدريب عمى الميرات التي تعممنيا مف خبلؿ المقاءالتدرب عمييا في المنزؿ.

محتكيات المقاءات :طبيعة المشاكؿ التي سكؼ تعالجيا ىذه المقاءات:
المقاءات ليذه المجمكعة عبارة عف  13لقاء تناقش الكاضيع التالية:
 تعريؼ بالضغط النفسي كتاثيره تقكية اساليب التكيؼ الخاصة بالنساء معرفة جسمؾ مف خبلؿ معرفة نقاط القكة كالضعؼ كأماكف التعرض لمضغط في الجسـ معرفة المشاعر كربطيا بالسكؾ السيطرة عمى العكاطؼ مف خبلؿ العقؿ التعامؿ مع الغضب التعامؿ مع المخاكؼ التكيؼ مع الحزف كالفقداف تحكيؿ االزمة الى فرصة تقكية" تقدير الذات" -بناء نظاـ الدعـ االجتماعي

182

 -البحث عف مستقبؿ افضؿ مف خبلؿ النظرة االيجابية لممستقبؿ
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ممحق رقم()2

برنامج المجمكعة االرشادية:
المقاء االكؿ:
عنكاف المقاء :تعارؼ ،تمريف عقارب الساعة
مدة المقاء  :ساعتيف
األىداف:
 التعارؼ بيف افراد المجمكعة االرشادية بما فييـ المرشد تعريؼ بالبرنامج كاليدؼ منو كاىميتو بالنسبة ليف أف يتـ كضع قكانيف لمجمسات -أف يتـ تحديد عدد المقاءات كمكاعيدىا.

أنشطة المقاء:
 تعارؼ بيف المشاركات كالمرشدة تكضيح األىداؼ الخاصة بالبرنامج التعرؼ عمى تكقعات المشاركات -تحديد اكقات المجمكعة كاألياـ

184

تنفيذ المقاء :نشاط كسر الجميد "التعارؼ" .

المقاء الثاني :
عنكاف المقاء:مقدمة كتعريؼ بالضغط النفسي
مدة المقاء :ساعتيف
أىداف المقاء:
- 1

ايجاد جك كبيئة آمنة كداعمة بيف المشاركات

- 2

اكتشاؼ مفاىيـ النساء تجاه الضغكطات

- 3

اكسابيف معرفة حكؿ أنكاع كأشكاؿ الضغكطات النفسية كالتعرؼ عمى تاثيراتيا

- 4

تعمـ ميارة مراقبة الذات كفحص مستكل الضغط النفسي

الخطة:
 10:20-10تمريف التحمية  ،الضغكطات اليكمية.كؿ مشاركة تطرح عمى المكجمكعة  3اشياء تحدث معيا في
حياتيا اليكمية تسبب ليا الضغط كالتكتر
 11:20-10:20تثقيؼ نفسي ،التفريؽ بيف الضغط اليكمي كالصدمة كالضغط النفسي مف خبلؿ نقاش كعصؼ
ذىني مع المجمكعة.
 11:30-11:20استراحة قصيرة
 11:50-11:30تمريف استرخاء كفحص الضغط الذاتي
 12-11:50تقييـ لمقاء
185

المقاء الثالث:
عنكاف المقاء :تقكية شخصيتؾ بالتكيؼ
مدة المقاء :ساعتيف
أىداؼ المقاء:
 تقكية االحساس باالماف كالترابط في المجمكعة استكشاؼ الطرؽ التي تتكيؼ بيا النساء -اكسابيف المعرفة بالتكيؼ مع الضغط

الخطة:
 11-10تمريف التحمية كىك عبارة عف تمريف يطمب مف المشاركات غمض عيكنيف كمقياس كضع خيالي كمف
ثـ مبلحظة تنفسيف ككضعيف الجسـ بعد ذلؾ يتـ تكجييف لتذكر ضغكطات مف الماضي بحيث
تككف متكسطة اك صعبة  ،كيتـ بعد ذلؾ تكجيييف لبلحساس بالمشاعر التي رافقت الكضع النفسي
ذلؾ.
بعد ذلؾ يطمب منيف التعبير عف مشاعرىف مف خبلؿ الرسـ المكاف االمف بالنسبة ليف.
 11:15-11استراحو
 11:45 - 11:15تمخيص لمنشاط السابؽ كالثناء عمى تفاعؿ المجمكعة
 12-11:45التكعيو باساليب التكيؼ الصحة التي مف الممكف اتباعيا
 12:10-12تقييـ
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المقاء الرابع:
عنكاف المقاء:فيـ ما يجرم في الجسـ
مدة المقاء :ساعتيف

أىداف المقاء:
 تطكير فيـ كاحساس بالجسـ كما يحصؿ فيو معرفة التفاعبلت الجسمية الناتجة عف الضغط -اكتساب ميارات تنظيـ نشاط الجسـ بما فييا التنفس كاالسترخاء

خطة المقاء:
 10:30-10تمريف رسـ الجسـ "نقاط القكة كالضعؼ في الجسـ"
 11-10:30نقاش حكؿ الرسكمات
 11:15-11استراحة
 11:45-11:15تثقيؼ نفسي عف تاثير الضغط النفسي عمى الفرد
 12-11:45تقييـ كانياء

المقاء الخامس:
عنكانو :اعرؼ مشاعرؾ كاحاسيسؾ
المده :ساعة كنصؼ
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أىداف المقاء:
 كيفية ترجمة االحاسيس الى مشاعر تحسيف طرؽ التعبير عف المشاعر -اكتساب ميرة االسترخاء العضمي كتعمـ كيفية ربط االحساس الجسمي بالعكاطؼ كاالحاسيس.

الخطة:
 10:20-10تمريف التحمية "تمريف المشاعر"
 10:40-10:20تثقيؼ نفسي لتكضيح دكر المشاعر في تطكير االنساس مف خبلؿ مناقشة مع المجمكعة
 11-10:40تمريف استرخاء عضمي
 11:15-11استراحة
 11:30-11:15تقييـ

المقاء السادس:
عنكاف المقاء:السيطرة عمى مشاعرؾ مف خبلؿ عقمؾ
مدة المقاء:ساعتيف

أىداف المقاء:
 تعمـ تحدم االفكار السمبية تعمـ التفكير االيجابي -أف يصبح لدل المشاركات كعي عف كيفية تاثير التفكير عمى السمكؾ
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الخطة:
 10:15-10تمريف احماء
 11-10:15يطمب مف المشاركات اف يخترف مجمكعة مف الخبرات السمبية كيتحدثف بيا بشكؿ زكجي ،كيطمب
منيف طرح افكار بديمة ايجابية لتمؾ الخبرات السمبية.
 11:15-11استراحة
 11:30-11:15نقاش جماعي لمحتكل التمريف السابؽ
 11:45-11:30تثقيؼ نفسي عف كيفية سيطرة التفكير السمبي عمى العقؿ كطرح كيؼ نستطيع استبداؿ التفكير
السمبي بالتفكير االيجابي
 11:55-11:45تمريف انياء "يقؼ المشارككف في دائرة كتتحدث كؿ مشاركة عف نفسيا بجمؿ ايجابية"
 12-11:55تقييـ

المقاء السابع :
عنكاف المقاء :التعامؿ مع الغضب
مدة المقاء :ساعتيف

أىداف المقاء:
 تمييز الغضب كدرجاتو -تعمـ كيفية التعبير عف الغضب
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 -اكتساب اسمكب التحكـ كادارة الغضب

الخطة:
 10:15-10تمريف احماء "تمريف نعـ –ال" اك الصراخ
 11-10:15لعب ادكار بيف المشاركات حكؿ احداث تؤدم الى الغضب
بعد ذلؾ نقاش حكؿ مشاعر الغضب التي ظيرت مف خبلؿ التمريف السابؽ
 11:15-11استراحة
 11:40-11:15تثقيؼ نفسي حكؿ اساليب ادارة الغضب كيتضمف اسمكب االسترخاء كالحديث مع الذات.
 11:50-11:40تمريف استرخاء
 12-11:50تقييـ

المقاء الثامن:
عنكاف المقاء :التعامؿ مع الخكؼ
مدتو :ساعتيف

األىداف:
االعتراؼ بالخكؼ كمشاركةاالخريف بو
 -تعميـ التمييز بيف الخكؼ كالقمؽ

الخطة:
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 10:15-10تمريف احماء "تمريف المشاعر"
 11-10:15تمريف رسـ عف الخكؼ كالمكاف الذم يشعركف بو باالمف كالحماية
 11:15-11استراحة
 11:45-11:15تثقيؼ حكؿ دكر الخكؼ في حماية االنساف كالتفريؽ بيف الخكؼ الطبيعي
المنطقي كالقمؽ
 11:55-11:45تمريف انياء"دائرة االماف"
 12-11:55تقييـ

المقاء التاسع:
عنكاف المقاء:التكيؼ مع الحزف كالفقداف
مدتو :ساعتيف

األىداف:
 التعبير عف مشاعر الحزف كالفقداف تعمـ طمب المساعدة مف االخريف-اكتساب ميارات لمتكيؼ مع االلـ كالكحدة

الخطة:
 10:45-10تمريف "البطاقة" كىك عبارة عف كتابة رسالة لمفقيد كالرد عمييا
 11-10:45نقاش حكؿ التمريف
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 11:15-11استراحة
 11:40-11:15تثقيؼ نفسي عف الحزف كمراحمو
 11:55-11:40تمريف انياء "المبلؾ الحارس"
 12-11:55انياء

المقاء العاشر:
عنكانو" تحكيؿ االزمة الى فرصة
مدتو :ساعتيف

األىداف:
-

تطكير نظره ايجابية لمحياة

-

اكتساب ميارة اعادة تشكيؿ االفكار

الخطة:
 10:15-10تمريف تجاكز القيكد "قصة نجاح
 11-10:15درس ايجابي"خبرة شخصية"
 11:15-11استراحة
 11:45-11:15عرض ماده حكؿ تاثير االفكار االيجابية عمى حياتنا كنقاشيا مع المجمكعة
 11:55-11:45تمريف انيا "ىدية"
 12-11:55تقييـ
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المقاء الحادي عشر:
عنكاف المقاء :تقكية مفيكـ كاحتراـ الذات
مدتو  :ساعتيف

األىداف:
 أف تصبح المشاركات مدركات ككاعيات لصكرتيف عف انفسيف كمفيكميف لذكاتيف أف تتعرؼ المشاركات عمى المصادر التي أثرت عمى تقيميا لنفسيا -تعميـ تككيد الذات

الخطة:
 10:20-10تمريف ارسـ نفسؾ
 10:50 -10:20رسـ الذات "نقاط القكة كالضعؼ"
 11:5-10:50استراحة
 11:35-11:5نقاش مع المجمكعة حكؿ مصادر معرفة المشاركات كفكرتيف عف انفسيف
 11:50-11:35التدريب عمى الميارات التككيدية مف خبلؿ تمريف "المجامبلت"مع المجمكعة
 12-11:50تقييـ

المقاء الثاني عشر:
عنكانو  :بناء مصادر الدعـ االجتماعي
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مدتو :ساعتيف

األىداف:
-

التعرؼ عمى اىمية بناء عبلقات اجتماعية

-

فيـ العبلقات االجتماعية

-

كضع خطة لتحسيف العبلقات االجتماعية

-

تطكير ميارات الحصكؿ عمى الدعـ االجتماعي كتقديمو لبلخريف

الخطة:
 10:20-10تمريف الشجرة في ميب الريح "عمؿ جماعي"
 11-10:20تمريف رسـ النكاة االجتماعية التي عيش فييا كمشاركتيا داخؿ المجمكعة
 11:15-11استراحة
 11:45-11:15تثقيؼ حكؿ اىمية بناء عبلقات اجتماعية ككيفية تككف عبلقات اجتماعية جيدة
 11:55-11:45تمريف انياء
 12-11:55تقييـ

المقاء الثالث عشر:
عنكانو:البحث عف مستقبؿ افضؿ
مدتو :ساعتيف
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األىداف:
تطكير مفيكـ ايجابي لممستقبؿ
تشجيع النظرة المتفائمة-تقييـ البرنامج كما تعممنا مف خبلؿ الجمسات

الخطة:
 10:20-10تمريف ما احتاجو في مدينة احبلمي
 11-10:20تمريف رسـ جماعي لمقرية النمكذجية
 11:15-11استراحة
 11:45-11:15تمخيص تجربة المجمكعة بالرسـ كالتحدث عف ايجابيات البرنامج كما تعممنو مف
خبلؿ المقاءات
 12-11:45تمريف انياء " الكرة"
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الممحق رقم ()3

نمكذج المكافقة لممشاركة في المجمكعة العبلجية.

السيدة المشاركة في المجمكعة العبلجية ،تقكـ الطالبة جميمة دكديف مع مركز المرأة
لبلرشاد القانكني كاالجتماعي بعمؿ مجمكعة عبلجية لنساء معنفات كسكؼ تخدـ ىذه المجمكعة
أغراض بحثية ،كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحة النفسية المجتمعية ،كالغرض
مف ىذه الدراسة معرفة مدل تاثير االرشاد الجماعي حسب النظرية المعرفية عمى النساء المكاتي
يعانيف مف عنؼ داحؿ األسرة ،حيث تقيس ىذه الدراسة مدل مبلئمة ىذا النمكذج مف العبلج
لمنساء المعنفات.

إذا كنت مكافقة عمى المشاركة في ىذه المجمكعة نعممكـ بأف البرنامج سكؼ يستمر كاقصى حد
مدة (  )12أسبكع كاقؿ مدة قد تصؿ الى(

) 8اسابيع بمعدؿ لقاء كاحد كؿ أسبكع لمدة ساعتيف

تقريبا.
كىذا يتكقؼ عمى مدل االلتزاـ بسير المجمكعة  ،عمما باف االشتراؾ في المجمكعة اليتطمب رسكما
مالية مف المشاركات "اشتراؾ مجاني" عمما باف المكاصبلت مكفكلة مف قبؿ المركز

كأيضا نعممكف انو بمكجب اخبلقيات المينة نضمف المحافظة عمى سرية المعمكمات .كسرية
اعضاء المجمكعة.
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االشتراؾ في ىذه المجمكعة يتطمب عدـ كجكد أم مف النساء في عبلج احر مكمؿ اك بديؿ
عمى مدل االسابيع التي تككف المجمكعة مستمرة فييا.

مع العمـ اف الباحثة التضمف اف تستفيد جميع النساء مف البرنامج بنفس الدرجة ،كلكف
مركز المراة لبلرشاد القانكني كاالجتماعي يضمف تقديـ المساعدة التي تحتاج الييا النساء بعد
االنياء مف المجمكعة العبلجية.اك تحكيميا الى المؤسسات التي تستطيع المساعدة.

اذا كنت سيدتي ترغبيف بالمشاركة ارجك التكقيع........................
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الممحق رقم ()4

استمارة البحث

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

عزيزتي..........
ىذه الدراسة تيدؼ لمتعرؼ عمى بعض القضايا الخاصة بؾ .حيث تقكـ الباحثة بيذا البحث
استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحة النفسية كالمجتمعية مف جامعة
القدس.
تتككف ىو االستمارة مف جزأيف؛ الجزء االكؿ يتناكؿ المعمكمات الشخصية كاالكلية .اما الجزء الثاني
يتككف مف مجمكعتيف مف الفقرات يتـ االجابة عمييا بكضع عبلمة "×" تحت االجابة التي تناسبؾ.
عمما باننا نضمف سرية المعمكمات كسكؼ تستخدـ ىذه المعمكمات الغراض البحث العممي فقط.

كشك ار لحسف تعاكنكف

الباحثة:
جميمة دكديف
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استمارة بحث

البيانات الديمغرافية

رقـ االستمارة ___________________________
تاريخ جمع المعمكمات _____________________

البيانات:
.1

العمر (بالسنكات).............................

.2

مكاف السكف؟ (الرجاء اختيار إجابة كاحدة)
أ.مدينة /بمدة
ب.قرية
ج.مخيـ

 .3ىؿ تمقيت خدمة إرشاد نفسي سابقة؟

نعـ ..............حددم

ال

 -1استشارة نفسية
-2عبلج جماعي
 -3جمسات فردية

 .4ىؿ تمقيف خدمة ارشاد نفسي حاليا؟

نعـ ........حددم

ال
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 -1استشارة نفسية
-2عبلج جماعي
 -3جمسات فردية
مقياس Derogatis L.SCL.90-R
تعميمات:
أمامؾ قائمة الصعكبات كاالعراض التي يعاني منيا الناس احيانا.طالعي بتمعف كؿ جممة مف
الجمؿ التالية ثـ اختارم رقما كاحدا مف االقاـ حسب الدليؿ المذككر ادناه كالذم يصؼ مدل كحجـ
المعاناة كالضيؽ التي

تسببيا لؾ المشكمة خبلؿ السبعة اياـ االخيرة بما فييا اليكـ ،الرجاء

كضع الرقـ في المربع المقابؿ لكؿ جممة كاالجابة عمى كؿ الجمؿ .في حالة تغيير رايؾ اشطبي
االجابة االكلى جيدا كضعي االجابة المناسبة قبؿ االنتقاؿ الى جممة اخرل ،اقراء المثاؿ المعطى
امامؾ قبؿ البدء باالجابة ،اذا كانت لديؾ اسئمة يمكنؾ السؤاؿ عمييا قبؿ البدء باالجابة.

دليؿ االجابة:
دليل االجابة :
صفر= ال يضايقني بالمرة
1

= بعض الشككل

2

= احيانا

3

= كثي ار

4

= يضايقني جدا
مثال :
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الى أم مدل يضايقؾ أكجاع في الجسـ
صفر= ال يضايقني بالمرة
 =1بعض الشككل
 =2احيانا
 =3كثي ار
 =4يضايقني جدا
الرقـ

االعراض

1

أكجاع في الراس أك صداع

2

نرفزة أك اضطراب في داخؿ الجسـ

3

كجكد افكار أك خكاطر مزعجة في ذىنؾ ال تستطيع

ال

بعض

يضايقني

الشككل

بالمرة

()1

(صفر)

/يف التخمص منيا
4

الشعكر باالعياء أك االغماء أك الدكخو

5

فقداف االىتماـ بالمكاضيع كالقضايا الجنسية

6

انتقادؾ لبلخريف

7

التفكيرباف شخصا ما يسيطر عمى افكارؾ

8

القاء المكـ عمى االخريف في معظـ متاعبؾ كبانيـ
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احيانا كثي ار
()2

()3

يضايقني
جدا
()4

مسؤكلكف عف معظـ مشاكمؾ
9

الصعكبو في تذكر االشياء

10

القمؽ مف أنؾ ال تيتـ  /يف باداء اعمالؾ اكانؾ ال مبالي

11

الشعكر بسرعو المضايقو كاالستثاره (كاالستفزاز)

12

االحساس بأالـ في القمب أك الصدر

13

الشعكر بالخكؼ في االماكف المفتكحو أك في الشكارع

14

الشعكر بالخمكؿ كالكسؿ اك قمو النشاط

15

التفكير في انياء حياتؾ كاالنتحار

16

سماع اصكات ال يسمعيا االخركف

17

االرتجاؼ (رجة )

18

الشعكر بعدـ الثقو في معظـ الناس

19

ضعؼ الشييو لمطعاـ

20

البكاء بسيكلو ( بسرعو)

21

الشعكر بالخجؿ كعـ الراحة بكجكد الجنس االخر

22

الشعكر بانؾ محبكس اك مقيد الحركو كمحاصر

23

رعب كخكؼ مفاجى بدكف سبب

24

ثكرات مزاجيو اليمكنؾ السيطره عمييا تنفجر\يف غضبا
دكف القدره عمى السيطرة عمى نفسؾ

25

الخكؼ مف الخركج لكحدؾ مف المنزؿ
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26

لكـ نفسؾ عمى األحداث التي تمر بؾ

27

االحساس باالـ اسفؿ الظير

28

الشعكر بمعيقات في تنفيذ األشياء

29

االحساس بالكحده

30

الشعكر بالحزف

31

القمؽ كالتفكير بما يجرم بصكرة مبالغ فييا

32

الشعكر بعدـ االىتماـ بما حكلؾ

33

الشعكر بالخكؼ

34

االحساس بأف مشاعرؾ يمكف أف تجرح بسيكلو كأنؾ
سريع /ة التاثر

35

االعتقاد بأف االخركف يطمعكف عمى أفكارؾ الخاصو

36

الشعكر باف االخريف اليفيمكنؾ كال يتعاطفكف معؾ

37

الشعكر بعدـ صداقو الناس لؾ أك أنيـ ال يحبكنؾ
كيرفضكؾ

38

االضطرار الى أداء اعمالؾ ببطء شديد حتى تتاكد مف
دقتيا

39

االحساس بضربات القمب كزياده سرعتيا
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األعراض

ال

بعض

يضايقني

الشككل

بالمرة
40

االحساس بالغثياف كاضطراب المعده

41

االحساس بانؾ اقؿ مف االخريف (الشعكر بالنقص)

42

الشعكر باالـ في العضبلت

43

الشعكر باف االخريف يراقبكنؾ اك يتحدثكف عنؾ.

44

صعكبو االستغراؽ في النكـ (أرؽ )

45

الشعكر بأف عميؾ أف تتاكد  /يف مما تفعؿ\يف أكثر مف
مرة

46

صعكبو اتخاذ القرار

47

الشعكر بالخكؼ عند السفر بالسيارات أك الباصات
العامة

48

الشعكر بصعكبو في التنفس

49

االحساس بنكبات مف السخكنو أك البركده في جسمؾ

50

االضطرار الى تجنب أشياء اك افعاؿ أك اماكف معينو
النيا تسبب لؾ االحساس بالخكؼ

51

االحساس بانؾ غير قادر  /ة عمى التفكير

52

الشعكر بالخدر أك النمنمة في اجزاء مف الجسـ
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احيانا كثي ار

يضايقني
جدا

53

االحساس باف شيء يقؼ في زكرؾ كال تستطيع  /يف
البمع

54

االحساس بالياس مف المستقبؿ

55

صعكبو في التركيز

56

الشعكر بضعؼ في اجزاء جسمؾ

57

الشعكر يالتكتر أك انؾ مشدكد داخميا

58

الشعكر بثقؿ في أذرعؾ أك ارجمؾ

59

التفكير في المكت

60

االفراط في تناكؿ الطعاـ

61

الشعكر باالضطراب كالضيؽ عندما يتحدث الناس عنؾ
أك ينظركف اليؾ

62

الشعكر بأف افكارؾ ليست مف صنعؾ

63

االحساس بدافع ممح ألف تضرب أك تجرح اك تؤذم
شخص معيف

64

االستيقاظ مف النكـ في الساعات المبكره مف الصباح
كبدكف سبب

65

الحاجة الى تكرار نفس االفعاؿ كالممس كالعد كالغسيؿ
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كالتاكد مف اغبلؽ الباب كالغاز ...
66

نكـ مضطرب اك غير مريح

67

الشعكر بدافع ممح لتكسير اك تخريب االشياء

68

كجكد افكار كمعتقدات لديؾ ال يشاركؾ فييا االخركف
كغير مكجكدة عندىـ

69

االحساس بالخجؿ في كجكد االخريف كحساسية زائدة مف
معاممة االخريف لؾ

70

الشعكر بضيؽ في االماكف المزدحمو كاالسكاؽ كالسينما
كالتجمعات

71

الشعكر باف كؿ شيء يحتاج لبذؿ مجيكد كبير ( عناء
في عناء )

72

نكبات مف الفزع اك الذعر بدكف سبب معقكؿ

73

االحساس بالضيؽ عند تناكؿ طعاـ اك شراب في مكاف
عاـ ،اماـ الناس

74

الدخكؿ في كثير مف الجدؿ كالمناقشات مع االخريف

75

الشعكر بالتكتر عندما تككف بمفردؾ

76

الشعكر باف االخريف اليعطكؾ ما تستحؽ مف ثناء
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كتقدير عمى اعمالؾ كانجازاتؾ
77

الشعكر بالكحده حتى في كجكد االخريف

78

الشعكر بعدـ االستقرار كالتمممؿ لدرجو ال تمكنؾ مف
الجمكس ىادئا في مكاف

79

الشعكر بانؾ عديـ االىميو

80

الشعكر باف حدثا سيئا سيحدث لؾ

81

نكبات مف الصراخ كقذؼ االشياء

82

الشعكر بالخكؼ مف االغماء في االماكف العامو

83

االحساس باف الناس سكؼ ياخذكف فرصتؾ كيستغمكنؾ
لك مكنتيـ مف ذلؾ

84

افكار عف الجنس تسبب لؾ اضطرابا شديدا كتزعجؾ

85

افكار تسيطر عميؾ بانؾ ال بد كاف تعاقب
عمى ذنكبؾ

86

لديؾ افكار كخياالت مخيفة

87

االعتقاد باف ىناؾ شيئا خطي ار قد حؿ بجسمؾ

88

الشعكر بانؾ غيرقريب/ة مف ام انساف اخر

89

الشعكر بالذنب

90

الشعكر باف لديؾ مشكمة اك مرض في عقمؾ اك نفسؾ
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عزيزتي المستجيبة ىذا الجزء يقيس مستكل الثقة بالنفس ارجك كضع عبلمة"×" تحت االجابة التي
تناسبؾ.

الرقـ

العبارة

.1

أحب االختبلط بالناس

.2

كثير في الفترة
نا
شعرت بالضيؽ مف نفسي

تنطبؽ عمي

تنطبؽ

تنطبؽ

التنطبؽ

تماما

عمي

عمي

عمى كثي ار عمي

بدرجة

الى حد

كبيرة

ما

الماضية
.3

يؤرقني أنني لست جميؿ المنظر

.4

تعتبر إقامة عبلقة ركمانسية مع شخص مف
ممتعا بالنسبة لي
الجنس اآلخر نا
أمر ن

.5

قياسا بما كنت عميو منذ
 .أنا أكثر سعادة اآلف ن
عدة أسابيع

.6

أنا ار ض عف مظيرم الجسمي كمسركر بو

.7

كثير عند التحدث أماـ مجمكعة
أشعر بالخجؿ نا
مف الناس

.8

عمى الرغـ مف أنني أرغب في معرفة المزيد مف
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التنطبؽ

اطبلقا

الناس فإني أكره أف أخرج ليـ كأقابميـ حيث
يؤدم ذلؾ إلى ضياع كقتي
.9

يمثؿ اآلداء األكاديمي( الدراسة )مجا ال أستطيع
مف خبللو أف أظير كفاءتي كقدراتي كأناؿ
التقدير عمى ما حققتو مف إنجاز

.10

ابدك افضؿ في مظيرم مف أم شخص عادم

.11

يفزعني أف أفكر في الكقكؼ أماـ جمع مف
الناس كأتحدث إلييـ

.12

كثير ما أشعر بالتردد حتى في مثؿ تمؾ
نا
المكاقؼ التي أككف قد تناكلتيا بنجاح مف قبؿ

.13

تقؿ ثقتي في قدراتي العقمية عمى تحقيؽ أىدافي
األكاديمية كالمينية كانجازىا بنجاح

.14

أشعر معظـ الكقت أنني لست في كفاءة كمقدرة
غالبية الناس المحيطيف بي عمى التعامؿ مع
الغير

.15

اما عمى أف اتحدث اماـ مجمكعة
حينما يككف لز ن
مف الناس عادة ما أشعر أف بإمكاني أف أعبر
عف نفسي بفاعمية ككضكح

.16

كسيما بالشكؿ الذم
أنا محظكظ في أف أككف
ن
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أنا عميو
.17

أفتقر إلى بعض القدرات اليامة البلزمة لتحقيؽ
النجاح كالتفكؽ في الدراسة

.18

ممتاز مثؿ العديد
نا
أعترؼ أنني كطالب لست
مف الزمبلء الذيف أتنافس معيـ

.19

مقابمة ناس جدد تعتبر بالنسبة لي خبرة ممتعة
دكما إلييا
أتطمع ن

.20

نقدا لنفسي في األياـ القميمة الماضية
كنت أكثر ن
قياسا بما أككف عميو عادة
ن

.21

دائما بالراحة ك السعادة في الحفبلت أك
أشعر ن
أم تجمعات اجتماعية

.22

شكككي حكؿ قدراتي األكاديمية تقؿ عف شككؾ
معظـ زميبلتي حكؿ قدراتيـ

.23

تصادفني مشاكؿ أكثر مف غيرم في إقامة أم
عبلقة ركمانسية مع شخص مف الجنس األخر

.24

تزداد عدـ ثقتي في قدراتي عمى التحدث
بكضكح أماـ جمع مف الناس في الكقت الحالي
أكثر مف أم كقت مضى

.25

يؤرقني أنني لست في نفس المستكل العقمي أك
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الفكرم لآلخريف
.26

حينما تسكء األمكر أككف عادة كاثقنا مف أنني
سأتناكليا بنجاح

.27

أنا أكثر مف اآلخريف قمقنا ك انشغاال بقدرتي
عمى إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مع الغير

.28

تزداد ثقتي في نفسي عف كثيريف أعرفيـ

.29

أشعر بالخكؼ ك الترقب كعدـ الثقة عندما أفكر
في المكاعيد الغرامية

.30
.31

يرل الكثيركف أف مظيرم الجسمي غير جذاب
جديدا أككف متأكد مف أنني
عندما أدرس نا
مقرر ن
سكؼ أجتازه بتفكؽ حيث سأككف ضمف أفضؿ
الطبلب فيو
ال أقؿ عف غالبية الناس في قدرتي عمى

.32

التحدث أماـ مجمكعة
.33

حينما أذىب إلى أم تجمعات اجتماعية
كثير ما أشعر باالرتباؾ ك
كالحفبلت مثبل فإنني نا
التعب

.34

أحيانا القياـ ببعض األشياء ألنيا تتطمب
أتجنب
ن
تكاجدم في كسط مجمكعة
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.35

حينما تعقد المقياسات الدراسية أك أكمؼ بعمؿ
أم كاجبات مدرسية أككف عمى يقيف مف أنني
سكؼ أكدييا بنجاح

.36

عند مقابمة ناس جدد أتحدث إلييـ بشكؿ أفضؿ
مف كثيريف غيرم كذلؾ بدرجة كبيرة

.37

قياسا بأم
حزما
كحسما لؤلمكر ن
ن
أشعر اآلف أكثر ن
كقت آخر

.38

أحيانا بتجنب شخص ما مف الجنس اآلخر
أقكـ
ن
يككف مف الممكف أف أقيـ معو عبلقة ركمانسية
مشدكدا كأشعر بالترقب ك التكتر
ألنني أظؿ
ن

.39

أتمنى لك استطعت أف أغير في مظيرم
الجسمي

.40

يقؿ قمقي كانشغالي حكؿ التحدث أماـ حشد مف
قياسا بكثيريف غيرم
الناس بدرجة كبيرة كذلؾ ن

.41

أشعر اآلف بأنني أكثر تفاؤال كايجابية مقارنة
بأم كقت آخر

.42

ال تعد مسألة اجتذاب شخص مناسب مف
الجنس اآلخر إلقامة عبلقة عاطفية معو مشكمة
بالنسبة لي

212

.43

لك أنني كنت أكثر ثقة بنفسي حينما أتحدث إلى
غيرم أك أناقشيـ األمكر المختمفة كانت حياتي
أفضؿ مما ىي عميو

.44

دكما عف أنشطة أكاديمية متنكعة تتطمب
أبحث ن
إمعاف التفكيرك التحدم العقمي ألني أككف عمى
ثقة مف أنني أستطيع إنجازىا بشكؿ أفضؿ مف
كثيريف غيرم

.45

بإمكاني الحصكؿ عمى العديد مف المكاعيد
الغرامية بدكف أم صعكبة أك مشكمة

.46

حينما أككف كسط جماعة يقؿ شعكرم بالراحة
قياسا بما يشعر بو باقي األعضاء
نا
كثير ن

.47

تزداد ثقتي في نفسي عمى التعامؿ مع الجنس
األخر في الكقت الراىف أكثر مما أنا عميو في
العادة

.48

لك أف مظيرم الجسمي كاف أفضؿ مما ىك
جذبا ألفراد الجنس
عميو لكنت أصبحت أكثر ن
اآلخر
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