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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن االأفكار الالعقالنية وعالقتها باالكتئاب لدى الن�ساء 
املعنفات يف منطقة املثلث. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اأُتبع املنهج امل�سحي االرتباطي من 
خالل ا�ستخدام مقيا�س االأفكار الالعقالنية، وقائمة بيك لالكتئاب. تكونت عينة الدرا�سة 
من )93( امراأة معّنفة، مت اختيارهن بالطريقة املتي�رّشة من جمتمع الدرا�سة الكلي. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى االكتئاب ككل لدى الن�ساء املعنفات كان متو�سطاً، وعلى الفقرات 
جميعها با�ستثناء فقرتني جاءتا مب�ستوى منخف�س. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( يف م�ستوى االكتئاب لدى الن�ساء 
واأ�سارت  التعليمي.  وامل�ستوى  العنف،  ونوع  املهنة،  متغريات  الختالف  تعزى  املعنفات 
النتائج كذلك اإىل اأن م�ستوى االأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات كان متو�سطاً. وبينت 
نتائج الدرا�سة اأي�سا عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية م�ستوى الداللة )α=0.05(  يف 
م�ستوى االأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات تعزى الختالف متغريات املهنة، ونوع 
العنف، وامل�ستوى التعليمي. كما اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة 

اإح�سائية بني االكتئاب واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات.
الكلمات املفتاحية: االأفكار الالعقالنية، االكتئاب، الن�ساء املعنفات، منطقة املثلث.
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Abstract:
This study aimed to reveal irrational thinking in relationship with 

depression among abused women in the Almothalth Area. To achieve the 
objectives of the study, the researchers followed a linking survey method 
by using irrational thinking scale, Beck Depression Inventory and violence 
scale which was developed by the researchers. The study sample consisted 
of (93) abused women who were selected in the available method of the total 
study population. The results of the study showed that the level of depression 
among abused women was moderate on all items with the exception of two 
items which were low. The level of irrational thinking with abused women 
was moderate. There were no statistically significant differences (α = 0.05) 
in the level of irrational thinking with abused women due to the variables 
of career, the type of violence and educational level. In addition, the results 
showed that there was a significant correlation between depression and 
irrational thinking among abused women. 

Keywords: Irrational Thinking, Depression, Abused Women, 
Almothalth Area.
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مقدمة - خلفية الدراسة وأهميتها:
اإن االإح�سا�س باال�سطرابات النف�سية نتيجة التعر�س للعنف يرتبط بالطريقة التي يفكر 
بها الفرد لتف�سري معطيات البيئة اخلارجية، وما يتعر�س له من مواقف، فاإذا كان تف�سريه 
لهذه املواقف باأنها غري مر�سية، فقد يتولد لديه ال�سعور بعدم االإن�ساف والر�سا عن الذات 
االأفكار  اإىل  وبالنظر  م�ستقرة.  وغري  اآمنة  البيئة غري  يجعل  اأن  �ساأنه  من  الذي  واالآخرين، 
هذه  فاإن  وبالتايل  النف�سية،  امل�سكالت  من  العديد  اإىل  الفرد  تقود  قد  فاإنها  الالعقالنية، 
االأفكار قد تكون ناجمة عن التعر�س للعنف على اختالف اأ�سكاله �سواءً النف�سية منها، اأو 
االقت�سادية اأو اجل�سمية، اأو اجلن�سية، االأمر الذي ي�سع الفرد يف بيئة حموطة باال�سطرابات 

النف�سية، والتي قد تو�سله اإىل االكتئاب.
وي�سري األي�س (Ellis, 1990) اإىل اأن معتقدات االأفراد ترتبط ب�سكل كبري باال�ستجابات 
االنفعالية واال�سطرابات النف�سية، وتوؤدي اإىل كثري من م�سكالت ال�سحة النف�سية، وخا�سة 
اإىل  القوي  وميلهم  نف�سهم،  مع  االأفراد  حديث  خالل  ومن  الفرد.  حاجات  حتقق  ال  عندما 
ت�سعيد رغباتهم اإىل معتقدات، فاإن ذلك قد يعك�س تفكرياً غري واقعي وغري عقالين، حيث 
والقلق  االكتئاب  واإىل  الفعال،  غري  ال�سلوك  اإىل  وي��وؤدي  ال�سلبية،  امل�س��اعر  لديهم  يخلق 

والعدائية، وتدين قيمة الذات.
املو�سوعية  غري  اخلاطئة  االأفكار  من  "جمموعة  باأنها:  الالعقالنية  االأفكار  وعرفت 
التي تتميز بطلب الكمال، واال�ستح�سان وتعظيم االأمور املرتبطة بالذات واالآخرين، وال�سعور 
بالعجز واالعتمادية" )عبد اهلل وعبد الرحمن، 1994: �س8(. وا�ستناداً اإىل ما مت تناوله من 
املنطقية  غري  املعتقدات  جمموعة  باأنها:  تعريفها  فيمكن  الالعقالنية،  لالأفكار  تعريفات 

التي تتميز بالوهم وعدم الواقعية، وت�سيطر على تفكري الفرد، ويعجز عن حتقيقها.
الالعقالنية،  لالأفكار  املف�رّشة  النظريات  اأهم  من   (Ellis, 1995) األي�س  نظرية  وتعد 
وهذه النظرية ت�ستند اإىل اجلانب املعريف االإدراكي االنفعايل ال�سلوكي، وترى اأن م�سكالت 
االأفراد تنتج من طريقة تفكريهم ومعاجلتهم لهذه االأحداث، ولي�س من االأحداث نف�سها. وقد 
اأو�سح "اإلي�س" اأن املعتقدات الالعقالنية تختلف باختالف م�ستويات ال�سغط النف�سي، كما 
اأ�سار اإىل اأن االأفراد امل�سابني باالكتئاب والقلق هم يف العادة اأ�سخا�س يعانون حالة تبني 
اأفكار ال عقالنية ذات طابع وجوبي اأو حتمي متثل قيودا عليهم، فت�سكل لديهم جموداً يف 
االإدراك، وتفقدهم حريتهم الالزمة لتكيفهم التوافقي مع االأحداث من حولهم، حيث حدد يف 
نظريته اإحدى ع�رشة فكرة العقالنية �سائعة لدى االأفراد، وهي امل�سئولة عن اال�سطرابات 

النف�سية لديهم.
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ويوؤكد اإلي�س (Ellis, 1995) اأن االأفكار الالعقالنية تبقى م�ستمرة با�ستمرار االنفعاالت، 
الأفكاره  الداخلي  تقوميه  خالل  من  وذلك  منطقي،  غري  املنزعج  ال�سخ�س  �سلوك  فيكون 
عالقة  هناك  اأن  يعني  وهذا  وانفعاالته،  �سلوكه  يف  ا�سطراباً  ت�سبب  التي  الالعقالنية، 
ارتباطية بني املعتقدات الالعقالنية واال�ستجابات االنفعالية لدى االأفراد، واأن املعتقدات 
القلق وال�سغط  االأفراد مثل  الالعقالنية توؤدي دوراً موؤثراً يف وجود م�سكالت نف�سية لدى 

النف�سي واالكتئاب.
وقد قام ديغ�سبي وبرنارد (Bernard, & Digiuseppe 1990) بت�سنيف هذه االأفكار 

الالعقالنية اإىل ثالثة اأ�سناف عامة، وهي:

اأولً- االأفكار الالعقالنية املتعلقة بالذات: اإذ يجب اأن يكون اأدائي جيداً ومنجزاً بكفاءة، 
واأنال موافقة االآخرين وحمبتهم، واإال كنت �سخ�ساً ال قيمة له. ومن املتوقع اأن توؤدي هذه 
االأفكار الالعقالنية اإىل �سعور الفرد بالهلع والقلق واالكتئاب؛ الأنه من امل�ستحيل حتقيق ذلك.

ثانيا- االأفكار الالعقالنية املتعلقة باالآخرين: اإذ يجب اأن يت�سف االآخرون بالعدالة 
حتت كل الظروف واالأحوال، واأن يكونوا ودودين يف تعاملهم معي مراعني ل�سعوري، واإال 
الغ�سب،  م�ساعر  اإىل  الفكرة  هذه  توؤدي  اأن  املتوقع  ومن  العقاب.  ي�ستحقون  اأ���رشار  فهم 

والعدوان، واالنطواء، فكيف يحدث ذلك، ونحن ب�رش غري كاملني والكمال هلل وحده؟.

اأُريد  ثالثاً- االأفكار الالعقالنية املتعلقة بالظروف: اإذ يجب اأن اأح�سل على كل ما 
�ساقة  احلياة  �ست�سبح  واإال  االأمان،  يل  وتوفر  ومنا�سبة  مريحة  الظروف  وتكون  ب�سهولة، 
وتعي�سة. ومن املحتمل اأن توؤدي هذه الفكرة اإىل انخفا�س القدرة على حتمل االإحباط، الذي 
قد يودي اإىل العدوان اأو اال�ست�سالم. فاالأفراد الذين لديهم مثل هذه االأفكار الالعقالنية قد 
ي�سعب عليهم حتقيق اأهدافهم؛ ل�سعوبة حتقيقها، والبتعادها عن الواقعية، واقرتابها من 
اخليال، اأو عامل امل�ستحيل. ومثل هذا التفكري الالعقالين قد يوؤدي اإىل ال�سعور بخيبة االأمل، 
واالإحباط، وهذا بدوره له اآثار �سلبية على ال�سعور باالكتئاب. ولهذا، جاءت الدرا�سة احلالية 
الن�ساء  لدى  باالكتئاب  وال�سعور  الالعقالين،  التفكري  بني  العالقة  هذه  على  ال�سوء  لتلقي 

املعنفات يف منطقة املثلث.
ويعد االكتئاب من اأكرث اال�سطرابات النف�سية انت�ساراً بعد القلق، ين�ساأ نتيجة لعدد من 
املواقف املحبطة والتوترات التي متر اأو مرت يف حياة الفرد. و�سمَي اختبار االكتئاب بهذا 
(Beck, Aron. T) من جامعة  اإىل مطور هذا االختبار والذي يحمل ا�سم بيك  اال�سم ن�سبة 
فيالدلفيا/ بن�سيلفانيا USA، الذي يتكون من )21( فقرة، يجيب عليها املفحو�س بتدرج 
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والع�سبية،  االأمل،  بفقدان  ال�سعور  مثل:  اأعرا�ساً خمتلفة،  تقي�س   ،)3  ،2  ،1 )�سفر،  رباعي 
وال�سعور بالذنب، وال�سعور بالتعنيف، وال�سعور باالإعياء العام، وزيادة يف الوزن اأو نق�سان 
دون حمية، اأو ال�سعور بعدم الرغبة يف كثري من الن�ساطات والواجبات اجتماعيا. ويعد هذا 
الفئة  ا�ستخداما عاملياً لقيا�س االكتئاب، فهو ي�ستخدم مع  اأكرث االختبارات  االختبار من 

.(Beck, et.al, 1988) العمرية 13 �سنة فاأكرث
 وهناك العديد من االأ�سباب التي توؤدي اإىل االكتئاب، وتق�سم اإىل خم�سة مناذج، وهي 
الدرا�سات  بينت  واأُ�رشية. وقد  نف�سية، و�سلوكية، ومعرفية،  بيولوجية، وديناميكية  اأ�سباب 
اأن العوامل اجلينية ُت�سكل ما ن�سبته )50%( من التباين يف ا�سطرابات املزاج. اأما النماذج 
الدينامية  النماذج  وت�سف  هرموين.  توازن  عدم  اأنه  على  االكتئاب  فتف�رش  البيوكيميائية 
الطفولة، ومتزق يف  مرحلة  ناجت عن عجز يف  فقدان  اأنه  على  االكتئاب  احلديثة  النف�سية 
الروابط االنفعالية مع مقدم الرعاية االأ�سا�سي، والنتيجة فقدان تقدير الذات. وقد ال يتولد 
للفرد اإح�سا�س داخلي بالقيمة الذاتية، مما يدفعه اإىل االعتماد على م�سادر خارجية الإثبات 
قيمته الذاتية، وعند فقدان هذه امل�سادر اخلارجية ي�سبح الفرد مكتئبًا )جرادات، 2012(. 
لل�سلوكيات، وتعلم  االإيجابي  التعزيز  ينتج عن نق�س  االكتئاب  اأن  ال�سلوكيون  ويرى 
�سلوكيات خاطئة. اأما املعرفيون فينظرون اإىل االكتئاب على اأنه نتيجة مبا�رشة لالأفكار 
لدى  االكتئاب  اأن  االأ�رشية  االأنظمة  جمال  يف  املنّظرون  ويعتقد  الالعقالنية.  اأو  ال�سلبية، 
االأطفال واملراهقني وال�سباب يحدث على االأرجح عندما ي�سعرون اأنهم غري حمبوبني وغري 
 (Atkinson اآمنني، وعندما يعي�سون يف اأ�رٍش ت�سودها خالفات وتفاعالت �سلبية بني اأفرادها

 .& Hornby, 2002)

 واأ�سار األي�س (Ellis, 1995) اإىل اأن االكتئاب، واالأفكار الالعقالنية لهما تاأثري �سلبي 
يف التوا�سل والتفاعل بني االأفراد. لهذا، يعتقد اأن هناك عالقة بني العنف املوجه �سد املراأة 
بجميع اأ�سكاله ومتغريي، االكتئاب، واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات؛ فقد يكون 
تفكري االأزواج اأو الزوجات ذا ميل ال عقالين يوؤدي اإىل �سوء الفهم، و�سعف االت�سال، مما 
قد يودي اإىل العنف، ومبا اأن الن�ساء هن االأ�سعف اقت�ساديا وج�سديا، فقد ي�سبحن �سحية 
اإىل  التو�سل  اأجل  بع�سا؛ من  بع�سها  املتغريات مع  ربط هذا  فقد مت  لهذا،  الرجال.  لعنف 

حقيقة العالقة بني هذه املتغريات، وهي حمور الدرا�سة احلالية. 
اأو على  وُتعد ظاهرة العنف �سد املراأة ظاهرة عاملية ال تقت�رش على جمتمع بعينه، 
�رشيحة اجتماعية دون االأخرى، وقد بداأ االهتمام بق�سية العنف �سد املراأة منذ اأن اأعلنت 
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اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �سنة )1970( وقوفها اإىل جانب املراأة �سد ظاهرة العنف، 
حيث عدت هذه ال�سنة نقطة حتول يف م�سرية املراأة وق�ساياها. فقد عّرفت منظمة ال�سحة 
العاملية )2002( العنف باأنه: عبارة عن اأي اعتداء نف�سي، اأو ج�سدي يقود اإىل نتائج ت�ستمل 

على اإحلاق االأذى واالأمل اجل�سدي والنف�سي باالآخرين.
اجل�سدي،  العنف  تت�سمن:  العنف،  من  خمتلفة  الأ�سكال  املعنفات  الن�ساء  وتتعر�س 
والنف�سي، واجلن�سي، واللفظي، وال�سحي، واالجتماعي، واالقت�سادي. وترتبط هذه االأ�سكال 
جميعا مبجموعة كبرية من اال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية التي توؤثر يف ال�سحة اجل�سدية 
درا�سة  اأ�سارت  فقد  االأ�رشة واملجتمع.  النبيلة يف  الأدوارها  اأدائها  للمراأة، وعلى  والنف�سية 
براون وهربرت (Herbert, 1997& Browne) اإىل اأن املراأة املعنفة ترى نف�سها لي�ست ذات 
كفاءة، ولي�س لها قيمة، وغري حمبوبة، وعدمية الفائدة، ولي�س لها حق يف التحكم بحياتها 
اخلا�سة، كما متيل الأن تكون غري موؤكدة لذاتها يف عالقتها مع االآخرين، ولديها توقعات 

غري واقعية باإمكانية التح�سن.
وكذلك  واالجتماعية،  االأ�رشية  اخلالفات  امل��راأة:  �سد  للعنف  املوؤدية  االأ�سباب  ومن 
وتداخل  واملخدرات،  اخلمور  وتعاطي  ال�سعبة،  املعي�سية  والظروف  االقت�سادية  االأزمات 
االأدوار داخل االأ�رشة، كما اأن تدين م�ستوى تقدير الذات لدى كل من املعتدي وال�سحية، قد 

توؤدي اإىل العنف، وكذلك اال�سطرابات النف�سية لدى املعتدي )احلواتي، 2001(.
وياأخذ العنف �صد املراأة اأ�صكالً متعددة وخمتلفة، ومن اأكرثها �صيوعاً:

• العنف ال�سحي: ويت�سمن احلرمان من توافر الظروف ال�سحية املنا�سبة، وعدم مراعاة 	
�سحة املراأة، وخا�سةً االأم احلامل، وحرمانها من الغذاء الالزم ل�سحتها، وتعري�سها 

لل�رشب اأثناء احلمل )العواودة، 1998(.
• العنف االجتماعي: وي�ستمل على حرمان املراأة من زيارة االأهل واالأ�سدقاء واالأقارب، 	

ن�ساطها،  من  واحلد  ال�سليمة،  غري  العالقات  واإقامة  ال�سخ�سية،  بعالقاتها  والتدخل 
.(1994,Journlist) واإبقائها يف حميط البيت

• العنف اجل�سدي: ويتمثل يف ا�ستخدام االأيدي واالأرجل، اأو اأي اأداة من �ساأنها ترك اآثار 	
اجل�سدي:  للعنف  عليها  املتعارف  االأ�سكال  ومن  عليها.  املعتدى  ج�سد  على  وا�سحة 
ال�سعر، والع�س، واخلنق، وال�رشب باأداة حادة،  ال�سفع والدفع، والركل، واللكم، و�سد 

.(Maltin, 2000) والقتل
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• العنف اجلن�سي: وهو جلوء الزوج ال�ستخدام قوته و�سلطته ملمار�سة اجلن�س مع زوجته 	
ال�ستخدام  باالإ�سافة  اجلن�سية،  رغبتها  اأو  النف�سي،  اأو  ال�سحي،  و�سعها  مراعاة  دون 
واحلياري  والزبن  )حمارمة  معها  اجلن�سي  التوا�سل  يف  املنحرفة  واالأ�ساليب  الطرق 

وهارون، 2002(.
• عدم 	 على  وي�ستمل  دواماً،  واالأطول  اإيالماً  االأكرث  النف�سي  االإيذاء  يعد  النف�سي:  العنف 

احرتام املراأة واإهمالها واإحراجها اأمام االآخرين، مما ي�سبب هدماً ملفهوم الذات لديها 
.(Davies, 1998)

• العنف اللفظي: وهو من اأكرث اأنواع العنف انت�ساراً يف املجتمعات، ويعد هادما ل�سورة 	
املراأة عن ذاتها )االإبراهيم، 2010(.

• اإىل احلرمان 	 ال�سوؤون املالية للمراأة، وقد ي�سل  العنف االقت�سادي: وفيه �سيطرة على 
من امل�رشوف؛ بهدف االإذالل وزيادة ال�سعور باحلاجة، ومن اأ�سباب هذا العنف: الفقر، 
و�سيق احلالة املادية، و�سيطرة الرجل على االأ�رشة )حمارمة والزبن واحلياري، 2002(.
وقد ترتك اأ�سكال العنف جمموعة من االآثار واملخاطر النف�سية التي توؤثر يف ال�سحة 
االأح��داث،  على  ال�سيطرة  ونق�س  اخل��وف،  املخاطر:  هذه  ومن  املعنفة،  للمراأة  النف�سية 
واالكتئاب، وال�سغط، والياأ�س، والقلق، وتدين اعتبار الذات، واالإدمان على العقاقري والكحول 

.(Davies, 1998)

وتكرار  العنف  نوع  بني  ارتباطية  عالقة  وج��ود  اإىل  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت  وقد 
يتاأثرن  املعنفات  فالن�ساء  املعنفات،  الن�ساء  لها  تتعر�س  التي  النف�سية  اال�سطرابات 
متعددة،  اأ�سكاالً  النف�سية  االآث��ار  تاأخذ  وقد  حدوثه.  وتكرار  العنف،  �سدة  مبقدار  انفعالياً 
بالنف�س،  الثقة  وع��دم  باخلجل،  وال�سعور  ال��ذات،  تقدير  وت��دين  النف�سية،  كاال�سطرابات 
اإقامة  القدرة على  االنتحارية، وعدم  وامليول  واالكتئاب،  واالإحباط  الالعقالين،  والتفكري 
عالقات مع االآخرين. كذلك ت�ستت االأفكار، وعدم و�سوح االأهداف، باالإ�سافة اإىل جمموعة 
من االأعرا�س ال�سيكو�سوماتية، كاالأرق، والقلق، واالإدمان على الكحول اأو املخدرات، وعدم 

ال�سعور باالأمان، وال�سعور بالعجز، واالنطواء )االإبراهيم، 2010(.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن مركز حماية االأ�رشة يف منطقة املثلث ي�ستقبل عددا من الن�ساء 
اللواتي تعر�سن ل�سوء املعاملة بدرجة كبرية، ويواجهن �ستى اأنواع العنف، وخا�سة العنف 
اللفظي واجل�سدي، لذلك جاءت هذه الدرا�سة للك�سف عن االأفكار الالعقالنية واالكتئاب لدى 

الن�ساء املعنفات، ومدى ارتباطها بدرجة العنف يف �سوء بع�س املتغريات.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بالقدر  املعنفات  الن�ساء  لدى  باالكتئاب  وعالقتها  الالعقالنية  االأفكار  حتظ  مل 
خالل  من  الدرا�سة  م�سكلة  وتربز  املثلث.  منطقة  يف  خا�سة  والدرا�سة،  البحث  من  الكايف 
العنف  الن�ساء املعنفات، فقد يرتبط  الالعقالنية، واالكتئاب لدى  العنف باالأفكار  ارتباط 
املنا�سبة  واالأ�ساليب  للمهارات  االمتالك  و�سعف  الذات،  وتقدير  النف�سية  باال�سطرابات 

للتعامل مع م�سكالت العنف.
طريقة  يف  يوؤثر  قد  املثلث  منطقة  يف  املعنفات  الن�ساء  تعي�سه  الذي  الواقع  اأن  كما 
التفكري لديهن. ومن املتوقع اأن تكون االأفكار الالعقالنية اأكرث انت�ساراً بني اأفراد هذه الفئة 
من املجتمع، فقد لوحظ وجود العديد من امل�سكالت النف�سية وال�سغوطات التي تتعر�س لها 
الدافعية  اأثار  الباحثان، مما  ال�سمايل كما يرى  الفئة من املجتمع يف منطقة املثلث  هذه 
لديهم للك�سف عن عالقة االأفكار الالعقالنية باالكتئاب لدى الن�ساء املعنفات كونهن من 
اأكرث الفئات التي تعاين من ال�سغوط النف�سية وال�رشاعات يف �ستى جماالت احلياة، وذلك 
اإليه العاملون يف مراكز حماية االأ�رشة، وبالتايل فقد جاءت هذه الدرا�سة  اأ�سار  ح�سب ما 
لتلقي ال�سوء على هذه اجلوانب من خالل البحث والدرا�سة، مما قد ي�ساعد على اإيجاد احللول 
املنا�سبة، واإبراز هذه امل�سكلة اإىل الواقع بهدف االهتمام واملتابعة. وبالتحديد فاإن م�صكلة 

الدرا�صة تكمن يف الإجابة على الأ�صئلة الآتية:

ما م�ستوى االأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات يف منطقة املثلث؟. 1
م�ستوى . 2 يف   )α  =0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

ونوع  املهنة،  متغريات  الختالف  تعزى  املعنفات  الن�ساء  لدى  الالعقالنية  االأفكار 
العنف، وامل�ستوى التعليمي؟

ما م�ستوى االكتئاب لدى الن�ساء املعنفات يف منطقة املثلث؟. 3
م�ستوى . 4 يف   )α=0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

العنف،  ون��وع  املهنة،  متغريات،  الختالف  تعزى  املعنفات  الن�ساء  لدى  االكتئاب 
وامل�ستوى التعليمي؟

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( بني . 5
االكتئاب واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات يف منطقة املثلث؟
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أهمية الدراسة: 
الناحية  فمن  والتطبيقية،  النظرية  الناحيتني  من  احلالية  الدرا�صة  اأهمية  تنبع 

النظرية، فهي: 
تلقي ال�سوء على ظاهرة العنف �سد املراأة يف منطقة املثلث، وعلى ال�سعيد االإن�ساين . 1

الالعقالنية  االأفكار  حول  معلومات  من  �ستوفره  ما  خالل  من  وذل��ك  ع��ام،  ب�سكل 
واالكتئاب، والتي قد ي�ستفيد منها القائمون على العملية االإر�سادية يف مراكز حماية 

االأ�رشة، باالإ�سافة اإىل الباحثني يف هذا املجال.
ُتعد ا�ستجابة للتحوالت الرتبوية املعا�رشة التي تتجه لالهتمام باملراأة، والعنف �سدها. . 2
ا�ستقطاب . 3 يف  االجتاه  هذا  واإبراز  واالكتئاب،  الالعقالين  التفكري  بني  بالعالقة  تهتم 

التي  املختلفة  االجتماعية  املوؤ�س�سات  يف  القرار  و�سناع  الباحثني،  واهتمام  انتباه 
تعنى ب�سوؤون الن�ساء املعنفات.

متثل اأهمية خا�سة يف البيئة العربية يف �سوء ندرة الدرا�سات العربية يف هذا املجال، . 4
وما �ستوفره من معلومات. 

ومن الناحية التطبيقية، فهي:. 5
بناء . 6 يف  ذلك  من  واال�ستفادة  بها،  اأُخذ  ما  اإذا  نتائج  من  اإليه  تو�سلت  ما  خالل  من 

الربامج االإر�سادية التي ميكن اأن ت�ساعد الن�ساء املعنفات.
 قد ت�ساعد املر�سدين يف جمال االإر�ساد االأُ�رشي والزواجي.. 7
 من املمكن اأن ت�ستخدم يف تقدمي حلول وقائية وعالجية يف هذا املجال.. 8
الن�ساء . 9 وخا�سةً  االأف��راد،  �سخ�سية  يف  التاأثري  يف  ودوره  بالتفكري  االهتمام  اإب��راز   

املعنفات يف جميع جماالت احلياة.
 من املمكن يف �سوء ذلك اأن ت�ساعد يف توفري الن�رشات االإر�سادية، والربامج التدريبية، . 10

�سواءً يف اإبراز اأهمية هذه املتغريات يف جمال التوعية االإر�سادية واالجتماعية.
هذه . 11 ملواجهة  الالزمة  والعالجية  الوقائية  والقرارات  االإج��راءات  اتخاذ  يف  ت�ساعد   

الظاهرة التي لي�ست من �سيم الرجال اأ�سحاب اخللق والدين.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
الأفكار اللعقلنية: هي تلك االأفكار واملعتقدات اخلاطئة وغري املنطقية التي تتميز 
بعدم مو�سوعيتها، والتي تكونت بناءً على توقعات وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج من الظن 
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الدرا�سة  هذه  يف  وتقا�س   .(Ellis, 1995) للفرد  الفعلية  واالإمكانات  تتفق  ال  بدرجة  والتنبوؤ 
بالدرجة التي يح�سل عليها املفحو�س على مقيا�س االأفكار الالعقالنية امل�ستخدم يف الدرا�سة.
هذه  يف  وتقا�س  الت�ساوؤمية،  وامليول  ال�سديد  احلزن  من  انفعالية  حالة  الكتئاب: 
"بيك" لالكتئاب امل�ستخدمة  التي يح�سل عليها املفحو�س على قائمة  الدرا�سة بالدرجة 

يف هذه الدرا�سة. 
الن�صاء املعنفات: "هن الن�ساء اللواتي يتعر�سن لالإ�ساءة من االآخرين، التي تت�سمن 
وترتبط  واقت�سادية،  واجتماعية،  و�سحية،  ولفظية،  وجن�سية،  ونف�سية،  ج�سدية،  اإ�ساءات 
هذه االأ�سكال جميعها مبجموعة كبرية من اال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية التي توؤثر يف 
عاملة"  وامراأة  وزوجة  اأماً  بو�سفها  الأدوارها  واأدائها  للمراأة،  والنف�سية  اجل�سدية  ال�سحة 

)االإبراهيم، 2010: 312(.
عرفت  التاريخية،  فل�سطني  مركز  يف  تقع  جغرافية  منطقة  املثلث  املثلث:  منطقة 
زمن االنتداب الربيطاين مبثلث املدن الكربى يف ال�سفة الغربية، وهي جنني ونابل�س، ثم 
عرفت كذلك بعد قيام ما ي�سمى دولة اإ�رشائيل بتجمع لقرى عربية كانت تتبع لهذا املثلث 
الكرمل،  بن عامر وجبل  ال�سمال، مرج  نف�سها، يحدها من  اإ�رشائيل  دولة  ي�سمى  ما  داخل 
ومن ال�رشق ال�سفة الغربية، اأما من اجلنوب فتحدها مدن فل�سطينية، كاللد، والرملة، ويافا، 

ومتتد غرباً حتى مدن �ساحل البحر االأبي�س املتو�سط. 
حمددات الدراسة: 

 اقت�رشت هذه الدرا�سة على الن�ساء املعنفات يف منطقة املثلث اللواتي يرتددن على 
مراكز حماية االأ�رشة خالل العام )2012(. وتتحدد نتائج الدرا�سة باأداتني، وهما: مقيا�س 
االأفكار الالعقالنية، ومقيا�س االكتئاب امل�ستخدمني يف هذه الدرا�سة. كما تتحدد باملفاهيم 

وامل�سطلحات التي تناولتها، واملتمثلة باالأفكار الالعقالنية، واالكتئاب، والعنف.
الدراسات السابقة:

(Neilson, Endro & Ellington, 2009) درا�سة  اأجرى نيل�سون واأندرو واإلنجتون 
ال�سخ�سية  ال�سمات  يف  الزوجي  والعنف  الزوجية  امل�سكالت  تاأثري  عن  الك�سف  اإىل  هدفت 
للمراأة واالأفكار الالعقالنية. تكونت عينة الدرا�سة من )75( امراأة تعر�سن للعنف، و)49( 
امراأة مل يتعر�سن للعنف. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الن�ساء اللواتي تعر�سن مل�سكالت زوجية 
وعنف لديهن �سالت قليلة باأفراد العائلة واالأ�سدقاء واجلريان، كما بينت النتائج اأن ال�سمة 
االنطوائية،  اإىل  ميلن  زواجيه  مل�سكالت  يتعر�سن  اللواتي  الن�ساء  لدى  الغالبة  ال�سخ�سية 
واالكتئاب، وتراودهن اأفكار العقالنية حول احلياة بدرجة مرتفعة، مقارنة بالن�ساء اللواتي 

مل يتعر�سن للم�سكالت الزوجية، اأو العنف الزوجي. 
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واأجرى �سريين (Serni, 2009) درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اأثر البيئة االأ�رشية والعنف 
الربيطانيات. تكونت عينة  الن�ساء  الالعقالنية لدى  والياأ�س واالأفكار  التكيف  العائلي يف 
التي ي�سودها ال�رشاع،  االأُ�رش  اأن  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  الدرا�سة من )250( امراأة معنفة. 
النف�سي،  االأمن  بعدم  ال�سعور  اإىل  توؤدي  معتلة  اأ�رش  هي  وامل�ساندة،  التما�سك  اإىل  وتفتقد 

والياأ�س، وزيادة االأفكار الالعقالنية االنتحارية لدى اأفرادها.
(Cummings & Du Rocher،2011) درا�سة هدفت  واأجرى دورو�سري وكامينغيز، 
التعرف اإىل اأثر النزاعات الزوجية والعنف الزوجي يف االأمن النف�سي واالنفعايل والتكيف 
االجتماعي واالأفكار الالعقالنية لدى عينة مكونة من )262( اأ�رشة يف الواليات املتحدة 
االأمريكية. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن النزاعات الزوجية والعنف الزوجي توؤثر يف التكيف 

االجتماعي لدى هذه االأُ�رش.
وهدفت درا�سة والدروب وري�سك (Waldrop & Resick, 2004) اإىل معرفة اأ�ساليب 
اللواتي يتعر�سن للعنف يف �سوء متغريات تكرار العنف،  الن�ساء  التي ت�ستخدمها  التكيف 
واأ�سكاله، و�سدته، وم�سادر الدعم االجتماعي واملايل. تكونت عينة الدرا�سة من )78( امراأة 
اأ�سارت  الن�ساء املعنفات.  التي ترعى  اإحدى املوؤ�س�سات  النف�سي من  الدعم  يتلقني خدمات 
النتائج اإىل اأن ن�سبة االكتئاب مرتفعة لدى الن�ساء املعنفات، واأن ا�سرتاتيجية التدبر التي 
االكتئاب  م�ستوى  اختالف يف  النتائج وجود  وبينت  التجنب،  الن�ساء هي  تلك  ت�ستخدمها 

تبعاً الختالف نوع العنف و�سدته و�سكله.
مييز  ما  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  ال�سابقة،  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  ومبقارنة 
الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة اأنها تناولت مو�سوعني مهمني لهما عالقة بحياة 
الن�ساء املعنفات، وهما: االأفكار الالعقالنية وم�ستوى االكتئاب، حيث ربطت الدرا�سة بني 
ب�سكل عام، ويف  العربية  البيئة  املعنفات يف  الن�ساء  لدى  واالكتئاب  الالعقالنية  االأفكار 
تاأخذ  اأن  الدرا�سة احلالية. وبالتايل يتوقع  منطقة املثلث ب�سكل خا�س، والتي هي حمور 
هذه الدرا�سة موقعاً بني الدرا�سات التي تتناول االأفكار الالعقالنية واالكتئاب ا�ستناداً اإىل 
الن�ساء  النف�سي، وخا�سةً لدى  االإر�ساد  النظرية والعملية، وما �ستقدمه يف جمال  اأهميتها 

املعنفات، والقائمني على مراكز حماية االأ�رشة.
الطريقة واإلجراءات:

جمتمع الدراسة وعينتها:
االأفكار  بني  العالقة  اإىل  للتعرف  االرتباطي  امل�سحي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
الالعقالنية واالكتئاب لدى الن�ساء املعنفات، كونه االأن�سب لهذا النوع من الدرا�سات. وتكّون 
جمتمع الدرا�سة من الن�ساء املعنفات اللواتي يرتددن على مراكز حماية االأ�رشة يف منطقة 
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املثلث، والبالغ عددهن )100( امراأة معّنفة، ا�ستجاب منهن )93( امراأة معنفة، وهذه تعد 
عينة الدرا�سة التي اأجري عليها التحليل االإح�سائي، واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة 

الدرا�سة وفقاً ملتغريات املهنة، وامل�ستوى التعليمي، ونوع العنف. 
اجلدول )1( 

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً ملتغريات املهنة وامل�صتوى التعليمي ونوع العنف

الن�صبة املئويةالتكرار املتغري
امل�صتوى التعليمي

88.62اأُمية
3032.25ابتدائي اإعدادي

4851.61ثانوي
77.52جامعي 

100%93املجموع
املهنة

1313.97موظفة
33.25�سيدة اأعمال

3234.40ربة بيت
3840.86عاملة
77.52طالبة

100%93املجموع
نوع العنف

3942.9ج�سدي
2223.6لفظي

10.010جن�سي
1415.26اقت�سادي

1718.23نف�سي
100%93املجموع

اأداتا الدرا�صة: لتحقيق اأهداف الدرا�صة، فقد ا�صتخدمت الأداتان الآتيتان:
ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  الأغرا�س  اللعقلنية:  الأفكار  مقيا�س  اأولً- 
واملكون   ،)2006( جرادات  قبل  من  العربية  للبيئة  املقنن  الالعقالنية،  االأفكار  مقيا�س 
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من )30( فقرة موزعة على اأربعة جماالت، وهي: )تقومي الذات ال�سلبي، االعتمادية، العزو 
الداخلي للف�سل، النزق(، متدرجة االإجابة من �سفر درجة اإىل اأربعة درجات، وهي: ) تنطبق 
نادراً وتاأخذ �سفر درجة، ال تنطبق مطلقاً وتاأخذ )1( درجة، تنطبق بع�س االأحيان وتاأخذ 
)2( درجة، تنطبق معظم االأحيان وتاأخذ )3( درجات، تنطبق دائماً وتاأخذ )4( درجات(. 
االآتي:  النحو  على  احل�سابية  املتو�سطات  �سنفت  الالعقالنية،  االأفكار  م�ستوى  ولتحديد 
)1.33 فما دون م�ستوى منخف�س(، )من 1.34- 2.67 م�ستوى متو�سط(، )2.68 فما فوق 

م�ستوى مرتفع(، وامللحق )1( يبني هذا املقيا�س.
�صدق املقيا�س:

للمقيا�س،  الداخلي(  )االت�ساق  البناء  و�سدق  الظاهري،  ال�سدق  موؤ�رشات  ا�ستخرجت 
من خالل عر�سه على جمموعة من املحّكمني ذوي االخت�سا�س يف علم النف�س واالإر�ساد 
النف�سي والقيا�س والتقومي يف جامعة الريموك، والبالغ عددهم )9( حمّكمني. وبناء على 
تعدل  اأو  حتذف  ومل  اأو�سح،  معنى  لتعطي  املفردات  بع�س  عدلت  املحكمني  مالحظات 
الدرا�سة،  اأن املقيا�س ي�سلح لهذه  اإىل  اأ�سار املحكمون  اأية فقرة من فقرات املقيا�س، كما 
باعتبار ا�ستخدامه يف العديد من الدرا�سات. كما ا�ستخرجت موؤ�رشات �سدق البناء للمقيا�س 

با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون، كما هو مبني يف اجلدول )2(.
اجلدول )2( 

قيم معاملت ارتباط بري�صون بني الفقرة واملقيا�س ككل

معامل الرتباط مع رقم الفقرةمعامل الرتباط مع املقيا�سرقم الفقرة
املقيا�س

10.38160.28
20.79170.28
30.28180.39
40.27190.31
50.46200.49
60.49210.37
70.28220.31
80.58230.26
90.27240.40

100.35250.43
110.29260.53
120.42270.37
130.36280.27
140.41290.44
150.26300.28
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للفقرات مع  اأن قيم معامالت االرتباط  الواردة يف اجلدول )2(  البيانات  يت�سح من 
يقل  اأال  وهو  الفقرة،  لقبول  معيار  واعتمد   ،)0.79 - 0.26( تراوحت بني  ككل  املقيا�س 
معامل ارتباطها باملقيا�س ككل عن )0.25(، وبناء على ذلك قبلت جميع فقرات املقيا�س.

ثبات املقيا�س:
ح�سبت قيمة معامل الثبات )ثبات اال�ستقرار( للمقيا�س ككل با�ستخدام معامل ارتباط 
بري�سون، وذلك من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها )7( 
ن�ساء من املعنفات، واأُعيد التطبيق على العينة نف�سها بطريقة االختبار واإعادة االختبار، 
بعد فا�سل زمني مدته اأ�سبوعان من التطبيق االأول، حيث بلغ ثبات االإعادة )0.90(. كما 
ُح�سب با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا على درجات اأفراد عينة الدرا�سة، وا�ستخرجت قيمة 

)االت�ساق الداخلي(، حيث بلغت قيمة األفا للمقيا�س ككل )0.81(.
ثانياً- قائمة بيك للكتئاب: ا�ستخدمت قائمة بيك لالكتئاب ب�سورتها املعربة 
الن�ساء  لدى  االكتئاب  لقيا�س  وامُلعدة   ،)1988 طالب،  واأبو  حجلة  واأبو  )حمدي  قبل  من 
املعنفات، حيث تكونت القائمة ب�سورتها االأ�سلية من )21( فقرة، وترتاوح الدرجة الكلية 
على القائمة بني )0-63( درجة، مع االإ�سارة اإىل اأن احلد الفا�سل بني االأ�سوياء واملكتئبني 
يف القائمة االأ�سلية هي الدرجة )9(، وُيّحدد م�ستوى االكتئاب ككل، وفقاً للت�سنيف االآتي 
)0-9 ال يوجد اكتئاب(، )من 10-15 اكتئاب منخف�س(، )من 16- 30 اكتئاب متو�سط(، 
�سنفت  القائمة  فقرات  على  االكتئاب  م�ستوى  ولتحديد  مرتفع(،  اكتئاب   30 من  )اأكرث 
املتو�سطات احل�سابية على النحو االآتي: )0.99 فما دون م�ستوى منخف�س(، )من 1- 1.99 

م�ستوى متو�سط(، ) 2 فما فوق م�ستوى مرتفع(، وامللحق )2( يبني قائمة بيك لالكتئاب.
�صدق قائمة بيك للكتئاب وثباتها:

على  عر�سها  خالل  من  القائمة  حمتوى  �سدق  موؤ�رشات  احلالية  الدرا�سة  اختربت 
جمموعة من املحكمني ذوي االخت�سا�س يف علم النف�س واالإر�ساد النف�سي والقيا�س والتقومي 
يف جامعة الريموك، والبالغ عددهم )9( حمكمني. وبناء على مالحظات املحكمني، ا�ستبدلت 
اأدق، كما ا�ستخرجت قيم معامالت الثبات )ثبات اال�ستقرار(  بع�س املفردات لتعطي معنى 
عينة  خارج  من  ا�ستطالعية  عينة  على  بري�سون،  ارتباط  معامل  با�ستخدام  ككل،  للقائمة 
الدرا�سة قوامها )7( ن�ساء من املعنفات، واأعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�سل زمني 
مدته اأ�سبوعان من التطبيق االأول، وذلك بطريقة االختبار واإعادة االختبار، حيث بلغ معامل 
ارتباط بري�سون )0.89(. كما ُح�سب با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا على درجات اأفراد عينة 
الدرا�سة )االت�ساق الداخلي(، حيث بلغت قيمة األفا للقائمة ككل )0.92(، كما ا�ستخرجت قيم 

معامالت االرتباط بني الفقرة واملقيا�س ككل، كما هو مبني يف اجلدول )3(.
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اجلدول )3( 

قيم معاملت ارتباط بري�صون بني الفقرة واملقيا�س ككل

معامل الرتباط مع املقيا�سرقم الفقرةمعامل الرتباط مع املقيا�سرقم الفقرة

10.61120.59
20.60130.48
30.60140.46
40.55150.56
50.66160.57
60.53170.57
70.72180.61
80.54190.45
90.72200.40

100.63210.48
110.61

للفقرات مع  اأن قيم معامالت االرتباط  الواردة يف اجلدول )3(  البيانات  يت�سح من 
املقيا�س ككل تراوحت بني )0.40 - 0.72(، واعتمدت الباحثة معياراً لقبول الفقرة باأال 
فقرات  جميع  قبلت  ذلك  على  وبناء   ،)0.25( عن  ككل  باملقيا�س  ارتباطها  معامل  يقل 

املقيا�س.

متغريات الدراسة:
 اأولً- املتغريات امل�صتقلة:

اأعمال، وربات بيوت، وعامالت،  - املهنة: ولها خم�سة م�ستويات: )موظفات، و�سيدات 
وطالبات(.

نوع العنف: وله خم�س فئات: )ج�سدي، ولفظي، وجن�سي، واقت�سادي، ونف�سي(. -
امل�ستوى التعليمي: وله اأربعة م�ستويات: ) اأُمية، وابتدائي واإعدادي، وثانوي، وجامعي(. -
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ثانياً- املتغريات التابعة:
مقيا�س  - على  املفحو�سات  عليها  حت�سل  التي  بالدرجة  مقا�سه  الالعقالنية:  االأفكار 

االأفكار الالعقالنية باأبعاده املختلفة.
االكتئاب: مقا�ساً بالدرجة التي حت�سل عليها املفحو�سات على قائمة بيك لالكتئاب  -

باأبعادها املختلفة.

املعاجلات اإلحصائية:
عينة  اأفراد  ال�ستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
عينة  اأفراد  ا�ستجابات  يف  الفروق  عن  للك�سف  الثالثي  التباين  حتليل  وا�ستخدم  الدرا�سة، 

الدرا�سة، كما ا�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني االكتئاب واالأفكار الالعقالنية.

إجراءات الدراسة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، مت االطالع على االأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة واملقايي�س 
ذات العالقة، واإعداد اأداتي الدرا�سة ب�سورتهما النهائية لغايات التطبيق، بعد التحقق من 
الدرا�سة  الدرا�سة، واختريت عينة  اأفراد جمتمع  ُحّدد عدد  موؤ�رشات �سدقهما وثباتهما. ثم 
بالطريقة املتي�رشة، حيث بلغت )93( امراأة من املعنفات اللواتي يرتددن على مراكز حماية 
االأ�رشة، حيث وزعت اأداتا الدرا�سة على اأفراد العينة، بعد اأن و�سحت اأهداف الدرا�سة، واأن 
اإال  ت�ستخدم  ولن  تامة،  ب�رشية  �ستعامل  عليها  احل�سول  �سيتم  التي  واملعلومات  البيانات 
اإىل ذاكرة احلا�سوب، وا�ستخدمت املعاجلات  اأدخلت البيانات  الأغرا�س البحث العلمي، ثم 
االإح�سائية يف �سوء ما طرح من اأ�سئلة، ال�ستخال�س النتائج، واالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول الذي ين�س على: "ما م�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى 
الن�صاء املعنفات يف منطقة املثلث؟" للإجابة عن هذا ال�صوؤال، ا�صتخرجت املتو�صطات 
احل�صابية والنحرافات املعيارية، واملجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة 

على مقيا�س الأفكار اللعقلنية، كما هو مبني يف اجلدول )4(.
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اجلدول )4(

املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية، واملجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة 
الدرا�صة على مقيا�س الأفكار اللعقلنية مرتبة تنازلياً ح�صب املتو�صطات احل�صابية.

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي 

النحراف 
املعياري

م�صتوى الأفكار 
اللعقلنية

مرتفع3.151.24اأحزن عندما اأفكر كم هنالك من ظلم يف العامل.128
مرتفع3.130.99جترح م�ساعري ب�سهولة.213
مرتفع2.971.35ال اأطيق اأن يراقبني االآخرون.324
مرتفع2.961.31ال اأ�ستطيع اأن احتمل الظروف ال�سعبة.425

اأتذمر من الواجبات غري ال�سارة التي يجب اأن 51
مرتفع2.941.28اأقوم بها.

عندما اأكون بانتظار �سخ�س ما ويتاأخر علي 59
مرتفع2.941.10�رشعان ما اأغ�سب.

مرتفع2.901.15ال اأكون م�رشوراً عندما ارتدي مالب�س غري منا�سبة.712

ال اأ�سعر باالرتياح عندما ت�سري االأمور على غري 83
مرتفع2.871.06ما اأريد.

مرتفع2.801.13اأنني بحاجة الأن يحبني النا�س.94

هناك اأمور �سخ�سية كثرية اأ�سعر باحلرج اإذا 95
مرتفع2.801.25�ساألني االآخرون عنها.

مرتفع2.781.09اأفكر باالأخطاء التي ارتكبتها �سابقاً.118
مرتفع2.751.31اأ�سعر باحلزن معظم االأوقات.1210

مرتفع2.731.16من املهم بالن�سبة يل اأن يعجب النا�س مبا اأعمله.132

من املحرج بالن�سبة يل اأن اأرتكب خطاأ بح�سور 146
مرتفع2.711.15االآخرين.

من املهم بالن�سبة يل اأن ُي�رش النا�س االآخرين مبا 1517
متو�سط2.591.07اأعمله.

اأجتنب جتريب االأ�سياء عندما اأكون ل�ست متاأكداً 167
متو�سط2.571.21من النتيجة.

متو�سط2.571.18عندما ال اأ�ستطيع اأن اأحل م�ساكلي اأ�سعر اأنني فا�سل.1713
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الفقرةالرقمالرتبة
املتو�صط 
احل�صابي 

النحراف 
املعياري

م�صتوى الأفكار 
اللعقلنية

من املهم جداً بالن�سبة يل اأن يحبني كل 1815
متو�سط2.561.07االأ�سخا�س االآخرين. 

متو�سط2.491.26األقي اللوم على نف�سي اإذا مل تتم االأمور ب�سكل جيد.1923
متو�سط2.461.21اأعتقد اأنه من غري املمكن اأن اأغري �سخ�سيتي.2016

اأ�سعر باالرتباك عندما اأتناق�س مع االآخرين 2121
متو�سط2.441.25مبو�سوع ال اأفهمه.

متو�سط2.431.16غالباً ما تثري امل�سكالت ال�سغرية غ�سبي.2227

متو�سط2.411.26عندما ال اأ�ستطيع الو�سول اإىل �سي ما األوم نف�سي.2326

ال اأ�ستطيع اأن اأطلب من النا�س االآخرين اأن يقدموا 2411
متو�سط2.401.25يل معروفاً.

متو�سط2.371.29غالباً ما اأفكر باأنني فا�سل.2519
متو�سط2.351.22اأجتنب القيام باأعمال قد تبدو لالآخرين �سخيفة.2620

فقط عندما اأحقق اإجنازاً كبرياً اأعترب نف�سي اأنني 2730
متو�سط2.311.33ذو قيمة.

متو�سط2.291.16اأعتقد اأنني ل�ست م�سيطراً على حياتي ب�سكل �سحيح.2818
متو�سط2.141.22لدي اإرادة �سعيفة جداً.2929
متو�سط1.941.42اأ�سعر اأنني عدمي القيمة.3022

متو�صط2.620.49م�صتوى الأفكار اللعقلنية ككل

  املتو�صط احل�صابي من )4(.
يتبني من اجلدول )4( اأن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
مقيا�س االأفكار الالعقالنية تراوحت ما بني )1.94-3.15(، حيث جاءت الفقرة )28( التي 
تن�س على: "اأحزن عندما اأفكر كم هنالك من ظلم يف العامل" يف املرتبة االأوىل، مبتو�سط 
ح�سابي بلغ )3.15(، ومب�ستوى مرتفع، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة )13( التي تن�س 
على "جترح م�ساعري ب�سهولة" مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.13(، ومب�ستوى مرتفع، تالها يف 
املرتبة الثالثة الفقرة )24(، ون�سها: " ال اأطيق اأن يراقبني االآخرون " مبتو�سط ح�سابي بلغ 
اأنني عدمي  "اأ�سعر  التي تن�س على:  الفقرة )22(  )2.97(، ومب�ستوى مرتفع، بينما جاءت 
القيمة" باملرتبة االأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )1.94(، ومب�ستوى متو�سط، وبلغ املتو�سط 

احل�سابي لالأفكار الالعقالنية ككل )2.62(، ومب�ستوى متو�سط.
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النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين الذي ين�س على:" هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى الدللة ) α= 0.05( يف م�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء املعنفات 
للإجابة عن  تعزى لختلف متغريات املهنة، ونوع العنف، وامل�صتوى التعليمي؟" 
ل�صتجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ا�صتخرجت  ال�صوؤال  هذا 
)املهنة، نوع  اللعقلنية ح�صب متغريات  الأفكار  الدرا�صة على مقيا�س  اأفراد عينة 

العنف، امل�صتوى التعليمي(، كما هو مبني يف اجلدول )5(.
اجلدول )5( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية، ل�صتجابات عينة الدرا�صة على مقيا�س 
الأفكار اللعقلنية ح�صب متغريات املهنة، ونوع العنف، وامل�صتوى التعليمي.

النحراف املتو�صط احل�صابيامل�صتوىاملتغري
املعياري

املهنة

2.530.36موظفة
3.060.28�سيدة اأعمال

2.670.51ربة بيت
2.610.51عاملة
2.490.53طالبة

نوع العنف 

2.790.51عنف ج�سدي
2.460.53عنف لفظي
-2.73عنف جن�سي

2.510.40عنف اقت�سادي
2.550.39عنف نف�سي

امل�ستوى 
التعليمي

2.890.46اأمية 
2.570.51ابتدائي اإعدادي

2.640.50ثانوي
2.520.30جامعي

 املتو�صط احل�صابي من )4(.
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املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )5( اجلدول  يف  الواردة  البيانات  من  يت�سح 
احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س االأفكار الالعقالنية ح�سب متغريات 
الفروق  لهذه  االإح�سائية  الداللة  وملعرفة  التعليمي(،  وامل�ستوى  العنف،  ونوع  )املهنة، 
الدرا�سة  اأف�راد عينة  ا�س�تجابات  (way ANOVA 3) على  الثالثي  التباين  ا�ستخدم حتليل 
على مقي�ا�س االأفكار الالعقالنية تبع�اً ملتغريات املهنة، ونوع العنف، وامل�س�توى التعليمي، 

كما هو مبني يف اجلدول )6(.
اجلدول )6( 

حتليل التباين الثلثي (way ANOVA 3) ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مقيا�س 
الأفكار اللعقلنية تبًعا ملتغريات املهنة ونوع العنف وامل�صتوى التعليمي.

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

F
الدللة 

الإح�صائية
 ) ≤ 0.05(

0.5730.190.820.49امل�ستوى التعليمي
0.5740.140.610.65املهنة

2.0840.522.260.07نوع العنف 
18.62810.23اخلطاأ

22.0792املجموع

الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )6( اجلدول  من  يتبني 
الختالف  تعزى  املعنفات  الن�ساء  لدى  الالعقالنية  االأفكار  م�ستوى  يف   )α=  0.05(
مل�ستوى   (F) قيم  جميع  كانت  حيث  التعليمي،  وامل�ستوى  العنف  ونوع  املهنة،  متغريات 
التعليمي( غري  العنف، وامل�ستوى  )املهنة، ونوع  تبعًا ملتغريات  الالعقالنية ككل  االأفكار 

دالة اإح�سائيًا.
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث الذي ين�س على: " ما م�صتوى الكتئاب لدى الن�صاء 
املعنفات يف منطقة املثلث؟". للإجابة عن هذا ال�صوؤال ا�صتخرجت املتو�صطات احل�صابية 
والنحرافات املعيارية مل�صتوى الكتئاب ككل، وعلى كل فقرة من الفقرات على: "قائمة 

بيك للكتئاب"، كما هو مبني يف اجلدول )7(.
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اجلدول )7( 

املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية، واملجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة 
الدرا�صة على فقرات قائمة بيك للكتئاب مرتبة تنازلياً ح�صب املتو�صطات احل�صابية 

الكل فقرة.

املتو�صط العبارةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
الكتئاب

متو�سط1.520.97ال�سخط وعدم الر�سا.14
متو�سط1.490.96البكاء.210
متو�سط1.480.97تغري �سورة اجل�سم وال�سكل.314
متو�سط1.470.95اال�ستثارة وعدم اال�ستقرار النف�سي.411
متو�سط1.450.85التعب والقابلية لالإرهاق.517
متو�سط1.440.87الرتدد وعدم احل�سم.613
متو�سط1.430.96االإح�سا�س بالف�سل. 73
متو�سط1.430.98االإح�سا�س بالندم اأو الذنب. 75
متو�سط1.420.97اإدانة الذات.98

متو�سط1.410.95احلزن.101
متو�سط1.390.91هبوط م�ستوى الكفاءة والعمل.1115
متو�سط1.340.94الت�ساوؤم من امل�ستقبل. 122
متو�سط1.280.93االن�سحاب االجتماعي.1312
متو�سط1.280.98ا�سطرابات النوم.1316
متو�سط1.200.94توقع العقاب.156
متو�سط1.190.98االن�سغال على ال�سحة.1620
متو�سط1.100.97كراهية النف�س.177
متو�سط1.081.16تاأثر الطاقة اجلن�سية.1821
متو�سط1.051.14وجود اأفكار انتحارية.199
منخف�س0.941.08تناق�س الوزن.2019
منخف�س0.901.02فقدان ال�سهية.2118

متو�سط27.3012.87م�صتوى الكتئاب ككل
 املتو�صط احل�صابي من )63(.         املتو�صط احل�صابي من )3(.
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يتبني من اجلدول )7( اأن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
فقرات قائمة "بيك لالكتئاب" تراوحت بني )0.90-1.52(، حيث جاءت العبارة )4(، التي 
يف  تالها  متو�سط،  ومب�ستوى   ،)1.52( ح�سابي  " مبتو�سط  الر�سا  وعدم  " ال�سخط  ت�سف 
املرتبة الثانية العبارة )2(، والتي ت�سف " البكاء " مبتو�سط ح�سابي )1.49(، ومب�ستوى 
متو�سط، تالها يف املرتبة الثالثة العبارة )14(، التي ت�سف " تغري �سورة اجل�سم وال�سكل 
" مبتو�سط ح�سابي بلغ )1.48( ومب�ستوى متو�سط، بينما جاءت العبارة )18(، التي ت�سف 
االأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )0.90(، ومب�ستوى منخف�س،  " باملرتبة  ال�سهية  " فقدان 
وبلغ املتو�سط احل�سابي لالكتئاب ككل لدى الن�ساء املعنفات )27.30(، ومب�ستوى متو�سط. 
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع الذي ين�س على: "هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى الدللة ) α= 0.05( يف م�صتوى الكتئاب لدى الن�صاء املعنفات تعزى 
لختلف متغريات املهنة، نوع العنف، امل�صتوى التعليمي؟" للإجابة عن هذا ال�صوؤال، 
عينة  اأفراد  ل�صتجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  اُ�صتخرجت 
الدرا�صة على قائمة بيك للكتئاب ح�صب متغريات )املهنة، ونوع العنف، وامل�صتوى 

التعليمي(، كما هو مبني يف اجلدول )8(.
وهذا يعني اأن العالمة التي يح�سل عليها املفحو�س ميكن تف�سريها مبا ياأتي: 

• 	63 = 21 X 3 ،43 = 21 X 2 ،21 = 21 X 1 ،21 = �سفر X سفر�
• 	 .(Minimal Depression) سفر اإىل 9( =) يعني( ال�سعور بدرجه �سئيلة جدا من االكتئاب�(

.(Mild Depression) 10-18 ( =) يعني( ال�سعور بدرجه معتدلة من االكتئاب(
• 	.(Moderate Depression) 19- 29 ( = ) يعني( ال�سعور بدرجه متو�سطة من االكتئاب(
• 	.(Indicates Severe Depression) 30-63( = ال�سعور بدرجه عالية من االكتئاب(
• 	.(Borderline- of depression) من )17- 20( يعترب احلد الفا�سل بني االكتئاب اأو عدمه

اجلدول )8(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على قائمة 

بيك للكتئاب ح�صب متغريات، املهنة، ونوع العنف، وامل�صتوى التعليمي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيامل�صتوىاملتغري

املهنة

2512.51موظفة
3715.70�سيدة اأعمال

3114.54ربة بيت
2510.90عاملة
2612.63طالبة
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيامل�صتوىاملتغري

نوع العنف 

2512.51عنف ج�سدي
3715.70عنف لفظي
3114.54عنف جن�سي

2510.90عنف اقت�سادي
2612.63عنف نف�سي

امل�ستوى 
التعليمي

2814.66اأمية 
3013.73ابتدائي اإعدادي

2612.07ثانوي
2713.52جامعي 

  املتو�صط احل�صابي من )63(
لدرجات  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  ف��روق  وج��ود   )8( اجل��دول  يبني 
العنف،  ونوع  )املهنة،  متغريات:  ح�سب  لالكتئاب  بيك  قائمة  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
يف  املعنفات  الن�ساء  اأن  اإىل  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�سارت  حيث  التعليمي(،  وامل�ستوى 
املجال املهني كانت كما ياأتي وبالرتتيب: �سيدة اأعمال )37(، ربة بيت بو�سط اكتئابي 
)31(، ثم تاأتي الن�ساء العمالت اأو املوظفات بو�سط ح�سابي )25(. اأما اأو�ساط االكتئاب 
لدى الن�ساء املعنفات على جمال نوع العنف فكان كما ياأتي وبالرتتيب من االأعلى اإىل 
االأ�سفل: املعنفات لفظياً)7(، املعنفات جن�سياً )31(، املعنفات نف�سياً )26(، ثم املعنفات 
على  املعنفات  الن�ساء  لدى  االكتئاب  اأو�ساط  اأما   .)25( مبتو�سط  اقت�سادياً  اأو  ج�سدياً 
املعنفات  االأ�سفل:  اإىل  االأعلى  وبالرتتيب من  ياأتي  التعليمي، فكان كما  امل�ستوى  جمال 
ذوات م�ستوى التعليم االبتدائي اأو االإعدادي )30(، ثم االأميات )28(، ثم م�ستوى التعليم 
اجلامعي )27(، واأخرياً م�ستوى التعليم الثانوي )26(. وملعرفة الداللة االإح�سائية لهذه 
اأفراد عينة  ا�ستجابات  (way ANOVA 3) على  الثالثي  التباين  ا�ستخدم حتليل  الفروق، 
وامل�ستوى  العنف،  ونوع  )املهنة،  ملتغريات  تبعًا  لالكتئاب  بيك  قائمة  على  الدرا�سة 

التعليمي (، كما هو مبني يف اجلدول )9(.
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اجلدول )9( 

حتليل التباين الثلثي (way ANOVA 3) ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على قائمة 
بيك للكتئاب تبًعا ملتغريات، املهنة، ونوع العنف، وامل�صتوى التعليمي.

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

F
الدللة 

الإح�صائية
 ) ≤ 0.05(

0.3630.120.330.81امل�ستوى التعليمي
1.1940.300.820.52املهنة

2.3640.591.620.18نوع العنف 
29.59810.37اخلطاأ

34.5892املجموع
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )9( اجلدول  من  يتبني 
)α= 0.05( يف م�ستوى االكتئاب لدى الن�ساء املعنفات تعزى الختالف متغريات املهنة، 
ونوع العنف، وامل�ستوى التعليمي، حيث كانت جميع قيم (F) تبعًا ملتغريات: )املهنة، ونوع 

العنف، وامل�ستوى التعليمي( غري دالة اإح�سائيًا.
ارتباطيه  "هل توجد علقة  الذي ين�س على:  بال�صوؤال اخلام�س  املتعلقة  النتائج   
ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α= 0.05( بني م�صتوى الكتئاب وم�صتوى 
الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء املعنفات يف منطقة املثلث"؟ للإجابة عن هذا ال�صوؤال 
الكتئاب  م�صتوى  بني   (Pearson Correlation) بري�صون  ارتباط  معامل  اُ�صتخرج 

وم�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء املعنفات، كما هو مبني يف اجلدول )10(.
اجلدول )10( 

معامل ارتباط بري�صون بني الكتئاب والأفكار اللعقلنية

الدللة الإح�صائيةمعامل الرتباطاملتغري
)α =0.05 (

0.230.03االكتئاب االأفكار الالعقالنية



الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
لدى النـ�صاء املعنفات يف منطقة املثلث

د. عمر م�صطفى ال�صوا�رشة
اأ. �صبني ع�صام حممود

388

عند  اإح�سائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود   )10( اجل��دول  من  يتبني 
م�ستوى الداللة)α =0.05( بني االكتئاب واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات، حيث 
االإح�سائية )0.03( وهي قيمة دالة  الداللة  بلغت قيمة معامل االرتباط )0.23(، وقيمة 

اإح�سائيًا.

مناقشة النتائج:
يف  املعنفات  الن�ساء  لدى  ككل  الالعقالنية  االأفكار  م�ستوى  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
االرتباطيه  العالقة  �سوء  يف  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن  متو�سطاً.  كان  املثلث  منطقة 
اأ�سارت  التي  النتيجة  االأفكار يف �سوء  الالعقالنية، وم�سببات هذه  االأفكار  التبادلية بني 
اإىل وجود م�ستوى متو�سط من االأفكار الالعقالنية، ُيعد موؤ�رشاً على مدى وعي املراأة وعدم 
و�سولها اإىل م�ستوى من االأفكار الالعقالنية التي قد توؤدي اإىل االنتحار، اأو اإنهاء احلياة. 
وارتبطت االأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات مب�ستوى مرتفع حول احلزن على الظلم 
وهذا  امل�ساعر،  جرح  اإىل  باالإ�سافة  االأوىل،  باملرتبة  ذلك  جاء  حيث  العامل،  ي�سود  الذي 
يرتبط بطبيعة االإناث، وح�سا�سية م�ساعرهن، كونهن بحاجة اإىل االأمن والعطف واحلنان. 
 (Du Rocher & ودرا�سة دورو�سري وكامينغيز ،(Serni, 2009) واتفقت مع درا�سة �سريين
(Cummings 2011 التي اأ�سارت اإىل وجود م�ستوى متو�سط من االأفكار الالعقالنية لدى 
واإلنجتون  واأندرو  نيل�سون  درا�سة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واختلفت  املعنفات.  الن�ساء 
(Neilson, Endro) التي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود م�ستوى مرتفع من االأفكار الالعقالنية 

لدى الن�ساء املعنفات.
االأفكار  م�ستوى  يف  اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 
الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات تعزى الختالف متغريات املهنة، ونوع العنف، وامل�ستوى 
التي قد تكون  االأفكار الالعقالنية  النتيجة يف �سوء طبيعة  التعليمي. وميكن تف�سري هذه 
ترتبط  ال  وقد  العمل،  اإط��ار  خارج  وموؤثرات  �سغوط  عن  وناجتة  ذات��ه،  الفرد  من  نابعة 
اأو �سبطها، وال يكون هناك  ال�سيطرة عليها،  الفرد  ي�ستطيع  التعليمي، حيث ال  بامل�ستوى 
جمال لربطها باملهنة، اأو امل�ستوى التعليمي اأو �سكل العنف و�سدته ونوعه، فقد ت�سدر هذه 
االأفكار يف حلظة، اأو برهة من الزمن، وقد تدوم هذه االأفكار، وقد تتال�سى. وقد اتفقت مع 
ما اأو�سحه اإلي�س يف اأن املعتقدات الالعقالنية تختلف باختالف م�ستويات ال�سغط النف�سي. 
واختلفت مع درا�سة �سريين (Serni, 2009) التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن االأُ�رش التي لديها 
عنف وعدم التما�سك، هي اأ�رش معتلة ي�سودها ال�سعور بعدم االأمن النف�سي، والياأ�س، وارتفاع 

االأفكار الالعقالنية االنتحارية لدى اأفرادها.
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 كما اأظهرت النتائج اأن م�ستوى االكتئاب ككل لدى الن�ساء املعنفات يف منطقة املثلث 
كان متو�سطاً. وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء ما يوؤدي اإليه العنف نحو املراأة، االأمر 
الذي ي�سعرها بنوع من ال�سخط على من حولها، اأو على الزوج نظراً لعدم تقديرها واحرتامها، 
وبالتايل فاإن املراأة املعنفة �ستلجاأ اإىل البكاء، وهو من اأب�سط جوانب التعبري عن عدم الر�سا، 
وقد يتطور هذا التعبري لي�سل اإىل اجلوانب النف�سية االنفعالية مثل االكتئاب. واختلفت نتائج 
 (Neilson, Endro & Ellington, 2009) الدرا�سة مع درا�سة نيل�سون واأندرو واإلنجتون
التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن امل�سكالت الزوجية والعنف �سد املراأة يوؤدي اإىل م�ستوى مرتفع 
من االكتئاب لدى الن�ساء مقارنة بالن�ساء اللواتي مل يتعر�سن للعنف وامل�سكالت الزوجية.

كذلك اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى االكتئاب 
لدى الن�ساء املعنفات تعزى الختالف متغريات املهنة، ونوع العنف، وامل�ستوى التعليمي. 
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء طبيعة النف�س االإن�سانية التي تتاأثر باأ�سكال العنف على 
اختالفها، فاإن دور متغريات املهنة للمراأة املعنفة، ونوع العنف، وم�ستوى املراأة التعليمي، 
الدرا�سة  نتيجة  واختلفت  املعنفة.  املراأة  لدى  االكتئاب  م�ستوى  يف  تاأثري  له  يكون  ال  قد 
احلالية مع درا�سة والدروب وري�سك (Waldrop & Resick, 2004) التي اأ�سارت اإىل وجود 

اختالف يف م�ستوى االكتئاب تبعاً الختالف نوع العنف و�سدته و�سكله.
بني  اإح�سائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل  اأي�سا  النتائج  واأ�سارت 
االكتئاب واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات. وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء 
العالقة القائمة واملفرت�سة بني م�سببات االكتئاب و�سدته، واأ�سكاله، وبني طبيعة االأفكار 
الالعقالنية واأ�سكالها، وبالنظر اإىل املوؤثرات التي قد يحدثها االكتئاب، فاإنها تتعدد، وتوؤثر 
ب�سورة مبا�رشة، اأو غري مبا�رشة على م�ستوى تفكري الفرد. كما ميكن عزو هذه النتيجة اإىل 
طبيعة ال�سيطرة التي يفر�سها االكتئاب على اأفكار الفرد، وبالنظر اإىل ذلك فاإن االكتئاب 
 (Ellis, ي�سيطر على نظام املعتقدات عند الفرد. ويتفق هذا التف�سري مع ما اأ�سار اإليه األي�س
ارتباطية بني املعتقدات الالعقالنية واال�ستجابات االنفعالية لدى  (1995 بوجود عالقة 

االأف��راد.  لدى  االكتئاب  م�ستوى  زيادة  يف  موؤثراً  دوراً  توؤدي  املعتقدات  هذه  واأن  الفرد، 
 (Neilson, Endro & واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة نيل�سون واأندرو واإلنجتون
 (Ellington, 2009 يف وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة اإح�سائية بني االكتئاب 

واالأفكار الالعقالنية لدى الن�ساء املعنفات.
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التوصيات:
يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج يو�صي مبا ياأتي:

العمل على توفري برامج اإر�سادية يف مراكز حماية االأ�رشة ترتبط بتوعية الن�ساء . 1
املعنفات اللواتي يرتددن على هذه املراكز وتوجيههن واإر�سادهن، حول التعامل 
مع ال�سغوط وامل�سكالت التي قد توؤدي اإىل االكتئاب، اأو اإىل االأفكار الالعقالنية. 

من . 2 احلد  على  للعمل  االأ���رش  ملختلف  توعية  وحمالت  اإر�سادية،  ن�رشات  توفري 
م�سكالت العنف جتاه الن�ساء ب�سكل عام، واملتزوجات ب�سكل خا�س. 

وارتباطها . 3 واالكتئاب  الالعقالنية  االأفكار  حول  الدرا�سات  من  املزيد  اإج��راء   
مبتغريات اأخرى، كال�سمات ال�سخ�سية، اأو االأمناط ال�سخ�سية. 

حماية . 4 اأو  االإي��واء،  مراكز  على  يرتددن  اللواتي  للن�ساء  وامل�ساندة  الدعم  توفري 
االأ�رشة، �سواءً كان دعماً نف�سياً، اأم اجتماعياً. 

العنف . 5 الناجتة عن  ال�سلبية  االآثار  االإعالم على اختالفها لبيان  خماطبة و�سائل 
مبختلف اأ�سكاله، والعمل على معاجلة هذه الظاهرة.
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