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 اإلهداء 
 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 ي الحياة واألمل، والنشأة على شغفإلى من وهبون

حسان؛ ووفاًء لهما:  ؛اإلطالع والمعرفة، ومن علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر؛ وبر؛ وا 
 والدي العزيز، ووالدتي العزيزة.

 ي: زوجي.نرة عيإلى من هو مالذي وملجأي وسبب نجاحي وق  

المتين ومن كانوا عونًا لي في رحلة إلى العقد  ... إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي
 بحثي:

 إخوتي وأخواتي.

 وأخيرًا إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة،

 جزي الجميع خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.أن ي   عز وجل سائلة المولى

 ثم إلى كل طالب علم سعى بعلمة، ليفيد اإلسالم والمسلمين

 الله من علم ومعرفة. هما أعطابكل  
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 الشكر والتقدير

 

الحمد لله على ما أنعم به علي من فضلة الخير الكثير، وأعانني على إنجاز هذا العمل الذي 

 الله سبحان تعالى. هلوج هأحتسب

-شاهين أحمد محمدشكر الله تعالى، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتور  وبعد

توجيهات ومعلومات جهد و على كل ما بذلة من  -المشرف على الرسالة، ورئيس لجنة المناقشة

 بالصورة المطلوبة. ها، وصواًل إلى إخراجهامن جميع جوانب دراسةال هقيمة أثرت هذ

دعم واإلسناد طوال مسيرتي التعليمية، والشكر موصول إلى عضوي لجنة إلى كل من قدم لي ال

، فقد كان لي شرف تلقي وائل أبو الحسن، والدكتور معزوز عالونةالمناقشة: األستاذ الدكتور 

 مالحظاتهما القيمة التي أخرجت هذه الرسالة في أفضل صورها،

دس المفتوحة التي أتاحت لي المجال كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الصرح الشامخ، جامعه الق

 مواصلة الدراسة في برنامج الدراسات العليا.ل
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 ملخص
اإلساءة للزوجة وعالقتها بأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى إلى التعرف هدفت الدراسة 

 اإلساءة للزوجة، وتقصي الفروق في متوسطات عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

المستوى االقتصادي لألسرة، الفرق في العمر بين : رتبعًا لمتغي وأعراض االضطرابات النفسجسمية

طبق إذ  ؛رتباطي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االالزوجين، عدد األبناء، طبيعة العمل

النساء ( من 388ضمت )عينة على  ،أعراض االضطرابات النفسجسميةو  ،اإلساءة للزوجةمقياسي: 

، اخترن بطريقة العينة المتيسرة لصعوبة م2820/2821 العامفي  لمتزوجات في محافظة الخليلا

قات في التواصل مع أفراد مجتمع الدراسة بسبب الظروف التي حصر مجتمع الدراسة، والمعو  

 المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياسأظهرت النتائج أن فرضتها جائحة كورونا. 

 اإلساءة"بع د ، وجاء منخفض مستوى وب ،(45.4%وبنسبة مئوية ) ،(2.27ككل بلغ ) ة للزوجةاإلساء

" في المرتبة األخيرة، الجسدية اإلساءة"بع د ، بينما جاء متوسط مستوى " في المرتبة األولى بالنفسية

ل كك النفسجسمية االضطراباتالمتوسط الحسابي على مقياس وبينت النتائج أن  .بمستوى منخفض

وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة  .منخفض مستوى وب ،(%63.2وبنسبة مئوية ) ،(2.16بلغ )

 لمتغير تعزى  للزوجة اإلساءة لمقياس الفرعية واألبعاد الكلية الدرجةإحصائيًا في متوسطات 

 ب عدوجود فروق دالة في المستوى االقتصادي األدنى، و  ، لصالحلألسرة االقتصادي المستوى 

 اإلساءة بع دوجود فروق في و  الفرق العمري األعلى مقارنة باألدنى، لصالحالجسدية  اءةاإلس



  

 ن

 متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا فيوبينت النتائج  .نيعمل الالزوجات اللواتي لصالح النفسية 

المستوى االقتصادي األعلى واألدنى مقارنة بالمستوى  لصالح النفسجسمية االضطراباتأعراض 

 عدد، الزوجين بين العمر في الفرق  ات:لمتغير  تعزى وجود فروق قتصادي المتوسط، وعدم اال

اإلساءة بين  اً إحصائيارتباط موجبة ودالة وجود عالقة إلى لنتائج وأشارت ا .العمل طبيعة، و األبناء

إذ بلغت قيمة  ؛االضطرابات النفسجسمية لدى المتزوجات في محافظة الخليلأعراض و  للزوجة

أعراض ب التنبؤ في للزوجة اإلساءةألبعاد وجود أثر دال إحصائيًا ، و (.302ل ارتباط بيرسون )معام

( من نسبة التباين في مستوى %47.2معًا ) ت هذه األبعادوضح حيث ؛النفسجسمية االضطرابات

  .النفسجسمية االضطراباتأعراض 

  سمية، النساء المتزوجات.اإلساءة للزوجة، أعراض االضطرابات النفسج الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 س

Wife Abuse and its Relation with Psychosomatic Disorders Symptoms among a 

Sample of Married Women in Hebron Governorate 

Preparation: Samraa Nitham Qaaqoor 

Supervision: Prof. Mohammed Ahmed Shaheen 

2021 

Abstract 

The study aims to recognize the level of wife abuse and its relation with 

psychosomatic disorders symptoms among a sample of married women in Hebron 

Governorate, and the differences in their averages due to: family economic level, 

difference in age between spouses, number of children, nature of work, using the 

descriptive correlational approach. The study applies the tools: wife abuse, 

psychosomatic disorders symptoms, on an available sample including 300 married 

women in Hebron Governorate, due to the difficulty of enumerating the study 

population, and the obstacles in communicating with members of the study community 

due to the circumstances imposed by the covid-19 pandemic. The results reveal that the 

average of wife abuse reaches 2.27, with a percentage 45.4%, and at a low level, where 

"psychological abuse" came first with a moderate level, and "physical abuse" came last. 

The results shows that the average of psychosomatic disorders symptoms is 2.16, with a 

percentage 43.2%, and at a low level. The results indicate the existence of statistically 

significant differences in the mean of the total score and the sub-dimensions of the scale 

of wife abuse due to the family economic level, in favor of the lower level, and a 

significant differences in the physical dimension in favor of the higher age difference 

compared to the lowest, and the existence of differences in the psychological dimension 

in favor of wife who do not work. The results show that there are statistically significant 

differences in the mean of psychosomatic disorders symptoms in favor of the higher 

and lower economic level compared to the moderate one, while there are no differences 

attributable to variables: difference in age between spouses, number of children, and the 

nature of work. The results also show a statistically significant correlation between wife 

abuse and psychosomatic disorders symptoms, with a value of the Pearson correlation 

coefficient .682, and the existence of a statistically significant effect of the dimensions 

of wife abuse in predicting psychosomatic disorders, as these dimensions together 

predicted 47.2% of the variance in the level of psychosomatic disorders symptoms.  

Key words: Wife abuse, psychosomatic disorders Symptoms, married women.  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 

 المقدمة  1.1

وله جذوره التاريخية، إال أنه لم يكن واضحًا وبارزًا داخل جد العنف مع وجود اإلنسان و  

المجتمعات على عكس ما نالحظه في وقتنا الحالي؛ حيث نجد أن حوادث العنف واإلساءة قد 

كثرت وازداد انتشار السلوك العنيف في الكثير من المجتمعات، فظاهرة العنف تعاني منها 

امية أم متقدمة، بما في ذلك المجتمعات الغربية التي المجتمعات جميعها شرقية كانت أم غربية، ن

تمتاز بالهدوء واالستقرار وانتشار قيم الديمقراطية. ولعل الفئات األضعف هي الضحية األولى 

لإلساءة، بدءًا باألطفال، وكبار السن، وذوي اإلعاقة، وانتهاًء بالنساء، وبخاصة المتزوجات منهن، 

، وانعكاساتها على ما هؤالء وظروفهم النفسية واالجتماعية مما يستدعي الوقوف على معاناة

 .   لديهن (Psychosomatic Disorders)االضرابات النفسجسمية 

 .مكان كل وفي وقت كل في ،المجتمع رئيس في كبيرة ودور أهمية لها المرأة، أن في شك وال

 المستقبل، وهي جيالأ تربية عن التطوير، وهي المسؤولة عملية في تشارك الرجل، مثل فهي

كل هذا، إال أنها  من الرغم وعلى. والزوجة والبنت واألخت األم المنزل، وهي التي تدير الزوجة

 أشكاالً  العنف هذا ويأخذ(. إلخ ،األخ، ... األب، الزوج،) الرجل من العنف أنواع لجميع تتعرض

 هو تقريبًا، المجتمعات جميع يف المرأة، ضد والجنسية. العنف والنفسية، الجسدية، منها: مختلفة،

والجغرافية )سلطان وآخرون،  الثقافية الحدود تتجاوز دنيوية مشكلة للغاية؛ إنها معقدة قضية

2816).   
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عًد اإلساءة ضد الزوجة هو إحدى أهم القضايا التي تبرز على الصعيدين العالمي تو 

عقدة التي يعاني منها العالم؛ إذ والمحلي؛ وهي ظاهره مرشحة للتفاقم في ظل الظروف الصعبة والم

تزداد حدة الفقر والتخلف واإلرهاب والهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية واالجتماعية، 

والعنف هو تعبير عن عدم التوازن بين الجنسين، وهو اختالل في ميزان القوى بين الرجل والمرأة؛ 

ذي يمارسه الرجل ضد المرأة، والهدف من ذلك قهر أي إنه تعبير عن التسلط واالضطهاد والقهر ال

ذاللها. وأنهتاك لحقوق المرأة كإنسان، كالحرمان من التعليم والعمل، أو اإلكراه  إرادتها وتطويعها وا 

 (. 2818على العمل أو أي عنف يطالها وبأية وسيله كانت )الرقب، 

وات األخيرة، األمر الذي قد يرتبط لقد تزايد االهتمام عالميًا بظاهرة اإلساءة للزوجة في السن

ثار آبمظاهر تحرر المرأة والتغير الملحوظ في قيم المجتمع وثقافته وعاداته، ولما لهذه الظاهرة من 

سلبيه تنعكس على الزوجة واألبناء واألسرة، وبالتالي على المجتمع بشكل عام. وتتعرض الحياة 

ي قد تؤدي الى فصم عرى الحياة الزوجية، الزوجية في أغلب األحيان للمصاعب والمتاعب الت

والتسبب في إيجاد أجيال من األطفال المصابين بالعقد النفسية والتوترات العصبية التي نتجت 

بالضرورة عن انفصام العالقات الزوجية لكثرة التشاحن والتخاصم بين الزوجين داخل األسرة 

(Cooke, 2001.) 

من ضحايا ( %98)أن مجتمعات والبيئات، فقد تبين وتنتشر اإلساءة ضد الزوجات في كل ال

للعنف من قبل أزواجهن. أما منهن يقعن ضحايا ( %61)هن من النساء، وأن في فرنسا  اإلساءة

من قبل أزواجهن. وقد تراوحت نسب  ساءةمن المتزوجات قد تعرضن لإل (%26في كندا، فإن )

(، %29-28) بريطانيا وسويسرا ما بينمثل بعض الدول األوروبية األخرى اإلساءة ضد المرأة في 

( في كوريا، وارتفعت %30(، وبلغت )%13وقد بلغت النسبة في كمبوديا كإحدى الدول اآلسيوية )

( في %66( في نيجيريا، وبلغت )%31(. أما في الدول اإلفريقية، فبلغت )%08في الهند إلى )
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في مصر إلى اإلساءة الجسدية  ( من الزوجات%39(، كما تعرضت )%36إثيوبيا، وفي مصر )

مرأة في المدينة لبسبب رفضهن للمعاشرة، وكانت المرأة الريفية أكثر تعرضًا لإلساءة مقارنة با

 (.ب-2883 ،)حسن

وأشار التقرير الخاص بالمسح للعنف في فلسطين الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء في 

هرة العنف في المجتمع الفلسطيني خالل على الرغم من التراجع في ظا، أنه و م(2819) العام

ظهرت نتائج المسح أ فقدوخطير، ملحوظ خيرة، إال أنها ما زالت مرتفعة بشكل السنوات الثماني األ

أشكال العنف:  ألحد تعّرضن الزواج لهن اللواتي سبق أو حالياً  المتزوجات النساء ( من%29أن )

 أزواجهن قبل لمرة واحدة، من األقل ي( علىاالقتصاد الجنسي، االجتماعي، الجسدي، )النفسي،

 ( منهن%10وأن )( في قطاع غزة، %30( في الضفة الغربية، و )%36بواقع )فلسطين،  في

 ،النفسي للعنف ( تعّرضن%67الجنسي، و ) للعنف ( تعّرضن%9الجسدي، و ) للعنف تعّرضن

بة الكلية لتعرض النساء في فلسطين، فيما بلغت النس أزواجهن قبل من واحدة لمرة على األقل

الذي نفذه في المسح السابق  (%37)الزواج للعنف من قبل الزوج  نو اللواتي سبق لهأالمتزوجات 

 .(2819)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  م(2811)في العام الجهاز المركزي لإلحصاء 

مستويات الدولية لقد أصبحت قضية المرأة من أهم القضايا المطروحة اليوم، على جميع ال

واإلقليمية والوطنية، وكثر الجدل حولها وازداد االهتمام بها خالل األلفية األخيرة، األمر الذي شغل 

الكثير من الدول التي تسعى للبحث عن حلول للمشكالت واألزمات التي تعانيها المرأة اليوم، وذلك 

وقها وحقوق غيرها، ألن االعتداء من خالل إعادة صياغة قوانينها لتصبح أداة فعالة لحماية حق

عليها هو مساس بحقوقها، ومن ثمة المساس باألسرة والمجتمع بأكمله. وطالما أن القانون هو نتاج 

تفاعل مختلف الظواهر االجتماعية، فإن قيام القاعدة القانونية مرهون بضرورة وجودها، لكي يتحقق 
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لطمأنينة لكل األفراد في المجتمع، من خالل الهدف منها، أال وهو حفظ الحقوق وتحقيق األمن وا

 (. 2015الحفاظ على استقرار األسرة )لعواد، 

من مصادر هذا التنوع: تحديد و ، إلى آخر ويتنوع العنف من جماعة إلى أخرى ومن مجتمع

األهداف؛ التي تحرك سلوك األفراد والجماعات نحو التوجه للعنف كأحد الوسائل لتحقيق هذه 

والمجتمع الفلسطيني يمارس العنف ضد (. 2882ًء بصورة جماعية أم فردية )البرعي، سوا ،األهداف

ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد تناوله العديد من الباحثين بالدراسة  بسيطة،الزوجة بنسبة ليست 

 (.2883 ودراسة )أبو نجيلة، ،(2887 دراسة )حمدونة، ا:ومنه ،والتحليل ثوالبح

لتأكيد على عالقة العنف بالصحة النفسية بشكل خاص؛ حيث أظهرت ومن الجدير بالذكر ا

عدد من الدراسات والبحوث تأثير الصحة النفسية بأشكال العنف؛ الذي غالبًا ما يحدث خلاًل في 

نسق القيم، واهتزازًا في نمط الشخصية خاصة عند الزوجات واألطفال، مما يؤدي في النهاية وعلى 

كال مشوهه من العالقات والسلوك، وأنماطًا من الشخصية المتصدعة المدى البعيد الى خلق أش

 (.2888نفسيًا وعصبيًا )عبد الوهاب، 

تتجلى و  ،(somaأو الجسم )، (psyche) نفسبفصل المرض إلى إما ال لقد قام الطب تاريخياً 

سية . تتحدى األمراض النفآليات العالجهذه الثنائية في كيفية فصل األمراض بين التخصصات و 

 المفهوم ليسهذا إن ، لكن ي عتقد أن لها أصل نفسي. الجسدية هذا النموذج ألنها تظهر جسدياً 

 ،"الجسدنة" :مثلمن خالل مصطلحات ومفاهيم، ، في أزمنة سابقة ، فقد تكرر الحديث عنهجديداً 

 حويل"بأنها "هستيريا الت هذه الظاهرة، Frued" فرويد. ووصف ""و "األعراض غير المبررة طبياً 

conversion hysteria.  ،عن كون  دفي اآلونة األخيرة كان هناك تحول بعيفإنه ومع ذلك

األعراض نفسية في األصل وغير مفسرة طبيًا، مع التركيز بشكل أكبر على الضيق واالضطراب 

في اإلصدار الخامس والحالي من الدليل التشخيصي واإلحصائي و في الحياة الناجم عن الحالة. 
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تسجيل هذه االضطرابات تحت المظلة التشخيصية  جرى (، DSM-5رابات العقلية )لالضط

 somatic symptom and other related "لألعراض الجسدية واالضطرابات األخرى ذات الصلة"

disorders، واضطراب التحويل ،واضطراب القلق المرضي ،اضطراب األعراض الجسدية :وتشمل ،

 .((Sadock, Sadock, Ruiz, and Sadock, 2015 واالضطراب المفتعل

 ، وأمراض جلدية،والتعب ،األلم :بأعراض جسدية )مثل مييتميز االضطراب النفسجسو 

التي تسبب الضيق أو تؤدي إلى اضطراب كبير في األداء اليومي،  ،الجهاز الهضمي( تومشكال

لية لألعراض قد تختلف على الرغم من أن الطبيعة الفع(. و وهي مستمرة )لمدة تزيد عن ستة أشهر

رتبط باألفكار أو المشاعر أو السلوكات المفرطة المتعلقة باألعراض أو ، إال أنها تزمنمع ال

والمستويات  األعراض،األفكار غير المتناسبة والمستمرة حول خطورة  :مثل الصحية،المخاوف 

ذا كان و  ،سة لهذه األعراضو/أو الوقت المفرط والطاقة المكر  باألعراض،العالية من القلق المرتبط  ا 

الذين يعانون من يتواجد األفراد و . يمكن تحديد ذلك أيضاً إنه العرض الجسدي السائد هو األلم، ف

 جري وي ،النفسي( واإلرشاد عادًة في األوساط الطبية )على عكس الطباضطرابات نفسجسمية 

هذه كون تقد و  ،الذكورمقارنة بعند اإلناث  االضطراب على أنه أكثر انتشاراً  عنف يالتعر 

              أمراض النساء مجالأهمية خاصة لألطباء العاملين في  تذا اتاالضطراب

(Kurlansik & Maffei, 2016.) 

 على كبير تأثير ولها العالم أنحاء جميع في النساء من (٪76-16على ) اإلساءة تؤثرو 

النفسية  الصحة بسوء البحوث بطهاالوقت الذي تر  وفي. وعلى حقوقهن صحتهن، والرفاه لديهن،

 وكيفية لهذه اإلساءة، النساء تجربة كيفية الدراسات التي تتقصى عن في نقصاً  هناك فإن للنساء،

اإلساءة  من للحد محددة تدخالت تطوير لديهن، وأهمية ذلك في النفسية باالضطرابات ارتباطها

 .(Chen et al., 2017النساء ) عند النفسية واالضطرابات
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إن علماء النفس واالجتماع يحذرون من استمرار ظاهرة اإلساءة الموجهة للزوجة في إطار 

العالقة الزوجية، الذي قد يولد أعراضًا جسدية ونفسية طويلة المدى مثل الحزن الشديد أو اللجوء 

في بعض األحيان إلى االنتحار، وقد يؤدي أيضًا إلى التفكك األسري وضعف العالقات 

ة، واالنحالل األخالقي، وانتشار االضطرابات النفسية داخل الفئة المعنفة، وبخاصة االجتماعي

االضطرابات النفسجسمية، التي أصبحت منتشرة بين فئات المجتمع وبخاصة من يتعرضون 

لإلساءة. ونظرًا ألهمية الموضوع، جاءت هذه الدراسة لتوضيح اإلساءة الموجهة للزوجة وعالقتها 

 ات النفسجسمية لديها. بأعراض االضطراب

 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة2.1 

( إلى انتشار اإلساءة للمرأة ب-2883 ،لقد أشارت اإلحصاءات السابقة التي وردت لدى )حسن

بشكل عام وللزوجات بشكل خاص في البيئات والمجتمعات كافة، وبنسب مرتفعة رغم تفاوتها. وقد 

( 2813دراسة )شاهين،  :ة في البيئات العربية، ومنهاتناولت بعض الدراسات مشكلة اإلساءة للزوج

( في البيئة السعودية، 2887(، و )الحربي، 2818في البيئة الفلسطينية، ودراستي )الصبان، 

وأظهرت نتائجها جميعًا وجود مستويات مرتفعة في اإلساءة الموجهة للزوجة، وهذا يؤشر بشكل 

الذي يمارس ضد الزوجات، ويكون بالتالي  يك السلبواضح نحو أهمية الوقوف على واقع هذا السلو 

من الضروري محاولة تقصي ارتباطات اإلساءة باآلثار السلبية لها من خالل عالقتها ببعض 

المتغيرات النفسية، وبخاصة االضطرابات النفسجسمية، التي تعد من االضطرابات واسعة االنتشار 

 أها.   في عصرنا الحالي، وأهمية تحديد أسبابها ومنش

انتشار اإلساءة للزوجة في المجتمع الفلسطيني ترتبط بعوامل اجتماعية، واقتصادية،  ةإن ظاهر 

وسياسية، ونفسية مختلفة، مما كان له بالغ األثر على الصحة النفسية والجسدية لدى النساء 
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لها الزوجة، لقاء الضوء على واقع اإلساءة التي تتعرض فات؛ حيث تعد هذه الدراسة محاولة إلنالمع

ومستوى انتشاره في محافظه الخليل، وأثر هذه اإلساءة على الصحة النفسية والصحة الجسدية 

للزوجات المعرضات لإلساءة. وتأمل الباحثة أن تقدم نتائج هذه الدراسة بعض الفهم والتفسير 

يل، فهي لزوجات في محافظة الخللالنفسية والجسدية  تألسباب اإلساءة، وعالقتها باالضطرابا

دراسة مقدمة ضمن عديد من الدراسات التي تهتم بواقع المرأة وصحتها النفسية بشكل عام والزوجة 

المعرضة لإلساءة بشكل خاص، إال أنها تتناول جانب االضطرابات النفسية والجسدية للزوجات 

ي اإلجابة تركزت مشكلة الدراسة فعلى ما سبق، فقد  المعرضات لإلساءة من قبل أزواجهن. وبناءً 

 عن السؤال الرئيس اآلتي:

هل توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة للزوجة وأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من 

 النساء المتزوجات في محافظة الخليل؟

 وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة اآلتية: 

 في محافظة الخليل؟ ما مستوى اإلساءة للزوجة لدى عينة من النساء المتزوجات السؤال األول:

ما مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في  السؤال الثاني:

 محافظة الخليل؟

اإلساءة الموجهة ضد الزوجات في محافظة  بين متوسطات: هل توجد فروق جوهرية السؤال الثالث

ي العمر بين الزوجين، عدد األبناء، الخليل تعزى لمتغير: )المستوى االقتصادي لألسرة، الفرق ف

 طبيعة العمل(؟

لدى عينة أعراض االضطرابات النفسجسمية  بين متوسطاتهل توجد فروق جوهرية  السؤال الرابع:

في محافظة الخليل تعزى لمتغير: )المستوى االقتصادي لألسرة، الفرق في  من النساء المتزوجات

 العمل(؟العمر بين الزوجين، عدد األبناء، طبيعة 
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هل توجد عالقة ارتباط بين اإلساءة للزوجة وأعراض االضطرابات النفسجسمية  السؤال الخامس:

 في محافظة الخليل؟لدى عينة من النساء المتزوجات 

لدى عينة من هل يمكن التنبؤ في مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية  السؤال السادس:

 الل اإلساءة الموجهة ضدهن؟في محافظة الخليل من خ النساء المتزوجات

 

 فرضيات الدراسة3.1 

الفرضيات الصفرية  لإلجابة عن األسئلة )الثالث، الرابع، والخامس، والسادس(، فقد صيغت

 :ةاآلتي

 متوسطات بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ول الفرضية األ 

المستوى تعزى لمتغير  في محافظة الخليلالمتزوجات لدى عينة من النساء اإلساءة للزوجة 

 .االقتصادي لألسرة

 متوسطات بين( α>.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )نيةالفرضية الثا

الفرق في العمر بين لمتغير  في محافظة الخليللدى عينة من النساء المتزوجات اإلساءة للزوجة 

 .الزوجين

 متوسطات بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ثالثةال الفرضية

 .عدد األبناءتعزى لمتغير  في محافظة الخليللدى عينة من النساء المتزوجات اإلساءة للزوجة 

 متوسطات بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )رابعةالفرضية ال

 .طبيعة العملتعزى لمتغير  في محافظة الخليللدى عينة من النساء المتزوجات إلساءة للزوجة ا
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 بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )خامسةالفرضية ال

 في محافظة الخليللدى عينة من النساء المتزوجات أعراض االضطرابات النفسجسمية  متوسطات

 .المستوى االقتصادي لألسرةير تعزى لمتغ

 بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )سادسةالفرضية ال

 في محافظة الخليللدى عينة من النساء المتزوجات أعراض االضطرابات النفسجسمية  متوسطات

 .الفرق في العمر بين الزوجينلمتغير 

 متوسطات بين( α>.05ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): ال توجد فروق سابعةالفرضية ال

عدد لمتغير  أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .األبناء

 متوسطات بين( α>05.: ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ثامنةالفرضية ال

تعزى  النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل أعراض االضطرابات

 .طبيعة العمللمتغير 

( بين α>05.ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ارتباط : توجد عالقة تاسعةالفرضية ال

أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة و  اإلساءة للزوجة

 .لالخلي

لدى عينة من النساء يمكن التنبؤ في مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية : الفرضية العاشرة

 .في محافظة الخليل من خالل اإلساءة الموجهة ضدهن المتزوجات
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 أهداف الدراسة  3.1

 الّدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: تسع

النساء المتزوجات في محافظة  اإلساءة للزوجة ومجاالتها لدى عينة من ستوى مالكشف عن  .1

 .الخليل

أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في مستوى الكشف عن  .2

 .محافظة الخليل

اإلساءة الموجهة ضد الزوجات في محافظة الخليل  تحديد طبيعة الفروق في متوسطات .3

بين الزوجين، عدد األبناء،  باختالف متغير: )المستوى االقتصادي لألسرة، الفرق في العمر

 .طبيعة العمل(

أعراض االضطرابات النفسجسمية ضد الزوجات في  تحديد طبيعة الفروق في متوسطات .6

محافظة الخليل باختالف متغير: )المستوى االقتصادي لألسرة، الفرق في العمر بين الزوجين، 

 .عدد األبناء، طبيعة العمل(

لدى عينة من النساء وأعراض االضطرابات النفسجسمية اإلساءة للزوجة بين تقصي العالقة  .6

 .في محافظة الخليلالمتزوجات 

لدى عينة من النساء مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية إمكانية التنبؤ في  فحص .3

 .في محافظة الخليل من خالل اإلساءة الموجهة ضدهنالمتزوجات 

 

 أهمية الدراسة  4.1

ي أحد جوانبها إلى أهمية الموضوع الذي تتصدى لدراسته؛ وهو ة فيترجع أهمية الدراسة الحال

اإلساءة للزوجة وعالقتها بأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجات في محافظة 
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تأتي في ظل واقع قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع؛ حيث كثرة المشكالت  ، وهيالخليل

 ، فازدادت نسبة النساء المعرضات لإلساءة.بين األزواج في ظروف جائحة كورونا

 األهمية النظرية: 

اإلساءة للزوجة وعالقتها بدراسة  في اهتمامها الناحية النظريةتكمن أهمية الدراسة من 

 تمثل هذه، وتبأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجات في محافظة الخليل

اإلساءة للزوجة، ومنها: دراسة )شاهين، قة تناولت أن العديد من الدراسات الساب فياألهمية 

عن  في البحثلم تختص  لكنها، (2887(، ودراسة )الحربي، 2818(، ودراسة )الصبان، 2813

بالتالي قد تضيف هذه و  ،هذه اإلساءة بالعوامل النفسية، وبخاصة االضطرابات النفسجسمية ةعالق

، كما أن الدراسة الحالية توفر بية في هذا المجالالدراسة ونتائجها لألدب النظري والمكتبة العر 

، اإلساءة للزوجة وأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجاتأداتان لقياس كل من 

 لبيئة الفلسطينية.توافقة مع اوم

 األهمية التطبيقية: 

للزوجة الذي  اإلساءةواقع تسلط الضوء على  الحالية الدراسة فإنالناحية التطبيقية، أما من 

إضافة إلى ، يمارسه الزوج نحو الزوجة من أجل التعامل معها بأسلوب علمي ومنهجية سليمة

وربطها  ،بعض المتغيرات الديمغرافية باختالفاإلساءة للزوجة متوسطات الكشف عن الفروق في 

ة قد تساهم ن النتائج التي ستخرج بها الدراسوبالتالي فإ االضطرابات النفسجسمية لديهن، أعراضب

اإلساءة للزوجة في محافظة الخليل، واقع بشكل كبير وفعال في تقديم معطيات وصفية حول 

، وصواًل إلى بناء برامج لفت نظر المجتمع وتوجيه أنظار المتخصصين والمرشدينتساعد في و 

ى إرشادية مالئمة للتعامل مع أي خلل في أي من المتغيرين لدى األسر الفلسطينية، وصواًل إل

كساب المرأة مظاهر الصحة النفسية المالئمة.  التعامل مع جميع أنواع ومظاهر اإلساءة للزوجة، وا 
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 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

 هذه الدراسة في إطار المحددات اآلتية: جرى تنفيذ

 . عينة من النساء المتزوجاتالحدود البشرية:  .1

 .الخليل الحدود المكانية: محافظة .2

 .م2828 العام الحدود الزمانية: .3

 محدد مفاهيمي: أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة. .6

 تينالمستخدم ينكما تتحدد نتائج الدراسة بالعينة من حيث حجمها وطريقة اختيارها، وباألدات

 االضطرابات النفسجسمية. أعراضا، وهما: مقياس اإلساءة للزوجة، ومقياس موخصائصه

 

 حية واإلجرائية لمتغيرات الدراسةاالصطالالتعريفات 7.1 

، بأنه: أي فعل عنيف تدفع إلية عصبية الجنس تعرف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة

ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواًء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية. بما في 

رمان التعسفي من الحرية، سواًء أحدث ذلك في ذلك تهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الح

، اإلساءة( Jeffrey, 2009: 338)جفري  ويعرف (.2821، الصعوب)الحياة العامة أم الخاصة 

بأنها: "عمل مباشر أو غير مباشر من أعمال العنف ضد أحد أفراد األسرة، يترتب عليها أذى بدني 

 أو جنسي أو نفسي".

و من قبل أيعني سلوك منتهج ضمن عالقة معاشرة  المعاشر العنف الممارس من قبل الشريك

شريك سابق يتسّبب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك االعتداء الجسدي 

يعني أي  العنف الجنسيويعرف  .والعالقات الجنسية القسرية واإليذاء النفسي وسلوكات السيطرة
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جنسية، أو أّية تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أّية عالقة جنسية، أو محاولة للحصول على عالقة 

قترفها يأعمال ترمي إلى االتجار بجنس الشخص أو أعمال موّجهة ضّد جنسه باستخدام اإلكراه 

شخص آخر مهما كانت العالقة القائمة بينهما وفي أّي مكان. ويشمل العنف الجنسي االغتصاب، 

زء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج الذي ي عّرف بأّنه إدخال القضيب، أو أي ج

 (.2817)منظمة الصحة العالمية،  باإلجبار أو اإلكراه

 ومن خالل التعريفات السابقة لإلساءة للمرأة يمكن صياغة التعريف اآلتي:

: هي سلوك مقصود أو غير مقصود من قبل الزوج، يؤدي إلى إلحاق األذى اإلساءة للزوجة

لجسدي والجنسي للمرأة وا همال رعايتها أو سوء استغاللها، مما قد يترك آثارًا نفسية النفسي وا

 واجتماعية على نفسية المرأة، أو قد يؤثر على شخصيتها. 

بالدرجة التي تحصل عليها الزوجة على مقياس اإلساءة للزوجة  إجرائياً  اإلساءة للزوجةوتعرف 

 المطور ألغراض الدراسة.

اضطرابات جسدية عضوية ذات أصل ومنشأ نفسي )أي تحدث ": هي سجسميةاالضطرابات النف

هذه االضطرابات بسبب جذور نفسية تنتج عن مشكالت انفعالية(. وهذه االضطرابات تصيب 

األعضاء التي تقع تحت تحكم وسيطرة الجهاز العصبي الذاتي، ومنها: الذبحة الصدرية، وعصاب 

ضغط الدم، اإلغماء، التهاب القولون، فقدان الشهية القلب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض 

 . ((Sadock et al., 2015: 11 العصبي، السكري، البدانة، وغيرها"

بالدرجة التي تحصل عليها الزوجة على مقياس  إجرائياً  أعراض االضطرابات النفسجسميةوتعرف 

 االضطرابات النفسجسمية المطور ألغراض الدراسة.

 



 

15 
 

 الفصل الثاني

 ار النظري والدراسات السابقةاإلط

 

 اإلطار النظري 1.2 

 الدراسات السابقة   2.2 
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

يتضمن هذا الفصل الحديث بالتفصيل عن متغيري الدراسة الرئيسين، وهما: اإلساءة للزوجة، 

دب النظري والدراسات السابقة، التي تتحدث عن واالضطرابات النفسجسمية، وذلك بالرجوع إلى األ

هذين المتغيرين. كما يعرض الفصل عددًا من الدراسات السابقة التي تناولت هذين المتغيرين سواًء 

 العربية أم األجنبية.

 

 اإلطار النظري  2.1

يعتبر العنف سلوك إنساني، فيه تعٍد على حقوق الغير، ويأخذ صورًا وأشكااًل متعددة مما 

يجعل المرأة أكثر عرضة له من غيرها، متجاوزًا بذلك كل معاني القيم الدينية واألخالقية والتربوية 

وغيرها. وفي هذا الصدد ال بد من الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية التي تعد مرجعية غالبية 

اضل بينه وبين غيره، القوانين الوضعية، فهي التي أولت االهتمام البالغ باإلنسان، دون تمييز وال تف

فقد أمرت بالحفظ على الكليات الخمس المعروفة، كالنفس، والنسل، والعقل، وغيرها، فسارت على 

نهجها كثير من النظم القانونية، منذ نشأتها إلى اليوم، وهو تجسيد في جملة القوانين واالتفاقيات 

ال بد من  ،وان. وعلى هذا األساسنسان أو الحيوالقرارات الدولية الداعية إلى نبذ العنف ضد اإل

بذل الجهود للبحث عن مختلف األليات القانونية لضمان حماية حقوق األنسان بصفة عامة، 
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وحقوق المرأة بصفة خاصة. ويبقى العنف ظاهرة اجتماعية مألوفة في الواقع، أال أنه قد أخذ منحى 

 (.1900ًا )عبد الخالق، آخر من حيث خطورته التي باتت تهدد سالمة الفرد والمجتمع مع

تعد اإلساءة ضد الزوجة أحد المشكالت التي تهتم بها المجتمعات الحديثة والمنظمات و 

الدولية والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في القرن الحادي والعشرين، ويمثل االهتمام 

سانية بشكل عام، كما به معيارًا يقاس به تحضير الشعوب والمجتمعات وأهليتها لالنتماء لإلن

أصبحت تمثل قضية من قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية ذات األبعاد التاريخية والحضارية 

والمجتمعية، فهو ليس مقتصرًا على مكان دون اآلخر، وال زمان دون اآلخر، وال مجتمع متحضر 

وهو قضية عالمية  أو متخلف، بل هو قضية ترتبط بوجود اإلنسان وبالعالقة بين الرجل والمرأة.

تعود إلى أزمان سحيقة، وتتفاوت حدتها واتساعها من مجتمع آلخر ارتباطًا بتقدم الوعي واالدراك 

ألهمية دور المرأة في بناء المجتمعات، واإلقرار بكونها شريك أساس للرجل في عملية التنمية 

 .(2816)خيري،  الشاملة في أي مجتمع

ذا ما رغب باحث في تحليل الكث ير من مشكالت )النزاع الزوجي(، سيجد أن تمرد الطرف وا 

اآلخر على شريكه في الحياة الزوجية إنما هو ذاته تمرد على الزواج نفسه، لذلك يقتضي األمر 

الوقوف على أسباب هذا التمرد للوصول إلى معرفة حول مستقبل الزواج وحياة األسرة في المجتمع. 

د من محاولة تقديم الدواء المفيد الذي يعيد نظام األسرة وما زال البحث عن أصل الداء، وال ب

المقدس إلى سيرها الطبيعي لخلق أجيال يظللها النظام العائلي المتكامل المثالي في الحياة 

االجتماعية المتقدمة. وال يغيب عن بال أي مهتم الدور النفسي الذي تقوم به األسرة في حياة الفرد، 

باستقرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وخلوها من أي أنواع لإلساءة من  وما لهذا الدور من ارتباط

 أ(.- 2003الزوج تجاه الزوجة )حسن،
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وتعبر االضطرابات النفسجسمية عن االتصال الوثيق بين الجسم والنفس؛ أي أنها تعبر عن 

لمستقل من التفاعل المستمر بين الشخصية والصراع االنفعالي من ناحية وبين الجهاز العصبي ا

ناحية أخرى، وفي االختالالت النفسية الفيزيولوجية تتأثر األعضاء التي ال تخضع للتوجيه اإلرادي 

 (.2886أو الشعوري مثل الرئتين أو القولون )آميمن، 

 

 اإلساءة للزوجة 2.2.1

 مفهوم اإلساءة ضد الزوجة 6.6.6.0

تي تتحملها، ويأتي على قمة هذه تتعرض المرأة لكثير من المشكالت والقضايا والتحديات ال

القضايا قضية اإلساءة، وهي قضية عالمية واسعة االنتشار تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية 

ير متقدم، فكلمة غوالطبقة االجتماعية والدين، وال يخلو منها مجتمع من المجتمعات متقدم أم 

اليب متعددة إللحاق األذى باألشخاص اإلساءة معناها االستخدام غير المشروع للقوة المادية بأس

واإلضرار بالممتلكات، ويتضمن ذلك معاني العقاب واالغتصاب والتدخل في حريات اآلخرين 

 (.2887)الحربي، 

والعنيف هو  ،وعرف المعجم الفلسفي العنف بأنه مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة

من الخارج فهو  همفروضا  علي فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون  بالعنف، المتصف

 بمعنى فعل عنيف. ونجد أن العنف في العلوم االجتماعية هو استخدام الضبط أو القوة استخداماً 

 .(2880)مجاهد، من شأنه التأثير على إرادة فرد ما و  ،غير مشروع أو غير مطابق للقانون 

األمم المتحدة عام ف اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي وقعته وعر  

ينجم عنه أذى أو  ،العنف ضد المرأة باعتباره أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس م(1993)
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(. وكذلك عرفته الوثيقة الصادرة عن Watts, 2002معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة )

لجنس، يؤدي إلى بأنه أي عنف مرتبط بنوع ا م1996المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 

وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد والحرمان من الحرية 

 (.Wikipedia, 2014في الحياة الخاصة ) مقسرًا أو تعسفًا سواًء حدث ذلك في مكان عام أ

رد، أو ويمكن أن يعرف العنف بأنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طرف قد يكون ف

جماعة، أو طبقة اجتماعية، أو دولة، بهدف استغالل واخضاع طرف آخر في إطار عالقة قوة 

غير متكافئة اقتصاديًا اجتماعيًا وسياسيًا، مما يتسبب في إحداث أضرار مادية، أو معنوية، أو 

 (.Wikipedia, 2014أو دولة أخرى ) ،أو طبقة اجتماعية ،نفسية لفرد أو جماعة

( في تقريره السنوي العنف ضد النساء 2819هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )ف الجويعر  

باعتباره أي فعل عنيف قائم على أساس النوع االجتماعي، ويؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى ضرر 

أو معاناة للنساء، بما في ذلك التهديد بارتكاب هذا األعمال، أو  ،أو نفسي ،أو جنسي ،بدني

الخاصة. واإلساءة  مك في الحياة العامة ألت و الحرمان التعسفي من الحرية سواءً أ ،اإلرغام عليها

وهو عادة  ،السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه اعتبارها ذلكفي علم النفس تعرف ب

سلوك بعيد عن التحضر والتمدن، وت ستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية إلكراه الخصم وقهره 

 (.2816ى، )موس

لإلساءة الموجهة من  األخرى  األشكال سياق في الجنسية للزوجة باإلساءة ويعتبر االهتمام

(. Bennice & Resick, 2003; Bennice, Resick, Mechanic, & Astin, 2003الزوج نادرًا )

 اتيو الل بالنساءمقارنة  لإلساءة الجسدية فقط تعرضن اللواتي على النساء فالدراسات المقارنة

أظهرت أن اإلساءة الجسدية تكون شديدة حينما تقترن بممارسة اإلساءة  ،لإلساءة الجنسية تعرضن

 ، فقد أعطي القليلالموجهة ضد الزوجة ،والنفسية ،والجنسية ،الجسدية باإلساءة الجنسية. ومقارنة
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. عليهن المعتدى النساء السلبية بين بالنتائج كمتنبئ ةالجنسي اإلساءة لدورنسبيًا  االهتمام من

 في بما المتصاعدة، اإلساءة ألشكال خطر عامل تكون  قد اإلساءة الجنسية أن إلى الدالئل وتشير

 من والمخاوف النفسية واألعراض النفسجسمية، الحالة من المرتفعة لمستوياتااإلناث، و  قتل ذلك

   (. Basile et al., 2004; Bennice et al., 2003القاتل ) األذى

  

 النظريات المفسرة لإلساءة ضد الزوجة 0.6.6.0

تعتبر اإلساءة مصطلح جديد لمشكلة قديمة في المجتمع اإلنساني، ولكن في السنوات األخيرة 

أدرك المجتمع جدية وخطورة اإلساءة المبنية على أساس النوع، ولفهم تفسير هذه المشكلة والعوامل 

ين تناول اإلساءة من جوانبه كافة: البيولوجية، المرتبطة بها، حاول العديد من العلماء والمنظر 

 والنفسية، واالجتماعية. وفيما يلي عرض ألهم النظريات التي تطرقت لتفسير اإلساءة:

  نظرية التحليل النفسي: -أوالً 

" من مؤسسي هذه النظرية، حيث يرى بأن العنف مالزمه للطبيعة Fruedيعتبر فرويد "

لحياة متواجدتان جنبًا إلى جنب منذ والدة اإلنسان، وينتج عن التفاعل اإلنسانية، وأن نزعة الموت وا

بين النزوتين جميع ظواهر الحياة المختلفة. فنزوة الحياة هي المسؤولة عن كل ارتباط ايجابي مع 

اآلخرين، على عكس نزوة الموت التي تهدف إلى التدمير بكل أشكاله، إما نحو الذات أو نحو 

ف أشكال العنف والتدمير. ويعتقد "فرويد" بوجود مختلف أنواع البواعث المعادية وتأخذ مختل ،الخارج

ضد المقربين والمهيأة لالندفاع إلى الخارج والكشف عن طبيعتها العدوانية، ألن الميل إلى العدوان 

 (.2813هو التنظيم القتالي الغريزي الجوهري في اإلنسان )دوالرد وآخرون، 

جي للتدمير، يمكن توجيهه إما ضد اآلخرين أو ضد الذات، وقد أقترح وهذا الميل معطى بيولو 

"المازوشية" بأنها أساس نتاج نزوة الموت، تمتزج بالنزوة الجنسية، وفي هذا االمتزاج تظهر على 



 

21 
 

شكل مازوشية إذا كانت موجهه ضد الشخص، وعلى شكل سادية إذا كانت موجهه ضد اآلخرين. 

بالنزوة الجنسية يحمي اإلنسان من التأثير الخطير الذي قد تحدثه نزوة وقد افترض أن هذا االمتزاج 

فإن اإلنسان أمام  ،الموت غير الممزوجة بالنزوة الجنسية، وبالتالي حسب وجهه نظر "فرويد"

اختيار: إما تدمير نفسه أو تدمير اآلخرين، إذا فشل في مزح التدميرية بالجنس. أما المرأة المعنفة 

لدفاع عن نفسها، فهي تتخذ وضعية اإلنسان المقهور الذي يلوم نفسه ويحط من والعاجزة عن ا

شأنها، وهي تشعر بالعجز والدونية وأنها غير جديرة بالحياة، وتظهر لدى النساء المحاصرات بهذه 

المشاعر تبعية للقوي التي هي خارج أنفسهن، وتبعية للشخص الذي يمارسن السلطة عليهن، وهن 

أكيد أنفسهن بل إلى الخضوع ألوامره، وهن في الغالب عاجزات تمامًا عن معايشة ال يملن إلى ت

 ب(.-2886شعور "أنا أريد أو أنا أكون" )بوزبون، 

" أن األسرة ليست أول خطوات الفرد نحو االرتباط السوي بغيره eduFr Annaوترى آنا فرويد "

فالشخصيات العدوانية نشأت في بيئات ال فحسب، لكنها أيضًا نموذج للعالقات االجتماعية التالية، 

لون إلى اتخاذ مواقف ي، فجميعهم يمالمحيطين بهن يوجد فيها العطف والحب وال انضباط لسلوك

لى استغالل اآلخرين. فقد حدث تمركز ذاتي نرجسي، وتعطل في نموهم االنفعالي في  عدائية وا 

حو المجتمع التي يحملونها من طفولتهم، إقامة عالقات اجتماعية سوية نتيجة لالتجاهات السلبية ن

بسبب النبذ واالنفصال والتصدع داخل أسرهم التي عاشوا في ظلها. فخبرات الطفولة تنمي لدى 

خاطئة، تصبح مع مرور الزمن جزءًا من  تالمرأة المعتدى عليها وهي طفلة معتقدات وسلوكا

دن أنهن يستحققن العقاب، ويخشين شخصيتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد، وهؤالء النساء يعتق

حتى من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقوى منهن، ويستسلمن لهذا المعاملة بداًل من مواجهتها، 

هن بعنف، فخبرات و يخترن الرجال الذين يعاملفإنهن وبسبب مشاعرهن القوية بعدم كفاءتهن 
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ادرات على تكوين عالقات الطفولة لديهن عن الرجل هي التي تشكل شخصيتهن ويصبحن غير ق

 (.2880اجتماعية سوية )عباس، 

أما خبرات الطفولة المبنية على اإلساءة لدى الرجل، سواًء أكانوا ضحايا أم مشاهدين 

لإلساءة، فهي تؤثر فيهم بشكل أقوى من النساء، وتعلمهم كيف يحصلون على ما يريدون بالقوة 

ى بعضهم شخصيات عدوانية مضطربة العقل، وتشعرهم باالرتياح حيال أنفسهم، مما يولد لد

واستحواذيه سادية مصابة بجنون العظمة؛ وهذا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج شخصيات مضطربة 

تمارس اإلساءة بدورها. ولتجنب ذلك، يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي بضرورة عالج ضحايا 

ًا تصحيحيًا طويل األمد، لكسر حلقة اإلساءة األسرية من الزوجات واألبناء وكذلك المعتدين، عالج

 (.2880اإلساءة )عباس، 

 : نظرية التعلم االجتماعي -ثانياً 

يفترض أصحاب هذه النظرية أن األشخاص يتعلمون سلوك اإلساءة بنفس الطريقة التي 

األخرى، من خالل مالحظة سلوك األخرين ومطابقته بسلوكهم. وقد  تيتعلمون بها أنماط السلوكيا

ثالثة مصادر للسلوك العنيف في المجتمع الحديث، وتتمثل في تأثير " Banduraدورا "حدد بان

األسرة، والثقافة الفرعية، واالقتداء بالنموذج. ويرى "باندورا" أن اإلساءة والعدوان نمط من السلوك 

وك يكتسبه الفرد من خالل التعلم االجتماعي، عن طريق المحاكاة والتقليد، من خالل مالحظته لسل

 اآلخرين ونتائجه، وبقدر ما يتم تعزيز هذه االستجابة فإن ظهورها يصبح أكثر احتمااًل )الريماوي 

 (.2883، وآخرون 

وتحدث عملية تعلم العنف داخل األسرة سواًء في الثقافة العامة، أم الفرعية، فبعض األسر 

ايا للعنف في مواقف تشجع أبناءها على استخدام العنف مع اآلخرين وتطالبهم بأال يكونوا ضح
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إن بعض األسر  كماأخرى، والبعض ينظر إلى العنف على أنه وسيلة للحصول على حاجاتهم، 

 (.2880تشجع أفرادها على التصرف بعنف عند الضرورة )أبو أسعد، 

ويرى "باندورا" أن طبيعة الرد على العدوان تتوقف على تعزيز اإلجراءات التي خبرها الشخص 

نمذجتها في تلك الوضعية العدوانية، وهكذا فإن من الممكن للفرد طبقًا لنظرية من قبل ومحاولة 

التعلم االجتماعي أن يصنع بسهولة طفاًل شديد العدوانية بمجرد أن يتعرف على نماذج عدوانية 

 (.2880ناجحة بنتائجها، وتكافئ الفرد المعتدي باستمرار على سلوكه العدواني )الهر، 

فيرى أن اإلساءة ضد المرأة تعود إلى ، (2813)السيد،  كما ورد لدى "Simonsأما سيمون "

المراحل الباكرة من الطفولة؛ حيث يشاهد الطفل خالل سنواته الباكرة أن العالقة الزوجية بين والديه 

تتسم بالقسوة واإلساءة والعقاب البدني واإلهانة، وبذلك يبدأ الطفل في تقبل فكرة أن العدوان والعنف 

خرين ومع الزوجة. فوجود الطفل في مناخ تتسم العالقات فيه مط مقبول للتعامل مع اآلهو ن

 بالعنف، تجعله أكثر احتمالية الن يكون عنيفًا في عالقاته فيما بعد.

وبذلك، يفترض أصحاب نظرية التعلم االجتماعي أن العنف األسري يتم تعلمه داخل األسرة 

ثيرًا من السلوكات العنيفة التي يمارسها الوالدين تبدأ والمدرسة ومن وسائل اإلعالم، وأن ك

كمحاوالت للتأديب والتهذيب، وأن سلوك العنف يتم تعلمة من خالل العالقة المتبادلة بين اآلباء 

واألبناء، وخبرات الطفولة المبكرة، وأن إساءة معاملة الطفل تؤدي به إلى السلوك العدواني الذي 

خوانه ووالديه ومدرسية، وفيما بعد تبدأ ذروته في حياته المب كرة، وتستمر في عالقته مع أصدقائه وا 

 (.2883مع زوجته وأبنائه )صالح، 

 : النظرية النفسية االجتماعية -ثالثاً 

يرى أصحاب هذه النظرية أن للضغوط االجتماعية دورًا بارزًا في ارتكاب اإلساءة، بحيث 

بناء واإلحباط والظلم الذي قد يتعرض له الزوج في يربطون بين اإلساءة األسرية ضد الزوجة واأل
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مجال عمله، مما يؤدي به إلى عدم القدرة على التحكم في سلوكاته، وبالتالي يمارس اإلساءة ضد 

زوجته أو أبنائه في المنزل. ويؤكد أصحاب النظرية النفسية االجتماعية على دور البطالة والفقر 

كيل الضغوط على الشخص، مما يزيد بدورة من احتمالية وانعدام فرص الحياة الكريمة في تش

ممارسته للعنف، ويؤكد بعض المؤيدين لهذه النظرية على وجود نوعين من الضغوط: األول هو 

ضغوط أحداث الحياة غير السارة وضغوط العمل واألدوار المختلفة كمثيرات قد تدفع إلى السلوك 

ثر السلبي للضغوط الحياتية المؤلمة التي يتعرض لها العدواني وتؤكد الدراسات الحديثة على األ

الفرد، وبين العنف األسري ضد الزوجة أو األبناء، وذلك في ضوء متغيرات وسيطيه تتمثل في 

االستعداد الوراثي، والخبرات المتعلمة في الماضي، وطبيعة إدراك الشخص للمواقف وما يتضمنه 

المتمثلة في الضوضاء واالزدحام والتلوث والطقس،  من أخطار. أما الثاني، فهو ضغوط البيئية

وضغوط أخرى كاختراق الحدود الشخصية واالعتداء على الحيز الشخصي؛ حيث تؤدي هذه 

المؤثرات البيئية إلى زيادة اإلساءة من خالل ما تحدثه من آثار نفسية أو سلوكية، ويتم ذلك وفقًا 

ات، واإلحباط الناجم عن هذه الضغوط والقدرة على لمستوى استثارة الشخص، وحالة التشبع بالمثير 

 (. Kishor & Johnson, 2004ضبط النفس ودرجة القلق )

 : نظرية اإلحباط والعدوان -رابعاً 

أن ، (2819)شاهين،  كما ورد لدى "Miller and Neal Dollard Johnيفترض دوالرد وميلر "

حباط يؤدي إلى شكل من أشكال العدوان؛ بمعنى السلوك العدواني هو دائمًا نتيجة لإلحباط، وأن اإل

أن العدوان نتيجة طبيعية وحتمية لإلحباط، وفي أي وقت يحدث عمل عدواني يفترض أن يكون 

اإلحباط هو الذي حرض علية. ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن العدوان دافع غريزي لكن ال 

ويؤكد "دوالرد" رائد هذه  .وامل خارجيةيتحرك بواسطة الغريزة كما بين "فرويد"، بل نتيجة تأثير ع

النظرية أن السلوك العدواني نتيجة طبيعية لإلحباط، وقد بين "ميلر" أن اإلنسان يستجيب لإلحباط 
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باستجابات كثيرة. لذا، من الواضح أن اإلحباط قد ال يؤدي بالضرورة إلى العدوان، وهذا يتوقف 

"، فيرى أن العدوان أو العنف هو Germain pePhilipعلى طبيعة اإلحباط. أما فليب جريمان "

قصد به إيذاء شخص أخر أو جرحة، وأن كثافة تعويض عن اإلحباط المستمر، وهو سلوك ي  

 العدوان تتناسب مع حجم كثافة اإلحباط، فكلما زاد اإلحباط زاد عدوانه.

 : نظرية التبادل والضبط االجتماعي -خامساً    

أكثر المفكرين الذين درسوا موضوع اإلساءة األسرية والعنف، يعتبر أصحاب هذا االتجاه من 

حيث قام عدد من علماء االجتماع بدراسة ظاهرة العنف األسري بمعمل أبحاث العنف األسري في 

شاير( بهدف تفسير هذه النظرية ومعرفة األسباب التي تؤدي إلى استخدام أفراد بجامعة )نيو هام

خلصوا إلى تفسير مفاده: "أن أفراد األسرة يضربون بعضهم األسرة للعنف تجاه بعضهم. وقد 

البعض ويمارسون العنف ألنهم يستطيعون فعل ذلك". بمعنى أن الجو األسري وطبيعة العالقات 

بين األفراد ودرجة الضبط االجتماعي التي تمارسه األسرة على أفرادها، كلها عوامل تساهم في 

ن معرفة مدى تأثير رضا الزوجين، واستقرار الحياة حدوث العنف، كما حاول هؤالء الباحثي

األسرية، ونتائج العنف، وطبيعة العالقات بين أفراد األسرة في ارتكاب العنف. وتوصلوا الى أن 

طريقة معالجة الخالفات تتأثر بنوعية العالقات بين الناس، فالخالفات بين أفراد األسرة الواحدة 

سرة نفسيًا واجتماعيًا. وفي حال تجاهلها بعكس الخالفات التي يصعب تجنبها، وأكثر كلفة على األ

وفي حال عدم توافر المهارات الالزمة لحل الخالفات  .تنشأ بين األصدقاء والزمالء وغيرهم

خاصة إذا أدرك الشخص أن وباألسرية، فإن مشاعر الغضب يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب العنف، 

وبات، أو أن العقوبات التي تنتج عن ممارسة العنف تكون استخدامه للعنف ال يترتب عليه أي عق

 (. 2880أقل إشباعًا من تنفيس مشاعر الغضب )الداهري، 
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وتقلل علمية الضبط االجتماعي )العقوبة( من احتمالية وقوع العنف، ويؤكد أصحاب    

ن تتم على نظرية التبادل والضبط االجتماعي على أن التدخل للتعامل مع حاالت اإلساءة يمكن أ

المستوى الفردي واألسري والمجتمعي، وذلك من خالل تعليم أفراد األسرة أسلوب حل الخالفات 

دون اللجوء إلى استخدام القوة والعنف، وتوفير المساندة األسرية والمجتمعية وتخفيف الضغوط 

على ترك  األسرية، وضمان حصول المرأة على الدعم والمساندة والخدمات والموارد التي تعينها

زوجها الذي يمارس العنف معها، كما يرون أن عالج مشكلة العنف ينبغي أن يركز على تحقيق 

ثالثة أهداف رئيسة، هي: خفض حجم المكافأة التي يحصل عليها الفرد نتيجة ممارسته للعنف، 

وزيادة حجم تكاليف )العقوبة( نتيجة ممارسة العنف، وتعزيز عمليات الضبط االجتماعي 

 (.2818براهيم، )اإل

دورة العنف بصورة " :( إلى عدم وجود طريقة إلثبات أو نفي مقولة2288) ادعو لاشير تو 

، إال أن هناك الكثير من الشواهد الدالة على انتقال العنف من جيل إلى جيل آخر، واعتبار "قاطعة

ا والمشاهدين المنزل بمثابة ساحة تدريب إلنتاج نماذج من التفاعالت العنيفة، فكل من الضحاي

للعنف بين أفراد األسرة قد يتوحدون مع المعتدى؛ حيث يالحظون أن المعتدين يعيشون في عالقة 

حب ويحققون أهدافهم باستخدام العنف، األمر الذي جعل الكثيرين يؤمنون بأن العنف هو السلوك 

لكون ويتصرفون النموذجي في التعامل، كما كان يمارسه آباؤهم وأمهاتهم، فالناس بشكل عام يس

بأساليب سبق أن تعلموها في أسرهم، ومن هنا فإن هذه النماذج تنتقل من جيل إلى آخر، كما 

 يمكن أن يمتد العنف األسري إلى المجتمع المحلي.
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 أشكال اإلساءة ضد الزوجة 3.6.6.0

في تتخذ اإلساءة ضد المرأة أشكااًل كثيرة ومتكررة، وقد تحدث اإلساءة داخل األسرة أو 

 المجتمع كاآلتي:

 اإلساءة داخل األسرة: -أوالً 

تمتد أشكال اإلساءة التي تمارس ضد المرأة داخل األسرة عبر دورة حياتها من اإلساءة قبل  -أ

(. واإلساءة داخل األسرة قد يكون Khan, 2000الوالدة إلى اإلساءة ضدها وهي امرأة عجوز )

كرت دراسة قام بها المجلس القومي للمرأة على يد األب أو األخ أو الزوج أو األم، وقد ذ

( أن نسبة كبيرة من النساء في بعض المحافظات تعاني من اإلساءة األسرية حيث 2812)

 سلطانإليه لدى ) المشار( 2818هيئة كير )دراسة قامت بها  وبينت .(%38بلغت نسبتهن )

الضرب  ، هي:النساءمن أكثر مظاهر اإلساءة األسرية المنتشرة بين  أن ،(2816، وآخرون 

وتمييز الولد عن البنت، والحرمان من التعليم، والزواج  ،والحرمان من الميراث ،واإلهانة

 موثق. الجباري والطالق غير اإل

وهو أكثر أنواع العنف شيوعا  في العالم؛ حيث أشارت نتائج دراسة  اإلساءة من الزوج: -ب

لنساء يتعرضن لإلساءة على يد أن أكثر من نصف اإلى ( (Mavrikiou, 2014مافريكو 

 World Healthالشريك الحميم، كما ذكر التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية )

Organization-a, 2014 ( أن )من النساء في أنحاء العالم يعانين من اإلساءة الصادرة %36 )

ركر (، وسا(Wolday, 2013 : ووديمن الشريك الحميم، وأكد على هذا دراسة كل من

Sarkar, 2010) وكرانتز ،)Krantz, 2013)كل من:  ات(، كما أكدت على ذلك أيضًا دراس

(، و )محمد، 2889(، و )المجلس القومي للمرأة، 2812)المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب، 



 

28 
 

بدرجة كبيرة بين  ةأشارت كل منها إلى أن اإلساءة من الشريك الحميم منتشر  فقد(؛ 2887

المركز اإلقليمي لصحة تنمية المرأة باإلسكندرية في الدراسة التي قام بها  النساء. وذكر

( من السيدات يتعرض لشكل %76أن ) ،م2818في العام  مريكيةبالتعاون مع مؤسسة فورد األ

 :. وذكر كل من(2813)السيد،  واحد على األقل من أشكال اإلساءة من الشريك الحميم

(، و )أحمد، 2886(، و )الطنطاوي، (Kar Sk, 2009ك (، وكارس(SB Kader, 2009سكادر 

 (، أن اإلساءة الرئيسة داخل األسرة تجاه الزوجة هي تلك الصادرة من الزوج. 2882

وتشمل هذه اإلساءة صور عديدة، فهي قد تكون اإلساءة الصادرة من األب واألخ واألم:   -ت

رى منها الزواج المبكر المتمثل جسدية، أو نفسية، أو مادية، أو جنسية، وقد تأخذ أشكال أخ

( عام؛ أي قبل أن تستعد الفتاة نفسيًا وفسيولوجيًا وفيزيقيًا 10في أية زيجة تنشأ قبل سن )

(. وللزواج المبكر العديد من األضرار، مثل: 2812لتحمل مسئوليات الزواج واإلنجاب )خير، 

اعية قبل بلوغ مرحلة ارتفاع حاالت الطالق، ووضع الفتاة في موقف المسئولية االجتم

النضج، ومتاعب صحية لألم نتيجة الحمل والوالدة المتكررة، واآلثار السلبية على الصحة 

 (.2889اإلنجابية، وتدهور الصحة النفسية للمرأة، زيادة نسبة األرامل صغيرات السن )علي، 

عضاء ويعرف بأنه أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية لأل ،ناثكذلك نجد ختان اإل

، وهو اليوم العالمي لمكافحة ختان م2816فبراير  3التناسلية األنثوية دون وجود سبب طبي. وفي 

صد تقرير عن االتحاد األوروبي قدر ر وترعاه منظمة االمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"،  ،ناثاإل

األوروبي  وقرر االتحاد .( مليون فتاة126فيه أعداد ضحايا ختان اإلناث حول العالم بنحو )

هذا النوع  ةمنع ومكافحإلى لدعم مشاريع تهدف  م،2816 عامفي ال( مليون يورو 6.6بتخصيص )

(، ولهذه العملية عدة أضرار European Commission, 2015من العنف داخل االتحاد األوروبي )

سي، ونقص منها األلم الشديد عند الجماع، واأللم الشديد المصاحب للعادة الشهرية، والعجز الجن
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صابة الفتاة باالكتئاب والقلق   ،. وكذلك(World Health Organization, 2014-b)الخصوبة، وا 

 حرمان المرأة من التعليم، والتمييز بين الولد والبنت في المعاملة. 

 

 اإلساءة ضد الزوجة في إطار المجتمع: -ثانياً 

رهاب ضد المرأة، وهي قض ية تدخل في دائرة المسكوت يعتبر التحرش الجنسي آفة خطيرة وا 

وكالة االتحاد األوروبي للحقوق  وقد أشارت بيانات دراسة صادرة عن .عنه سياسيًا واجتماعياً 

( من %68أن ) إلى ،(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) األساسية

ن المجلس القومي النساء في دول أوروبا يتعرضن للتحرش الجنسي، وكذلك هناك دراسة صدرت م

في  أن أغلبية اإلناث تعرضن للتحرش بصفة مستمرة سواءً إلى أشارت النتائج و ، م2889للمرأة عام 

(، 2812المواصالت العامة. كما صدرت دراسة أخرى من المجلس القومي للمرأة ) مالشارع أ

الشوارع ( من النساء يتعرضن للتحرش اللفظي أو الجسدي في %02وأشارت نتائجها إلى أن )

، وكانت األرقام التي تضمنها م2813والمواصالت. وصدر تقرير من األمم المتحدة في أبريل 

( من النساء والفتيات في %99.3التقرير حول اإلساءة للزوجة صادمة للمجتمع؛ حيث ذ كر أن )

مصر يتعرضن للتحرش الجنسي، فالتحرش الجنسي أصبح واقع يومي للمرأة المصرية بغض النظر 

وبصرف النظر عن  ،غير متزوجة من السن أو الخلفية االجتماعية واالقتصادية، كونها متزوجة أع

 (. 2813لباسها )فارس، 

كما أن االغتصاب قد أصبح ظاهرة في العديد من المجتمعات، فال يمر يوم دون السماع عن 

بل  ،المعزولة حادثة اغتصاب، بل إن أماكن حدوثها لم تعد مقتصرة على األماكن النائية أو

كما أن أماكن حدوثها لم تعد  .أصبحت تتم في قلب األحياء المزدحمة سواًء أكانت راقية أم شعبية

بل أصبحت تتم في وضوح النهار، ولم تعد مرتبطة بالمستويات  ،مرتبطة بساعات الليل المتأخرة
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غريبة للغاية ال الفقيرة أو بارتداء مالبس مثيرة من جهة الضحية، بل أصبحت تحدث في ظروف 

يمكن فهمها في كثير من األحيان. وذكر التقرير السنوي للمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة 

حيث بلغت النسبة  ؛أن االغتصاب يحتل المرتبة الثالثة من جرائم العنف ضد المرأة م2813عام 

إال جزءًا من الواقع  ( من جرائم اإلساءة ضد المرأة، مشيرًا إلى أن هذه األرقام ال تمثل7.6%)

 (.2883صالح الدين، )ألسباب عديدة 

 

 أنواع اإلساءة الموجهة ضد الزوجة 1.6.6.0

 هناك ثالثة أنواع رئيسة لإلساءة ضد الزوجة، وهي كاآلتي:   

: تعد اإلساءة الجسدية أكثر أنواع اإلساءة الزوجية وضوحًا، وتشمل اإلساءة الجسدية -أوالً 

ياء على الزوج، والركل، والتهديد بالسالح، والحرق، والخنق. وتتمثل مظاهر الضرب، والقذف باألش

اإلساءة الجسدية والبدنية للمرأة في صور عدة، مثل: الكدمات، والحروق، والجروح، وكسر العظام، 

 (.2886واإلجهاض، والرضوض )حسن، 

لطته، لممارسة الجنس مع : وتتمثل في لجوء الزوج إلى استخدام قوته، وساإلساءة الجنسية -ثانياً 

زوجته دون مراعاة لوضعها الصحي أو النفسي أو رغبتها الجنسية، وسلوك الزوج الجنسي هذا 

أشبه باالغتصاب، الذي يعني إجبار الزوجة على ممارسة الجنس دون رغبتها، كما تتضمن 

رفة الخارجة عن اإلساءة الجنسية سوء معاملة الزوج جنسيًا، واستخدام الطرائق واألساليب المنح

قواعد الخلق والدين في عملية الجنس، وذم أسلوبها الجنسي إلذاللها وتحقير شأنها )بوزبون، 

 (.أ-2886

وهي تمثل أي فعل يتسبب في إلحاق ضرر نفسي، وبناًء على إفادات  اإلساءة النفسية: -ثالثاً 

لوكات التي تعد من لعدد كبير من النساء هن ضحايا اإلساءة الزوجية، فإن مجموعة من الس
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طالق  اإلساءة النفسية أو اللفظية، تتضمن الهجوم اللفظي، مثل: السخرية، التحرش اللفظي، وا 

األلقاب التي يقصد منها إشعار المرأة بعدم الكفاءة؛ بهدف إبقائها تحت السيطرة، ثم العزل من 

ملكي، كمراقبة سلوك خالل فصل المرأة عن محيطها االجتماعي، والغيرة الشديدة، والسلوك الت

التعذيب بالمرأة، واتهامها بعدم اإلخالص بشكل متكرر، وأخيرًا التهديد اللفظي سواًء باالعتداء أم 

(Follingsted et al., 1990.) 

 

 أسباب اإلساءة ضد الزوجة 5.6.6.0

ه إذا حاولنا تفسير األسباب التي تدفع بالرجل إلى ممارسة اإلساءة ضد زوجته أو أخته أو أم

، أو امرأه تسير في الشارع، سنجد أن هناك إجماعًا على أن هذه األسباب تبدو متعددة وشائكة

كل  اتوأكد على ذلك دراس .والدينية ،والثقافية ،واالقتصادية ،ترتبط أحيانًا بالظروف االجتماعيةو 

(؛ حيث Bannerman, 2013( ،)Cheong, 2013( ،)Wolday, 2013، )(Ribeiro, 2014)من:

ن التنشئة االجتماعية والضغوط االقتصادية سبب من أسباب اإلساءة، كما ذكر إر كل منهم ذك

وذكرت  .أهم أسباب اإلساءة ضد المرأةهما من ( في دراسة له أن البطالة والفقر 2883جي )بالشر 

( أن ضعف الحالة االقتصادية 2812أيضًا دراسة صادرة من المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب )

من أهم أسباب اإلساءة ضد النساء، كما ذكرت أن تدني مستوى التعليم هما يادة أعباء المعيشة وز 

 من أسباب اإلساءة.  يبين الرجال والنساء، وكذلك تدخل األهل بين الزوجين في المشكالت ه

 فإن من األسباب، مكتسب، ولهذه سلوك فهي ،اً وليست واقع اً اختيار  المنزلية وتعد اإلساءة

 والمواقف المعتقدات فإن ذلك، ومع. واحد عامل عن ناجمة اإلساءة ضد الزوجة أن القول بالصع

 لدى الزوج يكون  أن يجب بأنه باالستحقاق، واالعتقاد الشعور ، ومها:المسيئين لدى شائعة اآلتية

 أن بالتجربة العقاب، والتعلم من اإلفالت يستطيعون  بأنهم زوجته، واالعتقاد على والسيطرة القوة
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األولوية، إضافة إلى العادات  تأخذ أن يجب حياتهم بأن تريد، واالعتقاد ما يمنحك مسيئاً  كونك

 (. 2008Casique, & Bindisastro, C ,االجتماعية ) والقوى 

 إلى باإلضافة المسيء، ومواقف قيم تشكيل في محورياً  دوراً  أيضاً  االجتماعية القوى  وتلعب

 قرار في اآلتية االجتماعية القوى  تساهم قدو . عليه ي عاقب وال المسيء السلوك فيها يكافأ بيئة خلق

  :(Axelrod, 2016) باإلساءة الجناة

 تمجد التي ،"المناسب الذكوري  السلوك" لـ محدودة تعريفات الجنساني: هناك الدور هوية .1

 .والسيطرة والعنف العدوان

 أو /و األسرة في القرارات واتخاذ سلطةبال يتمتعوا أن يجب الرجال أن مفادها رسائل العائلة: .2

 ."قلعته هو الرجل منزل" المثال: سبيل الحميمة، على العالقة

 الرضا؛ وغير واإلكراه العنيف والجنس العنف وتمجيد كأشياء؛ النساء اإلعالم: تصوير وسائل .3

 .واإلناث الذكور أدوارعدم المساواة في و 

 على يركز والذي للذكورة، محدود تعريف مع للتوافق االجتماعي األقران: الضغط مجموعة .6

 .المرأة قيمة من التقليل

 الجنسية مواقفهم على سلبية تداعيات أي الجناة من العديد يواجه العقاب: ال من اإلفالت .6

 على اللوم إلقاء المثال: سبيل على) أعذارهم بلتق عليهم، الطعن تم إذا؛ فالمسيئة والسلوكات

 .(الضحية استفزاز أو اإلجهاد أو لالكحو  تعاطي بسبب السلوك

 

 ثار اإلساءة ضد الزوجةآ 1.6.6.0

إلى أن لإلساءة للمرأة آثار  م2817أشار التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 

نفسية وجسدية عديدة وبالغة، وتتراوح هذه اآلثار ما بين اإلصابة بكسور أو معاناة ومشكالت 
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(؛ حيث (Mavrikiou, 2014تماعي. وأكد على هذا دراسة مافريكو نفسية وضعف في األداء االج

منها: دراسة كومار  ،ذكر أن اإلساءة لها مخاطر على المرأة واألبناء والمجتمع، ونجد دراسات

Kumar, 2013) ،أن اإلساءة ضد المرأة له أثر على أداء  اذكرت لتان(، ال2889(، ودراسة )حمدي

 صابتها باألمراضا  ساءة تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس و أدوارها األسرية؛ حيث أن اإل

اإلساءة المرأة أكثر عرضة لالكتئاب تجعل ق أدائها داخل أسرتها، وأيضًا و  ، مما يعواالضطرابات

 واإلحساس بالوحدة واالغتراب، وكذلك اضطرابات في النوم ومشاعر النقص.  ،فكار االنتحاريةواأل

يت على النساء المعنفات وجود عالقة طردية بين نوع اإلساءة وبينت معظم الدراسات التي أجر 

وتكرارها وشدتها من جهة والمعاناة النفسية من جهة ثانية، فتتأثر النساء انفعاليًا بقدر ما يكون 

وجد  ر النفسية أشكااًل متعددة؛ إذاثشديدًا، ومتكرر الحدوث، ومدته الزمنية، وقد تأخذ اآلالعنف 

( من النساء تعرضن %33من النساء اللواتي تعرضن إليذاء جسدي، و ) (%01الباحثون أن )

النساء إليذاء لفظي، انطبق عليها معيار االضطراب على المقاييس التي استعملوها. كما وجدوا أن 

اللواتي حاولن التعامل مع هذه اإلساءة من خالل االنسحاب االجتماعي لتجنب المشكالت، ونقد 

ط ما بعد الصدمة، بينما حصلت النساء اللواتي و مستويات من ضغ الذات، حصلن على أعلى

 .(Thatcher & Krikorian, 2004)لديهن دعم اجماعي ونفسي على أقل المستويات 

وتتمثل اآلثار النفسية المترتبة على اإلساءة بتشتت مفهوم الذات وانخفاض تقدير الذات، 

دم الثقة، وسمات مثل اإلحباط والميول والذي يؤدي إلى تحقير الذات، والخجل والشعور بع

االنتحارية وضعف الثقة، وعدم القدرة على بناء عالقات حميمة في الحياة، باإلضافة إلى التشتت 

دمان الكحول و وعدم وضوح األهداف. وهناك أيضًا أعراض نفسجسمية، تتمثل في: األرق، والقلق،  ا 

النفسجسمية،  االضطراباتألمان وظهور والمخدرات، واالضطرابات النفسية، وعدم الشعور با

باإلضافة إلى: الشعور باإلهانة، والعجز، واإلحباط، واالنطواء، واالتكالية، وفقدان الثقة بالنفس. 
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كما إن كشف عالقة الصحة النفسية بأشكال اإلساءة له أهميته في إظهار معاناة المرأة التي 

عنه  لمعنوي والذي يستهان به، وأحيانًا ال ي سأمارس ضدها العنف المادي المباشر أو العنف الي  

في كثير من الدراسات، وله أهميته في لفت انتباه من يقدمون المساعدة للمرأة في النواحي الصحية 

إلعطاء العنف األسري أهمية أثناء التعامل مع المرأة التي تعاني من المشكالت النفسية  ،والنفسية

 (.2886، محمد)

 

 ت النفسجسميةاالضطرابا 1.2.1

 لجميع واالجتماعية والنفسية، البيولوجية، الجوانب دراسة إلى اآلن النفسجسمية مصطلح يشير

 في خلل أو واضح تلف إلى يشير العضوي  المرض مصطلح أن من الرغم وعلى. األمراض

. المرض هذا نتيجة أو تطور على يؤثر االضطرابات النفسجسمي قد أن إال األعضاء، أو األنسجة

 هذه وترتبط عضوي، بمرض تفسيرها يمكن ال واضحة بأعراض األشخاص بعض ويصاب

 معًا، العضوية واألمراض اإلجهاد يحدث بالتوتر، فعندما وثيقاً  ارتباطاً  طبياً  المبررة غير األعراض

          الحياة نوعية وسوء كبيرة إعاقة إلى المتزامنة والنفسية الجسدية االضطرابات تؤدي

(2007 ,Creed). 

ويقصد باالضطرابات النفسجسمية مجموعة من االضطرابات التي تتميز باألعراض الجسمية 

التي تحدثها الضغوط النفسية. وتعرف االضطرابات النفسجسمية أيضا  بأنها اضطرابات عضوية 

وهي ما يكون ذلك من الجهاز العصبي الالإرادي،  يلعب فيها العامل االنفعالي دورًا مهمًا، وعادةً 

تختلف عن األعراض التحويلية الهستيرية في أن األخيرة تتمثل في تحول القلق إلى أعراض تشمل 

الجهاز الحركي والحسي اإلرادي، ولها معناها الرمزي في الحياة الالشعورية للفرد. لذلك، فإن 

 ىاالضطرابات النفسجسمية ما هي إال التورط االنفعالي في األعضاء واألحشاء، والتي تغذ
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عشر، والربو الشعبي، ويعاني المريض عادة من  ثنياالبالجهاز العصبي الالإرادي، مثل: قرحة 

 (.2883، حسنالقلق واالكتئاب، بل أحيانًا قد يهدد القلق حياته )

ويرى علماء الصحة النفسية أن كل االضطرابات النفسجسمية )ألي عضو من أعضاء 

ًا تحويلية، ويمكن االستدالل عليها في زيادة ضربات الجسم( التي ترتبط بصراع الشعوري أعراض

كما يمكن أن تظهر بشكل شلل وظيفي أو  .القلب أو االضطرابات العصبية للمعدة أو التقلصات

شائعة، كما أن هذه اآلالم اللصراعات النفسية إلى اهذه التحوالت  وتؤديفقدان للصوت، 

أسس عضوية؛ بمعنى أنها ال تأتي من الخارج عن واالضطرابات التي يعاني منها األفراد ليس لها 

طريق الجراثيم التي تسبب هذه االضطرابات الداخلية، بل إن الصراعات التي يعاني منها الفرد في 

 (.2883داخل شخصيته هي التي سببت هذه المتاعب العضوية )غانم، 

 
 نشأة االضطرابات النفسجسمية 6.0.6.0

النفسجسمية، فمنهم من  تضطرابالالاألساسية المسببة اختلف العلماء من حيث العوامل 

زوها إلى خطأ في عملية عزو حدوث هذه االضطرابات إلى ضغوط الحياة وأزماتها، ومنهم من يعي

التعلم واالستجابات للمثيرات البيئية والداخلية، أو إلى اختالل التوازن بين مطالب البيئة والمطالب 

إلنسان كثيرا  ما يتغلب على محن الحياة اليومية بسهولة بوسائله الداخلية. وعلى الرغم من أن ا

العادية، إال أن هناك محنًا شديدة ال تكفي الوسائل العادية لمواجهتها، إنما تتضمن هذه المحن 

 (.2883العيسوي، الكثير من المعاناة التي يواجهها اإلنسان بجميع صورها جسمية كانت أم نفسية )

بأن الفالسفة القدامى أدركوا العالقة المتبادلة بين النفس والجسم، وأن  (2881وتقول شقير )

تغير الحالة النفسية لدى اإلنسان يؤدي إلى تغير الحالة العضوية )الوظيفية(، كما أن الحالة 

الجسدية يمكن بدورها أن تؤدي إلى تغير في الحالة النفسية لدى الفرد، غير أن الدراسات الطبية 
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متقدمة أجمعت على أن تأثير النفس في الجسم أكثر شدة ووضوحًا وأكثر خطورة من والنفسية ال

تأثير الجسم في النفس، ولم يتمكن  القدماء من تقديم المتغيرات المنطقية التي تعتمد على أسس 

علمية عن كيفية تأثير الحالة النفسية في حدوث االضطراب العضوي، واكتفوا باإلشارة إلى هذه 

 ين النفس والجسم ووصفها فقط.العالقة ب

ن وحدة النفس والجسم في اإلنسان ليست بالشيء المستحدث، وقد تطورت تلك الوحدة إكما 

القائمة والمتبادلة بين ما هو نفسي وما هو جسمي بفضل التطور الحضاري، وما يصاحبه من 

الحياة، مما يسبب  خلق أنماط سلوكية تمثل شبكة تعقيدات في العالقات االجتماعية تجاه أحداث

ضغوطًا نفسية لإلنسان، ويسبب له أزمات انفعالية مزمنة قد تفضي به إلى مرض عضوي مع 

مترافقة تغيرات بنائية تؤدي في نهاية األمر إلى ما يعرف باالضطرابات النفسجسمية، وتكون 

 (.2818بأحداث سيكولوجية وضغوط انفعالية )ريحاني، 

سم عالقة قديمة قدم تاريخ الفكر اإلنساني، ويرجع أثر العوامل وتعد العالقة بين النفس والج

ملك مقدونيا من  "برديكس""، الذي استطاع شفاء Hippocratesالنفسية في الجسم إلى هيبوقراط "

مرضه الجسمي، وذلك عندما قام بتحليل أحالمه. ويعكس ذلك دون شك إدراك "هيبوقراط" للعالقة 

بينهما، على أن مشكلة النفس والجسم لم تكن بهذه البساطة، بل إن  بين النفس والجسم، والتأثير

العالقة بين بوقد اهتم علماء العرب والمسلمين  .الفالسفة والمفكرون اختلفوا حول العالقة بينهما

( إلى ه1837فقد أشار ابن سينا ) ؛النفس والجسم، وأثر النفس في إحداث تغيرات جسمية مرضية

ير في مزاج يتعمل على تغ ،مثل: الحصر، والغم، والهم، والغضب، والحسد أن األمراض النفسية،

 (.2812الجسم، وتؤدي إلى إنهاكه واضطراب وظائفه )أبو حسين، 
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 مفهوم االضطرابات النفسجسمية 0.0.0.0

تعرف االضطرابات النفسجسمية بأنها: االضطرابات الجسمية المألوفة لألطباء، والتي يحدث 

ء من أجزاء الجسم، أو خلل في وظيفة عضو من أعضائه نتيجة اضطرابات بها تلف في جز 

انفعالية مزمنة نظرًا الضطراب حياة المريض، والتي ال يصلح لها العالج الجسمي الطويل وحدة 

في شفائها شفاء تاما، الستمرار االضطراب االنفعالي، وعدم عالج أسبابة إلى جانب العالج 

 (.2812الجسمي )أبو حسين، 

 أعراضها نبي الحاصل للخلط نظراً  ضرورية خطوة لالضطرابات مفهوم تحديد محاولة وتعد

 فرص يجعل، مما  Depressionواالكتئاب،  Anxietyكالقلق االضطرابات من الكثير وأعراض

 ىلوحدها عل المتحدة الواليات في انتشارهالم أن نسبة ، وبخاصة إذا ع  صعباً لها  العالج توفير

 (.(Boeckle et al., 2016(% 3.5-18.4ن )بيما  تراوحت قد لسبيل المثا

 االضطراب هذا أن؛ أي مسالج تعني ”soma" كلمةتعني و  النفس، "Psyche" كلمةتعني 

 مسالج ويتعرض والقلقة، المتوترة والعقلية يةسالنف الفرد بحالة كثيراً  ويتأثر ملتحم ميسالج النفسي

 وتفاقمها األمراض هذه سوء كبيرة درجة إلى وتحدد عوامل،ال هذه بسبب المرض ضغط إلى البشري 

، وعقلية يةسنف بعوامل ميةسالج األمراض بعض وتتأثر .للتجزئة قابلة غير وحدة مسوالج للنفس

 قرحة، و Eczema األكزيماو  ، Psoriasisالصدفية األمراض هذه وتشمل النفاية، والشدة القلق :مثل

 High blood pleasure and Heartالقلب وأمراض الدم ضغط ارتفاعو  ، Stomach ulcersالمعدة

disease  Henderson, 2016).) 

 أعراض صورةفي  تظهر يةسنف اضطرابات ة باعتبارهاميسالنفسج االضطرابوينظر إلى 

 :وتشمل ،لذلك بيولوجي يرستف أو عضوي  سبب أي هناك ن يكو ن أ ن دو  يةسمج مرضية

 اضطراب، و Undifferentiated Somatoform Disorder زغير الممي الشكل يسمجال ضطراباال
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 توهم اضطراب، و Pain Disorder الشكل يسمج األلم اضطراب، و Conversion Disorder التحول

، Body Dysmorphic Disorder الوهمي سمالج تشوه اضطراب، و Hypochondria المرض

 Somatoform Disorder not otherwise آخر نمكا في مصنف غير الشكل يسمج اضطرابو 

specified  (Fallon, 2016). 

 واضحة، وغير متكررة مريحة غير ميةسج أعراض من االضطرابات بهذه ن المصابو  يعانيو 

 ميسالج العرض ن يكو  وقد ، Painن األلميكو  الغالب وفي ،واحداً  عرضاً  أحياناً  هناك ن يكو  وقد

 قلق توياتسم من ن المصابو  يعاني كما.  Fatigueرهاقباإل الشعور، كعاماً  ن يكو  دق أو محدداً 

 شخصياتهم في أساسية سمة بالصحة االهتمام ويصبح البدنية، صحتهم حول تتمركز مرتفعة

APA, 2013) .) 

(، أن االضطرابات 2818( المشار إليه لدى )ريحاني، Dongier, 1976) دونجيير ويرى 

الشرياني، والقرحة المعدية، والربو  النفسجسمية تطلق على مجموعة من األمراض؛ كارتفاع الضغط

الشعبي، وهذه األمراض تلعب دورًا رياديًا في ظهورها. ففي هذه الحالة، يفترض وجود عالقة دقيقة 

بين السبب والنتيجة، وبين الحالة العقلية واالختالل العضوي. ويتعلق األمر باالضطرابات التي 

وادث الضاغطة قصيرة األمد، أو تكون في منطقة يلعب فيها الضغط دورًا أساسًا، كذلك يمكن للح

تمارس نشاط مستمر بواسطة عمليات عقلية على مستوى النظام العصبي والغدد الصماء، مما 

 يؤدي إلى تغيرات في الحالة الوظيفية لألعضاء.

( أن أصحاب مدرسة التحليل النفسي، يذهبون إلى أن االضطرابات 2881وذكر الزراد )

تعبير خاص عن أسلوب الحياة لدى الفرد، والطرق المستخدمة من طرفه في النفسجسمية هي 

 مواجهة القلق والنزعات النفسية المكبوتة.
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 النظريات المفسرة لإلضرابات النفسجسمية 0.3.0.6

( في دراستها النظريات التي فسرت االضطرابات النفسجسمية إلى: 2818قسمت ريحاني )

لى الضعف النوعي أو النشاط الزائد لألجهزة العضوية للفرد عند نظريات فسيولوجية؛ حيث ترجع إ

االستجابة للضغط، ونظريات سيكولوجية )نفسية(؛ والتي تدرس العوامل االنفعالية والالشعور والقيم 

المعرفية وعوامل الشخصية. وفيما يلي استعراض لبعض النظريات المفسرة لالضطرابات 

 النفسجسمية:

 يل النفسينظرية التحل -أوالً 

اعتبر "فرويد" الهستيريا بمثابة قفزة نوعية من الفكر إلى الجسد، لكنه ظل بعيدًا عن فكرة 

النفسجسمية، بسبب إصراره على االبتعاد عن كل ما يتجاوز الجهاز النفسي. لكن تالميذه وأتباعه 

 ألكسندراعتبر فرانز الجسدي. وقد -قاموا بتطبيق المبادئ التحليلية في الميدان النفسي

"Alexander Franz" وهـو أسـتاذ الطـب الباطني في جامعة فينا ومن أكثر المهتمين بالتحليل ،

أن االضطراب النفسجسمي ناتج عن صراع سايكودينامي للحاالت االنفعالية المصاحبة  النفسي

في يرورات النفسية، ومن خالل المفاهيم التحليلية، وأن لبعض الصراعات خاصية التأثير صلل

أعضاء معينة؛ فاالنفعاالت الالشعورية كبتت، وبعد ذلك ت فرغ عن طريق عضو معين يتفق 

وطبيعة هذه االنفعاالت المكبوتة. فإحباط الرغبات االعتمادية لدى الفرد ومشاعر التبعية والحاجة 

للحماية تنعكس على صعيد الجهاز الهضمي، وترتبط باإلصابة بقرحة المعدة، وكبت الرغبات 

لدفعات العدوانية يستثير حالة انفعالية مزمنة مسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم. وحسب "الكسندر"، وا

توجد ثالثة عوامل مسؤولة عن اإلصابة باالضطرابات النفسجسمية، هي: قابلية العضو للعطب 

نفعال نتيجة هشاشته، والبنية النفسية للصراعات وآليات الدفاع، وأخيرًا الظروف الحالية المثيرة لال

 (.2880)بني يونس، 
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 النظرية السلوكية -ثانياً 
يذهب أصحاب النزعات السلوكية إلى القول: "لماذا نهتم بالمفاهيم الغامضة وغير القابلة 

للقياس التجريبي للتحقق من صدقها أو بطالنها؟"، وذلك في إشارة منهم إلى عدم إمكانية إخضاع 

لذلك، اعتمد منظروا المدرسة السلوكية في تفسير الفروض التحليلية إلى المحك التجريبي. 

االضطرابات النفسجسمية إلى األعراض نفسها والعوامل الموقفية المتضمنة في الموقف أو البيئة 

بداًل من الفروض الغيبية والمفاهيم الغامضة، واستخدموا مفاهيم ومبادئ محددة قابلة للمالحظة 

لم. ويرى بعض السلوكيين أن االضطرابات النفسجسمية ما والقياس والتجريب مثل مبدأ نظرية التع

هي إال عادات تعلمها اإلنسان ليخفف بها من قلقة وتوتراته، ويجد من خاللها حاًل لصراعاته، كما 

يشيرون بأن االضطراب هو نتيجة لتطور عملية تعلم فاشلة تمت عن طريق اإلشراط )ريحاني، 

2818.) 

" أكد على أن العديد من األمراض مصدرها Pavlovوف "( بأن بافل9288وذكر الزراد )

اختالف في العمليات العصبية وبخاصة "أمراض البدن"، وفي الوقت نفسه أعطى أهمية التجاهات 

مكانية عالجه. أي أن اآلثار االنفعالية تعتبر  المريض النفسية وآرائه وتأثيرها على مسار المرض وا 

ت البدنية، واالضطرابات النفسجسمية هي استجابة تدعمت مع من أقوى العوامل في إحداث التغيرا

الوقت نتيجة مجموعة من األفعال المنعكسة المتكررة. ويشير "بافلوف" إلى أن التآزر بين النظم 

العصبية يؤدي إلى التوازن بين عمليات النشاط العصبي )اإلثار والكف(، ويعني ذلك التآزر بين 

وي "اإلثارة"، ووظائف الجهاز العصبي الباراسمبثاوي "الكف". وهذه وظائف الجهاز العصبي السمبثا

الوظائف هي التي تشرف على عمل األحشاء الداخلية مقر االضطرابات النفسجسمية، فإذا 

 اضطرب هذا التوازن أصيب اإلنسان باالضطراب النفسجسمي.
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 النظرية المعرفية -ثالثاً 

جموعة من الدراسات حول عينات من األفراد الذين " مal et Graham.أجرى جراهام وتالمذته "

لديهم اضطرابات نفسجسمية، بهدف معرفة أثر العمليات المعرفية والعقلية على العمليات 

الفسيولوجية، وتبين لهم وجود عنصرين مهمين في هذه االضطرابات، هما: ما يشعر به الفرد من 

خبراته وأفكاره أو مدركاته السابقة. فمثاًل، سعادة أو حزن، وما يرغب الفرد في معرفته في ضوء 

من لديه حساسية جلدية يشعر أنه مهزوم وال يقدر على عمل شيء، ومن لديه مشكلة في القولون 

يشعر أنه مصاب بأذى ويريد التخلص من المسؤولية، ومن يعاني من الصداع النصفي يشعر أنه 

ضغط الدم المرتفع يشعر بالتهديد )الزراد،  أضطر إلى إنجاز عمل ما ويريد أن يستريح، ومن لديه

2881.) 

 نظرية الضغوط النفسية االجتماعية -رابعاً 
اعتقد علماء النفس واألطباء النفسيين لبعض الوقت أن أحداث الحياة المرتبطة بالتصاعدات 

ياة )االستثارة( االنفعالية يمكن أن تسبب تغيرات في العمليات الفسيولوجية، ويمكن لمشكالت الح

L.  Georgeاليومية األساسية أن تؤثر على الصحة بطرق سلبية. وكان السبق لجورج أنجل "

Engel"، -وذلك في إطار  ،-وهو طبيب نفسي، وأستاذ جامعي، من الواليات المتحدة األمريكية

 النظرية الفلسفية االجتماعية للضغوط؛ إذ أشار إلى أن الجسد اإلنساني يكافح باستمرار لكي يصل

إلى االتزان البدني أو االتزان في الوظائف وأحداث الحياة التي تقلب حالة توازن الجسم رأسًا على 

عقب، وتنادي بإعادة التوافق. وبين "أنجل" أن الكثير من التغيرات في الحياة تحدد قدرة الجسم 

هائل من  على إعادة التوافق، والنتيجة هي الضغوط، ورد الفعل السيكولوجي والفسيولوجي لكم

 .(2816)فرحات وبركة،  المطالب التي تنادي بإعادة التوافق
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 خصائص االضطرابات النفسجسمية 1.0.6.0

النفسجسمية، منها: وجود أساس فسيولوجي  تلالضطراباهناك العديد من الخصائص 

لالضطرابات، وهي تشمل األعضاء واألحشاء التي تتأثر بالجهاز العصبي الذاتي، وهي بذلك ال 

لحاحًا على العضو  تخضع للضبط اإلرادي، ووجود تغيرات بنائية قد تهدد الحياة، وأكثر سيطرة وا 

المصاب. وتميز االضطرابات النفسجسمية من غيرها من االضطرابات األخرى باآلتي )أبو 

 (:2812حسين، 

 وجود اضطراب انفعالي كعامل مسبب. (1

 ترتبط بعض الحاالت بنمط معين من الشخصية. (2

 اإلصابة بهذه االضطرابات بين الجنسين اختالفًا ملحوظًا.تختلف  (3

 قد توجد مختلف األعراض أو تتالى لدى الفرد الواحد. (6

 .هغالبا ما يوجد تاريخ عائلي لإلصابة بنفس االضطراب أو ما شاب (6

 يميل االضطراب التخاذ مراحل مختلفة. (3

النفسي، أي فشل العالج العالج العضوي ال يؤدي إلى تحسن كامل إال مع استمرار العالج  (7

 الجسمي الطويل في شفاء االضطراب.

هذه االضطرابات أكثر شيوعًا لدى اإلناث منها لدى الذكور، وبين الشباب والشابات بين عمر  (0

( سنة فأكثر من باقي مراحل العمر، وأكثر هذه االضطرابات شيوعا  المتعلقة بالجهاز 28-68)

 الدوري، والهضمي، والجنسي.
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 وأعراضها النفسجسمية االضطرابات سبابأ 5.0.6.0

، وتتلخص في اآلتي حسب الدليل النفسجسمية الضطراباتل عديدة ومتنوعة سبابهناك أ

 (:DSM- IV-TR, 2016: 211التشخيصي واإلحصائي الرابع لألمراض النفسية )

 ية،االضطرابات النفسجسم إلى تؤدى التيوهي تتمثل في السلوكات الصحية  :صحية أسباب

 على سبيل المثال. الواعية غير الشخصية عالجاتكال

 من خمةض كميات شرب، كالخوف بسبب الحاجات مع المتطرف التعامل مثل :شخصية سبابأ

 .االمتحانات قبيل المفرط والسهر القلق أو ،العطش من خوفاً  مثالً  رمضان في الماء

 أدوية إلى يحتاج عالجها أن إال ،نفسياً غالبًا  سببها كون ي االضطرابات وهذه :نفسية سبابأ

 :األخرى  النفسية سباباأل ومن .النفسية المعالجة عند تقف وال، الحالة حسب جراحية توتدخال

 والسماح تحرش، أو ظلم لحاالت التعرض أو الطفولة من النفسية والعقد بالنفس، الثقة نقص

 واالنفعاالت ،هستيري  بشكل نفعاالتواال وأنماطه، والتفكير ،الحياة على بالتأثير النفسية للضغوط

  فيها. المبالغ والتضحية ،االنفعالي الكبت أو ئدةاالز 

 نفسية ردوداً  يولد مما ،معه التواؤم وعدم بالواقع واالصطدام االنتكاسة مثل :اجتماعية سبابأ

 .قاسية

 حصائياإل الدليل تصنيف في ورد لما قاً وف النفسجسمية االضطرابات تشخيصجري وي

 من أكثر أو واحد(: تيةاآل الخاصة ضااألعر ، من خالل (DSM 5, 2013) الخامس لتشخيصيوا

 أو ومشاعر، أفكار اليومية، الحياة في كبير تعطل إلى تؤدي التي أو المؤلمة الجسدية األعراض

 بواحد تتجلى كما ،بها المرتبطة الصحية المخاوف أو الجسدية باألعراض متصلة مفرطة سلوكات

 رااستمر  الشخص، ضاأعر  خطورة حول مستمرة متناسبة غير أفكار): يلي مما قلاأل على

 المفرطين والطاقة الوقتو  الشخص، ضاأعر  أو الصحة حول المرتفعة القلق مستويات
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 لمدة تستمر عادة (ثابتة تبقى العرضية الحالةو  الصحية، المخاوف أو األعراض لهذه والمخصصين

 (.أشهر6  عن تزيد

ر االضطراب النفسجسمي في عضو معين على الضعف التكويني المحتمل لهذا ويعتمد تأثي

العضو، األمراض والحوادث السابقة في تاريخ حياة الفرد، وجود بعض األمراض في هذا العضو 

عند أحد أقرباء المريض، طبيعة الضغط االنفعالي، المعنى الرمزي للعضو بالنسبة للمريض، 

ية المريض من خالل العرض الذي انتقاه. وهناك ستة محكات الكسب الثانوي الذي يحصل عل

تميز المرض النفسجسمية عن غيره من االضطرابات، هي: وجود اضطراب انفعالي كعامل 

مسبب، وارتباط بعض الحاالت بنمط معين من الشخصية، واختالف اإلصابة بهذه االضطرابات 

ابات نفسجسمية أخرى، وقد تحدث في آن واحد ما بين الجنسين اختالفًا ملحوظًا، وارتباطها باضطر 

" لإلصابة Family Historyأو تتوالى لدى الفرد من وقت إلى آخر، وغالبًا ما يوجد تاريخ عائلة "

إلى اتخاذ مراحل مختلفة )ريحاني،  ببنفس االضطراب أو ما يشابهه، ويميل مسار االضطرا

2818.) 

 في خاصة، بصفة الجسدية وصحته عام، بشكل ننسااإل حياة على النفسية االنفعاالت وتؤثر

األخرى،  الجسم أجهزة وجميع ،والهضمي، والدوري ، العصبي الجهاز على مجاالت عدة

 أحد وظائف في خلل فيها يحدث والتي نفسية، باتااضطر  عن الناشئة الجسدية باتااالضطر ف

 ينجح ال ، والتيالمريض يئةب نااتز  عدم إلى ترجع مزمنة انفعالية باتااضطر  تيجةن الجسم أعضاء

 التعرض أسبابيكون العالج بالتعامل مع  إنما ،لفترة طويلة استمرفي شفائها حتى لو  العالج

 (. 2014هادي، (والتوتر نفعاالتلال
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 الدراسات السابقة 2.2

يتناول هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة التي أمكن التوصل إليها من خالل 

لى إ، وقد قسمت هذه الدراسات حسب متغيرات الدراسة والدراسات السابقة األدب النظري مراجعة 

تناول الدراسات المتعلقة باإلساءة للزوجات، أما المحور الثاني فيتناول يمحورين: المحور األول 

 كانت عربية أم أجنبية. أ ءً االدراسات المتعلقة باالضطرابات النفسجسمية، سو 

 

 المتعلقة باإلساءة للزوجات: الدراسات -أوالً 

إلى تحديد دور  (Pheiffer, Dias, & Adam, 2020دراسة فيفر، دياس، وآدم )هدفت 

 سكري  عن المبكر الحمل، والكشف بسكري  لإلصابة خطر الحميم كعامل اإلساءة من الشريك

 زالجلوكو  تحمل عدم بأنه GDM ي عرَّف. العامة للصحة كهدف مهم ومعالجته( GDM) الحمل

 وبدون  العالم، مستوى  على الحمل حاالت من (٪16) حوالي على ويؤثر الحمل، أثناء يتطور الذي

نفذت . الوالدة حديثي واألطفال لألمهات األمد وطويلة قصيرة سلبية بنتائج يرتبط فعال، عالج

( امرأة تعرضن لإلساءة من الشريك، وأجري فحص سكري الحمل 779الدراسة على عينة ضمت )

 األمهات إجهاد على المساهمة آثاره خالل ومن الحميم، الشريك عنف ن، وأظهرت النتائج أنلديه

 ومقاومة ن الكورتيزو  إفراز نتيجة زيادة الحمل، لـسكري  معقول خطر عامل يمثل واالكتئاب،

 . األنسولين

 ( تقديمSattarzadeh, Khalili, & Maleki, 2019) دراسة سترزادة، خليلي، ومالكي وحاولت

 في البحث خالل من الدراسة هذه المبكرة، وأجريت الزيجات في المنزلية لإلساءة وثائقية صورة

 ، Science Directو ، Cochraneومكتبة ، Web of Scienceمثل: مختلفة، بيانات قواعد

 ، Irandocو ، Magiranو ، Google Scholarو العلمية، المعلومات بيانات وقاعدة ، PubMedو
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 الغاية، ولهذه. 2810-2888 الفترة ما بين عامي خالل نشرت التي للمقاالت Iranmedex و

 و ،"المراهقين زواج" و "الحميم، الشريك إساءة" و ،"المواعدة إساءة" مثل: رئيسة، كلمات استخدمت

 استخدم. للمراجعة واختيارها مقالة (173) إجمالي على الحصول تم وبالتالي ،"المنزلية اإلساءة"

 أظهرت النتائج أن .األدلة جودة لترتيب والتقييمات، والتطوير، والتقييم، التوصيات، تصنيف" منهج

 (٪93) إلى (٪18.7) ومن العالم، في (٪60) إلى (٪7) من المنزلية تتراوح لإلساءة العام االنتشار

 انتشار تراوحي ذلك، إلى باإلضافة. هي األكثر انتشاراً  والجسدية إيران، وكانت اإلساءة النفسية في

 في اإلساءة من لمزيد النساء (، وتتعرض٪63.6) إلى (٪2) من الحمل أثناء المنزلية إلساءةا

 بعد أشهر وثالثة الحمل، من األولى الستة األشهر وخالل الحمل، قبل األشهر الثالثة األولى

 االضطرابات من ية،االنتحار  واألفكار األكل، واضطرابات الهلع، ونوبات االكتئاب، ويعتبر. الوالدة

 .المنزلية اإلساءة عن الناتجة النفسية

فاعتمدت (، Manirul, Nasim, & Delwar, 2018دراسة مانيرول، نسيم، وديلوار )أما 

 مقابلة (13الظواهري، لتقصي واقع اإلساءة للزوجات في بنغالدش، من خالل إجراء ) المنهج

المنشورة والمستندات،  التقارير ركزة، ومراجعةم جماعية ومناقشات رسمية ومقابالت وغير معمقة،

. نفسية نتيجة اإلساءة اللواتي لديهن اضطرابات النساء اختيار في المعيارية واستخدمت العينات

 في الزواج وكان الرجال، سيطرة تحت كبير حد إلى كان البنغالديشي المجتمع وأظهرت النتائج أن

 في مؤسف حادث أي في النساء على اللوم إلقاء يتم ما باً باإلكراه للنساء، وغال األحيان من كثير

 استمرار على للحفاظ عاطفي وضغط اجتماعية صعبة حالة في المتزوجات النساء وكانت األسرة،

 ،يةنفسالو  ،ةجسديالاإلساءة ) أشكال وكانت كل. مؤلمة تكون  عندما حتى الزوجية العالقة

 المصابات النساء من نوع من أكثر يوجد ألحيانا أغلب ( منتشرة لدى النساء، وفيةجنسيالو 

 وحددت. مناقشته والتطرق إليه يجري  ما الجنسية، الذي نادراً  نفسية نتيجة اإلساءة باضطرابات
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 اإلساءة األحيان أدت بعض النفسية، ففي االضطرابات في اإلساءة دور حول نظرية مفاهيم أربعة

 الحالة النفسية سببًا في حدوث اإلساءة. وأحيانًا أخرى كانت المعاناة النفسية، إلى

دراسة استقصائية عبر اإلنترنت للمشاركات من  (Chen, et al., 2017) شين وزمالؤهى أجر و 

شمل التقييم تجربة اإلساءة العاطفية ، و في مقاطعة صينية  (747)وعددهن اإلناث المتزوجات

وعلم  ،أعراض القلق االجتماعيو طفية، سوء المعاملة العا :مقاييس باستخدام ،الزوجواإلهمال من 

( ٪27.82)أن  النتائج. أظهرت واضطراب القلق المعمم، صحة المريض، و النفس المرضي العام

ومن بين ضحايا اإلساءة العاطفية، عانت هن، أزواج تعرضن لإليذاء النفسي من قبل اتزوجمن ال

 المشكالت ، وكانتمن االكتئاب مستويات مختلفة نلديه (٪(69.23و، ( من القلق العام38.26٪)

أن اإلساءة ، وبينت النتائج ساءة العاطفية الحميميةلإلالشخصية والضغوط الكبيرة من أهم األسباب 

لديهن مختلفًا كان االكتئاب ، و عند النساء واالكتئاب، مع القلق العاطفية مرتبطة بشكل مستقل

 باختالف الفئة العمرية.

 المجتمع في الزوجة ضد العنف وأشكال أسباب معرفة إلى (0261الحياصات ) سةرادت هدفو 

 على رسمية بشكوى  للعنف تعرضن اللواتي المعنفات النساء من الدراسة مجتمع وتكون ، األردني

 إدارة عمان، شرق  األسرة حماية إدارة الرئيسة، األسرة حماية إدارة، هي: مناطق ثالث في أزواجهن

 إدارة دور لدى معنفة زوجة (150) من مكونة قصدية عينة أخذت و  عمان، شمال األسرة حماية

 الدخل ذوي  من هن للعنف للمتعرضات نسبة أكثر إن الدراسة نتائج وأظهرت األسرة، حماية

 أشكال وأكثر، متدنٍ  دخلهم أزواج من للعنف يتعرضن اللواتي متزوجاتالالنساء  أكثر نأو  المتدني،

، وبنسب متوسطة النفسي العنف ، وأخيراً الجسمي العنف يهيل، الجنسي العنف ًا هوانتشار  العنف

 لكل منها.
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إلى بحث العالقة بين العنف الزوجي ضد الزوجة  (0265دراسة المعصوابي )وسعت 

ومستوى تقبله والصحة النفسية لدى نساء محافظة غزة باختالف بعض المتغيرات، وتكونت العينة 

ترن بالطريقة العنقودية العشوائية، وطبق مقياسي: ( سيدة متزوجة في محافظة غزة، اخ192من )

العنف، والصحة النفسية. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بين تقبل العنف والعنف 

الممارس ضد الزوجة، وعالقة طردية بين العنف والصحة النفسية لدى الزوجات، ووجود فروق دالة 

باختالف مكان السكن، بينما لم تكن  زوجاتالإحصائيًا بين متوسطات العنف الممارس ضد 

الفروق دالة باختالف متغيرات: عدد سنوات الزواج، والوضع االقتصادي، وصلة القرابة، وعمل كل 

 من الزوج والزوجة.  

 االرتباط درجة تحديد (Numanovic & Jovicic, 2014دراسة نومانوفيك وجوفيشيك ) وهدفت

 والديموغرافية التي تؤثر عليهما، االجتماعية ، وتحديد العواملوالعصابية المرأة ضد اإلساءة بين

يعانين من  ممن امرأة (38) وسجينيكا في يوغسالفيا، بازار من نوفي امرأة (128) وشملت العينة

 فرق  هناك أظهرت النتائج أن. ضحايا لهذه اإلساءة تكن لم امرأة (38) اإلساءة داخل األسرة، و

وكان  اإلساءة، مقارنة باللواتي كن ال يتعرضن لإلساءة، ضحايا النساء لصالح في العصابية كبير

اإلساءة لصالح  ضحايا من والعازبات العصابية بين المتزوجات في إحصائياً  دال فرق  هناك

 النساء المختلفة من الفئات بين العصابية في درجة إحصائية داللة ذات فروق  المتزوجات، ولم تكن

 .ت المهنية لديهنالمؤهال باختالف درجة

إلى الوقوف على واقع ومجاالت اإلساءة الموجهة ضد  (0263شاهين ) دراسة وسعت

من خالل تحديد نسبة اإلساءة الشائعة لدى الزوجات والفروق  ،الزوجات في محافظة رام الله والبيرة

رام ( زوجة تقيم في محافظة 252) ضمتعينة التصنيفية، على  فيها باختالف بعض المتغيرات

نتائج إلى الأشارت و والبيرة، اخترن بطريقة المعاينة القصدية بما يتوافق مع متغيرات الدراسة،  هالل



 

49 
 

أن الزوجات في محافظة رام الله والبيرة يعانين من مستوى مرتفع من اإلساءة، وكان المجال 

ارق العمر بين نتائج أن فوبينت ال النفسي هو األعلى، يليه المجال الجنسي، ثم المجال الجسدي.

الزوجين ال يؤثر في درجة اإلساءة التي تتعرض لها الزوجة من زوجها، بينما كانت درجة اإلساءة 

تزداد بازدياد عدد األبناء لدى األسرة، وتنخفض كلما كان المستوى التعليمي للزوج/ الزوجة أعلى، 

في حين لم يكن لمجال كما أن درجة اإلساءة تزداد مع انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة. و 

عمل الزوج أثر دال في درجة إساءته لزوجته، فقد كانت الزوجة التي ال تعمل تتعرض لإلساءة 

 بدرجة أعلى من الزوجة العاملة.

إلى فحص أثر شبكات الدعم  (Choi and Cheung, 2012) شنجدراسة شوي و وهدفت 

ء من الزوجات في هونج كونج، وعبر االجتماعي والرقابة االجتماعية على ضحايا العنف واإليذا

( من األزواج المحليين. أشارت النتائج 397( من األزواج والمهاجرين و )692مسح أسري ضم )

إلى أن النساء في أسر المهاجرين هن أكثر عرضة للعنف الزواجي وأكثر عزلة اجتماعيًا في 

النساء من أسر المهاجرين  األسر المحلية، وكانت الفروق في مستوى العنف ضد الزوجات لصالح

في المجالين الجنسي والجسدي، وأكثر هشاشة في الجانب النفسي من خالل ضعف األثر للرقابة 

 االجتماعية والدعم االجتماعي، وعالقتها بالعنف الموجه ضد الزوجة مقارنة بالنساء في أسر 

 لزوجين المحليين.ا

اه الزوجة في مدينة مكة المكرمة من للتعرف إلى نسبة معان (0262دراسة الصبان )وسعت 

اإلساءة والفروق في درجات أنماطها تبعًا الختالف فرق العمر بين الزوجين، واختالف مستوى 

( زوجه 388التعليم لكل منها، وحالة عمل الزوجة، واختالف نوع مهنة الزوجة، على عينة من )

( عام، واستخدم مقياس 66-28ين )سعودية، يقمن في مدينة مكة المكرمة، تراوحت أعمارهن ما ب

اإلساءة ضد الزوجة، فكانت النتائج تشير إلى أن الزوجة السعودية تعاني اإلساءة من الزوج خاصة 
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(، وكان نمط 21.36في النمطين النفسي والجنسي، وبلغ متوسط نسبة اإلساءة للزوجة السعودية )

، ثم نمط اإلساءة الجسدي، وأظهرت اإلساءة النفسي أعلى األنماط، يليه نمط اإلساءة الجنسي

النتائج فروقًا دالة في مستوى اإلساءة للزوجة باختالف مستوى تعليم الزوجة فقط في النمط النفسي، 

ووجود فروق باختالف حالة العمل، ولم تكن الفروق في مستوى اإلساءة للزوجة دالة في أي نمط 

 من أنماطها باختالف مستوى تعليم الزوج ومهنته.

 المميزة واالنفعالية المعرفية الخصائص لىإ لتوصلل( 0262) السعايدة دراسة عتسو 

 ونمط والغضب، واالكتئاب، والقلق، المتعلم، والعجز العزو، نمط حيث من المعنفات للزوجات

 استبيان استخدم، و معنفة غير سيدة  (46)و، معنفة سيدة  (46) من الدراسة عينة تكونت .التعلق

 لالكتئاب، بك قائمةو  للكبار، القلق وسمة حالة قائمةو  المتعلم، العجز مقياسو  العزو، أنماط

 المجموعتين بين فروق  وجود إلى نتائجال أشارت . للراشدين التعلق مقياسو  الغضب، سمة مقياسو 

 التعلق ونمط القلق، التعلق ونمط واالكتئاب، والقلق، ،(متغير /ثابت) العزو بعد :من كل في

 /داخلي) العزو أبعاد :من كل في المجموعتين بين داللة ذات فروق  توجد لم حين في، التجنبي

 .الغضب وسمة اآلمن، التعلق ونمط المتعلم، والعجز ،(خاص /عام(، و )خارجي

 إلى تقييم (Tokuç, Ekuklu, & Avcioğlu, 2010دراسة توكوج، إكنوكلو، وأفشجلو ) وهدفت

المحلية نتيجة ذلك، من  الخطر تركيا، وعوامل أدرنة، في المتزوجات النساء ضد اإلساءة انتشار

 المتزوجات النساء ( من822ضمت ) تمثيلية عينة العرضي، وشملت خالل منهجية المقطع

 اإلساءة األشكال من بعض انتشار أظهرت النتائج أن إجمالي. أدرنة مقاطعة المقيمات في مركز

 تعرضن النساء أنهن من (٪34لماضية، وذكرت )ا 28 الـ األشهر في (٪43) الجسدي بلغ المنزلي

 وبينت النتائج أن عوامل. المنزلي والنفسية ضمن اإلساءة اإلساءة اللفظية من مختلفة ألشكال

األسرة،  في أفراد أربعة من مع أكثر يعشن لنساء لإلساءة الجسدية المنزلية كان المهمة الخطر
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 إلى المرأة وافتقار والتقليدية، األبوية ، كما كانت القيممن العائلة ال يعملن، وتزوجن بقرار يواللوات

لإلساءة الجسدية  الخطر عوامل هي المنخفضة، واالقتصادية االجتماعية والحالة المالي، االستقالل

 .الموجهة ضد النساء

إلى معرفة أكثر أنواع العنف استخدامًا أو شيوعًا ضد الزوجة،  (0228دراسة الهر ) وهدفت

القة بين العنف والصحة النفسية لدى النساء المعنفات العربيات في مدينة مالمو وتقصي الع

بالسويد، والتعرف إلى البعد النفسي األكثر ارتباطًا بالعنف من أبعاد المقياس التسعة )األعراض 

االكتئابية، مشاعر النقص، عدم الثقة بالنفس، القلق االجتماعي، مشاعر الوحدة واالغتراب، 

النوم، القلق حول الصحة التعب واإلرهاق، األعراض الجسدية(. وتكونت عينة الدراسة  اضطرابات

( امرأة متزوجة عربية معنفة ومسجلة رسميًا في السجالت الخاصة بالشؤون االجتماعية 03من )

( عامًا، 66-19بمدينة مالمو جنوب السويد، اخترن بالطريقة العشوائية، وتراوحت أعمارهن ما بين )

ت قائمة األعراض المرضية. أظهرت النتائج أن أغلبية النساء تعرضن للعنف الجسدي بشكل وطبق

(، ويشترك %13(، والعنف الجنسي ب )%19(، والعنف االقتصادي ب )%30مباشر بنسبة )

العنف النفسي في وجوده كل أنواع العنف، وهذا يعني أن كل أشكال العنف تؤثر على الحالة 

 نفة، وأن النساء المعنفات يعانين من اضطرابات في صحتهن النفسية.النفسية للمرأة المع

)الزهرة، المشار إليه لدى  ((Karin and Larsson, 2007دراسة كارين والرسون وتقصت 

على الصحة الجسمية والنفسية للمرأة المعنفة، ومعرفة الفروق بين  هثار آالعنف األسري و ( 0262

، ونفسيًا، من قبل أحد أفراد األسرة، والنساء غير المتعرضات النساء المعنفات جسديًا، وجنسياً 

للعنف في سالمتهن الجسمية والنفسية، وكذلك معرفة الفروق بين النساء المتعرضات للعنف حسب 

( من النساء المعنفات من المتواجدات في 238سنوات التعرض للعنف. شملت عينة الدراسة على )

ا الدولة في السويد(، وعينة مكافئة لها من النساء غير بيوت خاصة تقيمه)بيوت النساء 
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المتعرضات للعنف، وذلك من خالل اإلجابة على استبيان خاص أعد لهذه الدراسة. وبينت النتائج 

ن هناك إأن النساء المعنفات لديهن مشكالت نفسية وجسمية أكثر من النساء غير المعنفات، كما 

للفترة الزمنية التي تعرضن فيها للعنف؛ حيث كانت النساء  ًا بين النساء المعنفات تبعا  قفرو 

مع أعراض اكتئاب  مرتفعةالمتعرضات للعنف لفترة ست سنوات أو أكثر لديهن ضغوط نفسية 

 وآالم جسمية أكثر من النساء المتعرضات للعنف لخمس سنوات أو أقل.  

انتشار اإلساءة ستوى ملى إ( التعرف Sirisunyaluk, 2004دراسة سيريسونيالوك )وحاولت 

والجنسية، والعوامل  ،والجسدية ،النفسية مجاالتها:الزوجات في المناطق الحضارية في تايالند بلدى 

قمن مع أزواجهن في بانكوك، طبق ي   ة( زوج011المحددة لإلساءة، وتكونت عينه الدراسة من )

األكثر شيوعًا في المناطق  ة هي. أظهرت النتائج أن اإلساءة النفسيعليهن مقياس اإلساءة النفسية

ن فاعلية ألى إثم الجنسية، وأشارت النتائج  ،الحضارية في تايالند، يلي ذلك اإلساءة الجسدية

والمصادر النسبية والمطلقة للموافقة على  ،والتعرض لإلساءة داخل أسره المنزل ،الحياة الزوجية

 للزوجات في تايالند. كلها مؤشرات للتنبؤ باإلساءة ،اإلساءة من قبل الزوجة

 

 الدراسات المتعلقة باالضطرابات النفسجسمية: -ثانياً 

 ضاأعر  وبعض النفسية الصالبة بين العالقة لىإ التعرف (0202دراسة الغامدي )ت هدف

 ن،انجر  مدينة في االجتماعية الحماية بدار المعنفات النساء لدى نفسجسميةال باتااالضطر 

، ومقياس 2002)) لمخيمر النفسية الصالبة مقياس طبقو  ،رتباطياال الوصفي المنهج تخدامباس

 معنفة، سيدة 34)) بلغت عينة على ، (2003)مصطفى لمنار نفسجسميةال باتااالضطر  ضاأعر 

 باتااالضطر  ضراوأع النفسية الصالبة مستوى  بين ارتباطية عالقة وجود عن النتائج وأسفرت
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 النفسية الصالبة من كل مستوى  في تغير يوجد ال هأن كما المعنفات، النساء لدى نفسجسميةال

 .المعنفات لدى التعليمي والمستوى  ،االجتماعية الحالة ي:تغير مل وفقاً  نفسجسميةال باتاواالضطر 

 عن التعبير راتمها بين العالقة عن الكشف إلى (0268خطاطبة والعتيبي ) اسةر د وسعت

 أهداف ولتحقيق الرياض، مدينة في فاتالمعن لدى النفسجسمية باتااالضطر  ضراوأع الذات

 واستخدم معنفة،( 288ضمت ) المعنفات من عشوائية عينة على الوصفي المنهج استخدمالدراسة، 

 إلى سةاالدر  نتائج أشارت .النفسجسمية باتااالضطر  ومقياس الذات، عن التعبير تامهار  مقياس

 لصالح العمر، متغير باختالف ةعينال داأفر  لدى الذات عن التعبيررات مها في فروق  وجود

 مقياس في إحصائية داللة ذات فروق  ووجودعام(،   45من أكثرالعمرية ) الفئة أصحاب

 الالتي المعنفات لصالح العنف، نوع متغير باختالف البحث عينة داألفر  النفسجسمية اتراباالضط

 عن التعبير تالمهار  ؤيةالتنب للقوة تأثير وجودالنتائج  أظهرت كما، الجسدي العنف من يعانين

  .المعنفات لدى النفسجسمية باتاالضطر في ا الذات

لدى المصابين  األسريةى عوامل الخطر إللتعرف ا (0268ادعيس )دراسة  وحاولت

، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة ليليج الوصفي التحهاستخدام المنب، النفسجسمية باالضطرابات

 منهم باالضطراباتن يغ عدد المصابل، بواإلناثمن الذكور  فرداً  (623)تكونت من و المتاحة، 

 للمصابينية، وكانت المتوسطات الحسابية لمن العينة الك( %67)بنسبة ، (299) النفسجسمية

 اإلصابةا لدى الذكور، كما كانت تزداد نسبة هى منلأع اإلناثالسيكوسوماتية لدى  باالضطرابات

بازدياد  اإلصابة، وازدادت نسبة واألرامل المطلقينى لدى لأع ابةاإلصبازدياد الفئة العمرية، وكانت 

 باألعراض اإلصابةكما تباينت المتوسطات الحسابية حسب نوع  .بناءفترة الزواج وبازدياد عدد األ

از الدوري هاز العصبي، ثم الجهالج يليهاز النفسي، هبالج إصابة لى؛ فكانت أعالنفسجسمية

 .ديةلالج األعراض أخيراً ، و ضميهاز الهب، ثم الجلوالق
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لقياس مدى  (Abuzied, Ali, & Suleiman, 2017دراسة أبو زيد، علي، وسليمان )وهدفت 

بين الفتيات  جسميةالنفسية واألعراض النفس ضطراباتاالنتشار وتحديد العوامل المصاحبة لال

ضمت  ةئية بسيطعشوا نةعيواختيرت  ،المراهقات في المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم بحري 

النفسي )االكتئاب الشديد والقلق( كان  ضطرابأظهرت النتائج أن انتشار اال .طالبة مراهقة (691)

 بدرجة مرتفعة، وكانت الفروق في  جسميةالنفس اتاالضطراب تبينما كان ،فتياتالبين  متوسطاً 

إلساءة ل عرضنومن ت، عاماً ( 19-10عمر المراهق المتأخر ) لصالح جسميةالنفس اتاالضطراب

دخل منخفض. ومع ذلك، لم يكن هناك أي  ، ومن هن من أسر ذاتإلساءة اللفظيةواالجسدية 

 اتأما بالنسبة ألعراض االضطراب أو مستوى التعليم.داللة فيما يتعلق بالحالة االجتماعية 

معدة وآالم ال (،٪62.6)والشعور بالدوار  (،٪71.0)فقد تبين أن انتشار الصداع  جسمية،النفس

 (. ٪27.1)وآالم الظهر  (،66.9٪)

 فحص االرتباطات بين، فهدفت إلى (Jaradat et al., 2016دراسة جرادات وآخرون )أما 

لى جسمية،اإلبالغ الذاتي عن ظروف العمل المجهدة واألعراض النفس التحقيق في االختالفات  وا 

ممرضًا يعملون في  (638ت )ضم، من خالل دراسة مستعرضة على عينة المحتملة بين الجنسين

األعراض  انتشار لتقييم جسميةاستخدمت قائمة فحص األعراض النفس. محافظة الخليل

مستويات عالية من ظروف العمل المجهدة  لدى عينة الدراسة، وأظهرت النتائج وجود جسميةالنفس

مراجعة في قائمة  ةتوسطجسمية؛ إذ كانت الدرجة متأثير ضار على الصحة النفسو  المتصورة

في اإلجهاد واالضطرابات أبلغت النساء عن أعراض أكثر من الرجال ، و يةماألعراض النفسجس

 .النفسجسمية
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( Panigrahi, Padhy, and Panigrahi, 2014دراسة بانيجراهي، بادهي، وبنجراهي )وسعت 

بوبانسوار في تقييم حالة الصحة النفسية بين النساء العامالت المتزوجات المقيمات في مدينة إلى 

امرأة عاملة متزوجة بعد  (268)ضمت  ،أسرة (268)الهند. أجريت دراسة مقطعية في  -أوديشا

واستبيان  باستخدام جدول المقابلة المصمم مسبقاً  ،تصميم العينة العشوائية العنقودية متعددة المراحل

ن في امن المشارك (٪32.9) أن ةدراسنتائج الذات الصلة. كشفت  بياناتال تجمعو  الذاتي،اإلبالغ 

إلى أي نوع  ينقد سع هنفقط من (٪18)وأن حوالي  النفسية،ن من ضعف في الصحة يالدراسة يعان

 هي: تنبؤية،أظهر تحليل االنحدار اللوجستي أن ثالثة عوامل و . اإلرشاد النفسيمن خدمات 

قت في ممارسة وقضاء الو  الزوج،هم الخاصة مع تومشاركة مشكال للزمالء،الموقف اإليجابي 

كان لها تأثير إيجابي كبير على حالة الصحة العقلية للمرأة العاملة  ،اليوجا/ التأمل/ التمرين

 المتزوجة. 

االرتباط المحتمل  منالتحقق إلى  (Hange et al., 2013دراسة هانجي وزمالئه )وهدفت 

 لدى صادية، ونمط الحياة، والحالة االجتماعية واالقتجسميةواألعراض النفس نفسيبين اإلجهاد ال

 إجراء دراسة رصدية استباقية بدأت في(، من خالل عاماً  37أكثر من )في منتصف العمر  النساء

تتراوح  ،امرأة (1632، وشملت )م2881م، ثم 1908م، و 1976ومتابعة في عام  ،م1930 عام

واألعراض ، ه ذاتياً وشملت التدابير اإلجهاد النفسي المبلغ عن، عاماً ( 36-30) بينما أعمارهن 

جسمية، ومؤشرات صحية أخرى. أظهرت النتائج أن النساء اللواتي يعانين من اإلجهاد النفسي النفس

عدوى ، والوالصداع/ الصداع النصفي، أعراض في البطن، و الضغط النفسيفي غن عن ارتفاع أبل

 نفسي. ن عن اإلجهاد الالنساء اللواتي لم يبلغ، مقارنة بواألعراض العضلية الهيكلية، المتكررة
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( تقصي  (Scott, Wells, Angermeyer, et al., 2010دراسة سكوت وزمالئه  وحاولت

ضطرابات النفسجسمية من والعالقة بين الحالة االجتماعية وأول ظهور لال ينالجنسالفروق بين 

عالمية لمنظمة دولة من مبادرة مسح الصحة النفسية ال (16)المسوحات المنزلية المقطعية في  خالل

، مع التقييم التشخيصي فردًا من الذكور واإلناث (36693) ، وعددهم(WMH) الصحة العالمية

قيمت ،  (CIDI 3.0)المنظم لالضطرابات النفسية باستخدام المقابلة التشخيصية الدولية المركبة

ية في االرتباط مع التفاعل بين الجنس والحالة الزوجو التحليالت المنفصلة للبقاء على قيد الحياة 

ط الزواج اارتبأشارت النتائج إلى  .وتعاطي المخدرات ،والقلق ،الظهور األول الضطرابات المزاج

كان و بانخفاض خطر اإلصابة بالظهور األول لمعظم االضطرابات النفسية في كال الجنسين؛ 

ن هذا الخطر كاو  ،بزيادة خطر اإلصابة بجميع االضطرابات في كال الجنسين مرتبطاً  الطالق

تكون مرتبطة ، وأشير إلى أن هذه الفروق بين الجنسين قد الرجالب مقارنةالمتزايد أقوى بين النساء 

باالختالفات بين الجنسين في تجربة مطالب األدوار المتعددة داخل الزواج، وخاصة تلك المتعلقة 

 .بالوالدية

، الحالية كدراسات سابقة للدراسةجنبية المقترحة الدراسات العربية واألخالل استعراض من و 

طبيعة التعرف إلى  المرتبطة باإلساءة للزوجة قد هدفت الدراسات معظم مالحظة أنفإنه يمكن 

اإلساءة ومستواها، وربطها بمتغيرات عديدة ليس من بينها أعراض االضطرابات النفسجسمية 

الزوج وعالقته بأعراض  فتبحث في اإلساءة للزوجة من قبلما الدراسة الحالية بالتحديد، أ

 ليه أي من الدراسات السابقة.إوهذا ما لم تتطرق  االضطرابات النفسجسمية لديهن،

، يالحظ أن نتائج دراسة الدراسات السابقة المتعلقة باإلساءة للزوجةكذلك فإنه من خالل 

(Sattarzadeh, Khalili, & Maleki, 2019أظهرت أن ) ية تتراوحالمنزل لإلساءة العام االنتشار 

 إيران، وكانت اإلساءة النفسية في (٪93) إلى (٪18.7) ومن العالم، في (٪60) إلى (٪7) من
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 ، فبينت نتائجها أن(Manirul, Nasim, & Delwar, 2018أما دراسة ). هي األكثر انتشاراً  والجسدية

البنغالديشي،  وجنسيًا( منتشرة لدى النساء في المجتمع ًا،يونفس اإلساءة )جسديًا، أشكال كل

 ،تعرضن لإليذاء النفسي اتزوجمن ال( ٪27.82)( أن Chen, et al., 2017دراسة ) نتائجوأظهرت 

 يليه، الجنسي العنف ًا هوانتشار  العنف أشكال أكثر أن (2813)الحياصات،  سةوبينت نتائج درا

)شاهين،  دراسة أشارت نتائج، وبنسب متوسطة لكل منها. و النفسي العنف ،  وأخيراً الجسمي العنف

إلى أن الزوجات في محافظة رام الله والبيرة يعانين من مستوى مرتفع من اإلساءة، وكان  (2813

 المجال النفسي هو األعلى، يليه المجال الجنسي، ثم المجال الجسدي.

( إلى أن الزوجة السعودية تعاني اإلساءة من الزوج 2818وأشارت نتائج دراسة )الصبان، 

نمط  جاءمط النفسي والجنسي، وكان مستوى اإلساءة للزوجة السعودية متوسطًا، و خاصة في الن

أظهرت نتائج و  .اإلساءة النفسي أعلى األنماط، يليه نمط اإلساءة الجنسي، ثم نمط اإلساءة الجسدي

( أن أغلبية النساء المعنفات العربيات في مدينة مالمو بالسويد تعرضن للعنف 2880دراسة )الهر، 

(، والعنف الجنسي ب %19(، والعنف االقتصادي ب )%30ي بشكل مباشر بنسبة )الجسد

 ,Sirisunyalukدراسة )وأظهرت نتائج  ،(، ويشترك العنف النفسي في وجوده كل أنواع العنف13%)

في المناطق الحضارية في تايالند، يلي لدى النساء األكثر شيوعًا  أن اإلساءة النفسية هي( 2004

 ثم الجنسية. ،لجسديةذلك اإلساءة ا

 ذوي  من هن للعنف للمتعرضات نسبة أكثر نأ (2813)الحياصات،  سةرادوبينت نتائج 

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 2816بينما أظهرت نتائج دراسة )المعصوابي،  ،المتدني الدخل

ادي، متوسطات العنف الممارس ضد الزوجات باختالف: عدد سنوات الزواج، والوضع االقتص

إلى أن فارق العمر  (2813)شاهين،  أشارت نتائج دراسةوطبيعة عمل كل من الزوج والزوجة. و 

بين الزوجين في محافظة رام الله والبيرة ال يؤثر في درجة اإلساءة التي تتعرض لها الزوجة من 



 

58 
 

كان  زوجها، بينما كانت درجة اإلساءة تزداد بازدياد عدد األبناء لدى األسرة، وتنخفض كلما

المستوى التعليمي للزوج/ الزوجة أعلى، كما أن درجة اإلساءة تزداد مع انخفاض المستوى 

االقتصادي لألسرة. وفي حين لم يكن لمجال عمل الزوج أثر دال في درجة إساءته لزوجته، فقد 

ة وأشارت نتائج دراس كانت الزوجة التي ال تعمل تتعرض لإلساءة بدرجة أعلى من الزوجة العاملة.

(Choi and Cheung, 2012 إلى أن النساء في أسر المهاجرين في هونج كونج هن أكثر عرضة )

( 2818للعنف الزواجي وأكثر عزلة اجتماعيًا في األسر المحلية. وأشارت نتائج دراسة )الصبان، 

إلى وجود فروق دالة في مستوى اإلساءة للزوجة باختالف مستوى تعليم الزوجة فقط في النمط 

فسي، ووجود فروق باختالف حالة العمل، ولم تكن الفروق في مستوى اإلساءة للزوجة دالة في الن

 ,Tokuçدراسة ) وأظهرت نتائج ومهنته. ،أي نمط من أنماطها باختالف مستوى تعليم الزوج

Ekuklu, & Avcioğlu, 8020) النساء  لإلساءة الجسدية المنزلية لدى المهمة الخطر أن عوامل

 يواللواتاألسرة،  في أفراد أربعة من مع أكثر للنساء اللواتي يعيش كان تركيا،ب أدرنة في المتزوجات

 ،المنخفضة واالقتصادية االجتماعية والحالة المالي، االستقالل إلى المرأة ال يعملن، كما كان افتقار

 .لإلساءة الجسدية الموجهة ضد النساء الخطر عوامل هي

المتعلقة بأعراض االضطرابات النفسجسمية لدى النساء،  الدراسات السابقةأما بخصوص 

 اتأن معدالت االضطراب( قد كشفت Abuzied, Ali, & Suleiman, 2017)دراسة فيالحظ أن نتائج 

في المدارس السودانية، وأظهرت نتائج دراسة  مرتفعة بين فتيات المدارس المراهقات جسميةالنفس

(Jaradat et al., 2016وجود ) تأثير ضار ، و ت عالية من ظروف العمل المجهدة المتصورةمستويا

؛ إذ كانت الدرجة يعملون في محافظة الخليل ين الذينممرضلدى ال جسميةعلى الصحة النفس

أبلغت النساء عن أعراض أكثر من الرجال ، و في قائمة مراجعة األعراض النفسية الجسدية ةتوسطم

 ,Panigrahi, Padhy, and Panigrahiنتائج دراسة )شفت كو  .في اإلجهاد واالضطرابات النفسجسمية
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 -من النساء العامالت المتزوجات المقيمات في مدينة بوبانسوار في أوديشا (٪32.9) أن( 2014

إلى أي نوع  ينقد سع هنفقط من (٪18)وأن حوالي  النفسية،ن من ضعف في الصحة يالهند يعان

 . اإلرشاد النفسيمن خدمات 

 داللة ذات هناك فروق  لم تكن أنه (Numanovic & Jovicic, 2014دراسة ) وأظهرت نتائج

المؤهالت المهنية  باختالف درجة النساء المختلفة من الفئات بين العصابية في درجة إحصائية

 باتااالضطر  مستوى  في تغير وجود عن( 2828دراسة )الغامدي،  نتائج وأسفرت لديهن.

 نتائج أشارتو  .المعنفات لدى التعليمي والمستوى  ،االجتماعية ةالحال ي:تغير مل وفقاً  نفسجسميةال

 اتراباالضط مقياس في إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى( 2810)خطاطبة والعتيبي،  اسةر د

 الالتي المعنفات لصالح العنف، نوع متغير باختالف الرياض مدينة في المعنفات لدى النفسجسمية

لدى  األسريةعوامل الخطر ( أن 2810)ادعيس، دراسة ت نتائج وبين .الجسدي العنف من يعانين

 االضطرابكانت تزداد بازدياد الفئة العمرية، وازدادت نسبة النفسجسمية  باالضطرابات اتالمصاب

 ,Abuzied, Ali, & Suleimanدراسة ) نتائجكشفت و  .بناءبازدياد فترة الزواج وبازدياد عدد األ

(، عاماً  19-10عمر المراهق المتأخر ) لصالح جسميةالنفس اتباالضطراالفروق في أن ( 2017

دخل منخفض. ومع ذلك،  ، ومن هن من أسر ذاتإلساءة اللفظيةواإلساءة الجسدية ل ومن تعرضن

 بمستوى التعليم.لم يكن هناك أي داللة فيما يتعلق 

 آثاره اللخ ومن الحميم، الشريك عنف ( أنPheiffer, Dias, & Adam, 2020وبينت دراسة )

كما بينت . الحمل لـسكري  معقول خطر عامل يمثل واالكتئاب، األمهات إجهاد على المساهمة

 من نوع من أكثر يوجد األحيان أغلب وفي ( أنهManirul, Nasim, & Delwar, 2018نتائج دراسة )

عاناة الم إلىتؤدي  الجنسية، وأن اإلساءة نفسية نتيجة اإلساءة باضطرابات المصابات النساء

 مرتبطة بشكل مستقل اإلساءة العاطفية( أن Chen, et al., 2017دراسة ) نتائجالنفسية. وأظهرت 
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( وجود عالقة 2816أظهرت نتائج دراسة )المعصوابي، كما . عند النساء واالكتئاب، مع القلق

 Numanovicدراسة ) ارتباط طردية بين العنف ضد الزوجة والصحة النفسية لديهن. وأظهرت نتائج

& Jovicic, 2014) اإلساءة، مقارنة  ضحايا لصالح النساء في العصابية كبير فرق  هناك أن

 العصابية بين المتزوجات في إحصائياً  دال فرق  وكان هناك باللواتي كن ال يتعرضن لإلساءة،

 وجود (2818 )السعايدة، دراسةوبينت نتائج  .اإلساءة لصالح المتزوجات ضحايا من والعازبات

 التعلق ونمط المتعلم، والعجز واالكتئاب، القلق، فيوغير المعنفات   المعنفات لزوجاتا بين وق فر 

( أن كل أشكال العنف تؤثر على الحالة 2880وأظهرت نتائج دراسة )الهر،  .الغضب وسمة اآلمن،

من  النفسية للنساء المعنفات العربيات في مدينة مالمو بالسويد، وأن النساء المعنفات يعانين

أن النساء  ((Karin and Larsson, 2007وبينت نتائج دراسة  اضطرابات في صحتهن النفسية.

 المعنفات في السويد لديهن مشكالت نفسية وجسمية أكثر من النساء غير المعنفات.  

واألعراض  نفسيارتباط بين اإلجهاد ال ( وجودHange et al., 2013وأظهرت نتائج دراسة )

. في منتصف العمر النساء لدى حالة االجتماعية واالقتصادية، ونمط الحياة، والجسميةالنفس

ط الزواج بانخفاض اارتبإلى (  (Scott, Wells, Angermeyer, et al., 2010دراسةوأشارت نتائج 

 مرتبطاً  الطالقكان و خطر اإلصابة بالظهور األول لمعظم االضطرابات النفسية في كال الجنسين؛ 

كان هذا الخطر المتزايد أقوى بين و  ،ابة بجميع االضطرابات في كال الجنسينبزيادة خطر اإلص

تكون مرتبطة باالختالفات بين ، وأشير إلى أن هذه الفروق بين الجنسين قد الرجالب مقارنةالنساء 

 .الجنسين في تجربة مطالب األدوار المتعددة داخل الزواج، وخاصة تلك المتعلقة بالوالدية

وتحديد  ،طار النظري للدراسة الحاليةبناء اإللباحثة من الدراسات السابقة في وقد استفادت ا

تها، وكذلك األدوات المستخدمة في جمع البيانات في هميأ و  هاوتحديد أهداف ،صياغة المشكلة

بما يتناسب مع التطور في صورتها األولية، قبل تطويرها لتتوافق مع مجتمع الدراسة الحالية، و 
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الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ال  وتجدر اإلشارة إلى أن حقة.الدراسات الال

 جراء هذه الدراسة بهدف التعرف إلىإإلى ضرورة  يشير، مما مباشراً  تتصل بموضوعها اتصاالً 

اإلساءة الموجهة للزوجة من قبل الزوج وعالقتها بأعراض االضطرابات النفسجسمية لديهن في 

لم تتم دراسته من سوف يتمتع موضوع هذه الدراسة بالجدة واألصالة، حيث وبذلك  ؛محافظة الخليل

 قبل في المجتمع الفلسطيني.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهجية الدراسة 6.3

 تهاوعين ةالدراسمجتمع  0.3

 أداتي الدراسة 3.3

 متغيرات الدراسة  1.3

 إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 المعالجات اإلحصائية 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة 

ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في تطوير  ،المتبعة

مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع الدراسة وخصائصها، ثم شرح  يأدات

 االختبارات اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة. 

 

 الدراسة يةمنهج 6.3

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي للحصول على المعلومات الخاصة 

المنهج الوصفي حيث أن  ذه الدراسة؛بموضوع الدراسة، وذلك ألنه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة ه

االرتباطي هو األمثل لتحقيق أهداف هذه الدراسة، كونه المنهج الذي يقوم بدراسة وفهم ووصف 

ن هذا المنهج ال يعتمد فقط على الظاهرة وصفًا دقيقًا من خالل ا لمعلومات واألدبيات السابقة، وا 

جمع المعلومات إنما يقوم بالربط وتحليل العالقة ما بين متغيرات الدراسة للوصول إلى االستنتاجات 

 .(1992، المرجو الوصول إليها من خالل الدراسة )عوده وملكاوي 
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 مجتمع الدراسة وعينتها 0.3

، أما عينة الدراسة، فقد الخليل محافظة في المتزوجاتاسة من جميع تكون مجتمع الدر 

 اختيرت كاآلتي:

مـن المتزوجـات فـي محافظـة ( 38العينة االستطالعية: اختيرت عينة اسـتطالعية مكونـة مـن ) -أوالً 

 بغرض التأكد من صالحية أدوات الدراسة واستخدامها لحساب الصدق والثبات. الخليل

مـن المتزوجـات فـي محافظـة الخليـل، اختـرن ( 388مـن )العينـة سة الفعليـة: تكونـت عينة الدرا -ثانياً 

وقــات فــي التواصــل مــع أفــراد مجتمــع بطريقــة العينــة المتيســرة لصــعوبة حصــر مجتمــع الدراســة، والمع  

ـــاء  ي الدراســـةالدراســـة بســـبب الظـــروف التـــي فرضـــتها جائحـــة كورونـــا، فوزعـــت أداتـــ مـــن خـــالل اللق

للوصـول إلـى عبـر وسـائل النتواصـل االجتمـاعي ، وكـذلك عبـر توزيـع إلكترونـي المباشر مع الباحثـة

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها 1.3والجدول )عدد مناسب من أفراد العينة، 

 (6.3جدول )
 المستقلة متغيراتال حسبالدراسة  عينةع يتوز 

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 المستوى االقتصادي لألسرة

 14.0 42 شيكل    1688أقل من 

1688-3888            105 35.0 

 51.0 153 3888أكثر من 

 188 300 المجموع 

 الفرق في العمر بين الزوجين

 49.0 147 أعوام فأدنى    6

 32.7 98 أعوام     3-18

 18.3 55 أعوام 18أكثر من 

 188 300 المجموع

 عدد األبناء

 36.7 110 3أقل من 

3-6         123 41.0 

 22.3 67 6أكثر من 

 188 300 المجموع

 طبيعة العمل
 44.7 134      عملت

 55.3 166      ملتعال 

 188 300 المجموع
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  الدراسة يأدات 3.3

 اإلساءةمقياس  ما:هلجمع البيانات، أداتين على  دراسةاللتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت 

 كما يلي: ورتا للدراسة الحالية اللتان ط    ،النفسجسمية االضطرابات راضأع مقياسو  ،للزوجة

 

 اإلساءة للزوجةأواًل: مقياس 

دب التربوي طالع على األاالوبعد تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، من أجل 

راسة د، وبخاصة في بعض الدراسات ةس اإلساءة للزوجة المستخدميياوالدراسات السابقة وعلى مق

ور المقياس بما يتالءم مع أهداف وعينة الدراسة ط   فقد(؛ 2813دراسة )شاهين، ، و (2818)الصبان 

مجاالت ثالثة موزعة على ( فقرة، 61والبيئة الفلسطينية، ويتكون المقياس في صورته األولية من )

 0) الجنسيةءة واإلسا، فقرة( 12) الجسديةاإلساءة ، و فقرة( 21) النفسيةاإلساءة إلساءة، هي: ل

وتتضمن كل فقرة من فقرات المقياس اختيار صيغت الفقرات جميعها في االتجاه اإليجابي، . فقرات(

 درجات، 6= دائماً ، وهي كاآلتي: ليكرت خماسي المستجيبة لدرجة تقديره للمشكلة على مقياس

 درجة. 1= أبداً درجة،  2= نادراً درجات،  3=درجات، أحياناً  6غالبًا= 

 

 اإلساءة للزوجةالخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 اس:يصدق المق

 استخدم نوعان من الصدق كما يلي:، اإلساءة للزوجةمقياس للتحقق من صدق  

 (Face validity)أ( الصدق الظاهري  

للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس الوصمة االجتماعية، 

في  يحملون درجة الدكتوراه الذينمن المتخصصين  (18)ألولية على صورته افي عر ض المقياس 
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، كما هو موضح في ملحق )ب(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من مجال العلوم التربوية

( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناًء على مالحظات وآراء %08( فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاق )61)

، فقد ع دلت صياغة بعض الفقرات، كما هو مبين في ت المقترحةن، أجريت التعديالالمحكمي

 (.تالملحق )

 (Construct Validity) ب( صدق البناء 

، استخدم صدق البناء على عينة اإلساءة للزوجةمقياس من أجل التحقق من الصدق ل

( من المتزوجات في محافظة الخليل، ومن خارج عينة الدراسة 38استطالعية مكونة من )

الستخراج قيم معامالت  (Pearson Correlation)مستهدفة، واستّخدم معامل ارتباط بيرسون ال

ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لمقياس 

مبين (، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية للمقياس، كما هو للزوجة اإلساءة)

 (:2.3في الجدول )

 ( 2.3جدول )
بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع  للزوجة اإلساءة مقياسقيم معامالت ارتباط فقرات 

 (32الدرجة الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية للمقياس)ن=

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

مع  االرتباط
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 اإلساءة الجنسية اإلساءة الجسدية اإلساءة النفسية

6 .60** .52** 22 .91** .84** 36 .77** .65** 

0 .79** .66** 23 .82** .77** 36 .91** .85** 

3 .83** .75** 26 .89** .82** 33 .90** .66** 

1 .65** .61** 26 .76** .76** 37 .81** .79** 

5 .81** .69** 23 .90** .73** 30 .89** .63** 

1 .89** .81** 27 .88** .86** 39 .97** .81** 

7 .88** .83** 20 .97** .87** 68 .96** .81** 

8 .87** .84** 29 .92** .78** 61 .91** .70** 

9 .70** .64** 38 .90** .85** - - - 

62 .77** .72** 31 .95** .87** - - - 

66 .88** .86** 32 .93** .78** - - - 

60 .76** .74** 33 .86** .69** - - - 

63 .94** .90** - - - - - - 
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61 .90** .93** - - - - - - 

65 .80** .80** - - - - - - 

61 .91** .96** - - - - - - 

67 .79** .85** - - - - - - 

68 .82** .80** - - - - - - 

69 .88** .90** - - - - - - 

02 .70** .73** - - - - - - 

06 .86** .86** - - - - - - 

 **.83درجة كلية للبعد  **.90درجة كلية للبعد  **.96درجة كلية للبعد 

   (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *  (p < .05 *داللة )عند مستوى ال *دال إحصائياً 

   بينما تراوحت ( أن معامل ارتباط الفقرات 2.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

أن قيمة  ((Garcia, 2011(، وكانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا؛ إذ ذكر جارسيا .97-.62)

أقل أو  -.38( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن المدى ).38تقل عن )معامل االرتباط التي 

أي فقرة من ( تعتبر قوية، لذلك لم تحذف .78( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ).78يساوي 

 فقرات المقياس.

 : اإلساءة للزوجةثبات مقياس 

ينة استطالعية مكونة من وزعت أداة الدراسة على ع ،للزوجة اإلساءةللتأكد من ثبات مقياس 

وبهدف التحقق من  ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة. ،الخليل محافظة في المتزوجات من( 38)

 (Cronbach's Alpha)ثبات االتساق الداخلي للمقياس وأبعاده، فقد استخدم معامل كرونباخ ألفا 

 :يوضح ذلك (3.3)والجدول على بيانات العينة االستطالعية، 

 (3.3) جدول
  ألفا كرونباخ بطريقةللزوجة  اإلساءة مقياس ثبات عامالتم

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات الُبعد
 .97 21 النفسية اإلساءة

 .97 12 الجسدية اإلساءة

 .93 0 الجنسية اإلساءة

 .90 16 الدرجة الكلية
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 اإلساءةياس لمجالت مق ألفا كرونباخ ثبات معامل( أن قيم معامالت 3.3يتضح من الجدول )

لدرجة الكلية بلغ  ألفا كرونباخ كما يالحظ أن معامل ثبات (،.97-.93)تراوحت ما بين  للزوجة

 .وتعتبر هذه القيم مرتفعة وتجعل من األداة قابلة للتطبيق على العينة األصلية، (.90)

 

 أعراض االضطرابات النفسجسمية  ثانيًا: مقياس 

الضطرابات النفسجسمية المستخدم في )العارف، الدراسة إلى مقياس أعراض ا تستندا

حيث طور المقياس وقنن  (؛2810)ادعيس،  (، و2812)أبو حسين،  ي:دراست(، إضافة إلى 2816

بما يتالءم مع أهداف وعينة الدراسة والبيئة الفلسطينية، ويتكون المقياس في صورته األولية من 

ه اإليجابي )اإلشارة إلى أعراض االضطراب(، وقد صيغت الفقرات جميعها في االتجا .فقرة (22)

ليكرت  وتتضمن كل فقرة من فقرات المقياس اختيار المستجيبة لدرجة تقديره للمشكلة على مقياس

درجة،  2= نادراً درجات،  3=درجات، أحياناً  6غالبًا=  درجات، 6= دائماً ، وهي كاآلتي: خماسي

 درجة. 1= أبداً 

 

 أعراض االضطرابات النفسجسمية  الخصائص السيكومترية لمقياس  0.3.3

 صدق المقياس:  

 استخدم نوعان من الصدق، وكما يلي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاهري 

أعراض االضطرابات للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس 

ملون درجة يح الذينمن المتخصصين  (18)صورته األولية على في عر ض المقياس ، النفسجسمية

كما هو موضح في ملحق )ب(، وقد تشكل المقياس في صورته ، في مجال العلوم التربوية الدكتوراه
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( كحد أدنى لقبول الفقرة، وبناًء على %08( فقرة؛ إذ أعتمد معيار االتفاق )26األولية من )

وحذفت ت، صياغة بعض الفقرا فقد ع دلتمالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، 

 (.تكما هو مبين في الملحق )( فقرة، 22فقرتان، وأصبح عدد فقرات المقياس )

 Construct Validity) ب( صدق البناء )

من  مكونة استطالعية من أجل التحقق من الصدق للمقياس، استخدم صدق البناء على عينة

هدفة، واستّخدم معامل ، ومن خارج عينة الدراسة المستمن المتزوجات في محافظة الخليل( 38)

الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية  (Pearson Correlation)ارتباط بيرسون 

 (:6.3(، كما هو مبين في الجدول )أعراض االضطرابات النفسجسميةلمقياس )

 (6.3)جدول 
مع أعراض االضطرابات النفسجسمية قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس 

 (03)ن=الكلية للمقياس  الدرجة
االرتباط مع  الفقرة

 الدرجة الكلية 
االرتباط مع  الفقرة

 درجة الكلية ال
 مقياس أعراض االضطرابات النفسجسمية  

6 .67** 12 .54** 

0 .56** 13 .60** 

3 .50** 16 .40* 

1 .71** 16 .49** 

5 .60** 13 .63** 

1 .53** 17 .53** 

7 .53** 10 .53** 

8 .58** 19 .59** 

9 .65** 28 .39* 

62 .74** 21 .69** 

66 .80** 22 .68** 

 p < .05, ** p < .01 *  عند مستوى الداللة  دال إحصائياً                 

   بينما تراوحت ( أن معامل ارتباط الفقرات 6.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

الرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ ذكر (، كما أن جميع معامالت ا.08-.39)
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( تعتبر ضعيفة، والقيم التي .38أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن ) ((Garcia, 2011جارسيا 

( تعتبر .78( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ).78أقل أو يساوي  -.38تقع ضمن المدى )

 فقرات المقياس.قوية، لذلك لم تحذف أي فقرة من 

 :  أعراض االضطرابات النفسجسميةثبات مقياس 

أعراض االضطرابات النفسجسمية، وزع المقياس على عينة مقياس للتأكد من ثبات 

( من المتزوجات في محافظة الخليل، ومن خارج عينة الدراسة 38من ) استطالعية مكونة

قياس، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخلي للم المستهدفة،

(Cronbach's Alpha) ( فقرةً 22على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق ) وقد بلغ ،

 العينة على للتطبيق قابلة األداة من وتجعل مرتفعة، القيمة هذه وتعد .(.91ألفا ) معامل كرونباخ

 .األصلية

 الدراسة: ياسيمق تصحيح

(، فقرة 61في صورته النهائية من )اإلساءة للزوجة تكون مقياس  :اإلساءة للزوجة مقياس -أوالً 

 .  للزوجة إلساءةليجابي (، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإلتكما هو موضح في ملحق )

أعراض االضطرابات النفسجسمية : تكون مقياس أعراض االضطرابات النفسجسميةمقياس  -ثانياً 

(، وقد مثلت جميع الفقرات ت(، فقرة، كما هو موضح في ملحق )22من ) في صورته النهائية

 .عراض االضطرابات النفسجسميةاالتجاه اإليجابي أل

وأعطيت ( خماسي، Likertلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )وقد ط  

 (2) نادراً ( درجات، 3) أحياناً ( درجات، 6) غالباً ( درجات، 6) دائماً  :األوزان للفقرات كما يلي

 شيوعولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، وتحديد مستوى (، درجة واحدة. 1) أبداً ، درجتان
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ولت العالمة وفق لدى عينة الدراسة، ح  ، وأعراض االضطرابات النفسجسمية، للزوجة اإلساءة

يات: مرتفع، وتصنيف المستوى إلى ثالثة مستو  ،( درجات6-1) ما بينالمستوى الذي يتراوح 

 ومنخفض، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية: ،ومتوسط

 =  طول الفئة        
 الحد األعلى _ الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 

 (5.3جدول )
 النفسجسمية االضطرابات وأعراض للزوجة، اإلساءةاب مستوى درجات احتس

 فأقل 0.33 مستوى منخفض 
 3..0 - 0.31 مستوى متوسط 

 5 -3.18 مستوى مرتفع 
 

 الدراسة متغيرات 4.3

 الدراسة على المتغيرات األتية: اشتملت

 المتغيرات التصنيفية )الديمغرافية(:

، 3888-1681شيكل،  1688أقل من : )تستويامثالثة ، وله المستوى االقتصادي لألسرة .1

 (.3888أكثر من 

أكثر من ، أعوام 18-3، أعوام فأدنى 6، وله أربعة مستويات: )الفرق في العمر بين الزوجين .2

 (.أعوام 18

 (.6أكثر من ، 6-3، 3أقل من وله ثالثة مستويات: )عدد األبناء،  .3

 (.تعمل، ال تعمل) مستويان، وله طبيعة العمل .6

 



 

72 
 

 رات التابعة:المتغي

 .اإلساءة للزوجةالدراسة على مقياس  عينةاستجابة  .1

 .االضطرابات النفسجسميةأعراض الدراسة على مقياس  عينةاستجابة  .2

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

 الدراسة وفق الخطوات اآلتية: نف ذت

جامعية، من العديد من المصادر كالكتب، المقاالت، التقارير، الرسائل ال المعلومات جمع .1

 .وغيرها، وذلك من أجل وضع اإلطار النظري للدراسة

 تحديد عينة الدراسة.، ومن ثم تحديد مجتمع الدراسة .2

 .الدراسة من خالل مراجعة األدب التربوي في هذا المجال ياتتطوير أد .3

 على عينة الدراسة. المراد تطبيقها  الدراسة يأداتتحكيم  .6

( 38)إذ شـملت  ؛عية ومـن خـارج عينـة الدراسـة األساسـيةالدراسة على عينة اسـتطال يأداتتطبيق  .6

 الدراسة. أدوات، وذلك بهدف التأكد من دالالت صدق وثبات من المتزوجات في محافظة الخليل

بكل صدق  هاالدراسة على العينة األصلية، والطلب منهم اإلجابة على فقرات يأداتتطبيق  .3

 تخدم إال ألغراض البحث العلمي.وموضوعية، وذلك بعد إعالمهم بأن إجابتهم لن تس

( لتحليل SPSS, 26إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدم برامج الرزمة اإلحصائي ) .7

جراء التحليل اإلحصائي المناسب.  البيانات، وا 

الخروج و  ،مناقشة النتائج التي أسفر عنها التحليل في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة .0

 .توصيات والمقترحات البحثيةال من مجموعةب
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 اإلحصائية المعالجات  31.

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم  تها،من أجل معالجو البيانات  بعد جمع

(SPSS, 26)،  اآلتية: وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1

 الدراسة. ياسييد معامل ثبات مقباخ ألفا لتحدنمعادلة كرو  .2

تحليــل التبــاين  ، واختبــار(Independent Samples t-test) مســتقلتين)ت( لمجمــوعتين  اختبــار .3

بــين متوســطات  الدراســة المتعلقــة بــالفروق  لفحــص فرضــيات ،(Way ANOVA-One)األحــادي 

 .متغيري الدراسة الرئيسين باختالف مستويات المتغيرات التصنيفية

 .(LSD) أقل فرق دال باستخدام اختبارالبعدية  المقارنات .6

كــذلك لفحــص و لمعرفــة العالقــة بــين متغيــرات الدراســة،  (Pearson Correlationاختبــار بيرســون ) .6

 .صدق أدوات الدارسة

لمعرفة إسهام أعراض  ( RegressionStepwise Multiple)ي معامل االنحدار المتعدد التدريج .1

 باإلساءة للزوجة. نبؤالت في االضطرابات النفسجسمية
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 الفصل الرابع
  عرض نتائج الدراسة

 

يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها وفرضياتها 

 ددة في العرض، وهي كما يلي: التي طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنهجية مح

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 6.1

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 6.6.1

  ؟المتزوجات في محافظة الخليلمن النساء اإلساءة للزوجة لدى عينة  مستوى  ما 

واالنحرافات المعيارية والنسب ح سبت المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن السؤال األول

( 1.6، والجدول )اإلساءة للزوجة لدى عينة من المتزوجات في محافظة الخليللمقياس مئوية ال

 يوضح ذلك: 

 (6.1جدول )
وعل   اإلساءة للزوجةلكل ُبعد من أبعاد مقياس والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المقياس ككل مرتبة تنازلياً 
رقم  الرتبة

 بُعدال
االنحراف  المتوسط الحسابي بُعدال

 المعياري 
النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

النفسية  اإلساءة 1 1  متوسط 49.6 1.340 2.48  
الجنسية اإلساءة 3 2  منخفض 42.8 1.281 2.14   
الجسدية اإلساءة 2 3  منخفض 40.0 1.190 2.00   

 منخفض 45.4 1.219 2.27 للزوجة اإلساءة
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اإلساءة  أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس (1.6يتضح من الجدول )

أما المتوسطات الحسابية  منخفض. مستوى و  ،(45.4%نسبة مئوية )ب ،(2.27ككل بلغ ) للزوجة

(، 2.48-2.00فتراوحت ما بين )، اإلساءة للزوجةإلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس 

بنسبة مئوية  ،(2.48ي المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )" فالنفسية اإلساءة"بع د وجاء 

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي الجسدية اإلساءة"بع د ، بينما جاء متوسط مستوى و  ،(49.6%)

وقد ح سبت المتوسطات الحسابية  .منخفض مستوى و  ،(%40.0بنسبة مئوية ) ،(2.00بلغ )

اإلساءة عينة الدراسة على فقرات كل ب عد من أبعاد مقياس  واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

 على حدة، وعلى النحو اآلتي:  ب عدكل  للزوجة

   النفسية اإلساءة (6

 (..1جدول )
مرتبة تنازليًا حسب  النفسية اإلساءة بُعدلفقرات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المتوسطات الحسابية
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية
)%( 

 المستوى 

 متوسط 53.0 1.322 2.65 تغضبني أشياء زوجي لي يقول 02 1

 متوسط 52.8 1.367 2.64 شيء كل في باستمرار زوجي معي يختلف 03 2

 متوسط 51.8 1.403 2.59 األسباب ألتفه زوجي معي يتشاجر 05 3

 متوسط 51.4 1.487 2.57 حزينة أكون  حينما اهتمام أي إبداء في زوجي يتردد 04 4

 متوسط 51.2 1.433 2.56 وأحاسيسي مشاعري  زوجي يتجاهل 06 5

 متوسط 51.0 1.421 2.55 الناس ببعض االختالط من زوجي يمنعني 10 6

 متوسط 51.0 1.459 2.55 معه أتحدث عندما زوجي يتجاهلني 07 7

 تتعلق قضية أي في معي الحديث زوجي يتجنب 01 8
 بحياتنا

 متوسط 51.0 1.473 2.55

 متوسط 50.4 1.538 2.52 حياتي بأمور يهتم ال زوجي 19 9

 متوسط 50.0 1.491 2.50 إسعادي يحاول ال زوجي أن أشعر 08 11
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 متوسط 49.8 1.446 2.49 وجهي في ويكشر زوجي يتجهم 11 11

 متوسط 49.4 1.475 2.47 يغضبني ما قولي أن زوجي يتعمد 21 12

 متوسط 49.2 1.441 2.46 عليها ويتهكم تصرفاتي من زوجي يسخر 09 13

 متوسط 48.6 1.440 2.43 ممارستها أحب هواية لي كانت إذا بي زوجي يهزأ 12 14

 متوسط 48.4 1.476 2.42 مستفزة بطريقة وجهي في زوجي يصرخ 18 15

 لموقف أتعرض حينما معي زوجي تعاطف بعدم أشعر 13 16
 محزن 

 متوسط 48.0 1.468 2.40

 المناسبات في مصاحبته من زوجي يحرمني 20 17
 االجتماعية

 متوسط 48.0 1.481 2.40

 متوسط 47.0 1.477 2.35 اآلخرين أمام إهانتي زوجي يتعمد 16 18

 منخفض 46.6 1.475 2.33 أهلي مع العالقة بقطع زوجي يهددني 15 19

 منخفض 46.4 1.451 2.32 بالعقاب ويتوعدني زوجي يشتمني 14 21

 منخفض 45.8 1.447 2.29 البيت أو الغرفة من يخرج زوجي يراني عندما 17 21

 متوسط 49.6 1.340 2.48   النفسية اإلساءةدرجة 

 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن بع د 2.6يتضح من الجدول )

" تغضبني أشياء زوجي لي يقول" :فقرةال(، وجاءت 2.65 -2.29تراوحت ما بين ) النفسية ةاإلساء

متوسط، بينما  مستوى و  ،(%53.0نسبة مئوية )ب ،(2.65بمتوسط حسابي قدره ) ،بالمرتبة األولى

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي البيت أو الغرفة من يخرج زوجي يراني عندما" :فقرةالجاءت 

 اإلساءةمنخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي لبع د  مستوى و  ،(%45.8بنسبة مئوية ) ،(2.29) بلغ

 متوسط. مستوى و  ،(%49.6وبنسبة مئوية ) ،(2.48)  النفسية
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 اإلساءة الجنسية  (0
 (..0جدول )

تنازليًا حسب  مرتبة الجنسية اإلساءة بُعدلفقرات  المئوية والنسبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

 منخفض 43.6 1.371 2.18 المعاشرة قبل مداعبتي زوجي يتجنب 35 1
 منخفض 43.0 1.382 2.15 معاشرتي أثناء احتياجاتي زوجي يتجاهل 39 2
 منخفض 43.0 1.391 2.15 لذلك مستعدة غير وأنا معاشرته على زوجي يجبرني 41 3

 عملية أثناء وأحاسيسي مشاعري  زوجي يتجاهل 40 4
 المعاشرة

 منخفض 43.0 1.394 2.15

 منخفض 42.8 1.380 2.14 عقابي كإجراء معاشرتي عن زوجي يمتنع 37 5

 تتسم زوجي وبين بيني( المعاشرة) الجنسية العالقة 34 6
 لبرودةبا

 منخفض 42.6 1.249 2.13

 أثناء تريحني ال أوضاع على زوجي يجبرني 36 7
 المعاشرة

 منخفض 41.8 1.343 2.09

 منخفض 41.6 1.338 2.08 وعنف بقوة معي المعاشرة زوجي يمارس 38 8

 منخفض 42.8 1.281 2.14 الجنسية اإلساءةدرجة بُعد 

 
 بع دبية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ( أن المتوسطات الحسا3.6يتضح من الجدول )

 قبل مداعبتي زوجي يتجنب" :فقرةال(، وجاءت 2.08-2.18تراوحت ما بين ) اإلساءة الجنسية

 مستوى و  ،(%43.6بنسبة مئوية ) ،(2.18بمتوسط حسابي قدره ) ،" في المرتبة األولىالمعاشرة

" في المرتبة األخيرة، وعنف وةبق معي المعاشرة زوجي يمارس" :فقرةالمنخفض، بينما جاءت 

منخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي  مستوى و  ،(%41.6بنسبة مئوية ) ،(2.08بمتوسط حسابي بلغ )

 منخفض. مستوى و  ،(%42.8بنسبة مئوية ) ،(2.14) الجنسية اإلساءةلبع د 
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   الجسدية اإلساءة (3
 (1.1جدول )

مرتبة تنازليًا حسب  الجسدية اإلساءة بُعدلفقرات  المئوية بوالنس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

 منخفض 44.6 1.447 2.23 آلخر حين من المنزل من طردي زوجي يحاول 22 1

 منخفض 44.4 1.417 2.22 انتقاد أي له أوجه عندما يخنقني أن زوجي يحاول 23 2

 منخفض 42.2 1.293 2.11 يفزعني لكي بسرعة السيارة زوجي يقود 24 3

 تدور التي النقاش حاالت من كتير في زوجي يدفعني 27 4
 بيننا

 منخفض 42.2 1.325 2.11

 منخفض 41.4 1.358 2.07 كالمه على بالرد قمت إذا وجهي على زوجي يصفعني 25 5

 منخفض 40.8 1.345 2.04 معي يتشاجر عندما أمامه شيء بأي زوجي يقذفني 30 6

 منخفض 40.0 1.317 2.00 قدمي أو يدي من زوجي يقيدني 26 7

 منخفض 39.4 1.301 1.97 جسمي أنحاء مختلف في موجعاً  ضرباً  زوجي يضربني 28 8

 في وكسور جروح لي يسبب مما بشدة زوجي يضربني 31 9
 ديجس

 منخفض 38.6 1.338 1.93

 منخفض 35.8 1.229 1.79 معي المشاجرة أثناء الحادة اآلالت زوجي يستخدم 29 11

 منخفض 35.4 1.206 1.77 بذلك يهدد أو حرقي زوجي يحاول 32 11

 منخفض 35.0 1.214 1.75 نارية أسلحة أو حادة بأدوات زوجي يهددني 33 12

الجسدية اإلساءة  منخفض 40.0 1.190 2.00   
 

 بع د( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 6.6يتضح من الجدول )

 المنزل من طردي زوجي يحاول" :فقرةال(، وجاءت 1.75-2.23تراوحت ما بين ) الجسدية اإلساءة

 توى مسو  ،(%44.6بنسبة مئوية ) ،(2.23بمتوسط حسابي قدره ) ،" في المرتبة األولىآلخر حين من

" في المرتبة األخيرة، نارية أسلحة أو حادة بأدوات زوجي يهددني" :فقرةال، بينما جاءت منخفض



 

81 
 

. وقد بلغ المتوسط الحسابي منخفض مستوى و  ،(%36.8بنسبة مئوية ) ،(1.75بمتوسط حسابي بلغ )

 .منخفض مستوى و  ،(%40.0بنسبة مئوية ) ،(2.00) الجسدية اإلساءة بع دل

 

 الثاني السؤاللمتعلقة با النتائج 0.6.1

المتزوجات في محافظة النساء االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من أعراض  مستوى  ما 

 ؟الخليل

واالنحرافات المعيارية والنسب ح سبت المتوسطات الحسابية لإلجابة عن السؤال الثاني، 

والجدول  ،الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية االضطراباتلمقياس المئوية 

 ( يوضح ذلك:6.6)

 (5.1جدول )
وعل   النفسجسمية االضطراباتأعراض لفقرات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المقياس ككل مرتبة تنازلياً 
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

 متوسط 57.4 1.401 2.87 الغضب سريعة نفسي أجد 02 6
 متوسط 55.2 1.409 2.76 الرأس شعر تساقط مشكلة من أعاني 06 0
 متوسط 52.0 1.366 2.60 النوم قلة من أعاني 10 3
 متوسط 50.2 1.343 2.51 مزعجة أحالماً  أحلم 08 1
 متوسط 48.6 1.382 2.43 المفاصل في آالم من أعاني 04 5
 متوسط 48.2 1.372 2.41 المستمر الصداع من أعاني 17 1
 منخفض 46.4 1.389 2.32 القولون  تهيج من أعاني 13 7
 منخفض 46.2 1.381 2.31 المعدة في قرحة من أعاني 05 8
 منخفض 45.6 1.314 2.28 للطعام الشهية ضعف من أعاني 11 9
 خفضمن 43.8 1.454 2.19 المرتفع الدم ضغط من أعاني 01 62
 منخفض 42.8 1.292 2.14 العرق  إفراز كثرة من أعاني 16 66
 منخفض 41.8 1.245 2.09 كبيرة بكميات الطعام أتناول 14 60
 منخفض 40.4 1.298 2.02 الوزن  زيادة من أعاني 20 63
 منخفض 40.2 1.187 2.01 المستمر اإلمساك من أعاني 15 61
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 منخفض 39.2 1.248 1.96 بالجلد حساسية من أعاني 09 65
 منخفض 37.2 1.159 1.86 المستمر اإلسهال من أعاني 18 61
 منخفض 36.6 1.188 1.83 الربو من أعاني 03 67
 منخفض 36.4 1.152 1.82 باستمرار التقيؤ مشكلة من أعاني 12 68
 منخفض 36.4 1.200 1.82 القلب أمراض من أعاني 19 69
 منخفض 35.4 1.183 1.77 يسترولالكول نسبة ارتفاع من أعاني 21 02
 منخفض 35.0 1.202 1.75 السكري  مرض من أعاني 07 06
 منخفض 34.0 1.099 1.70 الشرايين تصلب من أعاني 22 00

 منخفض 13.0 0.929 2.16 النفسجسمية االضطرابات الدرجة الكلية لمقياس

 

أعراض اسة على مقياس ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدر 6.6يتضح من الجدول )

أما  منخفض. مستوى و  ،(%63.2بنسبة مئوية ) ،(2.16ككل بلغ ) النفسجسمية االضطرابات

 االضطراباتأعراض المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس 

رتبة بالم" الغضب سريعة نفسي أجد" :فقرةال(، وجاءت 2.87-1.70تراوحت ما بين )، فالنفسجسمية

 :فقرةال، بينما جاء متوسط مستوى و  ،(%57.4بنسبة مئوية ) ،(2.87بمتوسط حسابي قدره ) ،األولى

بنسبة مئوية  ،(1.70خيرة، بمتوسط حسابي بلغ )في المرتبة األ "الشرايين تصلب من أعاني"

 .منخفض مستوى و  ،(34.0%)

 

 المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج ..1

 األول ة بالفرضية النتائج المتعلق 6.0.1

اإلساءة  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) 

 االقتصادي المستوى تعزى لمتغير  المتزوجات في محافظة الخليلالنساء للزوجة لدى عينة من 

 .لألسرة



 

82 
 

المعيارية تبعًا ، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات األولى الفرضية فحص ومن أجل

                  ، ومـــــــــــن ثـــــــــــم اســـــــــــتخدم تحليـــــــــــل التبـــــــــــاين األحـــــــــــاديلألســـــــــــرة االقتصـــــــــــادي المســـــــــــتوى لمتغيـــــــــــر 

(One-Way ANOVA)  لألســــرة االقتصـــادي المســـتوى  لـــى داللــــة الفـــروق تبعـــًا لمتغيــــرإللتعـــرف، 

 يبينان ذلك: (7.6)و (3.6)والجدوالن 

 (3.6)جدول 
اإلساءة للزوجة لدى عينة من المتزوجات في محافظة ت المعيارية لمقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 لألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  الخليل
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغيرات

 النفسية اإلساءة
 1.455 3.53 42 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 105 2.48 1.307 

 1.183 2.19 153 3111أكثر من 

 الجسدية اإلساءة
 1.452 2.90 42 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 105 1.96 1.138 

 1.027 1.78 153 3111أكثر من 

 الجنسية اإلساءة
 1.445 3.03 42 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 105 2.11 1.329 

 1.086 1.90 153 3111أكثر من 

 الدرجة الكلية 
 1.362 3.25 42 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 105 2.26 1.190 

 1.058 2.01 153 3111أكثر من 

 

بــين المتوســطات الحســابية، ومــن أجــل حقيقيــة وجــود فــروق  (3.6)يتضــح مــن خــالل الجــدول 

معرفة إن كانـت هـذه الفـروق قـد وصـلت لمسـتوى الداللـة اإلحصـائية اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين 

 يوضح ذلك: (7.6)والجدول  ،(One-Way ANOVA)األحادي 
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 (7.1)جدول 
 تعزى  اإلساءة للزوجة لدى عينة من المتزوجات في محافظة الخليل مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج

 لألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف"
  المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

 النفسية اإلساءة
 *000. 18.632 29.938 2 59.875 بين المجموعات

   1.607 297 477.217 داخل المجموعات

    299 537.093 المجموع

 الجسدية اإلساءة
 *000. 16.320 20.951 2 41.901 بين المجموعات

   1.284 297 381.279 داخل المجموعات

    299 423.181 المجموع

 الجنسية اإلساءة
 *000. 13.929 21.044 2 42.087 بين المجموعات

   1.511 297 448.708 داخل المجموعات

    299 490.796 المجموع

 الدرجة الكلية 
 *000. 19.130 25.340 2 50.680 بين المجموعات

   1.325 297 393.417 داخل المجموعات

    299 444.097 المجموع

 (  p < .05 *صائيًا عند مستوى الداللة )*دال إح

واألبعاد   الكلية الدرجةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (7.6)يتبين من الجدول 

، (α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأكانت ، اإلساءة للزوجةالفرعية لمقياس 

اإلساءة للزوجة لدى عينة من  لمقياس ةالفرعي واألبعاد الكلية الدرجةفي وجود فروق  وبالتالي

وللكشف عن موقع  .لألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  المتزوجات في محافظة الخليل

 عينة لدى للزوجة اإلساءةلفرعية لمقياس ا واألبعاد الكليةالفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة 

أقل  ، أجري اختبارلألسرة االقتصادي ى المستو  لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من

  :( يوضح ذلك0.6والجدول ) ،(LSD)فرق دال 
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 (8.1جدول )
 الكلية الدرجةللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عل   (LSD)نتائج اختبار

 لألسرة دياالقتصا المستوى  لمتغير تعزى  للزوجة اإلساءة لمقياس الفرعية واألبعاد
 0333أكثر من  3222-6522 المتوسط مستوى ال المتغير

 1.35* 1.05* 3.53 شيكل 1511أقل من  النفسية اإلساءة
 1.12* 943.* 2.90 شيكل 1511أقل من  الجسدية اإلساءة
 1.13* 923.* 3.03 شيكل 1511أقل من  الجنسية اإلساءة
 41.2* 993.* 3.25 شيكل 1511أقل من  الكلية الدرجة

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً         

 الدرجةفي  (α≤.86)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( 60.يتبين من الجدول )

 تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى للزوجة اإلساءة لمقياس الفرعية واألبعاد الكلية

 (3888-1688)( من جهة وكل من شيكل 1511أقل من )بين  ألسرةل االقتصادي المستوى  لمتغير

أقل من )المستوى االقتصادي األدنى  من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح( 3111 أكثر من)و

 (.شيكل 1511

 

 الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية  0.0.1

اإلساءة  سطاتبين متو ( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) 

 بين العمر في الفرق تعزى لمتغير  المتزوجات في محافظة الخليلالنساء للزوجة لدى عينة من 

 .الزوجين

ومن أجل فحص الفرضية الثانية، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعـًا 

                 حـــــــــادي، ومـــــــــن ثـــــــــم اســـــــــتخدم تحليـــــــــل التبـــــــــاين األالـــــــــزوجين بـــــــــين العمـــــــــر فـــــــــي الفـــــــــرق لمتغيـــــــــر 

(One-Way ANOVA)  الـــزوجين بــين العمـــر فــي الفــرق  لــى داللـــة الفــروق تبعــًا لمتغيـــرإللتعــرف، 

 يبينان ذلك: (18.6)و (9.6)والجدوالن 
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 (9.6)جدول 
 الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى اإلساءة للزوجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  يراتالمتغ

 النفسية اإلساءة
 1.304 2.37 147 أعوام فأدنى 5

 1.298 2.54 98 أعوام 6-11

 1.498 2.67 55 أعوام 11أكثر من 

 الجسدية اإلساءة
 1.116 1.83 147 أعوام فأدنى 5

 1.127 2.12 98 أعوام 6-11

 1.418 2.25 55 أعوام 11أكثر من 

 الجنسية اإلساءة
 1.200 1.98 147 أعوام فأدنى 5

 1.236 2.23 98 أعوام 6-11

 1.519 2.38 55 أعوام 11أكثر من 

 الدرجة الكلية 
 1.151 2.13 147 أعوام فأدنى 5

 1.175 2.36 98 أعوام 6-11

 1.430 2.49 55 أعوام 11أكثر من 

روق بـين المتوسـطات الحسـابية، ومـن أجـل معرفـة إن وجـود فـ (9.6)يتضح من خالل الجدول 

كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســتوى الداللــة اإلحصــائية اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك: (18.6)والجدول 

 (62.1)جدول 
 الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى اإلساءة للزوجة  مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 النفسية اإلساءة
 298. 1.217 2.183 2 4.367 بين المجموعات

   1.794 297 532.726 داخل المجموعات

    299 537.093 المجموع

 الجسدية اإلساءة
 036.*  3.354 4.673 2 9.347 لمجموعاتبين ا

   1.393 297 413.834 داخل المجموعات

    299 423.181 المجموع

 الجنسية اإلساءة
 089. 2.438 3.964 2 7.928 بين المجموعات

   1.626 297 482.867 داخل المجموعات

    299 490.796 المجموع

 الدرجة الكلية 
 120. 2.136 3.149 2 6.298 بين المجموعات

   1.474 297 437.800 داخل المجموعات

    299 444.097 المجموع

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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لمقياس  الكلية الدرجةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (18.6)يتبين من الجدول 

من قيمة مستوى الداللة  كبرأكانت ، ةالجنسي اإلساءة، و النفسية اإلساءةوبعدي:  اإلساءة للزوجة

 للزوجة اإلساءة لمقياس الكليةالدرجة في وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α≤.86)المحدد للدراسة 

 المتزوجات في محافظة الخليلالنساء لدى عينة من  الجنسية اإلساءةو  النفسية، اإلساءة: وبعدي

على ب عد  المحسوب الداللة مستوى  قيمةنت بينما كا .الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى 

في وجود فروق  ، وبالتالي(α≤.86)قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قل منأ الجسدية اإلساءة

 في الفرق  لمتغير تعزى  من المتزوجات في محافظة الخليلالنساء لدى عينة  الجسدية اإلساءة ب عد

 الجسدية اإلساءة ب عدلبين المتوسطات الحسابية الفروق  صدروللكشف عن م. الزوجين بين العمر

، أجري الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى

  :( يوضح ذلك11.6والجدول ) ،(LSD)أقل فرق دال  اختبار

 (66.1جدول )
 اإلساءة ُبعدجابات أفراد الدراسة عل  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الست (LSD)نتائج اختبار

 الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى  الجسدية
 أعوام 23أكثر من  أعوام 23-. أعوام فأدن  5 المتوسط مستوى ال المتغير

 اإلساءة
 الجسدية

 -0.42*   1.83 أعوام فأدنى 5
    2.12 أعوام 6-11

    2.25 أعوام 11أكثر من 
   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

 ب عدفي  (α≤.86)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( 611.يتبين من الجدول )

 بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدىالجسدية  اإلساءة

الفرق العمري األعلى  وق لصالح، وجاءت الفر (أعوام 11 أكثر من)( وأعوام فأدنى 5) الزوجين

 مقارنة بالفرق العمري األدنى.
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 الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية  3.0.1

اإلساءة للزوجة  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 .األبناء عدد لمتغيرتعزى  المتزوجات في محافظة الخليلالنساء لدى عينة من 

، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة تبعـًا الثالثةومن أجل فحص الفرضية 

لـى إللتعـرف  (One-Way ANOVA)، ومـن ثـم اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي األبنـاء عـددلمتغيـر 

 يبينان ذلك: (13.6)و (12.6)والجدوالن  ،األبناء عدد داللة الفروق تبعًا لمتغير

 (12.6)جدول 
 األبناء عدد لمتغير تعزى اإلساءة للزوجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغيرات

 النفسية اإلساءة
 1.364 2.33 110 3 من أقل

3-5 123 2.53 1.295 

 1.377 2.64 67 5أكثر من 

 الجسدية اإلساءة
 1.152 1.87 110 3 من أقل

3-5 123 2.07 1.206 

 1.220 2.08 67 5أكثر من 

 الجنسية اإلساءة
 1.271 2.03 110 3 من أقل

3-5 123 2.16 1.270 

 1.324 2.26 67 5أكثر من 

 الدرجة الكلية 
 1.231 2.14 110 3 من أقل

3-5 123 2.32 1.194 

 1.240 2.40 67 5أكثر من 

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن  (12.6)ل الجدول يتضح من خال

كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســتوى الداللــة اإلحصــائية اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك: (13.6)والجدول 
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 (63.1)جدول 
 األبناء عدد لمتغير تعزى زوجة اإلساءة لل مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 النفسية اإلساءة
 281. 1.274 2.285 2 4.569 بين المجموعات

   1.793 297 532.523 داخل المجموعات

    299 537.093 المجموع

 يةالجسد اإلساءة
 376. 0.983 1.391 2 2.782 بين المجموعات

   1.415 297 420.399 داخل المجموعات

    299 423.181 المجموع

 الجنسية اإلساءة
 493. 0.708 1.164 2 2.329 بين المجموعات

   1.645 297 488.467 داخل المجموعات

    299 490.796 المجموع

 الدرجة الكلية 
 313. 1.167 1.731 2 3.462 بين المجموعات

   1.484 297 440.636 داخل المجموعات

    299 444.097 المجموع

 

 واألبعاد الكلية الدرجةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (13.6)يتبين من الجدول 

، (α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت ، اإلساءة للزوجةلمقياس  الفرعية

اإلساءة للزوجة لدى عينة من  لمقياس الفرعية واألبعاد الكلية الدرجةفي وجود فروق عدم  تاليوبال

 .األبناء عدد لمتغير تعزى  المتزوجات في محافظة الخليلالنساء 

 

 الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  1.0.1

اإلساءة للزوجة  تبين متوسطا( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 .العمل طبيعة تعزى لمتغير المتزوجات في محافظة الخليلالنساء لدى عينة من 

 اسـتخدم اختبـار ،العمـل طبيعـة لمتغيـر تحديـد الفـروق تبعـاً و  الرابعـة الفرضـية فحـص ومن أجل

 ( تبين ذلك: 16.6ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) مستقلتين)ت( لمجموعتين 
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 (61.1)الجدول 
 العمل طبيعة لمتغير تعزى اإلساءة للزوجة متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد العمل طبيعة المجاالت

 *050. 1.971- 1.337 2.31 134 عملت النفسية اإلساءة

   1.331 2.62 166 عمل تال 

 115. 1.582- 1.182 1.88 134 عملت ةالجسدي اإلساءة

   1.191 2.10 166 ال يعمل 

 064. 1.856- 1.238 1.98 134 يعمل الجنسية اإلساءة

   1.306 2.26 166 عمل تال 

 الدرجة الكلية
 053. 1.944- 1.199 2.12 134 عملت

   1.224 2.39 166 عمل تال 

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

لمقياس  الكلية الدرجةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (16.6)يتبين من الجدول 

من قيمة مستوى الداللة  كبرأكانت ، الجنسية اإلساءةو ، الجسدية اإلساءةوبعدي:  اإلساءة للزوجة

 ةاإلساءة للزوجلمقياس  الكلية الدرجةفي وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α≤.86)المحدد للدراسة 

 تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى، الجنسية اإلساءةو ، الجسدية اإلساءةوبعدي: 

 تساوي  النفسية اإلساءةبع د  على المحسوب الداللة مستوى  قيمة. بينما كانت العمل طبيعة لمتغير

 لنفسية لدىا اإلساءة بع د، وبالتالي وجود فروق في (α≤.86)قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

 ال، إذ جاءت الفروق لصالح العمل طبيعة لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة

 .عملت
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 الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  5.0.1

أعراض  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

تعزى لمتغير الخليل  محافظة في المتزوجاتالنساء  من عينة لدى النفسجسمية االضطرابات

 .لألسرة االقتصادي المستوى 

، اســتخرجت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الخامســةومــن أجــل فحــص الفرضــية 

 One-Way)، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي لألســرة االقتصــادي المســتوى تبعــًا لمتغيــر 

ANOVA)  (16.6)والجــدوالن  ،لألســرة االقتصــادي المســتوى  لــة الفــروق تبعــًا لمتغيـرلــى دالإللتعـرف 

 يبينان ذلك: (13.6)و

 (16.6)جدول 
 المستوى  لمتغير تعزى  النفسجسمية االضطراباتأعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

 لألسرة االقتصادي
 حراف المعياري االن المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 االضطراباتأعراض 
 النفسجسمية

 1.057 2.50 42 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 105 2.27 0.966 

 0.829 1.98 153 3111أكثر من 

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن  (16.6)يتضح من خالل الجدول 

ئية اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســتوى الداللــة اإلحصــا

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك: (13.6)والجدول 
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 (61.1)جدول 
 االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  النفسجسمية االضطراباتأعراض  مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج

 لألسرة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 االضطراباتأعراض 
 النفسجسمية

 *002. 6.513 5.423 2 10.847 بين المجموعات

   0.833 297 247.323 داخل المجموعات

    299 258.169 المجموع

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

أعراض مقياس داللة المحسوب على أن قيمة مستوى ال (13.6)يتبين من الجدول 

 ، وبالتالي(α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأكانت ، النفسجسمية االضطرابات

 في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية االضطراباتأعراض  بين متوسطاتوجود فروق 

قع الفروق بين وللكشف عن مو . لألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  الخليل محافظة

 في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية االضطراباتأعراض لمقياس المتوسطات الحسابية 

 ،(LSD)أقل فرق دال  ، أجري اختبارلألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  الخليل محافظة

  :( يوضح ذلك17.6والجدول )

 (67.1جدول )
مقياس أعراض متوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عل  للمقارنات البعدية بين ال (LSD)نتائج اختبار

 لألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  النفسجسمية االضطرابات
 0333أكثر من  المتوسط مستوى ال المتغير

 النفسجسمية االضطراباتأعراض 
 513.* 2.50 شيكل 1511أقل من 

1688-3888 2.27 *.293 
  1.98 3111أكثر من 

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً *

بين  (α≤.86)( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 617.يتبين من الجدول )

أكثر )بين  لألسرة االقتصادي المستوى تبعًا لمتغير  النفسجسمية االضطراباتمتوسطات أعراض 
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وجاءت  ،من جهة أخرى ( يكلش 1688 من أقل)و (3888-1688)( من جهة وكل من 3888 من

 المستوى االقتصادي األعلى واألدنى مقارنة بالمستوى االقتصادي المتوسط.  الفروق لصالح

 

 السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  1.0.1

أعراض  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) 

تعزى لمتغير  الخليل محافظة في المتزوجاتالنساء  من عينة لدى النفسجسمية االضطرابات

 .الزوجين بين العمر في الفرق 

، اســتخرجت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة السادســة الفرضــية فحــص ومــن أجــل

ــــــر  ــــــرق تبعــــــًا لمتغي ــــــي الف ــــــين العمــــــر ف ــــــزوجين ب ــــــاين األحــــــاديال ــــــل التب ــــــم اســــــتخدم تحلي              ، ومــــــن ث

(One-Way ANOVA)  الـــزوجين بــين العمـــر فــي الفــرق  لــى داللـــة الفــروق تبعــًا لمتغيـــرإللتعــرف، 

 يبينان ذلك: (19.6)و (10.6)والجدوالن 

 (10.6)جدول 
 في الفرق  لمتغير تعزى  النفسجسمية االضطراباتأعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 
 الزوجين بين العمر

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 االضطرابات
 النفسجسمية

 0.868 2.09 147 أعوام فأدنى 5

 1.041 2.33 98 أعوام 6-11

 0.844 2.02 55 أعوام 11أكثر من 

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن  (10.6)يتضح من خالل الجدول 

وى الداللــة اإلحصــائية اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســت

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك: (19.6)والجدول 
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 (69.1)جدول 
 بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى  النفسجسمية االضطراباتأعراض  مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج

 الزوجين

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

جات در 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 االضطراباتأعراض 
 النفسجسمية

 067. 2.727 2.328 2 4.656 بين المجموعات

   0.854 297 253.514 داخل المجموعات

    299 258.169 المجموع

 

أعراض مقياس أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (19.6)يتبين من الجدول 

 وبالتالي، (α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت ، النفسجسمية االضطرابات

 تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية االضطراباتفي وجود فروق عدم 

 .الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير

 

 السابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  7.0.1

 أعراض بين متوسطات( α>05.فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ال توجد  

 عددتعزى لمتغير  المتزوجات في محافظة الخليلالنساء االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من 

 .األبناء

، اســتخرجت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســابعةومــن أجــل فحــص الفرضــية 

للتعـرف  (One-Way ANOVA)، ومـن ثـم اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي األبنـاء عـددتبعًا لمتغيـر 

 يبينان ذلك: (21.6)و (28.6)والجدوالن  ،األبناء عدد ى داللة الفروق تبعًا لمتغيرإل
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 (28.6)جدول 
 ألبناءا عدد لمتغير تعزى االضطرابات النفسجسمية أعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 االضطراباتأعراض 
 النفسجسمية

 0.959 2.09 110 3 من أقل

3-5 123 2.23 0.931 

 0.880 2.13 67 5أكثر من 

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجـل معرفـة إن  (28.6)يتضح من خالل الجدول 

لفــروق قــد وصــلت لمســتوى الداللــة اإلحصــائية اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي كانــت هــذه ا

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك: (21.6)والجدول 

 (06.1)جدول 
 األبناء عدد لمتغير تعزى االضطرابات النفسجسمية  مقياس عل  األحادي التباين تحليل نتائج

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 االضطراباتأعراض 
 النفسجسمية

 520. 0.656 0.568 2 1.136 بين المجموعات

   0.865 297 257.034 داخل المجموعات

    299 258.169 المجموع

 
أعراض مقياس أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (21.6)يتبين من الجدول 

 ، وبالتالي(α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت ، النفسجسمية طراباتاالض

 في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية االضطرابات بين متوسطات أعراضوجود فروق عدم 

 .األبناء عدد لمتغير تعزى  الخليل محافظة
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  الثامنةالنتائج المتعلقة بالفرضية  8.0.1

أعراض  بين متوسطات( α>05.وق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ال توجد فر 

 لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجاتالنساء  من عينة لدى النفسجسمية االضطرابات

 .العمل طبيعة

 اسـتخدم اختبـار ،العمـل طبيعـة لمتغيـر تحديـد الفـروق تبعـاً و  الثامنـة الفرضـية فحـص ومن أجل

 ( تبين ذلك: 22.6ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) مستقلتين)ت( لمجموعتين 

 (00.1)الجدول 
 العمل طبيعة لمتغير تعزى االضطرابات النفسجسمية أعراض متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد العمل طبيعة المتغير
 ضطراباتاالأعراض 

 النفسجسمية
 123. 1.545- 0.891 2.06 134 عملت

   0.955 2.23 166 عمل تال 

 

 االضطراباتمقياس أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (22.6)يتبين من الجدول 

وجود عدم  ، وبالتالي(α≤.86)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت ، النفسجسمية

 لمتغير تعزى  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى النفسجسمية باتاالضطرافي فروق 

 .العمل طبيعة
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 التاسعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  9.0.1

وأعراض  اإلساءة للزوجة بين (α>05.) الّداللة مستوى  عند إحصائّياً  دالة ارتباط عالقة توجد 

 .تزوجات في محافظة الخليلالمالنساء االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من 

 بين (Person Correlation)بيرسون ، استخرج معامل ارتباط التاسعة الفرضيةلإلجابة عن 

االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من المتزوجات في محافظة أعراض و  اإلساءة للزوجة مقياسي

 بيرسون:معامل ارتباط يوضح نتائج اختبار  (23.6)والجدول  ،الخليل

 (03.1)جدول 
االضطرابات أعراض و  اإلساءة للزوجة مقياسيمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة عل  

 (322)ن=النفسجسمية 
 للزوجة اإلساءة 

 اإلساءة الجسدية اإلساءة النفسية اإلساءة
 الجنسية

للزوجة  اإلساءة
 ككل

 االضطرابات أعراض
 النفسجسمية

 بيرسون  ارتباط معامل
**.648 **.642 **.651 **.682 

 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *

الداللة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  (623.)يتضح من الجدول 

(86.≥α)  االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من المتزوجات في أعراض و  اإلساءة للزوجةبين

( في حين بلغت قيمة مستوى الداللة .302يمة معامل ارتباط بيرسون )إذ بلغت ق، محافظة الخليل

(86.≥α) ، وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة(86.≥α) .جاءت  العالقة ويالحظ أن

 االضطراباتأعراض  مستوى  ازداد اإلساءة للزوجة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة موجبة طردية

 .النفسجسمية
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  العاشرةالمتعلقة بالفرضية  النتائج 62.0.1

المتزوجات في النساء لدى عينة من  االضطرابات النفسجسميةأعراض  يمكن التنبؤ في مستوى 

 .الموجهة ضدهمإلساءة من خالل ا محافظة الخليل

 (النفسجسمية االضطراباتبأعراض )التنبؤ في ( اإلساءة للزوجةمن أجل قياس تأثير )أبعاد 

استخدم معامل االنحدار المتعدد التدريجي  الخليل محافظة في المتزوجات من عينة لدى

(Stepwise Multiple Regression ،)( باستخدام أسلوب اإلدخالStepwise)، ( 26.6والجدول )

 يوضح ذلك: 

 (26.6جدول )
بؤ في التن للزوجة اإلساءة أبعاد اسهام مدى لمعرفة (Stepwise)نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 

  النفسجسمية االضطراباتأعراض ب

 النموذج

 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
المعيارية 

 Betaبيتا 

 مستوى الداللة قيمة ت
معامل 
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

0R 

 معامل
 االرتباط
 المعدل

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

    000. 14.465  079. 1.148 الثابت 2

 651a .424 .422. 000. 14.805 651. 032. 472. الجنسية ساءةاإل 

    000. 11.856  084. 992. الثابت 1

    000. 4.922 365. 054. 265. الجنسية اإلساءة 

 681b .464 .460. 000. 4.695 348. 051. 242. النفسية اإلساءة 

    000. 11.801  083. 982. الثابت 0

    000. 3.534 288. 059. 209. الجنسية اإلساءة 

    005. 2.828 246. 060. 171. النفسية اإلساءة 

 687c .472 .467. 027. 2.221 196. 069. 153. الجسدية اإلساءة 

  .888 دالة عند مستوى داللة219.188 =   الجنسية إلساءةلقيمة "ف" المحسوبة  
  .888دالة عند مستوى داللة   128.351=   سيةالنف اإلساءةو  الجنسية إلساءةل قيمة "ف" المحسوبة 
  .888دالة عند مستوى داللة   88.345=  الجسدية اإلساءةو  النفسية إلساءةوا الجنسية إلساءةلقيمة "ف" المحسوبة   

   (* p < .05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

ألبعاد  (α≤.86)اللة وجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى الد (626.)يتضح من الجدول 

 اإلساءةأبعاد  جميعن أ ، ويالحظالنفسجسمية االضطراباتأعراض ب التنبؤ في للزوجة اإلساءة
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( من نسبة %47.2( قد وضحا معًا )الجسدية اإلساءة، النفسية اإلساءة، الجنسية اإلساءة) :للزوجة

إلى تعزى ف ،(% 52.8لغة )أما الباقية والبا .النفسجسمية االضطراباتأعراض التباين في مستوى 

متغيرات أخرى لم تدخل نموذج االنحدار، وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دورًا 

. وتجدر اإلشارة إلى أن قيم عامل النفسجسمية االضطراباتأعراض أساسًا في تفسير مستوى 

شير إلى عدم وجود إشكالية ( للنماذج التنبؤية األربعة كانت متدنية؛ مما يVIFتضخم التباين )

 التي تشير إلى وجود ارتباطات قوية بين المتنبئات. ،(Multicollinearityالتساهمية المتعددة )

أي كلما تغير  (y= .982 + .209+  153. + 171.) :وهي ،يمكن كتابة معادلة االنحدار ،وعليه

 النفسجسمية االضطراباتض أعرافي  موجب طرديدرجة واحدة يحدث تغير  الجنسية اإلساءةب عد 

 في موجب طرديدرجة واحدة يحدث تغير  النفسية اإلساءة بع دوكلما تغير  (.(209.بمقدار 

درجة واحدة  الجسدية اإلساءة بع دوكلما تغير  (.171.بمقدار ) النفسجسمية االضطراباتأعراض 

 (.153.بمقدار ) النفسجسمية االضطراباتأعراض  في موجب طردييحدث تغير 
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 تفسير نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها 1.5

 ومناقشتهانتائج السؤال األول  تفسير 1.1.5

 ومناقشتهانتائج السؤال الثاني  تفسير 2.1.5

  ومناقشتها تفسير نتائج فرضيات الدراسة 2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية األول   تفسير 1.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية  تفسير 2.2.5

 الفرضية الثالثة ومناقشتها نتائج تفسير 3.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الرابعة  تفسير 4.2.5

 ومناقشتها خامسةنتائج الفرضية ال تفسير 5.2.5

 ومناقشتها سادسةالفرضية ال نتائج تفسير 6.2.5

 قشتهاومنا سابعةنتائج الفرضية ال تفسير 7.2.5

 ومناقشتها ةثامننتائج الفرضية ال تفسير 8.2.5

 ومناقشتها تاسعةنتائج الفرضية ال تفسير 9.2.5

 ومناقشتها عاشرةنتائج الفرضية ال تفسير 10.2.5

 التوصيات والمقترحات 3.5
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 الفصل الخامس
 تفسير النتائج ومناقشتها

 
سـة، مـن خـالل أسـئلتها ومـا انبثـق تضمن هـذا الفصـل مناقشـة النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدرا

عنهــا مــن فرضــيات، وذلــك بمقارنتهــا بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســات الســابقة الــواردة فــي هــذه 

الدراســـة، إضـــافة إلـــى تفســـير النتـــائج، وصـــواًل إلـــى التوصـــيات التـــي يمكـــن طرحهـــا فـــي ضـــوء هـــذه 

 النتائج.

 

 ئلة الدراسة ومناقشتهاسأنتائج تفسير 1.5 

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها 1.1.5

 ما مستوى اإلساءة للزوجة لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل؟

ككل  اإلساءة للزوجة المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياسأظهرت النتائج أن 

" في المرتبة النفسية ةاإلساء"بع د ، وجاء منخفض مستوى وب ،(45.4%وبنسبة مئوية ) ،(2.27بلغ )

  .بمستوى منخفض" في المرتبة األخيرة، الجسدية اإلساءة"بع د ، بينما جاء متوسط مستوى األولى ب

 ,Sattarzadeh, Khalili, & Maleki)اتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة 

 العالم، في (٪60) إلى (٪7) من الزوجية تتراوح لإلساءة العام االنتشار أظهرت أن التي ،(2019

 ,.Chen, et alدراسة ) نتائج هي األكثر انتشارًا، واتفقت كذلك من والجسدية وكانت اإلساءة النفسية

،. واتفقت من نتائج تعرضن لإليذاء النفسيفي بنغالدش  اتزوجمن ال( ٪27.82)( بأن 2017

أن المجال ب، (Sirisunyaluk, 2004دراسة )(، و 2818و)الصبان،  (،2813ات: )شاهين، دراس

 هو األعلى.لإلساءة النفسي 
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 العنف أشكال أكثر ( التي بينت أن 2813)الحياصات،  سةواختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا

، وبنسب النفسي العنف ، وأخيراً الجسمي العنف يليه، الجنسي العنف ًا هوانتشار  الزوجي في األردن

أن الزوجات في محافظة رام ب (2813)شاهين،  دراسةج متوسطة لكل منها، واختلفت كذلك مع نتائ

( التي بينت أن 2818نتائج دراسة )الصبان، ، ومع الله والبيرة يعانين من مستوى مرتفع من اإلساءة

( بأن أغلبية النساء 2880دراسة )الهر،  مستوى اإلساءة للزوجة السعودية متوسطًا، ومع نتائج

 (.%30و بالسويد تعرضن للعنف الجسدي بشكل مباشر بنسبة )المعنفات العربيات في مدينة مالم

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تزايد في مستوى الوعي بحقوق الزوجة في محافظة الخليل، 

وانعكاس ذلك إيجابًا على احترام الزوجة ومراعاة متطلباتها، وبالتالي انخفاض مستوى اإلساءة 

كورونا، وعلى الر غم من أن هذه الظروف قد تكون  للزوجة. كما أن الظروف التي فرضتها جائحة

سببًا في ارتفاع الضغوط النفسية واالجتماعية على األسر وأفرادها ومنهم الزوج، إال أنها أيضًا 

وفرت حالة من التواصل والتفاعل بين الزوجيين ومع األبناء لم تكن متوافرة في الظروف الطبيعية، 

االنسجام بين الزوجين، ودور ذلك في ارتفاع مستوى اإلساءة  وانشغال الزوج، وانعكاس ذلك على

 للزوجة بأبعادها كافة. 

تزايد االهتمام عالميًا بظاهرة اإلساءة للزوجة في السنوات األخيرة، ب وترتبط هذه النتيجة

وقد يرجع انخفاض نسبة  .مظاهر تحرر المرأة والتغير الملحوظ في قيم المجتمع وثقافته وعاداتهو 

ألبعاد اجتماعية  كثير من الحاالتاءة إلى تردد الزوجات في اإلفصاح عن حالة اإلساءة في اإلس

بحرية ودون قيود تتعلق  حول الظروف األسرية وبخاصة بين الزوجينوالنظرة المجتمعية للحديث 

ربوية في هذه األمور ضمن الحدود الت الذاتي وأسرار البيتبالعادات والتقاليد، والفهم الخاطئ للبعد 

 .ادات والتقاليدوالع
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وقد يفسر حصول اإلساءة النفسية على المرتبة األولى بدرجة متوسطة إلى عدم وعي األزواج 

بأن كثيرًا من سلوكاتهم تجاه الزوجة قد تكون صورًا من صور اإلساءة، وأنها تمارس دون وعي من 

رشاد لألزواج في هذا الم  جال. الزوج، وهي بالتالي تحتاج إلى توعية وا 

 

 ومناقشتها ثانيتفسير نتائج السؤال ال 2.1.5

ما مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة 

 الخليل؟

ككل بلغ  النفسجسمية االضطراباتأعراض المتوسط الحسابي على مقياس بينت النتائج أن 

 .منخفض مستوى وب ،(%63.2وبنسبة مئوية ) ،(2.16)

(، التي Panigrahi, Padhy, and Panigrahi, 2014وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )

 -من النساء العامالت المتزوجات المقيمات في مدينة بوبانسوار في أوديشا (٪32.9) أنبينت 

إلى أي نوع  ينفقط قد سع هنمن (٪18)وأن حوالي  النفسية،ن من ضعف في الصحة يالهند يعان

 . اإلرشاد النفسيت من خدما

 ( التي كشفت عنAbuzied, Ali, & Suleiman, 2017)دراسة واختلفت النتيجة مع نتائج 

في المدارس  بين فتيات المدارس المراهقات جسميةالنفس اتاالضطرابمن معدالت مرتفعة 

قائمة  على ةتوسطممستويات  ( في وجودJaradat et al., 2016السودانية، وكذلك مع نتائج دراسة )

  يعملن في محافظة الخليل. ات اللواتيممرضجسمية لدى الاألعراض النفس

ط هذه النتيجة بنتيجة السؤال األول، التي بينت أن مستوى اإلساءة للزوجة كان بترتو 

منخفضًا، وارتباط اإلساءة للزوجة بأعراض االضطرابات النفسجسمية الذي أظهرته نتائج 

إن شعور الزوجات باالنسجام مع أزواجهن في عينة الدراسة، ووجود الفرضيتين التاسعة والعاشرة. 
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تواصل مناسب بين الزوجين كان له أثر إيجابي في عدم معاناتهن من مستويات مرتفعة في 

 إيجابًا أو سلباً اإلساءة باآلثار درجة ارتباطات أعراض االضطرابات النفسجسمية، وفي إطار 

 .الضطرابات النفسجسميةببعض المتغيرات النفسية، وبخاصة ا

 

  ومناقشتها تفسير نتائج فرضيات الدراسة 2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية األول   تفسير 1.2.5

اإلساءة للزوجة  في متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 .وى االقتصادي لألسرةالمستتعزى لمتغير  لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 الفرعية واألبعاد الكلية الدرجةأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات 

المستوى االقتصادي  ، لصالحلألسرة االقتصادي المستوى  لمتغير تعزى  للزوجة اإلساءة لمقياس

 األدنى.

 نسبة أكثر نأ نت(، التي بي2813)الحياصات،  سةرادواتفقت هذه النتيجة مع نتائج 

 (2813)شاهين،  نتائج دراسة، واتفقت كذلك مع المتدني الدخل ذوي  من هن للعنف للمتعرضات

 ,Tokuç، ومع نتائج دراسة )أن درجة اإلساءة تزداد مع انخفاض المستوى االقتصادي لألسرةب

Ekuklu, & Avcioğlu, 8020) عواملمن  هي المنخفضة واالقتصادية االجتماعية بأن الحالة 

 تركيا. أدرنة، في لإلساءة الجسدية الموجهة ضد النساء المتزوجات الخطر

(، التي بينت عدم وجود فروق دالة 2816واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المعصوابي، 

 إحصائيًا بين متوسطات العنف الممارس ضد الزوجات باختالف الوضع االقتصادي لألسرة.

اعتبار أن المستوى االقتصادي المتدني لألسرة يخلق مشاحنات بين وقد تفسر هذه النتيجة ب

احتياجات أفراد األسرة ومنهم الزوجة، ودور ذلك في  رالزوجين، فهو يؤدي إلى نقص في توفي
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وجود مستوى من عدم االستقرار داخل األسرة، الذي بدوره ينعكس على مستوى اإلساءة من الزوج 

الجسدية، والنفسية، والجنسية، مقارنة بالحالة في األسر التي لديها  تجاه الزوجة، وبأبعادها كافة:

وضع اقتصادي مناسب ومقبول لألسرة يكفي احتياجاتها، حتى لو كان مستوى اإلساءة بشكل عام 

منخفضًا. كما أن عدم كفاية دخل األسرة أو عدم ثباته هي من العوامل التي تعًوق الزوج عن 

نيته نتيجة الحرمان واالحباط وشعوره بنقص الثقة وعدم الكفاءة، وإلدراكه تحقيق ذاته وتزيد من عدوا

، وانعكاس ذلك على حالته عدم قدرته على الوفاء بتوقعات ومتطلبات األسرة من الناحية المادية

 .النفسية، وبالتالي سلوكاته تجاه أفراد األسرة، وبخاصة الزوجة

 

 شتهاومناقنتائج الفرضية الثانية  تفسير 2.2.5

اإلساءة للزوجة  في متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

الفرق في العمر بين لمتغير  تعزى  لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .الزوجين

 واألبعاد الكلية الدرجةوجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات عدم أشارت النتائج إلى 

وجود فروق باستثناء ، الفرق في العمر بين الزوجين لمتغير تعزى  للزوجة اإلساءة لمقياس الفرعية

 الفرق العمري األعلى مقارنة باألدنى. لصالحالجسدية  اإلساءة ب عددالة في 

أن فارق العمر بين  (، التي بينت2813)شاهين،  نتائج دراسةواختلفت هذه النتيجة مع 

  .رام الله والبيرة ال يؤثر في درجة اإلساءة التي تتعرض لها الزوجة من زوجهاالزوجين في محافظة 

وقد تفسر هذه النتيجة باعتبار أن الفرق في العمر بين الزوجين لدى عينـة الدراسـة لـم يتجـاوز 

، وبالتـالي كـان الزوجـان ضـمن المـدى المالئـم مـن مجمـل العينـة (81.7%)فرق العشـر سـنوات لـدى 

ن ينتميـــان إلـــى نفـــس الجيـــل، وبالتـــالي تتوافـــق ابحيـــث يبقـــى الزوجـــ، ر بـــين الـــزوجينللفـــرق فـــي العمـــ
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، فلـم يكـن للفـارق العمـري بـين األفكار واالهتمامـات لصـالح الحـد األدنـى مـن الخالفـات واالختالفـات

 .الزوجين دالالت واضحة ودالة إحصائيًا في اإلساءة للزوجة

 18رق العمـــري األعلـــى، وبخاصـــة )أكثـــر مـــن أمـــا الفـــروق فـــي اإلســـاءة الجســـدية لصـــالح الفـــا

ســنوات(، فقــد يعــزى إلــى فهــم خــاطيء لــدى هــؤالء األزواج فــي الخلــط بــين حقــوق الزوجيــة وتوجيــه 

الزوجة، والفهـم الخـاطيء لـديهم فـي التعامـل مـع الزوجـة بـأن توجيههـا هـو جـزء مـن مسـؤولياته التـي 

بـين الـزوجين وفـي كـل النظريـات فـي مجـال  تخوله توجيه اإلساءة الجسدية لها. كما أن فارق العمـر

اإلرشاد األسري، يفيد بأن فارق العمر بين الزوجين تكون لـه انعكاسـات سـلبية علـى توافـق الـزوجين 

 ( سنوات.18وأساليب التواصل بيتهما إذا كان يزيد على )

 

 الفرضية الثالثة ومناقشتها نتائج تفسير 3.2.5

اإلساءة للزوجة  في متوسطات( α>05.ند مستوى الّداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية ع

 .عدد األبناءتعزى لمتغير  لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

اإلساءة للزوجة  لمقياس الفرعية واألبعاد الكلية الدرجةفي وجود فروق عدم أشارت النتائج إلى 

 .األبناء عدد متغيرل تعزى  لدى عينة من المتزوجات في محافظة الخليل

أن درجة اإلساءة تزداد (، التي بينت 2813)شاهين،  نتائج دراسةواختلفت هذه النتيجة مع 

 ,Tokuç, Ekuklu, & Avcioğluدراسة ) واختلفت كذلك مع نتائجبازدياد عدد األبناء لدى األسرة، 

 أدرنة، في المتزوجات النساء لإلساءة الجسدية المنزلية لدى المهمة الخطر بأن من عوامل (2010

 .األسرة في أفراد أربعة من مع أكثر للنساء اللواتي يعيش كان تركيا،

اختلفت هذه النتيجة مع وجود فروق في اإلساءة الموجهة للزوجة باختالف الوضع وقد 

االقتصادي لألسرة لصالح األسر ذات الدخل المنخفض؛ إذ أن الدخل المنخفض قد يرتبط في كثير 
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بعدد أفراد األسرة. ويمكن تفسير ذلك في إطار انخفاض مستوى اإلساءة للزوجة بشكل من األسر 

عام الذي أظهرته نتائج الدراسة، والظروف العامة التي نفذت الدراسة خاللها، المتمثلة في ظروف 

جائحة كورونا، وما المسه المتخصصون والمتابعون من تحسن في ترابط األسر وأفرادها، نتيجة 

وقتًا أطول مع بعضهم البعض، وتكافلهم في قضاء حاجات األسرة، فلم يكن عدد أفراد  لقضائهم

ذا ما أخذنا باالعتبار أن ) ( من %77.7األسرة عاماًل بارزًا في تحديد مستوى اإلساءة للزوجة، وا 

( أبناء فأدنى، وهو متوافق مع متوسط العدد في األسر 6األسر في عينة الدراسة لديهم )

 ة.الفلسطيني

 

 ومناقشتهانتائج الفرضية الرابعة  تفسير 4.2.5

اإلساءة للزوجة  في متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 .طبيعة العملتعزى لمتغير  لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 واألبعاد الكلية الدرجةسطات وجود فروق دالة إحصائيًا في متو عدم أشارت النتائج إلى 

 بع دوجود فروق في  باستثناء، طبيعة العمل للزوجة لمتغير تعزى  للزوجة اإلساءة لمقياس الفرعية

 .نيعمل الالزوجات اللواتي لصالح النفسية  اإلساءة

( في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 2816واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المعصوابي، 

 طات العنف الممارس ضد الزوجات باختالف طبيعة عمل الزوجة، واتفقت كذلك مع نتائجمتوس

  ( التي بينت وجود فروق في اإلساءة للزوجة باختالف حالة العمل.2818دراسة )الصبان، 

الزوجة التي ال تعمل تتعرض  التي أشارت إلى أن (2813)شاهين،  نتائج دراسةواختلفت مع 

 & ,Tokuç, Ekukluدراسة ) ، واختلفت كذلك مع نتائجمن الزوجة العاملةلإلساءة بدرجة أعلى 
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Avcioğlu, 8020) لإلساءة  المهمة الخطر المالي هو من عوامل االستقالل إلى المرأة بأن افتقار

 .تركيا أدرنة، في النساء المتزوجات الجسدية المنزلية لدى

رض لإلساءة أكثر من الزوجة التي تعمل وتؤشر هذه النتيجة إلى أن الزوجة التي ال تعمل تتع

في المجال النفسي. وقد تفسر هذه النتيجة باعتبار أن الزوجة التي تعمل يكون لها مصدر دخل 

مادي تعتمد عليه إذا ما تعرضت ألي موقف في حياتها، ويوفر لها مساندة اجتماعية من الزمالء 

لها، وينعكس ذلك على نظرة الزوج وتقديره واألسرة، ويوفر لها تغييرًا خالل وجودها في مكان عم

لها، إضافة إلى ما يعكسه عمل الزوجة على تطوير في شخصيتها ومهاراتها في حل المشكالت 

، فكانت الفروق في اإلساءة في المجال النفسي فقط، ولم تكن كافية للداللة األسرية بالحوار والنقاش

 .إحصائيًا في المجاالت األخرى لإلساءة

 

 ومناقشتها خامسةنتائج الفرضية ال تفسير 5.2.5

أعراض  في متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

تعزى لمتغير  االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .المستوى االقتصادي لألسرة

 النفسجسمية االضطراباتصائيًا في متوسطات أعراض النتائج إلى وجود فروق دالة إح وتشير

 المستوى االقتصادي األعلى واألدنى مقارنة بالمستوى االقتصادي المتوسط. لصالح

أن (، التي بينت Abuzied, Ali, & Suleiman, 2017دراسة ) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج

 دخل منخفض.  ذات كانت لصالح من هن من أسر جسميةالنفس اتاالضطرابالفروق في 

وترتبط هذه النتيجة بما جاء في نتيجة الفروق في اإلساءة الموجهة للزوجة التي كانت 

لصالح الزوجة في األسر ذات الدخل المنخفض، فاألسرة التي ال تستطيع توفير احتياجاتها المادية 
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ل إلى تلبية " للحاجات، تكون غير قادرة على االنتقاMaslowكحاجات أولية حسب هرم ماسلو "

وتحقيق حاجات أسمى منها، وبخاصة الحاجات النفسية، وصواًل إلى تحقيق الذات التي ترتبط 

 بالصحة النفسية لألفراد ومنهم الزوجة ارتباطًا وثيقًا، ومنها ما تعانيه من اضطرابات نفسجسمية.

لديها الوقت  كما أن عمل الزوجة وتعدد أدوارها، قد يكون أحد مصادر انشغالها، فال يتوافر

 لمناكفات زوجية داخل البيت أو خارجه.

 

 ومناقشتها سادسةالفرضية ال نتائج تفسير 6.2.5

أعراض  في متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

الفرق في لمتغير  االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .عمر بين الزوجينال

 النفسجسمية االضطراباتأعراض  متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا فيأشارت النتائج إلى عدم 

 .الزوجين بين العمر في الفرق  لمتغير تعزى 

 األسريةعوامل الخطر أن  (، التي بينت2810)ادعيس، دراسة واختلفت هذه النتيجة مع نتائج 

كانت تزداد بازدياد الفئة العمرية، وازدادت نسبة سمية النفسج باالضطراباتلدى المصابين 

  .بازدياد فترة الزواج االضطراب

ة في ظل النتيجة المتعلقة بالفروق في اإلساءة النفسية عكانت هذه النتيجة غير متوق وقد

الموجهة للزوجة لصالح الزوجات اللواتي لديهن فارق عمري كبير مع الزوج، لكنها قد تفسر في 

نخفاض مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى الزوجات التي أظهرتها نتائج إطار ا

الدراسة، وأن الزوجات بغض النظر عن فارق العمر بينهن وبين أزواجهن، لم يلمسن فروقًا واضحة 

 في أعراض هذه االضطرابات.
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 ومناقشتها سابعةنتائج الفرضية ال تفسير 7.2.5

أعراض  في متوسطات( α>05.ة عند مستوى الّداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

عدد لمتغير  االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .األبناء

 النفسجسمية االضطراباتأعراض  متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا فيأشارت النتائج إلى عدم 

 .األبناء عدد لمتغير تعزى 

 األسريةعوامل الخطر (، التي بينت أن 2810)ادعيس، دراسة النتيجة مع نتائج  واختلفت هذه

  .بناءكانت تزداد بازدياد عدد األالنفسجسمية  باالضطراباتلدى المصابين 

 باختالفوقد اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة المتعلقة بعدم وجود فروق في اإلساءة للزوجة 

في الواقع الفلسطيني،  هعينة الدراسة ضمن المتوسط المتعارف عليعدد األبناء، ووقوع عدد األبناء ل

وبالتالي كان تقييم الزوجات لمستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية لديهن متوافقًا، وبخاصة في 

 ظل حالة التوافق األسري التي مثلتها ظروف جائحة كورونا.

 

 ومناقشتها ةثامننتائج الفرضية ال تفسير 8.2.5

أعراض  في متوسطات( α>05.روق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ال توجد ف

تعزى لمتغير  االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليل

 .طبيعة العمل

 النفسجسمية االضطراباتأعراض  متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا فيأشارت النتائج إلى عدم 

 .طبيعة العمل لمتغير تعزى 
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لم  هأن(، التي بينت بAbuzied, Ali, & Suleiman, 2017دراسة ) نتائج اتفقت هذه النتيجة مع

 اتاالضطراببمستوى التعليم في الفروق بين متوسطات يكن هناك أي داللة فيما يتعلق 

ه النتيجة واختلفت هذ جسمية، وباعتبار أن المستوى التعليمي مؤشر قوي على أن المرأة تعمل.النفس

 ذات هناك فروق  لم تكن أنه (، التي أشارت إلىNumanovic & Jovicic, 2014دراسة ) مع نتائج

المؤهالت  باختالف درجة النساء المختلفة من الفئات بين العصابية في درجة إحصائية داللة

  .المهنية لديهن

 باختالفساءة للزوجة وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة المتعلقة بعدم وجود فروق في اإل

باستثناء الجانب النفسي من اإلساءة. وقد كانت هذه النتيجة غير متوقعة،  ،طبيعة عمل الزوجة

في ظل الظروف الصعبة هو جانب مهم في الواقع الفلسطيني، الجانب االقتصادي  باعتبار أن

وأهمية أن تكون بناء، التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وحجم المسؤوليات في التربية والمتابعة لأل

الصحة وأثر ذلك على الزوجة عاملة لتخفيف هذه األعباء وتحسين المستوى االقتصادي لألسرة، 

التي تقع على الوالدين وتنعكس سلبًا على االستقرار األسري والعالقة بين  النفسية ألفرادها،

ئحة كورونا، وانقطاع لكن يمكن تفسير هذه النتيجة في إطار ظروف الحجر نتيجة جا الزوجين.

العاملين ومنهم الزوجات العامالت عن العمل، وانعكاس ذلك على توافق حاالت األسر سواًء 

أكانت الزوجة عاملة أم غير عاملة، حتى لو كانت الزوجة العاملة تتلقى دخاًل شهريًا ولو متقطعًا 

 وعلى مدى شهور طويلة في بداية الجائحة.  ةالجائحكما كان في بداية 
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 ومناقشتها تاسعةنتائج الفرضية ال تفسير 9.2.5

 اإلساءة للزوجة( بين α>05.ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )ارتباط توجد عالقة 

 .أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى عينة من النساء المتزوجات في محافظة الخليلو 

عراض  اإلساءة للزوجةبين  اً إحصائيارتباط موجبة ودالة وجود عالقة إلى لنتائج أشارت ا

إذ بلغت قيمة معامل ارتباط ، النفسجسمية لدى المتزوجات في محافظة الخليل واالضطرابات

  .(.302بيرسون )

 (، التي بينت أنPheiffer, Dias, & Adam, 2020واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )

 عامل يمثل واالكتئاب، األمهات إجهاد على المساهمة آثاره خالل ومن الحميم، الشريك عنف

 وفي ( بأنهManirul, Nasim, & Delwar, 2018الحمل، ومع نتائج دراسة ) لـسكري  معقول خطر

الجنسية،  نفسية نتيجة اإلساءة باضطرابات المصابات النساء من نوع من أكثر يوجد األحيان أغلب

اإلساءة ( أن Chen, et al., 2017دراسة ) نتائجالمعاناة النفسية. وبينت  تؤدي إلى وأن اإلساءة

. وأظهرت نتائج دراسة عند النساء واالكتئاب، مع القلق مرتبطة بشكل مستقل العاطفية

( وجود عالقة ارتباط طردية بين العنف ضد الزوجة والصحة النفسية لديهن. 2816)المعصوابي، 

 كبير فرق  هناك لتي أظهرت أنا (Numanovic & Jovicic, 2014دراسة ) واتفقت كذلك مع نتائج

اإلساءة، مقارنة باللواتي كن ال يتعرضن لإلساءة، ونتائج  ضحايا لصالح النساء في العصابية

 القلق، فيوغير المعنفات  المعنفات لزوجاتا بين فروق  وجودالتي بينت  (2818 )السعايدة، دراسة

وأظهرت نتائج دراسة )الهر،  .الغضب وسمة اآلمن، التعلق ونمط المتعلم، والعجز واالكتئاب،

( أن كل أشكال العنف تؤثر على الحالة النفسية للنساء المعنفات العربيات في مدينة مالمو 2880

النتيجة هذه كما اتفقت  بالسويد، وأن النساء المعنفات يعانين من اضطرابات في صحتهن النفسية.



 

112 
 

المعنفات في السويد لديهن مشكالت بأن النساء  ((Karin and Larsson, 2007مع نتائج دراسة 

 نفسية وجسمية أكثر من النساء غير المعنفات. 

وتؤكد هذه النتيجة على عالقة اإلساءة للزوجة بالصحة النفسية لديها بشكل خاص؛ حيث 

أظهرت الدراسات والبحوث السابقة الواردة في الدراسة الحالية تأثر الصحة النفسية بأشكال 

ما يحدث خلاًل في نسق القيم، واهتزازًا في نمط الشخصية عند الزوجات، مما  اإلساءة؛ الذي غالباً 

يؤدي في النهاية وعلى المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العالقات بين الزوجين وأساليب 

التواصل بينهما، وأنماطًا من الشخصية المتصدعة نفسيًا وعصبيًا، التي تكون أكثر عرضة 

 سمية.لالضطرابات النفسج

كما أن اإلساءة الموجهة للزوجة في إطار العالقة الزوجية، قد تولد أعراضًا جسدية ونفسية 

طويلة المدى مثل الحزن الشديد أو اللجوء في بعض األحيان إلى االنتحار، وقد يؤدي أيضًا إلى 

التفكك األسري وضعف العالقات االجتماعية، واالنحالل األخالقي، وانتشار االضطرابات 

 النفسجسمية داخل الفئة المعنفة، وبخاصة الزوجات.

بينت معظم الدراسات التي أجريت على النساء المعنفات وجود عالقة طردية بين نوع قد و 

اإلساءة وتكرارها وشدتها من جهة والمعاناة النفسية من جهة ثانية، فتتأثر النساء انفعاليًا بقدر ما 

وجد  لزمنية، وقد تأخذ األثر النفسية أشكااًل متعددة؛ إذيكون شديدًا، ومتكرر الحدوث، ومدته ا

( من النساء تعرضن %33( من النساء اللواتي تعرضن إليذاء جسدي، و )%01الباحثون أن )

، ومنها االضطرابات إليذاء لفظي، انطبق عليها معيار االضطراب على المقاييس التي استعملوها

 .(Thatcher and Krikorian, 2004) النفسجسمية
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 ومناقشتها عاشرةنتائج الفرضية ال تفسير 10.2.5

يمكن التنبؤ في مستوى أعراض االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجات في محافظة 

 .الخليل من خالل اإلساءة الموجهة ضدهن

أعراض ب التنبؤ في للزوجة اإلساءةألبعاد ثر دال إحصائيًا وجود إلى لنتائج أشارت ا

( من نسبة التباين في مستوى %47.2معًا ) ت هذه األبعادوضح إذ ؛النفسجسمية اتاالضطراب

 .النفسجسمية االضطراباتأعراض 

ارتباط بين  وجود في (Hange, D. et al., 2013دراسة )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج 

، وأشارت في منتصف العمر النساء لدى ، ونمط الحياةجسميةواألعراض النفس نفسياإلجهاد ال

ط الزواج بانخفاض خطر اارتبإلى (  (Scott, Wells, Angermeyer, et al., 2010دراسةنتائج 

بزيادة  مرتبطاً  الطالقكان و اإلصابة بالظهور األول لمعظم االضطرابات النفسية في كال الجنسين؛ 

أعراض مستوى  ، وبالتالي إمكانية التنبؤ فيلدى الزوجةخطر اإلصابة بجميع االضطرابات 

 .االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجات

تشتت مفهوم الذات ضد الزوجة تتمثل في  اآلثار النفسية المترتبة على اإلساءةحيث أن و 

وانخفاض تقدير الذات، الذي يؤدي إلى تحقير الذات، والخجل والشعور بعدم الثقة، وسمات مثل 

دم القدرة على بناء عالقات حميمة في الحياة، اإلحباط والميول االنتحارية وضعف الثقة، وع

كما إن كشف عالقة الصحة النفسية متعددة.  أعراض نفسجسميةوانعكاس ذلك على معاناتهن من 

وانعكاسها على  هذه اإلساءة،بأشكال اإلساءة له أهميته في إظهار معاناة المرأة التي يمارس ضدها 

 االضطرابات النفسجسمية. التي تعاني منها، وبخاصة المشكالت النفسية
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 التوصيات والمقترحات 3.5

 التوصيات: –أواًل 

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن الباحثة توصي بما يلي:

العمل على خفض مستوى اإلساءة النفسية للزوجات من خالل تنفيذ المتخصصين وجهات  .1

ماعية برامج إرشاد متخصصة للزوجين، االختصاص في وزارتي شؤون المرأة والشؤون االجت

 فقد جاءت بدرجة متوسطة وبارزة مقارنة بمجاالت اإلساءة األخرى.

محدودة  لألسر االقتصادي المستوى االهتمام في تحسين على وزارة الشؤون االجتماعية  حث .2

باعتباره مدخاًل لإلساءة للزوجة وبخاصة في الجانب النفسي، وبالتالي مزيد من ، الدخل

 شعور باالضطرابات النفسجسمية.ال

األخذ باالعتبار الفرق العمري بين الزوجين كأحد عوامل االختيار الزواجي من قبل األزواج  .3

الجسدية  اإلساءةوانعكاسه على القدرة على التواصل بين الزوجين والتوافق بينهما؛ ف واألسر،

 كانت لصالح الفرق العمري العالي.

هذه ظهار معاناة المرأة التي يمارس ضدها إلبأشكال اإلساءة  عالقة الصحة النفسية توضيح .6

التي تعاني منها، وبخاصة االضطرابات  المشكالت النفسيةوانعكاسها على  اإلساءة،

 النفسجسمية.

تنفيذ برامج فحص دورية ومبكرة لالضطرابات النفسية التي عادة تكون على وزارة الصحة  حث .6

 ية األفراد حول أهمية إجراء هذه الفحوصات.سببًا في األعراض الجسدية، وتوع

 كل في األبواب وفتح المرأة عمل تمجاالتوسيع وزارة العمل وكل المؤسسات النسوية لحث  .3

 .للعمل المرأة أمام المجاالت



 

115 
 

 المقترحات: –ثانيًا 

 استنادًا إلى إجراءات الدراسة ونتائجها وخبرة الباحثة، يمكن اقتراح اآلتي:  

، وا عطاء االعتبار لقدرة الزوجين رشاد الزواجي واألسري قبل الزواج وبعد الزواجاالهتمام باإل .1

 .على بناء أسرة خاصة من الجانب االقتصادي

االقتصادي،  :األخذ بمبادئ التوافق بين الزوجين ومن خالل كل جوانب ومتطلبات التوافق .2

 والنفسي، والجنسي.

، واشتراط التحاق والزواجي األسري  شادر اإل في متخصصين وجود الشرعية المحاكم إعتماد .3
 .المقبلين على الزواج بدورات إرشادية كشرط إلجراء عقد القران

األسرة  حياة تالمس أخرى  نفسية بمتغيرات اوربطه اإلساءة للزوجات تتقصى بحوث إجراء .6

 .، وتلعب دورًا مهمًا في استقرار األسر الفلسطينيةالخصوص وجه على والزوجة

أعراض  بين العالقة على تؤثر قد وسيطة متغيرات أي عن الكشف هدفب بحوث إجراء .6

اإلساءة الموجهة  ومستوى االضطرابات النفسجسمية لدى النساء المتزوجات في محافظة الخليل 

 .ضدهن
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 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

 

 لغة العربيةالمراجع بال -أوالً 

القاهرة: دار النهضة  .الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المعنفات(. 2818اإلبراهيم، أسماء. )

 العربية للنشر والتوزيع.

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. .اإلرشاد الزواجي واألسري (. 2880أبو أسعد، أحمد. )

السيكوسوماتية لدى  باألعراضما هقتوعال واألملالنفسية  الصالبة(. 2812. )أبو حسين، سناء

ية ل، ك(رسالة ماجستير غير منشورة). ن في محافظة شمال غزةهالمدمرة منازل تاألمها

 .، غزة، فلسطينرهز ألالتربية، جامعة ا

 ببعض وعالقته ةالزوج ضد الموجه الزوجي فالعن ومظاهر مستوى (. 2883. )سفيان ،ةنجيل أبو

 .103-02(، 6)3، ةالنفسي ساتاللدر  ةالمصري ةالمجل .ةسياسيوال ةاالجتماعي تاالمتغير 

بتاريخ متوافر ، وأسبابه أنماطه السودان، في األسرى  العنف عن دراسة(. 2882. )عوض أحمد،
 :على 17/3/2828

Website, http: //www.sudanile.com2008-05-19.../457-2080. 

مصابين باالضطرابات السيكوسوماتية في عوامل الخطر األسرية لدى ال(. 2810ادعيس، عال. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القدس، القدس، فلسطين.محافظة الخليل

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. .في الصحة النفسية(. 2886آميمن، عثمان. )

 نشورة(،. )رسالة ماجستير غير مالفكري  التطرف مواجه في الجامع دور (.2882. )وفاء البرعي،

 .مصراإلسكندرية،  ،ةاإلسكندري ةجامع

 . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.األسس الفسيولوجية للسلوك(. 2880بني يونس، محمد. )
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Website, http://www.policemc.gov.bh/reports/2013/October/. 
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ملحقال
  

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

 
                                   بسم الله الرحمن الرحيم                                 

 .ةالمحترم/كتور ............................................داألستاذ الحضرة 

 ،وبعدطيبة تحية 

ـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلرشـــاد النفســـي  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة الســـتكمال متطلب

رابات النفسجسمية لدى عينة مـن المتزوجـات "اإلساءة للزوجة وعالقتها باالضطوالتربوي بعنـوان: 

ولما كنتم من أهل العلم والدراية واالهتمام في هذا المجال، فـإنني أتوجـه إلـيكم في محافظة الخليل". 

إلبــداء آرائكــم ومالحظــاتكم القيمــة فــي تحكــيم فقــرات مقــاييس الدراســة الحاليــة، مــن حيــث مناســبتها 

ضــافة أي تعــديل مقتــرح لقيــاس مــا وضــعت لقياســه، ووضــوح الفقــرات  وســالمة صــياغتها اللغويــة، وا 

 ترونه مناسبًا، من أجل إخراجها بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.

 مع بالغ شكري وتقديري،
 سمراء قعقور :باحثةال                                                

 األستاذ الدكتور محمد أحمد شاهينإشراف: ب                                                                      

 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 مقياس اإلساءة للزوجة   -أوالً 
، بأنها: "عمل مباشر أو غير مباشر من أعمال العنف ضد اإلساءة( 62: 2888يعرف أبو عليا )

طور هذا المقياس بهدف سيرتب عليها أذى بدني أو جنسي أو نفسي". أحد أفراد األسرة، يت
الستقصاء مستوى اإلساءة إلى الزوجة، وذلك باالستعانة باألدوات كأداة موضوعية  استخدامه

 .(2813دراسة )شاهين، (، و 2818 ،الصبان)المستخدمة في الدراسات السابقة، وبخاصة دراسة 
، فقرة( 21) النفسيةاإلساءة إلساءة، هي: لمجاالت ثالثة على  فقرة موزعة (61)داة من األتألفت 

صيغت الفقرات جميعها في االتجاه . فقرات( 0) الجنسيةواإلساءة ، فقرة( 12) الجسديةاإلساءة و 
وتتضمن كل فقرة اختيار المستجيبة لدرجة تقديره للمشكلة على مقياس رباعي، وهي اإليجابي، 
 درجة. 1=  أبداً درجة،  2=  نادراً درجات،  3= حياناً أدرجات،  6=  دائماً كاآلتي: 

التعديل 
المقترح إن 

 وجد

 الرقم الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 اإلساءة النفسية -المجال األول
 1 يرفض الحديث معي في أي شيء     

 2 يقول لي شيء ما يغضبني     

 3 ختلف معي باستمرار في كل شيءي     

 6 ال يبدي أي شعور حينما أكون حزينة أو مكتئبة     

 6 يتشاجر معي ألتفه األسباب     

 3 ال يهتم بمشاعري وأحاسيسي     

 7 يتجاهلني عندما أتحدث معه     

خراجي من همومي       0 ال يحاول إسعادي وا 

 9 يسخر من تصرفاتي ويتهكم عليها     

 18 يمنعني من رؤية بعض الناس     

 11 يتجهم ويكشر في وجهي     

 12 يلومني إذا كانت لي هواية أحب ممارستها     

 13 ال يتعاطف معي حينما أتعرض لموقف محزن      

 16 يشتمني ويتوعدني بالعقاب     

 16 يهددني بقطع العالقة معي     

 13 يتعمد إهانتي أمام اآلخرين     

 17 عندما يراني يخرج من الغرفة أو البيت     
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 10 يصرخ في وجهي     

 19 ال يهتم زوجي بأمور حياتي     

 28 يحرمني من مصاحبته في النزهة والحفالت     

 21 يتعمد أن يقول ما يغضبني     

 جسديةاإلساءة ال -ثانيالمجال ال

 22 يطردني من المنزل     

 23 يخنقنييحاول أن      

 26 يقود السيارة بسرعة لكي يفزعني     

 26 يصفعني على وجهي     

 23 يقيدني من يدي أو قدمي     

 27 يهدد بقطع المصروف عني     

 20 يضربني ضربًا موجعًا في مختلف أنحاء جسمي     

 29 يستخدم اآلالت الحادة أثناء المشاجرة معي     

 38 مامه عندما يتشاجر معييقذفني بأي شيء أ     

يضربني بشدة مما يسبب لي جروح وكسور في      
 جسدي

31 

 32 يحاول حرقي أو يهدد بذلك     

 33 يهددني بأدوات حادة أو أسلحة نارية     

 جنسيةاإلساءة ال -ثالثالمجال ال
 36 العالقة الجنسية )المعاشرة( بيننا روتينية باردة     

 36 داعبني قبل المعاشرةزوجي ال ي     

 33 يجبرني على أوضاع ال تريحني أثناء المعاشرة     

 37 يمتنع زوجي عن معاشرتي     

 30 يمارس المعاشرة معي بقوة وعنف     

 39 ال يراعي احتياجاتي أثناء معاشرتي     

 68 يتجاهل مشاعري وأحاسيسي أثناء عملية المعاشرة     

عاشرته حتى حين ال أكون مستعدة يجبرني على م     
 لذلك

61 
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 مقياس أعراض االضطرابات النفسجسمية   -ثانياً 
اضطرابات جسدية عضوية ذات أصل ومنشأ نفسي )أي تعرف االضطرابات النفسجسمية بأنها: "

تحدث هذه االضطرابات بسبب جذور نفسية تنتج عن مشكالت انفعالية(، وهذه االضطرابات 
لتي تقع تحت تحكم وسيطرة الجهاز العصبي الذاتي، ومنها: الذبحة الصدرية، تصيب األعضاء ا

وعصاب القلب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض ضغط الدم، اإلغماء، التهاب القولون، فقدان 
. استند في إعداد الصورة ((Sadock et al., 2015: 11الشهية العصبي، السكري، البدانة، وغيرها" 

دراسة )العارف، المستخدم في  المقياساض االضطرابات النفسجسمية إلى األولية لمقياس أعر 
مقياس تألف و  (،2810دعيس، ا) (، و2812)أبو حسين،  ي:دراست(، إضافة إلى 2816

وقد صيغت الفقرات جميعها في االتجاه اإليجابي،  .فقرة (22)من  االضطرابات النفسجسمية
، ثالثيالمستجيبة لدرجة تقديره للمشكلة على مقياس وتتضمن كل فقرة من فقرات المقياس اختيار 

 درجة. 1=  الدرجة،  2= إال حد مادرجات،  3= نعموهي كاآلتي: 
التعديل 
المقترح 
 إن وجد

 الرقم الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 1 أعاني من ضغط الدم المرتفع     

 2 الغضب ةنفسي سريعأعتبر      

 3  أعاني من الربو     

 6 الم في المفاصلآأعاني من      

 6 أعاني من قرحة المعدة     

 3 أعاني من مشكلة تساقط شعر الرأس     

 7  أعاني من مرض السكري      

 0 أحلم أحالمًا مزعجة     

 9  أعاني من حساسية بالجلد     

 18 المريح أعاني من قلة النوم     

 11  أعاني من ضعف الشهية للطعام     

 12 أعاني من مشكلة التقيؤ باستمرار     

 13 أعاني من تقلصات القولون      

 16 أتناول الطعام بكميات كبيرة     

 16 أعاني من اإلمساك المستمر     

 13  أعاني من كثرة إفراز العرق      
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 17  أعاني من الصداع المستمر     

 10 أعاني من اإلسهال المستمر     

 19 أعاني من أمراض القلب     

 28 أعاني من زيادة الوزن      

 21  ستروليلو أعاني من ارتفاع نسبة الك     

 22  أعاني من تصلب الشرايين     

 

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة
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 المحكمينقائمة (: بالملحق )
 

 الجامعة التخصص الرتبة االسم  مالرق
جامعة القدس  إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ أ. د. حسني عوض 1

جامعة القدس  أصول التربية أستاذ أ. د. مجدي زامل 2 المفتوحة
جامعة القدس  إدارة وتخطيط تربوي  أستاذ أ. د. محمد الطيطي 3 المفتوحة
جامعة القدس  يةصحة نفس أستاذ أ. د. سامي أبو اسحق 4 المفتوحة
جامعة القدس  مناهج وأساليب تدريس أستاذ  أ. د. محمد عبد الفتاح شاهين 5 المفتوحة
جامعة القدس  صحة نفسية أستاذ أ. د. يوسف ذياب عواد 6 المفتوحة
 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك د. عمر الريماوي  7 المفتوحة

 جامعة النجاح وتربوي إرشاد نفسي  أستاذ مساعد د. فايز محاميد 8
 جامعة النجاح عالج نفسي أستاذ مساعد د. فاخر الخليلي 9
 جامعة الخليل إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مساعد د. إبراهيم المصري  10
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  بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالملحق )
 

     القدس المفتوحة جامعة     

  البحث العلميعمادة الدراسات العليا و 
 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 الزوجة ...ي تعزيز 

 تحية طيبة وبعد،

ـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلرشـــاد النفســـي  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة الســـتكمال متطلب
قتها باالضطرابات النفسجسمية لدى عينة مـن المتزوجـات "اإلساءة للزوجة وعالوالتربوي بعنـوان: 

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسـي في محافظة الخليل". 
وقـد وقـع عليـك االختيـار لتكـون ضــمن  ؛القــدس المفتوحـة جامعـة-العليـاوالتربـوي مـن كليـة الدراسـات 

عـاون فـي تعبئـة هـذه االسـتبانة بمـا يتوافـق مـع وجهـة نظـرك، علمـًا عينة الدراسـة. لـذا، أرجـو منـك الت
الحفــاظ علــى ســريتها، وال يطلــب راعى بــأن بيانــات الدراســة هــي ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، وســي
  منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك.

 سمراء قعقور :باحثةال                                                                           
  شاهين حمدمحمد أ .د إشراف: أ.ب                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

 المتغيرات التصنيفية: -أوالً 

 3888من  أكثر  □   3888-1688 □   شيكل 1688أقل من   □المستوى االقتصادي لألسرة:  

 أعوام 18أكثر من  □أعوام     18-3  □أعوام فأدنى    6  □الفرق في العمر بين الزوجين: 

 6أكثر من  □        6-3  □      3أقل من   □  عدد األبناء:

 عملتال  □مل     تع  □طبيعة العمل:   

 

 أدوات الدراسة: -ثانياً 

 مقياس اإلساءة للزوجة   -أوالً  
، بأنها: "عمل مباشر أو غير مباشر من أعمال العنف ضد اإلساءة( 62: 2888يعرف أبو عليا )

 أحد أفراد األسرة، يترتب عليها أذى بدني أو جنسي أو نفسي". 
 ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك. xضع/ ي عالمة )  

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 ةاإلساءة النفسي -المجال األول

      قضية تتعلق بحياتناالحديث معي في أي  يتجنب زوجي 1
      غضبنيتء اشيزوجي أيقول لي  2
      باستمرار في كل شيء زوجي يختلف معي 3
      يتردد زوجي في إبداء أي اهتمام حينما أكون حزينة 6
      ألتفه األسباب زوجي يتشاجر معي 6
      يتجاهل زوجي مشاعري وأحاسيسي 3
      عندما أتحدث معهزوجي يتجاهلني  7

      أشعر أن زوجي ال يحاول إسعادي 0
      من تصرفاتي ويتهكم عليها زوجي يسخر 9

      عض الناسبب االختالطمن  زوجي يمنعني 18
      ويكشر في وجهي زوجي يتجهم 11
      إذا كانت لي هواية أحب ممارستها يهزأ زوجي بي 12
      أشعر بعدم تعاطف زوجي معي حينما أتعرض لموقف محزن  13
      ويتوعدني بالعقابزوجي يشتمني  16
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      أهلي بقطع العالقة مع زوجي يهددني 16
      إهانتي أمام اآلخرينزوجي يتعمد  13
      يخرج من الغرفة أو البيتزوجي عندما يراني  17
      تفزةبطريقة مس في وجهيزوجي يصرخ  10
      زوجي ال يهتم بأمور حياتي 19
      المناسبات االجتماعيةمن مصاحبته في  زوجي يحرمني 28
      أن يقول ما يغضبني زوجي يتعمد 21

 جسديةاإلساءة ال -ثانيالمجال ال
      يحاول زوجي طردي من المنزل من حين آلخر 22

      أي انتقادعندما أوجه له  أن يخنقني زوجي يحاول 23
      السيارة بسرعة لكي يفزعنيزوجي يقود  24
      إذا قمت بالرد على كالمه على وجهيزوجي يصفعني  25
      من يدي أو قدميزوجي يقيدني  26
      يدفعني زوجي في كتير من حاالت النقاش التي تدور بيننا 27
      ميضربًا موجعًا في مختلف أنحاء جسزوجي يضربني  28
      اآلالت الحادة أثناء المشاجرة معيزوجي يستخدم  29
      أي شيء أمامه عندما يتشاجر معيزوجي بيقذفني  30
      بشدة مما يسبب لي جروح وكسور في جسديزوجي يضربني  31
      حرقي أو يهدد بذلكزوجي يحاول  32
      بأدوات حادة أو أسلحة ناريةزوجي يهددني  33

 جنسيةاإلساءة ال -ثالثالمجال ال
       ي وبين زوجي تتسم بالبرودةالعالقة الجنسية )المعاشرة( بين 34
      يتجنب زوجي مداعبتي قبل المعاشرة 35
      أوضاع ال تريحني أثناء المعاشرةعلى  زوجييجبرني  36
      كإجراء عقابي يمتنع زوجي عن معاشرتي 37
      لمعاشرة معي بقوة وعنفازوجي يمارس  30
      احتياجاتي أثناء معاشرتي يتجاهل زوجي 39
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 مقياس أعراض االضطرابات النفسجسمية   -ثانياً 
اضطرابات جسدية عضوية ذات أصل ومنشأ نفسي )أي ة بأنها: "تعرف االضطرابات النفسجسمي

تحدث هذه االضطرابات بسبب جذور نفسية تنتج عن مشكالت انفعالية(، وهذه االضطرابات 
تصيب األعضاء التي تقع تحت تحكم وسيطرة الجهاز العصبي الذاتي، ومنها: الذبحة الصدرية، 

ط الدم، اإلغماء، التهاب القولون، فقدان وعصاب القلب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض ضغ
 . ((Sadock et al., 2015: 11الشهية العصبي، السكري، البدانة، وغيرها" 

 . وما تشعر به ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعكxضع/ ي عالمة )  
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

      أعاني من ضغط الدم المرتفع 1
      الغضب ةنفسي سريع أجد 2
       أعاني من الربو 3
      الم في المفاصلآأعاني من  6
      المعدة في أعاني من قرحة 6
      أعاني من مشكلة تساقط شعر الرأس 3
       أعاني من مرض السكري  7
      أحلم أحالمًا مزعجة 0
       أعاني من حساسية بالجلد 9

      قلة النوم أعاني من  18
       أعاني من ضعف الشهية للطعام 11
      أعاني من مشكلة التقيؤ باستمرار 12
      القولون  هيجأعاني من ت 13
      أتناول الطعام بكميات كبيرة 16
      أعاني من اإلمساك المستمر 16
       أعاني من كثرة إفراز العرق  13
       رأعاني من الصداع المستم 17
      أعاني من اإلسهال المستمر 10
      أعاني من أمراض القلب 19
      أعاني من زيادة الوزن  28
       ستروليلو أعاني من ارتفاع نسبة الك 21
       أعاني من تصلب الشرايين 22

          

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة     
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 كتاب تسهيل المهمة (:ثالملحق )

 
     القدس المفتوحة جامعة     

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 الزوجة ...ي تعزيز 

 تحية طيبة وبعد،

ـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلرشـــاد النفســـي  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة الســـتكمال متطلب
"اإلساءة للزوجة وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى عينة مـن المتزوجـات والتربوي بعنـوان: 

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسـي في محافظة الخليل". 
ك االختيـار لتكـون ضــمن وقـد وقـع عليـ ؛القــدس المفتوحـة جامعـة-العليـاوالتربـوي مـن كليـة الدراسـات 

عينة الدراسـة. لـذا، أرجـو منـك التعـاون فـي تعبئـة هـذه االسـتبانة بمـا يتوافـق مـع وجهـة نظـرك، علمـًا 
الحفــاظ علــى ســريتها، وال يطلــب راعى بــأن بيانــات الدراســة هــي ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، وســي
  منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك.

 سمراء قعقور :باحثةال                                                                        
  شاهين حمدمحمد أ .د إشراف: أ.ب                                                                        

 

 

 

 


