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 وتقدير شكر
 

وإقرارًا ،  قل والدينلعا  بنعمتيّ   علىيبلغ الحمد منتهاه، الحمد هلل الذي أنعم    الحمد هلل حتى
الرسول ص بقول  وتمسكًا  عل ى هللا لبالفضل    " وسلم  يشكر هللايه  ال  الناس  يشكر  ال  فإنني  من   "
قي إال باهلل عليه  ذه الدراسة وما توفيه  الذي وفقني إلنجاز أشكر هللا الكريم رب العرش العظيم  

 ه مآب.يلتوكلت وإ

ولعما الخليل  لجامعة  والعرفان  بالشكر  العلالد دة  أتقدم  الفرصة إلكمال  راسات  لي  أتاحت  التي  يا 
 في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي.ليا ت العاالدراس

الذي لم يبخل   األستاذ الدكتور جمال أبو مرق ي كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالحترام لمشرف
 ان. إلتمام هذا العمل، فله كل الشكر والعرف ةلمشور اعلي بالنصح أو التوجيه أو  

ال آيات  بأسمى  أتقدم  لجنةكما  لعضوي  والتقدير  الجندي   .د أ.المناقشة،    شكر  خالد  .  د و   ،نبيل 
 والذين لمالحظاتهما أثرًا كبيرًا في إثراء وجودة هذه الرسالة.  قطوف

 . مساعدة ليو ة يملكون من خبرعن تقديم كل ما   تغاضواإلى أساتذتي في الكلية الذين لم ي 

 في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتي.  ادرسأو ي حرفا إلى كل من علمن 
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 اسة ملخص الدر 
الضععععغوط الحياتيععععة  السععععمات الشخصععععية وعالقتهععععا بكععععل مععععنى عععععرف إلععععسععععة التراالد هععععدفت 
نهج الوصفي الباحثة الم، واستخدمت االجتماعية لدى النساء المعنفات في منطقة النقب والمساندة  

، طقعة النقعب منفعي جميع النسعاء المعنفعات مع الدراسة من كون مجتوت، بشقيه التحليلي واالرتباطي
تععم  فععي منطقععة النقععب امععرأة مععن النسععاء المعنفععات ( 232) مععنت ى عينععة تكونعععلعع الدراسععة وأجريععت 
، سععمات الشخصععيةس يععامقثالثععة مقععايي: هععي: راسععة د لتخدمت ابالطريقععة القصععدية، واسعع نهختيععار ا

  .جتماعيةالمساندة اال ياسمقو  ،الضغوط الحياتيةومقياس 
المعنفعات فعي منطقعة النقعب معن وجهعة ياتيعة لعدى النسعاء لحا غوطالضعمسعتوى أن  أظهرت النتعائج  و 

( ونسعبة 2.66لعغ المتوسعا الحسعابي للدرجعة الكليعة للضعغوط الحياتيعة )ب  كان متوسعطًا، إذ   نظرهن
 ت في منطقة النقعب لدى النساء المعنفا ساندة االجتماعيةالممستوى أن و  %(.53.2مئوية بلغت )

المسععععاندة لمسعععتوى ة الكليععععة درجعععللسعععا الحسععععابي تو لمبلعععغ ا ذ إ، متوسععععطاً  كعععان معععن وجهعععة نظععععرهن
 . (66.6%) ةيو ونسبة مئ( 3.33) االجتماعية

الدراسة   الضغوط  وبين    جهة  منالعصابية  سمة  ن  بي   جبةمو   ةطردي  عالقة  وجود ى  إلتوصلت 
أخرى   ادهاوأبع  الحياتية جهة  بمن  حيث  االرتل،  معامل  للعبا غ  والضغوط بين  قة  الط  العصابية 
 . (0.00صائية )ة إح ل ( بدال0.816) يةيات الح

تماعية  مة العصابية من جهة وبين المساندة االجعالقة عكسية سالبة دالة إحصائيًا بين سووجود  
االر  معامل  بلغ  حيث  أخرى،  جهة  للعمن  ) التباط  بينهما  إحصائية  0.734-قة  بداللة   )

(0.000) . 
بساط، االنفتاح على الخبرة،  ناال اني،  لتف)ا  الشخصية  سمات   أبعاد بين    سالبة  عكسية  عالقة  وجود 

 . أخرى من جهة  والضغوط الحياتية من جهة والوداعة(
النتائج  وأظه الشخرت  سمات  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  طردية  عالقة  ،  )التفانيصية  وجود 
 . من جهة وبين المساندة االجتماعية من جهة أخرى  بساط، االنفتاح على الخبرة، والوداعة(االن

 التي توصلت إليها الدراسة، خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات. ئجنتاالوء وفي ض
 المعنفات النساء ، المساندة االجتماعية، الضغوط الحياتية ، سمات الشخصية :ةلمفتاحيالكلمات ا

 



 

 ر  
 

Abstract: 
The study aimed to identify the personality traits and their relationship to each of the 

life pressures and social support among abused women in the Negev region. The 

abused women in the Negev region were chosen by the intentional method, and the 

study used three scales: the personality traits scale, the life stress scale, and the social 

support scale. The results showed that the level of life stress among abused women in 

the Negev region from their point of view was average, as the arithmetic mean of the 

total degree of life stress was (2.66) and a percentage amounted to (53.2%). And that 

the level of social support for abused women in the Negev region from their point of 

view was average, as the arithmetic mean of the total degree of the level of social 

support was (3.33) and a percentage (66.6%). The study concluded that there is a 

positive direct relationship between the trait of neuroticism on the one hand and life 

stressors and its dimensions on the other hand, where the correlation coefficient of the 

relationship between neuroticism and life stress reached (0.816) with statistical 

significance (0.00). And there is a statistically significant inverse negative relationship 

between the trait of neuroticism on the one hand and social support on the other, 

where the correlation coefficient of the relationship between them reached (-0.734) 

with statistical significance (0.000). There is a negative inverse relationship between 

the dimensions of personality traits (dedication, extraversion, openness to experience, 

and meekness) on the one hand, and life pressures on the other. The results showed 

that there was a positive, positive, statistically significant direct relationship between 

personality traits (dedication, extraversion, openness to experience, and meekness) on 

the one hand, and social support on the other. In light of the findings of the study, the 

researcher came up with a set of recommendations.  

Keywords: Personality Traits, Life Pressures, Social Support, Battered Women 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة

 المجتمعع،و على شريحة معينة في أتصر على مجتمع ظاهرة عالمية ال تق المرأة ضد  فيعد العن 

 المععرأة االهتمععام بقضععية العنععف ضععد  أبععد  ، حيععث خععرآ إلععىمععع ره تختلععف مععن مجتنسععبة انتشععا بععل إن

 ،)الشواشععرة وقوفهععا ضععد ظععاهرة العنععف 1970سععنة العامععة لألمععم المتحععدة عيععة جمعنععدما أعلنععت ال

2014). 

فعي معؤتمر فينعا لحقعو  المنظمعات النسعائية تهعتم بقضعية النسعاء المعنفعات  بدأت  1993ففي عام   

العنعف ضعد النسعاء هعو أي فععل عنيع  قعائم علعى الجعن:   نأيعنص علعى    ث العدولي، بحيع  اإلنسان

  .(2010، براهيم)اإل الحرمان النفسي أونفسية  أودنية اة بانمع أو أذىينجم عنه 

ويخلععق لهععا معانععاة  المععرأة مهععين بحععق  أومععؤذ  أواني تصععرف عععدو  أوأي فعععل  بأنععهالعنععف  ويعتبععر

 إلشععكالتتعععرا النسععاء المعنفععات  مباشععرة،غيععر  أوجسععدية بطريقععة مباشععرة  أوجنسععية  أونفسععية 

واللفظي والصحي واالجتماعي واالقتصادي  والجنسيسي  نفالجسدي وال العنف: العنفمختلفة من  

 .(2014  ،)الشواشرة

فيجعلهعا تععيب بخعوف وقلعق دائعم  ،جسدية ونفسية واجتماعية  آثاراً   المرأة يترتب على العنف ضد  و 

 يوالمجتمععع، فيععؤد  األسععرةويععنعك: ذلععى علععى  والحرمععان،واإلحبععاط  يععأسوالوالشعععور بعععدم األمععان 

 نأكعذلى ال تسعتطيع  والزوجعة،العزوج  أهعلاضطراب العالقعات بعين وء وس سري األ تفكىالللطال  و 

 (.2020 ،)حسن واألسرةدورها في المجتمع تقوم ب
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بععد صععدمتها وخبراتهععا  العععون والمسععاعدة والمسعاندة االجتماعيععة خاصععة إلعىالمرأة المعنفععة تحتععاج فع

والمسععاندة  العائلععة،اد فععر أ حععد أ سععواء كععان مععن زوجهععا أو ،تتعععرا لععه الععذياألليمععة بسععبب العنععف 

وهعذا العدعم ضعروري  ،فراد األسرة واألصدقاء والمجتمع ككلأاالجتماعية هي تقديم الدعم من قبل 

 المعنفة. الستمرار حياة المرأة 

كعائن اجتمعاعي بطبععه متفاععل معع معن حولعه   اإلنسان  نأوتنطلق أهمية المساندة االجتماعية من  

فهعععو بحاجعععة للمسعععاندة فعععي جميعععع الحعععاالت التعععي  ،ا ر والمعععصعععحة فعععي حعععاالت الضععععف والقعععوة وال

مفطعععور علعععى االجتمعععاع وتكعععوين العالقعععات  ألنعععه األخعععرععععن يعيشعععها فعععال يسعععتطيع الععععي: بمععععزل 

 اآلخعععععريناجعععععات وح حاجاتعععععه يشعععععبعهعععععا وتبعععععادل المنفععععععة فمن ،واالتصعععععال معععععع غيعععععره عنعععععد الحاجعععععة

 .(2017 ،القمصان)

سعاء صعفوف الن فعي المعرأة ضعد لعنف الموجة قة حول ايقد  إحصائيات نالحظ عدم وجود ي النقب  ف

خعالل الدراسعات التعي أجريعت حعول العنعف ضعد  معن تبعينحيعث العربيعات،  نسعاء  ال  أو  اإلسرائيليات 

الموجهعة االجتماعيعة ونيعة و توفر الخدمعة القان  ،المرأة في النقب والحاالت الواردة للمنظمات النسوية

مععن العنععف الموجععة  تمعنععا يعععانينبهععا مععن النسععاء فععي مج سال بععأنسععبة  العنععف، إنلنسععاء ضععحايا ل

و أسععواء داخععل األسعععرة  ،هانععة والتحرشععات واالعتععداءات الجنسععيةالضععرب واإل ضععدهن تتععراوح بععين

 مباشر.ال رغيو شكال العنف المباشر أوالتهديد بالقتل والقتل الفعلي وغيرها من  ،خارج األسرة

 فععي سععنةاء النسعع حععول العنععف الموجععه ضععد السععنوي فقععد قععدمت جمعيععة نسععاء ضععد العنععف بتقريرهععا 

 في العنف ضد النساء، حيعث بلغعت نسعبته ك ارتفاع ملحوظهنا  نأحيث أظهر التقري    ،(2020)

خععالل العععام التععي تعرضععت للعنععف فقععد وصععل عععدد التوجهععات  ،مقارنععة بالسععنوات السععابقة (40%)

( %49)ء جسدي مقابل تدااع (%51)المعطيات كانت  إنحيث  ،توجهاً   (1260) إلى(  2020)
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غوط النفسععية واالجتماعيععة واالقتصععادية التععي خلفتهععا جائحععة ذلععى إلععى الضعع ود عععيو  ،اعتععداء جنسععي

 .(WHO, 2021) كورونا

ومعععن هعععذه  المعععرأة ظعععاهرة العنعععف ضعععد  أبحعععاثهمك العديعععد معععن البعععاحثين العععذين استعرضعععوا فعععي نعععاوه

، ضععدهابسععبب العنععف  المععرأة ع علععى قععتالتععي  واآلثععارلمشععكالت أوضععحت وبينععت االتععي  ت الدراسععا

 بمعنععى الحيععاة تععرتبابشععتى أنواعهععا  األسععريةالمسععاندة أن الععى  ت شععار أالتععي  (2020حسععن ) دراسععة

طرحعت بعع   التعي( 2009 ،فطافطعة)ودراسعة ، (2010 ،االبعراهيم)ودراسعة  ،  المعنفعة  المعرأة لدى  

 ل( حو 2008 ،الهر)ودراسة ، رات غيمتلاوعالقته ببع     ية لدى النساء المعنفات السمات الشخص

بعالعنف  يتعأثرن البععد النفسعي أت بالصحة النفسية لدى الزوجات وبين  زوجة وعالقتهضد ال  عنفال

، واالغتعععراب ضعععد الزوجعععة ويظهعععر اإلععععراا التاليعععة قلعععق اجتمعععاعي ومشعععاعر العععنقص واالكتئعععاب 

 منهععا المعععرأة ي انتعععتععي ال بععرز المشععكالت أ مععنالتععي أظهععرت نتائجععه أن ( 2010 ،اشعععيا)دراسععة و 

 .المساندة االجتماعية بالحياة وفقداناس حسضطرابات االنفعالية وفقدان اإلالمعنفة هي ا

مععن ضععغوط الحياتيععة  الشخصععية بكععلعالقععة السععمات راسععة الحاليععة لتبحععث فععي مععن هنععا جععاءت الد 

  .اء المعنفات في النقب والمساندة االجتماعية لدى النس

 مشكلة الدراسة  
ويتععرا لهعا  ،والعربيعةكعل المجتمععات الغربيعة   ة اجتماعيعة مرضعية تمع:ف ظاهر ة العنر ظاهتعد  

 بنتعاً  أو أختعاً  أوللعنف سواء كانت زوجعة  تعرضاً ئات  الف  أكثرهي    المرأة ولكن    ،كل فئات المجتمع

العنععف الواقععع علععى  وينععتج عععن، خععرآلنععف مععن مجتمععع بحيععث تختلععف وتتفععاوت درجععة الع ،مععاً أ أو

ومعن  ،المجتمعع ككعل وأ أسرتها أوالمعنفة  أة المر على  سواء ،نفسية واجتماعيةية و جسد   راً آثا  المرأة 

 وآثعاراً  ،والجعروح وغيرهعا، والكسعور ،والخعدوش ،الكعدمات  ،وضعوحاً  أكثر التي تكون الجسدية   اآلثار
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 ،يوسععععف) لحيععععاةالثقععععة بععععالنف: وفقععععدان معنععععى خععععوف واالكتئععععاب وضعععععف االقلععععق وال :نفسععععية مثععععل

2020).  

معن أصعبح  ، حيعث المرأة لة العنف ضد من مشك جل الحد أمن جاءت هذه الدراسة ، ق ذكرهمما سب

 المعععرأة العوامعععل التعععي تتعلعععق بشخصعععية خاصعععة و  إليعععه،المؤديعععة الضعععروري فهعععم العوامعععل واألسعععباب 

المعنفعععة  المعععرأة لعععدى  الشخصعععية الشخصعععية كالسعععمات ئص بعععع  الخصعععا تععععرف علعععىالو  ،المعنفعععة

 زيادة االهتمام بظاهرة العنف أنما ، كالمعنفة  المرأة لدى  ية  جتماعندة االوالمساية  الحيات  والضغوط

، أدت إلععى تبلععور فكععرة هععذه خععا  بشععكل  ضععد النسععاء( فععي السععنوات األخيععرة والعنععف )النقععب  فععي

 ،مختلفععة مععن العنععف مععن الرجععل شععكالالنقععب ألفععي تعععرا النسععاء ى الباحثععة، بسععبب الدراسععة لععد 

 وتمحعورت  أسعرتها،وحيعاة  والتعي تعنعك: علعى حياتهعا  المعرأة ية لعدى  صعحة النفسعوالتي تؤثر على ال

  :اآلتي في السؤال الرئي: مشكلة الدراسة

ــة ارت ــل توجـــد عالقـ ــين باطهـ ــة بـ ــل مـــن يـ ــية وكـ ــمات الشخصـ ــاندة السـ ــة والمسـ ــغوط الحياتيـ ضـ

 ؟النقباالجتماعية لدى النساء المعنفات في منطقة 

  :تيةآلاالفرعية هذا السؤال األسئلة ويتفرع من 

 ؟المعنفات في منطقة النقب من وجهة نظرهنالنساء  ياتية لدىالح مستوى الضغوطما  .1

 ؟المعنفات في منطقة النقب من وجهة نظرهناء لدى النس المساندة االجتماعيةمستوى ما  .2

ضغوط الحياتية والمساندة السمات الشخصية وكل من ية بين باطهل توجد عالقة ارت  .3
 ؟ النقب لمعنفات في منطقة ا دى النساءاالجتماعية ل

الشخصيةسطات  تو م   تلفتخ هل   .4 النقب لدى    سمات  منطقة  في  المعنفات    باختالف   النساء 

 ؟(الوضع االقتصادي لألسرة، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي)
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الحياتيةالمتوسطات    تختلفهل   .5 النقب لدى    ضغوط  منطقة  في  المعنفات    باختالف   النساء 

 ؟(لألسرةقتصادي الوضع اال، الحالة االجتماعية، العمر، لعلميهل االمؤ )

  باختالف   النساء المعنفات في منطقة النقب لدى    المساندة االجتماعية متوسطات    تختلفهل   .6

 ؟(ع االقتصادي لألسرةالوض، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي)

   الدراسةأهداف 
  :ليةالتا تسعى الدراسة لتحقيق األهداف

ضعععععغوط الحياتيعععععة والمسعععععاندة الية وكعععععل مععععن سعععععمات الشخصعععععبععععين عالقعععععة ال طبيععععععة ف إلعععععىعععععر الت

 .النقب االجتماعية لدى النساء المعنفات في منطقة 

  :اآلتيةالفرعية  الهدف، األهدافهذا ويتفرع من 

المعنفعععات فععي منطقعععة النقععب معععن وجهعععة ياتيععة لعععدى النسععاء الح غوطمسععتوى الضععع التعععرف إلعععى .1

 .نظرهن

المعنفععات فعي منطقععة النقعب مععن وجهععة اء سعلععدى الن المسععاندة االجتماعيعةمسعتوى  لععىتععرف إال .2

 .نظرهن

 النسعاء المعنفعات فعي منطقعة النقعب لعدى  سعمات الشخصعيةمتوسطات    التعرف إلى الفرو  في .3

 .(الوضع االقتصادي لألسرة، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي) تبعًا لمتغيرات 

 عنفعات فعي منطقعة النقعب ء المالنسعالعدى  ضغوط الحياتيعةالمتوسطات    فيى الفرو   التعرف إل .4

 .(الوضع االقتصادي لألسرة، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي) تبعًا لمتغيرات 
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النسععاء المعنفععات فععي منطقععة لععدى  جتماعيععةالمسععاندة االمتوسععطات  التعععرف إلععى الفععرو  فععي .5

تصععععادي القع االوضعععع، الحالععععة االجتماعيععععة، العمععععر، يالعلمعععع ؤهععععلالم) تبعععععًا لمتغيععععرات  النقععععب 

 ؟(لألسرة

   أهمية الدراسة
، وهععو العنععف ضععد النسععاء تتضععح أهميععة الدراسععة الحاليععة فععي أهميععة الجانععب الععذي تتصععدى لدراسععته

 تكمعن أهميعة الدراسعة فعي جعانبين:حيعث    ة االجتماعيعة لعديهن،وعالقته بالضغوط الحياتية والمساند 

  التطبيقية:ألهمية او النظرية األهمية 

 :يةالنظر  من الناحية أوال:

عامعة والنقعب بصعفة خاصعة  العربيعة بصعفةإثعراء المعرفعة العلميعة  تكمن أهمية الدراسة النظرية فعي  

تعععد قضععية العنععف ضععد ، كمععا المعنفععات وهععي فئععة النسععاء  أالع حععول فئععة مهمععة مععن فئععات المجتمعع

األخيعرة ولهعا تأثيرهعا علعى المجتمعع ككعل ولعي:  ونعةاآلي رت فعانتشعمن القضايا الهامة التعي   المرأة 

 فقا.المرأة 

 :(لتطبيقيةية )املالع ناحيةمن ال :ثانيا

الجانععب المعرفععي فععي خدمععة الفععرد  إثععراءيععد هععذا الدراسععة فععي قععد تفمليععة فأمععا أهميتهععا مععن الناحيععة الع

، النقعب فعي  عنفات ء الملنساة والضغوط الحياتية والمساندة االجتماعية لدى االشخصي  ول سمات ح

، فعات المعنكي يعة التعامعل معع النسعاء إلعى النساء والمجتمعع  وإرشاد قد تفيد هذه الدراسة في توجيه و 

برنامج للتدخل المهني فعي خدمعة الفعرد  نتائج البحث الحالي في وضع مقترح اوسهم قد تكما أنها  

  المعنفة.ات لدى المرأة لتحسين المتغير 
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 حدداتهاحدود الدراسة وم
 النقب  صر هذه الدراسة على منطقةتقت -كانية :د المحدو لا

  م2021/2022تم إجراء هذه الدراسة خالل العام  -الحدود الزمنية :

 على النساء المعنفات في النقب  الدراسةتقتصر هذه  -شرية :د البالحدو 

  .لمستخدمةمن خالل األدوات ا إليهاي يتم التوصل نتائج التالحدد الدراسة بتما تك

     الدراسةت  لحامصط
الفعرد فعي  خعالل سعلوكهي مجموعة من الصفات الشخصعية والتعي تظهعر معن   :سمات الشخصية 

، )شعععامية انفعاليعععة واجتماعيعععة وعقليعععة وجسعععديةجوانعععب ل الصعععفات بحيعععث تشعععم ،المواقعععف المختلفعععة

2016). 

يهععا ل عليحصع التعي مجمعوع العدرجات  بأنهعا:تععرف السعمات الشخصعية فعي البحعث الحععالي  وإجرائيعاً 

 الحالية.ث على مقياس سمات الشخصية المستخدم في الدراسة المبحو 

 واألسععرية االجتماعيععة وطالضععغ بأنهععا اً يععاجرئ الحياتيععة الضععغوط الباحثععة فعععر ت :الحياتيــة الضــغوط

 األداة  ستقيسععه مععا وهععذا النقععب  فععي المعنفععة المععرأة  لهععا تتعععرا  التععي والزوجيععة والماديععة والشخصععية

 .ىلذل أعدت  التي

مجمععوع الععدرجات التععي يحصععل عليهععا  :وإجرائيععا تعععرف الضععغوط الحياتيععة فععي البحععث الحععالي بأنهععا

 ة.الحالياسة الدر في  الحياتية المستخدممبحوث على مقياس الضغوط ال

 مععن الفععرد  يتلقععاه الععذي واألدائععي والمععادي االنفعععالي الععدعم أنهععا علععى تعععرف :االجتماعيــة المســاندة

  .(10 ،2019، صالح) الدعم هذا وأدراك تقبل على الفرد  قدرة ومدى هب نيالمحيط اآلخرين
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يهعا يحصعل علت التي الدرجا بأنها: مجموعحث الحالي الجتماعية في البتعرف المساندة ا  وإجرائيا

 الحالية.المساندة االجتماعية المستخدم في الدراسة  المبحوث على مقياس

 أي بأنعه المرأة  ضد  العنف( United Nations, 2015) المتحدة األمم تعرف :المرأة ضد العنف

 أذى عليعة ويترتعب  ،الجعن: عصعبية إليعه تدفع يث بح ،والقسوة والقوة الشدة استخدام أو عني  فعل

 هععذا مععن بأفعععال تهديععد  وأي ،النفسععية أو الجنسععية أو الجسععدية الناحيععة مععن سععواء ،المععرأة  ةمعانععا أو

 .ةيالحر  من التعسفي نالحرما أو القبيل

 سععواء الخصععو   وجععه علععى المععرأة  إلععى هالموجعع الفعععل أو السععلوك ذلععى يعنععي المععرأة  ضععد  والعنععف

 والعدوانية والقهر الضطهاد او  التمييز من ةمتفاوت بدرجات  ويتسم ،ابنه أو اً أخت اً مأ أو زوجة كانت 

 .(2020، حسن) والمرأة  الرجل بين متكافئة يرغ عالقة عن الناجم
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   نيالفصل الثا

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 

 أوال: السمات الشخصية 

 الحياتية   ضغوطثانيا: ال

 االجتماعية  ثالثا: المساندة

 نف( المعنفات )الع رابعا: النساء
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 أوال: السمات الشخصية
بعر البدايعة والنهايعة لعلعم عتت العنف:، بحيعث ة فعي علعم يسعالموضوعات الرئ  أهمتعتبر الشخصية من  

العوامععل اإلنسععانية فععي  تععأثيردم فععي معرفععة مععن العلععوم التععي تسععتخعلععم الععنف: يعتبععر  كمععا الععنف:،

ضيع المهمة التي اهتم بها الكثير ة من المواصيشخيعتبر موضوع الو ، اً وكم مستويات األداء نوعاً 

 إطعارفعي  اإلنسعانوك لبتفسعير سعية لها تقعوم ء النف: بدراستها ومحاولة وضع أس: نظر من علما

 منظم.منطقي 

الشخصعية  إن العنف:،األساسعيان للدراسعة فعي علعم  والشخصية همعا المحعوران  اإلنسانيالسلوك  إن  

تشكل الشخصية مجموعة من السمات والخصعائص التعي  يث ح العلم،هذا ة درسها هي اكبر ظاهر 

اف أهميعة راسعات ععدة الكتشعبد  للقيعامأيضعا  او اتجهعوالعديعد معن البعاحثين  غيعره،ل فعرد ععن تميز كع

 .(2006، حمودة)وتطبيقي ، كمفهوم نظري الشخصية

 نإه المكانععععة هععععي اعد هععععذ ممععععا سعععع الععععنف:،دراسععععة الشخصععععية مكانععععه مهمععععة فععععي علععععم لععععذا احتلععععت 

ج عععن تفاعععل عععدة سععمات جسععمية الشخصععية محصععلة عععدة عوامععل تعمععل فععي وحععدة متكاملععة تنععت

 .(2010 ،الزهران وبني يون:ات بيئية )مكونب التعامل مع ونفسية تحدد أسلو 

   الشخصيةمفهوم   
تشمل الكثير معن الصعفات  ألنه ،علم النف: تعقيدا وتركيب  من أكثر مفاهيم يعد مفهوم الشخصية

يععة فعععي تفاعلهععا وتكاملهعععا فععي شعععخص معععين يتفاععععل مععع بيئعععة والخلق يعععةقلسععمية والوجدانيععة والعالج
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السععمات تختلععف  وهععذه ،فععراد األية خصععش لسععمات التععي تكععون فهععي مجموعععة مععن ا، اجتماعيععة معينععة

  غيره.تميزه عن بحيث يتفرد كل شخص بصفات  خرآ إلىمن شخص 

بأنهععا التنظععيم  ف:لععنة علععم اخصععية فععي موسععوعلقععد عرفععت الش :ة فععي علععم الععنف:تعريعع  الشخصععي

تبععين لرخععرين  مععاك للفععرد،للصععفات الجسععدية والعقليععة والخلقيععة واالجتماعيععة  يالععديناميكالتكععاملي 

دات بة والعععععاوالمكتسعععع الموروثععععة،تععععنظم الععععدوافع  االجتماعيععععة،طععععاء فععععي الحيععععاة مليععععة األخععععذ والعع

   .(2015، الجاجانالمعتقدات )والعقد والعواطف والمثل واآلراء و واالهتمامات 

نمعا سعلوك مركعب وثابعت ودائعم بحيعث يميعز " :أنهعابصعية الشخ (22: 2002عبد الخعالق )  عرف

بحعث تهعتم بعالقرارات  ععا،مات واألجهعزة المتفاعلعة مائف والسعمن الوظع  ، فتتكون د عن االخركل فر 

في  رد لفية التي تحدد طريقة اوتركيب الجسم والوظائف الفسيولوج  ت او االنفعاال  يةالعقلية والوجدان

 ".التي يعيب فيها بيئةلتوافق مع الوأسلوبه استجابته 

ليعة الجسعمية والعقخصعائص امعل للالتفاعل المتكبأنه: "( 53:  2010)وبني يون:  هران  ز الوعرفها  

  ".واالنفعالية واالجتماعية التي تميز الشخص 

 ماعيععة،تجوااللسععمات الشخصععية والعقليععة قععد مععن امكععون مع" :( بأنهععا83: 2011وعّرفهععا شععقفة )

 ك يعؤثرالسعلو  أي ان مثيعرات او سعلوكا فعاعال، أليتتدخل لتشكل سلوك الفرد سواء كعان مسعتجيبا 

 ".به يتأثرلخارجية قبل ان في المتغيرات ا

 الكبرى نموذج العوامل الخمسة  
كونعه مؤلعف معن خمعع:  العنف:،النمعاذج األكثععر مالئمعة واألكثعر انتشعارا فعي علععم  أكثعريعتبعر معن 

 (.2012 ،علوانلتطبيق )ة للقابه و أكثر عاملي ألنهاف الشخصية متغيرات مختلفة تص
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هعععذه أن ، بحيعععث ة فعععي فئعععات أساسعععيةنعععاثر جميعععع اشعععتات السعععمات المتيهعععدف هعععذا النمعععوذج العععى تو 

ذا ، فقععد يهععدف هعععفئعععات و حععذفنا منهععا تبقعععى محافظععة علععى وجودهععا كأليهعععا إالفئععات مهمععا اضععفنا 

  .(2015 الشخصية )الشمالي،البحث عن تصني  محكم لسمات  إلىالنموذج 

،   ى التفععاعالت اليوميععة لألشععخافكععرة الفععرو  الفرديععة الدالععة علععالنمععوذج علععى  تند هععذايسعع كمععا

علعى ذلعى تمعت مراجععة  ، بنعاءً تصبح ذات شكل مسجل في اللغات التي يتحدث بها األشعخا  و 

  .(2011 سمات الشخصية اإلنسانية )شقفة،لة على القوائم دا إلعداد للغة معاجم ا

ث حيععع، حعععدثها التعععي فسعععرت سعععمات الشخصعععيةأج و هعععم النمعععاذ أ لخمسعععة معععن لعوامعععل ايععععد نمعععوذج او 

وتصععععني  العديععععد مععععن المصععععطلحات التععععي تصععععف سععععمات صععععف م بو يهععععت كععععامالً  نموذجععععاً  يعتبععععر

 .الشخصية

 سمات الشخصية
ر مظععاه بععر مععنفيعت السععلبية،ر السععلبية والمشععاعر فكععايعكعع: هععذا العامععل الميععل الععى األ :العصــابية

لإلصعابة فعي ولكعن اسعتعداد  ،ست العصعاب لي العصابيةو االنفعالي، حسن التوافق والنضج والثبات 

 .(2010الزهران وبني يون:، اقف العصابية )وط والمو تعرا للضغال حال

عرضععه لعععدم األمععان  أكثععرهععم يتميععزون بالعصععابية ف اإلفععراد  نأن الدرجععة المرتفعععة تععدل علععى أأي 

ويعرتبا هعذا  الحيعاة،ت ع متطلباصعوبة التكي  م  ،عدم الرضاالنفعالي و ستقرار اوعد اال  واإلحزان

برضععا عععن  بحيععث تععرتبا العصععابية سععلباً  ،اا تقععدير الععذات م والحععزن وانخفععلقلق والتشععا  العامععل بععا

درة تعامعل معع قعل قعأصابيين ا  العاألشخ إن، حيث اإلجهاد بالتعبير الذاتي عن   اً يجابيإو   ،الحياة

 تميععزهم علععى إلفععراد لنخفضععة درجععة المبينمععا تععدل ال، كععذلى ال يععتحكم باندفاعاتععه ،هقععةالضععغوط المر 

 (.2015، لية )الشماكثر مرونألي و قرار االنفعاستالبا
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ــاطية  يتسعععم، حيعععث االنطعععواء(-: يععععد هعععذا العامعععل ثنعععائي القطعععب يمكعععن تسعععميته )االنبسعععاطاالنبسـ

مواقععف ارجيععة والوافععق مععع المعععايير الخنععه محععب للحيععاة واالخععتالط، فقععد يتأب النبسععاطيالشععخص ا

فععي تفكيععره الععى الشععخص االنبسععاطي  يميععلو  ،لطةالتقاليععد والسععرم معهععا ويحتعع جتماعيععة والتعامععلاال

، الحساسععية بشععدة ياالنطععوائ، بينمععا يتسععم الشععخص المنطععق بحيععث يميععل الععى العععيب وفععق قواعععد 

فكير ما من حيث التأ، الم الخارجير ومشاعر الى داخل الذات ولي: للعته من أفكاجه اهتمامافيو 

 (.2012 ،جبر، فيكون نظري في تفكيره )معتقداته الخاصةعلى  ر أفكاره بناءً يل الى تفسيفيم

، ان التفعاني يععرف بعامعل ، وتنظيمهعا وتعدويرهاحوافزنعافعي  هعي الطريقعة التعي نعتحكم بهعا    :التفاني

يتجنبعون المشعاكل ويحققععون  لمتفععانون ا اد فعاألفر  ،ن فوائعد التفععاني تكعون واضعحةوأ، زنجعالإلالحاجعة 

ضعععمير يعنعععي ن التفعععاني الععععالي هعععو يقظعععة الإ، ح عبعععر التخطعععيا الهعععادف ويثعععق بهعععم النعععاسالنجعععا

يععر مععن األهععداف فيكععون لععدى الشععخص الععذي يتععابع عععدد كب، بالمقابععل التفععاني المععنخف  التركيععز

 .(2010)الزهران وبني يون:،  موركيز والسوعدم الت تلقائيا

ن المنفتحععععون إ، النضعععج العقلعععي واالهتمعععام بالثقافعععةالعامعععل  يعكععع: هعععذا :االنفتــــاى علــــ  الخبــــرة

وععععى بمشعععاعرهم ألمنغلقعععون ليكونعععوا يميلعععون بالمقارنعععة معععع ا ،جمعععاللوحساسعععون ل ،اً فضعععوليون فكريععع

البسعععيا ة يفضعععلون النفتعععاح علعععى الخبعععر معععا المتحفظعععون فعععي اأ، فون بطريقعععة فريعععدةوالتفكيعععر ويتصعععر 

 إن، تغييععرلعلععى الجديععد ومقععاومون ل المععألوفنغلقععون لما ويفضععل، بهمد والمععلععى المعقععع والواضععح

 .(2015 ،)الشمالي العملير المنغلق يعتمد على أداء التفك  أسلوب 

جهععة موا الفععرد قععادرا علععى الشخصععية، فتجعععلالقععات يعععد هععذا العامععل األكثععر ارتباطععا بالع :الوداعــة

ام فععععي االهتمععععام لتحقيععععق الوئععععبحيععععث تعكعععع: الفععععرو  الفرديععععة  العامععععة،مشععععاكل وضععععغوط الحيععععاة 

الطبعاع والتععاون  والثقعة، وحسعنالسمات بالتسعامح هذه  ون بيتسم  الذيناألشخا     إن  االجتماعي،
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متحععععدي الععععذي يركععععز علععععى معععععاييره الطععععرف األخععععر مععععن البعععععد يوجععععد الشععععخص ال والقبععععول، بينمععععا

 .(2011القيق، ) الجماعةب معايير حسا الخاصة، على هتاواحتياج

، المتكيفععةالشخصععية  حععد طرفععي بعععد الوداعععةأيععأتي فععي  ، حيععث ينقسععم عامععل الوداعععة الععى قسععمينو 

كثعر أخضاع حاجاته الشخصية على حاجات الجماعة وقبعول المعياريعة للجماععة الذي يميل الى ا

ن إ، حيث اإلحساس بذات  خص تابع وفاقد ، بحيث يصبح شلى حاجاته الشخصيةصرار عمن اإل

جعد ، وفعي الطعرف األخعر يو ي:اجتماعيعة مثعل التعدر  ألدوارسعاس األيكعون وداععة  الشخص األكثعر  

علععى حسععاب معععايير الجماعععة  ره واحتياجاتععه الخاصععةي يركععز علععى معععاييلععذ المتحععدي االشععخص 

 (. 2010 ،وأبو شعيرة غباري ) الشى ، كثير، أنانياويصبح نرجسيا

   الضغوط الحياتية  :ياثان
فععي حياتنععا  طبيعيععاً  وغععدت مظهععراً  ،الحععالير أصععبحت الضععغوط الحياتيععة سععمة مععن سععمات العصعع

وعدم فهم هعذه المتغيعرات  ،، مما يشعر الفرد بالعجزعتعقد والتغيير السريباليز  نا تتمفحيات  اليومية،

 ها والوقاية منها.وكي ية التعامل معها ومواجهت

ا ما يتعر  فكثيراً  الذات،و تحقيق ألحصول على التوازن النفسي ال تسمح له بان حياة الفرد أكما  

ؤدي بعالفرد الوقعوع ممعا يع احتماله،فو   فتكون  ا،معهالفرد للعوائق والمصاعب تتطلب منه التكي  

ل فعي ا يؤدي الى خلعممتحت الضغا النفسي، فتنحصر باإلحباط والصراع والضغوط االجتماعية 

 (.2010 ويطر،سية )خد النفوظائف الفر 

 الضغوط من الناحية اللغوية 

 الضغا لغة: -
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هعععذا أن  بحيعععث  جسعععام،األو قعععوة تمعععارس ضعععغطها علعععى أجهعععاد إلعععى إر يشعععي اإلنعصعععاب و أ شعععقةالم

 .المفهوم مستعار من الفيزياء

 تعري  الضغا اصطالحا: -

جابة ، وردود فعل فسعيولوجية اسعتووجدانية  ن حالة عاط يةالناتج عالنما المعقد  بتعرف الضغوط  

 .(2019 لمجموعة من الضواغا الخارجية )التتر،

 طأنواع ومصادر الضغو 
مصعععادرها متععععددة بتععععدد  نإ ث حيععع حعععد،او غوط فعععي مصعععدر صعععادر الضعععحصعععر أنعععواع وم كعععنيم ال

هعو  جعابي ومعاإيومنهعا معا هعو  وخعارجي،معن هعذه األسعباب معا هعو داخلعي   اليها،األسباب المؤدية  

سعواء كانعت  بيئعة  ،خر مرتبا بالبيئعة الخارجيعةبع  اآل، وال، والبع  يرتبا بالشخص ذاتهسلبي

، وأساليب التفكيعر الضاغطة داث حلألد بكي ية ادراك الفر و مرتبا  فمنها ما ه  ،و اجتماعيةأسرية  أ

يعث ن حومع ،ومعن حيعث االسعتمرارية ،بحيث تتنوع الضغوط الحياتية من حيعث مترتباتهعا،  المختلفة

فيهعا ومعن حيعث شعدة  المتعأثرينومعن حيعث  خعارجي أود نفسعه معن الفعر   داخلعي  المصدر سعواء كعان

 .(2019بوروبي، )ل الضغوط الضغوط ومن حيث مجا

 أربعة أنواع: إلىالضغوط  إلىل المؤدية ملعواف: اعلماء النف نيص

 :الضغوط النفسية .1

فعة معن يعأتي هعذا الضعغا معن جوانعب مختل غيعر طبيععي، ويمكعن أن  هو شعور بأنى تحعت ضعغا

 ،وقائمعة(دة ة جديعمخعاوف ماليع اليوم )مثل: زيادة عبء العمل، فترة انتقالية، جدال بعين العائلعة أو

اتعععأثيًرا تراكهعععا قعععد تجعععد أن لو  راكم كعععل الضعععغوط فعععو  بعضعععها العععبع ، وخعععالل هعععذه ث تتعععبحيععع ميعععً

هعذا يمكعن د يخلق الجسم استجابة للتوتر والقلق وسرعة االنفعال، المواقف قد تشعر باالنزعاج، وق
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لعى إ ودكويقعأن يسبب مجموعة متنوعة من األعراا الجسدية ويغير الطريقة التي تتصرف بهعا، 

 .عدة طر  جسدية وعاط ية وبدرجات متفاوتةوط بالضغؤثر ة، يمكن أن تتجربة مشاعر أكثر حد 

ة التعععي يععععيب فيهعععا الفعععرد، مهمعععة؛ وهعععي البيئعععة ال معععزيج معععن ثالثعععة عوامعععل ععععن فهعععي عبعععارة خارجيعععّ

سعععتجابات المشعععاعر واألحاسعععي: السعععلبّية التعععي تسعععيطر علعععى الفعععرد، باإلضعععافة إلعععى مجموععععة االو 

ة عنععد تفاعععل هععذه العوامععل مععع وط النفسععيّ الضععغذلى ادرة عنععه، لتظهععر بععالفسععيولوجّية الصعع ةسععميّ الج

تر التعي تسعيطر علعى ذات الفعرد لقلق واالكتئاب والتعو ُتنتج بدورها حاالت ابعضها بطر  خاصة، ل

 (.2010الزهران وبني يون:، ) سّيتهونف

  :األسريةالضغوط  .2

ن العديالو يهعا را فهي حالعة يتععو  ،خم واألب واألقربة مثل األوهي الضغوط النابعة من العائلة الم

تلعى الظعروف  وطعأة، فكلمعا زادت و مطالب تفرا عليهم نوعا معن ععد التوافعقألظروف    هماوأبنائ

متنوعععععة ومتعععععددة فهععععي  األسععععرية، فمصععععادر الضععععغوط او المطالععععب لفتععععرة طويلععععة تععععزداد الخطععععورة

ة الحيععا إحععداث ، وقععد تسععهم كععل مععن شعععور بالضععغاو الأود فعععل الضععغا تسععبب رد تععي ال اإلحععداث 

ضعغوط تنعتج ال إن، بحيعث يمكعن ي النظعام الععائليطبيعيعة والتغيعرات الحادثعة فعو الغير  أيعية  طبال

بحيعععث هعععي  األسعععريةفهعععي تععععد المنطقعععة األولعععى لمصعععادر الضعععغوط  لألسعععرةالبيئعععة الداخليعععة معععن 

تععي يحتععى بهععا النظععام األسععري ألشععياء الوهععي تلععى ا ،افرادهععان لتفاعععل بععياالضععغوط التععي تتعلععق ب

 (2019 ،بوروبيجية بطريقة مباشرة )ئة الخار يبالبخلي الدا

 االجتماعية:الضغوط  .3

نبعع معن عالقعات الشعخص معع اآلخعرين ومعن البيئعة االجتماعيعة بشعكل عععام. تط العذي و الضعغ هعي

الحالة على أنها ذات  الضغا عندما يقوم شخص ما بتقييم  استناًدا إلى نظرية تقييم العاطفة، ينشأ

، الالزمعة للتغلعب علعى الوضعع المحعدد أو التعامعل مععه الموارد  ملىال يأنه  وُيدرك    ،صلة شخصية



 

18 
 

جعاوز القعدرة علعى التعأقلم لكعي يواجعه المعرء ضعغوًطا، حيعث أن يحعدث حعدث يت  ال يجب بالضعرورةو 

 (.2014منصور، ) افًياكأن تهديد مثل هذا الحدث يمكن أن يكون 

 قتصادية:الاالضغوط  .4

مشكلة أو موقف قاس سواء  ىفرد إلحدث نتيجة لتعرا التو   ،يةنوع من أنواع الضغوط النفس  هي

، ل فععي الحيععاة الخاصععة بععه وتلبيععة كافععة المتطلبععات المطلوبععةكانععت بسععبب داخلععي أو خععارجي يتععدخ

 مما تؤدي إلي حدوث القلق والتوتر وانخفاا دافعية االنجاز للفرد 

 :في تتمثل صاديةاالقت الضغوط أسباب 

 دةحاسرة الو ألبناء داخل األين اية بعدم مراعاة الفرو  الفرد  •

 الدروس الخصوصية التي تسبب الفشل األكاديمي •

الزائدة لألسرة والمصعاري  اليوميعة المطلوبعة ومصعاري  المناسعبات مثعل األعيعاد   ات المتطلب •

 خول المدارسود 

 (.2019)بوربي،  د فر الزيادة األعباء الحياتية المطلوبة من  •
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 وطللضغالمفسرة    األساسية  رياتظالن
 االجتماعي لهنري موراي:النفسي نظرية النسق 

الموضععوعات وهععي دالالت  (β) الضععغوط بيتععا حيععث يشععير ان هنالععى نععوعين مععن الضععغوط همععا:

حيعث  ،وهي خصائص موضوعات البيئية كما هي بالواقع  (α)  الفاط  و غوض  ،البيئية فيدركها الفرد 

خاصعية لموضعوع بيئعي  يععرفيتا و وع بمن نرتبا بالضغوط ليا ما يغافسر مواري ان سلوك الفرد  

االسعري  ييعد التأالعوامعل الضعاغطة كعنقص  أهعمفان  ،هو شخصي تعو  جهود الفرد للوصول لهدفأ

يمكن استنتاج من وجود الحاجعة للفعرد معن بعع    هني اورايرى مو   ،انفصال احد الوالدين  كأحداث 

ين مععن المثيععرات وحععين يععتم ع معععلنععو  تهتجابواسعع انتقائععه اءإز  المظععاهر التععي تتضععح فععي سععلوك الفععرد 

لحاجععات اشععباع الحاجععة يحعع: الفععرد بالراحععة كمععا يحعع: بالضععيق اذا لععم يحقععق االشععباع ومععن تلععى ا

 .(2017 واالنتماء واالستقالل )الدوابشة، اإلنجاز

 نظرية السلوكية المعرفية لميكنبوم:

مهمععا فععي  تلعععب دوراً  سععهمألنفلنععاس ا يقولهععاالتععي  األشععياءن أث انطلععق ميكنيععوم مععن فرضععية بععيععح

 نيعةباألبنشعاطات عديعدة يقعوم بهعا االفعراد تعمعم بواسعطة  يتأثرتحديد السلوكيات التي سيقومون بها 

فسعيولوجي بحعد ومزاجعه وان االنفععال ال هتلوجين ادراك الفعرد يعؤثر علعى فسعيو ، وأالمعرفية المختلفعة

ولكعن معا  ،ةطواقعف الضعاغالممعع  هتعاملعالفعرد و  وجعه تكيع العذي يقعف فعي  المعيعقذاته لي: هو 

، ضعاغامعع الموقعف ال وتعاملعه يقوله الفرد لنفسه حول الموقف الضاغا هو الذي يحعدد انفعاالتعه

رفيععة هعععو السععبب المباشعععر بعمليععة تغييعععر ن الحعععديث الععداخلي عنعععد الفععرد وبناءاتعععه المعأحيععث يععرى 

 يمعتص الفعرد سعلوكاً  أيصعا  المتليعة الفعرد بعميعر يقعوم اكمعا يعرى ان عمليعة التغي  ،السلوك الفعرد 

 .(2018 وان يقوم بعملية التكامل )سليمان، جديداً  بديالً 
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 نظرية الزاروي وفولكمان:

ويععرى ان الضععغا  ،متبادلععةن الضععغا النفسععي كعمليععة تكي يععة ديناميكيععة أكععز هععذا النمععوذج علععى ر ي

وتتجععاوز مصععادره،  ةقععمره نهععاأعلععى ، يقيمهععا بيئععةد والالنفسععي عبععارة عععن عالقععة متبادلععة بععين الفععر 

العى فائعدة التقيعيم النفسعي للخبعرات التعي تشعكل  وفولكمعانالزاروي ويشعير    ،وتعرا صحته للخطعر

 وإعععادةكيعع  ويسععتجيب للت ن جسععم االنسععان يبععذل جهععداً إفعع ،طا مععن وجهععة نظععر ديناميععة نشععطةضععغ

 .(2019 ة ومستمرة )التتر،بحيث ان عملية التكي  نشط التوازن حال تعرا للخطر،

 المساندة االجتماعية    :لثااث
للفعرد خعدمات والموارد والمؤسسات التي تقعدم  فراد األهوم المساندة االجتماعية يتضمن جميع إن مف

ومععن أعضععاء  وأمععان،ادة ب بسعععللعععي تسععاعدهاقتصععادية والتععي  أواجتماعيععة  أونفسععية  ت سععواء كانعع

التععي تحقعععق  العمععل، والمؤسسعععات ء الزمعععو  األصععدقاء، وجماععععة ،واألهععل األسعععرة، فععراد أالنظعععام  هععذا

 .وطلب المساعدة منها إليها،وء  اللج

على النف: البشرية  ثارهآلقوة  إن إال، ند الكثيرينذو أهمية ع  فهوم المساندة االجتماعيةم  لم يكنو 

، لععدعممتلقععي اسععلبية علععى اخععتالف مسععتويات  أو جابيععةإيمععن عوائععق  هععذه اآلثععاركععه وعلععى مععا تتر 

 .(2018 الجنسية )شاويب، أومستوياتهم الثقافية  أوم مارهختالف أعسواء با

 بعععاحثين فعععي طريقعععة تناولهعععا تبععععاً حيعععث تعتبعععر المسعععاندة االجتماعيعععة معععن المفعععاهيم التعععي اختلعععف ال

وا فقعد صعاغ االجتماعيعة،علماء االجتماع هذا المفهوم من العالقعات فقد تناول  النظرية،لتوجهاتها  

 االجتماعيعة،ر مصعطلح المسعاندة ذي يعتبعر البدايعة لظهعو الع  عيعةامات االجتقعشبكة العالاصطالح  

  .(2018 دادات اجتماعية )شاويب،بينما يطلق عليها البع  اإلمكانات االجتماعية والبع  إم
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واالجتماعي، من مصادر الدعم النفسي  وأنماطهاباختالف مصادرها وتعتبر المساندة االجتماعية 

 أوعنعععد مواجهعععة الصععععوبات علعععى مسعععتوى المعععادي  منبعععاأل الشععععور معععن مصعععادر اً در مصععع فتعتبعععر

 .(2018 ،ليمانمواجهة الحياة الطاغية وانعكاسها على الجانب الصحي )س أو المعنوي،

 ععن العالقعات اندة االجتماعيعة فعي إطعار البحعث إن مفهعوم المسع"( 66:  2008وتضي  الحربعي )

دايععة الحقيقيععة لظهععور مفهععوم لبثععل اعيععة يماالجتما قععات مصععطلح شععبكة العال االجتماعيععة، فظهععور

راكعه لشعبكة فعإدراك الفعرد وتقييمعه لدرجعة المسعاندة االجتماعيعة تعتمعد علعى إد   االجتماعية،ة  المساند 

 ."بهالعالقات االجتماعية المحيطة 

 االجتماعية  مفهوم المساندة
مععا وفي عععددت وجععد انهععا قععد ت الجتماعيععة، فقععد ابعععد االطععالع علععى مجموعععة مععن التعريفععات المسععاندة 

 بعضها:  يلي

 ،نيم الوجعععدامقعععدار معععا يتلقعععاه الفعععرد معععن العععدع بأنهعععا مسعععاندة االجتماعيعععة( ال2010ععععرف حعععدة )

 إحععداثاعنععدما يواجععه  ،فععي بيئتععه االجتماعيععة اآلخععرين مععن خععالل ،مععاديالوالسععلوكي، و  ،والمعرفععي

 .صعبة وتسبب له المتاعب 

يععا أنواعععه معنويععا وماد  بكافععة رأة للمعع مععاعيالجتبمععدى تععوفر الععدعم ا( "53، 2011) عرفهععا الخرعععان

التععي يمععر  األسععريةفععق مععع الظععروف لععى التواممععا تشعععرها بالكفععاءة والرضععا فيسععاعدها ع لوماتيععاً ومع

 ".بها

مععدى شعععور المععرأة المعنفععة بتععوافر المسععاندة إلععى أن ( 2012) كععل مععن االسععمري ومحمععود  وأشععار

 عالقعععات بكة المعععن خعععالل شععع يكعععون التقعععدير(  ديعععة،ماال ،رفعععيالمع االجتماعيعععة بإبعادهعععا )الوجدانيعععة،

 . ب والمؤسسات المعنية بذلى في المجتمعواألقار  االجتماعية والمتمثلة في األسرة
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ى تععععوافر المسععععاعدة والمشععععاركة بمععععد  شعععععورال( بأنهععععا درجععععة مععععن 2013،42وعرفتهععععا أبععععو قوطععععة )

 .ن خالل تفاعلهم معهمم تهجاحاوإشباع  ،والتشجيع والنصح واإلرشاد والتقويم من اآلخرين

دة التي تقدم من قبعل األسعرة وم المساندة االجتماعية هي تلى المساعلباحثة إن مفهومن هنا ترى ا

ان وذلععى فععي شععتى إشععكالها ت األمععيععبهععل والععزوج والمجتمععع والععزوج األصععدقاء للمتععرددات علععى واأل

 ء. السراء والضرااقف ي مو ة والمادية والعملية فومجاالتها النفسية والروحية والمعرفي

مسعاندة االجتماعيعة وفيمعا تسفر عن إشكال وأنماط مختلفة من ال  اندة االجتماعيةان تعريفات المس

  .األنماطرة سريعة على هذه يلي نظ

 أهمية المساندة االجتماعية
مععن  لفعرد ، فهعي التععي تؤكعد كيعان اوبقائعه ننسعااإلمرار السععت هامعاً  ن المسعاندة االجتماعيعة لهعا دوراً إ

، إليهععاه مععن قبععل الجماعععة التععي ينتمععي عم لععه واحترامععه وتقععدير بالمسععاندة وتقععديم الععد  إحساسععهخععالل 

بحيث تساعده على مواجهة الضعغوط  ،اعية داخل مجتمعهمع المعايير االجتم  وباالنتماء والتوافق

 (.2008 ة )علي،إيجابي بأساليب النفسية ومواجهتها 

االجتمععاعي الفعععال، مععن مصععادر الععدعم النفسععي و  هامععاً  راً مصععد عيععة االجتما ةتعتبععر المسععاند بحيععث 

ضعععغوط ؤثر حجعععم المسعععاندة االجتماعيعععة ومسعععتوى الرضعععا عنهعععا فعععي كي يعععة ادراك الفعععرد للحيعععث يععع

، فسعيالمن الن، كما انها تساعد في اشباع الحاجة الى اتعامل معهاالو  امواجهتهالمختلفة وأساليب 

 ن المسععاندةأء ، حيععث وجععد العلمععالنفسععيةعععن الضععغوط اجععة ناتلالنفسععية نععاة اتوى المعاوخفعع  مسعع

شععكل الضععغا ب علععى مواجهععةاالجتماعيععة تمكننععا مععن مواجهععة الضععغوط الحياتيععة وتجعلنععا قععادرين 

 . (2015 غنيم،لمواجهة الضغوط ) منطقياً  افضل ويعتبر أسلوباً 

  ة فيما يلي:عيهمية المساندة االجتما( أ 2016 وذكر )بريى،
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احععداث  إدراكيل العالقععة بععين فععي تعععد مهمععا  وتلعععب دوراً  الصعععبة،حياتيععة ط اللضععغو مواجهععة ا .1

الضعععغوط ال تخفعععف معععن وقعععع هعععذه ، فهعععي الحيعععاة الضعععاغطة وبعععين االععععراا السعععيكوباثولوجية

 .ثر هذه الضغوطأواقية من فحسب ولكن قد تكون 

 .حمل المسؤوليةدرة على تمية القنت .2

  .فاء من االضطرابات النفسيةفي شدور بحيث له  ،مراا باألصابة تقليل اإل .3

 االجتماعي.والتوافق النفسي سعادة والتوازن النفسي ق التحقي .4

مععععن مصعععادر األمععععن  االجتماعيعععة مصعععدرا ةوتعتبعععر المسععععاند غوط حمايعععة العععذات وتحمععععل الضععع .5

 النفسي.

 المشكالت.في حل  الشخصي، وتساعدهابي والنمو سي اإليجتسهم بالتوافق النف .6

 اعيةجتمة االمصادر المساند
مرحلععة  بهعا، ففعيمرحلععة العمريعة التعي يمععر اعيععة للفعرد بعاختالف التختلعف مصعادر المسعاندة االجتم

الرفععا ، وفععي مرحلععة قععة تتمثععل فععي جماعععة ة المراهمرحلعع األسععرة، وفععيمثععل المسععاندة فععي الطفولععة تت

 هما: العمل رين مصد  المساندة من  تأتيفقد   ء،واألبناالرشد تتمثل بالزوج والزوجة وعالقات العمل  

 واألسرة.

غيعر تتكعون شعبكات العدعم  ث حي ،رسميةوغير  رسميةاالجتماعية:  من المساندة    انهنالى نوع  إن

، القبععول واالحتععرام لعععاطفين، هععذه المجموعععة تقععدم الععدعم اوالجيععرا مععن األصععدقاء واألسععرة ةالرسععمي

، وعادة ما يكعون من العائلة المقربة ميةالرسشبكة غير لداخلية للالدائرة ا  تتألفو ،  التفاهم  والمحبة،

ن أعضعاء خعارج االسعرة مثعل وأ، الدائرة الداخلية يشمل األشخا  األقل قربةشخا  من خارج  األ

تشععععع يات والمعععععدارس تماعيعععععة والصعععععحية والمتطعععععوعين واقسعععععام الشعععععرطة والمسدمعععععة االجعامعععععل الخ
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بشععكل  المعنفععة للمععرأة م الععدعدة و د المسععانه فععي تزويععومسععاهموالوكععاالت االجتماعيععة لهععا دور فعععال 

 (.2016)بريى،  اعيفردي او جم

بحيععث  ،األعضععاء الموجععودين فععي الععدائرة الداخليععة هععم األكثععر اسععتقرارا ( أن2013ويععرى محمععد )

ة للشخص لمساعدته لمواجهة  ضغوط الحيعاة ،بحيعث يسعتمر هعؤالء بتقعديم ة والراحيوفرون السالم

غين الععذين هععم بععالال لألفععراد عايععة األساسععية الر مقععدمو  هععمي سععمم غيععر الر الععدعم لهععم ،وأعضععاء الععدع

والععععدعم ، حيععععث االسععععرة واألصععععدقاء تقععععدم الععععدعم العععععاطفي واتخععععاذ القععععرارات بحاجععععة للمسععععاعدة ، ب

، بحيث العدعم الرسعمي ومن افراد العائلةن خارج الدائرة الفرد الحميمية  ي يأتي ماالجتماعي الرسم

ذي اصبح يعتمد عليعة النو يوفر الدعم العملي ال الفراد ،ا منت ضروري لرفاهية كثير من الحاال

االفراد والمؤسسات لما تقدم الشخص في السن ، بحيث ان الدعم الرسمي يأتي من زايد كبشكل مت

  .(2013  ت والمساعدات )محمد،ر الخدماالتي توف

والمسعععاندة  دعملعععن تلقيهعععا لإغيعععر متزوجعععة فعععأم كانعععت متزوجعععة  المعنفعععة سعععواء المعععرأة فيمعععا يخعععص و 

ة المؤسساتية مثل المساندة التي يقدمها المساند دقاء وجماعة االقران و االجتماعية من االهل واألص

 .حياتهابيرة في ماعية له أهمية كو الشؤون االجتأبيت األمان 

 الععون نبهعا وتقعديم اف بجو المعنفعة بالعدعم والمسعاندة والوقع المعرأة إحسعاس   أن(  2020)  حسنويرى  

 وأنمعاطنعف والضعيق النعاتج ععن الع األزمعات ت خاصة وقع  ،األسرة  فراد أو والزوج    األهل  قبل  من  لها

المسعععاندة ، و المعلوماتيعععةالمسعععاندة ، و الوجدانيعععةالمسعععاندة فعععي  المسعععاندة االجتماعيعععة تتمثعععل شعععكالأو 

 .التفاعلية
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 داف المساندة االجتماعيةهأ
ثععل بتقععديم الععدعم تمت التععي ديععةماالة المسععاعد فععي هععداف المسععاندة تتمثععل أ ن ( أ2012) حمععد أ ذكععر

، ي تعزيععز المشععاركة مععع االخععرينيظهععر فععالععذي التفاعععل االجتمععاعي اإليجععابي ، و الملمععوس المععادي

تزويعد الفعرد بعالموارد الماديعة ، و را لهامساعدة الفرد على تعبئة طاقاته لحل المشكالت التي يتعو 

 .مقومات التوجيه واإلرشاد  والمهارية،

 جتماعيةساندة االالم  اولتي تنالنظريات الت
  ليةالنظرية الك

 ،بحاجعة العى تكعوين عالقعات معع المحيطعين الفعرد  نأخعر، و اآلظريعة بحاجعة الفعرد العى  ذه النتهتم ه

، عععرا لحععدث ضععاغاتالخعرين خاصععة فععي حعال وهععو يحتععاج لر ،معن خععالل المواقععف االجتماعيعة

 )القمصععان، ة المتاحععةدة االجتماعيععنلمسععادر ادراكععه مصععاإو  وشعععوره بععالقبول والتقععدير،فتهععتم بععالفرد 

2017). 

 البنائية:النظرية 

قععععات االجتماعيعععة المحيطععععة بعععالفرد لزيععععادة حجمهعععا وتعععععدد ركعععزت هععععذه النظريعععة علععععى تعععدعيم العال

، الضعاغطةمجاالتها لتوظيفها في خدمة الفرد ولمساندته في مواجهة االحعداث   مصادرها، وتوسيع

 .يئة المحيطةواجهها في البية يسلب ووقايته من أي اثار نفسية

 ،اهتمععت بدراسععة خصععائص العالقععات االجتماعيععة مععن حيععث طبيعععة العالقععات  ةالبنائيععظريععة ن النإ

ة االتجعععععاه البنعععععائي فعععععي دراسعععععته للمسعععععاند  واالجتمعععععاعي، وانفعععععي التوافعععععق النفسعععععي  تأثيرهعععععاومعععععدى 

 ،االفعراد  لمتبادلعة بعينت افاعالاالجتماعية يقوم على افتراا "ان الخصائص الكمية تؤثر على الت
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االحععداث دون  لهعذهوتلعععب دورا مهمعا فعي مواجهععة اإليجابيعة  المواقعف المختلفعة، فعق معععالتواوعلعى 

 .(2017 ثار سلبية للصحة النفسية للفرد )القمصان،آحداث أي إ

 نظرية التبادل االجتماعي 

ث حيعع ائععد،و فهععا تبععادل للى انت علععتععرى هععذه النظريععة ان التبععادل االجتمععاعي والعدالععة تععرى العالقععا

ن االفعراد فعي تلعى العالقعة المتبادلعة يقومعون بتقعديم الفائعدة معع توقعع تلقيهعا بعنف: أريعة  را النظتفت

 أوجعععاعلعععى إف يعععؤدي ن وجعععود اضعععطراب فعععي توقعععع تلقعععي الفائعععدة او تقعععديمها سعععو إ حيعععث  ،الوقعععت 

 .وجدانية سيئة

 العنف ضد المرأة    :رابعا
يسعتخدم مصعطلح  لقسعوة، بحيعث او استخدام الشدة والقوة  د الرفق، هوض  ظلملاب  لغويا  يعرف العنف

بهعدف إحعداث تهديد واضح باستخدام القهوة الجسدية واسعتخدامها الفعلعي   حيث يعني  والشدة،القوة  

 .(2020 ص )حسن،أذى بدني لشخ

 هلعع بب يسعع ، ممععارأخعععلععى فععرد انفعععال مععن فععرد ذو سععلطة  أوهععو أي سععلوك فععالعنف اتجععاه المععرأة  

 ،أو أختععاً  أو أبععاً  أمععاً أو  سععواء كععان زوجععاً  بععدنياً  أولفظيععا  أوالضععرر سععواء كععان ذلععى الضععرر نفسععيا 

لقهعر واالضعطهاد النعاجم عععن ويتسعم بعدرجات متفاوتعة مععن التمييعز واالضعطهاد والقهعر والعدوانيععة وا

 .(2008)سليم ، والمرأة عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل 

بصعورة متععددة منهعا  للمرأة لموجة هو تلى األفعال والسلوكيات العدوانية ا مرأة لاد  عنف ضويعرف ال

 االعتععععداء البعععدني او االعتععععداء الجنسععععي او النفسععععي )بنععععات، أو اإلنفععععا عععععدم  اللفظععععي، أواعتعععداء 

2008.) 
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سعععي فن أوي سعععد ج بعععأذىتحديعععدا يتسعععبب لهعععا  المعععرأة هعععو أي فععععل يمعععارس ضعععد  المعععرأة العنعععف ضعععد و 

 إلشعععكاليتعععرا النسعععاء  حيعععث ، بلععععدوان ويجردهعععا مععن حقوقهعععا ا يحمعععل طععابع اذ هععع، و واجتمععاعي 

 ، والنفسععي ،والجنسععي ،واللفظععي ،والصععحي ،مختلفععة مععن العنععف بحيععث تتضععمن العنععف الجسععدي 

باالضععطرابات النفسععي التععي تععؤثر علععى  اإلشععكالذه تععرتبا هععالقتصععادي ،بحيععث اعي ، واواالجتمعع

ى نفسععها ذو مععع ،فتععر والمجت األسععرةالنبيلععة  ألدوارهععاوعلععى أدائهععا  ،أة للمععر والنفسععية الجسععدية الصععحة 

قيمعععة اقعععل وليسعععت ذات كفعععاءة ،وغيعععر محبوبعععة ، كعععذلى تميعععل الن تكعععون غيعععر مؤكعععدة لعععذاتها فعععي 

 . (2012الحنيطي والعساف، ) خرينآلاعالقتها مع 

 سعععععريةألات الخالفعععععا ،المعععععرأة لعنعععععف ضعععععد معععععن األسعععععباب المؤديعععععة لن ( أ2010ويعععععرى اإلبعععععراهيم )

ة الصعبة ،وتعاطي الخمور المواد المسكرة روف المعيشيلظوا  ،قتصاديةاال واالجتماعية، واألزمات 

،تعععدني قيمعععة الذاتيعععة لعععدى كعععل معععن  أسعععرية، خالفعععات  األسعععرة داخعععل األدواءوتعععداخل  ،والمخعععدرات 

وك حعععد أنمعععاط السعععلأن العنعععف أحيعععث ، النفسعععية لعععدى المعتعععدي ت االضعععطرابا، المعتعععدي والضعععحية

تحديعد  تعب علعى ذلعىويعه داخعل االسعرة ، ممعا يتر رة والذي ينعتج ععن عالقعات قاخل االسعدواني د لا

األدوار ومكانععة كععل فععرد مععن افععراد االسععرة  ، وفقععا لمععا يمليععه النظععام االقتصععادي واالجتمععاعي فععي 

 .المجتمع

 أشكال العنف ضد المرأة
  :آلتيفي ا تمثلت متعددة ومختلفة  شكاالً أ المرأة  العنف ضد  يأخذ 

 اثعععأرأي أداة مععن شعععانها تععرك  أو واألرجععل، يعععديألابحيعععث يتمثععل باسععتخدام  الجسععدي:ف العنعع .1

 ،الصععععفع، والععععدفعالمتعععععارف عليهعععا للعنععععف الجسعععدي:  اإلشعععكالومععععن  الجسعععد،ى واضعععحة علعععع

 .(2014)الشواورة،  والقتل، والخنق، حادة بأداة والركل، والضرب  
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، معرأة لااة صعحة وععدم مراعع الصعحية، ر الظعروفتعوافمعن    المعرأة وهعو حرمعان    حي:العنف الص .2

وحرمانهعا معن تقعديم لعه  ،معرا معزمن مثعلصعحية تمعر بأزمعة   أوحامعل    المعرأة ال كانت  ي حف

 .(2020)حسن،  الغذاء المناسب 

 أواألصععدقاء مععن بنععاء عالقععات اجتماعيععة سععواء مععن  المععرأة حرمععان  االجتمععاعي: فهععوالعنععف  .3

د معععن والحععع سعععليمة،وإقامعععة عالقعععات غيعععر  الشخصعععية،تهعععا القاوالتعععدخل بع الجيعععران، أو األهعععل

 .(2012)الحنيطي والعساف،  جو خر بالبيت كل الوقت دون  نشاطها، وإبقائها

قوتععه وسععلطته لممارسععة الجععن: مععع زوجتععه دون  سععتخداماللجععوء الععزوج  هععو العنععف الجنسععي: .4

 أو أحععد  قبععلمععن  ليهععااالعتععداء ع أوسععية، رغبتهععا الجن أو النفسععي، أوا الصععحي مراعععاة وضعععه

 .(2014، )الشواورة بذيئةكلمات  إطال 

بحيعث يشعمل ععدم احتعرام المعرأة  واألطعول،ا النفسي أكثر إيالماإليذاء  فقد يعد    النفسي:ف  عنال .5

طفععال وتهديععدها بععالطال  وابعععاد األ وإحباطهععا،إمععام اآلخععرين وعععدم تقععديم لهععا الععدعم المعنععوي 

يععؤدي  نإفهععوم الععذات لععديها، فععيمكن يسععبب هععدما لم مععام ة،يئععبذ فععاظ ونعتهععا بأل وإيععذائهم،عنهععا 

 .(2010اإلبراهيم، ) والقلقالضغا واليأس كتئاب و إلى اال ف بشكل عامالعن

 لذاتها.فيعد هادما لصورة المرأة  المجتمعات،هو العنف األكثر انتشارا في  اللفظي:العنف  .6

ل الحرمععععان مععععن د يصععععقععععو  ة،الماديعععع المععععرأة وفععععي السععععيطرة علععععى شععععؤون  االقتصععععادي:العنععععف  .7

الفقععر  العنععف هععوأسععباب هععذا  أهععم بالحاجععة، ومععن يععادة الشعععوراإلذالل وز  المصععروف، بهععدف

 .(2020)حسن،  الماديةوضيق الحالة 

 النظريات المفسرة للعنف
هعععذه النظريعععة اخعععتالف المععععايير التعععي تعععنظم السعععلوك بعععين  أكعععدت  االجتمعععاعي:نظريعععة التفكعععى  .1

بينهعععا االسعععرة،  والتعععي ينتقعععل الفعععرد فعععي تفاعلعععه داخعععل المجتمععععة ختلفععععيعععة المالوحعععدات االجتما
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ومععع اتسععاع  للعنععف،سععيحدث للفععرد صععراعات داخليععة تععؤدي بععه  العمععل، فانععهء المدرسععة وزمععال

وفعي  للمععايير،خعزون المعرفعي مدائرة معارفه فان ذلى سيؤدي به حالعة معن االضعطراب فعي ال

اعات داخليعة تعؤدي العى أنمعاط مختلفععة لصعر  تععؤديلجماععات حالعة وجعود مععايير مختلفعة بعين ا

  .(2010 )االبراهيم، لعنفمن ا

اكتسعاب العنعف ععن طريعق المالحظعة او هذه النطرية انه يعتم  ى : تر يعجتمايم االالتعلية  نظر  .2

بععتعلم والتقليععد مععن البيئععة التععي يعععيب فيهععا الفععرد، وان الفععرد فععي تعلمععه للسععلوكيات العنيفععة عععن 

بعععع  ر االسعععرة ، وقعععد تظهعععوعقعععاب ممعععا يترتعععب عليهعععا معععن المكافعععأة  ين،االخعععر د طريعععق تقليععع

 .(2014رة، )الشواو  ستحق المكافأة ال العقاب لوكيات تى انها سعنيفة علالسلوكيات ال

نظريعععة فعععرا اإلحبعععاط: اكعععدت هعععذه النظريعععة ان اإلحبعععاط ينعععتج دافععععا ععععدوانيا يسعععتثير سعععلوك  .3

بالحععا  األذى جيا بعععد ان يقعوم الفععرد دريف  تعوان هعذا يععنخ االخععرين، بإيعذاءبهعدف او ينتهععي 

الحنيطعععي ) يا بطبععععهلعععي: عععدوان االنسععان وان التفريعععغ،ذه العمليععة ، بحيعععث تسععمى هعععبععاألخرين

 .(2012والعساف،  
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 الدراسات السابقة 

 الدراسات المتعلقة بسمات الشخصية
اتي و اللع نسعاءية لعدى البعع  السعمات لشخصع  إلعى التععرف علعى(  2009طافطعة )فهدفت دراسعة  

 ؤهععلالمو  وعالقععة ذلععى بمتغيععرات العمععر، ،حععمتعرضععن لعنععف اسععري فععي محافظععة الخليععل وبيععت ل

وطر  اختيعار  ،والتدخين عمل،لاو  ب،من تعيع وم مستوى الدخل،و   ،الحالة االجتماعيةو   العلمي،

هن تيعار معع النسعاء المعنفعات تعم اخ امعرأة ( 110فقعد كانعت عينعة الدراسعة ) ،الزوج، ووجود األطفال

معععل د اسعععتخدمت الباحثعععة اختبعععار العواقعععف %.50طريقعععة العينعععة القصعععدية فقعععد بلغعععن نسعععبة العينعععة ب

لعععى مجموععععة معععن ها عوعرضعععن صعععدقها دراسعععية بععععد التأكعععد مععع كعععأداة الخمسعععة الكبعععرى لشخصعععية 

فقعععد اسعععتخدمت أسعععاليب إحصعععائية وصععع ية تمثلعععت باسعععتخدام المتوسعععطات الحسعععابية  المحكمعععين،

فعي  أهعم إنراسعة ج الد نتعائ ت اظهعر و  واختبعار شعي يه. األحعادي، التباينتبار  الخوا  ،المئويةوالنسب  

انعت عة وكالودا في سمة  في محافظة الخليل وبيت لحم تمثلت  للنساء المعنفات   سمات الشخصية

أنععععواع العنععععف انتشععععارا هععععو العنععععف النفسععععي ،ثععععم بالمرتبععععة الثانيععععة العنععععف  وأكثععععربععععدرجات مرتفعععععة 

ي تعرضعن وجود فرو  في سمات الشخصية لنساء اللوات النتائج    ت ظهر أو   ي،جنسثم ال  ،الجسدي

 ،التعلععيم ومسععتوى  ومسععتوى الععدخل، ،ونععوع العمععل ،جتماعيععةالحالععة االلعنععف اسععري تعععزى لمتغيععر 

توجد فرو  ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية للنسعاء   ، بحيث الووجود أطفال  والتدخين،

  .ع من تعيب، وطريقة اختيار الزوجم لعمر،ر اتغيماللواتي تعرضن للعنف تغزى ل

 تعأثيرالعى الكشعف ععن  (Neilson, Ellington, 2009) ن وألينجتـون دراسة نيلسـوهدفت و 

تكونععت  ،الالعقالنيععةواألفكععار  للمععرأة زوجععي فععي السععمات الشخصععية شععكالت الزوجيععة والعنععف الالم

 تأثيرللعنف ، واستخدم مقياس  نتعرضلم ي امرأة   49تعرضن للعنف،  امرأة   75عينة الدراسة من  

،بحيععث أظهععرت الالعقالنيععة  ة والسععمات الشخصععية واألفكععاركالت الزوجيععة والعنععف الزوجيععالمشعع
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االسععرة  بععأفراد الت قليلععة مشععكالت زوجيععه وعنععف لععديهن صععالنسععاء اللععواتي يتعرضععن ل تععائج انالن

لمشعكالت زواجيعة  عرضعني يتواألصدقاء، حيث ان السعمات الشخصعية الغالبعة لعدى النسعاء اللعوات

حععول الحيععاة بدرجععة مرتفعععة ،مقارنععة  كععار العقالنيععة،وتععراودهن أف ب االنطععواء واالكتئععايملععن الععى 

 تعرضن للعنف .ي لتي لمبالنساء ا

العنععف ضععد الزوجععات المعنفععات لععى مظععاهر التعععرف ع إلععى( 2006هر)الطععا دراسععةكمععا هععدفت 

جهععة العنععف ومععدى اختالفهععا تبعععا ي مواات فععمعنفععها الزوجععات المي تسععتخد وأسععاليب التعامععل التعع

ة وتقععدير الععذات التععي تميععز النسععاء كععذلى التعععرف علععى سععمات الشخصععي ،والعمععللمتغيععري التعلععيم 

بععين كععل مععن تقععدير الععذات  ةاطيععرتباال، ومعرفععة العالقععة معنفععات المعنفععات مقارنععة بالنسععاء الغيععر 

زوجعة معنهن  132تكونعت العينعة معن و ، نعفالتعامل مع العاتيجيات وسمات الشخصية وبين استر 

 ،فقعد تعم اسعتخدام المقعايي: واالسعتبيانات التاليعة: قصعديهزوجة معنفة تعم اختيعارهن بطريقعة   112

التعامعل معع  واستبانة ،ذات ت الشخصية ،ومقياس تقدير المظاهر العنف ،ومقياس السما  استبانة

الععذات ائية بععين كععل مععن تقععدير إحصعع اللععةقععة ذات د الهنالععى ع إنبحيععث أظهععرت النتععائج  ،العنععف

بحيعث اظهعر النتعائج انعه يوجعد  ،وسمة السيطرة وتحمل المسؤولية واالتعزان االنفععالي واالجتمعاعي

 .ير الذات عالقة موجبة بين بع  سمات الشخصية وتقد 

 لنساء المعنفات  لالضغوط الحياتية  ب  ات المتعلقةالدراس
ف النفسعي وطبيععة التواصعل لعى حجعم العنعلعى التععرف عت إهعدفالتعي    (2014  )دراسة حراحشـة  

( زوجعععة معنفعععة معععن المراجععععات  78لدراسعععة معععن ) ا ت عينعععةنعععلعععدى الزوجعععات المعنفعععات ، وقعععد تكو 

سععتخدم الباحعععث األدوات التاليععة : مقيععاس العنعععف التحععاد المععرأة األردنععي فعععي محافظععة الزرقععاء ، وا

وسععا ، ومسععتوى التواصععل نفسععي متلعنععف المسععتوي اإلععى أن ج ، وأشععارت النتععائالنفسععي والتواصععل 



 

32 
 

ة عكسعععية بعععين العنعععف النفسعععي والتواصعععل طيعععارتبا ةمرتفعععع ، كمعععا كشعععفت النتعععائج ععععن وجعععود عالقععع

طرديععة بععين العنععف النفسععي والتواصععل السععلبي ، بينمععا لععم تشععر إلععى  ارتباطيععةاإليجععابي ، وعالقععة 

لمتغيعرات الدراسعة ل تععزي والتواصعالنفسعي العنعف  ينوجود فرو  جوهرية في العالقة االرتباطيعة بع

 .المستقلة

ــرى  ــموروأجـ العالقعععة بعععين تقعععدير العععذات والمسعععاندة  ىلعععع التععععرف إلعععىهعععدفت  دراسعععة (2015)سـ

االجتماعيععة والضععغوط النفسععية لععدى الفتيععات المتععأخرات فععي الععزواج فععي محافظععات غععزة ، وتكونععت 

ير العذات ، واسعتبانة انة تقعد في اسعتبلدراسة أدوات ا 85( فتاة ، وتمثلت  156عينة الدراسة من ) 

لت الدراسعععة إلعععى ن إععععداد الباحثعععة ، وتوصعععمععع تماعيعععةجالمسعععاندة اال واسعععتبانةالضعععغوط النفسعععية ، 

دة االجتماعيععة مرتفعععان نسععتوى كععل مععن تقععدير الععذات ، والمسععامجموعععة مععن النتععائج أهمهععا : أن م

عالقة موجبة دالة ى وجود وصلت إل، كما تات غزة فظلدى الفتيات المتأخرات في الزواج في محا

بععين تقععدير  إحصععائياعالقععة موجبععة دالععة  ود ، ووجعع ةإحصععائيًا بععين تقععدير الععذات ، والضععغوط النفسععي

 الذات ، والمساندة االجتماعية ، وعدم وجود عالقة بين الضغوط النفسية والمساندة االجتماعية

تعي تتععرا لهعا عينعة ة النفسعية الضعغوط الطبيع  إلىرف  التع  إلى  (2015)  قدوري   دراسةوهدفت  

ت هنععاك عالقععة ارتباطيععة بععين المسععاندة انععإذا ك ، ومعرفععة مععامععن النسععاء المصععابات بسععرطان الثععدي

( امعرأة معن النسعاء المتزوجعات  120لدراسعة معن ) ، وتكونعت عينعة ااالجتماعية والضغوط النفسعية

دة نمسعععاليعععة : مقيعععاس الث األدوات التاباحعععدم السعععتخوا المقيمعععات فعععي معععدينتي غردايعععة واألغعععواط ،

عالقة ارتباطية  ج عدة أهمها : أنه توجد ائإلى نتاالجتماعية والضغا النفسي ، وتوصلت الدراسة  

دة االجتماعية ، والضغوط النفسية لدى النساء المصعابات بسعرطان الثعدي ، كمعا نسالبة بين المسا
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اعيعة لععدى عينعة مععن االجتمسععاندة بمسعتوى الم قارنععةي منفسعأظهعرت أن هنعاك فروقععًا فعي الضععغا ال

 النساء المصابات بسرطان الثدي

 جتماعيةالمساندة االب  علقةمتالالدراسات  
 المعنفععة المعرأة وعالقتهعا بمعنعى الحيعاة لعدى التعي هعدفت إلعى التعععرف علعى  (2020) حسـندراسـة 

 ومقيععاس األسععريةلمسععاندة لمقيععاس  حيععث اسععتخدم ،واسععتخدمت الدراسععة المععنهج الوصععفي االرتبععاطي

توصعلت و ، لمعنفعات نسعاء امعن ال ة رأ امع( 75مكونعة معن )  نعةعي  الدراسعة علعى  وطبقت   الحياة،لمعنى  

أة معر معنعى الحيعاة لعدى الالمساندة االجتماعيعة و بين   إحصائياوجود عالقة إيجابية دالة    إلىالدراسة  

 الحياة.بمعنى المعنفة  المرأة تشعر  يةأسر ندة كلما كان هنالى مسا وانه المعنفة،

التحقق من فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تنمية التفا ل  إلى  (2019العثماني )دراسة  فت  وهد

دى لفععرو  فععي تنميععة التفععا ل وجععود الحيععاة لععالكشععف عععن ا المعنفععات، كععذلىلععدى عينععة مععن النسععاء 

ن  مجموعتي  معنفة حيث تكونت من امرأة   30عينة الدراسة من   نت ية، تكو التجريباالفراد المجموعة  

وقعععععت  امعععععرأة، 15الثانيعععععة الضعععععابطة  والمجموععععععة امعععععرأة  15قوامهعععععا  ةالتجريبيعععععععععععة األولعععععى مو مجال

 لحياة للنساء المعنفات والبرنامج المعرفي السلوكي.جودة ااستخدمت مقياس التفا ل و 

، بالرضعا عالقة المساندة االجتماعيعة علىالتعرف  إلى (2013ومحيسن )  دراسة الهلولوهدفت  

، تكعععون مجتمعععع الدراسعععة معععن العععزوج نية فاقعععدةالنفسعععية لعععدى المعععرأة الفلسعععطي ععععن الحيعععاة والصعععالبة

ة امرأة ممن فقعدن أزواجهعن ، ولتحقيعق أهعداف الدراسع ( 129 ة من )( امرأة ، تم أخذ عين7194)

اة ، والصععالبة النفسععية ، وقععد عيععة ، والرضععا عععن الحيععجتمااال المسععاندةس اسععتخدم الباحثععان مقيععا

المسعاندة االجتماعيعة ، والرضعا ععن  وجعود عالقعة ذات داللعة إحصعائية بعين  أظهرت نتائج الدراسعة

علعى كعل قعدة العزوج ، ووجعود أثعر دال للمسعاندة االجتماعيعة رأة فادى المعالحياة والصعالبة النفسعية لع

 يةبة النفسمن الرضا والصال
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هععا الوقععوف علععى المشععكالت التععي تعععاني من إلععى (2012) ومحمــود دراســة األســمري فت هــد كمــا

مععن المشععكالت التععي تعععاني  والتعععرف إلععى دور المسععاندة االجتماعيععة فععي التخ يعع ، ةة المعنفععالمععرأ 

( مترددة على دور الحماية األسرية بمكة المكرمعة  56دراسة ) ، وبلغت عينة المرأة المعنفةمنها ال

) ع مشعععكالت رئيسعععة ، واسعععتخدم الباحثعععان مقيعععاس مكعععون معععن محعععورين ، أحعععدها يغطعععي أربععع ةد وجععع

اعيعععة ( ، والمحعععور اآلخعععر يغطعععي أربععععة أنعععواع معععن ادية ، والنفسعععية ، واالجتمتصعععقية ، واالالصعععح

لتقدير واالحتعرام ، والماديعة ( معن إععداد البعاحثين ، واسعتعمال ) المعرفية ، والوجدانية ، واالمساندة  

 المشعكالت ماعيعة و ان توجعد عالقعة بعين المسعاندة االجت جالنتعائة ، فكانت لى المقابلة غير المقننذ ك

 الصحية .

 النساء المعنفاتب  الدراسات المتعلقة
التعرف على العالقة التنبؤية  إلى (Marshall & Lang, 2018دراسة مارشال والنج )هدفت 

النسعععاء معععن  192عنفعععات، تكونعععت العينعععة معععن ء المالتمكين واالتقعععان العععذاتي لعععدى النسعععاللتفعععا ل بععع

 الععذاتي، توصععلت اإلتقععان  التمكععين ومقيععاس تفععا ل، ومقيععاسلا التاليععة: مقيععاسوات األد  واسععتخدمت 

 ارتبعاط كبيعروجعود  ىتوصلت ال الذاتي، كمااالتقان و  التمكينبين  ارتباط كبيروجود  ىالدراسة عل

ان واتقعع التفععا لى دليععل علععى ان يععتم العثععور علعع لععم ى،ذلععالععى  الععذات باإلضععافةلتفععا ل واتقععان بععين ا

 االكتئاب. اعراا  على للتأثيريتفاعالن   الذات 

ى عالقعة جععودة رف إلعالتععع إلعى (,.Alsaker et al 2018) الصــخر ورخـرون  دراسـةوهـدفت 

وتكونععت عينععة  المسععاعدة، ي والجسععدي لععدى النسععاء المعنفععات اللععواتي يطلععبنيععاة بععالعنف النفسععالح

مععن ة اس جععودة الحيععاج ، واسععتخدمت الدراسععة أداة التاليععة : مقيعع( فععي النععروي 469ة مععن ) الدراسعع
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ختلفععة بشععكل كبيععر اعععداد البععاحثين ، وتوصععلت الدراسععة إلععى أن تجربععة العنععف النفسععي والجسععدي م

 حياة المنخفضة .بجودة اليى الحميم ئج أن هناك ارتباط بين الشر نساء ، كما أظهرت النتالدى ال

 اة واالسعاءةالتععرف إلعى جعودة الحيع إلعى (Zahra et al., 2018) زهرة ورخرون  دراسةوهدفت 

تعرضن للعنف المنزلي أثناء ( من النساء الالتي   200، وتكونت عينة الدراسة من )  لدى النساء

اععععداد  يعععاس جعععودة الحيعععاةقءة ، ومس اإلسعععايعععة : مقيعععا، واسعععتخدمت الدراسعععة األدوات التالالحمعععل 

عرضععن للعنععف ( مععن النسععاء ت 64.8وصععلت الدراسععة إلععى النتععائج التاليععة : أن ) % وت ن ،البععاحثي

ة عكسععية بععين التعععرا لنفسععي أثنععاء الحمععل ، كمععا توصععلت الدراسععة إلععى وجععود عالقععالجسععدي أو ا

نفسععية والصععحة لسععاءة ابععين اإل قععة عكسععيةوالصععحة العامععة ، كمععا بينععت وجععود عالللعنععف الجسععدي 

 نفسية .ال

التععرف العى العالقعة بعين  (Tavares and Kerle, 2017) وكيـرل افـاريستسـة دراهـدفت و 

أدوات: الباحثعة  امعرأة، اسعتخدمت  424العينة من  الحياة، تكونت وجودة  المرأة لي ضد منز العنف ال

مرتفعععع، زلععي عنععف المندراسععة الععى ان مسعععتوى الال توصعععلت اة، الحيععالعنععف المنزلعععي وجععودة  سمقيععا

وجمعععع  المعععرأة العنعععف المنزلعععي ضعععد  عكسعععيا بعععيناطعععا ارتب منخفضعععا، وجعععود  اةالحيععع جعععودة ومسعععتوى 

 الحياة. دة مقياس جو مجاالت 

بعين  العى تقيعيم العنعف المنزلعي (Lucena et al., 2017) لوسـينا ورخـرون دراسـة هدفت كما 

 جععات وبععع  ين النسععاء المتزو بععين العنععف المنزلععي بعع زوجععات وتحديععد العالقععةعينععة مععن النسععاء المت

 (، تكونععت خل الشععهري العمععل والععد  جععة وزوجععةزو التعلععيم  العمععر مسععتوى )مثععل العوامععل ذات الصععلة 

 المنزلعي، بحيعث الباحعث األدوات التاليعة: مقيعاس العنعف  النساء، استخدمت ( من 400العينة من )

العدخل االسعرة و  والبطالة، ونوعالتعليمي، توى العنف مرتبطا بانخفاا المس  الدراسات، انوصلت  ت
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معععن  أكثععرنععف النفسععي ف الععععاطفي او العالنسععاء الععى العنعع وتععععرا األطفععال،  وإنجععاب  خف  نالمعع

 او الجنسي. ف الجسديالعن

الصععدمة لععدى  إلععى استقصععاء مسععتويات ضععغا مععا بعععد  (2015) وضــمرة غبــاري دراســة وهــدفت 

، وتكونعت ار العنعفغيعرات نعوع العنعف والمسعاعدة المتاحعة وتكعر عينة من النسعاء المعنفعات تبععا لمت

ة نععوع وشععد مععن كععد ة للتأالمقننععة ، واسععتخدم الباحثععان المقابلععنفععة( امععرأة مع129عينععه الدراسععة مععن )

النتععائج شععيوع  تتعععرا لععه المععرأة وأداة تشععخيص ضععغا مععا بعععد الصععدمة ، وأظهععرت العنععف الععذي 

رعية والبعد الكلعي دى النساء المعنفات في جميع األبعاد الفضغا ما بعد الصدمة بشكل متوسا ل

 تبععععا لمتغيعععر ات ا بععععد الصعععدمة بعععين النسعععاء المعنفععع، ووجعععود فعععرو  فعععي شعععيوع أععععراا ضعععغا مععع

الصععدمة  األبععاد وتبععا لمتغيععر تكعرار العنعف فعي بععدي إععادة اختبعار تعوفرة فعي جميعععدة الممسعاال

 نوع العنفما بعد الصدمة بين النساء تبعا لمتغير  والتجنب ، ولم تظهر فرو  في أبعاد ضغا

تراتيجيات التعامعل األكثععر اسععتخداما مععن قبععل اسعع ىعلععالتعععرف  (2015)مكرلــوفي  دراســةهــدفت و 

،والكشعف ععن وجعود فعرو  لعينعة الزوجعات المعنفعات  الزواجعيالمعنفة والمساهمة بعالتوافق    الزوجة

،حيععث تععم  لزواجععيااج ومسععتوى التوافععق دة الععزو مععف ختالتعامععل بععافععي اسععتخدامهن السععتراتيجيات ال

،كذلى تم   70ت التعامل مع عينة قوامها  ستراتيجيااستبيان اتطبيق استبيان التوافق الزوجي وكذا  

 إنواسعععتخلص معععن الدراسعععة  TATواالختبعععار االسعععقاطي  الفحعععص العيعععادي علعععى حعععالتين قبيعععتط

االجتماعيعععة فعععي  المشعععكالت والمسعععاندة ،حعععل لتقبعععوالععععال ،نفاال إسعععتراتيجيةالزوجعععة المعنفعععة تعتمعععد 

كعععذلى وجعععود  ،لزواجعععيالتوافعععق اهمة فعععي اتماعيعععة مسعععالمسعععاندة االج إنتعامعععل معععع العنعععف ،بحيعععث 

 وإضعافة 21التقبل لصالح من لهن مدة الزواج  ةإلستراتيجيم الزوجات المعنفات فرو  في استخدا

 ة.المشكلل ح إلستراتيجيةلوجود فرو  في استخدامهن 
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ف الزوجي ضد الزوجة ومستوى تقبله قة بين العنلبحث العال  (2015وبي )صسة المعدفت دراهو 

تزوجة معن غعزة ،تعم سيدة م 192 الدراسة من النفسية لدى نساء قطاع غزة ،تكونت عينة  والصحة

مقيعععاس العنعععف  ،وديعععة العشعععوائية ،وشعععملت أدوات الدراسعععة ثعععالث مقعععايي:طريقعععة العنقالاختيعععارهن ب

نعععه توجعععد عالقعععة أحيعععث حصعععلت علعععى نتعععائج ب ،اس الصعععحة النفسعععيةقيعععومالعنعععف قيعععاس تقبعععل وم

بعععاد مقياسععي أ، وجمععع الكليععة للمقيععاس درجععةالاد مقيععاس العنععف ضععد الزوجععة و إحصععائية بععين ابععع

فسععية، وتوجععد عالقععة ارتبععاط موجبععة ذات داللععة إحصععائية العنععف ضععد الزوجععة ومقيععاس الصععحة الن

النفسعية بعاد مقياس الصحة أ لكلية للمقياس وجميعا جةوالدر  ضد الزوجة  بعاد مقياس العنفأبين  

 لهما. الكلية،والدرجة  

ودية للعنعف الزوجعي فعي السعع أة المعر مسعتوى تقبعل التععرف إلعى   (2013)  الدوسـري دراسـة  ت  هدفو 

زوجعععة  300اشعععتملت الدراسعععة علععى عينعععة مكونععة معععن  والديمغرافيعععة، فقععد ضععوء المتغيعععرات النفسععية 

في نهج الوصععاعتمععدت الدراسععة المعع عاملععة، كمععاغيععر  امععرأة  150وعاملععة  امععرأة  150نععة مععن ومكو 

الشخصية ومقياس يانات ق استمارة شملت استمارة الببياناتها عن طري  ت ن وجمعمقار لااالرتباطي  

تعائج الدراسعة شعارات نأبحيث  النفسية. اإلعراا المختلفة ومقياس قائمة   بإبعادهللعنف    المرأة تقبل  

 النفسععية، كمععاغيععرات والمت بعععادهأبمععا بععين تقبععل الزوجععات للعنععف  إحصععائياوجععود عالقععة دالععة  ىإلعع

الغير عاملة  المرأة  رافية، وانيمغالد ة في تقبل الزوجة للعنف باختالف التغيرات  جوهري فرو   د توج

 العاملة.تقبال للعنف مقارنة بالمرأة  أكثر

 تأثيرهعاجي، ومعدى لى ظاهرة العنف الزو قوف عالى محاولة الو   (2012رش )دراسة األطهدفت  و 

ينععة مععن اء المعنفععات فععي غععزة ،تكونععت العفععي المجتمععع الفلسععطيني لععدى النسعععلععى الصععحة النفسععية 

على مقيعاس الصعحة  ت الدراسة على وجود فرو  دالة احصائياً شفزة ،فكقطاع غزوجة من   350

، والزوجعات ضعةت ذوات الدرجعة المنخفلزوجعالية بين كل من اكللدرجة االمختلفة وا  بأبعادهالنفسية  
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 بأشعكالهن العنعف أيعث كانعت التوصعيات ، حذوات الدرجات المرتفعة على مقياس العنعف الزواجعي

، فتعؤثر علعى شخصعيتها ثعم حة النفسية للزوجة المساء اليهاتوى الصلى اضطرابات في مسإيؤدي  

 .على كيان االسرة

 أو العنعف ضعد الزوجعة سعواء كعان بعدنياً  شعكالأعن  كشفال ىإل (2011دراسة عنو )هدفت  كما  

الرضعا ععن الحيعاة وبععدد معن  د إبععاالعنف وبين ن م الاإلشكذه وفحص هذه العالقة بين ه  ،لفظياً 

زوجععععات  300الزوجععععات المعنفععععات و  300فقععععد كانععععت العينععععة عبععععارة عععععن  ،متغيععععرات شخصععععية

ومقيععاس الرضععا عععن الحيععاة  ،الزواجععيف العنعع مقيععاساشععتملت  :المقععاييعلععيهن  ت طبقعع ،العاديععات 

بعين ارتفعاع يجابيعة إ ارتباطيعهقة ى عالهنال نأ تائجالن  فأظهرت   ،،واستبيان تقدير الشخصية للكبار

وانخفاا الدرجات الرضا ععن الحيعاة ،ودرجعات ععدد معن متغيعرات   الزواجيالدرجات على العنف  

الرضععا عععن  إلبعععاد الحسععابية  سععطات لمتو كععذلى توجععد فععرو  ذات داللععة إحصععائية بععين ا ،الشخصعية

 .متغيرات شخصية وإبعاد الحياة 

 تعقيب عل  الدراسات السابقة
د لكععل اسععة بشععكل منفععر متغيععرات الدر  يبحثععت فععل اسععتعراا الدراسععات السععابقة تبععين أنهععا مععن خععال

 الضععغوط الحياتيععة، وفععي المسععاندة االجتماعيععة، وفععي الشخصععيةالسععمات  بحثععت فععيمتغيععر، حيععث 

علعععى حعععد علعععم -الدراسعععة الحاليعععة ععععن الدراسعععات السعععابقة كونهعععا األولعععى ، وتختلعععف كعععل علعععى حعععدا

 التي تربا هذه المتغيرات ببعضها. -حثةالبا

ة الدراسعععة وفعععي تحديعععد المعععنهج السعععابقة فعععي تطعععوير أدا  ة الحاليعععة معععن الدراسعععات ت الدراسعععواسعععتفاد 

 المستخدمة.اإلحصائية  والمعالجة
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 الفصل الثالث 
 ات الدراسة وإجراءطريقة 
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 الثالث الفصل 

 الدراسة ت إجراءاطريقة و 

   دمة:المق
نفيعذ ريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة من أجل ت كاماًل ومفصاًل للطل وصفاً ذا الفصيتضمن ه

سعة، عينعة الدرا كعل معن معنهج الدراسعة، مجتمعع الدراسعة،، حيعث اشعتملت علعى وصعف هذه الدراسة

 سة.الدرا ق الدراسة، المعالجة اإلحصائية، وتصحيح مقياست تطبي، خطواأداة الدراسة

 الدراسة:  هجمن
، يتبععاطاالر و  بشععقيه التحليلععي أجععل إجععراء الدراسععة الحاليععة اسععتخدمت الباحثععة المععنهج الوصععفي نمعع

فعي الوقعت  اسعة الظعاهرةالمنعاهج مالءمعة لمثعل هعذه الدراسعة، حيعث يقعوم علعى در   رر أكثعيعتبع  الذي

مععن خععالل ال  النتععائج والعوامععل التععي تععتحكم فيهععا، وكععذلى اسععتخأسععبابها ث فععي والبحعع الحاضععر

بيععات ا بنتععائج الدراسععات واألد بيانععات التععي يععتم جمعهععا حععول الظععاهرة ومناقشععتها ومقارنتهععال ليععلتح

 .بنف: المجال ت ي اهتمالسابقة الت

 مجتمع الدراسة:

المراجعات لجمعية سدرة النقب  النقب منطقة المعنفات في  ساءالنمن جميع تكون مجتمع الدراسة 

 (.2021/2022العام )ل خال  أة ( امر 400البالغ عددهن )

 عينة الدراسة:
إلكترونيعععة تعععم ة معععن خعععالل اسعععتبانة أفعععراد مجتمعععع الدراسعععلعععى بتوزيعععع أداة الدراسعععة عحثعععة قامعععت البا

بانة االلكترونيعة علعى النسعاء ع رابا االسعتزيتو ، حيث تم (Google Formsتصميمها باستخدام )
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د الععردود علععى االسععتبانة وبلغععت عععد  ،قععب يععة سععدرة النجمعمععن خععالل نطقععة النقععب المعنفععات فععي م

 . تغيرات الديموغرافيةالم حسب  الدراسة راد عينةأفع زيوضح تو الي يول التوالجد  ،( رداً 232)

 (1) جدولال
، الحالعععة االجتماعيعععة، العمعععر، المؤهعععل العلمعععي) يعععةيمغرافات الد متغيعععر التوزيعععع أفعععراد العينعععة حسعععب 

 (دي لألسرةالوضع االقتصا
د دعال الفئة المتغير  النسبة المئوية  

 المؤهل العلمي

 16.4 38 غير متعلمة
 13.8 32 ثانوية فما دون 
 27.6 64 دبلوم
 31.9 74 بكالوريوس 
 10.3 24 ماجستير فأعلى
 100.0 232 المجموع

 العمر

سنة فأقل  20  28 12.1 
( سنة 30-21من )  135 58.2 
سنة فأكثر 31  69 29.7 

موعالمج  232 100.0 

الة االجتماعيةحلا  

 14.2 33 عزباء
 45.3 105 متزوجة
ةمطلق  77 33.2 
 7.3 17 أرملة 
 100.0 232 المجموع

االقتصادي  الوضع 
 لألسرة 

شيكل  2000أقل من    51 22.0 
شيكل  (4000-2000من )  108 46.6 

( شيكل 4000أكثر من )  73 31.4 
 100.0 232 المجموع

 

 ة:  راسالدأداة 
:  ي، هثالثة مقايي:  الدراسة من ة أدا تكونت   
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   خصيةالسمات الشمقياس    أواًل:

صية لدى المرأة المعنفعة اعتمعادا علعى اإلطعار النظعري ت الشخالسما  بتطوير مقياسقامت الباحثة  

سعتبيان المرتبطعة االمقعايي: السعابقة المرتبطعة إلعى جانعب االسعتفادة معن بعع  للدراسة والدراسعات  

لشخصعية، ، مقيعاس ايزنعى ة، كدراسعالتعي تعرتبا بإبععاد المقيعاسلعبارات  لتحديد ا  لدراسةع اموضو ب

 .(1989) ناهيةوتعريب صالح الدين أبو  اعداد 

: وهعي بععاد ألتعي تمثلعت فعي خمع: يهعا المقيعاس واالتعي يشعتمل عل اإلبععاد ثم قامت الباحثة بتحديعد 

ت الشخصععععية فععععاني، وبععععد السععععماالت، وبععععد السععععمات الشخصعععية يةالعصععععببععععد سععععمات الشخصعععية 

 ، وبعد السمات الشخصية الوداعة.ةبر ية االنفتاح على الخ، وبعد السمات الشخصاطيةاالنبس

( 35يبلعععغ ععععددها )لعععذي ، واثعععم قامعععت الباحثعععة بتحديعععد وصعععياغة العبعععارات الخاصعععة بكعععل بععععد 

  بعد.عبارات لكل ( 7مقسمة بالتساوي على إبعاد المقياس ) عبارة،

 صدق أداة الدراسة

نظريععععة الباحثععععة علععععى الصععععد  المنطقععععي مععععن خععععالل االطععععالع علععععى األطععععر ال ت مععععد قععععد اعتل

المختلفعة  اإلبععاد سات والبحوث وذلعى للوصعول إلعى ل هذه الدراثم تم تحلي  ابقة،السوالدراسات  

 المعنفات.ية لدى النساء لمقياس السمات الشخص

ي االختصعا  موععة معن المحكمعين معن ذو مج راسعة بعرضعها علعىأداة الد   قعق معن صعد لتحتم او 

مععل بحسععاب معا اة مععن الناحيععة اإلحصععائية أيضععاً بععالتحقق مععن صععد  األد قامععت الباحثععة ، والخبععرة

مقيععاس  أبعععاد  مععن هذي تنتمععي إليععللبعععد العع جععة الكليععةمععع الدر  بععين درجععة كععل فقععرة بيرسععون  طاالرتبععا

 لجدول التالي: في اوضح و م، وذلى كما هالسمات الشخصية
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 (2) جدوللا

فقععرات الدراسعة فعي كعل  ( بعين كعل فقعرة معنPearson Correlationارتبعاط بيرسعون )نتائج معامعل 
 سمات الشخصيةالس مقيا أبعاد من  بعد 

 البعد 
رقم  

 الفقرة 

معامل 

 االرتباط )ر( 
بعد ال  

رقم  

 الفقرة 

معامل 

ط )ر( االرتبا  
بعد ال  

رقم  

 الفقرة 

معامل 

ط  تبااالر

 )ر( 

صابية لعا  

1 .840** 

 التفاني 

8 .831** 

اطاالنبس  

15 .831** 

2 .758** 9 .809** 16 .768** 

3 .792** 10 .771** 17 .768** 

4 .741** 11 .495** 18 .740** 

5 .762** 12 .722** 19 .789** 

6 .786** 13 .668** 20 .743** 

7 .787** 14 .776** 21 .543** 

تاح االنف

على  

 الخبرة 

22 .747** 

 الوداعة

29 .758**    

23 .791** 30 .777**    

24 .730** 31 .815**    

25 .784** 32 .585**    

26 .645** 33 .783**    

27 .728** 34 .788**    

28 .485** 35 .663**    

 ( α≤ 0.01عند )  ئّياً إحصا  داّلة**  

معععع  البععععد اط فقعععرات رتبعععة ايم مصعععفوفن جميعععع قعععى أإلععع (2)الجعععدول  ة فعععيوارد طيعععات العععتشعععير المع

 الععداخلي لفقععرات  تسععا االة ير إلععى قععو ا يشعع، ممععإحصععائّياً  دالععّة ي إليععهللبعععد الععذي تنتمععليععة الدرجععة الك

 غت من أجل قياسه.يس ما صااة في قي  فقرات األد عن صد ر بيع الّتاليالمقياس، وهذا ب

 ة ات الشخصيسمالقياس مثبات 

وذلى  ة النص ية،بطريقة التجزئ حسب   كماباخ ألفا، معادلة الثبات كرونتخدام باس الثبات  حسب 

 (.3في الجدول )هو موضح  كما
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  (3جدول )ال
   السمات الشخصيةلمقياس ت الثبات مالمعا

 قرات الفعدد  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 المصحح ان براون مسبير  معامل اطاالرتبمعامل  اتمعامل الثب

 89. 81. 89. 7 العصابية
 87. 76. 85. 7 التفاني
 85. 74. 86. 7 ط االنبسا
 85. 74. 87. 7 نفتاح على الخبرة اال
 90. 81. 86. 7 ة الوداع

ف نتائج  أن  أشارت  إلى  الثبات  الشخصيةأبعاحص  السمات  مقياس  من  تمتع  ت  د  مرتفعة  بدرجة 

معام  الثبات، بلغ  كرونحيث  ثبات  للدرجة  بال  ألفا  معامل  و (،  0.89)   للعصابيةالكلية  خ  بلغ 

المصحح براون  الكلية  للد   سبيرمان  و (0.89)  ابيةللعصرجة  أل،  كرونباخ  ثبات  معامل   فابلغ 

الكلية  ل سبيرمانو (،  0.85)  ني للتفا لدرجة  معامل  للد   بلغ  المصحح  الكلية  براون    للتفاني رجة 

بلغ معامل سبيرمان  و (،  0.86)   ساطلالنبة  رجة الكلياخ ألفا للد بلغ معامل ثبات كرونبو ،  (0.87)

 يةكلبلغ معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الو   ،(0.85)  لالنبساطية  رجة الكلن المصحح للد براو 

لالنفتاح على  رجة الكلية  براون المصحح للد   بلغ معامل سبيرمان و (،  0.87)  على الخبرةلالنفتاح  

معام و ،  (0.85)  الخبرة كبلغ  ثبات  للدرجة  رونل  ألفا  معامل و (،  0.86)  ةللوداعالكلية  باخ  بلغ 

المصحح   براون  الكلية  للد سبيرمان  صاو   ،(0.90)  عةللودا رجة  المقياس  أن  إلى  يشير    ح ل هذا 

 .للتطبيق

 اس: ح المقييتصح
 لعى فقعرات اإلجابعات ع ، وقعد تعم تصعحيح(خماسعيرت )ععّدا بطريقعة ليكعممقياسًا    ةلباحثا  ت استخدم

درجععات(، واإلجابععة  4 ،غالبععاً (، واإلجابععة )درجععات  5 ،ئمععاً داعطععاء اإلجابععة )مععن خععالل إ س يععامقلا



 

45 
 

هعذا بالنسعبة  درجعة واحعدة(. جعدًا، راً نعاد درجتعين(، واإلجابعة ) ،نعادراً اإلجابعة )درجعات(، و  3 ،حيانعاً أ)

 ( فصححت بعك: أوزانها.28، 13، 1رات السلبية )ة، أما الفقللفقرات اإليجابي

النسعاء ) دراسعةرجعة موافقعة أفعراد عينعة اللمعرفعة د ئعات فثعالث  خماسعي إلعىلسلم الا  طوليم  تم تقسو 

 لمقيععاساات ب فئععسععاح وتععم ،السعمات الشخصععية لععديهندرجععات  ىعلعع (نفعات فععي منطقععة النقععب المع

 :ما يليخماسي كال

 4= (  1-5س = )االحد األدنى للمقي-د األعلى للمقياس = الح  ياسالمقمدى 
 3عدد الفئات = 

 د الفئات ÷ عد  مقياسالمدى  ل الفئة =طو 
   = 4  ÷3  =1.33 
كمععا  توسععطات الحسععابيةت المى فئععالععع لاألدنععى لكععل فئعة نحصعع للحععد ( 1.33) ةول الفئععبإضعافة طعع
 (:4)ول الجد في  ضحمو هو 
  (4)دول جال
 السمات الشخصية مقياسالموافقة على د درجة ة لتحدييبالحسا ت طاسلمتو ا ت ائف

 لموافقةا جةدر حسابي فئات المتوسط ال 

 قليلة  قل فأ 2.33

 ة متوسط 2.34-3.67

 كبيرة  أكثرف 3.68

 

 ةالضغوط الحياتيقياس  ثانيًا م
 اإلطعععار علعععى اعتمععادا المعنفعععة المععرأة  لعععدىيعععة الحياتالضععغوط  مقيعععاسبتطععوير  الباحثعععة قامععت 

 ايي:المقعععع بععععع   مععععن االسععععتفادة جانععععب  إلععععى المرتبطععععة السععععابقة والدراسععععات  لدراسععععةل النظعععري 

، المقيعاس اد بإبع ترتبا التي العبارات  لتحديد  لدراسةا موضوعب  رتبطةالم  االستبيان  ات واستمار 

 .(2018 ،سلمان)( ودراسة 2019 ،التتر)كدراسة 

 إبعععاد  أربععع فععي تمثلععت  والتععي اسالمقيعع عليهععا يشععتمل التععي اإلبعععاد  بتحديععد  الباحثععة قامععت  ثععم
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وبععععد  صعععادية،االقتالضعععغوط  بععععد األسعععرية، و ط الضعععغو  النفسعععية، وبععععد الضعععغوط  : بععععد وهعععي

 االجتماعية.ط الضغو 

( 32) ععععددها يبلعععغ والعععذي ،بععععد  بكعععل صعععةالخا العبعععارات  صعععياغةو  بتحديعععد  الباحثعععة قامعععت  ثعععم

 . عد ب لكل عبارات ( 8) المقياس إبعاد  على بالتساوي  ةمقسم ،عبارة

 النظريععععة طععععراأل علععععى االطععععالع خععععالل مععععن المنطقععععي لصععععد ا علععععى الباحثععععة اعتمععععدت  وقععععد 

 المختلفعة بععاد اإل إلعى للوصعول وذلعى والبحوث  الدراسات   ههذ   تحليل  تم  ثم  ،ةالسابق  والدراسات 

 .المعنفات  النساء لدى الحياتية الضغوط سلمقيا

 مقياسصدق ال
 من خالل اإلجراءات اآلتية: لحياتيةالضغوط امقياس البناء لتم التحقق من صد  

 (5) جدولال

معععع  المجعععالقععععرات ( بعععين كعععل فقعععرة معععن فPearson Correlationط بيرسعععون )ارتبعععانتعععائج معامعععل 
 للمجالالدرجة الكلية 

تباط )ر( عامل االرم رقم الفقرة  البعد  بعد ال  ط )ر( امعامل االرتب رقم الفقرة    

 الضغوط النفسية 

1 .810** 

تصاديةالضغوط االق   

17 .887** 

2 .814** 18 .801** 

3 .736** 19 .834** 

4 .754** 20 .702** 

5 .776** 21 .811** 

6 .807** 22 .800** 

7 .771** 23 .784** 

8 .768** 24 .790** 

الضغوط  

 األسرية 

9 .799** 

جتماعيةالضغوط اال  

25 .842** 

10 .715** 26 .741** 

11 .761** 27 .577** 

12 .771** 28 .821** 

13 .784** 29 .788** 
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تباط )ر( عامل االرم رقم الفقرة  البعد  بعد ال  ط )ر( امعامل االرتب رقم الفقرة    

14 .821** 30 .725** 

15 .849** 31 .818** 

16 .843** 32 .743** 

 ( α≤ 0.01عند )  اً ئيّ إحصا  داّلة**  

مععع  المجععالة ارتبععاط فقععرات مصععفوف ميميععع قععن جى أإلعع (5)الجععدول  واردة فععير المعطيععات الععتشععي

وهععذا المقيعاس،  ات ير إلعى قعوة االتسعا  العداخلي لفقعر ا يشع، ممعإحصعائّياً  دالعّة للمجعاليعة لرجعة الكالد 

 غت من أجل قياسه.يس ما صااة في قيد   فقرات األر عن صد بيع الّتاليب

بععين درجععة كععل  اطتبععاالر  الت معامععع اب عسبحعع ةحثععالبا ت ماعقعع ت مجععااللل ءالبنععاصععد   لتحقععق معععنلو 
 يوضح ذلى. (6)والجدول درجة الكلية للمقياس اس مع الالمقي مجال من مجاالت 

 

 (6جدول )ال
 لية للمقياس.كرجة الد الاس مع مجاالت المقي جال منمدرجة كل  امالت ارتباطعم ةفمصفو  

 اطمعامل االرتب 

 **912. الدرجة الكلية X الضغوط النفسية

 **952. ةالكلي الدرجة X ةاألسريالضغوط 

 **937. الكليةالدرجة  X اديةاالقتصالضغوط 

 **927. الدرجة الكلية X االجتماعيةالضغوط 

 ( α≤ 0.01عند )  إحصائّياً  ةدالّ ** 

ليعععة كبالدرجعععة الت تعععرتبا ( أن جميعععع المجعععاال6) ي الجعععدولالعععواردة فعععالبيانعععات  اللخععع نح معععيتضععع

اط معععل ارتبعععامع حيعععُث إنّ  ،(α≤0.01لعععة )الى د تباطعععًا ذو داللعععة إحصعععائية عنعععد مسعععتو ار س لمقيعععال

فقععرات لععى مععا يشععير إلكليععة للمقيععاس كععان قويععًا، ما والدرجععة جععالل مكععرجععة د  نعالقععة بععيسععون للبير 

 .منطقة النقب  ضغوط الحياتية لدى النساء المعنفات فيال في قياس اً ترك معتشقياس الم

 ياتية الضغوط الحقياس مثبات 
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وذلى  ئة النص ية،بطريقة التجز  ب حس  كمابات كرونباخ ألفا، معادلة الثباستخدام الثبات  حسب 

 (.7في الجدول )كما هو موضح 

  (7جدول )ال
   ةالضغوط الحياتيس لمقياالثبات ت معامال

 قرات الفعدد  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 المصحح مان براون سبير  معامل اطاالرتب معامل اتمعامل الثب

 92. 85. 91. 8 وط النفسيةالضغ
 89. 80. 92. 8 سريةألاالضغوط 
 92. 86. 92. 8 االقتصادية الضغوط 
 92. 84. 90. 8 االجتماعيةالضغوط 

 95. 91. 97. 32 ياس درجة الكلية للمقال
الواردة المعطيات  الج  تشير  ثبات   أن  (7)ل  و د في  معامل  أ  قيمة  مجاالت  لجميفا  ل كرونباخ  ع 

وللدرجةقالم كانالك  ياس  للمقياس  معاملاوحتر   إذ ،  مرتفعة  ت لية  قيم  أ  ت  كرونباخ  فا  لثبات 

  قياس كلية للمللدرجة ال  فاخ ألثبات كرونبا   بلغ معاملو   (،0.92  –  0.90لمجاالت المقياس بين )

  المقياس وهذا يشير إلى أن    بات،ن الث مرتفعة م  ةبدرجتمتع ي سمما يشير إلى أن المقيا،  (0.97)

 .ةالّدراس أهدافقيق تحو ق ح للتطبيصال

 اس: ح المقييتصح
 فقعرات  اإلجابعات علعى ، وقعد تعم تصعحيح(خماسعيرت )مععّدا بطريقعة ليكعمقياسًا    ةثلباحا  ت استخدم

 4 بيععرة،بدرجععة كدرجععات(، واإلجابععة ) 5 رة جععدًا،بدرجععة كبيععاإلجابععة ) ن خععالل إعطععاءمععس ايععمقلا

درجتعععين(، واإلجابعععة  درجعععة قليلعععة،بدرجعععات(، واإلجابعععة ) 3 بدرجعععة متوسعععطة،)ابعععة ج(، واإلدرجعععات 

 درجة واحدة(. ًا،قليلة جد جة بدر )

 ىعلعع ةدراسععفععراد عينععة الرجععة موافقععة ألمعرفععة د ثععالث فئععات  خماسععي إلععىسععلم الليم طععول اتععم تقسععو 

 :ما يليخماسي كال سمقيالاات حساب فئ وتم ،نهيلد  الحياتيةالضغوط  مستوى 
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 4= (  1-5س = )ادنى للمقيالحد األ-= الحد األعلى للمقياس   ياسالمقمدى 
 3=  عدد الفئات 
 ÷ عدد الفئات  مقياسالمدى  = طول الفئة
    =4  ÷3  =1.33 
كمععا  ات الحسععابيةتوسععطت المى فئععالععع صععلة نحألدنععى لكععل فئع( للحععد ا1.33) ةول الفئععبإضعافة طعع
 (:8)ل و الجد موضح في هو 
  (8)دول جال
 الضغوط الحياتية مقياسلى الموافقة عد درجة ة لتحديبيالحسا ت طاسلمتو ا ت ائف

 الموافقة جةدر حسابي ط ال فئات المتوس

 قليلة  فأقل  2.33

 ة متوسط 2.34-3.67

 كبيرة  فأكثر 3.68

 

 جتماعيةالمساندة االقياس  م  ثالثًا:
 اإلطعار علعى اعتمعادا المعنفعة المعرأة   لعدى  االجتماعيعةالمسعاندة    مقيعاس  بتطعوير  ثعةالباح  قامت 

 قععععايي:الم بععععع   مععععن االسععععتفادة جانععععب  إلععععى المرتبطععععة السععععابقة ت والدراسععععا للدراسععععة النظعععري 

 ،المقيعاس بإبعاد  ترتبا التي ت العبارا لتحديد  الدراسة موضوعب  المرتبطة  االستبيان  واستمارات 

 .(2018 ،( ودراسة )أبو شاويب2008 ،الحربيكدراسة )

 .عبارة( 25) عددها يبلغ والذي ،العبارات  ياغةوص بتحديد  الباحثة ت قام ثم

 ياسصدق المق
 والدراسععات  النظريععة األطععر علععى الطععالعا خععالل مععن المنطقععي الصععد  علععى الباحثععة اعتمعدت 

 لمقيععاس مختلفععةال اإلبعععاد  إلععى للوصععول وذلععى والبحععوث  اسععات الدر  هععذه تحليععل تععم ثععم ،السععابقة

 .المعنفات  النساء لدى االجتماعيةالمساندة 
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 من خالل اإلجراءات اآلتية: الجتماعيةالمساندة االبناء لمقياس تم التحقق من صد  
 (9) جدولال

مععع  مقيععاسالمععن فقعععرات ( بععين كععل فقععرة Pearson Correlationارتبععاط بيرسععون )نتععائج معامععل 
 للمقياسالكلية الدرجة  

ة رقم الفقر تباط )ر( معامل االر  ط )ر( معامل االرتبا رقم الفقرة    رقم الفقرة  
ط معامل االرتبا

 )ر( 

1 .707** 10 .561** 18 .658** 

2 .636** 11 .720** 19 .638** 

3 .626** 12 .607** 20 .659** 

4 .716** 13 .681** 21 .670** 

5 .701** 14 .656** 22 .695** 

6 .703** 15 .739** 23 .747** 

7 .749** 16 .655** 24 .706** 

8 .527** 17 .641** 25 .503** 

9 .696**     

 ( α≤ 0.01عند )  اً ئيّ إحصا  داّلة**  

مععع  المقيععاسة ارتبععاط فقععرات يم مصععفوفميععع قععن جى أإلعع (9)جععدول ال واردة فععيتشععير المعطيععات العع

ا المقيعاس، وهعذ  سعا  العداخلي لفقعرات ير إلعى قعوة االتا يشع، ممإحصائّياً   داّلة  سللمقيالية  لكرجة االد 

فعي  اً تشعترك مععوأنهعا  ،غت معن أجعل قياسعهيس ما صعااة في قي  فقرات األد صد ر عن  بيع  الّتاليب

 .لدى النساء المعنفات في منطقة النقب  اعيةجتممستوى المساندة اال قياس

 االجتماعية المساندة قياس مات بث

وذلى  لنص ية،بطريقة التجزئة ا حسب   كماألفا،  معادلة الثبات كرونباخام باستخد الثبات  سب ح

 (. 10في الجدول )موضح  كما هو

   المساندة االجتماعيةلمقياس ات ت الثبمعامال :(10جدول )ال

 لفقرات اعدد  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

 ح المصحمان براون ر سبي معامل اطاالرتبمعامل  اتالثبمعامل 
 92. 85. 95. 25 المساندة االجتماعية 
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ال المعطيات  الج  واردةتشير  أ  أن  (10)ل  و د في  كرونباخ  ثبات  معامل  الكفا  لقيمة  ية لللدرجة 

كان ثبات كرون   إذ ،  مرتفعة  ت للمقياس  ألبلغ معامل  للم  فاباخ  الكلية  مما (،  0.95)   قياسللدرجة 

إلى يش المقيا  ير  م م  بدرجةتمتع  ي   س أن  الث رتفعة  أن    بات،ن  إلى  يشير  ح  صال   قياس الموهذا 

 .ةراسالدّ  أهدافتحقيق و ق للتطبي 

 س: اح المقييتصح
 اإلجابعات علعى فقعرات  ، وقعد تعم تصعحيح(خماسعيت )ر مععّدا بطريقعة ليكعمقياسًا    ةلباحثا  ت استخدم

 4 ة،بدرجععة كبيععر ) درجععات(، واإلجابععة 5 بدرجععة كبيععرة جععدًا،ن خععالل إعطععاء اإلجابععة )مععس يععاقملا

رجتعععين(، واإلجابعععة د  بدرجعععة قليلعععة،درجعععات(، واإلجابعععة ) 3 بدرجعععة متوسعععطة،)ابعععة ج(، واإلدرجعععات 

 درجة واحدة(. ًا،درجة قليلة جد ب)

 ىعلعع دراسععةأفععراد عينععة ال لمعرفععة درجععة موافقععةثععالث فئععات  خماسععي إلععىسععلم اللايم طععول تععم تقسععو 

 :ليما يخماسي كال اسمقيلاات ب فئحسا وتم ،نهيلد  اعيةاندة االجتمالمس مستوى 

 4= (  1-5س = )االحد األدنى للمقي-د األعلى للمقياس = الح  ياسالمقمدى 
 3الفئات = عدد 

 ئات ÷ عدد الف مقياسالمدى  طول الفئة =
    =4  ÷3  =1.33 
كمععا  لحسععابيةتوسععطات ات المى فئععالععع ة نحصععلللحععد األدنععى لكععل فئع( 1.33) ةول الفئععبإضعافة طعع
 (:11)ل و الجد في  موضحهو 
 (11)دول جال
 ةالمساندة االجتماعي مقياسالموافقة على د درجة ة لتحديبيالحسا ت طاسلمتو ا ت ائف

 الموافقة جةدر حسابي فئات المتوسط ال 

 قليلة  أقل ف 2.33

 ة متوسط 2.34-3.67

 كبيرة  فأكثر 3.68
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 جة اإلحصائيةالمعال
دراسته  ةالباحث  ت مد اعت بيانات  تحليل  حزمة    ،اسةالّدر   عينة  أفراد على    ت األدواتطبيق  بعد    افي 

االجتماعية  اإلحصائّيةمج  البرا for the Social Sciencesackage tatistical PS   ،للعلوم 

)SPSS( ، اآلتية اإلحصائّيةختبارات اال فاستخدمت : 

 النسبية. التكرارات واألوزان  •

 . ، االنحرافات المعياريةةابيّ الحس متوّسطات ال •

 نة. الستبا رفة ثبات فقرات اباخ ألفا لمعاختبار كرون  •

ستبانة، ولمعرفة معرفة صد  فقرات االل   ( Pearson Correlationباط بيرسون )معامل االرت  •

 .متغيرات الدراسةالعالقة بين 

للمقار MANOVA)  المتعدد   الّتبايناختبار تحليل   • ال(  الت  متوّسطات نة بين  إلىأو  قرار    وصل 

 .طات متوسّ ال  بين ود فرو يتعلق بوجود أو عدم وج

 . رو  ت الثنائية البعدية إليجاد مصدر الف( للمقارناScheffeيه )اختبار شي   •
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 لرابع الفصل ا
 اسة ئج الّدر نتا
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 صل الرابع الف
على    ابةاإلجسة، وذلى من أجل لّدرائّيًا للبيانات الناتجة عن اإحصاتحلياًل   الفصل ايتضمن هذ 

 .راسةأسئلة الدّ 

 النقب؟منطقة ت في خصية األكثر شيوعًا بين النساء المعنفاالسؤال األول: ما السمات الش

اج تععم اسععتخر  ،ء المعنفععات فععي منطقععة النقععب النسععالععدى  شععيوعاً ولمعرفععة أكثععر السععمات الشخصععية 

لشخصعية لعدى النسعاء هم السمات األالنسبية  ألوزان  ة واة واالنحرافات المعياريالمتوسطات الحسابي

 (.12) جدولفي ال هو موضح كما .ة نظرهنمن وجهالمعنفات في منطقة النقب 

 (12جدول )ال
نساء هم السمات الشخصية لدى الألن النسبية وزاواأل  ت المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافا 

 تبة تنازلياً مر ، المعنفات في منطقة النقب من وجهة نظرهن

المتوسط  المتغير م رق ال
 الحسابي 

اف  ر حاالن
 المعياري 

الوزن 
نسبي ال

% 

درجة  
 قةلمواف ا

 متوسطة  72.4 0.70 3.62 الوداعة  5
 متوسطة  71.0 0.71 3.55 التفاني 2
 متوسطة  70.4 0.70 3.52 االنبساط  3
 متوسطة  66.2 0.52 3.31 برة االنفتاح على الخ 4
 متوسطة  53.8 0.80 2.69 العصابية 1

 

ء المعنفععات فععي ادى النسععخصععية لععأهععم السععمات الش( أن 12ت الععواردة فععي الجععدول )تشععير المعطيععا

فعي المركعز األول بمتوسعا  الوداعـةسـمة  ت جعاء كانعت كالتعالي:  وجهعة نظعرهننقب معن  ة المنطق

الثععاني  لمركععزفععي ا ســمة التفــاني ت %(، وجععاء72.4ت )مئويععة بلغععنسععبة و ( 3.62حسععابي بلععغ )

ــاط ت وجعععاء %(،71.0ت )بة مئويعععة بلغعععنسعععبو ( 3.55بمتوسعععا حسعععابي بلعععغ ) ــمة االنبسـ فعععي  سـ

 ة، وجعععاءت سعععم%(70.4ة بلغعععت )نسعععبة مئويعععبو ( 3.52غ )بي بلعععا حسعععاتوسعععمب لعععث االث ركعععزالم
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%( 66.2مئويعة بلغعت ) ( ونسعبة3.31فعي المركعز الرابعع بمتوسعا حسعابي )االنفتاح علعى الخبعرة  

( ونسعبة مئويعة بلغعت 2.69) مة العصعابية بمتوسعا حسعابي بلعغثم جعاءت فعي المركعز الخعام: سع

فعات لعدى النسعاء المعنة ات الشخصعيد سعمأبععاجميعع  ة علعى  الموافقعدرجعة  جاءت  قد  و   .%(53.8)

 من سمات الشخصية.ة سملدرجة كل قب بدرجة متوسطة لنمنطقة افي 

طقة النقب مـن وجهـة المعنفات في منياتية لدى النساء  الح  ستوى الضغوطمما  :  الثانيلسؤال  ا

 ؟نظرهن

واألوزان  ةالنحرافعععات المعياريعععة واابيتعععم اسعععتخراج المتوسعععطات الحسععع ،الثعععانيجابعععة ععععن السعععؤال لإل

 كمعا .ة نظعرهنالمعنفات في منطقة النقب معن وجهعياتية لدى النساء  مستوى الضغوط الحللنسبية  ا

 (.13جدول )في ال هو موضح

 (13جدول )ال
ياتيعععة لعععدى مسعععتوى الضعععغوط الحلالنسعععبية ن وزاواأل ت المعياريعععةنحرافعععاالمتوسعععطات الحسعععابية واال 

 ة تنازلياً تبمر ، نظرهننطقة النقب من وجهة ات في مالمعنفالنساء 

المتوسط  المتغير م رق ال
 الحسابي 

اف  ر حاالن
 المعياري 

الوزن 
ي نسبال

% 

درجة  
 قةالمواف 

 متوسطة  54.0 0.80 2.70 ط االجتماعيةالضغو  4
 متوسطة  53.8 0.82 2.69 ألسريةالضغوط ا 2
 متوسطة  53.0 0.77 2.65 الضغوط النفسية 1
 متوسطة  52.2 0.86 2.61 تصادية وط االقالضغ 3

 متوسطة  53.2 0.76 2.66 وط الحياتية للضغالدرجة الكلية 
 

المعنفعات فعي ياتية لعدى النسعاء لحوى الضغوط امست( أن 13اردة في الجدول )تشير المعطيات الو 

وط لعغ المتوسعا الحسعابي للدرجعة الكليعة للضععغبوسععطًا، إذ كعان مت ة النقعب معن وجهعة نظعرهنمنطقع

 %(.53.2ئوية بلغت )( ونسبة م2.66اتية )الحي
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مئويعة بلغعت نسعبة و  (2.70في المركز األول بمتوسا حسابي بلعغ )  االجتماعيةالضغوط    ت جاءو 

نسععبة بو ( 2.69حسععابي بلععغ )بمتوسععا الثععاني  لمركععزفععي ا األســريةوط الضــغ ت وجععاء %(،54.0)

ــغوط  ت وجعععاء %(،53.8ت )ة بلغعععمئويععع ــيةالضـ بي بلعععغ ا حسعععاتوسعععمب لعععث لثاا فعععي المركعععز النفسـ

في المركز الرابع بمتوسا  االقتصاديةالضغوط ، وجاءت %(53.0ة بلغت )مئوينسبة  بو (  2.65)

 .%(52.2) ونسبة مئوية بلغت  (2.61بي )حسا

ــأ ــاا مــ ــق  فيمــ قععععة النقععععب مععععن المعنفععععات فععععي منطة لععععدى النسععععاء ياتيععععمسععععتوى الضععععغوط الحبيتعلــ

 طات سععععععععّ و متاسعععععععتخرجت ال، فقعععععععد ةالحياتيعععععععالضعععععععغوط  أبععععععععاد معععععععن بععععععععد لكعععععععل  ،وجهعععععععة نظعععععععرهن

 :اآلتيعلى النحو  ُبعد بية لكل ارية واألوزان النسواالنحرافات المعي ابّيةالحس

 (:14) الجدول اينهويب ،الضغوط النفسيةأواًل: 

 (14جدول )ال
لععععدى  سععععيةالضععععغوط النفلمسععععتوى وزان النسععععبية واأل ت المعياريععععةافععععاية واالنحر وسععععطات الحسععععابمتال

 .المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازليًا حسب  ،وجهة نظرهنفي منطقة النقب من  لمعنفات النساء ا
رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 بي الحسا
حراف  االن

 المعياري 
 الوزن 

 لنسبي %ا
رجة  د

 الموافقة
 متوسطة  55.4 0.94 2.77 اتخاذ القرار المناسب بعدم قدرتي على أشعر  4
 متوسطة  55.2 0.99 2.76 أشعر بالحرج ألبسط األمور  7
 متوسطة  54.6 1.08 2.73 في أي مهمة أقوم بها بأنني سأفشلأشعر  5
 متوسطة  54.6 0.86 2.73 أشعر بالضيق والحزن معظم الوقت 2
 طة وسمت 53.2 0.99 2.66 ألوم نفسي ألقل خطأ أقع فيه  3
 متوسطة  52.4 0.98 2.62 يتقلب مزاجي بسهولة 6
 متوسطة  51.0 1.01 2.55 أفضل الجلوس منفردة   8
 متوسطة  48.2 1.09 2.41 سباب ب ألتفه األأغض 1

 متوسطة  53.0 0.77 2.65 الضغوط النفسية وى لمستالدرجة الكلية 
 



 

57 
 

 ت فعيلعدى النسعاء المعنفعا نفسعيةالضعغوط المسعتوى ( أن 14)ة في الجدول طيات الوارد تشير المع

لمسععتوى يععة ة الكلدرجععللالحسععابي لمتوسععا بلععغ ا إذ ، متوسععطاً  كععان مععن وجهععة نظععرهن منطقععة النقععب 

 . (53.0%) ويةونسبة مئ( 2.65) لضغوط النفسيةا

 نسعععبةلاب قعععةدرجعععة موافى ( قعععد حصعععلت علعععى أعلععع7، 4ات )ر قععع( أن الف14ل )ح معععن الجعععدو ويتضععع

، وقد تمحعورت نظرهن وجهةمن  لنقب ى النساء المعنفات في منطقة الد   للضغوط النفسيةمستوى  ل

أشععععر بعععالحرج ألبسعععط (، و)ناسعععب القعععرار الم ععععدم قعععدرتي علعععى اتخعععاذ بأشععععر ) :ت حعععولاهعععذه الفقعععر 

 .(األمور

الضعععغوط مسعععتوى لة ببالنسععع الموافقععة ات قعععد حصععلت علعععى أقعععل درجععع( 8، 1ات )ن الفقعععر أفععي حعععين 

الفقععرات  وقععد تمحععورت هععذه ،مععن وجهععة نظععرهن ي منطقععة النقععب معنفععات فععلععدى النسععاء ال النفسععية

  .(ضل الجلوس منفردة  أف(، و)أغضب ألتفه األسباب ) حول:

 (:15الجدول ) اويبينه ،األسريةلضغوط ا: ثانياً 

 (15جدول )ال
لعععدى  األسعععريةالضعععغوط سعععتوى لمالنسعععبية  واألوزان ت المعياريعععةافعععانحر وسعععطات الحسعععابية واالمتال

 .المتوسطات الحسابية، مرتبة تنازليًا حسب نظرهننفات في منطقة النقب من وجهة النساء المع
م رق 
المتوسط  الفقرة  ة الفقر 

 حسابي ال
راف  حاالن

 المعياري 
الوزن 

 لنسبي %ا
درجة  
 الموافقة

 سطة متو  56.6 1.06 2.83 أشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي 16
 متوسطة  55.8 1.08 2.79 أشعر أن الحياة مملة في منزلي  14
لقدرة على مصارحة أسرتي بأموري  أشعر بعدم ا 12

 الخاصة 
 سطة متو  54.8 1.04 2.74

من قبل أسرتي في تلبية الهتمام بي أشعر بعدم ا 15
 احتياجاتي 

 متوسطة  54.8 1.09 2.74

 طة وسمت 54.4 1.08 2.72 يؤلمني وضع الطعام لي بمفردي دون عائلتي 13
 متوسطة  53.6 0.89 2.68 دائمة بين أفراد أسرتي أتألم من الخالفات ال  10
 متوسطة  51.8 0.98 2.59 هة نظري ولي لوجأشعر بالضيق لعدم استماع من ح 11
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م رق 
 الفقرة  ة الفقر 

المتوسط 
 حسابي ال

راف  حاالن
 المعياري 

الوزن 
 لنسبي %ا

درجة  
 الموافقة

 متوسطة  48.2 1.05 2.41 أنزعج من تدخل أفراد أسرتي في أموري الخاصة  9
 متوسطة  53.8 0.82 2.69 ألسرية االضغوط وى لمستالكلية  رجةالد

 

ت فعي لعدى النسعاء المعنفعا األسعريةالضغوط وى مست( أن 15)ة في الجدول لوارد تشير المعطيات ا

لمسععتوى ة الكليععة درجععلللمتوسععا الحسععابي غ ابلعع إذ ، سععطاً متو  كععان وجهععة نظععرهن مععن لنقععب منطقععة ا

 . (53.8%) ةويونسبة مئ( 2.69) األسريةالضغوط 

 نسععبةلاب جععة موافقععةدر ( قععد حصععلت علععى أعلععى 14، 16قععرات )لف( أن ا15ل )ح مععن الجععدو ويتضعع

، وقد تمحورت نظرهن وجهةن م لدى النساء المعنفات في منطقة النقب   األسريةغوط للضمستوى  ل

  .(يالحياة مملة في منزل أشعر أن(، و)أشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي) :حولت اذه الفقر ه

الضععغوط توى مسععلبالنسععبة  الموافقععة ات قععد حصععلت علععى أقععل درجعع( 11، 9ات )فقععر ن الأفععي حععين 

الفقععرات  ورت هععذهوقععد تمحعع، مععن وجهععة نظععرهن ء المعنفععات فععي منطقععة النقععب لععدى النسععا األسععرية

ماع مععن أشعععر بالضععيق لعععدم اسععت(، و)فععراد أسععرتي فععي أمععوري الخاصععةج مععن تععدخل أأنععزع) حععول:

  .(ري حولي لوجهة نظ

 (:16الجدول ) اويبينه ،صاديةاالقتالضغوط :  ثالثاً 
 (16جدول )ال
لععدى  االقتصععاديةالضععغوط لمسععتوى واألوزان النسععبية  عياريععةت المافععاطات الحسععابية واالنحر وسععمتال
 .المتوسطات الحسابية، مرتبة تنازليًا حسب ن وجهة نظرهنطقة النقب منساء المعنفات في منال
رقم 
 الفقرة  الفقرة 

متوسط لا
 الحسابي 

حراف  االن
 لمعياري ا

الوزن 
 لنسبي %ا

درجة  
 الموافقة

 متوسطة  55.6 0.93 2.78 اسيةعوبة في توفير احتياجاتي األسأجد ص 18
 متوسطة  54.4 1.18 2.72 قتصاديتواي االأشعر بالخجل من مس 23
 متوسطة  53.4 1.02 2.67 قلة المال تبعدني عن المشاركة في المناسبات  22
ة اإلنفاق على  أخشى االصابة بالمرض لصعوب 21

 متوسطة  52.2 1.13 2.61 العالج
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رقم 
 الفقرة  الفقرة 

متوسط لا
 الحسابي 

حراف  االن
 لمعياري ا

الوزن 
 لنسبي %ا

درجة  
 الموافقة

 طة وسمت 52.2 1.03 2.61 ت الحياة المعاصرةأحس باإلرهاق من كثرة متطلبا 24
 متوسطة  51.2 1.00 2.56 ى أي عمل كلفة قبل اإلقدام علفي الت أفكر 20
 متوسطة  51.0 1.08 2.55 أنزعج من قلة النقود لدي 19
 متوسطة  47.6 1.16 2.38 خل أسرتيأنزعج من انخفاض مستوى د 17

 متوسطة  52.2 0.86 2.61 االقتصادية الضغوط وى لمستالدرجة الكلية 
 

ت لعدى النسعاء المعنفعا االقتصعاديةالضعغوط مسعتوى ( أن 16)جدول ة في التشير المعطيات الوارد 

ى لمستو ة ة الكليدرجللسا الحسابي تو لمبلغ ا إذ ، متوسطاً  كان  من وجهة نظرهن  في منطقة النقب 

 . (52.2%) ويةونسبة مئ( 2.61) االقتصاديةالضغوط 

 نسععبةلاب فقععةدرجععة موا( قععد حصععلت علععى أعلععى 23، 18قععرات )( أن الف16ل )ح مععن الجععدو ويتضعع

د ، وقععنظععرهن وجهععةمععن  لععدى النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب  االقتصععاديةللضععغوط مسععتوى ل

لخجعل معن أشععر با(، و)سعيةاحتياجعاتي األسا رأجد صعوبة في توفي)  :حول  ت اتمحورت هذه الفقر 

  .(االقتصاديمستواي 

الضعغوط وى مسعتلبة بالنسع الموافقعة ات قعد حصعلت علعى أقعل درجع( 19،  17ات )ن الفقر أفي حين  

الفقعرات  وقعد تمحعورت هعذه، معن وجهعة نظعرهن ء المعنفات في منطقة النقعب لدى النسا  ةاالقتصادي

 .(أنزعج من قلة النقود لدي(، و)سرتيأ أنزعج من انخفاا مستوى دخل) :حول
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 (:17ول )الجد اويبينه ،االجتماعيةغوط الض:  رابعاً 

 (17جدول )ال
لععدى  االجتماعيععةالضععغوط ى لمسععتو سععبية واألوزان الن عياريععةت المفععااوسععطات الحسععابية واالنحر متال

 .يةت الحسابالمتوسطاازليًا حسب بة تن، مرتب من وجهة نظرهنالنساء المعنفات في منطقة النق
رقم 
المتوسط  الفقرة  الفقرة 

 الحسابي 
حراف  النا

 المعياري 
الوزن 

 ي %لنسبا
درجة  
 الموافقة

وبين أفراد   طة بينيبعدم وجود عالقة مترابأشعر  28
 أسرتي

 متوسطة  56.8 1.10 2.84

 طة متوس 55.8 0.96 2.79 أتقبل النقد من اآلخرين 26
 متوسطة  55.0 1.07 2.75 أفتقد وجود الصديق الحميم  32
 متوسطة  55.0 1.13 2.75 عيةترهقني كثرة المناسبات االجتما 29
 طة وسمت 54.4 1.04 2.72 أشعر بعدم التقدير من اآلخرين 31
 متوسطة  52.8 0.97 2.64 اآلخرين  خطاء أمامأخشى الوقوع في األ 30
 متوسطة  51.2 1.22 2.56 أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين 25
 متوسطة  50.6 0.90 2.53 يع التكيف مع قيم المجتمع المتغيرة أستط 27

 متوسطة  54.0 0.80 2.70 اعيةاالجتمالضغوط وى لمستالدرجة الكلية 
 

ت لعدى النسعاء المعنفعا االجتماعيعةالضعغوط مستوى   ( أن17)ول  ة في الجد يات الوارد ر المعطتشي

لمستوى ة الكلية درجللسابي توسا الحلمبلغ ا إذ ، متوسطاً  كان  من وجهة نظرهن  النقب   في منطقة

 . (54.0%) ويةونسبة مئ( 2.70) اعيةاالجتمالضغوط 

 نسععبةلاب ةدرجععة موافقعععلععى أعلععى د حصععلت ( قعع26، 28قععرات )( أن الف17ل )ح مععن الجععدو ويتضعع

، وقععد نظععرهن وجهععةمععن  النقععب  لععدى النسععاء المعنفععات فععي منطقععة االجتماعيععةللضععغوط مسععتوى ل

أتقبعل (، و)فعراد أسعرتيجود عالقعة مترابطعة بينعي وبعين أأشعر بعدم و ) :حول ت اتمحورت هذه الفقر 

  .(ن اآلخرينالنقد م
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الضعغوط ى مسعتو لنسعبة بال الموافقعة ات درجع علعى أقعلقعد حصعلت ( 25،  27ات )ن الفقر أفي حين  

الفقعرات  وقعد تمحعورت هعذه، رهنوجهعة نظعمعن    لدى النساء المعنفات في منطقة النقب   االجتماعية

 .(صعوبة في التعامل مع اآلخرين أجد (، و)ستطيع التكي  مع قيم المجتمع المتغيرةأ) حول:

 ة النقـب مـنالمعنفـات فـي منطقـاء لـدى النسـ  المسـاندة االجتماعيـةمسـتوى  ما  :  الثالثلسؤال  ا

 ؟وجهة نظرهن

ان ة واألوز ة واالنحرافعععات المعياريعععالحسعععابيتوسعععطات تعععم اسعععتخراج الم ،الثالعععث لإلجابعععة ععععن السعععؤال 

 .وجهعة نظعرهن المعنفعات فعي منطقعة النقعب معناء لعدى النسع المسعاندة االجتماعيعةمستوى  لية  النسب

 (.18في الجدول ) هو موضح كما

 (18) جدولال
لععدى  دة االجتماعيععةالمسععانلمسععتوى واألوزان النسععبية  المعياريععةت افععاالنحر وسععطات الحسععابية وامتال
 .المتوسطات الحسابيةرتبة تنازليًا حسب ، منظرهننساء المعنفات في منطقة النقب من وجهة ال
رقم 
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط 
 سابي الح

حراف  االن
 المعياري 

الوزن 
 لنسبي %ا

درجة  
 افقةالمو 

 متوسطة  71.4 0.96 3.57 احيكني في أفر أشعر أن أسرتي تشار  10
 ة متوسط 71.0 0.94 3.55 دما أقوم بعمل ماسرتي عناتلقى التشجيع من أفراد أ 3
 متوسطة  70.8 1.04 3.54 صحني صديقاتي لعدم الوقوع في الخطأ تن 17
 سطة متو  70.2 1.16 3.51 ى من يستمع لوجهة نظري من أفراد أسرتي أفتقد إل 1
 طة وسمت 70.0 1.03 3.50 ضي اتي عند مر تزورني صديق 13
 متوسطة  70.0 0.94 3.50 انأشعر أن أسرتي تمنحني األم 8
 متوسطة  68.8 1.03 3.44 ح لها بأسراري ديقة أبو أستطيع أن أجد ص 19
 متوسطة  68.4 1.05 3.42 تسهم صديقاتي في تفريج كربي  21
 سطة متو  68.2 1.05 3.41 غبت عنهنتسأل عني صديقاتي إذا  12
 ة متوسط 67.8 1.01 3.39 اركني صديقاتي في إنجاز العديد من أعمالي تش 14
من أفراد   المساعدةأشعر بالراحة النفسية عندما أطلب  2

 أسرتي
 متوسطة  67.6 0.88 3.38

 متوسطة  67.4 0.93 3.37 ال من أفراد المجتمع أفتقد إلى من يساندني بالم 25
 متوسطة  67.2 0.94 3.36 تيجتياز أزماساعدة من أسرتي في اصل على مأح 6
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رقم 
 الفقرة  الفقرة 

المتوسط 
 سابي الح

حراف  االن
 المعياري 

الوزن 
 لنسبي %ا

درجة  
 افقةالمو 

 متوسطة  66.6 1.11 3.33 مال  إليه منآخذ من أسرتي كل ما أحتاج  5
يفضلونني عليهم في كثير من  ن إخوتي أشعر بأ 7

 األمور
 متوسطة  66.4 1.06 3.32

 متوسطة  65.4 1.05 3.27 أفراد مجتمعي في حل أزماتي يساعدني  22
دني في قضاء  لى من يساعقد من أفراد أسرتي عأفت 11

 حاجاتي
 متوسطة  65.4 1.15 3.27

 متوسطة  64.6 1.00 3.23 أفراد أسرتي في اتخاذ القرارات  مشاركة أفتقد إلى 4
 متوسطة  64.0 1.19 3.20 أشعر بأن أسرتي ال تهتم بي  9
 طة متوس 63.8 1.05 3.19 عن االستمتاع بوقتي مع أفراد مجتمعي  أعجز 23
 متوسطة  63.0 1.01 3.15 ر بالراحة النفسيةجتمع الشعو أفتقد في الم 24
 متوسطة  62.2 1.10 3.11 تى مع صديقاتيدة حوحيأجد نفسي  16
 متوسطة  62.0 1.17 3.10 عوبة في االندماج مع صديقاتي أجد ص 15
مساعدتي عندما أقع في ضائقة  ترف  صديقاتي  18

 مالية
 متوسطة  62.0 1.13 3.10

 متوسطة  61.8 1.12 3.09 قاتيرام من صديأفتقد إلى االحت 20
 متوسطة  66.6 0.70 3.33 جتماعيةاندة االالمسوى لمستالدرجة الكلية 

 

ت معنفعالعدى النسعاء ال اندة االجتماعيعةسعالممسعتوى ( أن 18)ة فعي الجعدول ت الوارد المعطيا  تشير

لمستوى ة ة الكليدرجلللمتوسا الحسابي ا بلغ إذ ، متوسطاً  كان  من وجهة نظرهن  في منطقة النقب 

 . (66.6%) ويةونسبة مئ( 3.33) المساندة االجتماعية

 نسعععبةلاب درجعععة موافقعععةعلعععى أعلعععى  قعععد حصعععلت  (3، 10قعععرات )( أن الف18ل )ح معععن الجعععدو تضعععوي

، وقعععد نظعععرهن وجهعععةمعععن  المعنفعععات فععي منطقعععة النقعععب  لعععدى النسعععاء لمسعععاندة االجتماعيعععةامسععتوى ل

اتلقعى التشعجيع معن أفعراد (، و)شعاركني فعي أفراحعيأن أسرتي تأشعر  )  :ت حولاالفقر ورت هذه  تمح

 .(بعمل ما ما أقومأسرتي عند 

لمسعاندة ا مسعتوى لبالنسعبة  الموافقعة ات علعى أقعل درجع قعد حصعلت  (18، 20ات )ن الفقعر أفعي حعين 

الفقعرات  همحعورت هعذ وقعد ت، معن وجهعة نظعرهن  اء المعنفات في منطقة النقب لدى النس  االجتماعية
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 ي ضععائقةتععرف  صععديقاتي مسععاعدتي عنععدما أقععع فعع(، و)حتععرام مععن صععديقاتيقععد إلععى االأفت) حععول:

  .(مالية

اتيــة ضــغوط الحيالســمات الشخصــية وكــل مــن يــة بــين باطة ارت: هــل توجــد عالقــالرابــعالســؤال 

 ؟النقبالنساء المعنفات في منطقة  والمساندة االجتماعية لدى

د ( إليجعاPearson Correlationن )و اط بيرسعتبعار م معامعل سعتخد ا، بععالراؤال السع ععنة إلجابعل

لنسعععاء يعععة لعععدى اضعععغوط الحياتيعععة والمسعععاندة االجتماعالمعععن  صعععية وكعععلسعععمات الشخالعالقعععة بعععين 

 (.19) جدولواضح من خالل ال، كما هو النقب المعنفات في منطقة 

 (19) دولجال
تيعععة ضعععغوط الحياالت الشخصعععية وكعععل معععن سعععمابعععين  للعالقعععة ن بيرسعععو  اطارتبععع معامعععل نتعععائج يبعععين

 .النقب ة والمساندة االجتماعية لدى النساء المعنفات في منطق

الضغوط  
 النفسية

الضغوط 
 األسرية 

ط الضغو 
 اديةاالقتص

الضغوط 
 االجتماعية

للضغوط  
  الحياتية
 الكلية

المساندة 
 االجتماعية

 العصابية 
R .838** .752** .734** .724** .816** -.734** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 التفاني 
R -.524** -.429** -.445** -.374** -.474** .567** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 االنبساط 
R -.620** -.493** -.457** -.436** -.536** .613** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

لى  نفتاح عاال 
 الخبرة 

R -.567** -.564** -.516** -.539** -.585** .618** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 لوداعةا
R -.553** -.439** -.438** -.378** -.483** .569** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 ( ≥ 0.05)لة لدال وى اعند مست يائإحصا* دالة  (، ≥ 0.01لة )اللد وى ا ت الة إحصائيا عند مس ** د
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  من العصابية  سمة  ن  بي  جبةمو   ةطردي  عالقة  وجود ( إلى  19)ل  الجدو   ية فارد لو ا  البيانات تشير  

الحياتيةين  وب  جهة أخرى   ادهاوأبع  الضغوط  جهة  بمن  حيث  االرت ل،  معامل  للعباغ    بين قة  الط 

الحياتية والضغوط  بدال0.816)  العصابية  إحل(  ) صائ ة  كل  .(0.00ية  أنه  يعني  زادت وهذا  ما 

لدى  ال النقب،عصابية  منطقة  في  المعنفات  لديهنازادت    النساء  الحياتية  والعك: لضغوط   ،

 .صحيح

هة وبين المساندة االجتماعية  كسية سالبة دالة إحصائيًا بين سمة العصابية من جعالقة عووجود  

االر م معامل  بلغ  حيث  أخرى،  جهة  للعالن  بينهتباط  ) قة  إحصائية  0.734-ما  بداللة   )

و 0.000) قلت  (،  النقب،  منطقة  في  المعنفات  النساء  لدى  العصابية  زادت  كلما  أنه  يعني  هذا 

 . ، والعك: صحيحمة لهنالمساندة االجتماعية المقد 

( الجدول  من  يتبين  )التفاني،    الشخصية  سمات   عاد أببين    سالبة  عكسية   عالقة  وجود (  19كما 

غ  ل ، حيث بمن جهة أخرى   لحياتيةوالضغوط ا  من جهة  ة، والوداعة(لى الخبر بساط، االنفتاح عاالن

  على الخبرة، والوداعة( بساط، االنفتاحاالن )التفاني،    الشخصية  سمات ن بي قة  الط للعبا معامل االرت

صائية  حة إل( بدال0.483-،  0.585-،  0.536-،  0.474-)  لترتيب والضغوط الحياتية على ا

على  (0.00) يدل  وهذا  كلما،  الشخصية    أنه  سمات  على  االن)التفاني،  زادت  االنفتاح  بساط، 

والوداعة( النقب،الخبرة،  منطقة  في  المعنفات  النساء  لدى  الحياتية  الضغوط  قلت  والعك:    ، 

 .صحيح

دالة إحصائيًا بين سمات ( وجود عالقة طردية موجبة  19)  رت النتائج المبينة في الجدولوأظه

االنبس االن)التفاني،  صية  الشخ وااط،  الخبرة،  على  المساندة    من  لوداعة(فتاح  وبين  جهة 

، 0.567حيث بلغت معامالت االرتباط للعالقة بينها على الترتيب )االجتماعية من جهة أخرى،  

ذا يدل على  (، وه0.05ة ) ًا عند مستوى داللوجميعها دالة إحصائي  (0.569،  0.618،  0.613
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لدى النساء    اعة(برة، والود ط، االنفتاح على الخ بسااالن   )التفاني،صية  سمات الشخ ه كلما زادت  أن

 المعنفات في منطقة النقب، زادت المساندة االجتماعية المقدمة لهن، والعك: صحيح.

  نحو تميل  المعنفات في منطقة النقب  فإنه كلما كانت السمات الشخصية لدى النساء    عام  بشكل  

الحياإل الضغوط  ضعف  إلى  يؤدي  ذلى  فإن  المساندة لدياتية  يجابية،  وزيادة  ة  جتماعياال  هن، 

    مة لهن.المقد 

الشخصيةمتوسطات    تلفتخهل  :  الخامسالسؤال   منطقة  لدى    سمات  في  المعنفات  النساء 

 ؟(الوضع االقتصادي لألسرة، عيةالحالة االجتما ، العمر، المؤهل العلمي) باختالف النقب

ايعععات غ( لMANOVAالمتععععدد )التبعععاين اختبعععار تحليعععل  سعععتخدما ،الخعععام: السعععؤاللإلجابعععة ععععن 

 بعاختالف اء المعنفعات فعي منطقعة النقعب النسعلعدى   سمات الشخصيةمتوسطات      فيلفرو ص افح

يشععععير كمععععا ى وذلعععع، (الوضععععع االقتصععععادي لألسععععرة، لحالععععة االجتماعيععععةا، العمععععر، المؤهعععل العلمععععي)

 :(20)  جدولال

 (20ل )جدوال
ء النسععالععدى  الشخصععيةسععمات توسععطات م رو  فععيللفعع( MANOVA) المتعععدد تحليععل التبععاين نتععائج 

الوضععععع ، الحالععععة االجتماعيععععة، العمععععر، ؤهععععل العلمععععيالم) بععععاختالف المعنفععععات فععععي منطقععععة النقععععب 
 (ةاالقتصادي لألسر 

 ت التابعةالمتغيرا التباين مصدر 
ع مجمو

 اتبعالمر

درجات  

 الحرية

متوسط 

 تالمربعا

قيمة )ف( 

 سوبةمحال

الداللة 

 ئيةاإلحصا

 يلعلمالمؤهل ا

 

 *0.013 3.25 1.63 4 6.54 لعصابيةا

 0.131 1.79 0.86 4 3.45 التفاني

 0.193 1.54 0.71 4 2.84 االنبساط 

 *0.040 2.55 0.60 4 2.40 االنفتاح على الخبرة 

 *0.013 3.25 1.48 4 5.91 الوداعة 

 العمر

 

 0.800 0.22 0.11 2 0.22 العصابية

 0.680 0.39 0.19 2 0.37 التفاني

 0.618 0.48 0.22 2 0.45 نبساط اال

 0.334 1.10 0.26 2 0.52 االنفتاح على الخبرة 

 0.231 1.48 0.67 2 1.34 الوداعة 
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 ت التابعةالمتغيرا التباين مصدر 
ع مجمو

 اتبعالمر

درجات  

 الحرية

متوسط 

 تالمربعا

قيمة )ف( 

 سوبةمحال

الداللة 

 ئيةاإلحصا

 الحالة االجتماعية

 

 **0.000 6.60 3.32 3 9.97 العصابية

 0.112 2.02 0.97 3 2.92 التفاني

 0.154 1.77 0.82 3 2.45 بساط االن

 **0.008 4.02 0.95 3 2.84 رة االنفتاح على الخب

 0.290 1.26 0.57 3 1.71 الوداعة 

 دي لألسرة الوضع االقتصا

 

 **0.000 9.25 4.66 2 9.31 العصابية

 0.328 1.12 0.54 2 1.08 التفاني

 0.170 1.79 0.82 2 1.65 االنبساط 

 *0.022 3.90 0.92 2 1.84 االنفتاح على الخبرة 

 0.452 0.80 0.36 2 0.72 الوداعة 

 خطأ ال

   0.50 220 110.79 صابيةالع

  

  

  

  

 0.48 220 105.77 التفاني

 0.46 220 101.54 االنبساط 

 0.24 220 51.84 االنفتاح على الخبرة 

 0.45 220 99.85 الوداعة 

 المجموع

   232 2684.41 العصابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 232 3033.10 التفاني

 232 2994.27 االنبساط 

 232 2597.59 الخبرة اح على االنفت

 232 3152.88 الوداعة 

 موع المعدلالمج

 231 149.62 العصابية

 231 116.62 التفاني

 231 113.13 نبساط اال

 231 62.81 االنفتاح على الخبرة 

 231 114.60 الوداعة 
 (05.0) اللةدمستوى عند  إحصائياً  ةدال * /(0.01) داللةمستوى صائيًا عند إح ةدال **

 ما يلي: (20واردة في الجدول )ج الئمن خالل النتايتضح 

وفقــًا  لمعنفــات فــي منطقـة النقــبالنسـاء الــدى  سـمات الشخصــيةمتوســطات روق فــي أواًل: الفـ

 لميالمؤهل العلمتغير 

متوسعععطات  فعععي اً إحصعععائي لعععةداوجعععود فعععرو  ( ععععدم 20فعععي الجعععدول ) معععن النتعععائج العععواردةتبعععين  -

ب تععععزى لمتغيعععر ( لعععدى النسعععاء المعنفعععات فعععي منطقعععة النقعععسعععاطواالنبني، التفعععا) سعععمات الشخصعععية

 .هل العلميالمؤ 
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ية، متوسععطات سععمات الشخصععية )العصععاب فععي اً إحصععائي لععةدا وجععود فععرو   أظهععرت النتععائجبينمععا -

هععل مؤ متغيععر الداعععة( لععدى النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب تعععزى لاالنفتععاح علععى الخبععرة، والو 

 .العلمي

رنعات الثنائيعة البعديعة للفعرو  فعي ( للمقاScheffeو  اسعتخدم اختبعار شعي يه )مصعدر الفعر   إليجاد 

المعنفععات  بية، االنفتععاح علععى الخبععرة، والوداعععة( لععدى النسععاءمتوسععطات سععمات الشخصععية )العصععا

 (.21ول )كما هو واضح من خالل الجد ، هل العلميلمتغير المؤ  في منطقة النقب تعزى 

  (21جدول )ال
متوسطات سمات الشخصية ية للفرو  في ات الثنائية البعد ( للمقارنScheffe يه )اختبار شي  نتائج

النقعب تععزى لمتغيعر لخبرة، والوداعة( لدى النساء المعنفعات فعي منطقعة )العصابية، االنفتاح على ا
 ميهل العلالمؤ 

المتوسط  رنات المقا المتغير
جستير ما وريوس بكال دبلوم  الحسابي 

 فأعل  

 يةالعصاب

 *0.70 0.38 0.18 3.53 لمةغير متع
 ----- ----- ----- 3.32 دون ثانوية فما 
 0.88* 0.56* ----- 3.57 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.24 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.02 علىماجستير فأ

 النفتاح على الخبرة ا

 0.32 0.19 0.16 3.38 غير متعلمة
 ----- ----- ----- 3.29 وية فما دون ثان

 *0.48 *0.35 ----- 3.45 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.22 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.13 ماجستير فأعلى

 الوداعة 

 0.41 0.36 0.11 3.78 غير متعلمة
 ----- ----- ----- 3.79 ثانوية فما دون 
 *0.51 *0.47 ----- 3.81 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.43 لوريوس بكا

 ----- ----- ----- 3.48 ماجستير فأعلى
 ( 0.05توى ) دال إحصائيًا عند مس   * الفرق في المتوسطات
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ية )العصعابية، االنفتعاح علعى متوسعطات سعمات الشخصعأن الفعرو  فعي ( 21معن الجعدول )يتضح  

ين بعكانعت  ،معيهل العللمتغير المؤ  نقب تعزى خبرة، والوداعة( لدى النساء المعنفات في منطقة الال

ماجسعتير و)أ(، بكعالوريوس) اللواتي مؤهالتهن العلميعةوبين من جهة  اللواتي مؤهلهن العلمي دبلوم

 السععمات الشخصععية ت كانعع تععيالال ،ماللععواتي مععؤهلهن العلمععي دبلععو الح مععن جهععة أخععرى لصعع (علىفععأ

 .أعلى لديهن

وفقـًا   قـبمنطقـة الن  النسـاء المعنفـات فـي  لـدى  خصـيةسـمات الشمتوسطات  روق في  الف:  ثانياً 

 العمرلمتغير 

سععاء النلعدى  سعمات الشخصعيةمتوسعطات فعي  اً إحصعائي لعةداوجعود فعرو  ععدم  أظهعرت النتعائج -

 .العمروفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

طقـة النسـاء المعنفـات فـي منلـدى    سـمات الشخصـيةمتوسـطات    روق فيالف: الفروق في  ثالثاً 

  عيةلة االجتماالحاوفقًا لمتغير  بالنق

، لتفععانيا) متوسععطات سععمات الشخصععيةفععي  اً إحصععائي ةلععداوجععود فععرو  عععدم  أظهععرت النتععائج -

 .الحالة االجتماعيةلمتغير  وفقاً  النساء المعنفات في منطقة النقب لدى  (داعةاالنبساط، والو 

 سععععمات الشخصععععية متوسععععطات  فععععي اً إحصععععائي لععععةداوجععععود فععععرو   أظهععععرت النتععععائج فععععي حععععين -

الحالععة وفقععًا لمتغيععر  فععي منطقععة النقععب النسععاء المعنفععات لععدى  (علععى الخبععرةنفتععاح بية، واالاالعصعع)

 .االجتماعية

الثنائيعة البعديعة للفعرو  فعي  ( للمقارنعات Scheffeالفعرو  اسعتخدم اختبعار شعي يه )إليجاد مصعدر 

منطقعة  النسعاء المعنفعات فعي ( لعدىبعرةتوسطات سمات الشخصية )العصابية، االنفتعاح علعى الخم

 (.22هو واضح من خالل الجدول )كما ، الحالة االجتماعيةقب تعزى لمتغير الن
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  (22جدول )ال
متوسطات سمات الشخصية في ات الثنائية البعدية للفرو  ( للمقارنScheffeه )نتائج اختبار شي ي

الحالععة النقععب تعععزى لمتغيععر  فععي منطقععة( لععدى النسععاء المعنفععات ابية، االنفتععاح علععى الخبععرة)العصعع
 جتماعيةاال

 رنات المقا المتغير
المتوسط 

 ابي الحس
 أرملة  مطلقة متزوجة

 العصابية

 *0.44 *0.40 0.04 3.14 عزباء 
 *0.48 *0.43 ----- 3.10 متزوجة
 ----- ----- ----- 3.53 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.58 أرملة 

 االنفتاح على الخبرة 

 *0.27 *0.22 0.00 3.17 عزباء 
 *0.27 0.22* ----- 3.17 زوجةمت

 ----- ----- ----- 3.39 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.44 أرملة 

 ( 0.05توى ) دال إحصائيًا عند مس   سطات* الفرق في المتو 

سعمات الشخصعية )العصعابية، االنفتعاح علعى  متوسعطات أن الفعرو  فعي ( 22دول )معن الجعيتضح  

للواتي ابين كانت  ،يةالحالة االجتماعى لمتغير  النقب تعز   ء المعنفات في منطقةدى النسا( لالخبرة

(، مطلقععة) حععالتهن االجتماعيععةلععواتي المععن جهععة وبععين حععالتهن االجتماعيععة )عزبععاء( أو )متزوجععة( 

 السععمات الشخصععية ت كانعع تععيالال ،(أرملععةو)أ(، مطلقععة)اللععواتي الح جهععة أخععرى لصععمععن  (أرملععةو)أ

 .أعلى لديهن نفتاح على الخبرة(بية، واال)العصا

النسـاء المعنفـات فـي منطقـة لـدى  سـمات الشخصـيةمتوسـطات روق في الف: الفروق في  رابعاً 

  الوضع االقتصادي لألسرةر وفقًا لمتغي النقب

، لتفععانيا) وسععطات سععمات الشخصععيةمتفععي  اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو  عععدم  أظهععرت النتععائج -

الوضعععع االقتصعععادي وفقعععًا لمتغيعععر  طقعععة النقعععب نسعععاء المعنفعععات فعععي مناللعععدى  (االنبسعععاط، والوداععععة

 .لألسرة
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 ات الشخصععععيةمتوسععععطات سععععمفععععي  اً إحصععععائي لععععةداوجععععود فععععرو   أظهععععرت النتععععائج فععععي حععععين -

الوضععع وفقععًا لمتغيععر  نقععب النسععاء المعنفععات فععي منطقععة الى لععد  (علععى الخبععرةبية، واالنفتععاح العصععا)

 .االقتصادي لألسرة

  فعي ( للمقارنعات الثنائيعة البعديعة للفعرو Scheffeشعي يه )فعرو  اسعتخدم اختبعار مصعدر ال  إليجاد 

دى النسعاء المعنفعات فعي منطقعة ( لعمتوسطات سمات الشخصية )العصابية، االنفتعاح علعى الخبعرة

 (.23و واضح من خالل الجدول )كما ه، الوضع االقتصادي لألسرةالنقب تعزى لمتغير 

  (23جدول )ال
شخصية متوسطات سمات الائية البعدية للفرو  في ات الثنارن( للمقScheffeي يه )اختبار شنتائج  

الوضععع ي منطقععة النقععب تعععزى لمتغيععر ( لععدى النسععاء المعنفععات فعع)العصععابية، االنفتععاح علععى الخبععرة
 رةاالقتصادي لألس

المتوسط  رنات المقا المتغير
 الحسابي 

-2000من )
 ( شيكل4000

(  4000أكثر من )
 شيكل

 يةالعصاب
 *0.49 0.04 3.51 شيكل  2000أقل من  
.460 ----- 3.48 ( شيكل 4000-2000من ) * 

 ----- ----- 3.02 ( شيكل 4000أكثر من )

 ى الخبرة االنفتاح عل
 *0.27 0.10 3.41 شيكل  2000أقل من  

 0.17* ----- 3.32 ( شيكل 4000-2000) من
 ----- ----- 3.15 ( شيكل 4000أكثر من )

 ( 0.05توى ) مس ائيًا عند دال إحص  ي المتوسطاتالفرق ف *

متوسعطات سعمات الشخصعية )العصعابية، االنفتعاح علعى فعرو  فعي أن ال( 23معن الجعدول )يتضح  

نععت كا ،الوضععع االقتصععادي لألسععرةيععر ( لععدى النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب تعععزى لمتغالخبععرة

من ( شكل 4000-2000من  و )( أيكلش  2000أقل من ) اللواتي وضع أسرهن االقتصاديبين  

الح مععن جهععة أخععرى لصعع (شععيكل 4000مععن أكثععر ) وضععع أسععرهن االقتصععادياللععواتي بععين جهععة و 

 تيالال ،(شكل 4000-2000من ( أو )يكلش 2000أقل من ) اللواتي وضع أسرهن االقتصادي

 .أعلى لديهن ابية، واالنفتاح على الخبرة()العص السمات الشخصية ت كان
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الحياالمتوسطات    تختلفهل  :  السادسالسؤال   منطقة  لدى    تيةضغوط  في  المعنفات  النساء 

 ؟(قتصادي لألسرةالوضع اال ، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي) باختالف النقب

ص فحغايات ( لMANOVAعدد )اختبار تحليل التباين المت  خدمستا ،السادس  السؤاللإلجابة عن  

المؤهل ) باختالف قة النقب فات في منطالنساء المعنلدى   يةط الحياتالضغو متوسطات    فيلفرو ا

 :(24) جدولال يشيركما وذلى ، (الوضع االقتصادي لألسرة، الحالة االجتماعية،  العمر، العلمي

 (24جدول )ال
النسععاء لععدى  الضععغوط الحياتيععةوسععطات مت للفععرو  فععي( MANOVA) المتعععدد تحليععل التبععاين نتععائج 

الوضععععع ، الحالععععة االجتماعيععععة، مععععرالع، لعلمععععيالمؤهععععل ا) بععععاختالف ب طقععععة النقععععالمعنفععععات فععععي من
 (لألسرة االقتصادي

ع  مجمو  ت التابعة المتغيرا التباين مصدر 
 بعات المر 

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 سوبةمحال

لة  الدال 
 ئيةاإلحصا

 يالمؤهل العلم
 

 *0.013 3.26 1.55 4 6.22 الضغوط النفسية
 *0.018 3.04 1.75 4 6.99 ةط األسريالضغو 

 **0.003 4.17 2.44 4 9.76 لضغوط االقتصادية ا
 *0.036 2.61 1.32 4 5.28 الضغوط االجتماعية

 **0.008 3.56 1.60 4 6.42 كلية للضغوط الحياتية الدرجة ال

 العمر
 

 0.858 0.15 0.07 2 0.15 الضغوط النفسية
 0.874 0.13 0.08 2 0.15 الضغوط األسرية
 0.830 0.19 0.11 2 0.22 ية الضغوط االقتصاد
 0.124 2.11 1.06 2 2.13 الضغوط االجتماعية

 0.761 0.27 0.12 2 0.25 الدرجة الكلية للضغوط الحياتية 

 الحالة االجتماعية
 

 **0.000 6.44 3.07 3 9.20 نفسيةالضغوط ال
 *0.013 3.65 2.09 3 6.28 الضغوط األسرية

 *0.018 3.43 2.00 3 6.01 قتصادية ضغوط االال
 **0.000 8.38 4.23 3 12.70 الضغوط االجتماعية

 **0.001 6.13 2.76 3 8.28 الدرجة الكلية للضغوط الحياتية 

 الوضع االقتصادي لألسرة 
 

 **0.001 7.86 3.74 2 7.48 يةالضغوط النفس
 **0.009 4.82 2.77 2 5.54 الضغوط األسرية

 **0.000 8.01 4.68 2 9.36 صادية وط االقتالضغ
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 ت التابعة المتغيرا التباين مصدر 
ع  مجمو 
 بعات المر 

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 سوبةمحال

لة  الدال 
 ئيةاإلحصا

 **0.005 5.50 2.78 2 5.56 الضغوط االجتماعية
 **0.001 7.58 3.42 2 6.84 الدرجة الكلية للضغوط الحياتية 

 خطأ ال

   0.48 220 104.70 الضغوط النفسية
  
  
  
  

 0.57 220 126.31 الضغوط األسرية
 0.58 220 128.67 الضغوط االقتصادية 

 0.50 220 111.08 ضغوط االجتماعيةال
 0.45 220 99.18 الدرجة الكلية للضغوط الحياتية 

 المجموع

   232 2739.22 الضغوط النفسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 232 2701.56 الضغوط األسرية
 232 2836.20 غوط االقتصادية الض

 232 2681.36 الضغوط االجتماعية
 232 2719.19 الحياتية للضغوط  الدرجة الكلية

 ع المعدلالمجمو 

 231 138.61 الضغوط النفسية
 231 155.91 الضغوط األسرية
 231 169.05 الضغوط االقتصادية 
 231 148.11 الضغوط االجتماعية

 231 132.79 ة للضغوط الحياتية الدرجة الكلي
 (.050) اللةدمستوى يًا عند إحصائ ةلدا * /(0.01) داللةمستوى صائيًا عند إح ةدال **

 ما يلي:( 24واردة في الجدول )ج الئضح من خالل النتايت

وفقــًا  نســاء المعنفــات فــي منطقــة النقــباللــدى  الضــغوط الحياتيــةمتوســطات روق فــي أواًل: الفـ

 هل العلميالمؤ لمتغير 

سعععاء لعععدى الن الضعععغوط الحياتيعععةمتوسعععطات  فعععي اً إحصعععائي لعععةداد فعععرو  وجعععو  أظهعععرت النتعععائج -

 .هل العلميعزى لمتغير المؤ قة النقب تالمعنفات في منط

عديعة للفعرو  فعي ( للمقارنعات الثنائيعة البScheffeالفعرو  اسعتخدم اختبعار شعي يه )إليجاد مصعدر 

هعععل ععععزى لمتغيعععر المؤ سعععاء المعنفعععات فعععي منطقعععة النقعععب تلعععدى النالضعععغوط الحياتيعععة متوسعععطات 

 (.25لجدول )كما هو واضح من خالل ا، العلمي
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  (25جدول )ال
  الضغوط الحياتيةمتوسطات  بعدية للفرو  في ات الثنائية ال( للمقارنScheffeشي يه )  ائج اختبارنت

 هل العلميفي منطقة النقب تعزى لمتغير المؤ  لدى النساء المعنفات 

المتوسط  رنات المقا غيرالمت
ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  الحسابي 

 فأعل  

 الضغوط النفسية

 *0.41 ----- ----- 2.47 مةغير متعل
 *0.30 ----- ----- 2.68 انوية فما دون ث

 0.45* ----- ----- 2.43 دبلوم
 0.22* ----- ----- 2.76 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 2.98 ماجستير فأعلى

 الضغوط األسرية

 ----- ----- ----- 3.73 غير متعلمة
 ----- ----- ----- 3.57 ثانوية فما دون 
 *0.18 *0.28 ----- 3.68 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.40 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.50 ماجستير فأعلى

 يقتصادالضغوط اال

 ----- ----- ----- 3.69 غير متعلمة
 ----- ----- ----- 3.52 ما دون ثانوية ف
 *0.23 *0.26 ----- 3.70 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.44 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.47 ير فأعلىماجست

 يةالضغوط االجتماع

 ----- ----- ----- 3.38 غير متعلمة
 ----- ----- ----- 3.29 ثانوية فما دون 
 *0.32 *0.23 ----- 3.45 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.22 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.13 ماجستير فأعلى

الكلية    الدرجة
 اتيةللضغوط الحي

 *0.30 *0.35 ----- 3.78 تعلمةغير م
 *0.31 *0.36 ----- 3.79 فما دون ثانوية 
 *0.33 *0.38 ----- 3.81 دبلوم
 ----- ----- ----- 3.43 بكالوريوس 
 ----- ----- ----- 3.48 ر فأعلىماجستي

 ( 0.05) توى  دال إحصائيًا عند مس   * الفرق في المتوسطات
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المعنفعات فعي لعدى النسعاء  الضعغوط الحياتيعةمتوسعطات فعي أن الفعرو   (  25معن الجعدول )تضح  ي

ة(، أو )غيعر متعلمع اللعواتي معؤهلهن العلمعي بعينكانت  ،هل العلميمنطقة النقب تعزى لمتغير المؤ 

ماجستير و)أ(، بكالوريوس) اللواتي مؤهالتهن العلميةوبين  من جهة  (دبلوم)  (، أوة فما دون )ثانوي

 (، أوة فمعا دون ة(، أو )ثانويع)غيعر متعلمعاتي معؤهلهن العلمعي اللعو الح  لصعمن جهة أخعرى    (علىفأ

 .أعلى نلديه الضغوط الحياتية ت كان يتالال ،(دبلوم)

وفقـًا  طقـة النقـبالنسـاء المعنفـات فـي منلـدى  تيـةالضـغوط الحيامتوسـطات ق في روالف:  ثانياً 

 العمرلمتغير 

النسعاء لعدى  الضعغوط الحياتيعةمتوسعطات ي فع  اً إحصعائي  لعةدارو   وجعود فعم  ععد   أظهرت النتائج  -

 .العمروفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

فـي منطقـة النسـاء المعنفـات  لـدى    اتيـةالضـغوط الحيمتوسـطات  ي  روق فالف: الفروق في  ثالثاً 

  لحالة االجتماعيةاوفقًا لمتغير  النقب

النسعععاء لعععدى  ط الحياتيعععةالضعععغو متوسعععطات فعععي  اً إحصعععائي ةلعععداوجعععود فعععرو   أظهعععرت النتعععائج -

 .الحالة االجتماعيةوفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

للفعرو  فعي  لمقارنعات الثنائيعة البعديعة( لScheffeبعار شعي يه )يجاد مصعدر الفعرو  اسعتخدم اختإل

حالععععة المتغيععععر لععععدى النسععععاء المعنفععععات فععععي منطقععععة النقععععب تعععععزى ل ياتيععععةالضععععغوط الحمتوسععععطات 

 (.26من خالل الجدول )ا هو واضح كم، االجتماعية
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  (26جدول )ال
  ياتيةالضغوط الحمتوسطات  في  ات الثنائية البعدية للفرو  ( للمقارنScheffeنتائج اختبار شي يه )
 لحالة االجتماعيةافي منطقة النقب تعزى لمتغير  لدى النساء المعنفات 

المتوسط  رنات المقا المتغير
 أرملة  مطلقة جة متزو  ابي الحس

 يةغوط النفسالض

 *0.44 *0.39 ----- 2.86 عزباء
.430 ----- 2.90 متزوجة * 480. * 
 ----- ----- ----- 2.47 مطلقة
 ----- ----- ----- 2.42 أرملة 

 الضغوط األسرية

----- 3.48 باءعز   0.22* 0.18* 
 *0.20 0.24* ----- 3.46 متزوجة
 ----- ----- ----- 3.70 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.66 أرملة 

 الضغوط االقتصادية 

 0.26* 0.27* ----- 3.41 عزباء
 0.19* 0.20* ----- 3.48 متزوجة
 ----- ----- ----- 3.68 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.67 أرملة 

 الضغوط االجتماعية

 0.27* 0.22* ----- 3.17 اءعزب
 0.27* 0.22* ----- 3.17 متزوجة
 ----- ----- ----- 3.39 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.44 أرملة 

الدرجة الكلية  
 للضغوط الحياتية

 0.11* 0.16* ----- 3.60 اءعزب
 0.15* 0.20* ----- 3.56 متزوجة
 ----- ----- ----- 3.76 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.71 أرملة 

 ( 0.05توى ) د مس ائيًا عندال إحص  * الفرق في المتوسطات

لعدى النسعاء المعنفعات فعي  الضعغوط الحياتيعةمتوسعطات أن الفعرو  فعي (  26ل )معن الجعدو   يتضح

)عزبعاء( أو  حعالتهن االجتماعيعةاللعواتي بين كانت   ،يةاالجتماع  الحالةة النقب تعزى لمتغير  منطق

الح أخعرى لصع معن جهعة (أرملعةو)أ(، مطلقعة) حالتهن االجتماعيةاللواتي  بين  من جهة و )متزوجة(  

 .أعلى لديهن الضغوط الحياتية ت كان تيالال ،(أرملةو)أ(، مطلقة)الجتماعية حالتهن ا اللواتي
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منطقـة  النسـاء المعنفـات فـيلـدى  يـةالضـغوط الحياتمتوسـطات    روق فيالف: الفروق في  ابعاً ر 

  ضع االقتصادي لألسرةالو وفقًا لمتغير  النقب

النسعععاء لعععدى اتيعععة ضعععغوط الحيالمتوسعععطات فعععي  اً ائيإحصععع لعععةداوجعععود فعععرو   أظهعععرت النتعععائج -

 .سرةالوضع االقتصادي لألوفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

البعديعة للفعرو  فعي  ( للمقارنعات الثنائيعةScheffeسعتخدم اختبعار شعي يه )إليجاد مصعدر الفعرو  ا

الوضعععع متغيعععر ب تععععزى للعععدى النسعععاء المعنفعععات فعععي منطقعععة النقععع ضعععغوط الحياتيعععةالمتوسعععطات 

 (.27كما هو واضح من خالل الجدول )، دي لألسرةاالقتصا

  (27جدول )ال
ياتية  الضغوط الحات  متوسطلبعدية للفرو  في ات الثنائية ا( للمقارنScheffeنتائج اختبار شي يه )

 الوضع االقتصادي لألسرةتعزى لمتغير نساء المعنفات في منطقة النقب لدى ال

متوسط ال رنات االمق المتغير
 الحسابي 

-2000من )
 شيكل (4000

(  4000أكثر من )
 شيكل

 الضغوط النفسية
 *0.49 ----- 2.49 شيكل  2000أقل من  
.460 ----- 2.52 ( شيكل 4000-2000من ) * 
 ----- ----- 2.98 ( شيكل 4000ثر من )أك

 الضغوط األسرية
 *0.21 ----- 3.68 شيكل  2000من   أقل
 0.11* ----- 3.58 شيكل  (4000-2000من )
 ----- ----- 3.47 ( شيكل 4000ثر من )أك

الضغوط  
 االقتصادية

 0.27* ----- 3.70 شيكل  2000أقل من  
 0.12* ----- 3.55 يكل ( ش4000-2000من )

 ----- ----- 3.43 ( شيكل 4000أكثر من )

الضغوط  
 ية االجتماع

 0.26* ----- 3.41 شيكل  2000أقل من  
 0.17* ----- 3.32 يكل ( ش4000-2000من )
 ----- ----- 3.15 ( شيكل 4000من )أكثر 

الدرجة الكلية  
 للضغوط الحياتية

 0.18* ----- 3.75 شيكل  2000أقل من  
 ----- ----- 3.66 ( شيكل 4000-2000من )
 ----- ----- 3.57 ( شيكل 4000ن )أكثر م

 ( 0.05) توى  دال إحصائيًا عند مس   * الفرق في المتوسطات
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لعدى النسعاء المعنفعات فعي الضعغوط الحياتيعة متوسعطات فعي   أن الفعرو  (  27معن الجعدول )تضح  ي

أسععععرهن  اللععععواتي وضعععععبععععين كانععععت  ،الوضععععع االقتصععععادي لألسععععرةغيععععر منطقععععة النقععععب تعععععزى لمت

وضعع اللعواتي من جهة وبعين ( كلش 4000-2000من ( أو )يكلش 2000أقل من  )  االقتصادي

للعععواتي وضعععع أسعععرهن االح ى لصعععمعععن جهعععة أخعععر  (شعععيكل 4000ثعععر معععن أك) أسعععرهن االقتصعععادي

 .أعلى لديهنالضغوط الحياتية  ت كان تيالال ،(يكلش 2000أقل من ) االقتصادي

لنساء المعنفات في منطقة  الدى    المساندة االجتماعية متوسطات    تختلف هل  :  ابعالسالسؤال  

 ؟(ع االقتصادي لألسرةالوض، يةالحالة االجتماع، العمر، المؤهل العلمي) باختالف النقب

غايعات ( لWay Anova-4) ربعاعيالاختبعار تحليعل التبعاين  سعتخدما ،السعابع السؤالعن  لإلجابة

 قعععة النقعععب النسعععاء المعنفعععات فعععي منطلعععدى  المسعععاندة االجتماعيعععة متوسعععطات    فعععيلفعععرو ص افحععع

كمععا وذلععى ، (ألسععرةالوضععع االقتصععادي ل، الحالععة االجتماعيععة، العمععر، مععيالمؤهععل العل) بععاختالف

 :(28) لجدو اليشير 

 (28جدول )لا
لعدى  المسعاندة االجتماعيعةمتوسعطات  للفعرو  فعي( Way Anova-4) يالربعاعتحليل التباين نتائج 
الوضعع ، ةالحالعة االجتماعيع، العمعر، علمعيالمؤهعل ال) بعاختالف نساء المعنفات في منطقة النقب ال

 (االقتصادي لألسرة

 التابع  المتغير التباين مصدر 
ع  مجمو 
 بعات المر 

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 سوبةمحال

الداللة  
 ةئياإلحصا

 **0.005 3.82 1.44 4 5.76 المساندة االجتماعية  يالمؤهل العلم
 0.066 2.76 1.04 2 2.08 المساندة االجتماعية  العمر
 **0.001 6.06 2.28 3 6.85 المساندة االجتماعية  تماعيةالحالة االج

 **0.005 5.36 2.02 2 4.04 ة االجتماعية المساند ة وضع االقتصادي لألسر ال
   0.38 220 82.92 اندة االجتماعية المس خطأ ال

   232 2687.62 دة االجتماعية المسان المجموع
 231 111.79 لمساندة االجتماعية ا المجموع المعدل  

 (.050) ةاللدمستوى ئيًا عند إحصا ةالد * /(0.01) داللةمستوى صائيًا عند إح ةدال **
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 ي:ما يل( 28واردة في الجدول )ج الئيتضح من خالل النتا

وفقـًا  النساء المعنفات في منطقة النقـبلدى  المساندة االجتماعيةمتوسطات روق في أواًل: الف

 المؤهل العلمي لمتغير

لععدى النسععاء  ةالجتماعيععالمسععاندة امتوسععطات  فععي اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو   جأظهععرت النتععائ -

 .هل العلميقة النقب تعزى لمتغير المؤ ات في منطالمعنف

ثنائيعة البعديعة للفعرو  فعي ( للمقارنعات الScheffeلفعرو  اسعتخدم اختبعار شعي يه )إليجاد مصعدر ا

هععل منطقععة النقععب تعععزى لمتغيععر المؤ لععدى النسععاء المعنفععات فععي  ماعيععةالمسععاندة االجتمتوسععطات 

 (.29الل الجدول )اضح من خكما هو و ، العلمي

  (29جدول )ال
المسععععاندة متوسععععطات البعديععععة للفععععرو  فععععي  ات الثنائيععععة( للمقارنععععScheffeنتععععائج اختبععععار شععععي يه )

 هل العلميلمؤ دى النساء المعنفات في منطقة النقب تعزى لمتغير ال االجتماعية

 ت رناالمقا المتغير
المتوسط 
 بكالوريوس  دبلوم  الحسابي 

ماجستير 
 فأعل  

 دة االجتماعية المسان

 *0.42 ----- ----- 3.44 تعلمةغير م
----- *0.30 3.27 ثانوية فما دون   0.25* 
 0.55* *0.30 ----- 3.57 دبلوم
 0.25* ----- ----- 3.27 وريوس بكال

 ----- ----- ----- 3.02 ماجستير فأعلى
 ( 0.05توى ) دال إحصائيًا عند مس   في المتوسطات  * الفرق 

لععدى النسععاء المعنفععات  المسععاندة االجتماعيععةت متوسععطافععي أن الفععرو  ( 29دول )مععن الجععح يتضعع

بكالوريوس فمعا )اتي مؤهلهن العلمي اللو بين كانت  ،هل العلمية النقب تعزى لمتغير المؤ في منطق

اللعواتي الح معن جهعة أخعرى لصع (علىماجسعتير فعأ) اللواتي مؤهالتهن العلميةين  من جهة وب  (دون 

 .أعلى لديهن المساندة االجتماعية ت نكا تيالال ،يوس فما دون بكالور العلمي  مؤهلهن
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 فــات فــي منطقــة النقــبالنســاء المعنلــدى  المســاندة االجتماعيــةمتوســطات فــي  روق الفــ: ثانيــاً 

 العمروفقًا لمتغير 

لعععدى  المسعععاندة االجتماعيعععةمتوسعععطات فعععي  اً ائيإحصععع لعععةداوجعععود فعععرو  ععععدم  لنتعععائجأظهعععرت ا -

 .العمرر قًا لمتغيوف ت في منطقة النقب المعنفا النساء

النســاء المعنفــات فــي لــدى  اندة االجتماعيــةالمســمتوســطات روق فــي الفــ: الفــروق فــي ثالثــاً 

  الحالة االجتماعيةوفقًا لمتغير  قبمنطقة الن

النسععاء لععدى  االجتماعيععة المسععاندةمتوسععطات ي فعع اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو   ائجأظهععرت النتعع -

 .ة االجتماعيةالحالغير وفقًا لمت طقة النقب ات في منالمعنف

فعي ( للمقارنعات الثنائيعة البعديعة للفعرو  Scheffe يه )إليجاد مصعدر الفعرو  اسعتخدم اختبعار شعي

الحالعععة ر فعععات فعععي منطقعععة النقعععب تععععزى لمتغيعععلعععدى النسعععاء المعن االجتماعيعععة المسعععاندةمتوسعععطات 

 (.30) كما هو واضح من خالل الجدول، االجتماعية

  (30جدول )لا
المسععععاندة متوسععععطات  ات الثنائيععععة البعديععععة للفععععرو  فععععي( للمقارنععععScheffeيه )ختبععععار شععععي نتععععائج ا
 الحالة االجتماعيةفي منطقة النقب تعزى لمتغير  لدى النساء المعنفات  االجتماعية

 رنات المقا لمتغيرا
المتوسط 

 أرملة  مطلقة متزوجة  ابي الحس

 المساندة االجتماعية 

 *0.37 *0.32 ----- 3.15 اءعزب
.350 ----- 3.12 متزوجة * 400. * 
 ----- ----- ----- 3.47 مطلقة
 ----- ----- ----- 3.52 أرملة 

 ( 0.05توى ) دال إحصائيًا عند مس   لمتوسطات* الفرق في ا

لععدى النسععاء المعنفععات  المسععاندة االجتماعيععةطات متوسععأن الفععرو  فععي ( 30الجععدول )مععن يتضععح 

 حالتهن االجتماعية )عزبعاء(اللواتي بين كانت  ،يةماعالة االجتالحنقب تعزى لمتغير  منطقة الفي  

معععن جهعععة أخعععرى  (أرملعععةو)أ(، مطلقعععة) يعععةحعععالتهن االجتماعاللعععواتي معععن جهعععة وبعععين أو )متزوجعععة( 
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 لعديهن المسعاندة االجتماعيعة ت كان تيالال ،(أرملةو)أ(، مطلقة)الجتماعية حالتهن ا  اللواتيالح  لص

 .أعلى

 النســاء المعنفــات فــيلــدى  المســاندة االجتماعيــةتوســطات مروق فــي فــال: الفــروق فــي ابعــاً ر 

  الوضع االقتصادي لألسرةوفقًا لمتغير  منطقة النقب

النسععاء  لععدى يععةاالجتماعالمسععاندة وسععطات متفععي  اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو   أظهععرت النتععائج -

 .تصادي لألسرةوضع االقالوفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

ائيعة البعديعة للفعرو  فعي ( للمقارنعات الثنScheffeفعرو  اسعتخدم اختبعار شعي يه )د مصعدر الإليجا

الوضععع يععر لععدى النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب تعععزى لمتغ يععةالمسععاندة االجتماعمتوسععطات 

 (.31ا هو واضح من خالل الجدول )كم، االقتصادي لألسرة

  (31جدول )ال
المسععععاندة متوسععععطات الثنائيععععة البعديععععة للفععععرو  فععععي ات لمقارنعععع( لScheffeر شععععي يه )ئج اختبععععانتععععا
 الوضع االقتصادي لألسرةتغير لدى النساء المعنفات في منطقة النقب تعزى لم ماعيةاالجت

لمتوسط ا رنات المقا المتغير
 الحسابي 

-2000من )
 شيكل (4000

(  4000أكثر من )
 شيكل

 المساندة االجتماعية 
 *0.29 ----- 3.41 شيكل  2000أقل من  
.310 ----- 3.43 ( شيكل 4000-2000من ) * 

 ----- ----- 3.12 ( شيكل 4000أكثر من )
 ( 0.05توى ) دال إحصائيًا عند مس   * الفرق في المتوسطات

لععدى النسععاء المعنفععات  اندة االجتماعيععةالمسععمتوسععطات أن الفععرو  فععي ( 31مععن الجععدول )يتضععح 

اللعععواتي وضعععع أسعععرهن بعععين كانعععت  ،رةصعععادي لألسعععالوضعععع االقتلمتغيعععر  نقعععب تععععزى فعععي منطقعععة ال

وضعع واتي اللعمن جهة وبعين ( شكل 4000-2000من ( أو )يكلش 2000أقل من  )  االقتصادي

سعععرهن اللعععواتي وضعععع أالح جهعععة أخعععرى لصععع معععن (شعععيكل 4000أكثعععر معععن ) أسعععرهن االقتصعععادي
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ندة المسعععا ت كانععع تعععيالال ،(شعععكل 4000-2000معععن ( أو )يكلشععع 2000أقعععل معععن ) االقتصعععادي

 .أعلى لديهن ماعيةاالجت
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس 

 أواًل: مناقشة النتائج
كثــر شــيوعًا بــين النســاء المعنفــات فــي مــا الســمات الشخصــية األ : األولالســؤال نتــائج ناقشـة م

 ؟النقبمنطقة 

كانعت  وجهعة نظعرهننقعب معن ة الء المعنفعات فعي منطقعاى النسعخصعية لعد أهم السمات الشأن  تبين  

ت مئوية بلغنسبة و ( 3.62في المركز األول بمتوسا حسابي بلغ )  الوداعةسمة    ت جاء  كالتالي:

بة مئويعة نسعبو ( 3.55متوسا حسابي بلعغ )بالثاني  لمركزفي ا سمة التفاني  ت %(، وجاء72.4)

ــاط ت وجعععاء %(،71.0ت )بلغععع ــمة االنبسـ ( 3.52غ )بي بلعععا حسعععاتوسعععمب لعععث االث كعععزفعععي المر  سـ

فعي المركعز الرابعع بمتوسعا  االنفتـاى علـ  الخبـرة  ةسـم، وجعاءت  %(70.4ة بلغعت )نسبة مئويعبو 

 ة العصــابيةســمثععم جععاءت فععي المركعز الخععام: %( 66.2مئويععة بلغعت ) ( ونسععبة3.31حسعابي )

ة علععى لموافقععدرجععة اجععاءت قععد و  .%(53.8( ونسععبة مئويععة بلغععت )2.69) بمتوسععا حسععابي بلععغ

لدرجعة كعل قعب بدرجعة متوسعطة لنمنطقعة افعات فعي لعدى النسعاء المعنة  ات الشخصيد سمأبعاجميع  

 من سمات الشخصية.ة سم

 سعععمات الشخصعععية أهعععم نالتعععي توصعععلت إلعععى أ (2009طافطعععة )فدراسعععة ع اتفقعععت هعععذه النتيجعععة مععع

 .عةالودا في سمة  في محافظة الخليل وبيت لحم تمثلت  للنساء المعنفات 

يبعععة واألصعععالة التعععي منطقعععة النقعععب يتمعععتعن بالطهعععذه النتيجعععة إلعععى أن النسعععاء فعععي وتعـــزو الباحثـــة 

إخالصهن  هن يتصفن بصفات تبرهن علىإنت البدوية والعربية األصيلة، لذا فتغرسها فيهن العادا

 ووفائهن ألسرهن ولمجتمعهن.

 فـات فـي منطقـةمعناليـة لـدى النسـاء ياتمسـتوى الضـغوط الحمـا  :  الثـانيلسؤال  انتائج  مناقشة  

 ؟النقب من وجهة نظرهن
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كعان  رهنالمعنفات في منطقعة النقعب معن وجهعة نظعء ياتية لدى النسالحمستوى الضغوط اأن    بينت

( ونسعبة مئويعة بلغعت 2.66لعغ المتوسعا الحسعابي للدرجعة الكليعة للضعغوط الحياتيعة )بإذ متوسطًا،  

(53.2.)% 

مئويعة بلغعت نسعبة و  (2.70سا حسابي بلعغ )متو ي المركز األول بف  االجتماعيةالضغوط    ت جاءو 

نسععبة بو ( 2.69بمتوسععا حسععابي بلععغ )الثععاني  ركععزلمفععي ا األســريةوط الضــغ ت %(، وجععاء54.0)

ــغوط  ت وجعععاء %(،53.8)ت مئويعععة بلغععع ــيةالضـ بي بلعععغ اا حسعععتوسعععمب لعععث الثا فعععي المركعععز النفسـ

ز الرابع بمتوسا مركفي ال االقتصاديةالضغوط ، وجاءت %(53.0ة بلغت )نسبة مئويبو (  2.65)

 .%(52.2( ونسبة مئوية بلغت )2.61بي )حسا

 نفسععياللعنععف مسععتوي اأن التععي توصععلت إلععى  (2014)دراسععة حراحشععة النتيجععة مععع  اتفقععت هععذه

لمجتمععات العربيعة مجتمععات ذكوريعة وتحمعل المعرأة هعذه النتيجعة إلعى أن ا  وتعزو الباحثـة  .وسامت

مسعؤولية المشععكالت األسععرية والفشعل فععي الحيععاة الزوجيعة، فعنععدما تتعععرا المعرأة فععي منطقععة النقععب 

ط يكون تعرضها للضغو  للعنف فإنها تخفي ذلى خشية من الوصمة االجتماعية واألسرية، لذا فإن

 أكثر شيء ضغوط اجتماعية وأسرية.

المعنفات في منطقة  لدى النساء   يةالمساندة االجتماعمستوى  ما :  الثالثل لسؤاانتائج مناقشة  

 ؟النقب من وجهة نظرهن

معن وجهعة  قعب ت في منطقة النلدى النساء المعنفا ساندة االجتماعيةالموى  مستأن    أظهرت النتائج

 ةالمسعععاندة االجتماعيعععلمسعععتوى ة الكليعععة درجعععلللمتوسعععا الحسعععابي ا بلعععغ ذ إ، متوسعععطاً  نكعععا نظعععرهن

 . (66.6%) ويةونسبة مئ( 3.33)
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المجتمععع العربعي فععي النقععب كغيعره مععن المجتمعععات العربيععة ال هعذه النتيجععة إلععى أن  وتعــزو الباحثــة

سؤولة عن االجتماعية والنفسية، حيث يتعامل معها على أنها الم  يولي أهمية بنفسية المرأة وحالتها

مثعععل المجتمععععات  معععع العربعععي فعععي النقعععب ال يسعععاند المعععرأة خلعععل يقعععع فعععي األسعععرة، كمعععا أن المجت أي

 األخرى.

غوط ضـالسمات الشخصية وكل مـن باطية بين : هل توجد عالقة ارتالرابعالسؤال  نتائج  ة  مناقش

 ؟النقبي منطقة الحياتية والمساندة االجتماعية لدى النساء المعنفات ف

الوصلت الضغوط  وبين    جهة  منالعصابية  سمة  ن  بي   جبةمو   ةطردي  عالقة  وجود ى  إلدراسة  ت 

أخرى   ادهاوأبع  الحياتية جهة  بمن  حيث  االرتل،  معامل  للعبا غ  والضغوط بين  قة  الط  العصابية 

إحل( بدال0.816)  الحياتية ) ة  لدى    .(0.00صائية  العصابية  كلما زادت  أنه  يعني  اء  النسوهذا 

 .، والعك: صحيحلضغوط الحياتية لديهنازادت   نقب،ة النطقالمعنفات في م

هة وبين المساندة االجتماعية  دالة إحصائيًا بين سمة العصابية من ج عالقة عكسية سالبةووجود  

االر  معامل  بلغ  حيث  أخرى،  جهة  للعالمن  بتباط  ) قة  إحصائية  0.734-ينهما  بداللة   )

كل0.000) أنه  يعني  وهذا  العصابية(،  زادت  اللد   ما  قلت  ى  النقب،  منطقة  في  المعنفات  نساء 

 . لعك: صحيح، واالمساندة االجتماعية المقدمة لهن

االنفتاح  االن )التفاني،    الشخصية  سمات   أبعاد بين    سالبة  عكسية  عالقة  وجود   تبينكما   بساط، 

الخبرة، وا الحياتية  من جهة  لوداعة(على  ط  با امل االرتغ معل، حيث بمن جهة أخرى   والضغوط 

الخبرة،  االن )التفاني،    الشخصية  سمات ن  بية  قالللع على  االنفتاح  والضغوط بساط،    والوداعة( 

، (0.00صائية )حة إل ( بدال0.483-،  0.585-،  0.536-،  0.474-)  الحياتية على الترتيب 

كلما   أنه  على  يدل  الشخصية    زادت وهذا  الخبرة،  االن )التفاني،  سمات  على  االنفتاح  بساط، 

 .حياتية لدى النساء المعنفات في منطقة النقب، والعك: صحيحوط اللضغ، قلت اوالوداعة(
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النتاوأظه إحصائيئج  رت  دالة  موجبة  طردية  عالقة  الشخوجود  سمات  بين  )التفاني،  صية  ًا 

ن جهة وبين المساندة االجتماعية من جهة أخرى،  م  بساط، االنفتاح على الخبرة، والوداعة(االن

مع بلغت  لحيث  االرتباط  بلعالامالت  )قة  الترتيب  على  ،  0.618،  0.613،  0.567ينها 

إحصائيًا    (0.569 دالة  داللوجميعها  مستوى  ) عند  على  0.05ة  يدل  وهذا  زادت أن(،  كلما  ه 

لدى النساء المعنفات في    داعة(بساط، االنفتاح على الخبرة، والو االن)التفاني،  صية  سمات الشخ

 والعك: صحيح. لهن، دمةاالجتماعية المق منطقة النقب، زادت المساندة

  تميل نحو عنفات في منطقة النقب  فإنه كلما كانت السمات الشخصية لدى النساء الم   عامبشكل  

الحياتية  يجاباإل الضغوط  ضعف  إلى  يؤدي  ذلى  فإن  االية،  المساندة  وزيادة  ية  جتماع لديهن، 

    مة لهن.المقد 

عالقعة موجبعة بعين بعع   وجعود التي توصلت إلى  (2006)الطاهر  دراسةاتفقت هذه النتيجة مع 

 وجعععود التعععي توصعععلت إلعععى  (2015)سعععمور واتفقعععت معععع دراسعععة  .ير العععذات سعععمات الشخصعععية وتقعععد 

عالقعععة موجبعععة دالعععة  ود ووجععع النفسعععية،والضعععغوط  العععذات،عالقعععة موجبعععة دالعععة إحصعععائيًا بعععين تقعععدير 

فسعععية وععععدم وجعععود عالقعععة بعععين الضعععغوط الن االجتماعيعععة،والمسعععاندة  العععذات،بعععين تقعععدير  إحصعععائيا

 .والمساندة االجتماعية

ــة هععذه النتيجععة إلععى أن النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب يلتععزمن بعععادات وتقاليععد  وتعــزو الباحث

 يبععة والوداعععة والتفععانيمجععتمعهن وال يخععرجن عععن طععوع أزواجهععن وأهععاليهن، لععذا فععإنهن يتمععتعن بالط

جابيععة تخفععف مععن الضععغوط سععمات شخصععية إيذي يتعرضععن لععه، لععذا فععإنهن يتمععتعن برغععم األذى العع

 وتزيد من مساندة المجتمع لهن وإن كان دون المستوى المطلوب. الحياتية لديهن
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النساء المعنفات لدى    يةشخصسمات المتوسطات    تختلفهل  :  الخامسالسؤال  نتائج  مناقشة  

النقب منطقة  العلمي)  باختالف   في  االجتماعيةالحا،  العمر،  المؤهل  االقتصادي ،  لة  الوضع 

 ؟ (رةلألس

 طقة النقبالنساء المعنفات في منلدى    سمات الشخصيةمتوسطات  روق في  الف  نتائج  ناقشةم

 المؤهل العلميوفقًا لمتغير 

( واالنبسععاطني، التفععا) متوسععطات سععمات الشخصععية فععي اً إحصععائي لععةداو  وجععود فععر عععدم تبععين  -

 .هل العلميلنقب تعزى لمتغير المؤ لدى النساء المعنفات في منطقة ا

ة، سععمات الشخصععية )العصععابيمتوسععطات  فععي اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو   أظهععرت النتععائجا نمععبي-

هععل لمتغيععر المؤ زى ي منطقععة النقععب تعععاالنفتععاح علععى الخبععرة، والوداعععة( لععدى النسععاء المعنفععات فعع

 .دبلومالالح لص، العلمي

ي سععمات فععرو  فععالتععي أظهععرت نتائجهععا وجععود ( 2009طافطععة )فدراسععة نتيجععة مععع اتفقععت هععذه ال

 .التعليم مستوى  ي تعرضن لعنف اسري تعزى لمتغيرلنساء اللواتلالشخصية 

المعنفات في منطقة النقعب يتمعتعن بالتفعاني واالنبسعاط هذه النتيجة إلى أن النساء    وتعزو الباحثة

 جتمع عربي محافظ.بغ  النظر عن مؤهالتهن العلمية وذلى بسبب انضباطهن وتربيتهن في م

النساء الالتي مؤهالتهن العلمية دبلوم عصابية واالنفتاح على الخبرة والوداعة فكانت أما بالنسبة لل

مععن غيععرهن، وذلععى عائععد إلععى أن حملععة الععدبلوم لععم يخععتلطن بععالمجتمع يتمععتعن بهععذه السععمات أكثععر 

التي يتعلمن من المجتمع عدم السكوت على الماجستير ثل حملة البكالوريوس أو البشكل واسع م

 .يتعرضن له  الذيذى العنف واأل
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 النقبمنطقة  النساء المعنفات فيلدى    الشخصيةسمات  متوسطات  روق في  الف  نتائج  مناقشة

 العمروفقًا لمتغير 

النسععاء لعدى  سعمات الشخصعيةمتوسعطات فعي  اً إحصعائي لعةدارو  وجعود فعععدم  أظهعرت النتعائج -

 .عمرالوفقًا لمتغير  المعنفات في منطقة النقب 

فعرو  ذات داللعة التعي توصعلت إلعى ععدم وجعود  (2009طافطعة )فدراسعة  يجعة معع  اتفقت هعذه النت

 .لعمرر اتغيمإحصائية في سمات الشخصية للنساء اللواتي تعرضن للعنف تغزى ل

تعرضععن لععنف: العنععف المعنفععات فععي منطقععة النقععب يى أن النسععاء هععذه النتيجععة إلعع وتعــزو الباحثــة

مععا أن سععمات الشخصععية لععدى النسععاء المعنفععات كالنفسععي والجسععدي بغعع  النظععر عععن أعمععارهن، 

ع بحيعث تبقععى ملتزمعة بهععذه الععادات والتقاليععد وال تتغيععر ة معن األسععرة وععادات المجتمععتكعون مكتسععب

 باختالف أعمارهن.سماتهن الشخصية 

ات فـي النسـاء المعنفـلـدى  سمات الشخصـيةمتوسطات  روق في  الفالفروق في    نتائج  مناقشة

  االجتماعية لةالحاغير وفقًا لمت منطقة النقب

، لتفععانيا) الشخصععية متوسععطات سععمات فععي  اً ائيإحصعع لععةداوجععود فععرو  عععدم  أظهععرت النتععائج -

 .الحالة االجتماعيةوفقًا لمتغير  قب فات في منطقة النالنساء المعنلدى  (االنبساط، والوداعة

 يةمتوسععععطات سععععمات الشخصععععفععععي  اً ائيإحصعععع لععععةداوجععععود فععععرو   أظهععععرت النتععععائج فععععي حععععين -

الحالععة ر وفقععًا لمتغيعع طقععة النقععب النسععاء المعنفععات فععي منلععدى  (علععى الخبععرةية، واالنفتععاح باالعصعع)

 .(أرملةو)أ(، مطلقة)الح لص ،االجتماعية

وجعععود فعععرو  فعععي سعععمات التعععي توصعععلت إلعععى  (2009طافطعععة )فدراسعععة اتفقعععت هعععذه النتيجعععة معععع 

 .جتماعيةحالة االالي تعرضن لعنف اسري تعزى لمتغير لنساء اللواتلالشخصية 
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هععذه النتيجععة إلععى أن المطلقععات واألرامععل يكععون علععيهن ضععغوط حياتيععة أكبععر مععن  وتعــزو الباحثــة

جتمعات العربية التي تنظر إلى المطلقة أو األرملة نظرة سعلبية، ثقافة المالمتزوجات وذلى بسبب  

فتععاح علععى الخبععرة بسععمات شخصععية تميععل إلععى العصععابية واالنلععذا فععإن المطلقععات واألرامععل يتمععتعن 

 أكثر من المتزوجات.

 النساء المعنفات في منطقة النقبلدى    سمات الشخصيةطات  توسمفي  الفروق    تائجن  مناقشة

  قتصادي لألسرةالوضع االوفقًا لمتغير 

، فععانيلتا) متوسععطات سععمات الشخصععيةفععي  اً إحصععائي لععةداجععود فععرو  و عععدم  أظهععرت النتععائج -

وضعععع االقتصعععادي الوفقعععًا لمتغيعععر  طقعععة النقعععب سعععاء المعنفعععات فعععي منالنلعععدى  (اععععةاالنبسعععاط، والود 

 .ةسر لأل

 متوسععععطات سععععمات الشخصععععيةفععععي  اً إحصععععائي لععععةداوجععععود فععععرو   أظهععععرت النتععععائج فععععي حععععين -

الوضععع وفقععًا لمتغيععر  النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب  لععدى (علععى الخبععرةبية، واالنفتععاح العصععا)

ن معع( أو )يكلشعع 2000أقععل مععن ) ضععع أسععرهن االقتصععادياللععواتي و لح الصعع ،االقتصععادي لألسععرة

 .(شكل 2000-4000

وجعععود فعععرو  فعععي سعععمات التعععي توصعععلت إلعععى  (2009طافطعععة )فدراسعععة اتفقعععت هعععذه النتيجعععة معععع 

 .مستوى الدخلي تعرضن لعنف اسري تعزى لمتغير لنساء اللواتلالشخصية 

عنععععف ويكععععون وضععععع أسععععرهن تعرضععععن للهععععذه النتيجععععة إلععععى أن النسععععاء اللععععواتي ي وتعــــزو الباحثــــة

االقتصادي متوسا فما دون فإنهن يعانين من مشكالت نفسية تجعلهن أكثر توترًا وأكثر عصعبية 

 من غيرهن من النساء المعنفات.
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معنفات النساء اللدى    ضغوط الحياتيةالمتوسطات    تختلفهل  :  السادسالسؤال    نتائج  ناقشةم

النقب منطقة  االجتماعية،  مرالع،  العلمي  المؤهل)  باختالف   في  االقتصادي ،  الحالة  الوضع 

 ؟ (لألسرة

 في منطقة النقبالنساء المعنفات  لدى    الضغوط الحياتيةمتوسطات  روق في  الف  نتائج  مناقشة

 المؤهل العلمي لمتغير فقاً و 

لعععدى النسعععاء  الضعععغوط الحياتيعععة متوسعععطات  فعععي اً إحصعععائي لعععةداوجعععود فعععرو   أظهعععرت النتعععائج -

 بلوم.، لصالح الد هل العلميقب تعزى لمتغير المؤ قة النفي منطالمعنفات 

غالععب يكععن فععي الملععة شععهادة الععدبلوم إلععى أن النسععاء المعنفععات مععن حهععذه النتيجععة  وتعــزو الباحثــة

ون قلععياًل ويقتصععر علععى المحععيا ربععات بيععوت وال يخععرجن للعمععل، لععذا فععإن احتكععاكهن بععالمجتمع يكعع

رفعة كافيعة فعي كي يعة التصعرف فعي حعال تعرضعهن جيران، لذا فإنهن ال يكتسعبن معمن األقارب وال

 الي تصبح الضغوط الحياتية عليهن أكبر.للعنف، بالت

 منطقة النقبالنساء المعنفات في  لدى    الضغوط الحياتيةمتوسطات  روق في  فال  نتائج  مناقشة

 العمرمتغير  لوفقاً 

النسعاء لعدى  تيعةالحيا الضعغوطمتوسعطات فعي   اً إحصعائي  لعةداوجعود فعرو   ععدم    أظهرت النتائج  -

 .العمروفقًا لمتغير  ة النقب المعنفات في منطق

النتيجة إلى أن النساء المعنفات في منطقة النقب بغ  النظر ععن أعمعارهن هذه    ةوتعزو الباحث

ا فععإن الضععغوط فععإنهن يعشععن فععي مجتمععع تحكمععه عععادات وتقاليععد بمثابععة الدسععتور فععي المجتمععع، لععذ 

ن بغع  النظعر المعنفعات فعي منطقعة النقعب جعاءت متقاربعة بيعنه  الحياتية التي تتعرا لها النساء

 عن االختالف في العمر.
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 النساء المعنفات في منطقة النقبلدى    يةالضغوط الحياتمتوسطات  في  الفروق    نتائج  مناقشة

  لة االجتماعيةالحاوفقًا لمتغير 

 النسعععاءلعععدى  الضعععغوط الحياتيعععةمتوسعععطات فعععي  اً إحصعععائي لعععةداوجعععود فعععرو   هعععرت النتعععائجأظ -

 .(أرملةو)أ(، مطلقة)لصالح ، الحالة االجتماعية وفقًا لمتغير المعنفات في منطقة النقب 

في منطقة النقب المطلقات واألرامل يتعرا هذه النتيجة إلى أن النساء المعنفات   وتعزو الباحثة

لقععععات لضععععغوط هائلععععة، سععععواء الضععععغوط االجتماعيععععة أو األسععععرية أو االقتصععععادية، لععععذا فععععإن المط

 عرضة للضغوط الحياتية من النساء المتزوجات.واألرامل أكثر 

النسـاء المعنفـات فـي لـدى    الضغوط الحياتيـةمتوسطات  روق في  فالالفروق في    نتائج  شةمناق

  الوضع االقتصادي لألسرةمتغير  لوفقاً  منطقة النقب

النسعععاء لعععدى  الضعععغوط الحياتيعععةمتوسعععطات فعععي  اً إحصعععائي لعععةداوجعععود فعععرو   أظهعععرت النتعععائج -

وضعع أسعرهن  اللعواتيالح لصع، سرةلألالوضع االقتصادي وفقًا لمتغير    معنفات في منطقة النقب ال

 .(شكل 4000-2000من ( أو )يكلش 2000أقل من ) االقتصادي

أن النساء المعنفات الالتي دخل أسرهن االقتصادي دون المتوسا يكعون ذلى إلى    وتعزو الباحثة

يرة، األمر الذي يؤدي إلى مشكالت في البيت وبالتالي ينبع ععن ذلعى لديهن ضغوط اقتصادية كب

 ية.اسر ضغوط اجتماعية و 

االجتماعيةمتوسطات    تختلفهل  :  السابعالسؤال    جتائن  مناقشة النساء  لدى    المساندة 

النقب  المعنفات منطقة  العلم )  باختالف  في  االجتماعية،  العمر،  يالمؤهل  الوضع  ،  الحالة 

 ؟ (االقتصادي لألسرة

منطقـة  النسـاء المعنفـات فـيلـدى  المسـاندة االجتماعيـةمتوسـطات ق في  روالف  نتائج  مناقشة

 المؤهل العلميلمتغير ًا وفق النقب
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لععدى النسععاء  لمسععاندة االجتماعيععةامتوسععطات  فععي اً إحصععائي لععةداوجععود فععرو   أظهععرت النتععائج -

 .يوس فما دون كالور ب ، لصالحهل العلميت في منطقة النقب تعزى لمتغير المؤ المعنفا

ون د  جععععة إلععععى أن النسععععاء الالتععععي مععععؤهالتهن العلميععععة بكععععالوريوس فمععععاهععععذه النتي وتعــــزو الباحثــــة

نسععاء المعنفعععات ذات ويتعرضععن للعنععف فععإنهن يتلقععين مسععاندة اجتماعيعععة أكثععر مععن غيععرهن مععن ال

ن العلمعععي ماجسعععتير فعععأعلى يسعععتطع ألن ذوات المؤهعععل وذلعععى ،ماجسعععتير فعععأعلىالمؤهعععل العلمعععي 

المعنفعععات البسعععيطات اللعععواتي إن تعرضعععن للعنعععف ال تحصعععيل حقعععوقهن بأنفسعععهن، عكععع: النسعععاء 

  شيء بسبب جهلهن بحقوقهن. أييستطعن عمل 

قـة منطسـاء المعنفـات فـي النلـدى  المسـاندة االجتماعيـةمتوسـطات في    روق الف  نتائج  قشةمنا

 العمروفقًا لمتغير  النقب

لعععدى  المسعععاندة االجتماعيعععةمتوسعععطات ي فععع اً إحصعععائي ةلعععداوجعععود فعععرو  ععععدم  أظهعععرت النتعععائج -

 .العمروفقًا لمتغير  ساء المعنفات في منطقة النقب الن

هععذه النتيجععة إلععى أن النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب عنععدما يتعرضععن للعنععف  وتعــزو الباحثــة

ف المعرأة فإنهن يتلقين نف: المسعاندة االجتماعيعة، وذلعى كعون المجتمعع فعي منطقعة النقعب ال ينصع

اعيععة للنسععاء المعنفععات بغعع  النظععر ة االجتموال يعطيهععا كامععل حقوقهععا كإنسععانة، لععذا فععإن المسععاند 

 عن أعمارهن كانت متقاربة.

 النسـاء المعنفـات فـي منطقـةلـدى  اندة االجتماعيـةالمسـتوسـطات مروق في  الف  نتائج  قشةمنا

  الحالة االجتماعية غيروفقًا لمت النقب

النسععاء لععدى  االجتماعيععة مسععاندةالمتوسععطات فععي  اً إحصععائي لععةداود فععرو  وجعع أظهععرت النتععائج -

 .(أرملةو)أ(، مطلقة)لح الص ،الحالة االجتماعيةوفقًا لمتغير  في منطقة النقب  المعنفات 
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هععذه النتيجععة إلععى أن النسععاء المعنفععات فععي منطقععة النقععب المطلقععات واألرامععل يكععن  وتعــزو الباحثــة

ون المسعاندة االجتماعيعة تكعمعن هنعا ى أكثر معن النسعاء المتزوجعات،  ذ ة واألأكثر عرضة للمضايق

 لهن من قبل الناس الخيرين أعلى.

منطقـة  يت فـالنسـاء المعنفـاى لـد المسـاندة االجتماعيـةمتوسـطات في  الفروق    نتائج  مناقشة

  الوضع االقتصادي لألسرةوفقًا لمتغير  النقب

النسععاء لععدى  يععةاالجتماع المسععاندةمتوسععطات  فععي اً إحصععائي لععةدارو  وجععود فعع أظهععرت النتععائج -

اللعواتي وضعع أسعرهن الح لصع ،ادي لألسرةالوضع االقتص لمتغير  وفقاً   المعنفات في منطقة النقب 

 .(شكل 4000-2000 من( أو )يكلش 2000أقل من ) االقتصادي

ر ذات أسعالنسعاء المعنفعات فعي منطقعة النقعب التعي تكعون معن هذه النتيجة إلعى أن    وتعزو الباحثة

 ، فعإنهن يتلقعين مسعاندة اجتماعيعة أكبعر وذلعى ألن المجتمعع العربعي مجتمععمتوسعا فمعا دون  دخعل

  .كريم فإنه يقدم لهن المساعدة المادية والمعنوية
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 نيًا: التوصياتثا
 الحالية، توصي الباحثة بما يلي:من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

جابيعة لعدى الجوانب اإلي م بتنميةاإلرشادية والنفسية التي تهت  العمل على إعداد البرامجضرورة   .1

السلبية الناتجة عن نب التغلب على الجوافي   أعمارهن، لمساعدتهن  المعنفات بمختلف  النساء

 .تأثيرات العنف عليهن

 .معنفات ال للنساء الحمايةتفعيل دور شبكات  .2

معععع حعععاالت للتعامعععل  لمناسعععبةا النفسعععية التعععدخالت  علعععى نفسعععيين وأخصعععائيين مرشعععدين تعععدريب  .3

 الجتماعي.على النوع ا المبني نفالع

مثععل تقععدير العع ات  ى أخععر عنفععات فععي مجععاالت إجععراء المزيععد مععن الدراسععات المتعلقععة باإلنععا  الم .4

 .والرضا عن الخدمات التي يقدمها المراكز المعنية بهن

مختلفعة كالصعحة  جوانعب  ئهن منات على أبناء دراسات حول أثر تعنيف اإلنا  المتزوجإجرا .5

 .القة مع األقران مثالالنفسية، والع
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المصعابين بعبع   لألفراد زة سمات الشخصية الممي. (2010). محمد   ،ن:عبدهلل وبني يو   ن،الزهرا

 الجامعععععة مجلععععة ،حععععة فععععي المملكععععة العربيععععة السعععععوديةلبااالضععععطرابات النفسععععية بمنطقععععة ا

 .188-160 (،2)3، االجتماعيةاألردنية للعلوم 

ليعععة التربيعععة المعنفعععات معععع الضعععغوط لعععدى طالبعععات ك أسعععاليب التعامعععل .(2018). خديجعععة ،ليمانسععع

 التربيععة،كليععة نشععورة، رسععالة ماجسععتير غيععر م ،زواجيععا وعالقتهععا بالكفععاءة الذاتيععة المدركععة

 . ، العرا المستنصرية معةجا

المسعععاندة االجتماعيعععة والضعععغوط النفسعععية لعععدى عالقتعععه بتقعععدير العععذات و (. 2015معععاني. )ر، أسعععمو 

الجامعة الة ماجستير غير منشورة، رس، لزواج في محافظات غزةالفتيات المتأخرات في ا

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

النفسعععي لعععدى المعععراهقين المهعععدم وعالقتهعععا بعععالتكي  سعععمات الشخصعععية . (2016). محمعععود  ي،شعععام

 فلسطين. غزة،-جامعة اإلسالميةال كلية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بيوتهم
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، جامعععة الععدول العربيععة علععم العنف:، قسعم الدراسععات التربويععة، البحعوث والدراسععات العربععي،

 .مصر
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 هللا، فلسطين.، رام جامعة القدس المفتوحة
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 .54-38، (2)38، األردنالعلوم التربوية  ،دراسات  األردن،المعنفات في 
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بالضغوط النفسية لدى عينعة معن النسعاء  هاوعالقتاندة االجتماعية  المس(.  2015قدوري، يوسف. )
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 .342-307(، 7)2 جامعة القدس المفتوحة، ،والنفسية
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العربيعععات ة النفسعععية لعععدى الزوجعععات عالقتعععه بالصعععحالعنعععف ضعععد الزوجعععة و (. 2008الهعععر، قعععدرة. )

، رسعالة ماجسعتير غيعر منشعورة، األكاديميعة العربيعة بالسعويد  المعنّفعات فعي مدينعة )معالمو(
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 جامعة الخليل 

 كلية الدراسات العليا 

 ي اإلرشاد النفسي والتربوبرنامج 

 ؛  ةة المحترمالسيد حضرة 

 تحية وبعد:

ــية )بعععإجراء دراسعععة حعععول  ةثعععقعععوم الباحت ــمات الشخصـ ــن سـ ــل مـ ــا بكـ ــغو الوعالقتهـ ــة ضـ ط الحياتيـ
جابة علعى لذا أرجو تعاونكم باإل ،النقب(االجتماعية لدى النساء المعنفات في منطقة والمساندة  
ن مع ن، لمعا ألجعوبتكوجهعة نظعرككما يعبر عن  وموضوعية بكل دقة ستبانةاالن فقرات ة مر فقكل  

لماجسعتير الحصعول علعى درجعة ابعات الدراسة والتعي هعي جعزء معن متطلج هذه  أهمية بالغة في نتائ
إال  ئجنتععاال ولععن تسععتخدم ، علمععًا أن إجابععاتكم سععتحاط بالسععرية التامععة،لنفسععي والتربععوي اإلرشععاد افععي 

 .مي فقاعللاألغراا البحث 
 والتقدير،  االحتراممع فائق 

 إسالم أبو قويدر : ةاحثالب
 جمال أبو مرق  .دأ. اف:إشر 

ع  مستجيبين، لذا يرجى وضمات شخصية عن خل ية الضمن هذا الجزء معلو يت الجزء األول:

 ( في المكان الذي ينطبق وحالتى، مع الشكر. xرة )إشا

بكالوريوس -   4دبلوم  - 3دون  فما ةثانوي -    2ر متعلمةيغ-1: ميالعلالمؤهل 

 لى عتير فأماجس -5  

     (سنة فأكثر 31) -      3سنوات 30-21 من -       2فأقل سنة  20 :العمر

 أرملة   - 4 مطلقة  -    3زوجة مت - 2عزباء -1 :الحالة االجتماعية

 ( شيكل4000-2000) -ب   شيكل 2000أقل من -1:  ةالوضع االقتصادي لألسر 

   ( شيكل4000أكثر من )  -ج 
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   السمات الشخصيةمقياس اني: الجزء الث

 : اآلتيةمن الفقرات  لكل فقرة لك، المناسبة الخانة( في إشارة ) عالرجاء وض
 

نادرا    نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   ومؤشرات سمات الشخصية أبعاد  الرقم
 جدا  

       العصابيةاألول:  البعد

      سبب بدون في حياتي  ةأنني تعيسبشعر أ  .1

      مملة  اةيأرى أن الح  .2

      ألسباب ا ألتفهنزعج بسرعة أ  .3

      يومياً  لتعب والفتورشعر باأ  .4

      من عدم القدرة على النو أعاني م  .5

      عداء كثرشعر أن لي أ أ  .6

      عليّ  يكذبون عتقد أن اآلخرون أ   .7

      انيالتف الثاني: البعد

      بحر   واجباتيعمل أ   .8

      والدقة  لتنظيمباتصف أ  .9

      عمال في األ لإلتقانسعى أ  .10

      اتيواجب ليأقوم بتأج  .11

      يد أحر  على التقيد بالمواع  .12

      ل تحت الضغا الخارجيأنجز األعما  .13

      خطا لخطواتي قبل البدء بھا أ  .14

      االنبساطلثالث:  ا البعد

      إلى االختالط بالناس ليأم  .15

      نيخر البھجة على اآل ھتم بإدخالأ  .16

      ة يو يحبال مفعمةعتبر نفسي أ   .17

      نياح مع األشخا  اآلخر أحب المز   .18

      صداقات بالمبادرة في إقامة الأقوم   .19

      من المنزل راً يخروج كثلل ليأم  .20

      اللسان ةطيني سلأاآلخرون ب صفنيي  .21

      االنفتاى عل  الخبرة : الرابع دبعال

      الجادة  نيةفزيو التلني البرامج تجذب  .22

      واالطالعة أحب القراء  .23

      الفلس ية ايقي القضا ثيالحد أحب  .24
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      ري يغأدرك الجمال أكثر من   .25

      ريفي التأمل والتفك  قضي وقتاً أ  .26

      نيأحاول أن أضع نفسي مكان اآلخر   .27

      الوقت مع نفسيمعظم ي قضأ  .28

      وداعةال: الخامس البعد

      ةني مسالمأون بخر اآل نيفصي  .29

      ه قابلتعامل بلطف مع كل من أأ  .30

      ن يأتفاعل مع مشاعر اآلخر   .31

      ضائي بكلمةمن السهل إر   .32

      عيمع الجم  بةيفظ على عالقة طأحا  .33

      ي نن تاجو حين عندما يمساعدة اآلخر  يسعدني  .34

      ي في حق خطئيأسامح من   .35

 

   اتية الحي الضغوط مقياس: الثالثء الجز

 
 

 الرقم

 
 تية الضغوط الحيامؤشرات  و  أبعاد

 درجة ب
كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة سطة متو  كبيرة 
 جداً 

      النفسية الضغوط  األول: البعد
      سباب أغضب ألتفه األ  .1
      أشعر بالضيق والحزن معظم الوقت  .2
      ألوم نفسي ألقل خطأ أقع فيه   .3
      المناسب ارخاذ القر أشعر بعدم قدرتي على ات  .4
      أي مهمة أقوم بهاأشعر بأنني سأفشل في   .5
      ي بسهولةيتقلب مزاج  .6
      بالحرج ألبسا األمور أشعر   .7
      ةً الجلوس منفردأفضل   .8

      الضغوط األسريةاني: الث البعد
      اصة الخ د أسرتي في أموري ار تدخل أف أنزعج من  .9

      أفراد أسرتي  بينالدائمة  الخالفات أتألم من  .10
      لوجهة نظري  دم استماع من حوليأشعر بالضيق لع  .11
      ي الخاصةبأمور  لى مصارحة أسرتيأشعر بعدم القدرة ع  .12
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 الرقم

 
 تية الضغوط الحيامؤشرات  و  أبعاد

 درجة ب
كبيرة 
قليلة  قليلة سطة متو  كبيرة  جداً 

 جداً 
      عائلتي دي دون يؤلمني وضع الطعام لي بمفر   .13
        ليفي منز  مملةأشعر أن الحياة   .14
      يفي تلبية احتياجاتمن قبل أسرتي بي هتمام أشعر بعدم اال  .15
      أفراد أسرتي أشعر بعدم أهميتي بين  .16
      ضغوط االقتصاديةلا: الثالث البعد
      دخل أسرتيتوى انخفاا مس أنزعج من  .17
      حتياجاتي األساسيةأجد صعوبة في توفير ا  .18

      أنزعج من قلة النقود لدي  .19

      ل قبل اإلقدام على أي عم أفكر في التكلفة  .20

      ى العالج عل مرا لصعوبة اإلنفا أخشى االصابة بال  .21

      ات المناسبن المشاركة في قلة المال تبعدني ع  .22

      من مستواي االقتصادي أشعر بالخجل  .23

      الحياة المعاصرة متطلبات كثرة  منأح: باإلرها    .24

      الضغوط االجتماعية: بعالرا البعد

      عامل مع اآلخرينأجد صعوبة في الت  .25

      النقد من اآلخرين قبلأت  .26

      ع المتغيرة التكي  مع قيم المجتم أستطيع  .27

      أفراد أسرتي  ابطة بيني وبينر بعدم وجود عالقة متر أشع  .28
      كثرة المناسبات االجتماعيةترهقني   .29

      وع في األخطاء أمام اآلخرينأخشى الوق   .30

      من اآلخرين أشعر بعدم التقدير  .31
      وجود الصديق الحميم أفتقد   .32
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   المساندة االجتماعيةس مقيا: الرابعالجزء 

 
 

 الرقم

 
 ساء المعنفات المساندة االجتماعية للنمؤشرات 

 درجة ب
كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة وسطة مت كبيرة 
 جداً 

      ري من أفراد أسرتي إلى من يستمع لوجهة نظ أفتقد  .1
      أفراد أسرتي  من عندما أطلب المساعدةة النفسية بالراحأشعر   .2
      أقوم بعمل ما عندماأفراد أسرتي  من اتلقى التشجيع  .3
      اد أسرتي في اتخاذ القراراتأفتقد إلى مشاركة أفر   .4
      أحتاج إليه من مال   أسرتي كل ما آخذ من  .5
      يأسرتي في اجتياز أزمات من أحصل على مساعدة  .6
      رعليهم في كثير من األمو يفضلونني تي إخو  أشعر بأن  .7
      انتمنحني األمي أسرتأشعر أن   .8
      ال تهتم بي أسرتي  أشعر بأن  .9

      في أفراحيتشاركني أسرتي  نأشعر أ  .10
      جاتي قضاء حا  أفتقد من أفراد أسرتي على من يساعدني في  .11
      هنأل عني صديقاتي إذا غبت عن تس  .12
      اتي عند مرضي تزورني صديق  .13
      أعمالي ي في إنجاز العديد من تشاركني صديقات  .14
      بة في االندماج مع صديقاتي أجد صعو   .15
      ديقاتيوحيدة حتى مع ص أجد نفسي  .16
      تنصحني صديقاتي لعدم الوقوع في الخطأ   .17
      عندما أقع في ضائقة مالية مساعدتي ترف  صديقاتي   .18

      صديقة أبوح لها بأسراري أستطيع أن أجد    .19

      قاتياالحترام من صديإلى  د أفتق  .20

      اتي في تفريج كربي  تسهم صديق  .21

      جتمعي في حل أزماتي يساعدني أفراد م  .22

      معي راد مجتأفأعجز عن االستمتاع بوقتي مع   .23

      عور بالراحة النفسيةالشأفتقد في المجتمع   .24

      ي بالمال من أفراد المجتمع د إلى من يساندنأفتق  .25

 نحسن تعاونك  نلك رة  كشا

 


