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مستو المرونة النفس�ة وعالقتها بجودة الح�اة لد عینة من النساء 

  المعنفات في محافظتي عمان والزرقاء

  ، دمحم إبرا�يم السفاسفة1يبالل عبد هللا الدو�ر

  .ردنرشاد النف���، جامعة مؤتھ، �تخصص �
  Belaldowiri@yahoo.com: ال-'يد *لك)'و%ي للباحث الرئ�س1

  :,+صامل

اسة التعرف إ0/  نة النفسية وعالقFGا بجودة اABيـاة لـدى عينـة مـن ال;ـساء ر7دفت الد ومستو املر ى

قاء اسة . راملعنفات QR محافظ�N عمان والز تباطياملنUV الوصفيراستخدمت الد تXونت عينة ، ور *

اســـة مــــن  جــــات ) 187(رالد قــــة العــــشوائاملعنفــــات وســــيدة مــــن الز 7ن بالط̀ر . ية الdــــسيطةرتــــم اخيــــا

نـــة النفـــسية  اســـة تـــم اســـتخدام مقيـــاس املر وولتحقيـــق أ7ـــداف الد وتمتعـــا  ومقيـــاس جـــودة اABيـــاةر

اسة أن مستو nل من .بدالالت صدق وثبات مناسبiن ى أظpرت نتائج الد نة النفسية، وجودة ر واملر

اسـة nـان متوسـطا، كمـا أظpـرت النتـائج وجـود عالقـة إيجابيـة دالـاABياة  لـدى أفـراد الد
ً

ة إحـصائيا ر
ً

نة النفسية وجودة اABياةىبiن مستو  اسةواملر اسة إ0/ مجموعة من . ر لدى أفراد الد روتوصلت الد

ش  نـــة النفـــسية وجـــودة اABيـــاة لـــدى ال;ـــساء املعنفـــات، مـــن خـــالل و ـــز املر رالتوصـــيات، أ7مpـــا vع̀ز و

`dية QR املؤسسات املعنية بحماية املرأة حيث اتxy أن مستوا7ما متوسط  .رتد

نة النفسية، : مات املفتاحيةال/ل   . اABياة، ال;ساء املعنفاتجودةواملر
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the level of psychological resilience and its relationship to the 
quality of life of a sample of battered women in Amman and 

Zarqa governorates 
Bilal Abdallah Aldwairi1, mohammad Ibrahim Al-safasfeh 
Psychological Counseling Specialization, Mutah University, 
Jordan. 
1Corresponding author E-mail: Belaldowiri@yahoo.com 
Abstract: 

The study aimed to identify the level of psychological resilience and 
its relationship to the quality of life of a sample of battered women in 
Amman and Zarqa governorates. The study used the descriptive 
correlative approach, and the study sample consisted of (187) women 
from abused wives who were chosen in a simple random way. To 
achieve the objectives of the study, the psychological resilience scale 
and the quality of life scale were used, and they had appropriate 
validity and reliability indications. The results of the study showed that 
the level of psychological resilience and quality of life among the 
study members was average, and the results showed a positive, 
statistically significant relationship between the level of psychological 
resilience and quality of life among the study members. The study 
reached a set of recommendations, the most important of which is to 
enhance the psychological resilience and quality of life for battered 
women through training workshops in institutions concerned with the 
protection of women, where it became clear that their level is average. 

Keywords: psychological resilience, quality of life, battered women. 
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  :ا8+لفية النظر�ةاملقدمة و

جـة تحــضره أو تقدمـھ مـن العنــف  ريXـاد ال يخلـو أي مجتمــع مـن ا�~تمعـات مpمــا بلغـت د
ضـــد املـــرأة،  فpـــو قـــضية عامليـــة vعـــا%ي م�Fـــا ال;ـــساء RـــQ جميـــع أنحـــاء العـــالم،  وظـــا7رة اخ)'قـــت كــــل 

يســر ا�~تمعـــات �%ــسانية وnــل الطبقــات *جتماعيــة ع�ــ/ حــد ســواء، كمــا vعــد مــشXلة العنــف �
ف و�ــــــiن جميــــــع ا�~موعــــــات الدي;يــــــة و*جتماعيــــــة  ـــــدث RــــــQ جميــــــع الظــــــر وقــــــضية عامليــــــة كبiــــــ'ة تحـ
و*قتـــصادية والثقافيــــة، وع�ـــ/ الــــرغم مــــن *ن�ــــشار الواســـع لpــــذه املـــشXلة RــــQ ا�~تمعـــات العر�يــــة 

والعامليـــة �ـــشXل عـــام إال أ�Fـــا لـــم تحـــظ باال7تمـــام الكــــاQR إال مـــؤخرا حيـــث أكــــدت اABركـــة ال;ـــ
ً

سو`ة 
قاعتبار العنف ضد املرأة انFGاnا ABقو �%سانع�/ العر�ية والعاملية 

ً
.  

لومـــع توســـع �بحـــاث ال;ـــسو`ة �خiـــ'ة حـــو العنـــف ضـــد املـــرأة أضـــ�/ ال)'كiـــ� أك-ـــ' ع�ـــ/ 
ت البحـوث أنــھ  تباطـا وثيقـا بــاملرأة، وأشـا 7ـا تــرتبط ا ر�سـباب الـسائدة للعنـف ضــد املـرأة باعتبا ر ر

ً ً
ال 

ـــات أن 7نــــاك عوامــــل متعــــددة تــــرتبط بالــــسلوك يوجــــد ســــdب واحــــد  اسـ رللعنــــف، فقــــد أظpــــرت الد
العنيـــف، بمـــا RـــQ ذلـــك العوامـــل البيولوجيـــة، وكـــذلك العوامـــل *جتماعيـــة والـــسياسية وغi'7ـــا مـــن 

 ,Jackson(العوامـــل الثقافيـــة والبي�يـــة، وال يمكـــن تجا7ـــل قـــضايا مثـــل الفقـــر والطبقـــة واB~ـــ;س 
اء عنــــف وتف)ــــ'ض منظمــــة الــــ¡Aة ال). 2014 رعامليــــة أن القــــوة والــــسيطرة £ــــQ ا�Aفــــزات الXامنــــة و

. نالرجـال تجـاه ال;ــساء وأ�Fـم ¥ــستخدمو مجموعـة مـن *ســ)'اتيجيات لتأكيـد تلــك القـوة والــسيطرة
)Health Organization, 2016  World.(   

ـــار ســــلبية ع�ــــ/ حيــــاة ال;ــــساء مــــن خــــالل مــــواقعpن *قتــــصادية  إن للعنــــف ضــــد املــــرأة آثـ
)Gupta, et al, 2017( ، ةA¡والـ)Beydoun, Williams, Beydoun, Eid, & Zonderman, 2017(  ،

رإن تــأثi' العنــف ع�ــ/ ¾ــAة املــرأة العقليــة وا½ــx ســواء ع�ــ/ الفــو أو ع�ــ/ املــدى الطو`ــل فقــد كمــا 
يجعل ال;ساء عرضة �~موعة من *ضطرابات النفـسية مثـل اضـطرابات *كتئـاب، واضـطراب مـا 

ـــــطرابات الÀÁـــــــصية، �عــــــد الـــــــصدمة،  ات، واضــ ــــاطي ا�Àـــــــد ــــطرابات �nـــــــل، واضـــــــطرابات vعـــ ـ رواضــ
  ).Salom, Williams, Najman & Alati 2015( واضطرابات القلق 

 ع�ـــ/ مـــن عواقـــب ســـلبية باإلضـــافة إ0ـــ/ ذلـــك، قـــد vعـــا%ي ال;ـــساء اللـــواvي vعرضـــن للعنـــف
نــة النفــسية لــدFÈن، ساء بالــشفاء مــن الــصدمة، £ــQ الNــ� vــسمح لل;ــنة ورخلیة للمدالودة الج فــاواملر

نة  ة املرأة املعنفة ع�/ العودة إ0ـ/ أسـلوب النفسية ووتتج�/ أ7مية املر ح وقد رمن خالل صالبة الر و
ة ع�ـ/ التكيــف والتغلــب ع�ــ/ ا�Aــن ). Wagnild, 2009(حياFÌـا  ا القــد نـة النفــسية بأ�Fــ روvعــرف املر و

 (و`ؤكد nـا%غ وكـيم  ).17p:2020, Saracino( والصدمات واملآ��Î والFGديدات والضغوطات الكبi'ة 
2011, Kim& Kang  ( ،طـرÀBنة النفسية للناجيات من العنـف ال تقلـل فقـط مـن عوامـل ا وإن املر

نــة وناAÒــة مــن  ــد مــن عوامــل اABمايــة ا�Aيطــة FÓــؤالء ال;ــسوة، ممــا يــؤدي إ0ــ/ عالقــات متوا زبــل ت̀ز
يؤثر إيجابا ع�/ جودة حياFÌنخالل التفاعل بiن ال;ساء املعنفات والب�ئة ا�Aيطة، مما 

ً
.  

وvعــد جــودة اABيــاة بــiن ال;ــساء اللــواvي vعرضــن للعنــف قــضية مpمــة ألن Õثــار الــسلبية 
نة النفـسية لـدFÈن، فجـودة اABيـاة  وللعنف يمكن أن تضعف �عض مجاالت حياFÌن وتؤثر ع�/ املر

 World( عيــة والبي�يــة £ــQ مفpــوم يتعلــق برفا7يــة املــرأة مــن الناحيــة اB~ــسدية والنفــسية و*جتما
Health Organization, 2019  .( ة الوظيفيـــة رفـــالعنف ضـــد ال;ـــساء يمكـــن أن يـــؤثر ع�ـــ/ القـــد

والنفسية والـ¡Aية ونوعيـة حيـاFÌن، فقـد أفـادت معظـم ال;ـساء اللـواvي vعرضـن للعنـف عـن سـوء 
نـة النفـسية لـدFÈن، كمـا vعــد جـودة اABيـاة مpمـة للغايـة لل;ـساء  اللـواvي vعرضــن وجـودة اABيـاة واملر

ة العنــف والــذي يــؤثر ع�ــ/ جــودة اABيــاة،  ة ال;ــساء املعنفــات ع�ـ/ إدا رللعنـف nو�Fــا ســتؤثر ع�ــ/ قــد ر
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ـــQ مواجpــــة Õثــــار الــــسلبية  `ة للمــــشاركة Rـ ـــواvي vعرضــــن للعنــــف ضــــر ة الذاتيــــة لل;ــــساء اللـ رفــــاإلدا ور
  ).Costa et al, 2014(للعنف 

ـر  ,Alsaker, Moen, Kristoffersen(الـصقر ومـو`ن وكرÙـستوفرسن وسوشـال ومـايو  ى̀و
Social & May, 2015 ( مpا النفسية، �مر الذي قد ¥سFGن وأن العنف ضد املرأة يؤثر سلبا ع�/ مر

ً

ر الوقـت، فقـد تتـد7و اABالـة النفـسية للمـرأة مـن خـالل  ربھ ع�ـ/ نطـاق أوسـع RـQ جـودة حياFÌـا بمـر و
ر، و7ـذا التـد7و لـھ تـأثi' مـدمر ع�ـ/ إحـساسpا وصفpا بأ�Fا ال قيمة لpا أو غi' كفؤة n QRـل مـا تفعلـھ

  . بتد%ي قيمة الذات، �مر الذي ينعكس ع�/ تد%ي إحساسpا بجودة اABياة

اسة    :رمش/لة الد

حظيــت قـــضية العنـــف ضـــد املــرأة بـــاع)'اف عـــال�Ü كقـــضية اجتماعيــة خطiـــ'ة، كمـــا vعـــد 
`ادة قمشXلة ¾Aية عامة كبi'ة، فضال عن انFGاك أساAB ��Îقو �%سان للمر زأة، وع�/ الرغم من 
وغالبـا مـا يـصاحب ذلـك الوQÝ وتنفيذ برامج الوقاية من العنف ضد املرأة، ال يزال العنف يحدث، 

ً

نة النفسية لـدFÈنعواقب سلبية وتـد%ي RـQ �حـساس ) Konstantinos & Joanna, 2018 (و ع�/ املر
  ).2019 ،املقبل(بجودة اABياة  

ل عملpما QR اB~معيات ال�N تنا7ض العنف ضد املرأة، و7ذا ما الحظھ الباحثان من خال
ك وأثر 7ذا و مالحظاFÌما امليدانية بأن 7ناك مجموعة من ال;ساء قد vعرضن للعنف من قبل الش̀ر

ـــائج  ـــھ نتــ ـــذا مــــا أكدتـ دن ع�ــــ/ نفــــسيFGن، و7ــ � QـــــR ة ـــxÞ الــــسXان والـــــ¡Aة �ســـ̀ـر  2017-2018)(رمـ
كيـــة للتنميـــة وا ، )اليو%ـــسيف( لدوليـــة، ومنظمـــة �مـــم املتحـــدة للطفولـــة نبالتعـــاو مـــع الوnالـــة �م̀ر

مــن ال;ـساء vعرضــن للعنـف، وأن أكáــ' أشـXال العنــف ) %26(أن قوصـندو �مـم املتحــدة للـسXان، 
 ���;~Bـسدي، ثم العنف ا~Bد%ي 7و العنف النف���، يليھ العنـف ا دائرة (رضد املرأة  QR ا�~تمع �

ــة حمايــة �ســرة بــأن عــدد بالغــات حــاالت العنـــف كمــا كــشف).  2018 ،�حــصاءات العامــة ت مدي̀ر
اد ب;سبة 2020ضد املرأة  QR عام  ونا %) 35(ز قد  رعن العام املا��ã، و7ذا ¥عود إ0/ تأثi' جائحة nو

اســـة RـــQ )2020¾ـــAيفة الـــرأي، (ع�ـــ/ �ســـرة  تزايـــد كبiـــ' RـــQ أعـــداد أن 7نـــاك ر، وتتمثـــل مـــشXلة الد
د%ي، حيث اصبحت ظا7رة مقلقة B~ميع الفئات، و7ذا ما وحاالت العنف ضد املرأة QR ا�~ت رمع �

اســــة ردفـــع الباحثــــان ا0ـــ/ الــــشعو بأ7ميـــة اجــــراء 7ـــذه الد اســــة تتحـــدد RــــQ . ر روعليـــھ فــــإن مـــشXلة الد
نــة النفــسية وعالقFGــا بجــودة اABيــاة لــدى عينــة مــن ال;ــساء املعنفــات RــQ الكــشف عــن  ومــستو املر ى

قاء من خالل �   :جابة عن �سئلة Õتيةرمحافظ�N عمان والز

نـــة النفــسية وجــودة اABيــاة لـــدى ال;ــساء املعنفــات  .1 ومــا مــستو nــل مــن املر RــQ محـــافظ�N ى
قاء   ؟رعمان والز

نـة النفـسية وجـودة اABيـاة لـدى ال;ـساء املعنفـات  .2 RـQ محـافظ�N و7ل 7ناك عالقة بiن املر
قاء  ؟رعمان والز

اسة   :رأ�داف الد

Qاسة إ0/ ما ي�   :ر7دفت الد

نـــة النفـــسية، وجـــودة اABيــاة لـــدى ال;ـــساء املعنفـــات التعــرف إ0ـــ -1 و/ مـــستو nـــل مــن املر RـــQ ى
قاء  .رمحافظ�N عمان والز
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نة النفسية، وجودة اABياة لدى ال;ساء املعنفات  -2 تباطية بiن املر والتعرف إ0/ العالقة * ر
قاء  .رQR محافظ�N عمان والز

اسة   :رأ�مية الد

اسة نوعـ:=�مية النظر�ة ً تضيف 7ذه الد ُ
ر ِ

ُ
اسـات املتعلقـة بتحديـد ب;يـة العالقـة  ُا جديـدا مـن الد ِ ِ ر ً

�طـت بـiن  اسـات الفرديـة الNـ�  اسـة مـن الد نة النفسية حيث vعـد 7ـذه الد ربiن جودة اABياة واملر ر ِر ِ
ُ ُ

و
اســة مـن  د%ــي، كمـا ت;بــع أ7ميـة 7ـذه الد ر7ـذه املتغiـ'ات RــQ ب�ئـة الـتعلم � ِر

ّ
ِ ِ رأ7ميـة الــدو الـذي تلعبــھ ِ

دنيـة  د%ـي، والNـ� vعـد مـن الرnـائز املpمـة RـQ بنـاء �سـرة، و£ـQ قيمـة كبiــ'ة راملـرأة � رRـQ بنـاء ا�~تمـع �
7ا س أدوا عايFGا واعطيت اABق QR أن vع�ش حرة لتما رإذا أحسن  ر ر

ُ
.  

ـــــة ـــــ� ترÝــــــ/ ال;ــــــساء  امXانيــــــة :=�ميــــــة التطبيقيـ ـــة واB~معيــــــات الNـ اســــــتفادة املؤســــــسات *جتماعيـــ
Bوضـــع ا QـــR ـــاpمـــة املعنفـــات مـــن نتائج ضـــع ال-ـــ'امج ال)'بو`ـــة و*جتماعيـــة الال زÀطـــط والـــسياسات و و

 .لرعاية ال;ساء املعنفات

  :التعر�فات املفا�يمية وBجرائية

نة النفسية ن وتحقيق : Psychological Resilience واملر  عملية تXو`ن عالقات واسعة مع Õخ̀ر
ة ع�ـ/ : ً اجرائيـا بأ�Fـاوvعـرف).  148p: 2011, Kim& Kang( رتـصو عـن الـذات كفـرد مـستقل  رالقـد

، اABفــاظ ع�ـــ/ مــستو`ات ¾ـــAية مــستقرة مـــن �داء النفــ��� لـــدى ال;ــساء اللـــواvي vعرضــن للعنـــف
 �Nجة ال نة النفسية املطو روÙستدل علFëا بالد رحصلت علFëا املرأة املعنفة ع�/ فقرات مقياس املر و

اسة  .رألغراض 7ذه الد

شi' إ0ــ/ اB~وانــب النفــسية و*جتماعيــة، بمــا RــQ ذلــك مفpــوم ¥ــ : Quality of lifeجــودة اK8يــاة 
رأ%شطة اABياة اليومية، و�%ـشطة املفيـدة، والرفا7يـة النفـسية، و�داء *جتمـاQÝ، وتـصو اABالـة 

 وvعـــرف ). 48p:2016, Muliyala& Chaturvedi(الـــ¡Aية، و�لـــم، والرضـــا العـــام عـــن اABيـــاة 
الرفا7ية ال�N ت;بع من الرضا أو عدم الرضا عن مجاالت اABياة ًاجرائيا بأ�Fا إحساس املرأة املعنفة ب

جـــة الNـــ� الNـــ� FÌمpـــا،   حـــصلت علFëـــا املـــرأة املعنفـــة ع�ـــ/ فقـــرات مقيـــاس جـــودة روÙـــستدل علFëـــا بالد
اسة راABياة املطو ألغراض 7ذه الد  .ر

ة مـــن �ســـاءة :Battered Women الSــساء املعنفـــات  س ضــد7ن دو ر ال;ـــساء اللــواvي يمـــا ر
~Bشمل اv �Nالسلوكيات ال QR سية أو *قتصادية من خالل التحكم;~Bسدية أو النفسية أو ا

ج   & Warshaw, Sullivan(والعزلة *جتماعية أو التخو`ف أو *عتداء اB~;��� يقوم FÓا الـز
Rivera 2013:p2.( 

اسة   :رحدود الد

ـــتجابة أفــــراد العينــــة ع�ــــ/ فقــــرا: اK8ــــدود املوضــــوعية - اســــة باسـ ت مقياÎــــ�� رتحــــددت الد
اسة  .رالد

اسـة اABاليـة ع�ـ/ عينـة مـن ال;ـساء املعنفـات املــÞ~الت  اقتـصرت :اK8ـدود الVـشر�ة - رالد
 QـR الت~Þمحافظـة عمـان، وال;ـساء املعنفـات املـ QـR دنيـة أثـر ( جمعيـة رRـQ اتحـاد املـرأة �

قاء) للتنمية الشبابية    .رQR الرصيفة بمحافظة الز
اســـة ب: اK8ـــدود امل/انيـــة - دنيـــة  (محافظـــة العاصـــمة عمـــانرتحـــددت الد ، )راتحـــاد املـــرأة �

قاء   .) أثر للتنمية الشبابية جمعية(رومحافظة الز
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اÎـــ�� : اK8ـــدود الزمانيـــة - اســـة خـــالل الفـــصل �و مـــن العـــام الد رتـــم تطبيـــق الد / 2021لر
2022. 

اسات السابقة   :رالد

اسات الـسابقة ، فقـد أجـر ت�نـا ىQR 7ذا ا�~ال فقد أجر العديد من الد اسـة ) Tenna, 2017( رى رد
نــةإ0ــ/ 7ــدفت التعــرف  ج RــQ مدينــة  النفــسيةواملر و بــiن ال;ــساء اللــواvي vعرضــن للعنــف مــن قبــل الــز

اسـة مـن  Xا، وتXونـت عينـة الد 7ن ) 109(رنيومكسيXو QR ام̀ر ًعامـا أو أك-ـ'، ) 65(ر%ـساء بلغـت أعمـا

نــة اســة اسـتخدمت مقيـاس املر وولتحقيـق ا7ـداف الد . Aالــة الـ¡Aة الذاتيــة، ومقيـاس اB النفـسيةر
ج لــــدFÈن  RــــQ الــــسن اللــــواvي vعرضــــن لعنــــف الــــز اســــة أن ال;ــــساء الكبiــــ'ات  ووقــــد أظpــــرت نتــــائج الد ر

نـــة جــات املر ود ج النفـــسيةر RـــQ حـــiن . و نفــسpا مثـــل ال;ـــساء املـــسنات اللــواvي لـــم يتعرضـــن لعنــف الـــز
اسة �ا�عھ ر7دفت د اQÝ واسـ)'اتيجيات ل جـودة اABيـاة بـالقبو *جتمـإ0ـ/ البحـث RـQ عالقـة) 2017(ر 

اســة مــن املواجpـة لــدى �نــاث املعنفــات، �ــد)107(ر وتXونـت عينــة الد ، ر امـرأة معنفــة RــQ محافظــة إ
اســـــة مقيـــــاس جـــــودة اABيـــــاة  اســـــ)'اتيجيات مقيـــــاس لالقبـــــو *جتمـــــاQÝ ومقيـــــاس وراســـــتخدمت الد

اســـــة أن مـــــستو جـــــودة اABيـــــاة.  املواجpـــــة ـــائج الد ىأظpـــــرت نتــ جـــــة  جـــــاء لـــــدى �نـــــاث املعنفـــــاتر ر بد
) Jewkes& Christofides , Machisa ,2018(ىوأجـر ماvـش�iا وكرÙـستوفيد¥س وجيـوكس . ضـعيفة

اسة 7دفت التعرف  نة النفسية بiن ال;ساء الناجيات إ0/ رد وعوامل الدعم *جتماQÝ املرتبطة باملر
اســــة املــــنUV الوصــــفي،  قيــــا ، واســــتخدمت الد ك اABمــــيم RــــQ غوتنــــغ ، جنــــوب أف̀ر رمــــن عنــــف الــــش̀ر

اســـة مـــن  اســـة اســـتخدمت مقيــــاس امـــرأة معنفـــة، ) 189(روتXونـــت عينـــة الد رولتحقيـــق ا7ـــداف الد
نــــة اســــة أن مؤشـــــرات الــــدعم *جتمـــــاQÝ . ، ومقيـــــاس العنــــف النفــــسيةواملر روقـــــد أظpــــرت نتـــــائج الد

نــة ــادة املر تبطــت ب̀ز وا وأن ال;ــساء اللــواvي أدركــن أن مجتمعــاFÌن nانــت داعمــة وأ�Fــن يجــدن املــال . ر
ة ع�ـــ/ الـــصمود�ـــسpولة Rـــ رQ حـــاالت الطـــوار كـــن أكáـــ' قـــد اســـة nو%ستا%ـــشيوس وجوانـــا  وقـــام. ئ رد

)Konstantinos & Joanna, 2018 (اســة ب نــةرد  RــQ ال;ــساء  النفــسيةو7ــدفت إ0ــ/ التعــرف إ0ــ/ املر
اسة من  امـرأة معنفـة، اسـتخدمت ) 52(راللواvي جر�ن العنف املQR Q0�ó اليونان،  وتXونت عينة الد

اسة مقياس نةرالد نة النفسة لدى ال;ساء .  ال;ÀÞة البولندية النفسيةو املر وأظpرت النتائج أن املر
Q0ــ�óي لــم يتعرضــن للعنــف املvنــة ال;ــساء اللــوا و7ــدفت . واللــواvي vعرضــن للعنــف امل0�óــQ أقــل مــن مر

كن و�اسـت  اسـة الـصقر ومـو`ن ومـو رد إ0ـ/ فحـص ) Alsaker, Moen, Morken & Baste, 2018(ر
Bتبــاط جــودة ا ج بــiن ال;ــساء الالõــي vعرضــن را وAيــاة بتجر�ــة العنــف النفــ��� واB~ــسدي، عنــف الــز

ج اسة من ، ولإليذاء واللواvي يطل-ن املساعدة �عد إساءة معاملة الز . امرأة) 596(روتXونت عينة الد
ــــاة اســـــــة مقيــــــاس جـــــــودة اABيــ ـــرتبط . رواســــــتخدمت الد ج يــــ ــــز ــــة أن عنــــــف الـــ اســـ ــــرت نتــــــائج الد وأظpـــ ر

اســة 7ــدفت ) (Jaradat, 2018كمــا قــام جــرادات. بانخفــاض جــودة اABيــاة جــودة إ0ــ/ البحــث RــQ ربد
اســـة مــــن حيـــاة املـــرأة �عـــد تركpـــا عالقــــة مـــس�ئة، و كنــــدا،  امـــرأة معنفـــة RـــQ )250(رتXونـــت عينـــة الد

اســة مقيـــاس جــودة اABيــاة  ، أظpـــرت الـــدعم *جتمــاQÝمقيــاس �تقــان ومقيـــاس ورواســتخدمت الد
اسة أن شدة العنف ضد ا �شXل مباشـر وغiـ' جودة حياة املرأة ل;ساء املستمر يؤثر ع�/ رنتائج الد

QÝاســة ) 2019املقبــل، (أجــرت كمــا . مباشــر مــن خــالل �تقــان والــدعم *جتمــا 7ــدفت إ0ــ/ بحــث رد
العالقـــة بــــiن جـــودة اABيــــاة وأعـــراض اضــــطراب ضـــغوط مــــا �عـــد الــــصدمة لـــدى ال;ــــساء املعنفــــات، 

اســــة مــــن  ة مــــن اللــــواvي قــــد تلقــــiن خــــدمات الــــدعم النفــــ��� امــــرأة معنفــــ) 279(روتXونــــت عينــــة الد
اســـة مقيـــاس جـــودة  دن، اســـتخدمت الد � QـــR ـــ' الرســـميةiاملؤســـسات الرســـمية وغ QـــR QÝرو*جتمـــا ر
اسـة أن مـستو اعـراض اضـطراب  ىاABياة، ومقيـاس اضـطراب مـا �عـد الـصدمة، أظpـرت نتـائج الد ر
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جـة متوسـطة  ,Meza Sucñoى مiـ�ا سـوكنووأجـر .رضـغوط مـا �عـد الـصدمة وجـودة اABيـاة جـاء بد
اســـة 7ــدفت التعــرف )  (2019 نــة لـــدى ال;ــساء املعنفــات اللـــواvي حــضر إ0ـــ/ إ0ـــ/ رد نمــستو`ات املر و

اســة  رمراكـز الطـوار ال;ــسائية RـQ مقــاطع�N 7وانXـايو وسـات�بو RــQ منطقـة جــونiن، واسـتخدمت الد ئ
اسة من  اسة استخدم ولتحقيق اامرأة معنفة، ) 90(راملنUV الوصفي، وتXونت عينة الد ر7داف الد

نــــة نــــة لــــدى ال;ــــساء الالõــــي .  النفــــسيةومقيــــاس املر اســــة أن مــــستو`ات املر ـــد أظpــــرت نتــــائج الد ووقـ ر
ئحضر QR مراكز الطوار ال;سائية جاءت  جة ن   .متوسطةربد

اســـات والبحـــوث RـــQ مجـــال  نـــة النفـــسية وجـــودة اABيـــاة لـــدى ال;ـــساء رإن املتأمـــل للد واملر
اســات  يجـد7ا قــد ركـزت ع�ــ/املعنفـات ، فمـن خــالل اسـتعراض الد ر جوانـب أكáــ' مـن جوانـب أخــر ى

اســـــة لالــــسابقة الحـــــظ الباحـــــث أن م�Fـــــا تنــــاو متغiـــــ'  نـــــة النفـــــسية لــــدى ال;ـــــساء املعنفـــــات كد راملر و
)Konstantinos & Joanna, 2018( اســة حيــث أظpــرت النتــائج أن 7نــاك ؛ )Tenna, 2017(ر؛ ود

نــة والعنــف، واســـتخدمت  اســات املـــنUV الوصــفي، إضــافة إ0ـــ/ أن وعالقــة عكــسية بـــiن املر ر7ــذه الد
لكمـــا يالحـــظ أن �عـــضpا Õخـــر قـــد تنـــاو متغiـــ' جـــودة اABيـــاة لـــدى . عيناFÌـــا nانـــت ال;ـــساء املعنفـــات

اسة  اسـة )2019 ،املقبل(رال;ساء املعنفات كد  )  Alsaker, Moen, Morken & Baste, 2018(ر؛ ود
اسـة  اسـة )2017 ،ر�ا�عـھ(رود ج يــرتبط حيـث أظpـرت النتـائج ) (Jaradat, 2018 ر، ود وأن عنـف الـز

اسات املنUV الوصفي، كمـا أن عيناFÌـا nانـت ال;ـساء بانخفاض جودة اABياة، ر واستخدمت 7ذه الد
اســة و�دوات الNــ� تــم . املعنفــات اســات RــQ صــياغة أســئلة الد روقــد اســتفاد الباحثــان مــن 7ــذه الد ر

اســات، و�ســاليب �حـــصائ اســـة راســتخدامpا RــQ 7ــذه الد رية وعــرض ومناقــشة النتــائج، وتتمiــ� الد
نــة النفــسية وجــودة اABيــاة  اســات الــسابقة RــQ أ�Fــا جمعــت بــiن متغiــ'ين و7مــا املر واABاليــة عــن الد ر

 .لدى ال;ساء املعنفات

اسة   :رإجراءات الد

اسة تباطيتم استخدام املنUV الوصفي :رمنXY الد اسةر *    .ر ، ملالءمتھ لطبيعة الد

اس رأفراد الد ِ
جات  :ةّ اسة من الز وتXو أفراد الد ر دنية QR املعنفات ن راملÞ~الت QR اتحاد املرأة �

 QــــR الت~Þـــات املــــ RــــQ الرصــــيفة ) أثــــر للتنميــــة الــــشبابية ( جمعيــــة محافظــــة عمــــان، وال;ــــساء املعنفـ
قــاء دنيــة ســيدة، وفــق �حــصاءات الرســمية ) 350(والبــالغ عــدد7ن  ربمحافظــة الز رالتحــاد املــرأة �

  .2021/2022للعام 

اسة  قة العشوائية الdسيطة، و :رعينة الد اسة بالط̀ر تمثلت العينة رتم اختيار عينة الد
جـــات مـــن  دنيـــة RـــQ محافظـــة عمـــان، وال;ـــساء املعنفـــات املعنفـــات والز راملـــÞ~الت RـــQ اتحـــاد املـــرأة �

 QR الت~Þقاء) أثر للتنمية الشبابية ( جمعية امل ) 187(عدد7ن والبالغ  رQR الرصيفة بمحافظة الز
اسـة ) 53.4%(و7ذا يمثـل سيدة،     .�ص�Qرمـن مجتمـع الد

اسة   :رأدوات الد

أوال
ً

نة النفسية:    ومقياس املر

اســات الــسابقة ذات الــصلة  نــة النفــسيةرRــQ ضــوء *طــالع ع�ــ/ �دبيــات والد تبûــú الباحثــان  ،وباملر
نــة النفــسية  رالــذي وضــعھ nونــو  ) ) ner Scale Resilience Davidson and Con(ومقيـاس املر

نوتXــو املقيــاس . )RISD-CD  (والـذي يرمــز لــھ )  Davidson&,  Conner ,2003 (نودافيدسـو 
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تھ �وليــة مــن  þعــة أ�عــاد و£ــQ) 21(ربــصو عــة ع�ــ/ أ رفقــرة مو فقــرة، ) 7(لفقــرة، التفــاؤ ) 6(اB~ــرأة : ز
  .فقرة) 4(فقرة ، التحكم) 4(اABيلة أو الد7اء

 صدق املقياس 

تھ �وليـة ع�ــ/ عــدد مـن املتخصــصiن RــQ مجــال تـم عــرض  نـة النفــسية بــصو رمقيــاس املر و
شاد النف��� وال)'بو ي� دنيـة بلـغ عـدد7م ر وتـم محكمـiن، ) 10(ر والقيـاس والتقـو`م RـQ اB~امعـات �

محكمــiن فـأكá' مؤشــرا ع�ـ/ إبقــاء الفقـرة، ) 8(اعتمـاد موافقـة 
ً

اء الــسادة ا�Aكمـiن تــم  رو�نــاءا ع�ـ/ آ
ً

، وvعد الفقرات التالية ذات اتجاه عك��� مع اتجاه املقياس املقياساغة �عض فقرات vعديل وصي
Qقــم : و£ـ قـم ) 5(رالفقـرة  ، ب�نمـا بــا�Q الفقـرات vعــد ) 10(رمـن �عــد اB~ـرأة، والفقــرة  لمــن �عـد التفــاؤ

واعت-ــ'ت 7ـذه �جــراءات داللــة صــدق بـنفس اتجــاه املقيــاس، كمـا تــم *بقــاء ع�ــ/ جميـع الفقــرات،  
نة النفسية كما تم التأكد من صدق البناء ملقياس .ير لألداةظا7 ع�/ عينة  من خالل تطبيقھ واملر

جــات ســيدة مـن ) 30(بلغــت  اسـتطالعية اســةاملعنفـات والز  عينFGــا، وتـم وخــارج رمــن مجتمـع الد
تبـاط معامـل حـساب جـات بـiن نبi'سـو را  املقيـاس والبعـد الـذي ت;تÜـ� إليـھ فقـرات فقـرة مـن nـل رد

جة تبـاط فقـرات �عـد الXلية للمقياس، روالد قـد تراوحـت بـiن اB~ـرأة ر حيث تبـiن أن قـيم معـامالت ا
تباط فقـرات ) .740 -0.51(مع �عد7ا، و�iن )  .830 - 0.65( رمع املقياس الك�Q، وأن قيم معامالت ا

ن مـع املقيـاس الك�ـQ، وأ) 0.69-0.54(مـع �عـد7ا، و�ـiن )  0.77- 0.64( قـد تراوحـت بـiن لالتفاؤ�عد 
تباط فقرات �عد  مـع �عـد7ا، و�ـiن )  0.85 -.640( قد تراوحت بiن اABيلة أو الد7اءرقيم معامالت ا

)0.40- 0.72 (Qتبـــاط فقــرات �عــد. مــع املقيــاس الك�ـــ قــد تراوحــت بـــiن  الـــتحكم روأن قــيم معــامالت ا
الحـظ مـن القـيم اÀBاصـة. مع املقياس الك�ـQ) 72.0-520.(مع �عد7ا، و�iن )  0.71-0.79(  بـصدق ̀و

تباط nل فقرة من فقرات مقياس نة النفسيةرالبناء، أن معامل ا  مع املقياس الك�Q وأ�عاده لم و املر
اسة،)(Hattie, 1985) 0,30(يقل عن معيار    .ر مما ¥شi' إ0/ جودة بناء فقرات أداة الد

  ثبات املقياس 

قـةاسـتخدمت للتأكـد مـن ثبـات املقيـاس   Test – Retest ( الثبـات بإعـادة *ختبـار  ط̀ر
Reliability( ، بلغـت  اســتطالعيةمـن خــالل تطبيقــھ ع�ــ/ عينـة)جــات ســيدة مــن ) 30 املعنفــات والز

اســـة تبـــاط بi'ســـوحيـــث بلغـــت قـــيم عينFGـــا،  وخـــارج رمـــن مجتمـــع الد نمعامـــل ا  أل�عـــاد املقيـــاس ر
ب�بـات قياس امل، مما يدل ع�/ تمتع )88,.،81,.،82,.،79,.،86,.: (ع�/ ال)'ت�ب التاQ0) كXل(املقياس و

اسةٍعال ومالئم ألغراض  تھ ال�Fائيـة مـن .رالد ر وFÓذا تXـو املقيـاس RـQ صـو ول�Aكـم ع�ـ/ . فقـرة) 21(ن
نة النفسية  جات vستجيب ومستو`ات املر  عن nل فقـرة مـن فقـرات املقيـاس بخمـسة املعنفاتوالز

جة  ات تبدأ من د رخيا جة ) 5(ر ردائما ، ود
ً

جـة ) 4( رعادة ، ود
ً

رغالبـا ، ود) 3(
ً

جـة ) 2(جـة  رأحيانـا ، ود
ً

ا) 1( ناد
ً
اسة، واعتمد ع�/ معيار مقسم إ0/ . ر ركما تم �خذ باالعتبار تدرج املقياس املستخدم QR الد

ة،  نـــة نفـــسية مـــنخفض ، مـــن ) 2.33 -1(ثـــالث فئـــات م�ـــسا̀و ومـــستو مر ىمـــستو  ) 3.67 -  2.34( ى
نة نفسية متوسط، من  نة نفسية مرتفع ) 5 - 3.68(ومر ومستو مر   .ى

  مقياس جودة اK8ياة

جــــات جـــــودة اABيـــــاة لـــــدى قــــام الباحثـــــان بتطـــــو`ر مقيــــاس     �عـــــد مراجعـــــة املعنفـــــاتوالز
اسـات الـسابقة التاليـة Graudner , Torres, Serrano, Serrano &(: راملـصادر الNـ� تـوفرت مـن الد

2020 , Caumo ،ا�عـھ، 2019؛ املقبـل� Valiente& Bueno , Pousada,  Boixadós,  ؛2017ر؛ 
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تھ �ولية من ، )Whoqol Group ,1998؛ 2009 روتXو املقياس بصو þعة ) 48(ن عة ع�/ أ رفقرة مو ز
Q£سدي : أ�عاد و~B10 (النف���فقرة، و) 14(ا ( QRفقرة، واملعر)12 (فقرة، وQÝجتما* )فقرة) 12 . 

 صدق املقياس 

تھ �وليـــة ع�ـــ/ عــــدد مـــن املتخصـــصiن RـــQ مجــــ ال رتـــم عـــرض مقيـــاس جـــودة اABيــــاة بـــصو
شاد النف��� وال)'بو ي� دنيـة بلـغ عـدد7م ر وتـم محكمـiن، ) 10(ر والقيـاس والتقـو`م RـQ اB~امعـات �

محكمــiن فـأكá' مؤشــرا ع�ـ/ إبقــاء الفقـرة، ) 8(اعتمـاد موافقـة 
ً

اء الــسادة ا�Aكمـiن تــم  رو�نــاءا ع�ـ/ آ
ً

تجاه املقياس ، وvعد الفقرات التالية ذات اتجاه عك��� مع ااملقياسvعديل وصياغة �عض فقرات 
قــــــم  ــــرات  ـــQ الفقــ ـــرات ) 13، 10، 6(رو£ــ ــــسدي، والفقــ ــــن البعــــــد اB~ــ مــــــن البعــــــد ) 24، 19، 17، 16(مـ

قم  ب�نما با�Q الفقرات vعد بنفس اتجاه املقياس، كما . من البعد *جتماQÝ) 41(رالنف���، والفقرة 
بلغــت  العيةاسـتطع�ــ/ عينــة  مــن خــالل تطبيقــھ جــودة اABيــاةتـم التأكــد مــن صــدق البنــاء ملقيــاس 

جات سيدة من ) 30( اسةاملعنفات والز تبـاط معامـل حـساب عينFGـا، وتـم وخـارج رمن مجتمع الد  را
جــات بــiن نبi'سـو جــة املقيــاس والبعــد الـذي ت;تÜــ� إليــھ فقــرات فقـرة مــن nــل رد الXليــة  روالد

تبـاط فقـرات البعـد للمقياس،  0 - 44 .0( قـد تراوحـت بـiن اB~ـسدير حيث تبiن أن قيم معـامالت ا
تبـاط فقـرات البعـد ) 76. 0 -44 .0(مـع �عـد7ا، و�ـiن )  82. رمـع املقيـاس الك�ـQ، وأن قـيم معـامالت ا

وأن قيم . مع املقياس الك�Q) 0.70 -0.50(مع �عد7ا، و�iن )  85. 0 - 42 .0( قد تراوحت بiن النف���
تباط فقرات البعد   .0 -49 .0( و�ـiن مـع �عـد7ا،)  78 .0 -.510( قـد تراوحـت بـiن املعرRـQرمعامالت ا

74 (Qتبـاط فقـرات البعـد . مع املقياس الك�  -41 .0(قـد تراوحـت بـiن *جتمـاQÝ روأن قيم معـامالت ا
تبـاط . مـع املقيـاس الك�ـQ) 0.63-450.(مع �عد7ا، و�iن )  0.74 الحـظ مـن 7ـذه القـيم أن معامـل ا ر̀و

) 0,30( يقـــل عـــن معيـــار  مــع املقيـــاس الك�ـــQ وأ�عـــاده لــم جـــودة اABيـــاةnــل فقـــرة مـــن فقــرات مقيـــاس
Hattie, 1985)(،اسة   .ر مما ¥شi' إ0/ جودة بناء فقرات أداة الد

  ثبات املقياس 

 Test – Retest ( اســـتخدمت الثبـــات بإعـــادة *ختبـــارللتأكـــد مـــن ثبـــات املقيـــاس   
Reliability( ، بلغـت  اســتطالعيةمـن خــالل تطبيقــھ ع�ــ/ عينـة)جــات ســيدة مــن ) 30 املعنفــات والز
اســـةمـــن مجتمـــع تبـــاط بi'ســـوحيـــث بلغـــت قـــيم  عينFGـــا،  وخـــارج ر الد نمعامـــل ا  أل�عـــاد املقيـــاس ر

ب�بـات املقياس ، مما يدل ع�/ تمتع )90,.،75,.،82,.،81,.،76,.: (ع�/ ال)'ت�ب التاQ0) كXل(املقياس و
اسةٍعال ومالئم ألغراض  تھ ال�Fائيـة مـن .رالد ر وFÓذا تXـو املقيـاس RـQ صـو ول�Aكـم ع�ـ/ . فقـرة) 48(ن

جـــات vــستجيب مــستو`ات جــودة اABيـــاة   عـــن nــل فقـــرة مــن فقـــرات املقيــاس بخمـــسة املعنفــاتوالز
جة  ات تبدأ من د رخيا جة ) 5(ر ردائما ، ود

ً
جـة ) 4( رعادة ، ود

ً
جـة ) 3( رغالبـا ، ود

ً
جـة ) 2( رأحيانـا ، ود

ً

ا) 1( ناد
ً
راسة، واعتمد ع�/ معيار مقسم إ0/ كما تم �خذ باالعتبار تدرج املقياس املستخدم QR الد. ر

ة،  ىمستو جودة  ) 3.67 -  2.34( ىمستو جودة حياة منخفض ، من ) 2.33 -1(ثالث فئات م�سا̀و
  .ىمستو جودة حياة مرتفع ) 5 - 3.68(حياة متوسط، من 
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اسة ومناقشcdا   :رنتائج الد

نــة النفــسية وجــودة اABيــ: لنتــائج الــسؤال =و ومــا مــستو nــل مــن املر RــQ اة لــدى ال;ــساء املعنفــات ى
قاء   ؟رمحافظ�N عمان والز

̀ــــــة  ـــطات اABــــــسابية و*نحرافــــــات املعيا ـــم حــــــساب املتوســـ ـــذا الــــــسؤال تـــ رلإلجابــــــة عــــــن 7ـــ
ـــتجابات  ــــات الســ جـ ـــاتوالز ـــاء أل�عـــــاد مـــــستو  املعنفــ قــ ـــان والز ىRـــــQ محـــــافظ�N عمــ نـــــة النفـــــسية ر واملر

ليا واملقياس كXل مرتبة تنا
ً

  .يو½x ذلك) 1(لواB~دو . ز

قم اh8د رو    )1(ل

اسـة عqـo pـل mعـد مـن  �ـة السـتجابات أفـراد عينـة الد راملتوسطات اK8ـسابية وBنحرافـات املعيا ر
نة النفسية أmعاد مقياس   .وعpq املقياس ك/لو املر

  البعد
املتوسط 
  اABساþي

*نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

  مرتفع 1 0.96 3.71  التحكم

 طمتوس 2 0.91 3.67  اABيلة أو الد7اء

 متوسط 3 0.71 3.61 اB~رأة

  متوسط 4 0.75 3.45 لالتفاؤ

Qمتوسط  ---- 0.70 3.59  الك� 

نـــة النفـــسية مــن متوســـطًىأن أفـــراد العينــة امتلXـــوا مـــستو ) 1(ليبــiن اB~ـــدو  ؛ إذ بلـــغ واملر
: وجاء ترت�ب ��عاد nاآلvي). 0.70(يو�انحراف معيار بلغ ) 3.59(املتوسط اABساþي للمقياس كXل 

لالتفـاؤ واABيلـة أو الـد7اء RـQ املرتبـة الثانيـة، واB~ـرأة RـQ املرتبـة الثالثـة، ولتحكم QR املرتبة �و0/، ا(
) 3.45؛ 3.61؛ 3.67؛ 3.71(؛ إذ بلغ  املتوسط اABساþي لpذه ا�~االت ع�/ التواQ0 )QR املرتبة الرا�عة

  ).0.75؛ 0.71 ؛.0.91؛0.96(يبانحراف معيار 

قاء  ونة النفسية لدى ال;ساء املعنفاتاملرىمستو ىوقد ¥عز  الذي رQR محافظ�N عمان والز
جة متوسطة إ0/ القلق، واملعاناة، وال�~ز، واليأس   الذي vعا%ي منھ ال;ساء املعنفات،رجاء ضمن د

ىن�يجــة vعرضـــpن للعنـــف وإجpـــاد وFÌديـــد مـــدمر، كمـــا قــد ¥عـــز إ0ـــ/ vعـــرض ال;ـــساء املعنفـــات ÀBطـــر 
فـضال عـن املـشاnل   مـا �عـد الـصدمة النفـسية و*ضـطراب النفـ���، م)�ايد من *كتئـاب وضـغوط

ً

ل الذي ت)'كـھ ع�ـ/ مختلـف جوانـب . اB~سدية ىكما قد ¥عز ذلك إ0/ أن حادثة العنف و�ثر الط̀و
�ما قد أثر ع�/  نة النفسية لدFÈنىمستو رحياة ال;ساء املعنفات    .واملر

نة  وكما قد vعز 7ذه الن�يجة إ0/ أن انخفاض املر  ¥عـود  النفسية لدى ال;ساء املعنفاتى
نــة  `ــادة عوامــل اÀBطــر، وقلــة عوامــل اABمايــة ا�Aيطــة FÓــن، ممــا يــؤدي إ0ــ/ عالقــات غiــ' متوا زإ0ــ/  ز
وناAÒــة مــن خــالل التفاعــل بــiن ال;ــساء املعنفــات والب�ئــة ا�Aيطــة، كمــا قــد ¥عــود ذلــك إ0ــ/ ضــعف 

ة لدى ال;ساء املعنفات ع�/ اجتياز ا�Aن املؤملة ن رالقد 7ا، فال;ساء املعنفات اللواvي يصو ر وتجاو ز
ح الNـــ� ¥ـــسب�Fا الغـــضب  مـــة لFGدئـــة اB~ـــر وأنفـــسpن كـــAyايا ¥عيـــق ذلـــك عمليـــة النـــUy الـــذاvي الال ز

نة النفسية ال ¥عمل كعامل وقاõي لل;ـساء املعنفـات مـن ىمستو واللوم، و�التاQ0 فإن انخفاض  واملر



 
مستوى المرونة النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى عينة من النساء 

 .قاءالمعنفات في محافظتي عمان والزر
  بالل عبد هللا الدويري / أ
  السفاسفةدمحم إبراهيم /  د.أ  
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و7ــذا يتفــق مــع مــا أشــار إليــھ nــا%غ وكــيم . لFëــاخــالل معاB~ــة ا�Àــاطر أو نقــاط الــضعف والتغلــب ع
)2011, Kim& Kang  ( ،ماية ال ي;ت�� بامتالك الذات أو القوة الفردية، بدال من ذلكABأن عامل ا

ً

نـة، وتــصبح  ويـتم اسـتخدام قـوة املــرأة املعنفـة �ـشXل فعـال للتغلــب ع�ـ/ عامـل اÀBطـر مــن أجـل املر
نــة )Schumacher ,2017(أكــده شــوماخر و7ــذا مــا .  قوFÌــا عامــل اABمايــة اÀBــاص FÓــا و إ0ــ/ أن املر

النفسية vستخدم لوصف البقاء والتكيف QR مواجpة الشدائد وعامل وقاõي عند حدوث الشدائد
ُ

.  

لوقد ¥عز ن�يجة حصو �عد  جـة كبiـ'ة، إ0ـ/ مـا أسـpمت التحكمى ر QR املرتبة �و0/ ضمن د
 7ذه الظا7رة *جتماعيـة واÀBـدمات الNـ� قبھ مؤسسات حقو املرأة و�سرة v QRسليط الضوء ع�/

�ما �~ع ال;ساء املعنفات لالع)ـ'اف بوجـود 7ـذه املـشXلة وال  رتقدمpا لل;ساء املعنفات، �مر الذي 
كمـا قـد . لتحقيقpـا بجـد اABيـاة، والعمـل RـQ أ7ـدافpن تحديـدبـد مـن مواجFGpـا مـن خـالل سـعFëن إ0ـ/ 

شــادية رvعـز 7ــذه الن�يجــة إ0ــ/ أن ال-ـ'امج � ن املــرأة وتلقي�Fــا ى و الNــ� قــدمFGا املؤسـسات املعنيــة �ــشؤ
ال;ساء املعنفات قد غi'ت نظرFÌن ل�Aياة، وجعلpن يقبلن ع�/ اABياة بنظرة إيجابية، كما قد ¥عود 
 QـــR غبــة باالســـتمرار �مـــا جعلpــا أكáـــ'  رإ0ــ/ تفكiـــ' املــرأة املعنفـــة بمــن حولpـــا أكáــ' مـــن نفـــسpا، والــذي  ر

RــــQ اABيـــا Ùغiــــ� . ةالعطـــاء والرغبــــة  ود `ز وغــــوم�i و رو7ــــذا مــــا أكــــده الفـــا Gómez , Álvarez &رر
) 2022, Rodríguez(نــــة الـــــسياقية أن د املر ـــوا و مـ ـــرة وتـــــوفi'  ر رتتــــضمن الــــشعو باالنتمــــاء لألسـ

  .اÀBدمات

ج  قد ¥ستمر QR شXل لالتفاؤوQR املرتبة الرا�عة جاء �عد  و، وقد ¥عز ذلك إ0/ أن عنف الز ى
دة وFÌديـدات واعتـداء �مـا يـؤدي إ0ـ/ رمطـا  تبـدو عنـدما أس�ـسالمpن  �ـسpولةر جـسدي، �مـر الـذي 

س م�Fـا ر�مـو ى كمـا قـد ¥عـز ذلـك إ0ـ/ أن  العديـد مـن ال;ـساء تواجـھ إعاقـة RـQ جpـود7ن ل�Aـد .وميـؤ
ـر أنفـسpن  ات ع�ـ/ تح̀ر فـاp7ن اB~ـسدي والعـاطفي، و�التـاQ0  غiـ' قـاد ج واسـتعادة  رمن عنـف الـز ر و

ج ، عـــالوة ع�ـــ/ العنـــف اB~ـــسدي ، قـــد vـــستمر �ســـاءة  ذلـــك  حNـــú عنـــدما يـــنخفض ومـــن عنـــف الـــز
�مـــا vـــشXل 7ـــذه نظـــرة قاتمـــة لـــدى ال;ـــساء املعنفـــات حـــو التفـــاؤ RـــQ اABيـــاة، حيـــث  لالعاطفيـــة، و ل ر

ف اABيـاة  و¥عرف التفاؤ ع�/ أنـھ امليـل العـام ألخـذ نظـرة متفائلـة لظـر ل ّ ُ )Zoellner , Cascardi, Foa
2000, Feeny& .(  

اســـةنتــاوتتفــق  اســة مـــع نتــائج د رئج 7ـــذه الد الNـــ� أظpــرت نتائجpـــا أن ) Aimee ,2014(  ر
نـــة  جـــات متوســـطة ع�ـــ/ مقيـــاس املر وال;ــساء اللـــواvي vعرضـــن للعنـــف قـــد حققـــن د ب�نمـــا . النفـــسيةر

اســة اســة مــع نتــائج د راختلفــت نتــائج 7ــذه الد الNــ� أظpــرت ) Konstantinos & Joanna, 2018( ر
v يvا أن ال;ساء اللواpنـة نتائج جات متدنية ع�/ مقياس املر وعرضن للعنف قد حققن د ، النفـسيةر

نــة ال;ــساء اللــواvي لــم  نــة النفــسة لــدى ال;ــساء اللــواvي vعرضــن للعنــف امل0�óــQ أقــل مــن مر ووأن املر و
اسـة . يتعرضن للعنف الNـ� توصـلت إ0ـ/ أن )  Łuczak& Tsirigotis ,2018( ركمـا تختلـف مـع نتـائج د

نة النفسيةال;ساء الالõي vعرضن لل جات قليلة  QR املر وعنف قد حصلن ع�/ د   .ر

قاءىوفيما يتعلق بمستو جودة اABياة لدى ال;ساء املعنفات  تم ر QR محافظ�N عمان والز
`ــة واملقيــاس كXـــل جــودة اABيــاة ى أل�عــاد مــستو رحــساب املتوســطات اABــسابية و*نحرافــات املعيا

ليا مرتبة تنا
ً

  .يو½x ذلك) 2(لواB~دو . ز
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h8قم ا ردو     :)2(ل

اسـة عqـo pـل mعـد مـن  �ـة السـتجابات أفـراد عينـة الد راملتوسطات اK8ـسابية وBنحرافـات املعيا ر
نة النفسية أmعاد مقياس   .وعpq املقياس ك/لو املر

  البعد
املتوسط 
  اABساþي

*نحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

QRمرتفع 1 0.81 3.68  املعر  

QÝمتوسط 2 0.82 3.48  *جتما 

 متوسط 3 0.64 3.47 اB~سدي

  متوسط 4 0.65 3.38 النف���

Qمتوسط  ---- 0.62 3.50  الك� 

جــة جــودة اABيــاة لــدى ال;ــساء املعنفــات ىمــستو أن ) 2(ليالحــظ مــن اB~ــدو  رجــاء ضــمن د
). 0.62(يو�ــانحراف معيــار بلــغ ) 3.50( إذ بلــغ املتوســط اABــساþي للمقيــاس كXــل ىمــستو متوســط؛

 RـــQ اB~ــسدي RــQ املرتبـــة الثانيــة، وو*جتمــاQÝاملعرRــR QــQ املرتبـــة �و0ــ/، : (nـــاآلvيوجــاء ترت�ــب ��عــاد 
؛ إذ بلــغ  املتوســط اABــساþي لpــذه ا�~ــاالت ع�ــ/ التــواR ( Q0ــQ املرتبــة الرا�عــةالنفــ���املرتبــة الثالثــة، و

  ).0.65؛0.64؛.0.82؛0.81(يبانحراف معيار ) 3.38؛ 3.47؛ 3.48؛ 3.68(

قــاء  ة اABيــاة لــدى ال;ــساء املعنفــاتجــودىمــستو ىوقــد ¥عــز  الــذي رRــQ محــافظ�N عمــان والز
جــة متوســـطة  إ0ــ/ اســـتمرار املواقـــف ا�~تمعيــة الـــسلبية الNــ� vـــس�/ إ0ــ/ اABفـــاظ ع�ـــ/ رجــاء ضـــمن د

ر�دوار التقليديــة ل�~;ــسiن، وت-'يــر 7يمنــة الــذnو ع�ــ/ ال;ـــساء، �مــر الــذي يــؤثر �ــشXل ســل�� ع�ـــ/ 
ب العنف وطلب الدعم *جتماQÝاستعداد ال;ساء املعتدى عل و7ذا ما أكده . رFëن للكشف عن تجا

 مــستو`ات أن) Jewkes& Christofides , Machisa ,2018(ماvــش�iا وكرÙــستوفيد¥س وجيــوكس 
نـة بال;ـساء غiـ' املعنفـات �مـا vعـود 7ـذه الن�يجـة . رالدعم *جتماQÝ أقل بiن ال;ـساء املعنفـات مقا رو

حكم والقواعد ال�N تبقي ال;ساء QR موقع التبعية، فبعض القواعـد مثـل إ0/ اس)'اتيجيات القوة والت
تجعــــل مــــن الـــــصعب " اABفــــاظ ع�ـــــ/ خــــصوصية املــــشاnل اÀBاصـــــة"و " إلقــــاء اللــــوم ع�ـــــ/ الــــAyية"

تبطــــت 7ـــــذه  �مـــــا  ا ـــل والـــــشعو بالــــذنب مـــــشاعر ســــلبية، و رالتحــــدث عـــــن مــــشاnل العنـــــف، فا�B~ـ ر ر
ن  و7ـذا مـا أكـده. املـشاعر بتـد%ي جـودة اABيـاة  أن العنـف إ0ـ/) et al, Alsaker ,2018(والـصقر وآخـر

  .وما يرتبط بھ من مشاعر ا�B~ل يؤدي إ0/ تد%ي جودة اABياة

جـة مـستو  ىوقـد ¥عـز ن�يجـة حـصو البعـد املعرRـQ ع�ـ/ املرتبـة �و0ـ/ ضـمن د ل  إ0ـ/ كبiـ'ةرى
�مـا أسـpم RـQ نـضوج  تفكiـ'7ن، كمـا رأن ال;ساء قد خرجن إ0/ مؤسسات التعليم العاQ0، �مر الـذي 

شــــادية  رقـــد ¥عــــود ذلـــك إ0ــــ/ مـــا أســــpمت بـــھ مؤســــسات حقـــو املــــرأة وحمايFGـــا مــــن خـــالل ال-ــــ'امج � ق
ليات امل)'تبـــة  اجبـــاFÌن واملـــسؤ ووالتوعيـــة املن�ـــشرة RـــQ مختلـــف أنحـــاء اململكـــة، ومعرفـــة حقـــوقpن و و

قـة تفكiـ'7ن بالتعامـل مـع العـادات والتقاليـد `ادة وعFëن وvغiـ' RـQ ط̀ر  والثقافـة الـسائدة زعلFëن إ0/ 
ة ع�/ التعامل مع 7ذه العادات وتنقيحpا ومعرفة ما يناس�Fن ك;ساء،  رQR ا�~تمع، وجعلpن أكá' قد
 Q0التـا�FÌن RـQ موجpـة املـشاnل، و `ادة قـد  QR ما سا7م� روما يجب علFëن مواجpتھ وvغيi'ه، nل 7ذا  ز ر

رالن�يجـة إ0ـ/ الـدو الـذي لعبتـھ وسـائل ىكمـا قـد vعـز 7ـذه . غi' نظرFÌن ل�Aياة لi'ي�Fا بنظرة إيجابية
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سـائل التواصـل *جتمـاR QÝـv Qعـديل الب;يــة املعرفيـة لـدFÈن، مـن خـالل *نفتـاح و*طــالع  و�عـالم و
    .ىع�/ الثقافات �خر

جـــة مـــستو  ىوقـــد ¥عـــز ن�يجـــة حـــصو البعـــد النفـــ��� RـــQ املرتبـــة الرا�عـــة و�خiـــ'ة ضـــمن د ل رى
تعــــرض لــــھ ال;ــــساء املعنفــــات مــــن FÌديــــد نفــــ���، وقــــسوة، متوســــطة، أن 7ــــذا اB~انــــب ¥عكــــس مــــا ت

ــــسpن  ـــن أقـــــل ثقـــــة بأنفـ ــــشعو بالتعـــــب و�لـــــم، ممـــــا جعلpــ ــــdب لpـــــن الـ �مـــــا سـ روضـــــرب، �مـــــر الـــــذي  ر
اFÌن، وأقـل سـعادة، و�التـاQ0 ¥ـشعر نو�ا�~تمع ا�Aيط FÓن، وأقل ثقة بقـد  مـع التعامـل RـQ  بـال�~زر

أن أكáـــ' آثـــار العنـــف الNـــ� ) 2016(العامليـــة  و7ـــذا مـــا أكدتـــھ  منظمـــة الـــ¡Aة  .اABيـــاة مـــشاكالت
و7ـذا .  ) World Health Organization, 2016 (ىتواجppـا ال;ـساء ع�ـ/ مـستو العـالم، 7ـو النفـ��� 

يتفـــق أيـــضا مـــع مـــا أشـــار إليـــھ مـــاون)ن 
ً

)2015, Mountain ( /ـــ' ع�ـــ/ إ0ـــiل كبXأن العنـــف يـــؤثر �ـــش
رتد7و اABالة النفسية أنھ أكá' أنواع �ساءة ال�N نال;ساء، و`مكن أن تXو Õثار مدمرة، وÙشار إ0/ 

كمــا قــد ¥عــز حــصو البعــد النفــ��� RــQ املرتبــة �خiــ'ة إ0ــ/ أنــھ عــادة مــا يــصاحب . vعــا%ي م�Fــا املــرأة
ً ل ى

ــــشمل عواقـــــب 7ـــــذا �ســــــاءة  ــــذي ¥ـ �يـــــذاء النفـــــ��� لـــــدى ال;ــــــساء املعنفـــــات �يـــــذاء اB~ـــــسدي، والــ
  ) Łuczak& Tsirigotis ,2018(دمة، و7ـذا مـا أشـار إليـھ *كتئاب، والقلق، واضـطراب مـا �عـد الـص

ه أكáــ' أنــواع العنــف شــيوعا، و�مجــرد حــدوث أي نــوع آخــر مــن العنــف ،  ًأن العنــف النفــ��� باعتبــا ر
ًفإنھ يصبح تلقائيا نوعا نفسيا، كما أن عواقب nل نوع من أنواع العنف نفسية أيضا ً وتتفق نتائج . ًً

اســة  اســة مــع نتــائج د ر7ــذه الد لــدى ال;ــساء أظpــرت نتائجpــا أن جــودة اABيــاة الNــ� ) 2019املقبــل، (ر
جة متوسطةاملعنفات  اسة . رجاءت بد اسة جزئيا مع نتائج د ركما تتفق نتائج 7ذه الد ر

ً
 ). et, Costa

2014,  al( ال;ــساء QــR ــوظAل م�Xيــاة أقــل �ــشABــودة ا~B ــو املــاديXــا أن املpــرت نتائجpــ� أظNن  ال
طــات RــQ *عتــدا اســة . ء اB~ــسديراملتو اســة مــع نتــائج د روتختلــف نتــائج 7ــذه الد ، )2017ر�ا�عــھ، (ر

اسـة   ىالNـ� توصـلتا إ0ـ/ أن مـستو جـودة اABيــاة) Alsaker, Moen, Morken & Baste, 2018(رود
جة منخفضةلدى �ناث املعنفات   .ر جاء بد

ــاwي ــة بالــــسؤال الثــ ــائج املتعلقــ نــــة النفــــسية وجــــو: النتــ ــzن املر ــة بــ دة و�ــــل �نــــاك عالقــ
قاء؟  راK8ياة لدى الSساء املعنفات �� محافظ~{ عمان والز

تباط بi'سو  نلإلجابة عن 7ذا السؤال تم استخراج معامل ا نة النفسية ر وبiن مستو املر ى
قاءوجودة اABياة لدى ال;ساء املعنفات    .يو½x ذلك) 3(ل واB~دو .رQR محافظ�N عمان والز
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قم  راh8دو     :)3(ل

تباط ب�zسو  نمعامل ا نة النفسية وجودة اK8ياة لدى الSساء املعنفاتبzنر و مستو املر   .ى

  ��عاد
معامل 
تباط   ر*

  *جتماQÝ  املعرQR  النف���  اB~سدي
جودة اABياة 

  كXل

معامل 
تباط   ر*

0.55 0.56 0.57 0.61 0.68 

  اB~رأة
الداللة 

  *حصائية
**.000 **.000 **.000 **.000 **.000 

معامل 
تباط   ر*

0.58 0.59 0.56 0.59 0.68 

  لالتفاؤ
الداللة 

  *حصائية
**.000 **.000 **.000 **.000 **.000 

معامل 
تباط   ر*

0.47 0.48 0.69 0.64 0.68 
اABيلة أو 

الداللة   الد7اء
  *حصائية

**.000 **.000 **.000 **.000 **.000 

معامل 
تباط   ر*

0.43 0.47 0.70 0.61 0.66 

  التحكم
الداللة 

  ئية*حصا
**.000 **.000 **.000 **.000 **.000 

معامل 
تباط   ر*

نة  0.78 0.70 0.72 0.61 0.60 واملر
النفسية 

الداللة   كXل
  *حصائية

**.000 **.000 **.000 **.000 **.000 

  ). α  =0‚01(ىذات داللة إحصائية عند مستو الداللة **  

تبـــاط بـــiن) 3(ليظpـــر مـــن اB~ـــدو  نـــة النفـــسية رأن جميـــع معـــامالت * و أ�عـــاد مقيـــاس املر
نــة النفــسية  تبــاط بــiن مقيــاس املر ووأ�عــاد مقيــاس جــودة اABيــاة الك�ــQ موجبــة، كمــا بلــغ معامــل * ر

 Qياة الك�ABومقياس جودة ا Qداللة إحصائية )780.(الك��  ).0.000( و

، والثقـــــة بـــــالنفس،  ـــاؤ ـــز 7ــــذه الن�يجـــــة إ0ـــــ/ أن ال;ــــساء اللـــــواvي يتمـــــتعن بالتفـ مكــــن عــ ل̀و و
ة ع�/ *ستقاللية ، وعـدم اÀBـوف مـن و ة ع�/ التعبi' عن الرأي، والقد تفاع قيمة الذات، والقد را ر ر

`ــادة جـودة اABيـاة لــدFÈن �مــا يـؤدي إ0ـ/  زنظـرة ا�~تمـع الـسل��،  ى كمـا قـد vعــز 7ـذه الن�يجـة إ0ــ/ أن .ر
تباط والدعم *جتمـاQÝ، وحـل ا * Q£ا 7ؤالء ال;سوة وFÓ تتصف �Nصية الÀÁملـشكالت، رسمات ال
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نة النفسية وتؤثر ع�/  د من املر وواح)'ام الذات، والنظرة املتفائلة، والقبو *جتماQÝ يمكن أن ت̀ز ل
نـة مـن �حـداث الـسلبية  وÕثار السلبية للشدائد، فمن خالل اB~مع بiن 7ـذه الـسمات، تحÜـ� املر

ــــد مـــن جـــودة اABيــــاة ج وت̀ز مـــس)'ونج وج. ومثـــل عنـــف الـــز �ــــش�Q رو7ـــذا مـــا أشـــار إليــــھ ا اليجـــان وك̀ر
)Armstrong, Galligan & Critchley, 2011 ( ،ــ' العـــاطفيiي العـــاطفي، والتعبvالــذا QÝأن الــو

نــة RــQ أعقــاب الــشدائد vعمــل ع�ــ/ تقليــل  ة الذاتيــة ســمات أساســية RــQ املر ووضــبط الــنفس، و�دا ر
ن .  اÀBطـر تمثلـة RـQ أن خـصائص الÀÁـصية امل) Dutton & Greene, 2010( نكمـا أكـد دوتـو وغـ̀ر

ة ع�ــ/ التحمـــل، و�مــل، واملثــابرة، والكفـــاءة الذاتيــة، واح)ــ'ام الـــذات، وقبــو اABيــاة، وقبـــو  لالقــد ل ر
نــة، وتـــؤدي إ0ــ/ انخفــاض �عــراض النفــسية والNــ� يمكـــن أن  والــذات £ــQ ســمات يمكــن أن vعــز املر ز

د من جودة اABياة ًتXو عامال وقائيا، وت̀ز ً   .ن

  :التوصيات

اسة باآلvيًبناء ع�/ نتائج الد راسة تو��� الد   :ر

ادة الوQÝ باآلثار السلبية الناتجة عن vعرض املرأة  للعنف -1  .عمل ندوات ل̀ز
`dيــة RـــQ املؤســـسات  -2 ش تد نـــة النفــسية لـــدى ال;ـــساء املعنفــات، مـــن خـــالل و ــز املر رvع̀ز ر و

 .املعنية بحماية املرأة حيث اتxy أن مستوا7ما متوسط
شـادية قائمــة ع�ـ/ التــد -3 رتقـديم بــرامج إ `ب RـQ كيفيــة تحـسiن جــودة اABيـاة لــدى ال;ــساء ر

 .املعنفات
اســـة لـــدى الـــشباب والـــشابات  -4 dيـــة كبنـــاء بـــرامج لتنميـــة متغiـــ'ات الد اســـة تج̀ر راجـــراء د ر

اج  .واملقبلiن ع�/ الز
ـــاة لـــــدى ال;ـــــساء  -5 ـــة النفـــــسية وجـــــودة اABيــ نــ اســـــات املتعلقـــــة باملر ــــد مـــــن الد ـ ـــراء امل̀ز واجــ ر

ىغi'ات أخر وع�/ عينات أخراملعنفات وعالقFGا بجودة اABياة ومت  . ى
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