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لق واإلكتئاب لدى المساء الييهن مين السييدات مستويات أعراض ضغط ما بعد الصدمة والق
 .اللواتي تعرضن للعنف المبني على النوع اإلجتماعي في األردن

 حسين محمد سالم 
 الجامعة األردنية ،تخصص اإلرشاد النفسي ، دكتوراه

 @yahoo.comhusein.alsalemالبريد االلكتروني: 
 :الملخص
الدراسيية للتعييرى علييى مسييتويات أعييراض ضييغط مييا بعييد الصييدمة والقلييق العييام هيي ه هييدف  

والحالييية ، والعمييير، تبعيييام لمتغييييرات نيييوع العنيييف، واإلكتئييياب للسييييدات المعنفيييات فيييي األردن
تم إختييارهن ، ( سيدة معنفة202وتكون  عينة الدراسة من )، ومصدر العنف، اإلجتماعية
، ضيييغط ميييا بعيييد الصيييدمةوتيييم إسيييتخدام دودييية أدوات :مضييييا  أعيييراض ، قصيييد ة بطريقييية

ومضيا  أعراض القلق العيام. وأشيارت النتياإل إليى أن مسيتوى ، ومضيا  أعراض اإلكتئاب
أعراض اإلكتئاب والقلق كان  بدرجة مرتفعة وأن مستوى ضغط ما بعد الصدمة كان بدرجية 

مضيا  أعراض ضغط ما بعيد الصيدمة  عيزى  فروق دالة إحصاإيا في كما وجدت، متوسطة
 مضييا  فيي إحصياإيا دالية إلى وجود فيروق و  ، الجسدي(-الجنسي-لمتغير العنف )النفسي

ووجيود فيروق ، مصيدر العنيف )خيارأل األسيرة(  عيزى لمتغيير الصيدمة بعيد ما ضغط أعراض
 ووجييد ، داليية إحصيياإيا فييي مضيييا  أعييراض اإلكتئيياب  عييزى للحاليية اإلجتماعييية )األرمليية(

أعراض ضغط ما بعد الصدمة وأعراض القليق العيام  عيزى  يفروق دالة إحصاإيا في مضياس
وجييود فييروق داليية إحصياإيا فييي مضيييا  أعييراض  فضييوم عين، للحالية اإلجتماعييية )العزبيياء(

 ( سنة.52-22( و)22-81ضغط ما بعد الصدمة  عزى لمتغير العمر للفئتين )
ضيغط ميا بعيد ، اإلكتئياب، القلق العام، النوع اإلجتماعيالعنف المبني على  الكلمات الدالة:

 الصدمة. 
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The levels of severity in ,post traumatic stress disorders( PTSD), 
anxiety and depression symptoms among women victims of 
gender-based violence in Jordan 

Hussein Mohammad Salem 

Email: husein.alsalem@yahoo.com 

Abstract: 

The study aims at identifying the different degrees of severity in 
symptoms of PTSD, general anxiety and depression among abused 
women in Jordan according to the variables of , the form of 
violence, age, marital status , and abuser. The study sample 
includes 202 abused women who were handpicked. Three tools 
were used, PTSD symptom scale, depression symptom scale and 
general anxiety scale. The findings indicate that the symptoms of 
depression and anxiety were severe while those of PTSD were 
mild. There is also statistically significant correlation between 
PTSD and  two variables, the form of violence (psychological, 
sexual, physical), and the source of violence (from outside the 
household), a statistically significant correlation between 
depression and the marital status, being a widow, and also a 
statistically significant correlation between PTSD and Generalized 
anxiety and being single. The findings also indicated that there is 
statistically  significant correlation between the two age groups 
(18-24) and (25-35) years and PTSD symptoms. 

Keywords: Gender based violence (GBV),generalized anxiety, 
depression,post traumatic stress disorders( PTSD). 
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 :المقدمة
تبيير العنييف المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي  يياهرة عالمييية اا ينت يير فييي البيئييات  ع        

كميا أنيي   يمم جميي  الفئيات   ، الثقافية بغض النظر عن الوضي  اإلجتمياعي واإلقتصيادي
إا  خليق وضيعام مرهقيام  ، العمرية ويعتبر العنف ضد النساء واألطفال األكثر شيوعام وإنت يارام 

وعنيدما ، ات وغالبيام ميا يي دي العنيف  إليى أديار نفسيية و جسيد ةللمساء إليهن  من السييد
العنييف ضييد المييرأة فييلن المسييكلة تصييبا أكثيير تعقيييدام ألنييي ينييتل  دييارام متعييددة علييى   مييار 

 ، (.فالعنف المميار  ضيد الميرأة  عتبير سيلوكام م ا يام Takano, 2006جمي  أفراد األسرة )
و غالبيا ميا تكيون الميرأة هيي أكثير الفئيات  ، وغالبما غيير معلين إال بصيورة العنيف الجسيدي

اا أن ، (Krantz , 2005تعرضيام للعنيف نظيرما للثقافية السياإدة التيي شيجع  عليى الي ) 
وغالبيا  ليون المسييء هيو  %18-82بنسيبة   النساء يتعرضن الى العنف بجميي  أشيلالي

عالميية و ت يير اإلحصياإيات الصيادرة عين منظمية الصيحة ال ، (Garcia, 2006اليزوأل )
(2002Who,   التييي شييمل )بلييدام أن واحييدة ميين كييم دييو  سيييدات أي مييا نسييبتي  10
 ، ( مين السييدات فيي العييالم يتعرضين للعنيف مين أزواجهيين وتحدييدام العنيف الجسييدي52%)

فييي  %51.1و، فييي البلييدان مرتفعيية الييدخم %25ومعييدل إنت ييار هيي ا العنييف يتييراو  بييين 
ني وطل  المجلأجراهيا اسة ردن فقيد أشيارت دراالاي فى لعناما بلدان جنوب شيرق أسييا. أ

قيييياموا  %88.8ميييين كييييو الجنسييييين إلييييى أن  8200(علييييى 2002رة عييييام )السؤون الش
ضييد األبنيياء اليي كور  ابممارسيية العنييف الجسييدي داخييم نطيياق أسييرهم وكييان العنييف موجهيي

( أن 2085رة عييييام )السؤون اني لشوطل  المجلواإلنييييا  والزوجيييية.كما أشييييارت دراسيييية ا
من حاالت العنف كان  تمار  جسيد ام  %18وأن  ، من المساء إليهم كانوا إنادام  %..12

ميين المسيييئين هييم  %2.8.وأن  ، %1فييي حييين كييان العنييف الجنسييي واإلهمييال بنسييبة 
اإلحصيياءات المتييوفرة محليييام عيين حيياالت العنييف المبليي  عنهييا للجهييات  إن ويوحيي اكييور. 

والي  ألن ، والتي قد تكون أضعاى األرقام المتوفرة الرسمية ال تعلس واق  انت ار الم للة
معظييم الناجيييات ميين  العنييف ال  طلييبن المسيياعدة االجتماعييية والقضيياإية والطبييية بسييب  

،  وبسييب  الوةييمة اإلجتماعيية والخييزي والعييار المييرتبط بييالعنف ، الثقافية السيياإدة بييالمجتم 
ى الجمييية الع .وال عور بالخوى من طل  المسياعدة امية لمميم المتحيدة العنيف ضيد وتعيرف

المرأة:على أني أي فعم عنيف و يترت  عني أو يرجا أن يترت  عنيي أاى أو معانياة للميرأة 
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بميا فيي الي  التهدييد بكفعيال مين هي ا 

اة العامية أو سيواء حيد  الي  فيي الحيي ، القبيم أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحريية
 (.2088، للمرأة)دليم تملين المرأة الخاةة
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( العنييف المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي 2081ويعييرى المجلييس الييوطني ل يي ون األسييرة )
بيين الي كور  تميييز:أي فعم م ٍا مرتك  ضد إرادة الفرد  ستند إلى ما ينسيبي المجتمي  مين 

 لعنيف المبنيي عليى النيوع اإلجتمياعيواإلنا . وتختلف طبيعة ودرجة األنواع المحددة مين ا
 .من دقافة إلى أخرى ومن بلد آلخر

المجليس (للعنف المبني على النوع اإلجتماعي لي عدة أشلال  مما سبق أننوح  و        
 هي: ، (2081، رةالوطني ل  ون االس

 عنيييي اسيييتخدام القيييوة الجسيييد ة أو التهدييييد بلسيييتخدامها ضيييد  العنيييف الجسيييدي: -
والعيض والخيدو  ، ضيي للخطير أو االةيابة ويتضيمن الضيربشخص بطريقة تعر 

والجييرو  الجسييد ة والتييي تحييد  عيين طريييق الييدف  أو الركييم بلسييتخدام األيييدي أو 
وأي ، األرجم أو األدوات أو السح  من ال عر أو الحرق بميواد كاويية أو م يوهة

 أفعال أخرى تلحق األاى المادي بالجسد.
بمييا فييي اليي  ، عيين ن يياط أو سييلو  جنسيييوهييو العنييف النيياتل  العنييف الجنسييي: -

ويتضيمن اإلسياءة الجنسيية ، واإلغواء الجنسي واإلكراه عليي، التحرشات الجنسية
ميين خييول اإلجبييار علييى الم يياركة فييي ن يياطات جنسييية.كما  عييد اإلغتصيياب أحييد 

 أشلال العنف الجنسي.
 غييير كالصييراو وال ييتم والنعيي  بكسييماء ةييورام لفظيييةويتضييمن  العنييف النفسييي: -

والعييزل عيين  ، واإلهانيية وتحقييير الطييرى اآلخيير والسييخرية منييي ، واللييوم ، الإقيية
باالضييافة الييى التهديييد بلسييتخدام  ، االخييرين والتخويييف والسيييطرة علييى السييلو 

 العنف الجسدي والمطال  التعجيزية والحرمان التعسفي للحقوق والواجبات.
ن األفعيال المخالفية للضييم كما  عد العنف المبنيي عليى النيوع االجتمياعي مي       

لميييا يتركيييي مييين اديييار نفسيييية واجتماعيييية ، والعيييادات والقيييوانين الدوليييية والوطنيييية
ويعتبيير ميين االفعييال المحطيية بلراميية المييرأة اال انييي مييا زال ، وةييحية واقتصيياد ة

وتسييمى االدييار النفسييية للعنييف باالدييار الخ ييية غييير  ،  مييار  حتييى هيي ه اللحظيية
ار و هييور األعييراض النفسييية للسيييدات اللييواتي يتعرضيين ومعييدل إنت يي ، الظيياهرة

(. وأن ضييحا ا العنييف (Ludermir,2008 %20للعنييف ميين قبييم ازواجيين هييي 
أكثيير عرضيية بسييتة أضييعاى ميين غييير الضييحا ا لتطييوير اإلضييطرابات النفسييية وإن 

وتيدني  ، أكثر األعراض النفسية شيوعما ليدى ضيحا ا العنيف هيي القليق واإلكتئياب
وفقدان الرغبة الجنسية واضطراب ضغط ما بعد الصيدمة واضيطرابات  تقدير ال ات

األكم ومحاوالت اإلنتحار المتكررة وفقيدان الثقية بيالنفس و ليوم الي ات و ال يعور 
 Ishida,2010 Manzolli,2010 ، بالخزي واإلدمان على الكحول والمخدرات

O’Donnell,2011) عليى األطفيال  و على السيدة المعنفة  ام ( كما أن للعنف أدار
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وارتفياع  ، انخفياض األداء األكياد مي ، زييادة الوفييات  ، كسوء الصحة الجسيد ة
وزيييادة اسييتخدام الخييدمات الطبييية وتكييرار ال ييلاوى الجسييد ة  ، معييدالت التسييرب

المتمثلة بَاالم البطن والمعدة والصداع وم اكم في المعدة و الم الحيوض المزمنية 
غالبيييام ميييا تسيييتمر ب يييلم ميييزمن بمجيييرد تكيييرار وم ييياكم الحميييم و هييي ه الم ييياكم 

  .  (Bonomi ,2006 Kennedy,2006  Zlotnick,2006) اإلساءة
 :م للة الدراسة وأسئلتها

تعييد  يياهرة  العنييف المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي ميين الم ييلوت التييي تهييدد            
اإلجتمياعي والصيحي لما لها مين تيكديرعلى المسيتوى النفسيي و ، إستقرار األسر والمجتمعات

بيم تمتيد لجميي  أفيراد األسيرة ، حيث أن تكديراتها السلبية ال تقتصر فقط على المسياء الييهم
حيث أشارت العديد مين الدراسيات إليى أن العنيف مين أهيم العواميم التيي  ، وتحديدام األطفال

اض تهدد الصحة النفسية واإلجتماعية واألسيرية والصيحية للضيحا ا حييث تتزاييد نسيبة أعير 
ووجيود عوقية  ، (Campbell, 2009فيي حياالت العنيف ب يلم مرتفي  ) القلق واإلكتئياب

 ,Lee et al)بيين التعيرض للعنيف و هيور اعييراض ضيغط ميا بعيد الصيدمة واإلكتئيياب 
في العمم م  تلي  الفئيات وميا تيم للباحث من خول الخبرة االكلينيلية لوح  ال  و  (2007

لي ل  سيع  تلي  الدراسية فيي التعيرى عليى ، عين العنيف رةده من األدار  النفسية الناتجية
مستويات أعراض اإلكتئاب والقلق العام وضغط ما بعد الصدمة لدى السيدات المعنفات فيي 

 وتحديدام من خول اإلجابة عن األسئلة التالية:، األردن
ميا مسييتوى أعيراض اإلكتئيياب والقليق العييام وضييغط ميا بعييد الصيدمة لييدى المسيياء  -

 دات المعنفات في األردن؟لهن من السي
فيييي أعيييراض ضيييغط ميييا بعيييد الصيييدمة والقليييق واإلكتئييياب ليييدى هيييم هنيييا  فيييروق  -

-جنسيي، نفسيي-جسيدي، السيدات المعنفات بياالردن وفقيا لنيوع العنيف ) نفسيي
 نفسي(؟-جنسي-جسدي، نفسي

 ليييدى واإلكتئييياب والقليييق الصيييدمة بعيييد ميييا ضيييغط أعيييراض فيييي فيييروق هيييم هنيييا   -
فميييا  58 ، 52-22، 22-81بييياختوى العمييير )  دنبييياالر  المعنفيييات السييييدات

 (؟ فوق 
السيدات المعنفات في األردن على اعراض االكتئياب وضيغط  لدىهنا  فروق هم  -

خييارأل ، األهييم، ) الييزوأل مييا بعييد الصييدمة والقلييق المعمييم بيياختوى مصييدر العنييف
 ؟األسرة(
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وضيغط  السيدات المعنفات في األردن على اعراض االكتئياب لدىهم هنا  فروق  -
، متزوجيية، ) أرمليية مييا بعييد الصييدمة والقلييق المعمييم بيياختوى الحاليية االجتماعييية

 ؟أرملة(، مطلقة
  :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية كونها تتناول في توضييا العوقيات بيين التعيرض         

دى والجنسي( في مي، الجسدي، ألشلال العنف المبني على النوع اإلجتماعي ) النفسي
كما تكمن  ، تطوير األعراض النفسية ككعراض القلق واإلكتئاب وضغط ما بعد الصدمة

أهميتهييا فييي مسيياعدة األخصيياإيين العيياملين ميي  السيييدات المعنفييات فييي إجييراء بييرامل 
وعوجييية للحييد ميين تليي  الظيياهرة وللتخ يييف ميين شييدة األعييراض ، وإرشيياد ة، وقاإييية

أهميتها من خول نتاإجهيا فيي وضي  توةييات كما تكمن ، النفسية الناتجي عن العنف
 من شكنها أن تسهم في محاولة للحد من  دار ه ه الظاهرة.

 أهداى الدراسة:
مسيتويات أعيراض اإلكتئياب والقليق وضيغط ه ه الدراسة إلى التعرى على  هدف       

وكيي ل  التعييرى علييى القييدرة التنب ييية   ، ، السيييدات المعنفيياتلييدى  مييا بعييد الصييدمة 
  ، امييم ال خصييية بمسييتوى ضييغط مييا بعييد الصييدمة لييدى ضييحا ا الحييروب والصييدماتلعو 

، نيوع العنيفبياختوى  أعراض كو من القلق وضغط ما بعد الصدمة واإلكتئيابوعوقة 
 .والحالة اإلجتماعية، والعمر، ومصدر العنف

 :مصطلحات الدراسة
  ، ة نفسيييياهيييي األعيييراض المميييزة التيييي تتبييي  أحييدا  ةيييادم :ضييغط ميييا بعيييد الصييدمة

و ، والعنيييف، كيييالجر  العمييييق ، وتكيييون بصيييفة عامييية خارجييية عييين الخبيييرة اإلنسيييانية
أو أي تهدييد ييتم فييي معا  ية هي ه األحيدا   ، والحروب، والتع ي ، االعتداء الجنسي

 تحصييم(.ويعييرى إجراإيييا بالدرجيية التييي APA,2013أو م يياهدتي  حصييم لنخييرين)
 ا بعد الصدمة المستخدم في الدراسة .على مضيا  أعراض ضغط م السيدةعليها 
هييي حاليية نفسييية غييير مريحييية تتميييز بتوقيي  حييدو  خطيير ويييرتبط بيييكعراض  القلييق:

 (APA,2000فسيييولوجية كييالتعرق وارتفيياع ضييغط الييدم وتسييارع فييي دقييات القليي )
عليى مضييا  أعيراض القليق العيام  السييدة عليهيا تحصيم التييويعرى إجراإييا بالدرجية 

 اسة .المستخدم في الدر 
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هييي مجموعيية ميين األعييراض التييي  عيياني منهييا ال ييخص ميين خييول المييزاأل  اإلكتئيياب:    
وةييعوبة فييي اتخيياا القييرار ، الملتئيي  أو فقييدان اإلهتمييام والمتعيية وفقييدان ال ييهية والييوزن 

ويعيييرى إجراإييييا ، (APA,2000وتيييدني فيييي الن ييياطات وم ييياكم بيييالنوم وأفكيييار انتحاريييية)
 على مضيا  أعراض اإلكتئاب المستخدم في الدراسة. سيدةال عليها تحصمبالدرجة التي 

: ويعرى إجراإيام بالمساء إليهن من السييدات الليواتي تعرضين ألي شيلم السيدات المعنفات 
من أشلال العنف المبني على النوع اإلجتماعي سواء من قبم الزوأل أو األهم أو من خارأل 

 األسرة.
 :حدود الدراسة

، والمتزوجييات، لحالييية بطبيعيية أفييراد الدراسيية ميين السيييدات)العازباتتتحييدد الدراسيية ا       
أو مين ، واألرامم( اللواتي تعرضن للعنف مين قبيم أزواجهين أوأحيد أفيراد أسيرهن، والمطلقات

فيي معهيد العنا ية بصيحة  ، (سينة22-81والليواتي تتيراو  أعميارهن مين ) ، خيارأل أسيرهن
كميا تتحيدد حيدود الدراسية الزمانيية فيي   ،األسرة/م سسة المل  حسين في العاةيمة عميان

كمييا تتحييدد نتيياإل هيي ه الدراسيية بييكدوات الضيييا  المسييتخدمة بخصاإصييها  ، .208العييام 
 السيلومترية.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 Post traumatic stress disorders( PTSD)ضغط ما بعد الصدمة 

ومين بينهييا   ، بعيد الصيدمة هيي كثييرة إن األحيدا  التيي تي دي الضيطراب ضيغط ميا       
واإلسيياءة الجنسييية  ، الكييوار  الطبييييية كال يضييانات واألعاةييير وعوامييم ب ييرية كييالحروب

وحييواد   ، والتعيي ي  واالعتقيال ، والتهديييد بالقتيم ، وعملييات السييطو المسيلا، كاالغتصياب
 Cicchettiلنساء)والعنف ضد ا ، واإلساءة النفسية والجسد ة لمطفال ، والعنف ، السير

&Toth ,2005  ) واعتيداءات جنسيية فيي ، ةنفسيي إلسياءة. كما أن األفراد ال ين تعرضوا
) هييم أكثيير عرضيية لتطييور أعييراض ضييغط مييا بعييد الصييدمة ميين غيييرهم ، مراحييم الطفوليية

(Koenen,Harley,Lyons,Wolfe,&Goldberg,2002 وهنييا  ارتبيياط كبييير بييين .
االنتحيار عنيد التعيرض لحيد  ةيادم ليدى األشيخا   اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وبيين

عرفي  و  (.APA,2013) ال ين تعرضوا لإلساءة بمختلف أشيلالها أدنياء مرحلية الطفولية  
اضطراب الصدمة بكني اضطراب نفسي يينجم عين  (APA)جميية الط  النفسي األمريلية  
يتخطيى حيدود   ، من خول معا  ة الحد  أو م ياهدتي  ، تعرض الفرد لحد  ةادم م لم

 ، كيييالحروب وم ييياهدة أحيييدا  القتيييم   ، كيييالتعرض لميييوت حضيقيييي أو تهدييييدا  ، الميييكلوى
   .أو االعتداء الجنسي واالغتصاب ، والتعرض للتع ي 
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أي  صع  التنب  بي ويتم إدراكيي عليى  ، خارأل عن السيطرة كما يتميز الحد  الصادم بكني:
 أني أكثر تهديد.

 ، األحييدا  الغامضيية ضيغطا اكبيير ميين األحييدا  الواضييحة تسييب اا  ، يتسيم بييالغموضو  -
مميا تحيدد مين إملانيية الفيرد   ، وال تتيا الفرةة أمام الفرد للضيام بعمم شيء أمامهيا

 لمواجهتها . 
 وال يوجد استعداد مسبق لي .  ، أي أني غير متوق  ، فجاإي -
 وتر نتيجة  التعرضويملن القول بكن الصدمة النفسية هي حالة من ال عور بالضيق والت 

فيييدر  بييكن مطاليي  الموقييف تفييوق قدراتييي وإملاناتييي  ، لموقييف خييارأل حييدود الفييرد الطبييييية
    .زفي عر ال خص بالضيق والعج ، لمواجهة ه ه المواقف

 المحلات الت خيصية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة 
 الييييدليم الت خيصيييييإن معييييايير ت ييييخيص اضييييطراب ضييييغط مييييا بعييييد الصييييدمة حسيييي     

 هي :   ، (APA  (2013,لوضطرابات النفسية الخامس 
أو العنيف الجنسيي فيي واحيد أو أكثير   ،التعرض للموت الحضيقي أو التهدييد أو أاى  -أوال

 من الطرق التالية : 
 معا  ة الحد  الصادم مباشرة.  -
 م اهدة تعرض  خرين لحد  ةادم .  -
 رضوا ألحدا  ةادمة .تعلم األعراض من خول معا  ة أشخا  أو أقارب تع  -
 المعا  ة المتكررة لتفاةيم الحد  كالصور . -

بوجييود واحييد أو أكثيير ميين األعييراض اسييتعادة خبييرة الحيياد  الصييادم ب ييلم مسييتد م  -دانيييام 
 التالية المرتبطة بالحد  الصادم : 

 تتضمن الصور أو األفكار أو اإلدرا .  ، اكريات مزعجة للحد    -   
 ررة تتعلق بالحد  الصادم. أحوم مزعجة ومتك   -
التصرى و ال عور كما أن الحاد  الصادم  عياود الحيدو  وي يمم الي  ردود فعم  )  -

الخبييرة والهييوو   وفقييدان كامييم للحاضيير فييي المنيياطق المحيطيية  تمثييمشييعورام بلعييادة 
 بي(.
ضيق نفسيي شيديد لفتيرات طويلية عنيد التعيرض لمنبهيات داخليية أو خارجيية والتيي   -
 ز أو ت ابي أحد أوجي الحد  الصادم.ترم
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ردود فعييم فسييييولوجية ملحو ييية لمنبهيييات داخلييية أو خارجيييية والتيييي ترميييز للحيييد    -
 الصادم.

للمثييرات المصياحبة أو المرتبطية بالحيد  الصيادم وتبيدأ بعيد الحيد   تمرتجني  مسي -دالثام 
 الصادم ويستدل عليها من خول واحد أو أكثر مما يلي:

 يات الم لمة واألفكار والم اعر المرتبطة بالحد .تجن  ال كر   -
تجن  األشخا  واألماكن واألحاديث واألن يطة واألشيياء الدالية والمرتبطية بالحيد    -

 الصادم.
تغيرات سلبية في اإلدرا  والحالة المزاجية المرتبطة بالحد  الصيادم بعيد وقوعيي مين  -رابعام 

 خول ادنين أو أكثر من اآلتي: 
درة علييى تييي كر جانيي  هييام ميين جوانييي  الحييد  الصييادم وال  لييون مرتبطيييام عييدم القيي -

 بالفصام أو إةابات الرأ  أو الكحول والمخدرات.
ال   ، مثيم ) انيا سييء  ، معتقدات سلبية مبال  فيهيا حيول نفسيي واآلخيرين والعيالم  -

 العالم خطير تمامام (.   ،  ملن الودوق بكحد
الحييد  الصييادم التييي تقييود الفييرد إلييى لييوم نفسييي أفكييار م ييوهي حييول سييب  ونتيياإل   -

 واآلخرين .
 . ورع  وغض  وشعور بال ن  والخجم (استمرار الحالة العاط ية السلبية ) خوى   -
 انخفاض الم اركة في األن طة الهامة .   -
 ال عور باالنفصال والعزلة عن اآلخرين .   -
 سعادة واالرتيا  والمحبة .عدم القدرة على معا  ة الم اعر اال جابية كال  -
ويسيتدل عليهيا   ، أعراض ملحو ة من زيادة االستثارة المرتبطة بالحد  الصيادم -خامسا 

 من ادنين أو أكثر مما يلي : 
 سلو  متهيل ونوبات غض  وعدوان لفظي وجسدي تجاه النا  واآلخرين . -
 سلو  مدمر لل ات .  -
 .Hyper vigilanceفرط التيق   -
 ة ومبال  فيها ) جفم ( . ردود فعم مفاجئ -
 ةعوبة التركيز.  -
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 ةعوبة الدخول في النوم أو المحافظة عليي وضيق الصدر.  -
مدة االضطراب )األعراض في المعايير الثاني والثالث والراب  والخامس ( أكثر مين  -سادسام 
 شهر.
االت  سييب  االضييطراب كربييام و اخييتوالم فييي األداء االجتميياعي أو المهنييي أو مجيي -سييابعام 

 هامة أخرى من األداء الو يفي.
 ال  عزى االضطراب للتكديرات الفسيولوجية أو لمادة طبية  أو ألدوية أو لكحول .  -دامنام 

 Depressionاإلكتئاب 
وأشدها خطورة على الصيحة ،  عد اإلكتئاب واحد من أكثر اإلضطرابات النفسية ال اإعة    

تمعات ويستخدم للتعبير عين ردود األفعيال تجياه الجسد ة والنفسية وينت ر في مختلف المج
كمييا أن هنييا  ، المواقييف التييي تيي در بييدرجات مختلفيية فييي تقييييم ال ييخص لنفسييي ولوخييرين

  (2013,اليييدليم الت خيصيييي لوضيييطرابات النفسيييية الخيييامس حسييي  نوعيييان لإلكتئييياب 
APA) ،  : هي 
لميدة و لييوم : هو مزاأل منخفض طيلية اMajor depressionالرإيسي   االكتئاب -8

اسييبوعين وانخفيياض فييي االهتمييام باالضييافة لم يياكم فييي الييوزن والنييوم وفقيييدان 
مي  الطاقة واحسا  بانعدام الضيمة وال عور بال ن  وانحفياض بياالداء اإلجتمياعي 

 مصاحبة أفكار انتحارية.
: هيو اضيطراب يتمييز بنوبيات   Disorders  Bipolar دنياإي القطي  االضطراب -2

مسيتوى  ليدى ال يخص ويقيم  ن على االقم(  ضطرب فيها الميزاألمتكررة )اي ادنتي
وفييي بعييض االحيييان ارتفيياع فييي المييزاأل وزييياده فييي الطاقيية  واضييان يياطي ب ييلم 

  والن اط )نوبة هو (.
 اإلكتئاب الرإيسيضطراب المحلات الت خيصية إل

ة الييدليم الت خيصيي لوضييطرابات النفسيييحسيي   اإلكتئيياب الرإيسييإن معيايير ت ييخيص    
 هي :، (APA  (2013,الخامس 

تليي  ان تيي در و ولمييدة أسييبوعين متتيياليين  األعييراض التالييية ة ميينخمسيي تييوافر جيي   -أوالم 
وواحيد مين األعيراض الخمسية  ، في الحياة اليوميية ال خصاألعراض على تغيير في أداء 

ة( فيي ( أو )فقيدان االهتميام أو المتعي المينخفض أن  ليون إميا )الميزاأل اكتئيابيعلى األقيم 
 .األن طة
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اشييعر  ، )انييا حييزين ويعبيير عنييي ااتيييا ، وكييم يييوم تقريبييا ، مييزاأل ملتئيي  معظييم اليييوم -
  ، اآلخيرين ليي ) يبيدو ال يخص  يك  وحيزين (أن يوح  مين قبيم بالفراغ واليك  ( أو 

 وفي االطفال والمراهقين  ظهر في ةورة  )عصبي المزاأل ( .
 ي كم األن طة وال  معظم اليوم .إنخفاض واضا في اإلهتمام أو اإلستمتاع ف -
رغيم    ، فيي ال يهر %2تصيم ل  ، واضا في الوزن أو زيادة كبيرة في اليوزن  فقدان -

عدم إتباع نظام غ اإي مقصود لتقليم أو زييادة اليوزن  مي  موحظية فيي انخفياض او 
 زيادة في ال هية كم يوم تقريبام .

 يوم تقريبا. )االرق( عدم القدرة على النوم أو فرط في النوم كم -
 ) ويوح  من قبم االخرين (. قلة او زيادة في الحركة كم يوم تقريبا -
 ال عور بالتع  واالجهاد أو فقدان الطاقة كم يوم تقريبا. -
بالي ن   باحساسيي وشيعورهبصورة مفرطة ومبيال  بهيا  واإلحسا ال عور بعدم الضيمة  -

 .)والتي قد تكون وهمام( كم يوم تقريبا
 قدرة على التفكير أو التركيز كم يوم تقريبا.اإلنخفاض في  ال -
األفكييار المتكييررة عيين المييوت )وليييس فقييط الخييوى ميين المييوت( تكييون فييي: التفكييير  -

وضيي  خطيية  أومحاوليية االنتحييار  أو ، المتكييرر فييي االنتحييار ميين دون خطيية محييددة
 محددة لونتحار.

أو المهنيي أو مجياالت هامية  سب  االضطراب كربام و اختوالم فيي األداء االجتمياعي  -دانيام 
 أخرى من األداء الو يفي.

 ال  عزى االضطراب للتكديرات الفسيولوجية أو لمادة طبية  أو ألدوية أو لكحول .  -دالثام 
فييالخبرات ، ومعرفييية ، وجسييمية ، وسييلوكية ، كمييا يتضييمن اإلكتئيياب أعراضييام إنفعالييية   

بييالحزن واليييك  والبليياء. كمييا يييرتبط  اإلنفعالييية لييدى األشييخا  الملتئبييين عييادة مييا تكييون 
من االشخا  الملتئبين   يعرون ا ضيا  %80اإلكتئاب ب لم كبير م  القلق اا أن هنا  

 بكعراض اإلكتئاب. 
 General Anxiety Disorders GADالقلق العام 

 ، ضطرابات القلق التي  صع  إ جاد  مثير معين لمعراض التيي  سيببهاإهو أحد أنواع     
 ، ال ييخص ا النييوع ميين القلييق  سيييطر الخييوى أو القلييق غييير المبييرر علييى حييياة ففييي هيي

ويسب  وجود األعراض الجسد ة للقلق قلقام إضافيا م ما ي دي إلى ازد اد حالية القليق سيوءام 
وتسمى الحالة بالقلق المعمم ألنها ال تحد  بسب  أي أمر أو موقف معين فيالقلق موجيود 

 عانون من إضطراب القلق العام قد  قلقون عليى أداإهيم فيي واألشخا  ال ين .ب لم داإم 
العمييم و عوقيياتهم و ةييحتهم و قييد  قلقييون أ ضييا علييى أمييور ةييغيرة جييدا مثييم أن  لونييوا 
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متكخرين. و التركيز في قلقهيم يتغيير ويتبيدل ب يلم متكيرر و بالتيالي فيلنهم  صيبحوا قلقيين 
جيي  أن يهتمييوا بييي.ويلون قلقهييم علييى أمييور كثيييرة بييدال ميين التركيييز علييى ال يييء اليي ي  

م يياكم فييي النييوم وال ييعور بعييدم الراحيية  ، مخييتلط بييكعراض جسييد ة مثييم شييد العضييوت
أغلي  األوقيات و ربميا  فيي   يعرون بتعي   GADالميزمن. واألشيخا  الي ين  عيانون مين

وأ هييرت   ، ضييطراب القلييق العييام شيياإ  نسييبياإهيي ا بسييب  شييد العضييوت و قليية النييوم .و 
أميا اليدليم  .((Nolen,2011 %5و عنيد الرجيال  %2كن نسيبتي عنيد النسياء الدراسات ب

( فيعرفي بكني شعور عيام غيامض ملييء بيالتوجس والتيوتر مصيحوب DSM5الت خيصي )
وهو قلق ال  قتصر على موقف محدد وإنما  متد إليى سياإر   ، ببعض األحاسيس الجسمية

لمصييدر وال يخص  لييون لد يي داإييم مواقيف ومنياحي حييياة الفيرد وغالبييام ميا  لييون مجهيول ا
  (.APA,2013أشهر على األقم ) 8للقلق ويستمر لمدة 

   :القلق العامضطراب المحلات الت خيصية إل
اليدليم الت خيصيي لوضيطرابات النفسييية حسي   إضيطراب القليق العييامإن معيايير ت يخيص 

 هي :   ، (APA  (2013,الخامس 
أشيهر عليى  8لمدة  الوق ويحد  في أغل   وجسي()توق  تالقلق المفرط واالن غال  -أوالم 
 عدد من األحدا  واألن طة مثم ) العمم أو األداء المدرسي(. حول ، األقم
 ةعوبة السيطرة على القلق من قبم ال خص. -دانيام 
 وجود دودة )أو أكثر( من األعراض الستة التالية : -دالثام 
 هاوية.شعور الفرد بالتوتر أو األرق وأني على حافة ال -
 سرعة التع  واإلرهاق. -
 ةعوبة التركيز. -
 سهولة التهيل واالستثارة الداإمة. -
 توتر في العضوت. -
اضطرابات النوم )ةعوبة النيوم أو اليدخول فييي( مي  موحظية أنيي عنيد األطفيال ييرتبط  -

 بعنصر واحد.
ت هامية  سب  االضطراب كربام و اختوالم فيي األداء االجتمياعي أو المهنيي أو مجياال -رابعام 

 أخرى من األداء الو يفي.
أو عقييار  ، ال  عييزى إلييى التييكديرات الفسيييولوجية لمييادة ) مثييم تعيياطي المخييدرات -خامسييام 

 دواإي( أو حالة طبية أخرى ) مثم فرط ن اط الغدة الدرقية(.
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ال  فسر االضطراب ب لم أفضم من خول اضطراب  خر ) كالمخاوى االجتماعية  -سادسام 
أو الوسوا  القهيري أو قليق االنفصيال أو فقيدان ال يهية العصيبي أو ال يره  أو نوبة الهل 

 العصبي أو أي اضطرابات قلق أخرى(.
         :الدراسات السابقة

دراسيية هييدف  إلييى  )  ,2001Rodrigues et alأجييرى رودريغييز واخييرون )        
ين من السييدات التعرى على إنت ار أعراض اإلكتئاب وضغط ما بعد الصدمة لدى مجموعت

، ( سيييدة280وتكونيي  عينية الدراسيية ميين )، الحواميم المعنفييات وغييير المعنفيات فييي أمريلييا
وقييد أشييارت ، وتييم إسييتخدام المقابليية المقننيية لتقييييم األعييراض  النفسييية المرتبطيية بييالعنف

 %28النتاإل الى شيوع أعراض اإلكتئاب للسيدات الحوامم  اللواتي تعرضن للعنف بنسيبة 
كما واشارت النتاإل إلى شييوع اعيراض ضيغط ميا ، بالسيدات الحوامم غير المعنفات مقارنة

مقارنيية بالسيييدات  %88بعييد الصييدمة للسيييدات الحوامييم  اللييواتي تعرضيين للعنييف بنسييبة 
 الحوامم غير المعنفات.

للتعيرى عليى أعيراض اإلكتئياب بدراسة هيدف   ,Kelly)  (2010 دراسة كيلي وقام       
الصدمة لدى السيدات المعنفات من الوجئات الوتينيات فيي أمريليا وتكوني   وضغط ما بعد

ومضييا  ، وتم إستخدام االستبانات الخاةة بالعنف، ( سيدة معنفة 55عينة الدراسة من )
لتحديييييد أعييييراض ضييييغط مييييا بعييييد الصييييدمة واإلكتئيييياب حسيييي  الييييدليم الت خيصييييي الرابيييي  

للعنييييييييف  نسيييييييييدة تعرضيييييييي 21ن وأشييييييييارت النتيييييييياإل إلييييييييى أ، لوضييييييييطرابات النفسييييييييية
 نسييدة تعرضي 22و، (%88.1للعنيف النفسيي ) نسيدة تعرضي 22و، (%12.1الجسدي)

كما وأشارت النتاإل الى  هور أعيراض ضيغط ميا بعيد الصيدمة ، (%12.1للعنف الجنسي)
 ، (%21.8( و هيور أعيراض اإلكتئياب بنسيبة ) %1..8لدى السيدات المعنفات بنسبة  )

   (.%22.2لى  هور أعراض اإلكتئاب والصدمة معا بنسبة )كما وأشارت النتاإل ا
إليى التعيرى عليى Vazquez et al, 2012) )واخيرون  فاسيليزوهيدف  دراسية         

العوقيية بييين العنييف المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي واألعييراض النفسييية الناتجيية عنييي لييدى 
طالبيية )  8025سية علييى عينية ميين الطالبيات الجامييييات فييي اسيبانيا وإشييتمل  عينيية الدرا

وتييم إسييتخدام المقييابوت المقننيية وتحديييد ، (معنفييةطالبيية غييير  112و، طالبية معنفيية .82
( مين %82.2وأشارت النتاإل إلى أن )، إضطرابات المحور األول للدليم الت خيصي الراب 

وكانييي  إضيييطرابات القليييق األكثييير شييييوعام بيييين ، حيييياتهنالطالبيييات تعرضييين للعنيييف خيييول 
أميا أضيطراب اإلكتئياب ، (مقارنة بالطالبيات غيير المعنفيات%2.ت المعنفات بنسبة )الطالبا

 وكان أكثر ارتباطا بالعنف النفسي. (%28.2كان بنسبة )
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( دراسة هيدف  اليى التعيرى عليى مسيتوى اضيطراب 2082 ، ضمرة وغباري )وأجرى        
شيتمل  الدراسية عليى وا، ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من النسياء المعنفيات فيي االردن

، وتييم اسييتخدام المقابليية المقننيية ومضيييا  ضييغط مييا بعييد الصييدمة ، (سيييدة معنفيية.82)
وال ، واشارت النتياإل اليى ان مسيتوى الصيدمة كيان بدرجية متوسيطة ليدى النسياء المعنفيات

يوجييد فييروق اات دالليية احصيياإية فييي مضيييا  الصييدمة بييين النسيياء المعنفييات تبعييام لنييوع 
 العنف.

دراسية هيدف  إليى تحدييد   Nemeth et al, 2016)واخيرون ) نيميث  وأجيرت         
مدى إنت ار تعرض السييدات للعنيف المبنيي عليى النيوع اإلجتمياعي وعوقتيي بالتيدخين فيي 

( مين السييدات الليواتي يتعرضين 5.1وتكوني  عينية الدراسية عليى ) ، وال ة اوهايو بامريلا
حييث أشيارت النتياإل إليى أن ، حيدا  العنيفمن خول تطبييق اسيتبيان مخصيص أل، للعنف

كميا أشيارت إليى أن  ، ( من السيدات يتعرضن للعنف المبني على النيوع اإلجتمياعي21%)
   ( من السيدات إرتبط سلو  العنف بسلو  التدخين لدى أزواجهن.11.2%)

هييدف  للتعييرى علييى  بدراسيية (Silove et al, 2017)سيييلفو واخييرون  وقييام         
  الصييادمة كييالعنف المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي وضييغط مييا بعييد الصييدمة فييي األحييدا

ميين اإلنييا ( وتييم  2228و، ميين اليي كور 25.0اسييتراليا لييدى عينيية ميين كييو الجنسييين ) 
اسيييتخدام اإلسيييتبيانات والمقيييابوت الت خيصيييية حسييي  أعيييراض اليييدليم الت خيصيييي الرابييي  

السيييدات للعنييف المبنييي علييى النييوع وأشييارت النتيياإل إلييى تعييرض ، لوضييطرابات النفسييية
االجتماعي بدرجة كبيرة وكان أكثر عرضة لتطوير أعيراض الصيدمة بثودية أضيعاى مقارنية 

(.كمييا ٪ %8.5  ، الرجيال  ، ٪ 20.8بالرجيال. وبلغي  نسييبة شييوع اإلضطراب)السيييدات  
 .وأشارت النتاإل إلى تعرض السيدات ألكثر من حد  ةادم كالعنف الجسدي واإلغتصاب

للتعرى على العوقية بيين  (Mandal et al, 2017) ماندال واخرون  وهدف  دراسة      
العنف المبني على النوع اإلجتماعي واإلكتئياب والقليق وأدرهيا عليى نوعيية العوقية الزوجيية 
لييدى عينيية ميين السيييدات اللييواتي يييراجعن عيييادات الصييحة اإلنجابييية مييا بعييد الييوالدة فييي 

وتم استخدام مقاييس خاةة لوكتئاب ، ( سيدة2828ة الدراسة على )وبلغ  عين، استراليا
حيث أشيارت النتياإل إليى أن السييدات الليواتي تعرضين للعنيف أكثير ، والقلق، ما بعد الوالدة

( مقارنة بالسييدات غيير %55عرضة لظهور أعراض اإلكتئاب والقلق حيث بلغ  نسبتهم )
 المعنفات.

دراسية هيدف  للتعيرى عليى األعيراض   ,Kurt et al) 2081)واخيرون أجيرى كيارت  و   
واشييتمل  عينيية ، النفسييية الناتجيية عيين العنييف األسييري لييدى السيييدات المعنفييات فييي تركيييا

وتييم اسييتخدام اسييتبيان خييا  بييالعنف ، ( سيييدة مميين يتعرضيين للعنييف500الدراسيية علييى )
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ميين  %10واشييارت النتيياإل إلييى تعييرض ، SCL 90ومضيييا  قاإميية األعييراض النفسييية 
تعرضين  %82.5وأن ، تعرضن للعنيف الجسيدي %.2و، السيدات للعنف اللفظي والنفسي
كميا وأشيارت النتياإل إليى أن اكثير األعيراض النفسيية  هيورا ، للعنف النفسي والجسدي معام 

وتوةيل  الدراسية ، جسيد ة -وب لم مرتف  هو االكتئياب ومين ديم القليق واألعيراض الينفس
وهنيا  ارتبياط  كبيير بيين التعيرض للعنيف ، ر والم هم العلميبكني ال يوجد فروق تعزى للعم
 وتطوير إضطراب اإلكتئاب.

بيلجراء دراسية هيدف  للتعيرى عليى   ,Tran et al)  2081)واخيرون وقيام تيران        
العوقة بين العنف المبني على النوع اإلجتماعي وأعراض إكتئاب ما بعد الوالدة من النساء 

( سييدة وتييم اسيتخدام مضيييا  8212اشيتمل  عينية الدراسيية عليى )و ، المعنفيات فيي فيتنييام
( ميين السيييدات يتعرضيين ألحييد أشييلال %20.2وأشييارت النتيياإل إلييى أن )، ادنبييرة لإلكتئيياب

، ( يتعرضن للعنف الجسيدي%1وأن )، العنف النفسي خول مرحلتي الحمم وما بعد الوالدة
ا بعيد اليوالدة وأن للعنيف النفسيي أعراض إكتئياب مي لديهن( %1.2كما أشارت النتاإل أن )

 لتطوير أعراض اإلكتئاب. ام قوي ا  تنب  
    :على الدراسات السابقة التعليق
يوح  مين خيول اسيتعراض الدراسيات السيابقة أنهيا جميعهيا اتفقي  عليى أن العنيف        

المبنييي علييى النييوع اإلجتميياعي يييرتبط بتطيييوير أعييراض اإلكتئيياب والقلييق وضييغط مييا بعيييد 
كمييا يوحيي  بييكن بعييض الدراسييات السييابقة تناوليي  البحييث بييين مجمييوعتين ميين ، ةالصييدم

، ودراسة ضمرة وغباري ، 2001النساء المعنفات وغير المعنفات كدراسة)رودريغز واخرون 
بعيض الدراسيات السيابقة الحواميم مين  تناولي كما ، (Mandal,2017ودراسة  ،  2082

 ,2081ودراسية  Mandal,2017اسية ودر  2001Rodriguesالنساء المعنفات كدراسة
Tran  وتتمييييز الدراسييية الحاليييية عييين الدراسيييات السيييابقة بكنهيييا تناولييي  متغيييير الحالييية )

أرملية( بعليس الدراسيات السيابقة ، مطلقية، عزباء، اإلجتماعية للسيدات المعنفات )متزوجة
عييين  كميييا تتمييييز الدراسييية الحاليييية، التيييي تناولييي  النسييياء المعنفيييات مييين المتزوجيييات فقيييط

خييارأل ، أحييد أفييراد األسييرة، الدراسييات السييابقة بكنهييا تناوليي  متغييير مصييدر العنييف) الييزوأل
اا أن جمييي  الدراسييات السييابقة ركييزت فقييط علييى الييزوأل المعنييف أو ال ييري . كمييا ، األسييرة(

تتميز الدراسة الحالية بكنها تناول  دودة من األعيراض النفسيية ) القليق واإلكتئياب وضيغط 
إا أن بعييض الدراسييات تناولييي  دراسيية متغييير اليييى متغيييرين فقييط مييين ، (مييا بعييد الصيييدمة
   األعراض النفسية.
تقوم ه ه الدراسية عليى المينهل اإلرتبياطي الوةيفي لموإمتيي ألهيداى  منهجية الدراسة:

 الدراسة.
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يتكون مجتمي  الدراسية مين جميي  السييدات الليواتي تعرضين   مجتم  الدراسة وعينتها:
المبني على النوع اإلجتماعي فيي معهيد العنا ية بصيحة األسرة/م سسية ألحد أشلال العنف 

و  ، الملييي  الحسيييين بمركيييزه الرإيسيييي الواقييي  فيييي منطقييية ةيييويلا مييين العاةيييمة عميييان
وتكونيي  ، ( سيييدة معنفيية.22)نالمسييجوت فييي قاعييدة البيانييات الخاةيية بالمعهييد وعييدده

ق إسيتهداى مجتمي  الدراسية ( سيدة معنفة وتم إختيارهن عن طري202عينة الدراسة من )
 ( يوضا توزي  العينة تبعام لنوع العنف.8والجدول )، كاموم وبطريقة قصد ة

 ( توزي  العينة على متغير نوع العنف8جدول )
 النسبة المئوية العدد نوع العنف
 % 20.50 28 نفسي فقط

 % 22.21 808 نفسي وجسدي
 % 2.21 2 نفسي وجنسي

 % 22.12 20 نفسي وجسدي وجنسي
 %800 202 المجموع
  : أدوات الدراسة

 أوالم/ مضيا  أعراض ضغط ما بعد الصدمة 
تييم تطييوير مضيييا  أعييراض ضييغط مييا بعييد الصييدمة اسييتنادا للمحلييات الت خيصييية حسيي  

واإلطيوع   ، APA (2013)DSM-5اليدليم الت خيصيي الخيامس لوضيطرابات النفسيية 
 Harvard Trauma Questionnaire)دعليى المقياييس اات الصيلة كاختبيار هارفيار 

HTQ Mollica, 2006)   وتم بناء المضيا  وبل  عدد فقرات المضييا  بصيورتي االوليية
 ( فقرة.88) 

، :تم التحقيق مين ةيدق المضييا  بطريقتين:الصيدق الظياهري/المحلمين ةدق المضيا 
 .واإلتساق الداخلي

ن فييي مجييال اإلرشيياد تييم عييرض فقييرات المضيييا  علييى ع ييرة مختصييي ةييدق المحلمييين:
وأخصييياإيين فيييي الضييييا  ، وأخصييياإيين فيييي عليييم الييينفس اإلكلينيليييي، والصيييحة  النفسيييية

( ميين إجميياع المحلمييين علييى مييدى ارتبيياط الفقييرة %10وتييم اعتميياد مييييار )  ، والتقييويم
 وبعد االطوع على رأي المحلمين تم ح ى فقرتين.، والصياغة اللغوية، بالمضيا 
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( سييدة معنفية 52( فقيرة عليى )82تطبييق المضييا  المليون مين ) :تيماإلتساق الداخلي
ميين خييارأل عينيية الدراسيية فييي فييرع الهاشييمي ال ييمالي التيياب  لمعهييد العنا يية بصييحة األسييرة 

وتيم إ جياد معياموت اإلتسياق اليداخلي لفقيرات المضييا  ، واللواتي يتلقين الخدمات النفسيية
وبييي ل  أةيييبا المضييييا   ، (2..0-0.12وتراوحييي  معييياموت إرتبييياط الفقيييرات ميييا بيييين )

 ( فقرة.82بصورتي النهاإية م لفام من )
 دبات المضيا : 

خييول إ جيياد معيياموت االرتبيياط بييين ميين  test-retestتييم حسيياب معامييم دبييات اإلعييادة 
التطبييق األول للمضيييا  والتطبييق الثيياني والي  بفاةييم زمنييي مدتيي أربعيية ع ير يومييا ميين 

( سيدة معنفة مين خيارأل عينية الدراسية فيي فيرع الهاشيمي 52) على، إجراء التطبيق األول
وبلي  معاميم ، ال مالي التاب  لمعهد العنا ة بصحة األسرة واللواتي يتلقين الخدمات النفسية

   (.25..0للمضيا ) لإلتساق الداخلي αكما بلغ  قيمة كرونباو ، (2..0الثبات )
 دانيام/ مضيا  أعراض اإلكتئاب 

أعراض اإلكتئاب استنادا للمحلات الت خيصية حس  اليدليم الت خيصيي تم تطوير مضيا  
و اإلطيييوع عليييى مضييييا   ، APA (2013)لوضيييطرابات النفسيييية  DSM-5الخيييامس 

( وتييم بنيياء المضيييا  وبليي  عييدد الفقييرات    Hopkins,Hscl-15هييوبلنز لإلكتئيياب)   
 .( فقرة82بصورتي االولية ) 
  ، المضيا  بطيريقتين: الصيدق الظياهري/المحلمين:تم التحقق من ةدق  ةدق المضيا 

 .الداخلي واإلتساق
تييم عييرض فقييرات المضيييا  علييى ع ييرة مختصييين فييي مجييال اإلرشيياد  ةييدق المحلمييين:
وأخصييياإيين فيييي الضييييا  ، وأخصييياإيين فيييي عليييم الييينفس اإلكلينيليييي، والصيييحة  النفسيييية

ى مييدى ارتبيياط الفقييرة ( ميين إجميياع المحلمييين عليي%10وتييم اعتميياد مييييار )  ، والتقييويم
وبعييد االطييوع علييى رأي المحلمييين تييم حيي ى فقييرة واحييدة  ، والصييياغة اللغوييية، بالمضيييا 

 .فقط
( سييدة معنفية 52( فقيرة عليى )82:تيم تطبييق المضييا  المليون مين )اإلتساق الداخلي

ميين خييارأل عينيية الدراسيية فييي فييرع الهاشييمي ال ييمالي التيياب  لمعهييد العنا يية بصييحة األسييرة 
، وتم إ جاد معياموت اإلتسياق اليداخلي لفقيرات المضييا ، واتي يتلقين الخدمات النفسيةوالل

وتراوح  معياموت  إلى مستوى الداللةمعامم إرتباطها  لم  صمحيث تم ح ى الفقرات التي 
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وبي ل  أةيبا المضييا  بصيورتي النهاإيية م لفيام  ، (0.12-0.82إرتباط الفقيرات ميا بيين )
 ( فقرة.85من )
للمضيا  من خول إ جياد  test-retest: تم حساب معامم دبات اإلعادة المضيا دبات 

معاموت االرتباط بيين التطبييق األول للمضييا  والتطبييق الثياني والي  بفاةيم زمنيي مدتيي 
( سيييدة معنفيية ميين خييارأل عينيية 52علييى ) ، أربعيية ع يير يومييا ميين إجييراء التطبيييق األول

تيياب  لمعهييد العنا يية بصييحة األسييرة واللييواتي يتلقييين الدراسيية فييي فييرع الهاشييمي ال ييمالي ال
لإلتسيياق  αكمييا بلغيي  قيميية كرونبيياو ، (0.10وبليي  معامييم الثبييات ) ، الخييدمات النفسييية
 (.  0.12الداخلي للمضيا )

  دالثام/ مضيا  أعراض القلق المعمم
تيييم تطيييوير مضييييا  أعيييراض القليييق المعميييم اسيييتنادا للمحليييات الت خيصيييية حسييي  اليييدليم 

وبعييد اإلطييوع علييى ، APA (2013)لوضييطرابات النفسييية  DSM خيصييي الخييامسالت
وبلي  عيدد الفقيرات  المضييا ( وتيم بنياء   Hopkins,Hscl-10مضيا  هوبلنز للقليق)  

 .( فقرة88بصورتي االولية ) 
  ، :تم التحقق من ةدق المضيا  بطيريقتين: الصيدق الظياهري/المحلمين ةدق المضيا 

 .الداخلي واإلتساق
تييم عييرض فقييرات المضيييا  علييى ع ييرة مختصييين فييي مجييال اإلرشيياد  ةييدق المحلمييين:
وأخصييياإيين فيييي الضييييا  ، وأخصييياإيين فيييي عليييم الييينفس اإلكلينيليييي، والصيييحة  النفسيييية

( ميين إجميياع المحلمييين علييى مييدى ارتبيياط الفقييرة %10وتييم اعتميياد مييييار )  ، والتقييويم
علييى رأي المحلمييين تييم إجييراء تعييديم فييي  وبعييد االطييوع ، والصييياغة اللغوييية، بالمضيييا 

 .وتم ح ى فقرتين، الصياغة اللغوية
( سييدة معنفية 52( فقيرة عليى )82تم تطبييق المضييا  المليون مين ):اإلتساق الداخلي

ميين خييارأل عينيية الدراسيية فييي فييرع الهاشييمي ال ييمالي التيياب  لمعهييد العنا يية بصييحة األسييرة 
، وتم إ جاد معياموت اإلتسياق اليداخلي لفقيرات المضييا ، واللواتي يتلقين الخدمات النفسية

وتراوح  معياموت  الداللة مستوى  إلى إرتباطها معامم  صم لم التي الفقرات ح ى تمحيث 
(وب ل  أةيبا المضييا  بصيورتي النهاإيية م لفيام مين 0.18-.0.2إرتباط الفقرات ما بين )

  ( فقرة.85)
للمضيا  من خول إ جياد  test-retest عادةتم حساب معامم دبات اإل دبات المضيا :

معاموت االرتباط بيين التطبييق األول للمضييا  والتطبييق الثياني والي  بفاةيم زمنيي مدتيي 
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( سيييدة معنفيية ميين خييارأل عينيية 52علييى ) ، أربعيية ع يير يومييا ميين إجييراء التطبيييق األول
واللييواتي يتلقييين الدراسيية فييي فييرع الهاشييمي ال ييمالي التيياب  لمعهييد العنا يية بصييحة األسييرة 

لإلتسيياق  αكمييا بلغيي  قيميية كرونبيياو ، (8..0وبليي  معامييم الثبييات ) ، الخييدمات النفسييية
 (.  0.15الداخلي للمضيا )

  : وزن الفقرات ألدوات الدراسة
، تم إعطياء الضيمية الوزنيية للمقياييس الثودية المسيتخدمة )أعيراض القليق المعميم         

عد الصدمة( تبعا لتدريل ليلرت الخماسي التي تكيون عليى وأعراض ما ب، وأعراض اإلكتئاب
و   ، (2و نييادرا ) ، (5( و أحيانييا )2(  وغالبييا )2النحييو التييالي : داإمييا وتكخيي  الضيميية )

  :( وبالتالي  لون تدريل شدة األعراض على المضيا  تبعا للمعادلة التالية8إطوقا )

 

 
وبالتييالي  لييون تييدريل مسييتوى ، (8.55ون)وبنيياء علييى المعادليية فييلن المسييتوى الواحييد  ليي

 شدة األعراض كالتالي:
 أعراض بسيطة 2.55 – 8

 أعراض متوسطة 3.67  2.52
 أعراض شديدة 5.81-2

لإلجابيييية علييييى أسييييئلة الدراسيييية تييييم احتسيييياب  األسييييالي  اإلحصيييياإية المسييييتخدمة:
م التبييياين وتيييم إجيييراء تحليييي، المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات الميياريييية للسييي ال األول

واسييتخدام ، ( لإلجابيية عليى األسييئلة الثياني والثالييث والرابي  والخييامسMANOVAالمتعيدد )
 إختبار شافيي للمقارنات البعد ة بين المتوسطات لمتغيرات الدراسة. 

 إجراءات الدراسة:
 .إجراء الدراسة  علىأخ   الموافقة من إدارة معهد العنا ة بصحة األسرة تم  -
منسييقي الحيياالت للرجييوع إلييى قاعييدة البيانييات الخاةيية بالمعهييد والك ييوى اإلسييتعانة ب  -

 المتعلقة بالسيدات المعنفات واللواتي خضعن للتقييم األولي المسبق.
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اإلتصال بالسيدات المسجوت في قاعدة البيانات مين قبيم فرييق العميم الخيا  بالمعهيد  -
، لفرد يية وتطبيييق أدوات الدراسييةإجييراء المقييابوت ا بهييدىواألخصيياإيات( ، )منسييقو الحيياالت

 وإعطاء مواعيد لوق  المقابلة.
للتككيد مين تعرضيهن للعنيف ونوعيي تطبيق أدوات الدراسة واإلستبانة الخاةة بيالعنف تم  -

سييدة مين  21( لعدم تملين .22( سيدة من أةم )202من خول المقابلة المقننة على )
حييث قيام بتنفيي  ، ساعة وربي (-ساعةحيث إستغرق  مدة المقابلة الواحدة من )، الحضور

أخصاإيين نفسييين ( مين الي كور واإلنيا  علميا  1المقابوت وأدوات الدراسة فريق ملون ) 
بييكن المرشييدين واألخصيياإيين النفسيييين ميين حمليية درجيية الماجسييتير فييي تخصييص اإلرشيياد 

مجيال ولديهم خبرة ال تقم عن سب  سنوات فيي  ، النفسي وتخصص علم النفس اإلكلينيلي
ولييديهم دورات تدريبييية متخصصيية فييي التعامييم ميي  تليي    ، التعامييم ميي  السيييدات المعنفييات

 الفئة.
إستغرق  المدة الزمنية إلجراء المقابوت وأدوات الدراسة دودة شهور خيول شيهر شيباط  -

 ..208ولغا ة شهر أ ار لعام 
لتلقيي جلسيات ، نا ية( سيدة إلى قسم الم ورة المتخصصة داخم معهد الع51تم إحالة ) -

 الدعم النفسي نظرام لمعراض النفسية وردود األفعال التي  هرت خول المقابلة.
وبعد انتهاء التطبييق تيم جمي  البيانيات وتفريغهيا وتحليلهيا بواسيطة الحزمية اإلحصياإية   -

 SPSS ((Statistical Package for Theللعلييوم االجتماعييية لتحليييم البيانييات 
Social Scientists. 

 :ومناق تها نتاإل الدراسة 
النتيياإل المتعلقيية بالسيي ال األول: مييا مسييتوى أعييراض اإلكتئيياب والقلييق العييام 
 وضغط ما بعد الصدمة لدى المساء لهن من السيدات المعنفات في األردن؟

تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المييارييية إلجابييات  ، لإلجابيية علييى السيي ال
 ، الصييدمة بعييد وضييغط مييا العييام والقلييق االكتئيياب دراسيية عيين مضيييا  أعييراضأفييراد عينيية ال
 ( يبين النتاإل.2والجدول )
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 (2) جدول
على (202) ن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 الصدمة بعد ما واضطراب العام والقلق االكتئاب مضيا  أعراض
 المستوى  االنحراى الميياري  وسط الحسابيالمت مستوى األعراض

 مرتف  0.417 4.03 االكتئاب
 متوسط 1.055 2.78 الصدمة بعد ضغط ما
 مرتف  0.478 4.04 المعمم القلق

( أن اعلييى متوسييط حسييابي بييين المجيياالت الييثو  كييان 2يتضييا ميين الجييدول )
دييم يليييي  ، رتفيي  ( وبمسييتوى  م2.02ألعييراض القلييق العييام حيييث بليي  المتوسييط الحسييابي )
وأخيييرام جيياء  ، ( وبمسييتوى  مرتفيي  2.05أعييراض االكتئيياب حيييث بليي  المتوسييط الحسييابي )

( 2.11بالمرتبيية األخيييرة اعييراض ضييغط مييا بعييد الصييدمة حيييث بليي  المتوسييط الحسييابي )
 وبمستوى  متوسط .

 تهدييد مين   يملي وميا، النفسيي للعنيف السيدة تعرض تكرار ضوء في ال  ويعزى 
 لييدى واإلكتئيياب القلييق أعييراض سييتطور بييدورها التييي، وتحقييير وإهانييات، وشييتم، مسييتمر
  مليين مييا وهيي ا ، والعزليية والوحييدة واإلستسييوم والعجييز النفسييي بيياأللم كال ييعور، السيييدة
ا الملتس  بالعجز تسميتي  وال عياجزة بكنهيا معتقيد ليديها  صيبا العنف يتكرر عندما وتحديدم
 لل ييعور تعرضييها ميين يزيييد ممييا(Walker,2016) اضييده الموجييي العنييف إ قيياى  ملنهييا
 لييديها السيييدة فتصييبا الخبييرة تليي  عيين الناتجييي والتيييق  والتييوجس األمييان وعييدم بييالخوى
 التحمييم علييى القييدرة وعييدم اليييك  حاليية الييى  قودهييا ممييا نفسييها حيييال وتييوتر قلييق م يياعر
 التفكييير فييي داإيم إن ييغال حالية فييي تبقيى السيييدة أن كميا ، القلييق ألعيراض تعرضييها فتيزداد

 لتييدني سييي دي اليي ي األميير، ومزاجهييا نومهييا علييى ييي در ممييا الحييزن  حاليية عليهييا وتسيييطر
 ، ولمخيرين للي ات داإيم وليوم ال يهية فيي وفقيدان الجسيد ة الحالية وضييف والطاقة الن اط
 والي ي  ، شييء لكيم ت اؤمية نظرة و ، ال ات تقدير في وتدني ، بال ن  السيدة ت عر كما

 Kurt et) دراسيية ميي  الدراسيية هيي ه نتيجيية وتتفييق. اإلكتئيياب أعييراض سيييطور بييدوره
al,2018 )ليييدى مرتفييي  وب يييلم  هيييورام  النفسيييية األعيييراض أكثييير أن إليييى أشيييارت والتيييي 
 والتيي( Tran et al,2018)دراسية مي  تتفق كما، والقلق اإلكتئاب هو المعنفات السيدات
 هي ه نتياإل تتفيق كميا.اإلكتئياب أعيراض يرتطيو  فيي للعنف تنب ية قدرة هنا  أن إلى أشارت
 القلييق أعييراض أن إلييى أشييارت والتييي( (  Vázquez et al,2012 دراسيية ميي  الدراسيية
 أن النتيياإل وأشييارت كمييا. اإلكتئيياب أعييراض ويليهييا المعنفييات الطالبييات بييين شيييوعام  األكثيير
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 عيرضت ضوء في ال  ويعزى ، متوسط بمستوى  كان  الصدمة بعد ما ضغط أعراض مستوى 
 أديار مين سييتركي وميا والركم، للضرب السيدة فتعرض معام  والجسدي النفسي للعنف السيدة
 أعييراض  هييور إلييى سيييقود ممييا، النفسييي العنييف ميي  تزامنييام  والكييدمات كييالجرو  جسييد ة
 المرتبطية واألن يطة واألحيدا  المواقيف جميي  وبتجني  العنيف خبيرة بتي كر متمثلة الصدمة
 خبيرة تي كر عنيد كالجفيم مفاجئية فعيم بردود المتمثلة اإلستثارة التمعد في وإرتفاع، بالعنف
 نتيجية وتتفيق. والكيوابيس األحوم نتيجة بالنوم متمثلة وم اكم التركيز في وةعوبي العنف
 أشيارت والتيي( Kelly et all,2010) ودراسية( 2082، ضمرة) دراسات م  الدراسة ه ه
 .المعنفات نساءال لدى متوسط ب لم الصدمة أعراض  هور إلى

النتاإل المتعلقة بالس ال الثياني: هيم هنيا  فيروق اات داللية  فيي متوسيطات 
أداء السيييدات المعنفييات فيييي األردن علييى اعيييراض االكتئيياب وضيييغط مييا بعيييد 

 الصدمة والقلق العام باختوى نوع العنف؟
تجابات علييى السيي ال تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المييارييية السيي لإلجابيية

 ( يبين النتاإل.5والجدول ) ، السيدات المعنفات على مقاييس الدراسة تبعام لنوع العنف
 (5) جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية الستجابات السيدات المعنفات على مقاييس 
 الدراسة تبعام لنوع العنف

 المتوسط العدد األعراض / نوع العنف
 الحسابي

 االنحراى
 يياري الم 

 االكتئاب

 404. 3.96 41 فقط نفسي
 439. 4.02 106 وجسدي نفسي
 610. 4.09 5 وجنسي نفسي

 352. 4.11 50 وجنسي وجسدي نفسي
 417. 4.03 202 المجموع

 بعد ضغط ما
 الصدمة

 630. 2.31 41 فقط نفسي
 807. 2.39 106 وجسدي نفسي
 813. 2.45 5 وجنسي نفسي

 832. 4.02 50 وجنسي وجسدي نفسي
 1.055 2.78 202 المجموع

 492. 3.96 41 فقط نفسي المعمم القلق
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 المتوسط العدد األعراض / نوع العنف
 الحسابي

 االنحراى
 يياري الم 

 540. 4.02 106 وجسدي نفسي
 122. 3.94 5 وجنسي نفسي

 306. 4.15 50 وجنسي وجسدي نفسي
 478. 4.04 202 المجموع

( ان اعلييى متوسييط لنييوع العنييف فييي جمييي  المجيياالت كييان 5يبييين الجييدول )
ف النفسي والجسيمي والجنسيي حييث بلي  المتوسيط الحسيابي فيي مجيال االكتئياب للعن
واخييرام فيي مجيال  ، (2.02اما في مجال ضغط ما بعد الصدمة فقيد كيان ) ، (2.88)

وللتككد مما إاا كان  ه ه الفروق الظاهرية دالة احصاإيام تيم  ، (2.82القلق المعمم )
 ( يبين النتاإل.2جدول )( والMANOVAعمم تحليم التباين المتعدد )

 (2) جدول
 ( للفروق في نوع العنف وفقام لمتغيرات الدراسةMANOVAنتاإل تحليم التباين المتعدد )

 األعراض
 مجموع

 المربعات 
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 مستوى الداللة قيمة ى المربعات

 االكتئاب
 غير دال 322. 1.172 203. 3 610. بين المجموعات

    173. 198 34.350 لمجموعاتداخم ا
     201 34.959 الكلي

 بعد ضغط ما
 الصدمة

 دال 000. 56.114 34.260 3 102.781 بين المجموعات
    611. 198 120.888 داخم المجموعات

     201 223.669 الكلي

 المعمم القلق
 غير دال 239. 1.416 322. 3 966. بين المجموعات
    227. 198 45.031 داخم المجموعات

     201 45.997 الكلي
( أنييي ال يوجييد فييروق اات دالليية إحصيياإية عنييد مسييتوى دالليية 2يبييين الجييدول )

(α =0.02علييى مجييال االكتئيياب والقلييق المعمييم تعييزى لمتغييير نييوع العنييف ) ،  حيييث كييان
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 اما مجيال ضيغط ميا بعيد الصيدمة ، (0.02جمي  قيم  ى  اات داللة إحصاإية اعلى من )
( عليى مضييا  α= 0.05فك هرت النتاإل وجود فروق اات داللة إحصاإية عنيد مسيتوى )

ولتحديييد مصييادر هيي ه الفييروق الداليية  ، ضييغط مييا بعييد الصييدمة تعييزى لمتغييير نييوع العنييف
 ( يبين النتاإل.2إحصاإيام تم عمم اختبار شي يي للمقارنات البعد ة والجدول )

 (2) جدول
 ت البعد ة لمتغير ضغط ما بعد الصدمة على متغير نوع العنفاختبار شي يي للمقارنا

 نفسي فقط نفسي نوع العنف األعراض
 وجسدي

 نفسي
 وجنسي

وجسدي  نفسي
 وجنسي

 ضغط ما
 بعد

 الصدمة

 *1.7118- 1463.- 0803.- - فقط نفسي
 *1.6315- 0660.- - - وجسدي نفسي
 *1.5654- - - - وجنسي نفسي
 وجسدي نفسي

 - - - - وجنسي
 05.* دالة احصاإيام عند مستوى الداللة 

نيوع العنيف  فيي اتجياه( ان الفروق في المقارنات البعد ية جياءت 2يبين الجدول )
اات  فيروق بالتالي فلني يوجد  ، وكان  جميعها دالة احصاإيام  ، النفسي والجسدي والجنسي

مة تعزى لمتغير ( على مضيا  ضغط ما بعد الصدα= 0.05داللة إحصاإية عند مستوى )
 النفسي والجسدي والجنسي.نوع العنف  في اتجاهنوع العنف 

 واإلكتئياب القلق أعراض سيطور الطبيعي من للعنف التعرض أن إلى  ال  ويعزى 
 كبيير إرتبياط فهنيا ، نوعيي عين النظير وبغيض العنيف حاددة تكرار م  األعراض تل  وتتزايد
 العدييد أكدتيي ميا وهي ا، معيام  واإلكتئاب القلق أعراض تطوير وبين العنف لخبرة التعرض بين
 كميا(.Campbell,2009) ودراسية(  Bonomi et al,2009) كدراسية الدراسيات مين

 تبعيام  الصيدمة بعيد ميا ضيغط مضييا  عليى إحصياإيما دالية فيروق  وجيود إليى النتاإل وأشارت
 خبيرة ا  يةمع إليى الي  ويعيزى ، (والجنسيي والجسيدي النفسيي العنيف) وتحدييدام  العنف لنوع

 المتمثييييم والجنسييييي والنفسييييي الجسييييدي للعنييييف كتعرضييييها السيييييدة علييييى الواقعيييية العنييييف
 للسيييدة عييار وةييمة  عتبيير اليي ي الجنسييي التحيير  أو الجنسييية اإلسيياءة أو باإلغتصيياب

 لمواجهتهييا ال اتييية المصييادر  فييوق  ألنييي املاناتهييا حييدود وخييارأل لهييا ضيياغطام  حييددام  ويعتبيير
 بياأللم العيالي اإلحسيا  العنيف خبيرات تسيب  مميا، الخبيرة تل  اهتج بالعجز السيدة فت عر
 خييول ميين للسيييدة الداخلييية بالصييدمة  فسيير مييا وهيي ا، واليي ن  بالعييار وال ييعور النفسييي
 تظهير التيي والمقحمية الم لمية واألفكيار الي كريات طرييق عين العنف لحاددة الخبرة استعادة
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 تلي  م  العمم خول من تبين وه ا ، لنوما عليها  صع  مما والكوابيس األحوم شلم على
 ممادليية ال ييدة ميين بدرجيية وتسييترجعها الحادديية السيييدة تتيي كر حيييث  المعنفييات ميين الفئيية

 وتظهيير كمييا. بالحييد  المرتبطيية المثيييرات جمييي  السيييدة سييتتجن  ممييا، األةييلية للصييدمة
, 2005(والتهييييل، والجفيييم، التركييييز وةيييعوبة التييييق  كفيييرط ، االسيييتثارة زييييادة أعيييراض

Dumas & Nilsen .)واإلكتئياب كيالقلق مرافقية دانويية أعيراض على الصدمة ت مم كما 
 فييالتعرض(  Brown et al,2001)   الهليي  ونوبييات المفتوحيية األميياكن ميين والخييوى
 الصييدمة فييلن ولهيي ا، ةييادمة خبييرات لت ييلم سييي دي والجنسييي والجسييدي النفسييي للعنييف
 تليي  نتيجيية وتختلييف(. Street,2001) العنييف حادديية إنتهيياء بعييد حتييى تسييتمر و دارهييا
 داليية فييروق  وجييود عييدم إلييى أشييارت التييي( 2082، وغبيياري  ضييمرة) دراسيية ميي  الدراسيية
 أن إلييى اليي  ويعييزى ، العنييف لنييوع تبعييام  المعنفييات السيييدات لييدى الصييدمة لمضيييا  إحصيياإيام 
 والجسيدي يالنفسي العنيف عليى تقتصير وليم الجنسيي العنيف متغيير تناولي  الحالية الدراسة
 .فقط

النتياإل المتعلقيية بالسيي ال الثالث:هيم هنييا  فييروق اات داللية  فييي متوسييطات 
أداء السيييدات المعنفييات فييي األردن علييى اعييراض االكتئيياب وضييغط مييا بعييد 

على الس ال تم حسياب المتوسيطات  لإلجابة الصدمة والقلق المعمم باختوى العمر؟
المعنفييات علييى مقيياييس الدراسيية تبعييام لمتغييير  اتالمييارييية السييتجاب واالنحرافيياتالحسييابية 

 ( يبين النتاإل.8والجدول ) ، العمر
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 (8) جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية الستجابات السيدات

( ان اعلى متوسط لمتغير العمر في مجيالي االكتئياب وضيغط ميا 8يبين الجدول )
سيينة حيييث بليي  المتوسييط الحسييابي فييي مجييال االكتئيياب  22-81بعييد الصييدمة كييان للعميير 

أميا فيي مجيال القليق  ، (5.22اما في مجال ضيغط ميا بعيد الصيدمة فقيد كيان ) ، (2.01)
وللتككييد ممييا إاا كانيي  هيي ه  ، (2.85)فييككثر  58المعمييم فقييد كييان اعلييى متوسييط لعميير 

( والجييدول MANOVAالفييروق الظاهرييية داليية احصيياإيام تييم عمييم تحليييم التبيياين المتعييدد )
 ( يبين النتاإل.1)

 
 
 
 
 
 
 

 االنحراى الميياري  الحسابي المتوسط العدد األعراض / العمر

 االكتئاب
18-24 44 4.08 .391 
25-35 109 4.01 .396 

 484. 4.04 .2 فككثر 58
 417. 4.03 202 المجموع

 الصدمة بعد ضغط ما
18-24 44 3.22 1.251 
25-35 109 2.81 1.047 

 614. 2.30 .2 فككثر 58
 1.055 2.78 202 المجموع

 المعمم القلق
18-24 44 4.05 .532 
25-35 109 4.00 .482 

 413. 4.12 .2 فككثر 58
 478. 4.04 202 المجموع
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 (1الجدول )
 نتاإل تحليم التباين للفروق في متغير العمر وفقام لمتغيرات الدراسة

 األعراض
 مجموع

 المربعات 
درجات 
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 قيمة
 ى 

 مستوى 
 الداللة

 االكتئاب
 غير دال 626. 469. 082. 2 164. بين المجموعات
    175. 199 34.795 داخم المجموعات

     201 34.959 الكلي

 ضغط ما
 بعد

 الصدمة

 دال 000. 9.661 9.898 2 19.795 بين المجموعات
    1.024 199 203.873 داخم المجموعات

     201 223.669 الكلي

 القلق
 المعمم

 غير دال 320. 1.145 262. 2 523. بين المجموعات
    229. 199 45.474 داخم المجموعات

     201 45.997 الكلي
( أنييي ال يوجييد فييروق اات دالليية إحصيياإية عنييد مسييتوى دالليية 1يبييين الجييدول )

(α =0.02على مجال االكتئاب والقلق المعمم تعزى لمتغير ا )اما مجيال ضيغط ميا  ، لعمر
بعد الصدمة فك هرت النتاإل وجود فروق اات داللة إحصياإية عليى مضييا  ضيغط ميا بعيد 

ولتحديد مصادر ه ه الفروق الدالة إحصاإيام تم عميم اختبيار  ، الصدمة تعزى لمتغير العمر
 ( يبين النتاإل.1شي يي للمقارنات البعد ة والجدول )
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 (1) جدول
 قارنات البعد ة لمتغير ضغط ما بعد الصدمة على متغير العمراختبار شي يي للم

 فككثر 58 35-25 24-18 العمر األعراض

 الصدمة بعد ضغط ما
18-24 - .4021 .9164* 
25-35 - - .5143* 

 - - - فككثر 58
 05.* دالة احصاإيام عند مستوى الداللة 

فمييا  58ن فئيية العميير )( ان الفييروق الداليية إحصيياإيام كانيي  بييي1يبييين الجييدول ) 
( وكانييي  الفيييروق لصيييالا فئيييات العمييير 52-22( و)22-81( وبيييين فئيييات العمييير )فيييوق 

بالتييالي فلنييي يوجييد فييروق اات دالليية إحصيياإية عنييد مسييتوى  ، (52-22( و)81-22)
فئيات  في اتجاه( على مضيا  ضغط ما بعد الصدمة تعزى لمتغير العمر α= 0.05داللة )
امييا بيياقي   ، (فمييا فييوق  58سيينة مقارنييةم بالفئيية العمرييية ) (52-22( و)22-81العميير )

 الفئات فلن الفروق غير دالة احصاإيام.
كما  ملن تفسير ال  الى أن أفراد العينة من فئة األقم عمرام  فتقيرون للخبيرة ولييس ليديهم 
مهارات مواجهة للتعامم م  تلي  األحيدا  الصيادمة والخارجية عين الميكلوى فييدركها هي الء 

شخا  على أنها تهديد والتي من شكنها تعرضهم لإلةيابة بضيغط ميا بعيد الصيدمة مين األ
ومن جهية أخيرى فيان تعيرض األفيراد األكبير سينام لخبيرات عنيف متكيررة وشيديدة مميا ، جهة

 صيييبا ليييديهم حساسيييية أكثييير فيييي اإلةيييابة بضيييغط ميييا بعيييد الصيييدمة.حيث أشيييار اليييدليم 
ألكثييير عرضييية لتطيييوير أعيييراض الصيييدمة الت خيصيييي إليييى أن الفئيييات األقيييم عميييرام هيييم ا

(APA,2013وتختلف نتيجة الدراسية الحاليية مي  دراسية.)Kurt et al,2018)  والتيي )
 أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير العمر.

النتيياإل المتعلقيية بالسيي ال الراب :هييم هنييا  فييروق اات دالليية  فييي متوسييطات 
االكتئيياب وضييغط مييا بعييد أداء السيييدات المعنفييات فييي األردن علييى اعييراض 
علييى السيي ال تييم حسيياب  لإلجابيية؟الصييدمة والقلييق المعمييم بيياختوى مصييدر العنييف

المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المييارييية السييتجابات النسيياء المعنفييات علييى مقيياييس 
 ( يبين النتاإل..والجدول ) ، الدراسة تبعام لمتغير مصدر العنف
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 (.) جدول
النحرافات المييارية الستجابات النساء المعنفات على مقاييس المتوسطات الحسابية وا

 الدراسة تبعام لمتغير مصدر العنف

 المتوسط  العدد العنف األعراض / مصدر
 االنحراى الميياري  الحسابي

 االكتئاب
 393. 4.04 107 الزوأل
 493. 3.94 53 األهم

 354. 4.12 42 )خارأل األسرة( ال  غير
 417. 4.03 202 المجموع

 بعد ضغط ما
 الصدمة

 784. 2.39 107 الزوأل
 895. 2.58 53 األهم

 941. 4.00 42 )خارأل األسرة( ال  غير
 1.055 2.78 202 المجموع

 المعمم القلق

 499. 3.97 107 الزوأل
 472. 4.08 53 األهم
 ال  غير

 405. 4.17 42 )خارأل األسرة(
 478. 4.04 202 المجموع

فيي جميي  المجياالت كيان  العنف( ان اعلى متوسط لمصدر .الجدول )يبين 
 ، (2.82لمصادر غير الزوأل واالهم حيث بل  المتوسط الحسابي في مجال االكتئياب )

واخييرام فيي مجيال القليق  ، (2.00اما فيي مجيال اضيطراب ميا بعيد الصيدمة فقيد كيان )
هرية دالة احصياإيام تيم عميم وللتككد مما إاا كان  ه ه الفروق الظا ، (2.81المعمم )

 .( يبين النتاإل80( والجدول )MANOVAتحليم التباين المتعدد )
 
 
 
 



 م 0202لسنة  يناير( الثالثالجزء  ، 581العدد: ) ، جامعة األزهر ، مجلة كلية التربية
 

 

 -151- 

 (80) جدول
( للفروق في متغير مصدر العنف وفقام MANOVAنتاإل تحليم التباين المتعدد )

 لمتغيرات الدراسة
 مجموع  األعراض

 المربعات
 درجات 
 الحرية

متوسطات 
 ةمستوى الدالل قيمة ى المربعات

 االكتئاب
 غير دال 098. 2.350 403. 2 806. بين المجموعات
    172. 199 34.153 داخم المجموعات

     201 34.959 الكلي
 ما ضغط
 بعد

 الصدمة

 دال 000. 55.972 40.262 2 80.523 بين المجموعات
    719. 199 143.145 داخم المجموعات

     201 223.669 الكلي
 القلق
 المعمم

 غير دال 059. 2.873 645. 2 1.291 بين المجموعات
    225. 199 44.707 داخم المجموعات

     201 45.997 الكلي
( أني ال يوجد فروق اات داللية إحصياإية عليى مجيال االكتئياب 80يبين الجدول )

حيث كان جميي  قييم  ى  اات داللية إحصياإية  ، والقلق المعمم تعزى لمتغير مصدر العنف
اميا مجيال ضيغط ميا بعيد الصيدمة فيك هرت النتياإل وجيود فيروق  ، (α= 0.05لى مين )اع

( عليى مضييا  ضيغط ميا بعيد الصيدمة تعيزى α= 0.05اات داللة إحصاإية عند مستوى )
ولتحديد مصادر ه ه الفروق الدالة إحصاإيام تم عمم اختبار شي يي  ، لمتغير مصدر العنف

 ن النتاإل.( يبي88للمقارنات البعد ة والجدول )
 (88) جدول

 اختبار شي يي للمقارنات البعد ة لمتغير اضطراب ما بعد الصدمة على متغير مصدر العنف
 غير ال  األهم الزوأل مصدر العنف األعراض

 بعد ضغط ما
 الصدمة

 *1.6066- 1915.- - الزوأل
 *1.4151- - - األهم

 - - - غير ال )خارأل األسرة(
 05.د مستوى الداللة * دالة احصاإيام عن    

( ان الفروق الدالة إحصاإيام كاني  بيين مصيادر العنيف األخيرى 88يبين الجدول )
اليييزوأل واألهيييم وكانييي  الفيييروق لصيييالا مصيييادر العنيييف  وبيييين)غيييير ال /خيييارأل األسيييرة( 

بالتييالي فلنييي يوجييد فييروق اات دالليية إحصيياإية عنييد مسييتوى دالليية  ، األخرى/خييارأل األسييرة
(α= 0.05علييى مض ) يييا  ضييغط مييا بعييد الصييدمة تعييزى لمتغييير مصييدر العنييف لصييالا
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مصييادر العنييف األخييرى غييير الييزوأل واالهييم. ويعييزى اليي  لنييوع العنييف الواقيي  وهيي ا مييا تبييين 
خول المقابوت بكن السيدات اللواتي تعرضن لمصدر العنف من خارأل األسرة تمثيم بيالعنف 

مميا  وغيير متوقعيةلي  خبيرة سيلبية الجنسي سواء كان باإلعتداء أو التحير  حييث  عتبير ا
سييتكون أكثيير عرضيية لتطييوير اعييراض مييا بعييد الصييدمة نظييرا لل ييعور بوةييمة العييار ولييوم 
اليي ات. كمييا يييرتبط اليي  بمييدى معرفيية األهييم وتقييبلهم عيين تليي  الخبييرة ومييدى تلقييي السيييدة 

 (.(Nolen,2011 للدعم النفسي اإلجتماعي من أفراد أسرتها
الخامس: هم هنا  فروق اات داللة  في متوسطات  النتاإل المتعلقة بالس ال

أداء السيييدات المعنفييات فييي األردن علييى اعييراض االكتئيياب وضييغط مييا بعييد 
علييى السيي ال تييم  لإلجابيية؟الصييدمة والقلييق المعمييم بيياختوى الحاليية االجتماعييية

حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المييارييية السييتجابات النسيياء المعنفييات علييى 
 ( يبين النتاإل.82والجدول ) ، يس الدراسة تبعام لمتغير الحالة االجتماعيةمقاي

 (82) جدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية الستجابات النساء المعنفات على مقاييس 

 الدراسة تبعام لمتغير الحالة االجتماعية

 الميياري  االنحراى الحسابي المتوسط العدد األعراض / الحالة االجتماعية

 االكتئاب

 379. 4.04 52 عزباء
 430. 4.04 128 متزوجة
 353. 3.76 16 مطلقة
 339. 4.32 6 ارملة
 417. 4.03 202 المجموع

 الصدمة بعد ضغط ما

 1.204 3.18 52 عزباء
 991. 2.63 128 متزوجة
 880. 2.82 16 مطلقة
 284. 2.26 6 ارملة
 1.055 2.78 202 المجموع

 المعمم القلق

 450. 4.22 52 عزباء
 476. 4.00 128 متزوجة
 478. 3.81 16 مطلقة
 380. 4.04 6 ارملة
 478. 4.04 202 المجموع
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( ان اعليى متوسيط لمتغيير الحالية االجتماعيية فيي مجيال 82يبين الجيدول )
ضيغط ميا اما في مجالي ، (2.52االكتئاب كان لمرملة حيث بل  المتوسط الحسابي )

بعيييد الصيييدمة والقليييق المعميييم فقيييد كيييان اعليييى متوسيييط للعزبييياء حييييث بلييي  المتوسيييط 
أمييا فييي مجييال القلييق المعمييم فقييد بليي   ، (5.81الحسييابي ضييغط مييا بعييد الصييدمة )

كانييي  هييي ه الفيييروق الظاهريييية دالييية  إااوللتككيييد مميييا  ، (2.22المتوسيييط الحسيييابي )
 ( يبين النتاإل.85( والجدول )MANOVAاحصاإيام تم عمم تحليم التباين المتعدد )
 (85) جدول

( للفروق في متغير الحالة االجتماعية وفقام MANOVAنتاإل تحليم التباين المتعدد )
 لمتغيرات الدراسة

درجات  مجموع المربعات األعراض
 الحرية

متوسطات 
 مستوى الداللة قيمة ى المربعات

 االكتئاب
 دال 020. 3.344 562. 3 1.686 بين المجموعات
    168. 198 33.273 داخم المجموعات

     201 34.959 الكلي
 ضغط ما
 بعد

 الصدمة

 دال 008. 4.082 4.343 3 13.029 بين المجموعات
    1.064 198 210.639 داخم المجموعات

     201 223.669 الكلي
 القلق
 المعمم

 دال 007. 4.122 901. 3 2.704 بين المجموعات
    219. 198 43.293 جموعاتداخم الم

     201 45.997 الكلي
( α= 0.05( أني يوجد فروق اات داللة إحصاإية عنيد مسيتوى داللية )85يبين الجدول )

حيييث كانيي  جمييي  قيييم  ى  اات ، علييى جمييي  المجيياالت تعييزى لمتغييير الحاليية االجتماعييية
لدالية إحصياإيام تيم عميم ولتحديد مصادر ه ه الفيروق ا، (0.02داللة إحصاإية اعلى من )

 ( يبين النتاإل.82اختبار شي يي للمقارنات البعد ة والجدول )
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 (82) جدول
اختبار شي يي للمقارنات البعد ة لمتغير ضغط ما بعد الصدمة على متغير الحالة 

 االجتماعية
 أرملة مطلقة متزوجة عزباء الحالة االجتماعية األعراض

 االكتئاب
 2780.- 2788. 0045.- - عزباء
 2734.- 2834. - - متزوجة
 *5568.- - - - مطلقة
 - - - - أرملة

 بعد ضغط ما
 الصدمة

 9277. 3671. *5539. - عزباء
 3738. 1868.- - - متزوجة
 5606. - - - مطلقة
 - - - - أرملة

 القلق المعمم
 1713. *4043. *2210. - عزباء
 0497.- 1832. - - متزوجة
 2330.- - - - مطلقة
 - - - - أرملة

( ان الفيروق الدالية إحصيياإيام فيي مضييا  االكتئياب كاني  بييين 82يبيين الجيدول )
بالتييالي فلنييي يوجييد فييروق اات  ، األرمليية فييي اتجيياهالمطلقيية وبييين األرمليية وكانيي  الفييروق 

دالليية إحصيياإية علييى مضيييا  االكتئيياب تعييزى لمتغييير الحاليية االجتماعييية لصييالا االرمليية 
ويعزى ال  بلعتبار أن وفاة الزوأل تعد من الخساإر العميقة في الخبيرات  ، مقارنةم بالمطلقة

اإلنسييانية بسييب  طبيعيية الرابطيية القوييية والداعميية ممييا سييتكون إسييتجابة السيييدة األرمليية 
وعنيييدما ، بييالحزن واإلرتبيييا  والت ييوية وزييييادة مسييي وليتها تجيياه تعيييدد أدوارهيييا ميين جهييية

ا أكثر عمقام مما سيقود الي  تتعرض األرملة للع نف من قبم أسرتها  عتبر تحدي أكبر وجرحم
 . إلرتفاع أعراض اإلكتئاب وتحديدام إن كان لديها خبرات إحباط سابقة من جهة أخرى 

( 2082، والعطيا ، وتتفق نتيجة الدراسية الحاليية مي  نتيجية دراسية ) بين بريي 
أكثيير الفئييات لييديها أعييراض إكتئيياب  والتييي أشييارت إلييى أن فئيية األرامييم والمطلقييات هييي ميين

 ألعييراض إحصيياإيام  داليية فييروق  وجييود إلييى النتيياإل أشييارت كمييا وبدرجيية متوسييطة وشييديدة.
 العزبياءويملن فيي اتجياه االجتماعيية الحالية لمتغيير تعيزى  الصيدمة وألعيراض المعميم القلق
 الواقي  العنيف جياهت إنفعاالتها عن للتعبير الجرأة لديها ليس العزباء السيدة بكن ال  تفسير
 وعيدم األسيرة خصوةيية على ت ج  التي مجتمعاتنا في وخاةة أسرتها نطاق داخم عليها
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 األرملة أو المطلقة السيدة بعلس، الخبرات تل  لكب  ي دي ال ي األمر األو أو األب إنتقاد
 أو رتهاألسي الرجيوع وبلملانهيا العنيف تجياه انفعاالتهيا عين للتعبيير والقدرة الجرأة لديها التي

 لمواجهيية البييداإم تليي  تمتليي  ال العزبيياء السيييدة لكيين منفصييم بييي  فييي أبناإهييا ميي  اليييية
 األسيرة ضيغط عين النياتل واإلسيتقرار باإلرتبياط كثيرا تفكر العزباء السيدة تصبا كما، العنف
 أعييراض تظهيير  جعلهييا ممييا الييداإرة تليي  ميين والخييروأل العنييف ميين  خلييو ملييان فييي لليييية
 .األخرى  الفئات من بغيرها مقارنة الصدمة بعد ما وضغط العام كالقلق نفسية

 :التوةيات
 في ضوء النتاإل السابقة يوةى بما يلي:

ضييرورة تكثيييف بييرامل رفيي  الييوعي إعوميييا حييول  يياهرة العنييف وأدارهييا السييلبية لجمييي   -
 الفئات العمرية. 

 د النفسي. إ جاد الطرق والوساإم إللزامية خضوع المسيئين لجلسات اإلرشا -
ضييرورة اسييتخدام االسييالي  العوجييية المختصييرة التييي تركييز علييى التخ يييف ميين أعييراض  -

 .ومن دم اتباع االسالي  العوجية االخرى ، الصدمة واإلكتئاب وأعراض القلق
ضييرورة تطبيييق مجموعييات االرشيياد النفسييي التيييي لهييا فعالييية فييي العمييم ميي  السييييدات -

 المعنفات.
ت عليى األسير التيي  سيود بهيا العنيف وتحدييدا األديار الواقعية عليى ضرورة إجيراء دراسيا -

 األطفال.
كاألفكيار  الضييام بيلجراء دراسيات عليى السييدات المعنفيات تتنياول أعيراض نفسيية أخيرى  -

 وقلق المستقبم.  ، اإلنتحارية والرهاب االجتماعي
ى المسيييئين إجييراء دراسييات حييول عوامييم ال خصييية وقييدرتها التنب ييية بحييدو  العنييف لييد -

 ال كور. 
إجراء دراسات حول أنماط التواةم األسري لمسر المعنفة وإ جياد بيرامل ارشياد ة لتعزييز  -

 مهارات التواةم البناءة.
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 :المصادر والمراج 
 :المراج  العربية

اإلكتئاب وأعراضي لدى عينيات مين ، (2082هادون ) ، عبدالحليم والعطا  ، بن بري  -
مجليية األنييدلس للعلييوم اإلنسييانية ، وء بعييض المتغيييراتسيياحم حضييرموت فييي ضيي

 ..85-12 ، 2العدد ، واإلجتماعية
العنييييف األسييييري فييييي األردن:المعرفيييية  ، (2002المجلييييس الييييوطني ل يييي ون األسييييرة) -

، من ييورات المجلييس الييوطني ل يي ون األسييرة، تقرييير أولييي، واإلتجاهييات والواقيي 
25-22. 

الخصاإص االجتماعيية واالقتصياد ة لحياالت  ، (2085المجلس الوطني ل  ون األسرة) -
 .12-8، من ورات المجلس الوطني ل  ون األسرة، العنف األسري في األردن

دليييم اإلجييراءات الوطنييية الموحييدة مسييودة  ، (2081المجلييس الييوطني ل يي ون األسييرة) -
للوقا ة واإلستجابة للعنف المبني عليى النيوع اإلجتمياعي والعنيف األسيري والعنيف 

 األطفال. ضد
مسيتويات ضيغط ميا بعيد الصيدمة ليدى عينية  ، (2082دياإر) ، جيول وغبياري  ، ضيمرة  -

مجلية  ، من ضحا ا العنف األسري مين النسياء المعنفيات فيي ضيوء عيدة متغييرات
 .288-251 ، 8العدد، العلوم التربوية والنفسية

ن الميرأة ميين دلييم تمليي ، (2088معهيد العنا ية بصيحة األسرة/م سسية المليي  الحسيين) -
 األردن.، عمان، الطفولة إلى ال يخوخة
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