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 االضـــطرابات الـــسیكوسوماتیة لـــدى النـــساء الـــصالبة النفـــسیة وعالقتهـــا بـــبعض أعـــراض
 المعنفات بدار الحمایة االجتماعیة في مدینة نجران

 رحمة علي الغامدي
  .، المملكة العربیة السعودیة بجامعة نجران، تخصص علم نفس،قسم التربیة وعلم النفس

 raalgamdi@nu.edu.sa: البرید االلكتروني
  :ملخص البحث

تهدف البحث الى التعرف على العالقة بین الصالبة النفـسیة وبعـض أعـراض االضـطرابات 
الــسیكوسوماتیة لــدى النــساء المعنفــات بــدار الحمایــة االجتماعیــة فــي مدینــة نجــران ، تــم 

) م2002(استخدام  المنهج الوصفي  ، كما تم تطبیق مقیاس الـصالبة النفـسیة لمخیمـر 
) 34( علـى عینـة بلغـت  ،) 2003(ض االضطرابات السیكوسوماتیة لمنار مصطفى وأعرا

سیدة معنفة ،وأسفرت النتـائج عـن  وجـود عالقـة ارتباطیـة بـین مـستوى الـصالبة النفـسیة 
وأعراض االضطرابات الـسیكوسوماتیة لـدى النـساء المعنفـات ، كمـا أنـه ال یوجـد تغیـر فـي 

ـــسیة واال ـــصالبة النف ـــن ال ـــال م ـــة ًمـــستوى ك ـــر الحال ـــا لتغی ـــسیكوسوماتیة وفق ًضـــطرابات ال
االجتماعیة والمستوى التعلیمي  لدى المعنفات، وأوصت بتكثیف الدراسات للسمات النفسیة 

  . عند السیدات المعنفات وتصمیم برامج ارشادیة لتحسینها لدیهن
 النساء ،  العنف،عراض االضطرابات السیكوسوماتیةأ ،لمات المفتاحیة الصالبة النفسیةالك

  .المعنفات
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Psychological Hardiness and Relationship some Psychosomatic 
Disorders among Battered Women of the Social Care House in Najran 
Rahma Ali Ahmed Al-Ghamdi 
Department of Education and Psychology, University of Najran, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: raalgamdi@nu.edu.sa 
Abstract  
The present study aims to identify the relationship between 
psychological hardiness and symptoms of psychosomatic disorders 
among battered women in the Social Care House in Najran. It adopted 
the descriptive approach and applied the scale of psychological 
hardiness of Mukhaymar (2002) and symptoms of psychosomatic 
disorders of Mustafa (2003) to a sample of (34) battered women. The 
results revealed a correlation between the level of psychological 
hardiness and the symptoms of psychosomatic disorders among 
battered women. There was no difference in the level of psychological 
hardiness and the symptoms of psychosomatic disorders among 
battered women due to the social status and the educational level. The 
study recommended conducting further studies and developing 
counseling programs to enhance the psychological features among 
battered women.  
Keywords: Psychological hardiness, Psychosomatic disorders, 
violence, battered women. 
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 :مقدمة
العنف ضد المرأة جریمة  لها جذورها التاریخیة المعروفـة  ، فهـي لیـست حدیثـة 
الیوم ،  بل مشكلة اجتماعیة عالمیة ، أصبحت مثیـرة لالهتمـام مـن قبـل جهـات متعـددة ، 

 .وال سبیل للحد منها اال بتضافر الجهود لترسیخ  ثقافة اللین والرفق
أي سلوك خـاطئ ضـد المـرأة یتـسم بـدرجات متفاوتـة " مرأة ویقصد بالعنف ضد ال

 : بـــدوي(" .فـــي التمییـــز واالضـــطهاد ضـــدها وباســـتخدام التهدیـــد والقهـــر وســـلب حقوقهـــا
 )م2017

وال شــك بــأن العنــف ضــد المــرأة لــه آثــار ســلبیة ســواء علــى المــرأة نفــسها أو 
لـى وجـود إ) م2010(م واالبـراهی) م2008(لهر ًالمجتمع وهذا ما تشیر له دراسة كال من ا

 .تأثیر للعنف ضد المرأة على صحتها النفسیة
وتعتبر االضطرابات السیكوسوماتیة من االضطرابات المؤثرة على الصحة النفسیة 

  .للفرد ، وهي اضطرابات أصلها ومنشأها نفسي وتظهر على شكل أعراض جسمیة 
لشكوى یدخل بأنها مجموعة من االعراض وا) 76: 2003(ویعرفها عبد المعطي 

ضمنها اضطراب أو خلل أو اصابة بعض االعضاء أو األجهـزة فـي جـسم المـریض ولكنهـا 
ًترتبط ارتباطا وثیقا بمتغیرات وعوامل نفسیة ً. 

ومــن االســباب التــي تــساهم فــي انتــشار االضــطرابات الــسیكوسوماتیة المواقــف 
ًأكثرها تأثیرا سـلبیا والتي یمثل العنف ضد المرأة أهمها و) Stress Positions(الضاغطة  ً
 .على المرأة

وتعتبر الصالبة النفسیة أحد المفاهیم النفسیة التي یحتاج إلیها الفرد للتوافق مع 
أحداث الحیاة المختلفة، وخاصة المواقف الضاغطة فهي تزید من قدرة الفرد على مواجهة 

 .االزمات وحل المشكالت التي تعترضه
ًمهمـا فــي تنمیــة الــصحة النفــسیة، وتتــضمن ًحیـث تعــد الــصالبة النفــسیة عــامال 

مجموعة خصائص نفسیة كااللتزام، والتحكم، والتحدي ووضوح الهدف والتي من شأنها أن 
تــساعد الفــرد فــي المحافظــة علــى صــحته النفــسیة والتكیــف والتوافــق مــع مــشكالت الحیــاة 

الهائـل أسـهم فـي النفسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، والمهنیة، كما ان التطـور الـسریع و
ًمـضاعفة أثــر هــذه المــشكالت، فــضال عــن التغیـرات التــي طــرأت علــى القــیم اإلنــسانیة فــي 

 ).2017الحمد وآخرون،. (العصر الحدیث
وقد تجلت عنایة المملكة العربیة السعودیة بـالمرأة فـي االهتمـام بحقوقهـا والحـث 

ن الجوانب منها تحكیم على انصافها مع محاسبة المقصر والمخطئ في حقها ، في كثیر م
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الشریعة االسالمیة التـي كرمـت المـرأة ورفعـت شـأنها وكـذلك فـي ایجـاد مؤسـسات تعلیمیـة 
وتنمویـــة مثـــل المـــدارس والجامعـــات  وعالجیـــة  كالمستـــشفیات وقـــضائیة تعطیهـــا حقهـــا 
كالمحـاكم والجهــات االمنیــة واالیوائیــة مثــل دور الرعایــة والحمایــة االجتماعیــة، فــي جمیــع 

 المملكة ،والدلیل على ذلك ایجاد وحدات للحمایة االجتماعیة في جمیـع المنـاطق ، مناطق
وقد اخترت اعینة البحث الحـالي مـن النـساء المعنفـات فـي منطقـة نجـران والالتـي یـراجعن 

 .وحدة الحمایة االجتماعیة بمدینة نجران 
 :مشكلة البحث

والمختـصین فـي شـتى حظیت ظاهرة العنف باالهتمام مـن قبـل الهیئـات المختلفـة 
المجاالت، وظاهرة العنف تمتد جذورها في كل االمم والحـضارات فهـي قدیمـة قـدم المجتمـع 
البشري، كما أنها ظاهرة ترتبط بالوجود االنساني، ومع ذلك ال توجد نـسب واضـحة ودقیقـة 
وخاصة في الوطن العربي للعنف ضد المرأة وقد یعود ذلك لخصوصیة االسرة والثقافة التي 

 .تعیشها بعض المجتمعات العربیة 
ومع ازدیاد سرعة نمط الحیاة الحدیثة وتعقدها وزیادة المنافـسة والـصراع والقلـق 

ًوالتوتر انتشرت االضطرابات السیكوسوماتیة وازدادت حدة وانتشارا  ).2015بختاوي، . (ً
م ًوتعد االضطرابات النفسیة من أكثر االضطرابات النفسیة شیوعا ، ففي مجال عل

الـــنفس المهنـــي  فـــإن نـــسبة المتغیبـــین عـــن العمـــل بـــسبب شـــكاوي مـــن االضـــطرابات 
  )2016بوطبال ومعوشة،  %) .( 75—70(السیكوسوماتیة تصل الى 

إلى وجود نسبة مرتفعة ) 2001(وهي اضطرابات لیست حدیثة حیث یشیر زهران 
، وهي منتشرة من المرضى لدیهم مشكالت انفعالیة واجتماعیة %) 95 – 90(تتراوح بین 

في المجتمعات المتحضرة التي ینتشر فیه الصراع والتنافس والقلق، وأن هـذه االضـطرابات 
 .في تزاید بزیادة المسببات لها 

وال شك بأن ممارسة العنف ضد المرأة من العوامل المسببة لالضطرابات النفسیة 
) Mouton, et al,1999( ًبشكل عام وهذا ما تشیر لـه دراسـة كـال مـن موتـون وآخـرون 

التـي هـدفت الـى التعـرف علـى العالقـة بـین الـصحة النفـسیة والبدنیـة لـدى الـسیدات وبــین 
 - 12سیدة تراوحت أعمارهن بـین ) 257(وبلغت عینة الدراسة .  العنف األسري والعائلي

، ومـن تعرضـن لالعتـداء %31.9وقد بلغت نسبة مـن تعرضـن للعنـف األسـري .  عاما30
وأشــارت النتـائج إلــى وجـود عالقــة . مــنهن للتهدیـد% 22.6ا تعـرض ، بینمــ%15البـدني 

 .سالبة بین التعرض للعنف األسري وبین الحالة الصحیة سواء الصحة النفسیة أو البدنیة
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ویختلــف األفــراد فــي االضــطرابات الــسیكوسوماتیة مــن حیــث درجــة التحمــل التــي 
حشاني ونوار، (لة النفسیة للفرد تتوقف على التكوین العام أو الوظائف الفسیولوجیة والحا

2016.( 
وقد تساند الفرد في االزمات الصالبة النفـسیة حیـث أشـارت بعـض مـن الدراسـات 
إلى أهمیة الصالبة النفسیة في مقاومة الضغوط واألزمات، ووقایة الفرد من آثار الضغوط 

تـه مـن األمـراض ًالحیاتیة المختلفة وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤال، كمـا تعمـل علـى حمای
 ).2016الطاهر، ( الجسمیة واالضطرابات النفسیة 

و تساعد الصالبة النفسیة في إیقاف استجابات الجهاز الدوري للضغط النفـسي، 
ویعتبر األشخاص األكثر صـالبة هـم األكثـر مقاومـة لألمـراض الناجمـة عـن تـأثیر الـضغط 

حـــدار فـــي مـــستوى التحفیـــز بـــسبب الطریقـــة االدراكیـــة التكیفیـــة ومـــا یـــنجم عنهـــا مـــن ان
الـسید (الفسیولوجي، كما أن لدیهم عبارات إیجابیة عن الذات أكثر من أولئك األقل صالبة 

 ،2012.( 
وترى جیهان حمزة أن الصالبة النفسیة سمه مكتسبة منذ الـصغر تـساعد االسـرة 

، بصفة أساسیة في تكوینها، كمـا تـساعد مؤسـسات التطبیـع االجتمـاعي الخارجیـة األخـرى
كــالجیران واألقــران والمدرســة والجامعــة فــي العمــل علــى تنمیتهــا عبــر المراحــل العمریــة 

  ).2010عباس، (المتقدمة 
ًوتأسیا على ماسبق یتناول البحث الحالي سمة الـصالبة النفـسیة  ومعرفـة حجـم 
ــي  عالقتهــا بظهــور بعــض أعــراض االضــطرابات الــسیكوسوماتیة لــدى النــساء المعنفــات ف

 :بیة السعودیة  ، ویمكن تحدید مشكلة البحث في التساؤالت التالیة المملكة العر
مــا العالقــة  بــین الــصالبة النفــسیة وظهــور االضــطرابات الــسیكوسوماتیة لــدى  -1

 النساء المعنفات ؟
 هل توجد مستویات متباینة في متوسطات الصالبة النفسیة بین المعنفات؟  -2
بات الــسیكوسوماتیة بــین هــل توجــد مــستویات متباینــة فــي متوســطات االضــطرا -3

 المعنفات؟
هــل توجــد فــروق  فــي مــستوى الــصالبة النفــسیة  لــدى المعفنــات تعــزى  لمتغیــر  -4

 الحالة االجتماعیة؟
هــل توجــد فــروق  فــي مــستوى الــصالبة النفــسیة  لــدى المعفنــات تعــزى  لمتغیــر   -5

 مستوى التعلیم؟
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عفنـات تعـزى   هل توجد فروق  في مستوى االضطرابات السیكوسوماتیة  لـدى الم -6
 لمتغیر الحالة االجتماعیة؟

هل توجد فروق  في مـستوى االضـطرابات الـسیكوسوماتیة  لـدى المعفنـات تعـزى   -7
 لمتغیر  مستوى التعلیم؟

  :أهداف البحث 
  . تحدید مستوى الصالبة النفسیة لدى النساء المعنفات-1
  .اء المعنفات تحدید  أعراض االضطرابات السیكوسوماتیة التي تعاني منها النس-2
 فحص العالقة بین الصالبة النفسیة و بعض أعراض االضطرابات السیكوسوماتیة -3

  .لدى النساء المعنفات
 التعرف على حجم  الصالبة النفسیة وبعض أعراض االضطرابات الـسیكوسوماتیة -4

 .وفقا للمستوى التعلیمي والحالة االجتماعیة
 :أهمیة البحث

في الدراسات التي تناولت الخصائص النفـسیة للنـساء في حدود علم الباحثة قلة  -
 .المعنفات في المملكة العربیة السعودیة 

علــى المــستوى النظــري فــإن تقــدیم الدراســات والبحــوث واالطــر النظریــة فــي هــذا  -
 . المجال یساهم لمعرفة سبل مواجهة هذه الظاهرة 

اإلرشـاد النفـسي كما أن النتائج البحث الحالي ربما تساعد المختصین فـي مجـال  -
في تصمیم برامج إرشادیة تساهم في تحسین مستوى الـصحة النفـسیة للمعنفـات 

 . على المستوى التطبیقي 
 :مصطلحات البحث

الصالبة النفسیة بأنها اعتقاد ) Kobasa،1982( عرفت كوبازا الصالبة النفسیة -1
 عــام لــدى الفــرد فــي فاعلیتــه وقدرتــه علــى اســتخدام جمیــع المــصادر النفــسیة

 . واالجتماعیة المتاحة لیدرك ویفسر ویواجه احداث الحیاة الضاغطة بفاعلیة 
ــسیكوسوماتیة -2 ــة للطــب النفــسي  أعــراض االضــطرابات ال ــة االمریكی ــت الجمعی  عرف

مجموعة من االضطرابات التي تتمیز بأعراض ترجع بأسبابها إلى عوامـل : "بأنها
الـشواشرة " ( دي أو الـذاتيالإرانفسیة انفعالیة، تقع تحت إدارة الجهاز العصبي ال

 ). 2014 ،والدقس
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  هن سیدات تعرضن لنوع أو أكثر من أنواع العنـف وتقـدمن لـدار الحمایـة  المعنفات-3  
 .االجتماعیة لحمایتهن ولالیواء

 :حدود البحث
ًیحــدد البحــث بــشریا فــي الــسیدات المعنفــات ومكانیــا فــي مدینــة نجــران  بالمملكــة العربیــة  ً

  م2019ًزمانیا في عام السعودیة و
 :العرض النظري والدراسات السابقة

 الصالبة النفسیة : ًأوال 
أن الصالبة النفسیة عبارة عن أفعـال )Konstantinnoua ،2005(    یرى كونستاتینوا  

ــؤثر علــى صــحته، فــیمكن  ــضاغطة التــي قــد ت ــیم وتواجــه االحــداث ال مــن جانــب الفــرد تق
ً االحداث الضاغطة وتجعلها أقل تهدیدا، لیتمكن من النظـر لمكوناتها أن تهیئ الفرد لتقییم

 .الى نفسه على أنه أكثر كفاءة في مواجهتها
   وأشار المشعان إلى أن الصالبة النفسیة تشیر إلى استعداد الفرد وتقبله للـضغوط التـي 

ٍیتعرض لها كمصدرا واق من العواقب الجسمیة الناجمة عن الضغوط   ).2007المشعان، (ً
بأنهـــا مـــصدر مـــن أهـــم ) Ganllen, Blaney ، 2014( وعرفهـــا جـــانیلین وبالنـــي   

ًالمــصادر النفــسیة واالجتماعیــة التــي تجعــل الفــرد قــادرا علــى تحمــل الــضغوط ومواجهــة 
( المواقف وتخفیف آثار التعرض للـضغوط والتـي تـرتبط بالمـصادر األخـرى وتتفاعـل معهـا 

 ).2016في عبد اللطیف وآخرون ،
اعتقــاد عــام لــدى الفــرد فــي فاعلیتــه وقدرتــه علــى : عرفهــا الحجــار ودخــان بأنهــا   بینمــا 

استخدام كـل المـصادر النفـسیة والبیئیـة المتاحـة كـي یـدرك ویفـسر ویواجـه أحـداث الحیـاة 
 ).2017الحجار ودخان،(الضاغطة بفاعلیة 

رد في األداء االلتزام ویعني رغبة الف:      وتتكون الصالبة النفسیة من ثالثة  مكونات هي
واالنجاز والسعي واإلصرار لتحقیق ما یرید، وهـو نـوع مـن التعاقـد النفـسي یلتـزم بـه الفـرد 

ویتـضمن االلتـزام نحـو ) 2002مخیمـر،( تجاه نفسه وأهدافه، وقیمه واالخـرین مـن حولـه 
 ).م2015السعدي ،(الذات وااللتزام نحو العمل 

و الــسیطرة وهــي اعتقــاد الفــرد أن بإمكانــه والمكــون الثــاني للــصالبة النفــسیة هــو الــتحكم ا
ـــن المـــسؤولیة الشخـــصیة عمـــا یحـــدث  الـــتحكم فیمـــا یواجـــه مـــن أحـــداث ومـــا یتحمـــل م

ویتضمن التحكم القدرة على اتخاذ القرارات واالختیار بین البدائل، والتحكم ) 2002مخیمر،(
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ى المواجهــة المعرفـي بمعنـى القــدرة علـى تفـسیر األحــداث الـضاغطة وتقییمهـا، والقــدرة علـ
 ). 2017بخیت،(الفعالة وبذل الجهد مع وجود الدافعیة لإلنجاز والتحدي

    والثالث من مكونات الصالبة النفسیة هو التحدي ویشیر إلـى اعتقـاد الفـرد أن مـا یطـأ 
ًمن تغییر في حیاته هو أمـر مثیـر وضـروري لالرتقـاء والتقـدم أكثـر مـن كونـه تهدیـدا لـه، 

 والــسعي وراء تجــارب جدیــدة تتــضمن الــسبیل الممكنــة لتوســیع یــساعده علــى االستكــشاف
 ).2015السعدي،( آفاق التعامل والتجارب في المستقبل 

   ویدرك االفراد مرتفعي الصالبة االحـداث اإلیجابیـة أنهـا ذات معنـى، وأنهـا تحـدث نتیجـة 
یـدركون ألسباب داخلیة ترجع لهم، وأنهم مسؤولون عما یقومون بـه مـن قـرارات وافعـال، و

الحـداث الـسلبیة بأنهـا غیـر هامـة ، وانهــا نتیجـة ألسـباب خارجیـة، وانهـم غیـر مــسؤولین 
ًعنها شخصیا ، وذلك على العكس من األفراد منخفضي الصالبة، ویمكن تنمیتها من خالل 

مثل تلـك البـرامج التدریبیـة المتمثلـة بالـسلوكیات المعرفیـة : التدریب على البرامج الحیاتیة
 ). 2010عباس،(

ًونظرا لألهمیة الصالبة النفسیة، فینبغي االهتمام بتنمیتهـا وغرسـها مـن الطفولـة 
  ).2012ابن سعد، (من خالل التنشئة االجتماعیة ومن خالل البرامج االرشادیة والعالجیة 

ًونظرا ألهمیة تنمیة الصالبة النفسیة فقد عملت بعض الدراسات على تنمیتها من 
اول تنمیـة مكونــات الـصالبة مـن خـالل فنیـات وأسـالیب ارشــادیة  خـالل بـرامج ارشـادیة تتنـ

  ) . 2005(ودراسة المناحي ) 2011(مثل دراسة السید 
التي هـدفت إلـى التعـرف علـى مـستوى كـال مـن ) 2012(وفي دراسة أبو حسین 

الـــصالبة النفـــسیة واألمـــل وعالقتهمـــا بـــاألعراض الـــسیكوسوماتیة لـــدى األمهـــات المـــدمرة 
ــازلهن فــي م ــصالبة من ــة ســالبة بــین األمــل وال حافظــة شــمال غــزة، ،الــى وجــود عالقــة دال

  .النفسیة؛ كل على حدة مع األعراض السیكوسوماتیة
ــصالبة النفــسیة تحــسن مــن  (Donne,2005)وأشــارت دراســة دوننــي    أن ال

ـــة روح التحـــدي  ـــاب ، مـــن خـــالل تنمی ـــد المـــصابین باالكتئ ـــصحة النفـــسیة عن مـــستوى ال
  .  الالعقالنیة والمواجهة لالفكار

الــى أن هنــاك عالقــة عكــسیة بــین ) 2016(كمــا توصــلت دراســة ابــن الطــاهر 
الصالبة النفسیة لدى النساء المعنفات والعنـف الموجـه ضـد المـرأة، فكلمـا زاد العنـف ضـد 

 .المرأة كلما انخفضت الصالبة النفسیة لدیها
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  االضطرابات السیكوسوماتیة :ًثانیا
ضطرابات السیكوسوماتیة باختالف التخصصات والتوجهات العلمیة،    اختلفت تعریفات اال

ویمكن تعریفها بأنها أمراض نفسیة السبب تظهر على شكل أعراض جسمیة مثل الـصداع 
ــا ــم العــضالت وغیرهــا وال یمكــن عالجهــا طبی ــون وأل ــل مــن خــالل العــالج النفــسيًوالقول   ب

 ). م2019، الشیخ(
أمراض الجهاز التنفسي مثل الربـو الـشعبي، : یة إلى   وتصنف االضطرابات السیكوسومات

واالضــطراب الجــسدي وهــو عبــارة عــن شــكوى جــسمیة واحــدة أو أكثــر، واضــطراب التحــول 
تتعلق بتناسق الحركات كـالوقوف والبلـع وفقـدان اإلحـساس بـاأللم، واضـطراب األلـم وتـوهم 

  ).2003عبدالمعطي ، (المرض، واالضطرابات المصطنعة 
خیص االضطرابات السیكوسوماتیة وفقا لما ورد في تصنیف الدلیل االحـصائي     ویتم تش

واحد أو أكثر مـن األعـراض ( ، باألعراض الخاصة التالیة DSM5 و التشخیصي الخامس
الجسدیة المؤلمة أو التي تؤدي إلى تعطل كبیـر فـي الحیـاة الیومیـة، أفكـار أو مـشاعر أو  

یة أو المخاوف الصحیة المرتبطة بها كما تتجلى سلوكیات مفرطة متصلة باألعراض الجسد
أفكار غیر متناسبة مستمرة حـول خطـورة أعـراض الـشخص، : (بواحد على األقل مما یلي 

ــة حــول الــصحة أو أعــراض  الــشخص، الوقــت والطاقــة اســتمرار مــستویات القلــق المرتفع
تبقـى ثابتـة المخصصین لهذه األعراض أو المخاوف الصحیة، الحالة العرضـیة المفرطین و

 ).م2018 العتیبي،( )أشهر 6عادة تستمر لمدة تزید عن (
  وتؤكد الخبرات الطبیة والنفسیة على أن االضطرابات السیكوسوماتیة تستعصي علـى     

العالج الجسمي أو الطبي وحده، كما تستعصى على العالج النفسي وحـده، لـذلك كـان مـن 
وبـالرغم مـن أن . لطبي والنفسي واالجتمـاعيالضروري االعتماد على تكامل طرق العالج ا

االضطرابات السیكوسوماتیة تعتبر من االضطرابات األكثـر انتـشارا وخطـورة، إال أن غالبیـة 
الحاالت مع المساعدة النفسیة یمكن التعامل معها بشكل أكثر بساطة وأقل تعقیدا من تلـك 

 ). 2015 واضح،( المتبعة اآلن في التعامل معها
التـي هـدفت الـى التعـرف علـى عوامـل الخطـر ) 2018(توصلت دراسـة أدعـیس فقد       

األسریة لدى المصابین باالضطرابات السیكوسوماتیة، الى أن عوامل الخطر األسـریة ترفـع 
نسبة االضطرابات الـسیكوسوماتیة مثـل  خبـرات اإلسـاءة فـي الطفولـة، والتعـرض لالحـداث 

ــاطفي داخــل األســ ــصادمة ، و اإلهمــال الع ــشعور بالوحــدة والعزلــة، ال رة، باإلضــافة الــى ال
 .والشعور بانعدام األمان
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 :العنف ضد المرأة: ًثالثا
العنـف بأنـه اسـتخدام للـضبط أو القـوة اسـتخدام غیـر ) م2016(یعرف المعایطة 

 . مشروع  أو مخالف للقانون یؤثر بشكل سلبي  على ارادة  فرد أو مجموعة من االفراد
 - نفــسي– لفظــي -الــى أنــواع العنــف وهــي جــسدي) م2018(ویــشیر العتیبــي  

 .  جنسي– صحي -اقتصادي
 تنـوع آثـار ونتـائج (Jeffrey, 2009) و جفـري ) ه1437(وتلخص القحطـاني 

  :العنف ضد المرأة ومن أهم اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي یتركها العنف على المرأة 
معنفــة بعـــدم االكتـــراث واالســـتجابة  ضــعف الناحیـــة العاطفیـــة؛ بحیــث تتعـــود المـــرأة ال-1

 .لمشاعر وآالم اآلخرین كما یضعف عندها اإلحساس العاطفي
 .تكون شخصیة المرأة الممارس علیها العنف؛ شخصیة قلقة ومتوترة -  2
المرأة الممارس علیها العنف؛ یؤثر في فعالیتها وعلى سالمة أطفالها، وتكـون لـدیها  - 3

 .شخصیة سلبیة عاجزة عن الحركة
ٕإن العنف األسري ضد المرأة ال یتوقف ضرره عند المرأة المعنفة فحـسب؛ وانمـا یمتـد  - 5

ضرره لیشمل كل أفراد األسرة والمجتمع، ومن أبرز آثاره ارتفاع نسبة الطالق وزیادة 
 .الخ...التفكك األسري والتسرب المدرسي وانتشار المخدرات واآلفات االجتماعیة

ــ ــي المجتمــع الــسعودي دراســة ومــن الدراســات التــي تناول ت العنــف ضــد المــرأة ف
حیث هدفت الى وصف العنف ضد المرأة في مدینة الریاض  وكانـت  ) هـ 1429(الردیعان 

مطبقة على عینة  من النساء المترددات على مراكز الرعایة الصحیة األولیـة وأشـارت الـى 
ا أو هــا مــن راتبهــمــن النــساء یتعرضــن للعنــف االقتــصادي  بحرمان%) 67(وجــود  نــسبة 

 .المیراث
والتي هدفت لدراسة العالقة بین مهارات التعبیر ) م2018(وكذلك دراسة العتیبي 

عن الذات وأعراض االضطرابات السیكوسوماتیة لدى النساء المعنفات بمدینة الریاض وقد 
ــــة لمهــــارات التعبیــــر عــــن الــــذات لالضــــطرابات  أســــفرت النتــــائج عــــن وجــــود قــــوة تنبؤی

  . تیة عند المعنفات السیكوسوما
ــى مــستوى  ــؤثر عل ــف ضــد المــرأة ی ومــن خــالل العــرض الــسابق یتــضح أن العن
الــــصحة النفــــسیة لــــدى الــــسیدات المعنفــــات  والــــذي قــــد یظهــــر فــــي بعــــض االعــــراض 
السیكوسوماتیة لدیهن،  كما أن لسمة الـصالبة النفـسیة دور فـي تخفیـف حـدة المـشكالت 
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، ممــا یــساهم فــي التكیــف مــع المواقــف  الحیاتیــة واألزمــات مــن خــالل مكوناتهــا الثالثــة 
 . الضاغطة 

 :فروض البحث
توجــد عالقــة بــین درجــات الــسیدات المعنفــات علــى مقیــاس الــصالبة النفـــسیة  -1

 .ودرجاتهن على مقیاس االضطرابات السیكوسوماتیة 
 .توجد مستویات متباینة في متوسطات الصالبة النفسیة بین المعنفات  -2
ینة في متوسـطات أعـراض االضـطرابات الـسیكوسوماتیة بـین توجد مستویات متبا -3

 .المعنفات
توجد فروق  دالة احصائیا بین متوسطات درجات السیدات المعنفـات المتزوجـات  -4

 .وغیر المتزوجات على مقیاس الصالبة
ــات تعــزو   -5 ــین متوســطات درجــات الــسیدات المعنف ــة احــصائیا ب توجــد فــروق  دال

 .على مقیاس الصالبة النفسیة ) عيثانوي ، جام( لمستوى التعلیم 
ــین متوســطات درجــات الــسیدات المعنفــات   -6 ــه إحــصائیة ب توجــد فــروق  ذات دالل

  .المتزوجات وغیر المتزوجات على مقیاس الصالبة النفسیة 
ــین متوســطات درجــات الــسیدات المعنفــات   -7 ــه إحــصائیة ب توجــد فــروق  ذات دالل

  .اس الصالبة النفسیةعلى مقی) جامعي-ثانوي(تعزو لمستوى التعلیم 
   :إجراءات البحث

  .  االطالع على الطر النظریة الدراسات السابقة وجمع أدوات الدراسة -1
  .  تم مخاطبة دار الحمایة االجتماعیة بمدینة نجران ألخذ الموافقة على تطبیق األدوات -2
  . تطبیق أدوات الدراسة-3
  .وصیات  تحلیل البیانات وتفسیر النتائج واستخراج الت-4

 :منهج البحث
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته لطبیعة البحث الحالي في 

 . رصد الواقع الفعلي
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 :مجتمع البحث
النــساء المعنفــات فــي منطقــة نجــران والالتــي یــراجعن وحــدة الحمایــة االجتماعیــة  

یات وحدة الحمایة وفق إلحصائ) سیدة  158( م والبالغ عددهن 2019خالل نصف العام 
  . االجتماعیة بمنطقة نجران

  :عینة البحث
   تحددت عینة البحث من النساء المعنفات المراجعات لوحدة الحمایة االجتماعیـة بمدینـة 

وقــد تــم ) ســنة45 -18(تتــراوح أعمــارهن مــا بــین ) ســیدة 34=ن(نجــران وبلــغ عــددهن
عینة من حیث  الحالة االجتماعیة وتمت المجانسة بین أفراد ال. اختیارهن بطریقة عشوائیة

سیدة  ) 16(سیدة   وغیر المتزوجات ) 18(والمستوى التعلیمي حیث بلغ عدد المتزوجات 
سیدة  والالتي ) 16(أما فیما یخص المستوى التعلیمي فقد بلغ عدد  المعنفات الجامعیات 

 .مایة االجتماعیةسیدة    وفق لملفات النزیالت بدار الح) 18(اكتفین بالمرحلة الثانویة 
 أدوات البحث

 ) م2002(مقیاس الصالبة النفسیة اعداد مخیمر  -1
عبــارة تتنــاول أبعــاد الــصالبة االجتماعیــة الثالثــة ) 47(ویحتــوي هــذا المقیــاس علــى 

درجة (ً ابدا –) درجتین(احیانا –) درجات3( دائما ( ویقابلها ثالث مستویات لإلجابة  
مع مراعاة وجود ) 141(درجة وأعلى درجة ) 47(ة وبالتالي تكون أقل درج) ) واحدة

ة عكسیة وبالتـالي فـإن مجمـوع العبـارات یعنـي مـستوى الـصالبة النفـسیة، عبار) 15(
وقد حصل المقیاس على درجة عالیة من الثبات حیث بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ 

، كما كانـت نـسبة اتفـاق ) 0.73(ومعامل االرتباط لصدق االتساق الداخلي ) 0.87(
 ) .90(%المحكمین على العبارات 

ضـــطرابات الـــسیكوسوماتیة  اعـــداد منـــار مـــصطفى محمـــود  مقیـــاس أعـــراض اال -2
 )  م2003(

ــم اســتخدام مقیــاس أعــراض االضــطرابات الــسیكوسوماتیة والــذي أعدتــه منــار  ت
) 27(وهو یتنـاول جمیـع االضـطرابات فـي قائمـة كورنـل ویتكـون مـن ) م2003(مصطفى 

  : عبارة كما في التالي 
  ).3-1( اضطرابات الجهاز التنفسي  فقراته من -1
  ).6-4( اضطرابات الجهاز الدوري فقراته من -2
  ).9-7( اضطرابات الجهاز العصبي فقراته من -3
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  ).13-10( اضطرابات جهاز الغدد والهرمونات فقراته من -4
  ) 17-14( اضطرابات الجهاز الهضمي فقراته من -5
  ).20-18( اضطرابات الجهاز العضلي والهیكلي فقراته من -6

م هــذا المقیــاس ألنــه مقــنن علــى الــسیدات المعنفــات فــي المملكــة العربیــة وقــد تــم اســتخدا
ونــسبة )  0.723(حیـث بلغــت نـسبة الـصدق ) 2018(الـسعودیة كمـا فـي دراســة العتیبـي

والتـي تـشیر الـى أن )  0.853(الثبات حسب معامل ألفا كرونباخ  لجمیع أبعاد المقیـاس 
إلضافة الى أنه تم تقنینه على عینة مـن المقیاس مناسب الستخدامه في هذه الدراسة ، با
 . السیدات المعنفات في المملكة العربیة السعودیة 

  :المعالجة االحصائیة
الستخراج نتائج الدراسة  من خالل حـساب )  SPSS(استخدمت الباحثة برنامج 

 .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وكذلك حساب معامل االرتباط 
  : وتفسیرهانتائج الدراسة

توجـد عالقـة بـین درجـات الـسیدات المعنفـات علـى مقیـاس الـصالبة : ولالفرض األ -1
النفــسیة ودرجــاتهن علــى مقیــاس االضــطرابات الــسیكوسوماتیة ، وللتأكــد مــن صــحة 
الفــرض  تــم حــساب معامــل  ارتبــاط بیرســون بــین  درجــات مقیــاس الــصالبة النفــسیة 

نساء المعنفات  ، والجدول التالي یوضـح ومقیاس االضطرابات السیكوسوماتیة لدى ال
 :النتائج 

 على أبعاد 34= معامالت االرتباط وداللتها بین درجات السیدات المعنفات ن) 1( جدول 
 مقیاس الصالبة النفسیة ومقیاس االضطرابات السیكوسوماتیة

  التحدي التحكم االلتزام االبعاد
 *0.408 **0.509 **0.738 االضطرابات السیكوسوماتیة

توجد عالقة ارتباطیة بین مستوى أبعاد الصالبة النفـسیة ) 1( یتضح من جدول 
  لـدى النـساء المعنفـات ، وهـذا 0.05 ، 0.01واالضطرابات السیكوسوماتیة عند مستوى 

وتفسر الباحثة هـذه النتیجـة )  م2014(وطاهر )  م1016(ما یتفق مع وطلعت وآخرون 
 عنــد المــرأة المعنفــة تكــون أكثــر عرضــة لالضــطرابات بأنــه عنــدما تزیــد الــصالبة النفــسیة

السیكوسوماتیة ،  فالتحدي والمواجهة أبعـاد ویعنـي مواجهـة مـشكالت الحیـاة وتحـدیها قـد 
عند المرأة التي تتعرض للعنف یجعل .یجعل المرأة أكثر عرضه لالضطرابات السیكوسوماتیة
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 كانت مترددة وفي صـراع بـین منها فریسة سهلة لالضطرابات السیكوسوماتیة ، خاصة اذا
 .اإلبالغ عن العنف أو الصمت والتحمل  وترقب الغد بما فیه من عنف كل لیلة

ــاني -2 ــسیة بــین :  الفــرض الث ــة فــي متوســطات الــصالبة النف توجــد مــستویات متباین
المعنفات ، وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات 

 ویوضـح الجـدول التـالي نتـائج SPSSل البرنامج االحـصائي المعیاریة وذلك من خال
  .المتوسطات

یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد العینة على مقیاس ) 2(جدول 
  الصالبة النفسیة

االنحراف   المتوسط  العبارة
االنحراف   المتوسط  العبارة  المعیاري

  االنحراف  المتوسط  العبارة  المعیاري
  المعیاري

1  1.94  0.81  17  1.61  0.73  33 2.05  0.64  
2  1.76  0.69  18  1.64  0.73  34 2.00  0.65  
3  1.85  0.65  19  1.70  0.79  35 1.91  0.71  
4  1.85  0.50  20  1.85  0.85  36 2.02  0.71  
5  1.67  0.72  21  2.00  0.77  37 2.11  0.59  
6  1.76  0.88  22  2.05  0.69  38 2.14  0.74  
7  1.70  0.79  23  1.97  0.75  39 2.23  0.60  
8  1.88  0.87  24  2.02  0.71  40 2.23  0.55  
9  1.82  0.75  25 1.97  0.71  41 1.17  0.67  
10  1.94  0.73  26 1.88  0.53  42 1.26  0.51  
11  2.00  0.73  27 1.91  0.51  43 1.29  0.46  
12  1.94  0.81  28 1.94  0.69  44 1.08  0.45  
13  1.88  0.80  29 2.02  0.71  45  2.47  0.50  
14  1.82  0.71  30 2.08  0.71  46  2.32  0.47  
15  1.82  0.75  31 1.94  0.64  47  1.08  0.37  
16  1.82  0.79  32 2.02  0.74   
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  :اعتمدت الباحثة تحدید المستویات كالتالي 
 یوضح توزیع مستوى المتوسطات )  3( جدول  

1-1.6 1.7-2.3  2.4-3 
 قوي متوسط ضعیف
النـسب المئویـة لتوزیـع مـستویات أفـراد العینـة علـى  ) 4( دول رقم           ویوضح الج

  مقیاس الصالبة النفسیة
  النسبة المئویة  التكرارات  المستوى

  %2  1  قوي
  %87  41  متوسط
  %11  5  ضعیف

وجود مستویات متباینة مـن الـصالبة النفـسیة لـدى   ) 2(  ویتضح من الجدول 
نوعـا مـا ومـستویات قویـة ال تمثـل نـسبة كبیـرة افراد العینة حیث وجدت مـستویات ضـعیفة 

بینما مثل المستوى المتوسط النسبة االكبر لدى أفراد العینة ، وتفسر الباحثة هذه النتیجة 
بأن للتنشئة األسریة دور هام في تنمیة الصالبة النفسیة عند األبناء منذ الصغر وهذا مـا 

ــا كأســوب وقــائ ي  یــساندهم لمواجهــة مــشكالت یجــب أن نعمــل علیــه مــن االن عنــد أبناءن
، باإلضـافة الـى امـتالك ) م2012(الحیاة وتحدیها ، وهذا ما توصي به دراسة ابن الـسعد 

والحجـار ) م2012(المرأة أسالیب مواجهة الضغوط النفسیة كما جاء فـي دراسـة  یوسـفي 
  ) .م2017(ودخان 

ـــي متوســـطات أعـــراض االضـــطرا: الفـــرض الثالـــث -3 ـــة ف ـــستویات متباین بات توجـــد م
وللتحقــق مــن صــحة الفــرض قامــت الباحثــة بحــساب . الــسیكوسوماتیة بــین المعنفــات

ـــامج االحـــصائي  ـــك مـــن خـــالل البرن ـــة وذل ـــات المعیاری  SPSSالمتوســـطات واالنحراف
 .ویوضح الجدول التالي نتائج المتوسطات 
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یاس المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات افراد العینة االساسیة على مق)5(جدول
 34= أعراض االضطرابات السیكوسوماتیة  ن 

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

االنحراف   المتوسط  العبارة
  المعیاري

1 2.29 0.71 11 2.64 0.48 
2 2.55 0.50 12 2.64 0.48 
3 2.61 0.49 13 2.70 0.46 
4 2.55 0.56 14 2.58 0.49 
5 2.52 0.50 15 2.58 0.49 
6 2.52 0.61 16 2.58 0.55 
7 2.67 0.53 17 2.44 0.50 
8 2.79 0.41 18 2.35 0.48 
9 2.61 0.55 19 2.14 0.43 
10 2.58 0.55 20 2.29 0.67 

 : اعتمدت الباحثة تحدید المستویات كالتالي 
 یوضح توزیع مستوى المتوسطات لالضطرابات السیكوسوماتیة لدى المعنفات ) 6 ( جدول

1-1.6 1.7-2.3  2.4-3 
 قوي متوسط ضعیف

النسب المئویة لتوزیع مستویات أفراد العینة على مقیاس أعراض ) 7( جدول رقم
  االضطرابات السیكوسوماتیة

  النسبة المئویة  التكرارات  المستوى
  %80  16  قوي

  %20  4  متوسط
  0  0  ضعیف
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وجــود مــستویات مختلفــة مــن أعــراض االضــطرابات  ) 5(ویتــضح مــن الجــدول 
لــدى افــراد العینــة تتــراوح بــین المــستوى المتوســط والمــستوى القــوي حیــث الــسیكوسوماتیة 

وجـدت مــستویات متوسـطة مــن درجــة االضـطرابات الــسیكوسوماتیة لـدى النــساء المعنفــات  
ــى وجــود أعــراض  ــدل عل ــا ی ــة مم ــر للمــستویات القوی ــسبة االكب ــت الن ــة وان كان أفــراد العین

درجـة كبیـرة ، وتفـسر الباحثـة هـذه النتیجـة االضطرابات السیكوسوماتیة لدى أفراد العینـة ب
بأن العنـف األسـري لـه آثـار سـلبیة كثیـرة وعمیقـة، وهنـاك مـن النـساء مـن ترضـخ لتحمـل 
العنــف بــسبب بعــض العــادات والتقالیــد والــضغوط االجتماعیــة واالقتــصادیة ، واخفــاء ذلــك 

، ) وماتیةاالضطرابات الـسیكوس(العنف عن المجتمع  ینعكس لیظهر بشكل شكوى جسدیة 
وبـشكل متـابین یعـود الـى أســباب مختلفـة منهـا أسـلوب التعبیـر عــن الـذات  كمـا جـاء فــي 

)  م2008(ومستوى الصحة النفـسیة كمـا جـاء فـي دراسـة الهـر ) م2018(دراسة العتیبي 
 ) . م2014(أو  اختالف أنماط الشخصیة كما جاء في دراسة الشواشرة 

یا بین متوسطات درجات السیدات المعنفات توجد فروق  دالة احصائ: الفرض الرابع -4
المتزوجـات وغیـر المتزوجـات علــى مقیـاس الـصالبة وللتحقـق مــن صـحة الفـرض تــم 

 لتحدیـد Independent-Samples T-testللعینـات المـستقلة " ت"اسـتخدم اختبـار 
داللة الفروق بین مستویات الصالبة النفسیة لـدى المعنفـات تبعـا الحالـة االجتماعیـة 

 ):6(، وقد تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول )متزوجة/ متزوجةغیر (
وداللتها بین درجات السیدات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیم ): 6(جدول 

  المعنفات المتزوجات وغیر المتزوجات على مقیاس الصالبة
  القیم اإلحصائیة  )18(غیر متزوجات   )16(متزوجات 

  
  األبعاد

  ع  م  ع  م
مستوى الداللة   "ت"قیمة 

  اإلحصائیة

  غیر دالة  0.133  6.70  27.55  4.06  27.81  االلتزام
  غیر دالة  0.316  5.79  32.77  5.00  32.18  التحكم
  غیر دالة  0.212  2.84  32.33  3.44  32.56  التحدي

  غیر دالة  0.029  12.79  92.66  8.23  92.56  الدرجة الكلیة
روق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات یتـضح عـدم وجـود فـ)  6(ومن جدول 

درجات السیدات المعنفات المتزوجات وغیر المتزوجات على أبعـاد مقیـاس الـصالبة وعلـى 
ــاس وذلــك مــن خــالل قــیم  وداللتهــا اإلحــصائیة كمــا هــو موضــح " ت"الدرجــة الكلیــة للمقی
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ج فقـط بـل بالجدول،  وتفسر الباحثة هذه النتیجة الى أن العنف األسري ال یكون مـن الـزو
حتى قد یكون من أسرة الفتاة غیر المتزوجة ، وبالتالي ینبغي الحـرص علـى رفـع مـستوى  
الوعي  بخطورة العنف وما یترتب علیه من مشكالت نفسیة واجتماعیة لدى األسـرة مطلـب 

 . هام  خاصة أنها المحضن األول واألساسي لبناء الشخصیة اإلیجابیة 
ــ: الفــرض الخــامس -5 ــسیدات توجــد فــروق  دال ة احــصائیا بــین متوســطات درجــات ال

على مقیـاس الـصالبة النفـسیة ، ) ثانوي ، جامعي( المعنفات تعزو  لمستوى التعلیم 
-Independentللعینات المـستقلة " ت"وللتأكد من صحة الفرض تم استخدم اختبار 

Samples T-test ــدى ــسیة ل ــصالبة النف ــین مــستویات ال ــروق ب ــة الف ــد دالل  لتحدی
ــا ــتعلم  المعنف ــم التوصــل إلــى النتــائج ) )جــامعي–ثــانوي (ت تبعــا مــستوى ال ، وقــد ت

 ):7( الموضحة بجدول 
وداللتها بین درجات السیدات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیم ): 7(جدول 

  المعنفات ذوات التعلیم الثانوي والجامعي على مقیاس الصالبة
القیم   )16(جامعي   )18(ثانوي 

- اإلحصائیة 
  ع  م  ع  م  االبعاد

مستوى الداللة   "ت"قیمة 
  اإلحصائیة

  غیر دالة  0.815  5.45  28.50  5.67  26.94  االلتزام
  غیر دالة  1.932  5.19  34.31  5.12  30.88  التحكم
  غیر دالة  0.322  3.63  32.62  2.63  32.27  التحدي

10.5  90.11  الدرجة الكلیة
  غیر دالة  1.470  10.51  95.43  7

باحثة هذه النتیجة بأن الصالبة النفسیة تقـوى لـدى الفـرد بغـض النظـر وتفسر ال
عن مستوى تعلیمه حیث تشابهت المجموعتین في هذه الصفة كما ترجـع الباحثـة منطقیـة 
تلك النتیجة الى أن هناك عوامل اخرى ربما تؤثر على السیدات مثل االسرة والبیئة ویكون 

 . ة  لدى الفرد لهما الدور األكبر على الصالبة النفسی
توجــد فــروق  دالــة احــصائیا بــین متوســطات درجــات الــسیدات :  الفــرض الــسادس -6

. المعنفــات المتزوجــات وغیــر المتزوجــات علــى مقیــاس االضــطرابات الــسیكوسوماتیة 
-Independentللعینـات المـستقلة " ت"ولتأكد من صحة الفرض تم استخدم اختبـار 

Samples T-testبـین متوسـطات درجـات الـسیدات المعنفـات  لتحدید داللة الفروق 
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المتزوجــات وغیــر المتزوجــات علــى مقیــاس االضــطرابات الــسیكوسوماتیة ، وقــد تــم 
 )8(التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول 

وداللتها بین درجات السیدات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیم ) 8(جدول
 مقیاس االضطرابات السیكوسوماتیةالمعنفات المتزوجات وغیر المتزوجات على 

متغیر الحالة 
االنحراف  المتوسط العدد االجتماعیة

 المعیاري
الفرق بین 
مستوي  قیمة ت  المتوسطین

 الداللة
 16.44 33.05  18 غیر متزوجة

 16.66 37.87 16 متزوجة
4.81  0.848 

0.987  
 غیر دال

أعراض االضطرابات للفرق بین متوسطات " ت"یتضح أن قیمة )  8(ومن جدول 
ــة االجتماعیــة  بلغــت ) متزوجــة/ غیــر متزوجــة(الــسیكوسوماتیة لــدى المعنفــات تبعــا الحال

ــــة هــــذه النتیجــــة  أن " ت"، وأن قیمــــة )0.848( ــــسر الباحث ــــة إحــــصائیا،  وتف ــــر دال ًغی
االضــطرابات الــسیكوسوماتیة  لــیس لهــا عالقــة  الحالــة االجتماعیــة للمــرأة المعنفــة والتــي 

 . رض للعنف من أسرتها أو زوجهاممكن أن تتع
توجــد فـــروق  دالــة احـــصائیا بــین متوســـطات درجــات الـــسیدات  :الفــرض الـــسابع -7

ـــیم  ـــانوي ، جـــامعي( المعنفـــات تعـــزو  لمـــستوى التعل ـــاس االضـــطرابات ) ث ـــى مقی عل
للعینـات المـستقلة " ت"السیكوسوماتیة ، وللتأكد من صحة الفرض تم استخدم اختبار 

Independent-Samples T-test لتحدیــــد داللــــة الفــــروق بــــین مــــستویات 
وقد )جامعي/ ثانوي (االضطرابات السیكوسوماتیة لدى المعنفات تبعا لمستوى التعلیم  

 )9(تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول 
وداللتها بین درجات السیدات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیم  ): 9( جدول 

 لیم الثانوي والجامعي على مقیاس االضطرابات السیكوسوماتیةالمعنفات ذوات التع
 االنحراف المعیاري المتوسط العدد المتغیرات
 17.20 35.1667 18 ثانوي

مستوى  ت
 الداللة

 غیر دال 0.058- 16.17 35.500 16 جامعي
أنهـا غیـر دالـة احـصائیا ، وبالتـالي  ال )  9(  ویتضح من قیمة ت فـي  جـدول 

ًق في مستویات أعراض االضطرابات السیكوسوماتیة لدى النـساء المعنفـات تبعـا توجد فرو
لمستوى التعلیم ، وتفسر الباحثة هذه النتیجة بأن االضطرابات السیكوسوملتیة تـصیب أي 
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شخص سواء بمستوى تعلیمي مرتفع أو منخفض وترجع الباحثة ایضا منطقیة النتیجة ان 
  . رابات السیكوسوماتیة أكثر من المستوى التعلیمي لالسرة دور مهم للوقایة من االضط

ومن خالل النتـائج وتفـسیرها علینـا أن نحـرص علـى الوقایـة مـن العنـف االسـري 
كأسلوب وقائي هام ، وتحسین مستوى  الصالبة النفسیة لدى االفـراد بـشكل عـام ، وكـذلك 

لسیكوسوماتیة بـشكل المحاولة على إیجاد بیئة مناسبة  ال تساهم في تكوین االضطرابات ا
 . خاص والصحة النفسیة بشكل عام للفرد والمجتمع 

  :التوصیات والمقترحات
 . تحسین مستوى الصالبة النفسیة من خالل برامج تدریبیة تتناول تنمیة أبعادها -1
ــي تحــسین مــستوى  -2 ــصالبة النفــسیة  ف ــدین  بأهمیــة ال رفــع مــستوى الــوعي الوال

 .الصحة النفسیة لالبناء
 .  باالضطرابات السیكوسوماتیة وطرق الوقایة منها نشر الوعي -3
 .  تكثیف الدراسات حول الخصائص النفسیة للمرأة المعنفة  -4
 .تصمیم برامج ارشادیة وعالجیة لتحسین جودة الحیاة لدى المرأة المعنفة -5
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