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 امللخص: 
محافظة   املعنفات يف  النساء  لدى  الحياة  بجودة  باإلحساس  وعالقته  الذات  قبول  مستوى  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

( سيدة معنفة. ولتحقيق هدف الدراسة تم 65املنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )  استخدم الباحثان يف دراستهماالزرقاء.  
املعن  للنساء  الذات  قبول  مقياس  )تطوير  من  وتكون  اإلحساس21فات  ومقياس  ) ( فقرة،  من  تكون  الحياة  وتضمن 36بجودة  ( فقرة 

الذات   قبول  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  الشخصي.  والنمو  البيئي  والتمكن  واالستقاللية  الحياة  يف  الهدف  أبعاد:  أربعة 
النساء املعنفات جاء بدرجة ضعيفة. كما أظهرت واإلحساس لدى  الحياة  النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف    بجودة 

بجودة الحياة لدى النساء املعنفات يعزى ملتغيري العمر واملؤهل العلمي. كما أشارت النتائج إلى   مستوى قبول الذات واإلحساس
واإلحساس  الذات  قبول  مستوى  بين  إيجابية  عالقة  املعنفات.  وجود  النساء  لدى  الحياة  نتائج   بجودة  ضوء  يوصي   الدراسة   ويف 

ىلع ضرورة إعداد برامج إرشادية ونفسية تهتم بتنمية الجوانب اإليجابية لدى النساء املعنفات ملساعدتهن يف التغلب  الباحثان  
 ىلع تدني قبول الذات واإلحساس بجودة الحياة الناتج عن العنف.

 
 

 الوهاب الخوالدة  زياد عبد

 فاطمة عيد العدوان د.

 . قبول الذات، اإلحساس بجودة الحياة، النساء المعنفاتكلمات مفتاحية:    

 Self-acceptance and its relationship to the sense of quality of life among battered women in Zarqa 

Governorate. 

Abstract: 

This study aimed to reveal the level of self-acceptance and its relationship to the sense of quality of life 

among battered women in Zarqa Governorate. The study used the descriptive approach. The study sample 

consisted of (65) battered women. To achieve the aim of the study, a measure of self-acceptance of battered 

women was developed, and it consisted of (21) items. The sense of quality of life measure consists of (36) 

items and includes four dimensions: goal in life, independence, environmental empowerment and personal 

growth. The results of the study showed that the level of self-acceptance and a sense of quality of life among 

the battered women was weak. The results also showed that there were no statistically significant differences 

in the level of self-acceptance and the sense of quality of life among the battered women due to the age and 

educational qualifications variables. The results also indicated a positive relationship between the level of 

self-acceptance and the sense of quality of life among battered women. In the light of the study results, the 

researchers recommend the necessity of preparing counseling and psychological programs concerned with 

developing the positive aspects of battered women to help them overcome the low self-acceptance and the 

sense of quality of life resulting from violencealso indicated a positive relationship between the level of self-

acceptance and the sense of quality of life among battered women. 

Keywords: Self-acceptance, a sense of quality of life, battered women.   
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 :مقدمة
تعد قضية العنف ضد المرأة قضية عالمية تعاني منها النساء في جميع أنحاء العالم، وال يكاد يخلو مجتمع منها, مهما 

الطبقات االجتماعية على حد سواء، ولها عواقب بلغت درجة تحضره أو تقدمه، فهي مشكلة تخترق كـل المجتمعـات اإلنسانية وكل  
التطورات الرئيسية في مجال   أن   إال أنها لم تحظ باالهتمام على الرغم من ،  صحية عقلية على المدى القصير والبعيد على النساء

انتهاكًا جوهريًا تم تجاهله منذ زمن   المرأة باعتباره  التي أسفرت عن االعتراف بالعنف ضد  طويل لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان 
 الخاصة بالمرأة. 

ومع توسع األبحاث النسوية األخيرة حول العنف ضد المرأة أضحى التركيز أكبر على األسباب السائدة للعنف ضد المرأة 
عددة .  وأشارت البحوث أنه ال يوجد سبب واحد للعنف، فقد أظهرت الدراسات أن هناك عوامل متبها باعتبارها ترتبط ارتباطًا وثيقًا  

ترتبط بالسلوك العنيف، بما في ذلك العوامل البيولوجية، وكذلك العوامل االجتماعية والسياسية وغيرها من العوامل الثقافية والبيئية، 
وتفترض منظمة الصحة العالمية أن القوة والسيطرة هي (.  Michael, 2014وال يمكن تجاهل قضايا مثل الفقر والطبقة والجنس )

نة وراء عنف الرجال تجاه النساء وأنهم يستخدمون مجموعة من االستراتيجيات لتأكيد تلك القوة والسيطرة. ومن هنا المحفزات الكام
( العنف ضد المرأة بأنه: أي سلوك من قبل شريك   Health Organization, 2016   Worldتعرف منظمة الصحة العالمية ) 

نفسي ، بما في ذلك أعمال العدوان الجسدي واإلكراه الجنسي واإليذاء  حميم حالي أو سابق يتسبب في ضرر بدني أو جنسي أو  
 النفسي والسلوك المسيطر.  

 ,Guptaوقد أشارت العديد من الدراسات إلى آثار العنف السلبية على حياة النساء، بما في ذلك مواقعهن االقتصادية )
et al, 2017   ؛Larsen, Krohn, Püschel & Seifert, 2014  ،)  والصحةBeydoun, Williams, Beydoun, Eid, & 

Zonderman, 2017)  ،)بالعنف المرتبطة  والنفسية  الجسدية  العواقب  من  العديد  إلى  إضافة   ,Gilroy,et al) والصدمة، 
اآلثار.  ( Anderson, Renner & Danis, 2012؛2014 هذه  تكون  )  السلبية  وقد  األمد  ؛ Watkins et al, 2014طويلة 

Tsirigotis & Łuczak, 2018.)ت قد   ، ذلك  إلى  للعنفباإلضافة  تعرضن  اللواتي  النساء  سلبية    عاني  عواقب  على   من 
 ,Hamden-Mansour(. وهذا ما أكده حمدين وآخرون )(Bernard, 2013معتقداتهن، أي الشعور بالخجل وتدني قبول الذات 

et al, 2011مرتبطان بشكل سلبي كبير مع جميع أشكال االعتداء الزوجي   ( إلى أن العالقة بين العنف ضد النساء وقبول الذات
واقتصادي.   واجتماعي  ونفسي  بدني  بيرنارد  ؛  يرى  حين  لدى   (Bernard,2013)في  والصالبة  المرونة  يعزز  الذات  قبول  أن 

 الذكور.ويجعلهن أكثر قدرة على إدارة اإلساءات الموجهة في المجتمعات التي يهيمن عليها  ،النساء
والمشاكل االقتصادية وسوء الصحة بين النساء، إال أنه    العنفوعلى الرغم من أن الدراسات تشير إلى العالقات بين شدة  

ريتسنر  وُيعر ِّف  الوقت.  بمرور  المرأة  حياة  جودة  في  أوسع  نطاق  على  العنف  به  يساهم  ما  لفهم  أقل  اهتمام  إيالء  تم 
جودة الحياة على أنه "إحساس المرء بالرفاهية والقدرة على العمل في مختلف مجاالت    ( (Ritsner, et al,2002: 553وآخرون 

 ,Duffy؛  ,Leung et al   2005وقد أشارت دراسة ليونغ وآخرون ودراسة دوفي ) الحياة وإمكانية الوصول إلى الموارد والفرص". 
أن    (2015 لسوء  إلى  اللواتي تعرضن  المعنفات  النساء  بين  الحياة  البدنية والصحة  جودة  الصحة  في مجال  بكثير  أقل  المعاملة 

والبيئة  يةالنفس االجتماعية  ويؤكدوالعالقات  يستمر Rizo, 2016)ريزو    .  الحياة  نوعية  وسوء  لإلساءة  النساء  تعرض  أن  إلى   )
 ويواجهن العديد من تحديات الحياة بما في ذلك المشاكل المالية والصحية وقضايا األمن والسالمة.  

من الندم النفسي والذي يستمر غالًبا    أن النساء المعنفات يعنين  ( (Alsaker, et al, 2015يؤكد الصقر وآخرون  كما و 
إحساس المرأة بتدني قيمة الذات من خالل تلقيها باستمرار رسالة تفيد بأنها أقل قيمة من خالل اإلساءة طويلة. إضافة إلى    لفترات

اللفظية. وقد تتدهور الحالة النفسية للنساء من خالل وصفهن بأنهن غبيات، أو ال قيمة لهن أو غير كفؤات في كل ما يفعلن. وهذا 
 .ى إحساس المرأة بتدني قيمة الذات، األمر الذي ينعكس على تدني اإلحساس بجودة الحياةالتدهور له تأثير مدمر عل
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( أن المرأة تسعى بنشاط وتستخدم استراتيجيات مختلفة للتعامل Goodman & Smyth,2011ويرى غودمان سميث )
مع العنف في حياتها منها االنفصال عن الشريك المسيء، وُينظر إليه على أنه حل مشترك لـلعنف يسمح للنساء بخلق حياة جديدة 

بعض األدلة على أن  ومع ذلك ، هناك    (. (Edwards, Dardis, Sylaska & Gidycz, 2015وإحساس أفضل بجودة الحياة  
 .  ((Alhalal, Ford-Gilboe, Kerr& Davies, 2012االنفصال ال ينهي الكثير من المشاكل التي تواجهها النساء 

ونظًرا لما يتمتع به هذا الموضوع من األهمية، فقد حفل األدب التربوي بالعديد من الدراسات التي بحثت في موضوعات  
النساء. لدى  العنف  تناولت  المثال    مختلفة  سبيل  المقبلفعلى  دراسة  بحث    ((Almegbl , 2019  هدفت  جودة  إلى  بين  العالقة 

النساء المعنفات في ضوء متغيرات ) العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل  الحياة وأعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى 
( سيدة من اللواتي تلقين خدمات  279عينة الدراسة من ) . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي. تكونت  العلمي، العمل(

الدعم النفسي واالجتماعي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في األردن. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة الحياة واعراض 
 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة كان متوسطًا.

بانخفاض جودة    استكشاف  إلى   Alsaker ,et al, (2018)   وهدفت دراسة الصقر وآخرون  المرتبط  الحميم  الشريك  عنف 
اللواتي يطلبن المساعدة " بعد إساءة معاملة الشريك  الدراسة من النساء  المنهج الوصفي. تكونت عينة  الدراسة  الحياة. استخدمت 

(. 342ء معاملتها" )ن =  ( ؛ و "عينة عشوائية ، ال يسا127( ؛ و "عينة عشوائية من النساء المعنفات" )ن =  84المنزلي )ن =  
. كما أظهرت النتائج أن العنفأظهرت نتائج الدراسة أن العنف النفسي والجسدي أقل بين النساء اللواتي يطلبن المساعدة بسبب  

 عنف الشريك الحميم يرتبط بشكل واضح بانخفاض جودة الحياة. 
دة الحياة بالقبول االجتماعي واستراتيجيات  جو   إلى البحث في عالقة    Rababah, (2017)ربابعه    في حين هدفت دراسة

. أنثى معنفة في مدينة إربد  (107استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )المعنفات.  النساء  المواجهة لدى  
ج قد  الذات  وتقبل  الشخصي  النمو  بعدي  باستثناء  ضعيفة  بدرجة  جاء  الحياة  جودة  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  بدرجة  أظهرت  اءا 

 متوسطة. 
الرتباط بين العنف المنزلي وجودة حياة  هدفت إلى استكشاف ادراسة  ب  Lucena, et al, ( 2017)  وقام لوسينا وآخرون 

الدراسة من )المرأة  الوصفي. تكونت عينة  المنهج  الدراسة  امرأة )424. استخدمت  الطبقية  18(  ( سنة فما فوق اختيرت بالطريقة 
(، وأن العنف %54.4مدينة جواو بيسو في البرازيل. أظهرت نتائج الدراسة أن معدل انتشار العنف المنزلي فيها)حسب األحياء في 

 المنزلي مرتبط بجودة حياة المرأة، فكلما زاد العنف انخفض اإلحساس بجودة الحياة.
قام إلى  دراسة  ب  Tavoli, et al,  (2016)  وآخرون تافولي    كما  لهدفت  الحياة  جودة  النساء فحص  من  مجموعة  دى 

الحمل أثناء  المنزلي  للعنف  تعرضن  ) الالتي  من  الدراسة  عينة  تكونت  والنوعي.  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت  من  (  230. 
إيران.   يلتحقن بمستشفى تعليمي في لورستان،  اللواتي  الحوامل  الدراسة أن  النساء  أثناء أظهرت نتائج  النساء  المنزلي ضد  العنف 

 بط ارتباط سلبي كبير بجودة الحياة.الحمل ارت
هدفت إلى استكشاف العنف المنزلي أثناء الحمل وعالقته    Gharacheh, et al, ( 2016)  غراشه وآخرون   دراسةبينما  

( امرأة بعد الوالدة والتي أشارت إلى مراكز الرعاية  341بجودة الحياة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من)
أن) الدراسة  نتائج  أظهرت  إيران.  جمهورية   ، غاتساران  في  الحضرية  للعنف %44.5الصحية  تعرضهن  عن  أبلغن  النساء  من   )

بما في ذلك أبعاد الصحة البدنية والنفسية درجة أقل لدى النساء  لجودة الحياة    المنزلي أثناء الحمل، وسجلت جميع المقاييس الفرعية
 بالنساء غير المعنفات. المعنفات مقارنة 

عنف الشريك الحميم  العالقة بين  إلى بحث    Costa, et al, ( 2015)  كوستا وآخرون واستكمااًل لما سبق، هدفت دراسة  
( مشاركًا ، 3496على جودة الحياة لدى الرجال والنساء. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والنوعي. تكونت عينة الدراسة من )
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الرجال1470) الدراسة أن متوسط  2026و)  ( من  الحياة منخفض لدى   (. أظهرت نتائج  المرتبط بجودة  البدني والعقلي  المكون 
  النساء مقارنة بالرجال.

وبناءًا على ما سبق، يتبين أن أحد أبرز األمور التي تواجه المرأة وتنعكس على حياتها العاطفية والجسمية واالجتماعية 
النساء المعنفات في محافظة ة للتعرف على العالقة بين  العنف؛ لذا جاءت هذه الدراس قبول الذات واإلحساس بجودة الحياة لدى 

 الزرقاء. 
 : مشكلة الدراسة

يؤكد  ، و للحياة والصحة والسعادة لألفراد  ًً العنف مشكلة عالمية يمكن أن تدمر تكوين المجتمع، ويمكن أن تشكل تهديدا
Cases, Ruiz-Cantero, Escriba-Aguir & Miralles, 2010))    والذي الزوج  عنف  هو  شيوًعا  العنف  أنواع  أكثر  أن 

وقد ارتفع (.  Tsirigotis & Łuczak, 2018يمكن أن يكون له العديد من اآلثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للمرأة )
)  العنف أن  حيث  المجتمعات  معظم  في  النساء  من  %10 - %69تجاه  من  (  ما  مرحلة  في  الجسدي  للعنف  تعرضن  النساء 

نفسي،  ،  حياتهن عنف  ذلك  العنف  ( 10من كل  3أن ما يقرب )و وغالبًا ما يصاحب  عانين من  العالم  نساء   Black et)  في 
al.2001  وغالبًا ما يصاحب ذلك تدني في قبول الذات ،)(Bernard, 2013)( وانخفاض في اإلحساس بجودة الحياة ،Tavoli, 

et al, 2016  .) 
عام   في  العالمية  الصحة  منظمة  نشرتها  مراجعة  أفادت  )   (2013)وقد  من  من  86لدراسات  وبيانات  دولة،   )(155)  

( %37(، حيث أفاد ما يقرب )%30دراسة، أن االنتشار العالمي للعنف الجسدي و/ أو الجنسي للشريك بين جميع النساء كان )
 Tavoli, etمن النساء الالتي سبق لهن شراكة بأنهن تعرضن لعنف الشريك الجسدي و/ أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن )

al, 2016الـشكا عدد  بلغ  األردن  وفي   .)( لعام  للمرأة  األردنية  الوطنية  اللجنة  في  الشكاوى  لمكتب  المقدمة  ) 2009وى   )578 )
 ( عام  وفي  ) 2010شكوى،  عـام533(  وفي  شكوى،  إلى   (2011) (  )(780ارتفعت  شكوى،   )Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women ,2012لشؤون االسرة   (. ويشير المسح الذي قام به المجلس الوطني
( )2018لعام  بأن  والصحة  60(  السكان  مسح  نتائج  وخلصت  صغره.  في  للعنف  األسرة  رب  فيها  تعرض  االسرة  هذه  من    )%

بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) اليونسيف(،   2017-2018)األسرية في األردن )
المتحدة   األمم  ) وصندوق  أن  المجتمع %26للسكان،  في  المرأة   ضد  العنف  أشكال  أكثر  وأن  للعنف،  تعرضن  السيدات  من   )

اللواتي  النساء  من  كثير  ألن  الواقع؛  هو  هذا  ليس  لكن  الجنسي.  العنف  ثم  الجـسدي،  العنـف  يليه  النفسي،  العنف  هو  األردني 
من ردود الفعل التي سيحصلن عليها من اآلخرين، كما   يتعرضن للعنف يخترن عدم طلب الدعم االجتماعي بسبب مشاعر الخوف

النساء المبلغ عنها للجهات الرسمية ال تعكس انتشار هذه الظاهرة، والسبب أن   أن اإلحصاءات المتوفرة عن حاالت العنف ضد 
شكلة الدراسة (؛ لذا تتمثل مBarnett, 2001؛  Department of Statistics ,2018معظم ضحايا العنف ال يطلبن المساعدة )

ومن في أن هناك تزايد كبير في أعداد وحاالت العنف ضد المرأة في المجتمع األردني، حيث اصبحت ظاهرة مقلقة لجميع الفئات.  
مشكلة   التعرف    الدراسةهنا تظهر  بين  في  العالقة  في محافظة على  المعنفات  النساء  لدى  الحياة  الذات واإلحساس بجودة  قبول 

 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:الزرقاء 
 ما مستوى قبول الذات لدى النساء المعنفات في محافظة الزرقاء؟  -1
 ما مستوى اإلحساس بجودة الحياة لدى النساء المعنفات في محافظة الزرقاء؟  -2
تعزى    مستوى قبول الذات لدى النساء المعنفاتفي    ( =  0.05 إحصائية عند مستوى الداللة )  هل توجد فروق ذات داللة -3

 (؟المؤهل العلمي، العمرلمتغيري )
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4- ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  النساء  في    ( =  0.05 هل  لدى  الحياة  بجودة  اإلحساس  مستوى 
 (؟ لميالمؤهل الع، العمرتعزى لمتغيري ) المعنفات

5- ( الداللة  مستوى  عند  احصائيًا  دالة  عالقة  هناك  النساء =  0.05 هل  لدى  الحياة  بجودة  واإلحساس  الذات  قبول  بين   )
 ؟ المعنفات

 : أهداف الدراسة
 هدفت الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

 الزرقاء. الكشف عن مستوى قبول الذات واإلحساس بجودة الحياة لدى النساء المعنفات في محافظة  -
- ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  إذا  ما  عن  الذات  α = 0.05الكشف  قبول  مستوى  في   )

 (. المؤهل العلمي، العمرواإلحساس بجودة الحياة تعزى لمتغيري )
  ( بين قبول الذات واإلحساس =  0.05 الكشف عن ما إذا كانت هناك عالقة دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) -

 بجودة الحياة لدى النساء المعنفات.
 : أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية فيما يلي:     
 : األهمية النظرية:  أولا 

فعلى الرغم من إجراء العديد من الدراسات واألبحاث   –حسب علم الباحثان  –ندرة الدراسات التي اهتمت بموضوع الدراسة   -
قبول   بين  العالقة  تناولت  لم توجد دراسات  أنه  إال  الحياة،  الذات واإلحساس بجودة  قبول  تناولت متغيري  التي  الميدانية 

 انت الحاجة لمثل هذه الدراسة.  الذات واإلحساس بجودة الحياة، ومن هنا ك
توجيه األنظار لالهتمام بدور المرأة الذي تلعبه في بناء المجتمع، باعتبارها الدعامة األساسية في بناء األسرة، وهي ذات   -

 قيمة كبيرة إذا تم رعايتها وأعطيت الحق في العيش وممارسة أدوارها بحرية.
ها والتخلص من ضعفها ومشكالتها لتأخذ المكانة الالئقة بإنسانيتها وبصفتها االهتمام المتصاعد بالمرأة والعمل على تمكين -

  شريك الرجل االستراتيجي في عملية التنمية وأبعادها كافة. 
 :ثانياا: األهمية التطبيقية

 تكمن أهمية الدراسة التطبيقية فيما يلي:  
تنير   - أن  لها  يتوقع  الدراسة  إليها  ستتوصل  التي  النساء  النتائج  مع  يتعاملون  الذين  والمرشدات  المرشدين  أمام  الطريق 

 المعنفات في إرشادهن لتحسين قبول الذات واإلحساس بجودة الحياة لديهن.
التربوية  - البرامج  ووضع  والسياسات  الخطط  وضع  في  نتائجها  من  والجمعيات  االجتماعية  المؤسسات  استفادة  إمكانية 

 اء المعنفات. واالجتماعية الالزمة لرعاية النس
 :حدود الدراسة

     الدراسة في ضوء الحدود اآلتية: تم تطبيق 
البشرية: - المعنفات من  الحدود  النساء  الحالية على عينة من  الدراسة  الشبابية ( في    اقتصرت  للتنمية  أثر  جمعية ) 

 الرصيفة بمحافظة الزرقاء. 
الحدود المكانية: تحدد االطار الجغرافي لهذه الدراسة في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء وبالتحديد جمعية )أثر  -

 للتنمية الشبابية(.
 . 2020 /1/11ولغاية  2020/  9/ 1أجريت هذه الدراسة خالل الفترة الحدود الزمانية:  -
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 :مصطلحات الدراسة
موقف يتبناه الشخص تجاه نفسه باعتباره فرًدا معقًدا وفريًدا ولكنه عرضة للخطأ؛ ومع ذلك ،    :Self-Acceptanceقبول الذات  

 (. (Bernard, 2013ال يوجد تقييم أو حكم على الذات 
وُيعرِّف إجرائيـًا بأنـه: الدرجـة التـي حصـلت عليهـا المسـتجيبة مـن أفـراد عينـة الدراسـة بأسـلوب التقـدير الـذاتي لمسـتوى قبـول 

 ها على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.لدي الذات
: "تصورات األفراد لموقفهم في الحياة في سياق نظم الثقافة والقيم التي يعيشون فيها، وفيما يتعلق Quality Of Life  جودة الحياة

 ). (WHOQOL Group, 1998: 551بأهدافهم وتوقعاتهم ومعاييرهم وعالقاتهم االجتماعية". 
وب التقدير الذاتي لمستوى اإلحساس بجودة وُتعرِّف إجرائيًا بأنها: الدرجة التي حصلت عليها المستجيبة من أفراد عينة الدراسة بأسل

 لديها على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.  الحياة
جميع أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو االقتصادي الذي    :Violence Against Women العنف ضد النساء  

 (. (Council of Europe, 2011يين يحدث داخل األسرة أو بين األزواج أو الشركاء السابقين أو الحال
 اجراءات الدراسة 

راسةمنهج   اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لطبيعة الدراسة. : الد ِّ
راسة: المعنفـات المسـجالت فـي جمعيـة أثـر للتنميـة الشـبابية فـي لـواء الرصـيفة التـابع تكون مجتمـع الدراسـة مـن الزوجـات    مجتمع الد ِّ
 . 2020/2021للعام جمعية ( سيدة ، وفق اإلحصاءات الرسمية لل85والبالغ عددهن ) لمحافظة الزرقاء

راسةعينة   ( سـيدة معنفـة، 65عـددهن ) بلغبعد استبعاد عينة الصدق والثبات  المعنفاتالزوجات تمثلت عينة الدراسة من جميع   :الد ِّ
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.1ويبين الجدول ) .األصليمـن مجتمـع الدراسـة %(  76.34)يمثـل   وهذا

 (. المؤهل العلمي، العمر) حسب متغيري  (: توزيع أفراد عينة الدراسة1الجدول )
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير 

 العمر

 38.5% 25 سنة  30أقل من 
 41.5% 27 سنة  40 الى 31من

من  أكثر 41 سنة  13 %20.0 
 100% 65 الكلي

 المؤهل العلمي

 20.0% 13 اساسي 
 53.8% 35 ثانوي 

 26.2% 17 جامعي
 100% 65 الكلي

 
 : أدوات الدراسة

 : اولا: مقياس قبول الذات
بتطوير   الباحثان  مراجعة  مقياس  قام  بعد  المعنفات  للنساء  الذات  والدراسات  قبول  التربوي  األدب  من  المتوفرة  المصادر 

؛   Howatt, 2012  ؛  Bernard, 2013 ؛   Khrabsheh , 2013؛  Alsaker,et al, 2018)السابقة المتعلقة بقبول الذات  
Fung, 2011،)    والجزء (المؤهل العلمي،  العمر)وتكون المقياس من جزأين: الجزء األول يتعلق بالمعلومات الديمغرافية وتتمثل؛ ،

 ( فقرة بصورته األولية. 25الثاني تكون من ) 
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 :صدق مقياس قبول الذات
من الظاهري   للتأكد  مجال  ،  للمقياس  الصدق  في  المتخصصين  من  عدد  على  عرضه  النفس تم  وعلم  النفسي  اإلرشاد 

إذ تم إعادة صياغة ودمج وحذف بعض الفقرات، وتم اإلبقاء   ( محكمين؛10عددهم ) بلغ    والقياس والتقويم في الجامعات األردنية
قق فيها شرط االتفاق، واعتبرت هذه ( فقرات لم يتح4%( فأكثر من المحكمين؛ إذ تم حذف ) 80على الفقرات التي أجمع عليها )

( 20بلغت ) استطالعية عينة على بتطبيقه وذلك للمقياس،اإلجراءات داللة صدق ظاهري لألداة. كما تم التحقق من صدق البناء  
 الكلية  والدرجة  المقياس فقرات فقرة من كل درجات  بين االرتباط معامالت  عينتها، وتراوحت وخارج سيدة معنفة من مجتمع الدراسة

مما يدل على تمتع المقياس بصدق عاٍل ومالئم   (α = 0.05)الداللة  دالة إحصائيًا عند مستوى  وهي  (  0,81  -0,5)  للمقياس
   الدراسة. ألغراض 

 :ثبات مقياس قبول الذات
، وبعد أسبوعين معنفة( سيدة  20تم توزيع المقياس على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها والمتمثلة بـ )

كما تم استخراج معامل   %(،88) ، وبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون للمقياستم تطبيق أداة الدراسة مرة أخرى على نفس العينة
كرونباح   اختبار  على  باالعتماد  الداخلي  )-االتساق  للمقياس Cronbach Alphaالفا  الداخلي  االتساق  معامل  قيمة  وبلغت   )

النهائية من )   المقياسوبهذا تكون    الدراسة.مما يدل على تمتع المقياس بثبات عاٍل ومالئم ألغراض  %(.  90) ( 21في صورته 
( 5تستجيب المفحوصات عن كل فقرة من فقرات المقياس بخمسة خيارات تبدأ من درجة )لى مستويات قبول الذات  فقرة. وللحكم ع

( ودرجة   ، )4دائمًا  ودرجة   ، عادة   )3 ( ودرجة   ، غالبًا   )2( ودرجة   ، أحيانًا  المقياس 1(  تدرج  باالعتبار  األخذ  تم  كما  نادرَا.   )
  2.34( درجة قبول ذات منخفضة، من )  2.33  -1سم إلى ثالث فئات متساوية، )المستخدم في الدراسة، واعتمد على معيار مق

 ( درجة  قبول ذات عالية.  5  - 3.68( درجة قبول ذات متوسطة، من ) 3.67 -
  :بجودة الحياة اإلحساس ثانياا: مقياس

بتطوير   الباحثان  مراجعة   اإلحساسمقياس  قام  بعد  المعنفات  النساء  لدى  الحياة  األدب بجودة  من  المتوفرة  المصادر 
 ؛  Georgiou, 2009؛Rababah, 2017؛    (Almegbl , 2019   بجودة الحياة اإلحساسالتربوي والدراسات السابقة المتعلقة ب

Ferriss, 2010       ؛Monnickendam & Berman, 2008  ؛WHOQOL-BREF, 1996 ،)   :وتكون المقياس من جزأين
الثاني تكون من ) (.  المؤهل العلمي،  العمر)الجزء األول يتعلق بالمعلومات الديمغرافية وتتمثل؛   ( فقرة بصورته األولية  38والجزء 

ات، بعد ( فقر 10( فقرات، بعد التمكن البيئي )9( فقرات، بعد االستقاللية )9بعد الهدف في الحياة )   موزعة على أربعة أبعاد، هي:
 ( فقرات.10النمو الشخصي ) 

  :ةبجودة الحيا  اإلحساس صدق مقياس
من الظاهري   للتأكد  مجال  ،  للمقياس  الصدق  في  المتخصصين  من  عدد  على  عرضه  النفس تم  وعلم  النفسي  اإلرشاد 

إذ تم إعادة صياغة ودمج وحذف بعض الفقرات إما لتكرارها أو  ( محكمين ؛10عددهم ) بلغ  والقياس والتقويم في الجامعات األردنية
بعد الهدف %( فأكثر من المحكمين؛ إذ تم حذف فقرة من  80تصنيفها في أبعاد أخرى، وتم اإلبقاء على الفقرات التي أجمع عليها )

الحياة، و  االستقاللية  فقرة من  في  اإلجراءابعد  االتفاق، واعتبرت هذه  فيها شرط  يتحقق  تم لم  لألداة. كما  صدق ظاهري  داللة  ت 
البناء   صدق  من  ) استطالعية عينة على بتطبيقه وذلك لالستبيان،التحقق  الدراسة 20بلغت  مجتمع  من  معنفة  سيدة   وخارج ( 

)عينتها،   بين  الحياة  في  الهدف  مجال  فقرات  ارتباط  معامالت  قيم  تراوحت  )0.84  -  0.38وقد  وبين  مجالها،  مع    )0.42-  
(  مع مجالها، وبين 0.71  -  0.53مع المقياس الكلي. وقيم معامالت ارتباط فقرات مجال االستقاللية قد تراوحت بين )(  0.61

البيئي قد تراوحت بين )0.53  -0.49) التمكن  المقياس الكلي. وقيم معامالت ارتباط فقرات مجال  (  مع 0.82  -  410.( مع 
 -0.45. وقيم معامالت ارتباط فقرات مجال النمو الشخصي قد تراوحت بين )( مع المقياس الكلي0.60  -0.42مجالها، وبين )
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الكلي720..-400.(  مع مجالها، وبين )0.69 المقياس  المقياس  االرتباط معامالت تراوحت. كما  ( مع  المقياس وعلى  ألبعاد 
مما يدل على تمتع   ( α = 0.05) الداللة  دالة إحصائيًا عند مستوى  وهي    ( 0,77،0,90، 0,83،0,86، 0,71ككل على التوالي )

 الدراسة. المقياس بصدق عاٍل ومالئم ألغراض 
  :بجودة الحياة اإلحساس ثبات مقياس

، وبعد أسبوعين ( سيدة معنفة20تم توزيع المقياس على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها والمتمثلة بـ )
العينةتم   على نفس  أخرى  الدراسة مرة  أداة  على  تطبيق  المقياس ككل  المقياس وعلى  بيرسون ألبعاد  ارتباط  معامل  قيم  ، وبلغت 

 Cronbachالفا )-كما تم استخراج معامل االتساق الداخلي باالعتماد على اختبار كرونباح  .(.89,.، ،85,،76,.،78,.التوالي )
Alpha التوالي على  ككل  المقياس  وعلى  المقياس  ألبعاد  الداخلي  االتساق  معامالت  قيم  وبلغت  المقياس،  أبعاد  من  بعد  لكل   )

تمتع    ( 88,.،80,.،85,.،82,.،70,.) على  يدل  عالٍ المقياس  مما  ألغراض    بثبات  تكون    الدراسة.ومالئم  في  المقياس  وبهذا 
تستجيب المفحوصات عن  بجودة الحياة اإلحساس( فقرة موزعة على أربعة أبعاد. وللحكم على مستويات  36صورته النهائية من ) 

( أحيانًا ، 2( غالبًا ، ودرجة )3( عادة ، ودرجة )4( دائمًا ، ودرجة )5كل فقرة من فقرات المقياس بخمسة خيارات تبدأ من درجة )
ية، ( نادرَا. كما تم األخذ باالعتبار تدرج المقياس المستخدم في الدراسة، واعتمد على معيار مقسم إلى ثالث فئات متساو 1ودرجة ) 

  3.68متوسطة، من ) بجودة الحياة ( درجة إحساس  3.67  -   2.34منخفضة، من )   بجودة الحياة (  درجة إحساس2.33  -1)
 عالية.  بجودة الحياة ( درجة  إحساس 5 -

 نتائج الدراسة ومناقشتها  
    محافظة الزرقاء؟ما مستوى قبول الذات لدى النساء المعنفات في السؤال األول: النتائج المتعلقة ب

مقياس لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  
(  2.30)  قبول الذات؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لمقياس  قبول الذاتأن أفراد العينة امتلكوا مستوًى ضعيف من    وتبين.  قبول الذات

مع  )وبانحراف  بلغ  خالل    (. 0.24ياري  من  واألمان  االستقرار  عدم  من  جو  في  يعشن  المعفنات  أن  إلى  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
تعرضهن أللفاظ قاسية من إهانة وشتم وتحقير وأحيانًا الضرب، وكرد فعل على اإلساءة قد يؤدي ذلك إلى تطوير نظرة ذاتية سلبية 

النفسية األخرى   المعنفات. وهذا ما أكده )قد تلعب دوًرا محورًيا في تشكيل االستجابات  ( إلى أن  Costa, et al. 2015للنساء 
انخفاض قبول الذات التي تعاني منه المرأة المعنفة قد تكون نتيجة رد فعل لحدث ُينظر إليه على أنه غير عادي بالنسبة لهن ، 

ة والحالة النفسية والصحية الصعبة  كما قد تعزى هذه النتيجة إلى تدني مستوى المعيش  .حيث أن دورهن المعتاد هو دور الرعاية
التي تعاني منها المعنفات، وضعف العالقات والذي يعد مؤشرًا لتدني وجود قبول اجتماعي من األفراد المحيطين بهن مما يؤدي 

رضة  ع  إلى عدم القدرة على حل المشكالت الشخصية ووجود مستويات مرتفعة من االضطرابات النفسية واالنفعالية، فقد يكن أكثر
 ,Abadi, Ghazinourلعزل أنفسهن لتجنب االتصال مع األقارب أو األصدقاء أو المجموعات االجتماعية، وهذا ما أكدته دراسة  

Nojomi & Richter , 2012)  من أن النساء المعنفات قد يتعرضن للوصم من قبل أفراد أسرهم النتهاكهم معايير اجتماعية )
تحفيز النساء المعتدى عليهن على الشعور باإلرهاق والضعف ، األمر الذي يؤدي إلى  منزلي  وثقافية بسبب الكشف عن العنف ال

البدني والذي ينعكس على شعورهن الدراسة  وانخفاض األداء  نتيجة هذه  الذات. وتتفق    مع نتيجة دراسة  بمستوى متدٍن من قبول 
Hernandez, 2014) ،)  والتفكير غير القادر على    ،التي تتلقاها المرأة وتستوعبهاالرسائل الثقافية المدمرة    التي توصلت إلى أن

معها شعورها  ينعكس  ،التكيف  الذات.  على  قبول  من  متدٍن  )  كما  بمستوى  دراسة  نتيجة  مع  جزئيًا   Rababah, 2017وتتفق 
إلى أن قبول الذات لدى النساء   أشارتااللتان    . (Gharacheh, Azadi, Mohammadi, Montazeri, & Khalajinia, 2016؛

 المعنفات قد جاء بدرجة متوسطة.
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لإلجابة عن هذا  ما مستوى اإلحساس بجودة الحياة لدى النساء المعنفات في محافظة الزرقاء؟  السؤال الثاني:  النتائج المتعلقة ب
مستوى السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس  

 ( يوضح ذلك. 2وعلى المقياس ككل. والجدول ) اإلحساس بجودة الحياة 
لستجابات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد  (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 2الجدول )

 مقياس مستوى اإلحساس بجودة الحياة وعلى المقياس ككل. 

 الرتبة  النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد 
اإلحساس  درجة 

 بجودة الحياة 
 ضعيفة 1 0.23 2.23 الهدف في الحياة

 ضعيفة 3 0.29 2.17 االستقاللية
 ضعيفة 2 0.24 2.19 البيئي التمكن 

 ضعيفة 4 0.31 2.16 النمو الشخصي 
 ضعيفة ----- 0.14 2.18 الكلي

( الجدول  امتلكوا مستوًى ضعيف من    ( 2يبين  العينة  أفراد  الحياة  أن  للمقياس ككل  اإلحساس بجودة  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  ؛ 
في   والتمكن البيئيفي المرتبة األولى،    الهدف في الحياةكاآلتي: )     األبعادوجاء ترتيب    (.0.14( وبانحراف معياري بلغ )2.18)

إذ بلغ  المتوسط الحسابي لهذه المجاالت على في المرتبة الرابعة(،  النمو الشخصيفي المرتبة الثالثة، و  واالستقالليةالمرتبة الثانية، 
أفراد العينة نتيجة امتالك    وقد تعزى (.  0.31  ؛0.29 .؛0.24؛0.23بانحراف معياري )(  2.16؛  2.17؛  2.19؛  2.23التوالي ) 

مقياس اإلحساس بجودة الحياة والمقياس ككل إلى الثقافة والعادات االجتماعية التي تعمل على مستوًى ضعيف على جميع أبعاد  
للتعبير الصادق عن مشاعرهن وأفكارهن وقدراتهن النتيجة إلى   عدم إتاحة الفرصة لإلناث  على األداء الكفء ، وربما تعود هذه 

التقليدية،   أدوارهن االجتماعية وتقييدهن باألدوار  أدوارهن داعمة ألزواجهن ، وتربية أطفالهن ، ورعاية  تعدد  إذ يجب أن تكون  ؛ 
معدل العنف واالعتداء   ارتفاع  كبار السن ، واعتقاد الزوجات أن عليهن مسؤولية الحفاظ على تماسك األسرة، والذي يرافقه أحياناً 

ولعل هذه النتيجة  تعود إلى أن    قد يساهم  في انخفاض اإلحساس بجودة الحياة لدى النساء المعنفات.األمر الذي  الجنسي عليهن،  
جة والتعلم  البيئة األسرية تلعب دورًا  في التأثير في استخدام اإلناث الستراتيجيات المواجهة أثناء تعرضهن للعنف من خالل النمذ

االجتماعي، فاألنثى قد تتبنى ردود فعل والدها في حل مشكالته الشخصية وخاصة تلك المرتبطة باإليذاء والعدوان. وأن تعرض 
الناتج عن الشعور بالعجز وانعدام القدرة  اإلناث لمظاهر العنف والعدوانية داخل المنزل قد يقودهن إلى الشعور بالذنب واإلحباط 

تغي إحداث  التنشئة على  ألساليب  المعنفة  األسر  افتقار  وأن  خاصة  تفسيره،  أو  معه  التكيف  أو  االجتماعية  حياتها  في  يرات 
االجتماعية المعززة للنمو المعرفي لإلناث قد يعيق قدرتهن على استخدام استراتيجيات المواجهة الفعالة، مما قد يساهم  في انخفاض 

نتيج وتتفق  لديهن.  الحياة  بجودة  الدراسةاإلحساس  هذه  دراسة  ة  نتيجة   ,Alsaker, Moen, Morken, & Baste)  مع 
 (. Hernandez, 2014؛ Lucena, Vianna, Nascimento, Campos, & Oliveira, 2017؛2018

مستوى قبول الذات لدى النساء في    (=  0.05 هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )السؤال الثالث:  
 (؟ المؤهل العلمي، العمرتعزى لمتغيري ) المعنفات

قبول لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس    
 . ( يبين ذلك3(. والجدول )المؤهل العلمي، العمرلمتغيري )الذات 
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حسب  قبول الذات (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس 3الجدول )
 (.المؤهل العلمي، العمرمتغيري )

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  فئات المتغير  المتغير 

 العمر

 0.26 2.26 25 سنة  30أقل من 
 0.23 2.31 27 سنة  40 إلى 31من

من  أكثر 41 سنة  13 2.33 0.21 
 0.24 2.31 65 الكلي

 المؤهل العلمي

 0.21 2.32 13 اساسي 
 0.23 2.31 35 ثانوي 

 0.28 2.28 17 جامعي
 0.24 2.29 65 الكلي

( الجدول  بين3يبين  فروق ظاهرية  على مقياس   ( وجود  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  المعيارية  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات 
 التباين  تحليل  استخدام   تموللتحقق من داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  العلمي(.    حسب متغيري )العمر، المؤهل  الذات  قبول

 ( يوضح ذلك. 4. والجدول ) (Way ANOVA 2) الثالثي
حسب متغيري   الذات لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس قبول (Way ANOVA 2تحليل التباين ) (: 4الجدول )

 العلمي(. )العمر، المؤهل

قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين 
 المحسوبة 

الدللة  
 اإلحصائية 

 412. 901. 054. 2 108. العمر
 291. 1.262 076. 2 151. المؤهل العلمي

   060. 60 3.599 الخطأ 
    64 3.761 المجموع المعدل 

 ( α = 0.05)*  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
الجدول ) الداللة )4يبين  الدراسة  (  α = 0.05( عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أفراد عينة  لتقديرات 

( والداللة  0.901؛ حيث كانت قيمة )ف( المحسوبة لمتغير العمر )العلمي  متغيري العمر والمؤهل حسب    الذات  على مقياس قبول
( )412.اإلحصائية  من  أقل  وهي   ،)0.05( الحرية  درجة  عند   )2( العلمي  المؤهل  لمتغير  المحسوبة  )ف(  وقيمة   .)1.262 ) 

.   وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اإلناث يتعرضن (2( عند درجة الحرية ) 0.05(، وهي أقل من )2910.والداللة اإلحصائية )
للعنف من قبل الزوج الذي يحاول إظهار قدرته وحبه للسيطرة باعتباره ذكر يتيح له المجتمع فعل ما يريد، وهذا الدور للذكر لم 

الزوجة   النظر عن عمر  أبسط حقوقهن بغض  ودرجة المؤهل يغفل سيطرته على اإلناث، فيفرض عليهن قواعد وقوانين تحرمهن 
أكده   ما  وهذا  إليها.  وصلت  التي  واالمتثال (Pennington, 2015العلمي  االستماع  زوجاتهم  من  ينتظرون  األزواج  أن  إلى   .)

كما أن لقواعدهم وكذلك دعم الرغبات الجنسية لديهم؛ وإذا لم يكن األمر كذلك ، فإن الزوجات سوف يتعرضن للعقاب أو اإلساءة.  
اإلناث   الشعور سيكولوجية  إلى  وتحتاج  وحساسة،  المشاعر  رقيقة  فهي  التعليمي  ووضعهن  أعمارهن  عن  النظر  بغض  تتغير  ال 

باألمن والحنان والقبول، ومن هنا يفرض الذكر هيمنته عليهن، وعليهن االلتزام بالنقاط التي حددها الذكر لهن، وأن تجاوزهن لهذه  
ة، األمر الذي رضهن للعديد من أشكال العنف سواء كانت نفسية أو جسديالنقاط سوف يؤدي إلى خلق الصراعات والنزاعات وتع

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى السيناريوهات االجتماعية التي تستوعبها الفتيات في بداية  مستوى قبولهن لذواتهن.  يؤدي إلى تدني  
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وتتفق حن ما يريدهن المجتمع أن يكن عليه. العمر من خالل تعرضهن لضغوط اجتماعية للتخلي عن ذواتهم األصلية جانبًا، ويصب
 (.  Rababah, 2017تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )(، بينما (Hernandez, 2014 مع نتيجة دراسة نتيجة هذه الدراسة

الحياة لدى مستوى اإلحساس بجودة  في    (=  0.05 هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )السؤال الرابع:  
المعنفات العلميتعزى لمتغيري )  النساء  المؤهل  الحسابية واالنحرافات   (؟العمر،  المتوسطات  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

(. والجدول  المؤهل العلمي،  العمرحسب متغيري )  اإلحساس بجودة الحياةالمعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس  
 . ذلك( يبين 5)

اإلحساس بجودة  (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس 5الجدول )
 (.المؤهل العلمي، العمرحسب متغيري ) الحياة

فئات   المتغير 
 المتغير 

المتوسط  
الحسابي  
والنحراف  

 المعياري 

بعد الهدف في  
 الحياة 

بعد  
 الستقاللية 

بعد التمكن  
 البيئي 

بعد النمو  
 الكلي  الشخصي 

 العمر
 

 30أقل من 
 سنة 

المتوسط 
 الحسابي

2.22 2.18 2.17 2.15 2.18 

االنحراف 
 المعياري 

0.24 0.30 0.26 0.32 0.14 

 إلى 31 من
 سنة 40 

المتوسط 
 الحسابي

2.23 2.19 2.19 2.12 2.18 

االنحراف 
 المعياري 

0.25 0.25 0.25 0.32 0.14 

أكثر من  
 سنة  41

المتوسط 
 الحسابي

2.26 2.08 2.23 2.23 2.20 

االنحراف 
 المعياري 

0.18 0.35 0.19 0.29 0.16 

المؤهل 
 العلمي

 اساسي 

المتوسط 
 الحسابي

2.14 2.22 2.24 2.18 2.19 

االنحراف 
 المعياري 

0.30 0.23 0.17 0.31 0.11 

 ثانوي 

المتوسط 
 الحسابي

2.23 2.16 2.20 2.16 2.18 

االنحراف 
 المعياري 

0.23 0.29 0.24 0.31 0.14 

 جامعي
المتوسط 
 الحسابي

2.30 2.13 2.14 2.14 2.17 

 0.16 0.33 0.30 0.34 0.14االنحراف 
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 المعياري 
 

( الجدول  واالنحرافات  5يبين  الحسابية  المتوسطات  بين  ظاهرية  فروق  وجود  أبعاد  (  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات 
المؤهل  بجودة  مقياس اإلحساس )العمر،  الحسابية تم   الحياة حسب متغيري  المتوسطات  الفروق بين   العلمي(. وللتحقق من داللة 

 ( يوضح ذلك. 6. والجدول ) (MANOVA) المتعدد التباين تحليل استخدام
على  على تقديرات عينة الدراسة والمؤهل العلمي   العمر  متغيري ( ألثر MANOVAاختبار تحليل التباين المتعدد ) (:6جدول )

 . الحياة بجودة اإلحساسمقياس 

مجموع  المجالت  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة "ف"  
 المحسوبة 

الدللة  
 الحصائية 

 العمر
 926.ويلكس لمبادا=  

 808.ح=، 0.561ف=

 811. 210. 012. 2 024. الهدف في الحياة
 472. 761. 069. 2 138. االستقاللية

 382. 977. 060. 2 121. التمكن البيئي 
 545. 613. 064. 2 129. النمو الشخصي 

 701. 357. 008. 2 016. الكلي

 المؤهل العلمي 
 878.ويلكس لمبادا = 

 474.ح=،  956.ف=

 195. 1.681 094. 2 188. الهدف في الحياة
 686. 380. 035. 2 069. االستقاللية

 280. 1.302 081. 2 161. التمكن البيئي 
 836. 179. 019. 2 038. النمو الشخصي 

 761. 274. 006. 2 012. الكلي

 الخطأ 

   056. 60 3.360 الهدف في الحياة
   091. 60 5.455 االستقاللية

   062. 60 3.714 التمكن البيئي 
   105. 60 6.311 النمو الشخصي 

   023. 60 1.362 الكلي

 المجموع المعدل 

    64 3.566 الهدف في الحياة
    64 5.643 االستقاللية

    64 3.909 التمكن البيئي 
    64 6.454 النمو الشخصي 

    64 1.382 الكلي
 (. α = 0.05*  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  α = 0.05)  مستوى   عند   إحصائية  داللة   ذات ( عدم وجود فروق  6يتبين من الجدول )
وربما تعود هذه النتيجة إلى أن المرأة مهما تقدمت    . أبعاد مقياس اإلحساس بجودة الحياة حسب متغيري )العمر، المؤهل العلمي(

بالعمر ومهما وصلت من درجات علم وثقافة، ورغم كل ما بداخلها من طموح، تبقى أسيرة للموروثات االجتماعية والثقافية، والهيمنة 
فاية الذاتية، ونمو شخصي أقل، الذكورية والتنشئة االجتماعية، وعندما تتعرض للعنف يؤدي ذلك بها لعدم االستقاللية، ونقص الك

وعدم وجود عالقات إيجابية مع اآلخرين، وتدني تقبل الذات، باإلضافة إلى حرمانهن من تحقيق أهم أهداف الحياة في تكوين األسرة 
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، األمر الذي التي تتمثل في األمومة وتربية األوالد وتحقيق الكفاية الذاتية والنمو الشخصي، وهذه من أهم مقومات الشعور بالسعادة
أنه غالًبا ما تواجه النساء اللواتي ينتقلن  (Jaradat, 2018) . وهذا ما أكدته الحياة بجودة اإلحساسيؤدي إلى انخفاض شعورهن ب

إلى مرحلة الزواج إعادة تقييم لألدوار والعالقات والقيم، وقد يشككن في معنى وغرض الحياة عندما يتعرضن للعنف الذي يمكن أن 
  (Almegbl , 2019وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    ى مشاعر الفراغ والالمباالة واالكتئاب واإلحساس بتدني بجودة الحياة. يؤدي إل

 Kim, Masaki(. بينما ال تتفق مع نتائج دراسة )Costa, et al.2015  ؛  Alsaker, Moen, Morken, & Baste, 2018؛
& Mehrotra, 2010  .) 

( بين قبول الذات واإلحساس بجودة الحياة =  0.05 هناك عالقة دالة احصائياا عند مستوى الدللة )هل  السؤال الخامس:  
 قبول الذات لدى النساء المعنفات بين مستوى  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون    ؟لدى النساء المعنفات

 يوضح ذلك.  7)) والجدول   والمستوى الكلي. اإلحساس بجودة الحياة وأبعاد مستوى 
اإلحساس بجودة الحياة  وأبعاد مستوى  قبول الذات لدى النساء المعنفاتبين : معامل ارتباط بيرسون )7)الجدول 

 والمستوى الكلي. 
 مقياس قبول الذات  أبعاد مقياس جودة الحياة 

 * 64.0 الهدف في الحياة
 * 560. االستقاللية

 * 650. التمكن البيئي 
الشخصي النمو   59.0 * 

 * 0.53 المقياس الكلي
 (. α = 0.05*  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( الجدول  من  بين  7يتبين  إحصائيًا  دالة  ايجابية  عالقة  وجود  النساء (  لدى  الحياة  بجودة  واإلحساس  الذات  قبول  بين 
أن ارتفاع قبول الذات لدى النساء وقدرتهن على المواجهة، سببًا في االستقرار النفسي لديهن،   . وقد تعزى هذه النتيجة إلى المعنفات

وتحدي  المواجهة  على  بالقدرة  وتزويدهن  القبول  لديهن  يحقق  مما  ومتفائل،  جيد  بشكل  الحياة  لجوانب  تقيمهن  في  يساعد  وهذا 
ن بجودة حياة عالية وعالقات أسرية ناجحة يولد لديهن الشعور بالرضا  الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة. وأن اإلناث اللواتي يتمتع

والسعادة واالرتياح النفسي مما يولد لديهن قبول ذاتي ويعملن على تطوير استراتيجيات مواجهة يساعدهن على ايجاد توازن إيجابي 
فف من التأثير السلبي لإليذاء الجسدي والنفسي  إلى أن قبول الذات يخ ((Bernard, 2013يسوده الهدوء واالستقرار. وهذا ما أكده 

ويتم تنشيطه لمساعدة النساء المعنفات على الحفاظ على نظرة ذاتية إيجابية من خالل تجاربهن اإليجابية في العمل وتربية األطفال  
الحياة بجودة  إحساسهن  على  ايجابًا  ينعكس  مما  وأصدقائهن  عائالتهن  مع  النتيجة  .والتفاعل  هذه  دراسة    وتتفق   2017)  مع 

Mohammed, 2011؛ Broady & Neff, 2009, Venter, ). 
 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتي: التوصيات:

نظًرا لالرتباط الكبير بين العنف وقبول الذات واإلحساس بجودة الحياة، فمن المستحسن أن يقوم مقدمو الرعاية بمساعدة النساء  -
القدرة والعجز والتأثير سلًبا   المعنفات على زيادة وعيهن بالكيفية التي قد يؤدي بها اإليذاء النفسي إلى الشعور بالنقص وعدم 

 على قرارات الحياة المهمة.
تكثيف حمالت التوعية والخدمات المقدمة من مؤسسات حماية األسرة من أجل زيادة معرفة المرأة بحقوقها، وكيفية التعامل مع  -

 ا. العنف الموجه نحوه
التغلب  - المعنفات لمساعدتهن في  النساء  الجوانب اإليجابية لدى  العمل على ضرورة إعداد برامج إرشادية ونفسية تهتم بتنمية 
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 . الناتج عن العنفقبول الذات واإلحساس بجودة الحياة على تدني 
 إجراء مزيدًا من الدراسات واألبحاث حول الوقاية من حصول العنف ضد النساء. -
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