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 ملخص

هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى العجز المتعلم ومستوى االكتئاب لدى عينة من 

النساء المعنفات المتواجدات ضمن مركز اتحاد المرأة األردني في محافظة عمان، واستخدمت 

( امرأة معنفة، 30الدراسة المنهج الوصفي، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية بواقع )

سنة، وألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس  (50-18)أعمارهم بين ممن تتراوح 

العجز المتعلم، واستخدام قائمة بيك لالكتئاب، وأوضحت النتائج أن مستوى العجز المتعلم لدى 

النساء المعنفات جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى االكتئاب لدى عينة الدراسة من النساء 

كتئاب مرتفع(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنفات جاء بمستوى )ا

( في مستوى اإلحساس بالعجز المتعلم واالكتئاب لدى النساء المعنفات تعزى α=0.05الداللة )

لمتغير الفئة العمرية، والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي، وفي نهاية الدراسة أوصت الباحثة 

ن نفسيين وإجتماعيين مؤهلين للكشف المبكر عن اآلثار والمشكالت بالعمل على توفير أخصائيي

النفسية التي يمكن أن تظهر لدى النساء المعنفات، والعمل على بناء برامج إرشادية متخصصة 

 مستندة الى نظريات اإلرشاد والعالج النفسي تهتم بتأهيل النساء المعنفات مع األعمار المختلفة. 

 عجز المتعلم، الشعور، االكتئاب، النساء المعنفات.: اليةالكلمات المفتاح

 

Abstract 

The study aimed to identify the level of educated disability in 

battered women and to identify the level of depression in battered women. 

The study used the descriptive method. The sample of the study was 
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deliberately chosen by 30 women who were between the ages of 18-50 

years. Achievement of the objectives of the study was developed learner 

deficit scale, and the use of Beck's list of depression, the results indicated 

that the level of educated disability of battered women came to the 

average mean at an average level, and that the level of depression in the 

study sample of battered women was at a high level of depression. There 

were no differences in all dimensions at the level of (a=0.05( in the level 

of learning disability and depression of battered women according to the 

age group variable , social situation, educational level. At the end of the 

study, the researcher recommended working to provide qualified 

psychologists and social workers for early detection of effects and the 

psychological problems that may appear in battered women, and to work 

on the construction of specialized guidance programs based on theories 

of counseling and psychological treatment to rehabilitate battered women 

with different ages. 

Keywords: Learning disability, feeling, depression, battered women. 

 

 المقدمة 

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ال تقتصر على مجتمع بعينه، أو على شريحه 

اجتماعية بعينها، بل هي قضية ترتبط بوجود اإلنسان وبالعالقة بين الرجل والمرأة، وتتفاوت 

حدتها واتساعها من مجتمع آلخر ارتباطا بتقدم الوعي واإلدراك ألهمية دور المرأة في بناء 

 ، واإلقرار بكونها شريك أساسي للرجل في عملية التنمية الشاملة في أي مجتمع. المجتمعات

ات من القرن العشرين، حيث لم يوقد تزايد االهتمام بدراسة العنف ضد المرأة منذ السبعين

تكن مشكلة العنف ضد المرأة معروفة، ولم تكن هناك برامج لحماية المرأة أو بيوت إليواء 

أطفالهن، ولم تكن البرامج اإلرشادية والعالجية موجودة، وقد جاء هذا الزوجات المعنفات و

االهتمام استجابة لحركات تحرر المرأة التي اتسعت في كل أنحاء العالم، حيث أصدرت األمم 

الذي أشار إلى ضرورة وضع حد للعنف ضد المرأة،  1991لعام  (18المتحدة القرار رقم )

، فغدت مبر من كل عام يوما عالميا لمناهضة العنف ضدهاواعتبار الخامس والعشرين من نوف

بدأت المنظمات النسائية تهتم بهذه  1993بذلك نقطة تحول في مسيرة المرأة وقضاياها، وفي عام 

( الدولي لحقوق اإلنسان، وذلك بصدور اإلعالن العالمي Feenaالقضية في مؤتمر فينا )

لمناهضة العنف ضد النساء في كل بلدان العالم بما فيها البلدان العربية، والذي ينص على أن 

العنف ضد النساء هو أي فعل عنيف ينجم عنه أذى، أو معاناة بدنية، أو نفسية للمرأة، أو 

 (.2010في الحياة العامة، أو الخاصة )كرادشة،  وقع ذلك سواءالحرمان النفسي من الحرية 
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وتتعرض النساء المعنفات ألشكال مختلفة من العنف تتضمن العنف الجسدي والنفسي 

(. وترتبط هذه األشكال 2006والجنسي واللفظي والصحي واالجتماعي واالقتصادي )بنات، 

ثر على الصحة الجسدية بمجموعة كبيرة من االضطرابات النفسية والسلوكية التي تؤ جميعها

 ية للمرأة وعلى أدائها ألدوارها.والنفس

 وأسئلتهامشكلة الدراسة 

يشكل العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق اإلنسان ويعتبر من أهم القضايا التي تؤثر في بناء 

األسرة وتماسكها وسالمة أفرادها، ويندرج موضوع العنف ضد المرأة ضمن العنف األسري، 

الكثير من المجتمعات تعتبر اإلفصاح عنه انتهاكا لخصوصية األسرة وبوحا  الذي ما تزال

بأسرارها، وبل وتحّمل هذه المجتمعات الزوجة مسؤولية العنف الذي تتعرض على يد الزوج، 

وتجبر المجتمعات المرأة المعنفة على التزام الصمت إزاء ما تتعرض له من العنف، وتتعرض 

 (.2010د خارج نطاق األسرة بواقعة العنف )كرادشة، إلى اللوم في حال معرفة اح

وأشارت العديد من الدراسات الميدانية لمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على 

(، 2006األقل من بين ثالث نساء تتعرض للضرب واالهانة بشكل يومي كما ورد في )بنات، 

ضحايا جرائم القتل من اإلناث يقتلن  %( من80كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن قرابة )

%( من النساء الذين يتعرضون لإلساءة يتم قتلهم باستخدام األسلحة 90على أيدي أزواجهن وأن )

 أو األدوات الحادة.

وتشير اإلحصائيات الرسمية في األردن إلى أن عدد النساء المعرضات للعنف كبير وفي 

( حالة اعتداء 62( حالة اعتداء جنسي و )74منها )( حالة اعتداء 163تزايد مستمر، إذ سجلت )

( حالة 91( حالة اعتداء جنسي و )261( حالة اعتداء منها )312( وسجلت )1998جسدي عام )

ن هناك تزايد في حاالت االعتداء خالل العشر ( ويبدو من ذلك بأ2010دي في عام )اعتداء جس

للطب الشرعي ان المركز يتعامل مع ما سنوات الماضية. وتفيد إحصائيات المركز الوطني 

 (.2016( حالة اعتداء جنسي ضد المرأة سنويا )إبراهيم والحياصات، 800) معدله

وتبلورت مشكلة الدراسة في ذهن الباحثة من طبيعة عملها كأخصائية نفسية واجتماعية، 

فسي، ومقابلة ومتطوعة في مراكز حماية األسرة والطفولة التي تعنى بتقديم خدمات الدعم الن

العديد من النساء المعنفات حيث وجدت أن هناك تأثير للواقع الذي تعيشه النساء المعنفات على 

طريقة التفكير ونمطه لديهن، وعلى طريقة تقديرهن لذاتهن واالضطرابات النفسية التي يعانين 

، مما يؤدي منها، وضعف امتالكهن للمهارات واألساليب المناسبة للتعامل مع مشكالت العنف

على نتائج دراسة كارل وفاليري و ويندي  ةستناد الباحثلمرونة النفسية لديهن، ومن خالل إإلى ا

(Karl, Valerie & Wendy, 2003) ودراسة تشادويك(Chadwick, 2005)  حيث ،

وحتى تكون الخطط أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود عالقة بين العنف والعجز المتعلم. 

التخفيف من األعباء النفسية واإلجتماعية  الموجهة لتلك الفئة فعالة وتساعد على والبرامج

. عرف على مستوى هذه المشكالت لديهنللعنف، فإنه من الضروري الت المترتبة على تعرضهن
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ولذلك وجدت الباحثة  اآلتيةعلى األسئلة  لإلجابة في محاولةومن هنا جاءت هذه الدراسة 

 مستوى االكتئاب والعجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات.  ضرورة إيجاد

 :اآلتيةاألسئلة عن  في اإلجابةوتتحدد مشكلة الدراسة 

 ؟ المتواجدات في مركز اتحاد المرأة األردنيما مستوى العجز المتعلم لدى النساء المعنفات  .1

مركز اتحاد المرأة المتواجدات في مستوى الشعور باالكتئاب لدى النساء المعنفات  ما .2

 ؟ األردني

( في اإلحساس بالعجز α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 المتواجدات في مركز اتحاد المرأة األردنيالمتعلم والشعور باالكتئاب لدى النساء المعنفات 

 تعزى للفئة العمرية والحالة اإلجتماعية والمستوى التعليمي؟ 

 دراسة أهداف ال

 :اآلتيتهدف الدراسة إلى 

تحاد المرأة المتواجدات في مركز إلدى النساء المعنفات  العجز المتعلمالتعرف على مستوى  .1

 ؟األردني

تحاد المرأة المتواجدات في مركز إكتئاب لدى النساء المعنفات التعرف على مستوى اإل .2

 ؟ األردني

بين النساء  المتعلم والشعور باالكتئابحساس بالعجز إستقصاء وجود فروق في مستوى اإل .3

العمرية والحالة  الفئة لمتغيرات تبعا   تحاد المرأة األردنيلمتواجدات في مركز إا المعنفات

 اإلجتماعية والمستوى التعليمي؟

 أهمية الدراسة 

 :التطبيقية النظرية، واألهمية األهمية :جانبين في الدراسة هذه أهمية تنبثق

 النظرية األهمية

المستهدفة، وهي النساء المعنفات اللواتي  الفئة من أهمية الحالية الدراسة تستمد أهمية .1

في النظام الزوجي واألسري للعائلة، ولما ألعمال العنف بشكل عام  مهما يعتبرن عنصرا  

والعنف للمرأة بشكل خاص في المجتمع األردني نتائج تنعكس على المرأة والمجتمع، ذلك 

 لىالمصممة لهن بشكل خاص ع تُستهدف بالدراسات والبرامج اإلرشادية ماأن هذه الفئة قل

 وحاجتهن الماسة للبرامج اإلرشادية جتماعي لديهن،الرغم من صعوبة الوضع النفسي واإل

للتعامل مع مشكالتهن النفسية جهودهن وما سيترتب على هذا من تأثيرات  لدعم

 الطرق الصحية للتعامل معها.  ومعرفة مناقشتها، تتاح لهن عادة فرصة التي ال جتماعيةواإل
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مرأة هتمام بالالتربوية المعاصرة التي تتجه لإل إن هذه الدراسة تُعد استجابة للتحوالت .2

 هتمام بالعالقة بين العنف والعجز المتعلم.والعنف ضد المرأة، إضافة لإل

 إلجراء المزيد من الدراسات في هذا الموضوع. اال  قد تفتح الدراسة الحالية مج .3

إثراء الدراسات الوصفية المتعلقة بالنساء المعنفات وذلك لندرة هذا النوع من الدراسات في  .4

 البيئة األردنية.

 األهمية التطبيقية

يمكن أن يستفيد من الدراسة الحالية المرشدين واألخصائيين العاملين في مجال الصحة  .1

معنفات على تطوير برامج إرشادية متخصصة تسهم في تدريب النساء ال النفسية وذلك في

 جتماعية .كيفية مواجهة مشكالتهن النفسية واإل

قد تفيد العاملين في مجال حقوق اإلنسان والعاملين في مجال الصحة النفسية في التعرف  .2

ديم الخدمات وطبيعة الخدمات التي يحتاجونها وذلك لتق المعنفةعلى طبيعة معاناة المرأة 

 .لتأهيلية المطلوبة وفق إحتياجاتهنا

 حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على النساء المعنفات المتزوجات اللواتي يراجعن  الحدود البشرية:

 مركز حماية األسرة وإتحاد المرأة فرع عمان.

و  21/7/2018اقعة بين إرتبطت الحدود الزمنية بالفترة الو الحدود الزمانية:

21/10/2018. 

إقتصرت الدراسة الحالية على مركز إتحاد المرأة وحماية األسرة  الحدود المكانية:

 .ولة التابع لمحافظة العاصمة عمانوالطف

 االجرائية هاتعريفاتمصطلحات الدراسة و

تعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه : Battered women النساء المعنفات

المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو االستعمال الفعلي لها، من قبل االستعمال المتعمد للقوة 

الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث 

 إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

الجهد حين هو عزوف الفرد عن المحاولة وبذل   Learned Helplessness:العجز المتعلم

ن هناك تعلم الفرد أيتعرض للعقبات أو عندما يواجه مواقف ضاغطة في حياته ,ويحدث عندما ي

ستجابته وتوقع الفرد الفشل في المواقف المستقبلة وعدم قدرته نتائج معينه تحدث بشكل مستقل عن إ

 (.Seligman,1975على التعلم في المواقف المستعرضة في حياته )

الدرجة التي تحصل عليها المرأة المعنفة على مقياس العجز المتعلم هي : جرائيا  ويعرف إ
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 المعد لذلك.

: هو إضطراب مزاجي يشمل الحزن وفقدان اإلهتمام والمتعة Depressionاالكتئاب 

 (.2014 )الشواشرة، المستقبل والتفكير بالموت أحيانا  والتشاؤم نحو 

المعنفة على مقياس بيك لالكتئاب  المرأة الدرجة التي تحصل عليهاهي : جرائيا  ويعرف إ

 المعد لذلك.

هي مجموع الدرجات التي يحصل عليهـا الفرد على فقرات المقياس : مقياس العجز المتعلم

 المعد لهذا الغرض.

: هي مجموع الدرجات التي يحصل عليهـا الفرد على فقرات المقياس المعد مقياس االكتئاب

 لهذا الغرض.

 طار النظرياإل

النساء المعنفات إلى وجود عالقة إرتباطية بين أشارت معظم الدراسات التي أجريت على 

بمقدار شدة العنف وتكرار حدوثه.  تركها، فالنساء المعنفات يتأثرن إنفعاليا  التي ي ثارالعنف واآل

، ضطرابات النفسية، وتدني تقدير الذات، والشعور بالخجلتأخذ اآلثار أشكاال  متعددة كاإل وقد

نتحارية، وعدم القدرة على إقامة المتعلم، واإلكتئاب، والميول اإل وعدم الثقة بالنفس، والعجز

؛ اإلبراهيم، 2013عالقات مع اآلخرين، وتشتت األفكار وعدم وضوح األهداف )مسعود، 

2010.) 

، في كونها بيئة خصبة إلنتاج األفكار والمشاعر السلبية، المرأةوتكمن خطورة العنف على 

سلبية موجهة نحو ذاتها واآلخرين، وتشعر  أفكارا   المرأةتكوين مفهوم ذات متدٍن، حيث تنتج و

. وفي هذا (Corby, 2006)بالعجز والدونية، وعدم قدرتها على مواجهة األحداث الضاغطة 

، لما النساء المعنفات، وأكثرها تعقيدا  الصدد، يُعّد العجز المتعلم من أكثر المشكالت الشائعة لدى 

 في باإلضافة إلى تأثيره المباشرجتماعي، المرأة النفسي والمعرفي واإلله من تأثير في نمو 

جتماعي لديها؛ وهذا المرونة النفسية التي تؤدي دورا  محوريا  في تحقيق التكيف النفسي واإل

 (.2008بالضرورة ينسحب على انخفاض مستوى المرونة النفسية لديهن )حسين، 

في األدب المتصل بظاهرة العجز المتعلم، وقد  اسة العنف حيزا  واسعا  وقد أخذت در

افترضت النماذج النظرية التي ُعنيت بتحليل هذه الظاهرة وجود تماثل بين حالة العجز المتعلم 

والعنف من حيث أرضيتها المعرفية، ومن حيث الشروط البيئية التي تستثير هاتين الحالتين، 

 أوفكار المتصلة بالذات كأساليب عزو ية بمنظومة المدركات، واألوتتمثل األرضية المعرف

جد أن األفكار السلبية بشأن الذات )تعليل( األحداث، والتحكم الذاتي المدرك، وتقدير الذات، فقد وُ 

 (.Marla & Erin, 2009ترتبط بالعجز المتعلم لدى النساء المعنفات )
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نتقائية، وتوقع الفشل، الصفات، مثل: الرؤية اإللعديد من ويتصف أصحاب العجز المتعلم با

ال الشخصي، والسلبية المتعلمة، ولوم الذات، والصور السلبية في عيون اآلخرين، والكم

 (.2005نسحاب )الفرحاتي، لحظ والقضاء والقدر، والكسل، واإلعتمادية، واإلستراتيجية اوإ

 ربعة أنواع أساسية هي:( العجز المتعلم إلى أSeligman, 1975ويقسم سيلجمان )

نخفاض دافعية الفرد في التحكم باألحداث، : وهو إMotivational Deficitsعجز دافعي  .1

قلع بسهولة وبسرعة عن أي إذا حاول في البداية، ولم يستطع التحكم في الحدث نجده يُ 

 المحاوالت التالية للتحكم بالحدث.

لعجز المتعلم، ويعني ضعف : وهو أساس نظرية اCognitive Deficitsعجز معرفي  .2

ستفادة من مثيرات الموقف التي تساعده على لى التعلم من خبراته السابقة واإلقدرة الفرد ع

ستجابات التي يؤديها يمكن أن تؤدي بة التصديق من جانب الفرد بأن اإلالهروب، أي صعو

 إلى نتائج إيجابية في المستقبل.

الت سلبية مثل: القلق في ظهور انفعا : ويتمثلEmotional Deficitsعجز انفعالي  .3

في النتائج التي  ذا اعتقد أن سلوكه لن يكون مؤثرا  كتئاب، فالفرد يكتئب إوالغضب واإل

تعقب هذا السلوك، بمعنى أنه إذا كان في موقف مؤلم ال يمكنه تجنبه، كما ال يمكن أن يكون 

 عتقاد في عجزه.اإلإزالته، األمر الذي يؤدي إلى  لسلوكه أي أثر في تغييره أو 

: ويتمثل في تصرفات الفرد بسلبية، وكسل، وفتور Behavioral Deficitsعجز سلوكي  .4

الهمة، واعتمادية زائدة. كما يعبر عن نقص مرات المحاولة نتيجة اعتقاد الفرد أن المكافآت 

ال ترتبط بسلوكياته واستجاباته، وقد يحدث العجز عادة عندما ال تستطيع خبرات الفرد 

 السيطرة على فشله األكاديمي.

 ابكتئاإل

حيث  بين األفراد، نتشارا  وأوسعها إالنفسية رابات اإلضط أكثر من كتئاباإل رابضطيعد إ

 رابضطرجة البسيطة إلى الشديدة جدا ، فإالدوتتراوح بين  المراهقةفي سن  أعراضهتبدأ 

 وطريقة الحياة كالوحدة والحزن وعدم النوم المزاجيةالجوانب النفسية يشتمل على اإلكتئاب 

ديد من الباحثين بأن اإلكتئاب تفق العالثقة بالنفس، وقد إوجتماعية وعدم المشاركة في األنشطة اإل

المتبنى لدى الشخص المتألم في الحياة، لذا فقد تعددت األساليب العالجية لوب إال نتاج األس ما هو

 .(2011 حم،ل)م ئابيةاإلكتراض خفض األع تساعد في التي

 أعراض االكتئاب

كتئاب اك العديد من األعراض المصاحبة إلضطراب اإل( أن هن2004يذكر رضوان )

 وهي: 

 نخفاضه.المزاج المصحوب بإحساس فقدان األمل، وفقدان الحماس، أو إ عامل .1
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 تهام الذات، الذي يمثل مفهوم عقاب الذات، واإلحساس بالذنب.عامل إ .2

 النوم.ضطرابات الجسمية، وإ الذي يتضمن العديد من الشكاوىمي، العامل الجس .3

 مزاج حزين يائس. .4

 فقدان اإلحساس بالسعادة. .5

 ضطرابات الدافع.إ .6

 ستقرار الداخلي.عدم اإل .7

 فقدان الشهية والوزن. .8

 ضطرابات النوم.إ .9

 وجاع الجسدية.األ .10

 أسباب االكتئاب

 هناك أسباب عديدة تؤدي إلى االكتئاب ومنها:

  وفاة أحد األحبّاء أو المقربونفقدان أو. 

 ضغوط عصبية شديدة. 

  كتئابباإلالعيش مع أفراد آخرين من األسرة مصابين. 

 خرين.مشاكل في العالقات مع اآل 

 السفاسفة  تناول الكحول أو تعاطي المخدرات عوامل متعلقة بنمط الحياة كاإلسراف في(

 (.2005وعربيات، 

 اتحاد المرأة االردنيكز مر

القرن  أربعينياتمنظمة نسوية عربية رائدة ... تأسست بمبادرة سيدات رائدات منذ  هي

حيث  المرأة،الماضي لتكون مؤسسة ثقافية اجتماعية ...فتحولت الى مؤسسة نسويه تعنى بقضايا 

تم تأسيس االتحاد النسائي األردني بمبادرة من قبل الرائدات األردنيات،  م1945انه وفي عام 

نشاط االتحاد بالعمل االجتماعي والثقافي حيث تم أنشاء مراكز رعاية لألمومة وقد انحسر 

تم حل  1957في عام و والطفولة ومكافحة األمية بين النساء والتثقيف الصحي واالجتماعي.

واالحزاب  االردنية الذي تم بموجبه حل الحكومة الطوارئعلى اعالن قانون  ا  االتحاد بناء

فقد تم  1974، أما في عام واتحاد المرأة االردنية الذي كان يحمل اسم )اتحاد المرأة العربية(

وفعالية  أعادة أحياء االتحاد باسم جديد أيضا وهو االتحاد النسائي في األردن، وبدأ نشاطه بقوة
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ورفع مستواها  في كافة المجاالت وخاصة في تنظيم وتوعية المرأة بحقوقها وممارستها لها،

 سياسيا واقتصاديا.

بعد إلغاء األحكام العرفية، وبعد عودة الحياة البرلمانية، عاد االتحاد و 1990وفي عام 

للعمل ثانية، وقد حدد االتحاد توجهاته ومحاور عمله األساسية وهي تعزيز وحماية حقوق 

وتم ساواة في الحقوق ومجابهة الفقر، اإلنسان والحريات العامة والتأكيد وتعزيز والمطالبة بالم

وضع أسس عمل مؤسسية مرنة مما حسن األداء ومكن االتحاد من االرتقاء والتوسع وتعزيز 

 مكانته ودوره.

جرت حركة نشطة للتوسع والمشاركة فقد  1994-1990أما في الفترة الواقعة ما بين 

، وفي والفروع في مختلف مناطق المملكةالسياسية والتعبوية وتم أعادة فتح وأحياء المراكز 

وهو ما  اتحاد المرأة االردنيةبمسمى تم تغيير اسم االتحاد واصبح  1997-1994الفترة ما بين 

 بقي عليه حتى الوقت الحاضر.

تم تأسيس مأوى "النساء المعنفات"، وذلك بناء على حاجة بعض النساء  1999في عام و

ط اإلرشاد إلى مكان آمن تقيم فيه، حيث كانت هذه الفئة من ضحايا العنف المراجعات لبرنامج خ

النساء المعنفات بدون مأوى آمن لإلقامة بعد أن تقوم بمغادرة منزل األسرة بسبب تعرضها 

 للعنف والتهديد.

المأوى بدأ باستقبال السيدات المعنفات بتحويل من برنامج "خط اإلرشاد" بشكل رئيسي، 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدبلوماسية وجهات أخرى، وبتحويل من الكثير من 

والتي تقوم بتحويل الكثير من النساء ضحايا العنف واللواتي يتعرضن للتهديد إلى المأوى وذلك 

 .الالزمة لهن  مال تقديم المساعدةلتوفير األمن والحماية لحين استك

تقديم الخدمة االجتماعية والنفسية والقانونية وأثناء إقامة السيدة المعنفة في المأوى يتم 

والصحية، وكذلك القيام بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان إقامة آمنه و تقديم كافة الخدمات بأعلى 

 درجات المسؤولية لحمايتها وضمان سالمتها طيلة فترة اإلقامة .

مراة وذلك حسب مدة اإلقامة ألن كثيرا إ 70-50بين  وتتراوح أعداد المراجعات للمركز ما

 منهن قد يقدمن الشكوى وال يحتجن إلى اإلقامة بالدار التابعة للمركز. 

 أهداف مركز اتحاد المرأة االردني

 يسعى االتحاد إلى تحقيق األهداف والغايات التالية:

     .تنظيم وتوحيد جهود وطاقات المرأة األردنية للدفاع عن مكتسباتها وحقوقها 

 .التصدي ألي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة 
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  تأكيد وتعزيز مكانة المرأة األردنية ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها

عدل وتكافؤ الفرص من مبادئ المساواة وال بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت إنطالقا  

 والمشاركة واحترام كرامة اإلنسان وحقوقه .

  .االرتقاء بوعي المرأة األردنية لدورها وحقوقها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجاالت 

  السعي لدمج المرأة األردنية في تنمية المجتمع المحلي والسعي إلى تحسين مكانتها

 بداعية واإلنتاجية على نحو أفضل.االجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها اإل

  توعية وتثقيف المرأة صحيا واجتماعيا وسياسيا عن طريق عمل محاضرات و ورشات

 التدريب

  تشجيع المرأة المنتجة على اإلنتاج ومساعدتها على تسويق إنتاجها عن طريق إشراكها في

 المعارض داخل الفرع أو خارجه وخصوصا المنتجات المتعلقة بالتراث.

 الدراسات السابقة 

جه وعالقته بالرضا عن دراسة بعنوان العنف الموجه نحو الزو (2017) أجرت أبوجبل

وقد تم ، امرأة متزوجة (214عينة الدراسة من )، تكونت الحياة واإلكتئاب لدى الزوجات في غزة

أوضحت قد ، و، ومقياس االكتئابومقياس الرضا عن الحياة مقياس العنف الزواجي،ستخدام إ

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للعنف الزوجي والدرجة الكلية للرضا 

ى لمتغير الوضع عزئاب لدى النساء المعنفات في غزة تعن الحياة والدرجة الكلية لالكت

وعدم   ،ماة، ومتغير مكان اإلقامة وذلك لصالح الزوجات المقيمات مع الحاالقتصادي الضعيف

للرضا عن ية للعنف الزوجي والدرجة الكلية حصائية في الدرجة الكلجود فروق ذات داللة إو

الحياة لدى النساء المعنفات بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الدرجة 

الكلية للعنف الزوجي وأبعاده لدى النساء المعنفات تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج، تعليم 

 الزوجة. \الزوج

وعالقتها باالكتئاب  الالعقالنية( دراسة بعنوان األفكار 2014) وأجرى الشواشرة ومحمود

، امرأة معنفة (93عينة الدراسة من )لدى النساء المعنفات في منطقة المثلث، حيث تكونت 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في مستوى 

. كما ونوع العنف، والمستوى التعليميساء المعنفات تعزى لمتغير المهنة، االكتئاب لدى الن

كتئاب واألفكار طردية ذات داللة إحصائية بين اإل إرتباطيةأظهرت النتائج وجود عالقة و

 الالعقالنية لدى النساء المعنفات.

نة من النساء عي بعد الصدمة لدى ( بدراسة بعنوان أعراض قلق ما2011) وقام ضمرة

(امرأة 77، و)( امرأة معنفة جسديا  64من ) عينة الدراسة، حيث تكونت المعنفات في األردن

أشارت النتائج إلى شيوع أعراض قلق ما بعد قد ، ومعنفات( امرأة من غير ال70و) ،نفسيا   معنفة
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، وعدم معنفاتالغير معنفات وبشكل منخفض لدى النساء الصدمة بشكل متوسط لدى النساء ال

 .ونفسيا   بعد الصدمة بين النساء المعنفات جسديا   وجود فروق في جميع أعراض قلق ما

( دراسة هدفت Cummings & Du Rocher, 2011) وكامينغ وشير وأجرى دور

من النفسي واالنفعالي والتكيف إلى أثر النزاعات الزوجية والعنف الزوجي في األ للتعرف

( أسرة في الواليات المتحدة 222) العقالنية لدى عينة مكونة منجتماعي واألفكار الاإل

التكيف  في يؤثراألمريكية. أوضحت نتائج الدراسة إلى أن النزاعات الزوجية والعنف الزوجي 

 .جتماعي لدى هذه األسراإل

نعكاساته على بعنوان العنف الزوجي ضد الزوجة وإبدراسة  (2010وقام األطرش )

( 350) الدراسة من ةتكونت عينقد ، والزوجات المعنفات في قطاع غزة دىالصحة النفسية ل

اد مقياس وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا على أبع زوجة من محافظات قطاع غزة،

لح لصا ، وكانت الفروقرجة الكلية لمقياس العنف الزواجي، وعلى الدالصحة النفسية المختلفة

له أثر سلبي على  بأشكالهأن العنف  وأظهرت النتائج ايضا   ،منخفضات التعرض للعنف الزواجي

على المرأة وعلى  سلبيضطرابات النفسية التي لها أثر الصحة النفسية ويسبب العديد من اإل

 . بأكملها األسرة

 Nelson, Endro, & Ellington, 2009) وقام كل من نيلسون وأندرو والنجتون )

صية للمرأة والعنف الزوجي في السمات الشخ الالعقالنيةبدراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير 

امرأة لم  (79، و)( امرأة ممن تعرضن للعنف75نة من )تكونت العيوقد ، واألفكار الالعقالنية

اللواتي تعرضن لمشكالت زوجية لديهن رت النتائج أن النساء المعنفات و، أظهيتعرضن للعنف

لدى ، وكذلك أوضحت النتائج أن السمة الشخصية الغالبة قليلة بأفراد العائلة واألصدقاء صلة

، ولديهن أفكار غير عقالنية مقارنة بالنساء النساء المعنفات تميل إلى اإلنطوائية واإلكتئاب

 اللواتي لم يتعرضن للعنف. 

اع العنف ضد هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أنووالتي ( 2007) وأجرت الحربي

، تكونت عينة الدراسة من مدينة مكة المكرمةتماعية لعينة من النساء في جالزوجة والمساندة اإل

( وأشارت النتائج أنه كلما زاد العنف 50-15بين ) امرأة ممن تراوحت أعمارهن ما (300)

، كذلك أن الجتماعيةالنفسي والجسدي ضد المرأة كلما قل الشعور بالرضا عن الذات والمساندة ا

 الوضع االقتصادي السيء يزيد من تعرض الزوجة للعنف . 

( بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد ما  ,2000Pinnock & Daphne) وقام بنوك وديفين

إذا كانت العوامل النفسية وخصائص المرأة لها عالقة بالعنف واإلحباط الذي تتعرض له، تكونت 

ء السود في مدينة كامبل في الواليات المتحدة األمريكية امرأة من النسا )111)عينة الدراسة من 

( حيث تم 53 - 18واللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي حيث تراوحت أعمارهن من )

ضافة إلى مقياس المنغصات استخدام مقياس بيك لالكتئاب، ومقياس االستجابة الصحية باإل

لعنف يتصفن بصفات القلق والتوتر ، أوضحت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن لاليومية

 .واالكتئاب
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 وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 الدراسة منهج

لموضوع الدراسة وأغراضها،  لمالئمتهستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي نظرا  إ

 دقيقا   حيث يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا  

من خالل أرقام  رقميا   بإعطائها وصفا   بوصفها وبيان خصائصها، وكميا   ويعبّر عنها كيفيا  

 .رتباطها مع الظواهر األخرىر هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة إوجداول توضح مقدا

 اسة وعينتهامجتمع الدر

أة في تحاد المرالمعنفات المتواجدات ضمن مراكز إ تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء

( إمرأة معنفة، ممن 30لدراسة بطريقة قصدية بواقع )، حيث تم إختيار عينة امحافظة عمان

( يوضح توزيع أفراد العينة حسب 1رقم ) التالي سنة، والجدول) 50-18(بين  تتراوح أعمارهن

 . لحالة اإلجتماعية ومستوى التعليمالعمر وا

لحالة اإلجتماعية ومستوى الدراسة: العمر واتوزيع أفراد العينة حسب متغيرات  :(1جدول )

 .التعليم

 العدد متغيرات الدراسة

 5 25-18 العمر

26-33 4 

34-40 6 

41-50 5 

 6 متزوجة الحالة االجتماعية

 8 عزباء

 6 مطلقة

 12 توجيهي فما دون مستوى التعليم

 0 دبلوم

 8 بكالوريوس

 أدوات الدراسة

، قائمة بيك لالكتئابو مقياس العجز المتعلم إستخداموألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم 

 : المقاييس لهذهوفيما يلي وصف 

  



 847ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العباديرزان 

 2021( 5)35جلد وم اإلنسانية( المبحاث )العلـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقياس العجز المتعلمأوالا 

تم تطوير المقياس من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة  حيث

 ؛ أبو عليا،2006 ؛ الرواد،2006 الزواهرة،؛ 2015 تايه،) بموضوع الدراسة مثل دراسة

 .( فقرة37ياس بصورته األولية من )(. وقد تكون المق2000

 صدق المقياس

 تم التأكد من مؤشرات الصدق لهذا المقياس من خالل:

: تم التأكد من صدق المحتوى للمقياس وذلك بعرضه على عشرة من صدق المحتوى

 د النفسي والتربوي وعلم النفس في الجامعات األردنيةالمحكمين من ذوي اإلختصاص في اإلرشا

، وذلك لتحديد مدى قياس كل فقرة من فقرات المختلفة كالجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية

، وأية مالحظات أخرى تتعلق بالحذف أو التعديل الصياغة اللغوية للفقرات مالئمةالمقياس ومدى 

%( كنسبة إتفاق بين المحكمين على الفقرة الواحدة، وفي 80)أو اإلضافة. وقد أعتمد معيار 

فقرات، كما جرى تعديل الصياغة اللغوية لبعضها، وبذلك فقد  ةضوء هذا المعيار تم حذف ثالث

 ( يوضح ذلك.1( فقرة والملحق رقم )34اس بصورته النهائية من )ن المقيتكوّ 

معامالت اإلرتباط بين كل فقرة  استخرجت: للتأكد من صدق بناء المقياس، صدق البناء

مرأة معنفة من النساء اللواتي يراجعن ( إ20ياس من خالل عينة تكونت من )والدرجة الكلية للمق

( يوضح معامالت اإلرتباط للفقرات 2مراكز حماية األسرة خارج عينة الدراسة، والجدول رقم )

 بالدرجة الكلية للمقياس.

 يوضح معامالت اإلرتباط للفقرات بالدرجة الكلية للمقياس. :(2جدول )

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال

 معامل االرتباط

 مع الدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال

 معامل االرتباط

 مع الدرجة الكلية

1 .92** .88** 19 .89** .80** 

2 .82** .81** 20 .83** .80** 

3 .84** .83** 21 .74** .77** 

4 .62** .56** 22 .92** .87** 

5 .82** .80** 23 .92** .87** 

6 .89** .90** 24 .63** .71** 

7 .88** .90** 25 .73** .68** 

8 .77** .73** 26 .75** .75** 

9 .77** .74** 27 .72** .64** 

10 .82** .81** 28 .83** .80** 

11 .94** .94** 29 .81** .87** 
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 (2)تابع جدول رقم  ...

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال

 معامل االرتباط

 مع الدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال

 معامل االرتباط

 مع الدرجة الكلية

12 .94** .91** 30 .83** .79** 

13 .80** .84** 31 .65** .70** 

14 .86** .82** 32 .75** .76** 

15 .71** .71** 33 .75** .74** 

16 .91** .81** 34 .84** .77** 

17 .92** .82**    

18 .94** .90**    

 ثبات المقياس

 معامل ثبات المقياس بطريقتين، هما:وللتحقق من ثبات المقياس، تم حساب 

( سيدة من النساء اللواتي تعرضن 20حيث تم تطبيق المقياس على ) طريقة إعادة التطبيق:

للعنف من خارج عينة الدراسة، وإعادة تطبيق المقياس مرة أخرى على ذات المجموعة بعد 

( وهو مناسب ألغراض هذه 0.86مرور أسبوعين، وقد بلغ معامل ثبات المقياس الكلي )

 الدراسة. 

خدام معادلة كرونباخ ألفا؛ حيث بلغ معامل الثبات : وذلك بإستالداخلي تساقاإلطريقة 

 ( وهو مناسب ألغراض هذه الدراسة. 0.95للدرجة الكلية )

 قائمة بيك لالكتئاب  :ثانيا

طالب،  ستخدمت قائمة بيك لالكتئاب بصورتها المعربة من قبل )حمدي وأبو حجلة وأبوإ

ث تكونت القائمة بصورتها األصلية كتئاب لدى النساء المعنفات، حي(، والمعدة لقياس اإل1988

( درجة، مع اإلشارة إلى أن الحد 23 -1) فقرة(، وتتراوح الدرجة الكلية عل القائمة بين 21من )

(، ويحدد مستوى االكتئاب 3الفاصل بين األسوياء والمكتئبين في القائمة األصلية هي الدرجة )

كتئاب منخفض، من ( إ15 – 10)كتئاب، من ( ال يوجد إ9 -للتصنيف اآلتي )صفر ككل، وفقا  

 كتئاب مرتفع. ( إ30)أكثر من  كتئاب متوسط،( إ30 – 16)

 صدق المقياس

ئة بما يناسب البي قام العديد من الباحثين بإيجاد معامالت الصدق والثبات لمقياس بيك

حيث قام  (2004ين )( ودراسة الدعاس2012اسة جرادات )دراألردنية، ومن هذه الدراسات، 

لمقياس بيك لالكتئاب ووجد ان هذا المقياس يتمتع بدرجة صدق  السيكومتريةبدراسة الخصائص 

 ( يوضح المقياس.2) والملحق عالية
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 2021( 5)35جلد وم اإلنسانية( المبحاث )العلـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثبات المقياس

رتباط بيرسون، ثبات االستقرار للقائمة ككل، بإستخدام معامل إستخراج قيم معامالت تم إ

مرأة من النساء المعنفات، وأعيد ( إ20)قوامها  ستطالعية من خارج عينة الدراسةى عينة إعل

ن التطبيق األول، وذلك بطريقة العينة نفسها بعد فاصل زمي مدته أسبوعان م ىالتطبيق عل

(، كما تم حساب معادلة .89رتباط بيرسون )امل إختبار وإعادة االختبار، حيث بلغ معاإل

 (.91.الداخلي( ، حيث بلغت القيمة )كرونباخ ألفا على درجات عينة الدراسة )االتساق 

 إجراءات الدراسة

 الالزمة.الحصول على الموافقة الرسمية  .1

 بناء مقاييس الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها بالطرق المحددة لها. .2

 .تحاد المرأةدراسة من مراكز إإختيار أفراد ال .3

 تطبيق مقاييس الدراسة على أفراد الدراسة. .4

، وتفسير النتائج وتقديم ( وتحليلها إحصائيا  SPSSالبرنامج اإلحصائي )إدخال البيانات إلى  .5

 التوصيات.

 متغيرات الدراسة

كتئاب، الفئة العمرية، الحالة غيرات اآلتية: العجز المتعلم، اإلالدراسة على المت شتملتإ

 اإلجتماعية، مستوى التعليم.

 المعالجة اإلحصائية

افات المعيارية ألداء جميع أفراد العينة على واإلنحر الحسابية المتوسطات ستخرجتإ

مقاييس العجز المتعلم، بيك لالكتئاب. كذلك تم إستخدام تحليل التباين المتعدد وذلك إلستخراج 

، لفئة العمرية، الحالة اإلجتماعيةداللة الفروق في متوسطات العجز المتعلم حسب متغيرات ا

 مستوى التعليم. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

المتعلم لدى  مستوى العجز ماوالذي ينص على: األول  بسؤال الدراسةالنتائج المتعلقة 

 المعنفات المتواجدات في مركز اتحاد المرأة األردني ؟ النساء

نحرافات المعيارية ومستوى وسطات الحسابية واإلستخراج المتلإلجابة عن هذا السؤال تم إ

 يبين هذه النتائج: (3) والجدول التالي, عجز المتعلم لدى النساء المعنفاتال



 "......والشعور باالكتئاب لدى مستوى العجز المتعلم ـــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 850

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 5)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى العجز المتعلم لدى النساء  : (3) جدول

 .مرتبة تنازليا  المعنفات 

 األبعاد الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 1.013 2.69 توقع الفشل وعدم السيطرة 1 1

 متوسط 956. 2.59 لوم الذات 3 2

 متوسط 943. 2.36 صورة الذات السلبية في عيون االخرين 2 3

 متوسط 947. 2.56 المتوسط الكلي للمقياس

باالكتئاب  مستوى الشعور ماوالذي ينص على:  بسؤال الدراسة الثانيالنتائج المتعلقة 

 المعنفات؟ لدى النساء

استخراج التكرارات و النسب المئوية لمستوى الشعور باالكتئاب لإلجابة عن هذا السؤال تم 

 يبين هذه النتائج: (4) لدى النساء المعنفات والجدول التالي

 .التكرارات و النسب المئوية لمستوى الشعور باالكتئاب لدى النساء المعنفات: (4) جدول

 النسبة المئوية التكرارات مستوى االكتئاب

 %30 6 اكتئاب متوسط

 %70 14 اكتئاب مرتفع

 إحصائية هل توجد فروق ذات داللة: والذي ينص على النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 ( في اإلحساس بالعجز المتعلم والشعور باالكتئاب لدى النساءα=0.05مستوى الداللة ) عند

 اإلجتماعية والمستوى التعليمي؟ المعنفات تعزى للفئة العمرية والحالة

 مقياس العجز المتعلمأوال: 

والتي تعزى للفئة لإلجابة عن السؤال المتعلق بمقياس العجز المتعلم لدى النساء المعنفات 

نحرافات الحالة االجتماعية والمستوى التعليمي تم إستخراج المتوسطات الحسابية واإلالعمرية و

 :تفصيل لهذه النتائج إجراء االختبارات الالمعلمية . وتاليا  المعيارية و

 متغير الفئة العمرية  .1

 عن هذا السؤال تم إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  لإلجابة

كروسكال والس  ختبار الالمعلميلمن تعود هذه الفروق تم إجراء اإللمعرفة ومتوسط الرتب و

Kruskal-Wallis Test الجدول  للفئة العمرية والمختلفة تبعا   للمقارنة ضمن المجموعات

 يبين هذه النتائج: (5) التالي



 851ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العباديرزان 

 2021( 5)35جلد وم اإلنسانية( المبحاث )العلـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمجموعات المختلفة  Kruskal-Wallis Testنتائج إختبار كروسكال والس : (5) جدول

 .لمقياس العجز المتعلم تبعا  للفئة العمرية

 األبعاد
الفئة 

 العمرية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

Mean 

Rank 

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

Sig 

توقع الفشل 

عدم و

 السيطرة

18-25 5 2.34 1.032 8.30 

1.564 .668 
26-33 4 2.50 1.214 9.25 

34-40 6 2.90 .931 12.17 

41-50 5 2.91 1.142 11.70 

صورة 

الذات 

السلبية في 

عيون 

 االخرين

18-25 5 1.96 .483 8.20 

3.708 .295 
26-33 4 1.90 .983 7.13 

34-40 6 2.58 1.050 12.58 

41-50 5 2.86 1.045 13.00 

 9.40 780. 2.34 5 25-18 لوم الذات

1.282 .733 
26-33 4 2.30 1.236 9.00 

34-40 6 2.67 .999 10.42 

41-50 5 2.96 .999 12.90 

المتوسط 

الكلي للعجز 

 المتعلم

18-25 5 2.23 .777 8.40 2.705 .439 

26-33 4 2.26 1.130 7.75 

34-40 6 2.74 .970 12.33 

41-50 5 2.91 1.047 12.60 

 متغير الحالة االجتماعية  .2

 ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن هذا السؤال تم إ لإلجابة

كروسكال والس  ختبار الالمعلميالفروق تم إجراء اإل لمن تعود هذهلمعرفة ط الرتب وومتوس

Kruskal-Wallis Test الجدول و للحالة االجتماعية المختلفة تبعا   للمقارنة ضمن المجموعات

 يبين هذه النتائج: (6) التالي

  



 "......والشعور باالكتئاب لدى مستوى العجز المتعلم ـــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 852

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 5)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

للمجموعات المختلفة  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار كروسكال والس : (6جدول )

 .للحالة اإلجتماعيةلمقياس العجز المتعلم تبعا  

 األبعاد
الحالة 

 االجتماعية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

Mean 

Rank 

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

Sig 

توقع الفشل 

عدم و

 السيطرة

 7.94 1.016 2.27 8 عزباء

 12.75 1.253 2.67 6 متزوجة 270. 2.622

 7.31 456. 3.26 6 مطلقة

صورة 

الذات 

السلبية في 

عيون 

 االخرين

 10.75 726. 1.89 8 عزباء

5.095 .078 
 7.88 1.205 2.35 6 متزوجة

 9.67 587. 3.00 6 مطلقة

 14.83 860. 2.16 8 عزباء لوم الذات

 11.50 1.178 2.40 6 متزوجة 081. 5.023

 13.33 225. 3.33 6 مطلقة

المتوسط 

الكلي 

للعجز 

 المتعلم

 179. 3.442 7.94 863. 2.13 8 عزباء

 12.75 1.210 2.50 6 متزوجة

 7.31 304. 3.21 6 مطلقة

 المستوى التعليمي  .3

واإلنحرافات المعيارية ومتوسط ستخراج المتوسطات الحسابية تم إلإلجابة عن هذا  السؤال 

للمقارنة بين رتب  Mann-Whitney Uختبار مان وتني يو ومجموع الرتبة وإستخدام إالرتب 

 يبين هذه النتائج: (7) الجدول التالي, والعجز المتعلم وأبعاده الفرعية



 853ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العباديرزان 

 2021( 5)35جلد وم اإلنسانية( المبحاث )العلـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليجاد داللة الفروق بين رتب  Mann-Whitney U نتائج إختبار "مان وتني يو": (7) جدول

 .تبعا  للمستوى التعليميالعجز المتعلم و أبعاده الفرعية 

 

 : مقياس االكتئابثانياا 

تعزى للفئة والتي اب لدى النساء المعنفات ئكتابة عن السؤال المتعلق بمقياس اإللإلج

لتعليمي تم إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المستوى االعمرية والحالة اإلجتماعية و

 :تفصيل لهذه النتائج وتاليا  ختبارات الالمعلمية . المعيارية وإجراء اإل

 متغير الفئة العمرية .1

 عن هذا السؤال تم إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  لإلجابة

كروسكال والس  ختبار الالمعلميوق تم إجراء اإللمن تعود هذه الفرلمعرفة ومتوسط الرتب و

Kruskal-Wallis Test الجدول  للفئة العمرية والمختلفة تبعا   للمقارنة ضمن المجموعات

 يبين هذه النتائج: (8) التالي

  



 "......والشعور باالكتئاب لدى مستوى العجز المتعلم ـــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 854

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 5)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

للمجموعات المختلفة  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار كروسكال والس : (8) جدول

 .لمقياس االكتئاب تبعا للفئة العمرية

 المقياس
الفئة 

 العمرية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

Mean 

Rank 

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

Sig 

 11.40 1.032 36.80 5 25-18 االكتئاب

1.816 .611 
26-33 4 32.25 1.214 8.25 

34-40 6 39.33 .931 12.58 

41-50 5 33.80 1.142 8.90 

 متغير الحالة االجتماعية  .2

 لحسابية واالنحرافات المعيارية ستخراج المتوسطات اعن هذا السؤال تم إ لإلجابة

كروسكال والس  ختبار الالمعلميلمن تعود هذه الفروق تم إجراء اإللمعرفة ومتوسط الرتب و

Kruskal-Wallis Test و الجدول  جتماعيةللحالة اإل المختلفة تبعا   للمقارنة ضمن المجموعات

 يبين هذه النتائج: (9) التالي

للمجموعات المختلفة  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار كروسكال والس : (9) جدول

 .للحالة االجتماعيةلمقياس االكتئاب تبعا 

 المقياس
الحالة 

 االجتماعية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

Mean 

Rank 

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

Sig 

 9.63 8.536 34.50 8 عزباء االكتئاب

 11.92 11.652 38.83 6 متزوجة 766. 533.

 10.25 7.026 34.83 6 مطلقة

 المستوى التعليمي  .3

واإلنحرافات المعيارية ومتوسط ستخراج المتوسطات الحسابية تم إلإلجابة عن هذا  السؤال 

للمقارنة بين رتب  Mann-Whitney Uستخدام اختبار مان وتني يو موع الرتبة وإمجالرتب و

 يبين هذه النتائج: (10) الجدول التاليو ،االكتئاب

  



 855ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العباديرزان 

 2021( 5)35جلد وم اإلنسانية( المبحاث )العلـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليجاد داللة الفروق بين رتب Mann-Whitney U نتائج اختبار "مان وتني يو": (10) جدول

 .االكتئاب تبعا للمستوى التعليمي

 

جاء مستوى العجز المتعلم لدى النساء المعنفات ( أن 3من خالل ما سبق يبين الجدول )

(. في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين 2.56بدرجة متوسطة والتي بلغت ) 

( حيث جاء البعد )توقع الفشل وعدم السيطرة( بالرتبة األولى بمتوسط حسابي 2.36و 2.69)

( 2.59( وبدرجة متوسطة , تاله البعد )لوم الذات( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )2.69)

 عيون االخرين( بالرتبة األخيرة في حين جاء بعد )صورة الذات السلبية في ،طةوبدرجة متوس

 ( وبدرجة متوسطة.2.36بأقل متوسط حسابي والذي بلغ )

( أن مستوى العجز المتعلم لدى النساء المعنفات جاء 3يالحظ من نتائج الجدول )كما و

دراكها بأنها غير رأة المعنفة أو إلى أن إعتقاد المبدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

جراء تكرار المحاوالت  يحدث غالبا  عن نفسها،  و التخلص منه والدفاعقادره على صد العنف أ

والخبرات التي فشلت فيها من أن تغير من األحداث أو أن تسيطر على حياتها أو تتحكم في 

، قدان السيطرة على الوضعلمواقف وفمصيرها وهنا قد تتعلم بشكل غير مباشر عدم التحكم با

نخفاض في تقدير الذات نظرا  لحالة العجز التي تشعر بها وقد يمتد الشعور ا  بإوقد تشعر أيض

بالعجز إلى اليأس وتوقع الفشل في المستقبل وبذلك تفقد الدافع الذي يدفعها إلى مواجهة العنف 

 . والتعامل مع المعنف اذ أنها حكمت على نفسها بالفشل مسبقا  

كتئاب لدى عينة الدراسة من النساء المعنفات جاء ( أن مستوى اإل4يبين الجدول )كما و

%( من عينة الدراسة, في حين جاء مستوى 70سبة مئوية )بمستوى )اكتئاب مرتفع( و بن

 %( من عينة الدراسة من النساء المعنفات.30كتئاب المتوسط بنسبة مئوية )اإل

كتئاب لدى عينة الدراسة من النساء مستوى اإل( أن 4نتائج الجدول ) أيضا  منيالحظ و

جة الى تأثير العنف على المعنفات جاء بمستوى )اكتئاب مرتفع( وتعزو الباحثة هذه النتي

ه لها حيث بداية تبدأ بالسخط على الشخص الموجاالكتئاب، حيث أن للعنف آثار نفسية عديدة 

غير عقالنية وبالتالي  ا ثم اللجوء إلى البكاء ثم وجود أفكارحترامهالعنف لعدم تقديرها أو إ

أن المجتمعات العربية يعلو فيها شأن الذكر على األنثى كذلك  ،كتئاباإلصابة بإضطراب اإل

فسها هي المرأة تعتبر ن وأنيز بين الجنسين، يعرفا  سائدا  نتيجة للتموأصبح تعرض المرأة للعنف 

عتبار التسامح والصمت هو ضطهاد لتقبلها لذلك وإود العنف واأللعوامل الرئيسية لوجحدى اإ

تأثر بالظروف المحيطة كتئاب لديهن وكذلك الالحل األسلم األمر الذي يزيد من نسبة اإل

قتصادية والثقافية، فبالتالي بقاء المرأة التي تتعرض للعنف صامتة كالظروف اإلجتماعية واإل
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، وتتفق هذه النتيجة قد يسبب لها اإلصابة بإضطراب االكتئاب وعدم البوح لما تتعرض له مبكرا  

أظهرت التي و( ,2011Cummings & Du Rocher) مع نتيجة دراسة دور وشير وكامينغ

لديهن صلة قليلة بأفراد العائلة  ،اللواتي تعرضن لمشكالت زوجيةبأن النساء المعنفات ونتائجها 

لدى النساء المعنفات تميل إلى الشخصية الغالبة  واألصدقاء، وكذلك أوضحت النتائج أن السمة

، ولديهن أفكار غير عقالنية مقارنة بالنساء اللواتي لم يتعرضن للعنف، اإلنطوائية واإلكتئاب

لدى النساء  ( والتي أوضحت أن مستوى االكتئاب كان مرتفعا  2013 وكذلك دراسة )الشواشرة،

 المتعرضات للعنف 

يمة مربع كاي لبعد )توقع الفشل وعدم السيطرة( بلغت ( أن ق5يبين الجدول )كم و

ولبعد )لوم  ،(3.708ولبعد )صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين( بلغت ) ،(1.564)

و هي قيم غير  ،(2.705وللدرجة الكلية لمقياس العجز المتعلم بلغت ) ،(1.282اآلخرين( بلغت )

وهذا يدل على عدم وجود فروق في جميع أبعاد  ،(α=0.05)عند مستوى الداللة  الة إحصائيا  د

لمتغير الفئة  الدرجة الكلية للعجز المتعلم تبعا  ز المتعلم لدى النساء المعنفات ومقياس العج

 العمرية.

 ،(2.622( أن قيمة مربع كاي لبعد )توقع الفشل وعدم السيطرة ( بلغت )6يبين الجدول )و

لبعد )لوم اآلخرين( بلغت و ،(5.095خرين( بلغت )ولبعد )صورة الذات السلبية في عيون اآل

 وهي قيم غير دالة إحصائيا   ،(3.442وللدرجة الكلية لمقياس العجز المتعلم بلغت ) ،(5.023)

وهذا يدل على عدم وجود فروق في جميع أبعاد مقياس العجز  ،(α=0.05)عند مستوى الداللة 

 جتماعية. لمتغير الحالة اإلللعجز المتعلم تبعا  الدرجة الكلية متعلم لدى النساء المعنفات وال

( بلغت عدم السيطرةتوقع الفشل ود )لبع U( أن قيمة مان ويتني 7يبين الجدول )كما و

( 35.8ولبعد )صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين( بلغت ) ،(1.2-( وقيمة )ز( لها )32.5)

 ،(0.273-( وقيمة )ز( لها )44.5)ولبعد )لوم اآلخرين( بلغت  ،(0.734-وقيمة )ز( لها )

و هي قيم غير دالة  ،(0.772-( وقيمة )ز( لها )38لية لمقياس العجز المتعلم بلغت )للدرجة الكو

وهذا يدل على عدم وجود فروق في جميع أبعاد مقياس ، (α=0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيا  

 لمتغير المستوى التعليمي. للعجز المتعلم تبعا  العجز المتعلم لدى النساء المعنفات و الدرجة الكلية 

كتئاب بلغت ربع كاي للدرجة الكلية لمقياس اإل( أن قيمة م8الجدول )كما ويظهر من خالل 

, وهذا يدل على عدم وجود 0.05عند مستوى الداللة  وهي قيم غير دالة إحصائيا   ،(1.816)

 العمرية.فروق في الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا لمتغير الفئة 

 ،(533.( أن قيمة مربع كاي لبعد للدرجة الكلية لمقياس االكتئاب بلغت )9يبين الجدول )و

في وهذا يدل على عدم وجود فروق  ،(α=0.05)وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 جتماعية.حالة اإللمتغير ال الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا  
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للدرجة الكلية لمقياس العجز المتعلم بلغت  Uمة مان ويتني ( أن قي10يبين الجدول )كما و

 ،(α=0.05)عند مستوى الداللة  وهي قيم غير دالة إحصائيا   ،(0.813-( وقيمة )ز( لها )37.5)

 لمتغير المستوى التعليمي. وهذا يدل على عدم وجود فروق في الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا  

أشارت الى عدم ( والتي 10-3الجداول السابقة من )يالحظ من خالل إستعراض نتائج 

الدرجة الكلية للعجز ز المتعلم لدى النساء المعنفات ووجود فروق في جميع أبعاد مقياس العج

نتيجة لكون المرأة المعنفة مهما تعزو الباحثة هذه ال لمتغير الفئة العمرية، حيث المتعلم تبعا  

وبالتالي  ، فالعنف ال يعرف عمرا  ظروف ولنفس التجربةتعرض  لنفس الختلفت فئتها العمرية تإ

عليهن، وبالتالي ال يوجد فرق باإلصابة بالعجز المتعلم المرأة كبيرة  التعرض للعنف سيؤثر سلبا  

( التي بينت عدم 2013دراسة )الشواشرة، نتائج أو فتاة صغيرة تعرضت للعنف، وهذا يتفق مع 

والفئة العمرية للنساء المعنفات توى األفكار الالعقالنية في مس إحصائية وجود فروق ذات داللة

بغض  ،وكذلك تعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن وجود المرأة المعنفة في دور الرعاية  أو المراكز

م القدرة على النظر إن كانت مطلقة أو عزباء أو أرملة فهي تعيش نفس الظروف من إحساس بعد

الهروب إما  ،سباب الثالثةدة يواجه العنف األسري بواحد من األالسيطرة والتحكم وأن الفرد عا

للعنف او اللجوء الى المخدرات والكحول او المقاومة كمحاولة للرد  للتعرضمن المنزل نتيجة 

انونية، او من خالل على من يتعرض له بالعنف، وعادة ما يكون هذا الرد بواسطة السبل الق

ما يطلق عليه العجز المتعلم، ستسالم والضعف وقبول وقوع العنف دون رد فعل وهو اإل

 سلوب الثالث المقاومة والرد.واأل

يه بالثقافة والمستوى إضافة إلى أن العنف الذي تتعرض له المرأة المعنفة ال ينظر ال

مرأة بغض على ال سيؤثر سلبا   نما للعوامل الشخصية، وأن العنف بجميع أشكاله حتما  التعليمي وإ

ثار العنف ال يمكن السيطرة عليها وذلك حسب مصدر النظر عن مستوى تعليمها، حيث أن آ

ي الدور أو المراكز التي تعنى وشدة العنف المتعرضة له المرأة، وربما وجود المرأة المعنفة ف

مع مجموعة من  كان له الدور األكبر في التقليل من اإلحساس بهذا العجز كذلك تفاعل المرأة بهن

في عدم وجود فرق بينهن في  السيدات أو الفتيات اللواتي تعرضن لنفس العنف قد يكون سببا  

 . توى العجز المتعلممس

( التي Ulusoy & Duy, 2013يلوسي و دوي )وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

فض مستوى األفكار غير بينت نتائجها على أثر التثقيف النفسي في تعزيز التفكير العقالني، وخ

 العقالنية والعجز المتعلم لصالح المجموعة التجريبية. 

 أما بالنسبة للنتيجة التي أشارت إلى عدم وجود فروق في الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا  

أوضحت النتائج عدم  ،الفئة العمرية ومتغير الحالة اإلجتماعية ومتغير المستوى التعليمي لمتغير

الباحثة هذه  حيث تعزولمتغير الحالة االجتماعية،  الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا   في وجود فروق

ثنـاء هـذا التفاعــل المسـتمر تتكـون عالقـة تفاعــل، وأ النتيجة إلى ان العالقـة بـين الفــرد وبيئته

ويتم هـذا  معينا  ويتعدل بفعـل مـا يمـر بـه مـن خبـرات، شخصية الفـرد وتنمــو وتتخـذ طابعـا  

كذلك أن السبب في  .التكويني البيولوجي مـع العوامل البيئية وخاصة اإلجتماعية للتفاعلنتيجة 
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وعدم تحمل تلك الظروف إضافة إلى سيكولوجية حدوث اإلكتئاب هو التعرض لظروف قاسية 

غض النظر عن حالتها المرأة فهي رقيقة المشاعر وتتأثر بالظروف والخبرات المؤلمة ب

جتماعية فهي بحاجة دائمة إلى الحنان والشعور باألمن والقبول، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اإل

 .(2010 )االبراهيم،

 وجود فروق في الدرجة الكلية لالكتئاب تبعا  أما بالنسبة للنتيجة التي أشارت إلى عدم 

التي تتأثر بأشكال الى طبيعة النفس الباحثة هذه النتيجة لمتغير المستوى التعليمي، حيث تعزو 

تئاب قد ال يكون له تأثير في مستوى االك لعنف على إختالفها وأن دور مستوى المرأة التعليميا

وال يصيب فئة  ضطراب االكتئاب ال يعرف عمرا  لدى المرأة المعنفة، وكذلك أن اإلصابة بإ

والتي ( 2014) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشواشرة ومحمود .دون غيرها معينة

ظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األفكار الالعقالنية لدى النساء أ

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي.والتي المعنفات 

 للتأكد من صدق نتائج الدراسةالمقابالت شبة المقننة 

النوع من المقابالت  يعتبر هذاحيث المقابالت شبة المقننة جراء إللتأكد من صدق النتائج تم 

ألنها تساعدنا بجمع الكم الهائل من المعلومات التي من خاللها نستطيع  من أكثر المقابالت شيوعا  

يمكننا من خالل هذا النوع  وأيضا   ،معرفة ما الذي يعانيه الفرد من مشكالت وإضطرابات عامه

ص على معرفة ما الذي من المقابالت أن نقوم بإعادة طرح السؤال بصيغة أخرى تساعد الشخ

سلوب التواصل الفئات العمرية لما تتمتع به من أأنها تصلح لكافة  الى السؤال, باإلضافة يعنيه

النساء لتأكد من صدق النتائج تم إجراء مقابالت فردية مع عدد من لو ،اللفظي والغير لفظي

تي يضم عدد والجدول اآل ،معنفات( 10والبالغ عددهن ) تحاد المرأة االردنيالمعنفات في مركز إ

 :النساء المعنفاتمن األسئلة التي تم طرحها على 

 ؟تنظرين للحياة نظرة تشاؤميةهل  .1

 ؟لموقف إحباط في حياتك   تعرضت  هل  .2

 هل تري نفسك  بأنك  مسلوبة اإلرادة عند القيام بعمل ما؟ .3

؟ .4  هل تؤثر نظرة األخرين بك 

 التحدي؟هل تشاركين في األعمال التي تتطلب نوعا  من  .5

 تستطيعين تحملها؟بدرجة ال  نةحزي هل أنت   .6

 هل يراودك  شعور الذنب في كثير من األوقات؟ .7

 هل تستطيعين التعامل مع المشكالت األسرية؟ .8

؟هل تشعرين بالقصور أثناء  .9  تأدية المهمات المطلوبة منك 

 هل تتوقعين الفشل في كل عمل تقومين به؟ .10
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وتم  ،( دقيقة تم من خاللها تغطية جوانب الدراسة60-45وقد تراوحت مدة المقابالت من )

تم و ،اإلداريةبالتعاون مع الهيئة  توفيرهتم  المركزعقد هذه المقابالت في مكان مختص داخل 

فتح المجال أمام  وأيضا   ،مان النفسي والراحةرية داخل المقابلة وخلق جو من األالتأكيد على الس

 عن أي سؤال يطرح. اإلجابةفي حرية اإلجابة أو عدم  النساء المعنفات

بحيث يسهل التعرف على درجة  ،وقد تم تفريغ البيانات من أجل ترتيبها وتصنيفها وتحليلها

حيث بينت نتائج التحليالت وجود توافق كبير ما بين نتائج  ،المعنفاتلدى  المشكلةتوفر هذه 

 :اآلتيوالتي كانت على النحو  النساء المعنفاتعلى  تطبيقهتم  الذيالمقابالت ونتائج المقياس 

، (3,5,7,8,9)األسئلة وهي المتعلم  العجز لمقياسبالنسبة ألسئلة المقابالت والتي تعود  .1

على هذه األسئلة والتي بلغت  النساء المعنفاتمتوسطات الحسابية إليجابات الحيث تم إيجاد 

( وهذا 2,56) والذي بلغ المتعلم ككل العجز لمقياس( مقارنة مع المتوسط الحسابي 2,43)

 يدل على صدق المقياس.

حيث ، (1,2,4,6,10)األسئلة  لمقياس اإلكتئاب وهيبالنسبة ألسئلة المقابالت والتي تعود  .2

على هذه األسئلة والتي بلغت  النساء المعنفاتمتوسطات الحسابية إليجابات التم إيجاد 

( وهذا يدل 2,39) والذي بلغ لمقياس اإلكتئاب ككل ( مقارنة مع المتوسط الحسابي2,31)

 على صدق المقياس.

 التوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي باآلتي:

عن اآلثار  مؤهلين للكشف المبكر واجتماعيينالعمل على توفير أخصائيين نفسيين  .1

 والمشكالت النفسية التي يمكن أن تظهر لدى النساء المعنفات.  

العمل على بناء برامج إرشادية متخصصة مستندة الى نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  .2

 تهتم بتأهيل النساء المعنفات مع أعمار مختلفة. 

 العمل على بناء برامج تأهيلية متنوعة  تخفف من مستوى االكتئاب لدى النساء المعنفات.  .3

حثي في مجال النساء المعنفات ب امتدادإجراء العديد من الدراسات التي يمكن أن تمثل  .4

 .حث العلميللدراسة لم يعطى حقه الطبيعي في الب خصبا  موضوعا   باعتباره

 )العربية( المصادر والمراجع

 مجلة الجامعة  .الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المعنفات (.2010) أسماء. ،اإلبراهيم
 .329-299 (،2)18، اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية
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 مقياس العجز المتعلم

 

 أختي الفاضلة 

النساء المعنفات في مستوى العجز المتعلم والشعور باالكتئاب لدى عينة من " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

وذلك حسب البديل الذي ترونه  (√)يرجى التكرم باإلجابة على الفقرات التالية وذلك بوضع إشارة  "محافظة عمان
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 مع جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان

 العامة المعلومات
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 بكالوريوس    دبلوم   توجيهي فما دون   المؤهل العلمي:

 

 مع جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان

 

 أبدا نادرا أحيانا كثيرا دائما الفقرات م

      الحياة المستقبليةيراودني اإلحساس بالفشل واليأس من   .1

      ال يوجد شيء يستحق الفرح في حياتي.  .2

      أتعرض لمواقف إحباط في حياتي .  .3

      أشعر بالتوترحول مواقف حياتي المختلفة.   .4

      أثق في قراراتي.  .5
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 مقياس بيك لالكتئاب

 

 أختي الفاضلة 

مستوى العجز المتعلم والشعور باالكتئاب لدى عينة من النساء المعنفات في تقوم الباحثة بدراسة بعنوان" 

قراءة كل  وأحاسيسك في نواحي متعددة ، يرجى قائمة من الجمل تصف مشاعرك فيما يليو" محافظة عمان

مجموعة من هذه الجمل على حدة واختيار جملة واحدة تعطي أدق وصف عن الشعور السائد لديك، وبعد أن تحدد 

الجملة التي تصف مشاعرك ضع عالمة في المربع المقابل لها ، أما إذا وجدت في مجموعة ما أن هناك عدة جمل 

ملة واحدة فقط ترجح أنها األكثر انطباقا على تنطبق بصورة متساوية على حالتك فضع عالمة في المربع لج

 علما بأنه سيتم التعامل مع اإلجابات بكامل السرية ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.حالتك.

 

 مع جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان

 المعلومات العامة:

 

 العمر: )       ( سنة. 

 

 مطلقة    أرملة   متزوجة   عزباء   الحالة االجتماعية :

 

 بكالوريوس    دبلوم   توجيهي فما دون   المؤهل العلمي:

 

 مع جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان

 

 إنني ال أشعر بالحزن. (1)

 إنني أشعر بالحزن في بعض األوقات. □

 أشعر بالحزن طيلة الوقت وال أستطيع التخلص من هذا الشعور. □

 أستطيع تحمله.إنني أشعر بالحزن والتعاسة لدرجة ال  □

 .إنني لست متشائما  بشأن المستقبل (2)

 أشعر بالتشاؤم بشأن المستقبل. □

 أشعر أنه ال يوجد لدي ما أطمح للوصول إليه. □

 أشعر بأن المستقبل ال أمل فيه وأن هذا الوضع من غير الممكن تغييره. □

 ال أشعر بأنني شخص فاشل بشكل عام.( 3)

 اجهه اإلنسان العادي.أشعر بأنني أواجه من الفشل أكثر ما يو □

 عندما أنظر إلى حياتي الماضية ، فإن كل ما أراه الكثير من الفشل. □

 أشعر بأنني إنسان فاشل فشال  تاما  . □

 ما زالت األشياء تعطيني شعورا بالرضى كما كانت عادة .( 4)

 ال أشعر بمتعة في األشياء على النحو الذي كنت أشعر به عادة. □

 قيقية في أي شيء على اإلطالق.لم أعد أشعر بأي متعة ح □

 لدي شعور بعدم الرضى والملل من كل األشياء. □
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 ال يوجد لدي أي شعور بالذنب. (5)

 أشعر بالذنب في بعض األوقات. □

 أشعر بالذنب في معظم األوقات . □

 أشعر بالذنب في كافة األوقات. □

 ال أشعر بأنني أستحق عقابا  من أي نوع.( 6)

 أحيانا .أشعر بأنني أستحق العقاب  □

 كثيرا  ما أشعر بأنني أستحق العقاب. □

 أحس بأنني أعاقب وأعذب في حياتي وأنني أستحق ذلك. □

 ال أشعر بخيبة األمل في نفسي.( 7)

 أشعر بخيبة األمل في نفسي. □

 أشعر أحيانا  بأنني أكره نفسي. □

 إنني أكره نفسي في كل األوقات. □

 ال أشعر بأنني أسوأ من اآلخرين. (8)

 بسبب ما لدي من أخطاء وضعف. إنني أنقد نفسي □

 ألوم نفسي طيلة الوقت بسبب أخطائي. □

 ألوم نفسي على كل شيء يحدث حتى لو لم يكن لي عالقة مباشرة بذلك. □

 ال يوجد لدي أية أفكار انتحارية.( 9)

 توجد لدي بعض األفكار االنتحارية ولكني لن أقوم بتنفيذها. □

 أرغب في قتل نفسي. □

 ي الفرصة .سأقتل نفسي إذا توفرت ل □

 ال أبكي أكثر من المعتاد .( 10)

 أبكي في هذه األيام أكثر من المعتاد. □

 إنني أبكي طيلة الوقت هذه األيام . □

 كانت لدي قدرة على البكاء و لكنني هذه األيام ال أستطيع البكاء بالرغم من أنني أريد ذلك . □

 ال أشعر في هذه األيام بأنني سريع الغضب أكثر من المعتاد. (11)

 أصبح غضبي يستثار بسهولة أكثر من المعتاد هذه األيام. □

 أشعر بسرعة االستثارة طيلة الوقت في هذه األيام . □

 أحس بأن مشاعري قد تبدلت و لم يعد شيء يغضبني. □

 ال أشعر بأنني فقدت اهتمامي بالناس اآلخرين.( 12)

 أصبحت أقل اهتماما  بالناس اآلخرين مما كنت عليه . □

 امي بالناس اآلخرين.فقدت معظم اهتم □

 فقد كل اهتمام لي بالناس اآلخرين . □

 أقوم باتخاذ قراراتي على الوجه األفضل.( 13)

 أميل إلى تأجيل اتخاذ القرارات أكثر مما كنت أفعل بالعادة . □

 أصبحت أجد صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات عما قبل. □

 لم تعد لدي أية قدرة على اتخاذ قرارات هذه األيام. □

 أشعر بأن مظهري مناسب كما كان عادة. (14)

 يزعجني الشعور بأنني أبدو غير جذاب. □

 أشعر بأن هناك تغييرات دائمة طرأت على مظهري تجعلني أبدو غير جذاب. □

 اعتقد بأنني أبدو قبيحا . □
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 أستطيع العمل بنفس  الكفاءة كما كنت أفعل عادة.( 15)

 احتاج إلى جهد إضافي كي أبدأ العمل في أي شيء. □

 .شيء أي بعمل أقوم كي بشدة نفسي أحث أن علي □

 ال أستطيع عمل أو إنجاز أي شيء على اإلطالق. □

 أستطيع النوم جيدا كالمعتاد.( 16)

 ال أنام جيدا  كالمعتاد. □

 أستيقظ من النوم أبكر بساعة أو ساعتين من المعتاد وال أستطيع العودة ثانية إلى النوم. □

 عديدة من المعتاد و ال أستطيع العودة ثانية إلى النوم.أستيقظ من النوم أبكر بساعات  □

 ال أرى أنني أصبحت أكثر تعبا من المعتاد. (17)

 أصبحت أتعب أكثر من المعتاد. □

 أصبحت أتعب من عمل أي شيء تقريبا . □

 أنا متعب جدا  لدرجة ال أستطيع معها عمل أي شيء. □

 شهيتي للطعام هي كالمعتاد.( 18)

 كما كانت في العادة.شهيتي للطعام ليست جيدة  □

 شهيتي للطعام سيئة جدا  هذه األيام. □

 ليس لدي شهية للطعام على اإلطالق في هذه األيام. □

 ليس لدي انزعاج يتعلق بصحتي أكثر من المعتاد. ( 19)

 أنا منزعج بشأن المشكالت الصحية مثل آالم المعدة واإلمساك أو آالم الجسمية عامة. □

 حية ومن الصعب أن أفكر في أي شيء آخر.أنا متضايق من المشكالت الص □

 إنني قلق للغاية بسبب وضعي الصحي بحيث ال أستطيع التفكير في أي شيء آخر. □

 .هو كما وزني بقي أو مؤخرا وزني من كثيرا افقد لم(  20)

 .كغم ٢ حوالي وزني من فقدت □

 ال-نعم وزني انقاص محاولة اتعمد انني. * كغم ٤ حوالي وزني من فقدت □

 كغم. ٦من وزني أكثر من فقدت  □

 .الجنسية اهتماماتي في تتعلق تغيرات أية االحظ لم(  21)

 .قبل من عليه كنت مما الجنسية باألمور اهتماما أقل أصبحت □

 .االيام هذه في الجنسية باألمور جدا قليل اهتمامي □

 فقدت اهتماماتي باألمور الجنسية تماما. □

 

 


