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الملخص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مهارات التعبير عن الذات وأعراض االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات

في مدينة الرياض ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي على عينة عشوائية من المعنفات مكونة من ( ) 200
معنفة ،واستخدم مقياس مهارات التعبير عن الذات ،ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في مهارات التعبير عن الذات لدى أفراد عينة باختالف متغير العمر ،لصالح أصحاب
الفئة العمرية (أكثر من  45سنة) ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس االضطرابات السيكوسوماتية ألفراد عينة البحث
باختالف متغير نوع العنف  ،لصالح أفراد العينة الالتي يعانين من العنف الجسدي.
كما أظهرت وجود تأثير للقوة التنبؤية لمهارات التعبير عن الذات لالضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات ،وأوصت نتائج الدراسة
بأهمية إجراء دراسات فاعلية برامج االرشاد النفسي في خفض االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات.
الكلمات المفتاحية :التعبير عن الذات ،مهارات ،أعراض االضطرابات السيكوسوماتية.

مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:

يحتل الجانب اإلنفعالي جزءا هاما في الشخصية  ،حيث أنه يؤثر في توجيه سلوك الفرد وصحته النفسية والجسدية  ،ويمثل

االنفعال جانبا مهم في عملية النمو الشامل كونه يعتبر اساس نمو الشخصية السوية ويحفظ السالمة النفسية وما يرتبط معها
بالسالمةالجسدية فاإلنسان ال يحتاج إلى توفير احتياجات المأكل والمشرب فقط ،لتمده بالنمو والصحة الجسدية بل يحتاج إلى اتاحة
الفرص أمامه للتعبير عن ذاته وانفعاالته وتدريبه على ضبطها بما يتناسب مع الموقف المثير وتعبيره عن انفعاالته بصوره طبيعية
(أبو جعفر 2015 ،م  ،ص .)84

وتختلف طرق التعبير عن الذات(  ) Self Expressionمن شخص إلى أخر فهناك التعبير الكالمي :ويتم بواسطة اللغة ،

والتعبير اإلشاري :من خالل اإلشارات  ،والتعبير الفني وذلك من خالل التعبير بأدوات فنية شع ار أو نث ار أو رسما أو نحتا أو رقصا ،
والتعبير السلوكي وذلك من خالل انتهاج سلوكيات معينة نمطية أو متغيرة للشخص  ،وقد تكون عنيفة ،هادئة ،متطرفة ،متوازنة،

وهذا يعود بالدرجة األولى لطبيعة الذات ورغبتها في الظهور بمظهر معين فمهارات التعبير عن الذات تعكس كل ما يختلج في

النفس من أراء وأهواء وعواطف وانفعاالت ( الدهراوي 1٩٩٩ ،م  ،ص .)٩3

والتعبير عن الذات ،يتمثل في مدافعة الفرد عن حقوقه األساسية ،دون التعدي على حقوق اآلخرين .ويعرف التدريب على

التوكيدية كأسلوب للتعبير عن الذات وأشار فرج (  ،1٩٩8ص  )44أنه" مجموعة متنوعة من األساليب واإلجراءات المعرفية
والسلوكية ،التي تهدف إلى تعديل معرفي وسلوكي لدى األفراد ،وتدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مالئمة " .

ويتضمن تأكيد الذات ( )Self -Assertivenessالتعبير عنها بعدد من الطرق حيث تقسم طرق التعبير عن الذات إلى:

التعبير اللفظي ( )Verbal Expressionو التعبير غير اللفظي (  )NonVerbal Expressionوتتعدد أنواع كذلك مهارات

التعبير الشفوي ( )Oral expressionو الكتابي ( ،)Writingوالتعبير عبر وسائل االتصال المتعدده ( )Social Mediaواحترام

حقوق اآلخرين  ،إضافة إلى استجابة الفرد لمواقف محددة  ،وتعتبر من الجوانب الشخصية التي تبين ارتباطها بالنجاح أو الفشل في
العالقات االجتماعية ( إبراهيم  ، 1٩٩3 ،ص .)14
ويعد التعبير عن الذات ( )Self Expressionوالرأي من أهم وسائل اإلتصال بين األفراد والجماعات والمؤسسات ،كما ويعد سلوكا
أساسيا في شخصية اإلنسان وحياته ويظهر دور الشخصية اإلنسانية بالتعبير  ،وتؤثر وتتأثر به والعالقات اإلجتماعية تنشأ وتتطور
بالتعبير والتربية األسرية والعالقات األسرية تعتمد على التعبير وتتأثر به والتقدم العلمي والثقافي والحضاري .ويعرف أبو شنب
(1٩٩6م ) التعبير عن الذات بأنه" إظهار ما في الضمير من أفكار ومشاعر بأحد أساليب التعبير وهو وسيلة التفاهم بين الناس
ووسيلة عرض أفكارهم ومشاعرهم" ( .أبو شنب  ، 1٩٩6 ،ص  )47كما يعرفه أبو عرقوب  ، )1٩٩3 ( ،بأنه "الطريقة التي

يصوغ بها الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجته بلغة سليمة وأسلوب صحيح في الشكل والمضمون "(أبو عرقوب1٩٩3،م  .)24 ،وتتعدد
طرق التعبير عن الذات على النحو التالي:

 .1التعبير الواعي ( : )Expressive expressionوهو تعبير ينطلق من وعي الذات لما تقوم به من طرق تعبيرية متنوعة

.2التعبير العفوي(  : )Spontaneous expressionوهو التعبير الصادر بكلمات وزالت لسان وتصرفات سريعة تلقائية نابعة
وصادرة عن لحظات شرود أو عدم سيطرة كاملة من العقل.

 .3التعبير الفني(  : )Technical expressionفالتعبير الفني في أكثره هو تعبير يأتي عن الذات المتحررة غير الواعية ليعبر

عن رغبات ورؤى وتوجهات قد تدهش وتبهر الشخص نفسه.

 .4التعبير الحلمي(  :) Pharyngeal expressionوهي تبدو للذات بشكل ما وما تريده أو تخاف منه أو تحلم به .كما قسم

بعض النفسيين طرق التعبير عن الذات إلى مظاهر عدة منها:

أ .التعبير الكالمي(  :(Speech expressionوهي يتم بواسطة اللغة  ،وتتحكم به طبيعة اللغة وقوتها وغناها بنسبة ما.

ب .التعبير اإلشاري(  :)Indicative expressionوذلك من خالل اإلشارات وال يختص بذوي اإلعاقة بل هو طريقة تعبيرية عامة.

جـ  .التعبير الفني  :Technical expressionوذلك من خالل التعبير بأدوات فنية شع ار أو نث ار  ،أو رسما  ،أو نحتا ،أو رقصا،
وغير ذلك

 .4التعبير السلوكي(  : ) Behavioral expressionوذلك من خالل انتهاج سلوكيات معينة نمطية أو متغيرة للشخص وقد تكون

عنيفة ،هادئة ،متطرفة ،متوازنة.

وللتعبير عن الذات أدوات تقويه وتجعله معب ار بشكل قوي وفعلي عما تريده الذات ومن هذه األدوات:

.1الثقة بالنفس.

.2سمات الشخصية  :قوة الشخصية وخلوها من العوائق العقلية والعاطفية
.3السالمة الجسدية  :الجسم السليم القادر على التعبير نطقا أو حركة

.4الخبرات السابقة  :وهي الخبرات الشعورية والتعبيرية وهي خبرات تدرب على التعبير .
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وتتعدد المعيقات التي تقف حاج از أمام المرأة من قدرتها على التعبير عن ذاتها منها:
-المعوقات الداخلية :هي تلك المعوقات التي تنشأ من ضعف أو خجل أو مراعاة اآلخرين أو خوف ذاتي ما.

-المعوقات الخارجية :القادمة من خارج الذات كالخوف السياسي أو االقتصادي أواالجتماعي أو غير ذلك من موانع تتعلق باآلخرين

كالدين أو كحب شخص مثال .

ولذا فإن الفرد عندما يصبح قاد ار على التعبير عن أفكاره ومشاعره لآلخرين  ،يتوقع أن تقوى عالقته بهم ،وينخفض مستوى

القلق والتوتر لديه ،ويشعر بالراحة واالسترخاء  ،مما ينعكس إيجابيا على سعادته وصحته النفسية والجسدية

( Powell,

.) 1997,pp98
وتعتبر المواقف الضاغطة ( )Stress Positionsفي الحياة إحدى المثيرات التي تستدعي مهارات التعبير عن الذات
واالنفعال والحفاظ على النفس من الوقوع في دائرة االضطرابات السيكوسوماتيه () Psychosomatic Disorderنتيجة التعرض
للمواقف الضاغطة  ،وعدم توفر المهارات التعبيرية الالزمة للتعامل مع هذه المواقف مما يترتب عليها وجود العديد من التغيرات
الفيسيولوجية التي ترافق الحالة االنفعالية المصاحبة لهذه الضغوط  ،وبذلك تكون التغيرات الفسيولوجية المتضمنة هي تلك التي تكون
مصحوبة بمجاالت انفعالية معينة ،وتكون هذه التغيرات أكثر إص ار ار وحدة  ،ويطول بقاءها ويمكن أن يكون الفرد غير واع شعوريا

بحالتة االنفعالية (عبد المعطي1٩٩2 ،م  ،ص .)54
وترجع اسباب االضطرابات السيكوسوماتية إلى أسباب صحية  :التي تؤدى إلى األمراض السيكوسوماتية  ،منها  :العالجات

الشخصية غير الواعية ،اسباب شخصية :مثل التعامل المتطرف مع الحاجات بسبب الخوف مثل شرب كميات صخمة من الماء في

رمضان مثال خوفا من العطش أو القلق والسهر المفرط قبيل االمتحانات ،اسباب نفسية  :وهذه األمراض يمكن أن تكون سببها
نفسيا إال أن عالجاتها يحتاج أدوية وعالجا ماديا وتدخال جراجيا حسب الحالة وال تقف عند المعالجة النفسية .ومن االسباب النفسية

األخرى  :نقص الثقة بالنفس ،والعقد النفسية من الطفولة أو التعرض لحاالت ظلم أو تحرش  ،والسماح للضغوط النفسية بالتأثير
على الحياة والتفكير وأنماطه ،واالنفعاالت بشكل هستيري واالنفعاالت الزائدة أو الكبت االنفعالي والتضحية المبالغ ،اسباب
اجتماعية :مثل االنتكاسة واالصطدام بالواقع وعدم التواؤم معه مما يولد ردودا نفسية قاسية.

ويتم تشخيص االضطرابات السيكوسوماتية  :وفقا لما ورد في تصنيف الدليل االحصائي و التشخيصي الخامس  Dsm-5األعراض

الخاصة التالية (واحد أو أكثر من األعراض الجسدية المؤلمة أو التي تؤدي إلى تعطل كبير في الحياة اليومية ،أفكار  ،ومشاعر ،

أو سلوكيات مفرطة متصلة باألعراض الجسدية أو المخاوف الصحية المرتبطة بها كما تتجلى بواحد على األقل مما يلي ( :أفكار
غير متناسبة مستمرة حول خطورة أعراض الشخص ،استمرار مستويات القلق المرتفعة حول الصحة أو أعراض الشخص ،الوقت
والطاقة المفرطين و المخصصين لهذة األعراض أو المخاوف الصحية ،الحالة العرضية تبقى ثابتة ( عادة تستمر لمدة تزيد عن 6
أشهر ))DSM-IV,2016,PP211 (.
وتؤثر االنفعاالت النفسية على حياة االنسان بشكل عام  ،وصحته الجسدية بصفة خاصة  ،في عدة مجاالت على الجهاز العصبي

والدوري والهضمي وجميع أجهزة الجسم ،وقد بينت نتائج الدراسات التي تناولت هذه الفئة أثر االنفعاالت على الصحة الجسمية لدى
الفرد كدراسة هادى (  ) 2014التي بحثت أهمية األنفعاالت في حياة األنسان و إنعكاسها الجسدي علية مما يؤثر على صحتة
الجسدية (االضطرابات السيكوسوماتية) وهي االضطرابات الجسدية الناشئة عن اضطرابات نفسية ،و التي يحدث فيها خلل في
وظائف أحد أعضاء الجسم نتيجة اضطرابات انفعالية مزمنة ترجع الى عدم اتزان بيئة المريض و التي الينجح العالج الجسدي لشفاء

الحالة وحتى وإن استمر على المدى الطويل ،و إنما بعالج أسباب التعرض لألنفعاالت و التوتر ( هادي  2014 ،م  ،ص . )67

وعند الوقوف على نتائج الدراسات التي تناولت هذه المتغيرات يلحظ تركيزها على مهارات التعبير عن الذات بعض

االضطرابات واألمراض النفقسية األخرى حيث تناول الحمد2015( ،م) بدراسته أساليب التعبير عن الذات والرأي وضوابطهما ،
دراسة تربوية في ضوء السنة النبوية  ،ومن أبرز نتائج البحث أن أساليب التعبير عن الذات والرأي تقسم إلى خمسة أقسام رئيسة هي
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التعبير الشفوي والكتابي والجسدي والتعبير بالصمت والتعبير بالعمل وأن ممارسة حق التعبير مقيد بضوابط كفيلة بحسن استخدامه
وحفظ حقوق اآلخرين ومنع إلحاق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء واإلخالل بالنظام العام ومن أهم هذه الضوابط أال يخالف

القواعد الكلية للشريعة اإلسالمية أو األحكام التكليفية للشرع وأال يترتب على التعبير مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة.
وبحثت دراسة أحمد (  )2012أشكال العنف األسري الموجه ضد المرأة وعالقته ببعض مهارات توكيد الذات في العالقات الزوجية "

.وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة سلبية بين ارتفاع الدرجات على توكيد الذات كإبداء اإلعجاب وضبط النفس المصارحة
واالعتذار العلني والدفاع عن الحقوق الخاصة لدى األزواج والعنف األسري الموجه ضد زوجاتهم  ،كما أشارت النتائج في هذا

اإلطار إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مهارات التوكيد السلبية كتوجيه النقد وإظهار الغضب ،فرط العتاب وبين والعنف

األسري الموجه ضد المرأة.

المعنفات في مدينة (مالمو)
في حين قام الهر (2008م) بدراسة العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات
ّ
بالسويد ،وقد أكدت البحث أن أكثر أنواع العنف شيوعا لدى عينة البحث هوالعنف الجسدي بنسبة ( )%68ينما كانت نسبةا لعنف
االقتصادي ( )%1٩أما العنف الجنسي فكانت نسبته( )%13ووجد أن العنف النفسي يغطي كل أنواع العنف األخرى.

كما درس الفايز (142٩هـ) دراسة بعنوان "اإلساءة الموجهة نحو المرأة إطار تصوري مقترح لدور الخدمة االجتماعية في

مواجهتها وقد توصلت البحث للنتائج التالية إن مؤسسات المجتمع األسرة الجمعيات التطوعية الشرطة القضاء ال توفر أي حماية
للمرأة المعنفة من وجهة نظر األخصائيات االجتماعيات كما خلصت البحث إلى أن من أهم المعوقات التي تقف في سبيل تقديم
المساعدة للمعنفات عدم تمتع المؤسسات وإدارات المستشفيات بصالحيات تمكنهم من التعامل مع الظاهرة بايجابية  ،باإلضافة لعدم
توفر هيئات متخصصة أو دور إيواء تقدم الحماية للمتعرضة للعنف ولو لفترة مؤقتة .

وتناول الدريعان (142٩هـ) دراسة حول العنف األسري ضد المرأة في مدينة الرياض دراسة وصفية مطبقة على عينة من

النساء المترددات على بعض مراكز الرعاية الصحية األولية وأشارت(  ) %67من النساء إلى وجود زيادة كبيرة في العنف

االقتصادي ضد المرأة بهدف حرمانها من الراتب والمي ارث وإرغامها على أن تكون كفيال غارما إذا كانت تعمل.

كما قدم الحسينان (142٩هـ) بعنوان :العنف ضد المرأة و عالقته بمفهوم الذات لدى عينة من النساء السعوديات بمدينة
الرياض  ،توصل البحث الى عدم وجود عنف واضح ضد المرأة لدى عينة البحث إذ أن أغلبية استجابات إفراد العينة ركزت على
انهن تعرضن للعنف وما نسبته ( )%83,65قد تعرضن مره واحده على االقل خالل مراحل حياتهن .

اجرى ديوب& مرسل 2011 (،م ) دراسة بعنوان :بعض االضطرابات السيكوسوماتية (قرحة المعدة وضغط الدم) وعالقتها

بالتّوافق النفسي واالجتماعي  ،دراسة ميدانية في بعض مشافي مدينة دمشق .ومن أهم النتائج :توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين االضطرابات السيكوسوماتية والتوافق النفسي واالجتماعي ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السيكوسوماتيين المصابين
بالقرحة المعدية والسيكوسوماتيين المصابين بضغط الدم في التوافق النفسي والتوافق االجتماعي لصالح السيكوسوماتيين المصابين
بضغط الدم.

كما بحث ريحاني ( 2010م) العنف األسري ضد المرأة وعالقته باالضطرابات السيكوسوماتية .حيث بينت نتائج الدراسة

وجود عالقة بـين التعرض للعنف األسري واإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية.كذلك انه كلما ارتفع مستوي العنـف الذي تتعرض

له النساء المعنفات ارتفع مستوي شدة االضطراب السيكوسوماتي الناتج عنه.

كما قدمت االبراهيم ( 2010م )  ،دراسة بعنوان :الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المعنفات أظهرت النتائج أن مستوى

الصحة النفسية لعينة الدراسة كان متوسطا ،كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة النفسي،
االجتماعي ،السلوكي ،الفكري والمجموع الكلي لها في مستوى الصحة النفسية للنساء األردنيات المعنفات .
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واجرى بولجراف ( 2015م )  ،دراسة حول عالقة االضطرابات السيكوسوماتية بالتوافـق لدى طلبة الجامعة  ،وانتهت النتائج

إلى وجود فروق دالة احصائيا بين الطلبة األسوياء والطلبة المضطربين سيكوسوماتيا في التوافق النفسي واالجتمـاعي لصـالح الطلبة
األسوياء وفي التوافق األسري لصالح الطلبة السيكوسوماتيين .

كما اجرت العتيبي ( )2008دراسة حول العالقة بين األعراض السيكوسـوماتية وكـل مـن

الشخصـية والتوافق الدراسي  .ودلت النتائج على وجود فروق دالة بين الذكور واالناث لصالح االناث في بعض متغيرات الدراسة مثل
األعراض السيكوسوماتية والعالقة باالساتذة  .كما بينت الدراسة وجود ارتباطات دالة بين األعراض السيكوسوماتية والتوافق الدراسي
بحيث كلما ارتفعت درجة االصابة باالضطرابات السيكوسوماتية كلما انخفضت درجـة التوافـق لـدى التالميذ .
كما تناول فيريك& هاجرد ) (Feerick &Haugaurrd,2009أثر مشاهدة العنف على االطفال  ،أشارت النتائج إلى أن (

 )%٩من النساء ذكرن أنهن شاهدن بعض أشكال الصراع الجسدي بين الوالدين كما ارتبطت مشاهدة العنف بمخاطر في الصحة

النفسية للعائلة وارتبطت اإلساءة الجسدية والجنسية بالطفولة باعتداءات من أفراد غرباء .أما النساء اللواتي شاهدن عنفا أسريا فقد

أشرن إلى وجود أعراض قلق ما بعد الصدمة مقارنة بالنساء اللواتي لم يشاهدن العنف األسري .

كما اجرى بنوك &ديفين ) ، (Pinnock &Daphne,2000أثر العنف واالحباط الذي تتعرض له المرأة على خصائصها

النفسية .وتبين من نتائج الدراسة ان النساء ) (daily hasslesباإلضافة إلى مقياس المنغصات اليومية اللواتي تعرضن للعنف
يتصفن بالتوتر والقلق واإلحباط باالضافة الى وجود كثير من االعراض السيكوسوماتية مثل االلتهابات الجلدية  ،والصداع المزمن .

مشكلة الدراسة:

تتعرض العديد من النساء إلى أنواع مختلفة من أشكال العنف فقد أظهرت اإلحصاءات شيوع العنف ضد النساء  ،حيث

تعرضت ربع الحوامل للضرب أثناء الحمل مما ادى الى الوالدة المبكرة أو اإلجهاض ،وأصيبت معظمهن للعنف الجسدي في المدينة
المنورة ( )%63بإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي ،وفي دراسة أجريت على ( )2000سيدة في مدينة اإلحساء كانت نسبة
المتعرضات للعنف من أفراد األسرة ( ) %11أو امرأة من بين كل عشرة نساء تقريبا وكان الزوج هو أكثر األفراد تعنيفا للنساء.

وبرزت مشكلة البحث الحالية من طبيعة عمل الباحثة في وحدة النساء المعنفات ( مركز البالغات ) وتلحظ في كل يوم عدد

من النساء الالتي يتعرضن للعنف في شتى األشكال واأللوان  ،وتقف بشكل مباشر على حاجاتهن ،وتطلعاتهن ،وتسهم في خفض
معاناتهن ،والوقوف إلى جانبهن بالدعم النفسي واالجتماعي وتتلمس متطلباتهن  ،وتسمع للشكاوى الالتي يعانين منها والتي تتمثل في

كثرة األمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي ،إضافة إلى عدم قدرة العديد منهن على التعبير عن انفعاالتهن والبوح بما لديهن  ،أو
الدفاع عن حقوقهن والتوكيد لما يتطلعن إليه من برامج نفسية وحاجات في حياتهن.
ومما الحظة فريق البحث نتيجة العمل في مجال التعامل مع النساء المعنفات يفتقر البعض منهن الى مهارات التعبير عن
الذات التي تستطيع من خاللها مواجهة العنف بكل ثقه بعيدا عن الخوف واالضطراب النفسي.
ومن هنا تتمثل مشكلة البحث الحالية في االجابة على تساؤل البحث الرئيس وهو  :ما العالقة بين مهارات التعبير عن الذات
وأعراض االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات في مدينة الرياض.

تساؤالت البحث:

السؤال الرئيس" ماالعالقة بين مهارات التعبير عن الذات وأعراض االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات بمدينة الرياض"

ويتفرع منه التساؤالت التالية :

.1ما العالقة بين مهارات التعبير عن الذات وأعراض االضطرابات السيكوسوماتية ؟
 .2ما أكثر أشكال العنف انتشا ار لدى المعنفات في مدينة الرياض؟

.3ما مستوى انتشار االضطربات السيكوسوماتية لدى المعنفات في مدينة الرياض؟

.4هل توجد فروق ذات داللة احصائية في االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات تعزى إلى (العمر ،عدد سنوات الزواج ،نوع
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العنف ،تك ارره ،المستوى التعليمي) ؟.

.5هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى المعنفات في مدينة الرياض تعزى إلى ( العمر ،عدد
سنوات الزواج ،نوع العنف،تك ارره ،المستوى التعليمي) ؟.

.6هل يمكن التنبؤ باالضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات في مدينة الرياض من خالل مهارات التعبير عن الذات؟

أهمية البحث:

تبــرز أهميــة د ارســة النظريــة فــي تحديــد مجموعــة مــن األهــداف التــي يتطلــع إلــى تحقيقهــا وبلورتهــا فــي مجــال التوجيــه واالرشــاد

الطالبي ،يكتسب البحث الحالي أهميته من تناوله لمهارات التعبير عن الذات للمرأة المعنفة نظ ار ألهمية المـرأة وتأثيرهـا فـي المجتمـع،
كما يسعى هذا البحث الى دراسة واقع النساء المعنفات  ،وأكثر أشـكال العنـف انتشـا ار  ،وبيـان اآلثـار السـلبية الناجمـة عـن العنـف مـن

اجـل الحــد مــن هــذه الظــاهرة والحفـاظ علــى تماســك األسـرة بشــكل عـام والزوجــة بشــكل خــاص لمــا تقـوم بــه مــن رعايــة لألطفــال واهتمــام
بالزوج وتوفير األمن والرعاية ألفراد المنزل.

يكتسب البحث الحالي أهميته مما يالحظ من زيادة في ظاهرة العنف األسري تجاه المرأة كونها مؤثر في قوة العمل واإلنتاج وذلك

ألهمية التفاعل االجتماعي بين االزواج واقامة عالقات زوجية متوافقة بين الزوجين والحفاظ عليها.
وتتمثل أهمية الدراسة التطبيقية في التعرف على مهارات التعبير عن الذات لدى المرأة العاملة  ،وعقد برامج وقائية لمساعدة المرأة في
معرفة أساليب التصدى للعنف وعدم تك ارره ،و توجيه المسؤولين وأصحاب القرار في عقد برامج وورش عمل للمرأة في تدريبها على
مهارات التعبير عن الذات ،واستفادة المؤسسات االجتماعية من هذه البحث في وضع الحلول المناسبة لمساعدة المرأة واألسرة التي
تتعرض للعنف  ،وتوجيه المعنين في وحدة حماية المرأة من العنف في عقد برامج تدريبية حول خفض الضغوط النفسية الواقعة على
المرأة المعنفة وخفض االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عنها من خالل تنمية مهارات التعبير عن الذات .

حــدو الدراســة :اقتصــرت حــدود البحــث الموضــوعية علــى مهــارات التعبيــر عــن الــذات و أع ـراض االضــطرابا السيكوســوماتيه لــدى
المعنفات في وحدة الحماية اإلجتماعية بمدينة الرياض ،خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي( 1437هـ 1438/هـ).

مصطلحات الدراسة:
 مهارات التعبير عن الذات  :تعرف مهارات التعبير عن الذات بإنها مساعدة المرأة على خلق هوية خاصة بها و تميزها عن غيرهاوتستطيع من خاللها ان تواجه اآلخرين بكل ثقة وبعيدا عن الخوف واألضطراب النفسي من خالل المهارات اللفظية  ،والمهارات

غير اللفظية ( الحلو  ،2016 ،ص  .) 32وتعرف اجرائيا بإنها قدرة المرأة المعنفة على مواجهة المواقف التي تتعرض لها من

خالل أحد طرق التعبير عن الذات .وتقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب في الدراسة الحالية.
-

أعراض االضطرابات السيكوسوماتية :عرفها نور الهدى (  ، )200٩بأنها  " :االضطرابات السيكوسوماتية يقصد بها اضطرابات

جسـمية موضـوعية بسبب اضطرابات انفعالية شديدة  ،تؤثر على المناطق واألعضاء التي يتحكم فيها الجهاز العصبي المستقل،
والمفهوم الطبي يبين أن اإلصابة الجسدية لها عالقة قوية بالصراعات النفسية " (.نور الهدى  ، 200٩ ،ص  ،)12وتعرف اج ارئيا
بإنها االضطرابات العضوية في الجسم والتي يلعب فيها العامل النفسي دو ار مهما نتيجة التعرض ألحد أشكال العنف وتقاس بالدرجة
الكلية التي يحصل عليها المستجيب في الدراسة الحالية

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

استخدم في الدراسة الحالية المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والمقارن ألنه المنهج المناسب الذي يحقق أهداف البحث.

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع النساء المعنفات في مدينة الريـاض و الالتـي يـراجعن وحـدة الحمايـة االجتماعيـة بمدينـة

الري ــاض و البـ ـالغ ع ــددهن (  ) 1324معنف ــة وفق ــا الحص ــائية أص ــدرتها و ازرة الشـــؤون االجتماعي ــة ع ــام  2017م  (.و ازرة الشـــؤون
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االجتماعية  )2017 ،حيـث بلغـت عينـة الد ارسـة الحاليـة مـن ( )200معنفـه مـن النسـاء الالتـي يـراجعن وحـدة الحمايـة االجتماعيـة فـي
مدينة الرياض و تم اختيـارهن بشـكل عشـوائي وفيمـا يلـي توضـيحا لوصـف أفـراد العينـة كمـا فـي الجـدول ( ) 1يوضـح ( )1توزيـع أفـراد
العينة وفقا لمتغيرات الدراسة الديموغرافية .
الجدول ()1-3

توزيع أفرا مجتمع البحث وفقا لمتغيرات البحث( ن=)200
المتغيرات
نوع العنف

رجة العنف

العمر

المستوى التعليمي

رجة تكرار العنف

التك اررات

النسبة

جسدي

51

25.5

نفسي

108

54

لفظي

41

20.5

المجموع

200

100

شديد

53

26.5

متوسط

77

38.5

منخفض

70

35

المجموع

200

%100

 35-25سنة

44

22

45-36سنة

99

49.5

أكثر من  45سنة

57

28.5

المجموع

200

100

أمي

2

1

ابتدائي

6

3

متوسط
ثانوي

3

1.5

4

2

جامعي

185

92.5

المجموع

200

100

مرة واحدة

25

12.5

مستمر

11

5.5

متقطع

164

82

المجموع

200

100

يتضح من الجدول ( )1-3ما يلي:
بالنسبة لمتغير نـوع العنـف ،فقـد تبـين أن ( )108مـن افـراد عينـة البحـث يعـانين مـن عنـف نفسـي ،وبنسـبة بلغـت ( )%54مـن إجمـالي
أفـراد عينـة البحـث ،كمـا تبـين أن ( )51مـن افـراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%25.5مــن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يعـانين مــن
عنف جسدي ،بينما وجد أن ( )41من افراد عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%20.5مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يعـانين مـن عنـف
لفظي.
أما بالنسبة لمتغير شدة العنف ،فقـد تبـين أن ( )77مـن افـراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%38.5مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث
يعانين من عنف متوسط ،وكذلك وجد أن ( )70من افراد عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%35مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يعـانين
من عنف منخفض ،وأخي ار وجد أن ( )53من افراد عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%26.5من إجمالي أفـراد عينـة البحـث يعـانين مـن
عنف شديد.
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وبالنسبة لمتغير العمر ،فقد وجد أن ( )٩٩من افراد عينة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%4٩.5مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث أعمـارهن
( 45-36سنة) ،بينما وجد أن ( )57من افراد عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%28.5من إجمالي أفراد عينـة البحـث أعمـارهن (أكثـر
من  45سنة) ،واخيـ ار وجـد أن ( )44مـن افـراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%22مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث أعمـارهن (-25
 35سنة).

أما فيما يخص متغير المستوى التعليمي ،فقد وجد أن الغالبية العظمـة مـن أفـراد عينـة وعـددهن ( )185مـن أفـراد عينـة البحـث ويمـثلن
ما نسـبته ( )%٩2.5مسـتواهن التعليمـي جـامعي ،بينمـا وجـد أن ( )6مـن افـراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%3مـن إجمـالي أفـراد
عينـة البحــث مســتواهن التعليمــي ابتـدائي ،وكــذلك وجــد أن ( )4مــن افـراد عينـة البحــث يمــثلن مــا نسـبته ( )%2مــن إجمــالي أفــراد عينــة

البحــث مســتواهن التعليمــي ابتــدائي ،كمــا وجــد أن ( )4مــن اف ـراد عينــة البحــث يمــثلن مــا نســبته ( )%2مــن إجمــالي أف ـراد عينــة البحــث
مســتواهن التعليمــي ثــانوي ،ويلــيهم ( )3مــن اف ـراد عينــة البحــث يمــثلن مــا نســبته ( )%1.5مــن إجمــالي أف ـراد عينــة البحــث مســتواهن
التعليمي متوسط ،وأخي ار وجد أن ( )2من افراد عينة البحث يمثلن مـا نسـبته ( )%1مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث مسـتواهن التعليمـي
أميات.
كما يتبين من الجدول السابق أن ( )164من افراد عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%82مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يتكـرر العنـف
لديهن بصورة متقطعة ،بينمـا وجـد أن ( )25مـن افـراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%12.5مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يتكـرر
العنف لديهن مرة واحدة ،وأخي ار وجد أن ( )11من افراد عينـة البحـث يمـثلن مـا نسـبته ( )%5.5مـن إجمـالي أفـراد عينـة البحـث يتكـرر
العنف لديهن بصورة مستمرة.
أ وات الدراسة وإجراءاتها :لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات التالية
 .1مقياس التعبير عن الذات:

تـم ترجمـة مقيـاس التعبيـر عـن الـذات الـذي أعـده ( )ROBERT,2009و الـذي تكـون مـن بعـدين  :البعـد اللفظـي ويتكـون مـن ()28

فقرة  ،و البعد غير اللفظي ويتكون من ( )26فقرة  ،كما قامت الباحثة بالتأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس من خالل مايلي:

أ-الصدق ( صـدق المحكمـين ) :حيـث قامـت الباحثـة ألغـراض الد ارسـة الحاليـة بتوزيـع مقيـاس علـى عـدد مـن المختصـين فـي القيـاس
النفسي واالرشاد النفسي في علم النفس و اللغة االنجليزية بهـدف الوقـوف علـى مـدى مالئمـة المقيـاس و الصـياغة اللغويـة لـألداة ودقـة
الترجمـة مــن اللغـة األجنبيــة للغــة العربيـة ومــدى مناسـبته للفئــة المطبــق علـيهم الد ارســة الحاليـة  ،و فــي ضــوء ملحوظـات المحكمــين تــم

حـذف بعــض الفقـرات ودمــج بعضــها اآلخـر فــي حـين جــرى تعــديل الصـياغة اللغويــة لبعضـها وفــي ضــوء ملحوظـات المحكمــين حــذفت
بعض الفقرات و أصبح المقياس بصورته النهائية يتكون من  5٩فقره موزعة علـى بعـدين ( البعـد اللفظـي  ،البعـد الغيـر لفظـي ) حيـث
تضمن البعد األول  ..فقره و البعد الثاني  ..فقره .
ب -صدق االتساق الداخلي لمقياس التعبير عن الذات:

للتحقــق مــن مــدى مناســبة الفق ـرات لفئــة الد ارســة الحاليــة تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي ومعــامالت ارتبــاط الفق ـره بالبعــد الــذي
تنتمي له حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.291-0.689وهي قيم مناسبة لغايات الدراسة الحالية.
مقياس االضطرابات السيكوسوماتية :

تــم اســتخدام مقيــاس االضــطرابات السيكوســوماتية الــذي أعدتــة منــار بنــي مصــطفى (2003م) والــذي تنــاول جميــع الفقـرات التــي تقــيس
االضطرابات السيكوسوماتية من قائمة كورنل وعددها ( )27فقرة  ،حيث قامـت الباحثـة بالتأكـد مـن الخصـائص السـيكومترية للمقيـاس
من خالل مايلي :

أ-صدق المحتوى( صدق المحكمين ) :ألغراض الدراسة الحاليـة قامـت الباحثـة بتوزيـع مقيـاس علـى عـدد مـن المختصـين فـي القيـاس

النفسي واالرشاد النفسي في علم النفس و اللغة االنجليزية بهـدف الوقـوف علـى مـدى مالئمـة المقيـاس و الصـياغة اللغويـة لـألداة ودقـة
الترجمـة مــن اللغـة األجنبيــة للغــة العربيـة ومــدى مناسـبته للفئــة المطبــق علـيهم الد ارســة الحاليـة  ،و فــي ضــوء ملحوظـات المحكمــين تــم
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حـذف بعــض الفقـرات ودمــج بعضــها اآلخـر فــي حـين جــرى تعــديل الصـياغة اللغويــة لبعضـها وفــي ضــوء ملحوظـات المحكمــين حــذفت
بعض الفقرات و أصبح المقياس بصورته النهائية يتكون من ( )20فقره مقسمة كالتالي :

.1اضطرابات الجهاز التنفسي الفقرات من (.)3-1
.2اضطرابات الجهاز الدوري الفقرات من (.)6-4

.3ضطرابات الجهاز العصبي الفقرات من (.)٩-7
.4اضطرابات جهاز الغدد والهرمونات الفقرات من (.)13٩-10
.5اضطرابات الجهاز الهضمي الفقرات من (.)17-14

.6اضطرابات الجهاز العضلي والهيكلي الفقرات من (. )20-18
ب -صدق االتساق الداخلي لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية :

للتحقق من مدى مناسبة الفقرات لفئة الدراسة الحالية تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ومعامالت ارتباط الفقره بالبعد الذي
تنتمي له حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.477-0.201وهي قيم مناسبة لغايات الدراسة الحالية.
أســـلوب تحليـــ البيانـــات :لتحقيــق أهــداف الد ارس ــة الحاليــة تــم اس ــتخدام التك ـ اررات والنســب المئوي ــة ،والمتوســط الحســابي واالنحـ ـراف

المعيـاري ،ومعامـل االرتبـاط ،وتحليـل التبـاين األحـادي( ،ONE WAY ANOVAواالنحـدار المتعـدد ،للتعـرف علـى مـدى إمكانيـة
التنبؤ باالضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات من خالل مهارات التعبير عن الذات.

نتائج الدراسة:
إجابة الفرض االول :لإلجابة علـى الفـرض األول والـذي نـص علـى" تختلـف رجـة انتشـار اشـكال العنـف لـدى المعنفـات" تـم حسـاب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتـب السـتجابات أفـراد البحـث علـى هـذا السـؤال  ،وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها الجـدول
التالي:
الجدول ()1-4
استجابات أف ار مجتمع البحث على العبارات المتعلقة بأكثر أشكال العنف انتشارا لدى لنساء المعنفات في مدينة الرياض (.ن =)200
أكثر أنواع العنف

التكرار

النسبة

الترتيب

عنف جسدي

51

25.5

2

عنف نفسي

108

54

1

عنف لفظي

41

20.5

3

المجموع الكلي

200

100

-

المتوسط الحسابي

1.95

-

االنحراف المعياري

0.678

-

يتضح من الجدول ( )1- 4الخاص بالفرض ( تختلف أشكال العنف المنتشره لدى المعنفات في مدينة الرياض ) ،أن أكثر أشكال
العنف انتشا ار لدى لنساء المعنفات في مدينة الرياض هو العنف النفسي فقد تبين أن ( )108من افراد عينة البحث يعانين من عنف
نفسي ،وبنسبة بلغت ( )%54من إجمالي أفراد عينة البحث ،يليه في المرتبة الثانية العنف الجسدي ،حيث تبين أن ( )51من افراد
عينة البحث يمثلن ما نسبته ( )%25.5من إجمالي أفراد عينة البحث يعانين من عنف جسدي ،وأخي ار وجد أن ( )41من افراد عينة
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البحث يمثلن ما نسبته ( )% 20.5من إجمالي أفراد عينة البحث يعانين من عنف لفظي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
المعنفات في مدينة (مالمو)
دراسة)الهر2008م) بعنوان" العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات
ّ
بالسويد" ،والتي أظهرت أن أكثر أنواع العنف شيوعا لدى عينة البحث هو العنف الجسدي بنسبة ( )%68بينما كانت نسبة العنف
االقتصادي ( )%1٩أما العنف الجنسي فكانت نسبته ( )%13ووجد أن العنف النفسي يغطي كل أنواع العنف األخرى.
وهذا يتفق مع دراسة أحمد (  )2012التي بينت نتائجها أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مهارات التوكيد السلبية كتوجيه النقد
وإظهار الغضب ،فرط العتاب وبين والعنف األسري الموجه ضد المرأة .وتتفق كذلك مع نتائد دراسة الحسينان (142٩هـ) التي

أ ظهرت نتائجها أن أكثر أنواع العنف شيوعا العنف النفسي حيث جاء بالمرتبة األولى والعنف الجنسي بالمرتبة األخيرة.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون اكثر انواع العنف الموجه نحو المرأة هو العنف النفسي ويرجع ذلك الى انه اسلوب يستخدمه الرجل
بدرجات متفاوتة وهو يختلف عن العنف الجسدى حيث انه ال يترك آثار واضحة على جسد المرأة ،كما يفسر ذلك وفقا لنظرية

التحليل النفسي لفرويد حيث ترى ان هناك أسباب تحليلية الشع ورية تكمن وراء اإلصابة باالضطرابات التي تؤدى الى استخدام الرجل
العنف ضد المرأة  ،وقدموا تفسي ار قائما على الدينامية السيكولوجية ،أي العوامل والتغيرات النفسية التي يتعرض لها الفرد ،ومؤدى هذه

النظرية أن األعضاء الجسمية المصابة ليست سوى تعبير رمزي عن بعض الصراعات الالشعورية التي ينعكس أثرها في صورة القرح
وغير ذلك من االضطرابات السيكوسوماتية .ومن وجهة نظر الباحثة ان الفرد الذي يعاني من مشاكل نفسية ينعكس على عالقاته
بمن حوله  ،فيوقع العنف عليهم سواء نفسي او جسدى كتعبير لما يشعر به من مشاكل نفسية .
اجابة الفرض الثاني  :لإلجابة على الفرض الثاني والذي نص على" تختلف مستويات انتشار االضطرابات السيكوسوماتية لدى
المعنفات " تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد البحث على هذا السؤال  ،وجاءت النتائج
كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول( )2- 4

استجابات أف ار مجتمع البحث على العبارات المتعلقة بمستوى انتشار االضطربات السيكوسماتية لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض( ن =)200
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب

بعد اضطرابات الجهاز النفسي

1.38

0.132

مرتفع

1

بعد اضطرابات الجهاز الدوري

0.73

0.235

متوسط

3

بعد اضطرابات الجهاز الهضمي

0.57

0.651

منخفض

4

بعد اضطرابات الجهاز العصبي

1.21

1.13

متوسط

2

مقياس االضطرابات السيكوسوماتية

0.8٩

0.223

متوسط

-

أبعاد المقياس

يتضح من الجدول ( )2-4أن اضطرابات الجهاز النفسي لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض جاءت بدرجة مرتفعة  ،فقد بلغ
المتوسط الحسابي لهذا البعد ( ) 1.38وجاء بالمرتبة األولى ،في حين جاءت اضطرابات الجهاز العصبي لدى النساء المعنفات في
مدينة الرياض بدرجة متوسطة وجاء بالمرتبة الثانية ،كما جاءت اضطرابات الجهاز الدوري لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض
وجاء بالمرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد ( ،)0.73وأخي ار جاءت اضطرابات الجهاز الهضمي لدى
النساء المعنفات في مدينة الرياض بدرجة منخفضة وجاء بالمرتبة الرابعة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)0.57كما يبين الجدول أعاله
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مستوى انتشار االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض جاءت بدرجة متوسطة فقد بلغ المتوسط الحسابي
لها (.)0.8٩
المعنفات في مدينة
ومما يؤكد ذلك دراسة الهر (2008م) حول العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات
ّ
(مالمو) بالسويد والتي اظهرت نتائجها ان المرأة التي تعاني من العنف تعاني من وجود أعراض االكتئابية ،ومشاعر النقص وعدم
الثقة بالنفس،القلق االجتماعي،مشاعر الوحدة واالغتراب،اضطرابات النوم،القلق حول الصحة ،التعب واإلرهاق،األعراض الجسدية .

ويمكن تفسير االعراض السيكوسوماتية التي تعاني منها المرأة تختلف من امرأة الخرى وذلك لنوع العنف الذي تتعرض له ومدى
استم ارريته  ،وهل يترافق مع العنف اكثر من نوع مثل العنف الجسدى الذي يرافقه عنف لفظي  ،ومدى حدوث العنف هل في المنزل

في معزل عن اآلخرين ام امام اآلخرين .

اجابة الفرض الثالث  :لإلجابة على الفرض الثالث والذي نص على" توجد فروق ذات اللة احصائية في أعراض االضطرابات

السيكوسوماتية لدى المعنفات تعزى إلى ( العمر  ،نوع العنف  ،تكراره  ،المستوى التعليمي " تم استخدام تحليل التباين االحادي

الستجابات أفراد البحث على هذا السؤال  ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
أ.

الفروق باختالف متغير العمر :للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات السيكوسوماتية

لدى النساء المعنفات تبعا الختالف متغير العمر تم استخدام تحليل التباين األحادي "( )one way Anovaلتوضيح داللة

الفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات طبقا إلى اختالف متغير العمر وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدول التالي :

جدول ()6-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا الختالف
متغير العمر( ن=) 200

األبعاد

درجات

المجموعات

مجموع المربعات

بعد اضطرابات الجهاز

بين المجموعات

343.262

2

النفسي

داخل المجموعات

1081.6٩3

1٩7

المجموع

1424.٩55

1٩٩

بين المجموعات

421.016

2

210.508

داخل المجموعات

1025.604

1٩7

5.206

المجموع

1446.620

1٩٩

بين المجموعات

1787.٩46

2

8٩3.٩73

داخل المجموعات

1004.٩2٩

1٩7

5.101

المجموع

27٩2.875

1٩٩

بين المجموعات

1424.058

2

712.02٩

داخل المجموعات

847.٩42

1٩7

4.304

المجموع

2272.000

1٩٩

بين المجموعات

1357٩.3٩6

2

678٩.6٩8

داخل المجموعات

10146.184

1٩7

51.503

المجموع

23725.580

1٩٩

بعد اضطرابات الجهاز
الدوري

بعد اضطرابات الجهاز
الهضمي

بعد اضطرابات الجهاز
العصبي

مقياس االضطرابات
السيكوسوماتية

الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

171.631

31.258

5.4٩1

40.435

175.24٩

165.424

131.830

مستوى الداللة
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .
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يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ()6-4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقـل فـي اتجاهـات أفـراد
عينــة البحــث حــول (بعــد اضــطرابات الجهــاز النفســي  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز الــدوري  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز الهضــمي  ،بعــد

اض ــطرابات الجه ــاز العصـ ــبي  ،مقي ــاس االضـ ــطرابات السيكوس ــوماتية) ،ب ــاختالف متغيـ ــر العم ــر ،فقـ ــد بلغ ــت قـ ــيم ف (، 31.258

 )131.830 ،165.424 ، 175.24٩ ، 40.435عنــد مســتوى داللــة ( )0.00وهــي قيمــة أقــل مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقل في اتجاهات أفراد عينة البحث حـول (بعـد اضـطرابات الجهـاز النفسـي  ،بعـد
اضـ ــطرابات الجهـ ــاز الـ ــدوري  ،بعـ ــد اضـ ــطرابات الجهـ ــاز الهضـ ــمي  ،بعـ ــد اضـ ــطرابات الجهـ ــاز العصـ ــبي  ،مقيـ ــاس االضـ ــطرابات
السيكوســوماتية) ،بــاختالف متغيــر العمــر ،ولتحديــد داللــة الفــروقتم اســتخدام اختبــار" ،"LSDوجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها الجــدول

التالي:

الجدول ()7-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات العمر( ن=) 200
األبعاد
بعد اضطرابات الجهاز النفسي

بعد اضطرابات الجهاز الدوري

بعد اضطرابات الجهاز الهضمي

بعد اضطرابات الجهاز العصبي

مقياس االضطرابات السيكوسوماتية

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

 35-25سنة

44

6.5227

 45-36سنة

٩٩

7.٩5٩6

أكثر من  45سنة

57

10.1404

44

7.3636

 45-36سنة

٩٩

6.787٩

أكثر من  45سنة

57

10.1404

44

8.65٩1

 45-36سنة

٩٩

7.8485

أكثر من  45سنة

57

14.6842

44

٩.5000

 45-36سنة

٩٩

8.5354

أكثر من  45سنة

57

14.6842

44

32.0455

 45-36سنة

٩٩

31.1313

أكثر من  45سنة

57

4٩.64٩1

 35-25سنة

 35-25سنة

 35-25سنة

 35-25سنة

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .
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يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )7-4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقل في اتجاهات

أفراد عينة البحث حول (بعد اضطرابات الجهاز النفسي  ،بعد اضطرابات الجهاز الدوري  ،بعد اضطرابات الجهاز الهضمي  ،بعد
اضطرابات الجهاز العصبي  ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية) ،باختالف متغير العمر ،ومن خالل المتوسطات الحسابية
الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث أصحاب الفئة العمرية (أكثر من  45سنة) وذلك ألنهم حازوا

على أعلى متوسط حسابي.
ب.الفروق باختالف متغير نوع العنف:

للتعرف على

ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات

السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات تبعا الختالف متغير نوع العنف تم استخدام تحليل التباين األحادي "()one way Anova

لتوضيح داللة الفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف متغير نوع العنف وجاءت النتائج كما
يوضحها الجدول التالي :
الجدول ()8-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف
متغير نوع العنف( ن=) 200

األبعاد
بعد اضطرابات
الجهاز النفسي

بعد اضطرابات
الجهاز الدوري

بعد اضطرابات

الجهاز الهضمي

بعد اضطرابات

الجهاز العصبي

مقياس االضطرابات
السيكوسوماتية

المجموعات

درجات

مجموع المربعات

الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

260.376

2

130.188

داخل المجموعات

1164.57٩

1٩7

5.٩12

المجموع

1424.٩55

1٩٩

بين المجموعات

206.118

2

103.05٩

داخل المجموعات

1240.502

1٩7

6.2٩7

المجموع

1446.620

1٩٩

بين المجموعات

42٩.٩47

2

214.٩73

داخل المجموعات

2362.٩28

1٩7

11.٩٩5

المجموع

27٩2.875

1٩٩

بين المجموعات

545.366

2

272.683

داخل المجموعات

1726.634

1٩7

8.765

المجموع

2272.000

1٩٩

بين المجموعات

4٩11.858

2

2455.٩2٩

داخل المجموعات

18813.722

1٩7

٩5.501

المجموع

23725.580

1٩٩

قيمة ف
22.023

16.366

17.٩23

31.112

25.716

مستوى الداللة
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .
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يتضــح مــن خــالل النتــائج الموضــحة بالجــدول ( )8-4وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  0,05فأقــل فــي اتجاهــات

أفراد عينة البحث حول (بعـد اضـطرابات الجهـاز النفسـي  ،بعـد اضـطرابات الجهـاز الـدوري  ،بعـد اضـطرابات الجهـاز الهضـمي  ،بعـد
اضــطرابات الجهــاز العصــبي  ،مقيــاس االضــطرابات السيكوســوماتية) ،بــاختالف متغيــر نــوع العنــف  ،فقــد بلغــت قــيم ف (،22.023
 )25.716 ،31.112 ،17.٩23 ،16.366عنــد مســتوى داللــة ( )0.00وهــي قيمــة أقــل مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق
ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  0,05فأقــل فــي اتجاهــات أف ـراد عينــة البحــث حــول (بعــد اضــطرابات الجهــاز النفســي  ،بعــد

اضـ ــطرابات الجه ـ ـاز الـ ــدوري  ،بعـ ــد اضـ ــطرابات الجهـ ــاز الهضـ ــمي  ،بعـ ــد اضـ ــطرابات الجهـ ــاز العصـ ــبي  ،مقيـ ــاس االضـ ــطرابات
السيكوســوماتية) ،بــاختالف متغيــر نــوع العنــف  ،ولتحديــد صــالح الفــروق فــي كــل فئــة مــن فئــات نــوع العنــف نحــو االتجــاه حــول هــذا

المقياس  ،تم استخدام اختبار" ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
جدول ()9-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات نوع العنف( ن=) 200
األبعاد
بعد اضطرابات الجهاز النفسي

بعد اضطرابات الجهاز الدوري

بعد اضطرابات الجهاز الهضمي

بعد اضطرابات الجهاز العصبي

مقياس االضطرابات السيكوسوماتية

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

نوع العنف

العدد

المتوسط الحسابي

جسدي

51

٩.8627

نفسي

108

8.1852

لفظي

41

6.4878

جسدي

51

٩.2745

نفسي

108

7.8148

لفظي

41

6.2683

جسدي

51

11.0784

نفسي

108

10.5370

لفظي

41

7.1220

جسدي

51

11.8824

نفسي

108

11.5370

لفظي

41

7.2٩27

جسدي

51

41.0٩80

نفسي

108

38.0741

لفظي

41

27.1707

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )٩-4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقل في

اتجاهات أفراد عينة البحث حول (بعد اضطرابات الجهاز النفسي  ،بعد اضطرابات الجهاز الدوري  ،بعد اضطرابات الجهاز
الهضمي  ،بعد اضطرابات الجهاز العصبي  ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية) ،باختالف متغير نوع العنف  ،ومن خالل
المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث التي يعانين من العنف الجسدي ،وذلك
ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.

ج .الفروق باختالف متغير تكرار العنف :للتعرف على

ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات

السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات تبعا الختالف متغير تكرار العنف تم استخدام تحليل التباين األحادي "()one way Anova
 | 17٩ا ل ص ف ح ة

لتوضيح داللة الفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف متغير تكرار العنف وجاءت النتائج
كما يوضحها الجدول التالي :
الجدول ()10-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف
متغير تكرار العنف( ن=) 200
درجات

متوسط

70.740
6.515

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

بعد اضطرابات

بين المجموعات

141.480

2

داخل المجموعات

1283.475

1٩7

المجموع

1424.٩55

1٩٩

بين المجموعات

55.٩32

2

27.٩66

داخل المجموعات

13٩0.688

1٩7

7.05٩

المجموع

1446.620

1٩٩

بين المجموعات

42.٩13

2

21.456

داخل المجموعات

274٩.٩62

1٩7

13.٩5٩

المجموع

27٩2.875

1٩٩

بين المجموعات

1٩8.885

2

٩٩.442

داخل المجموعات

2073.115

1٩7

10.523

المجموع

2272.000

1٩٩

بين المجموعات

1487.187

2

743.5٩4

داخل المجموعات

22238.3٩3

1٩7

112.885

المجموع

23725.580

1٩٩

الجهاز النفسي

بعد اضطرابات
الجهاز الدوري

بعد اضطرابات
الجهاز

الهضمي

بعد اضطرابات
الجهاز

العصبي

مقياس

االضطرابات

السيكوسوماتية

الحرية

المربعات

قيمة ف
10.858

3.٩62

1.537

٩.450

6.587

مستوى الداللة

0.00

0.021

0.021

0.00

0.002

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

يتضح من خالل النتـائج الموضـحة بالجـدول ( )10-4وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  0,05فأقـل فـي

اتجاهــات أفـ ـراد عينــة البح ــث حــول (بع ــد اضــطرابات الجه ــاز النفس ــي  ،بعــد اض ــطرابات الجهــاز ال ــدوري  ،بعــد اض ــطرابات الجه ــاز
الهضـمي  ،بعـد اضـطرابات الجهـاز العصـبي  ،مقيـاس االضـطرابات السيكوســوماتية) ،بـاختالف متغيـر تكـرار العنـف  ،فقـد بلغـت قــيم
ف ( )6.587 ،٩.450 ،1.537 ،3.٩62 ،10.858عن ــد مس ــتويات دالل ــة ( )0.002 ،0.021 ،0.021 ،0.00وجميعه ــا ق ــيم
 | 180ا ل ص ف ح ة

أقل من ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقل في اتجاهـات أفـراد عينـة البحـث حـول
(بعــد اضــطرابات الجهــاز النفســي  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز الــدوري  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز الهضــمي  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز

العصبي  ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية) ،باختالف متغير تكرار العنـف  ،ولتحديـد صـالح الفـروق فـي كـل فئـة مـن فئـات تكـرار
العنف نحو االتجاه حول هذا المقياس  ،استخدمت الباحثة اختبار" ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي -:
جدول ()11-4
نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات تكرار العنف( ن=) 200
األبعاد
بعد اضطرابات الجهاز النفسي

بعد اضطرابات الجهاز الدوري

بعد اضطرابات الجهاز الهضمي

بعد اضطرابات الجهاز العصبي

مقياس االضطرابات السيكوسوماتية

تكرار العنف

العدد

المتوسط الحسابي

مرة واحدة

25

6.0400

مستمر

11

8.6364

متقطع

164

8.87٩3

مرة واحدة

25

6.5200

مستمر

11

8.6364

متقطع

164

8.8244

مرة واحدة

25

8.8800

مستمر

11

٩.2727

متقطع

164

10.18٩0

مرة واحدة

25

8.0400

مستمر

11

٩.3636

متقطع

164

10.٩512

مرة واحدة

25

2٩.4800

مستمر

11

35.٩0٩1

متقطع

164

37.743٩

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ()11-4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05فأقل في

اتجاهات أفراد عينة البحث حول (بعد اضطرابات الجهاز النفسي  ،بعد اضطرابات الجهاز الدوري  ،بعد اضطرابات الجهاز

الهضمي  ،بعد اضطرابات الجهاز العصبي  ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية) ،باختالف متغير تكرار العنف  ،ومن خالل
 | 181ا ل ص ف ح ة

المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث التي يعانين من تكرار العنف بصورة
متقطعة ،وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.
 .الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي :للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات

السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات تبعا الختالف متغير المستوى التعليمي  ،تم استخدام تحليل التباين األحادي "( one way
 )Anovaلتوضيح داللة الفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف متغير المستوى التعليمي

وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
جدول ()12-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات طبقا إلى اختالف
متغير المستوى التعليمي( ن=) 200
درجات

متوسط

3.608
7.233

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

بعد اضطرابات

بين المجموعات

14.433

4

داخل المجموعات

1410.522

1٩5

المجموع

1424.٩55

1٩٩

بين المجموعات

11.670

4

2.٩18

داخل المجموعات

1434.٩50

1٩5

7.35٩

المجموع

1446.620

1٩٩

بين المجموعات

64.126

4

16.032

داخل المجموعات

2728.74٩

1٩5

13.٩٩4

المجموع

27٩2.875

1٩٩

بين المجموعات

40.022

4

10.005

داخل المجموعات

2231.٩78

1٩5

11.446

المجموع

2272.000

1٩٩

بين المجموعات

338.630

4

84.658

داخل المجموعات

23386.٩50

1٩5

11٩.٩33

المجموع

23725.580

1٩٩

الجهاز النفسي

بعد اضطرابات
الجهاز الدوري

بعد اضطرابات

الجهاز الهضمي
بعد اضطرابات

الجهاز العصبي
مقياس

االضطرابات

السيكوسوماتية

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

الحرية

المربعات

قيمة ف
0.4٩٩

0.3٩6

1.146

0.874

0.706

مستوى الداللة
0.737

0.811

0.336

0.480

0.58٩

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )12-4عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  0,05فأقـل

فــي اتجاهــات أفـراد عينــة البحــث حــول (بعــد اضــطرابات الجهــاز النفســي  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز الــدوري  ،بعــد اضــطرابات الجهــاز
الهضمي  ،بعد اضطرابات الجهاز العصـبي  ،مقيـاس االضـطرابات السيكوسـوماتية) ،بـاختالف متغيـر المسـتوى التعليمـي  ،فقـد بلغـت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ف ( )0.706 ،0.874 ،1.146 ،0.3٩6 ،0.4٩٩عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات داللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (،0.480 ،0.336 ،0.811 ،0.737

)0.58٩وجميعهــا قــيم أكبــر مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  0,05فأقــل فــي
اتجاهــات أفـ ـراد عينــة البح ــث حــول (بع ــد اضــطرابات الجه ــاز النفس ــي  ،بعــد اض ــطرابات الجهــاز ال ــدوري  ،بعــد اض ــطرابات الجه ــاز

الهضمي  ،بعد اضطرابات الجهاز العصبي  ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية) ،باختالف متغير المستوى التعليمي.

 | 182ا ل ص ف ح ة

ويتفق ذلك مع دراسة الدريعان (142٩هـ) حول العنف األسري ضد المرأة في مدينة الرياض  ،حيث أوضحت النتائج أن النساء
غيرالمتزوجات وخصوصا من هن في مقتبل العمر يعانين عنف اإلخوة أكثر من اآلباء وفيما يتعلق بأسباب العنف تجاه المرأة فقد
بينت النتائج إن «تشبث المرأة برأيها» وكثرةمتطلباتها المادية» وعدم طاعة الزوج أو الولي» هي أكثر األسباب التي تدفع الى
ممارسة العنف  .وتتفق معه دراسة الخطيب (1426هـ) بعنوان" العنف األسري ضد المرأة في مدينة الرياض وتوصلت الدراسة الى

ان العنف يستخدم في جميع الفئات العمرية وإن كان يرتفع في الفئة العمرية من  30 -20عاما ،ولكن يقل مع ارتفاع العمر كما
انه ليس هناك اختالفا كبي ار بين المتعلمين وغير المتعلمين في استخدام العنف.
ويرجع تفسير ذلك إلى ان النساء المعنفات في االسرة في الغالب ممن يقعن في فترة المراهقة او في بدايات سن الزواج مما ينتشر

العنف في هذه الفترة العمرية بسبب التمرد وعدم طاعة ولي االمر وتكثر في الغالب من االخوة الذكور او الوالدين ويكون العنف

جسدى مما يكون له آثار سيكو سوماتية على المرأة حسب طبيعتها  .اما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فهو يكثر بين غير
المتعلمين اكثر من المتعلمين وتكون عدد مرات تك ارره اكثر بالمقارنة بالمتعلمات النهن يكن اكثر قدرة على الوعي والفهم .

وتتفق معه نظرية فرويد للتحليل النفسي الى أن المرأة تميل إلى إشباع رغباتها  ،لكن دون أن تعرض نفسها لإلحباط  ،وهو أم ار

ليس سهال  ،لكن عندما تحقق هذا التوازن فقد ينمو لديها تقدير ذات موجب وبالتالي تكون لديها صورة إيجابية عن نفسه ،ويختلف
تقدير الفرد لذاته في الواقف والوضعيات المختلفة تبعا لتغير مفهومه عن ذاته  ،وذلك من خالل عالقاته الشخصية مع من يحيط من
اآلخرين .

اجابة الفرض الرابع  :لإلجابة على الفرض الرابع والذي نص على" توجد فروق ذات اللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات

لدى المعنفات تعزى إلى (العمر  ،نوع العنف  ،تكراره  ،المستوى التعليمي ) .تم استخدام تحليل التباين االحادي الستجابات أفراد

البحث على هذا السؤال  ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
أ.الفروق باختالف متغير العمر:

الجدول ()13-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض
طبقا إلى اختالف متغير العمر( ن=) 200
درجات

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

التعبير اللفظي

بين المجموعات

1841.875

2

داخل المجموعات

41٩8.٩20

1٩7

المجموع

6040.7٩5

1٩٩

بين المجموعات

3712.٩40

2

1856.470

داخل المجموعات

18356.055

1٩7

٩3.178

المجموع

22068.٩٩5

1٩٩

بين المجموعات

327.385

2

163.6٩2

داخل المجموعات

20586.6٩5

1٩7

104.501

المجموع

20٩14.080

1٩٩

التعبير غير
اللفظي

مقياس التعبير
عن الذات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

٩20.٩38

43.207

21.314

1٩.٩24

1.566

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.021

دالة

دالة

دالة
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*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول (  )13-4وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مهـارات التعبيـر عـن الـذات لـدى النسـاء
المعنفـات فـي مدينــة الريـاض نحـو (التعبيــر اللفظـي ،التعبيــر غيـر اللفظـي ،مقيــاس التعبيـر عــن الـذات) بـاختالف متغيــر العمـر ،فقــد
بلغت قيم ف ( )1.566 ،1٩.٩24 ،43.207عند مستويات داللة ( )0.021 ،0.00وجميعها قـيم أقـل مـن ( )0.05ممـا يـدل علـى
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مهــارات التعبيــر عــن الــذات لــدى النســاء المعنفــات فــي مدينــة الريــاض نحــو (التعبيــر اللفظــي،

التعبير غير اللفظـي ،مقيـاس التعبيـر عـن الـذات) بـاختالف متغيـر العمـر ،ولتحديـد صـالح الفـروق فـي كـل فئـة مـن فئـات العمـر نحـو
االتجاه حول هذا المقياس  ،استخدمت الباحثة اختبار" ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي -:
الجدول ()14-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات العمر( ن=) 200
األبعاد

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

التعبير اللفظي

 35-25سنة

44

1.٩37٩

 45-36سنة

٩٩

1.٩811

أكثر من  45سنة

57

2.1877

 35-25سنة

44

1.٩840

 45-36سنة

٩٩

1.٩046

أكثر من  45سنة

57

1.٩٩56

 35-25سنة

44

1.٩605

 45-36سنة

٩٩

1.٩436

أكثر من  45سنة

57

1.٩816

التعبير غير اللفظي

مقياس التعبير عن الذات

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول (  )14- 4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء
المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير العمر ،ومن

خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أف ارد عينة البحث أصحاب الفئة العمرية (أكثر من
 45سنة) وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.
ب.الفروق باختالف متغير نوع العنف للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات
لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض تبعا الختالف متغير نوع العنف تم استخدام " تحليل التباين األحادي "( one way
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 )Anovaلتوضيح داللة الفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض طبقا إلى اختالف متغير نوع
العنف وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
جدول ()15-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض
طبقا إلى اختالف متغير نوع العنف( ن=) 200

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

التعبير اللفظي

بين المجموعات

0.106

داخل

اللفظي

الذات

2

المجموع

6.67٩

1٩٩

بين المجموعات

4.532

2

داخل

21.643

المجموع

26.175

1٩٩

بين المجموعات

0.٩٩٩

2

المجموعات
المجموع

0.033

2.266

20.624

0.00
دالة

1٩7

داخل

0.053

1.586

0.020
دالة

6.573

المجموعات

مقياس التعبير عن

الحرية

1٩7

المجموعات

التعبير غير

درجات

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

0.110

0.4٩٩

1٩.786

0.00
دالة

4.٩72

1٩7

5.٩70

1٩٩

0.025

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )15-4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عـن الـذات لـدى

النســاء المعنفــات فــي مدينــة الريــاض نحــو (التعبيــر اللفظــي ،التعبيــر غيــر اللفظــي ،مقيــاس التعبيــر عــن الــذات) بــاختالف متغيــر نــوع
العنـف ،فقـد بلغــت قـيم ف ( )1٩.786 ،20.624 ،1.586عنـد مســتويات داللـة ( )0.00 ،0.020وجميعهـا قــيم أقـل مــن ()0.05
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات فـي مدينـة الريـاض نحـو (التعبيـر

اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغيـر نـوع العنـف ،ولتحديـد صـالح الفـروق فـي كـل فئـة مـن فئـات
نوع العنف نحو االتجاه حول هذا المقياس  ،استخدمت الباحثة اختبار" ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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جدول ()16-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات نوع العنف( ن=) 200
األبعاد

نوع العنف

العدد

المتوسط الحسابي

التعبير اللفظي

جسدي

51

2.01٩5

نفسي

108

2.1500

لفظي

41

1.٩٩27

جسدي

51

2.0٩33

نفسي

108

1.7٩04

لفظي

41

1.7718

جسدي

51

2.0558

نفسي

108

1.8٩78

لفظي

41

1.8844

التعبير غير اللفظي

مقياس التعبير عن الذات

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )16-4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء
المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير نوع العنف،
ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث التي يعانون من

العنف النفسي وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.

ج.الفروق باختالف متغير تكرار العنف :للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات

لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض تبعا الختالف متغير تكرار العنف تم استخدام " تحليل التباين األحادي "( one way

 )Anovaلتوضيح داللة الفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض طبقا إلى اختالف متغير

تكرار العنف وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
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جدول ()17-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض
طبقا إلى اختالف متغير تكرار العنف(ن=) 200
درجات

متوسط

0.278
0.031

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

التعبير اللفظي

بين المجموعات

0.557

2

داخل المجموعات

6.122

1٩7

المجموع

6.67٩

1٩٩

بين المجموعات

0.421

2

0.211

داخل المجموعات

25.753

1٩7

0.131

المجموع

26.175

1٩٩

بين المجموعات

0.087

2

0.043

داخل المجموعات

5.884

1٩7

0.030

المجموع

5.٩70

1٩٩

التعبير غير اللفظي

مقياس التعبير عن الذات

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

الحرية

المربعات

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )17- 4وجود فروق ذات داللة إحصائية في

مستوى الداللة

قيمة ف
8.٩56

1.612

1.44٩

0.000

0.020

0.037

دالة

دالة

دالة

مهارات التعبير عن الذات لدى النساء

المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير تكرار العنف،
فقد بلغت قيم ف ( )1.44٩ ، 1.612 ،8.٩56عند مستويات داللة ( ،)0.037 ،0.020 ،0.00وجميعها قيم أقل من ()0.05
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير

اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير تكرار العنف ،ولتحديد صالح الفروق في كل فئة من
فئات تكرار العنف نحو االتجاه حول هذا المقياس  ،استخدمت الباحثة اختبار" ،"LSDوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
جدول ()18-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات تكرار العنف( ن=) 200
األبعاد

تكرار العنف

التعبير اللفظي

التعبير غير اللفظي

مقياس التعبير عن الذات

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

العدد

المتوسط الحسابي

مرة واحدة

25

1.٩640

مستمر

11

1.8485

متقطع

164

2.0528

مرة واحدة

25

1.7٩45

مستمر

11

2.0205

متقطع

164

2.8310

مرة واحدة

25

1.8807

مستمر

11

1.٩333

متقطع

164

1.٩٩38

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )18-4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء
المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير تكرار العنف ،
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ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث التي يعانون من العنف بصورة
متقطعة ،وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.

.الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي :للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن

الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض تبعا الختالف متغير المستوى التعليمي تم استخدام " تحليل التباين األحادي "( one
 )way Anovaلتوضيح داللة الفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض طبقا إلى اختالف

متغير المستوى التعليمي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :

جدول ()19-4

نتائج " تحلي التباين األحا ي " ( )one way ANOVAللفروق في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينة الرياض
طبقا إلى اختالف متغير المستوى التعليمي( ن=)200
درجات

األبعاد

المجموعات

مجموع المربعات

التعبير اللفظي

بين المجموعات

0.422

4

داخل المجموعات

6.257

1٩5

المجموع

6.67٩

1٩٩

بين المجموعات

1.126

4

0.281

داخل المجموعات

25.04٩

1٩5

0.128

المجموع

26.175

1٩٩

بين المجموعات

0.38٩

4

0.0٩7

داخل المجموعات

5.582

1٩5

0.02٩

المجموع

5.٩70

1٩٩

الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

0.106

3.2٩0

0.032

مستوى الداللة

0.012
دالة

التعبير غير
اللفظي

مقياس التعبير
عن الذات

2.1٩1

0.031
دالة

3.3٩4

0.010
دالة

*فروق الة عند مستوى0,05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول (  )1٩-4وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مهـارات التعبيـر عـن الـذات لـدى النسـاء
المعنفــات فــي مدينــة الريــاض نحــو (التعبيــر اللفظــي ،التعبيــر غيــر اللفظــي ،مقيــاس التعبيــر عــن الــذات) بــاختالف متغيــر المســتوى

التعليم ـي  ،فقــد بلغــت قــيم ف ()1.44٩ ،1.612 ،8.٩56عنــد مســتويات داللــة ( )0.037 ،0.02 ،0.00وجميعهــا قــيم أقــل مــن
( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء المعنفات في مدينـة الريـاض نحـو
(التعبير اللفظي ،التعبيـر غيـر اللفظـي ،مقيـاس التعبيـر عـن الـذات) بـاختالف متغيـر المسـتوى التعليمـي  ،ولتحديـد صـالح الفـروق فـي
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كل فئة من فئات المستوى التعليمي نحو االتجاه حـول هـذا المقيـاس ،اسـتخدمت الباحثـة اختبـار" ،"LSDوجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها
الجدول التالي :
جدول ()20-4

نتائج اختبار " "LSDللفروق في ك فئة من فئات المستوى التعليمي( ن=) 200
األبعاد

المستوى التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

التعبير اللفظي

أمي

2

1.٩667

أبتدائي

6

1.8000

متوسط

3

2.2000

ثانوي

4

2.0667

جامعي

185

2.3351

أمي

2

2.4310

أبتدائي

6

1.6812

متوسط

3

1.5632

ثانوي

4

1.٩483

جامعي

185

2.8375

أمي

2

2.1٩4٩

أبتدائي

6

1.7421

متوسط

3

1.8870

ثانوي

4

2.0085

جامعي

185

2.٩380

التعبير غير اللفظي

مقياس التعبير عن الذات

* فروق الة عند مستوى0.05فأق .

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )20-4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التعبير عن الذات لدى النساء
المعنفات في مدينة الرياض نحو (التعبير اللفظي ،التعبير غير اللفظي ،مقياس التعبير عن الذات) باختالف متغير المستوى

التعليمي  ،ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح أفراد عينة البحث التي مستواهن
التعليمي جامعي ،وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.
ويتفق مع ذلـك د ارسـة الحمـد2015( ،م) التـي بحثـت أسـاليب التعبيـر عـن الـذات والـرأي وضـوابطهما  ،د ارسـة تربويـة فـي ضـوء السـنة

النبوي ،وبينت نتائجها أن ممارسة حق التعبير مقيد بضوابط كفيلة بحسن استخدامه وحفظ حقوق اآلخـرين ومنـع إلحـاق الضـرر بـالفرد
والمجتمع على السواء واإلخالل بالنظام العام.
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ويرجـع تفسـير ذلـك إلــى أن تعبيـر المـرأة عـن العنــف الموجـه اليهـا يختلـف حســب نـوع هـذا العنـف فــالمرأة التـي تتعـرض للعنـف الجنســي
نـاد ار مـا تصـرح بــه لآلخـرين خاصـة اذا كــان مـن المحـارم  ،امــا العنـف اللفظـى او الجســدى يمكنهـا التعبيـر عنــه وخاصـة فـي االعمــار

الصغيرة  ،واذا كانت امرأة متعلمة ترى ان من حقوقها عدم التعرض للعنف .

وتوكد ذلك نظرية الذات  ،حيث ترى نظرية روجرز أهمية الفرد في قدرته عن التعبير عن نفسه وأنه مهما كانت مشكلته فإن لديه

خيره و الفرد قادر على تقرير
العناصر الطبيعية في مكونات شخصيته التي تساعده على حل مشكلته بنفسه وأن الطبيعة البشرية ّ
مصيره بنفسه كما يمكن فهم كيفية ادراكه للعالم من حوله ومشاعره تجاه هذا العالم والذي يهم المعالج هنا هو كيفية تفسير العميل
لالحداث التي تمر به وليست االحداث ذاتها.
اجابة الفرض الخامس :لإلجابة على الفرض الخامس والذي نص على" يمكن التنبؤ باالضطرابات السيكوسوماتية لدى المعنفات
من خالل مهارات التعبير عن الذات) .تم استخدام " تحليل التباين لالنحدار الستجابات أفراد البحث على هذا السؤال  ،وجاءت

النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ()21-4

ترتيب المتغيرات في النموذج ( ن=) 200
المتغيرات الداخلة في النموذج

ترتيب المتغيرات في النموذج

االضطرابات السيكوسوماتية

1

مهارات التعبير عن الذات

2

يعرض الجدول ( )21-4خطوات تحليل االنحدار المتعدد والمتغيرات المستقلة التي تم إدراجها في معادلة االنحدار المتعدد
مرتبة حسب قوة تأثيرها على المتغير التابع ،ويتضح من الجدول أن االضطرابات السيكوسوماتية تم إدراجه في الخطوة األولى
كمتغير مستقل ،بينما تم إدراج متغير مهارات التعبير عن الذات على المتغير التابع ،وللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
تم استخدام تحليل التباين لالنحدار  Analysis Of Varianceكالتالي:
جدول ()22-4

يوضح نتائج تحلي التباين لالنحدار ) (Analysis Of Varianceللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
( ن=) 200

المتغير التابع

المصدر

قيمة  R2معام التحديد

مجموع المربعات

رجات

متوسط المربعات

قيمة ف

مهارات

االنحدار

0.55

0.329

1

0.329

11.548

الخطأ

5.641

198

0.028

المجموع

5.970

199

التعبير عن
الذات

التراكمي

الحرية

المحسوبة

مستوى الداللة

0.001

يوضح الجدول ()22-4صالحية النموذج الختبار للتنبؤ باالتجاه مستوى الصحة النفسية ،نظ ار لمعنوية قيمة ) (Fالمحسوبة

البالغة ( ،)11.548عند مستوى داللة ( )0.001ودرجات حرية ( ،)1٩٩ ،1وبناء عليه يمكن للقوة التنبؤية لمهارات التعبير عن

الذات في التنبؤ باالضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات  ،نظ ار لمعنوية قيمة (ف) عند مستوى داللة أقل من (.)0.05

 | 1٩0ا ل ص ف ح ة

جدول ()23-4

يوضح تحلي االنحدار المتعد الختبار القوة التنبؤية باالضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات من خالل مهارات التعبير عن الذات(
ن=) 200

المتغير المستق

B

الخطأ المعياري

Beta

قيمة t

مستوى الداللة

الثابت

1.799

0.042

-

42.910

000.

مهارات التعبير عن الذات

0.075

0.022

0.235

3.398

0.001

* فروق الة عند مستوى  0.05فأق

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول (  )23-4ومن متابعة معامالت )،(Beta
واختبارات (ت) أن الثابت دالة إحصائيا ،وأن قيمة الثابت بلغت ( )1.7٩٩مما يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة

احصائية بين االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات وبين مهارات التعبير عن الذات ،كما يتبين من الجدول أعاله أن
تأثير مهارات التعبير عن الذات تأثير دال إحصائيا فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ( )0.001وهي قيمة اقل من ( ،)0.05مما
يوضح وجود تأثير للقوة التنبؤية لمهارات التعبير عن الذات نحو االضطرابات السيكوسوماتية لدى النساء المعنفات.
ويمكن القول ان التعرض للعنف يجعل ثقة المرأة بنفسها ضعيفة  ،وبالتالي تصاب بمشاكل نفسية
جراء ذلك مثل القلق واضطرابات النوم وغيرها  ،وهذا في رأى الباحثة يختلف حسب شدة العنف ونوعه  ،وسن المرأة المتعرضة
للعنف  .وتؤكد ذلك نظرية البروفيل الشخصي حيث تؤكد على أوجه الشبه في بروفيالت الشخصية للمصابين بنفس االضطراب
السيكوسوماتي ،وحددت لكل اضطراب بروفيل شخصية خاصة به مثل :الشخصية القرحية ،والشخصية ذات الضغط المرتفع،
والمصابة بالتهاب المفاصل ،ومن هذا البروفيل أرادت أن تقدم صورة كاملة عن شخصية مرضاها ،وأدمجت عدد من العوامل منها
العامل التاريخي والفيزيقي واالنفعالي؛ تلك العوامل التي تسهم في نشأة االضطراب.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة تتمثل التوصيات بما يلي:

.1ضرورة الدفاع عن الحقوق الشخصية الفردية المشروعة لدى النساء سواء في األسرة أو العمل  ،أو عند اإلحتكاك باآلخرين من
الغرباء أو األقارب.

.2التصرف وفقا للمواقف ومتطلبات التفاعل بحيث يخرج الفرد في هذه المواقف منتص ار  ،وناجحا  ،ولكن دون إخالل بحقوق
اآلخرين.
.3ضرورة تعبير النساء عن اإلنفعاالت والمشاعر بحرية  ،أي الحرية اإلنفعالية.

.4التصرف من منطلقات نقاط القوة في الشخصية  ،وليس نقاط الضعف  ،بحيث ال يكون الفرد
ضحية ألخطاء اآلخرين أو الظروف.
 .7العمل على مساعدة النساء على التخلص من مشاعر الذنب غير المعقولة أو تأنيب النفس عند رفضها لهذه المواقف أو
إستهجاننا للتصرفات المهينة.
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Abstract
The aim of the study was to identify the relationship between self-expression skills and the
symptoms of psychosomatic disorders in the victims. The descriptive and comparative descriptive
method was used on a random sample of 200 lesions, and the measure of self-expression and the
measure of psychosomatic disorders was used.
The researcher found that there were differences in the attitudes of the members of the research
sample according to the variable age, for the benefit of the age group (more than 45 years) and the
existence of differences of statistical significance in the measure of the cycosomatic disorders of the
sample of the research sample according to variable type of violence, for the benefit of the research
sample members who suffer from physical violence.
The results showed that there was a difference in the self-expression skills of the abuse in
favor of the age group (more than 45 years). The results showed that the predictive force of the selfexpression skills of the psychosomatic disorders in the victims was affected. The researcher
recommended studies on the effect of counseling on mitigating the psychosomatic disorders of the
convulsions.
Keywords: Self-expression, Skills, Cycosomatic disorders, Symptoms.
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