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ملخص:

النسوي
هدفت الدراسة الحالية إلى فحص فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى العالج ّ

في تحسين توكيد الذات لدى النساء المعنفات .فقد تم تطبيق البرنامج على مجموعة من السيدات
اللواتي يراجعن جمعية المركز اإلسالمي الخيرية ،في لواء الرمثا -األردن ،وتكونت عينة الدراسة

بناء على درجاتهن المنخفضة على مقياس توكيد الذات ،وتم
من ( )30امرأة معنفة ،تم اختيارهن ً
توزعيه ّن عشوائياً إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وتشمل ( )15امرأة معنفة ،ومجموعة ضابطة
تشمل ( )15امرأة معنفة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم استخدام مقياس بني مصطفى وأبو حسونه
النسوي ،وقد
لتوكيد الذات والذي تكون من ( )31فقرة ،وبرنامج عالجي إرشادي يستند إلى العالج ّ
تكون البرنامج من ( )10جلسات .وأوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس توكيد الذات ،لصالح المجموعة التجريبية وذلك بعد

تطبيق البرنامج ،واحتفظ أفراد المجموعة التجريبية بالتحسن بعد إجراء قياس المتابعة.
النسوي ،توكيد الذات ،النساء المعنفات.
الكلمات المفتاحية :البرنامج اإلرشادي ،العالج ّ
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........فاعلية برنامج إرشادي جمعي

The Effectiveness of a Group Counseling Program Based on Feminist
Therapy in Improving Self-Assertiveness of Battered Women
Bara Asaa'd Khatatbeh*
Dr. Manar Saeed Banimostafa**
Abstract:
The current study aimed to examine the effectiveness of a group
counseling program based on feminist therapy in improving the selfassertiveness of battered women. The program was applied to a group of
women who attend the Islamic Society for Social Services Center, in the
AL-Rammtha District, Jordan, and the study sample consisted of (30)
battered women, and they were selected based on their low scores on the
self-assertiveness scale, and they were randomly distributed into two
groups: an experimental group It includes (15) abused women, and a
control group includes (15) abused women. To achieve the objectives of
the study, the Banimostafa and Abu Hassouna Scale was used for selfaffirmation and it consisted of (31) items, and an indicative treatment
program based on feminist therapy, and the program consisted of (10)
sessions. The results showed that there were statistically significant
differences between the members of the experimental and control groups
on the scale of self-assertiveness, in favor of the experimental group, after
applying the program, and the members of the experimental group kept
improving after performing the follow-up measurement.
Keywords: Counseling program, Feminist Therapy, Self-assertiveness,
Battered women.
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المقدمة والخلفية النظرية

يعد العنف ضدد المدرأة اداهرة عالميدة تعداني منهدا المدرأة فدي كدل مكدان ،وأينمدا كاندت وبمختلدف

األشكال للعنف (الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي) وعلى الرغم من اإلنتشار الواسع لهذه الظاهرة
إال أنهدا لدم تحدظ باالهتمدام الكدافي إال بعدد أن بددأت الحركدة النسدوية العالميدة تككدد علدى أهميدة ربد
قضدايا المدرأة بقضدايا حقدوق اإلنسدان ( .)Simster, 2012ويصدع
العنف ضد النساء بسب

تحديدد الحسدال الددقيق لنسدبة

تردد بعض النساء عن اإلبالغ ،وهدذا نتيجدة عددة عوامدل منهدا :الخدوف مدن

المعنف لها بشكل عام ،وانعدام الخيدارات ،والمخداوف الماليدة ،والعوامدل الثقافيدة ،والضدط
الشخص
ّ
مدن اآلخدرين ،ونقدص مهدارات توكيدد الدذات ( .)Hughes & jones 2000وأكدد جينفدر وهيلدري
( )Jennifer & Hillary, 2015أن تجربدة العندف والقبدول الصدامت للعندف مدن قبدل المدرأة ،يقلدل

محاوالت تمكين المرأة ،وسيظل عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية الصدحية واالجتماعيدة واالقتصدادية
والنفسية لها.

عرف المجلس الوطني لشدكون األسدرة فدي األردن ( )2008العنف
و ّ

بأنده :االسدتخدام المتعمدد

للقوة سواء أكان ذلك بالتهديد أم االستعمال المادي ،بحيث يكدي لحدوث إصابة أو موت أو سدوء نمدو
أو حرمان .وتوجد صعوبة في تحديد مكشرات دقيقة حول واقع العندف ضدد المدرأة فدي األردن نتيجدة
اخددتالف تعريددع العنددف ،وتعدددد الجهددات التددي تعنددى بشددكون الم درأة ،فض دالً عددن عدددم اإلبددالغ عددن

جميع حاالت العنف (.)Alsheekh, 2015

وأكددت منظمدة الصدحة العالميدة ) (World Health Organization, 2015أن العنددف
الممارس ضد المرأة بجميع أشكاله له آثار صحية عديددة علدى المدرأة المعنفدة ،كاإلصدابات الجسددية
والعاهات الناتجة عنه .كما أنه يسب عديد من االضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر وعدم الشعور

باألمددان ،والشددعور بال ددذن  ،وتميددل الم درأة المعنف ددة ألن تكددون غي ددر مككدددة لددذاتها ف ددي عالقتهددا م ددع
اآلخرين ،وتفتقر الستخدام مهارات توكيد الذات (.)Wissam & Walid, 2019

ويعدد سدالتر( )Salter, 1961أول مدن أشدار إلدى توكيدد الدذات وأهميتده ،إذ َع خدد خصيصدة
أو سمة من سمات الشخصية مثل :االنطواء أو االنبساط التي قد تتوافر لددى بعدض النداس فيكوندوا

توكيددديين ،وقددد ال تتدوافر لدددى اآلخ درين فيصدبحون سددلبيين عدداجزين عددن تأكيددد ذواتهددم فددي المواقددف
االجتماعية المختلفة.

وتعدددت التفسديرات لألسدبال التدي تدكدي إلدى تعدر
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بدالمجتمع و ثقافتده ،ومنهدا أسدبال اقتصدادية أو سياسدية أو أسدبال تتعلدق بشخصدية المدرأة المعنفدة،
وطريقة تعاملها مع األحداث بطرق غير توكدية (.)Najezula, 2006

والجدددير بالددذكر أن المنظفففور النسفففا ي يقدددم مقاربددة فريدددة وخاصددة لفهددم األدوار التددي نشددأ

وترعرع عليها الرجال والنساء وتم قبولها وإحضارها إلى العملية اإلرشادية

( Bergoffen

 .)& Tamara, Connie, Paula, 2011وتدم إجدراء عديدد مدن األبحداث حدول التحيدز المدرتب

بد ددالجنس (ذك ددر -أنثد ددى) ،األم ددر الد ددذي سد دداعد علد ددى تأكيد ددد ص ددحة أفكدددار العد ددالج النس ددائي وبد دددأت
المنظمات الرسمية في تشجيع هذا العالج وتطويره (.)Amin, 2000

ويتميز العالج الّنسوي بعديد من اإلجراءات والتقنيفات العالجيفة ،التدي طورتهدا مجموعدة مدن
المعالجددات ،والل دواتي قددد اسد ت
دتعن بتقنيددات أخددرى مددن مقاربددات عالجيددة تقليديددة وتددم تعددديلها لتناس د
النسوي ،ومن التقنيات المهمة هي تلك التي ترفدع مدن مسدتوى الدوعي والشدعور الدذي يسداعد
العالج ّ
النساء في التفريق والتميدز بدين مدا تدم تقبلده اجتماعيداً بسدب مدا تعلمنده وتدربين عليده ،وبدين مدا هدو

ضروري لهن مثل :التدريب على تأكيد الذات :إذ أن تعليم السلوك التأكيدي والتددري

عليده يجعدل

النسدداء أكثددر وعيددأ فددي حقددوقهن فددي التفاعددل والتسددامي فددوق النمطيددة فيمددا يتعلددق بدداالدوار الجنسددية،

وتطير المعتقدات السلبية ووضع خط لتنفيذ التطيير في حياتهن اليومية ،ويتم اإلتفاق بدين كدل مدن

المرشدددة والمسترشدددة عمددا هددو مناس د

ثقافي داً ،ثددم تقددرر المسترشدددة متددى وكيددع ستسددعمل المهددارة

التوكيدي ددة الجدي دددة ،وتس دداعد المرش دددة المسترش دددة أن تعم ددل عل ددى تقي دديم النت ددائج وتوقعه ددا م ددن جد دراء
السلوك التوكيدي (.)Kathy, 2019
كمددا يسدداعد التدددري

علددى تأكيددد الددذات الم د أرة المعنفددة فددي معرفددة الطددرق وكيةيددة الدددفاع عددن

حقوقهددا الشخصددية ،والتمييددز بددين السددلوك العدددواني والسددلبي ،وأيض داً بددين السددلوك التوكيدددي ،وغيددر
التوكيدي من ٍ
جهة أخرى ،والتدري على التعبير عن المشاعر واالنفعاالت أيداً كدان نوعهدا إيجابيدة

أو سلبية ،ورفض الطلبات غير المرغوبة (غير المقبولة) (غير المعقولة) من اآلخرين ،وتعلم كيةية

قددول ال بطريقددة صددحيحة ومناسددبة  ،س دواء للعنددف أم اإلسدداءة أم لكددل مددن يتعدددى علددى حريتهددا
وحقوقهددا ،كمددا يددتم التركيددز علددى تعلددم مهددارات التوكيددد اللفظيددة وغيددر اللفظيددة ( & Odonohue

.)Fisher, 2008
وفي ضوء مدا سدبق يبددو أن هنداك ضدرورة لتصدميم بدرامج إرشدادية لتقليدل مدن اآلثدار النفسدية
النسدوي ،إذ يدتم تزويددد
للمدرأة ،ومدن بدين البدرامج التدي أثبتدت فاعليتهدا فددي هدذا المجدال بدرامج العددالج ّ
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النسدداء المعنفددات بقندوات اتصددال تسدداعد المشدداركة فددي التطلد

علددى خبدرات الظلددم وفقدددان السدديطرة

عل ددى أي ش ددكل م ددن أش ددكال الق ددوة ،وتتط ددور ه ددذة المجموع ددات لتص ددبح ق ددادرة عل ددى مس دداعدة نفس ددها
بنفس ددها ،فتعم ددل علدددى تمك ددين المد درأة وعل ددى تحد دددي عدي د ٍدد م ددن األنم دداط االجتماعي ددة الس ددائدة وهدددذه

المجموعات تقوي التدعيم ،إذ تستطيع النسداء فحدص الرسدائل المجتمعيدة التدي دخلدت إلدى أعمداقهن
حددول قيمددة ذواتهددن ،ومكددانتهن فددي المجتمددع والعمددل علددى نقدددها ،ويددتعلمن كيةيددة تحديددد معتقددداتهن
بدرجددة كبيددرة والددتحكم بددردود أفع ددالهن السددلوكية واالنفاعليددة وال ددذي ب دددوره يسدداعدهن ف ددي تقليددل مددن
الصراعات الداخلية والتطل

على المشكالت الحياتية (.)Elizabeth, 2010

مشكلة الدراسة وأسئلتها

شهدت السنوات األخيرة واهتماماً متزايداً بالدراسات النسوية ،وبقضية العنف القدائم علدى الندوع
االجتماعي ،والذي يمثل العندف ضدد المدرأة ،أو مدا يسدمى العندف الدذكوري ،سدواء أكدان الدذكر الدذي
يمدارس العندف أبدا أم أخداً أم زوجداً ،إذ تعدد اداهرة العندف ضدد المدرأة اداهرة عالميدة ال تقتصدر علدى

مجتمع بعينه أو على شريحة اجتماعية بعينها.

وأشارت إحصائيات منظمة الصحة العالميدة إلدى أن ق اربدة ( )%80مدن النسداء كافدة تعرضدن

فددي حيدداتهن للعنددف علددى يددد أزواجهددن ( .)WHO, 2017وأن ( )%90مددن النسدداء تعرضددن ألحددد
أشدكال العندف ( .)Hughes & jones 2000كمدا أن واحددة مدن كدل أربدع نسداء ،تتعدر

ألحدد

أشدكال العنددف خددالل حياتهددا بطدض النظددر عددن الدددين أو العددرق أو المجتمدع بشددكل عددام ،فددي أنحدداء
العالم كافة (.)Schultz & Roditti, Gillette, 2009

وأش ددارت نت ددائج الد ارس ددات واألبح دداث ف ددي األردن إل ددى أن العن ددف الجس دددي ه ددو الن ددوع األكث ددر

إنتشا اًر ،إذ بلطت نسبة العنف الجسدي ضد المدرأة حدوالي ( ،)%86وأن الدذكور هدم األكثدر ممارسدة
للعنف وبنسبة تزيد عن ( )%90عن اإلناث ( .)Hyasat & Ibrahim, 2016

وتتبلور مشكلة الدراسة في ذهن الباحثة الرئيسة مدن طبيعدة عملهدا كأخصدائية نفسدية للطفولدة
واألمومددة ف ددي مش ددروع مك دداني -جمعي ددة المرك ددز اإلس ددالمي ،ومقابلته ددا لعدي ددد م ددن النس دداء المعنف ددات

الل دواتي يفتق دددن مهددارة توكي ددد ال ددذات بشددكل عددام ،ومددع الش ددخص المعن ددف لهددن بشددكل خددا
الحظددت الباحثددة الرئيسدة أن أغلد

 ،فق ددد

النسدداء ي درتب مفهددوم العنددف لددديهن بطريقددة توكيددد الددذات ،إذ أن

بعض دهن يسددتخدم طددرق توكيددد الددذات السددلبية وبعض دهن اآلخددر يحدداول تطبيددق طددرق توكيددد الددذات
العدوانية التي غالباً ما تسدب

لهدا مزيدداً مدن إلحداق األذى والعندف الموجده نحوهدا ،وعلدى الدرغم مدن
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الدرسددات التددي تناولددت الب درامج التددي اسددتخدمت أسددالي
وجددود بعددض ا

عالجيددة فددي تحسددين مسددتوى

توكيد الذات ،إال انه ال زال البحث في هذا المجال في بداياته ،ومن هندا تدأتي الحاجدة إلدى ضدرورة
النسوي في زيادة توكيد الذات لدى النساء المعنفات.
إعداد برنامج إرشادي يستند إلى العالج ّ
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن السكالين اآلتيين:

 .2هد ددل توجد ددد ف د ددروق ذات داللد ددة إحص د ددائية عند ددد مسد ددتوى الدالل د ددة اإلحصد ددائية ( )α=0.05ف د ددي
متوسددطات الدددرجات علددى مقيدداس توكيددد الددذات بددين أفدراد المجموعددة التجريبيددة وأفدراد المجموعددة
الضابطة تعزى إلى تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05في متوسدطات
توكيد الذات بين القياس البعدي وقياس المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية؟
أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من جانبيين :األهمية النظرية ،واألهمية التطبيقية.

األهمية النظرية:

النسددوي ،وتوكيددد الددذات ،والعنددف ضددد
 تسددهم الد ارسددة فددي تقددديم معلومددات نظريددة حددول العددالج ّ
المرأة.
وعّدهن فئة مهمة في المجتمع.
 تسلي الضوء على فئة النساء المعنفاتَ ،
 تعد هذة الدراسة استجابة لقضايا المجتمدع المعاصدرة التدي تتجده لالهتمدام بقضدايا المدرأة والعندف
القائم على النوع االجتماعي.
األهمية التطبيقية:

تبرز أهمية هذة الدراسة من الناحية التطبيقية في ما يأتي:

 فددي حددال إثبددات فاعليددة البرنددامج اإلرشددادي يمكددن أن يفيددد العدداملين فددي ب د ارمج إعددداد المرشدددين
والمختصين الذين يتعاملون مع النساء المعنفات.

 تقدددم هددذه الد ارسددة إطددا اًر تصددورياً لبرنددامج إرشددادي يسددتند إلددى العددالج النسددوي ،ومددا يحتويدده مددن
مفدداميم وفنيددات ومعلومددات تسددتخدم لتحسددين توكيددد الددذات ،ويمكددن اسددتخدامها مددن قبددل البدداحثين
والمرشدددين والقددائمين علددى توجيدده النسدداء المعنفددات فددي الجمعيددات والم اركددز الخيريددة التددي تهددتم
بشكونهن.
 يمكن أن تفتح الدراسة الحالية مجاالً لمزيد من الدراسات في هذا الموضوع.
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أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:

النسوي.
 تحسين توكيد الذات لدى النساء المعنفات من خالل العالج ّ

النسدوي فدي زيدادة توكيدد الدذات
 التحقق من مدى مالءمة البرنامج اإلرشادي المستند إلى العالج ّ
لدى النساء المعنفات.
التعريفات المفاهيمية واإلج ار ية

 البرنامج اإلرشادي ) :(Counseling programمجموعة من الجلسات اإلرشادية المخططة
والمنظمة في ضوء األسس اإلرشادية والتربوية العلمية ،بحيث يقدم خدمات إرشادية مباشرة وغير

مباش درة جماعي داً ،بهدددف زيددادة توكيددد الددذات بقدددر اإلمكددان وسيسددتخدم مددع مجموعددة مددن النسدداء
المعنفات ( )Al-Ali, 2014, p4ويعرف إج ار يا في هذه الدراسة بأنه :المهارات واالستراتيجيات
التي تم تدري

النساء عليها من خالل مجموعة من الجلسدات الجمعيدة المنظمدة والمجدولدة زمنيدا

ب د ) (10جلسات ،مدة كل منها ( )90دقيقة والمستندة إلى بعض أسالي

النظريدة النسدائية ،التدي

تهدف إلى تحسين توكيد الذات ،لدى عينة من النساء المعنفات.

 العففالج الّنسففوي ) :(Feminist Therapyنددوع مددن العددالج التطبيقددي ،يعتمددد علددى الفلسددفة
السياسية والتحليل النسائي ،وهدو مدا يقدود كدال مدن المعدالج والعميدل نحدو االسدتراتيجيات والحلدول
ّ
التي تعزز ممارسدة المقاومدة والتطييدر االجتمداعي فدي الحيداة الشخصدية اليوميدة ،وفدي العالقدات
مع البيئة االجتماعية والعاطةية والسياسية ( .)McRobbie, 2009, P8
 توكيفففد الفففذات ) :(Self-assertivenessبأن دده مق دددرة الف ددرد عل ددى التعبي ددر المالئ ددم ع ددن أفك دداره
ومشدداعرة واعتقاداتدده نحددو المواقددف واألشددخا

بطريقددة مباش درة وصددادقة ،إذ يدددافع عددن حقوقدده

دون التعدي على حقوق اآلخدرين ( )Wolpe, 1982, p46ويعرف إج ار يفا بأنده :بالدرجدة التدي
حصلت عليها المرأة المعنفة على مقياس توكيد الذات المستخدم في هذه الدراسة.

 النسفففاء المعنففففات ) :(Battered womenوتعددرف منظمددة الصددحة العالميددة ( WHO,
 )2000, P2مفهوم العنف ضد المرأة بأنه :أي فعل عنيع أو تهديد يترت عليه أذى أو معاناة

للمرأة ،سواء من الناحية الجسمية أم الجنسية أم النفسية أم القسر أم الحرمان التعسفي من الحرية،
سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .ويعرف إج ار يا :بالنساء المعنفدات اللدواتي يدراجعن
جمعية المركز اإلسالمي الخيرية ،واللواتي وافقن على االنضمام للبرنامج العالجي.
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فاعلية برنامج إرشادي جمعي........

حدود الدراسة ومحدداتها

المعنفدات اللدواتي يدراجعن فدي جمعيدة
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة علدى عيندة مدن النسداء
ّ
المركز اإلسالمي الخيرية.
 الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة خالل الفترة من  2021/2/7إلى .2021/4/7

 الحففدود المكانيففة :تددم تطبيددق الد ارسددة الحاليددة علددى النسدداء المعنفددات الموجددودات فددي جمعيددة
المركز اإلسالمي الخيرية والذي يهتم بقضايا المرأة والطفل.

محددات الدراسة:

 تحدد نتائج الدراسة الحالية بالعينة المسدتخدمة :فقدد أجريدت هدذه الد ارسدة علدى عيندة مدن النسداء
المعنف ددات ،ل ددذا ف ددرن نت ددائج الد ارس ددة ص ددالحة للتعم دديم عل ددى مجتمعه ددا اإلحص ددائي والمجتمع ددات

المماثلة له.

 كما تتحدد نتائج الدراسة بدالفترة الزمنيدة التدي جمعدت فيهدا البياندات مدن أفدراد عيندة الد ارسدة (مدن
بداية شهر شباط ولطاية نهاية شهر آيار من العام (.)2021-2020
 تنحصر دالالت المفاميم والمصطلحات الواردة في الد ارسدة بالتعريفدات اإلجرائيدة واالصدطالحية
المحددة فيها.

الدراسات السابقة

تد ددم الرجد ددوع إلد ددى قواع د دد البياند ددات األكترونيد ددة وإلد ددى المجد ددالت العلميد ددة ،والرسد ددائل الجامعيد ددة

وملخصدداتها ،وذلددك مددن أجددل االطددالع علددى األدل السددابق والد ارسددات السددابقة ،ومددن المالحددظ أن
الد ارسدات ذات الصددلة بهددذا الموضدوع نددادرة ،لددذلك تدم عددر

الد ارسددات ذات الصدلة بالموضددوع مددن

األحدث إلى األقدم كما يأتي:

أجرت السليم ( )Al-Saleem, 2021د ارسدة بهددف التعدرف إلدى أثدر برندامج ارشدادي مسدتند

إلى النظرية السلوكية في تنمية مهارات توكيد الذات لدى أعضاء االتحداد النسدائي األردندي ،تكوندت
عينة الدراسة من ( )30امرأة ،تم توزيعهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية تكونت من ( )15امرأة،
ومجموعددة ضددابطة تكونددت مددن ( )15امدرأة ،وأاهددرت نتددائج الد ارسددة فاعليددة البرنددامج اإلرشددادي فددي
تنمية مهارة توكيد الذات وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

النسدوي فدي
وقامت هينجوسا ( )Hinojsa, 2018بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر العالج ّ
تحسددين الصددحة العقليددة ورفددع الشددعور بددالتمكين ل ددى النسدداء المهدداجرات إلددى أمريكددا ،تكونددت عينددة
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الد ارس ددة م ددن د ارس ددة حال ددة (فت دداة) ،تبلد د م ددن العم ددر ( )31س ددنة ،م ددن هن دددرواس وانتقل ددت للوالي ددات
األمريكيددة المتحدددة للعمددل ،وهددي أم عزبدداء لطفلددين ،أشددارت نتددائج الد ارسددة إلددى فاعليددة ديناميكيددات

النسوي في تحسين مستوى الوعي بالنظام األبوي ،ورفع تمكين المرأة في المجتمع.
العالج ّ
وهدفت دراسة سو وآخرون ( )Su & Sarah, Kesey, Jon, 2017إلى معرفة أثر العالج
النسوي لتعامل مع إضطرابات األكدل للنسداء فدي إنجلتدرا ،تألفدت عيندة الد ارسدة مدن ( )30امدرأة ،تدم
ّ
توزيعهن إلدى مجمدوعتين تجريبيدة وضدابطة ،وأشدارت النتدائج إلدى وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية

بددين أفد دراد المجم ددوعتين ولص ددالح أفد دراد المجموع ددة التجريبيددة ،وك ددذلك إل ددى وج ددود ف ددروق ف ددي تحدي ددد
المشكالت عند األفراد ضمن سياق ثقافي واجتماعي.

وأمددا راكيددل ( )Rachael, 2016فقددد قامددت بد ارسددة هدددفت إلددى معرفددة أثددر فاعليددة العددالج

النسدوي والعدالج المعرفددي (العدالج باليقظددة) لددى النسدداء الناجيدات مددن عندف الشدريك ،تكوندت عينددة
ّ
النسددوي وتلقددت المجموعددة الثانيددة
الد ارسددة مددن ( )60ام درأة ،تلقددت المجموعددة األولددى برنددامج العددالج ّ
العالج المعرفي (العالج باليقظة) ،وأشارت النتائج أن ِكدال البرندامجين كدان أكثدر فاعليدة بشدكل دال

النسدوي أكثدر فاعليدة فدي تحسدين
إحصائياً في زيادة التعاطف الدذاتي ،فضدالً عدن ذلدك كدان العدالج ّ
العدالة االجتماعية من برنامج اليقظة.

وقام أبو شدرف ( )Abo Sharaf, 2016بد ارسدة هددفت إلدى التعدرف إلدى أثدر فاعليدة برندامج

إرشادي يستند إلى النظرية التفاعلية في تحسين التفكير اإليجابي ومهارات توكيد الذات لدى النساء
المعنف ددات فد ددي مديند ددة عم ددان ،وتكوند ددت عيند ددة الد ارس ددة مد ددن ( )30ام د درأة معنف ددة ،تد ددم تد ددوزيعهن إلد ددى
مجموعتين :مجموعة تجريبية تكونت من ( )15امرأة معنفدة ،و مجموعدة ضدابطة تكوندت مدن ()15

امرأة معنفة ،وااهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أفراد المجموعة التجريبيدة
لكل من مقياس توكيد الذات ومقياس التفكير االيجابي ولصالح المجموعدة التجريبيدة ممدا يددل علدى

فاعلية البرنامج اإلرشادي.

وأج ددرى العل ددي ( )Al-Ali,2014د ارس ددة بعند دوان م دددى فاعلي ددة برن ددامج إرش ددادي ق ددائم علدددى

مهارات الحياة في تحسين الصالبة النفسية وتطويرها وتقليل درجة االستفزاز وتحسين العالقدة مدع
الشدريك علددى عينددة مددن النسدداء المتزوجددات المعنفددات  ،تكونددت العينددة مددن ( )30امدرأة معنفددة ،ممددن

يراجعن مراكز اليوبيل ،وتدم تدوزيعهن بالتسداوي إلدى مجمدوعتين :تجريبيدة وضدابطة ،وأشدارت النتدائج
إلددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين المجمددوعتين فددي تحسددين مسددتوى الصددالبة النفسددية،
033

براءة خطاطبة ،د .منار بني مصطفى

فاعلية برنامج إرشادي جمعي........

وتقليل درجة االستفزاز وتحسين نوعية العالقة مع الشريك ولصالح المجموعة التجريبية.
كمدا قامدت ألدين وبيكيدر ( )Alyn & Beker, 1984بد ارسدة هددفت إلدى معرفدة أثدر برندامج

النس ددوي م ددع النس دداء المعرض ددات للخط ددر والمض ددطربات بش ددكل م ددزمن
إرش ددادي مس ددتند إل ددى الع ددالج ّ
وعميددق ،تكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )28ام درأة تددم تددوزيعهن إلددى مجمددوعتين :تجريبيددة تشددمل ()14
النسدوي مدع النسداء
امرأة ،ومجموعة ضابطة تشمل ( )14امرأة ،وأشارت النتائج إلى فاعلية العالج ّ
المعرضات للخطر والمضطربات بشكل عميق ومزمن.

النسدوي ،وتناولهدا
وما يميز هذه الد ارسة عن الدراسات السابقة هدو اسدتخدامها منظدور العدالج ّ
لعينددة مددن النسدداء المعنفددات ،إذ تخعددد مددن الد ارسددات األولددى ،كمددا تميددزت هددذه الد ارسددة بد ارسددة أثددر

النسوي) مع المتطير التابع (توكيد الذات).
متطيرها المستقل (البرنامج المستند إلى العالج ّ
الطريقة واإلج ارءات
منهج الدراسة

تم استخدام المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة ،وذلك لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة مدن جميدع النسداء المعنفدات ،واللدواتي تعرضدن للعندف مدن قبدل األل أو

األ  ،أو الزوج ،والمراجعدات والمسدتفيدات مدن خددمات جمعيدة المركدز اإلسدالمي /مشدروع مكداني-
الرمثددا ،والبددال عددددهن ككددل ( )344ام درأة ،والل دواتي تت دراور أعمددارهن بددين ( )49-18سددنة ،خددالل
شهر شباط من العام (.)2021-2020
عينة الدراسة

تددم اختيددار أفدراد الد ارسددة والبددال عددددهن ( )30امدرأة معنفددة ،بعددد تطبيددق مقيدداس توكيددد الددذات

عل ددى ( )86امد درأة معنفد دة ،مم ددن ت ددرددن عل ددى المرك ددز ف ددي أثن دداء فتد درة تطبي ددق الباحث ددة الرئيس ددة ألداة
الدراسة ،وبناء علدى حصدولهن علدى درجدات متدنيدة علدى مقيداس توكيدد الدذات ،ولدديهن الر بدة فدي

المشاركة في الدراسة ،وقدد تدم توزيدع المشداركات فدي الد ارسدة توزيعداً عشدوائياً دقيقداً إلدى مجمدوعتين:

تجريبي ددة ،وض ددابطة .باس ددتخدام طريق ددة األرق ددام العشد دوائية بحي ددث ش ددكلت األرق ددام الفردي ددة المجموع ددة
التجريبية واألرقام الزوجية المجموعة الضابطة ،ويمثل الجدول ( )1آلية توزيع أفراد الدراسة.
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الجدول ( :)1توزيع أفراد الدراسة حسب نوع المجموعة والمعالجات القبلية والبعدية والمتابعة.
نوع المجموعة
تجريبية
ضابطة

قبلي
X1
X1

متغيرات الدراسة

المعالجة
معالجة
O
-

بعدي
X2
X2

متابعة
X3
-

قبلي
15
15

المقياس
معالجة بعدي
15
15
15
-

متابعة
15
-

اشتملت الدراسة على المتطيرات اآلتية:

النسوي.
 المتغير المستقل :برنامج مستند إلى العالج ّ

 المتغيفففر التفففابع :توكي ددد ال ددذات ل دددى النس دداء المعنف ددات ،ولدي دده ثالثد دة مس ددتويات ه ددي( :مرتف ددع،
ومتوس  ،ومنخفض).

أدوات الدراسة

أوال :برنامج العالج الّنسوي لزيادة توكيد الذات لدى عينة من النساء المعنفات وإلعداد هذا
البرنامج قامت الباحثتان بالخطوات اآلتية:

النسددوي ،وموضددوع
 .2إجدراء مسددح للد ارسددات البحدوث التددي تناولددت موضدوع توكيددد الددذات ،والعدالج ّ
النساء المعنفات ،واالطالع على البرامج التدريبية التدي اهتمدت بمتطيدرات الد ارسدة كد ارسدة ( Su

 )et al., 2017و دراسة (.)Rachael, 2016

 .2قامددت الباحثتددان برعددداد البرنددامج اإلرشددادي (فاعليددة برنددامج إرشددادي جمعددي يسددتند إلددى العددالج

النسدوي فددي زيدادة توكيددد الدذات لدددى النسداء المعنفددات) وقدد تكددون البرندامج اإلرشددادي مددن ()10
ّ
جلسددات تدريبيددة ،مدددة كددل جلسددة ) (90دقيقددة .وألغ د ار التدددري علددى المهددارات والفني دات تددم
استخدام مجموعة من المهارات والفنيات واألساليب المستندة إلى العالج الّنسوي.

الهدف الر يس:

تحسين توكيد الذات لدى النساء المعنفات.
األهداف الفرعية:

 التعارف واالتفاق على خطة سير عمل الجلسات.
 تزويد المشاركات بمعلومات حول موضوع العنف ضد المرأة وآثاره عليهن.
 التعرف إلى معظم المعلومات النظرية حول توكيد الذات.
 الت دددري

النسوي.
ّ

عل ددى توكي ددد ال ددذات واس ددتخدام أس ددالي

وتم ددارين تنمي ددة توكي ددد ال ددذات بأس ددالي
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 مس دداعدة النس دداء عل ددى التواص ددل التوكي دددي م ددع المحيط ددين به ددم ،والتعبي ددر ع ددن أنفس ددهم بطريق ددة
مناسبة.

 قياس أثر البرنامج اإلرشادي من خالل تحديد مظاهر التحسن في توكيد الذات.
 النتائج والتوصيات وإنهاء البرنامج.
الفئة المستهدفة :عينة من النساء المعنفات.

زمن البرنامج )10( :جلسات إرشادية ،زمن كل جلسة ( )90دقيقة.
القا م بالتنفيذ :الباحثة الرئيسية.

ويوضح الجدول ( )2تفاصيل جلسات البرنامج كاآلتي:
الجدول ( :)2تفاصيل البرنامج اإلرشادي وجلساته.
الرقم

عنوان الجلسة

عدد
الحضور

األ ولى

التعارف وبناء العالقة اإلرشادية.

15

الثانية

المدخالت والدور المرتب بالنوع
الجنسي لمفهوم العنف ضد المرأة

15

الثالثة

كشف الذات المناس والتعرف إلى
أسبال متاع ومشكالت األعضاء.

15

الرابعة

التدري على تحليل االدوار الجنسية
والتعرف إلى أشكال العنف ضد المرأة.

15

الخامسة

التدري على تحليل القوة وتحديد
الرسائل المرتبطة باألدوار الجنسية.

15

السادسة
السابعة
الثامنة

مفهوم توكيد الذات ،وأهميته ،وأنواعه
ودور المدخالت المرتبطة بالنوع
الجنس.
التدري على التمييز بين األنماط
السلوكية المككدة وغير المككدة للذات
للنساء المعنفات.
أسبال القيام باألنماط السلوكية
العدوانية واالنسحابية.

15

15
15

التاسعة

إعادة تأطير مشكالت األعضاء
المشاركات والتأكيد على تمكين النساء.

15

العاشرة

تلخيص الجلسات ومناقشة البرنامج
مع األعضاء

15
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هدف الجلسة
التعارف وبناء العالقة اإلرشادية وتوضيح أهداف
البرنامج ،ومناقشة توقعات األعضاء من البرنامج،
وتوقيع التعاقد اإلرشادي ،ثم اإلنهاء والختام.
التعرف إلى مفهوم العنف بشكل عام ومفهوم العنف
ضد المرأة بشكل خا  ،والتعرف إلى العوامل المسببة
للعنف.
التعرف إلى متاع ومشكالت األعضاء.
وكشف الذات المناس .
التدري على تحليل الدور المرتب بنوع الجنس
والتعرف إلى أنواع العنف ضد المرأة وأشكاله.
التعرف إلى آثار العنف ضد المرأة ،والتدري على
طرق الوقاية من العنف ،من خالل تحليل القوة
وتحديد الرسائل المرتبطة باألدوار الجنسية.
تعريع مفهوم توكيد الذات ،وأهميته وتعلمه ،وأنواع
توكيد الذات (توكيدي ،انسحابي (مذعن) ،عدواني)
وانماطه.
التدري على التمييز بين األنماط السلوكية المككدة
للذات وغير المككدة للذات كأحد أسالي النظرية
النسوية.
التدري على التمييز بين األنماط السلوكية المككدة للذات
وغير المككدة للذات من خالل إعادة التأطير والتصنيع

التدري على إعادة تأطير مشكلة العنف لدى
المشاركات
تلخيص ما تم تعلمه خالل الجلسات ،مناقشة
األعضاء بردود أفعالهم وآرائهم حول البرنامج ،أخذ
القياس البعدي ،شكر األعضاء وتوديعهم.

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الرابع.2222 ،

ثانيا :مقياس توكيد الذات

تددم تطددوير مقيدداس توكيددد الددذات وذلددك بعددد إطددالع البدداحثتين عل دى الد ارسددات السددابقة واألدل

النظري المتعلق بموضوع الدراسة ،فقد تم استخدام مقياس توكيد الذات لبندي مصدطفى وأبدو حسدونه

( .)Banimostafa & AbuHassounah, 2018وتكددون المقيدداس فددي صددورته االوليددة مددن
( )28فقدرة موزعددة علددى سددتة أبعدداد هددي :توكيددد التعامددل مددع اآلخدرين ( ،)5-1التددذمر للددتخلص مددن
الظلددم ( ،)9-6التعبيددر عددن الددذات دون حساسددية ( ،)14-10المناقشددة والح دوار ( ،)20-15التلقائيددة

( ،)25-21تجن

المواجهة في مكان عام (.)28-26

دالالت صدق أداة الدراسة:

أوال :دالالت صدق المحتوى

تددم التأكددد مددن صدددق المحتددوى لمقيدداس توكيددد الددذات وذلددك بعرضدده علددى عشدرة محكمددين مددن

أسدداتذة علددم الددنفس واإلرشدداد النفسددي فددي جامعددة اليرمددوك ،وذلددك لمعرفددة مدددى مالءمددة الصددياغة
اللطوية للفقرات ،وتقدديم أي مالحظدات تتعلدق برضدافة أو حدذف فقدرة ،وقدد تدم اعتمداد نسدبة ()%80
كمعيار اتفاق المحكمين على الفقرة الواحدة ،إذ تم أضافة ثالث فقدرات للمقيداس ،الفقدرة رقدم (*)10

والتددي تددنص علددى :ال اسددتطيع رفددض أي عد ء فددوق طدداقتي ولدديس واجد

عليدده وال اريددده) ،والفق درة

( )30والتددي تددنص علددى (اسددتطيع مواجهددة مددن يددكذيني أمددام اآلخدرين) والفقدرة (* )31والتددي تددنص
على (أتجن

ابداء الدرأي فدي أي مكدان عدام) ،وبدذلك اسدتقر المقيداس بصدورته النهائيدة علدى ()31

فقرة موزعة على ستة أبعاد هي :البعد األول :توكيد التعامل مع اآلخرين وتقيسده الفقدرات مدن (5-

 ،)1والبعد الثاني :التدذمر للدتخلص مدن الظلدم مدن ( ،)10-6البعدد الثالدث :التعبيدر عدن الدذات دون
حساسية وتقيسه الفقرات من( ،)15-11البعد الرابع المناقشة والحوار من ( ،)21-16البعدد الخدامس
التلقائية من ( ،)26-22البعد السادس :تجن

المواجهة في مكان عام من (.)31-27

مؤشرات صدق البناء

للتحقددق م ددن ص دددق بن دداء مقي دداس توكي ددد ال ددذات ،ت ددم اس ددتخراج مع ددامالت االرتب دداط ب ددين الفقد درة

والدرجددة الكليددة فقددد ت ددم تطبيددق المقيدداس علددى عينددة مددن داخددل مجتمددع الد ارسددة ومددن خددارج عينددة
الدراسة ،وتم حسال معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية للمجدال،

تمثلت العينة ل ( )25امرأة معنفة من اللواتي يراجعن جمعية اتحاد المدرأة األردنيدة فدي لدواء الرمثدا،
وقد تم حسال معامالت االرتباط بين الدرجة على كل فقرة بالدرجة الكلية للمقيداس والمجدال التدي
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تنتمي إليه ،والجدول ( )3يوضح ذلك:
الجدول( )3قيم معامالت االرتباط كل فقرة من فقرات مقياس توكيد الذات بالدرجة الكلية على المقياس
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل
معامل
االرتباط
االرتباط
مع المجال مع األداة
**.88
**.87
**.56
**.56
**.71
**.77
**.78
**.82
**.56
**.73
**.60
**.72
*.45
**.58
**.69
**.66
**.72
**.76
**.77
**.83
**.55
**.75
* دالة إحصائيا عند مستوى

والمجال الذي تنتمي إليه

معامل
رقم
االرتباط
الفقرة
مع المجال
**.64
12
**.71
13
**.87
14
**.77
15
**.78
16
**.60
17
**.83
18
**.64
19
**.65
20
**.83
21
**.71
22
الداللة (.)0.05

معامل
االرتباط
مع األداة
**.75
*.50
**.77
**.64
**.74
**.66
**.80
**.59
**.57
**.79
**.56
** دالة إحصائيا

رقم
الفقرة
23
24
25
26
27
28
29
30
31

معامل
االرتباط
مع المجال
**.82
**.74
**.59
**.73
**.77
**.77
**.68
**.67
**.74

معامل
االرتباط
مع األداة
**.71
**.58
**.67
**.74
**.72
**.75
**.61
**.55
**.63

عند مستوى الداللة (.)0.01

يتضح من الجددول ( )3أن قديم معدامالت اإلرتبداط بدين فقدرات المقيداس مدع الدرجدة الكليدة قدد
تراوحددت بددين ( )0.83-0.58ومعامددل ارتبدداط الفق درات بمجاالتهددا ( )0.80-0.45وهددي جميعهددا قدديم
دالدة إحصدائياً عندد مسدتوى الداللدة ( ) α=0.05ويعدد ذلدك مكشد اًر علدى صددق البنداء للمقيداس ،كمدا

قام ددت الباحثت ددان بحس ددال مع ددامالت االرتب دداط ب ددين المج دداالت ببعض ددها بالدرج ددة الكلي ددة للمقي دداس،

والجدول ( )4يوضح ذلك:
الجدول ( :)4قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس توكيد الذات ببعضها بعضا وبالدرجة الكلية
األبعاد
توكيد التعامل مع
اآلخرين قبلي
التذمر للتخلص
من الظلم قبلي

توكيد
التعامل مع
اآلخرين
قبلي

التذمر
للتخلص
من الظلم
قبلي

التعبير عن
الذات دون
حساسية
قبلي

المناقشة
والحوار
قبلي

1
**.797

1

التعبير عن الذات
دون حساسية قبلي

**.746

**.737

1

المناقشة والحوار
قبلي

**.910

**.809

**.774
030

1

التلقا ية
قبلي

تجنب
المواجهة
في مكان
عام قبلي

توكيد
الذات
ككل
قبلي
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األبعاد

توكيد
التعامل مع
اآلخرين
قبلي
**.759

التذمر
للتخلص
من الظلم
قبلي
**.834

التعبير عن
الذات دون
حساسية
قبلي
**.680

المناقشة
والحوار
قبلي
**.841

التلقا ية
قبلي

تجنب
المواجهة
في مكان
عام قبلي

التلقائية قبلي
تجن المواجهة في
1
**.831 **.858
**.623
**.737
**.816
مكان عام قبلي
توكيد الذات ككل
**.893 **.909 **.958
**.842
**.903
**.926
قبلي
مستوى
مستوى
الداللة (.)2.22
** دالة إحصائيا عند
الداللة (.)2.20
* دالة إحصائيا عند

توكيد
الذات
ككل
قبلي

1

1

يتضح من الجدول ( )4أن جميع قيم معامل االرتباط بين األبعاد دالة إحصائياً ،وهدذا مكشدر
على صدق البناء للمقياس ،وبذلك فرن المقياس بصورته النهائية تكون من ( )31فقرة.
دالالت ثبات المقياس

للتحقق من ثبدات المقيداس اعتمددت الباحثتدان طريقدة االختبدار -وإعدادة االختبدار ،وتدم تطبيدق

اإلختبددار علددى عينددة مكونددة مددن ( )25سدديدة معنفددة مددن خددارج العينددة األصددلية للد ارسددة ،ومددن داخددل

مجتمعهددا ،وإعددادة تطبيددق اإلختبددار مدرة أخددرى علددى المجموعددة ذاتهددا بعددد حدوالي أسددبوعين ،وقددد بلد
معامل الثبات الكلي ( )0.92وهو مناس

لطر

الدراسة.

طريقة تصحيح المقياس

تكددون المقيدداس بصددورته النهائيددة مددن ( )31فق درة ،مددوزعين بددين ( )13فقدرة ذات اتجدداه موجد

وه د ددي ،)6,7,8,9,16,17,21,22,24,25,28,29,30( :و ( )18فقد د درة ذات اتج د دداه س د ددال

وه د ددي:

( ،)1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,18,19,20,23,26,27,31صددححت إجابددات المشدداركات
استناداً إلى تقدير المرأة المعنفدة لمددى مدا ينطبدق عليهدا مدن مضدمون الفقدرة وذلدك علدى سدلم إجابتده

مكونة من ( )6ست فئدات علدى النحدو اآلتدي :تعبدر عندي تمامداً .وتعطدى الدرجدة ( ،)3تعبدر عندي.
وتعطى الدرجة ( ،)2تعبر عني إلى حد ما .وتعطى الدرجة ( ،)1ال تعبر عندي .وتعطدى الدرجدة(-

 ،)1ال تعبر عني إلى حد ما .وتعطدى الدرجدة ( ،)-2ال تعبدر عندي إطالقداً .وتعطدى الدرجدة (،)-3
ويمكددن الحصددول علددى العالمددة الكليددة للمقيدداس بتطييددر إشددارة كددل الفق درات المتبوعددة ل (*) نجمددة،
وإضددافة عالمددات هددذه الفقدرات إلددى بدداقي الفقدرات .ومثددال ذلددك :إذا كانددت فقدرة متبوعددة بنجمددة (،)2
ضع إشارة ( )-قبل اإلثنين ،وإذا كانت إجابدة فقدرة متبوعدة بنجمدة ( ،)-2فدرن عليدك أن تطيدر إشدارة
السددال

إلددى موج د

( )+لتصددبح ( .(+2وبهددذا تصددحح كددل فق درة بتخصدديص عالمددة لهددا بددين (،-3

.)+3
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وبهددذا تت دراور العالمددة الكليددة علددى المقيدداس بددين ( -93إلددى  )+93حيددث إن النقدداط السددلبية
تعكس عدم التوكيد ،والنقاط اإليجابية تعكس التوكيد.
طريقة االتساق الداخلي

تد د ددم اسد د ددتخراج معامد د ددل الثبد د ددات بطريقد د ددة االتسد د دداق الد د ددداخلي حس د د د

معادلد د ددة كرونبد د ددا ألفد د ددا

( ،Cronbach''s (Alphaإذ بلد معامدل الثبدات للدرجدة الكليدة ( )0.90وهدو مناسد

لطايدات هدذه

الد ارسددة ،والجدددول ( )5يبددين قدديم معددامالت الثبددات لمقيدداس توكيددد الددذات ومعددامالت كورنبددا ألفددا
لألبعاد والدرجة الكلية.

الجدول ( )5معامالت الثبات بطرق اإلعادة وكورنباخ ألفا
ثبات اإلعادة
2.88
2..2
2..2
2.8.
2.8.
2..2
2..2

األبعاد
توكيد التعامل مع اآلخرين قبلي
التذمر للتخلص من الظلم قبلي
التعبير عن الذات دون حساسية قبلي
المناقشة والحوار قبلي
التلقائية قبلي
تجن المواجهة في مكان عام قبلي
توكيد الذات ككل قبلي

االتساق الداخلي
2..3
2...
2.82
2..6
2...
2..0
2..2

يالحددظ مددن الجدددول ( )5أن معددامالت الثبددات (كرونبددا ألفددا) لمجدداالت الد ارسددة تراوحددت بددين

( ،)0.81-0.73وكان أدناها لمجال توكيد التعامل مع اآلخرين ،وأعالها لمجال التعبير عن الذات،
وبلد د معام ددل كرونب ددا ألف ددا للمقي دداس كك ددل ( ،)0.90وه ددي ت دددل عل ددى درج ددة تج ددانس كبيد درة لفقد درات

المقياس .كما يتم مالحظة أن معدامالت الثبدات بطدرق اإلعدادة تراوحدت بدين ( ،)0.92-0.87وكدان
أدناها لمجال التعبير عن الذات دون حساسية ،وأعالها لمجال المناقشة والحوار ،وبل معامل ثبات
اإلعادة ( ،)0.92وهي تدل على درجة تجانس كبير لفقرات المقياس.
المعالجة اإلحصا ية
تم استخدام األسالي

اإلحصائية اآلتية للتحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها:

 معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson-correlation coefficient
 معادلة كورنبا ألفا (.(Cronbach's Alpha equation

 تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSفي معالجة البيانات
إحصائياً.

 تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة التجريبية
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والضابطة ،القبلي والبعدي على مقياس توكيد الذات.

 اختبار (ت) للعينات المستقلة لحسال الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة.
 تحليل التباين األحادي المصاح .
نتا ج الدراسة وتفسيرها

هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى اإلجابددة عددن س دكال الد ارسددة المتمثددل فددي فاعليددة برنددامج إرشددادي

النسددوي فددي زيددادة توكيددد الددذات لدددى النس داء المعنفددات وقددد تددم تطبيددق
جمعددي يسددتند إلددى العددالج ّ
مقيدداس توكيددد الددذات ،وقامددت الباحثتددان باسددتخدام اختبددار (ت) للعينددات المسددتقلة للتأكددد مددن تكددافك
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي على مقياس توكيد الذات كما في الجدول(.)6
الجدول ) )6نتا ج اختبار (ت) إليجاد الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة على
مقياس (توكيد الذات) ،قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي.

األبعاد

المجموعة

العدد

توكيد التعامل مع
اآلخرين قبلي
التذمر للتخلص من
الظلم قبلي
التعبير عن الذات
دون حساسية قبلي
المناقشة والحوار
قبلي

تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

التلقائية قبلي
تجن المواجهة في
مكان عام قبلي
توكيد الذات ككل
قبلي

المتوسط
الحسابي
-1.72
-1.60
-1.64
-1.65
-1.65
-1.64
-1.82
-1.92
-1.69
-1.61
-1.40
-1.51
-1.66
-1.66

االنحراف
المعياري
.613
.619
.681
.597
.765
.757
.547
.507
.650
.707
.605
.728
.323
.356

درجات
الحرية
28

الداللة
اإلحصا ية
.598

قيمة
"ت"
-.534
.057

28

.955

-.048

28

.962

.519

28

.608

-.323

28

.749

.436

28

.666

.035

28

.973

يتضددح مددن الجدددول ( )6عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية علددى مقيدداس (توكيددد الددذات)

عندد مسددتوى الداللدة ( )α=0.05بددين متوسدطي أداء المجمددوعتين التجريبيدة والضددابطة علدى القيدداس
القبلي ،مما يدل على تكافك المجموعتين قبل تطبيق البرنامج.

أوال :هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مسفتوى الداللفة اإلحصفا ية ( )α=0.05ففي

متوسفطات الفدرجات علففى مقيفاس توكيففد الفذات بفين أففراد المجموعفة التجريبيففة وأففراد المجموعففة

الضابطة تعزى إلى تطبيق البرنامج اإلرشادي؟
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ولإلجابددة عددن الس دكال األول تددم اسددتخراج االنح ارفددات المعياريددة والمتوسددطات الحسددابية وذلددك
لدرجات المشتركات بالمجموعدة الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة علدى مقيداس توكيدد الدذات والجددول

( )7ذلك:

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات النساء المعنفات في مقياس توكيد
الذات للقياسين القبلي والبعدي تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
المجموعة
تجريبية
ضابطة

القياس القبلي
الوسط الحسابي االنحراف المعياري
.323
-1.66
.356
-1.66

العدد
15
15

القياس البعدي
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
.345
1.35
.540
-1.21

يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ااهرية بين األوساط الحسابية لدرجات النسداء المعنفدات

فدي مقيدداس توكيدد الددذات فددي القياسدين القبلددي والبعددي وفقددا للمجموعددة (تجريبيدة ،ضددابطة) ولمعرفددة

فيمددا إذا كانددت هددذه الفددروق الظاهريددة ذات داللددة إحصددائية ،تددم اسددتخدام تحليددل التبدداين األحددادي
المصاح

) (One way ANCOVAللقياس البعددي لمقيداس توكيدد الدذات ككدل وفقدا للمجموعدة

(تجريبيددة ،ضددابطة) بعددد تحييددد أثددر القيدداس القبلددي لددديهم ،وفيمددا يدأتي عددر

لهددذه النتددائج كمددا هددو

مبين في الجدول (:)8

الجدول ) )8نتا ج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي

لدرجات النساء المعنفات في مقياس توكيد الذات وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر
مصدر التباين
القياس القبلي
المجموعة
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات
1.335
49.093
4.406
54.943

القياس القبلي لديهم

درجات
الحرية
1
1
27
29

متوسط مجموع
المربعات
1.335
49.093
.163

قيمة
ف
8.180
300.819

مستوى
الداللة
.008
.000

مربع
إيتا η2
.233
.918

يتضح من الجدول ( )8وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ( )α=0.05فدي

درجددات النسدداء المعنفددات فددي مقيدداس توكيددد الددذات وفق داً للمجموعددة (تجريبيددة ،ضددابطة) ،فقددد بلطددت

قيمة (ف) ( )300.819بداللة إحصائية مقدارها ( ،)α=0.05وهي قيمة دالدة إحصدائياً ،ممدا يعندي
وجود أثر للمجموعة ولتحديد لصالح من تعدزى الفدروق ،تدم اسدتخراج المتوسدطات الحسدابية المعدلدة
واألخطاء المعيارية لهدا وفقدا للمجموعدة ،وذلدك كمدا هدو مبدين فدي الجددول ( ،)8وإليجداد أثدر فاعليدة
البرنددامج تددم إيجدداد كمددا حجددم األثددر ،فقددد َفسددرت برسددتخدام مربددع أيتددا ( ،)η2إذ تشددير القديم إلددى مددا
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المفسر (المتنبئ به) في المتطير التابع وهو مقياس توكيد الذات.
نسبته ( )%91.8من التباين خ
ثانيا :النتا ج المتعلقة بالسؤال الثاني :هفل توجفد ففروق ذات داللفة إحصفا ية عنفد مسفتوى
الداللة اإلحصا ية ( )α=0.05في متوسطات توكيد الفذات بفين القيفاس البعفدي وقيفاس المتابعفة

لدى أفراد المجموعة التجريبية؟

ولإلجابة عن السكال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة لددرجات

النساء المعنفات في مقياس توكيد الذات في التطبيقين البعدي والمتابعة ،ولبيان الفروق اإلحصدائية
بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار ت للبيانات المترابطة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
الجدول ) )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" بين التطبيقين البعدي والمتابعة
لدرجات النساء المعنفات في مقياس توكيد الذات

األبعاد

التطبيق

العدد

توكيد التعامل مع
اآلخرين بعدي
التذمر للتخلص من
الظلم
التعبير عن الذات
دون حساسية

بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

المناقشة والحوار
التلقائية
تجن المواجهة في
مكان عام
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
1.59
1.49
1.44
1.39
1.79
1.71
1.02
1.03
1.35
1.31
.99
.93
1.35
1.30

االنحراف
المعياري
1.010
.928
.615
.695
.769
.717
.866
.815
.773
.732
.593
.631
.345
.303

قيمة
"ت"
1.101

درجات
الحرية
14

الداللة
اإلحصا ية
.290

1.468

14

.164

1.871

14

.082

-.133

14

.896

.642

14

.531

.289

14

.777

.912

14

.377

يتبدين مدن الجددول ( )9عدددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتوى ( )α=0.05بددين
التطبيقدين البعددي والمتابعدة فددي جميدع األبعداد والدرجددة الكليدة لمقيداس توكيدد الددذات ،ممدا يشدير إلددى
االستم اررية في أثر البرنامج اإلرشادي على المفحوصات.
مناقشة النتا ج

هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى معرفددة فاعليددة العددالج لبرنددامج إرشددادي جمعددي يسددتند إلددى العددالج

النسوي في زيادة توكيد الذات لدى النساء المعنفات ،وفيما يأتي مناقشدة النتدائج التدي توصدلت إليهدا
ّ
الدراسة حس أسئلتها ،فضالً عن التوصيات التي جاءت في ضوء هذه النتائج.
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أوال :مناقشة النتفا ج المتعلقفة بالسفؤال األول" :هفل توجفد ففروق ذات داللفة إحصفا ية عنفد

مسففتوى الداللففة اإلحصففا ية ( )α=0.05فففي متوسففطات الففدرجات علففى مقيففاس توكيففد الففذات بففين
أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة تعزى إلى تطبيق البرنامج اإلرشادي؟"

أاهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في متوسدطات الددرجات علدى مقيداس توكيدد الدذات

بدين أفدراد المجموعددة التجريبيددة وأفدراد المجموعددة الضددابطة ولصددالح المجموعددة التجريبيددة ،وربمددا تددرد

النسددوي مددن تمددارين وأنشددطة
هددذة النتيجددة إلددى مددا تضددمنه البرنددامج اإلرشددادي المسددتند إلددى العددالج ّ
وأسالي وفنيات تم ممارستها ألول مرة من قبل النساء ،وقد القت ترحيبداً واستحسداناً وتشدجيعاً علدى

تمكينهن في المجتمع في أثناء القيام بها ،واكسابهن أفكا اًر أكثدر ايجابيدة حدول مقددراتهن ومهدارتهن،
والتركيز على نقاط القوة لديهن ،والتي بدورها أسهمت في استبدال النظام األبدوي بدالوعي النسدائي،

وتشددجيعهن الحت درام ع دواطفهن وحدسددهن وتقييمهددا ،ويمكددن تفسددير ذلددك فددي ضددوء مددا أشددارت إليدده
فاطمة وإيميل( )Fatma & Emel, 2018مدن أن اسدتخدام اسفلو التمكفين المسدتند إلدى العدالج
النسددوي يسدداعد فددي تحسددين طددرق التكيددع لدددى النسدداء المعنفددات ،فض دالً عددن زيددادة مسددتوى احت درام
ّ
الذات ،كما إن من الممكن أن يكدون التدريب على مهارة تحليل الفدور المفرتبط بندوع الجدنس سداعد
في تحديد الرسائل المجتمعيدة التدي تسدتلمها النسداء ومدن ثدم وتفنيددها ،وتحديفد قنفوات االتصفال ممدا

جعلهدن أكثددر وعيداً فددي حقدوقهن فددي التفاعددل والتسددامي فددوق النمطيدة فيمددا يتعلددق بدداألدوار الجنسددية،
كما من الممكن أن يكون التدريب على تحليل القفوة والسفلطة سداعد النسداء فدي التركيدز علدى نقداط
القوة لديهن مما أسدهم فدي ممارسدة انمداط سدلوكية أكثدر توكيديدة نحدو الدذات واآلخدرين ،وأن مدا وفدره

العالج المكتبي من قصص وكت

ملهمة ساعدت النساء في التوصل لطدرق اكثدر فاعليدة للتواصدل

مددع اآلخ درين والتعبيددر عددن حقددوقهن مددع احتدرام حدددود الطددرف اآلخددر ،فضدالً عددن اسددتخدام اسددلول

إعادة التأطير والتصنيف والذي بدوره أسهم في التخةيع من اسدتخدام توكيدد الدذات السدلبي لدديهن

وقد يكون وفر لهن فرصة لرؤية أنفسهن بطريقة أكثر ايجابية.
وربما أدى أسلو كش

الذات المناسب إلى التخلص من القلق والخوف لددى بعدض النسداء

المعنفات عن طريق اإلفصار عن مشاعرهن ومشاركة الخبرات ،ومهارة توكيد الذات ،والتي هدفت

إلى تعليم النساء المعنفات وتدريبهن على بعض المهارات المناسدبة ،والتدي سداعدت المشداركات فدي
التعامل مع اآلخرين بشكل إيجابي ،وزيادة احترام الذات (.)Melike, 2019
ومن الممكن أيضاً أن الطريقة التي تم إتباعها في تنفيذ البرنامج بشكل جماعي ،والتي وفرت
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فرصدة ألفدراد المجموعدة التجريبيدة للتعبيدر عدن مشداعرهن بحريدة ،ولتبدادل الخبدرات ،ودعدم بعضددهن
بعضاً ،والمشاركة في وضع قواعد الجلسات وأهدافها والحصول على حلول متنوعة للمشكالت التدي

تدم طرحهددا فدي أثندداء المناقشدات الجماعيددة .وأكدد ايسددكين ( )Eskin, 2003أن توكيدد الددذات مهددارة
اجتماعيددة تحسددن العافيددة النفسددية للفددرد ،ويمكددن رفددع مسددتواها مددن خددالل التفاعددل االجتمدداعي مددع
اآلخرين.
كما يمكن تفسير هذة النتيجة في أن مهدارة توكيدد الدذات تعدد مهدارة مكتسدبة ،ويمكدن تحسدينها
لددى األفدراد بشدكل عدام ،وبشدكل خدا

مدن خدالل البدرامج اإلرشدادية الجمعيدة فقدد أكددت الد ارسددات

ومنها دراسة ( Zahra & Ali, Teymor, 2011; Eskin, 2003; Tomaka & Schneider,

 )Palacios, Colotla & Concha, 1999علدى دور التنشدئة االجتماعيدة والددعم االجتمداعي

ومسددتوى توكيددد الددذات ،وعدددد األصدددقاء لدددى الفددرد ،إذ أشددارت نتددائج الد ارسددات إلددى وجددود عالقددة
إيجابية بين توكيد الذات والدعم االجتماعي وعدد األصدقاء.

وتتفدق هدذه النتيجدة مدع د ارسدة هينجوسدا ( )Hinajosa, 2018ود ارسدة ارشديل ( Rachael,

النسوي في تقليل آثار العنف والتميز على أساس
 )2016والتي هدفت إلى التعرف إلى أثر العالج ّ
الجنس للمرأة.
ثانيففا :مناقشفة النتففا ج المتعلقففة بالسفؤال الثففاني الففذي يففنص علففى ":هففل توجففد فففروق ذات

داللففة إحصففا ية عنففد مسففتوى الداللففة اإلحصففا ية ( )α=0.05فففي متوسففطات توكيففد الففذات بففين
القياس البعدي وقياس المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية؟"

أشددارت النتددائج إلددى اسددتم اررية البرنددامج العالجددي لدددى المجموعددة التجريبيددة ،وتعددزو الباحثتددان

هذة النتيجة إلى احتفاظ المشداركات بمدا تدم اكتسدابه مدن مهدارات فدي أثنداء تطبيدق مهدارة التمكدين إذ
تددم َعد خددهن أعضدداء ش دريكات ونش ديطات علددى قدددم المسدداوة مددع البدداحثتين (المعالجددات) ،وكددان لهددن
الددور فددي تحدددد األهددداف ،والوسدائل والطددرق التددي تجعلهددم يسددتفيدون القددر األكبددر مددن العددالج ممددا
جعلهددن أكثددر تحمددل للمسددكولية ،فض دالً عددن دور المشدداركات النش د فددي العمليددة العالجيددة ،إذ تددم

تشددجيع األعضدداء فددي المجموعددة بالمشدداركة بالمسددكولية مددن خددالل تحويددل اتجدداه الحصددول علددى
الدعم الخارجي ،إلى الحصول على الدعم من خالل أنفسهم ،فضالً عن تشجيع األعضداء بعضدهم
بعضاً لزيادة الوعي لكل فرد وزيدادة فدر البحدث عدن التمكدين واإلنددماج فدي المجتمدع بطدرق أكثدر
توكيدية وفاعلية ،كما وتعزو الباحثتان استم اررية فاعلية البرنامج الى مرحلدة التماسدك التدي وصدلتها
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المجموع ددة م ددع بعض ددها ف ددي كش ددف ال ددذات والتعبي ددر ب دددون ت ددردد ع ددن الخبد درات والمش دداعر الس ددلبية
Al-Saleem, ( واإليجابية وإحساسها بالثقة بنفسها واتفقت نتائج الد ارسدة الحاليدة مدع د ارسدة السدليم

) واللتدين أشدارتا إلدى فاعليدة البرندامج العالجديAbu-Sharaf, 2016( ) ود ارسدة أبدو شدرف2021
.واستم اررية أثره في تحسين توكيد الذات
التوصيات والمقترحات

: توصي الباحثة بما يأتي،في ضوء النتائج التي تولت إليها الدراسة الحالية

.النسوي في مجاالت اإلرشاد النفسي
ّ  االهتمام ببرامج العالج
.نسوي على فئات مختلفة كالنساء الالجئات
ّ  إجراء دراسات أخرى تتضمن برامج عالج
. تطبيق برامج إرشادية لتنمية مهارات توكد الذات على جميع الفئات المختلفة
. تطبيق البرنامج الحالي في مراكز اإلرشادية الخاصة بخدمة المرأة المعنفة

 وتصدميم،العاملين في مجال الرعايدة النسدوية علدى اسدتخدام مهدارات البرندامج اإلرشدادي

 تدري

 وتطبيقها علدى النسداء المعنفدات لمعرفدة أثرهدا،برامج إرشادية وفق النظريات اإلرشادية المختلفة

.في تحسين مستوى توكيد الذات
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