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اإلسهام النسبي ألنماط التمكين في التنبؤ باألمن النفسي لدى عينة من 
 في محافظة غزة.ا المعنفات أسري النساء

 الحجوجد. أكرم محمد                    عليان   نايف ياسمين   د. 
 

   ملخص:ال
المعنفات    الدراسة  هدفت   النساء  لدى  النفسي  الكشف عن مستوى األمن  إلى 

والت العنف  أسريا،  لنوع  تبًعا  لديهن  النفسي  األمن  في  الفروق  طبيعة  إلى  عرف 
هدفت   كما  االجتماعية.  والحالة  األطفال،  وحضانة  على  إلى  الموجه،  الوقوف 

إسهام  مدى  عن  والكشف  النفسي،  واألمن  التمكين  أنماط  بين  العالقة  طبيعة 
والقانوني   واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  التمكين  أنماط  من  والسياسي كلٍّ 

الدراسة األساسية من   العينة. تكونت عينة  النفسي لدى أفراد  التنبؤ باألمن  في 
عائشة لحماية المرأة والطفل بمحافظة غزة للعام  ) امرأة معنفة من جمعية  62(

وم2020 استخدام  ،  وتم  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام  أنماط  تم  مقياس 
الباحثين. وأظهرت النتائج أن مستوى  التمكين ومقياس األمن النفسي من إعداد  

األمن النفسي لدى النساء المعنفات أسريا قد جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت  
فروق وجود  لمقياس    عدم  الكلية  الدرجة  في  العينة   أفراد  درجات  متوسط  بين 

له الفرعية  األبعاد  وفي  النفسي  النفسية،  "  األمن  والطمأنينة  الحياة،  عن  الرضا 
االجتماعيواالستقر  والتقدير  االجتماعي،  الموجه،  ار  العنف  نوع  لمتغير  تعزى   "

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  ومتغير الحالة االجتماعية، كذلك لم  
درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية لمقياس األمن النفسي وفي األبعاد التالية:  

واالست النفسية،  والطمأنينة  الحياة،  عن  لمتغير  الرضا  تعزى  االجتماعي  قرار 
االجتماعي  التقدير  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  بينما  األطفال،  حضانة 

عن   النتائج  أسفرت  كما  أطفال،  لديهن  اللواتي  المعنفات  النساء   وجودلصالح 
عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين التمكين القانوني واالقتصادي من جهة 

ا األمن  لم  ومستوى  بينما  أخرى،  جهة  من  النساء  من  العينة  أفراد  لدى  لنفسي 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التمكين النفسي، واالجتماعي، والسياسي  

و النفسي،  األمن  ومستوى  المعنفات  النساء  النفسي  لدى  باألمن  التنبؤ  يُمكن 
والتمكين   القانوني  والتمكين  النفسي  التمكين  خالل  من  وال  لديهن  االقتصادي، 

 يمكن التنبؤ باألمن النفسي لديهن من خالل التمكين االجتماعي والسياسي. 
 التمكين، األمن النفسي، المعنفات أسريا.   المفتاحية: الكلمات
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This investigation aims to reveal the level of psychological security of women who have been battered in 

families. It also examines the nature of the differences between psychological security they have based on 

the type of violence directed, child custody, and marital status. It also seeks to find out the relationship 

between the empowerment types and psychological security. Furthermore, examine the extent to which 

each of psychological pattens, social, economic, legal and political empowerment contributed in predicting 

the psychological security of the sample members. The sample consisted of (62) battered women from 

Aisha Association for Protection Women and Child in Gaza Governorate for the year 2020 AD. The survey 

adopts descriptive and analytical approach using the Empowerment Patterns Scale and the Psychological 

Safety Scale prepared by researchers to collect data. The results demonstrate that the level of 

psychological security of those who had been battered by families had a moderate degree. There were no 

differences between the average scores of the sample members in the total score of the Psychological 

Security Scale and in its sub-dimensions, "life satisfaction, psychological comfort, social stability, and social 

appreciation". For the type of violence directed variable, and for the marital status variable, Also, there 

were no statistically significant differences between the average scores of the sample members in the 

total score of the Psychological Security Scale and in the following dimensions: life satisfaction, 

psychological comfort, and social stability due to the child custody variable, Whereas there were 

statistically significant differences in the social assessment in favor of battered women who have 

children. Moreover, the results demonstrate that there is a positive and statistically significant correlation 

between legal and economic empowerment on the one hand and the level of psychological security of the 

sample members of women. It showed that there was no statistically significant correlation between 
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psychological, social, and political empowerment of battered women and the level of psychological 

security. Their psychological security cannot be predicted through social and political empowerment. 

Key words: empowerment, psychological security, domestic violence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة: 
أحد    األمنيعدُّ   للأ النفسي  النفسية  الحاجات  والتي  هم  اإلطالق  على  فرد 

الطفولة،   منذ  إشباعها  فاقًدا  سينشأ  وإال  ينبغي  باالستقرار  الفرد  للشعور 
أكثر عرضة لالنفعاالت العنيفة والحادة، واالضطرابات وبالتالي سيصبح  النفسي  

 والمشكالت النفسية. 
الحاجات    ) 45:  2014(  ة ودع  ضحىتؤكد   أهم  من  النفسي  األمن  النفسية  أن 
لتحقيقه  التي تسعى أسرتها  المرأة  على   ،مع  ينطوي  مركب  نفسي  فهو مفهوم 

والقدرة   الذات  عن  والرضا  الذاتية  والسالمة  واألمن  والحب  بالطمأنينة  شعورها 
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المفه وتحقيق  التكيف  اإلعلى  يكونوم  حالة  وهو  للذات  إشباع   يجابي  فيها 
 . وغير معرض للخطر الحاجات النفسية مضمونًا

حاجة  أن األمن النفسي للمرأة هو حالة تكون فيها )5: 2003أمل األحمد ( ترىو
واالستقرار  الم والحب  األمن  إلى  الذي  رأة  األمر  للخطر،  معرضة  وغير  مشبعة 

مكن أن تهدد  غير سارة التي يوعن االنفعاالت    يبعدها عن الخوف والقلق والكآبة
ب اآلمن  النفسي  النمجالها  توافقها  تحقيق  دون  وتحول  االستقرار  فسي  عدم 

 س على صحة وأمن واستقرار أسرتها. عكواالجتماعي واألخالقي والذي ين
واالستقرار  النفسية  بالراحة  الشعور  النفسي  األمن  مفهوم  ويتضمن 
والقلق   الخوف  من  والتحرر  الجماعة  في  واألمن  الذات  وتقبل  واألمل  والتفاؤل 

بالرضا والقناعة الخير لهم وبالتالي الشعور  القاسم،    وتقبل اآلخرين وحب  (أزهار 
 ). 2008وأحمد سلطان، 

(  ضحى  وضحت دور  46:  2014عودة  تلعب  األسرية  البيئة  أن  ا سي وأسا  مهًما) 
االستقرار  وعدم  واإلهمال  بالرفض  المرأة  فشعور  النفسي  األمن  تحقيق  في 
والقلق والتوتر إلى جانب تعرضها لإليذاء سيفقدها أمنها النفسي وتصبح عرضة  

 .سيةلالضطرابات النف
العالقات    النفسياألمن  يتأثر    بنوعية  كبير  وينعكس بشكل  الزوجين،  بين 

أبنائهم   الخالفعلى  العنففجميع  إلى ممارسات  تتطور  التي  بالتهديد    ،ات  سواء 
نعكس على ت؛ دي أو اإلهمال المالي أو العاطفيبالطالق أو االبتزاز أو التهديد الما

األسري  األ يجعلوأطفالها  لألممن  مما  والمشاكل  ؛  لالضطرابات  عرضة  هم 
 ). 142:  2005(أحمد الزعبي، النفسية 

العنف   انتهاكً   ضدويشكل  اإلنسانالمرأة  لحقوق  الداعمة   ا  العوامل  وأحد 
واالنفعاليةلظهور   النفسية  والمشكالت  يعدُّ االضطرابات  كما  من  ،  مظهر   

القوة   عالقات  والمرأةمظاهر  الرجل  بين  المتكافئة  المر  ،غير  كز ويشير 
) أن نتائج مسح العنف ضد المرأة أظهر انخفاض  21:2019الفلسطيني لإلحصاء (

ن نسبة العنف األسري في قطاع أ، و %27% إلى  37من  في فلسطين  نسبة العنف  
من    أو مجموعة% أي أن امرأة من بين أربع نساء يمارس عليها أحد  37.5  تبلغ  غزة

ما أشارت إليه نتائج  هذا  أشكال العنف النفسي والجسمي والجنسي واللفظي و
 . )2006نجيلة ( سفيان أبودراسة كل من 

الخاروف  صالحالميس    تذكرو المتعرضات 885  ، 2015(  وأمل  النساء  أن   (
المعنية   الجهات  إلى  للتوجه  تخجل  مازالت  االجتماعي  والعنف  األسري  للعنف 

بما عنف   للبوح  من  له  خوفً يتعرضن  وذلك  المجت،  وألن  والعار،  الخزي  من  مع  ا 
قلة  المسؤوليةيحملهن   في  واضح  أثر  له  كان  و الدراس   مما  حول ات  اإلحصاءات 

نتائج هذا  أن  )  2017(  سحر الشرع وعبدهللا قازانويرى كل من    .العنف ضد المرأة
جتماعي فحسب، بل تمتد جذوره لتشمل البناء اال  المرأة العنف ال تقع على كاهل  
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النم على  وخاصة  واالجتماع وواألسري  هذه  النفسي  في  الناشئين  لألطفال  ي 
 .ة خاصة إذا كانت أماألسر

النفسي  يحظى في    األمن  الباحثين  جانب  من  بالغ  المؤسسات  باهتمام 
والحقوقية النسوية  الغو  ،والجمعيات  الذيهو  الجمعيات  تسعى    اية 

باعتباره  والمؤسسات مظاه   لتحقيقه  من  شرط  مظهر  وهو  النفسية،  الصحة  ر 
 اتزانها وتناسقها في أداء وظائفها. أساسي لتكامل الشخصية و

التميعدُّ   اإليمفهوم  التدخل  أشكال  أحد  النسوي  به كين  تهتم  التي  جابي 
األهلية  الم والجمعيات  المدنية  النسونظمات  بهدف  يوخاصة  المرأة ة  تمكين 

كيان  تمثل  ألنها  وسياسيا  وقانونيا  واقتصاديا  واجتماعيا  نفسيا  المعنفة 
النا البهجة  المجتمع  المعنفة  المرأة  إلى  يُدخل  فالتمكين  والرضا  والسعاجح  دة 

ويعز  الحياة،  مناحي  مختلف  وقدراتهاز  عن  الموجهة   رفعي،  المعنوية  الروح 
جودة الحياة فهو مفهوم يتضمن الكثير من المعاني المرتبطة بالتقوية لتحسين  

الحال للمرأة المعحوتعزيز االقتدار والتدعيم واإلسناد وت نفة أسريا بهدف سين 
 .للتوافق واألمن النفسي واالجتماعيحمايتها ووصوال بها 

حديثة نسبيا في العلوم موضوع التمكين النفسي من الموضوعات ال  ويعتبر
في الكفاءة    ه، وتبرز مظاهري علم اإلدارة التربوية والنفسية، والسيما فاإلنسانية

والشعور بقيمة   والتأثير في العمل، لذاتية والقدرة على أداء المهمات،  والفاعلية ا
إلى  ب على مشاعر اإلحباط واليأس وصولًا  والتحفيز الذاتي والتغل،  العمل ومعناه

 . )284 :2016 ،زهير النواجحة (التوافق النفسي  
العلمية   والنظريات  الدراسات  عن  اهتمت  المرأة  بالبحث  لتمكين  طرق 

اعتبرالمعنفة   من  ل  فمنهم  االقتصادي  التمكين  دورً أن  يلعب  أساسيا   المرأة 
اجتماعيا وبرامج   لتمكينها  خطط  عليها  بنيت  التي  االستراتيجيات  إحدى  وهذه 

ا  لتخفيف  العالم عامة وفي سوريا خاصة  المرأة في  العقد  لعنف عنها  تنمية  في 
لتحقيق   أنه  بمعنى  الحالي،  القرن  من  األول  والعقد  الماضي  القرن  من  األخير 

ال االجتماعي  اقتصاديالتمكين  تمكينها  من  إلى  بد  تقود  االقتصادية  القوة  ألن  ا 
،  )2010 القوة االجتماعية حسب ما أظهرته نتائج التمكين االقتصادي (رائدة أيوب، 

(توصي  و أحمد  الحكومة    )2015دراسة عواطف  على  يجب   والكيانات  واألحزاببأنه 
ودعم    أنواعهبكل    واإلعالمالسياسية   للمرأةسياس المشاركة  التفعيل  من   ية 

اخالل تمكينها سياسي . 
حول    اآلراء  تعدد  يتضح  سبق  المرأمما  يدعم  الذي  التمكين  ويعزز نوع  ة 

والطمأنينة األمن  لها  ويحقق  ويخفف عنها،  ركزت على  موقفها  الدراسات  ، فكل 
تتناول بالدراسة باقي    نوع أو اثنين من أنواع التمكين المرتبطة بحياة المرأة، ولم

حي متكامل؛  جوانب  ككل  المرأة  أنواع اة  بدراسة  الدراسة  هذه  ستهتم  لذلك 
والتمكين   متضمن االقتصادي  واالجتماعي  والنفسي  والسياسي  القانوني 
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إليه(الث تحتاج  التي  والتعليمي)  كرامتهاالمرأة    قافي    على   وانعكاسه  لصون 
 . مستوى األمن النفسي

المعنفة نكون قد أشرنا  وبالحديث عن األمن النفسي وعالقته بتمكين المرأة  
أساسي   عامل  دالالت إلى  توافقها    له  يميز  الذي  ونجاحها  النفسية  صحتها  على 

بيئ مع  السليم  وصولًاالنفسي  النفسي  بالهدوء  والشعور  للصحة   تها  بها 
لقدراتها   األمثل  واالستغالل  ذاتها  تحقيق  على  بقدرتها  تتمثل  والتي  النفسية 

الحيو مطالب  ومواجهة  سوية    اةإمكانياتها  شخصية  من  األب   والشعوروتحقيق 
قد    وتعددت  ،السالمةو العالقة الدراسات  النفوالتمكين    بين  تناولت  سي،  األمن 

التمكين ) العالقة بين  Stander&Rothmann,2010وروثمان (  رستاند  ت دراسةفبحث
(النفسي   الحقيل  الهنوف  دراسة  وتناولت  الوظيفي،  بين2019واألمن  العالقة   (  
األسريواالقتصادي  التمكين   (األمن  النواجحة  زهير  وتناول  التمكين )  2016، 

الحياتي،    النفسي  بالتوجه  من  وعالقته  النفسي    تناولومنهم  وعالقته  األمن 
(ب الكشف عن   )، 2014التوافق االجتماعي كدراسة رغداء نعيسة  ومنهم من حاول 

بين العالقة  االجتماعية    طبيعة  النفسي    األمنوالتنمية  وحيدة كدراسة  والرضا 
ندرة الدراسات التي تناولت الكشف عن مدى إسهام  مما سبق يتضح    .)2012حيدر(

 ،المعنفات أسريا  التنبؤ باألمن النفسي لدى النساءالتمكين المختلفة في  أنماط  
بالدراسة   تناولت   _ الباحثين  علم  حسب   _ السابقة  الدراسات  من  أي  توجد  وال 

الدراسة"   "قيد  التمكين  تأنماط  لذا  النفسي؛  باألمن  الدراسة  سعى  وعالقتها 
النسبي    الحالية اإلسهام  تحديد  واالجتماعي إلى  النفسي  التمكين  ألنماط 

 . التنبؤ باألمن النفسيفي  والسياسي والقانوني واالقتصادي 
 مشكلة الدراسة: 

المدني  جمعيات التلعب   المجتمع  النساء    ومنظمات  حماية  في  بارًزا  ا  دوًر
أسري خالل  المعنفات  من  كرامتهن  وصون  عن   لهنمتعددة  الخدمات  الم  يتقدا 

ضمن   ويدخل ذلكيد الخدمات حسب احتياجاتهن،  يتم تحدحيث  الحالة    إدارةطريق  
الفردي  والنفسية   يساعدهنالذي    التمكين  واألسرية  االجتماعية  حياتهن  في 

وص والسياسية  واالجتماعي  به  ولًاوالقانونية  النفسي  االستقرار  إلى  والقدرة  ن 
، ورغم توافر هذه الخدمات التي ساهمت بدورها في  على حماية أنفسهن وأسرهن

الموجه   العنف  نسبة  من  تشير  المرأةإلى  التخفيف  حيث  المركز   اتحصائي إ، 
بلغت الموجه ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني    نسبة العنف  أن لسطيني  الف

الفلسطينية   المرأةيعني أن  وهذا  ،  %27م  2019، بينما بلغت سنة  %37  م2011  سنة
زالت   من  ما  ال  إليهاموجه  العنف  التعاني  أنواعه  وبكافة  عاطفي  الجسدي 

و الو والنفسي  و اال صحي  نهتم  القتصادي  كباحثين  جعلنا  مما   بدراسةتعليمي، 
المجاالت شتى  في  المرأة  منتمكين  له  لما  الن  دور  ؛  االستقرار  تحقيق  فسي  في 

 المعنفات أسريا.  والرضا عن الحياة لدى النساء
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يوشاما   من  كل  دراسة  وريسك)Yoshihama, 2002(تؤكد  وويلدروب   ؛ 
)Waldorp  &  Resick,2004  ( ّالدعم   أن بظروف  تتأثر  المعنفة  لها    المرأة  المقدم 

أو   األصدقاء  من  القانونيسواء  المؤسسات  أو  النفسية العائلة  والرعاية  ة 
والمسان واالجتماعية   االقتصادية  الظروف  دورً وأن  تلعب  لها  االجتماعية    ا دة 

   .في تحديد موقفها اتجاه العنف بالقبول أو الرفض كبيربشكل  اضاغًط 
المؤسسات  وتعدُّ   من  والطفل  المرأة  لحماية  عائشة  لتي  ا  المدنيةجمعية 

من خالل إدارة الحالة    تهتم بتمكين المرأة ولها باع طويل في تقديم هذه الخدمات
التمكينوالتشبيك   كرامتها  المختلفة؛  وبرامج  وصون  بالتمكين   لحمايتها  سواء 

لتعول  االقتصا خطورة   وأ  ،وأسرتها  ذاتهادي  من  لحمايتها  القانوني  بالتمكين 
الموجه   للعنف  إلى    إليهاالتعرض  تحويلها  خالل  من  أو  القانوني  بالقضاء  سواء 

النفسي    وأ  ،بيت األمان لتوافق  ا تحقيق  جل  أ   ا مننفسيتأهيلها    إلعادةبالتمكين 
أالنفسي لمعالجة مشاكلها    و،  األسرية   الزيارات  خالل  االجتماعي من  بالتمكين 
االجتماعي   األسرية التوافق  حقوقها  ب  وأ  ،لتحقيق  لمعرفة  السياسي  التمكين 

صالحة   كمواطنة  المشاركة  ودورها  السياسيةفي  في  هذه الحياة  توافر  ورغم   ،
ا التي تلقت أحد أسري  المعنفاتء  حاالت من النساالالخدمات إال أن هناك بعض  

بعض   التمكين  أو  أفضل التي  خدمات  توفير  على  تعمل  مشروعات  ضمن  تقدم 
الحماية   النفسية    للمرأةطرق  والمشكالت  االضطرابات  من  تعاني  زالت  ما 

الحادة معرفة  لذلك    ؛واالنفعالية  الحالية  الدراسة  النسبي تسعى  اإلسهام 
بؤ  في التن  ماعي والسياسي والقانوني واالقتصاديالنفسي واالجت  ألنماط التمكين

النساء من  عينة  لدى  النفسي  أسري   باألمن  هذا    .االمعنفات   فإن المنطلق  ومن 
 المشكلة الرئيسة للدراسة تتمثل في السؤال الرئيس التالي: 

في    أنماطما   المسهمة  ب  التمكين  النساءالتنبؤ  لدى  النفسي  المعنفات    األمن 
؟ظة غزةفي محاف اأسري 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:  
 ؟في محافظة غزة االمعنفات أسري  نساءمستوى األمن النفسي لدى ال ام .1
ا في مستوى األمن النفسي تعزى  المعنفات أسري  فروق بين النساء  توجدهل   .2

 ؟محافظة غزة) في نفسي ، جسدي(الموجه عنف لمتغير نوع ال
تُعزى  األمن النفسي  في مستوى    المعنفات أسريا  النساء  فروق بين  توجدهل   .3

 محافظة غزة؟) في ليس لديهن أطفال، لديهن أطفال( لألطفالالحضانة  لمتغير
تُعزى  األمن النفسي  في مستوى    المعنفات أسريا  النساء  بين  فروقهل توجد   .4

 ؟ محافظة غزة) في أرملة، غير ذلك ،مطلقة ( الحالة االجتماعية لمتغير
 واألمن النفسي لدى النساء  "قيد الدراسة"   أبعاد التمكين  بين  عالقة  توجدل  ه .5

؟ في محافظة غزة االمعنفات أسري 
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والقانوني    إسهام  درجة  ما .6 واالقتصادي  واالجتماعي  (النفسي  التمكين  من  كل 
النفسي باألمن  بالتنبؤ  النساء  والسياسي)  أسري  لدى  محافظة  المعنفات  في  ا 

 ؟غزة
 ة: الدراس  فروض

 تسعى الدراسة إلى التحقق من الفروض اإلحصائية التالية:
دالة    ال .1 فروق  أسريا  النساءبين    إحصائياتوجد  مستوى    المعنفات  األمن في 

 .محافظة غزة) في نفسي، جسدي( نوع العنف الموجه تُعزى لمتغيرالنفسي 
دالة  ال   .2 فروق  أسريا  النساءبين    إحصائياتوجد  مستوى  المعنفات  األمن   في 

) في  ليس لديهن أطفال،  لديهن أطفال(الحضانة لألطفال    تُعزى لمتغيرالنفسي  
 .محافظة غزة

دالة  ال   .3 فروق  أسريا  النساءبين    إحصائياتوجد  مستوى    المعنفات  األمن في 
لمتغيرالنفسي   االجتماعية  تُعزى  ذلك  ،مطلقة(الحالة  غير  في  أرملة،  محافظة  ) 

 .غزة
ال  إحصائياية دالة  ال توجد عالقة ارتباط .4 دراسة" واألمن بين أبعاد التمكين "قيد 

 ".محافظة غزةفي  المعنفات أسريا النفسي لدى النساء
واالقتصادي   .5 والسياسي  والقانوني  واالجتماعي  النفسي  التمكين  يسهم 

في    المعنفات أسريا  التنبؤ باألمن النفسي لدى النساءفي    إحصائياإسهاًما دالًا  
 .زةمحافظة غ

 هدف الدراسة:
الكشف    الدراسة   هدفت النساءع إلى  لدى  النفسي  األمن  مستوى    ن 

تبًعا لنوع   لديهن  يعة الفروق في األمن النفسيالمعنفات أسريا، والتعرف إلى طب 
الموجه األطفال   ،العنف  هدفت    ،وحضانة  كما  االجتماعية.  على والحالة    الوقوف 

عن والكشف    واألمن النفسي،   " الدراسة  "قيدالتمكين  أنماط  العالقة بين  طبيعة  
كلٍّ من   والقانوني  أنماط  مدى إسهام  واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  التمكين 

 .لدى أفراد العينة باألمن النفسيفي التنبؤ والسياسي 
 أهمية الدراسة:

 :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية
ــــ حسب   بحثبموضوع ال  إلى ندرة الدراسات التي اهتمت  دراسةرجع أهمية الت .أ

الباحث العديد ــــ    ينعلم  إجراء  الرغم من  تُعدُّ إسهاًما في هذا المجال، فعلى  فهي 
تناولت   التي  الميدانية  الدراسات واألبحاث  النفسيموضوع  من  لم  األمن  أنّه  إال   ،

تناولت   الفلسطينية  البيئة  في  دراسة  إسهام  تُْجَر  مدى   التمكين   أنماطتحديد 
 . من النفسياألالتنبؤ ب في دراسةموضوع ال
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توصيابحث  ال  سهميُ قد    .ب تقديم  في  الالحالي  على  للقائمين  ؤسسات  مت 
المدنية   والمنظمات  االهتمام  النسوية  بضرورة  فلسطين  وتحسين في  بتوفير 

 لألمن النفسي. ؛ لتوفير الحماية المطلوبة للمرأة وصولًاخدمات التمكين
ا  قد يساعد تحديد  .ج التمكين  النفسي في لمنبئة  خدمات    مشاريع  إعداد  باألمن 

علىوبرامج   النفسي   قائمة  األمن  تحقق  التي  الخدمات  أفضل  لدى    استغالل 
أسريا  النساء ظروف    المعنفات  ظل  واالجتماعية في  االقتصادية  المجتمع 

 والسياسية والفكرية. 
 : مصطلحات الدراسة

 واكتساب القرارات  ذاتخا على القدرة به ويقصد  Empowerment:التمكين    أوال:
 الفردي  الصعيد على أما ، الرفاهية  من حالة وتنمية الهدف  إلى  الوصول مهارة

 يعطى ال والتمكين الذات،  ثباتوإ الذاتية والفعالية  بالنفس  الثقة تنمية فيشمل
  التقدم، ألجل العمل  أهمية المجموعة أو الفرد يدرك حين وذلك  يكتسب، بل

 هذا ممارسة أو   الحياة بمسار التحكم بهدف دراتوالق المهارات تطوير وأهمية
(ميس   المجتمع في اآلخرين بتمكين  القيام بل اآلخرين  حقوق  انتهاك دون  التحكم

  ). 887: 2015الخاروف، أملالصالح و
إجرائي  فعرّ يُ  أسريا  نساءالمنح    بأنها:  التمكين  جميع    المعنفات  المؤسسة  من 

 التمكين، بالسلطة والقوة التي تحقق أهداف    هنمودع  ،الموارد البشرية والمادية
  وصولًا   الحياة وتنمية ثقتهن بنفسهنمهارات بهدف التحكم بمسار    كسابهنإو

 إلى التوافق النفسي واالجتماعي. بهن
 اعتمدت الدراسة على خمس خدمات للتمكين صنفت كالتالي: و

خاللها    Legal Services:  القانوني التمكين .أ من   من فيدة  مستال تتمكنوالتي 
 الموجودة القانونية المستشارة  من مباشرة قانونية استشارات على الحصول

 القضايا في  المحاكم في  المجاني التمثيل خدمات  جانب إلى الجمعية أو المركز   في
بالعنف ذات عليها  الواقع  العالقة  يترتب  التي  الخطورة  مدى  وتحديد  عليهن 

 ). Golla AM.2011(إجراءات تحويل الضحية 
التي مكنت    الدرجةبأنه    ا:إجرائي القانوني    التمكين  فعرّ يُ  الخدمات  تعبر عنها  التي 

حقوقهن وتوعيتهن وحماية  موقفهن القانوني    إلىالنساء المعنفات من التعرف  
تبعً  ل القانونية  وقانون الا  الشخصية  األحوال  وقوانين  سيداو  الدولية  تفاقية 

وحقه الفلسطيني  العمل  وقانون  ون  العقوبات  باالنتخابات  بمعرفة القانوني 
للنساء القانوني  العون  تقدم  التي  النسوية  الحقوقية  مقياس    المؤسسات  على 

 القانوني. التمكين 
 & Bowenويعرفها بوين والولر (  Psychological Services:  النفسي  تمكينال  .ب

Lawler,1995:76(  ل الفرد،  من قب  داخلية تحتاج إلى تبني وتمثل لهاحالة ذهنية    بأنه
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ولكي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة بما يمتلك من قدرات معرفية تساعده في  
 واختيار النتائج التي يريد أن يصل إليها. اتخاذ قراراته،

الدعم النفسي  الدرجة التي تعبر عنها خدمات    بأنه  ا:ف التمكين النفسي إجرائيعرّ يُ 
جلسات    بإقامةء المعنفات وذلك  من قبل األخصائية النفسية للنساالتي قدمت  

واتهن وتقبلها  وفهم ذ  العالج الفردي والجماعي لمساعدتهن على حل مشكالتهن
 .على مقياس التمكين النفسي للتوافق النفسي واالجتماعي وصولًا بهن

االجتماعي  .ج المعنفاتإكساب  هو    :Empowerment  Social  التمكين    النساء 
والمه والقيم  واالتجاهات  تؤّهلهالمعارف  التي  اإليجابيَّة   نارات،  للمشاركة 

بما   حد،  أقصى  إلى  اإلنسانية  الحياة  وفعالّيات  أنشطة  مختلف  في  الفعَّالة 
نحو    نوقدراته  نإمكانيَّاته  يستوعب المجتمع  ثقافة  في  والتغيير  جانب،  من 

  ).https://mawdoo3.com (المرأة المعنفة       

الدرجة التي تعبر عنها الخدمات التي تقدم    بأنه  : اإجرائي   ف التمكين االجتماعيعرّ يُ 
التدريبي والدورات  المنزلية  الزيارات  خالل  النساء   ة من  إلكساب  والورش 

والتعليم   والقيادة  والتواصل  كاالتصال  واجتماعية  حياتية  مهارات  المعنفات 
تكسب التي  الثقافية  مشكالتهنوالتوعية  حل  في  تساعدهن  مهارات  وتنمي   هن 

 في التكيف مع أفراد األسرة والمجتمع على مقياس التمكين االجتماعي. نقدراته
السياسي   .د القوة    :Political Empowermentالتمكين  عناصر  نقل  عملية 

التمكين   ويتطلب  يملكونها،  ال  من  إلى  والمواقف)  والقدرات  (الموارد  المختلفة 
 . Allen, 2008)(  في عمليات صنع القرارات الديمقراطية دماجناالالسياسي 

التمعرّ يُ  السياسيف  التوعية    بأنه:  ا إجرائي  كين  خدمات  عنها   تعبر  التي  الدرجة 
بالتثقي المعنفات  للنساء  المواطنة    فالمقدمة  وأهمية  السياسي  بالوضع 

المشاركة   من  نوتمكينه كالمسيرات    خالل  سياسية  وفعاليات  أنشطة  في 
والمصال االحتالل  وإنهاء  واالعتصامات  والمشاركة والمظاهرات  الوطنية   حة 

مقياس   على  العمالية  والنقابات  السياسية  واألحزاب  االنتخابات  في  السياسية 
 التمكين السياسي. 

االقتصادي    .ه اتخاذ    :Economic Empowermentالتمكين  على  القدرة  هو 
السيط على  تنطوي  التي  وتخصيصهاالقرارات  المالية  الموارد  على  ويرتبط  رة   ،

على   المرأة  من  تأثير  الوقائية  الصحة  خدمات  استخدام  بزيادة  المالية  القرارات 
 ). Golla AM.2011( قبل األطفال والنساء

التمعرّ يُ  التي تعبر عنها الخدمات المقدمة   : بأنهاإجرائي  كين االقتصاديف  الدرجة 
للنساء  االقتصادي  الدعم  تقدم  التي  بالمؤسسات  بتوعيتهن  المعنفات  للنساء 

مهارات مهار إلى  والتعرف   إكسابهن  أو  تنميتها  على  والعمل  وقدراتهن  اتهن 
فنية ومهنية وإدارية ومالية وتسويقية لتمكنهن من الدخول لسوق العمل سواء  
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لدر   الرسمي  غير  أو  الرسمي  السوق  قطاعات  بأحد  العمل  أو  صغيرة  بمشاريع 
 . ا لمقياس التمكين الدخل وتغطية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن المالية تبعً 

 Kerns, et( كيرنس وآخرون وقد عرفه :Psychological securityألمن النفسي : ااثانيً 
al.,2001 (  ومقبول    بأنه محبوب  بأنه  الفرد  وندرة شعور  اآلخرين،  قبل  من  ومقدر 
اآلخرين الذين لهم أهمية نفسية في حياته والسيما   وإدراكه بأنّ  ،بالتهديد شعوره

  .ا لرعايته ومساندته وقت األزماتا ونفسين معه جسميان الموجود االوالد
إعرّ يُ  النفسي  األمن  النساءأنه  ب  :اجرائيف  عليها  تحصل  التي  المعنفات    الدرجة 

ا شة على مقياس األمن النفسي تبعً ئ التمكين في جمعية عاا متلقيات خدمة  أسري
 .ألبعاده

ي نوع من أنواع اإليذاء، أو  هي المرأة التي تعرضت ألأسريا:    المرأة المعنفةثالثًا:   
الـضرر  أو   اإلسـاءة، 

 . المقصود من زوجها، أو والدها، أو أخوها، أو أي شخص في األسرة
 واقتصرت الدراسة الحالية على نوعين من العنف وهما: 

 ضد الجسدية القوة  استخدام به ويعنى  :Physical Violenceالجسدي   العنف .1
 أو ،األيدي، واألرجل باستخدام ويتم  ،اوحً وض العنف أشكال  أكثر من وهو المرأة،

 أية  أو السكين مثل عليها، المعتدى جسد على واضحة  آثار ترك شأنها منأداة   أي
 حتى الّصفع  الركل، العض، الضرب، شكل على الجسدي العنف  ويكون  ،حادة  أداة 

 ). 887: 2015الخاروف، أمل(ميس الصالح و القتل أو باألسلحة التهديد إلى تصل
 واإلذالل واإلهمال الرفضويتمثل في    :  Psychological Violence  الّنفسي نفالع .2

 بسالمة كالتشكيك المرأة   على تقع  التي  والعدائية القهرية  الممارسات خالل من
الصالح    وأدائها وأفكارها قدراتها من والتقليل  وذكائها عقلها  وأمل (ميس 

 ). 887: 2015الخاروف،
 حدود الدراسة:

الدراسة:  ضوعيةالموالحدود   .1 إلى  اقتصرت  التمكين  التعرف    المنبئة   أنماط 
ال لدى  النفسي  بمحافظة  نساءباألمن  أسريا  بعض   المعنفات  ضوء  في  غزة 

 المتغيرات. 
 .م2021 ـــم ــ2020العام  أجريت الدراسة فيالحدود الزمانية:  .2
المكانية:  .3 على    الحدود  الدراسة  أسريطبقت  المعنفات  النساء  من    اعينة 

جمعية   في  التمكين  خدمة  والطفل    عائشةمتلقيات  المرأة  محافظة  في  لحماية 
 .غزة

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
عام   مفهوميعتبر   بشكل  النفسية  النظريات  اهتمام  محط  النفسي  األمن 

)  36:  2003فتوضح عبير عسيري (م الدارسين والباحثين بصفة خاصة،  ومحور اهتما
األساس  السمات  التحليلية أن  النظرية  صاحب  فرويد  عند  السوية  للشخصية  ية 
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  ، األنا  قوة  هي:  سمات  ثالث  في  تتمثل  النفسية  بالصحة  والمتمتعة  المتوافقة 
) أن  أدلر  138:  2009والقدرة على العمل والقدرة على الحب. وتشير حياة النابلسي (

األنا وفاعلية  االجتماعية  العوامل  أهمية  على  أكد  فرويد  أن  تلميذ  يونغ  ويرى   ،
النمو الشخصي دون توقف   النفسية يكمن في استمرار  التوافق والصحة  مفتاح 
في   التوازن  وأهمية  الحقيقية،  الذات  اكتشاف  أهمية  على  أكد  كما  تعطل،  أو 

). وتحدث ماسلو عن مصطلح 26:  1999الشخصية السوية المتوافقة علي سعد (
ي وضعه في المستوى الثاني بعد األمن النفسي في هرم الحاجات األساسية الذ

الحاجات األساسية من مأكل ومشرب ومسكن ثم الحاجة إلى األمن ثم الحب ثم  
من  البد  أساسية  حاجة  لإلنسان  النفسي  األمن  أن  أي  الذات،  تقدير  ثم  االنتماء 

الحاجات،   باقي  لتحقيق  أي خطوة من وإشباعها  الفرد  لكي يخطو  شرط أساسي 
 خطوات طريق النجاح. 

   :النفسي األمن  بعاد أ
(  توصلت األقرع  إياد  النفسي   18:  2005دراسة  األمن   أن  إلى  أبعادله  )   ، عدة 

 وتنقسم هذه األبعاد إلى قسمين فرعية وأساسية وتعرف على النحو التالي: 
 األبعاد األساسية: .أ
والعدوان   .1 الخطر  مثل  األمن  مهددات  وغياب  والسالم  بالسالمة  الشعور 

 والجوع والخوف. 
ذلك  الش .2 مظاهر  ومن  اآلخرين،  مع  والمودة  والدفء  والحب  بالتقبل  عور 

 االستقرار والزواج.
تحقيق الذات والعمل الذي يدر الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة فيها و .3

 كريمة.   يكفي لحياة دخلًا
الثانوية:  .ب الثانوية  األبعاد  األبعاد  النفسي   تعددت  راك  إدومنها    لألمن 

و بوصفهم  وأخياراآلخرين  ودودين  سارة، إدراك  ،  بيئة  بأنهما  والحياة  العالم 
بالسعادةو وحبهمو،  الشعور  باآلخرين  والتسامح  و  الثقة  ق  االنطالمعهم، 

و اآلخرين،  حول  والتمركز  الوالتحرر  بالنفس،  تقبل  والثقة  معها  والتسامح  ذات 
واالو بالكفاءة  والشعور  المشكالت،  حل  على  والقدرة  الحققتدار  ة  ييقالمواجهة 

 الواقعية لألمور.
  األبعادجمع الباحثان  الدراسات السابقة  التراث السيكولوجي واالطالع على  وبعد  

 يلي: كما  وتم تعريفها ، أساسية أبعاد ةأربعالسابقة في 

الحياة .أ الرضا عن  للحياة    :The area of life satisfaction  مجال  المرأة   هو تقبل 
أسر حياة  وعن  عنها  والرضا  ورؤيولآلخرين  بالسعادة  شعورها  خالل  من  تها تها 

الخير  للحياة بأنها مليئة بالبهجة   للنقد من اآلخرين وتوقعها  والسعادة وتقبلها 
 منها والرضا عن الحنان والعطف األسري. 
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النفسية    .ب الطمأنينة  هو    :The Field of Psychological reassurance  مجال 
من خالل تقبلها لذاتها  ألسرية  لذاتية واباألمن والحماية اشعور المرأة باالرتياح و 

ياجات أسرتها وقدرتها على تلبية احتياجاتها األساسية واحتثقتها بقدراتها على  و
 وحماية أسرتها في الوقت الحالي وفي المستقبل.  حماية نفسها

االجتماعي .ج والسكينة :  Social stability   االستقرار  بالهدوء  المرأة  شعور  هو 
العي والقد على  والمجتمع  رة  األسرة  في  تحقيق  ش  على  والقدرة  وضعها  وتفهم 

طموحاتها وأهدافها والمشاركة بالمناسبات االجتماعية والخروج مع صديقاتها 
 اإليذاء والقتل. الخوف من التعرض للنقد والعنف و والثقة بها والعمل دون

م األسرة هو شعور المرأة  بتقدير واحترا  :Social recognition  التقدير االجتماعي .د
بها   لها وثقتهم  واحترام  ووالمجتمع  أفكارها  بقدراتها وقراراتها من خالل تفهم 

 رأيها وتقبل فشلها وتقدير نجاحها وإعطائها المكانة التي تستحقها. 
) زهران  حامد  إشباع)  138،  2000يشير  أن  تستوجب   إلى  األمن  إلى  الحاجة 

األسري واألمن  االجتماعي  الذي  ،االستقرار  في    فالفرد  واإلشباع  باألمن  يشعر 
ويرى  الشعور،  هذا  يعمم  أن  إلى  يميل  األسرة  في  المباشرة  االجتماعية  بيئته 

إال أن األمن النفسي كثيًرا ما يصير   البيئة االجتماعية الواسعة مشبعة لحاجاته.
الفرد   تعرض  ما  إذا  خاصة  المختلفة،  العمر  مراحل  من  مرحلة  أية  في  مهدًدا 

اج  أو  النفسي لضغوط نفسية  إلى االضطراب  يؤدي  بها مما  له    ، تماعية ال طاقة 
حتى وهذا يستوجب تمكين الفرد نفسيا واجتماعيا واقتصاديّا وقانونيا وسياسيا  

يستطيع أن يواجه جميع الظروف الحياتية التي تواجهه بثقة، ويستطيع أن يتجاوز 
 الظروف الحياتية الطارئة التي تقلقه.

الدراسات   النفسي،  تعددت  باألمن  وعالقته  األسري  العنف  تناولت  التي 
 الزوجي،ف  العن ظاهرةالوقوف على  إذ حاولت    )2011حنان األطرش (  دراسة  ومنها:
 النساء لدى الفلسطيني  المجتمع في ةالنفسي ةالصح على تأثيرها ومدى

 ضد القائم العنف أشكال على التعرف إلى  ةإضاف  غزة،  قطاع في المعنفات
 بكل ف العن  الدراسة أنوأظهرت    .ةلنفسيا  حةالص على انعكاساتها مدىو ةالزوج 

إليها،  أشكاله المساء  للزوجة  النفسية  الصحة  مستوى  في  اضطراب  إلى   يؤدي 
وشعورها باضطرابات نفسية شديدة تؤثر على شخصيتها ومن ثم يؤثر على كيان 

نفسها   اتجاه  سلبية  صورة  تكوين  إلى  يدفعها  مما  بأكملها  واآلخرين  األسرة 
 .وزوجها خاصة وأسرتها بالمستقبل

) اإلبراهيم  أسماء  ا 2010حاولت  لدى   إلى  لتعرف)  النفسية  الصحة  مستوى 
األردنيـات النساء  من  بعض   عينة  أثر  معرفة  إلى  هدفت  كما  المعنفات، 

  التعليمي العنف، المستوى    الحالة االجتماعية، مصدر  المتغيرات: الوضع المهني،
الصحة    لنفسية لدى أفراد العينة. أظهرت النتائج أن مستوىفي مستوى الصحة ا

متوسًط  كان  الدراسة  لعينة  داللة  النفسية  ذات  فروق  وجود  عدم  أظهرت  كما  ا، 
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الفكري والمجموع    إحصائية في السلوكي،  النفسي، االجتماعي،  الدراسة  مجاالت 
الـصحة  مستوى  في  لها  تعز   الكلي  المعنفات  األردنيات  للنساء  ى  النفسية 

                            .العنف" لمتغيرات "المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، مصدر
تأثير     )Coleman&Cressey,2008(  وكرسي  مانلوك  وقدمت لمعرفة  دراسة 

و  العنف الهند.  شمال  مناطق  في  للمرأة  النفسية  الصحة  على  أظهرت  الزوجي 
االقتصادي   العنف  بين  ارتباط  وجود  الشكاوي  النتائج  من  أمراض    منومجموعة 

االكتئاب   مثل  نفسية  اضطرابات  ووجود  الجسم  كتلة  مؤشر  وانخفاض  النساء 
أو وعمله  تعلمه  ومدى  الزوج  عنف  بين  ارتباط  ووجود  االنتحار،  دخله،   ومحاوالت 

 الصحة النفسية العالية يعكس هذه الصحة على المرأة بالمثل. ا وأن الزوج ذ
ت  التي  الدراسات  النفسي    باألمن وعالقتها    التمكين  خدماتناولت  تعددت 

إلى الكشف ) في دراستها  2019الهنوف الحقيل (  سعت  حيث  ،الوظيفيواألسري  و
بين   العالقة  طبيعة  للمرأة  عن  االقتصادي  األسريوالتمكين  األمن  .  تحقيق 

اقتصادي  أن  النتائج  أظهرت المرأة  األسرة    اتمكين  دخل  زيادة  على  يساعد 
الو الحقيقية  و  ،ضع االجتماعي لألسرةوتحسين  المرأة لقيمتها  يساعد على رؤية 

االجتماعية  مكانتها  من  المجتمعية  ،ويحسن  شراكتها  إثبات  في    ،ويساهم 
وتلبية  و بالنفقات  الزوج  ومساعدة  األسري  األمن  تحقيق  المرأة  تستطيع 

 احتياجات األسرة. 
دراسة  و الخاروف  صالح  ميسهدفت  إلىالتعإلى    )2015(  وأمل  دور    رف 

التي   واالجتماعي  االقتصادي  التمكين  وخدمات  والنفسية  القانونية  الخدمات 
التابع   والطفل  لألسرة  رانيا  الملكة  مركز  في  اآلمنة"  األسرة  "وحدة  تقدمها 
لمؤسسة نهر األردن في تمكين المرأة في الجوانب المختلفة، والتعرف إلى مدى  

الخدمات، والوقوف على جوانب القوة    استفادة السيدات طالبات الخدمة من هذه
اآلمنة التي تقدمها وحدة األسرة  الخدمات  نتائج   .والضعف في طبيعة  وتوصلت 

االقتصادي   التمكين  وخدمة  والقانونية  النفسية  الخدمات  أن  إلى  الدراسة 
واالجتماعي التي قدمتها لهن "وحدة األسرة اآلمنة" كان لها دور في تمكين المرأة 

خذ الخيارات الصحيحة في  أتهن الجلسات في  دالمختلفة، حيث ساعفي الجوانب  
أكثر  حياتهن  وأصبحت  عام  بشكل  وأسرهن  أطفالهن  مع  التعامل  وفي  حياتهن 

قبل من  عليه  كانت  عما  السيدات    ،استقاللية  استفادة  مدى  الدراسة  وبينت 
حيث   األولى  بالدرجة  لهن  قدمت  التي  النفسية  الخدمات  من  الخدمة  طالبات 

األخصائية شع قبل  من  لهن  تحدد  كانت  التي  الجلسات  خالل  من  بالفائدة  رن 
النفسيةاالجتماعية   حالتهن  على  انعكست  بشكل  ،  والتي  االجتماعية  وحياتهن 

 م. عا
) دراسة بهدف معرفة تمكين المرأة من أجل التنمية  2012أجرت وحيدة حيدر(

  لدى مستوى التعليم    وبينت الدراسة أنشري هيال.    منظمةمن خالل    االجتماعية،
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يعّد   إنه  حيث  جدا  منخفض  التمكين،  العينة  عملية  في  مهًما  فالمرأة عنصًرا 
 يًراتغي هناك  وأن  المجتمع،  في  التغيير وتحدث بكاملها األسرة تعلم المتعلمة

االعتراف يتبعه عالية بدرجة  بالمسؤولية الحس  ناحية من  واتخاذ   التغير بهذا ا 
   واألمن،    النفسية، العوامل في    تغييًرا هناك أن   بينت ا كم التشاركية، القرارات 

 والدعم  المادي االستقالل وأن عالية، بدرجة بالنفس والثقة النفس، عن  والرضا
 .عملية التمكين وتقديمها في العمل باستمرار الدراسة وأوصت مرتفع، العائلي

بهدف  ) ,0201suja(  سوجاوقامت   الوضع   بدراسة  في  التغير  عن    الكشف 
الشامل   التمكين  ومعرفة  الذاتية،  المساعدة  مجموعة  في  للنساء  االقتصادي 

. العالقة بين العوامل الديمغرافية والتمكينطبيعة    إلى لهؤالء النساء، والتعرف  
الدراسة   نتائج   من  الفقيرات  على  كبيرة فائدة له المهني التدريب أنوبينت 

المرأة   تمكين في  والقيمة هامةال العناصر من يعتبر  أنه كما  المشاريع، صاحبات
 االقتصادي لتمكينا  عملية في  تساهم األمية محو  ودروس  التعليم أنو

 تقوم واألسرية المجتمعية والمشكالترأة  الم حقوق وأن المادي، واالستقالل
 مجموعات  أو كأفراد سواء النساء وتمكين للتضامن،  المشترك الحس بتعزيز

 في  ادورً  تلعب أن يجب الجمعيات أن لى إ الدراسة وأشارت ، مشكالتهن  لحل
 المجال في   تدريبيةرات  دو عقد على والعمل  الذاتية، المساعدة مجموعات  قيادة

 التمكين، أجل من للتغيير العوامل  أهم من واحدةهي   بالنفس الثقة وأن  التجاري،
 الشرعية من امزيدً  يضفي المجتمع أو لألسرة مالية  بموارد المرأة مساهمة وأن
 .تستحق مما أكثر ويعطيهاائها ألر 

ستاند  حاولتو (  ردراسة  إلى  لتعرف  ا  )Stander&Rothmann,2010وروثمان 
النفسي   طبيعة التمكين  بين  ومشاركة   العالقة  الوظيفي  األمن  وانعدام 

وانعدام .  الموظفين النفسي  التمكين  بين  مهمة  عالقات  وجود  النتائج  وأظهرت 
الموظفين ومشاركة  الوظيفي،  له  األمن  كان  العاطفي  الوظيفي  األمن  وانعدام   ،

تأثير مهم على ثالثة أبعاد من أبعاد التمكين النفسي هي الكفاءة والمعنى واألثر  
 .وعلى مشاركة الموظفين

 : تعقيب على الدراسات السابقة
السابقة الدراسات  واألمن   تشير  األسري  العنف  بين  العالقة  تناولت  التي 

مجالنفسي   ظهور   ملهافي  لـدى   إلى  تكيفيـة  غير  واستجابات  النساء    اضطرابات 
سلبً  تؤثر  لـديهن المعنفات  وتظهـر  لـديهن،  النفـسية  الـصحة  مستوى  على  ا 

كا  أعـراض النفسية  والتوتراالضطرابات  واالكتئاب  واإلحباط  والغضب    لقلق 
 .ومحاوالت االنتحار وسهولة االستثارة والعزلة والشعور بالنقص والدونية

، حيث  أبعاد التمكين واألمن النفسيراسات السابقة التي تناولت  اتفقت الد 
اإليجابي   األثر  الدراسات  نتائج  النساءأظهرت  لدى  التمكين  على   لخدمات 

النفسي،   واالستقرار  بالرضا  (دراسة    مثلشعورهن  الحقيل  التي    )2019الهنوف 
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ساهم في  و  ،مكانتها االجتماعيةحسن من  التمكين االقتصادي للمرأة  أظهرت أن  
المجتمعية دراسة  ،إثبات شراكتها  أظهرت  بينما  األسري،  األمن  ميس    وتحقيق 

الخاروف  صالح وخدمة  أن    ) 2015(  وأمل  والقانونية  النفسية  ين التمكالخدمات 
والنفسي  واالجتماعي  ال  االقتصادي  في    نساءلدى  المرأة  تمكين  دور في  لها  كان 

خاص   على حالتهن النفسية بشكل  ت بصورة إيجابيةانعكسوالجوانب المختلفة،  
بشكل االجتماعية  أظهرت    ،معا  وحياتهن  حيدر(دراسة  وكذلك  وجود    )2012وحيدة 

األمن   على  االجتماعية  للتنمية  لدى    النفسي والرضا  أثر  بالنفس    ، النساءوالثقة 
حل    )(suja,2010سوجا  دراسة    وأوضحت في  فعال  دور  له  المهني  التمكين  أن 

 ، كما أسفرت نتائج دراسةالنساءلدى    زيز الثقة بالنفسالمشكالت األسرية وتع
وجود عالقات مهمة بين التمكين  عن    )Stander&Rothmann,2010وروثمان (  رستاند

تلك   مما سبق يتضح أن  .النفسي وانعدام األمن الوظيفي، ومشاركة الموظفين
المختلفة  تؤكد  النتائج التمكين  خدمات  في    أّن  ومؤثر  مهم  من األتحقيق  مدخل 

 . النفسي واألسري والوظيفي
السابقة   الدراسات  من  تناولت  يالحظ  التي  الفلسطينية  الدراسات  ندرة 

الدراسة"  بين    العالقة "قيد  التمكين  الوخدمات  لدى  النفسي  باألمن   نساءالتنبؤ 
عن مدى إسهام كلٍّ من  الكشف  الدراسة الحالية إلى  سعى  ؛ لذا تالمعنفات أسريا

في التنبؤ  فسي واالجتماعي واالقتصادي والقانوني والسياسي  أنماط التمكين الن
 باألمن النفسي لديهن. 

 الطريقة واإلجراءات:
الوصفي التحليلي،  للتحقق من صحة الفروض ُاستخدم المنهج    :دراسةال  منهج .أ

الذي يعتبر طريقة في البحث عن الحاضر، وتهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض  
لإلجابة تمهيًدا  محددة  معينة  تساؤالت  بالظواهر ــــــ  ا  سلفً ـــــ    على  تتعلق  بدقة 

الحالية، واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث،  
 .)73،  1997األغا، إحسان (مناسبة وذلك باستخدام أدوات 

من  المجتمعتألف    الدراسة:  مجتمع  .ب للدراسة  ا  األصلي   لنساءجميع 
لحماية المرأة    جمعية عائشة  في تلقين خدمات التمكين  ريا اللواتي  المعنفات أس 

 . م2020وذلك للعام ، امرأة معنفة )92( والبالغ عددهن والطفل بمحافظة غزة، 
 الدراسة: عينة .ج
السيكومترية    التحقق   عينة .1 الخصائص  الدراسةمن  العينة    ُأجريت  ":لمقاييس 

ت الصدق والثبات) لمقياس  بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية (مؤشرا
االستطالعية   العينة  قوام  وكان  الدراسة"،  "قيد  التمكين  وأبعاد  النفسي،  األمن 

 . لحماية المرأة والطفل  من المعنفات أسريا لدى جمعية عائشة امرأة ) 30(
األساسية:  عينة .2 عينة   الدراسة  اختيار  في  الشامل  الحصر  أسلوب  ُاستخدم 

تكو حيث  األساسية،  النساء الدراسة  جميع  من  األساسية  الدراسة  عينة  نت 
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المعنفات أسريا اللواتي تلقين خدمات التمكين في جمعية عائشة لحماية المرأة  
للعام   غزة  بمحافظة  (م2020والطفل  عددهم  والبالغ  بعد  62،  معنفة  امرأة   (

 استبعاد أفراد عينة الدراسة االستطالعية. 
 الدراسة: أدواتد. 
 ة من األدوات ما يلي: الحالي دراسةالفي  ُاستخدم   
 ).ين(إعداد الباحث األمن النفسيمقياس   )1
 ). (إعداد الباحثين  المعنفات أسريا نساءأبعاد التمكين لدى ال مقياس  )2

 :أولًا: مقياس األمن النفسي (إعداد الباحثين)
 :مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي

 .تعلق بالدراسة الحاليةالسابق الم األدبمراجعة   )1
 .مصطلحات الدراسة تعريف  )2
مقياس    )3 مجاالت  النفسيتحديد  وهي:األمن  الحياة  ،  عن  الرضا   مجالو،  مجال 

النفسية  ، الطمأنينة 
 .مجال االستقرار االجتماعي، ومجال التقدير االجتماعيو
مجموعة من األساتذة المختصين    ىرض المقياس في صورته المبدئية علعتّم    )4

 في الجامعات الفلسطينية. لم النفس التربوي، والصحة النفسيةفي ع
  ) 30ن (ـ، ويتكون ماألمن النفسيمقياس    تّم إعدادبناء علي الخطوات السابقة    )5

عل موزعة  مجال    أربعة  ىفقرة  هي:  الحياةمجاالت  عن  الطمأنينة  مجال  و،  الرضا 
 . عيمجال االستقرار االجتماعي، ومجال التقدير االجتماو ،النفسية

 لمقياس األمن النفسي:السيكومترية   الخصائص
والثبات    تقدير  تمّ  الصدق  النفسي  مؤشرات  األمن  عينة  لمقياس  على 

 ، وكانت النتائج كما يلي: من المعنفات أسريا) امرأة  30الدراسة االستطالعية (
 :صدق المقياس .1

 

 :لمقياس األمن النفسيالصدق البنائي ـ  أ
 عن طريق اآلتي: لمقياس األمن النفسي نائيالبالصدق  تّم التحقق من

فقــرة عــن طريــق إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين درجـــة كــل أوًال: حســاب االتســاق الــداخلي 
فقــرة ) يبــين معــامالت االرتبــاط بــين درجـــة كــل 1والجــدول (، للمقيــاسوالدرجــة الكليــة 

 :والدرجة الكلية للمقياس
 

  مع الدرجة المقياسمن   فقرةكل معامل ارتباط درجة قيم : )1( جدول        
 الكلية 

 معامل االرتباط  الفقرة رقم 
رقم  

 لفقرةا
 معامل االرتباط 

1 0.385 21 0.466 
2 0.117 22 0.372 
3 0.382 23 0.381 
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4 0.105 24 0.403 
5 0.557 25 0.494 
6 0.391 26 0.424 
7 0.608 27 0.360 
8 0.387 28 0.427 
9 0.397 29 0.501 
10 0.385 30 0.484 
11 0.382 31 0.397 
12 0.073 32 0.092 
13 0.367 33 0.415 
14 0.378 34 0.162 
15 0.425 35 0.515 
16 0.556 36 0.070 
17 0.368 37 0.523 
18 0.189 38 0.375 
19 0.376 39 0.578 
20 0.389 40 0.585 

(  منيتبين   لها    –ًة  فقر  ) 33(  وعـددها  –المقياس    فقراتأغلب    أنّ )  1الجدول 
دالـة   الدرجة   إحصائياارتباطات  بينما  للمقياسالكلية    مـع  من    فقرات  سبع حققت  ، 

الدرجة الكلية    إحصائياارتباطات ضعيفـة وغير دالة    المقياس  فقرات ،  للمقياسمـع 
 سبع. ال  الفقراتحذف هذه  تمّ لذا  ، )36، 34، 32، 18، 12، 4، 2( الفقرات هي:وهـذه 

، الــذي تنتمــي إليــهللمجــال مــع الدرجــة الكليــة  فقــرة حســاب ارتبــاط درجــة كــلتــّم : اثانيًــ 
، مـــع المقيــاس فقــراتمــن  فقــرةمعــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل يبــين ) 2( الجــدولو 

 :الذي تنتمي إليه  مجالالدرجـة الكلية لل 
فقرات مجاالت مقياس األمن  من فقرة  درجة كل  ارتباطمعامل : قيم  )2جدول(      

 الذي تنتمي إليه  مجاللل الدرجة الكلية  معلنفسي ا

 الرضا عن الحياة 
تابع الطمأنينة 

 النفسية
تابع االستقرار  

 االجتماعي 
رقم  

 الفقرة
معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

1 0.695 12 0.522 23 0.450 
2 0.386 13 0.588 24 0.055 
3 0.727 14 0.537 25 0.385 
4 0.433 15 0.491 26 0.668 

 الطمأنينة النفسية 
 

16 0.656 27 0.667 
رقم  

 
معامل  
  

 التقدير االجتماعي  0.814 17
 االستقرار االجتماعي 0.417 5 

 
رقم  

 
معامل  
رقم   0.188 6  

 
معامل  
  

28 0.554 



19 
 

7 0.044 18 0.546 29 0.714 
8 0.401 19 0.520 30 0.717 
9 0.153 20 0.517 31 0.447 
10 0.485 21 0.641 32 0.608 
11 0.543 22 0.603 33 0.744 

قد حققت ارتباطات    ةالمذكور  فقرات المقياس   معظم) أنّ 2الجدول (  من  يتبين
الدرج  إحصائيادالة   للمجالمع  الكلية  إليهذال  ة  تنتمي  مفردات  بينما حققت ثالث  .  ي 

دالة  )  9،  7،  6( وغير  ضعيفـة  الكلية  إحصائياارتباطات  الدرجة  الثاني    مـع  للمجال 
 مفردات. بحذف هذه ال انلذا قام الباحث(الطمأنينة النفسية)، 

 لمقياس األمن النفسيوالدرجة الكلية    معامل ارتباط المجاالت الفرعية  حساب:  اثالثً 
 فة االرتباط الموضحة لذلك:) يبين مصفو3والجدول(

 المجاالت والدرجة الكلية لمقياس األمن النفسيمصفوفة ارتباط : )3جدول (

 المجال 
الرضا عن  

 الحياة
الطمأنينة  

 النفسية
االستقرار  
 االجتماعي 

التقدير  
 االجتماعي 

الدرجة  
 الكلية

الرضا عن  
     1.00 الحياة

الطمأنينة  
    1.00 0.357 النفسية

  االستقرار
   1.00 0.633 0.312 االجتماعي 

التقدير  
  1.00 0.372 0.375 0.572 االجتماعي 

 1.00 0.808 0.669 0.609 0.646 الدرجة الكلية

الفرعية    المجاالت يتضح ما يلي: تتسق    –)  3جدول (  –السابقة    المصفوفة من  
 اباًط ترتبط ارت  لمجاالتأن هذه ا  فيما بينها، مما يعني  مقياسالمكونة لل  األربعة
لمقياس المكونة ل  األربعة الفرعية    لمجاالت وترتبط ا  مع بعضها البعض،   اجوهري  

له الكلية  الدرجة  وقوية  امع  جوهرية  يُ ،  بارتباطات  أنّ دلّ مما  تمتع  ي  المقياس  ل 
 الصدق. بدرجة عالية من 

 :Reliabilityـ الثبات 2
    : Alpha ـــــ Method Kronbakh الثبات بطريقة ألفا كرونباخـ  أ

ث االستطالعية البالغ  بتطبيقه على عينة البح  المقياسمن ثبات    التحقق   تمّ 
) أسريا  امرأة )  30عددها  المعنفات  كرونباخمن  ألفا  حساب  تم  حيث    للمقياس   ، 

) كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  وبلغت  الفقرة،  درجة  حذف  بعد  وكانت  0.842ككّل   ،(
 النتائج على النحو التالي: 

 بعد استبعاد درجة كل فقرة لمقياس األمن النفسي  معامالت ألفا ): قيم4جدول (
 ألفا بعد حذف الفقرة رقم الفقرة  ألفا بعد حذف الفقرة رقم الفقرة 
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1 0.841 16 0.837 
2 0.840 17 0.838 
3 0.839 18 0.839 
4 0.840 19 0.840 
5 0.841 20 0.841 
6 0.841 21 0.837 
7 0.842 22 0.841 
8 0.840 23 0.837 
9 0.840 24 0.838 
10 0.837 25 0.836 
11 0.838 26 0.840 
12 0.840 27 0.840 
13 0.841 28 0.841 
14 0.839 29 0.840 
15 0.839 30 0.842 

 30عدد الفقرات =  /0.842ككل =   للمقياس ) / قيمة معامل الثبات 30عدد أفراد العينة (ن = 

أّن    للمقياسحذف كل فقرة بقيمة ألفا الكلية    مقارنة قيمة ألفا بعد  عند  تبين
الكلية   ألفا  (  للمقياسقيمة  من  0.842تساوي  فقرة  أي  حذف  يتم  لم  وبالتالي   ،(

 "موضوع الدراسة".  المقياس فقرات 
النفسيوقد تكون   (  مقياس األمن  النهائية من  ) فقرة وزعت  30في صورته 

 مجاالت: أربعةعلى 
 ). 4) إلى ( 1وهي من (  ات) فقر 4ويتكون من ( ،الرضا عن الحياة :األولالمجال 

 ). 14) إلى (5وهي من ( ات) فقر 10ويتكون من ( الطمأنينة النفسية،: المجال الثاني
الثالث: االجتماعي، المجال  (  االستقرار  من  فقرات 10ويتكون   (  ) من  إلى  15وهي   (

)24 .( 
 ) 30) إلى (25ن () فقرات وهي م6: التقدير االجتماعي، ويتكون من (المجال الرابع

 :Split Half Method الثبات بطريقة التجزئة النصفيةـ  ب
ومجموع   حساب  تمّ  الفردية،  األسئلة  درجات  مجمــوع  بين  االرتباط  معامل 
الزوجية  درجات النفسيلمجاالت    األسئلة  األمن  الكلية  مقياس  م  وت،  والدرجة 

سبيرمان  ااستخد معادلة  ع  –م  االختبار  طول  لتعديل  عدد  براون  يكون  ندما 
 :) يبين ذلك5( لوالجدو ،زوجيا  فقراتال

 بطريقة التجزئة للمقياس ت المجاالت والدرجة الكليةمعامالت ثبا: )5جدول (
 النصفية 

عدد   المجال 
 الفقرات 

معامل ارتباط  
 بيرسون

معامل االرتباط بعد 
 التعديل 

 0.759 0.604 4 الرضا عن الحياة 
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 0.681 0.516 10 الطمأنينة النفسية 

 0.709 0.549 10 االستقرار االجتماعي

 0.692 0.529 6 التقدير االجتماعي 
 0.798 0.664 30 الكلية الدرجة

 

(  يتبين الجدول  أنّ 5من  التجزئة    )  المحسوبة بطريقة  االختبار  ثبات  معامالت 
) بين  تراوحت  التعديل0.604  –0.516النصفية  قبل  وذلك  هذه    ،)  ارتفعت  فيما 

ب المناسبة،  المعامالت  االختبار  طول  تعديل  معادلة  استخدام  بعد  جيدة  صورة 
) بين  تراوحت  ثبات    وقد)،  0.759  –0.681بحيث  معامل  بعد    المقياسبلغ  ككل 

) الثبات0.798التعديل  من  جيدة  درجة  إلى  يشير  الذي  األمر  أنّ هكذاو  .)  يتضح   ، 
يث يمكن االعتماد ومقبولة علميا بح  تمتع بالصدق والثبات بدرجة جيدةي  لمقياس ا

 عليه في الدراسة الحالية. 

 : المعنفات أسريا (إعداد الباحثين) نساءثانًيا: مقياس أبعاد التمكين لدى ال 
 :مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي

 .السابق المتعلق بالدراسة الحالية األدب مراجعة  )1
 .مصطلحات الدراسة تعريف  )2
التمكينتحديد    )3 النفسي  ، وهي:أبعاد  االجتماعي،  التمكين  والتمكين   ، والتمكين 

 القانوني، والتمكين السياسي، والتمكين االقتصادي.
مجموعة من األساتذة المختصين    ىرض المقياس في صورته المبدئية علعتّم    )4

 في الجامعات الفلسطينية. في علم النفس التربوي، والصحة النفسية
(ـ، ويتكون مأبعاد التمكين  مقياس   إعدادتمّ بناء علي الخطوات السابقة    )5   ) 51ن 

عل  موزعة  أبعاد    ىفقرة  (هي:  خمسة  النفسي  التمكين  فقرات10بعد  وبعد  ،  ) 
وبعد التمكين ،  ) فقرة14وبعد التمكين القانوني (   ، ) فقرات10التمكين االجتماعي (

 ) فقرات. 9) فقرات، وبعد التمكين االقتصادي ( 8السياسي (
 لمقياس األمن النفسي:رية  السيكومت الخصائص

والثبات    تقدير تمّ  الصدق  التمكين  مؤشرات  أبعاد  عينة  لمقياس  على 
 ، وكانت النتائج كما يلي: من المعنفات أسريا  امرأة) 30الدراسة االستطالعية (

 :صدق المقياس .1
أبعاد    البنائيالصدق    من  التحققتّم   طريقلمقياس  عن  حساب   التمكين 

درجة كل  الكلية    فقرة   ارتباط  الدرجة  إليهللبعد  مع  تنتمي  والذي  يبين )  6(الجدول، 
كل   درجة  بين  االرتباط  الكلية  المقياس  فقراتمن    فقرة معامالت  الدرجـة  مـع   ،

 : الذي تنتمي إليه بعدلل
مقياس األمن  فقرات مجاالت من فقرة درجة كل  ارتباطمعامل : قيم  )6جدول(    

 تنتمي إليه  الذي مجالللمع الدرجة الكلية النفسي 
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التمكين  التمكين النفسي 
 االجتماعي 

تابع التمكين  
 القانوني 

  التمكينتابع  
 السياسي 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

1 0.540 15 0.537 29 0.438 42 0.799 

2 0.296 16 0.588 30 0.419 43 0.430 

3 0.523 17 0.387 31 0.631 44 0.485 

التمكين  0.606 32 0.427 18 0.395 4
 االقتصادي 

رقم   0.605 33 0.651 19 0.790 5
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

6 0.537 20 0.481 34 0.605 45 0.691 

7 0.394 21 0.563 35 0.826 46 0.695 

8 0.440 22 0.705 36 0.376 47 0.677 

 0.591 48 التمكين السياسي  التمكين القانوني  .2280 9

رقم   0.567 10
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

49 0.411 

11 0.587 23 0.632 37 0.695 50 0.580 

12 0.402 24 0.672 38 0.533 51 0.230 

التمكين 
 االجتماعي 

25 0.659 39 0.738 52 0.379 

رقم  
 الفقرة 

معامل  
 الرتباط ا

26 0.528 40 0.821 53 0.793 

13 0.087 27 0.591 41 0.666 54 0.658 

14 0.372 28 0.544  

قد   ةالمذكورأبعاد مقياس التمكين  فقرات    معظم  ) أنّ 6(  الجدولمن    يتبين
دالة   ارتباطات  الدرج   إحصائياحققت  للمجالمع  الكلية  إليهذال  ة  تنتمي  بينما ي   .
) مفردات  ثالث  دالة  )  51،  9  ،2حققت  وغير  ضعيفـة  الدرجة    إحصائياارتباطات  مـع 

للمجال األول (التمكين النفسي)، والمجال الخامس (التمكين االقتصادي)    الكلية
 الثالث.  مفرداتهذه ال تّم حذفلذا  على التوالي؛ 

 :Reliabilityـ الثبات 2
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     :Alpha ـــــ Method Kronbakh الثبات بطريقة ألفا كرونباخـ  أ
ث االستطالعية البالغ  بتطبيقه على عينة البح  المقياسمن ثبات    التحقق   تمّ 
لكل بعد من   ، حيث تم حساب ألفا كرونباخمن المعنفات أسريا  امرأة)  30عددها (

حذف   بعد  لكل  ألفا  حساب  وتم  التمكين،  وكانت  أبعاد  إليها،  تنتمي  مفردة  كل 
 النتائج كما بالجدول التالي:

االجتماعي، القانوني، السياسي،  ،النفسي( ألبعاد التمكينيم ألفا ق: )7(ل جدو
 االقتصادي) 

 كل على حدة بعد استبعاد درجة كل مفردة. 

تابع التمكين   ) 0.686( النفسي
 االجتماعي 

تابع التمكين  
 القانوني 

تابع التمكين  
 السياسي 

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
حذف 

 المفردة 

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
حذف 

 المفردة 

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
حذف 

 المفردة 

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
حذف 

 المفردة 

1 0.685 15 0.614 29 0.831 42 0.805 

 0.801 43 0.831 30 0.617 16 حذفت  2

3 0.684 17 0.616 31 0.833 44 0.800 

 )0.810االقتصادي ( 0.835 32 0.613 18 0.686 4

رقم   0.836 33 0.615 19 0.685 5
 الفقرة 

لفا بعد  أ
   حذفال

6 0.683 20 0.615 34 0.834 45 0.809 

7 0.685 21 0.616 35 0.836 46 0.808 

8 0.683 22 0.617 36 0.837 47 0.810 

 0.805 48 ) 0.805السياسي ( )0.837القانوني ( حذفت  9

رقم   0.681 10
 الفقرة 

ألفا بعد  
 ف حذال

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
   حذفال

49 0.807 

11 0.685 23 0.836 37 0.804 50 0.809 

 حذفت  51 0.802 38 0.835 24 0.685 12

 0.809 52 0.804 39 0.835 25 ) 0.617االجتماعي (

رقم  
 الفقرة 

ألفا بعد  
   حذفال

26 0.837 40 0.802 53 0.807 

13 0.615 27 0.836 41 0.801 54 0.809 
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14 0.616 28 0.835  

من   النفسي   لكليةا  ألفا  قيمةأّن    )7(  الجدوليتبين  التمكين  تساوي    لبعد 
)، وكذلك قيمة  0.617تساوي (  لبعد التمكين االجتماعي)، وقيمة ألفا الكلية  0.686(

الكلية   القانوني  ألفا  التمكين  (لبعد  الكلية  )،  0.837تساوي  ألفا  لبعد وقيمة 
السياسي (  التمكين  الكلية  0.805تساوي  ألفا  قيمة  وكذلك  التمكين )،  لبعد 

(  االقتصادي أي  )،  0.810تساوي  حذف  يتم  لم  أبعاد  من    فقرة وبالتالي  فقرات 
الدراسة" "موضوع  الخمسة  إلى   .التمكين  تشير  التمكين  أنّ   وهي   تمتع ت  أبعاد 

 .لالستخدام اصالحيته وبالتالي امضمونه وحدة تؤكد جيدة داخلي  ثبات بدرجة

 :Split Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفيةـ  ب
ومجموع   بحسا  تمّ  الفردية،  األسئلة  درجات  مجمــوع  بين  االرتباط  معامل 
الزوجية  درجات الخمسة  األسئلة  التمكين  معادلة  ااستخد  مّ وت،  ألبعاد   جتمان م 

  –، ومعادلة سبيرمان  فرديا  المجال  فقراتلتعديل طول االختبـار عندما يكون عدد  
ال  عدد  يكون  عندما  االختبار  طول  لتعديل  يبين  8(  لوالجدو  ،وجياز   فقراتبراون   (

 :ذلك
 النصفية بطريقة التجزئة أبعاد التمكين الخمسةت معامالت ثبا: )8جدول (

عدد   البعد
 الفقرات 

معامل ارتباط  
 بيرسون

معامل االرتباط بعد 
 التعديل 

 0.741 0.589 10 التمكين النفسي 
 0.778 0.636 10 التمكين االجتماعي 
 0.662 0.493 14 التمكين القانوني 

 0.793 0.657 8 التمكين السياسي 
 0.887 0.810 9 التمكين االقتصادي 

 

(  يتبين الجدول  أنّ 8من  التجزئة    )  المحسوبة بطريقة  ثبات االختبار  معامالت 
) بين  تراوحت  التعديل0.810  –0.493النصفية  قبل  وذلك  هذه    ،)  ارتفعت  فيما 

طو تعديل  معادلة  استخدام  بعد  جيدة  بصورة  المناسبة،  المعامالت  االختبار  ل 
) بين  تراوحت  الثبات0.887  –0.662بحيث  من  جيدة  درجة  إلى  يشير  الذي  األمر   ،( .  

أنّ هكذاو يتضح  التمكين  ،  جيدةت  أبعاد  بدرجة  والثبات  بالصدق  ومقبولة    تمتع 
 في الدراسة الحالية. اعلميا بحيث يمكن االعتماد عليه

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

المت .1 ما  النتائج  على:  ينص  والذي  ومناقشتها  األول  بالسؤال  مستوى  علقة 
 محافظة غزة؟المعنفات أسريا في  نساءاألمن النفسي لدى ال
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ــة ــات  لإلجابـ ــابية واالنحرافـ ــاد المتوســـطات الحسـ ــم إيجـ ــؤال تـ ــذا السـ ــن هـ عـ
لكل مجال من مجـاالت مقيـاس األمـن النفسـي والدرجـة   المعيارية والوزن النسبي

 ).9وكانت النتائج كما في جدول ( ،الكلية للمقياس
 
 

): يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 9جدول (
 المعنفات أسريا  نساءالاألمن النفسي لدى لدرجات مقياس 

 المجال 
عدد  

الفقرا 
 ت

المتوس
 ط

االنحراف  
المعيار 

 ي

الوزن 
 النسبي%

الترتي
 ب

 المستوى 

الرضا عن  
 متوسط 2 69.658 0.416 2.319 4 الحياة

الطمأنينة  
 متوسط 4 57.863 0.284 1.754 10 النفسية

االستقرار  
 متوسط 3 62.393 0.377 1.871 10 االجتماعي 

التقدير  
 مرتفع  1 86.805 0.367 2.604 6 االجتماعي 

 متوسط  67.846 0.240 2.142 30 الدرجة الكلية
 

بي الكلي لدرجات أفراد العينة على متوسط الحسا) أن ال9الجدول (  من  يتبين
) درجـة، وبـوزن 0.240) درجـة، وبـانحراف معيـاري (2.142بلـغ (مقياس األمن النفسي  

المعنفـات  نسـاءوهذا يشير إلى أن مسـتوى األمـن النفسـي لـدى ال%)، 67.8نسبي (
كمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله أن مجــال التقــدير  .متوســطة بدرجــةأســريا قــد جــاء 

 %)86.8بـوزن نسـبي ( )2.604قـد حصـل علـى أعلـى متوسـط حسـابي بلـغ (  االجتماعي
وهـــو بدرجـــة تقـــدير مرتفعـــة، بينمـــا حصـــل مجـــال الرضـــا عـــن الحيـــاة علـــى متوســـط 

وجــاء فــي . وهــو بدرجــة تقــدير متوســطة %)69.6) بــوزن نســبي (2.319حســابي بلــغ (
) بوزن 1.871المرتبة قبل األخيرة مجال االستقرار االجتماعي بمتوسط حسابي بلغ (

) وهــــو بدرجــــة تقــــدير متوســــطة، وجــــاء فــــي المرتبــــة األخيــــرة مجــــال 62.3%نســــبي (
وهـو بدرجـة  (57.8%) ي) بـوزن نسـب1.754الطمأنينة النفسية بمتوسط حسابي بلـغ (

المؤسســات  وجــود العديـــد مـــنويعــزو الباحثــان هــذه النتــائج إلــى  ،تقــدير متوســطة
والقـانوني  ير الـدعم النفسـي واالجتمـاعيالرسـمية التـي تهـتم بتـوف  الحكومية وغير  

أشـــــكال التمييـــــز الثقـــــافي  كافـــــةاستئصـــــال و، المعنفـــــات أســـــريا نســـــاءلـــــدى ال
ر إلــى والقضــاء علــى األنمــاط الثقافيــة الجامــدة فــي النظــ، واالجتمــاعي ضـــد المـــرأة

 القيـــام تحقيــق ذاتهــا مــن خــالل للوصــول بــالمرأة إلــى؛ المــرأة وأدوارهــا ومكانتهــا
دراسـة هـذه النتيجـة مـع    قفـتتالعنـف والقمـع، ومظـاهر  ا عـن  بفاعلية بعيـدً بدورها  
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لــدى النســاء الصــحة النفســية  أن مســتوى أظهــرت) التــي 2010أســماء اإلبــراهيم (
 .اكان متوسًط  المعنفات في األردن

فروق  .2 توجد  "ال  على:  ينص  والذي  ومناقشتها  األول  بالفرض  المتعلقة  النتائج 
أسريا  ساءنالبين    إحصائيادالة   مستوى    المعنفات  النفسي  في  تُعزى  األمن 

 ".محافظة غزةفي ) نفسي ، جسدي( نوع العنف الموجه لمتغير:
مــن صحـــة هـــذا الفــرض تمــت المقارنـــة بــين متوســط درجــات أفــراد  وللتحقــق

 ) ومتوســط درجــات أفــراد العينــة مــن31(ن =  المعنفــات جســديا نســاءالالعينــة مــن 
باســتخدام اختبــار فــي مســتوى األمــن النفســي ) 33(ن =  ســياالمعنفــات نف نســاءال

-Independent Samples T(ت) للفروق بين متوسطات درجـات العينـات المسـتقلة 
Test)) يبين المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري لـدرجات أفـراد 4)، والجدول (

لفـرق بـين ، إضافة لقيم اختبـار (ت) لمستوى األمن النفسيمجموعتي الدراسة في  
) يبـــين قـــيم اختبـــار (ت) بـــين 10جـــدول ( المتوســـطين، مـــع بيـــان مســـتوى الداللـــة:

المعنفـات جسـديا ونفسـيا فـي األمـن   نسـاءال  الدراسـة مـن  متوسطات مجمـوعتي
 .النفسي

 ) يتبين ما يلي:10من الجدول (
 المعنفـات جسـديا نسـاءال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات  ــ

ــا ــريا نســـاءت الومتوســـط درجـ  األمـــنلكليـــة لمقيـــاس فـــي الدرجـــة ا المعنفـــات أسـ
ال نــوع العنــف الموجــه األمــر الــذي يشــير إلــى أن  ،األبعــاد الفرعيــة لــهوفــي  النفســي

لـدى  النفسـي والطمأنينـة والهـدوء  األمـنيعتبر متغيرًا جوهري األثر علـى مسـتوى 
ــاءال ــريا نسـ ــات أسـ ــى أن  .المعنفـ ــك إلـ ــزو ذلـ ــيويعـ ــف النفسـ ــرن العنـ ــالعنف  يقتـ بـ

رتبط يـو  ،تصـاب بمعانـاة نفسـية  الجسدي، فالمرأة التي تتعرض للعنـف الجــسدي
لســلوكية التــي تــؤثر علــى صــحة كبيــرة مــن االضــطرابات النفســية وا بمجموعـــةذلــك 

 . وزوجــة وامــرأة عاملــة ابوصــفها أمــ  هــاألدوار هــائالمــرأة الجســدية والنفســية وأدا

الزوجــات بعــد  المخــاطر النفســية التــي تواجههـــاأن مــن  Davies,1998)ويــرى ديفــز (
واالكتئــاب،  األحــداث، تعرضــهن للعنــف الجســدي: الخــوف، ونقـــص الـــسيطرة علـــى

 .والقلق، وتدني تقدير الـذات واليأس، والضغط،

 األبعاد 
  المعنفات جسديا

 ) 31(ن
(ن  المعنفات نفسيا

33 ( 
 قيمة   

 ( ت )

مستو
ى  

الل  ال
 

 ع م ع م
غير  0.727 0.431 2.30 0.402 2.37 عن الحياة  الرضا

الطمأنينة   
 

غير  0.796 0.314 1.72 0.251 1.78
االستقرار   

  
غير  0.376 0.393 1.85 0.365 1.89

غير  1.802 0.423 2.52 0.281 2.68 التقدير االجتماعي  
غير  1.386 0.258 2.10 0.216 2.18 الدرجة الكلية 
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إلـى أن   توصـلت) التـي  2011وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة حنـان األطـرش (     
يــؤدي إلــى اضــطراب فــي مســتوى الصــحة النفســية للزوجــة  أشــكالهف بكافــة  العنــ

 المساء إليها.
ال .3 بالفرض  المتعلقة  فروق   ثاني النتائج  توجد  "ال  على:  ينص  والذي  ومناقشتها 

أسريا  نساءالبين    إحصائيالة  دا مستوى    المعنفات  النفسي  في  تُعزى  األمن 
 ".محافظة غزةفي ) ليس لديهن أطفال، لديهن أطفال(الحضانة لألطفال  لمتغير

مــن صحـــة هـــذا الفــرض تمــت المقارنـــة بــين متوســط درجــات أفــراد  وللتحقــق
ومتوســط درجــات  )58(ن =  المعنفــات اللــواتي لــديهن أطفــال نســاءالالعينــة مــن 

) فــــي 6(ن =  المعنفــــات اللـــواتي لــــيس لــــديهن أطفــــال نســــاءال أفـــراد العينــــة مــــن
ــار (تبمســــتوى األمــــن النفســــي  درجــــات ) للفــــرق بــــين متوســــطي اســــتخدام اختبــ

ــابية واالنحرافــــات 11والجــــدول ( ،مجمــــوعتي الدراســــة ) يبــــين المتوســــطات الحســ
النفسـي  األمـناد مقيـاس ، وذلـك لكـل بعـد مـن أبعـالدراسـة  المعيارية لمجموعتي

) للفــروق بــين المتوســطات، مــع بيــان كليــة لهــا، إضــافة لقــيم اختبــار (توالدرجــة ال
 :مستوى الداللة

 نساءال الدراسة من ) يبين قيم اختبار (ت) بين متوسطات مجموعتي11جدول (
 المعنفات 

 .اللواتي لديهن أطفال واللواتي ليس لديهن أطفال في األمن النفسي

 ) يتبين ما يلي:11من الجدول رقم (
أفـــراد العينـــة مـــن  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات ال

 نساءعينة من الت أفراد الومتوسط درجاالمعنفات اللواتي لديهن أطفال   نساءال
 النفسـي  األمـنلكليـة لمقيـاس  فـي الدرجـة ا  المعنفات اللواتي ليس لديهن أطفـال

وفـــــي األبعـــــاد التاليـــــة: الرضـــــا عـــــن الحيـــــاة، والطمأنينـــــة النفســـــية، واالســـــتقرار 
مـن عينة هذه الدراسة    يرجع ذلك إلى طبيعة الخدمات التي تلقتهاوقد    االجتماعي.

  ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندة دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
جمعية عائشة العامالت في وحدة اإلرشاد النفسي األسري في   منورعاية نفسية  

 لحماية الطفل والمرأة.

 األبعاد 
  لديهن أطفال

 )58(ن
ليس لديهن  

 )6(ن الأطف
 قيمة
 (ت)

مستوى  
 ع م ع م الداللة 

 غير دال -0.472 0.806 2.45 0.937 2.50 الرضا عن الحياة 

الطمأنينة  
 

 غير دال -0.129 0.562 2.11 0.655 2.15
االستقرار  
  

 غير دال 0.035 0.711 2.30 0.640 2.27

دال عند   3.290 0.753 2.66 0.673 2.77 تماعي التقدير االج
 غير دال 0.938 0.459 2.054 0.211 2.151 الدرجة الكلية 
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متوسطفوجود    ــــ بين  إحصائية  داللة  ذات  العينة  درجات    روق  الأفراد    نساءمن 
أطفال   لديهن  اللواتي  درجاالمعنفات  الومتوسط  من  العينة  أفراد   نساء ت 

أطفال لديهن  ليس  اللواتي  االجتماعي  التقدي  في   المعنفات    نساء اللصالح  ر 
أطفال لديهن  اللواتي  إلى  وقد    .المعنفات  ذلك  االجتماعي يرجع  الفكر  طبيعة 

استعطاف   نظرة  أطفال  لديها  التي  للمرأة  المجتمع  كيفية  ونظرة  دارة  إ في 
 التي تواجهها.  للضغوطتحملها و ،أطفالها تمسؤوليا

ال .4 نص على: "ال توجد فروق  ومناقشتها والذي ي  ثالثالنتائج المتعلقة بالفرض 
أسريا  نساءالبين    إحصائيادالة   مستوى    المعنفات  النفسي  في  تُعزى  األمن 

 ".محافظة غزةفي )  أرملة، غير ذلك ،مطلقة ( الحالة االجتماعية لمتغير
لفحـص أثـر المتغيـر  One Way ANOVAباسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي تـّم 

 األمـــنأبعـــاد مقيــاس  جابة أفــراد العينـــة علــىفــي اســـت الحالــة االجتماعيـــةالثالثــي 
           ) يبين ذلك:12، والجدول (النفسي والدرجة الكلية

  على درجات أفراد العينةالحالة االجتماعية ) يبين تحليل التباين األحادي ألثر 12(جدول 
 النفسي في األمن 

 البعد
مصدر  
 التباين 

 مجموع 
 

 
 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
المربعا 

 

قيمة 
 Fاختبار 

مستوى  
 الداللة 

الرضا عن  
 الحياة

بين  
  

0.686 2 0.343 

داخل  غير دالة 2.044
  

10.23 61 0.168 

  63 10.92 المجموع 

الطمأنينة  
 النفسية

بين  
  

0.344 2 0.172 

داخل  غير دالة 2.199
  

4.76 61 0.078 

  63 5.11 المجموع 

االستقرار  
 االجتماعي 

بين  
  

0.065 2 0.032 

داخل  غير دالة 0.221
  

8.92 61 0.146 

  63 9.98 المجموع 

التقدير  
 االجتماعي 

بين  
  

0.067 2 0.033 

داخل  غير دالة 0.241
  

8.46 61 0.139 

  63 8.52 المجموع 

 الدرجة الكلية

ين  ب
  

0.213 2 0.107 

داخل  غير دالة 1.890
  

3.44 61 0.056 

  63 3.65 المجموع 

) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط 12يتبــين مــن الجــدول (
للحالـة أبعاد مقياس األمن النفسـي والدرجـة الكليـة تعـزى    فيدرجات أفراد العينة  

 فـيداللـة عتبر مؤشـًرا ذا متغير الحالة االجتماعية ال يلى أن ؛ مما يشير إاالجتماعية
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 ةطبيعـوقـد يرجـع ذلـك إلـى   .المعنفـات أسـريا  نساءمستوى األمن النفسي لدى ال
وضــعها االجتمــاعي فهــي رقيقــة المشــاعر  بتغيــرال تتغيــر التــي ســيكولوجية المــرأة 

ـــساسة،  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقــد تكــون عينــة  .النفســي والــدفء وتحتــاج إلــى الشــعور بــاألمن والحنــان والقبــول

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم 
جمعيــة مــن العــامالت فــي وحــدة اإلرشــاد النفســي األســري فــي والرعايــة النفســية 

 عائشة لحماية الطفل والمرأة.
أيــة ) التــي لــم تجــد 2010دراســة أســماء اإلبــراهيم ( هــذه النتيجــة مــع قفــتتو

ــا ــدى النسـ ــية لـ ــتوى الصـــحة النفسـ ــة فـــي مسـ ـــزىفـــروق ذات داللـ ــات يعـ  ء المعنفـ
 .الحالة االجتماعية لمتغير

ال .5 بالفرض  المتعلقة  "  رابعالنتائج  وجد عالقة  ال تومناقشتها والذي ينص على: 
دالة   لدى    إحصائياارتباطية  النفسي  واألمن  الدراسة"  "قيد  التمكين  أبعاد  بين 

 ".محافظة غزةفي  أسرياالمعنفات  نساءال
إيجاد معامل ارتباط بيرسون بـين كـل مـن تم    وللتحقق من صحة هذا الفرض

فــي  المعنفــات أســريا نســاءواألمــن النفســي لــدى ال" قيــد الدراســة" أبعــاد التمكــين
) يبين قيمة معامالت ارتباط بيرسون بـين درجـات أفـراد 13(والجدول  ،  غزة  محافظة

، مـع مسـتوى األمـن النفسـيودرجـاتهم المقـدرة بمقيـاس    األبعادالعينة على تلك  
 مستوى الداللة:  انبي

 يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد التمكين "قيد الدراسة"  )13جدول (
 ومستوى األمن النفسي 

مستوى   قيمة االرتباط  أبعاد التمكين
 الداللة 

 غير دال -0.024 النفسي
 غير دال 0.184 االجتماعي 
 )0.01(دال عند  0.574 القانوني 

 غير دال 0.189 السياسي 
 )0.01(دال عند  0.493 قتصادي اال

 ) يتبين ما يلي :13من الجدول رقم ( 
) بين التمكين 0.01عند مستوى داللة (  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة    ــــ

.  غزة ومستوى األمن النفسي  أسريا في محافظة  المعنفات  نساءال  ى القانوني لد
لد النفسي  األمن  مستوى  أن  إلى  يشير  الوهذا  يرتفع   نساءى  أسريا  المعنفات 

القانوني. التمكين  ترتفع درجاتهـن على مقياس  إلى طبيعة  وقد    عندما  يرجع ذلك 
تلقتها التي  الدراسة    الخدمات  هذه  خالل    ومساندة  دعممن  عينة  من  قانونية 

الموجودة  الحصول   القانونية  المستشارة  من  مباشرة  قانونية  استشارات  على 
جا إلى  الجمعية  ذات في  القضايا  في  المحاكم  في  المجاني  التمثيل  خدمات  نب 
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عليهن الواقع  بالعنف  بالحماية العالقة  المعنفة  المرأة  شعور  على  وترتب   ،
بالنفس والشعور  زيادة اإلحساس  القانونية النفسي.   باالستقرار  بالثقة    واألمن 

أن  ت  ) التي أظهر 2015(  وأمل الخاروف  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ميس صالح
الخدمات    لقانونيةاالخدمات   من  وغيرها  السيدات  "وحدة  لدى  لهن  قدمتها  التي 

وأصبحت   المختلفة،  الجوانب  في  المرأة  تمكين  في  دور  لها  كان  اآلمنة"  األسرة 
قبل،   من  عليه  كانت  عما  استقاللية  أكثر  إيجابيةانعكسو حياتهن  بصورة  على    ت 

 م. عا  ية بشكلحالتهن النفسية بشكل خاص وحياتهن االجتماع
) بين التمكين 0.01عند مستوى داللة (  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة    ــــ

محافظة  نساءال  ى لد  االقتصادي في  أسريا  األمن   المعنفات  ومستوى  غزة 
المعنفات أسريا    نساء. وهذا يشير إلى أن مستوى األمن النفسي لدى الالنفسي

ويرجع ذلك إلى أن    ـن على مقياس التمكين االقتصادي.يرتفع عندما ترتفع درجاته
بعدّ التمكين   يحمل  نفسياالقتصادي  أكا  بالواقع،ثا  عليه  يبدو  مما  ال    ر  مما  حيث 

توفر ما يكفي حاجاتها ة وعدم  بمشاعر العوز والحاج  إحساس المرأة    شك فيه أن
االقتصادية كرامتها  ومتطلباتها  لصون  لمشاع  الالزمة  المجال  النقص يفتح  ر 

باالكتئاب    ةوالدوني من  ويحرموالشعور  كزوجة و  ذاتهاتحقيق  ها  ألدوارها  أدائها 
بينما  وأمّ  االقتصادي،  باألمن  اآلخـرين   الحياةوإدارة    ،اإلحساس  إلى  اللجوء   دون 

المالية  لطلـب االجتماعي   المساعدة  باالستقرار  اإلحساس  زيادة  في  يسهم 
من مزيد  وبالتالي  الداخليالتوافق    الخارجي  باالطمئنان   النفسي  والشعور 

دراسة معظم الدارسات التي تم عرضها كوتتفق هذه النتيجة مع نتائج    . النفسي
الحقيل التي  2019(  الحنوف  أن    توصلت)  اقتصاديإلى  المرأة  على   يساعد  ا تمكين 

االجتماعية مكانتها  من  ويحسن  الحقيقية  لقيمتها  المرأة  في   ،رؤية  ويساهم 
شراكت المجتمعيةإثبات  األسري  ،ها  األمن  صالح  ودراسة   ،وتحقيق  وأمل    ميس 

كان لها   نساءالتي أظهرت أن خدمات التمكين االقتصادي لدى ال   )2015(  الخاروف
المختلفة،   الجوانب  في  المرأة  تمكين  في  إيجابيةانعكسودور  بصورة  على   ت 

النفسية بشكل  ،حالتهن  االجتماعية  ا  سوجدراسة  وأوضحت    ،معا  وحياتهن 
suja,2010) (   وتعزيز األسرية  المشكالت  حل  في  دور فعال  له  المهني  التمكين  أن 

 . النساءلدى   الثقة بالنفس
ارتباطية    ال  ــــ عالقة  التمكين    إحصائيادالة  توجد  واالجتماعي،  بين  النفسي، 

النفسي  األمن  ومستوى  جهة  من  في    نساءال  ىلد   والسياسي  أسريا  المعنفات 
الجوانب النفسية واالجتماعية    وقد يرجع ذلك إلى أن   .هة أخرىمن ج غزة    محافظة

ال لدى  إال    نساءوالسياسية  هي  ما  أسريا  تتأثر  المعنفات  بخدمات انعكاسات 
  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  لديهن.  ة المقدمةواالقتصادي  ةالقانوني   التمكين

من   صالحكل  الخاروف  ميس  ا  )2015(  وأمل  خدمات  أن  أظهرت  لتمكين التي 
ال إيجابيةانعكس  نساءالنفسي واالجتماعي لدى  النفسية    ت بصورة  على حالتهن 
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بشكل  بشكل االجتماعية  وحياتهن  حيدر(دراسة  و   ،معا  خاص  التي    )2012وحيدة 
بالنفس  أظهرت   والثقة  النفسي  والرضا  األمن  على  االجتماعية  للتنمية  أثر  وجود 

ال ونساءلدى  (  رستاند   دراسة،  أسفرت    ) Stander&Rothmann,2010وروثمان  التي 
 .وجود عالقات مهمة بين التمكين النفسي وانعدام األمن الوظيفي عن 

المتعلقة   .6 الخامسالنتائج  والذي  بالفرض  على:  ومناقشتها    سهم يُ "ينص 
واالقتصادي والسياسي  والقانوني  واالجتماعي  النفسي  دالًا   التمكين  إسهاًما 

التنبؤ    إحصائيا النفسيفي  ال  باألمن  أسريا  نساءلدى  محافظة  في    المعنفات 
 ".غزة

الفرض  و هذا  صحة  من  المتعدد  تّم  للتحقق  االنحدار  تحليل  (بطريقة إجراء 
Stepwise(    النفسي  للتنبؤ الباألمن  أسريا  نساءلدى  جدول   ويوضح  .المعنفات 

لكل    ) 14( الخطي  المتعدد  االنحدار  واالجتماعيمن  نماذج  النفسي،  ، التمكين 
واالقتصادي  القانو والسياسي،  النفسيعلى  وني،  المتغيرات  األمن  بيان  مع   ،

 . المعنفات أسريا نساءاألمن النفسي لدى الاألكثر قوًة وتأثيًرا في  
النفسي واالجتماعي  ): نتائج تحليل االنحدار لبيان إسهام التمكين14جدول (

 والقانوني والسياسي واالقتصادي في األمن النفسي 

 المتغيرات 

  املمع
االنحدار  
الجزئي(

 ب)

معامل  
االنحدار  
المعيار 

ي  
 B(بيتا)

 الخطأ 
المعيار 

 ي

قيمة 
 (ت)

  R(ر)

تباين  
االنحد 

 ار
R² 

قيمة 
 (ف)

 الثابت 
التمكين  
 النفسي 
التمكين  
 االجتماعي 

التمكين   
 القانوني 
التمكين  
 السياسي 
التمكين  

 االقتصادي 

2.053 
0.370- 
0.111- 

0.267 
0.050- 
0.334 

 

0.363- 
0.106- 

0.409 
0.084- 
0.490 

0.399 
0.127 
0.143 
0.092 
0.065 
0.120 

5.151 
2.916- * 

0.774 
2.915-* 
0.767- 
2.772 * 

0.671 0.450 9.485** 

 0.05* دالة عند مستوى                                                       0.01مستوى دالة عند* *       

 ) ما يلي:14يتضح من الجدول (
النفسيمكيُ   .1 باألمن  التنبؤ  أسريا  نساءال  لدى   ن  خالل    المعنفات  التمكين من 

القانوني،  النفسي االقتصادي  ،والتمكين  دالة    والتمكين  (ف)  قيم  كانت  حيث 
المستقلة  إحصائيا واالقتصادي)  للمتغيرات  والقانوني،  النفسي،  مع    (التمكين 

 ). 0.01) عند مستوى (األمن النفسي المتغير التابع (
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من    .2 كل  إسهام  والتمكين  يختلف  القانوني،  والتمكين  النفسي،  "التمكين 
التنبؤ  االقتصادي"   إّن  باألمن النفسي  كمتغيرات مستقلة في  كمتغير تابع، حيث 

تباين  45 من  النفسي%  إلى    األمن  القانوني يُعزى  والتمكين  النفسي،  التمكين 
لمتغيرات تشير إلى قوة  . ويالحظ أن قيم بيتا لكل من هذه اوالتمكين االقتصادي

ذات النفسي  إسهام  باألمن  تنبؤية  اإلسهام  داللة  نسبة  بلغت  حيث  للتمكين ، 
 %. 49.0، والتمكين االقتصادي %40.9والتمكين القانوني%، 36.3النفسي

 يمكن التعبير عن هذه النتائج في المعادلة االنحدارية غير المعيارية التالية:  .3
التمكــــــــــــــــــــــــــــــــين  X  0.267+  التمكين النفسي X 0.370+  2.053=  األمن النفسي

 التمكين االقتصادي.  X 0.334+  القانوني
التمكين من خالل    المعنفات أسريا  نساءال  لدى  باألمن النفسي مكن التنبؤ  ال يُ  .4

 والتمكين السياسي. ، االجتماعي
أسريا  نساءلل  االقتصاديالتمكين  ويُعدُّ   المتغيرات   المعنفات  أهم 
ال التنبؤ  المستقلة  في  النفسيمسهمة  بين  باألمن  األول  المركز  ويحتل  أبعاد ، 

التنبؤ    التمكين في  النفسي المسهمة  "بيتا" باألمن  اإلسهام  نسبة  كانت  حيث   ،
في49.0 البالغة  أهميته  يُؤكد  وهذا  لدى    %،  النفسية  والطمأنينة  األمن  تحقيق 

  عدّ إذ ت للحاجات سلومع نظرية ما تنسجم هذه النتيجةالمعنفات أسريا. و نساءال
تليها    الحاجات األساسية من مأكل ومشرب ومسكن إلى  ركيزة أساسية  الحاجة 

أن أي  باقي    األمن،  لتحقيق  إشباعها  من  البد  لإلنسان  األساسية  الحاجات 
ال لدى  االقتصادي  التمكين  ويساهم  األمن.  إلى  الحاجة  سيما  وال   نساء الحاجات 

في   أسريا  االحتيالمعنفات  األساسيةتلبية  تحمل    اجات  عليه  يترتب  مما  لديهن 
   االستقرار واألمن النفسي. المسؤولية المالية، واإلحساس بالذات، والشعور 

النتيجة   هذه  ك نتائج    معوتتفق  عرضها  تم  التي  الدارسات  دراسة معظم 
سوجا ، دراسة  )2015(  وأمل الخاروف  ميس صالح  ، ودراسة) 2019(   الحنوف الحقيل

suja,2010)ال ال)  لدى  االقتصادي  التمكين  خدمات  أن  أظهرت  دور  كان  نساءتي    له 
و   فعال المختلفة،  الجوانب  في  المرأة  تمكين  األسريةفي  المشكالت  حل  ، في 

 .بالنفس لديهنوتعزيز الثقة  وتحقيق األمن األسري،
من حيث أهميتها   أبعاد التمكينالمركز الثاني بين  القانوني  التمكين  حتل  وي

التنبؤ   النفسي باألفي  حيث    نساءال  لدى   من  أسريا،  نسبة المعنفات  كانت 
"بيتا"   ال  %،40.9اإلسهام  تستطيع  القانوني  التمكين  خالل  المعنفة    مرأةفمن 

القانونيةأسريا   حقوقها  نفسها معرفة  وحماية  جان  ،  إلى  الموجه  العنف  ب  من 
األطفال حضانة  مثل  مشاكلها  مع  و  التعامل  من   ،الطالقوالنفقة    وغيره 

ق هذه النتيجة مع  وتتف  .التي تشعرها بالحماية واألمن النفسياستعادة حقوقها  
لدى   لقانونيةاأن الخدمات  ) التي أظهرت  2015(دراسة ميس صالح وأمل الخاروف  

الخدمات    نساءال من  وغيرها  اآلمنة"  المعنفات  األسرة  "وحدة  لهن  قدمتها  التي 
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ال الجوانب  في  المرأة  تمكين  دور في  لها  إيجابية انعكسو،  مختلفةكان    ت بصورة 
 .معا  خاص وحياتهن االجتماعية بشكل على حالتهن النفسية بشكل

حيث   يحتل  بينما من  التمكين  أبعاد  بين  الثالث  المركز  النفسي  التمكين 
المعنفات أسريا، حيث كانت نسبة   نساءأهميتها في التنبؤ باألمن النفسي لدى ال

"بيتا"   ذ%،  36.3اإلسهام  رغم  لك  ويعود  المعنفات  النساء  للحماية حاجاتهن  إلى 
النفسي إال أن آثار العنف الذي وقع عليهن   باألمنواالقتصادية للشعور    ةالقانوني

حاجة لديهن  لل  جعل  قبل  جوء  ملحة  من  قدمت  التي  النفسي  الدعم  لخدمات 
جلسات   بإقامة  وذلك  لهن   النفسية  والجماعي  األخصائية  الفردي  اإلرشاد 

على    وتقبلها  الذات   فهم على    لمساعدتهن والقدرة  المحيطة  البيئة  والتأقلم مع 
الصالبة إو  ةالمسؤوليتحمل   إلى  الهشاشة  والخروج من  بالذات  الثقة  بناء  عادة 

واالجتماعي.   النفسية النفسي  للتوافق  بهن  المشكالت وصولًا  والقدرة على حل 
التي أظهرت أن    )2015(  وأمل الخاروف  ميس صالحوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

ال لدى  النفسي  التمكين  إيجابية انعكس  نساءخدمات  بصورة  حالتهن   ت  على 
 . خاص النفسية بشكل

 التوصيات:
 اآلتية:الدراسة يمكن أن نقدم التوصيات في ضوء نتائج    
تدريبية .1 برامج  مستوى  تقديم  تحسين  تكفل  لدى    وترفيهية  النفسي  األمن 

قبل  نساءال من  أسريا  الجمعيات    المعنفات  في  النفسي  الدعم  في  مختصين 
 النسائية.  

توعيـة   .2 إلـى  تهـدف  عمـل  وورش  نـدوات  في    نساءال عقـد  أسريا  المعنفات 
 بحقوقهن القانونية.  المجتمع الفلسطيني

النفـسي  توفير .3 النسائية؛  مختصين في اإلرشـاد   نساء اللمـساعدة    بالجمعيات 
 والمشكالت النفسية التي تواجهن.العقبات  فـي التغلـب علـى المعنفات

وأبعادها    الـدعم  قديمتـ .4 أشكالها  بكافة  المادية  المعنفات    نساءللوالمساندة 
بالنفس،   أسريا الثقة  تعزيز  أجل  علـى  او  من  االقتصادية مـشكالاللتغلـب    ت 

 تشكل عائًقا أمام تحقيق األمن النفسي لديهن.   التـي  الصعبة

 :المراجع
 ربية:   الع المراجعأوًال: 

الطبعة الثانية،   .أدواته  ـــمناهجه    ــالبحث التربوي عناصره ـ).  1997األغا (  إحسان  .1
 غزة: مطبعة الرنتيسي.

(  أحمد  .2 والنفسية).  2005الزعبي  والدراسية  السلوكية  األطفال    . مشكالت 
 دار الفكر. دمشق:
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