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أ  

  ملخص الدراسة

  القلق وضغوط الحیاة لدى الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــستوى القلــق وضــغوط الحیــاة لــدى الزوجــات ذوات 
مــا مــستوى القلــق لــدى عینــة ) 1: اإلجهــاض المتكــرر؛ وللتحقــق مــن ذلــك تــم صــیاغة األســئلة التالیــة

مستوى تعلیم الزوجة، عدد األطفـال، (اختالف متغیرات الدراسة بمستوى القلق الدراسة، وهل یختلف 
هـل ًما مصادر ضغوط الحیاة، وأكثرها شیوعا لدى عینة الدراسة، و) 2 ؟)مدة الزواجو عمر الزوجة،

مـستوى تعلـیم الزوجـة، (متغیـرات الدراسـة یختلف مستوى ضغوط الحیاة لدى عینة الدراسـة بـاختالف 
هـل یمكـن التنبـؤ بمـستوى القلـق لـدى عینـة الدراسـة ) 3 ؟)مـدة الـزواجو عـدد األطفـال، عمـر الزوجـة،

ًهل هناك أثـر دال إحـصائیا لتفاعـل كـل مـن ضـغوط الحیـاة، والعمـر، ) 4من خالل ضغوط الحیاة؟ 
 وتعلیم الزوجة على مستوى القلق لدى عینة الدراسة؟

مـــن قبـــل الباحثـــة ولإلجابـــة علـــى تـــساؤالت الدراســـة تـــم تطبیـــق أدوات الدراســـة التـــي أعـــدت   
علــى عینــة مــن الزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر فــي ) ضــغوط الحیــاةمقیــاس (، و) القلــقمقیــاس(

زوجــة، وبعــد التحقــق مــن صــدق األدوات وثباتهــا وتمتعهــا بخــصائص ) 140(محافظــة رفــح، قوامهــا 
القلــق ٍوباســتخدام التحلیــل اإلحــصائي أشــارت النتــائج إلــى وجــود مــستوى عــال مــن . ســیكومتریة جیــدة

ًلدى عینة الدراسة، كما أشارت النتائج أیضا إلى وجود مـستوى عـال مـن ضـغوط الحیـاة لـدى العینـة 
األســـــریة، الزوجیـــــة، بالترتیـــــب تبـــــدأ بالـــــضغوط المادیـــــة، ًوأكثرهـــــا شـــــیوعا الـــــضغوط المادیـــــة، وهـــــي 

  .الشخصیةثم االجتماعیة، 

ول إلى نسبة تقل فیها قیمة كما ویمكن التنبؤ بمستوى القلق من خالل ضغوط الحیاة والوص
  .الخطأ التقدیري لمستوى القلق

وقــــد تــــم تفــــسیر النتــــائج فــــي ضــــوء اإلطــــار النظــــري والدراســــات الــــسابقة وخرجــــت الدراســــة 
بمجموعـــة مـــن التوصـــیات والمقترحـــات مـــن أهمهـــا ضـــرورة االهتمـــام بموضـــوع اإلجهـــاض المتكـــرر 

 .موضوعٕ فیه، واجراء أبحاث خاصة في هذا الةوالعوامل المؤثر

  



ب  

Abstract 

Anxiety and Life Pressures among Wives with  

Repetitive Abortion 

The study aimed to identify the effect of anxiety and life pressures 
among wives with repetitive abortion. To achieve this purpose the 
following questions were raised: (1) what's the level of anxiety among the 
study subjects? Does it differ due to the study variables (The wife's 
educational level, number of children, age, and marriage duration)? 
(2)What are the sources of anxiety? What are the most common ones in 
the study sample? Do life pressures in the study sample vary according to 
the study variables (educational level of the wife, number of children, age, 
and marriage period)? (3) do life pressures predict the level of anxiety in 
the study sample? (4) Is there a statistically significant interaction of life 
pressures, wife age, and wife's education on the anxiety level  in the study 
sample?. 

 The researcher designed two scales of anxiety and life pressures. 
After ensuring the validity and reliability of the two scales, the researcher 
administered them to (140) wives with repetitive abortion. 

 The statistical analysis of the results revealed the existence of a 
high anxiety level in the study sample in addition to the existence of high 
levels of life pressures the most common of which is financial, followed by 
familial, ;matrimonial, social, and personal pressures. Similarly, anxiety 
levels can be predicted via life pressures. The study recommended caring 
for repetitive abortion and the factors contributing to it besides doing 
further researches on this topic. 



ج  

  
  إهـــــــــــداء

  

  ًتزازاـًفخرا واع                                    أجمعین... إلى دماء شهدائنا وشهداء عروبتنا 
  

ًتضحیة واستبساال               ُقدسنا الجریحة...  تدمع لها مقلة العیون ْنَإلى م ً  
  

  ًرافاتـًشكرا واع        والدي الجلیل...  علمني العطاء دون انقطاع ْنَإلى م
  

ًبا واجالالــح    والدتي الغالیة ... ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيء كان دعاْنَإلى م ًٕ  
  

ًرفانا وامتناناـ        ع           زوجي الحبیب ...   رفیق دربيإلى ً  
  ج

ٕتفانیا واق    معلمینا األفاضل... لیضيء الدرب لآلخرین ًنورا  نفسه یسخر ْنَإلى كل م   ًداماــً

  

  

  الباحثة



د  

  شكر وتقدیر

 إلـى أعـواممـن خاللهـا لنـا ونحـن نخطـو خطواتنـا فـي الحیـاة الجامعیـة مـن وقفـة نعـود  البـد
ر من  لنا الكثی الكرام الذین قدمواعلمائنا مع )الجامعة اإلسالمیة(تنا الغراء قضیناها في رحاب جامع

  ...من جدیدعث األمة ُْب في بناء جیل الغد لتعظیمة ًباذلین بذلك جهودا  وأدبهم،علومهم

أسمى آیات الشكر واالمتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین بتقدم أباالسترسال وقبل أن نمضي 
ـــوا أقـــدس ـــا طریـــق العلـــم والمعرفـــة و،ة رســـالة فـــي الحیـــا وأســـمىحمل أســـاتذتنا .. ٕالـــى الـــذین مهـــدوا لن

 والتـــي ،و دقـــةأبـــهیم اإبـــرســـناء . د.أبالـــذكر المـــشرفة القـــدیرة أخـــص و..  وعلمائنـــا األبـــرارلاألفاضـــ
بالرغم من أعبائها الكثیرة فكانت خیر معین ینضب بالعلم والمعرفة، فأعطت للباحثة الكثیـر تفضلت 

بشراك قول رسـول هللا من وقتها مما كان له األثر العظیم في قطف ثمرة من قطوف البحث العلمي ف
  ."ن على معلم الناس الخیروُّلَصُ، لیإن الحوت في البحر، والطیر في السماء :صلى هللا علیه وسلم

ختـــام إســـماعیل كمـــا أتوجـــه بخـــالص الـــشكر والتقـــدیر إلـــى لجنـــة الحكـــم والمناقـــشة الـــدكتورة 
 عایــدة شــعبان صــالح رئــیس قــسم علــم الــنفس بكلیــة التربیــة بالجامعــة اإلســالمیة، والــدكتورة الــسحار

ممـا سـیكون لـه لـي، هما شرف مناقـشتبـُأستاذ علم النفس بكلیة التربیة بجامعـة األقـصى، فقـد حظیـت 
 .أحسن وجهأكبر األثر في إخراج البحث على 

ً والذي كـان ومـا زال نبراسـا أهتـدي بـه فـي محمد عاشور صادقكما وأتقدم للدكتور الفاضل 
منیــر محمــد وأتقــدم للــدكتور الفاضــل المواقــف الحیاتیــة شــتى بــشكل عــام، والتعلیمیــة بــشكل خــاص، 

وال . ي حتــى ظهــر علــى تلــك الــصورة الحــسنة التــدقیق اللغــو علــى مــا قدمــه لهــذا البحــث مــنرضــوان
 لمــا قــام بــه مــن ترجمــة للدراســات والملخــص، ولــم یتــوان محمــد عطیــةیــسعني إال أن أشــكر الــدكتور 

  . ٍللحظة بالتوجیهات والدعاء الموصول، فلك مني عظیم الشكر واالمتنان

ون ومـد یـد المــساعدة  العـيوقـدم لــ البحـث  إتمـام هـذافـيكـل مـن ســاعد موصـول لشكر والـ
 مــدیر :ونخــص بالــذكر  لیظهــر علــى تلــك الــصورةالبحــث  بالمعلومــات الالزمــة إلتمــام هــذايوزودنــ

 جهــاد .د أخــص بالــذكر كمــا، ماضــيمــرزق ولیــد . دمستــشفى الهــالل اإلمــاراتي فــي تــل الــسلطان 
  . لما قدمه من جهد ومتابعةالكرنزإبراهیم 

والمعلومـات،  وا لنـا المـساعدات والتـسهیالت واألفكـارمن زرعوا التفـاؤل فـي دربنـا وقـدم ٕالىو
وال یفـوتني فـي هـذا المقـام ،  والتقـدیركـل الـشكري فلهـم منـكجنود مجهولین ربما دون یشعروا بدورهم 



ه  

 إلتمـام سبل التعاون والتیسیر المـشترك ليالتي یسرت  میساء أبو شریفة صدیقتي أن أتقدم إلىإال 
  .هذا البحث

  فـيسـاعدني، ومـن يجـانب قـف إلـىوإلـى كـل مـن فهـو  مـن النـوع الخـاص الـشكر الـذي أمـا   
 فـــي إدارة مكتبـــة جامعـــة المنـــصورة.. فجـــزاهم هللا عنـــا خیـــر الـــشكر والعرفـــان، يبحثـــإتمـــام مـــسیرة 

 .ٍكل بلقبه واسمه جمهوریة مصر العربیة
  الباحثة
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   الدراسةمقدمة

َ﴿ومن آیاته َأن خلق لكم من َأنفسكم َأزواجا لتـسكنوا إلیهـا و َ ََ ْ َْْ َ َِ ُ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ًِ َْ ُ ْ َ َْ ْ ِْ َ ِجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة إن فـي ِ َّ ِ ً َ َ َْ ْ ََ َْ ًَ َّ ُ َ َ َ
َذلك َآلیات لقوم یتفكرون﴾  َِ ُ َّ َ ََ َ ٍَ ْ ِ ٍ َ   .)21 آیة: سورة الروم(َ

الزواج، وبین أهدافه، وحدد أسلوبه، ونظمه بقواعد توجهـه إلـى عفـاف عز وجل هللا شرع  لقد
 األسرة، التي یجد فیها الرجـل ، وبناءل وصیانة األعراض، وحفظ األنساب، واستمرار األنساالنفوس،

  .والمرأة اإلشباع الكریم لحاجاتهما الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة والروحیة

علــى الــسمو فــي األهــداف ویقــوم الــزواج فــي شــرع هللا علــى العــدل فــي الحقــوق والواجبــات، و
یــة للــصحة والغایــات، والــسكن فــي العالقــات االجتماعیــة بــین الرجــل والمــرأة، ممــا یجعلــه مــصدر تنم

  .)29، 1991: مرسي( صن وقایة من االنحرافات واألمراضالجسمیة والنفسیة، وح

 األســرة نــواة المجتمــع ولبنتــه األساســیة، والــزواج باعتبــاره الخطــوة الرئیــسة األولــى فــي تعــدو
األســرة والــذي قــد یحالفــه التوفیــق، وقــد یــصیبه الفــشل، ومــن خاللــه یــتم إشــباع أهــم الغرائــز والــدوافع 

طریة واآلدمیـة وأقواهـا، وهـو الـدافع الجنـسي، ودافـع األمومـة، ودافـع األبـوة، وذلـك فـي جـو صـحي الف
  .)113، 2002: خلیل(ونفسي سلیم تسوده المحبة والتعاطف 

ـــة راحـــة واســـتقرار نفـــسي ممـــا یـــوفر األمـــن االنفعـــالي كمـــا و   ـــاة الزوجیـــة المطمئن تعتبـــر الحی
ومـــن هنـــا .  والنفـــسیةالبیولوجیـــةع الكثیـــر مـــن الحاجـــات للـــزوجین، باإلضـــافة إلـــى كونهـــا تقـــوم بإشـــبا

ًفالعالقة الزوجیـة تعتبـر مزیجـا مـن المعـاییر االجتماعیـة والدینیـة التـي یـتم مـن خاللهـا تحدیـد طبیعـة 
ًالعالقـــة بـــین الـــزوجین، ومـــن ثـــم تفـــرض علیهمـــا نـــسقا مـــن الحقـــوق وااللتزامـــات والمبـــادئ المتبادلـــة 

  .)279 –278، 1979: غیث(أدائها لوظائفها الستمرار حیاة األسرة وضمان 

ًالــزواج لــیس إال إعالنــا رســمیا إلباحــة تحقیــق دوافــع الحــب والوفــاء والــسكینة بــین الــزوجین، و   ً
ـــزواج قـــا ـــیس ال ـــل إول ـــسیة ب ـــى الجاذبیـــة الجن ـــد ن هنـــاك ئم فقـــط عل ـــسلوكیة فـــي العدی مـــن النـــواحي ال

مـدى توافرهـا ومالءمتهـا قبـل الـزواج، األمـر ، ویتأكـد مـن هاالشریكین یجب أن یتعرف كل منهما علی
  .)12: ت.المال، ب (جل هذا التعرف إلى ما بعد الزواجالذي یجعل الزواج أقرب إلى الفشل إذا تأ

حیـــث توجـــد بعـــض المـــشاكل التـــي ُوال بــد أن یـــشرك كـــل منهمـــا اآلخـــر فـــي متاعـــب الحیـــاة، 
تـتم دراسـة طریقـة التـصرف ف العادیة عادیة وغیر تعتري األسرة وقد تتسبب في التصدع منها مشاكل

ً أن هنـاك بعـض الزیجـات لـم تـصمد طـویال فهـي ً أیـضاونجد في الحقیقة. واالستجابة لها لكل منهما
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ما تكاد تقوم حتى تتصدع، والسبب في ذلك یرجع إلى استحضار غریـزة األمومـة واألبـوة فـي تكـوین 
لــزوجین وأبنــائهم، ولكــن تبــدأ الحیــاة الزوجیــة أســرة مثالیــة ینــتج عنهــا اســتقرار للحیــاة الزوجیــة بــین ا

بالتفكــك نتیجــة اإلجهــاض المتكــرر لــدى األم ممــا یــشعر الــزوج بالحرمــان مــن عاطفــة األبــوة، فتنــشأ 
بعـــض الخالفـــات وعـــدم التوافـــق بـــین الـــزوجین نتیجـــة هـــذا الحرمـــان، مهمـــا كانـــت األســـباب بـــسیطة 

  .)28: 1990رزق،  (ومتدنیة

تكرر أحد األمراض التي تصیب النساء المتزوجات، حیث یحدث ظاهرة اإلجهاض المتعد و
وهـي مـشكلة تتـرك . مـن الحمـل ثـالث مـرات متتالیـة أو أكثـر) 20(اإلجهاض المتكـرر قبـل األسـبوع 

ــــزوجین، وبالتــــالي تعــــاني المــــرأة المجهــــضة مــــن مجموعــــة تحــــدیات  ــــى حیــــاة ال ًأثــــرا نفــــسیا ســــیئا عل ً ً
 وطبیعـة المـستقبل وكیفیـة مواجهـة هـذه الـضغوطات اوطات نفسیة مثل المخـاوف حـول صـحتهوضغ

من الظواهر النفسیة الشائعة في العصر الحدیث، فالقلق حقیقة مـن التي یتولد عنها القلق حیث یعد 
حقــائق الوجــود اإلنــساني وجانــب دینــامي فــي بنــاء الشخــصیة، فاإلنــسان أصــبح عرضــة النفعـــاالت 

  .ر في بروز وظهور القلق لدى األفرادا األثر األكب وهذه االنفعاالت لهنفسیة مختلفة األسباب،

، لمـا یتـضح مـن شـواهد ذا العصر بأنه عصر القلق والتـوتروقد أطلق بعض العلماء على ه
كثیــرة حــول اإلنــسان تــدعو إلــى االهتمــام بحالــه، وتــشیر إلــى أن العالقــات اإلنــسانیة علــى اخــتالف 

  .)28: 1985الفیومي، (  مراحل الخطرمستویاتها مهددة باالضطراب والخوف ومتدهورة إلى

ًأكثر المظاهر شیوعا وازعاجامن  ویعتبر القلق لكل  بین الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر ًٕ
ًمن الزوجین؛ ألن انعكاس نفسیة الزوجة تؤثر سلبیا على الزوج شریك العمر لما تحمله تلك الزوجة 

كــي یــشبع غریــزة ع الــزوج لالرتبــاط بــأخرى تطلــیمــن عقــدة التهدیــد الســتقرار حیاتهــا الزوجیــة فــي أن 
ــدنیا﴿: األبــوة التــي هــي إحــدى نــوامیس الحیــاة؛ لقولــه تعــالى َالمــال والبنــون زینــة الحیــاة ال َ َ َْ ُّ ِ ْ ْ ُْ َ ُِ َ َ ُ ســورة  ( ﴾َ

تینینبــــاوم ( ٍ، وممـــا یؤكــــد صــــحة رأي الباحثـــة فیمــــا ســـبق توافــــق دراســــة كـــل مــــن)46: الكهـــف، آیــــة
) Lima ML., ..ec 2006لیمــا وآخــرون، (ودراســة ) ,Tennenbaum, ..ec 2008وآخــرون، 
، حیــث أكــدوا األزواج بــأن الحیــاة قــد ),Klock C., Ph., ..ec 1997كلــوك وآخــرون، (ودراســة 

  .اختلفت بعد تجربة اإلجهاض المتكرر

بأنواعـــه وعلـــى رأســـهم فرویـــد صـــاحب نظریـــة القلـــق عـــن نظـــرة شـــاملة یقـــدم بعـــض العلمـــاء و
أن القلــق الموضــوعي فرویــد قلــق موضــوعي وقلــق عــصابي، حیــث یــرى ه التحلیــل النفــسي علــى أنــ

ي العـالم الخـارجي عبارة عن رد فعل لخطر خارجي، فمـصدر الخطـر فـي القلـق الموضـوعي یوجـد فـ
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أمــا القلــق العــصابي عبــارة عــن خــوف غــامض غیــر مفهــوم ال یــستطیع الفــرد أن طــر محــدد، وهــو خ
  .)5: 1983فروید، (ریزي داخلي طر غلخیشعر به أو یعرف سببه، فهو رد فعل 

 بدرجات متفاوتة عند األفراد بسبب كـون الفـرد یعـیش فـي بیئـة یـؤثر ویتـأثر بهـا ویوجد القلق
ًیجابــا أو ســلبا باعتبــار ذلــك رد هــي بالتــالي تــؤثر فــي تــشكیل ســلوكه إبدرجــة تختلــف مــن فــرد آلخــر و ً

  .فعل لألحداث التي یتعرض لها الفرد

إلنسان یسلك في محیطه البیئي كوحدة نفسیة جسمیة تتأثر الحالة  اوتخلص الباحثة إلى أن
ًالنفــسیة بالحالــة الجــسمیة والعكــس صــحیح، والجــسم یعتبــر وســیطا بــین البیئــة الخارجیــة وبــین الــذات 

یضطرب هذا ككیان نفسي، ویؤدي الضغط االنفعالي الشدید المزمن واضطرابات الشخصیة إلى أن 
  .التوازن

 إلى أنه یجب علینا أن ننظـر إلـى )7: 1991 ،عبد القوي(  ما أشار إلیهیؤكد رأي الباحثةو
الظــواهر الجــسمیة والنفــسیة باعتبارهــا جانــب وحــدة الكــائن الحــي ویتحــتم علینــا أن نــدخل فــي حــسابنا 
ٕكال الجانبین من أجل دراسة األعراض الجسمیة المرضـیة جمیعـا، الجـسمیة منهـا والنفـسیة وادماجهـا  ً

   .وحدته األصیلةالمریض وفي إطار شخصیة 

تتــسارع فــي عــصرنا هــذا أحــداث الحیــاة حتــى إن بعــض النــاس لــم یعــد فــي اســتطاعته أن و
 ویـستجیب ،  یعیشه، األمر الذي جعله یخضع لـضغوط الحیـاةیسایر متطلبات وحاجات الزمن الذي

ة قـد ینتحــر للعدیـد مـن مظـاهر االضـطرابات النفـسیة المختلفـة، مـن قلـق وخـوف واكتئـاب وفـي النهایـ
وآخــرون  .لیــتخلص مــن تلــك الــضغوط وهــذا مــا نقــرأه ونــشاهده فــي وســائل اإلعــالم مــن حــین آلخــر

واألسریة، فأصبحنا نرى ونلحظ  مورهم الشخصیة والعلمیة والعملیةیتخبطون في مواجهة الكثیر من أ
سـاوس، وعـذبتهم في كل یوم الكثیر من هؤالء الضحایا الـذین أقعـدتهم الهمـوم والغمـوم، وأشـغلتهم الو

فأصــــیب كثیــــر مــــنهم بــــاألمراض العــــضویة  الهــــواجس، حتــــى أضــــنت أجــــسامهم، وأضــــعفت قــــواهم، 
وآخـــرون مـــنهم  .المختلفـــة كـــأمراض القلـــب والقولـــون وقرحـــة المعـــدة وضـــیق التـــنفس وارتفـــاع الـــضغط

 عـــن ًیتلمـــسون العـــالج باالســـتعانة بالمـــشعوذین والـــدجالین تـــارة، والكهنـــة والـــسحرة تـــارة أخـــرى، بحثـــا
أو تــــضیع حیــــاة الــــبعض مــــنهم باالنتحــــار  .الخــــالص مــــن الوســــاوس القــــاهرة، والــــضغوط المتراكمــــة

  .ألنماط خاطئة من التفكیر السلبي واالستسالم ألوهام، معظمها نتیجة

ًلیـست ضـغطا واحـدا، فهنـاك ضـغوط عـصبیة وأخـرى نفـسیة هـي مجموعـة وفضغوط الحیـاة  ً
ویوجـد تقـسیمات أخـرى . میة، ومنها المزمن، ومنهـا الموسـمي، اجتماعیة، سیاسیة، إعالثالثة مادیةو

  .  خارجیة وداخلیة، على مستوى الفرد والجماعةحیث تم تصنیفها إلى ضغوط
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والتـــي أثبتـــت بعـــض الدراســـات الـــسابقة حیـــث ًوضــغوط الحیـــاة ال یكـــاد شخـــصا یـــسلم منهـــا، 
 ),.Heather C. A 2011، هیثـر(مثـل دراسـة تطرقـت إلـى مثـل هـذه الدراسـة علـى عینـات مختلفـة 

، وكــذلك "مــدى التــأثیر النفــسي والعــاطفي والتغیــرات الــسلوكیة التــي تحــدث عملیــة اإلجهــاض"بعنــوان 
العالقــة بــین التفكیــر المغــایر "بعنــوان ) ,Callander, G.; ..ec 2007،  وآخــرونكالنــدر(دراســة 

  ". والضیق النفسي بعد اإلجهاض المتكرر

ـــى  ـــة عل ـــسابقة فقـــد توصـــلت إلـــى مـــن خـــالل إطـــالع الباحث أن األدب التربـــوي والدراســـات ال
اإلجهــاض المتكــرر للزوجــات یثقــل كاهــل المــرأة المتزوجــة ویجعلهــا فــي حالــة مــن الــضغط المــستمر 
بكافـــة أنواعـــه العـــصبي والـــذهني وغیـــره لخوفهـــا الـــشدید مـــن أن تفقـــد اســـتقرار الحیـــة الزوجیـــة وتكـــون 

یـر قـادرة علــى إشـباع وتلبیـة حاجــات الـزوج بـأن یــنعم عرضـة لالنفـصال عــن شـریك حیاتهـا؛ ألنهــا غ
 ومــن هــذه .بحیــاة الرجولــة التــي تتجــسد عنــد الرجــل باإلنجــاب مــن وجهــة نظــر المجتمــع الفلــسطیني

ة المجهـضة زیادة االنتكاسة لدى المـرأتوصلت إلى التي ، ) ,2008Abeyasinghe (دراسةالدراسات 
ث أشـارت الدراسـات جهاد صحي عالي، وألهمیة ذلك قامت الباحثة بإجراء الدراسة الحالیـة، حیـمن إ

ـــى اال ـــى االنتكاســـة الـــسابقة إل نتكاســـة الـــصحیة التـــي تتعـــرض لهـــا المـــرأة المجهـــضة دون التطـــرق إل
ألن تـولي مثـل هـذا الموضـوع تلـك األهمیـة التـي تـتلخص فـي التعـرف إلـى ة، مما دفع الباحثة النفسی

 التنبــؤ بهــذا المــستوى ومحاولــةضغوط الحیــاة الــشائعة وعالقتــه بــ لــدى المــرأة المجهــضة القلــق مــستوى
  .تعرض له من ضغوط حیاتیةت من خالل ما

ضروریة والهامـــة فـــي المجتمـــع وعلـــى ذلـــك فـــإن الدراســـة الحالیـــة قـــد تكـــون مـــن الدراســـات الـــ
ًالفلسطیني، حیث تعد البیئة الفلسطینیة میدانا بكرا للدراسات النفسیة، وخاصة ما یتعلـق فیهـا بمجـال  ً

 وبالتـــالي فـــإن البحـــث تكمـــن أهمیتـــه فـــي أن عینـــة الدراســـة شخـــصیة الزوجـــة، وأثـــره علـــى اإلجهـــاض
تطرق أي دراسة سابقة إلى تحدید مثـل  المتكرر والتي لم تاإلجهاض  ذواتالزوجاتالحالیة ستشمل 

  .، في حدود علم الباحثةهذه العینة

 حیــثالجانــب النفــسي للزوجــة، ثــر علــى األ المتكــرر لــه اإلجهــاض الباحثــة إلــى أن وتخلــص
تعـــرض الزوجـــة مـــا لـــم ت التربـــوي أن األدبو مـــن خـــالل اطالعهـــا علـــى الدراســـات الـــسابقة لهـــاتبـــین 

ًا وتـأثیرا بـارزا لـه دور ذلـك المتكرر فـإنلإلجهاض ً جـاءت فكـرة هنـا  فـي اسـتقرار الحیـاة الزوجیـة، مـن ً
 فــي المجتمــع الزوجــاتلــدى وضــغوط الحیــاة  المتكــرر اإلجهــاضوالقلــق بــین البحــث لدراســة العالقــة 

  .الفلسطیني

  :      هذا وسوف تنتقل الباحثة لتحدید مشكلة الدراسة التي تتمحور حول السؤال الرئیس التالي
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  : وتساؤالتهااسةمشكلة الدر

 تدعیم التوافـق الزواجـي  من الزوج والزوجة سواء فيٍصیة كلإن العالقة الزوجیة تتأثر بشخ  
  . المتكرر للزوجةاإلجهاضأو في خلق نوع من الصراع والتوتر الذي یهدد العالقة الزوجیة نتیجة 

ـــزوجین، ومـــن خـــالل اســـًضـــروریا الســـتمرار الحیـــاة  یعـــد اإلنجـــابوحیـــث إن  ـــین ال تطالع ب
بعـد حـرب الفرقـان اتجهـت بعـض اآلراء  األطبـاء فـي مستـشفیات محافظـات غـزةالباحثة آلراء بعـض 

إلــى ســائقي اإلســعاف لمــا یواجهونــه مــن مواقــف شــتى، والــبعض اآلخــر اتجــه نحــو أطبــاء الجراحــة، 
 یعــانین مــن اإلجهــاض المتكــرر، فــي حینهــا كانــت تــدور قــصة امــرأة يوبعــضهم نحــو الزوجــات الالتــ

 سـبب ضت لسبعة عشر مرة وتوفیت في المرة األخیرة، مما آثار فـي نفـس الباحثـة التعـرف علـىأجه
إصــرار تلــك المــرأة علــى اإلنجــاب علــى الــرغم مــن علمهــا المــسبق بخطــورة وضــعها الــصحي نتیجــة 

ســیتولد عنــه ) اإلنجــاب(اإلجهــاض المتكــرر، وهــذا یؤكــد لــدى الباحثــة أن شــعور المــرأة بهــذا الــنقص 
  .ضها للقلق وضغوط الحیاة بشتى أنواعهًحتما تعر

  : ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس اآلتيفي

  ؟لمتكرر ااإلجهاض  لدى الزوجات ذوات وضغوط الحیاةالقلق مستوىما 

  :سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة : الدراسةتساؤالت

متغیــرات الدراســة بــاختالف مــستوى القلــق لــف ، وهــل یختالقلــق لــدى عینــة الدراســةمــا مــستوى  -1
 ؟)مدة الزواجو مستوى تعلیم الزوجة، عدد األطفال، عمر الزوجة،(

هــل یختلــف مــستوى ضــغوط ، و عینــة الدراســةلــدىًضــغوط الحیــاة وأكثرهــا شــیوعا مــستوى مــا  -2
مــستوى تعلــیم الزوجــة، عــدد األطفــال،  (متغیــرات الدراســةالحیــاة لــدى عینــة الدراســة بــاختالف 

 ؟)مدة الزواجو عمر الزوجة،
 من خالل ضغوط الحیاة؟عینة الدراسة هل یمكن التنبؤ بمستوى القلق لدى  -3
ــیم الزوجــةالعمــرتفاعــل كــل مــن ضــغوط الحیــاة، ول ً دال إحــصائیاهــل هنــاك أثــر -4  علــى ، وتعل

 عینة الدراسة؟مستوى القلق لدى 
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  : الدراسةفرضیات

بـــین متوســـطات درجـــات  (0.05)داللـــة  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى -1
، مـــستوى تعلـــیم الزوجـــة، عـــدد عمـــر الزوجـــة( عـــزى لمتغیـــرالقلـــق تمـــستوى الزوجـــات علـــى 

  .)األطفال، ومدة الزوج
بـــین متوســـطات درجـــات  (0.05)داللـــة ق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ال توجـــد فـــرو -2

توى تعلـیم الزوجـة، عمـر الزوجـة، مـس( لمتغیـرمـستوى ضـغوط الحیـاة تعـزى الزوجـات علـى 
 ).عدد األطفال، ومدة الزوج

 . لدى أفراد عینة الدراسةال یمكن التنبؤ بمستوى القلق من خالل ضغوط الحیاة -3
ٍال یوجد أثر دال إحصائیا لتفاعل كل من ضغوط الحیاة والعمر وتعلیم الزوجة على مستوى  -4 ً

  .القلق

  :أهمیة الدراسة

 نهــا تــسعى إلــى دراســة الجانــب الــذي تتناولــه حیــث إ أهمیــةتكمــن أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي  
ن لهذا الجانب أهمیة ، والشك أررلدى الزوجات ذوات اإلجهاض المتك وضغوط الحیاةالقلق مستوى 

  :ي على النحو التاليكبیرة من كافة النواح

  :نظریةالهمیة األ

جهــاض القلــق للزوجــات ذوات اإل مــستوى مــن معرفــةوف تثــري المعرفــة فــي هــذا المجــال ســ -1
  .المتكرر وعالقته في حمایة األسرة من التفكك

شــریحة هامــة وفعالــة مــن المجتمــع الفلــسطیني، وهــي فئــة الزوجــات هــذه الدراســة  ســتتناول  -2
 تعتبــر هــذه الدراســة األولــى مــن نوعهــا -وعلــى حــد علــم الباحثــة–ذوات اإلجهــاض المتكــرر 

 .في البیئة الفلسطینیة
ًقـة الزوجیـة میثاقـا قویـا بـین الـزوجینسوف تـسهم هـذه الدراسـة فـي جعـل العال -3  الـذین یعـانین ً

  .من اإلجهاض المتكرر
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  :تطبیقیةالهمیة األ

توفر هذه الدراسة بعض األدوات والمقاییس التي یمكن أن یستفید منهـا البـاحثون فـي إجـراء  -1
 .دراسات أخرى تتعلق بالقلق وضغوط الحیاة

، حیث یمكن هاض المتكررت ذوات اإلجللزوجاوضغوط الحیاة  القلق مستوىتحدد الباحثة  -2
ممـا یعمـل .  فـي إعـداد بـرامج إرشـادیة فـي مجـال اإلرشـاد الزواجـي واألسـريتفید الدراسـةأن 

 .على إتاحة الفرصة لوضع خطط عالجیة للوصول إلى االستقرار األسري
رف تــي تهــتم باألســرة والمــرأة للتعــال) الحكومیــة، والخاصــة( المؤســسات بنوعیهــا تفیــد الدراســة -3

 .لى المعیقات التي تحول دون الراحة النفسیة للزوجات ذوات اإلجهاض المتكررإ
 إرشــــادیة للتخفیــــف مــــن القلــــق لــــدى الزوجــــات ذوات اإلجهــــاض فنیــــاتتــــوفر هــــذه الدراســــة  -4

 .یمكن أن یفید ذلك في دراسات نفسیة أخرىحیث المتكرر، 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى  

اخــتالف هــذا المــستوى بــین أفــراد العینــة ومعرفــة  . عینــة الدراســةقلــق لــدىالمــستوى  معرفــة -1
 ).تعلیم الزوجة، عدد األطفال، عمر الزوجة، مدة الزواج (ات الدراسة متغیرباختالف

لتعـرف علـى مـدى عینـة الدراسـة، وا لدى ً وأكثرها شیوعا ضغوط الحیاةمستوى علىالتعرف  -2
 ؟متغیرات الدراسةدراسة باختالف اختالف مستوى ضغوط الحیاة لدى عینة ال

 .ن خالل ضغوط الحیاةعینة الدراسة مالتنبؤ بمستوى القلق لدى  -3
علــى مــستوى القلــق لــدى وتعلــیم الزوجــة أثــر تفاعــل كــل مــن ضــغوط الحیــاة والعمــر معرفــة  -4

 .عینة الدراسة

  :مصطلحات الدراسة

  :Marriageالزواج 

آیة من آیات هللا في خلقه یتم من خالل عقد : في الدراسة بأنهًتعرف الباحثة الزواج إجرائیا 
شــرعي بــین رجــل وامــرأة علــى أســاس مــن اإلیجــاب والقبــول ویهــدف إلــى إشــباع الحاجــات البیولوجیــة 

  . أسرة وأطفال الستمراریة ودیمومة الحیاةبناءوالنفسیة، ویؤدي إلى 
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 :Repetitive Abortionاإلجهاض المتكرر 

مـن الحمـل ثـالث مـرات ) 20(هـاض قبـل األسـبوع حـدوث اإلج: "بأنهًإجرائیا وتعرفه الباحثة   
  ".متتالیة أو أكثر

 : Anxietyالقلق

اإلجهــــاض إحــــساس داخلــــي شــــامل ومــــستمر، نتیجــــة : "بأنــــهًإجرائیــــا تعــــرف الباحثــــة القلــــق 
،  ســواء كانــت جــسمیة، أو نفــسیة، أو اجتماعیــةغیــر محــددةانفعــاالت إحــساسات و یــصاحبه المتكــرر

  . األداة لتي أعدت لهذا الغرضوهذا ما ستقیسه

   :Life Stresses ضغوط الحیاة

الـضغوطات الزوجیـة، االجتماعیـة، الشخـصیة، ": بأنهـا ً إجرائیاالحیاةضغوط  تعرف الباحثة
 وهـذا مـا ستقیـسه ،"جهـضت أكثـر مـن ثـالث مـرات لها الزوجـة التـي أاألسریة، والمادیة التي تتعرض
  .األداة التي أعدت لهذا الغرض

  :تتحدد هذه الدراسة بالمحددات التالیة :د الدراسةحدو

محافظــة رفــح فــي  الدراســة الحالیــة علــى الزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر تطبقــ: الحــد المكــاني
  .بأحیائها السكنیة المختلفة

تــم فیهــا توزیــع أدوات البحــث علــى العینــة األساســیة، والتــي هــي الفتــرة الزمنیــة التــي  :الحــد الزمــاني
  . م2012 – 2011العام من امتدت 

  ).35-18 (أعمارهن بین الالتي تتراوح الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر عینة من: الحد البشري

بعد متابعة الباحثة المستشفیات الخاصة بالنساء والوالدة والعیـادات الخاصـة تبـین أن : النوعيالحد 
ْجــل الزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر یتــابعن فــي العیــادات الخاصــ ــذا ارتــأت الباحثــة اختیــار ُ ة، ل

؛ لتـسهل عملیـة الوصـول إلـى العینـة، مـع  فـي محافظـة رفـح النساء والوالدةفي المتخصصةالعیادات 
العلــم أن جمیــع الحــاالت لهــن ملفــات طبیــة أرشــیفیة داخــل مستــشفى الهــالل اإلمــاراتي الحكــومي فــي 

وبـــاألدوات ، متغیـــرات الدراســـةب، كمـــا تتحـــدد الدراســـة الحالیـــة . رفـــحمحافظـــةحـــي تـــل الـــسلطان فـــي 
  .طبقت علیها الدراسةوبالعینة التي ، المستخدمة في البحث
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  

  .الزواج

  .اإلجهاض المتكرر

  .القلق

  .ضغوط الحیاة
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حیث تـم البـدء فیـه كونـه اللبنـة األولـى فـي تكـوین األسـرة یغطي هذا الفصل موضوع الزواج 
مــن خــالل التعریفــات الخاصــة بــه، اللهــا یــتم التوصــل إلــى مــشكلة اإلجهــاض، وبوابــة رئیــسة مــن خ

ومــن ثــم التطــرق إلــى ، إضــافة إلــى عــرض المقــدمات التمهیدیــة لــه، أهمیتــه، دوافعــه، غایاتــه، وأهدافــه
مفهــوم القلــق، أنواعــه، أســبابه، متممــین دراســتنا بموضــوع ضــغوط الحیــاة، متطــرقین إلــى التفاصــیل 

  .عنها

  : Marriage الزواج

ْومن﴿   ِ ِآیاته َ ِ َخلق َْأن ََ ْلكم ََ ُ ْمن َ َْأنفسكم ِ ُ ِ ُ ًَأزواجا ْ َ ِلتـسكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة إن فـي  ْ َِّ ِ ًِ ََ َ َْ ْ َ َْ ْ ََ َ ًَ َّ ُ َُ َُ َ ْ َ
ٍذلك آلیات ََ َ َ َ لقوم یتفكرونَِ ُ َّ َ ََ َ ٍ ْ ، فالقرآن الكریم یصف خلق األزواج بأنه آیـة مـن )21 اآلیةالروم،سورة  (﴾ِ

َُّوا﴿:  علــى عبــاده فــي قولــه تعــالىًلربانیــة، ویبــین أیــضا أن الــزواج نعمــة یمــن هللا بــهآیــات القــدرة ا َ 
ْجعــل لكــم مــن َأنفــسكم َأزواجــا وجعــل لكــم مــن ِْ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ ََ ََ ً ََ َ ْ ُ ِزواجكــم بنــین وحفــدة ورزقكــم مــن الطیبــاتَأ ْ َِ َ ََِّّ َ َِ ْ َ ُْ َُ َ ًَ َ ََ َ ِ َِأفبالباطــل  ْ ِ َْ َِ

َیؤمنون وبنعمة ا هم یكفرون َُ ُْ ْ َ ُُ َِّ ِ َ ْ ِِْ َ ُ   .)72 اآلیة،سورة النحل (﴾ِ

ـــر       الـــزواج أســـمى وأعمـــق العالقـــات اإلنـــسانیة التـــي تجمـــع الرجـــل والمـــرأة وجهـــي الوجـــود  یعتب
عامـة الكبـرى التـي یقـوم علیهـا بنـاء األسـرة فـي المجتمـع العربـي، وهـو وحـده الـذي اإلنساني، وهو الد

یكفــل التــراحم والتعــاون بــین الــزوجین، ومتــى قامــت الحیــاة علــى هــذه المــشاعر كانــت أفــضل وســیلة 
  .)789: 1990رزق، ( لة، وحنان األمومة ورعایة األبوةلخلق أجیال صالحة تنشأ في كنف الفضی

لزواج، وبین أهدافه، وحدد أسلوبه، ونظمه بقواعد توجهـه إلـى عفـاف النفـوس، وقد شرع هللا ا  
وصــیانة األعــراض، وحفــظ األنــساب، واســتمرار األنــسال وبنــاء األســرة، التــي یجــد فیهــا الرجــل والمــرأة 

  . اإلشباع الكریم لحاجاتهما الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة والروحیة

دل فــي الحقــوق والواجبــات، وعلــى الــسمو فــي األهــداف ویقــوم الــزواج فــي شــرع هللا علــى العــ  
والغایــات، والــسكن فــي العالقــات االجتماعیــة بــین الرجــل والمــرأة، ممــا یجعلــه مــصدر تنمیــة للــصحة 

  .)29: 1991مرسي، ( صن وقایة من االنحرافات واألمراضالجسمیة والنفسیة، وح

 یتمثل في التنظیم التاریخي جانب بیولوجي، وجانب اجتماعي: والزواج ینطوي على جانبین  
  . للعالقة البیولوجیة، وهذا التنظیم یختلف باختالف العصور
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ًواالختیار في الزواج یمثل ركیزة أساسیة فیـه، فمتـى كـان سـلیما أدى ذلـك إلـى تحقیـق توافـق   
ًزواجي تسوده المحبة والسكینة والتفاهم واالنسجام، واذا لم یكن سلیما ساد التوتر وعدم األلفة ًحیانا  وإٔ

  .)789: 1990رزق، (تفصم عرى الحیاة الزوجیة 

واالختیــار فــي الــزواج حــق یــشترك فیــه الفتــى والفتــاة لهــذا یقــضي اإلســالم أن یكــون الرضــا 
ــــالتعرف  ــــشریعة اإلســــالمیة ب ــــم تكتــــف ال ــــذاتي مــــن الطــــرفین دون أي ضــــغط أو إكــــراه، ول الكامــــل ال

 جانـــــب الرجـــــل والمـــــرأة علـــــى  الـــــصریحة مـــــنواالختیـــــار المـــــسبق، لكنهـــــا أوجبـــــت ضـــــرورة الموافقـــــة
  .)19: 1981السمالوطي، (الزواج

ال تــزوج األیــم حتــى تــستأمر وال البكــر حتــى تــستأذن، : "rوفــي هــذا یقــول الرســول الكــریم   
  .)5136رواه البخاري، باب النكاح، ("ولیها، والبكر تستأذن في نفسهاالثیب أحق بنفسها من : وقال

  : تعریف الزواج

  :لغة في ال-1

ْواذا النفوس زوجت﴿: االزدواج واالقتران واالرتباط، ومنه قوله تعالى َُ ِّ ُ ُ ُّ َ اآلیة ، سورة التكویر (﴾َِٕ
  )4: ت.المال، ب. (، أي قرنت بأبدانها یوم القیامة)1

: ، وفــــي التنزیــــل"زوج الــــشيء، وزوجــــه إلیــــه، قارنــــه بــــه: "االقتــــران واالرتبــــاط، تقــــول العــــرب
ُوزوجناهم بح﴿ ِ ْ ُ َ ْ َّ َ ٍور عینَ   .)41: 2005األشقر،  (، أي قارناهم)54الدخان، ( ﴾ٍِ

  : ًاصطالحا

ــــه المؤســــسة (Fairchild)عرفــــه فیرشــــیلد    ــــنفس االجتمــــاعي، بأن ــــم ال ــــوامیس عل ــــي أحــــد ق  ف
ویعتبر الزواج أبسط األنساق االجتماعیة من . االجتماعیة التي تعطي الشكل الرسمي المنظم لألسرة

  .)Fairchild ،1952 :356( ن من ثنائیة هي الزوج والزوجةوحیث البنیة، ذلك ألنه یتك

رجل وامرأة في تأسیس وحـدة  بأنه النظام االجتماعي الذي یتحد فیه  والروديعوض هیعرفو
  .)17: 2000  والرودي،عوض،(أسریة

 مرسي بأن العقد في الزواج هو مجموع اإلیجاب والقبـول ومـن شـروط صـحته أن كما یعرفه
  .)17-16: 2008مرسي، ( للزوج أي لیست من محارمه، وأن یحضره شاهدان ًتكون المرأة حال
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  :  في المعنى الفقهي الشرعي-2

  :)16، 2008مرسي، ( تعددت التعریفات التي أعطاها الفقه اإلسالمي للزواج كما یلي

ًهـو عقـد یفیـد ملـك المتعـة قـصدا أو عقـد یـرد علـى تملـك المتعـة قـصدا أو: تعریف الحنفیة للزواج ً 
  . ًهو عقد وضع لتلك المتعة باألنثى قصدا

  . هو عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویج: تعریف الشافعیة للزواج

هو عقد لحل تمتع بأنثى غیر محرم، أو كتابیـة، بـصیغة لقـادر محتـاج : تعریف المالكیة والحنابلة
  .ًأو راج نسال

زوجین حــق االســتمتاع بــصاحبه وهــو والـزواج مــن الناحیــة الفقهیــة هــو عقــد یحــل لكـل مــن الــ
عقد وصفه المشرع یقید حـق االسـتمتاع كـل مـن الـزوجین بـاآلخر علـى الوجـه المـشروع وعلـى سـبیل 

ًكما یعرف الزواج من الناحیة الشرعیة أیضا بأنه عقد وضعه الـشارع یفیـد حـل اسـتمتاع كـل . القصد
   .زوج من الزوجین باآلخر على الوجه المشروع

ــــا ف ــــیس خافی ــــي تكــــوین األســــرة المــــسلمة والمجتمــــع المــــسلم، وفــــي ًول ــــزواج ودوره ف ــــة ال اعلی
التحصین من االنحراف، وفي اكتمال الدین وفي تحقیق االستقرار االجتماعي والهدوء النفـسي، وفـي 

 بنا األمم یوم القیامة، وفي حرص اإلسالم rبناء لبنة البیت والمجتمع المسلم، وفي مباهاة الرسول 
مودة والرحمة والـسكن والـسكینة وفـي اكتمـال العبـادة والثـواب، فـإذا قـام الرجـل مـن لیلـة على تحقیق ال

وهـذا یؤكـد أن الجـزاء الطیـب واقـع . ًفصلى هو وزوجته ركعتین كتبا من الذاكرین هللا كثیرا والذاكرات
  .)11: 2000الرودي، وعوض،  ( یوم القیامة فإنهما یلحقان ببعضا أم،علیهما

  :النفسي  في المعنى -3

ًلمــرأة ویــضعان فیهــا أساســا وحــدة اجتماعیــة تجمــع بــین الرجــل وا: الــزواج بأنــهیعــرف مرســي   
  .)17: 2008مرسي، ( لألسرة
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  :)61: 1998العفیفي، ( أهداف الزواج

فــالمرأة تــدفع للــزواج بــسبب . ًتختلــف األســباب التــي تــدفع كــال مــن المــرأة والرجــل إلــى الــزواج  
عورها باألمان وعدم ثقتها باآلخرین وكذلك لحاجتها بـأن تعـیش فـي ظـل ضعفها وقلة حیلتها وعدم ش

شخص ما، یتمتع بقوة أكبر من قوتها ونضج یفوق نضجها وعالقـات اجتماعیـة ال تـستطیع هـي أن 
وهـي باإلضـافة إلـى تلـك األسـباب تتـوق إلكمـال نقـصها األنثـوي وتقویـة أوجـه ضـعفه عـن  .تقوم بهـا

أمـا الرجـل، فـإن .  تعد أكبر الغرائـز البیولوجیـة فـي كیـان المـرأة النفـسيطریق اإلنجاب واألمومة التي
أســـباب إقدامـــه علـــى الـــزواج تكـــون مـــن أجـــل اإلنجـــاب واثبـــات قدرتـــه علـــى حمایـــة شـــخص یتـــصف 

وعلــى هــذا، فــیمكن إجمــال األســباب النفــسیة واالجتماعیــة  .بالــضعف یكــون فــي حاجــة إلــى صــحبته
  .قضاء على العزلةالدافعة للزواج بكلمة واحدة هي ال

  :ما یليفیالزواج وتتلخص أهداف 

فـالزواج الـشرعي . باإلشـباع العفیـف للحاجـة إلـى الجـنس عنـد الرجـل والمـرأة:  اإلمتـاع الجنـسي-1
  .)Marciano,1986: 285 (هو الطریق الوحید إلشباع هذه الحاجة

ألمومــة واألبــوة التــي بإشــباع الحاجــات النفــسیة والجــسمیة مــن أهمهــا حاجــة ا:  اإلمتــاع النفــسي-2
فالحاجـة إلــى األمومــة عنـد المــرأة واألبــوة عنـد الرجــل مــن . تـشبع باإلنجــاب الـشرعي، وتربیــة األطفــال

، التــي ال تقــل فــي أهمیتهــا عــن الحاجــة إلــى الجــنس )256: 1989الغفــار،  عبــد (الحاجــات الفطریــة
َُْالمــال والبنــو﴿: قــال تعــالى. إن لــم تفقهــا عنــد كثیــر مــن النــاس َْ ُ َن زینــة الحیــاة الــدنیاَ َ َْ ُّ ِ ْ ُ َ ِ ، ســورة الكهــف (﴾َ

َزین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من ﴿: ً، وقال تعالى أیضا)46اآلیة  َ َ َِ ِ ِ ِ َِِ ََ ْ ْ ْْ َُ َُ ِ َ َِ َِ ُِّ َّ ُّ ِ َّ ِّ
ِالذهب والفضة َِّ ْ َ ِ َ  .)14اآلیة ، سورة آل عمران (﴾َّ

الــزوجین فــي اإلنجــاب رغبــة طبیعیــة عنــد الــذكر واألنثــى، وأشــارت الدراســات إلــى أن رغبــة 
ً، وتــدل أیــضا علــى رغبتهمــا فــي وتــدل علــى نــضوج شخــصیتهما، ونــشأتهما فــي بیــت صــالح مــستقر

  .)Houseknecht, 1986: 370 (االستمرار في الزواج، وتكوین األسرة

 منحرفـــان فـــي أمـــا الزواجـــان اللـــذان ال یرغبـــان فـــي اإلنجـــاب مـــع القـــدرة علیـــه، فهمـــا زوجـــان
فقد أشارت الدراسات إلى خلل ما في شخصیة كل منهما، وفـي الظـروف التـي نـشأ . الصحة النفسیة

 فـي أمریكـا، وجـد Childlessness Spousesفمن دراسة علـى األزواج الرافـضین لإلنجـاب . فیها
لحنــان،  أن المــرأة التــي تــرفض اإلنجــاب، امــرأة غیــر طبیعیــة نــشأت فــي أســرة انعــدم فیهــا العطــف وا

كذلك وجد أن . وربیت على االستقاللیة واألنانیة والفردیة، مما جعلها ترفض اإلنجاب وتكوین األسرة
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الرجل الذي یرفض اإلنجـاب، رجـل أنـاني غیـر ناضـج، عنـده میـول عـصابیة نحـو الحیـاة، وضـعیف 
اإلیمــــــان، ولیــــــست عنــــــده القــــــدرة علــــــى العطــــــاء، ممــــــا یجعلــــــه یهــــــرب مــــــن اإلنجــــــاب ومــــــن تحمــــــل 

  .)37: 1991مرسي، (مسؤولیةال

 من خالل العالقة الزوجیة التي تقوم على الحب والمودة والتعاون :الشعور باألمن والطمأنینة -3
فبـالزواج الـشرعي . والتآزر بین الزوجین في بناء الحیاة، واقتسام حظوظها في بلوغ الكمال اإلنـساني

همــا، وتــستقر نفــساهما فــي ذلــك الحــصن، ینــضج تفكیــر كــل مــن الرجــل والمــرأة، ویكتمــل دینهمــا وخلق
ْهــو الــذي خلقكــم مــن ﴿: قــال تعــالى. الــذي یجــدان فیــه الحمایــة، والــستر، واإلشــباع العفیــف للحاجــات ُِ ْ ُ َ َ َ ِ َّ َ

ٍنفس ْ َواحدة وجعل منها زوجها لیسكن إلیها َ َ َْ ََِ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِْ ََ ْ َ   .)189اآلیة ، سورة األعراف (﴾ََ

ع مـن قیمتهـا عنـد الرجـل والمـرأة، وتـدفعهما إلـى االجتهـاد فـي ترفـ: إعطاء الحیاة معان جدیـدة -4
العمـــل، وتزیـــد مـــن طموحهمـــا فـــي الكـــسب والتفـــوق، وتوحـــد أهـــدافهما فـــي األســـرة، وتجعـــل أدوارهمـــا 

  .)39: 1991مرسي،  (متكاملة ومتآزرة

  :من المنظور الدینيالزواج 

 فریـــدة، باإلضـــافة إلـــى أن لمـــا للـــزواج مـــن أهمیـــة فقـــد أفـــردت لـــه الدراســـات الـــسماویة مكانـــة  
بغیة إفادة مجتمعات قوامها الطهارة وأساسها العفة . األنبیاء قد تزوجوا وحثوا على الزواج ودعوا إلیه

ْولقـد َأرسـلنا رسـال مـن قبلـك وجعلنـا لهـم ﴿: وهذا مـا أكـده هللا سـبحانه وتعـالى فـي القـرآن الكـریم بقولـه ُ َُ ََ َْ َْ ْ ُ ََ َ ََ ِ َِ ْ ً ْ ْ َ
َِّأزواجا وذر ًُ َ َ ًیةْ   .)38اآلیة ، سورة الرعد (﴾َّ

ْیــا معــشر المــسلمین مــن اســتطاع مــنكم : " شــباب المــسلمین بقولــهrكمــا أوصــى رســول هللا    َ
رواه " الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالـصوم فإنـه لـه وجـاء

ٕ كثیــر المــال قــال وان كــان كثیــر ٕمــسكین رجــل لیــست لــه امــرأة قــالوا وان كــان: rكمــا قــال . البخــاري
ٕالمــال ومـــسكینة امــرأة لـــیس لهـــا زوج قــالوا وان كانـــت كثیـــرة المــال قـــال وان كانـــت كثیــر ابـــن (ة المـــال ٕ

  .)20-19: 2008مرسي، ( )األثیر، جامع األصول

ٕاستمرار خالفة بني آدم لألرض، وایجاد  من خالل العرض السابق أن غایات الزواج یتضح
 أن بعـــض الزوجـــات تبتلـــى نـــرىوجـــود فـــي عبـــادة هللا وتعمیـــر األرض، لكـــن لأجیـــال تحقـــق رســـالة ا

بإجهاض الجنین، ومنهن تجهض أكثر من مرة، ویصاحب ذلك حزن شدید، وألـم جـسدي ونفـسي لـه 
  .شأن على كینونة الزوجة، وستتطرق الباحثة إلى هذا الموضوع بإسهاب
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مــن  ات العلمیــةالدراســنتــائج  ویؤكــد ذلــكستحقه، م یوجــه لــه االهتمــام الــذي یــلــإن اإلجهــاض   
الحوامـــل ممـــا الزوجـــات  لـــدى  والنفـــسي فـــي مـــستوى الـــوعي الـــصحيالملحـــوظ تـــدنيالوجـــود خـــالل 

بــرامج تعلیمیــة ذه المــشكلة، وذلــك مــن خــالل إعــداد یــستدعي ضــرورة تــدخل الجهــات المعنیــة لحــل هــ
  .  لتعزیز الوعي الصحي لدى هذه الفئةت الالزمة وغیرها من اإلمكانإوارشادیة

ً اإلجهــاض حتــى الــشهر الــسادس للحمــل، وبعــد ذلــك یــسمى خــدجا، وفــي دثیحــمــا  ًعــادةو  
: 2008عبیــد،  (ًالواقــع تكــون حــاالت اإلجهــاض أكثــر شــیوعا خــالل األشــهر الثالثــة األولــى للحمــل

228(.  

صاصیون في علـم الـنفس تبـین أن فتـرة قام بها اختالتي  جنبیةاأل دراساتوهناك عدید من ال
الشهور الثالث التي تلي اإلجهاض تتسبب بإدخال النساء المجهضات في حالة اكتئاب وحزن شدید 

 الذي تستحقه وتكتنفها غاللة مـن الـصمت بـسبب تعمـد عـدم الخـوض االهتماموهذه الحادثة ال تلقى 
ّفي الحدیث عنها كما لو كانت موضوعا عن الجنس أو الدم  أو الموت فتتـرك المـرأة لمواجهـة حزنهـا ً

  .)90: 2001السالم،  عبدوبشور، ( وحیدة

حامــل إلقــاء الــضوء علــى مــدى تــأثر المــرأة الالحالیــة  الدراســةمــن خــالل الباحثــة اول تحســو
تلبیـة مة وفـشل فـي عـدم تأكیـدها لـذاتها وكـون هـذا األخیـر یعتبـر صـد) اإلجهـاض(بتجربتها السابقة 

 علـــــى حیاتهـــــا النفـــــسیة ًبالتـــــالي یـــــنعكس ســـــلبا و، ورغبتهـــــا فـــــي تحقیـــــق أمومتهـــــاختلفـــــةحاجاتهـــــا الم
ومـدى تـأثر هـذا األخیـر بـبعض ، في  الحیـاة بـشكل عـامیعني على أسلوبها ، واالجتماعیة والصحیة

  .كذلك المتعلقة بمحیطها االجتماعي و،تغیرات المتعلقة بالمرأة المجهضةالم

  : تعریف اإلجهاض

 :ًلغة -1

التنمیــة والطــرد واإلزالق، ویطلــق علــى إلقــاء الحمــل نــاقص المــدة، : ًاض لغویــا بأنــهیعــرف اإلجهــ -
لــسان  (جهــیض: ًســواء كــان مــن المــرأة أو غیرهــا، أو كــان بفعــل فاعــل أو تلقائیــا، ولــذلك قیــل للــسقط

  .)7/131العرب 
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 مدتـه، إلقاء أو إسقاط الجنـین نـاقص الخلقـة قبـل:  بأنهفي المعجم الوسیطكما ویعرف اإلجهاض  -
  .)143,/1المعجم الوسیط (أو هو خروج الجنین من الرحم قبل الشهر الرابع 

، حاشــــیة 8/389البحــــر الرائــــق ( وال یخــــرج اســــتعمال الفقهــــاء لكلمــــة إجهــــاض عــــن هــــذا المعنــــي -
ً، وكثیـرا مـا یعبـرون عـن اإلجهـاض بمرادفاتـه كاإلسـقاط واإللقـاء )250,/ 2البجیرمي على الخطیب 

فهـــو عملیـــة تتعلـــق ) 94,/7لـــسان العـــرب (أملـــصت المـــرأة بولـــدها أي أســـقطت : واإلمـــالص، یقـــال
بـالجنین المـستكن فــي بطـن األم فـي مرحلــة مـن مراحلـه المختلفــة؛ ولـذلك قـال ابــن عبـاس فـي تفــسیر 

ُوما تغیض األرحام﴿: قوله تعالى َ َْ ِ َ َ غیر ( بأنه السقط وفسر الطبري المضغة )8اآلیة ، سورة الرعد (﴾َ
إلقاء : ًوأیا كان االصطالح فإن معناه) 109,/13جامع البیان للطبري (بالسقط قبل تمامه ) المخلقة

ًالمرأة جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل میتا أو حیا دون أن یعیش بفعل منها أو من غیرها ً.  

وقد استقر مجمع اللغة العربیة على تسمیة إجهاض الجنین بخروجه بعد إتمام الشهر الرابع 
    .)144: المعجم الوسیط ( إسقاط على خروجه من الشهر الرابع وحتى السابعوكلمة

أجهـضت الناقـة : ًویقال أیضا اإلزالق أو اإلسقاط أو إلقاء الولد قبل أن یستبین خلقه، فیقـال
وهي مجهضة، أي ألقت ولدها بغیر تمام، ویقال للولد مجهضة إذا لم یستبین خلقه، وقیل . ًإجهاضا
  .)263: 1992، ابن منظور(الذي تم خلقه فیه الروح من غیر أن یعیش السقط : الجهیض

ًوما دام األمر یتعلـق بـالجنین وهـو الحمـل مـا دام فـي بطـن أمـه فـإن خـرج حیـا فهـو ولـد، أو   
: فإنه یمـر بـأطوار مختلفـة بینهمـا القـرآن الكـریم بقولـه تعـالى). 12/247فتح الباري (ًمیتا فهو سقط 

ََّأیها النا َیا﴿ َ َِّس إن كنتم في ریب من البعث فإناُّ َِ ِ ْ َْ ْ ِْ ٍِ ْ َُ ُْ ْ َّخلقناكم من تراب ثم من نطفـة ثـم مـن علقـة ثـم ُ َّ َُّ ُ ٍُ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ ْ ْ ْْ ُ ٍَ َ ُْ ُ ْ ْمـن  َ ِ
ْمضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ُ َ َ ِّ َُ ِْ ٍ ٍ ٍَ ََّ ََّ َ َ َُ ُ ُِ ْ َّونقـر فـي األرحـام مـا نـشاء إلـى َأجـل مـسمى ثـم َ ُ َ ُ ٍَ َ ََِ ُ ََ َ ُِ َْ ِ ًنخـرجكم طفـال  ُِّ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ

ْثم لتبلغوا َأشدكم ُ َّ ُ ُ ُ َْ ِ   .)5اآلیة ، سورة الحج (﴾َُّ

 : ًااصطالح -2

طـــرد أو إســــقاط الجنــــین مـــن الــــرحم خــــالل : حــــصاءات الــــصحیةإلعرفـــه المركــــز الـــوطني ل
  .)Cunningham, ..ec, 2010()  أسبوع20من بدایة الحمل لحد (األول من الحمل النصف 

ًواء قبـل أن یـصبح جنینـا أو بعـد أن یـصبح جنینـا بعـد اسـتقهو إسقاط حمل المرأة سـ راره فـي ً
  .)977: 1966جي، قلعه (رحم المرأة الحامل 
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مـن الحمـل ) 20(هاض قبل األسبوع حدوث اإلج" : بأنه اإلجهاض المتكرر الحناويیعرفو
  .)36: 2008الحناوي، ( "مع زیادة العمرحدوثه زداد یو ثالث مرات متتالیة أو أكثر

تعمــد إنهــاء حالــة الحمــل قبــل موعــد الــوالدة الطبیعیــة وذلــك ســواء بإعــدام " :ى حــسن بأنــهیــرو
ًالجنـــــین داخـــــل الـــــرحم أو بإخراجـــــه منـــــه ســـــواء كـــــان قـــــابال للحیـــــاة أو میتـــــا قبـــــل الموعـــــد الطبیعـــــي  ً

  .)501: 1993، حسن"(لوالدته

عي لوالدته وهـو مـا یتحقق إذا ُأخرج الحمل من الرحم قبل الموعد الطبی: "أما ربیع فیرى بأنه
  .)11: 1995ربیع،  ("ًیزال قابال للحیاة

 :المعنى الفقهي -3

إلقـاء الحمـل : أولهمـا وهـو نوعـانٕهو إلقاء الحمل بفعل فاعل قبل إتمام خلقه وانقاص المـدة 
ــــائي  ــــ إ:وثانیهمــــاالتلق ــــراغ الحمــــل بفعــــل فاعــــل ال ــــه باإلســــقاط والطــــرح ذف ــــة ویعبــــر عن ي یمثــــل جنای
  .)325: 1981الكاسائي، (واإلمالص

 :المعنى الطبي -4

خروج محتویات رحم المرأة الحامـل فـي أي وقـت " : بأنهیعرف اإلجهاض من الوجهة الطبیة
  .)121: 1993الجلبي وآخرون،  ("قبل تمام أشهر الحمل

  :أنواع اإلجهاض المتكرر

  :یوجد ثالث أنواع من اإلجهاض المتكرر

لمـرأة الحامـل مثـل التیفـود ا تعاني منهاض نتیجة أمراویحدث : )الطبیعي(اإلجهاض التلقائي  -1
 المشیمة مثـل الزهـري، ًوأحیانا أمراض تصیب الجنین ذاته أو. أو الزهري أو أورام بالرحم وعنقه

 .)18: 2008عبید، ( سائل األمینوسأو كثرة ال

  ):الطبیعي (أنواع اإلجهاض التلقائي

 للسیدة بـأن حملهـا فـي ًویعطي إنذاراباإلجهاض  رى الحمل المهددحهو باأل :اإلجهاض المهدد -أ
خفیفـة فـي أسـفل الـبطن وظهـور كمیـات قلیلـة مـن الـدم مـرة  خطر، تتلخص أعراضه فـي حـدوث آالم

 . أو عدة مرات
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فـي هـذه الحالـة . یـستطیع أحـد إیقافـه  والًأي اإلجهـاض الـذي یكـون حتمیـا: اإلجهاض المحتم -ب
والنزیف أقوى من الحالة السابقة إلى حین یتسع عنـق منتظمة  ، والطلقاتً وواضحاًیكون األلم شدیدا

  .محتویاته من جوفه بأكملها من دون أي تدخل خارجي الرحم وتخرج

 مـن مخلفـات الجنـین ًذلـك أن جـزءاي ویعنـ. هـو اإلجهـاض غیـر الكامـل: اإلجهـاض النـاقص -ج
قـى مـن أنـسجة إلجـراء عملیـة جراحیـة لقحـط مـا تب تبقى في جوف الرحم مما یستدعى تدخل الطبیب

  .وتنظیف الرحم

ویعـود الـسبب . من ثـالث مـرات متتالیـة  أكثرًهو حدوث اإلجهاض تلقائیا :اإلجهاض المتكرر -د
 تكـویني فـي الـرحم، أو التـوازن الهرمـوني أو وجـود عیـب في اإلجهاض المتكـرر إلـى وجـود خلـل فـي

ٕ واجــراء ً دقیقــاً طبیــاً كــشفاوتــستوجب هــذه الحــاالت. أورام لیفیــة فــي الــرحم  الــرحم أوةتمزقــات عــضل
  .شاملة بما في ذلك التصویر الصوتي والشعاعي للرحم وملحقاته لمعرفة األسباب فحوصات

محتویات الرحم عن طریق العـدوى بالمیكروبـات  تلوث فينتیجة حدث وی :اإلجهاض المتعفن -هـ
 ارتفــاع شــدید فــي مــن أهــم أعراضــه. عــن طریــق اإلجهــاض المفتعــل المعدیــة لــدى الــسیدة الحامــل، أو

 ونزول إفرازات دمویـة ذات رائحـة كریهـة مـن المهبـل، وأوجـاع فـي الـرأس وتعكـر فـي درجات الحرارة
 .)96: ت.عثمان، ب( المزاج

 مـن الممكـن أن حیاة األم حیـث لحمایةویصرح به األطباء : اإلجھاض العالجي أو الطبي -2
 الحمل وذلك في حالة إصابتها بالقلـب ارر استمنتیجةًتصاب بأضرار شدیدة تؤدي أحیانا إلى الوفاة 

ً عـــادة ألســـباب صـــحیة نظـــرا لعـــدم قـــدرة المـــرأة الحامـــل علـــى تحمـــل اســـتمرار ویـــتم .أو تـــسمم الحمـــل ً
الحمـل سـیعوق  الحمـل، وخاصـة إذا كـان یعـرض حیاتهـا للخطـر، أو صـحتها لالنهیـار، أو إذا كـان

إلـى عاهـة جـسدیة أو مـرض فتـاك   سـیؤديتطور الجنین ویؤخر اكتماله ألسباب وراثیة، أو إذا كـان
ارتفـاع ضـغط الـدم  : الحمـلرمن بین األمراض التي قـد تمنـع اسـتمراو . یولدحینماقد یصیب الطفل 

راض القلـــب أمـــ، 120، واألدنـــى إلـــى 200األقـــصى إلـــى  یـــصل حـــده ً ملموســـاًعـــن المعـــدل ارتفاعـــا
تقدمـــة قـــد یهـــدد حیـــاة الحامـــل تـــسمم الحمـــل بدرجـــة م، قـــصور الكلیتـــین، وصـــماماته بدرجـــة متقدمـــة

ـــة والوراثیـــة، للخطـــر ـــى تكـــوین الجنـــینعـــدوى جرثو، واألمـــراض العقلی ـــة مؤكـــدة تـــؤثر عل أحمـــد، ( می
1990 :77(. 

وذلـك ویقـصد بـه إخـراج متحـصالت الـرحم قبـل إتمـام األشـهر الرحمیـة : اإلجهاض اإلرادي -3
أو لعـب ریاضـة عنیفـة، أو عنـف  أوزان ثقیلـة،حمـل ٕانما نتیجة  وفقط من قبیل األسباب الطبیةلیس 

 .ل مهبليواقع على أعضاء التناسل ذاتها، أو عمل غسی
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بنفـسها، أو تجریـه   غیر الشرعي الـذي تقـوم بـه الحامـل اإلجهاض السريًویطلق علیه أیضا
اسـتمرار حمـل سـفاح، أو أي حمـل   لمنـع؛ أو مـشعوذات فـي ظـروف همجیـة،قـابالت غیـر قانونیـات

 .آخرمن نوع 

العقــاقیر أو المــواد الــسامة، أو بإدخــال   بتنــاول مــن قبــل المــرأةمــدعتإلجهــاض المتم ایــحیــث 
 المــرأة،  علــى صــحةًالطــرق تــسبب مــضاعفات قــد تــشكل خطــرا هــذهو ،الــرحمجــسم غریــب فــي عنــق 

إلـــى إتمـــام اإلجهـــاض بالجراحـــة بعـــد اســـتفحال  عـــض حـــاالت اإلجهـــاض المتعمـــد مـــا تحتـــاج بًغالبـــاو
 إلــى ًوقــد تلجــأ الــسیدات أیــضا .ة المــرأةلــى وفــاعفات خطیــرة قــد تــؤدي إ یرافــق ذلــك مــضاوقــداألمــر، 

، أو وضع أشیاء ثقیلـة یهك العنیف أو الضرب، أو القفز علمثل التدلی إحداث إصابة مباشرة للبطن،
  .)103: ت.عبدهللا، كامل، ب( یهعل

  : المتكررأسباب اإلجهاض

األجــسام المــضادة ،  الوراثیــةتالكرموســوماعیــوب  تكمــن فــي إلجهــاضلأســباب متعــددة هنــاك 
الحــاجز الرحمــي والــرحم ذو (عیــوب الــرحم التــشریحیة وتتــضمن العیــوب الخلقیــة ، للفوســفات الدهنیــة

األورام اللیفیـــة تحـــت بطانـــة الـــرحم وكـــذلك االلتـــصاقات داخـــل (المكتـــسبة   العیـــوبً وأیـــضا،)القـــرنین
نقــص ، دة إفــراز هرمــون لیــوتینزیــا، تكیــسات المبــیض، عــدم إحكــام أو ضــعف عنــق الــرحم، )الــرحم

انعـدام األجـسام ، األجـسام المـضادة للغـدة الدرقیـة، إلصـابة المیكروبیـة، اإفراز هرمون البروجیسترون
زیــادة المــشاركة فــي المورثــات البــشریة الموجــودة علــى الكریــات الدمویــة ، والمــضادة لمورثــات الــزوج

 .البیضاء

وســــطى للحمــــل قــــد تختلــــف عــــن تلــــك الثــــة الوالعوامــــل المــــسببة لإلجهــــاض خــــالل األشــــهر الث
فبعض الحاالت مثل عیوب الرحم التشریحیة  .خالل األشهر الثالثة األولى لة عن اإلجهاضؤوالمس

لإلجهـاض خـالل األشـهر الثالثـة  وعدم إحكام عنق الرحم واإلصـابة المیكروبیـة هـي أسـباب معروفـة
 El-Shourbagy, & Others( األولـى مـا تـسببه خـالل األشـهر الثالثـة ًالوسـطى للحمـل، ونـادرا

2005: 93:101(.  

 ًیكــون عــادة ســببها  التــي تحــدث فــي األشــهر األولــى مــن الحمــلاإلجهــاضحــاالت معظــم و
 ,Abdel Aziz(اعــتالل فــي تركیــب الــصبغات الوراثیــة التــي تحــدث أثنــاء التلقــیح وانقــسام الخالیــا

Hussein,2001, 26-34(.  
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  :مضاعفات اإلجهاض

مـنهن فـي الـدول % 99ة، أمـراألـف  600كادیمیـة األمیركیـة للعلـوم أن حـوالي فـي تقریـر لأل
 ً حقیقیــاً خطــراًاإلجهــاض واألمــراض المنقولــة جنــسیا  یــشكلحیــث مــن الحمــل ًالنامیــة، یتــوفین ســنویا

، وفي أحـسن الظـروف الـصحیة، ال ًمفتعال  أوً سواء كان تلقائیااإلجهاض و.على حیاة هؤالء النساء
التــي قــد تحــدث أثنــاء إجــراء عملیــة اإلجهــاض أو بعــدها   ولــو قلیلــة مــن المــضاعفاتیخلــو مــن نــسبة

قـد تحـدث هـذه المـضاعفات بعـد مـضي فتـرة مـن الـزمن، وتـستمر آثارهـا  مباشـرة، وفـي أحیـان أخـرى
  ونفــسیتها فــي المــستقبل، وتــسمى مــضاعفات الحقــة تبقــى مــدىالمــرأةعلــى صــحة  لتتــرك بــصماتها

 .)2/6/2012: تاریخ اإلطالع نسخة إلكترونیة،: 2012مایو  جریدة الریاض، (الحیاة

ف رحمـي قـد یـستمر عـدة یـنز  التـي ترافـق اإلجهـاض، حـدوثمـن أهـم المـضاعفات الفوریـةو
وحتـى یتـضح الـسبب . متروكة وملتـصقة بـالرحم ، نتیجة وجود بقایاالمرأةأسابیع، یسبب فقر دم عند 

.  عینـة ممـا یحتویــهدة الكـشف علـى الــرحم وفحـصالمفـروض إعـا ف المـزمن مــنیـالحقیقـي لهـذا النز
 للطمـــث بـــسبب قحـــط البطانـــة ًنهائیـــا ًنـــه قـــد یـــسبب انقطاعـــاأومـــن المـــضاعفات الالحقـــة لإلجهـــاض 

االلتـصاقات التـي تتـشكل حـول األنبـوبین مـن جـراء االلتهابـات   بـسببً دائمـاًأو عقما. الداخلیة للرحم
  .)229-228: 1999عبید، ( ثالتي یسببها اإلجهاض الملو الحادة والمزمنة

  :حكم اإلجهاض

تختلـــف آراء العلمـــاء والفقهـــاء فـــي الحكـــم علـــى اإلجهـــاض وذلـــك حـــسب طبیعـــة اإلجهـــاض   
  :ٕوالیكم بعض األحكام

هو الذي ال ید لإلنسان فیه، ومن غیر فعل خـارجي، بـل إنـه خـرج لعـدم  :حكم اإلجهاض الطبیعي
، وهذا خارج عن اإلرادة وعلیه ال یترتب علیه )العفوي(قدرته على النمو واالستمرار ویسمى اإلسقاط 

  .)9 / 23تفسیر الرازي (أي حكم شرعي 

  :إلجهاض المتعمد أسباب ودوافع كثیرة ومنهال :حكم اإلجهاض المتعمد

 :اإلجهاض الطبي -1

وهــو الــذي أجــازه الفقهــاء فــي حالــة الــضرورة الملجئــة عنــد تــوفر عناصــرها، كــأن تكــون حیــاة 
خطر وال نجـاة لهـا إال بإسـقاط جنینهـا، أو بقـاء الحمـل یهـدد وضـع الجنـین نفـسه، فـإذا األم مهددة بـال
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توفرت هذه العناصر وارتفعت نسبة الخطورة بتقدیر األطباء ثم كانت المصلحة المستفادة مـن إباحـة 
اإلجهــاض أعظــم أهمیــة فــي میــزان الــشرع مــن المــصلحة المــستفادة فــي بقــاء الجنــین جــاز اإلجهــاض 

ًأن المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظـم خطـرا مـن المفـسدة المترتبـة علـى : ى قاعدةًجریا عل
  .)77 :1990 ،أحمد(ارتكابه 

 :اإلجهاض الجنائي -2

وقـــد . ًوهــو إســـقاط الجنـــین ذي الحیــاة المـــستقرة عمـــدا مــن غیـــر عـــذر شــرعي یقتـــضي بـــذلك
َقوع الحمل، ومنهم من رأى منذ نفخ َاختلف الفقهاء في الزمن أو مرحلة الجنین، منهم من رأى منذ و

ًالـــروح فیـــه، وقـــد اجتمعـــوا علـــى القـــول بالحرمـــة بعـــد نفـــخ الـــروح، وقـــد جعلـــوا لـــذلك زمنـــا وهـــو أربعـــة 
  .)176/ 3رد المحتار (أشهر

 :اإلجهاض خوف الفضیحة -3

 وذهــب الفقهــاء إلــى أنــه لــیس مــن بــاب الــضرورة إســقاط الجنــین مــن الزنــا خــوف الفــضیحة أ
ً إال القلیل منهم، ولكن هذا القلیل أیـضا اشـترط أن یكـون الحمـل فـي أول مراحلـه قبـل العار، ولم یقل
لــو كانــت النطفــة مــن زنــا فقــد یتخیــل الجــواز، فلــو تركــت حتــى نفــخ فیهــا : "قــال الرملــيأن یتخلــق، ف

  .)442/ 8نهایة المحتاج " (الروح فال شك في التحریم

 :إجهاض الجنین المشوه -4

 إلى أن الجنین المعیب یجوز إسقاطه في مراحله األولى وقبل أن قد ذهب فریق من العلماء
ًیتخلق إذا ثبت ثبوتا قطعیا دون ریب بالوسائل العلمیة والتجریبیة أن به عیوبا وراثیة تعـد خطیـرة وال  ً ً
یمكن عالجها وال تتالءم مع الحیاة العادیة، وقد تسري في ساللة األسـرة فتـؤثر فـي تركیبهـا وبنیتهـا، 

ـــیح َّومـــن ثـــ ًم یكـــون المجتمـــع اإلســـالمي هـــزیال ومریـــضا، باعتبـــار أن هـــذه العیـــوب عـــذر شـــرعي یب ً
اإلجهــــاض، شــــریطة أن ال یكــــون الجنــــین تجــــاوز أربعــــة أشــــهر، التــــي أجمــــع الفقهــــاء علــــى حرمــــة 

  .)258/ 2بیان للناس من األزهر الشریف (اإلجهاض بعدها، لتحقق نفخ الروح فیها 
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  :جهاضحالة المرأة النفسیة بعد اإل

  تقدمىثقافتها، ومدوالدینیة،  معتقداتها حساسیة كل امرأة، وى لمدًیختلف األثر النفسي وفقا
 كــل  المـستقبلىوأنوثـة فـي المحـك، قلـق علـ  خیبـة رجــاء، أمومـة توقفـه، إنـه أمـل تحطـم،ىالحمـل لـد

  .)id3500  صفحة إلكترونیة:2008لبیب، (  بقوةالمرأةهذه المشاعر تضرب 

ف والــشعور بــالقلق رســم للباحثــة إحــدى خطــوط ماهیــة الدراســة، ولهــذا تطرقــت وهــذا االخــتال
  : الذي ستسهب فیه الباحثة فیما یليإلى موضوع القلق

  Anxietyالقلق 

إن القلق قدیم قدم اإلنسانیة؛ فاإلنسان الذي عاش في عصور ما قبل التاریخ لم تكن حیاتـه   
ه فــــي ذلـــك الوقــــت كــــان ینحـــصر فــــي مواجهــــة البدائیـــة خالیــــة مـــن مــــصادر القلــــق، رغـــم أن صــــراع

الحیوانــات المفترســة ومحاولــة التغلــب علیهــا، وبــصفة عامــة فــإن اإلنــسان فــي األزمنــة الــسابقة أكثــر 
 .ًحظا من هذا الزمن، فقد كان مصدر القلق لدیه من مصدر واحد، أما الیوم فتعددت مصادر القلـق

ً یـستلزم جهـدا فائقـا ومواجهـة مـستمرة فـي جبهـافقد أصبح مجرد االحتفاظ بالتوازن والسالم النفـسي ت ً
  .)11: 2007، الشربیني( متعددة ضد مصادر القلق والتوتر

ًونحـن جمیعـا معرضـون لـه؛ ألن الحیـاة الحدیثـة تـسعى " لعنـة عـصرنا: "ویوصف القلق بأنـه  
یع ًبــدون رفــق ألن تــضغط علینــا بقــوة ولــیس هنــاك مــن ال یــشعر باالضــطراب أحیانــا ألنــه ال یــستط

  .)19: 2001الشبلي، (ها التي تفوق قوة احتماله وطاقته تحمل بعض أعباء حیاته الیومیة ومربكات

  : ًلغةتعریف القلق 

وأقلــق الــشيء . ً قلقــا، فهــو قلــقيءورد القلــق فــي المحكــم والمحــیط األعظــم، بمعنــى قلــق الــش
  .)84: 1958، وبن سید (حركه:  مكانه، وقلقهمن

ًمن كلمـة قلـق قلقـا أي اضـطرب : ًالقلق لغة) 516: 1973لبكي، البع(كما جاء في المنجد  َ َِ
َوانزعج فهو قلق ومقالق، وكلمة َأقلق أي َأزعج ِ َِ.  

الزمخـــشري،  (امـــرأة قلقـــة ومقـــالق. نــزق: رجـــل قلـــقوجــاء القلـــق فـــي أســـاس البالغــة بمعنـــى 
1979 :520(.  
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لقه غیره، وأقلـق الـشيء مـن ًبات قلقا، وأق: وورد القلق في لسان العرب بمعنى االنزعاج یقال
  .)323: 1992بن منظور، ا (أن ال یستقل في مكان واحد: القلقو. حركه: مكانه، وقلقه

  : ًاصطالحا

كما تباینـت آراؤهـم ، اختلف علماء النفس فیما بینهم في تعریف القلق، وتنوعت تفسیراتهم له
ختالف علماء النفس حول هذه حول الوسائل التي یمكن استخدامها للتخلص منه، وعلى الرغم من ا

قلیة، وفیما یلي النقاط، إال أنهم قد اتفقوا على أن القلق هو نقطة بدایة بالنسبة لألمراض النفسیة والع
  :اتریفًبعضا من تلك التع

حالــة تــوتر شــامل ومــستمر نتیجــة توقــع تهدیــد خطــر : " بأنــه)297، 1995، زهــران(یعرفــه 
ف غـامض وأعـراض نفـسیة وجـسمیة، ویمكـن اعتبـار القلـق  یحدث، ویصاحبها خـوفعلي أو رمزي قد

ًانفعاال مركبا من الخوف وتوقع التهدید والخطر ً".  

ُخبــرة انفعالیــة مكــدرة أو غیــر ســارة یــشعر بهــا الفــرد : "فیعرفــه بأنــه) 342: 1990كفــافي، (        أمــا 
  ."حادحباطي عندما یتعرض لمثیر مهدد أو مخیف أو عندما یقف في موقف صراعي أو إ

شــعور عــام غــامض غیــر ســار بــالتوجس والخــوف  ":أنــهب )134: 2003عكاشــة، (ویعرفــه   
والتحفز والتوتر، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجـسمیة خاصـة زیـادة نـشاط الجهـاز العـصبي 

) الـسحبة فـي الـصدر(أو ) بـالفراغ فـي فـم المعـدة(الـشعور : الالإرادي، ویأتي في نوبات متكررة، مثـل
  .الخ) ...كثرة الحركة(، أو )الصداع(، أو )الشعور بنبضات القلب(، أو )في الصدرضیق (أو 

ًالقلق قد یكـون إحـساسا داخلیـا ذاتـي نـستقبله فـي داخلنـا  ": أن)21: 2000غراب، (ویعتبر    ً
وقــد ال یمكــن تفــسیره، وقــد یكــون فــي البدایــة إحــساس داخلــي إال أن بعــض التغیــرات المــصاحبة لــه 

ات خارجیـة ملموسـة هـي مظـاهر القلـق التـي یمكـن أن نالحظهـا ولكنـه یظـل فـي تسبب ظهور عالمـ
  ."نطاق العواطف واالنفعاالت الطبیعیة طالما كان استجابة مناسبة لموقف محدد

حالــة شــعوریة مؤلمــة ناتجــة عــن إدراك الــشخص  ":بأنــه) 145: 2000الغباشــي، (ویعرفــه 
  ." لعجزه عن مواجهة الخطر-في نفس الوقت–ٕللتهدید وتوقعه الخطر، وادراكه 

عبــارة عــن إحــساس الفــرد  ":ه تعریــف شــامل للقلــق مفــاده بأنــ)36: 1998منــسي، ( ولمنــسي
بالرعـب المـستمر والخـوف نتیجـة لقـیم معینـة بحیــث یحملهـا الفـرد بداخلـه، أو مـن أحـداث خارجیــة ال 

دخل فیهـا الخـوف تبرر وجود هذا اإلحساس، فالقلق قد یعنـي مجموعـة أحاسـیس ومـشاعر انفعالیـة یـ
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واأللم والتوقعات السیئة وهو خبرة انفعالیة مؤلمة یعاني منها الفرد عندما یشعر بخوف أو تهدید مـن 
  ".بدقة أو بوضوحشيء دون أن یستطیع تحدیده 

ًویعرف القلق بأنه شـعور عـام بالخـشیة أو أن هنـاك مـصیبة وشـیكة الوقـوع، أو تهدیـدا غیـر   
ًلتوتر والشد، وخوف ال مـسوغ لـه مـن الناحیـة الموضـوعیة، وغالبـا مـا معلوم المصدر، مع الشعور با

ًكمـا یتـضمن القلـق اسـتجابة مفرطـة مبالغـا فیهـا لمواقـف ال . یتعلق هذه الخوف بالمستقبل والمجهـول
ًتمثــل خطــرا حقیقیــا، وقــد ال تخــرج فــي الواقــع عــن إطــار الحیــاة العادیــة، لكــن الفــرد الــذي یعــاني مــن  ً

ًا ملحـا أو مواقـف تـصعب مواجهتهـاًا غالبا كما لو كانت تمثـل خطـرالقلق یستجیب له عبـد الخـالق، ( ً
1993 :14(.  

حالــة مــن الكـدر والغــم والخـوف الــذي یمتلــك الفـرد ویــسیطر علیـه وفیــه یترقــب "فـي حــین أنـه   
الفرد لخطر سیحدث في أي لحظـة، هـذا الخطـر یـدفع الفـرد لیبحـث عـن حـل تكیفـي مناسـب یخلـص 

ًناتــه، واذا مــا فــشل فإنــه یــنجم عنـه آالم نفــسیة، وجــسمیة، تقــف عائقــا أمــام تكیــف الفــرد الفـرد مــن معا ٕ
  ).8: 1988أبو هین، " (یة العمیقةوتزید من معاناته الداخل

  :أنواع القلق

ًال تعتبر كل أنواع القلق مرضیة أو دلیال على اضطراب نفسي، فـالقلق فـي حـد ذاتـه ظـاهرة   
ًعـــل مقبـــول، ومتوقـــع تحـــت ظـــروف معینـــة، وأحیانـــا یكـــون للقلـــق ٕطبیعیـــة، واحـــساس، وشـــعور، وتفا

  .)17: 2000غراب،  (كذلك على حفظ الحیاةوظائف حیویة تساعد على النشاط، و

ولقد عمل كثیر مـن العلمـاء علـى تقـسیم القلـق إلـى عـدة أنـواع ومـنهم مـن اعتمـد فـي تقـسیمه 
مــنهم مــن اعتمــد علــى اآلثــار المترتبــة للقلــق علــى األســباب التــي أدت إلــى نــشأة القلــق مثــل فرویــد، و

علــى القلــق، ولكــن أي كــان المنطلــق فــي تقــسیم القلــق فــإن الباحــث یجــد أن هنــاك شــبه إجمــاع لــدى 
  .علماء النفس في تقسیم القلق إلى  قلق موضوعي، وعصابي، وقلق خلقي
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  :فس أن هناك ثالثة أنواع للقلق هيویعتقد فریق من علماء الن

  : عي أو الموضوعيالقلق الواق: ًأوال

وهــو النــوع الــذي یــدرك اإلنــسان أن مــصدره خــارجي، وهــو عبــارة عــن رد فعــل إلدراك خطــر 
ًخـــارجي، أو ألذى یتوقعـــه الـــشخص مـــستقبال، ویـــسمیه العلمـــاء عـــدة أســـماء مثـــل القلـــق الـــواقعي، أو 

ون وهـــذا النـــوع مـــن القلـــق أقـــرب إلـــى الخـــوف ذلـــك ألن مـــصدره یكـــ. القلـــق الـــصحیح، والقلـــق الـــسوي
  .)21: 2002األقصري،  (واضح المعالم في ذهن اإلنسان

ال تحمــد  فــي مواقــف التحــسب وتوقــع حــدوث مــا ًویطلــق علیــه أحیانــا القلــق الــسوي، ویحــدث  
أثنـــاء عقبــاه كـــالخوف مــن الفـــشل، أو فقــدان شـــيء، وأحــسن األمثلـــة لهــذا الـــشعور هــو قلـــق الطالــب 

  .)52: 1992العوادي،  (االمتحان أو قبله

نــه قلــق محــدد یــدرك الفــرد أســبابه، ودوافعــه، ویظهــر علــى صــورة خــوف، أو ینــتج عــن كمــا أ  
لفــرد لخطــر مــا فــي البیئــة، ویكــون للقلــق هــذه الحــال وظیفــة إعــداد الفــرد لمقابلــة هــذا الخطــر  اإدراك

 النــوع مــن القلــق یثــار بفعــل مثیــر بإتبــاع أســالیب دفاعیــة إزاءه، وهــذابالقــضاء علیــه، أو بتجنبــه، أو 
القلـــــق أقـــــرب إلـــــى  فـــــي البیئـــــة الخارجیـــــة یدركـــــه األنـــــا علـــــى نحـــــو مهـــــدد، ولهـــــذا فـــــإن هـــــذا واقعـــــي
  .)236: 1990كفافي، (الخوف

    :القلق العصابي: ُثانیا

الــشعور والـــوعي، وهــو ینــشأ نتیجـــة محاولــة المكبوتــات اإلفـــالت مــن الالشــعور والنفـــاذ إلــى   
ى ال تـــنجح المكبوتــات الالشــعوریة فـــي حــشد دفاعــه حتــویكــون القلــق هنــا بمثابـــة إنــذار لألنــا لكـــي ی

ٕالتسلل إلى منطقة الوعي والشعور، واذا كان القلق الموضوعي یعدو إلـى مثیـرات خارجیـة فـي البیئـة 
فــإن هــذا القلــق یرجــع إلــى عامــل داخلــي، وهــو دفاعــات الهــو الغریزیــة، التــي توشــك أن تتغلــب علــى 

ًالـــدفاعات وتحـــرج األنـــا إحراجـــا شـــدیدا، ألنهـــا تجعلـــه  جعلـــه  صـــدام مـــع المعـــاییر االجتماعیـــة، وتفـــيً
  .)237 :1990كفافي، ( ن جانب األنا األعلىعرضة للعقوبات الذاتیة م

أي أن القلــق العــصابي هــو الخــوف مــن أن تخــرج الحــوافز الغریزیــة للهــو مــن دائــرة الــسیطرة   
  .وهو یتضمن الخوف من العقاب الذي سیحدث
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ي ال مبــرر لــه، أي انــه حالــة تهیــؤ نفــسي وبــدني ویعنــي ذلــك أن القلــق العــصابي تــوتر داخلــ
ــــوتر الحاصــــل  ــــه، بحیــــث ال یتفــــق الت مــــع الظــــروف المؤدیــــة لمجابهــــة خطــــر موهــــوم، أو مبــــالغ فی

  .)53: 1992العوادي، (له

فقــد یكــون فــي صــورة قلــق عــام، وهــذا النــوع یمثــل القلــق فــي أدنــى : ولــه ثــالث صــور رئیــسة
، وكل ما هنالـك أن اإلنـسان یـشعر بحالـة مـن الخـوف صوره، إذ أنه غیر مرتبط بأي موضوع محدد

وقــد یكــون فــي صــورة مخــاوف مرضــیة مــن موضــوعات محــددة أو مواقــف . الغــامض غیــر المحــدد
ًمحددة باعتبارها من مثیرات القلـق، وتكـون درجـة شـدة الخـوف لـدى هـؤالء األفـراد ال تتناسـب إطالقـا 

وقـد تكـون المخـاوف  .المـرتبط بـالقلق والخـوفمع الخطر الحقیقي المتوقع من الموضوع أو الموقف 
  .)5-3: 1998الدسوقي، ( في صورة تهدید وخوف توقع حدوث هذا التهدید الذي ال وجود له

  : )20: 2008عثمان، ( ًویرى فروید أن القلق العصابي یأخذ أشكاال ثالثة هي

ع الـشر فـي أي ال یـرتبط بموضـوع معـین حیـث یـشعر الفـرد بتهدیـد مـستمر وتوقـ: القلق العـام  -1
  .وقت

إن قوة هذا النوع من القلق ال تتناسب مع المثیر المسبب لـه، ومـن : قلق المخاوف المرضیة  -2
كــأن یخــاف الفــرد مــن أشــیاء أو موضــوعات أو أمــاكن ال تخیــف األســویاء مــن البــشر : أمثلــة ذلــك

 .الخ...كرؤیة الدم، أو بعض الحشرات، أو األماكن المتسعة 
لـــك فـــي صـــورة خـــوف مـــن عـــودة األعـــراض المرضـــیة التـــي عاناهـــا ویتـــضح ذ: قلـــق الهـــوس  -3

و فــي الــشخص مــن قبــل نوباتــه النفــسیة، والقلــق هنــا نــاتج مــن توقــع قــدوم أو حــدوث النوبــة ویبــد
   .ظهر فجأةاستجابة الذعر والهلع التي ت

  :واإلحساس بالذنبالقلق الخلقي المعنوي : ًثالثا

ـــذي ســـیحدث داخـــل الـــشخص،   ـــیس صـــراعاهـــو نتیجـــة الـــصراع ال ـــشخص والعـــالم ً ول ـــین ال  ب
  .)42: 2001ي، منس(الخارجي 

وذلــك نتیجــة ؛ الخــوف مــن الــضمیر وینــشأ عــن الــصراع مــع الــذات العلیــانــوع مــن أنــواع وهــو 
تحذیر أو لوم األنا األعلى لألنا، عندما یأتي الفرد أو یفكر في اإلتیان بسلوك یتعارض مع المعاییر 

نا األعلى أي أن هـذا النـوع یتـسبب عـن مـصدر داخلـي مثلـه مثـل القلـق والقیم، التي یمثلها جهاز األ
العصابي الذي ینتج مـن تهدیـد دفاعـات الهـو الغریزیـة، ویتمثـل هـذا القلـق فـي مـشاعر الخـزي واإلثـم 
والخجــل واالشــمئزاز، ویــصل هــذا القلــق إلــى درجتــه القــصوى فــي بعــض أنــواع األعــصبة، كعــصاب 
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مـن لـوم  السیطرة المستبدة لألنـا األعلـى، ویخـاف أكثـر مـا یخـاف الوسواس القهري الذي صاحبه من
  .)238 :1990كفافي، (ضمیره القاسي 

كمــا ینــشأ حــین یحــاول الفــرد أن یخــالف مــا تعلمــه مــن والدیــه مــن مبــادئ وأخــالق، وكــذلك   
رم عنـــدما یفكـــر فـــي إشـــباع رغبـــات الهـــو، التـــي تتطلـــب منـــه أن یقـــدم علـــى تجـــاوز كـــل مـــا هـــو محـــ

  .)22: 2000غراب، (ً ودینیا ًاجتماعیا

َوَأمــا مــن خــاف: "ورة النازعــاتوأعظمــه مــا جــاء فــي ســ َ ْ َ َّ َمقــام ربــه ونهــى الــنفس عــن الهــوى َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َّ َ ِ ِّ َ َ َ "
فــالخوف هنــا هــو مــن عظمــة هللا وجاللــه، فیقــدم اإلنــسان علــى تــسلیح نفــسه ). 40آیــة : النازعــات(

  .ق فیه ربه ال محالةًباإلیمان والعمل الصالح استعدادا لیوم هو مال

 إلـى المعـصیة، ویتمثـل هـذا ً لكـل مـن قادتـه نفـسه یومـاحتعرض لنا هذه اآلیة العالج النـاجو
یخــاف مقــام ربــه ال یقــدم علــى فــإن الــذي . الخــوف مــن هللا عــز وجــل، ومخالفــة الهــوى: العــالج فــي

 النــدم واالســتغفار ، فــإذا أقــدم علیهــا بحكــم ضــعفه البــشري قــاده خــوف هــذا المقــام الجلیــل إلــىمعــصیة
ونهـي الـنفس هنـا هـو العـالج الحقیقـي . دافع القـوي لكـل طغیـان، وكـل معـصیةوالهوى هو ال. والتوبة

جرهــا عــن غیهــا وكفهــا عــن الــسیئات والمعاصــي وردعهــا عــن میولهــا بزلــذلك النــوع مــن القلــق، وذلــك 
  .)23: 2002األقصري، ( الدافعة لها نحو األهواء الضالة المضلة

  :)10: 2000الراشد، ( فمنه المطلوب ومنه المقبول ومنه المرفوض: نواعللقلق أو

ال تظــن أن كـل قلــق ســيء، بـل هنــاك قلــق طبیعـي، فاإلنــسان البــد أن یكــون : القلــق المطلــوب -1
ًقلقا من سـقوطه مـن أعلـى مبنـى مرتفـع، أو المـشي فـي شـارع تجوبـه الـسیارات الـسریعة، أو مـن 

  .فهذا القلق طبیعي، إذ أنه نافع لنا ولغیرنا. ..فة المروره، أو مخالالدخول على أسد في قفص
ق علــى صــدیق هنــاك قلــق یعتــري جمیــع النــاس كـالخوف مــن الحــروب أو القلــ: القلــق المقبــول -2

 .، فهذا مقبول ما لم یصل إلى حد التأثیر المستمر على دورة الحیاة...مسافر أو ولد مریض
فهـذا إذا طغـى أصـبح .  الدائم من المـستقبلوهو الهم على الحاضر والخوف: القلق المرفوض -3

  .ومنه الوساوس المستمرة في عقل اإلنسان. ًمرفوضا



 28

   :أعراض القلق

  :)30: 2008عثمان،  (أعراض القلق إلى نوعین هما تفصن

ــة:األول ضــربات زائــدة أو ســرعة فــي دقــات القلــب، نوبــات مــن الدوخــة : وتــضم : األعــراض البدنی
ن أو الــذراعین أو القــدمین، غثیــان أو اضــطراب المعــدة، الــشعور بــألم فــي واإلغمــاء، تنمیــل فــي الیــدی

الصدر، فقد السیطرة علـى الـذات، نوبـات العـرف التـي ال تتعلـق بـالحرارة أو الریاضـة البدنیـة، سـرعة 
 .التوتر الزائدالنبض أثناء الراحة، األحالم المزعجة، و

ع التلقــائي، االكتئــاب وضــعف األعــصاب، نوبــة مــن الهلـ: وتتمثـل فــي : األعــراض النفــسیة:الثــاني
زیادة المیل إلـى االنفعال الزائد، عدم القدرة على اإلدراك والتمییز، نسیان األشیاء، اختالط التفكیر، و

 . العدوان

  :مصادر القلق وأسبابه

لقد اختلف علمـاء الـنفس فـي قـضیة القلـق ومـسبباته، فمـن العلمـاء مـن یعتقـد أن القلـق ینـتج   
  .اخلیة، أي داخل الفرد، ومنهم من یعتقد أنها عوامل خارجیة ومنهم من یرى غیر ذلكعن عوامل د

القلـــق مـــن المـــشكالت الـــشائعة لـــدى الكثیـــر مـــن إلـــى أن ) 107: 1997، الزعبـــي( ویـــشیر
ــالغ یعــوق الــشخص  النــاس، وبــصورة متعــددة، ولكنــه یظهــر دون ســبب واضــح وینتهــي إلــى عجــز ب

  .ویعرض صحته النفسیة للخطر

 مصادر أساسیة للقلـق علـى ةخمس) ,Jerome & Ernest(ٕجیروم وارنست دد وح  
  :)124-123: 1998ًنقال عن القریطي، ( النحو التالي

یـــتملكهم الـــشعور بـــالقلق عنـــدما تتهـــددهم النـــاس فالعدیـــد مـــن : األذى أو الـــضرر الجـــسدي -1
  .مواقف تنذر باألذى واإلیالم الجسدي

 مـشاعر المـودة والحـب،  ومن أنـه ال یبادلنـار لنا،فالخوف من رفض اآلخ: الرفض أو النبذ -2
 .یجعلنا غیر مطمئنین في المواقف االجتماعیة

ــص الثقــة أو فقــدانها ســواء فــي أنفــسنا أم فــي غیرنــا عنــد خــوض : عــدم الثقــة -3 حیــث یعــد نق
ًالتجـارب والمواقـف والخبـرات الجدیــدة مـصدرا للقلـق السـیما إذا كــان الطـرف اآلخـر فـي هــذه 

 .ُواضح فیما یتوقع منا أن نفعلهالمواقف غیر 
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یؤدي تناقض الجوانب المعرفیة كاإلدراكات واألفكار كل منها مـع اآلخـر، : التنافر المعرفي -4
 .دم االرتیاحأو عدم اتساقها مع المعاییر االجتماعیة إلى القلق والشعور بع

نا لرغباتنـا فالتوتر والقلـق یعـدان محـصلة طبیعیـة لفـشلنا سـواء فـي إرضـائ: اإلحباط والصراع -5
  .ودوافعنا وطموحاتنا أم في فض المواقف الصراعیة

 بعــض األســباب األخــرى للقلــق مــن )486: 1995 ،زهــران(إضــافة إلــى مــا ســبق فقــد أورد 
  :بینها ما یلي

  .االستعداد الوراثي في بعض الحاالت -1
واالحباطـــــــات والـــــــصراعات بـــــــین الـــــــدوافع ) الـــــــضعف النفـــــــسي العـــــــام(االســـــــتعداد النفـــــــسي  -2

اهــات، والتــوتر النفــسي الــشدید، والــصدمات النفــسیة، والمخــاوف الــشدیدة فــي الطفولــة واالتج
 .بكرة، ومشاعر الذنب والنقص والعجزالم

ة مواقف الحیاة الضاغطة، والضغوط الحضاریة والثقافیة الناجمة عن المدنیة الحدیثة والبیئـ -3
 .االضطراب األسري، وعوامل بیئیة أسریة، كالتفكك والمشبعة بعوامل الخوف والحرمان

ـــة والمراهقـــة والـــشیخوخة مـــع -4 ـــین مواقـــف مـــشكالت الطفول ـــى التفاعـــل ب ـــد عل الحاضـــر  التأكی
 .وخبراته وذكریات الصراعات في الماضي

التعـرض للخبــرات الحــادة االقتــصادیة أو العاطفیـة أو التربویــة، والخبــرات الجنــسیة الــصادمة  -5
 .التعب والمرضالسیما في الطفولة والمراهقة، اإلرهاق الجسمي و

 . عدم التطابق بین الذات الواقعیة والذات المثالیة، وعدم تحقیق الذات -6

بالرغم من تحدید أسباب القلق السابقة إال أنهـا تبقـى أسـباب عامـة، بمعنـى أنهـا تختلـف مـن 
ما یترتب وشخص آلخر، وبالنسبة للدراسة الحالیة فمن المتوقع أن یرتبط القلق باإلجهاض المتكرر 

د هـذه العوامـل  من مشكالت شخصیة، اجتماعیة، ومادیة، والحرمان من األبناء، وقـد یكـون أحـعلیه
  .األخرى، أو أن تؤدي هذه العوامل في مجملها إلى القلقالعوامل من ًأكثر تأثیرا 

  :)18- 16: 2001محفوظ، ( الطرق األربع الرئیسة التي تلقي بالمرأة في مصیدة القلق

تتعلم المرأة منذ نعومـة أظافرهـا أن توكـل للرجـل مهمـة حیث  :عي االجتما–الطریق النفس  -1
فتجــد صــعوبة كبیــرة عنــدما تــضطرها الظــروف إلــى أن تتــولى شــؤونها بنفــسها إذا . اتخــاذ القــرار

  .واجهتها أیة مشكلة، فیزداد لدیها القلق
لـدیها عنـدما خلق هللا المرأة ولدیها استعداد فطـري للقلـق، ویـزداد لقد  :الطریق الغریزي الفطري -2

  .ًتصبح أما مسئولة مسؤولیة كاملة عن رعایة طفلها والعنایة به، والحفاظ علیه في أتم صحة



 30

 إن التـشعب الكبیـر الـذي أصـاب كیـان المـرأة، وتعـدد األدوار التـي یتطلبهـا :الطریق المجتمعي -3
یفـاء بكـل هـذه منها مجتمعنا الیوم ما بین زوجة، وحبیبة، وأم، وعائل، ومع جهودهـا المـستمیتة لإل
  .األدوار تقع فریسة للضغوط النفسیة المتضاعفة، مما یزید من فرص إصابتها بالقلق

للقلق، نتیجة لالضـطرابات " یؤهلها" إن تركیب جسم المرأة على ما یبدو :الطریق الفسیولوجي -4
 الهرمونیــة المــصاحبة لفتــرة مــا قبــل الطمــث، أو جراحــات استئــصال الــرحم، أو فتــرة النفــاس، وقــد
اكتشف العلماء أن هناك اختالف في الوظائف بین مخي الرجل والمرأة، وقد أكدوا أن مخ المرأة 

  . یدرك أكثر ویستوعب أكثر فتقلق أكثر

  :الجوانب الثالثة للقلق

ًعادة یشار إلى القلـق علـى أنـه ظـاهرة أحادیـة الجانـب ولكـن هـذا لـیس صـحیحا فهنـاك ثالثـة . ً
  :)19: 2005تریفور،  (جوانب للقلق، وهي

تتـضمن األعـراض الفـسیولوجیة مثـل عـدم انتظـام التـنفس، واضـطراب : الجانب الفسیولوجي -1
  .المعدة، وزیادة العرق، والرعشة، وزیادة ضربات القلب، وضرورة قضاء الفرد حاجته

والمهـم فـي . یعني كیفیة التصرف عند مواجهة موقـف تـشعر فیـه بـالخوف: الجانب السلوكي -2
ٕب وامــا االنــسحاب منــه بــشكل ســریع بــالهر  المواجهــة فــي الموقــف، إمــاهــو تجنــبهــذا الجانــب 

 .قدر المستطاع
یتضمن األفكار والمعتقدات، أو التعلیقات الداخلیة، أو الصور الذهنیة التي : الجانب الفكري -3

 .تكونها عما قد یحدث في الموقف الذي تتعرض له وتخشاه
  ": السمة–الحالة "نظریة القلق 

أول مـــن میــز بــین القلـــق كحالــة والقلــق كـــسمة، وقــد كــشفت األبحـــاث " كاتــلریمونــد "یعتبــر   
التحلیلیة العاملیة التي قام بهـا كاتـل وشـایر وزمالءهمـا لكثیـر مـن المتغیـرات النفـسیة والجـسمیة ذات 

ُحیـث یعتبـر هـذان النوعـان "  سـمة–حالـة "العالقة بـالقلق عـن وجـود ذلـك النـوعین مـن مفـاهیم القلـق 
  .)162: 1991حبیب،  ًنقال عن (ًع القلق شیوعا في التراث النفسيمن أكثر أنوا

أنــه عنــدما ) 54: 1989الخطیــب، (المــشار إلیهمــا لــدى " شــایركاتــل و"ولقــد أقــر كــل مــن   
شخص لدیه نزوع قوي ناحیة الشعور بالقلق وال عالقة له بالمثیرات التي سببت حالة القلق، یوصف 

لق فقط من موقف معین یرتبط بشكل كمي وكیفـي بـالمثیرات أو أن هذا الشخص یعیش حالة من الق
الخارجیة، حیث توصف الحالة األولى بأنها سـمة القلـق، أمـا الحالـة الثانیـة فإنهـا القلـق كحالـة وقتیـة 

  .مرتبطة بالموقف
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كما قـام سـبیلبیرجر وزمـالؤه بتطـویر هـذین المفهـومین فـي أوائـل الـستینات واتبعـوا فـي قیـاس   
  .)107: 1997الزعبي،  (منهج التقریر الذاتي)  سمة–حالة (القلق 

حالة طارئة انتقالیة أو وقتیـة فـي الكـائن : "بأنهاحالة القلق ) 113: 1991النیال، (ُوتعرف   
عبــارة عــن أي أن حالــة القلــق " الحــي یتذبــذب مــن وقــت آلخــر، وتــزول بــزوال التغیــرات التــي تبعثــه

  .ومباشرة على الظروف الضاغطةظرف موقفي بطبیعته، ویعتمد بصورة أساسیة 

ًســمة ثابتــة نــسبیا فــي الشخــصیة مــن حیــث اخــتالف "أمــا ســمة القلــق فیــشار إلیهــا علــى أنهــا   
، وبعبـارة أخــرى إن "ًالنـاس فـي درجـة القلـق وفقـا لمـا اكتـسبه كــل مـنهم فـي طفولتـه مـن خبـرات سـابقة

بـــصورة أساســـیة علـــى الخبـــرة ًســـمة القلـــق اســـتعداد طبیعـــي واتجـــاه ســـلوكي یجعـــل الفـــرد قلقـــا ویعتمـــد 
  .الماضیة

" ســمة القلــق" إلــى ضــرورة االعتمــاد علــى كــل مــن مفهــوم )13: 1983، ســبیلبیرجر(ویــشیر   
حیث یفترض أن القلق ینشأ نتیجة لمثیرات خارجیة متعلقـة بمواقـف خاصـة، وكمـا أنـه " حالة القلق"و

  . یرتبط باالستعداد للقلق الشخصي للفرد

ســمة القلــق لــدى األفــراد تكــون مرتفعــة وكــذلك بــأن " حالــة وســمة"ة وقــد أوضــحت هــذه النظریــ  
ًأیضا حالة القلق وذلك في المواقف التي تمثل تهدیدا لذات الفرد، وأن األفراد  الذین تكون سمة القلق ً

ًیضا تبعا لذلكلق منخفضة لدیهم ألدیهم منخفضة تكون حالة الق   .)77: 1989أحمد،  (ً

ْهـــي اســـتعداد ســـلوكي یكتـــسب فـــي " ســـمة القلـــق"یین علـــى أن ویتفـــق علمـــاء الـــنفس الـــسلوك   ُ
ًالطفولــة المبكــرة والمتوســطة یظــل ثابتــا عنــد الفــرد فــي مراحــل حیاتــه التالیــة، وذلــك مــع آراء علمــاء 

اإلنــسانیة التحلیــل النفــسي وعلمــاء الشخــصیة وعلــم الــنفس االرتقــائي الــذین ذهبــوا إلــى أن الشخــصیة 
ًة فـي مرحلـة الطفولـة، كمـا أن هنـاك اتفـاق مـا بـین علمـاء الـنفس تقریبـا تتكون وتتحدد أبعادها الرئیس

 الطفــل عــدم تقبــل والدیــه أو علــى أن الخبــرات المؤلمــة فــي الطفولــة تكتــسب فــي مواقــف یــدرك فیهــا
نبـذهما لـه، ممــا یـشعره بفقــد الطمأنینـة، وهـذا یعنــي أن سـمة القلــق العالیـة تنمـو مــن خـالل اضــطراب 

 حیاتــه مــن داخــل ً أوال ثــم اضــطراب عالقتــه بغیــره مــن الراشــدین المهمــین فــيعالقــة الطفــل بوالدیــه
  .)62: 1978مرسي،  (أسرته ومن خارجها
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 بعــرض آلراء بعــض العلمــاء فـــي ةقوم الباحثــســـت :تفــسیر القلــق عنــد بعـــض علمــاء الــنفس
  :موضوع القلق

  :القلق عند دوالرد ومیلر

واسـتخدما مفـاهیم خاصـة بهمـا، "  النفـسيالشخـصیة والعـالج"عرض دوالرد ومیلر نظریتهمـا   
فقد استفادا من مفهوم الدافع وأكدا على الدور الذي یقوم به خفض الـدافع فـي عملیـة التعلـیم، والقلـق 

  .ما هو إال دافع عندما یزداد إلى حد معین یؤدي إلى تدهور في األداء والعكس صحیح

ًبهــا، ویعتبــر القلــق دافعــا مكتــسبا أو وعرفــا القلــق بأنــه حالــة غیــر ســارة یعمــل الفــرد علــى تجن   ً
ًقــابال لالكتــساب، ویحــدث القلــق نتیجــة الــصراع، والــصراع قــد یأخــذ الكثیــر مــن األشــكال مثــل صــراع 

 اإلحجام، إال أن هـذا الـصراع یولـد –اإلقدام، واإلحجام، أو صراع اإلقدام اإلقدام، أو صراع اإلحجام 
كـون هنـاك مفـر مـن هـذا الـصراع حتـى یعـود االتـزان مـرة حالة من عدم االتزان تؤدي إلـى القلـق وال ی

  .)25: 2008عثمان،  (أخرى

  :تصورات فروید للقلق

 نظریتـه فـي مفهـوم م1926الـذي نـشر فـي فیینـا عـام ) القلـق(عدل فرویـد فـي كتابـه األخیـر   
ألساسـیة القلق، فهو لم یعد یؤكد الخبرات التي تنتج عن صدمة المیالد باعتبارهـا العوامـل الوحیـدة وا

ٕللقلق، وانما قرر بجانب ذلك وجـود مواقـف خطـرة تهـدد الفـرد فـي مراحـل نمـوه المختلفـة وقـد ذكـر أن 
ًقـف، فهنـاك مـثال خـوف الطفـل مـن فقـدان حـب في كل مرحلة من مراحـل النمـو توجـد مثـل هـذه الموا

، )شعور بالـذنبالـضمیر كالـ(ًوهناك أخیرا الخطر الناشئ من تهدید الـذات العلیـا ". عقدة أودیب"أمه 
وكذلك ما یتعرض له الطفـل مـن عوامـل إحباطیـة تتـصل بإشـباع الـدوافع األولیـة، إذ قـد یترتـب علـى 
محاوالت الطفـل إشـباع هـذه الـدوافع عقـاب الوالـدین، ویـؤدي ذلـك إلـى األلـم والـشعور بـالخوف، وهـذا 

  .)188: 1967فهمي،  ( هذه الدوافعبدوره یؤدي إلى القلق إذا ما استثیرت

  :لقلق عند مايا

 تهدید لبعض القیم التي یتمـسك بهـا الفـرد، وتعتقـد أنهـا هالقلق عند ماي هو توجس یصطحب  
االسـتعداد الفطـري، واألحـداث الخاصـة التـي تستحـضر : أساسیة، وتـرى مـاي أن للقلـق أساسـین همـا

تناســـبة مـــع القلــق عـــن طریـــق الـــتعلم بأنواعــه المختلفـــة، وأن اســـتجابة القلـــق تكــون ســـویة إذا كانـــت م
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ًوالخــوف عنــد مــاي عبــارة عــن اســتجابة متعلمــة لخطــر محلــي ال یــشكل تهدیــدا . الخطــر الموضــوعي
  .)22: 2001عثمان،  (للقیم األساسیة للفرد

  :القلق عند ألفرید آدلر

كان آدلر یؤمن بالتفاعل الدینامي بین الفرد والمجتمع، وهذا التفاعل یؤدي إلـى نـشأة القلـق،   
هذا شعر عادة بضعف وعجز بالنسبة للكبار والبالغین بصفة عامة، وللتغلب على ویرى أن الطفل ی

فاإلنــسان الــسوي یتغلــب علــى شــعوره بــالنقص والقلــق عــن طریــق تقویــة . العجــز یــسلك طریــق الــسویة
الفــرد بــاآلخرین المحیطــین بــه، ویــستطیع الفــرد أن یعــیش بــدون أن الــروابط االجتماعیــة التــي تــربط 

  .)22: 2008ن، عثما (نتماء إلى المجتمع الذي یعیش فیه حقق هذا االیشعر بالقلق إذا

   :القلق من وجهة نظر كارین هورني

تعتبر هورني أن الطبیعة البشریة قابلة للتغییر لألحسن طالما أنها تمتلك الصفات االیجابیة   
ًومــا دام هنــاك القــدرة والرغبــة فــي تنمیــة إمكانیــات الفــرد ألن یــصبح إنــسانا ودیعــا ً بعیــدا عــن التــوتر ً

واالضطراب في عالقتـه مـع اآلخـرین، حیـث أن الشخـصیة اإلنـسانیة یمكـن أن تتغیـر، ولـیس الطفـل 
وحده هو المرن القابل للتغییر والتشكل بل جمیعنـا لـدینا القـدرة علـى التغیـر مـا دمنـا علـى قیـد الحیـاة 

  .)556: 1975غنیم،  (مدعمین بالخبرة والتجربة

ًل فرد یملك بداخله إمكانیات إیجابیة وكذلك أیضا في البیئـة االجتماعیـة وتؤكد هورني إن ك  
التي توفر له الحب والعطف، یجد نفسه أمام فرصة الكتشاف قیمته من خالل اآلخرین وتقدیرهم لـه 
في الوقت نفسه یحقق تقدیره لذاته واحترامه لها، أم في حالـة االضـطراب فـي تلـك البیئـة االجتماعیـة 

والـذي ". بـالقلق األساسـي"ها لتلك المطالب األساسیة له؛ فإنه یتعرض للقلق الـذي تـسمیه وعدم توفیر
إن ". اإلحساس الذي ینتاب الطفل بعزلته وقلـة حیلتـه فـي عـالم یحفـل بإمكانیـات العـداوة: "تعرفه بأنه

بعــدم العوامــل الــسلبیة الموجــودة فــي البیئــة التــي یعــیش فیهــا الطفــل هــي التــي تــؤدي بــه إلــى الــشعور 
عـــدم احتــــرام حاجـــات الطفـــل، االفتقــــار إلـــى التوجیـــه الحقیقــــي، : األمـــان، ومـــن أمثلـــة تلــــك العوامـــل

غنـــیم،  (ُالة، والجـــو المعـــادي ومـــا إلـــى ذلـــكاالتجاهـــات المتـــضاربة فـــي المعاملـــة، اإلهمـــال، الالمبـــا
1975 :557(.  
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  :القلق عن هاري سولیفان

ل التفاعل الدینامي مع البیئة المحیطة به، یعتقد سولیفان أن شخصیة الطفل تتكون من خال  
فتربیــة الطفــل وتعلیمــه تــؤدي إلــى إكــسابه بعــض العــادات الــسلوكیة التــي یستحــسنها الوالــدان، والتــي 

ویرى سولیفان أن القلـق هـو حالـة مؤلمـة للغایـة تنـشأ مـن . تستثیر في نفس الطفل الرضا والطمأنینة
ًنشخــصیة، ویعتقــد أن القلــق حــین یكــون موجــودا لــدى األم معانــاة عــدم االستحــسان فــي العالقــات البی

  .تنعكس آثاره في الولید ألنه یستحث القلق من خالل االرتباط العاطفي بین األم وولیدها

وتنـــشأ . ویـــذهب ســـولیفان إلـــى أن هـــدف اإلنـــسان هـــو خفـــض حـــدة التـــوتر الـــذي یهـــدد أمنـــه  
تـــوترات تنـــشأ عـــن مـــشاعر القلـــق، تـــوترات ناشـــئة عـــن حاجـــات عـــضویة، و: التــوترات مـــن مـــصدرین

وخفض التوترات الناشئة عن القلق یعتبر من العملیات الهامة في نظریة سولیفان والتي اطلق علیها 
: 2008عثمـان، ( لمحركـات األولیـة فـي حیـاة الفـردا، والقلق فـي نظـر سـولیفان هـو أحـد "مبدأ القلق"

22(.  

  :القلق عند مورر

لــسلوكي كأســاس لــتعلم واكتــساب دافــع ســلوك القلــق؛ وذلــك تعتــد نظریــة مــورر علــى المــنهج ا  
رد فعــل شــرطي لمنبــه مــؤلم، قــد یكــون هــذا المنبــه مــن "عــرف القلــق بأنــه تحــت ظــروف معینــة وقــد 

الداخل أو الخارج، فیثیر توتر وتنبیه ألجهزة الجسم فیستجیب اإلنسان بما یساعده على تخفیف هـذا 
  .)17: 1998عبد الرحمن، ("  األلمالشعور وتجنب

ویرى أن القلق العصابي له دور هام في نشأة العدید من االضطرابات الـسلوكیة، وأن القلـق   
هــو اللولــب المحــرك للعــصاب، وذهــب إلــى القــول بــأن أعــراض العــصاب مــا هــي إال ســلوك دفــاعي 
ٕلتخفیف القلق، واذ یرى بأن اإلنسان یرتكب بعض األفعال الغیر مرغوب فیهـا التـي ال یرضـى عنهـا 
ًالناس فیحاول إخفاؤها ولكنه یدرك بأن أمره سیكشف یوما فیشعر عند ذلك بالقلق وتأنیـب الـضمیر،  ُ
ًوان الشخص العصابي یسلك عادة سلوكا غیر مقبول اجتماعیا ولذلك فهو یسعى إلى إشباع رغباته  ً ً ٕ

یفـشل فـي كبـت ًوبالتالي یعمـل علـى إیـذاء غیـره وهـو أیـضا ال یتقیـد بتقالیـد أو قـیم مجتمعـه، كمـا أن 
  .)25: 2003أبو جهل،  (شهواته التي ال یرضى عنها، لذلك یشعر بالضیق والقلق والذنب

ُوتخلــص نظریــة مــورر للقلــق إلــى أن اإلنــسان یرتكــب بعــض األفعــال المحرمــة أو الممنوعــة   
ُویخفي أخطاؤه عن الناس ویتكرر ارتكابه لها وال یكشف عن حقیقـة أمـره لآلخـرین، ولكنـه یـدرك فـي 
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ًالوقت نفسه أنه مهما أنكر فال بد أن یكتشف أمره یومـا مـا، ویعرفـون أن قـد غـشهم وخـدعهم فیـشعر 
  .)33: 1988: أبو هین (بالقلق

  :القلق عند كارل یونج

رد فعل یقوم به الفـرد حینمـا تغـزو عقلـه قـوى وخیـاالت غیـر یعتقد یونج أن القلق عبارة عن   
ففیـه . الشـعور الجمعـي مـن الـسمات الممیـزة لنظریـة یـونجمعقولة صادرة عن الالشـعور الجمعـي، وال

فــالقلق هــو خــوف مــن ســیطرة الالشــعور الجمعــي . تختــزن الخبــرات الماضــیة المتراكمــة عبــر األجیــال
غیر المعقولـة التـي مـا زالـت باقیـة فیـه مـن حیـاة اإلنـسان البدائیـة، كمـا یعتقـد أن اإلنـسان یهـتم عـادة 

عور الجمعــي نظمــة وأن ظهــور المــادة غیــر المعقولــة مــن الالشــبتنظــیم حیاتــه علــى أســس معقولــة م
  .)22: 2008عثمان،  (ًیعتبر تهدیدا لوجوده

  :  القلق من منظور إسالمي

َلقد خلقنـا اإلنـسان فـي كبـد(: یقول تعالى   َ ِ َ ْ َِْ َْ َ َْ ُفلیعبـدوا (: ، ویقـول تعـالى)4اآلیـة : سـورة البلـد ()َ ُ َْ َْ
ِرب هذا البیت َْْ َ َ َّ ٍَأطعمهم من جوع وآمنهم من خوفَِّالذي  * َ ِ ِْ َ ََ ْ ّ ُّ َُ َ ٍ ُ َ   .)4-3  اآلیة:سورة قریش ()ْ

حتـــى یومنـــا هـــذا لـــم تكـــن إال " آدم علیـــه الـــسالم"بدایـــة یمكـــن القـــول أن خلـــق اإلنـــسان منـــذ 
ِوما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون(لغرض العبادة   ُ ُ َْ ِ َّ ِ َِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ   .)56  اآلیة:الذاریاتسورة  ()َ

ًعبادة تتطلب من اإلنسان الكثیر من الجهد ومواجهـة الـصعاب، ولكـن اإلنـسان یحـاول جاهـدا وهذه ال
  .أن یلبي نداء ربه مما یجعله یكابد هذه الحیاة ویعیش معتركها بین خوف وأمن وسعادة وقلق

قدیم قدم آدم علیه السالم ولقد حدثنا القرآن الكریم عن حالة القلق التي شعر بهـا آدم والقلق 
َویا آدم اسكن َأنـت(: لتي نهاهما هللا عنها فقال تعالىاء عندما أكال من الشجرة اوحو ْ َُ ْ ُ َ َوزوجـك الجنـة  َ َّ َ ُْ َ ْ َ َ

َفكال من حیث شئتما وال تقربا ََْ ُ ََ َُ ََ َ ْ ِ ِْ ْ َهذه الشجرة فتكونا من الظالمین ُ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُفوسوس لهما الشیطان * َِ َ ْ ََّ َ ُ َ َ َْ َلیبدي لهمـا  َ ُ َ َ ِ ُِْ
َا ووري عنهما من سوآتهما وقال ماَم َ َ ْ ََ َ َ ُِ ِ َ ِ ُ ْ َ َنهاكما ربكما عن هذه الشجرة إال َأن تكونا ِ َُ ُ َُ َّ ِ َِ َ ََ َّ ِ َِ ْ َ َ َملكین َأو تكونا مـن  َُّ ِ َ ُ ََ ْ َِ ْ َ

َالخالـــدین ِ ِ َ َوقاســـمهما إنـــي لكمـــا لمـــن الناصـــحین * ْ َِ ِ َِّ َ ََ َ َُ ِّ ِ ُ َ َ ٍفـــدالهما بغـــرور * َ ُ ُ ِ َ ُ ََّ َفلمـــا ذاقـــا ا َ ََ َلـــشجرة بـــدت لهمـــا ََّ ُ ََ ْ ََ َ َ َّ
َسـوآتهما وطفقـا َِ َ َ ُْ ُ َیخـصفان علیهمـا مـن ورق الجنـة وناداهمـا ربهمـا َ َ َُ َ َُّ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ِ ِ َْ َ ِ َ َُألـم َأنهكمـا عـن تلكمـا الـشجرة وَأقـل  ْ َ َِ َ َْ َّ َ َُ ُِْ َ ْ َ

َّلكمــا إن ِ َ ُ ٌالــشیطان لكمــا عــدو مبــین َّ ِ ُّ ٌّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َقــاال ربنــا ظلمنــا َأ * َّ َْ ََ ََّ َ َنفــسنا وان لــم تغفــر لنــا وترحمنــا لنكــونن مــن َ ِ َِّ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َْ ََ َْ ْ َّ ِٕ َ ُ
َالخاسرین ِ ِ َ   .)23-19  اآلیة:األعرافسورة  ()ْ
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، وهـو الـشعور بـالخوف ة القلق بمفهومة النفسي الحـدیثوفي هذه اآلیات وصفت دقیق لحال  
ًالزائد من شر متوقع في المستقبل واحساسا ، فآدم علیـه الـسالم عنـدما  بالعجز عن مواجهة هذا الشرٕ

أكل من الشجرة وعصا أمر ربه، شعر بالذنب وانتابـه خـوف زائـد مـن فقـدان حـب هللا ومـن المجهـول 
  .الذي ینتظره بعد ذلك

ویروي ابن كثیر في تفسیره قـصة تؤیـد هـذا التحلیـل لحالـة آدم النفـسیة فـي موقـف العـصیان   
 فــي الجنــة ًفــانطلق آدم علیــه الــسالم مولیــا ":بــن عبــاس رضــي هللا عنــه جــاء فیــهفیــروي حــدیث عــن ا

  .)1341:ت.ابن كثیر، د" (ا آدم أمني تفر؟فعلقت برأسه شجرة من الجنة فناداه هللا ی

ومنهــا علـــى ســبیل المثـــال :  أن هنـــاك عــدة أســـباب للقلــق مـــن الناحیــة الدینیـــةةرى الباحثــوتــ  
 لجهلهــم بالــسبب الحقیقــي مــن وراء الجهــل والــضالل الــذي یعانیــه كثیــر مــن النــاس فــي الحیــاة الــدنیا؛
الــسعي إلشــباع الحاجــات الجــسدیة وخلقهــم، ومحاولــة الكثیــر إلشــباع حاجــاتهم بــشكل غیــر مناســب؛ 

ًبشكل مفرط علـى حـساب الحاجـات النفـسیة والروحیـة، ومـن األسـباب أیـضا؛ االنحـراف عـن الطریـق 
یم فـإن في ذاتها بـالتواء عـن الطریـق القـوٕواذا ما أحست النفس اإلنسانیة . المستقیم الذي أراده هللا لنا

؛ ألن القلق سمة إنسانیة في حدود الحـاالت المقبولـة، فكلمـا كانـت الـنفس خیـرة ًالقلق یكون لها حلیفا
ه إلــى أن زع إلــى الــشر والعــدوان فإنهــا تدفعــذا كانــت تنــدفع الــشخص إلــى النــزوع للخیــر أمــا إفإنهــا تــ

  .یسلك سلوكیات تتوافق مع ذلك

ٍیم كمــا هــو، وانمــا ورد بعــدة معــان الحــظ أن مــصطلح القلــق لــم یــرد فــي القــرآن الكــرومــن الم   ٕ
  .وفي عدة مناسبات

فــي هــذا المقــام إلــى أن القلــق كــان لــه عــدة معــاني فــي القــرآن الكــریم ) 64: 1987، الــشریف(ویــشیر 
  :وف والجزع والهلع والرعب والفزعومنها الضیق النفسي، والخ

َإن اإلنسان خلق( ُِ َ َ ِ ً هلوعاَِّ ًإذا مسه الشر جزوعا َُ ُُ َ ُّ َّ َّ َ َ   .)20-19  اآلیة:سورة المعارج ()ِ

ٍسواء علینا َأجزعنا َأم صبرنا ما لنا من محیص( ِ َِّ َ َ َ ْ ََ ََ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ   .)21  اآلیة:سورة إبراهیم ()َ

َفَأذاقها ا لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون( ُ ََ ُْ َ ُ َْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َْ ِ َّ َ َ   .)112  اآلیة:ل النحسورة ()ََ

ْإذ دخلوا على داوود ففزع منهم( ُ ْ َ َِ َِ َ َ َ َُ َ َُ ْ   .)22  اآلیة:سورة ص ()ِ

ًومن یرد َأن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا( َ ْ َ ُ َُ ًَ ِّ َ ُُ ْ َْ َ ْ َّ ِ ِ َ   .)125  اآلیة:سورة األنعام ()َ
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َوقذف في قلوبهم الرعب( ْ ُّ ُ ِ ِ ُ َُ َِ َ   .)26  اآلیة:األحزابسورة  ()َ

قیة على اهتمام اإلسالم بموضـوع القلـق أن الرسـول صـلى هللا علیـه وسـلم ومن الدالئل الحقی  
فرق بین األزمات النفسیة التي یمكن أن تهاجم اإلنسان وتعرض حیاته، فتصیبه بالهم والغم والكرب 

: 1983الـشرقاوي، (  النفسیة وبـین األمـراض البدنیـةوالحزن واألرق والقلق، وفرق كذلك بین األزمات
167(.  

حـــث، فـــال یتـــسامى مـــا بمهمـــا اجتهـــد العلمـــاء والبـــاحثون فـــي الدراســـة والالباحثـــة أنـــه وتـــرى 
 اإلسالم في بناء شخصیة المسلم، فهو الطریقة األمثل لبناء جمن مبادئ ونظم إلى منهإلیه  ونیصل

ً عقلیا وجـسمیا ونفـسیااإلنسان الصحیح ً  والقـدر ضاء، وممـا یؤكـد ذلـك أن اإلنـسان المـؤمن بـا وبالقـً
دئـة، ونفـسه مطمئنـة؛ ألنـه تكـون سـریرته ها) كاإلجهـاض المتكـرر(خیره وشره إذا ما أصیب بـابتالء 

  .یعلم علم الیقین بأن ما أصاب اإلنسان لم یكن لیخطئه، وما أخطأه لم یكن لیصیبه

  :مدى انتشار القلق

ن النـاس، تشیر نتائج الدراسـات إلـى انتـشار القلـق كأحـد االضـطرابات النفـسیة واالنفعالیـة بـی
ویعــود الــسبب فــي انتــشاره إلــى أن معظــم النــاس ال یــسعون إلــى العــالج النفــسي بــسبب نقــص الــوعي 
ًالنفــسي، ویعتبــرون األعــراض التــي تنتــابهم أعراضــا مرضــیة ألي مــرض عــضوي آخــر، أو لظــروف 

  .حیاتهم التعسة

. عوتــشیر بعــض اإلحــصائیات إلــى أن القلــق یــصیب واحــد مــن كــل تــسعة أفــراد فــي المجتمــ
وفــي بعــض الدراســات الحدیثــة التــي أجریــت حــول هــذا االضــطراب النفــسي إلــى أن القلــق العــصبي 

 من الناس، وأن حدوثه یزداد في الفترات االنتقالیة من العمـر، كاالنتقـال )%15 – 10(یصیب من 
نقطـاع من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، وعند االنتقال إلى ین الشیخوخة والتقاعد عن العمل، وعند ا

كمــا . وال یتـأثر حــدوث القلـق بـاختالف التوزیــع الجغرافـي أو االقتــصادي للنـاس .الطمـث لـدى النــساء
أظهـــرت نتـــائج الدراســـات أن نـــسبة اإلصـــابة بـــالقلق العـــصابي عنـــد النـــساء أعلـــى بكثیـــر عنهـــا عنـــد 

  .)147: 2010إبراهیم، (  یعني أن النساء أكثر عرضة للقلقوهذا. الرجال
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   :Life Stressesضغوط الحیاة 

هتمــام شـدید مـن جانـب العلمـاء والبــاحثین، وذلـك لمـا لـه مــن  باحظـي موضـوع الـضغوطلقـد 
 وتوالـت ،تأثیر كبیر على األفراد في مختلف مناحي الحیاة، وعلى هذا عقدت المؤتمرات المتعلقة بـه
 الـضغوط العدید من الدراسات واألبحاث لدرجة أنه ظهرت في الخـارج مراكـز خاصـة لعـالج وخفـض

  . السلبیة

ومما ال ریب فیه أن األفراد في هذا العصر یعانون ألـوان مختلفـة مـن االضـطرابات النفـسیة 
علــى رأســها القلــق واالكتئــاب نتیجــة لمــا یتعرضــون لــه مــن ضــغوط ومــا یهــدد حیــاتهم ومــستقبلهم مــن 

ومـا تـم التوصـل أخطار، فلقد ازداد انتشار الـضغوط فـي هـذا العـصر علـى الـرغم مـن التقـدم العلمـي 
إلیـــــه مـــــن اكتــــــشافات ومنجـــــزات علمیـــــة وتكنولوجیــــــة ممـــــا أدى إلـــــى زیــــــادة االضـــــطرابات النفــــــسیة 

  .)15-14: 2006حسین، وحسین، (والفسیولوجیة لدى األفراد 

ًوعلى الرغم مما تسببه لنا الضغوط من آثار نفسیة سیئة فإن الضغوط لیـست جمیعهـا شـیئا 
ن حالة صحیة دافعة للسلوك الجید وللنجاح والتفـوق وتجعـل الفـرد ًضارا أو حالة مرضیة، بل قد تكو

ًیشعر بالبهجة والتفاؤل واإلقبال على الحیاة، وتجدر اإلشارة إال أن هناك تباینا في استجابات األفراد 
حیال المواقف واألحداث الضاغطة التي یواجهونها تجاه الحدث الواحد، فالحدث الـذي یثیـر الـشعور 

  .)14، 2001حسن،  ( یثیر الشعور بالضغط لدى فرد آخررور لدى أحد األفراد قدبالفرحة والس

والحقیقـــة أن الـــضغوط التــــي أصـــبحت تحــــیط بـــالفرد مــــن كـــل جانــــب كثیـــرة ومتعــــددة وذات 
  .درجات متفاوتة

  :ًتعریف ضغوط الحیاة لغة

 :فكانـت) ضـغط(  للتعـرف علـى اشـتقاق كلمـةإلى كتـاب المختـار مـن صـحاح اللغـةبالرجوع 
ُضغطه  ، ویقال اللهم ارفع ُالشدة والمشقةهي ) بالضم(ُالضغطة و. ُائط أو نحوهُزحمه إلى ح )بالفتح(َ

ُالــضغیط. دة وهــي الزحمــة والــش، وهــي الــضیق والقهــر واالضــطرار،ُعنــا هــذه الــضغطة تقــال للرجــل ، َ
  .)302 ،1934: عبد اللطیفو عبد الحمید،( ضعیف الرأي

  

  



 39

  :ًتعریف ضغوط الحیاة اصطالحا

عرف معجم علم النفس الـضغوط علـى أنـه مـصطلح یـستخدم للداللـة علـى نطـاق واسـع مـن 
حـــاالت اإلنـــسان الناشـــئة كـــرد فعـــل لتـــأثیرات مختلفـــة بالغـــة القـــوة، وتحـــدث الـــضغوط نتیجـــة العوامـــل 

 الـــضغوط نتیجـــة التهدیـــد الخارجیـــة مثـــل كثـــرة المعلومـــات التـــي تـــؤدي إلـــى إجهـــاد انفعـــالي، وتظهـــر
دي الضغوط إلى تغیرات في العملیات العقلیـة وتحـوالت انفعالیـة، وبیئـة دافعیـة متحولـة ؤوت. والخطر

  .)203: 1996، عبد الحمید، وكفافي(للنشاط، وسلوك لفظي وحركي قاصر 

حالـــة نفـــسیة وذهنیـــة واجتماعیـــة تنتـــاب اإلنـــسان وتتـــسم بالـــشعور "عـــرف الـــضغوط بأنهـــا تو
ى االحتـراق، كمـا تتـسم بالـشعور الـضیق والتعاسـة وعـدم واإلرهاق الجسمي والبدني الذي قـد یـصل إلـ

القـــدرة علـــى التـــأقلم ومـــا یـــصاحب ذلـــك مـــن عـــدم رضـــا عـــن الـــنفس أو المنظمـــة أو المجتمـــع بـــصفة 
  .)9: 2009أبو العال، ("عامة

إلـى أن الـضغط هـو حالـة اضـطراب فـي بعـض الوظـائف  )21: 1994عبد هللا، (ُ   یشیر 
النفعالیــة، لــدى الفــرد تحــدث نتیجــة تعرضــه لمثیــرات ضــاغطة داخلیــة أو الفــسیولوجیة، والوجدانیــة، وا

  .تأقلم والتكیفخارجیة، تتحدى طاقته لل

علــى أنهــا كــل مــا مــن شــأنه أن یجبــر الفــرد ) 19: 2001حــسن، (ًأیــضا  الــضغوط وعــرف
علــى تغییــر نمــط قــائم لحیاتــه أو لجانــب مــن جوانبهــا بحیــث یتطلــب منــه ذلــك أن یعیــد أو یغیــر مــن 

  .افقاته السابقةوت

الـضغط علـى أنـه العالقـة الخاصـة   (Folkman, 1984, p: 839-852)َّعرف فولكمـان
ٕبین الفرد والبیئة، والتي یقیمها الفرد على أنها مهددة لذاته ومتجاوزة لمصادره وامكاناته ُ ُ ُ.  

شخصیة  مجموعة التراكمات النفسیة والبیئیة والوراثیة والمواقف الأنها ضغوط الحیاة ترفُعو
نتیجــة لألزمــات والتــوترات والظــروف الــصعبة أو القاســیة التــي یتعــرض لهــا الفــرد وتختلــف مــن حیــث 
ًشدتها كما تتغیر عبر الزمن تبعا لتكرار المواقف الصعبة التي یصادفها الفرد، بل أنها قد تبقى وقتـا  ً

  .)23: 2004سماعیل، إ (ًطویال إذا ما استمرت الظروف المثیرة لها وتترك آثار نفسیة على الفرد
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  : الضغوط عبارةمفهوم أن ) 56: 2001، حسن(ویشیر 

ًقوة خارجیة ضاغطة تولد لدى الفرد إحساسا بالتوتر قد یفقده قدرته على التوازن ویغیر نمط  - 
  .سلوكه

 .مثیرات بیئیة تستجیب لها أجهزة الجسم المختلفة - 
 .انب الجسم المختلفةواستجابات غیر محددة من ج - 
 .القة الفرد ببیئتهتأكید لع - 

 الضغوط بأنها عبارة عن إرهاق، وهي حالة بیولوجیـة تظهـر )78: 2007، رضوان( عرف
ُبمجرد أن یحاول الفرد التالؤم مع التحـدیات والتغیـرات التـي تواجهـه فـي مجـرى الحیـاة الیومیـة، وأنـه  ُ

عر بأن الموقف عبارة عن ردة فعل جسدیة ونفسیة على موقف یشعر فیه الشخص بأنه مرهق أو یش
  . بالعافیة مهددفوق طاقته ویعتبر أن إحساسه

حدث الضغط متى استجاب عقلك وجسدك ی" )2: 2009العبید،  (وهنا مفهوم آخر للضغط
ًإنـك تـستجیب جـسدیا ونفـسیا ف،عندما تقابل مسبب ضـغط. إلى موقف حقیقي أو خیالي األمـر یبـدأ . ً

  ."جسدكوستقرر معتقداتك كیف یستجیب . فسكن نبرد فعل عقلي یتضمن معتقداتك عن الحیاة وع

َعـرف  َّ الـضغط بأنـه الحالـة التـي یتعـرض فیهـا الكـائن الحـي لظـروف ) 73 :1995 ،محمـد(َ
ر كلمــا ازدادت شــدة أو مطالــب تفــرض علیــه نوعــا مــن التوافــق، وتــزداد تلــك الحالــة إلــى درجــة الخطــ

  .الظروف

تغیر داخلـي أو خـارجي مـن شـأنه  الضغط بأنه أي )21: 2006 ، وآخرونحسین(ویعرف 
أن یـــؤدي إلـــى اســـتجابة انفعالیـــة حـــادة ومـــستمرة، وبعبـــارة أخـــرى تمثـــل األحـــداث الخارجیـــة بمـــا فیهـــا 
ًظــــروف العمــــل أو التلــــوث البیئــــي أو الــــسفر والــــصراعات األســــریة ضــــغوطا، مثلهــــا فــــي ذلــــك مثــــل 

  . رمونیة أو التغیرات الهاألحداث الداخلیة أو التغیرات العضویة كاإلصابة بالمرض أو األرق

َعرف كما  َّ  الضغوط، بأنها تلـك الظـروف المرتبطـة بالـضبط والتـوتر )96 :2001 ،عثمان(َ
والشدة الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة التوافـق عنـد الفـرد ومـا ینـتج عـن ذلـك مـن 

لحرمــان والقلــق، وتفــرض آثــار جــسمیة ونفــسیة، وقــد تنــتج الــضغوط كــذلك مــن الــصراع واإلحبــاط وا
ـــین هـــذه  ـــى الفـــرد متطلبـــات قـــد تكـــون فـــسیولوجیة أو اجتماعیـــة أو نفـــسیة، أو تجمـــع ب الـــضغوط عل

 مــصادرها تختلــف مــن شــخص إلــى المتغیــرات الثالثــة، ورغــم أن الــضغوط جــزء مــن حیاتنــا، إال أن
  . آخر
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، والتـي تتعلـق ضغوط الحیاة بأنها أحداث الحیاة المثیرة للمـشقة) 26: 2005 ،فاید(وعرف 
  .بالمجال االقتصادي، والمهني، والعاطفي، والزواجي، واألسري، والصحي، واالنفعالي، والشخصي

  :أنواع الضغوط

 (Worrall, May 1989)ًهنـاك مــن یـصنف أنــواع الــضغوط تبعـا لمــستواها، ومــن هـؤالء   
  :حیث یروا أن هناك ثالثة مستویات للضغوط هي

لــذي یمكــن اســتبعاده، وهــذا أدنــى مــستوى للــضغط، وهــذا النــوع وهــو المــستوى ا: الــضغط العــادي -1
بـــسیطة علـــى هـــذا مـــشكالت الحیـــاة  وتكـــونیتعـــرض لـــه كثیـــر مـــن النـــاس فـــي معظـــم األوقـــات، 

  .)17: 2009العازمي،  (المستوى ویمكن التعایش معها
وهــذا النــوع یتعــرض لــه الفــرد الــذي یعــیش أول فتــرات حیاتــه فــي بیئــة یــسودها : الــضغط الحــاد -2

الكتئاب، وهذا النوع یحتاج إلى التدخل والعالج للحد من تأثیره، والتغلب علـى المـشكالت التـي ا
  .یسببها والتحرر من القلق والخوف

ویضم مجموعة من األمراض العصابیة والذهانیة، والتي تظهر نتیجة لثورة الفرد : الضغط الشاذ -3
                .)51: 2005محمد، ( ضد النفس وضد اآلخرین

  :)120: 1989منصور وآخرون، ( وهناك تصنیف آخر للضغوط كما یلي

 :الضغوط المؤقتة والضغوط المزمنة -1

هي التي تحـیط بـالفرد لفتـرة وجیـزة ثـم تنقـشع، مثـل الـضغوط الناشـئة عـن : الضغوط المؤقتة - 
االمتحانـــات، أو مواجهـــة موقـــف صـــعب مفـــاجئ، أو الـــزواج الحـــدیث، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن 

التـــي ال یـــدوم أثرهـــا لفتـــرة طویلـــة ومثـــل هـــذه الـــضغوط تكـــون ســـویة فـــي الظـــروف المؤقتـــة 
معظمهـــا إال إذا كـــان الموقـــف الـــضاغط أشـــد صـــعوبة مـــن مقـــدرة الفـــرد علـــى التحمـــل مثلمـــا 

  .یحدث مع المواقف الشدیدة الضاغطة التي تؤدي إلى الصدمة العصبیة
تعرضـه : ًلـة نـسبیا، مثـلفتتمثل في الضغوط التـي تحـیط بـالفرد لفتـرة طوی: الضغوط المزمنة - 

 .آلالم مزمنة، أو وجود الفرد في أجواء اجتماعیة واقتصادیة غیر مالئمة بشكل مستمر
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 :الضغوط االیجابیة والضغوط السلبیة -2

ـــة -  ـــضغوط االیجابی ًهـــي تلـــك الـــضغوط التـــي تحـــدث تـــوترا یـــؤدي إلـــى الـــشعور بالـــسعادة : ال
لعمـل لتتـسلم مكافـأة نظیـر نجاحـك فـي والرضا، أي االتزان النفسي كأن یدعوك رئیسك في ا

  .عمل ما
ــسلبیة -   األحــداث التــي تــؤدي إلــى التــوتر والتــي تــؤدي تمثــلي علــى العكــس هــف: الــضغوط ال

بــدورها إلــى الــشعور بالتعاســة واإلحبــاط وعــدم الــسرور أي عــدم االتــزان النفــسي، كــأن نفقــد 
 بــالتوتر ولكــن مـــع مفــاتیح منزلــك فتتــأخر عـــن موعــد هــام، وفـــي كــال المــوقفین یــشعر الفـــرد

 .                اختالف تأثیر الموقف على الفرد
  :إلى أربعة أنواع وهي) 36-35: 1982، عكاشة(وعن أنواع الضغوط یشیر 

  .الخ...وذلك مثل فقدان أحد الوالدین، فقد المال الفجائي، فقد العمل، : ضغوط حادة -1
علــــى مــــدى األیــــام مثــــل الــــضغوط وتتـــراكم وذلــــك عنــــدما تتجمــــع : ضــــغوط طویلــــة المــــدى -2

حقیـق رغباتهـا، أو لـم تعـط الفرصـة إلرضـاء  التي تنقـصها القـدرة علـى تةالطموحالشخصیة 
 .الخ...قدراتها، أو عدم التوافق في الزواج سواء من الناحیة العاطفیة أو المزاجیة، 

ــة -3 ًوهنــا تكــون الــضغوط مــؤثرة علــى فــرد معــین نظــرا لحاجتــه الخاصــة، مثــل، : ضــغوط ذاتی
بــــره إهانــــة لذاتــــه أو تعیع المــــستمر بــــین الفــــرد ورؤســــائه أو زمالئــــه فــــي العمــــل، أو مــــا النــــزا

 .لكرامته
مثــل إصــابة الفــرد بــاألمراض الــشدیدة كالحمیــات، ارتجــاج المــخ، اإلصــابة : ضــغوط جــسمیة -4

مـل الجـسمیة تـنقص مـن قـدرة الفـرد علـى التكیــف اووسـات الكبدیـة، الـسرطان، فتلـك العبالفیر
 .  هار تحت وطأة ضغط بسیط یستطیع مقاومته في حاالته العادیةمما قد یجعله ین

  : األحداث الحیاتیة الضاغطة إلى)429: 2006، عبد الرازق( مقد قسو

   ...).،كفقد شخص عزیز، طالق، انفصال الوالدین( أحداث رئیسة جسیمة -1
 ...).كالضغوط االقتصادیة، فقد الوظیفة، الفشل في العمل، (ًأحداث أقل ضغطا  -2
 ...).مشكالت األبناء، االضطرابات الصحیة البسیطة، (نغصات ومضایقات یومیة م -3
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  :النظریات المفسرة للضغوط

اختلفت النظریات التـي اهتمـت بدراسـة الـضغوط طبقـا الخـتالف األطـر النظریـة التـي تبنتهـا 
یــــة، ومــــن أهــــم هــــذه وانطلقــــت منهــــا، فهنــــاك نظریــــات ذات أســــس نفــــسیة أو فــــسیولوجیة أو اجتماع

  :النظریات ما یلي

  Cannon Theory : نظریة كانون -1

یعتبر كانون أحد الرواد األوائـل فـي بحـوث الـضغط، وعـرف الـضغط بأنـه ردود فعـل الجـسم 
، التـي قـد )Fight or Flight(فـي حالـة الطـوارئ، وأشـار إلـى مفهـوم اسـتجابة المواجهـة أو الهـروب 

لبیئة وتعتبر هذه االستجابة تكیفیة ألنها تمكن الفرد یسلكها الفرد حیال تعرضه للمواقف المؤلمة في ا
من االستجابة بسرعة للتهدید، غیر أنها قد تكون ضارة للكائن ألنها تزید من مستوى أدائه االنفعالي 

ویحــدث تنــشیط والفــسیولوجي عنــدما یتعــرض لــضغوط مــستمرة وال یــستطیع المواجهــة أو الهــروب،  
 الغــــددي ممـــا یـــؤدي إلــــى حـــدوث تغیــــرات فـــسیولوجیة تجعــــل اوي والجهـــازتللجهـــاز العـــصبي الــــسمب

ًالشخص مستعدا لمواجهة التهدید أو الهروب، ویرى كانون أن جسم اإلنسان مـزود بمیكـانیزم یـساهم 
في االحتفاظ بحالة من االتزان، أي قدرة الجسم على مواجهة التغیرات التي تحـدث وكـذلك میلـه إلـى 

ي كان علیه قبل الضغط، وبالتالي فإن أي متطلب بیئي إذا فشل العودة إلى الوضع الفسیولوجي الذ
   Cannon, 1932: 86) .(ّالجسم في التعامل معه فإنه یخل بهذا االتزان، ومن ثم ینتج المرض 

  Psychoanalytic Theory:نظریة فروید للتحلیل النفسي  -2

متبادلة وعلى الـصدام ًطبقا لوجهة نظر فروید تنطوي دینامیات الشخصیة على التفاعالت ال
 )Ego( وهــو الجانــب البیولــوجي للشخــصیة، واألنــا Id)(بــین الجوانــب الثالثــة للشخــصیة وهــي الهــو 

ـــى   ویعكـــس قـــیم ومعـــاییر المجتمـــع، Super (Ego(الجانـــب الـــسیكولوجي للشخـــصیة، واألنـــا األعل
علیها الطریق، وبالتالي ًفالهو تحاول دائما السعي نحو إشباع المحفزات الغریزیة ودفاعات األنا تسد 

ال تسمح لهذه المحفزات والرغبات الغریزیة الصادرة من الهو باإلشباع مـا دام هـذا اإلشـباع ال یتـسق 
وال یتماشــى مــع قــیم ومعــاییر المجتمــع ویــتم هــذا عنــدما تكــون األنــا قویــة، ولكــن عنــدما تكــون األنــا 

 مـــا یقـــع الفـــرد فریـــسة للـــصراعات ضـــعیفة وتكـــون كمیـــة الطاقـــة المـــستثمرة لـــدیها منخفـــضة فـــسرعان
والتـــوترات والتهدیـــدات، ومـــن ثـــم ال تـــستطیع األنـــا القیـــام بوظائفهـــا وال تـــستطیع تحقیـــق التـــوازن بـــین 

  .حفزات الهو ومتطلبات الواقع الخارجي، وعلى هذا ینتج الضغط النفسيممطالب و
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ّوان االنفعـــاالت الـــسلبیة كـــالقلق والخـــوف، مـــا هـــي إال امتـــداد لـــصراعات و خبـــرات ضـــاغطة ٕ
ـــــة، ولـــــذلك فـــــإن المـــــشقة والكـــــدر النفـــــسي   Psychological(ومؤلمـــــة مـــــر بهـــــا الفـــــرد فـــــي الطفول

Distress ( التــي یعانیهــا الفــرد فــي حیاتــه الحالیــة هــي امتــداد للــصعوبات والخبــرات الماضــیة والتــي
توافقیة وغیر حاول التعامل معها من خالل استخدام میكانیزمات الدفاع في الطفولة والتي تبدو غیر 

ًمالئمة اجتماعیا للمواقف والخبرات المؤلمة حالیا ً )109- 108:Freud, 1949(.  

  Critical Life Events Theory:   نظریة أحداث الحیاة الضاغطة لهولمز وراهي-3

 أن أحداث الحیاة وتغیـرات البیئـة Holmes& Rahe) 1967(ٌّأكد كل من هولمز و راهي 
ًیجابیة أو سلبیة من شـأنها أن تـسبب ضـغطا علـى الفـرد، وأعـدا بـذلك مقیاسـا الخارجیة سواء أكانت ا

لقیاس تأثیر أحداث الحیاة الضاغطة على األفراد، وأن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة علـى المقیـاس 
هــم الــذین یتعرضــون لإلصــابة بــاألمراض مقارنــة بــاألفراد ذوي الــدرجات المنخفــضة فیــه، وأن تكــدس 

یحـدث المـشقة والـضیق للفرد،وتـرتبط أحـداث ) أي الـضواغط البیئیـة(  الحیاة الضاغطةوتراكم أحداث
 وال یمكــن الــتحكم والتنبــؤ بهــا بالمــشقة اجتماعیــاالحیــاة الــضاغطة التــي تكــون مهــددة وغیــر مرغوبــة 

 الذهنیـــــة مثـــــل البارانویـــــا االضـــــطراباتالنفـــــسیة، وكـــــذلك تـــــرتبط باالكتئـــــاب والقلـــــق وظهـــــور بعـــــض 
 األعــــراض إلــــى المنغــــصات الیومیــــة وبالتــــالي إلــــىیا، وقــــد تــــؤدي هــــذه األحــــداث أیــــضا والــــشیزوفرین

  .)Holmes & Rahe, 1967, 210-218( النفسیة واالضطرابات

 Learned Helplessness Theory: نظریة العجز المكتسب لسیلجمان -4

ــــــــسب ,Seligman) 1421975:( أرجــــــــع ســــــــیلجمان ، مفهــــــــوم العجــــــــز المــــــــتعلم أو المكت
Learned Helplessness)( أن تكــرار تعــرض الفــرد للــضغوط مــع تــزامن اعتقــاده بأنــه ال إلــى 

یستطیع التحكم في المواقف الضاغطة أو مواجهتها فإن هذا من شأنه أن یجعل الفرد یشعر بالعجز 
وعدم القیمة أو االستحقاق، وأن هذا الشعور بالعجز یجعله یبالغ في تقییمه لألحداث والمواقف التي 

 بهـا ویـشعر بالتهدیـد منهـا، ویـشعر بعـدم قدرتـه علـى مواجهتهـا ممـا یجعلـه یـشعر بالفـشل بــشكل یمـر
مستمر، ویدرك أن فـشله وعـدم قدرتـه علـى المواجهـة فـي الماضـي والحاضـر سـوف تـستمر معـه فـي 
المستقبل ومن ثم یشعر بالیأس ثم یترتب على ذلك الشعور بالسلبیة والبالدة وانخفاض تقـدیر الـذات 

  .ص الدافعیة واالكتئابونق

أولها عوامل بیئیـة ضـاغطة سـواء فـي : وتعود أسباب العجز المتعلم إلى نوعین من العوامل
الحیــاة األســریة أو المهنیــة أو االجتماعیــة للفــرد، وثانیهمــا إلــى عوامــل ذاتیــة وتتعلــق بالــشخص ذاتــه 
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نــه إزاء األحـــداث وبخــصائص شخــصیته والتــي علــى أساســها یتحــدد نــوع االســتجابة التــي تــصدر ع
  .الضاغطة، ومن أمثلة ذلك مفهوم الفرد عن ذاته ومركز التحكم والمرونة واالنطوائیة

  Self- Efficacy theory:نظریة فعالیة الذات لباندورا  -5

 إلـــى أن قــدرة الفــرد علـــى التغلــب علـــى ,Bandura) 2151977-191 ,(أشــار بانــدورا 
ِ لدیــه، Self-Efficacy)(ف علـى درجــة فاعلیــة الــذات األحـداث الــصدمیة والخبــرات الــضاغطة تتوقــ

ٕوأن فاعلیة الذات لدى الفرد تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وامكاناته الشخصیة ومن خالل تعدد 
الخبــرات التــي یمــر بهــا فــي حیاتــه، حیــث تعمــل هــذه الخبــرات فــي مــساعدة الفــرد علــى التغلــب علــى 

ً بانـدورا أیـضا أن الـشخص عنـدما یواجـه بموقـف معـین فإنـه المواقف الضاغطة التي تواجهـه، ویؤكـد
ًأوال توقـع النتیجـة، ویـشیر ذلـك إلـى تقـویم الفـرد : یقیم الموقف من خالل نـوعین مـن التوقعـات، وهمـا

ـــاد  ـــك إلـــى اعتق ـــذي یـــؤدي إلـــى نتیجـــة معینـــة، وثانیـــا توقـــع الفاعلیـــة ویـــشیر ذل ِلـــسلوكه الشخـــصي ال
یذ السلوك الذي یتطلب حدوث النتیجـة بـشكل نـاجح، وعلـى ضـوء الشخص وقناعته بأنه یستطیع تنف

ذلك صاغ باندورا نظریته عن فعالیـة الـذات، وأن توقعـات الفاعلیـة لـدى الفـرد عنـدما تكـون فـي تزایـد 
   .ًتكون مصادر الفرد كافیة لمواجهة الموقف، وبالتالي یصبح الموقف أقل تهدیدا للفرد

 Need Concept Theory: نظریة مفهوم الحاجة لموراي -6

یعتبـر مـوراي أن مفهــوم الحاجـة ومفهـوم الــضغط مفهومـان أساسـیان علــى اعتبـار أن مفهــوم 
ـــة  ـــل المحـــددات المـــؤثرة والجوهری ـــسلوك، ومفهـــوم الـــضغط یمث ـــة لل ـــل المحـــددات الجوهری الحاجـــة یمث
للــسلوك فــي البیئــة، ویعــرف الــضغط بأنــه صــفة لموضــوع بیئــي أو لــشخص تیــسر أو تعــوق جهــوده 

  : )100: 2001عثمان، ( هدف معین، ویمیز موراي بین نوعین من الضغوط هما إلىللوصول 

  . داللة الموضوعات البیئیة واألشخاص كما یدركها الفردإلىویشیر : Beta Stress ضغط بیتا -أ

  . خصائص الموضوعات وداللتها كما هيإلىویشیر Alpha Stress:  ضغط ألفا  -ب

ـــالنوع األول مـــن الـــضغوط ویؤكـــد علـــى أن الفـــرد ویوضـــح مـــوراي أن ســـلوك ال فـــرد یـــرتبط ب
 ربط موضوعات معینة بحاجة بعینها، ویطلق على هذا مفهوم تكامل الحاجة، أمـا إلىبخبرته یصل 

  .عندما یحدث التفاعل بین الموقف الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا ما یعبر عنه بمفهوم ألفا
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  :مصادر الضغوط

ة تحدیــد مـــصادر الـــضغوط باهتمــام الكثیـــر مـــن البــاحثین، ولـــذلك تعـــددت لقــد حظیـــت مـــسأل  
 الیومیــة وممــا ال شــك فیــه أن اإلنــسان عــادة یتعــرض فــي حیاتــه. تــصنیفات مــصادر الــضغوط لــدیهم

 ،وأن مــصادر الــضغوط الواقعــة علـى اإلنــسان تحــیط بـه مــن كــل جانــبألنـواع عدیــدة مــن الـضغوط، 
مــن مرحلــة إلــى ن فــرد آلخــر كمــا أنهــا تختلــف لــدى الفــرد الواحــد ًوقــد ال تنتهــي علمــا بأنهــا تختلــف مــ

  .)36: 2006حسین، وحسین،  (أخرى عبر المراحل النمائیة التي یمر بها في حیاته

 أربعــة أنــواع مــن مــصادر Stokols et al 1987)ســتوكولس وآخــرون ( حــددو
  :)23-22: 2009العازمي، ًنقال عن ( الضغوط هي

وهي األحداث المفاجئة التـي تتطلـب مـن جمیـع األفـراد اسـتجابات : فةاألحداث المفاجئة العنی -1
  )....انات، الزالزل، البراكین، الفیض(تكیفیة تجاه الحدث المؤثر بشكل مباشر مثل 

وهــي أغلــب األحــداث فــي حیــاة األفــراد والتــي تتطلــب اســتجابات : أحــداث الحیــاة الــضاغطة -2
) الطالق، الزواج، المـیالد، المـوت(اة األسرة األحداث التي تسبب تغیرات في حی: تكیفیة مثل

 .أو تغیرات في الحیاة االقتصادیة، تغیر المكانة الوظیفیة، تغیر المكانة التعلیمیة
ًوهــي األحــداث المألوفــة فــي حیــاة الفــرد والتــي قــد تــسبب لــه إحباطــا أو : المــشاحنات الیومیــة -3

أو ) الجـدال مـع زمیـل(یا العمـل  قـضاأو) ، مكـان مـزدحمحفـالت(البیئیـة األحـداث : مثل توتر
 ).في األسرةمجادلة مع عضو (مشكالت شخصیة 

ًوهي التـي تـشمل علـى الظـروف األكثـر اسـتمرارا أو الثابتـة تقریبـا : مصادر الضغوط المحیطة -4 ً
فــي حیــاة الفــرد للبیئــة الفیزیقیــة المحیطــة بــالفرد مثــل األفــراد الــذین یعیــشون فــي تلــوث هــوائي 

 .مزمن

  :أعراض الضغوط

ًب لـه ضـیقا وازعاجـاعندما یفشل الفرد في التحكم في المـصادر التـي تـسب ، فـإن جـسمه یمـر ًٕ
وعلــى أثــر ذلــك تــزداد ضــربات القلــب، یتحــول الــدم مــن  .أو الهــرببخبــرة أو حالــة تعــرف بالمواجهــة 

األطــراف إلــى العــضالت الداخلیــة، تتــسع حقــدة العــین، یــسري األدرنــالین والــدهون فــي الــدم، ویتحــول 
وهــذه عملیــات حیویــة غیــر طبیعیــة تعــود بالــضرر علــى . نفس مــن الحجــاب الحــاجز إلــى الــصدرالتــ

  .الجسم وتنهكه
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ویجــــدر التنبیــــه هنــــا إلــــى أن . وتظهــــر األعــــراض مــــع اســــتمرار المــــصادر المــــسببة للــــضیق
فلكــل واحــد منــا . األعــراض المختلفــة ال تظهــر جمیعهــا فــي وقــت واحــد، وال علــى جمیــع األشــخاص

ط ضعف، ولكل واحد إمكاناته الخاصة، واألهـم مـن ذلـك لكـل واحـد عالمـه الخـاص بـه، نقطة أو نقا
  .)43: 2000عسكر،  ( إدراكه الممیز للمواقف الحیاتیةومن ثم

   :وفیما یلي تصنیف ألعراض الضغوط المختلفة

  :األعراض إلى )(Kerr, 1994: 33-123وقد قسم كیر 

لعــضالت، عــدم االنتظــام فــي ، ألــم فــي اصداععــالي، الــالعــرق الزائــد، التــوتر ال: األعــراض الجــسدیة
، عـــسر الهـــضم، مغـــص، التهـــاب الجلـــد، اإلســـهال والالظهـــر، اإلمـــساك، آالم النـــوم، تطبیـــق الفكـــین

  .التعبأو القرحة، التغیر في الشهیة، 

ـــة  تقلـــب فـــي المـــزاج، العـــصبیة، ســـرعة الغـــضب، العدوانیـــة ســـرعة االنفعـــال،: األعـــراض االنفعالی
  .لى العنف، الشعور باالستنزاف االنفعالي أو االحتراق النفسي، االكتئاب، وسرعة البكاءواللجوء إ

، االضطرابات في التفكیر، الصعوبة تركیزالصعوبة في ال النسیان، :األعراض الفكریة أو الذهنیة
  .ٕاصدار أحكام غیر صائبةو، انخفاض في اإلنتاجیةفي استرجاع األحداث، 

، تـصید أخطـاء اآلخـرین، نـسیان المواعیـدلـوم اآلخـرین،  :قات الشخصیةاألعراض الخاصة بالعال
  .أو تفاعل یكتنفه البرودتجاهل اآلخرین، التهكم والسخریة من اآلخرین، 

  :آثار الضغوط

نحـــن اآلن بـــصدد التعـــرف علـــى آثـــار الـــضغوط التـــي تبعـــد عـــن المـــستویات المثلـــى وكیفیـــة   
ًاألكثــــر تــــأثیرا ) الجــــسمیة والنفــــسیة(رد ومــــا الجوانــــب االســــتجابة لهــــا بمــــصادرها المختلفــــة علــــى الفــــ

  :بالضغوط عند االستجابة لها، وهي على النحو التالي

 :)31-29: 2009الثابت، ( تأثیرات فسیولوجیة ومنها .1

ٕزیـادة األدرینــالین بالـدم ممــا یـؤذي الجــسم، واذا اســتمر لمـدة طویلــة أدى إلـى أمــراض القلــب،  •
 . واضطراب الدورة الدمویة
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ٕدة إفــراز الغــدة الدرقیــة یــؤدي إلــى زیــادة تفــاعالت الجــسم، واذا اســتمر لمــدة طویلــة یــؤدي زیــا •
 . إلى نقص الوزن، واإلجهاد واالنهیار الجسمي

زیادة إفراز الكولسترول من الكبد ویـؤدي إلـى اإلصـابة بـأمراض القلـب، وتحـدث تغیـرات فـي  •
 . مناعة الجسمٕأجهزة الجسم مثل اضطرابات معدیة، تفاعالت جلدیة واقالل 

عـدم القـدرة علـى التركیـز، وتـؤدي إلـى قـرارات سـریعة خاطئـة مـع عـدم : تأثیرات معرفیة ومنها .2
 .قدرة الجسم على االستیعاب، وعدم القدرة على التنظیم والتخطیط

حـــدوث تغیــرات فـــي صــفات الشخـــصیة، وزیــادة التـــوترات الطبیعیـــة : تــأثیرات انفعالیـــة ومنهـــا .3
 .اس بالمرض، وعدم تقدیر الذاتوالنفسیة، وزیادة اإلحس

النــــسیان واإلهمــــال وزیــــادة مــــشاكل التخاطــــب، واللجلجــــة والتلعــــثم : تــــأثیرات ســــلوكیة ومنهــــا .4
عبـد (على اآلخرین وعدم تحمل المـسؤولیةٕوانخفاض مستوى الطاقة والقلق في النوم والقاء اللوم 

 .)66-65، 2006المنعم، 
بیة، أمـــا التعــرض للـــضغوط اإلیجابیـــة وتظهــر هـــذه األعــراض عنـــد التعـــرض للــضغوط الـــسل

فیكــون لهــا تــأثیر إیجــابي علــى دافعیــة الفــرد، حیــث تدفعــه إلــى تحقیــق الــذات واألداء الجیــد والتفاعــل 
  .)47، 2006 وحسین، ،حسین (االجتماعي مع اآلخرین

فإن الباحثة ترى بـأن لهـذه التـأثیرات الـسلبیة المتعـددة لهـا أثـر نفـسي بـالغ الخطـورة ومن هنا 
 الســیما أن المــرأة تحكمهــا العاطفــة ومحــل فؤادهــا وفكرهــا هــو ، اإلجهــاض المتكــررذاتلــى الزوجــة ع

 حیث إنها سرعان ما تنهـار وتـسقط ؛)غریزة األمومة(القلب الذي وضعه هللا سبحانه وتعالى بالفطرة 
أن غالبیـة  وممـا یؤكـد ذلـك ،عند حالة هي بمثابة الركن األساسي لكینونة المرأة فـي المجتمـع العربـي

ـــرأي،  ـــسابقة واألدب التربـــوي أیـــضا المتعلـــق بهـــذا الموضـــوع أكـــدت علـــى صـــحة هـــذا ال ًالدراســـات ال
كـون وف ت سـتـيولتوضیح وتأكید ذلك سوف نستعرض العدید مـن الدراسـات الـسابقة بهـذا الـشأن، وال

  . من خالل الفصل الثالث والمتعلق بالدراسات السابقةعلى النحو التالي
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  ثالفصل الثال

  الدراسات السابقة
  

  .دراسات تناولت القلق

  .دراسات تناولت ضغوط الحیاة
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یتم عرض الدراسات ع الدراسة، وس المتعلقة بموضوناول هذا الفصل الدراسات السابقةیت
  .التي كتبت حول موضوع الدراسةالعربیة واألجنبیة 

  :دراسات تناولت القلق

  ):2010الهمص، (دراسة 

 فـي األمهـات الحیـاة لـدى بجـودة وعالقتـه الـوالدة قلـق علـى التعـرف ىإلـ الدراسـة هـذه هـدفت  
  . غزة بقطاع الجنوبیة المحافظات

 اسـتقبال قـسم علـى تـرددن الالتـي األمهـات لتمثـل عـشوائیة بـصورة الدراسـة عینـة اختیـار تـم
 دأفـرا عـدد وبلـغ، یـونس خـان بمبـارك ومستـشفى رفح بـاإلمـاراتي الهـالل مستـشفى مـن كـل فـي الـوالدة

  .الوالدة بغرض الفترة هذه في الوالدة استقبال قسم على ترددن الالتي مهاتاأل من 203 عینةال

 الـوالدة قلـق اختبـار فـي متمثلـة الدراسـة أدوات بإعـداد الباحـث قـام الدراسـة أهـداف ولتحقیـق
  .الدراسة عینة على بتطبیقها قام ثم الحیاة، بجودة وعالقته

 األسـرة فـي كانـت الـوالدة قلـق مـستویات أكثـر أن أبرزهـا انكـ ،نتـائج عـدة إلـى الباحـث توصـل
 الوالدة، لحظة ملأل النفسیة الحالة في األثر بالغ له كان األم بها تعیش التي األسرة طبیعة وأن النوویة،
 الحامـل األم تفقد النوویة األسرة في نهأ والحظنا، الممتدة األسرة ضمن أو ًمستقال كونه السكن وطبیعة
  . لها النفسي الدعم وقلة القلقى مستو یزید حیث األبعاد ههذ جمیع

  ):,Wing Cheung and Others 2006، وینج تشوینج وآخرون(دراسة 

 خـالل الـسیطرة ومـشاعر األم قلـق مـستوى بـین العالقـة ودراسـة استكـشاف إلـى الدراسـة هـدفت
  . مرة ألول الحوامل كونج هونج في الصینیات للنساء الوالدة عملیة

 the العمـل جـدول مـرة، ألول حوامـل الـصینیة كونج هونج من أم 90 من تتألف الدراسة نةعی
Labour Agentry Scale (LAS) مـشاعر قیـاس إلى یهدف بحیث تصمیمه تم ذاتي معیار وهو 

 للقیاس تستخدم A Visual Analogue Scale for anxiety (VAS-A) . الوالدة أثناء السیطرة
  . الوالدة أثناء القلق مستوى دوتحدی للمرأة الذاتي
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 بـین كبیـرة سـلبیة عالقـة وجـود علـى بیرسـون االرتبـاط معامـل اختبـار الدراسـة نتـائج وبینـت
 وقلق مشاعر بین كبیرة سلبیة عالقةًأیضا وجود  الدراسة وأظهرت .المخاض أثناء واألم القلق مشاعر

  .الوالدة عملیة خالل السیطرة على والقدرة األم

  ):2003 جهل، أبو(دراسة 

وتقــدیر "  ســمة–حالــة "هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى العالقــة بــین مــستوى القلــق 
 – المـــــستوى الدراســـــي – مكـــــان اإلقامـــــة –الجـــــنس "ًالـــــذات وأیـــــضا مـــــدى العالقـــــة بـــــین المتغیـــــرات 

  .على كل من مستویي القلق وتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة الحكومیة بغزة" التخصص

 طالب وطالبة من المستویین األول والرابع، تم اختیارهم من 120نت عینة الدراسة من وتكو  
  . طالب وطالبة433المجتمع الكلي للدراسة والذي بلغ 

اســـتخدم الباحـــث اختبـــار حالـــة وســـمة القلـــق مـــن تـــألیف ســـبیلبیرجر وآخـــرون، وقـــام بإعـــداده   
ا اســتخدم اختبــار تقــدیر الــذات لــدى طــالب باللغــة العربیــة الــدكتور عبــد الرقیــب أحمــد البحیــري، وكمــ

  .الجامعة وقام بإعداده للعربیة الدكتور أحمد محمد حسن صالح

ًلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة دالــة إحــصائیا وذلــك بــین مقیــاس القلــق وتوصــلت الدراســة إ  
ن مقیـاس كحالة ومقیـاس تقـدیر الـذات ومـع الدرجـة الكلیـة للقلـق، بینمـا لـم تتـضح عالقـة ارتباطیـة بـی

وأظهــرت الدراســـة بعــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحــصائیة فـــي . تقــدیر الــذات ومقیـــاس القلــق كـــسمة
مقیـاس تقـدیر الــذات یعـزى لمتغیـر الجــنس وبـنفس النتیجـة علــى مقیـاس القلـق كحالــة وسـمة ال یوجــد 

  .فروق تعزى لمتغیر الجنس

  ):2002رضوان، (دراسة 

ى القلــق ومــستوى الــسلوك الــدیني ومــا إذا كانــت هـدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مـستو
توجــد فروقــات وتباینــات ترجــع لتــاریخ المــرض، أو لمتغیــر الجــنس، ومــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بــین 

  .القلق والسلوك الدیني لدى مرضى السكري بمحافظة غزة

) 111( ممن یعانون من مرض السكري بـشكل مـزمن، بواقـع 276تكونت عینة الدراسة من 
  .إناث) 156( وًذكرا
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ولتحقیق أهداف هذه الدراسة قام الباحـث بإعـداد أدوات الدراسـة متمثلـة فـي اختبـارین اختبـار 
  .للقلق واختبار للسلوك الدیني، ثم قام بتطبیقها على عینة الدراسة

أســــفرت نتــــائج الدراســــة أن عینــــة الدارســــة یعــــانون مــــن آثــــار القلــــق المترتبــــة علــــى أعــــراض 
 بالـسنن والـسلوكیات هم السلوك المتعلقوكما توصلت إلى أنه یرتفع لدی. ومضاعفات مرض السكري

وأنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة . الدینیــــة أكثــــر مــــن الــــسلوك المتعلــــق بــــالفرائض والواجبــــات الــــشرعیة
إحـــصائیة فـــي القلـــق لـــدى العینـــة تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس لـــصالح اإلنـــاث، وتوجـــد فـــروق ذات داللـــة 

وكمـــا توجـــد فـــروق فـــي القلـــق . تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس لـــصالح الـــذكورإحـــصائیة فـــي الـــسلوك الـــدیني 
ـــدیني تعـــزى لمتغیـــر تـــاریخ ) ســـنة18أكثـــر مـــن (لـــصالح أفـــراد المجموعـــة  ، والفـــروق فـــي الـــسلوك ال

، وتوجد عالقة ارتباطیة سالبة ذات داللة إحصائیة ) سنوات فأقل9(المرض لصالح أفراد المجموعة 
لعینــة، أي أن كلمــا زاد مــستوى القلــق قــل مــستوى الــسلوك الــدیني، بــین القلــق والــسلوك الــدیني لــدى ا

  .والعكس صحیح

  ):,Dayan, C. and Others 2002 دایان وآخرون،(دراسة 

. المبكـرة الـوالدة حـدوث علـى واالكتئـاب القلـق مـن كـال عـن تـأثیر البحـث إلـى الدراسـة هـدفت
  القلـق لقیـاس واسـتخدم واالكتئـاب، قالقلـ واحـدة، لمـرة حملـن امـرأة 634 مـن الدراسـة عینـة تكونـتو

State-Trait Spielberger's االكتئـاب  لقیـاس واسـتخدمInventory and the Edinburgh 
depression scale ،باضـطراب تتعلـق معینـة قـیم ذات أجـزاء إلـى تقـسیمه تـم االكتئـاب معیـار 

 العوامـل فـي الـتحكم متـ القلـق، لقیـاس اسـتخدمت المعیـار مـن %75 ال الكبیـر،النفـسي  االكتئـاب
 . التفاعل شروط ذلك ویضمن حیویة طبیة عوامل وكذلك والدیموغرافیة االجتماعیة

 من یعانین الالتي الحوامل السیدات مع إیجابیة بصورة مرتبط االكتئاب أن بینت الدراسة نتائج
 عندما واالكتئاب القلق أن النتائج وتظهر المبكرة، الوالدة في سابق مرضي تاریخ ولهن القلق اضطراب
  . ملأل مبكرة تلقائیة والدة عنهما ینتج نهفإ والطبیة الحیویة العوامل بعض مع یترافقان

 االكتئـاب،، corticotrophin هرمـون إفـراز الجـسم، كتلـة القلـق، أن إلـى الدراسـة وخلـصت
  . الوالدة بعملیة تؤثر عوامل هذه كل المبكرة الوالدة العمل،
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  ):1999علي، (دراسة 

لمریضات القلق وتحدید مـدى ) العوامل البیئیة(هدفت هذه الدراسة إلى قیاس المحیط البیئي   
  .اضطرابها وعالقتها بظهور أعراض القلق لدى المریضات

وشــملت عینــة الدراســة مجموعــة مــن المریـــضات الالتــي تعــانین مــن مــرض القلــق النفـــسي،   
 أي ال طفــال، أن تكــون فـي بدایــة العــالج،متزوجــة، لـدیها أ(باإلضـافة إلــى بعــض الـشروط للمریــضة 
  .)، وشرط أنها ال تعملتكون قد دخلت عالج نفسي أو اجتماعي

  :واستخدم الباحث كل من األدوات التالیة

  . مقیاس العوامل البیئیة لمریضة القلق، من إعداد الباحث- 

  ).مقیاس الطائف للقلق( مقیاس القلق وهو مقیاس مقنن بالبیئة السعودیة - 

  :وصلت الدراسة إلى النتائج التالیةوت  

 وجـــود عالقـــة ایجابیـــة عالیـــة بـــین مـــدى اضـــطراب العوامـــل البیئیـــة وحـــدوث أعـــراض القلـــق لـــدى -
  .مریضات القلق

 وجود عالقة ایجابیة عالیة بین مدى اضطراب العوامل البیئیة في الماضي وبین ما تعانیه من - 
  .أعراض القلق

  ): ,Klock C., Ph.D., ..ec 1997 كلوك وآخرون،(دراسة 

هـدف البحـث إلـى تقیـیم العوامــل النفـسیة المـساهمة فـي حــدوث اإلجهـاض المتكـرر بمـا فیهــا 
  .القلق واالكتئاب والثقة بالنفس والتأقلم مع الحیاة الزوجیة

ارلو كــراون معیــار مــ، اســتبیانات دیموغرافیــة وصــحیة: لدراســة حزمــة اســتبیاناتاســتخدمت او
معیــار مركــز الــتحكم ، معیــار روزنبــرغ للثقــة بــالنفس، قائمــة بیــك لالكتئــاب، لالستحــسان االجتمــاعي

  .معیار التعدیل الثنائي المتكامل، وبعادالصحي متعدد األ

 اإلجهــاض المتكــرر فــي برایــام أو اتیتــرددن علــى عیــاد امــرأة 100لدراســة علــى اأجریــت  
   %.57سبة للنساء هي فأصبحت الن، ین االستبیانل منهن أد57لكن ، على مستشفى النساء
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مـــــن النـــــساء المـــــستهدفات أمكـــــن % 32تبـــــین أن حـــــوالي حیـــــث : وظهـــــرت النتـــــائج التالیـــــة
  .تصنیفهن كمصابات باكتئاب بالتزامن مع إجراء الدراسة

. مــنهن أعــراض اكتئــاب توصــف بالمتوســطة إلــى الحــادة% 70إلــى % 43بــین  وتعــاني مــا
 العینـة هـي ضـعف النـسبة التـي وردت فـي دراسـة كما أن نسبة االكتئاب التي كشف عنها جـراء هـذه

كمـا ولـم تـتمكن هـذه الدراسـة مـن تحدیـد تـأثیر الوقـت  .أجریت علـى النـساء فـي التعـداد العـام للـسكان
 .على حدوث االكتئاب

حیـث أنــه مـن المحتمــل . ًكـشفت الدراسـة أیــضا عـن نــسبة عالیـة مــن القلـق بـین المــشاركاتو
  .تكرر أكثر من اإلجهاض العرضيكون االكتئاب نتیجة لإلجهاض الم

أثبتت الدراسة أنه ال فرق بین الحالة النفسیة ألولئك اللواتي عانین خسارتین وأولئك اللواتي و
ًوتقتــرح هــذه النتیجــة أن مــستوى األزمــة النفــسیة ربمــا یكــون مرتبطــا . عــانین ثالثــة خــسائر أو أكثــر

كمـا أن األمهـات لطفـل أو أكثـر لـدیهن . اتبالفشل في موافقة األهداف اإلنجابیة ولـیس عـدد الخـسار
حیــث أن هـــذه النتیجـــة . مــستویات متـــشابهة مــن األزمـــة النفــسیة ألولئـــك اللــواتي لـــیس لــدیهن أطفـــال

 یحــول دون اإلصــابة حة الــذین یعتقــدون أن وجــود طفــل قــدتنــاقض مــا جــاء بــه المتخصــصون بالــص
ًن النـــساء الالتـــي عـــانین إجهاضــــا وأثبتـــت هـــذه الدراســــة أ. بأزمـــة نفـــسیة جـــراء اإلجهــــاض المتكـــرر

ٍاختیاریا یعانین من قلق ومستوى متدن من التأقلم مع الحیاة الزوجیة وقوة التحكم الذاتیة ً .  

باإلضــافة إلــى أن نتــائج هــذه الدراســة تــشیر إلــى أن النــساء الالتــي مــررن بتجربــة اإلجهــاض 
  .لنفسیةالمتكرر التلقائي لدیهن في الغالب مستویات أعلى من األزمات ا

  ):,Ahmad & Others 1994 أحمد وآخرون،(دراسة 

 ومـدى الحوامـل النـساء لـدى واالكتئـاب القلـق أعـراض وجـود علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت  
 . الحوامل بغیر الحوامل النساء ومقارنة ذلك، على الخاطئة المفاهیم تأثیر

 فـي النـسائیة العیـادة مـن ًئیاعـشوا اختیـارهن تـم حامـل امـرأة (50) مـن الدراسـة عینـة وتكونـت
 حیث من الدراسة لعینة وممثلة ضابطة كعینة حامل غیر امرأة) 50(و باألردن، الطبیة الحسین مدینة

  . والثقافة والسن، االجتماعیة الخلفیة

 والمقـابالت للقلـق ومقیـاس لالكتئـاب بیـك مقیـاس منهـا متعـددة مقـاییس بتطبیق الباحثون وقام
  . أسالیب بعدة ًإحصائیا البیانات معالجة على حثونالبا وعمل .الشخصیة
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 المفـاهیم وبعـض القلـق مـستوى في ارتفاع لدیهن الحوامل النساء أن إلى الدراسة نتائج أشارت
 المفـاهیم بـأن المعرفیـة النظریـة فكـرة النتـائج هـذه ودعمـت .لالحوامـ غیـر النـساء مـن أكثـر الخاطئـة

  . واكتئاب قلق عنها ینتج قد الخاطئة واالتجاهات

  ):,Perkin and Others 1992 بیركن وآخرون،(دراسة 

 مـضاعفات حـدوث علـى الحمـل أثناء واالكتئاب القلق من كل تأثیر معرفة إلى الدراسة هدفت
  .الوالدة بعد الطفل  وزن لقیاس  St George'sدراسة  من المعلومات جمعت وقد الوالدة عملیة أثناء

 متتالیـة سلـسلة عـن عبـارة وهـي لنـدن، بمدینـة العـام لمستـشفيا داخـل مـنالدراسة  عینة أخذت
 لـم  209 الدراسـة، مـع التعامـل رفـضن 136 ،نلـدیه الـوالدة موعـد القتـراب حجـزن سـیدة 1860 مـن

  . البحث أكملن سیدة 1515 عدد وبقي بهن، خاصة ألسباب البحث یكملن

 المقـابالت، حجـز فـي البحـث طریـق عـن علیهـا الحـصول تـم ةالرئیـس البیانـات قیـاس نتـائج
 والـوالدة، النـساء لعیـادة الحـضور منتظمـات لـسیدات الـوالدة وقبـل الحمـل مـن ًأسـبوعا 36و ، 17،28

 المتغیـرات ونتـائج العامـة، الـصحة اسـتبیان باستخدام نتائجها تقاس والكآبة القلق فإن المتغیرات ولتنبؤ
 األدویـة اسـتخدام لقائیة، تغیرال الوالدة عملیة المبكرة، الوالدة: هي، والدیة مشاكل عدة هناك نأب بینت

 .  تلقائیة غیر والدة للحمل، والثانیة األولى المرحلة في المخدرة

 كانت البحث نتائج في العالقات أقوى تمتلك كانت التي العوامل أن بینت الدراسة نتائج

 .الوالدة مضاعفات إلى بصلة یمت ال الحمل فترة خالل االكتئاب األم، عمر الوالدات، عدد هي

 . الوالدة من الثانیة المرحلة في التخدیر / الوعي بضعف بسیطة عالقة على القلق

 فتـرة خـالل واالكتئـاب القلـقوجـود  الحوامـل، النـساء مـن للـسكان العامـة االسـتنتاجات وفـي
  .ةالوالد مضاعفات تطور في أهمیة لها ولیست ذاتهما، بحد فیهما مرغوب غیر أنه حین في الحمل،
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  تعقیب على الدراسات التي تناولت القلق

، علـى الـرغم مـن - في حدود علـم الباحثـة–  أنها حدیثة السابقةالدراساتیتضح من عرض 
 عینـة البحـث علـى عینـات أخـرى غیـرالعلـم أن الدراسـات الـسابقة قـد اقتـصرت الموضوع، مـع أهمیة 
 )2002رضــوان،  (ودراســة) 2003 أبــو جهــل،(ٍ مثــل دراســة كــل مــن ،)والرجــالكاألطفــال،  (الحــالي

  :جوانبوستقوم الباحثة بالتعلیق على هذه الدراسات من عدة 

  :من حیث الهدف

قـــد اختلـــف ، ف مـــن جهـــةن اتفقـــت فـــي قیـــاس القلـــق للمـــرأةٕتعـــددت أهـــداف هـــذه الدراســـات، وا  
لدراســة مــستوى القلــق بــاختالف المتغیــرات موضــوع الدراســة، منهــا مــا كــان مــن جهــة أخــرى الهــدف 

) العوامل البیئیة(، ومنها لقیاس المحیط البیئي )2002رضوان، (مستوى السلوك الدیني مثل دراسة و
لمریضات القلق وتحدید مدى اضطرابها وعالقتها بظهور أعراض القلق لـدى المریـضات مثـل دراسـة 

 وتقــدیر الــذات"  ســمة–حالــة "، ومنهــا التعــرف علــى مـدى العالقــة بــین مــستوى القلـق )1999علـي، (
على "  التخصص– المستوى الدراسي – مكان اإلقامة –الجنس "ًوأیضا مدى العالقة بین المتغیرات 

أبـو جهـل، (كل من مستویي القلق وتقدیر الذات لدى طلبـة كلیـة التربیـة الحكومیـة بغـزة، مثـل دراسـة 
 منهــا تعرفــت علــى قلــق ،وبعــض هــذه الدراســات كانــت علــى نفــس العینــة بــاختالف الهــدف). 2003

دراســة ، واختلفــت عنهــا )2010الهمــص، (الــوالدة وعالقتــه بجــودة الحیــاة لــدى األمهــات مثــل دراســة 
 العالقـة بـین والتـي استكـشفت) Wing Cheung and Others ،2006ویـنج تـشوینج وآخـرون، (

 & Ahmadأحمـد وآخـرون، (دراسـة القلـق ومـشاعر الـسیطرة لـألم خـالل عملیـة الـوالدة، وتقاربـت 
Others ، 1994( ودراســة ) ،بیــركن وآخــرونPerkin and Others ،1992 ( فــي معرفــة تــأثیر

  .في فترة الحملٍكل من القلق واالكتئاب 

  :من حیث العینة

 تــم التطــرق إلــى الدراســات الــسابقة المرتبطــة بــنفس الموضــوع ونفــس عینــة مــن المعلــوم أنــه
  ).جات، طالبات، مطلقاتمتزو(اقتصرت على النساء، مع اختالف سمتهن قد الدراسة، فالعینة 
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  :من حیث األدوات

كأحد أهـم األدوات فـي ارات والمقاییس ث استخدم الباحثون االختب الدراسة حیتشابهت أدوات  
ً، مـــع اخـــتالف محتواهـــا وأغلـــب الدراســـات اســـتندت إلـــى مقـــاییس معـــدة مـــسبقا وتـــم  الـــسابقةالدراســـات

  .تطبیقها على عینة الدراسة

  :من حیث النتائج

ٍالنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسات، نتیجة الختالف هدف وفروض كـل منهـا، تعددت   
  .لكن معظمها أظهر وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین القلق وعینة الدراسة

  :ما تم استفادته من الدراسات السابقة

 فقــد – علــى حــد علــم الباحثــة –ي  علــى أدبیــات الدراســة والبحــث العلمــبعــد اطــالع الباحثــة
 تتعلـق بالجانـب نة الزوجات ذوات اإلجهـاض المتكـرریباللغة العربیة لععثرت على بعض الدراسات 

، وبإطالعهـــا علـــى وغیرهمـــا) 1994أحمـــد وآخـــرون، (ودراســـة ) 2010الهمـــص، (، كدراســـة النفـــسي
سات األجنبیة تطرقت بعض الدراسـات لمثـل هـذه العینـة، واقتـصرت علـى جوانـب طبیـة، والقلیـل االدر
) 2002دایـان وآخـرون، (ودراسـة ) 2006ویـنج تـشوینج وآخـرون، (، كدراسـة ة بالجوانـب النفـسیاهـتم

، وهذا بدوره ساعد الباحثة على توجیههـا إلـى البحـث الحـالي، إضـافة لـذلك بعـض الدراسـات وغیرهما
     .التي تعلقت بعینة النساء الحوامل وحاالت الوالدة وجهت الباحثة لكیفیة الوصول لعینة البحث
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  :دراسات تناولت ضغوط الحیاة

  ):,.Heather C. A 2011 هیثر،(دراسة 

 إیجاد فهم شامل وتوضیح مـدى التـأثیر النفـسي والعـاطفي والتغیـرات إلى هذه الدراسة تهدف
   .اإلجهاض المتكررعملیة السلوكیة التي تحدث 

حــاالت أو ثالث  امــرأة كــل واحــدة مــنهن تعرضــت لــ13 مقــابالت شــبه منظمــة مــع ءتــم إجــرا
  .  أو حمل حالينأكثر من اإلجهاض المتكرر مع عدم وجود أي طفل حي لدیه

 التي تمر بهذه التجربة تشعر بأنها قد تم تركها وحیدة المرأةومن تحلیل البیانات أظهرت أن 
 تــشعر برغبــة شـدیدة فــي العزلــة عــن المحــیط كوسـیلة لحمایــة نفــسها مــن مواجهــة ًوأیــضافـي معاناتهــا 

تلجأ للعزلـة لتتجنـب التعلیقـات الـسلبیة والتـي و.  الشعور بالذنبًالحزن والقلق، الغیرة والغضب وأیضا
األطبـــاء األخـــصائیین، العائلـــة، األصـــدقاء أو (قـــد تـــؤثر فیهـــا بـــشكل هـــدام مـــن المحـــیط ســـواء كـــانوا 

  ).معارفال

النــساء اللــواتي یتعرضــن لهــذه التجربــة بــشكل نــه بــشكل خــاص أة التطویریــة أظهــرت النظریــ
متكرر وباإلضافة لآلالم الجسدیة والعاطفیة الناتجة لدیهم للخسارة األولى للحمل األول فإن الصدمة 

  بـــشكل تراكمـــي ومتتـــالي حـــسب طبیعـــة هـــذه الـــصدمات األمـــر الـــذي یزیـــد مـــن مـــشاعرًتتجـــدد أیـــضا
ًالغـضب واإلحبـاط والتـي فـي النهایـة تتحـول إلـى یـأس وانعـدام أمـل فـي أن یكـون لهـم طفـال بیولوجیـا  ً

  .في یوم من األیام

  ):2010جراد، (دراسة 

علمــات فــي اة لــدى میــ بــضغوط الحاإلحــساسهــدفت هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن مــستوى 
 –موضـع الـضبط (ة المتمثلـة فـي المتغیـرات النفـسیعض المدارس الحكومیـة بقطـاع غـزة وعالقتهـا بـب

  ).تقدیر الذات

دارس معلمـــة مـــن المعلمـــات العـــامالت فـــي المـــ) 201(راســـة مـــن دراســـة عینـــة الدتكونـــت ال
  .2008/2009والتي تختلف سنوات الخبرة لدیهن للعام الدراسي )  ثانویة–إعدادیة (الحكومیة 

اس ضـــغوط یـــمق، و)بـــو ناهیـــة صـــالح الـــدین أ. دإعـــداد(بط مقیـــاس موضـــع الـــضاســـتخدمت الباحثـــة 
  ). الباحثةإعداد(الحیاة للمعلمات 
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  :ةوتوصلت إلى النتائج التالی

بط  المعلمـــات وموضـــع الـــضلهـــابـــین كـــل مـــن ضـــغوط الحیـــاة التـــي تتعـــرض  عالقـــة ســـالبة وجـــود -
  .لدیهن)  خارجي–داخلي (

لتقـدیر الـذات بمعنـى أنـه بین الدرجة الكلیة لضغوط الحیاة وبین الدرجة الكلیة  بةوجود عالقة سال -
 .  الفرد بضغوط الحیاة، والعكس صحیحإحساسكلما كان تقدیر الذات منخفض كلما زاد 

بــین المعلمــات ذوات الــضبط الــداخلي والمعلمــات ذوات الــضبط الخــارجي لــصالح وجــود فــروق  - 
 ًار أن المعلمـــات ذوات الـــضبط الخـــارجي كـــن أكثـــر شـــعوىلمعلمـــات ذوات الـــضبط الخـــارجي بمعنـــا

  .بضغوط الحیاة في مهنة التدریس

 اإلحــساسبــین المعلمــات مرتفعــات الــذات والمعلمــات المنخفــضات الــذات فــي ق عــدم وجــود فــرو  -
  .بضغوط الحیاة

تي یعلمن المرحلـة ال والمعلمات الاإلعدادیةتي یعلمن المرحلة البین المعلمات ال عدم وجود فروق -
 .الثانویة في ضغوط الحیاة

تعــزى ) األســرةعــدا الــضغوط المتعلقــة بعالقــة المعلمــة مــع (روق فــي ضــغوط الحیــاة  فــعــدم وجــود -
 . لمتغیر سنوات الخدمة

 بــضغوط الحیــاة اإلحــساسعــدم وجــود تــأثیر دال للتفاعــل بــین موضــع الــضبط وتقــدیر الــذات فــي  -
  .لدى المعلمات

   :),Tennenbaum, ..ec 2008 تینینباوم وآخرون،(دراسة 

  .رالشركاء الذكو على المتكرر لإلجهاض اآلثار النفسیة فهم إلىدراسة  من هذه الهدفت

ً رجال ممن یعانین زوجاتهم من اإلجهاض المتكرر، من 15وأجریت الدراسة على عینة من 
خالل إجراء مقابلة معهم من خـالل أداة الدراسـة والتـي تمثلـت فـي اسـتبیان یحتـوي علـى أسـئلة مقننـة 

  .وأسئلة مفتوحة

 هـذا حـدثوی. المتزایـد واألسـى الحزن  ما یعانونًغالبا  المشاركیندارسة إلى أنوتوصلت ال
 شعرًآبائا، وكما یـ یصبحوالن  ویخشون من أنهم زوجاتهم  بصحةالمتعلق القلق بالتزامن مع الحزن
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 ستخدمویـ .وآالمهـم زوجـاتهم حـزن تخفیـف أو المـشكلة حـل علـى ألنهم غیـر قـادرین بالعجز الرجال
للحـد مـن  شـرب الكحـول مثـل علـى التـأقلم،لعـدم قـدرتهم  المواجهـة اسـتراتیجیات بعـض معظم الرجـال

 األزواج عالقـات فـي حـدثت تغییـرات.  محـدودةالشخـصیة الرجـال عالقـات  معظـم.والحـزن التـوتر
  .المشاركین لجمیع

  :).2007Grote, Nancy K ,جروت نانسي وآخرون، (دراسة 

اآلثــــار : تعــــرض النــــساء المحرومــــات للــــضغط واالكتئــــابهــــدفت هــــذه الدارســــة إلــــى معرفــــة 
  . وعيالالوقائیة للتفاؤل والتحكم ب

ـــل العـــرق   ،)األصـــل(اســـتخدمت الدراســـة اســـتبیان مفـــصل یحتـــوي معلومـــات دیموغرافیـــة مث
، غین فــي المنــزلعــدد األطفــال والبــال ، المــستوى التعلیمـي، الــدخل، العمــل، الحالــة االجتماعیــة،العمـر

  .وحالة الحمل لدیهن

 أمریكیـــة 97مـــنهن ،  امـــرأة205نـــة مـــن النـــساء تتكـــون مـــن أجریـــت هـــذه الدراســـة علـــى عیو
وكانـــت أعمـــارهن مـــن .  امـــرأة أخـــرى مـــن أعـــراق وأصـــول أخـــرى11 أمریكیـــة بیـــضاء و97ســـوداء و

  . ًعاما فما فوق18

 أن لــوحظ هــذه الدراســةل فخــال،  األولــىتوقعــات الباحــثأكــدت نتــائج هــذه الدراســة صــحة و
ًوعي مفیدا لهن حیث أنـه الالنساء الالتي تعرضن لضغوطات مؤقتة أو مزمنة كان التفاؤل والتحكم ب

لحــظ أي فروقـات مــن ناحیـة األصــل بالنــسبة ی لـم أن الباحــثوحیــث . ًكـان مرتبطــا باكتئـاب أقــل حـدة
ة لــدى النـساء األمریكیــات علـى حــد وعي كانــت متـشابهاللهـن، فــإن اآلثـار الوقائیــة للتفـاؤل والــتحكم بـ

  . سواء الالتي یعانین الفقر وضغوطاته

التفـاؤل فـي مواجهــة ضـغوطات الحیــاة المؤقتـة والمــستمرة علــى أن  ةدراسـال نتــائج كمـا أكـدت
 مــع دراســات ســابقة فــي أن األشــخاص الــذین النتــائجكمــا توافقــت . یـوفر حمایــة ضــد تطــور االكتئــاب
.  علـى حیــاتهم هــم فـي خطــر أقـل مــن تـضاعف وتطــور االكتئــابیحـصلون علــى دخلهـم ویــسیطرون

  . أي اختالفات عنصریة في عینة الدراسةالباحث لحظ یلم وبعكس الدراسات السابقة، 
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 ;.Callander, G.; Brown, G.; Tata, Ph 2007، كالنــدر وآخــرون(دراســة 
Regan, L.(:   

  .المتكرر اإلجهاض بعد النفسي لضیقوا المغایر التفكیر إلیجاد العالقة بین ت الدراسةهدف

 امــرأة مــررن باإلجهــاض المتكــرر أكملــن قیاســات القلــق واإلحبــاط ومهــام 62 والعینــة كانــت
  . االستماع لألفكار

علــى عكــس التوقعــات لــم یكــن . النتــائج أظهــرت المزامنــة اإلیجابیــة للتفكیــر الــواقعي والقلــقو
  .لیة لم تكن متعلقة بتخفیف المحنةالخطط المستقب. هناك عالقة للتفكیر الواقعي بأي نتائج إیجابیة

   ):Serrano F., Lima ML,. 2006، لیما وآخرون(دراسة 

األثر النفسي على الرجال الشركاء فـي عملیـة اإلجهـاض المتكـرر هدفت الدراسة إلى معرفة 
. المـرأةوصـف العواقـب لإلجهـاض المتكـرر علـى عالقـة الرجـل وو .35-18 بـین سـن لغالبیـة النـساء

ب النوع االجتماعي ومدى الحزن النـاتج عـن هـذه التجربـة المتجـددة واستكشاف اختالف السلوك حس
  . من الفشل

  . مرات3 بهذه التجربة على األقل ً زوج مروا جمیعا30وتمثلت عینة الدراسة من 

هـــورویتز، ( مجموعـــة مـــن االســـتبیانات المتعلقـــة بمقیـــاس تـــأثیر الحـــدثوأداة الدراســـة كانـــت 
لعالقـات اسـتبیان ا) 1988تودتر، السكر والهادف (تل الحزن مقیاس برینا) 1979 ویلنوي، الفارز،

  ).1990ههیثرنجتون، وسویكن(قات الحمیمة الومقیاس الع) 1979هالوي (

بـین أظهرت النتائج أن الرجال یحزنوا ولكن بشكل أقل من شریكاتهم بـالرغم مـن أن العالقـة 
قد اختلفـت زواج أكدوا أن الحیاة الجنسیة ألولكن ا. ًاألزواج لم یبد علیها أنها تتأثر سلبیا باإلجهاض

ومدى المتعة .  مع شریكها في حالة النساءالمرأةًالحزن كان متعلقا بمدى تواصل . بعد هذه التجارب
  .الجنسیة لدى الرجل في حالة الرجال
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  ):2006الزیود، (دراسة 

ًة اسـتخداما هدفت الدراسة إلى التعرف علـى أكثـر إسـتراتیجیات التعامـل مـع الـضغوط النفـسی
الجنس، والمستوى الدراسـي، : من قبل الطلبة في جامعة قطر، بأخذ المتغیرات التالیة بعین االعتبار

والمعــــدل التراكمــــي والتخــــصص، والجنــــسیة، وأثــــر هــــذه المتغیــــرات علــــى إســــتراتیجیات التعامــــل مــــع 
  .الضغوط النفسیة

یانـات وطبقـت هـذه األداة واستخدم الباحث مقیاس عملیات تحمل الضغوط كوسیلة لجمـع الب
) 140( )ً طالبــا144(ًطالبــا وطالبــة موزعــة علــى ) 284( علــى عینــة مــن طلبــة جامعــة قطــر شــملت

  .طالبة من مختلف كلیات الجامعة حیث تم اختیارهم بطریقة عشوائیة داخل كل كلیة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ا الطلبــــة هــــي التفكیــــر اإلیجــــابي واللجــــوء إلــــى هللا، ً إن أكثــــر األســــالیب شــــیوعا التــــي یــــستخدمه–1
  .والتنفیس االنفعالي

 أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي إســتراتیجیات التعامــل مــع الــضغوط لــدى –2
  . الطلبة تعزى إلى متغیر الجنس

ع الـضغوط  فروق ذات داللة إحصائیة في إستراتیجیات التعامـل مـد أظهرت النتائج بأنه ال یوج–3
  .تعزى إلى متغیر الجنسیة، والكلیة، والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي

  ):2005الفي، (دراسة 

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكـــشف عـــن عالقـــة الـــضغوطات النفـــسیة  لـــدى زوجـــات األســـرى 
الفلـــسطینیین فـــي ســـجون االحـــتالل اإلســـرائیلي بعمـــر زوجـــة األســـیر، ومـــستواها التعلیمـــي والمـــستوى 

  . االقتصادي لها، وعدد أبنائها، ومستوى التزامها بالقیم الدینیةوجتماعي اال

: واســتخدم الباحــث المقــاییس التالیــة. زوجــة) 93 (تملت الدراســة علــى عینــة تكونــت مــنواشــ  
مقیاس الـضغوطات النفـسیة لـدى زوجـات األسـرى الفلـسطینیین فـي سـجون االحـتالل اإلسـرائیلي مـن 

  .لتزام بالقیم الدینیةإعداد الباحث، ومقیاس اال
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ــــدى زوجــــات األســــرى    ــــضغوطات النفــــسیة  العامــــة ل ــــى أن مــــستوى ال وتوصــــلت الدراســــة إل
ًالفلسطینیین متوسطا، أمـا علـى الـصعید الـسیكولوجي فهـو فـوق المتوسـط، ویعـد دون المتوسـط علـى 

علــى ًوتوصـل أیـضا . ًالـصعید النفسجـسمي، أمـا علـى الـصعید االجتمــاعي االقتـصادي فهـو متوسـطا
فیوجـد عدم وجود فروق تعزى إلى عمر الزوجة، وعدد أبناء الزوجة، ومستوى االلتزام بالقیم الدینیـة، 

   .على نقیض مستوى تعلیم الزوجة، والمستوى االجتماعي االقتصادي للزوجةفروق 

  ):2005حسن، (دراسة 

ك الكـشف  الكشف عن درجة شیوع ضغوط الحیاة لدى األفـراد، وكـذلهدفت هذه الدراسة إلى
  . المتغیرات التي أسهمت فیها عن

 -كـــذلك قائمـــة كـــراون و ،الحیـــاة ضـــغوطقائمـــة اســـتخدم الباحـــث ، الدراســـةولتحقیـــق أهـــداف 
  . لالضطرابات النفسیة كرس

أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي : هـــي  فئـــات اجتماعیـــة4البحـــث الحـــالي مـــن  واختیـــرت عینـــة
 بلـغ إذ ، والعـاملون فـي المهـن الحـرة،إلعدادیـةاالموظفـون الحكومیـون، ومدرسـو المـدارس  الجامعـة،

  .  ومن كال الجنسینً فردا513حجم العینة 

ضغوط الحیاة لدى األفراد كانت بدرجـة عالیـة، كمـا أشـارت  وأظهرت نتائج البحث أن شیوع
 - االكتئاب واألعراض النفسیة: المتغیرات التي أسهمت في ضغوط الحیاة هي  أنإلى ًالنتائج أیضا

  . جنس وعمرهالة والقلق والجسمی

 :2002)الشنطي، ( دراسة

 مـن أقـل أطفـال ینجـبن الالتـي األمهـات لـدى الخطـر عوامـل عـن الكـشف إلـى الدراسـة هـدفت
 والعـادات األم وصـحة الدیموغرافیـةو االجتماعیـة العوامـل بـین العالقـةو غـزة، فـي الـوزن الطبیعـي

الـوزن  مـن أقـل أطفـال بـوالدة وعالقتهـا لـألم اإلنجـابي والوضـع والفردیـة، االجتماعیـة والـسلوكیات
  .الطبیعي

 الطبیعي مقابل الوزن من أقل أطفال ولدن أم (125) من مكونة عینة على الدراسة تطبیق تم 
   .طبیعي بوزن أطفال ولدن أم  (125)
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 وعـن الطفـل عـن بیانـات تـشمل واسـتبانة بـاألم خاصـة بیانـات لجمـع اسـتمارة الباحـث اسـتخدم
   .األم وسلوكیات الصحي والوضع والدیموغرافیة جتماعیةاال الظروف

 التعلیمـي وأن المـستوى الـزواج وعنـد اإلنجـاب عنـد الـصغیرة األم عمـر أن الدراسـة نتائج بینت
 أسـریة لمـشاكل وتعـرض األم ممتـدة أسـرة فـي واإلقامـة الوالـدین عمـل وعـدم األب أو لـألم المتـدني

 بارزة اجتماعیة ظواهر كلها وزواج األقارب، الحمل فترة ناءأث ضاغطة لصدمات واقتصادیة واجتماعیة
 عنـد أخـرى صـحیة ومـشاكل الطبیعـي مـن الـوزن أقـل أطفـال لوالدة كبیر بشكل ومصاحبة مجتمعنا في

   .األطفال

  ):2001حسن، (دراسة 

هدفت الدراسة إلى التحقق من وجود فروق بین المریضات السیكوماتیات وبین السویات في 
  .یاة والتوافق الزواجي والسمات الشخصیةضغوط الح

ـــرامج  ـــستفید منهـــا المتخصـــصون فـــي عمـــل ب وخرجـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن التوصـــیات ی
إرشـــادیة للـــسیدات العـــامالت للتخفیـــف مـــن حـــدة الـــضغوط الواقعـــة علـــى عـــاتقهن وتـــوجیهن ألنـــسب 

لهــروب منهــا والــذي ًاألســالیب للتعامــل بكفــاءة مــع مــصادر الــضغوط المختلفــة ومواجهتهــا بــدال مــن ا
یــؤدي بــدوره إلــى االضـــطراب االنفعــالي وللعدیــد مــن االضـــطرابات الــسیكوسوماتیة التــي تــؤثر علـــى 

  .حیاتهن وتهدد استقرارهن العائلي والوظیفي

   :)2000 ،بدر (دراسة

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین مواقــف الحیــاة الــضاغطة والحــواجز 
 مواقــف الحیــاة إلدراك مقارنــة ٕواجــراءن طالبــات جامعــة الملــك عبــد العزیــز بجــدة النفــسیة، لــدى فئــة مــ

، وكــذلك للتعــرف طالبــات المتزوجــات وغیــر المتزوجــات النفــسیة بــین الزالــضاغطة ومــستوى الحــواج
علــى الفــروق فــي مواقــف الحیــاة الــضاغطة بــین طالبــات الفــرق الدراســیة الجامعیــة المختلفــة لكــل مــن 

  .ات وغیر المتزوجاتالطالبات المتزوج

طالبة جامعیـة مـن طالبـات الفـرق الدراسـیة األربعـة بكلیـة ) 197(تكونت عینة الدراسة من و
طالبــة غیــر المتزوجــات، ) 80(طالبــة مــن المتزوجــات و) 117(اآلداب والعلــوم فــي الجامعــة، مــنهن 

اري قــدره ســنة وانحــراف معیــ) 21.39(ســنة بمتوســط عمــري قــدره ) 23-18(هــذا وتتــراوح أعمــارهن 
  .حیث تم اختیارهم بطریقة عشوائیة) 13.7(
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وقــد اســتخدم الباحــث مقیــاس مواقــف الحیــاة الــضاغطة ومقیــاس الحــواجز النفــسیة مــن إعــداد   
  ).1998(زینب شقیر 

ومن نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیة بین إدراك مواقـف الحیـاة الـضاغطة 
ـــات الجامعـــة المتزوجـــات وغیـــر المتزوجـــات، أي كلمـــا زادت والحـــواجز النفـــسیة لـــدى كـــل مـــن طال ب

ــدیها الحــواجز النفــسیة المتمثلــة فــي زیــادة التــوتر  ضــغوط الحیــاة التــي واجهتهــا الطالبــة كلمــا زادت ل
ًواالنفعــــال، كمــــا أنــــه توجــــد فــــروق دالــــة إحــــصائیا بــــین إدراك طالبــــات الجامعــــة المتزوجــــات وغیــــر 

طالبــات المتزوجــات، بمعنــى أن الطالبــات المتزوجــات یــواجهن المتزوجــات لمواقــف الحیــاة لــصالح ال
  .مواقف حیاتیة ضاغطة أكثر من أقرانهن غیر المتزوجات

     :)1999، أحمد(دراسة 

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التركیــــز علــــى مــــدى فاعلیــــة الــــدین فــــي معالجــــة أحــــداث الحیــــاة 
  .الضاغطة والتغلب علیها والتكیف معها

  :همان مجموعتین تكونت عینة الدراسة مو

 شـهور 3وهم مجموعة من المرضى الذین أجریت لهم عملیـة زراعـة الكلـى بعـد :  عینة المرضى-1
  .ًعاما) 42(ًمریضا، بمتوسط عمري ) 232(من الجراحة وعددهم 

فـرداً مـن أقـارب المرضـى، بمتوسـط ) 171(وتكونـت هـذه المجموعـة مـن :  عینة أقارب المرضى-2
  .ًعاما) 46(عمري 

  :خدمت الباحثة في دراستها األدوات التالیةاستو

  .من إعداد الباحثة  ، الدینیةاإلستراتیجیة مقیاس -1

  .من إعداد الباحثة  ،قیاس إعادة البنیة المعرفیة م-2

 االجتماعیــة االحتیاطیــةمــن مقیــاس التــدابیر  ،Social Support االجتمــاعي مقیــاس الــدعم -3
(SPS) ترونا وروسل  وهو مقتبس عن مقیاس وضعه كا)Cutrona & Russell,1987 ( تعریب

  .وتقنین الباحثة

  .من إعداد الباحثة،  مقیاس الضبط متعدد األبعاد للصحة-4
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) 6(مفــــردات مــــن االكتئــــاب و) 6(ن مــــ، مكــــون مــــن تولیفــــة Distress مقیــــاس الــــشدة النفــــسیة -5
مـن  و،Brief  Symptoms Inventory (BSI)مفردات من القلق من قائمة األعراض المختـصرة 

  .تعریب وتقنین الباحثةو) إیروجیتس(وضع 

 ,Diener, Emmonsٕإعداد دینر وایمونز والرسن وجریفین  ،)SLS (مقیاس الرضا عن الحیاة -6
Larsen & Criffen تعدیل وتعریب الباحثة.  

  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي

ثـة أشـهر قـد ارتبطـوا بإعـادة  الدینیـة لمـدة ثالةاإلسـتراتیجیتبین أن المرضـى الـذین اسـتخدموا 
  . معرفیة أكبر، وكذلك معتقدات ضبط داخلي عند ثالثة أشهر بعد زرع الكلىبنیة

.  األكبراالجتماعیة، بإعادة البنیة المعرفیة والمساندة ً جوهریا الدینیةاإلستراتیجیةارتبطت 
ا ضبط الداخلي ارتبطت جمیعها برض والعیةاالجتماكما تبین أن إعادة البنیة المعرفیة والمساندة 

 االجتماعيارتبط التعضید  .ب المهمین للمرضىوبالنسبة لألقار. أكبر عن الحیاة لمدة عام كامل
  .عن الحیاة  بالرضا األكبراالجتماعيوالتعضید  وارتبطت إعادة البنیة المعرفیة ،بضیق نفسي أقل

  :)1997، علي(دراسة 

ارنــات بــین العــامالت المتزوجــات، مرتفعــي المــساندة االجتماعیــة هــدفت الدراســة إلــى عقــد مق
وبــین العــامالت المتزوجــات منخفــضي المــساندة االجتماعیــة فــي مواجهــة أحــداث الحیــاة الــضاغطة، 

  .طرابات النفسیةوفي اإلصابة باالض

مـن ) 50(تكونت عینة الدراسة في المجموعة األولى، وهـي المجموعـة التجریبیـة، وقوامهـا و
اعـــة العمـــل، ومــــن  مـــن األســــرة وجماجتماعیـــةیدات المتزوجـــات العـــامالت المــــدعمات بمـــساندة الـــس

 العامالت المتزوجات وغیـر  السیداتمن )50( وهي المجموعة الضابطة، وقوامها المجموعة الثانیة
  .سواء من األسرة أو جماعات العمل اجتماعیةالمدعمات بمساندة 

اســــتبیان المــــساندة االجتماعیــــة، اســــتبیان : س هــــي فــــي هــــذه الدراســــة عــــدة مقــــاییاســــتخدمت  
  .اث الحیاة، قائمة مراجعة األمراضأسالیب مواجهة أحد

ًأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین المجمــوعتین فــي أســالیب مواجهــة أحــداث   
  .الحیاة الضاغطة، واإلصابة باالضطرابات النفسیة لصالح المجموعة التجریبیة



 67

  :)1996 ،مخیمر(دراسة 

وسیطة بین   الدراسة لمعرفة دور كل من تقدیر الذات ومصدر الضبط كمتغیراتههدفت هذ
  . القلق واالكتئابوأعراض الضغط إدراك

 تتـراوح أعمـارهم إنـاث) 109(ذكـور و) 103(ًفـردا منـه ) 212(تكونت عینة الدراسة علـى و
  .عام) 25-19(بین 

 الباحث ومقیاس إعدادلطالب الجامعة من استخدم الباحث مقیاس أحداث الحیاة الضاغطة 
، ومقیــاس )1985(  أمینــة كــاظمإعــداد لــسبیلبرجر، "حالــة - ســمة" لروزنبــوخ، ومقیــاس القلــق الــذات

 غریــب عبــد إعــدادلالكتئــاب مــن  ، ومقیــاس بیــك)1982(ي ف عــالء كفــاإعــداد، الــضبط لجلیــان روتــر
  .الفتاح

 الحیـاة الـضاغطة أحـداث إدراكنـاث فـي إل وجود فـروق بـین الـذكور واىلإتوصلت الدراسة و
عـل اشـتراك كـل مـن مـصدر الـضبط ف االكتئـاب والقلـق بأعراضادة یزوواالكتئاب   القلقأعراضوبین 

 الحیـاة الـضاغطة لــدى أفـراد العینـة وتـزداد األعــراض باشـتراك تفاعـل تقـدیر الــذات وأحـداثالخـارجي 
د أكثر كفایة وقـدرة علـى المواجهـة للـضغوط ل الفرعالشعور بالقیمة یج طة،غالسالب واألحداث الضا

  .وتوقعه النتائج المترتبة علیها

    :)1996، دسوقي(دراسة 

 وضــغوط االجتماعیــةهــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة الــسببیة بــین المــساندة 
ــــین مرتفعــــي  ــــروق ب ــــى الف ــــى التعــــرف عل ــــات، كمــــا هــــدفت إل ــــدى المطلق ــــسیة ل ــــصحة النف ــــاة وال الحی

 والرضــا االجتماعیــة الــصحة النفــسیة بـین المطلقــات، فــي إدراكهـم لحجــم ودرجــة المـساندة ومنخفـضي
  .عنها

-25(، تراوحــت أعمــارهن بــین ســیدة مــن النــساء المطلقــات) 40(مــن تكونــت عینــة الدراســة 
سنة ولدیهن طفل على األقل ومدة الطالق ال تقل عن سنة، وروعي فـي العینـة أن تكـون ذات ) 40

  . ٍو عالتعلیم متوسط أ

، إعـــــداد االجتماعیـــــةمقیـــــاس المـــــساندة  :اســـــتخدمت الباحثـــــة فـــــي دراســـــتها األدوات التالیـــــةو
ـــین الباحثـــة) Sarason etal,1983(سارســـون وآخـــرین ـــاس اإلمـــداد بالعالقـــات ، تعـــدیل وتقن مقی

 ،ترجمـة وتقنـین محمـد محـروس الـشناوي) Turnier et al 1983(، إعـداد ترنـز وآخـریناالجتماعیة
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ث وضـعته كـي مـن إعـداد الباحثـة، حیـ مقیـاس ضـغوط الحیـاة، )1994 (،لسید عبد الرحمنومحمد ا
 ٕاقتبـاس واعـداد عمـاد الـدین إسـماعیل وسـید عبـد مقیاس الصحة النفـسیة، وعینة دراستهامع یتناسب 

المعروف باختبار كورنیل ) Weider A. etal( ًالحمید مرسي، نقال عن اختبار آرثر وایدر وزمالئه
Cornell.  

  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي

  .ًیوجد تأثیر دال إحصائیا لمساندة األسرة واألصدقاء على الصحة النفسیة للنساء المطلقات -1

ًال یوجــد تــأثیر دال إحــصائیا لحجــم المــساندة ودرجــة الرضــا عنهــا علــى الــصحة النفــسیة للنــساء  -2
  .المطلقات

  .ب بین ضغوط الحیاة والصحة النفسیة للنساء المطلقاتسال ًیوجد تأثیر دال إحصائیا -3

ًیوجـــد تـــأثیر دال إحـــصائیا ســـالب لكـــل مـــن حجـــم المـــساندة ودرجـــة الرضـــا عنهـــا علـــى ضـــغوط  -4
  .الحیاة

  .ًیوجد تأثیر دال إحصائیا سالب للمساندة من قبل األسرة واألصدقاء على ضغوط الحیاة -5

طلقـات مرتفعـات الـصحة النفـسیة ومنخفـضات الـصحة  بـین الم ذات داللـة إحـصائیة توجد فروق-6
  .النفسیة في ضغوط الحیاة لصالح منخفضات الصحة النفسیة

 توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المطلقـات مرتفعـات الـصحة النفـسیة ومنخفـضات الـصحة -7
                                       .النفسیة في حجم المساندة والرضا عنها لصالح مرتفعات الصحة النفسیة

  ):,Garton & pratt 1995، جارتون وبرات(دراسة 

 الـــضغوط بـــین أحـــداث الحیـــاة الـــضاغطة ومـــصادر بحـــث العالقـــة إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
  .م الذات من جهة ثانیةوهة وبین مفهالنفسیة من ج

تــراوح ســترالیا تأة مــن األطفــال والمــراهقین فــي غــرب وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن مجموعــ
  .)نة س15-10(أعمارهم بین 
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 الحیـاة الـضاغطة ومفهـوم الـذات، أحـداثوبینت النتائج أن هناك عالقـة سـلبیة ضـعیفة بـین 
واعتبـر أن مـستویات  ،ة كلما قل مفهوم الذات لدى الفـردولكنها أثبتت أنه كلما زادت الضغوط النفسی

ن الـذین یعیـشون أحـداث ضـاغطة وأشـارت  والمـراهقیلألطفـال بالنـسبة ً قویـاًمفهوم الذات تبقـى مؤشـرا
 . لهذه األحداث من الذكورًالدراسة إلى أن اإلناث أكثر تعرضا

  :)1994 ،بخیت(دراسة 

 التعرف على العالقـة بـین الـضغوط النفـسیة ووجهـة الـضبط وتحقیـق إلىهدفت هذه الدراسة 
  .الذات

 الثـانوي العـام والتعلـیم ون بـالتعلیملـم یعممـنمعلـم ومعلمـة ) 275(الدراسـة مـن تكونت عینة 
  .) معلمة133معلم، 124(لقاهرة الثانوي الفني من بعض مدارس محافظة ا

إعـــداد طلعـــت منـــصور وفیـــوال (مـــن واســـتخدمت الدراســـة قائمـــة الـــضغوط النفـــسیة للمعلمـــین 
، تعریـــب ) شوســـترومإعـــدادمـــن (، اختبـــار التوجـــه الشخـــصي وقیـــاس تحقیـــق الـــذات )1989الوى الـــب

إعـداد عـالء الـدین كفـافي (، ومقیـاس وجهـة الـضبط )1986(نصور وفیـوال البـبالوي وتقنین طلعت م
كیـــة ولـــذلك اســـتخدم اســـتمارة المقابلـــة الشخـــصیة مـــن یكلینإ، واشـــتملت الدراســـة علـــى دراســـة )1982

  .كلینیكیة طلیقةإ مقابالت ،(T.A.T) ، اختبار التات) صالح مخیمرإعداد(

 الضغوط كبعد من أبعاد  سالبة بین مصادرارتباطیه نتائج الدراسة عن وجود عالقة أسفرت
  .الضغوط النفسیة وبین أبعاد الحساسیة للمشاعر واعتبار الذات وتقبل الذات وتقبل العدوان

  ):  1994،یوسف(دراسة 

، فـي إدراك أحـداث الحیـاة وتقـدیرهم لهـا هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بین الذكور واإلنـاث
  .من مشقةفي ضوء ما تثیره لهم 

  .ثمن اإلنا) 178(و ،ذكور) 210(بواقع ، ًفردا) 388(تكونت عینة الدراسة من 

 االجتمــــاعيمقیــــاس تقــــدیر إعــــادة التوافــــق  :اســــتخدم الباحــــث فــــي دراســــته األدوات الرئیــــسیة التالیــــةو
)SRRS(، إعـــداد هـــولمز وراهـــي )احـــث واســـتخدمه فـــي دراســـة  ســـبق أن ترجمـــه وعدلـــه الب) 1967

  .)1990 (سابقة عام
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  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي

 ،بالمقارنــة بــین الــذكور واإلنــاث تبــین وجــود فـــروق جوهریــة فــي تقــدیر بعــض األحــداث الفردیـــة -1
  .، أي أنهن أدركنها على أنها أكثر إثارة للمشقةثومعظمها لجانب اإلنا

حیــاة فــي العینتــین، وتمیــز الترتیــب  مــن التــشابه فــي ترتیــب أحــداث الً محــدوداً تبـین أن هنــاك قــدرا-2
    .بصفة عامة بوجود األحداث السلبیة شدیدة الوطأة على رأس القائمة

  :)1994، عبد المعطي(دراسة 

هـدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر الفـروق الحــضاریة بــین المــصریین واإلندونیــسیین، فــي 
  . وأسالیب مواجهتهاضغوط أحداث الحیاة والطریقة التي یدركون بها هذه األحداث

  :تكونت عینة الدراسة من مجموعتین هماو

) 180( وًذكــورا) 205(بواقــع  ،ًفــردا مــن الجنــسین) 385(تكونــت مــن حیــث  : العینــة المــصریة-1
  .سنة) 50-21(ًإناثا، تراوحت أعمارهم بین 

) 125( وًذكـورا) 172(ًفـردا مـن الجنـسین، بواقـع ) 297(حیث تكونت مـن : العینة اإلندونیسیة -2
  .سنة ) 50-21(ًإناثا، تراوحت أعمارهم بین 

  :استخدم الباحث في دراسته األدوات التالیةو

  . بیانات خاصةاستمارة -1

  .C.L.Hamanهامن . ستبانة ضغوط أحداث الحیاة، وهي من إعداد كونستانس لا -2

  .ستبانة أسالیب مواجهة أحداث الحیاة، وهي من إعداد الباحث ا-3

اإلندونیـسیة المـصریة ود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین العینـة ووجـ :إلىراسة توصلت الدو
في اإلحساس بضغوط الحیاة، حیث كان المصریون أكثر معاناة للضغوط الوالدیـة وللـزواج والعالقـة 
بــالجنس اآلخــر والــصداقة واألحــداث الشخــصیة فــي حــین كــان اإلندونیــسیون أكثــر معانــاة لــضغوط 

ًر تــأثرا ســلباالمــصریون أكثــو .والــصحیةلناحیــة المالیــة العمــل، والدراســة وا وذلــك  مــن اإلندونیــسیین، ً
بــسبب مــا یتبعونــه مــن أســالیب لمواجهــة تلــك األحــداث الــضاغطة، إذ كــانوا فــي الغالــب یمیلــون إلــى 
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إلــى جانــب التــذكر القهــري لهــذه األحــداث، فــي حــین كــان اإلندونیــسیون أقــل  التجنــب واإلنكــار لهــا،
، الـصحیة، المالیـة، ضـغوط العمـل: وقـد كانـت أكثـر الـضغوط لـدیهم ،یـاةط أحـداث الحمعانـاة لـضغو

ًضـغوط المنـزل والعالقــات األسـریة لكــنهم كـانوا أكثــر تـأثرا إیجابیــا  إذ ، بـسبب أســالیب مـواجهتهم لهــا،ً
والعمـل مـن  ،االجتماعیـةٕواقامة العالقات   إلى اتجاهات وأنشطة أخرى،االلتفافیشیع بینهم أسالیب 

  .خالل الحدث

  ): ,1992Hanson & Benny، هانسون وبیني(دراسة 

صیة وضــغوط الحیــاة ومــوارد هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى العالقــة بــین الــسمات الشخــ
  .، حیث استخدم الباحثین في هذه الدراسة المنهج الوصفيالتوافق

  .إناث) 58(ذكور،  )123(شخص منهم  )181(وتكونت العینة من 

 مقیاس وسیز لقیاس الضغوط االیجابیة والسلبیة في الحیاة، مقیاس مـارتینز وروتـر راسةواستخدم للد
  .ق مقیاس أودیت لقیاس موارد التوافلقیاس جوانب الشخصیة،

وسـمات  یجابیة والسلبیةومن نتائج الدراسة وجود عالقة بین كل من زیادة ضغوط الحیاة اال
 وشخصیته وطبیعة توافقـه مـع اإلنسان مباشر على الشخصیة، مما یدل على أن الضغوط لها تأثیر

  .الحیاة

  ):,Charles, et. Al 1991، شارلس (دراسة

 مـن كـان إذا وعمـا االنتحـار، ٕوامكانیـة الـضغوطات بـین العالقـة فحـص إلـى الدراسـة هدفت
  . الحیاة دورة مراحل تتغیر المتوقع أن

) دیغـو سـان(مـن مكتـب  اعلیهـ الحـصول تـم فـرد (283) مـن عینـة علـى الدراسـة ُأجریـت
 أطبـاء، المـوظفین، المعـارف الشخـصیة، األزواج، ُاألسـر، أفـراد مـن المعلومـات جمـع وتـم لالنتحـار
   .آخرین ومهنیین

 علـى التـشخیص بهـدف الشخـصیة  المقابلـة:التالیـة األدوات دراسـتهم فـي البـاحثون اسـتخدم
 جمعها  ومعلومات DSM-III .لثالثا لالضطرابات العقلیة واإلحصائي التشخیصي الكتیب" ضوء

  . العینة أفراد الضغوطات لدى لیحددوا الحیاة أحداث عن الفاحصون
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  ضـغوطاتلـدیهم كانـت العینـة أفـراد مـن %97 أن :التالیـة النتـائج إلـى الدراسـة توصـلت
 الـشائعة النمـاذج أهـم وكانـت ضـغوطات، لـدیهن (115) مجمـوع مـن زوجـة (85) وأن متنوعـة،

 ًعالجا تحتاج التي واألمراض االقتصادیة المشاكل الرفض، االنفصال، الصراع،: (يھ للضغوطات
  .الرجال من أقل اقتصادیة ضغوطات لدیهن السیدات أن الباحثون وجد كما ،)ًطبیا

  ): .1988Delongis, A.,Folkman, S.& Lazarus, R،  وآخروندي لونجي(دراسة 

صحیة المرتبطــة بالــضغوط الحیاتیــة مــع  النفــسیة والــاآلثــارهــدفت هــذه الدراســة إلــى فحــص 
، التــي تتیحهــا شــبكة العالقــات االجتماعیــة قــدیر الــذات والمــساندة االنفعالیــةالتركیــز علــى كــل مــن ت

 .كمتغیرات تتوسط العالقة بین الضغوط الحیاتیة واالستجابات النفسیة المرتبطة بها

اســـــتبیان الـــــضغوط ، واســـــتخدم الباحـــــث ًزوجـــــا وزوجـــــة) 75(تكونـــــت عینـــــة الدراســـــة مـــــن و
المنغصات الیومیة وفیه تحتـل الـضغوط االقتـصادیة والمـشكالت المالیـة مـساحة هامـة، كمـا اسـتخدم 

شكال المعانـاة أصحیة وتغیرات الحالة المزاجیة، ومقیاس روزنبرج لتقدیر الذات، وقائمة باألعراض ال
ــــادة فــــي ا ــــادة الــــضغوط تــــرتبط بزی ــــك لتحقــــق ممــــا إذا كانــــت زی الــــصحیة الضــــطرابات النفــــسیة، وذل

ٕى الفـــروق الفردیـــة فـــي هـــذه العالقـــة والـــى أي مـــدى یمكـــن تفـــسیر هـــذه واألعـــراض النفـــسیة، ومـــا مـــد
لـل ق الختالف درجات تقدیر الـذات والمـساندة االنفعالیـة كمتغیـرات نفـسیة، یفتـرض أنهـا تًالفروق وفقا

  .من وقع الضغوط الحیاتیة على الصحة النفسیة والجسمیة

ـــدیهم صـــلت الدرووقـــد  ـــذین تقـــل ل ـــدیر الـــذات المـــنخفض وال اســـة إلـــى أن األشـــخاص ذوي تق
ـــة  ـــة االجتماعیـــة هـــم األكثـــر عرضـــة للمـــرض الجـــسمي واضـــطراب الحال مـــصادر المـــساندة االنفعالی
المزاجیة حین یزداد تعرضهم للضغوط بل وحتى تكون الضغوط الواقعة قلیلـة بمقـارنتهم بـذوي تقـدیر 

   .الذات المرتفع

  ):,.Punamaki , R 1986، ، رایا لینااكيبونام(دراسة 

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر العنــف الــسیاسي والعــسكري علــى مــستوى الــضغط النفــسي 
لــدى النــساء الفلــسطینیات فــي عهــد االحــتالل اإلســرائیلي، ومعرفــة العالقــة بــین كــل مــن القــدرة علــى 

  .طینیاتالمواجهة والضبط الداخلي والتوتر النفسي، لدى النساء الفلس

امرأة من سـكان الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة، واشـتملت ) 174(وقد تكونت عینة الدراسة من 
  .امرأة فلسطینیة من سكان الخط األخضر) 35(العینة على عینة ضابطة تكونت من 
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استخدمت الباحثة استبیان لمعرفة مصادر التوتر النفسي واستبیان لقیـاس القلـق، وهمـا مـن و  
، وأداة لقیاس Rotter scale for locus of controz  ومقیاس روتر لوجهة الضبط،إعداد الباحثة

   Rotter & Rafferty .میكانیزمات المواجهة من إعداد روتر ورافرتي

 فــي الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة ًدراســة أن الــضغط النفــسي الفــردي أكثــر انتــشاراالوتوصــلت 
، كما توصلت  جنود االحتاللٕوارهاب ومضایقة وعامل المصاعب االقتصادیة یلیه في ذلك الفرض،

ــــساء  ــــدى الن ــــسیة والجــــسمیة ل ــــصحة النف ــــى ال ــــأثیر عل ــــه ت ــــسیاسي والعــــسكري ل ــــف ال ــــائج أن العن النت
الفلسطینیات حیث أدى تعرض النساء الفلسطینیات ألحداث االحتالل العسكري الصادمة إلى ازدیاد 

 باإلضـافة، وتزاید شـعورهن بـالقلق واالكتئـاب ملموس في أعراض األمراض النفسیة التي یعانین منها
  .ةإلى تدني درجة صحتهن العام

  :),Crandall, James E 1984، كراندال(دراسة 

  .التكیف االجتماعي كملطف لضغوطات الحیاةهدفت هذه الدراسة لتحدید أن 

بمؤشــــر تمـــت االســــتعانة كمــــا ،  التكیــــف االجتمـــاعي كمقیــــاس للقـــیممعیـــارأداة  واســـتخدمت الدراســــة
:  عنــــصر متــــشابهة مقــــسمة إلــــى أربعــــة فئــــات متــــساویة32التكیــــف االجتمــــاعي الــــذي یتكــــون مــــن 

 ًمعیار تقدیر التأقلم االجتماعي الـذي یتطلـب أفـرادا واستخدم .العمل، وأهمیة الذات، الحب، اقةالصد
ًللتأكد من الثالثة وأربعین حدثا التي تم تجربتها خالل االثنا عشر شهرا السابقة ً .  

والتــي قــد تــستخدم كمعیــار كامــل مكــون مــن ،  قائمــة الــصفات متعــددة التــأثیركمــا اســتخدمت
ًعنصرا أو معیارا مختصر من 132   .  عنصر فقط48ً

 أن التكیـــف االجتمـــاعي مـــرتبط بعـــدد المعـــاییر المتعلقـــة بالتـــأقلموأســـفرت نتـــائج البحـــث عـــن 
ت الدراسـة الحدیثــة فـي إثبــات أن وسـاعد. النفـسي وبعوامـل أخــرى تعـرف بأنهـا مخففــة آلثـار الــضغط

األولى أن األفـراد الـذین یتمتعـون : التكیف االجتماعي یسیر بطریقة عرضیة لتدعیم التأقلم بطریقتین
والثانیــة أن التكیــف االجتمــاعي . بمــستوى تكیــف عــالي هــم أقــل معانــاة لــضغوطات الحیــاة وتجاربهــا

  . یخفف من آثار الضغط واألعراض النفسیة

فكانــت الفرضــیة األولــى . مقیــاس التكیــف االجتمــاعي داعمــة للنظریــات الثالثــةكانــت نتــائج 
تتحــدث عـــن أن التكیـــف االجتمـــاعي یجــب أن یكـــون ذو فائـــدة فـــي مــساعدة الـــشخص إلزالـــة بعـــض 
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لـم تكـن النتـائج مفاجئـة عنـدما ، ًوبالرغم من أن االرتباط لـم یكـن كبیـرا. المشكالت من حیاته الیومیة
  . ل الخارجة عن السیطرة التي تؤثر على حدوث الكثیر من هذه التجاربكشفت عن بعض العوام

 كــان المــستهدفون الــذین حققــوا نتیجــة أعلــى فــي مقیــاس التكیــف االجتمــاعي محــصنین ًأیــضا
ًالحــظ كرانــدال أثــرا مــشابها بحیــث أن الــضغط كــان مــسیطرا ). الفرضــیة الثانیــة(ضــد آثــار الــضغط  ً ً

 ًجتمـاعي تتـضمن أفـرادا أظهـروات نتـائج أعلـى فـي میـزان التكیـف االعلیه فقد كانت العینة التـي حققـ
ًردا عاطفیا أكثر سلبیة تجاه الـضوضاء مـن أولئـك الـذین حققـوا نتـائج أقـل فـي كلتـا الحـالتین یظهـر . ً

  . ًجلیا أن التكیف االجتماعي یزود وقایة ضد آثار الضغط

ي ومعـاییر األعـراض النفـسیة أقـوى كانت االرتباطات الـسلبیة بـین التكیـف االجتمـاع، ًوأخیرا
ًلدى األفراد الذین واجهوا ضغطا كبیـرا فـي اآلونـة األخیـرة  وكانـت النتـائج مطابقـة ). الفرضـیة الثالثـة(ً

  .لنتائج الدراسات السابقة التي استخدمت معاییر متزامنة مع الضغط والتكیف االجتماعي واألعراض

  :اةت التي تناولت ضغوط الحیتعقیب على الدراسا

تبـین مـدى ثراءهـا، حیـث تناولـت ضـغوط الحیـاة فقـد الـسابقة  من خالل استعراض الدراسـات  
  :تم التعلیق على الدراسات السابقة من حیثسیو ،أنواعهأو إحدى 

  :الهدف

 دراســـة ضـــغوط الحیـــاة فـــي فئـــات عمریـــة مـــن خـــالل وذلـــك ؛تعـــددت أهـــداف هـــذه الدراســـات
 .Heather Cهیثر، (التأثیر النفسي والعاطفي مثل دراسة كالتركیز على أحد الجوانب، مختلفة، أو 

A. ،2011(  ودراسـة) ،كالنـدر وآخـرونCallander, G.; Brown, G.; Tata, Ph.; Regan, 
L. ،2007( ، سیة لإلجهــاض المتكــرر لــدى األزواج مثــل دراســةاآلثــار النفــب أخــرىواهتمــت دراســات 
 ,.Serrano F.وآخــرون،  لیمــا(ودراســة ) Tennenbaum, ..ec ،2008تینینبــاوم وآخــرون، (

Lima ML ،2006( ضغوط الحیـــاة لـــدى  بـــاإلحـــساسعـــن مـــستوى الكـــشف ،  وبعـــضها تناولـــت
إلـى األخـرى ، واتجهت بعض الدراسـات )2010جراد، (المعلمات في المدارس الحكومیة مثل دراسة 

واقتربــت بعــض ، )2005حــسن، (ة شــیوع ضــغوط الحیــاة لــدى األفــراد مثــل دراســة الكــشف عــن درجــ
تعــــرض النــــساء معرفــــة هــــدفت إلــــى الحالیــــة حیــــث  مــــن بعــــض أهــــداف الدراســــة  الــــسابقةالدراســــات

، ).2007Grote, Nancy K  جـروت نانـسي وآخـرون، (دراسـة ك واالكتئـابالمحرومـات للـضغط 
 بعـد النفـسي قوالـضی المغـایر التفكیـرإیجـاد العالقـة بـین  األخـرى إلـى فیمـا هـدفت بعـض الدراسـات
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 ;.Callander, G.; Brown, G.; Tata, Phكالنـدر وآخـرون، (دراسـة ، مثـل المتكرر اإلجهاض
Regan, L. ،2007 .(  

  :العینة

، وهــن الزوجــات لتــي أخــذت منهــا العینــةاالــسابقة تــشابهت المجتمعــات فــي معظــم الدراســات   
؛ )2007انــسي وآخــرون، جــروت ن(ودراســة ) 2011هیثــر، (مثــل دراســة  ذوات اإلجهــاض المتكــرر

 مــدى أهمیــة تلــك العینــة فــي بنــاء المجتمــع، الجمیــععلــم وكمــا یالرتبــاط تلــك الدراســة بــنفس المجتمــع، 
 مع اخـتالف بعـض الدراسـات .ً معااللبنة األولى لبناء األسرة والمجتمعبمثابة والنسیج األسري، فهي 

ولیمـــا وآخـــرون، (ودراســـة ) 2008ن، تیتنینبـــاوم وآخـــرو(الـــسابقة فـــي اختیـــار عینـــة الدراســـة كدراســـة 
  . للزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر) األزواج(، والتي كانت على الرجال الشركاء )2006

  :األدوات

ٕدراســـة، وان م المقـــاییس واالســتبانات كــأدوات لل اســتخداإلــىاتجهــت كافــة الدراســات الـــسابقة   
ودراسـة ) 2011هیثـر، (دراسـة  كهیتناسب مع أهداف كـل دراسـة علـى حـدبما اختلفت في المضمون 

  . وغیرهما) 2010جراد، (

  :النتائج

 وتنـوع األهـداف مـن جهـة وذلك لتنوع الفرضیات من جهة،الدراسات السابقة؛ نتائج اختلفت   
  .تأثر العینة بالضغوطالدراسات السابقة إلى نتائج أخرى، وتوصلت أغلب 

  :ما تم استفادته من الدراسات السابقة

 لـم تجـد – علـى حـد علـم الباحثـة –ي  على أدبیات الدراسة والبحث العلمثةبعد اطالع الباح
 مــع العلــم أن بعــض الدراســات نــة الزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر،یأي دراســة باللغــة العربیــة لع

 وبإطالعهــا علــى تطرقــت إلــى بعــض المتغیــرات المطلوبــة للدراســة الحالیــة علــى النــساء بــشكل عــام، 
هــا تحـدثت علــى الــضغوط التــي تواجهإلــى تلــك العینــة، و الدراسـات بعــضرقــت سـات األجنبیــة تطاالدر

، وهـذا بـدوره سـاعد ً تـارة أخـرىمن منظور الـزوج التـي تعـاني زوجتـه مـن تلـك المـشكلةالزوجة تارة، و
  . تمسكها بعنوان الدراسةالباحثة على 
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ًیتنــاول هــذه الفــصل وصــفا دقیقــا لمنهجیــة  ، ومجتمــع الدراســة وعینتهــا، إضــافة إلــى الدراســةً
 والتـي تمثلـت فـي إعـداد مقیاسـي القلـق وضـغوط الحیـاة ،اإلجراءات التـي اتبعـت لبنـاء أدوات الدراسـة

 ئص ســـیكومتریة جیـــدة مـــن صـــدق وثبـــات، وكـــذلك الخطـــوات التـــي تـــموالتحقـــق مـــن تمتعهـــا بخـــصا
مــن إعــداد الباحثــة، ومقیــاس ضــغوط وهــو  مــن مقیــاس القلــق ٍ للتحقــق مــن صــدق وثبــات كــل؛إتباعهــا
مـن إعـداد الباحثـة، كمــا ویـشتمل هـذا الفـصل علـى وصـف للمعالجـات اإلحــصائیة ًوهـو أیـضا الحیـاة 

  . النتائجالمستخدمة في تحلیل البیانات واستخراج

  :منهج الدراسة

المـنهج الوصـفي التحلیلـي الـذي یعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة أو الواقـع الحالیة اتبعت الدراسة   
ًكمیــا، بحیــث یــؤدي ذلــك إلــى ًكیفیــا أو ًتعبیــرا ًقــا، ویعبــر عنهــا ً، ویهــتم بوصــفها وصــفا دقیهــيكمــا 

 المطلوبــة بطریقـــة دقیقــة ومنظمـــة والقیــام بجمــع المعلومـــات. الوصــول لمفهــوم العالقـــات لهــذا الواقـــع
للوصـول إلــى النتــائج وتنظیمهــا وتــصنیفها، كمــا یــتم تحلیــل النتــائج وتفــسیرها واســتخالص التعمیمــات 

  ).2007عبیدات وآخرون، (واالستنتاجات منها 

  :مجتمع الدراسة

ذوات اإلجهـــاض المتكـــرر فـــي محافظـــة رفـــح جنـــوب زوجـــات الیتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن 
  . سنة35 إلى 18لالتي تتراوح أعمارهن ما بین واغزة  قطاع

وبالرجوع إلى النظـام المحوسـب داخـل مستـشفى الهـالل اإلمـاراتي فـي حـي تـل الـسلطان فـي 
 436زوجة تعاني مـن تلـك المـشكلة، وتـم اسـتبعاد ) 1321( بلغ حجم مجتمع الدراسة محافظة رفح 

 وذلــك لتعرضــهن لإلجهــاض ألقــل مــن ؛زوجــة) 885(، لیــستقر العــدد الفعلــي لمجتمــع الدراســة حالــة
ًثــالث مــرات، مــع العلــم أن اإلجهــاض المتكــرر یقــصد بــه طبیــا اإلجهــاض علــى األقــل ثــالث مــرات 

  .متتالیة
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  .إلى عینة استطالعیة، وعینة فعلیةوتنقسم  :عینة الدراسة

) 50(ا قامـت الباحثـة بـإجراء التطبیـق األول علـى عینـة اسـتطالعیة قوامهـ :العینة االستطالعیة. أ
  .زوجة یعانین من اإلجهاض المتكرر

 علـى عینـة تتكـون مـن وأجریـت الدراسـةاختیرت عینة الدراسـة بطریقـة قـصدیة،  :العینة الفعلیة. ب
تـــم ،  المنطقـــة الجنوبیـــة لقطـــاع غـــزة محافظـــة رفـــحزوجـــة مـــن ذوات اإلجهـــاض المتكـــرر فـــي) 200(

 تمتنــع عــن تعبئــة االســتبیان مباشــرة ً، علمــا بــأن الزوجــة كانــت200 اســتبیان مــن أصــل 168تجمیــع 
ألســباب عــدة تحــتفظ باإلفــصاح عنهــا، وتــم الموافقــة علــى أخــذ االســتبیانات مــن الطبیــب نفــسه فــي 

لعـدم ً اسـتبیان؛ لعـدم اكتمالهـا تـارة؛ و28ناء الزیارة التالیة للزوجة، وعند التطبیـق اإلحـصائي تـم اسـتث
مـن % 15.82ن للتحلیل اإلحصائي، وبلغـت نـسبتها  استبیا140، وأخذت ً تارة أخرىًتعبئتها منطقیا

  .المجتمع األصلي

  : وهي؛ لتحقیق أهدافها،أداتینملت أدوات الدراسة على تشا: أدوات الدراسة

  .مقیاس القلق من إعداد الباحثة -1
 .ضغوط الحیاة من إعداد الباحثةمقیاس  -2

  :المقیاسخطوات بناء  :مقیاس القلق: ًأوال

  :ع وهيو عدة تناولت الموضمقاییسع على  قامت الباحثة باالطال-1

  .)1998 (الدسوقيمجدي محمد  ،مقیاس القلق للمراهقین -

  .)1997( الدسوقي مجدي محمد ،مقیاس القلق للمراهقین -

  ).ت.ب فهمي،(، مقیاس القلق -

  ).2008عثمان، (، مقیاس القلق االجتماعي -

ت الباحثـــة االســـتبانة علـــى ة، ثـــم عرضـــفقـــرات االســـتبانة فـــي صـــورتها األولیـــصـــاغت الباحثـــة  -2
  .ٕتم تعدیل وصیاغة بعض الفقرات، واضافة فقرات أخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة، وفالمشر
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 غـزة انظـر قطـاعاء الهیئـة التدریـسیة فـي جامعـات  تم عرض االستبانة على مجموعـة مـن أعـض-3
 ؛م مقیـاس لیكـرت الخماسـيسـتخدكمین، واتعدیل االستبانة وفق آراء المح، حیث تم )1(الملحق رقم 

  .لقیاس استجابات أفراد العینة على فقرات االستبانة

  : االستبانة وثباتصدق

  :م ما یليباستخدااألداة لقد تم التحقق من صدق   : الصدق: ًأوال

ًمحكمــا مــن أســاتذة ) 11(تــم عــرض االســتبانة فــي صــورتها األولیــة علــى  :صــدق المحكمــین -1
 حیــث قــاموا بإبــداء آرائهــم، ومالحظــاتهم فــي فقــرات االســتبانة، ومــن ثــم الجامعــات فــي قطــاع غــزة،

ًقامت الباحثـة بتعـدیل صـیاغة بعـض الفقـرات، واضـافة بعـض الفقـرات األخـرى؛ وذلـك بنـاء علـى مـا  ٕ
االســـتبانة فـــي صـــورتها المبدئیـــة، ) 3 و2(فـــأكثر مـــن المحكمـــین، ویبـــین ملحـــق % 80اتفـــق علیـــه 

  .ورتها النهائیة بعد التحكیماالستبانة في ص) 5و 4(وملحق 

صـدق تم استخدام البرنـامج اإلحـصائي لحـسابه، مـن خـالل حـساب  : صدق االتساق الداخلي-2
  : ، كما في الجدول التالي بین الفقرة والدرجة الكلیة لمقیاس القلقاالتساق الداخلي

  القلقلمقیاسالدرجة الكلیة والفقرة معامل االرتباط بین  )4.1(جدول رقم 

  الفقرة  رقمال
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 556. .أشعر بأن أعصابي متوترة 1

 **000. 614. .ینتابني شعور بالعجز؛ لعدم قدرتي على اإلنجاب 2

 **000. 636. .ُِّأفضل البقاء في المنزل 3

 **005. 432. .أشعر بالضیق عندما أفكر بمستقبلي 4

 **000. 621.  .ى اإلنجابأشعر بالحزن لعدم قدرتي عل 5

 **002. 480. .أشعر بأن حیاتي ال قیمة لها بدون أطفال 6

 **007. 421. .أشعر باالضطراب في النوم 7

 **000. 530.  أنا عصبیة المزاج 8

 ***168. 222. .تراودني األحالم المزعجة 9

 **000. 763. .أشعر بأنني منبوذة 10

 **000. 603. .من غیريأعتقد أنني أكثر حدة سلوكیة  11

 **000. 573. .أشعر بحالة من الترقب الدائم للحمل 12
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  الفقرة  رقمال
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 669. .أشعر بعدم االستقرار في حیاتي بعد اإلجهاض 13

 ***110. 257. .قلبي یخفق بسرعة عند سماعي خبر الحمل 14

 **000. 700. .أعیش حالة سیئة من التوتر المتواصل؛ جراء التفكیر بالعجز من اإلنجاب 15

 **000. 531. .زوجي یحملني مسؤولیة اإلجهاض 16

 **000. 599. .انتظار حمل جدید یجعلني عصبیة 17

 **000. 613. .أنا أكثر حساسیة من غیري 18

 **000. 569. .یداي وقدماي تنخفض درجة حرارتهما في العادة 19

 **000. 637. .َّأخاف أن یتزوج علي زوجي من غیري 20

 **000. 664. .شبح الطالق یهددني في كل لحظة؛ إلجهاضي المتكرر 21

 **000. 691. .الخالفات تظهر بیني وبین أهل زوجي بعد تعرضي لإلجهاض 22

 **000. 773. .ینبذني أهل زوجي وأنا عاجزة أمامهم 23

 **000. 725. .یرغب أهل زوجي بتزویج زوجي من أخرى؛ بهدف اإلنجاب 24

 **000. 774. .أهل زوجي بتأنیب الضمیریشعرونني  25

 **002. 475. .أشعر بالنقص أمام النساء الحوامل 26

 *019. 369. .ًأشعر بالصداع المؤلم دوما 27

 ***390. 140. .أشعر باضطرابات في معدتي 28

 ***109. 257. .أعاني من تعسر في الهضم 29

 **000. 560. .أحس بالدوار أو الغثیان عند سماعي خبر الحمل 30

 **000. 563. .أشعر بعدم الثقة بنفسي أثناء التحدث مع اآلخرین بأمور الحمل 31

 **008. 413. .عالقاتي مع أفراد أسرتي متزعزعة 32

 **001. 525. .أشعر بأن المحیطین بي ال یقدرون طبیعة مشكلة اإلجهاض التي أعاني منها 33

 **000. 568. .دویة الطبیة الخاصة بالحملأشعر باالستیاء من كثرة تناول األ 34

 **000. 757. .أشعر بالقلق والتخبط في المواقف االجتماعیة 35

 **000. 671. .ًأشعر بعدم االرتیاح عند مجالستي أناسا غرباء 36

  ًحصائیاغیر دالة إ = ***             0.05 عند ًدالة إحصائیا=   *             0.01 عند ًدالة إحصائیا**= 

 عنـد مـع الدرجـة الكلیـة ًدالـة إحـصائیاالفقـرات  جمیـع أن )4.1 (مـن الجـدول الـسابقیتـضح 
 غیـر 29) ،28 ،14، (9 اتفقـرال، وكـذلك 0.05 دالة عند )(27فقرة ال عدا  (0.01)مستوى داللة

 ىإلـــالفقـــرات حتـــاج تو، یـــدلل علـــى أن المقیـــاس علـــى درجـــة عالیـــة مـــن االتـــساقا ممـــًدالـــة إحـــصائیا 
   .األربعحسین في صیاغة العبارات ت
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باســتخدام  التجزئــة النــصفیة، )ألفــا كرونبــاخ(لثبــات قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ا: الثبــات: ًثانیــا
  : كما یليمعادلة سبیرمان براون،

  لمقیاس القلقمعامل االرتباط  )4.2(جدول رقم 

 بطریقة قیمة معامل االرتباط  المقیاس
  ألفا كرونباخ

 بطریقة التجزئة ل االرتباطقیمة معام
  النصفیة معامل سبیرمان براون

 0.850 0.936  مقیاس القلق
  

تـــدل ات عالیـــة، وهـــذا یؤكـــد ثبـــات األداة؛ حیـــث یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن معامـــل الثبـــ
اإلحــصاءات الــسیكومتریة أن األدلــة التــي جمعــت والمتعلقــة بــصدق وثبــات مقیــاس القلــق جیــدة وهــذا 

  .نا استخدام األداة بدرجة عالیة من الثقةمعناه أنه یمكن

  :مقیاس ضغوط الحیاة: ًثانیا

 مقـاییس حیـث قامـت بـاالطالع علـى ،تبعت الباحثة نفـس الخطـوات الـسابقة لبنـاء األداةالقد 
  : وهي،عدة

  ).2004أبو النیل، (بطاریة اختبارات أسلوب الحیاة وأحداث الحیاة الضاغطة،  -1

  ).2002شقیر، (ضاغطة، اختبار مواقف الحیاة ال-2

  ).2008علي، ( مقیاس أسالیب مواجهة الحیاة الیومیة الضاغطة، -3

  ).1988فیوال، ( مقیاس الضغوط الوالدیة، -4

  ).2008اسماعیل، ( مقیاس ضغوط الحیاة لعمال الصناعة، -5

الـــضغوط الزواجیـــة، (اشـــتمل علـــى األبعـــاد التالیـــة ومقیـــاس ضـــغوط الحیـــاة، أعـــدت الباحثـــة 
حیـــث إن كـــل ) وط االجتماعیـــة، الـــضغوط الشخـــصیة، الـــضغوط األســـریة، والـــضغوط المادیـــةالـــضغ

عــد الــضغوط ُب: محــور مــن المحــاور الرئیــسة قــد تفــرع إلــى مجموعــة مــن الفقــرات علــى النحــو التــالي
بعـد ، )23 -12(الفقـرات تـضمنته عد الضغوط االجتماعیـة ُب، )11 – 1(الزواجیة تضمنته الفقرات 

 – 36(الفقــرات تــضمنته عــد الــضغوط األســریة ُ، ب)35 -24( الفقــرات  تــضمنتهیةالــضغوط الشخــص
 .)63 – 51( الفقرات من  تضمنتهعد الضغوط المادیةُ، وب)50
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  :صدق وثبات االستبانة

  :لقد تم التحقق من صدق األداة باستخدام ما یلي  : الصدق: ًأوال

ًمحكمــا مــن أســاتذة ) 11( علــى تــم عــرض االســتبانة فــي صــورتها األولیــة :صــدق المحكمــین -1
الجامعــات فــي قطــاع غــزة، حیــث قــاموا بإبــداء آرائهــم، ومالحظــاتهم فــي فقــرات االســتبانة، ومــن ثــم 
ًقامت الباحثـة بتعـدیل صـیاغة بعـض الفقـرات، واضـافة بعـض الفقـرات األخـرى؛ وذلـك بنـاء علـى مـا  ٕ

 فـــي صـــورتها المبدئیـــة، االســـتبانة) 3 و2(فـــأكثر مـــن المحكمـــین، ویبـــین ملحـــق % 80اتفـــق علیـــه 
  .االستبانة في صورتها النهائیة بعد التحكیم) 5 و4(وملحق 

صـدق تم استخدام البرنـامج اإلحـصائي لحـسابه، مـن خـالل حـساب :  صدق االتساق الداخلي-2
  : ، كما في الجدول التالي بین الفقرة والدرجة الكلیة لمقیاس القلقاالتساق الداخلي

  : ضغوط الحیاة الفقرة والدرجة الكلیة لبین صدق االتساق الداخلي

  ضغوط الحیاةلمقیاسالدرجة الكلیة  والفقرةمعامل االرتباط بین  )4.3(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 ***079. 281.  .بیني وبین زوجي ألتفه األسباب الخالفات تنشب 1

 **000. 632.  .من غیري مرات عدة بالزواج ي زوجنيیهدد 2

 **000. 596.  . باستمرارطالقال بي زوجیهددني 3

 *019. 370.  .ینتابني شعور بالندم الختیار زوجي، لعدم تقدیره لمشكلتي اإلنجابیة 4

 **001. 513.  .ي على غیر طبیعتني عندما یشعر أني زوجیتجاهلني 5

6  
ًیمــــضي زوجــــي وقتــــا طــــویال خــــارج المنــــزل هروبــــا مــــن عــــدم اســــتقرار ً  الكیــــان ً

  .األسري
.628 .000** 

 **000. 587.  .َّیضطهدني زوجي ویتعالى علي باستمرار 7

 **000. 561.  .أشعر بالبرود الجنسي تجاه زوجي 8

 **000. 529.  .َّیقسو زوجي علي باأللفاظ الجارحة 9

 **001. 496.  .یضربني زوجي ألدنى سبب 10

 **000. 597.  .ع زوجيأشعر بفتور مؤلم في العالقات العاطفیة م 11

 **000. 661.  .ة إجهاضي المتكررعن مشكلاألقارب أو الجیران حدیث یؤلمني  12

 **001. 489.  . وأحزانهم أفراحهمهممشكلتي عندما أشاطرفي الناس یذكرونني  13

 **000. 632.  .رق موضوع اإلنجاب2ك كلما طمع األقاربتزداد خالفاتي  14
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 **000. 645.  . بدون أطفال من نسليشعر بالوحدة والعزلةأ 15

16 
ــــدة  ــــدي أقــــارب أو أصــــدقاءحیــــث أشــــعر أننــــي وحی ــــي ال یوجــــد ل  یــــؤازرونني ف

  .مشكلتي
.752 .000** 

 **000. 818.  .أشعر بالحرج في المناسبات االجتماعیة؛ لعدم قدرتي على اإلنجاب 17

 **000. 724.  .ًأتجنب إقامة عالقات اجتماعیة مع اآلخرین؛ خوفا من اإلحراج 18

 **000. 568.  .یزعجني كثرة تساؤل األقارب عن اإلنجاب 19

 **000. 719.  . وأنا لست مثلهن لدیهن أطفالیؤلمني أن صدیقاتي 20

 **000. 679.  .ي المؤلمة عن مشكلتيیكثر كالم صدیقات 21

 **000. 706.  . الشخصیةي لتدخلهن في حیات؛ً دومازمیالتيتشاجر مع أ 22

 **000. 596.  .ّقر إلى من یؤانس وحدتي وقت الشدةأفت 23

 **001. 478.   .المحیطین بي مع ي خالفاتتزداد 24

 **000. 587.  .ي في موضوع اإلنجاب زوجیناقشنيعندما أصر على رأیي  25

 **000. 723.  .عندما أسمع خبر الوالدة أو الحملًتوتر نفسیا أ 26

 **000. 629.  .ستشفى الوالدةق أثناء مروري بجانب مالضیبشعر أ 27

 **000. 608.  .أرسم صورة سوداویة لمستقبل حیاتي اإلنجابیة 28

 **000. 597.  .بالنوم الدوريفي موضوع اإلنجاب  من التفكیر أهرب 29

30 
ال أجـد مـصدر مـن مـصادر التـسلیة لتخفیـف األرق الـذي ینتـابني أثنـاء التفكیــر 

  .باإلنجاب
.681 .000** 

 **000. 579.  .نهیار متواصل في حیاتي الشخصیةأشعر با 31

 **000. 631.  .أجد صعوبة في نسیان حاالت اإلجهاض المتكرر 32

 **005. 439.  .بالتراجع والهزل في بنیتي الجسمیة إثر موضوع اإلنجابشعر أ 33

 ***083. 277.  .تتقلب حالتي النفسیة من وقت آلخر 34

 **000. 583.  .سیان موضوع اإلنجاب؛ لناتئستخدم األدویة والمهدأ 35

 **000. 618.  .ي بسبب العجز عن اإلنجاب زوجعن االنفصال المحیطین بي على یحثني 36

 **000. 685.  .ً یومیا للذهاب إلى طبیب النساء والوالدةأمي تحثني 37

38 
ــد ــالقلق تجــاه  باالستفــسار بــشكل دوري عــن أخبــار يیقــوم وال الحمــل؛ لــشعوره ب
  . األسري لدياالستقرار

.596 .000** 

 **000. 638.  .یزورني والدي في المناسبات الرسمیة؛ لعدم طرق موضوع اإلنجاب 39

 **000. 650.  .ي على الدوام وبین أهل زوجيبینأسریة وجد خالفات ت 40

 **000. 676.  .یرفض أهل زوجي قضاء بعض احتیاجاتي؛ لشعورهم بعجزي عن اإلنجاب 41

 **000. 827.  .أطفال في البیت نفسه لدیهن  أخریات ألخوة زوجي زوجاتیزعجني وجود 42

 **000. 571.  .أشعر بعدم االحترام والتقدیر من أفراد أسرة زوجي بسبب إجهاضي المتكرر 43

44 
یتــــدخل بعــــض أفــــراد أســــرة زوجــــي فــــي خــــصوصیاتي األســــریة بأســــلوب غیــــر 

  .متحضر
.707 .000** 
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 **000. 699.  . ا بالزواج من أخرى؛ بهدف اإلنجابَتلح والدة زوجي على ابنه 45

46 
أتجنـــب التعبیـــر عـــن آرائـــي الشخـــصیة داخـــل أســـرة زوجـــي؛ لـــشعوري بـــالنقص 

  .والعجز عن اإلنجاب
.745 .000** 

 **000. 716.  .یعاملني أهل زوجي كما لو كنت غریبة 47

 **000. 761.  .یتعمد أهل زوجي إظهار أخطائي أمامه 48

 **000. 707.  .زوجي بجفاءیعاملني  49

 **000. 742.  .یجرح زوجي مشاعري وكبریائي 50

51 
أعــاني مــن عجــز مــالي؛ نتیجــة المــصروفات الباهظــة للعقــاقیر الطبیــة الخاصــة 

  .باإلنجاب
.741 .000** 

 **000. 715.  .أقل من النفقات العالجیة والمعیشیة  لزوجي الشهريالدخل 52

 **000. 733.  .؛ جراء نفقات اإلنجابیدهاستطیع تسدنیوجد دیون ال  53

 **000. 631.  .ًمراجعتي للعیادة النسائیة یرهقني مادیا 54

 **000. 707.  .أعجز عن شراء األدویة الخاصة باإلنجاب لتكالیفها الباهظة 55

 **000. 692.  .؛ لعجزي عن اإلنجاب المعیشييمستوافي بیت أقل من  یسكنني زوجي 56

ً علي بمساعدتي مالیا؛ لسد احتیاجات الطبیبیبخل والدي 57 ّ.  .717 .000** 

 **006. 428.  .أسباب مادیة2كأتردد في مراجعة العیادة النسائیة؛ ل 58

 **000. 649.  .ال أتقاضى مساعدات مادیة من مؤسسات داعمة للمرأة 59

 **000. 686.  .أشعر بالحرج عند طلب المال من زوجي لمراجعة الطبیب 60

 **000. 618.  .یشعرني زوجي بأن مشكلتي تمثل عبء مادي كبیر لألسرة 61

 **000. 779.  .ًال یساعدوني إخوتي مادیا 62

 **000. 698.  .أعبائي المالیة اضطرتني لالستدانة 63

  ًغیر دالة إحصائیا = ***        0.05 عند ًدالة إحصائیا=             * 0.01 عند ًدالة إحصائیا**= 

  :لبعد الضغوط الزوجیةالفقرة والدرجة الكلیة االتسـاق الداخلـي بیـن صـدق 

  بعد الضغوط الزوجیةالدرجة الكلیة ل والفقرةمعامل االرتباط بین  )4.4(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 546.  .بیني وبین زوجي ألتفه األسباب الخالفات تنشب 1

 **000. 646.  .من غیري مرات عدة بالزواج ي زوجنيیهدد  2

 **000. 752.  . باستمرارطالقال بي زوجیهددني 3

 **000. 684.  .ینتابني شعور بالندم الختیار زوجي، لعدم تقدیره لمشكلتي اإلنجابیة 4

 **000. 719.  .ي على غیر طبیعتني عندما یشعر أني زوجیتجاهلني 5
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6  

ًیمـــضي زوجــــي وقتـــا طــــویال خــــارج ً المنـــزل هروبــــا مــــن عـــدم اســــتقرار الكیــــان ً
 515.  .األسري

.001** 

 **000. 741.  .َّیضطهدني زوجي ویتعالى علي باستمرار 7

 **000. 661.  .أشعر بالبرود الجنسي تجاه زوجي 8

 **000. 827.  .َّیقسو زوجي علي باأللفاظ الجارحة 9

 **000. 854.  .یضربني زوجي ألدنى سبب 10

  **000.  743.  .ر مؤلم في العالقات العاطفیة مع زوجيأشعر بفتو 11
 

 :ضغوط االجتماعیةبعد اللالفقرة والدرجة الكلیة صـدق االتسـاق الداخلـي بیـن 

 الضغوط االجتماعیةلبعد الدرجة الكلیة  والفقرةمعامل االرتباط بین  )4.5(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 793.  .ة إجهاضي المتكررعن مشكلاألقارب أو الجیران حدیث  یؤلمني 12

 **000. 596.  . وأحزانهم أفراحهمهممشكلتي عندما أشاطرفي الناس یذكرونني  13

 **000. 638.  . كلما طرق موضوع اإلنجابمع األقاربتزداد خالفاتي  14

 **000. 709.  . بدون أطفال من نسليشعر بالوحدة والعزلةأ 15

16 

ــــدة  ــــي وحی ــــث أشــــعر أنن ــــدي أقــــارب أو أصــــدقاءحی ــــي ال یوجــــد ل  یــــؤازرونني ف
 874.  .مشكلتي

.000** 

 **000. 844.  .أشعر بالحرج في المناسبات االجتماعیة؛ لعدم قدرتي على اإلنجاب 17

 **000. 769.  .ًأتجنب إقامة عالقات اجتماعیة مع اآلخرین؛ خوفا من اإلحراج 18

 **000. 683.  .ؤل األقارب عن اإلنجابیزعجني كثرة تسا 19

 **000. 777.  . وأنا لست مثلهن لدیهن أطفالیؤلمني أن صدیقاتي 20

 **000. 734.  .ي المؤلمة عن مشكلتيیكثر كالم صدیقات 21

 **000. 762.  . الشخصیةي لتدخلهن في حیات؛ً دومازمیالتيتشاجر مع أ 22

 **001. 524.  .ّأفتقر إلى من یؤانس وحدتي وقت الشدة 23
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  :لضغوط الشخصیةبعد االفقرة والدرجة الكلیة لصـدق االتسـاق الداخلـي بیـن 

 لضغوط الشخصیةبعد ال الدرجة الكلیةوالفقرة معامل االرتباط بین ) 4.6(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 586.   .المحیطین بي مع ي خالفاتتزداد 24

 **000. 560.  .ي في موضوع اإلنجاب زوجیناقشنيعندما أصر على رأیي  25

 **000. 815.  .عندما أسمع خبر الوالدة أو الحملًتوتر نفسیا أ 26

 **000. 705.  .ق أثناء مروري بجانب مستشفى الوالدةالضیبشعر أ 27

 **000. 675.  .أرسم صورة سوداویة لمستقبل حیاتي اإلنجابیة 28

 **000. 726.  .بالنوم الدوريفي موضوع اإلنجاب ن التفكیر  مأهرب 29

30  
ال أجـد مــصدر مـن مــصادر التـسلیة لتخفیــف األرق الـذي ینتــابني أثنـاء التفكیــر 

  .باإلنجاب
.705 .000** 

 **000. 603.  .أشعر بانهیار متواصل في حیاتي الشخصیة 31

 **000. 739.  .أجد صعوبة في نسیان حاالت اإلجهاض المتكرر 32

 **000. 545.  .بالتراجع والهزل في بنیتي الجسمیة إثر موضوع اإلنجابشعر أ 33

 **006. 425.  .تتقلب حالتي النفسیة من وقت آلخر 34

 **000. 632.  .؛ لنسیان موضوع اإلنجاباتئستخدم األدویة والمهدأ 35
 

 :ألسریةلبعد الضغوط االفقرة والدرجة الكلیة صـدق االتسـاق الداخلـي بیـن 

 لضغوط األسریةبعد ال الدرجة الكلیة والفقرةمعامل االرتباط بین  )4.7(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **000. 671.  .ي بسبب العجز عن اإلنجاب زوجعن االنفصال المحیطین بي على یحثني 36

 **000. 735.  .ً یومیا للذهاب إلى طبیب النساء والوالدةأمي تحثني 37

38  
ــالقلق تجــاه  باالستفــسار بــشكل دوري عــن أخبــار يیقــوم والــد الحمــل؛ لــشعوره ب

  .االستقرار األسري لدي
.627 .000** 

 **000. 685.  .یزورني والدي في المناسبات الرسمیة؛ لعدم طرق موضوع اإلنجاب 39

 **000. 656.  .ي على الدوام وبین أهل زوجيبینأسریة وجد خالفات ت 40

 **000. 758.  .یرفض أهل زوجي قضاء بعض احتیاجاتي؛ لشعورهم بعجزي عن اإلنجاب 41

 **000. 823.  .أطفال في البیت نفسه لدیهن  أخریات ألخوة زوجي زوجاتیزعجني وجود 42
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 **000. 689.  .أشعر بعدم االحترام والتقدیر من أفراد أسرة زوجي بسبب إجهاضي المتكرر 43

44 

أفــــراد أســــرة زوجــــي فــــي خــــصوصیاتي األســــریة بأســــلوب غیــــر یتــــدخل بعــــض 
  .متحضر

.751 .000** 

 **000. 759.  . َتلح والدة زوجي على ابنها بالزواج من أخرى؛ بهدف اإلنجاب 45

46  
أتجنـــب التعبیـــر عـــن آرائـــي الشخـــصیة داخـــل أســـرة زوجـــي؛ لـــشعوري بـــالنقص 

  .والعجز عن اإلنجاب
.817  .000** 

 **000. 704.  . كما لو كنت غریبةیعاملني أهل زوجي 47

 **000. 787.  .یتعمد أهل زوجي إظهار أخطائي أمامه 48

 **000. 756.  .یعاملني زوجي بجفاء 49

 **000. 734.  .یجرح زوجي مشاعري وكبریائي 50
 

  :لضغوط المادیةبعد االفقرة والدرجة الكلیة لصـدق االتسـاق الداخلـي بیـن 

 لضغوط المادیةبعد ال الدرجة الكلیةوالفقرة الرتباط بین معامل ا )4.8(جدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

51 
أعــاني مــن عجــز مــالي؛ نتیجــة المــصروفات الباهظــة للعقــاقیر الطبیــة الخاصــة 

  .باإلنجاب
.796 .000** 

 **000. 795.  .أقل من النفقات العالجیة والمعیشیة  لزوجي الشهريالدخل 52

 **000. 777.  .؛ جراء نفقات اإلنجابستطیع تسدیدهانیوجد دیون ال  53

 **000. 735.  .ًمراجعتي للعیادة النسائیة یرهقني مادیا 54

 **000. 804.  .أعجز عن شراء األدویة الخاصة باإلنجاب لتكالیفها الباهظة 55

 **000. 733.  .ب؛ لعجزي عن اإلنجا المعیشييمستوافي بیت أقل من  یسكنني زوجي 56

ًیبخل والدي علي بمساعدتي مالیا؛ لسد احتیاجات الطبیب 57 ّ.  .758 .000** 

 **000. 573.  .أتردد في مراجعة العیادة النسائیة؛ ألسباب مادیة 58

 **000. 788.  .ال أتقاضى مساعدات مادیة من مؤسسات داعمة للمرأة 59

 **000. 798.  .عة الطبیبأشعر بالحرج عند طلب المال من زوجي لمراج 60

 **000. 755.  .یشعرني زوجي بأن مشكلتي تمثل عبء مادي كبیر لألسرة 61

 **000. 831.  .ًال یساعدوني إخوتي مادیا 62

 **000. 740.  .أعبائي المالیة اضطرتني لالستدانة 63
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  : للمقیاس الكلیةالدرجة الكلیة للبعد والدرجةصـدق االتسـاق الداخلـي بیـن 

   ضغوط الحیاةلمقیاسالكلیة لبعد والدرجة امعامل االرتباط بین  )4.9(جدول رقم 

  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط  البعد  الرقم
 **0.000  7520.  الضغوط الزوجیة 1
 **0.000  9190.  الضغوط االجتماعیة 2
  **0.000  8840. الضغوط الشخصیة 3
 **0.000  9440. الضغوط األسریة 4
 **0.000  8900. ضغوط المادیةال  5

  ًغیر دالة إحصائیا = ***      0.05 عند ًدالة إحصائیا=                  * 0.01 عند ًدالة إحصائیا**= 

ـــع یتـــضح أن ـــسابقة الفقـــرات  جمی ـــمـــع كـــل مجـــال ال ـــة إحـــصائیا ه حـــدىعل ـــد ًدال  مـــستوى عن
 وفقـرة ،(0.01) داللـة مـستوى عنـد ًإحـصائیا  دالـةیـةل، وكـذلك المجـال مـع الدرجـة الك) (0.01داللـة

یـدلل علـى أن المقیـاس علـى درجـة عالیـة مــن  ممـا، (0.05)داللـة  مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة )4(
   . تحسین في الصیاغة أو غیرهاىحتاج إلتًإحصائیا، و غیر دالة )34و 1(تین فقرالعدا  االتساق

باسـتخدام لتجزئـة النـصفیة او، )فـا كرونبـاخأل(قامـت الباحثـة باسـتخدام معامـل الثبـات : الثبـات: ًثانیا
  :، كما یلي وجتمان سبیرمان براونمعادلتي

  )ألفا كرونباخطریقة (معامل الثبات  )4.10 (جدول رقم

  معامل ألفا كرونباخ  البیان
 0.888  بعد الضغوط الزوجیة

  9170.  بعد الضغوط االجتماعیة
  8700. بعد الضغوط الشخصیة

  9390.  بعد الضغوط األسریة
  9390.  بعد الضغوط المادیة

  9760.  مقیاس ضغوط الحیاة
لحـــساب ثبــــات األداة بطریقــــة التجزئـــة النــــصفیة لمقــــاییس الدراســـة، تــــستوقفنا بأنــــه ال یمكــــن   

احتــساب تلــك الطریقــة إال بــالنظر إلــى عــدد الفقــرات للمقیــاس، حیــث یــتم احتــساب معادلــة ســبیرمان 
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نـــرى أن عـــدد فقـــرات فیـــتم اســـتخدامها للفقـــرات الفردیـــة، وتمـــان خـــالف معادلـــة جبللفقـــرات الزوجیـــة، 
ُمقیــاس القلــق زوجــي، وأبعــاد مقیــاس ضــغوط الحیــاة نجــد أن بعــد الــضغوط االجتماعیــة والشخــصیة 
ًزوجیــا، بینمــا األبعــاد الزوجیــة، األســریة، والمادیــة فردیــة، ونجــد أیــضا مجمــوع فقــرات المقیــاس الكلــي  ً

   : سوف یتم احتسابها كما یليب ثبات األداةًلضغوط الحیاة فردیا؛ ولحسا

   سبیرمان معامل–ثبات باستخدام التجزئة النصفیة المعامل  )4.11(جدول رقم 
  

  معادلة سبیرمان براون  البیان  م
  9270.  عد الضغوط االجتماعیةُب  1
 0.854  عد الضغوط الشخصیةُب  2

 

   جتمان معامل–یة ثبات باستخدام التجزئة النصفالمعامل  )4.12(جدول رقم 

  معامل جتمان  البیان  م
  9300.  مقیاس ضغوط الحیاة 1
  9050.  عد الضغوط الزوجیةُب  2
 9300.  عد الضغوط األسریةُب  3

 8870.  عد الضغوط المادیةُب 4
  

المقیـاس   أنى ممـا یـدلل علـ؛ة مرتفعـقـیم أن ال)4.12(والجدول ) 4.11 (یتضح من الجدول
 . ثبات عالىعل

 اإلحصاءات السیكومتریة أن األدلـة التـي جمعـت والمتعلقـة  تدلبات األداة؛ حیثهذا یؤكد ث
  .بصدق وثبات مقیاس القلق جیدة وهذا معناه أنه یمكننا استخدام األداة بدرجة عالیة من الثقة

  : إلجراءات الدراسةالتالیةقامت الباحثة بالخطوات  :إجراءات الدراسة

  .الدراسة الدراسات المرتبطة بموضوع إعداد اإلطار النظري واستعراض أهم -1
 .إعداد مقیاس القلق -2
 .إعداد مقیاس ضغوط الحیاة للزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر -3
عــرض المقــاییس علــى مجموعــة مــن األســاتذة المحكمــین ذوي االختــصاص؛ وذلــك للحكـــم  -4

 .على مدى صدق أدوات الدراسة، ومناسبة محتواها لعینة الدراسة
 .لهاعلى العینة األساسیة تطبیق أدوات الدراسة  -5
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 .ٕاحتساب معامل الصدق والثبات ألدوات الدراسة، واعدادها للتطبیق -6
 ).SPSS(تفریغ البیانات باستخدام الحاسب اآللي على برنامج  -7
 .ستخالص النتائج؛ الإجراء التحلیالت اإلحصائیة المناسبة على متغیرات الدراسة -8
 .ص التوصیات والمقترحاتتحلیل النتائج وتفسیرها ومناقشتها واستخال -9

  : الباحثة األسالیب اإلحصائیة اآلتیةتستخدما :المعالجة اإلحصائیة

 .النسب المئویة والتكرارات لتوزیع أفراد العینة -1
  .المتوسطات الحسابیة والوزن النسبي -2
 .ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة اختبار -3
 .معامل ارتباط بیرسون -4
 . للثباتمعادلة سبیرمان براون -5
 .معادلة جتمان للثبات -6
 . لحساب داللة الفروق بین المتوسطاتT. Testاختبار  -7
 .اختبار تحلیل التباین األحادي -8
 .اختبار تحلیل التباین الثالثي -9

 .اختبار بینوفیروني - 10
  .تحلیل االنحدار الخطي البسیط  -11

ما الختبـــار بعـــد التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات االســـتبانتین، وصـــالحیة اســـتخدامه :خطـــوات الدراســـة
  :فرضیات الدراسة، اتبعت الباحثة الخطوات التالیة

تم توزیع أدوات الدراسة على العینة، من خالل مستشفى الهالل اإلمـاراتي فـي تـل الـسلطان  -1
بــرفح، والعیــادات الخاصــة فــي محافظــة رفــح، عبــر األطبــاء المختــصین فــي مجــال النــساء 

  .والوالدة
، قامـت الباحثـة بتفریـغ النتـائج علـى الحاسـوب بعـد جمع األدوات والتـي اسـتمرت لمـدة شـهر -2

 .وضع رقم خاص على كل استبانة واستبعاد االستبانات غیر السلیمة
تم التأكد من صحة البیانات التي أدخلت من خالل استخدام بعض اإلحصاءات الوصـفیة،  -3

رجـات بعد ذلك تم حساب الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعـاد اسـتبانة ضـغوط الحیـاة، بجمـع د
ثـــم حـــساب الدرجـــة الكلیـــة الســـتبانة ضـــغوط الحیـــاة بجمـــع فقـــرات . عامـــلالفقـــرات فـــي كـــل 

 .وتم عمل نفس الشيء لحساب الدرجة الكلیة لمقیاس القلق. الدرجات كلها ألفراد العینة
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بعــد ذلــك تــم اختبــار فرضــیات الدراســة باســتخدام التحلیــل اإلحــصائي المناســب وتــم تفــسیر  -4
  .ل إلیها، ومنها تم التوصل إلى التوصیات والمقترحاتنتائج الدراسة المتوص

  :، وتمثلت فيالصعوبات التي واجهت الباحثةهناك بعض 

 .نقص الدافعیة لدى بعض أفراد العینة في إتمام تعبئة المقاییس -1
  .ندرة األبحاث العلمیة، المجالت، والدوریات في المكتبات المحلیة المتعلقة بالمرأة -2
، ممـا أجبـر الباحثـة إلـى خـوض جامعات العربیة فـي الـدول المجـاورةصعوبة التواصل مع ال -3

 .معاناة السفر بنفسها
 .ل لعینة البحثالوصوصعوبة  -4
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  الفصل الخامس

  عرض النتائج
  

  .نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة

  .نتائج تساؤل الدراسة األول

  .نتائج تساؤل الدراسة الثاني

  .نتائج تساؤل الدراسة الثالث

  .نتائج تساؤل الدراسة الرابع
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  الفصل الخامس

  عرض النتائج

التوصــــل إلیهــــا باســــتخدام أدوات الدراســــة، وبعــــد إجــــراء فیمــــا یلــــي عــــرض للنتــــائج التــــي تــــم   
سـیتم عـرض نتـائج و. ًالمعالجات اإلحـصائیة الوصـفیة والتحلیلیـة، وفقـا لفرضـیات الدراسـة ومتغیراتهـا

الدراسـة، ثـم سـیتم عــرض نتـائج التحلـیالت اإلحـصائیة الخاصــة التحلیـل الوصـفي الخـاص بمتغیــرات 
  .بفروض الدراسة

 .لتالیة خصائص وسمات عینة الدراسةتبین الجداول ا: خصائص عینة الدراسة

Ø البیانات الشخصیة: 

، وذلــك كمــا أدنــاه، توزیــع عینــة الدراســة حــسب متغیــر العمــر) 5.1( ویبــین الجــدول رقــم :العمــر .1
  :یلي

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر  )5.1(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  العمر
 31.4 44   سنة25أقل من 

 30.7 43  سنة30 - 25من 

 37.9 53  سنة 30أكثر من 

 100.0 140  المجموع
  

فــي كــل فئــة مــن الفئــات العمریــة الموضــحة بــأن عــدد الزوجــات ) 5.1(یالحــظ مــن الجــدول 
أن االستبانة قد وزعت على مختلف الزوجات بشكل منطقي من ناحیـة  أعاله متقاربة مما یدلل على

  .ً، وهذا یؤكد تجانس العینة مما ال یؤثر سلبا على نتائج الدراسةمتغیر العمر
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المؤهــل ، توزیــع عینــة الدراســة حــسب متغیــر أدنــاه) 5.2(ویبــین الجــدول رقــم : المؤهــل العلمــي -2
  :العلمي، وذلك كما یلي

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي )5.2(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار المؤهل العلمي
 11.4 16  ابتدائي

 15.0 21 إعدادي

 27.1  38 ثانوي
 46.4 65 جامعي

 100.0  140  المجموع
    

شهادات العلمیـــــة أن النـــــسبة األكبـــــر لعینـــــة البحـــــث تحمـــــل الـــــ) 5.2(نالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 
، مما یدلل على أن االستبانة راعت في ذلك متغیر المؤهل العلمي حسب طبیعة وباألخص الجامعیة

الحاالت المختلفة للنساء المتزوجات وهذا یتوافق مع طبیعة التركیبة االجتماعیة للمجتمع الفلسطیني 
ــیم، وهــذا یجعــل توزیــع االســتبانة مطمــئن للباحثــة فــي ســبیل  الــذي یؤكــد علــى أحقیــة المــرأة فــي التعل

  . لنتائج صحیحة للدراسةالوصول

ـــاه) 5.3(ویبـــین الجـــدول رقـــم :  عـــدد األطفـــال-3 ، توزیـــع عینـــة الدراســـة حـــسب متغیـــر عـــدد أدن
  :، وذلك كما یلياألطفال

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد األطفال )5.3(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  عدد األطفال
 47.9 67  بدون أطفال

 22.9 32 طفل وحید

 29.3 41  اثنان فأكثر

 100.0 140  المجموع
  

، )بــدون أطفــال(تمحــورت فــي أن النــسبة األكبــر لعینــة البحــث ) 5.3(نالحــظ مــن الجــدول 
  .وهي نتیجة طبیعیة للزوجات التي تعاني اإلجهاض المتكرر، وهو ما تهدف إلیه الدراسة الحالیة
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،  الـزواجمـدةعینـة الدراسـة حـسب متغیـر ، توزیـع أدنـاه) 5.4(ویبـین الجـدول رقـم :  الـزواج مدة-4
  :وذلك كما یلي

   الزواجمدةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر  )5.4(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   الزواجمدة
 20.0  28  سنوات3أقل من 

 42.1 59   سنوات6 – 3من 

 37.9 53  سنوات6أكثر من 

 100.0 140  المجموع
  

أن النسبة األكبر لعینة البحـث فـي متغیـر مـدة الـزواج كانـت فـي ) 5.4(نالحظ من الجدول 
  ). سنوات6أكثر من (ً، وهي أیضا متقاربة مع الفئة الثانیة ) سنوات6 - 3من (المدة 

  :النتائج الخاصة بسؤال الدراسة األول

هــل یختلــف مــستوى القلــق لــدى عینــة الدراســة ، مــا مــستوى القلــق لــدى عینــة الدراســة
عمــر الزوجــة، مــستوى تعلــیم الزوجــة، عــدد األطفــال، ومــدة (ت الدراســة بــاختالف متغیــرا

  ؟)الزواج

   ؟ ما مستوى القلق لدى عینة الدراسة :لإلجابة على الجزء األول من التساؤل األول

  :قامت الباحثة بعمل إحصاءات وصفیة لفقرات االستبانة وتتلخص النتائج في الجدول التالي

  المقیاس المئویة لفقراتابي واالنحراف المعیاري والنسبة سالمتوسط الح )5.5(جدول رقم 

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 82.5 0.83709 3.3  .أشعر بأن أعصابي متوترة   .1
 77.67857 1.070846 3.107143  .ینتابني شعور بالعجز؛ لعدم قدرتي على اإلنجاب   .2
 69.82143 1.082871 2.792857  .ُِّأفضل البقاء في المنزل   .3
 77.32143 0.92056 3.092857  .أشعر بالضیق عندما أفكر بمستقبلي   .4
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المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

  75.35714 1.072788 3.014286  .أشعر بالحزن لعدم قدرتي على اإلنجاب   .5
 71.42857 1.056473 2.857143  .أشعر بأن حیاتي ال قیمة لها بدون أطفال   .6
 62.85714 1.089424 2.514286  .أشعر باالضطراب في النوم   .7
 66.60714 1.007959 2.664286  .أنا عصبیة المزاج   .8
 59.10714 1.047166 2.364286  .تراودني األحالم المزعجة مع بدایات الحمل   .9

 65.53571 1.095891 2.621429  .أشعر بأنني منبوذة   .10
 69.10714 1.090249 2.764286  .أعتقد أنني أكثر حدة سلوكیة من غیري   .11
 76.42857 1.044144 3.057143  . بحالة من الترقب الدائم للحملأشعر   .12
 74.82143 0.992754  2.992857  .أشعر بعدم االستقرار في حیاتي بعد اإلجهاض   .13

عنـدما أشـعر بـأي أعـراض تـشابه قلبي یخفق بـسرعة    .14
  .أعراض عملیة اإلجهاض

2.964286 1.102063 74.10714 

ل؛ جـــــراء أعـــــیش حالـــــة ســـــیئة مـــــن التـــــوتر المتواصـــــ   .15
  .التفكیر بالعجز من اإلنجاب

2.771429 1.081851 69.28571 

 56.78571 1.16818 2.271429  .زوجي یحملني مسؤولیة اإلجهاض   .16
 76.25 1.027149  3.05  .انتظار حمل جدید یجعلني عصبیة   .17
 70.35714 1.035942 2.814286  .أنا أكثر حساسیة من غیري   .18
 64.46429 1.138394 2.578571  .ما في العادةیداي وقدماي تنخفض درجة حرارته   .19
 71.78571 1.05832 2.871429  .َّأخاف أن یتزوج علي زوجي من غیري   .20
 كــل لحظــة؛ إلجهاضــي 2كشــبح الطــالق یهــددني فیــ   .21

 72.85714 1.055889 2.914286  المتكرر

الخالفات تظهر بیني وبین أهل زوجي بعـد تعرضـي    .22
  .لإلجهاض

2.642857 1.066639 66.07143 

 67.5 1.173447  2.7  .ینبذني أهل زوجي وأنا عاجزة أمامهم   .23
یرغب أهل زوجـي بتـزویج زوجـي مـن أخـرى؛ بهـدف    .24

 70.71429 1.038419 2.828571  .اإلنجاب

 69.82143 1.122026 2.792857  .یشعرونني أهل زوجي بتأنیب الضمیر   .25
 72.85714 1.035247 2.914286  .أشعر بالنقص أمام النساء الحوامل   .26
 77.67857 1.090815 3.107143  .ًأشعر بالصداع المؤلم دوما   .27
 56.07143 1.180607 2.242857  .أشعر باضطرابات في معدتي، خالل مرحلة الحمل   .28
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المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 52.85714 1.086779 2.114286  .أعاني من تعسر في الهضم، مع بدایات الحمل   .29
 71.78571 1.149556 2.871429  .أحس بالدوار أو الغثیان عند سماعي خبر الحمل   .30
أشــعر بعــدم الثقــة بنفــسي أثنــاء التحــدث مــع اآلخــرین    .31

 69.46429 1.018306 2.778571  .بأمور الحمل

 41.78571 0.86034 1.671429  .عالقاتي مع أفراد أسرتي متزعزعة   .32
أشــعر بــأن المحیطــین بــي ال یقــدرون طبیعــة مــشكلة    .33

  .اإلجهاض التي أعاني منها
2.621429 1.108942 65.53571 

أشـــــعر باالســـــتیاء مـــــن كثـــــرة تنـــــاول األدویـــــة الطبیـــــة    .34
 73.92857 0.995468 2.957143  .الخاصة بالحمل

 75.53571 1.115411 3.021429  .أشعر بالقلق والتخبط في المواقف االجتماعیة   .35
 80.17857 1.02133  3.207143  .ًأشعر بعدم االرتیاح عند مجالستي أناسا غرباء   .36

2.77361  ةالدرجة الكلی
1 

0.524977 69.34028 
  

 أن أعلــى نــسبة تمثلــت  منــه، والــذي یتــضحهبـالنظر إلــى النــسبة المئویــة لكــل ســؤال علــى حــد
أال وهــي الرتبــاط الفقــرات بالمــشكلة نفــسها ویرجــع ذلــك  )37 و4 و2(، ثــم )35، 1( رقــم فـي الفقــرات

 مثلت أقل نسب، )16 و28 و9 و32(بینما الفقرات اإلجهاض مع األعراض العامة لمظاهر القلق، 
ـــــل األحـــــالم والمـــــسؤولیات، واألمـــــراض، والعالقـــــات  ـــــة أو شخـــــصیة مث الرتباطهـــــا بمواقـــــف اجتماعی

  . االجتماعیة

ممــا یــدلل علــى وجــود القلــق، فــي یتــضح أن الدرجــة الكلیــة لمــستوى القلــق للعینــة مرتفعــة، و
لدراسـة البحثیـة لتلـك العینــة، مرحلـة الحمـل، وخـالل عملیـة اإلجهـاض، وهـذه النــسبة تـستوجب علینـا ا

  .والتي هي عماد األسرة

ــى  ــة عل ــسؤال الجــزءلإلجاب ــاني مــن ال ــة الدراســة  :األول الث ــدى عین ــق ل هــل یختلــف مــستوى القل
  ؟)عمر الزوجة، مستوى تعلیم الزوجة، عدد األطفال، ومدة الزواج(متغیرات الدراسة باختالف 

، وللتحقــق منهــا قامــت التالیــةفرضــیات ول المــن خــالل أدبیــات الدراســة انبثــق مــن الــسؤال األ
  :بإجراء تحلیل التباین األحاديالباحثة 
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 لمــستوى القلــق (0.05)داللــة ق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــرو :الفرضــیة األولــى
  . الزوجةعمرتعزى لمتغیر مستوى 

 لمــستوى القلــق 0.05)(داللــة وق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــر :الفرضــیة الثانیــة
 .تعلیم الزوجةتعزى لمتغیر 

 لمــستوى القلــق )(0.05داللــة ق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــرو :الفرضــیة الثالثــة
 .عدد األطفالتعزى لمتغیر 

 لمــستوى القلــق (0.05)داللــة ق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــرو :الفرضــیة الرابعــة
  .واجتعزى لمتغیر مدة الز

 :ٍ الفرضیات كل على حده بالترتیب كالتاليالتحقق من وقد بینت نتائج

 لمــستوى القلــق (0.05)داللــة ق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــرو :الفرضــیة األولــى
  .تعزى لمتغیر عمر الزوجة

  :يقامت الباحثة للتحقق من الفرضیة بإجراء تحلیل التباین األحادي وكانت النتائج كما یل

تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى  )5.6(جدول رقم 
  القلق لدى عینة الدراسة باختالف العمر

مجموع   البیان
  المتوسطات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

  مستوى الداللة  قیمة ف

  9850.  2 1.971  بین المجموعات

 2650. 137 36.338  عاتداخل المجمو

  139  38.309  المجموع

3.716 

 

.0270  

 ًدالة إحصائیا

  3.06=  ) 137،2(  عند درجات حریة0.05)(قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  4.76=  ) 137،2( عند درجات حریة (0.01)قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  فروق المتوسطات بین المتغیراتلقیاس  )5.7(جدول رقم 

  )أ(العمر  )ب(العمر   المتوسطاتفروق  مستوى الداللة
  سنة30- 25من   سنة30أكثر من  25644. 0.05
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قیمة ف من قیمة ف المحسوبة أكبر  أن )5.7( والجدول رقم )5.6( من الجدول رقم یتضح
فـي ) 0.05( داللة  عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیةنرفض الفرضیة، حیث الجدولیة لذا 

 العمـروفئـة )  سـنة25أقـل مـن (العمـر فئـة من  أكثر )30-(25 من العمر فئة مستوى القلق لصالح
 محـدود، وذلـك  فیهـابدایة الحیاة الزوجیة یكـون مـستوى القلـقأن  مما یدلل على ) سنة30من أكثر (

 ویبدأ بعد ذلك البحـث ، إلى فترة ما بدایة مرحلة الزواج بالتفكیر في اإلنجابمنذعدم االهتمام لیعود 
حـل أو فقـدان األمـل مـع ، للوصول إلـى  بینهما العراك الحیاتيمن ثم یظهرلة، والمشكعن حل هذه 

 عـدم االهتمـام أن هذا یؤكد نتیجـة التحلیـل اإلحـصائيمر واالقتراب من سن الیأس للمرأة، وازدیاد الع
  .بالموضوع والتأقلم مع الوضع الراهن، یقلل من مستوى القلق للعینة

إلــى زیــادة نــسبة النتــائج حیــث توصــلت ) 2002رضــوان، (راســة  هــذه النتیجــة مــع دواختلفــت  
، بمعنــى آخــر توصــلت هــذه الدراســة إلــى أن   ترجــع إلــى تــاریخ المــرض التــيالقلــق لمرضــى الــسكري

یزداد مستوى القلق بازدیاد العمر، بخالف الدراسة الحالیة والتي توصلت إلى أنـه بازدیـاد العمـر یقـل 
  .مستوى القلق

حیـث توصـلت ) Dayan, C. and Others ،2002دایـان وآخـرون،  (واتفقـت مـع دراسـة  
بیــركن (ًنتـائج الدراسـة إلـى أن القلـق واالكتئـاب یترافقـان مــع الـوالدة المبكـرة، واتفقـت أیـضا مـع دراسـة 

 بینـت، حیـث الحمـل فتـرة خـالل واالكتئـاب القلـقوجـود   )Perkin and Others ،1992وآخـرون، 
  .األم عمر والوالدات، عدد كانت البحث نتائج في العالقات أقوى تمتلك نتكا التي العوامل أن نتائجال
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  :إلجابة على الفرضیة الثانیة والتي تنص على أنهل

 لمـستوى القلـق تعـزى لمتغیـر (0.05)داللة ق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال توجد فرو
  .مستوى تعلیم الزوجة

  :یل التباین األحادي وكانت النتائج كما یليقامت الباحثة للتحقق من الفرضیة بإجراء تحل

تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى  )5.8(جدول رقم 
  القلق لدى عینة الدراسة باختالف مستوى تعلیم الزوجة 

مجموع   البیان
  المتوسطات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

مستوى   قیمة ف
  الداللة

 1.036 3 3.107  بین المجموعات

  2590. 136 35.201  داخل المجموعات

  139 38.309  المجموع

4.002 

 

.0090  

 دالة إحصائیا ً

  2.67=  )136،3(  عند درجات حریة0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
 3.93) = 136،3( عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

 Bonferroniفروق المتوسطات بین المتغیرات بواسطة لقیاس  )5.9(جدول رقم 

  )أ(مستوى تعلیم الزوجة  )ب(مستوى تعلیم الزوجة   فروق المتوسطات مستوى الداللة 
 إعدادي 459410.  0440.
  ثانوي  511970.  0060.
 جامعي  402590.  0320.

 ابتدائي

 

قیمــة حــسوبة أكبـر مـن أن قیمـة ف الم )5.9( والجـدول رقـم ،)5.8( مـن الجـدول رقــم یتـضح
 (0.05)  داللـة عند مـستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیةنرفض الفرضیة، حیث ف الجدولیة لذا 

اإلعدادي والثانوي والجامعي ممـا یـدلل علـى التعلیم االبتدائي مقابل التعلیم في مستوى القلق لصالح 
ق، وهـذا یرجـع إلـى أن المتعلمـة  عـن غیرهـا وتكـون أكثـر عرضـة للقلـًأن الزوجات األقل تعلیما تتأثر

  .األسباب العلمیة واالجتماعیة وغیرها التي أدت إلى وجود تلك المشكلةبلها درایة ومعرفة 

 أشارتالتي ) Ahmad & Others ،1994أحمد وآخرون، (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 
 غیـر النـساء مـن أكثر ئةالخاط المفاهیم وبعض القلق مستوى في ارتفاع لدیهن الحوامل النساء أن إلى
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 عنهـا ینـتج قـد الخاطئـة واالتجاهـات المفـاهیم بـأن المعرفیـة النظریة فكرة النتائج هذه ودعمت .لالحوام
  .في حین أنه لم تظهر أي وجوه لالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة. واكتئاب قلق

 :على الفرضیة الثالثة والتي تنص علىجابة لإل

 لمـستوى القلـق تعـزى لمتغیـر )(0.05داللة ق ذات داللة إحصائیة عند مستوى روال توجد ف
  .عدد األطفال

  :قامت الباحثة للتحقق من الفرضیة بإجراء تحلیل التباین األحادي وكانت النتائج كما یلي

تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى  )5.10(جدول رقم 
  نة الدراسة باختالف عدد األطفال  القلق لدى عی

مجموع   البیان
  المتوسطات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى   قیمة ف
  الداللة

 1.478 2 2.955  بین المجموعات

  2580. 137 35.353  داخل المجموعات

  139 38.309  المجموع

5.726 

 

.0040  

 ًدالة إحصائیا

  3.06=  )137،2(  عند درجات حریة(0.05)قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  4.76) = 137،2( عند درجات حریة )0.01(قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

  

    Bonferroni فروق المتوسطات بین المتغیرات بواسطةلقیاس  )5.11(جدول رقم 

  )أ (عدد األطفال )ب (عدد األطفال  فروق المتوسطات  مستوى الداللة
 دوحی طفل  275650.  0380.
 فأكثر اثنان  301650.  0100.

 أطفال بدون
  

قیمـة أن قیمة ف المحسوبة أكبر من ) 5.11(والجدول رقم ) 5.10( من الجدول رقم یتضح
 (0.05)  داللـة عند مـستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیةلذا نرفض الفرضیة، حیث ف الجدولیة 

 ؛اثنـان فـأكثربدون أطفال مقابل  و،یدبدون أطفال مقابل طفل وحالزوجات في مستوى القلق لصالح 
   .اد نسبة القلق عن ممن رزقهم بطفلمما یدلل على أن الزوجة التي لم ترزق بأطفال تزد
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ٍ حیث توصلت إلى وجـود مـستوى عـال مـن )2010الهمص، (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة   
  ).هي التي تتكون من الزوجین(قلق الوالدة لدى األسرة النوویة 

 )Klock C., Ph.D., ..ec,، 1997 كلـوك وآخـرون،(النتیجـة مـع نتیجـة دراسـة وتختلف 
أن األمهات لطفل أو أكثر لـدیهن مـستویات متـشابهة مـن األزمـة النفـسیة حیث توصلت الدراسة إلى 

حة حیث أن هذه النتیجة تناقض مـا جـاء بـه المتخصـصون بالـص. ألولئك اللواتي لیس لدیهن أطفال
  . یحول دون اإلصابة بأزمة نفسیة جراء اإلجهاض المتكررود طفل قدالذین یعتقدون أن وج

  :التي تنص علىالرابعة الفرضیة على جابة لإل

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى ال توجــد فــرو  لمــستوى القلــق تعــزى )0.05(داللــة ق ذات دالل
  .لمتغیر مدة الزواج

  :انت النتائج كما یليقامت الباحثة للتحقق من الفرضیة بإجراء تحلیل التباین األحادي وك

تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى  )5.12(جدول رقم 
  القلق لدى عینة الدراسة باختالف المدة الزوجیة

مجمــــــــــــــــــــــــــــوع   البیان
  المتوسطات 

متوســـــــــــــــــــــــــــط   درجة الحریة 
  المربعات 

مـــــــــــــــــــــــــــستوى   قیمة ف
  الداللة 

 2.434 2 4.868  بین المجموعات

  2440. 137  33.441  داخل المجموعات

   139 38.309  المجموع

9.971 

 

.0000  

 ًدالة إحصائیا

  3.06=  )137،2(  عند درجات حریة0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  4.76) = 2، 137( عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

  

 Bonferroniلمتغیرات بواسطة لقیاس فروق المتوسطات بین ا )5.13(جدول رقم 

 

  

  )أ(المدة الزوجیة  )ب(المدة الزوجیة   فروق المتوسطات مستوى الداللة
 سنوات 3 من أقل سنوات 6 من أكثر  330840.  0140.
 سنوات 3 – 6 من سنوات 6 من أكثر  403940.  0000.
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قیمـة من مة ف المحسوبة أكبر قیأن ) 5.13(والجدول رقم ) 5.12( من الجدول رقم یتضح
 0.05)(  داللـة عند مـستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیةلذا نرفض الفرضیة، حیث ف الجدولیة 

بدایـة أن  أكثـر مـن غیرهـا ممـا یـدلل علـى )6-(3في مستوى القلق لصالح المدة الزمنیـة للـزواج مـن 
م االهتمـام  وذلـك یعـود إلـى عـد؛ یكون فیها مـستوى القلـق محـدود) سنوات3أقل من (الحیاة الزوجیة 

مـــن بـــدایات مرحلـــة الـــزواج بـــالتفكیر باإلنجـــاب، إلـــى فتـــرة مـــا ویبـــدأ بعـــد ذلـــك البحـــث عـــن حـــل هـــذه 
حــل أو فقــدان األمــل مــع ازدیــاد العمــر واالقتــراب مــن كلة، ویبــدأ العــراك الحیــاتي، للوصــول إلــى المــش

  . األولى وهذا یتفق مع الفرضیة.سن الیأس للمرأة

، وهــل ًوط الحیــاة، وأكثرهــا شــیوعا لــدى عینــة الدراســةمــا مــصادر ضــغ: الـسؤال الثــاني
  یختلف مستوى ضغوط الحیاة لدى عینة الدراسة باختالف متغیرات الدراسة؟

ًما مـصادر ضـغوط الحیـاة، وأكثرهـا شـیوعا : الثانيلإلجابة على الجزء األول من التساؤل 
  لدى عینة الدراسة؟  

حــــساب كــــل مــــن وتتمثــــل فــــي ســــتبانة قامــــت الباحثــــة بعمــــل إحــــصاءات وصــــفیة لفقــــرات اال
فقرات االستبیان، انظر الملحـق كل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة ل

  :وتم احتساب نفس المقاییس لكل بعد من أبعاد ضغوط الحیاة وكانت النتائج كما یلي، )6(رقم 

  والنسبة المئویة ألبعاد المقیاسالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  )5.14(جدول رقم 

  النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي البعد
 69.12338 0.728742 2.764935  الضغوط الزوجیة

 71.07143 0.723664 2.842857  الضغوط االجتماعیة
 67.64881 0.646769  2.705952 الضغوط الشخصیة
 70.60544 0.731353 2.824218 الضغوط األسریة
 72.71978 0.750496 2.908791 الضغوط المادیة
 70.23377 0.60999 2.809351  الدرجة الكلیة

  

بلغت النسبة الكلیـة أن مستوى ضغوط الحیاة لعینة الدراسة ) 5.14(یتضح من الجدول رقم 
حیــث حــددت نــسبة ) 2011، أبــو غــالي(ًاســتنادا إلــى نــسبة دراســة  ًمرتفعــة جــداوهــي  )70.233%(

  . الضغوط هي نسب مرتفعة للعینةتؤكد أن كافةوالنتیجة ، %60المرتفعة ى الضغوط مستو
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ــــة، الــــضغوط األســــریة، الــــضغوط  ــــضغوط المادی ــــب هــــي ال ــــضغوط شــــیوعا بالترتی ــــر ال ًوأكث
  .الضغوط الشخصیةوالزوجیة، الضغوط االجتماعیة، 

 &.Delongis, A.,Folkman, S وآخـرون،دي لـونجي( نتـائج دراسـةوتتفـق النتیجـة مـع 
Lazarus, R.  ،1988(یــزداد تعرضــهم للــضغوط الدراســة إلــى أن األشــخاص توصــلتقــد  ف ،

 توصلت إلى أنـه كلمـا زادت ضـغوط الحیـاة التـي واجهتهـا الطالبـة كلمـا زادت )2000، بدر(ودراسة 
ًلــــدیها الحــــواجز النفــــسیة المتمثلــــة فــــي زیــــادة التــــوتر واالنفعــــال، وأیــــضا توصــــلت إلــــى أن الطالبــــات 

ك الحـال اتفقـت وكـذل .تزوجات یواجهن مواقف حیاتیة ضاغطة أكثر من أقرانهن غیر المتزوجاتالم
 فــي حــین أنــه لــم .حیــث توصــلت إلــى تــأثر المریــضات بــضغوط الحیــاة) 2001حــسن، (مــع دراســة 

  .توجد أي وجوه لالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

هــل یختلــف مــستوى ضــغوط الحیــاة لــدى : لثــانيالإلجابــة علــى الجــزء الثــاني مــن الــسؤال 
عمـر الزوجـة، مـستوى تعلـیم الزوجـة، عـدد األطفــال، ( عینـة الدراسـة بـاختالف متغیـرات الدراسـة؟

  ؟)ومدة الزواج

 :ٍ الفرضیات كل على حده بالترتیب كالتاليالتحقق من وقد بینت نتائج

 لمــستوى ضــغوط 0.05داللــة  لــة إحــصائیة عنــد مــستوىال توجــد فــروق ذات دال :الفرضــیة األولــى
  .الحیاة الكلي تعزى لمتغیر عمر الزوجة

قامت الباحثة من خالل التحلیل اإلحصائي حساب المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري 
تحلیـل التبــاین لحـساب ) 5.15(رقـم  جــدول ،)8(والنـسبة المئویـة لفقـرات المقیــاس انظـر المحلـق رقـم 

ة فـــي متوســـطات مـــستوى ضـــغوط الحیـــاة لـــدى عینـــة الدراســـة األحـــادي لقیـــاس وجـــود فـــروق جوهریـــ
  . باختالف العمر
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تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى ) 5.15(جدول رقم 
  ضغوط الحیاة لدى عینة الدراسة باختالف العمر

مجموع   البیان  البعد
  المتوسطات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  لداللةا

 2.375 2 4.750  بین المجموعات

  5040. 137 69.068  داخل المجموعات
 الزوجیة

  139 73.818  المجموع 

4.711 

 

.0110 

 ًدالة إحصائیا

 1.688 2 3.375  بین المجموعات

  االجتماعیة  5070. 137 69.418  داخل المجموعات
  139 72.793  المجموع

3.330 
.0390  

 ًدالة إحصائیا

 2.908 2 5.815  بین المجموعات

  3820. 137 52.330  داخل المجموعات
  الشخصیة

  139 58.145  المجموع  

7.612 

 

.0010  

 ًدالة إحصائیا

 1.775 2 3.550  بین المجموعات

  5170. 137 70.798  داخل المجموعات
  األسریة

  139 74.348  المجموع  

3.435 

 

.0350  

 ًدالة إحصائیا

 2.401 2 4.802  بین المجموعات

  5360. 137 73.489  داخل المجموعات
  ادیةالم

  139 78.291  المجموع  

4.476 

 

.0130  

 ًدالة إحصائیا

 1.909 2 3.817  بین المجموعات

  3500. 137 47.903  داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلیة

  139 51.720  المجموع

5.459 

 

.0050  

 ًدالة إحصائیا

  3.06 )=  137،2(  عند درجات حریة0.05 ف الجدولیة عند مستوى داللة قیمة

  4.76 ) =  137،2(  عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
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  فروق المتوسطات بین المتغیراتلقیاس  )5.16(جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

فروق 
  المتوسطات

  البعد  )أ(العمر  )ب(العمر 

 الزوجیة الضغوط  سنة 25 من أقل سنة 30 من أكثر 417630.  0140.

 الشخصیة الضغوط سنة 25 من أقل سنة 30 من أكثر  455300.  0010.

 األسریة الضغوط سنة 25 من أقل سنة 30 من أكثر  369480.  0390.

 المادیة الضغوط سنة 25 – 30 من سنة 30 من أكثر  416340.  0190.

 30 من أكثر2ك  376410.  0070.
 سنة

 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة سنة 25 من لأق

  

لـــذا قیمـــة ف الجدولیـــة  أن قیمـــة ف المحـــسوبة أكبـــر مـــن )5.16( مـــن الجـــدول رقـــم یتـــضح
فـــي األبعـــاد ) 0.05 ( داللــة عنـــد مـــستوىتوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیةنــرفض الفرضـــیة، حیـــث 

 30أكثــر مــن (مقابــل ) 30-(25ومــن  )ســنة25 أقــل مــن (والدرجــة الكلیــة لــضغوط الحیــاة لــصالح 
 محــدودة إلــى أن إلجهــاض المتكــرر تبــدأ الــضغوط علــیهن ذوات ااتالزوجــأن ممــا یــدلل علــى  )ســنة

  .طبیعیةوهي نتیجة .  الوقت تقل مرة أخرىتصل لدرجة عالیة ومن ثم مع مرور

 عند الصغیرة األم عمر أن نتائجال بینتف) 2002الشنطي، (واتفقت النتیجة مع نتائج دراسة 
 أسـرة فـي واإلقامـة الوالـدین عمـل وعـدم األب أو لـألم المتدني التعلیمي المستوىو الزواج وعند جاباإلن

 الحمل فترة أثناء ضاغطة لصدمات  یعرضهاواقتصادیة واجتماعیة أسریة لمشاكل تعرض األمو ممتدة
  .ت السابقةفي حین أنه لم توجد أي وجوه لالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسا .وزواج األقارب

  :التساؤل الثانيولإلجابة على الفرضیة الثانیة من 

 لمـستوى ضـغوط الحیـاة )(0.05داللـة ق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى ال توجد فـرو
  .الكلي تعزى لمتغیر تعلیم الزوجة

 الباحثة من خالل التحلیل اإلحصائي حساب المتوسط الحسابي واالنحـراف المعیـاري أجرت
تحلیـل التبــاین لحـساب ) 5.17(رقـم  جــدول ،)9(ة لفقـرات المقیــاس انظـر المحلـق رقـم والنـسبة المئویـ

األحـــادي لقیـــاس وجـــود فـــروق جوهریـــة فـــي متوســـطات مـــستوى ضـــغوط الحیـــاة لـــدى عینـــة الدراســـة 
  . مستوى تعلیم الزوجةباختالف 
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وى  لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستاألحاديتحلیل التباین ) 5.17(جدول رقم 
  جةوالقلق لدى عینة الدراسة باختالف مستوى تعلیم الز

مجموع   البیان  البعد
  المتوسطات

درجة 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة
 1.244 3 3.732  بین المجموعات

 الزوجیة 5150. 136 70.086  داخل المجموعات

  139 73.818  المجموع

2.414 

 

.0690  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 1.859  3 5.578  بین المجموعات

 4940. 136 67.215  داخل المجموعات

  االجتماعیة

 

  139 72.793  المجموع  

3.762 

 

.0120  

 ًدالة إحصائیا

 1.346  3 4.038  بین المجموعات

 3980. 136 54.107  داخل المجموعات
  الشخصیة

  139 58.145  المجموع  

3.384 

 

.0200  

 ًدالة إحصائیا

  8360.  3 2.507  بین المجموعات

 5280. 136 71.841  داخل المجموعات
  األسریة

  139 74.348  المجموع  

1.582 

 

.1970  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 2.123  3 6.368  بین المجموعات

 5290. 136 71.923  داخل المجموعات
  المادیة

  139 78.291  المجموع  

4.014 

 

.0090  

 ًدالة إحصائیا

 1.251  3 3.754  بین المجموعات

 3530. 136 47.966  داخل المجموعات
لدرجة ا

 الكلیة
  139 51.720  المجموع

3.548 

 

.0160  

 ًدالة إحصائیا

  3.06 )= 3، 136 (  عند درجات حریة0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

  4.76) =  136،3 (  عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
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 Bonferroni بین المتغیرات بواسطة فروق المتوسطاتلقیاس  )5.18(جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

فروق 
  المتوسطات

مستوى تعلیم 
 )ب(جة والز

مستوى تعلیم 
  )أ(جة والز

  البعد

 إعدادي  722220. 0140.

 ثانوي  611840. 0250.
  االجتماعیة الضغوط ابتدائي

 إعدادي  575400. 0410.

 ثانوي  554820. 0220.

 جامعي  482050. 0420.
 الشخصیة الضغوط ابتدائي

 المادیة الضغوط ابتدائي ثانوي  735320. 0050.

  ثانوي 562190. 0110.

 جامعي  465200. 0340.
 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة ابتدائي

 

لـــذا جدولیـــة قیمـــة ف الأن قیمـــة ف المحـــسوبة أكبـــر مـــن ) 5.18( مـــن الجـــدول رقـــم یتـــضح
 األبعـــادفـــي ) 0.05(داللــة   عنـــد مـــستوىتوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیةنــرفض الفرضـــیة، حیـــث 

 والثــانوي والجــامعي اإلعــدادي  التعلــیماالبتــدائي مقابــلالتعلــیم والدرجـة الكلیــة لــضغوط الحیــاة لــصالح 
 بـــنفس ن یكونـــا وذلـــك یرجـــع إلـــى أن الـــزوجینط الزوجیـــة واألســـریة؛عـــدا البعـــدین المتعلقـــین بالـــضغو

ًأما اجتماعیـا وشخـصیا . الدرجة العلمیة مما یقلل الضغوط الزوجیة، وكذلك الحال الضغوط األسریة ً
وتعتبــر هـذه النتیجــة توجـد ضــغوط مادیـة وتكــون أكبـر كمــا ذكرنـا فــي مـستوى التعلــیم األقـل، فًومادیـا 

 المتعلمـة وال یمكـن أن تبنـي ع الـشریحة2كًنجد أن األقل تعلیما ال تستطیع  التـأقلم مـمنطقیة، حیث 
ٕعالقات طویلة األمد مع غیرها من المتعلمـات، وان كانـت قـد نـسجت بعـض العالقـات، لكنهـا تكـون 

  .محدودة؛ وهذا بدوره یخلق الضغوط االجتماعیة والشخصیة

ًوكمـــا تـــم التطـــرق أن الحالـــة التعلیمیـــة لهـــا دورهـــا فـــي انتقـــاء الوظـــائف، وأیـــضا لكـــل وظیفـــة 
ًنت الدرجة العلمیة محدودة سیكون هناك راتبا محدودا؛ مما یـؤدي راتب، فإن كا إلـى وجـود الـضغوط ً

  .متعلمین عن غیرهماالغیر المادیة لصالح 

ًكمـــا ذكرنـــا ســـابقا أن  نتـــائجال بینـــتف) 2002الـــشنطي، (واتفقـــت النتیجـــة مـــع نتـــائج دراســـة 
 وتعـرض األم ممتـدة أسـرة فـي امـةواإلق الوالـدین عمـل وعـدم األب أو لـألم المتـدني التعلیمـي المـستوى
   .الحمل فترة أثناء ضاغطة لصدمات  یعرضهاواقتصادیة واجتماعیة أسریة لمشاكل
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  : التالیةوستجیب الباحثة على فرضیة الدراسة

 لمـستوى ضـغوط الحیـاة )0.05(داللـة ق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى ال توجد فـرو
  .الكلي تعزى لمتغیر عدد األطفال

احثة من خالل التحلیل اإلحصائي حساب المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري قامت الب
، وحــساب تحلیـــل التبــاین األحـــادي لقیـــاس )10(والنــسبة المئویـــة لفقــرات المقیـــاس انظــر ملحـــق رقـــم 

وجـود فـروق جوهریـة فــي متوسـطات مـستوى القلــق لـدى عینـة الدراسـة بــاختالف عـدد األطفـال انظــر 
 Bonferroni فـــروق المتوســـطات بـــین المتغیـــرات بواســـطةًیـــضا تـــم حـــساب ، وأ)5.19( رقـــم جـــدول

  : كما في الجدول التاليوكانت النتیجة
 تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى) 5.19(جدول رقم 

  القلق لدى عینة الدراسة باختالف عدد األطفال

مجموع   البیان  البعد
  المتوسطات

درجة 
  ةالحری

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

 3.254 2 6.508  بین المجموعات

 4910. 137 67.310  داخل المجموعات
الضغوط 
 الزوجیة

  139 73.818  المجموع

6.623 

 

.0020  

دالة 
 ًإحصائیا

 4.045  2 8.090  بین المجموعات

 4720. 137 64.702  عاتداخل المجمو
الضغوط 
  االجتماعیة

  139 72.793  المجموع

8.565 

 

.0000 

دالة 
 ًإحصائیا

 3.916  2 7.831  بین المجموعات

 3670. 137 50.314  داخل المجموعات
الضغوط 
  الشخصیة

  139 58.145  المجموع

10.662 

 

.0000  

دالة 
 ًإحصائیا

 3.337  2 6.674  بین المجموعات

 4940. 137 67.674   المجموعاتداخل
الضغوط 
  األسریة

  139 74.348  المجموع

6.756 

 

.0020  

دالة 
 ًإحصائیا

 6.746  2 13.493  بین المجموعات

 4730. 137 64.798  داخل المجموعات
الضغوط 
  المادیة

  139 78.291  المجموع

14.264 

 

.0000  

دالة 
 ًإحصائیا
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 3.520  2 7.040  بین المجموعات

 3260. 137 44.680  داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلیة

  139 51.720  المجموع

10.793 

 

.0000  

دالة 
 ًإحصائیا

  3.06=   )2، 137 (   عند درجات حریة0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  4.76) = 137،2 (  عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

 Bonferroni اسطةبین المتغیرات بوفروق المتوسطات لقیاس  )5.20(جدول رقم 

  البعد  )أ (عدد األطفال )ب(عدد األطفال   فروق المتوسطات مستوى الداللة
 الزوجیة الضغوط أطفال بدون وحید طفل  548000. 0010.
 االجتماعیة الضغوط أطفال بدون فأكثر اثنان  547540.  0000.
 وحید طفل  463150.  0020.
 فأكثر ناناث  481190.  0000.

 الشخصیة الضغوط أطفال بدون

 األسریة الضغوط  أطفال بدون فأكثر اثنان  484400.  0020.

 أطفال بدون فأكثر اثنان  727250.  0000.

 وحید طفل فأكثر اثنان  491500.  0090.
 المادیة الضغوط

 وحید طفل  389010.  0060.

 فأكثر اثنان  486000.  0000.
 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة أطفال بدون

  

لـذا قیمـة ف الجدولیـة حـسوبة أكبـر مـن 2كأن قیمـة ف المـ) 5.20(الجـدول رقـم  من یتضح
 األبعـــادفـــي  )0.05( داللــة عنـــد مـــستوىتوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة نــرفض الفرضـــیة، حیـــث 

ًونجــد أیــضا أن والدرجــة الكلیــة لــضغوط الحیــاة لــصالح بــدون طفــل مقابــل طفــل وحیــد واثنــان فــأكثر 
غوط المادیـة، الزوجیـة، االجتماعیـة، األسـریة، ثـم األقـل وهـي الـضغوط أكثر الضغوط بالترتیـب الـض

ً أي طفــل أكثــر تــأثرا مــن غیرهــا بــضغوط نالزوجــات الالتــي لــم تنجــبأن  ممــا یــدلل علــى الشخــصیة،
وانعكاســها علـى الحیــاة اة، وأكثـر تلــك الـضغوط هـي المادیــة، ویعـزى إلـى كثــرة التكـالیف المادیـة الحیـ

ً إرهـــاق وضــغط نفــسي، خاصــة علــى األســـرة الفلــسطینیة فــي ظــل الظـــروف النفــسیة ممــا تــؤدي إلــى
  .جراء المتابعة الطبیةالراهنة 
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للتوصل إلى إثبات الفرضیة األخیـرة مـن عـدمها، المتعلقـة بالتـساؤل الثـاني والتـي تمثلـت 
 لمـستوى ضـغوط الحیـاة )0.05(داللـة ق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى ال توجد فرو: في أنه

  .مدة الزواجكلي تعزى لمتغیر ال

المتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري والنـــسبة المئویـــة لفقـــرات قامـــت الباحثـــة باحتـــساب 
تحلیـل التبـاین األحـادي لقیـاس وجـود فـروق جوهریـة فـي ، واحتـساب )11( انظر ملحـق رقـم المقیاس

فروق المتوسـطات  حتساب ، وتم امتوسطات مستوى القلق لدى عینة الدراسة باختالف المدة الزوجیة
  : وكانت النتائج كما یليBonferroniبین المتغیرات بواسطة 

تحلیل التباین األحادي لقیاس وجود فروق جوهریة في متوسطات مستوى  )5.21(جدول رقم 
  القلق لدى عینة الدراسة باختالف المدة الزوجیة

مجموع   البیان  البعد
  المتوسطات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

 2.291 2  4.582  بین المجموعات

  5050. 137 69.236  داخل المجموعات
الضغوط 
 الزوجیة

  139 73.818  المجموع

4.533 

 

.0120  

دالة 
 ًإحصائیا

 3.009 2  6.017  بین المجموعات

  4870. 137 66.776  داخل المجموعات
الضغوط 
  االجتماعیة

  139 72.793  المجموع

6.173 

 

.0030 

دالة 
 ًإحصائیا

 1.784 2  3.568  بین المجموعات

  3980. 137 54.577  داخل المجموعات
الضغوط 
  الشخصیة

  139 58.145  المجموع

4.478 

 

.0130  

دالة 
 ًإحصائیا

 2.506 2  5.012  بین المجموعات

  5060. 137 69.336  داخل المجموعات
الضغوط 
  األسریة

  139 74.348  المجموع

4.951 

 

.0080  

دالة 
 ًإحصائیا

 3.515 2  7.030  بین المجموعات

  5200. 137 71.261  داخل المجموعات
الضغوط 
  المادیة

  139 78.291  المجموع

6.758 

 

.0020  

دالة 
 ًإحصائیا

  0010. 7.190 2.457 2  4.913  بین المجموعات الدرجة الكلیة
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  3420. 137 46.807  داخل المجموعات

  139 51.720  المجموع

دالة  
 ًإحصائیا

  3.06=   )2، 137 (  عند درجات حریة0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  4.76 ) = 2، 137 (  عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

 Bonferroniالمتغیرات بواسطة  لقیاس الفروق المتوسطات بین )5.22(جدول رقم 

  البعد  )أ(المدة الزوجیة  )ب(المدة الزوجیة   فروق المتوسطات  توى الداللةمس
 الزوجیة الضغوط سنوات  3 - 6من سنوات 6 من أكثر  364540.  0230.
 االجتماعیة الضغوط سنوات 3 - 6 من سنوات 6 من أكثر  456210.  0020.
 الشخصیة الضغوط سنوات 3 - 6 من سنوات 6 من أكثر  345810.  0130.
 األسریة الضغوط سنوات 3 - 6 من سنوات 6 من أكثر  413180.  0080.
 المادیة الضغوط سنوات 3 - 6 من سنوات 3 من أقل  426290.  0330.
 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة سنوات 3 - 6 من سنوات 6 من أكثر  409320.  0010.

  

لــذا  ف الجدولیــة أن القیمــة ف المحــسوبة أكبــر مــن القیمــة) 5.22( مــن الجــدول رقــم یتــضح
فـــي األبعـــاد  )0.05( داللــة  عنـــد مـــستوىتوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیةنــرفض الفرضـــیة، حیـــث 

بعـد مرحلـة الحمـل واإلجهـاض ف ،سنوات الـزواجل) 6-3 (مدةالوالدرجة الكلیة لضغوط الحیاة لصالح 
یـاة الزوجیـة تكـاد تخلـو ، كما بینت نتائج الدراسة أن بدایات الحزدیادًرویدا في االتبدأ ضغوط الحیاة 
  .من ضغوط الحیاة

روق فـي عـدم وجـود فـحیـث توصـلت إلـى ) 2010جـراد، (دراسة واختلفت النتیجة مع نتائج 
  .  لعینة البحثلمتغیر سنوات الخدمةضغوط الحیاة تعزى 

عدم وجود فروق إلى فتوصلت ) 2005الفي، (دراسة ًاختلفت أیضا هذه النتیجة مع نتائج و
لنفسیة لدى زوجات األسرى الفلسطینیین في سجون االحتالل اإلسرائیلي تعزى إلى في الضغوطات ا

  . عمر الزوجة، بمعنى آخر تشابهت الضغوطات للزوجات بغض النظر عن العمر
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هل یمكن التنبؤ بمستوى القلق لـدى عینـة الدراسـة مـن خـالل ضـغوط : الثالثالسؤال 
  الحیاة؟

 . بمستوى القلق من خالل ضغوط الحیاة ال یمكن التنبؤ:وانبثق منه الفرضیة

ًقامت الباحثة بقیاس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقیـاس أثـر كـال مـن العمـر 
ًوأیــضا تــم احتــساب ، )7(والمؤهــل العلمــي وضــغوط الحیــاة علــى مــستوى القلــق، انظــر الملحــق رقــم 

، )5.23(ى مستوى القلـق جـدول رقـم تحلیل االنحدار الخطي البسیط لقیاس تأثیر ضغوط الحیاة عل
  :وتم التوصل إلى النتائج

تحلیل االنحدار الخطي البسیط لقیاس تأثیر ضغوط الحیاة على مستوى  )5.23(جدول رقم 
  القلق

  نموذج Bقیمة   قیمة ت  مستوى الداللة
 الثابت  980. 6.941  0**000.
 ضغوط الحیاة 638. 12.988  0**000.

 ًدالة إحصائیا ** =                                             ًغیر دالة إحصائیا * = 

  R معامل االرتباط لبیرسون ومعامل التأثیر وقیمة مربع )5.24(جدول رقم 

 المتغیر  Betaمعامل التأثیر    R معامل االرتباط  مستوى الداللة R2 قیمة 
 ضغوط الحیاة  7420.  7420. **0.000  5500.

 ًدالة إحصائیا         ** =                        ًیا              غیر دالة إحصائ* = 

أنــــه توجــــد عالقــــة طردیــــة بــــین مــــستوى القلــــق ) 5.24 ،5.23(یتــــضح لنــــا مــــن الجــــدولین 
ـــغ قیمـــة معامـــل االرتبـــاط  ً وهـــي دالـــة إحـــصائیا، ولمعرفـــة حجـــم )7420.(وضـــغوط الحیـــاة حیـــث بل

، )R2 ).5500االنحدار الخطي البسیط حیث بلغت قیمة العالقة بین المتغیرات تم استخدام معامل 
مـن التغیـر فـي ) %55(ًوهي قیمة دالة إحصائیا؛ وهذا یعنـي أن ضـغوط الحیـاة  قـد فـسر مـا نـسبته 

  ).مستوى القلق(سلوك المتغیر التابع 

قیمــة ف حــساب  مــن خــالل ، وذلــك الفرضــیةنــرفضمــل التــأثیر مــع االرتبــاط لــذا تفــق معاوی
 ضـغوط أن النموذج جید للتنبـؤ أي كلمـا زادتوالذي أظهر  )0000.(داللة توى  ومس(168.696)

  . الزوجات ذوات اإلجهاض المتكررالحیاة زاد مستوى القلق لدى
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مقیاس ضغوط الحیاة لالكلیة لبعد والدرجة اقیمة معامل االرتباط بین  )5.25(جدول رقم 
  ومستوى القلق

  

  0.05ًدالة إحصائیا عند                             * =    0.01ًدالة إحصائیا عند ** =         

والدرجـــة  معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل مـــستوى القلـــق  نجـــد أن)5.25(مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
عالیـة وطردیـة، بمعنـى آخـر یمكـن التنبـؤ بمـستوى القلـق مـن خـالل ) 0.742(الكلیة لضغوط الحیـاة 

  .ة الخطأ التقدیري لمستوى القلقضغوط الحیاة والوصول إلى نسبة تقل فیها قیم

هـدفت  يوالتـ) Garton & pratt ،1995جـارتون وبـرات (دراسـة وتتفـق هـذه النتیجـة مـع 
العالقــة بــین أحــداث الحیــاة الــضاغطة ومــصادر الــضغوط النفــسیة مــن جهــة وبــین عــن بحــث ال إلــى
فهــوم الــذات لــدى أثبتــت أنــه كلمــا زادت الــضغوط النفــسیة كلمــا قــل م، وم الــذات مــن جهــة ثانیــةومفهــ
 .الفرد

 ارتباطیـه نتـائج الدراسـة عـن وجـود عالقـة أسـفرتف )1994 ،بخیـت(دراسة ًوتتفق أیضا مع 
سالبة بین مصادر الضغوط كبعد من أبعاد الضغوط النفسیة وبین أبعاد الحساسیة للمشاعر واعتبار 

  .الذات وتقبل الذات وتقبل العدوان

  ى الداللةمستو  قیمة معامل االرتباط  عدُالب  الرقم
 **0.000  4890.  الضغوط الزوجیة 1
 **0.000  7180.  الضغوط االجتماعیة 2
  **0.000  6850. الضغوط الشخصیة  3
 **0.000  6940. الضغوط األسریة 4
 **0.000  5800. الضغوط المادیة 5
 **0.000  7420.  الدرجة الكلیة لضغوط الحیاة 



 115

ًائیا لتفاعــل كــل مــن ضــغوط الحیــاة، والعمــر، هــل هنــاك أثــر دال إحــص: رابــعالــسؤال ال
  وتعلیم الزوجة على مستوى القلق لدى عینة الدراسة؟

ٍوانبثق منه الفرضیة ال یوجد أثر دال إحصائیا لتفاعل كل من ضغوط الحیاة والعمر وتعلیم  ً
  .الزوجة على مستوى القلق

 لمتغیر ً مستوي القلق تبعانتائج تحلیل التباین الثالثي لقیاس الفروق بین )5.26(جدول رقم 
  العمر والمؤهل العلمي وضغوط الحیاة والتفاعل بینهم

درجات  مجموع المربعات البیان
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة  ف  المربعات

 الداللة
  0*038. 3.369  4370. 2  8750. العمر

  0**002. 5.081  6600. 3 1.979  المؤهل العلمي
  0**000. 59.798 7.763 1  7.763  ضغوط الحیاة

المؤهل  * عمر الزوجة
 ضغوط الحیاة * العلمي

6.348  11 .5770  4.445 .000 **0  

    1300. 122 15.838 الخطأ
     140  1115.317  المجموع

         R2 = 0.587 (Adjusted R Squared = 0.529) 
  0.01دالة عند **                                                              0.05دالة عند *        

  ات البعدیة للمتوسطاتناستخدام اختبار بونفروني للمقار )5.27(جدول رقم 

 (I) العمر   (J) متوسط الفروق  العمر (I-J) ةلمستوى الدال 
  0060.  23140. سنة 30 من أكثر سنة 25 من أقل
  0020.  25640. سنة 30 من أكثر سنة 25 -30 من

  

  ات البعدیة للمتوسطاتنستخدام اختبار بونفروني للمقارا )5.28(جدول رقم 

 (I) العلمي المؤهل (J) متوسط الفروق  العلمي المؤهل(I-J) مستوى الداللة  
  0010.  45940. إعدادي
 ابتدائي  0000.  51200. ثانوي
  0010.  40260. جامعي
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  الرابـع إلــىلإلجابــة علـى التــساؤلتوصــلت الباحثـة مــن خـالل التحلیــل اإلحـصائي لقـد 
  :هيومجموعة من النتائج 

 25)أقـل مـن ( وذلـك لـصالح  القلـقى مـستوىحـصائیة لمتغیـر العمـر علـإهناك أثر ذات داللـة : ًوالأ
 حیـث قیمــة ف ) سـنة30 مـن كثـرأ( مقابـل )30-25(لـصالح العمـر و ،) سـنة30 مـن كثـرأ(مقابـل 

  .)(0.000 ومستوى داللة )3.369(

 وذلـــك لـــصالح  القلـــقى مـــستوى علـــحـــصائیة لمتغیـــر للمؤهـــل العلمـــيإ لـــةهنـــاك أثـــر ذات دال: ًثانیـــا
  .)0.000( ومستوى داللة (5.081)االبتدائي مقابل جمیع المراحل حیث قیمة ف 

، ل بــین ضــغوط الحیــاة التفاعــىحــصائیة فــي مــستوى القلــق تعــزى إلــإات داللــة  وجــود فــروق ذ:ًاثالثــ
، بمعنـــى أن )(0.000 ومـــستوى داللـــة )4.445(والمؤهـــل العلمـــي للزوجـــة حیـــث قیمـــة ف  ،العمـــر

  .متغیرات الدراسة السابقة الذكر لها األثر على مستوى القلق

ًأثـر دال إحـصائیا وذلك للتوصل إلـى وجـود الفرضیة  نرفضیتضح من العرض السابق أننا 
  .لتفاعل كل من ضغوط الحیاة، والعمر، وتعلیم الزوجة على مستوى القلق لدى عینة الدراسة

وط الحیـــاة والعمـــر  مـــن المتغیـــرات ضـــغٍكـــلإن حیـــث  )0(587.  بلغـــت R2ن قیمـــة كمـــا أ
ل علــى وجــود العالقــة بـــین ممــا یــدل مــن مــستوى القلــق )%58.7(والمؤهــل العلمــي فــسر مــا نــسبته 

  .متغیرات الدراسة ومستوى القلق

أن جیـة، إضـافة إلـى اویعزى ما سبق إلى وجود عالقة طردیة منطقیة بین العمر والمدة الزو
ًالمؤهل العلمي یمد في عمر الحیاة الزوجیة نظرا للثقیف التي تتلقاه المـرأة فـي المؤسـسات التعلیمیـة، 
ًبمــا فــي ذلــك أن المــرأة المتزوجــة العاملــة التــي تتقاضــى راتبــا نهایــة كــل شــهر یخفــف مــن ضــغوطات 

  .منسوب القلق لدیها بالتالي یقلوالحیاة المادیة، وغیرها 

 الزوجة العاملة بأمور العمل واالختالط بالمجتمع المحلـي؛ ممـا یجعلهـا ًوكما أیضا النشغال
  .تخفف من درجة الضغوط والقلق لدیها
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  الفصل السادس

  والمقترحاتالتوصیات 
  

  .التوصیات
  .النتائج
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــستوى القلــق وضــغوط الحیــاة لــدى الزوجــات ذوات 
ٍلنتـــائج إلـــى وجـــود مـــستوى عـــال مـــن القلـــق لـــدى عینـــة الدراســـة، كمـــا اإلجهـــاض المتكـــرر، وأشـــارت ا

ًأشارت النتائج أیضا إلى وجود مستوى عال من ضغوط الحیاة لـدى العینـة وأكثرهـا شـیوعا الـضغوط  ً
  .الشخصیةثم األسریة، الزوجیة، االجتماعیة، بالترتیب تبدأ بالضغوط المادیة، المادیة، وهي 

وء اإلطــــار النظــــري والدراســــات الــــسابقة وخرجــــت الدراســــة وقــــد تــــم تفــــسیر النتــــائج فــــي ضــــ
 :بمجموعة من التوصیات هي

  :توصیات الدراسة: ًأوال

  :في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصلت إلى التوصیات التالیة  

ل القرآن الكریم وجعله منهاج حیاة؛ الهتمامه بموضوع اإلنجاب، وطریقة التعامـ إلى الرجوع -1
 .األمثل في بناء أسرة مثالیة

 .عدم الغفلة عن الدعاء، وما له من دور نفسي على الفرد -2
ضرورة االهتمام باإلنجاب ضمن منظومة العالقات الزوجیة السیما في األسرة الفلـسطینیة؛  -3

وذلــك بتوعیــة الزوجــات فــي بــدایات الحیــاة الزوجیــة بطبیعــة الــدور المطلــوب منهــا فــي تربیــة 
ســلیمة عــن طریــق وســائل اإلعــالم المقــروءة والمرئیــة؛ وذلــك بــصورة واقعیــة النــشىء تربیــة 

 .تتماشى مع القیم والمبادئ اإلسالمیة الصحیحة، ومع عادات وتقالید المجتمع الفلسطیني
ضـــــرورة وجـــــود مكاتـــــب لإلرشـــــاد التربـــــوي فـــــي المستـــــشفیات والعیـــــادات والمؤســـــسات ذات  -4

ــــصاص، تلجــــأ إلیهــــا المتزوجــــات عنــــد الحا جــــة، ضــــرورة وجــــود أخــــصائیین نفــــسیین االخت
 .متخصصین في اإلرشاد للعمل بها

مـــن ٕلمعرفـــة األســـباب وایجـــاد الحلـــول المناســـبة  االهتمـــام بقـــضیة اإلجهـــاض المتكـــرر زیـــادة -5
 .خالل ورشات عمل، ندوات، لقاءات فكریة، ومؤتمرات

وق  للزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر، مــن خــالل صــندتــوفیر االهتمــام الــصحي المجــاني -6
 .تقره الحكومة، باإلضافة إلى توفیر العالج المجاني للمعنیات

 .تشجیع الباحثین على تناول دراسات تناقش موضوعات اإلجهاض وتأثرها بمتغیرات شتى -7
تشجیع عمادة البحث العلمي في مختلف الجامعات علـى تنـاول موضـوعات حـساسة تتعلـق  -8

 .م2012عة القدس المفتوحة بالمرأة على غرار مؤتمر المرأة الذي أقیم في جام
 .توفیر فرص عمل للزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر للتخفیف من ضغوطات الحیاة -9
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تبادل الخبرات العلمیة من خالل إرسال البعثات واستقبال الوفود في مختلف أنحـاء العـالم  - 10
 .للحد من اآلثار السلبیة الناتجة عن اإلجهاض المتكرر

  :مقترحات الدراسة

 بدأتـــه الباحثـــة، وفـــي ضـــوء مـــا انتهـــت إلیـــه دراســـتها تـــرى الباحثـــة يلجهـــد الـــذ لًاســـتكماال  
ث تتنـاول تلـك الدراسـات المقترحـة یـإمكانیة القیـام بدارسـات مماثلـة فـي مجـال اإلجهـاض المتكـرر بح

  :الموضوعات التالیة

جهـاض المتكـرر، بحیـث یجیـب علـى الزوجـات ذوات اإلإجراء دراسة مماثلة على عینة من  -1
ًنة كال من الزوج والزوجة معاستبااال ً.  

إجــراء دراســات مــشابهة بحیــث تتنــاول عینــة أكبــر مــن الزوجــات ذوات اإلجهــاض المتكــرر  -2
 .تضم كافة محافظات غزة

 . المرأة من مختلف الجوانب موضوعات تهمإجراء دراسات تتناول -3
 .الدینيإجراء دراسات تتناول تأثیر اإلجهاض المتكرر وتأثره بمتغیرات أخرى، كالوازع  -4
 .إجراء دراسة إكلینیكیة على عینة من الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر -5
إجــراء دراســـات موســـعة تتنـــاول منـــاطق فلـــسطینیة مختلفــة فـــي غـــزة، الـــضفة الغربیـــة، شـــرق  -6

 .القدس، والمناطق العربیة تحت االحتالل اإلسرائیلي
ت المنجبات، وتأثیرها إجراء دراسات مقارنة بین الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر والزوجا -7

 .ٍعلى الحالة النفسیة لكل منهما
دور وحــدات التثقیــف الــصحي والنفــسي فــي العیــادات والمستــشفیات فــي عــن إجــراء دراســات  -8

 .التعامل مع الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر
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   المحكمینقائمة ) 1(ملحق رقم 

  جهة العمل  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمیة  ص الهمعبد الفتاح. د   .1

  الجامعة اإلسالمیة  عاطف األغا. د   .2

  الجامعة اإلسالمیة  نبیل دخان. د   .3

  جامعة األقصى  منیر رضوان. د   .4

  جامعة األقصى  محمد صادق. د   .5

  جامعة األقصى  محمد النجار. د   .6

  جامعة األقصى  یحیى النجار. د   .7

  جامعة األقصى  عطاف أبو غالي. د   .8

  جامعة األقصى  یاسرة أبو هدروس. د   .9

  جامعة األزهر  عبدالعظیم المصدر. د .10

  جامعة األزهر  سفیان األسطل. د .11
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  ) 2(ملحق رقم 
  بسم ا الرمحن الرحيم

  حفظه هللا  .....................................................................................: الفاضلالدكتور 
  

   وبركاتهالسالم علیكم ورحمة هللا
  :مقاییس الدراسة بعنواننرجو من سیادتكم التكرم بالموافقة على تحكیم 

  سناء أبو دقة. د. أ/ إشرافب    " القلق وضغوط احلياة لدى الزوجات ذوات اإلجهاض املتكرر"
ـــة وقـــد قامـــت  ـــاالطالع الباحث ـــسابقة، ب ـــاییس والدراســـات ال ـــات البحـــث والمق ـــى أدبی ت قامـــعل

، مقیــاس القلــق، ومقیــاس ضــغوط الحیــاة  فــيمتمثلــة،  بــصورتهما المبدئیــةســة الدرايســایبتــصمیم مق
  .ستقوم بتطبیقها على عینة من الزوجات ذوات اإلجهاض المتكرر في محافظة رفحو

اإلجهــــاض إحـــساس داخلــــي شــــامل ومــــستمر، نتیجــــة ":  بأنــــهً إجرائیــــاالقلــــقفعرفـــت الباحثــــة 
" واء كانــت جــسمیة، أو نفــسیة، أو اجتماعیــة یــصاحبه إحــساسات وانفعــاالت غیــر محــددة ســالمتكــرر

  .وهذا ما ستقیسه األداة لتي أعدت لهذا الغرض
الــــضغوطات الزوجیــــة، االجتماعیــــة، ": بأنهــــا ً إجرائیــــا الحیــــاةضــــغوطعرفــــت الباحثــــة كمــــا و

الشخصیة، األسریة، والمادیة التـي تتعـرض لهـا الزوجـة التـي أجهـضت أكثـر مـن ثـالث مـرات، وهـذا 
  .داة التي أعدت لهذا الغرضما ستقیسه األ

  :لمقیاس ضغوط الحیاة وهيالتالیة األبعاد تحدید  وتم
  .)10 – 1(وتمثلت في الفقرات من : الضغوط الزواجیة )1
 .)22 – 11(وتمثلت في الفقرات من : الضغوط االجتماعیة )2
 .)34 – 23(وتمثلت في الفقرات من : الضغوط الشخصیة )3
 .)46 – 35( من وتمثلت في الفقرات: الضغوط األسریة )4
  .)52 – 47(وتمثلت في الفقرات من : الضغوط المادیة )5

 للوصـــول إلـــى الـــصیغة النهائیـــة ؛وكلـــي أمـــل فـــیكم أن تقـــدموا لـــي خبـــرتكم العلمیـــة واألدبیـــة
لنـتمكن  وذلك من خـالل دراسـتكم العمیقـة لـألداة، وتعـدیلكم الـوافر، لتتناسـب مـع الدراسـة، وللمقاییس،

  .مي بشكلها العلمن إجرائها
  ودمتم ذخراً للعلم وأهله

  الباحثة                                                 
  منيا مسيح مصطفى محاد
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  )استبيان(
  رعاك ا/                                        عزيزتي املستجيبة

يهدف هذا االستبيان للتعرف على القلق وضغوط احلياة لدى الزوجات ذوات اإلجهاض 
كرر، استكماالً لدرجة املاجستري يف اإلرشاد النفسي، من خالل اإلجابة على كل فقرة من فقرات املت

  . االستبيان
يف املكان الذي ) ×(نرجو التكرم بقراءة العبارات بدقة ثم التعبري عن رأيك فيها بوضع عالمة 

  . لمي فقط ألغراض البحث العميتفق مع رأيك علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية وستستخد
  شاكرين لكم حسن تعاونكم يف خدمة البحث العلمي

  مع عاطر التحية وموفور االحرتام
  منيا مسيح مصطفى محاد/       الباحثة                                                                                                         

  
  البیـانات الشخصیـة : ًأوال

سنة               30 أكثر من       سنة        30 -25     من  سنة    25    أقل من          : العمر
  جامعي               ثانوي            إعدادي                       ابتدائي  :المؤهل العلمي

  اثنان فأكثر                      طفل وحید                 بدون أطفال    :عدد األطفال
   سنوات          6أكثر من               سنوات6 – 3من          سنوات3أقل من :          الزواجمدة
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  :مقیاس ضغوط الحیاة: ًأوال
  العبارة  م  مدى انتماء الفقرة للبعد

  ال تنتمي  متوسطة  بدرجة كبیرة
مناسبة 

  ًلغویا
 تعدیالت
  مقترحة

نتج عنهـا عدم القدرة على التكیف مع متطلبات محیط الحیاة الزوجیة، ویوهي : الضغوط الزواجیة: البعد األول
  .الشعور بالفتور والملل والضیق وعدم القدرة على التكیف والتأقلم وبالتالي عدم الرضا عن الحیاة الزوجیة

            .بیني وبین زوجي الخالفات تنشب .1
            .مرة أخرى بالزواج ي زوجنيیهدد .2
            .طالقال بي زوجیهددني .3
            .يختیار زوجبالخطأ أو الندم الشعر أ .4
 علــــى نــــي عنــــدما یــــشعر أني زوجــــنيیــــؤازر .5

  .يغیر طبیعت
          

ً دومـا خـارج المنـزل دون أدنـى يزوجـیخـرج  .6
  .سبب

          

            .یضطهدني زوجي ویتحكم بي .7
أشــــــعر بانخفــــــاض الرغبــــــة الجنــــــسیة تجــــــاه  .8

  .يزوج
          

 أو األلفـــــاظ الجارحـــــةَّقـــــسو زوجـــــي علـــــي بی .9
  .الضرب

          

            .يزوجأشعر بفتور العالقات العاطفیة مع .10
 أحـداث الحیـاة الیومیـة تحـدث نتیجـة لتفاعـل الفـرد مـع التـيوهي الـضغوط : الضغوط االجتماعیة: البعد الثاني

  . آخر، ومن شخص آلخرتختلف شدتها من موقف إلىوهي ، یصعب تجنبه ومنها، ومع محیطه االجتماعي
عـــــن األقـــــارب أو الجیـــــران حـــــدیث یـــــؤلمني .11

  .يمشكلت
          

ـــــــذكرونني .12 ـــــــاس ی ـــــــي الن ـــــــدما ف مـــــــشكلتي عن
  . أفراحهمهمأشاطر

          

            .مع األقاربتزداد خالفاتي .13
            .شعر بالوحدة والعزلةأ.14
أشــعر أننــي وحیــدة ال یوجــد لــدي أقــارب أو .15

  .أصدقاء
          

            .مشكلةتواجهني بي عندما َأجد من یقف بجان.16
            . االجتماعیةالمناسباتأشعر بالحرج في .17
            اآلخرینأتجنب إقامة عالقات اجتماعیة مع .18
 ولـــیس  لـــدیهن أطفـــالیـــؤلمني أن صـــدیقاتي.19

  .لي طفل
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            .ي عن مشكلتيیكثر كالم صدیقات.20
ً دومـــا لتـــدخلهن فـــي يتـــشاجر مـــع صـــدیقاتأ.21

  . الشخصیةيحیات
          

            .أفتقر إلى األصدقاء وقت الشدة.22
وهي التي تنـشأ داخـل الفـرد ذاتـه، مثـل ضـغوط أسـلوب الحیـاة الـذي یتبعـه،  :الضغوط الشخصیة: البعد الثالث

   .فرد یصادفها اليالمشاكل التة و الرئیسةوتشمل أحداث الحیاوالضغوط الجسمیة والعصبیة والنفسیة، 
             .ن بيالمحیطی مع يتكثر خالفات.23
            .ي زوجیناقشنيعندما أصر على رأیي .24
ـــوالدة أو ً نفـــسیا تـــوترأ.25 عنـــدما أســـمع خبـــر ال

  .الحمل
          

            .قالضیبر شعأ.26
            .أرسم صورة سوداویة لمستقبل حیاتي.27
            . من التفكیر بالنوم الدورينسحبأ.28
أبحـث عـن مــصادر التـسلیة لتخفیـف اآلثــار .29

  . الحیاة الیومیة الضاغطةالسلبیة ألحداث
          

            . حیاتي الشخصیةأشعر بانهیار.30
            .أحاول نسیان كل األمور السلبیة.31
            . بالهزل الجسميًایومیشعر أ.32
            .ب حالتي النفسیة من وقت آلخرتقلت.33
ات للتغلــــب علــــى ئســــتخدم األدویــــة والمهــــدأ.34

  .التعب الجسمي والنفسي
          

ًعبارة عن مجموعة المتغیرات التي تمثل تھدیدا للمرء أو ضررا أو مضایقة،  : الضغوط األسریة:البعد الرابع ً

ًضغطا شدیدا على تشكل لى اضطراب حالتھ النفسیة، ومما یؤدي إ ، أو الوقـوع فـي كـضغوط الوالـدین، الشخصً
  .مشكلة ما، أو تعرضه لحادثة خطیرة

            .ي زوجنع االنفصال على يمأ تحثني.35
ـــساءل ت.36 ـــا عـــن مـــوافقتأمـــيت  للـــذهاب يً یومی

  .إلى طبیب النساء والوالدة
          

الستفــــسار بــــشكل دوري عــــن یقــــوم الوالــــد با.37
  . الزوجیةيأخبار

          

            .یزورني والدي في المناسبات فقط.38
            .ًیبخل والدي من مساعدتي مالیا.39
            .ي وبین أهل زوجيوجد خالفات بینت.40
زوجـــــي قـــــضاء بعـــــض یـــــرفض أفـــــراد أهـــــل .41

  .احتیاجاتي
          

            .یوجد زوجات في البیت نفسه لدیهن أبناء.42
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افتقـــــد االحتـــــرام والتقـــــدیر مـــــن أفـــــراد أســــــرة .43
  .زوجي

          

یتـــــــدخل بعـــــــض أفـــــــراد أســـــــرة زوجـــــــي فـــــــي .44
  . األسریةخصوصیاتي

          

             .مرة أخرىتلح حماتي على زوجي بالزواج .45
صیة  التعبیـــر عـــن آرائـــي الشخـــأخـــشى مـــن.46

  .داخل أسرة زوجي
          

ر عن الظروف واألحداث ذات الصلة بالجانب ِّعبُھي تلك الضغوط التي ت :الــضغوط المادیــة: البعــد الخــامس
ًاالقتصادي والمالي لألسرة، وتدركھا المرأة بأنھا مھددة وضارة، وتشكل تھدیدا لألمن االقتصادي لألسرة، مما 

  .یة من توتر وضیق وانزعاجیثیر لدیھا المشاعر واألحاسیس السلب
            .أعاني من عجز مالي.47
            .أقل من النفقات بكثیر الشهري الدخل.48
            . تسدیدهاستطیعنیوجد دیون ال .49
            .ًرهقني مادیا للعیادة یمراجعتي.50
            .أعجز عن شراء األدویة لغالء ثمنها.51
            . المعیشييمستوافي بیت أقل من سكن أ.52
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  ) 3(حق رقم مل

  :القلقمقیاس : ًثانیا

الفقرة مناسبة   العبارة  م
  ًلغویا

أي تعدیالت 
  مقترحة

      .أشعر بأن أعصابي مشدودة   .1
      .ینتابني شعور بالعجز لعدم قدرتي على اإلنجاب .2
      .أفضل البقاء في البیت .3
      .أشعر بالضیق عندما أفكر في المستقبل .4
      .أشعر بالهم لعدم اإلنجاب .5
      .شعر بأن حیاتي ال قیمة لهاأ .6
        .نومي متقطع ومضطرب .7
      .أنا عصبیة المزاج .8
      .تنتابني األحالم المزعجة .9

      .أشعر بأنني حزینة .10
      .أعتقد أنني أكثر عصبیة من غیري .11
      .یجعلني انتظار عملیة الحمل عصبیة .12
      .أشعر بصعوبة في حیاتي بعد اإلجهاض .13
      .ًحیانا تتهیج أنفاسي عند سماعي خبر الحملقلبي یخفق بسرعة وأ .14
      .أعیش حالة من التوتر المتواصل .15
      .أنا أكثر حساسیة من غالبیة الناس .16
      .یداي وقدماي باردتان في العادة .17
      .أخاف أن یتزوج علي زوجي .18
      .شبح الطالق یهددني في كل لحظة .19
      .رضي لإلجهاضالخالفات بیني وبین أهل زوجي ال تنتهي منذ تع .20
      .یرفضني أهل زوجي وال أستطیع عمل شيء .21
      .یرغب أهل زوجي تزویج زوجي من أخرى .22
      .أهل زوجي یشعرونني بالنقص .23
      .أشعر بالنقص أمام اآلخرین .24
      .أشعر بصداع دائم .25
      .أشعر بألم في معدتي .26
      .أعاني من اضطرابات في الهضم .27
      .أحس بالدوران أو الغثیان .28

      .ارتبك عندما أتحدث مع اآلخرین .29
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الفقرة مناسبة   العبارة  م
  ًلغویا

أي تعدیالت 
  مقترحة

      .عالقاتي مع أفراد أسرتي مضطربة .30
أشعر بأن اآلخرین ال یتفهمون طبیعة مشكلة اإلجهاض التي أعاني  .31

  .منها
    

      .أنا مستاءة من كثرة األدویة والعالج .32
      .أشعر بالقلق في المواقف االجتماعیة .33
      .جموعة من الناس ال أعرفهمأشعر بعدم االرتیاح عندما أكون مع م .34
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  ینحكمملتعدیالت علیه من خالل آراء الاالستبیان بعد إجراء ا )4(ملحق رقم 

  
  )استبيان(

  رعاك ا/                                        عزيزتي املستجيبة
يهدف هذا االستبيان للتعرف على القلق وضغوط احلياة لدى الزوجات ذوات اإلجهاض 

تكرر، استكماالً لدرجة املاجستري يف اإلرشاد النفسي، من خالل اإلجابة على كل فقرة من فقرات امل
  . االستبيان

يف املكان الذي ) ×(نرجو التكرم بقراءة العبارات بدقة ثم التعبري عن رأيك فيها بوضع عالمة 
  . علمي فقط ألغراض البحث الميتفق مع رأيك علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية وستستخد

  شاكرين لكم حسن تعاونكم يف خدمة البحث العلمي
  مع عاطر التحية وموفور االحرتام

  منيا مسيح مصطفى محاد/       الباحثة                                                                                                                
  یـة البیـانات الشخص: ًأوال

سنة               30 أكثر من             سنة  30 -25 من         سنة25         أقل من  :    العمر

  جامعي             إعدادي             ثانوي                            ابتدائي  :المؤهل العلمي

   اثنان فأكثر              طفل وحید      بدون أطفال               :عدد األطفال

   سنوات          6أكثر من              سنوات6 – 3من           سنوات3أقل من :          الزواجمدة
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  محكم: القلقمقیاس : ًأوال
  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة  م
          .أشعر بأن أعصابي متوترة   .1
          .نجابینتابني شعور بالعجز؛ لعدم قدرتي على اإل .2
          .ُِّأفضل البقاء في المنزل .3
          .أشعر بالضیق عندما أفكر بمستقبلي .4
          .أشعر بالحزن لعدم قدرتي على اإلنجاب .5
          .أشعر بأن حیاتي ال قیمة لها بدون أطفال .6
          .أشعر باالضطراب في النوم .7
            .أنا عصبیة المزاج .8
          .ایات الحمل مع بدتراودني األحالم المزعجة .9

          .أشعر بأنني منبوذة .10
          .أعتقد أنني أكثر حدة سلوكیة من غیري .11
          .أشعر بحالة من الترقب الدائم للحمل .12
          .أشعر بعدم االستقرار في حیاتي بعد اإلجهاض .13
عنـــدما أشـــعر بـــأي أعـــراض تـــشابه أعـــراض عملیـــة قلبـــي یخفـــق بـــسرعة  .14

  .اإلجهاض
        

ئة من التوتر المتواصل؛ جراء التفكیر بالعجز من أعیش حالة سی .15
  .اإلنجاب

        

          .زوجي یحملني مسؤولیة اإلجهاض .16
          .انتظار حمل جدید یجعلني عصبیة .17
          .أنا أكثر حساسیة من غیري .18
          .یداي وقدماي تنخفض درجة حرارتهما في العادة .19
          .َّأخاف أن یتزوج علي زوجي من غیري .20
          .الطالق یهددني في كل لحظة؛ إلجهاضي المتكررشبح  .21
          .الخالفات تظهر بیني وبین أهل زوجي بعد تعرضي لإلجهاض .22
          .ینبذني أهل زوجي وأنا عاجزة أمامهم .23
          .یرغب أهل زوجي بتزویج زوجي من أخرى؛ بهدف اإلنجاب .24
          .یشعرونني أهل زوجي بتأنیب الضمیر .25
          .ام النساء الحواملأشعر بالنقص أم .26
          .ًأشعر بالصداع المؤلم دوما .27
          .أشعر باضطرابات في معدتي خالل مرحلة الحمل .28
          .أعاني من تعسر في الهضم مع بدایات الحمل .29
          .أحس بالدوار أو الغثیان عند سماعي خبر الحمل .30
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  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة  م
          .حملأشعر بعدم الثقة بنفسي أثناء التحدث مع اآلخرین بأمور ال .31
          .عالقاتي مع أفراد أسرتي متزعزعة .32
أشعر بأن المحیطین بي ال یقدرون طبیعة مشكلة اإلجهاض التي  .33

  .أعاني منها
        

          .أشعر باالستیاء من كثرة تناول األدویة الطبیة الخاصة بالحمل .34
          .أشعر بالقلق والتخبط في المواقف االجتماعیة .35
          .ًعند مجالستي أناسا غرباءأشعر بعدم االرتیاح  .36
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  ) 5(ملحق رقم 

  محكم:مقیاس ضغوط الحیاة: ًثانیا
  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة  م

وهي عـدم القـدرة علـى التكیـف مـع متطلبـات محـیط الحیـاة الزوجیـة، وینـتج عنهـا : الضغوط الزواجیة: البعد األول
 .ة على التكیف والتأقلم وبالتالي عدم الرضا عن الحیاة الزوجیةالشعور بالفتور والملل والضیق وعدم القدر

          .بیني وبین زوجي بعد عملیة اإلجهاض الخالفات تنشب   .1
          .من غیري مرات عدة بالزواج ي زوجنيیهدد   .2
          . باستمرارطالقال بي زوجیهددني   .3
          .بیةینتابني شعور بالندم الختیار زوجي، لعدم تقدیره لمشكلتي اإلنجا   .4
          .ي على غیر طبیعتني عندما یشعر أني زوجیتجاهلني   .5
ًوقتــا طــویال خــارج المنــزل هروبــا مــن عــدم اســتقرار الكیــان  يزوجــیمــضي    .6 ً ً

  .األسري
        

          .َّیضطهدني زوجي ویتعالى علي باستمرار   .7
          .يزوجأشعر بالبرود الجنسي تجاه    .8
          .األلفاظ الجارحةَّیقسو زوجي علي ب   .9

          .یضربني زوجي ألدنى سبب.10
          .يزوجأشعر بفتور مؤلم في العالقات العاطفیة مع .11

أحـداث الحیـاة الیومیـة ومـع  تحدث نتیجة لتفاعل الفـرد مـع التيوهي الضغوط : الضغوط االجتماعیة: البعد الثاني
  .ن شخص آلخر، وهي تختلف شدتها من موقف إلى آخر، ومیصعب تجنبه ومنها، محیطه االجتماعي

          .ة إجهاضي المتكررعن مشكلاألقارب أو الجیران حدیث یؤلمني .12
          . وأحزانهم أفراحهمهممشكلتي عندما أشاطرفي الناس یذكرونني .13
          . كلما طرق موضوع اإلنجابمع األقاربتزداد خالفاتي .14
          . بدون أطفال من نسليشعر بالوحدة والعزلةأ.15
 یــؤازرونني فــي ال یوجــد لــدي أقــارب أو أصــدقاءحیــث  أشــعر أننــي وحیــدة.16

  .مشكلتي
        

          .؛ لعدم قدرتي على اإلنجاب االجتماعیةالمناسباتأشعر بالحرج في .17
          .ً مع اآلخرین؛ خوفا من اإلحراججتماعیة اعالقاتأتجنب إقامة .18
          .یزعجني كثرة تساؤل األقارب عن اإلنجاب.19
          . وأنا لست مثلهنهن أطفال لدییؤلمني أن صدیقاتي.20
          .ي المؤلمة عن مشكلتيیكثر كالم صدیقات.21
          . الشخصیةي لتدخلهن في حیات؛ً دومازمیالتيتشاجر مع أ.22
          .ّأفتقر إلى من یؤانس وحدتي وقت الشدة.23
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 الــذي یتبعــه، وهــي التــي تنــشأ داخــل الفــرد ذاتــه، مثــل ضــغوط أســلوب الحیــاة: الــضغوط الشخــصیة: البعــد الثالــث
  . فرد یصادفها اليالمشاكل التة و الرئیسةوتشمل أحداث الحیاوالضغوط الجسمیة والعصبیة والنفسیة، 

           .المحیطین بي مع ي خالفاتتزداد.24
          .ي في موضوع اإلنجاب زوجیناقشنيعندما أصر على رأیي .25
          .عندما أسمع خبر الوالدة أو الحملً نفسیا توترأ.26
          .ق أثناء مروري بجانب مستشفى الوالدةالضیب رشعأ.27
          .أرسم صورة سوداویة لمستقبل حیاتي اإلنجابیة.28
          .بالنوم الدوريفي موضوع اإلنجاب  من التفكیر أهرب.29
 األرق الـــذي ینتـــابني أثنـــاء تخفیـــفال أجـــد مـــصدر مـــن مـــصادر التـــسلیة ل.30

  .التفكیر باإلنجاب
        

          .حیاتي الشخصیةفي متواصل  أشعر بانهیار.31
          .أجد صعوبة في نسیان حاالت اإلجهاض المتكرر.32
          .بالتراجع والهزل في بنیتي الجسمیة إثر موضوع اإلنجابشعر أ.33
          .مع بدایات الحملب حالتي النفسیة تقلت.34
          .؛ لنسیان موضوع اإلنجاباتئستخدم األدویة والمهدأ.35

ًعبارة عن مجموعة المتغیرات التي تمثل تھدیدا للمرء أو ضررا أو مضایقة، مما : ریةالضغوط األسـ: البعد الرابع ً

ًضغطا شدیدا على تشكل یؤدي إلى اضطراب حالتھ النفسیة، و كـضغوط الوالـدین، أو الوقـوع فـي مـشكلة ، الشخصً
  .ما، أو تعرضه لحادثة خطیرة

 ي بــــسبب العجــــز عــــن زوجــــنعــــ االنفــــصال علــــىالمحیطــــین بــــي  یحثنــــي.36
  .اإلنجاب

        

          . للذهاب إلى طبیب النساء والوالدةً یومیاأمي تحثني.37
الحمـــل؛ لـــشعوره بـــالقلق  الستفـــسار بـــشكل دوري عـــن أخبـــار بايوالـــدیقـــوم .38

  .تجاه االستقرار األسري لدي
        

          .یزورني والدي في المناسبات الرسمیة؛ لعدم طرق موضوع اإلنجاب.39
          .ي على الدوامبین أهل زوج ويبینأسریة وجد خالفات ت.40
یــــرفض أهــــل زوجــــي قــــضاء بعــــض احتیاجــــاتي؛ لــــشعورهم بعجــــزي عــــن .41

  .اإلنجاب
        

 فـــي البیــــت نفـــسه لــــدیهن  أخریــــات ألخـــوة زوجــــي زوجـــاتیزعجنـــي وجــــود.42
  .أطفال

        

أشــــعر بعــــدم االحتــــرام والتقــــدیر مــــن أفــــراد أســــرة زوجــــي بــــسبب إجهاضــــي .43
  .المتكرر

        

 بأســلوب غیــر  األســریةأســرة زوجــي فــي خــصوصیاتيیتــدخل بعــض أفــراد .44
  .متحضر

        

           .َتلح والدة زوجي على ابنها بالزواج من أخرى؛ بهدف اإلنجاب.45
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؛ لـشعوري بـالنقص  التعبیر عن آرائي الشخصیة داخـل أسـرة زوجـيأتجنب.46
  .والعجز عن اإلنجاب

        

          .یعاملني أهل زوجي كما لو كنت غریبة.47
          .وجي إظهار أخطائي أمامهیتعمد أهل ز.48
          .یعاملني زوجي بجفاء.49
          .یجرح زوجي مشاعري وكبریائي.50

ــة: البعــد الخــامس ــضغوط المادی ر عن الظروف واألحداث ذات الصلة بالجانب ِّعبُھي تلك الضغوط التي ت :ال
لألمن االقتصادي لألسرة، مما ًاالقتصادي والمالي لألسرة، وتدركھا المرأة بأنھا مھددة وضارة، وتشكل تھدیدا 

  .یثیر لدیھا المشاعر واألحاسیس السلبیة من توتر وضیق وانزعاج
أعــــاني مــــن عجــــز مــــالي؛ نتیجــــة المــــصروفات الباهظــــة للعقــــاقیر الطبیــــة .51

  .الخاصة باإلنجاب
        

          .أقل من النفقات العالجیة والمعیشیة  لزوجي الشهريالدخل.52
          .؛ جراء نفقات اإلنجابها تسدیدستطیعنیوجد دیون ال .53
          .ًرهقني مادیامراجعتي للعیادة النسائیة ی.54
          .أعجز عن شراء األدویة الخاصة باإلنجاب لتكالیفها الباهظة.55
          .؛ لعجزي عن اإلنجاب المعیشييمستوافي بیت أقل من  یسكنني زوجي.56
ًیبخل والدي علي بمساعدتي مالیا؛ لسد احتیاجات الطبیب.57 ّ.          
          .أتردد في مراجعة العیادة النسائیة؛ ألسباب مادیة.58
          .ال أتقاضى مساعدات مادیة من مؤسسات داعمة للمرأة.59
          .أشعر بالحرج عند طلب المال من زوجي لمراجعة الطبیب.60
          .یشعرني زوجي بأن مشكلتي تمثل عبء مادي كبیر لألسرة.61
          .ًال یساعدوني إخوتي مادیا.62
          .أعبائي المالیة اضطرتني لالستدانة.63
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  ) 6(ملحق رقم 

   ضغوط الحیاةمقیاسمعیاري والنسبة المئویة لفقرات المتوسط الحسابي واالنحراف ال

 الفقرة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 64.46429 1.181804 2.578571  .بعد عملیة اإلجهاضبیني وبین زوجي  الخالفات تنشب .1

 73.03571 1.125684  2.921429  .من غیري مرات عدة بالزواج ي زوجنيیهدد .2

 77.5 1.019945  3.1  . باستمرارطالقال بي زوجیهددني .3

ینتــابني شــعور بالنــدم الختیــار زوجــي، لعــدم تقــدیره لمــشكلتي  .4
  .اإلنجابیة

2.628571 1.158906  65.71429 

 65.17857 1.173425 2.607143  .ي على غیر طبیعتني عندما یشعر أني زوجیتجاهلني .5

ًیمـــضي زوجـــي وقتـــا طـــویال خـــارج المنـــزل هروبـــا مـــن عـــدم  .6 ً ً
  .استقرار الكیان األسري

3.228571 0.962183 80.71429 

 74.10714 1.041656 2.964286  .َّیضطهدني زوجي ویتعالى علي باستمرار .7

 69.82143 1.172199 2.792857  .أشعر بالبرود الجنسي تجاه زوجي .8

 63.21429 1.121682 2.528571  .َّیقسو زوجي علي باأللفاظ الجارحة .9

 62.86232 1.134949 2.514493  .یضربني زوجي ألدنى سبب.10

 63.21429 1.153305 2.528571  .أشعر بفتور مؤلم في العالقات العاطفیة مع زوجي.11

ة إجهاضـــي عـــن مـــشكلاألقـــارب أو الجیـــران حـــدیث یـــؤلمني .12
  .متكررال

3.164286 1.08363 79.10714 

  أفـــــراحهمهممــــشكلتي عنـــــدما أشـــــاطرفـــــي النـــــاس یــــذكرونني .13
  .وأحزانهم

3.035714 0.992132 75.89286 

 57.5 1.154908  2.3  . كلما طرق موضوع اإلنجابمع األقاربتزداد خالفاتي .14

 72.67857 1.038098 2.907143  . بدون أطفال من نسليشعر بالوحدة والعزلةأ.15

 ال یوجـــد لـــدي أقـــارب أو أصـــدقاءحیـــث أشـــعر أننـــي وحیـــدة .16
  .یؤازرونني في مشكلتي

3.064286 1.087607 76.60714 

أشعر بالحرج فـي المناسـبات االجتماعیـة؛ لعـدم قـدرتي علـى .17
  .اإلنجاب

2.957143 1.08536 73.92857 

ـــا مـــن .18 ـــة مـــع اآلخـــرین؛ خوف ـــات اجتماعی ًأتجنـــب إقامـــة عالق
  .اإلحراج

3.064286 1.040273 76.60714 

 77.67857 1.050498 3.107143  .یزعجني كثرة تساؤل األقارب عن اإلنجاب.19

 76.42857 1.123787 3.057143  . وأنا لست مثلهن لدیهن أطفالیؤلمني أن صدیقاتي.20

 65.35714 1.103205 2.614286  .ي المؤلمة عن مشكلتيیكثر كالم صدیقات.21
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 الفقرة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 64.46429 1.018306 2.578571  . الشخصیةيتدخلهن في حیات ل؛ً دومازمیالتيتشاجر مع أ.22

 56.60714 1.116332 2.264286  .ّأفتقر إلى من یؤانس وحدتي وقت الشدة.23

 56.25 1.17605  2.25   .المحیطین بي مع ي خالفاتتزداد.24

ـــــي .25 ـــــى رأی ـــــدما أصـــــر عل ي فـــــي موضـــــوع  زوجـــــیناقـــــشنيعن
  .اإلنجاب

2.971429 1.085833 74.28571 

 74.82143 1.147386 2.992857  .عندما أسمع خبر الوالدة أو الحملً نفسیا توترأ.26

 75.71429 1.0725 3.028571  .ق أثناء مروري بجانب مستشفى الوالدةالضیبشعر أ.27

 71.78571 1.078521 2.871429  .أرسم صورة سوداویة لمستقبل حیاتي اإلنجابیة.28

 63.21429 1.102273 2.528571  .لدوريبالنوم افي موضوع اإلنجاب  من التفكیر أهرب.29

ـــذي .30 ـــسلیة لتخفیـــف األرق ال ال أجـــد مـــصدر مـــن مـــصادر الت
  .ینتابني أثناء التفكیر باإلنجاب

2.907143 1.198899 72.67857 

 70.53571 1.11412 2.821429  .أشعر بانهیار متواصل في حیاتي الشخصیة.31

 76.42857 1.11091 3.057143  .أجد صعوبة في نسیان حاالت اإلجهاض المتكرر.32

بــــالتراجع والهــــزل فــــي بنیتــــي الجــــسمیة إثــــر موضــــوع شــــعر أ.33
  .اإلنجاب

2.342857 1.123787 58.57143 

 61.07143 1.152235 2.442857  .مع بدایات الحملتتقلب حالتي النفسیة .34

 56.42857 1.171431 2.257143  .؛ لنسیان موضوع اإلنجاباتئستخدم األدویة والمهدأ.35

ـــي علـــى نـــيیحث.36 ـــسبب  زوجـــعـــن االنفـــصال المحیطـــین ب ي ب
  .العجز عن اإلنجاب

3.207143 1.055962 80.17857 

 71.25 1.205055 2.85  .ً یومیا للذهاب إلى طبیب النساء والوالدةأمي تحثني.37

الحمــــل؛  باالستفــــسار بــــشكل دوري عــــن أخبــــار يیقــــوم والــــد.38
  .لشعوره بالقلق تجاه االستقرار األسري لدي

2.3 1.161121 57.5 

یزورنـي والـدي فـي المناسـبات الرسـمیة؛ لعـدم طـرق موضــوع .39
  .اإلنجاب

2.878571 1.055768 71.96429 

 58.03571 1.094577 2.321429  .ي على الدوام وبین أهل زوجيبینأسریة وجد خالفات ت.40

یـــــرفض أهـــــل زوجـــــي قـــــضاء بعـــــض احتیاجـــــاتي؛ لـــــشعورهم .41
  .بعجزي عن اإلنجاب

3.05  1.027149 76.25 

ـــي وجـــود.42  فـــي البیـــت  أخریـــات ألخـــوة زوجـــي زوجـــاتیزعجن
  .أطفالنفسه لدیهن 

3.071429 1.050131 76.78571 

أشــعر بعــدم االحتــرام والتقــدیر مــن أفــراد أســرة زوجــي بــسبب .43
  .إجهاضي المتكرر

2.485714 1.102552 62.14286 

 73.03571 1.039285 2.921429یتــدخل بعــض أفــراد أســرة زوجــي فــي خــصوصیاتي األســریة .44



 137

 الفقرة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

  .بأسلوب غیر متحضر
َتلــــح والــــدة زوجــــي علــــى ابنهــــا بــــالزواج مــــن أخــــرى؛ بهــــدف .45

  . اإلنجاب
3.059259 1.084235 76.48148 

أتجنـــب التعبیـــر عـــن آرائـــي الشخـــصیة داخـــل أســـرة زوجـــي؛ .46
  .لشعوري بالنقص والعجز عن اإلنجاب

3.021429 1.134596 75.53571 

 58.75 1.079068  2.35  .ریبةیعاملني أهل زوجي كما لو كنت غ.47

 75.71429 1.065771 3.028571  .یتعمد أهل زوجي إظهار أخطائي أمامه.48

 68.75 1.119642  2.75  .یعاملني زوجي بجفاء.49

 77.14286 1.014185 3.085714  .یجرح زوجي مشاعري وكبریائي.50

أعاني من عجز مالي؛ نتیجة المصروفات الباهظـة للعقـاقیر .51
  .باإلنجابالطبیة الخاصة 

2.892857 0.964823 72.32143 

 72.32143 0.903203 2.892857  .أقل من النفقات العالجیة والمعیشیة  لزوجي الشهريالدخل.52

 72.32143 0.895202 2.892857  .؛ جراء نفقات اإلنجابستطیع تسدیدهانیوجد دیون ال .53

 75.17857 1.007143  3.007143  .ًمراجعتي للعیادة النسائیة یرهقني مادیا.54

أعجــــــز عــــــن شــــــراء األدویــــــة الخاصــــــة باإلنجــــــاب لتكالیفهــــــا .55
  .الباهظة

2.885714 1.011344 72.14286 

؛ لعجـزي  المعیـشييمـستوافي بیت أقـل مـن  یسكنني زوجي.56
  .عن اإلنجاب

2.892857 1.064107 72.32143 

ًیبخل والدي علي بمساعدتي مالیا؛ لسد احتیاجات الطبیب.57 ّ.  2.728571 1.009615 68.21429 

 76.96429 0.974996 3.078571  .أتردد في مراجعة العیادة النسائیة؛ ألسباب مادیة.58

 65.71429 0.947111 2.628571  .ال أتقاضى مساعدات مادیة من مؤسسات داعمة للمرأة.59

 72.67857 1.058684 2.907143  .أشعر بالحرج عند طلب المال من زوجي لمراجعة الطبیب.60

جـــــي بـــــأن مـــــشكلتي تمثـــــل عـــــبء مـــــادي كبیـــــر یـــــشعرني زو.61
  .لألسرة

2.878571 0.940441 71.96429 

 73.75 1.114489  2.95  .ًال یساعدوني إخوتي مادیا.62

 79.46429 0.891752 3.178571  .أعبائي المالیة اضطرتني لالستدانة.63
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عمر والمؤهل  من الً الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقیاس أثر كالالمتوسطات )7( رقم ملحق
   مستوى القلقلىالعلمي وضغوط الحیاة ع

 المتوسط العدد الحیاة ضغوط العلمي المؤهل  العمر
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

النسبة 
  المئویة

 78.55  435780. 3.1420 9 مرتفع
 ابتدائي

 78.55  435780. 3.1420 9 المجموع
 72.1225  431060. 2.8849 7 مرتفع

 إعدادي
 72.1225  431060. 2.8849 7 المجموع
 52.0825  . 2.0833 1 منخفض
 ثانوي 68.155  172300. 2.7262 7 مرتفع

 66.145  277680. 2.6458 8 المجموع
 42.36  . 1.6944  1 منخفض
 جامعي 71.345 365460. 2.8538 19 مرتفع

 69.895  440150. 2.7958 20 المجموع
 47.2225  274990. 1.8889  2 فضمنخ

 72.4875  382450. 2.8995 42 مرتفع

 سنة 25 من أقل

  المجموع
 71.3375  431930. 2.8535 44 المجموع
 95.14 . 3.8056 1 مرتفع

 ابتدائي
 95.14  . 3.8056 1 المجموع
 78.82  054860. 3.1528 6 مرتفع

 إعدادي
 78.82  054860. 3.1528  6 المجموع

 73.3325  180120. 2.9333 10 تفعمر
 ثانوي

 73.3325  180120. 2.9333 10 المجموع
 43.9225  239360. 1.7569  4 منخفض
 جامعي 73.5175  266480. 2.9407 22 مرتفع

 68.9625  506180. 2.7585 26 المجموع
 43.9225 239360. 1.7569  4 منخفض المجموع

 74.84  266930. 2.9936 39 مرتفع

 سنة 30 -25 من

 
 71.965  447950. 2.8786 43 لمجموعا

 77.5475  193780. 3.1019 6 مرتفع
 ابتدائي

 77.5475  193780. 3.1019 6 المجموع
 47.685  032080. 1.9074 3 منخفض

 سنة 30 من أكثر

 إعدادي
 60.2775  486860. 2.4111 5 مرتفع



 139

 المتوسط العدد الحیاة ضغوط العلمي المؤهل  العمر
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

النسبة 
  المئویة

 55.555  451340. 2.2222  8 المجموع
 61.11  234240. 2.4444 10 منخفض
 ثانوي 65  408080. 2.6000 10 مرتفع

 63.055  333530. 2.5222 20 المجموع
 38.195  000000. 1.5278  4 منخفض
 جامعي 76.7125  628000. 3.0685 15 مرتفع

 68.605  850420. 2.7442 19 المجموع
 53.35  439010. 2.1340 17 منخفض
 المجموع 71.315  556540. 2.8526 36 مرتفع

 65.5525  618430. 2.6221 53 المجموع
 79.21  378220. 3.1684 16 مرتفع

 ابتدائي
 79.21  378220. 3.1684 16 المجموع
 47.685  032080. 1.9074  3 منخفض
 إعدادي 71.065  460100. 2.8426 18 مرتفع

 67.725  540820. 2.7090 21 المجموع
 60.29  247460. 2.4116 11 منخفض
 ثانوي 68.905  312120. 2.7562 27 مرتفع

 66.41  331790. 2.6564 38 المجموع
 41.2025  186860. 1.6481  9 منخفض
 جامعي 73.635  422200. 2.9454 56 مرتفع

 69.145  601210. 2.7658 65 المجموع
 51.1775  418130. 2.0471 23 منخفض
 72.91  414560. 2.9164 117 مرتفع

 المجموع

 المجموع
 69.34  524980. 2.7736 140 المجموع
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  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة لفقرات المقیاس )8( رقم ملحق

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  البعد
  714260. 3.0351 44 سنة 25 من أقل

  754890. 2.6702 43 سنة 30 -25 من

  667890. 2.6175 53 سنة 30 من أكثر
 الزوجیة

  728740. 2.7649 140  الدرجة الكلیة

  512790. 2.9470 44 سنة 25 من أقل

  571260. 2.9806 43 سنة 30 -25 من

  924090. 2.6447 53 سنة 30 من أكثر
  االجتماعیة

  723660. 2.8429 140  الدرجة الكلیة

  442040. 2.9034 44 سنة 25 من أقل

  592780.  2.8217 43 سنة 30 -25 من

  748970. 2.4481 53 سنة 30 من أكثر
  الشخصیة

  646770. 2.7060 140  الدرجة الكلیة

  537380. 2.9970 44 سنة 25 من أقل

  634440. 2.8899 43 سنة 30 -25 من

  893080. 2.6275 53 سنة 30 من أكثر
  األسریة

  731350. 2.8242 140  الدرجة الكلیة

  568170. 3.0122 44 سنة 25 من أقل

  529820. 3.0912 43 سنة 30 -25 من

  958950. 2.6749 53 سنة 30 من أكثر
  المادیة

  750500. 2.9088 140  الدرجة الكلیة
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  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة لفقرات المقیاس) 9( رقم ملحق

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  جةومستوى تعلیم الز  البعد
  831540. 3.2045 16 ابتدائي
  558110. 2.7359 21 إعدادي
  492760. 2.7632 38 ثانوي
 833860. 2.6671 65 جامعي

 الزوجیة الضغوط

  728740. 2.7649 140  الدرجة الكلیة
  366410. 3.3333 16 ابتدائي
  692390. 2.6111 21 إعدادي
  790400. 2.7215 38 ثانوي
  712590. 2.8679 65 جامعي

 االجتماعیة الضغوط

  723660. 2.8429 140  الدرجة الكلیة
  533160. 3.1667 16 ابتدائي
  490110. 2.5913 21 إعدادي
  659100. 2.6118 38 ثانوي
  672740. 2.6846 65 جامعي

 الشخصیة الضغوط

  646770. 2.7060 140  الدرجة الكلیة
  484710. 3.1375 16 ابتدائي
  625910. 2.8635 21 إعدادي
  786460. 2.6699 38 ثانوي
  766450. 2.8246 65 جامعي

 األسریة طالضغو

  731350. 2.8242 140  الدرجة الكلیة
  286270. 3.4135 16 ابتدائي
  557690. 3.0147 21 إعدادي
  904680. 2.6781 38 ثانوي
  730910. 2.8852 65 جامعي

 المادیة الضغوط

  750500. 2.9088 140  الدرجة الكلیة
  447960. 3.2511 16 ابتدائي
  375300. 2.7633 21 إعدادي
  571710. 2.6889 38  ثانوي
  685180. 2.7859 65 جامعي

 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة

  609990. 2.8094 140  الدرجة الكلیة
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  حراف المعیاري والنسبة المئویة لفقرات المقیاسالمتوسط الحسابي واالن )10(ملحق رقم 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  األطفالعدد   الضغوط
  728140. 2.9457 67 أطفال بدون
  758050. 2.3977 32 وحید طفل
  602140. 2.7561 41 فأكثر اثنان

 الزوجیة الضغوط

  728740. 2.7649 140  الدرجة الكلیة
 530130. 3.0821 67 أطفال بدون
  741770. 2.7370 32 وحید طفل
  852890. 2.5346 41 فأكثر اثنان

 جتماعیةاال الضغوط

  723660. 2.8429 140  الدرجة الكلیة
  495180. 2.9527 67 أطفال بدون
  708930. 2.4896 32 وحید طفل
  680990. 2.4715 41 فأكثر اثنان

 الشخصیة الضغوط

  646770. 2.7060 140  الدرجة الكلیة
  585230. 3.0468 67 أطفال بدون
  715190. 2.6938 32 وحید طفل
  854590. 2.5624 41 فأكثر اثنان

 األسریة الضغوط

  731350. 2.8242 140  الدرجة الكلیة
 382470. 3.1757 67 أطفال بدون
  805770. 2.9399 32 وحید طفل
  935640. 2.4484 41 فأكثر اثنان

 المادیة الضغوط

  750500. 2.9088 140  الدرجة الكلیة
  473720. 3.0406 67 أطفال بدون
  667650. 2.6516 32 وحید طفل
  633460. 2.5546 41 فأكثر اثنان

 الحیاة لضغوط الكلیة الدرجة

  609990. 2.8094 140  الدرجة الكلیة
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   المئویة لفقرات المقیاسالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة )11( رقم ملحق

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  البعد
  595390. 2.6071 28 سنوات 3 من أقل
  688540. 2.9769 59 سنوات 6 – 3 من

  786520. 2.6123 53 سنوات 6 من أكثر
 الزوجیة الضغوط

  728740. 2.7649 140  الدرجة الكلیة
  541720. 2.9196 28 سنوات 3 من أقل
  497440.  3.0395 59 سنوات 6 – 3 من

  925080. 2.5833 53 سنوات 6 من أكثر
 االجتماعیة الضغوط

  723660. 2.8429 140  الدرجة الكلیة
  447040. 2.6250 28 سنوات 3 من أقل
  475060. 2.8898 59 سنوات 6 – 3 من

  833110. 2.5440 53 سنوات 6 من أكثر
 الشخصیة الضغوط

  646770. 2.7060 140  لدرجة الكلیةا
  476730. 2.7405 28 سنوات 3 من أقل
  524940. 3.0407 59 سنوات 6 – 3 من

  952900. 2.6275 53 سنوات 6 من أكثر
 األسریة الضغوط

  731350. 2.8242 140  الدرجة الكلیة
  608960. 2.7445 28 سنوات 3 من أقل
  399720. 3.1708 59 سنوات 6 – 3 من

  999820. 2.7039 53 سنوات 6 من أكثر
 المادیة الضغوط

  750500. 2.9088 140  الدرجة الكلیة
  429080. 2.7274 28 سنوات 3 من أقل
  446270. 3.0235 59 سنوات 6 – 3 من

  763160. 2.6142 53 سنوات 6 من أكثر
 لضغوط الكلیة الدرجة

 الحیاة
  609990. 2.8094 140  الدرجة الكلیة
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 . المخطوطات في جامعة الدول العربیة
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   العربیةمراجعال
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 غـزة، الجامعـة اإلسـالمیة، رسـالة .تطبیقیة على المدراء العاملین في وزارة الداخلیة في قطـاع غـزة
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 .جامعة عین شمس: القاهرة

مجلة مركـز  .مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة صنعاء .)1997(الزعبي، أحمد محمد 
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: ألردنا، 3ط .القلق أسـبابه وعالجـه). 2001(كینیدي، جـون عن جمة  تر، إبراهیم مهدي،الشبلي
 .دار األمل للنشر والتوزیع

 . منشأة المعارف للنشر: اإلسكندریة.القلق األسباب والعالج .)2007(الشربیني، لطفي 

ــوزن  .)2002(الــشنطي، أمجــد  ــل مــن ال ــال أق ــي ینجــبن أطف ــدى األمهــات الالت عوامــل الخطــر ل
 . جامعة القدس–كلیة الصحة العامة :  رسالة ماجستیر.الطبیعي في غزة

 .لــضغوط األســریة كمــا تــدركها أمهــات األطفــال المعــاقینا .)2009(العــازمي، منــاحي فــالح فهــد 
 .دراسة مقارنة، القاهرة، جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه

ــاة .)2009(العبیــد، ســعود عبــد العزیــز   التربیــة والتعلــیم، ةوزار:  الــسعودیة.إدارة الــضغوط فــي الحی
 .غدارة التدریب التربوي

 .الدار المصریة اللبنانیة، 1ط .المرأة الحب والزواج .)1998(العفیفي، عبد الحكیم 

 .دار الشؤون الثقافیة العامة:  بغداد.العصاب). 1992(العوادي، قاسم هادي 

ـــق واالكتئـــاب والـــشعور بـــالعجز عـــن الموا .)2000(الغباشـــي، ســـهیر فهـــیم  جهـــة لـــدى مرضـــى القل
 . العدد األول– المجلد العاشر ،دراسات نفسیةمجلة : القاهرة .الشریان التاجي بالقلب

 .دار الشروق: القاهرة. قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة .)1990(الغزالي، محمد 

، 3 ط.لــهالقلــق اإلنــساني، مــصادره، تیاراتــه، التــدین كعــالج  .)1985(الفیــومي، محمــد إبــراهیم 
 .دار الفكر العربي: القاهرة

ــة قطــر الخیــر . أســبابه وعالجــه–القلــق داء العــصر  .)2000(القحطــاني، ســعید بــن مــسفر  ، مجل
 .العدد الحادي والثالثون

 . دار الفكر العربي:القاهرة، 1ط .الصحة النفسیة في .)1998(القریطي، عبد المطلب أمین 

ــة دراســة ا .)2000(القیــق، نمــر صــبح محمــد  ــة كلی ــة مــن طلب ــدى عین ــاأللوان ل ــه ب ــق وعالقت لقل
 . رسالة ماجستیر، برنامج الدراسات العلیا المشترك.التربیة الحكومیة بغزة

 . جامعة القاهرة.الزواج والطالق. )ت.ب(المال، ناهد عبد المجید 
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ة الفـــروق فــي كـــل مـــن حالـــة القلـــق وقلــق المـــوت قبـــل إجـــراء العملیـــ). 1991(النیــال، مایـــسة أحمـــد 
ــــة دراســــات نفــــسیة: القــــاهرة. الجراحیــــة وبعــــدها ، تــــصدر عــــن رابطــــة األخــــصائیین النفــــسیین مجل

 .المصریة

 الجنوبیـة فـي المحافظـات األمهـات لـدى الـوالدة قلـق .)2010(الهمص، صالح إسماعیل عبدهللا 
 . الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، غزة.بجودة الحیاة وعالقته غزة لقطاع

 .مواقـف الحیــاة الـضاغطة وعالقتهــا بـالحواجز النفــسیة لـدى طالبــات الجامعــة .)2000(بـدر، فائقــة 
 .، حلوانمجلة كلیة التربیة

 .دراسة في المشفى لعوامل خطورة اإلجهـاض التلقـائي .)2001( بشور، هیام، عبد السالم، أسماء 
 .ة الدول العربیة، المجلد الثالث، العدد الثالث، جامعمجلة المجلس العربي لالختصاصات الطبیة

 .دار الفاروق للنشر والتوزیع:  القاهرة.الصحة النفسیة). 2005 (باول ،تریفور

 الخطــر –صـحة المــرأة فـي فتـرة اإلنجـاب  .)1993(، ترجمـة أحمـد عبـدهللا .جاكوبـسون، جـودي ل
 . الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة: القاهرة.الكامن

ضـــغوط الحیــاة لــدى المعلمـــات فــي المـــدارس الحكومیــة وعالقتهـــا  .)2010(جــراد، هالــة شــامخ 
 . رسالة ماجستیر، جامعة األزهر، غزة.ببعض المتغیرات النفسیة

الجمعیـة . القلق العام والخاص دراسة عاملیة الختبـارات القلـق). 1991(حبیب، مجدي عبد الكریم 
 . مكتبة األنجلو المصریة: القاهرةنفس،  بحوث المؤتمر السابع لعلم ال،المصریة للدراسات النفسیة

مجلـة : جامعـة البحـرین .ضغوط الحیاة وعالقتها ببعض المتغیـرات .)2005(حسن، محمود شمال 
 .العلوم اإلنسانیة، العدد العاشر

 . جامعة القاهرة.محددات فقد األجنة في مصر .)2008(حسن، نهلة محمد شوقي 

ـــضغوط  .)2006(د العظـــیم حـــسین، ســـالمة عبـــوحـــسین، طـــه عبـــد العظـــیم،  اســـتراتیجیات إدارة ال
 . دار الفكر:عمان، 1ط .التربویة والنفسیة

ــــة .)2002(خلیــــل، إمــــام حــــسانین  ــــر الوطنی دار المحروســــة : القــــاهرة .اإلرهــــاب وحــــروب التحری
 .للطباعة
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 النمـوذج الـسببي للعالقـة بـین المـساندة االجتماعیـة وضـغوط الحیـاة .)1996(دسوقي، راویـة محمـد 
 ، مجلـــة فـــصلیة تـــصدر عـــن الهیئـــةمجلـــة علـــم الـــنفس: القـــاهرة .والـــصحة النفـــسیة لـــدى المطلقـــات

 .39المصریة للكتاب، السنة العاشرة، العدد 

 دراســة مقارنــة، دار النهــضة .اإلجهــاض فــي نظــر المــشرع الجنــائي .)1995(ربیــع، حــسن محمــد 
 .العربیة

دراســــة اســــتطالعیة متعمقــــة لظــــاهرة زواج الــــزواج غیــــر المتكــــافئ  .)1990( رزق، كــــوثر إبــــراهیم 
 .الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة:  القاهرة.الجامعیة من زوج غیر متعلم

ة للنـشر والتوزیـع والطباعــة،  دار المـسیر: األردن.الـصحة النفـسیة). 2007(، سـامر جمیـل رضـوان
 .الطبعة الثانیة

 الـسكري بمحافظـات غـزة وعالقتـه القلـق لـدى مرضـى .)2002(رضوان، عبد الكـریم سـعید محمـد 
 . رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة.ببعض المتغیرات

 .عالم الكتب: القاهرة، 2ط. الصحة النفسیة والعالج النفسي .)1995(زهران، حامد عبد السالم 

ضغوط الحیاة وعالقتها باألعراض السیكوسوماتیة وبعض  .)2002(سالم، إیناس عبد الفتاح أحمد 
ــة دراســات نفــسیة: القــاهرةدراســة كــشفیة، . صال الشخــصیة لــدى طــالب  الجامعــةخــ ، المجلــد مجل

 .الثاني عشر، العدد الثالث

جامعـــة طنطـــا، كلیـــة : القـــاهرة .اختبـــار مواقـــف الحیـــاة الـــضاغطة .)2002(شـــقیر، زینـــب محمـــد 
 .التربیة

 .الكویت، 1ط .الدراسات التطوریة للقلق .)1993(عبد الخالق، أحمد 

أحداث الحیـاة الـضاغطة وأسـالیب  مواجهتهـا والـشعور  .)2006(بد الرازق، عماد على مصطفى ع
المـــؤتمر : القـــاهرة .بالوحـــدة النفـــسیة لـــدى عینـــة مـــن طـــالب وطالبـــات الجامعـــة بمـــصر والـــسعودیة

 .423، ص، المجلد األول، جامعة عین شمس لإلرشاد النفسيالسنوي الثالث عشر

 . السویس.محاضرات في األمراض السیكوسوماتیة .)1991(عبد القوي، سامي 
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 .عمــــل المــــرأة كأحــــد مظــــاهر التغیــــر فــــي مجتمــــع اإلمــــارات .)1989(عبــــد الغفــــار، إحــــسان زكــــي 
 .المؤتمر الخامس للمرأة في الخلیج والجزیرة العربیة :البحرین

سسة  مؤ.الموجز في الطب الشرعي وعلوم السموم .)ت.ب(، محمود مرسي، كامل، سحر هللا عبد
 .شباب الجامعة اإلسكندریة

الخـــصائص المحـــددة لألفـــراد األكثـــر عرضـــة الســـتجابة الـــضغط ). 1994(عبـــد هللا، وفـــاء محمـــد 
 . جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.النفسي

 دراسـة حـضاریة  أحداث الحیاة وأسـالیب مواجهتهـاضغوط .)1994(عبد المعطي، حسن مصطفى 
ــة المــصریة للدراســات النفــسیة: القــاهرة .نــة فــي المجتمــع المــصري واإلندونیــسيمقار ، العــدد المجل

 ).88-48ص ص (من، االث

مواجهة الضغوط النفسیة لدى أسـر : اإلرشاد النفسي األسري). 2006(عبد المنعم، آمال محمـود 
 .كتبة زهراء الشرقم: القاهرة، 1ط .ًالمتخلفین عقلیا

ـــاة الحامـــل وجنینهـــا .)1999(عبیـــد، أنطـــوان  ـــصة حی دار الجیـــل للطبـــع والنـــشر  :لبنـــان، 1ط .ق
 .والتوزیع

جریمــة اإلجهــاض فــي الــشریعة اإلســالمیة والقــانون الوضــعي  .)2008(عبیــد، منــاع أحمــد منــاع 
 .، دراسة دكتوراه دراسة مقارنة، جامعة القاهرة.المصري

مفهومه وأدواتـه : البحث العلمي .)2007( كاید ،، عبد الحقعبد الرحمن ،، عدسذوقان ،عبیدات
   .دار الفكر للنشر والتوزیع: عمان. وأسالیبه

 . بوابة التنمیة المجتمعیة.صحة المرأة .)ت.ب(عثمان، سهیر 

ضغوط الحیاة والتوافق الزواجي والشخصیة لدى المصابات  .)2001(عثمان، عایدة شكري حسن 
جامعــة عـــین : القــاهرة رســالة ماجــستیر، .رنـــة دراســة مقا.باالضــطرابات الــسیكوسوماتیة والــسویات

  .شمس
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 . دار الفكر العربي: القاهرة.ٕالقلق وادارة الضغوط النفسیة .)2008(عثمان، فاروق السید 

دار الفكــر  :القــاهرة الطبعــة األولــى، .ٕالقلــق وادارة الــضغوط النفــسیة). 2001 (______ _____
 .العربي للطبع والنشر

 . دار الكتاب الحدیث:الكویت، 2ط . الحیاة وأسالیب مواجهتهاضغوط .)2000(عسكر، علي 

 .مكتبة األنجلو المصریة:  القاهرة.الطب النفسي المعاصر). 2003(حمد عكاشة، أ

 .دار المعارف:  القاهرة.علم النفس الفسیولوجي). 1982( ________

ریــضات القلــق وظهــور العالقــة بــین بعــض العوامــل البیئیــة لم .)1999(علــي، زیــن العابــدین محمــد 
 .، جامعة عین شمس، العدد الحادي عشرمجلة اإلرشاد النفسي: القاهرة .أعراض القلق لدیهن

ــاة الیومیــة الــضاغطة .)2008(علــي، عبــد الــسالم علــي  ــاس أســالیب مواجهــة أحــداث الحی  .مقی
 .، الطبعة الثانیةمكتبة النهضة المصریة: القاهرة

ومواجهـــة أحـــداث الحیـــاة الـــضاغطة كمـــا  ساندة االجتماعیـــةالمـــ .)1997(علـــي، علـــي عبـــد الـــسالم 
ـــة. تـــدركها العـــامالت المتزوجـــات ـــسیة مجل بطـــة األخـــصائیین را: القـــاهرة). 2(العـــدد . دراســـات نف

 .النفسیین المصریة

 جمهوریـــة مـــصر .الـــزواج بـــین الـــدین والطـــب .)2000(الـــرودي، حـــسني و، عـــوض، أحمـــد عبـــده
 .مركز الكتاب للنشر: العربیة

ــدى طلبــة الثانویــة  .)2000(ب، هــشام أحمــد محمــود غــرا ــه فــي بعــض المتغیــرات ل القلــق وعالقت
 . الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر.العامة لمدارس محافظات غزة

دار : القـاهرة. "نظریاتهـاو، محـدداتها، قیاسـها"وجیة الشخصیة سیكول). 1975(غنیم، سید محمـد 
 .النهضة العربیة

 ضـغوط الحیـاة والـضبط المـدرك للحـاالت الذاتیـة والمـساندة االجتماعیـة .)2005(فاید، حسن علـي 
، المجلد مجلة دراسات نفسیة:  القاهرة.كمنبئات باألعراض السیكوسوماتیة لدى عینة غیر إكلینیكیة

 .الخامس عشر، العدد األول
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دار : هرةالقامحمد عثمان نجاتي، : ترجمة، 4ط .القلق-العرض–الكف .)1983(فروید، سیجموند 
 .الشروق

 دار :القــاهرة، 2ط .الــصحة النفــسیة فــي األســرة والمدرســة والمجتمــع .)1967(فهمــي، مــصطفى 
 .الثقافة للنشر

 .مقیاس القلق .)ت.ب(، غالي، محمد أحمد  مصطفىفهمي،

 . مكتبة األنجلو المصریة:القاهرة. مقیاس ضغوط الوالدیة .)1988(فیوال البیالوي 

، العدد مجلة فكریة جامعة: دمشق .اإلجهاض، حضارة اإلسالم .)1966(قلعه جي، محمد رواس 
 .الثامن، السنة السادسة

 دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزیـع :القـاهرة، 4ط .الصحة النفـسیة .)1990(كفافي، عالء الـدین 
 .واإلعالن

بـبعض األسـرى الفلـسطینیین وعالقتهـا  الـضغوطات النفـسیة لـدى زوجـات. )2005(  باسم، الفي
 .الجامعة اإلسالمیة :غزة.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.المتغیرات

 .أسـالیب مواجهـة أحـداث الحیـاة الیومیـة الـضاغطة .)2008(لیوناردبون، علي عبد السالم علـي 
 . مكتبة النهضة المصریة:القاهرة، 2ط
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