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  الفصل األول

  اإلطار العام للبحث

  :مقدمة

تها،وزیادة حدة المنافسة والصراع إزدادت األمراض النفسیة حدة امع أزدیاد سرعة نمط الحیاة وتعقد

وجود البشریة،وأصبحت منتشرة خاصة في األونة األخیرة تلك األمراض التي  ىخطرًا علوٕانتشارًا بحیث تشكل 

 ىزمات والتوترات والصراعات اإلجتماعیة،مما أثر ذلك سلبًا علاألأصبحت سببًا لظهوراألضطرابات النفسیة و 

هذه األمراض ن أسبابها نفسیة وتاتي مثل إالحیاة البشریة بینما أتخذت بعضها أعراضًا جسمیة في حین 

فالنفس وعواملها ، ثیرات متبادلة بینهاأوجود عالقة التفاعل بین الجسم والنفس وحدوث ت ىكدلیل قاطع عل

عبد (في وجود الضغوط النفسیة كبیراً  وأحوالها وظروفها تؤثر في الجسم ووظائفه ونموه،وبالتالي تلعب دوراً 

  ).م٢٠٠٠،الرحمن العیسوي

مهمًا فاحیانًا  اً التي یلعب فیها العامل النفسي دور  مشكالتمن أهم ال حدن تأخر اإلنجاب واأإذ نجد   

كل من  ىعل كبیراً  نفسیاً  اً ومع ذلك یترك أثر )بیولوجیة(تأخر اإلنجاب یحدث نتیجة إلسباب عضویة أو

أخري ال توجد أسباب عضویة معروفة أنها السبب في تأخر اإلنجاب ومع ذلك لم یحدث  الزوجین،وفي أحیاناً 

تأخر اإلنجاب فنجد أنه في كلتا الحالتین النتیجة ضغط  ىن هنالك أسباب نفسیة كثیرة تؤدي الأحمل فنجد 

ن أرتفاع بجامعة إكسفورد تؤكدأ نفسي یعیشه كل من الزوجین إذ أظهرت دراسة علمیة أجریت للمرة األولي

بقیاس حیث قاموا نجاب أو الحمل تأخر اإل ىمستوي الضغوط النفسیة عند المرأة السلیمة بدنیًا قد یؤدي ال

ن أكثرهن تعرضًا للضغوط النفسیة والتوتر تقل جدواألالتي یرغبن في اإلنجاب فو هرمونات التوتر عند النساء ا

ن األسترخاء قد یساعد بعض األزواج في العالجولكنهنالك حاجة الى المزید وأكدوا علىأفرصتهن في الحمل 

  .(http:www.Bcc.co.uk)من األبحاث في هذا المجال 

لألحساس  فاألمن النفسي من أهم الحاجات النفسیة ومن أهم شروط الصحة النفسیة والمصدر األول

یحتاج الیها أي شخص كي یتمتع  يخرینكما أنه من المتطلبات األساسیة التبالثقة في النفس وفي اال

  )م٢٠٠٧شقیر،زینب (سلیمة و بشخصیة إیجابیة متزنة،منتجة 
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ن مشكلة تأخر الذین یعانون من تأخر اإلنجاب باعتبار أ لألزواج هام ن األمن النفسيأتري الباحثة 

ن ینعموا بنوع من فال یتنسي لهم أاإلنجاب تحتاج لنوع من الدعم النفسي الذي یمثل أحد ركائز األمن النفسي 

ن یخرجوا ستطیعوا أاإلجتماعیة حتي ی الدعم النفسي والمساندةًامن األمن النفسي األ إذا كان یتوفر لهم نوع

  .في أسوأ الفروض من مشكلتهم أو یتكیفوا معها

  : ـثحلبـامشكلة

نجاب قضیة حیویة في المجتمع حیث یشكل تأخر اإلنجاب واحدًا من أعمق أوجه المعاناة مسألة اإل

كما نجد أنه نتیجة للضغوطات  زوجیننجاب هو إستمرار لحیاة الاألطالق فاأل ىاإلنسانیة وأصعبها عل

النفسیة ونمط الحیاة الذي نعیشه وتقلبات الحیاة والصراعات والتوترات قد زدادت حدة إنتشار تأخر اإلنجاب 

  .أخرى للسببین معاً  نها أحیانًا إلسباب معروفة عضویًا ولربما أحیانًا ألسباب نفسیة وأحیاناً أفنجد 

المتزوجین في جمیع أنحاء العالم یشكون من تأخر اإلنجاب وقد من  %)١٥(حوالي وتشیر اإلحصائیات أن

من الزوجین  كالً  ىثیره النفسي علأت اً عیادات لمعالجة تأخر اإلنجاب محدد )٨(عرض  نتیجة إختبار تم في

من %) ١٧(نتیجة لتأخر اإلنجاب لدي حوالي%) ١٥(مع حصول مشاكل زوجیةبنسبة%)٢٥(بمعدل حوالي

  .(http:www.alriyadh.com)تلك الحاالت 

وبین الحالة النفسیة للزوجین ،الربط بین األضطرابات العضویة المؤدیة لتأخراإلنجاب ىاألمر الذي یدعو ال

تأخر اإلنجاب دون أي سبب عضوي أو وظیفي  ىكما إن هنالك حاالت نفسیة معینة من شأنها إن تؤدي ال

وفي مثل هذه الحاالت یقف األطباء حائرین عاجزین عن إعطاء التفسیرات الفیزلوجیة لمثل هذه الحاالت 

نجاب هما شخصان محتاجان الزوجین وخصوصًا العاجزین عن اإل مهما كان نوع سبب تأخر اإلنجاب،فأن

تكون فیها األسباب  يحاالت تأخر اإلنجاب التفعال للعالج والدعم النفسیین،وخصوصًا 

  .(http:www.copfs.com)نفسیة
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ویمكن تلخیص مشكلة البحث في السؤال الرئیسى ما العالقة بین الضغوط النفسیة واألمن النفسي لدي 

  : نجاب ومن هذا السؤال الرئیسى تتفرع األسئلة التالیةاألزواج الذین یعانون من تأخر اإل 

  ما السمة الممیزة للضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب؟  .١

  نجاب؟األزواج الذین یعانون من تأخر اإللألمن النفسي لدي  ممیزةما السمة ال .٢

هل توجد عالقة إرتباطیة بین الضغوط النفسیة واألمن النفسي لدي األزواج الذین یعانون من تأخر  .٣

  اإلنجاب؟

ق في الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغیر هل توجد فرو  .٤

  النوع؟ 

الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغیر  د عالقة بینهل توج .٥

  العمر؟

المستوي یر الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغفروقفیهل توجد  .٦

  ؟التعلیمي

فترة الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغیر  عالقة بینهل توجد  .٧

  ؟  الزواج

  : أهمــیة البحـث

  :األهمیـة النظــریة  .أ 

  : األتي في الحالي بحثللاألهمیة النظریة ضحتت

حد علم  ىالعربیة والسودان خاصة علن مثل هذه البحوث هي نادرة وحدیثة التناول في الدول إ .١

 .الباحثة

 .الضغوط النفسیة التى یعانى منها األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب ىإلقاء الضوء عل .٢

 .درجة األمن النفسي التى یتمتع بها األزواج الذین یعانون من تأخر األنجاب ىإلقاء الضوء عل .٣

إمداد المكتبات السودانیة باألطر النظریة في متغیرات وعینة البحث الحالي المتمثلة في المتغیرات  .٤

 ). الضغوط النفسیة،األمن النفسي،تأخر اإلنجاب(التالیة 
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  : ــقیةیاألهمیــة التطب  .ب 

  : من هذا البحث الفئات التالیة ادیمكن أن یستف 

 .نجاب وأمراض الذكورة والعقمخاصة بتأخر اإلإدارة المؤسسات والمراكز ال ىعل ونالقائم .١

رشادیة رشاد النفسي في جمیع المؤسسات األوالعاملین في مجال األ ونالنفسانی ونالمرشد .٢

 .والمستشفیات المتخصصة

 .في مجال الطب النفسي وطب النساء والتولید وعالج العقم ونالعامل .٣

في هذا المجال من طلبة البكالریوس والدراسات العلیا في المجالین علم النفس والطب  ونالباحث .٤

 . االنفسي

قد یكون هذا البحث إضافة جدیدة للدراسات النفسیة التي أجریت على األزواج الذین یعانون من  .٥

  .تأخر اإلنجاب بوالیة الخرطوم

  : أهــــداف البحـــث

 . السمة الممیزة للضغوط  النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب ىالتعرف عل .١

 . نجابالسمة الممیزة لألمن النفسي لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإل ىالتعرف عل .٢

العالقة بین الضغوط النفسیة واألمن النفسي لدي األزواج الذین یعانون من تأخر  ىالتعرف عل .٣

 .اإلنجاب

زواج الذین یعانون من تأخراإلنجاب تبعًا لمتغیر الفروق في الضغوط النفسیة لدي األ ىعلالتعرف  .٤

 .النوع

الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغیر لعالقة بین التعرف على ا .٥

 .العمر

ر اإلنجاب تبعًا لمتغیر الضغوط النفسیة لدى األزواج الذین یعانون من تأخبین فروق التعرف على ال .٦

 .المستوي التعلیمي

الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب تبعًا لمتغیر  العالقة بینالتعرف على  .٧

 . فترة الزواج
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  : فـــروض البحــــث

  :یفترض البحث األتي

 .رتفاعباإلتتسم الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب .١

 .نخفاضباإلیتسم األمن النفسي لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب .٢

توجد عالقةإرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة واألمن النفسي لدي األزواج الذین  .٣

 .یعانون من تأخر اإلنجاب

 ون من تأخر اإلنجابتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعان .٤

 . تبعًا لمتغیر النوع بوالیة الخرطوم

 الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب بینذات داللة إحصائیة  عالقةتوجد  .٥

 .العمرتبعًا لمتغیر  بوالیة الخرطوم

خر ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأ فروقتوجد  .٦

 . مستوي التعلیمياإلنجابومتغیر ال

الضغوط النفسیة لدي األزواج الذین یعانون من تأخر  بین توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة .٧

  .اإلنجابومتغیر فترة الزواج

  : حــــدود البحــــث

  : حدود مكانیة: أوالً 

 محلیةبعیادات ومراكز الخصوبة بعلى األزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب البحث أجري هذا 

بمحلیة  الخرطوم، حدود موضوعیة الضغوط النفسیة واألمن النفسي لألزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب

  .الخرطوم
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  :حدود زمانیة: ثانیاً 

  م    ٢٠١٧ – ٢٠١٥ 

  :مصطلحــــات البحــث

مصطلح من المصطلحات التي أستخدمت في تورد الباحثة فیما یلي تعریفًا إصطالحیًا وٕاجرائیًا لكل 

  .عنوان البحث

  الضغــوطالنفســیة: أوالً 

أحد المظاهر الرئیسیة التي تتصف بها حیاتنا المعاصرة،ماهي األ رد  بأنها النفسیةالضغوطعرف ت

الرئیسي ن الضغوط النفسیة تمثل السبب إ كافة مناحي الحیاة و  ىات الحادة والسریعة التي طرأت علفعل للتغیر 

 ىعل مایترتب علیها من ضیاع مالیین من أیام العمل ىوراء األحساس باالالم النفسیة واألمراض إضافة ال

  ).م٢٠٠٣سعید شیخاني،(مدار العام

ولید خلیفة " (إستجابة غیر محددة للجسم الي مطلب"للضغط النفسي بأعتباره ) م١٩٧٦(تعریف سیلى   

  .)م٢٠٠٨ ،ومراد عیسي

الدرجات التي یحصل علیها المفحوص من مقیاس الضغوط النفسیة المعد إلغراض  ًا بمجموعوتعرف إجرائی

  .هذا البحث

  األمــن النفسـي : ثانیاً 

مواجهة األحداث والطوارئ دون إضطراب كما یذهب بعض  ىنینة والهدوء والقدرة علأهو الطم

وتشیر هذه  (security is state of mind)نه حالة ذهنیة ونفسیة وعقلیة ىأمن الالخبراء في مجال األ

نینة أقرار متردافات تحقق النهضة والطمن األمن والسكینة واألستأىال.التعریفات بنوعیها اللغوي واألصطالحي

  .)م٢٠١٠،الملیجيحلمي (للفرد والجماعة 

إلغراض هذا من النفسي المعد بمجموع الدرجات التي یحصل علیها المفحوص من مقیاس األ إجرائیاً  یعرف

  .البحث

  تـأخر اإلنجــاب : ثالثاً 

الزواج واألستقرار دون إستعمال أى موانع  ىاإلنجاب بعد مرور عام كامل عل ىعدم القدرة علهو   

  ).م٢٠٠٤ ،ریاض الشربجي(للحمل

  عیادات ومراكز الخصوبة : رابعاً 

تعرفها الباحثة بأنها عیادات ومراكز طبیة متخصصة في عالج تأخر اإلنجاب بها فرق طبیة 

  . عالجیة متخصصة تقوم بتقدیم خدمات عالجیة لألزواج الذین یعانون من تأخر اإلنجاب
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