
 –مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 االجتماعيةو  اإلنسانية كلية العلوم

 قسم العلوم االجتماعية

 علم النفسشعبة 
 علم النفسمذكرة لنيل شهادة الماستر في 

 علم النفس العيادي تخصص:

 

 

 

 طرف من علنا مناقشة و مقدمة
 بوطالب فايزة :)ة(الطالب

 أما م لجنة المناقشة  

 الصفة       الرتبة                             اللقب واالسم    

 رئيسا          (   بأستاذ محاضر)               العبادية عبد القادرد.

 مشرفا ومقررا           أستاذ محاضر)أ(                       بلعباس ناديةد.

 مناقشا         (   ب)ذ محاضر أستا           سليمان مسعود ليلى   .د

 2020-2019السنة الجامعية 

 إمضاء المشرف بعد االطالع على التصحيحات ....................................تاريخ اإليداع:

 تأخر اإلنجاب و أثره على الصحة النفسية لدى الزوجة
 

 



 –مستغانم –بن باديس جامعة عبد الحميد 

 اإلنسانية واالجتماعية كلية العلوم

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة علم النفس

 

 في علم النفس مذكرة لنيل شهادة املاستر 

 خصص: علم النفس العياديت

 

 

 

 

 طرف من علنا مناقشة  و مقدمة

 بوطالب فايزة :)ة(الطالب
 أما م لجنة املناقشة

 

 الصفة            الرتبة                              اللقب واالسم                       

 رئيسا                   (      أأستاذ محاضر)                 العبادية عبد القادر  د.

 مشرفا ومقررا                     (      أأستاذ محاضر)            بلعباس نادية              د.

 ممتحنا                 (       بأستاذ محاضر)         سليمان مسعود ليلى       د.

 

2020-2019السنة الجامعية 

 خر اإلنجاب و أثره على الصحة النفسية لدى الزوجةتأ

 

 



 أ

 

 إهداء
و سعى ألجل راحتي و نجاحي   من إلى ،الذي لم يبخل علي بأي شيء إلى فقيدي أبي الغالي

الذي كان خير سند لي وافته المنية قبل تخرجي ، فاللهم اجعل أجر هذا العمل في ميزان 
  حسناته و اغفر له و إرحمه.

و من تحملت مني الكثير و علمتني الحب و الوفاء و الصبر و  ني أن الدنيا كفاحتإلى من علم
 و كانت سببا في نجاحي أمي الغالية رعاكي هللا و أطال في عمرك. العطاء

أخي الحبيب أدامك هللا لي و  إلى أعظم و أعز رجل في الكونو سندي بعد أبي،  إلى قرة عيني
 حفظك.

 إلى أستاذتي الفاضلة 'بلعباس نادية' التي شاطرتني هاجس البحث و إصرار السؤال.

ظروا هذا العمل بكثير من الرجاء و األمل خاصة خالتي إلى كل عائلتي و أهلي الذين إنت
 كانا حاضران في كل خطوات حياتي، و إبنة خالتي 'سهيلة' التي 'هجيرة' و 'أبيكا' اللذان

 . لم تتخلى عني في أصعب أوقاتي و ساندتني

 إلى من كانت سببا و إلهاما في إختيار موضوعي أختي و حبيبة قلبي 'حياة' .

أخص و إلى كل من ساندني في مشواري و بحثي هذا و الذين أحببتهم و أحبوني زميالتي  
 زمالئي.كل و بالذكر حبيبتي و أختي 'أمال' 

 أهدي هذا البحث المتواضع راجية من المولى عز و جل أن يجد القبول و النجاح.
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 شكر و عرفان
سلطانه الذي وفقني في بحثي هذا و لرسوله الحمد هلل و الشكر هلل حمدا يليق بجالله و عظيم 
ثم من بعده أتوجه بالشكر الجزيل و العرفان   .الكريم الذي غرس في قلوبنا حب العلم و اإليمان
 :لكل من ساهم و أعاننا على إنجازه وأخص بالذكر

 سبب وجودي أبي رحمه هللا برحمته الواسعة و أمي أطال هللا بعمرها و أخي توأم روحي،

نه ليقودني شرف الوفاء و جميل النبل بعدما أتممت هذا البحث المتواضع أن أتوجه بعظيم إو   
" لتفضلها بقبول اإلشراف على هذا البحث و على ما  شكري لألستاذة الفاضلة " بلعباس نادية
له منذ أن كان مجرد فكرة حتى خرج إلى  احتضانهابذلته من جهد جهيد و توجيه رشيد و 

 .النور

كر كل من ساهم في إتمام هذا العمل ولو بنصيحة غالية أو كلمة طيبة أو دعاء بظهر كما أش
 .و كل من كان خير عون لي بالغي

 . فاضل لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرةألساتذة األاو 
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 ملخص البحث:
على الصحة ه موضوع تأخر اإلنجاب وأثر  إلىمن خالل دراستنا نسلط الضوء ونلفت االنتباه 

، وهذا بهدف معرفة نوع العالقة بين تأخر اإلنجاب و الصحة النفسية النفسية لدى الزوجة
مستخدمين لهذا الغرض مقياس الصحة النفسية و مقياس هاملتون للقلق، وقد اعتمدنا في هذه 

أكيد الدراسة على المنهج العيادي والمتمثل في دراسة الحالة، والمقابلة، والمالحظة من أجل  ت
ص تالمخ 'سلسالت'ارسة في عيادة خاصة للدكتور رضيات أو نفيها، وقد تمت هذه الدصحة الف

 و التحقق من الفرضيات فكانت النتائج التي تحصلنا عليها  ،و التوليدفي أمراض النساء 

 : كاألتي

  زوجة.لدى ال الصحة النفسيةى لع لتأخر اإلنجابيوجد تأثير   - 

  اإلنجاب يولد القلق لدى الزوجة. أن تأخر التأكد من  -

 التأكيد على أن تأخر اإلنجاب يولد االكتئاب لدى الزوجة.  -

 التأكيد على تأخر اإلنجاب يولد اإلحباط لدى الزوجة. -
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Summary : 

Through our study, we highlighted the issue of delayed or late 

childbearing and its impact on the wife 's mental health. This is done 

particularly to know which type of relationship exists between delayed 
childbearing and mental health. To achieve our goal, we used the 

mental health scale and the Hamilton anxiety scale. We have in fact 

relied in our research on the clinical approach represented in Case 

study, interview, and observation in order to confirm or deny the 

hypotheses. This study was carried out in the private clinic of Dr. ' 
SELSLET   ' , a specialist in gynecology and obstetrics. The results and 

the hypotheses obtained were as follows: 

- Delayed childbearing affects negatively on the spouse’s mental 
health. 

- Delayed childbearing creates an atmosphere of anxiety in the wife. 

- Late childbearing may generate depression in the wife’s life. 

- Delayed childbearing creates frustration in the wife. 
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Résumé : 

À travers notre étude, nous attirons l'attention sur le sujet du retard 

de procréation et de son impact sur la santé mentale de l'épouse, et 

ceci afin de connaître le type de relation entre la maternité retardée 

et la santé mentale de la femme. En conduisant la recherche, nous 

avons utilisé l'échelle de santé mentale et l'échelle d'anxiété de 

Hamilton. En outre, nous nous sommes appuyés dans cette étude 

sur l'approche clinique représentée dans Etude de cas, entretien et 

observation pour confirmer ou nier les hypothèses de notre 

recherche. 

 Cette étude a été réalisée dans la clinique privée du Dr  ' SELSLET'  
, spécialiste en gynécologie et obstétrique. Les résultats que nous 

avons obtenus étaient les suivants: 

- Le retard de procréation a un effet sur la santé mentale de la 

femme. 

- la maternité tardive crée de l’anxiété chez la femme. 

- On a Souligné que la maternité tardive génère une dépression 

chez l’épouse. 

- la maternité tardive crée aussi de la frustration chez la femme. 
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 : مقدمة

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق "قال هللا تعالى في سورة الّنساء: 
 . "ِمْنهَُما ِرَجاالا َكِثيراا َوِنَساء ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ 

هو العالقة المشروعة بين الرجل و المرأة و فالزواج  لتعارف ثم الزواج ،اتبدأ بكل العالقات 
 سباباألمن  وتمع فيعد الزواج الركيزة األولى لتأسيس األسرة ، لمجيتم وفق أوضاع يقرها ا

اإلنجاب هو حدث يأتي بعد الحمل  تكوين أسرة ولزواج هو إنجاب األطفال و ل األساسية
حياة المرأة، حيث من خاللها تحمل طفال في أحشائها في مراحل الالذي يعد مرحلة من أهم 

 ، خاصة بعد ماأل بكثرةو  با الستقبال أول مولود يحلم به كل من األتهوتستعد مع أسر 
التي تحل  العقم بالمقت الشديد وغدت أكبر المصائب تأخر اإلنجاب أو ظاهرة إلتصاق

باإلنسان ، وتذهب بعض األدبيات بهذا الخصوص إلى التأكيد على أن مكانة المرأة 
االجتماعية كثيرا ما كانت ترهن بإنجازها اإلنجابي وقدرتها البيولوجية على الخصب 

تشير األدبيات االجتماعية واألنثروبولوجية ، إلى أن اهتمام اإلنسان بمسألة ،و واإلنجاب 
العتبارات ودوافع مختلفة تتصدرها دوافع  تكاثر قد برز منذ بواكير البشرية وذلكاإلنجاب وال

عناصره ،  فطرية وغريزية إلشباع عاطفة األمومة واألبوة ، واستمرارية الجنس البشري وتجديد
 .ولدوافع نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة 

فإن مع الجزائري خصوصا لمجتما و امجتمعاتنا العربية عمو  و بالحديث عن اإلنجاب في
بعد زواج المرأة تبدأ األسئلة عن حملها من عدمه أي أن الحمل عندنا ال يجب أن يتجاوز 

ال اعتبرت متأخرة جدا او ربما عاقرا و الن نعمة األطفال نعمة جميلة جدا كما ذكر  .العام وا 
نْ َيا "ز وجل في القرآن لقوله ع ُنوَن زِيَنُة اْْلََياِة الدُّ ٌر ِعنَد رَبِ َك ثَ َوابًا  ۖ  اْلَماُل َواْلب َ َواْلَباِقَياُت الصَّاِْلَاُت َخي ْ

ٌر َأَمًًل    .(64الكهف ، اآلية  سورة) "َوَخي ْ
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زينة الحياة الن األطفال  اميز حاجتين وهما المال و البنون همفي كتابه الكريم  عز وجل هللا
لقد أصبح الحمل في وقتنا هذا  .آو المولود هو عزوة ومباهاة وهو الحفاظ على العرق والنسل

دد أي آسرة تهالتي اإلنجاب يسبب هاجسا لكل امرأة تتزوج خصوصا مع انتشار ظاهرة تأخر 
أو  لزواج دد راحتها وقد يكون هذا التأخر راجع إلى التأخر في اتهو و الزوجة خاصة 

ألسباب مختلفة قد تكون ظروف اجتماعية آو اقتصادية آو صحية وقد يكون هذا التأخر 
تعاني من تأخر اإلنجاب تكون لها  بإرادة الزوجين باستعمال عدة وسائل. كما أن المرأة التي

  تؤثر على صحتها النفسية واستقرارها النفسي. و انعكاسات مشاكل نفسية

تأخر اإلنجاب و أثره على الصحة النفسية ولنا أن نقدمه في بحثنا هذا أال وهو اوهذا ما ح
 لدى الزوجة .

 : فصول ستةوقد تم تقسيم البحث إلى  - 

و المتمثل في اإلطار المنهجي للدراسة و الذي من خالله حددنا اإلشكالية  : الفصل األول
اختيار الموضوع و الهدف منها ، والفرضيات و أهمية الدراسة ، كما تطرقنا إلى أسباب 

 .والمفاهيم األساسية و أخيرا صعوبة الدراسة

المتمثل في الصحة النفسية الذي تطرقنا فيه إلى مفهوم الصحة النفسية  : الفصل الثاني
وبعض المفاهيم المرتبطة بها ثم قدمنا تعريفات للصحة النفسية و تفسير مدارس علم النفس 

الصحة النفسية و نسبية الصحة النفسية و أخيرا الصحة النفسية  للصحة النفسية و معايير
 عند المرأة.

و تطرقنا إلى مفهوم األنوثة   و قد تمثل في الحمل و تأخر اإلنجاب : الفصل الثالث
وسيكولوجية المرأة و األمومة ، تعريف الحمل ثم عالمات الحمل و التغيرات التي تحدث 

ى تعريف تأخر اإلنجاب و أنواع تأخر اإلنجاب ثم أسباب تأخر للمرأة الحامل بعدها تطرقنا إل
عن  المتأخرة المرأة بها تقوم التي الفحوصات أهمالحمل و نظرنا إلى كيفية حدوث الحمل و 
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اإلنجاب  تأخر حدوث في النفسية الحالة ودور العلمية و تشخيص تأخر اإلنجاب و اإلنجاب
 . النفسية الصحة على وأثره األمومة من الحرمانوأخيرا 

تأخر اإلنجاب على الصحة النفسية لدى الزوجة  إنعكاساتحيث تمثل في  : الفصل الرابع
وتطرقنا فيه إلى القلق و تعريف القلق و أنواع القلق و أعراض القلق و النظريات المفسرة 
للقلق ثم عالج القلق، و تطرقنا أيضا لإلكتئاب و تعريف اإلكتئاب و أنواع اإلكتئاب وأعراض 

، و تكلمنا أيضا عن اإلحباط و تعريف  اإلكتئاب و النظريات المفسرة لإلكتئاب ثم عالجه
اإلحباط و أنواع اإلحباط و أعراض اإلحباط و النظريات المفسرة لإلحباط وأخيرا كيفية 

 التخلص من اإلحباط. 

وقمنا فيه لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية حيث خصص خصص  : الفصل الخامس
و البشري وأدوات  لزماني و المكانيا اإلطار بتحديد المنهج المتبع و العينة المختارة ، و كذا

 . جمع البيانات 

قمنا بتحليل و  عرض النتائج و مناقشة الفرضيات حيثو هو األخير  : الفصل السادس
استخلصنا النتائج التي تجيب على تساؤالت  في األخيرالمقابالت و المقاييس و  تفسير
 . الدراسة
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5 

 

 : اإلشكالية

، ومن هذه التحديات نجد العنوسة كثيرة تحديات نفسية و على مر فترات حياتها تواجه المرأة 
، نفسي المرأة تعيش في صراع ما يجعل تأخر اإلنجابوالترمل وفقدان أحد األبناء و كذلك 

أن هذا فقدان األمومة ، أي ومن تلك المشاكل الجدير بالذكر تأخر اإلنجاب والذي يعد 
سانية الصعبة بحيث يعد اإلنجاب يستحق أن يكون على رأس هذه المواقف اإلنالموضوع 

موضوع فطري غريزي وهو شعور داخلي ينمو مع نمو اإلنسان وهذا الشعور يتمثل في 
الرغبة تزداد بعد الزواج والتي يسعى كل الزوجين إلى تحقيقها  الرغبة في اإلنجاب ، فهذه

في الرباط  األطفال وبالتالي إثبات كل منهما لجدارته وفق عالقة جنسية ناجحة ، فإنجاب
تكوين صحة نفسية جيدة الزواجي يعد عامال أساسيا في إحداث توافق العالقة الزوجية و 

يكون من نصيب جميع األزواج بعد مرور فترة من  لدى المرأة . لكن الحظ في اإلنجاب ال
، و الحياة الزوجية التأخرالزواج مما يولد لديهم نوع من الخوف والقلق في مواجهة مشكل 

ال تثمر أطفاال قد يكون السبب في ذلك أحد الزوجين أو كالهما رغم العالقة الجنسية التي 
هو عدم القدرة على اإلنجاب أو عدم الخصوبة بعد 'فاخوري  سبيرو'الناجحة . فالعقم حسب 

 .الحمل  مرور عامين من العالقة الزوجية الناجحة ، دون استخدام وسائل منع

 (  210 : 1984) سبيرو فاخوري ، 

و األزواج خالل حياتهم الزوجية  يعد مشكل كبير وصعب يواجه تأخر اإلنجاب ال بد من أن
 1997قد يؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا هذا ما أكدته دراسة  و ذلك األخير  ،خاصة الزوجة 

Dupuis سلبا على كال الزوجين ، إذ ينتاب األزواج في أو تأخر اإلنجاب في تأثير العقم 
العقيمة شعور بالحزن واالستسالم أمام الضغوط النفسية ، ومن جهة ثانية المعاناة من األسر 

 .كبيرة على طرفي األزواج أو أحدهما العقم كثيرا ما يترتب عليها ضغوط نفسية

 ( 185 : 2000) حمود فهد القشعان ،  
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 ألوروبيةا (على عينة من األسر 1987) Cookوهذا أيضا ما أكدته دراسة قامت بها كوك  
التي تعاني من عدم القدرة على اإلنجاب ، إلى أن هذه المسألة تتزامن مع صدمة نفسية من 

الحدوث ذلك ثم ترتفع درجة التأزم النفسي األمر  وعدم تصديق أو تكذيب كال الزوجين ،
من  الذي يصاحبه غضب وفقدان السيطرة على المشاعر والسلوكيات مما ينتج عنه في كثير

ميل للعزلة عن اآلخرين وشعور بالذنب ، إضافة إلى حدوث النظرة الدونية المفهوم األحيان 
 .بدرجات متفاوتة من االكتئاب  الذات وتقديرها ، األمر الذي ينتهي

 (  185 : 2000د فهد القشعان ، ) حمو 

 تؤثر بنسبة كبيرة على المرأة بالرغم من أن مشكلة العقم تؤثر على كال الزوجين إال أنها 
فهذه األخيرة تعد في نظرة المجتمع المسؤولة األولى في عملية اإلنجاب ألنه على مستواها 

اإلخصاب هذا من جهة ومن جهة أخرى اإلنجاب بالنسبة للمرأة يحقق لهما الكمال  تتم عملية
ناقصة وهذا ما تبين لنا من خالل الدراسة  البيولوجي النفسي واألمومي . وان لم تحققها تكون

( والتي هدفت إلى الوصول إلى رؤية متعمقة للذات  1989قامت بها منال شحاتة )  التي
، والكشف عن مدى أثر الحرمان من اإلنجاب عليها وعلى العالقة بينها  في مصر العقيم

 35-20من الفئة العمرية  وبين األخر ، وقد أجريت الدراسة على ثماني سيدات عقيمات ،
واختبار رسم المنزل  TATكية ، واستخدام اختبار تفهم الموضوع بإجراء المقابالت اإلكليني

توصلت الدراسة إلى وجود استجابات متنوعة لصورة الذات العقيم على  والشجرة والشخص
هو اإلحساس بالقصور  المستوى الكل الذي يتخذ لنفسه نقطة انطالق أو مصدرا واحد

 رة كاملة .والدونية نتيجة للفشل في انجاز الدور األنثوي يصو 

والدراسات على وجود عالقة بين صحة المرأة الجسدية وصحتها النفسية  تؤكد كل البحوث
عالقة تفاعلية تأثيرية ، فإذا  وتوافقها النفسي ألن العالقة بين هذين الجانبين في اإلنسان

لدى  تأخر اإلنجابعلى الجانب األخر ف ألياحدث أي خلل في إحدى هذه الجوائب يؤثر 
اإلنجاب ، وتؤثر هذه العاهة  يعيقها من تحقيق هدفها المتمثل في المرأة بمثابة مرض جسمي
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النفسية الجيدة ، فتحقيق المرأة لرغبتها في اإلنجاب  تهاصحعلى فكرة المرأة عن نفسها وعلى 
براز أنوثتها يعني أنها وصلت إلى تحقيق مطلب من ،  مطالبها البيولوجية وكذا االجتماعية وا 
 ( .  2002سامر جميل رضوان ، )وكذا تحقيق التكامل النفسي واالجتماعي 

هناك نظرة المجتمع التي تحكم  كمشكل ذاتي فقط ، إنما تأخر اإلنجابال تعاني من  المرأة
عليها على أنها المسؤولة عن اإلنجاب والوالدة ، ويسمونها بالعاقر رغم أن في بعض 

، استنادا إلى ما ذكر فإن المرأة تعيش تحت ثالثية مشكل يكون الرجل هو سبب الاألحيان 
المحيط  تتمثل في مطلب داخلي ملح ) األمومة ( ، و مطلب  خارجي يتمثل في انتظار

ما تأثير تأخر اإلنجاب للطفل و عجز جسمي . و من خالل ذلك نطرح التساؤل التالي : 
 على الصحة النفسية لدى الزوجة؟

 : ت التاليةو يتفرع عنه الجزئيا -

 هل يتولد القلق عن تأخر اإلنجاب؟

 هل يتولد اإلكتئاب عن تأخر اإلنجاب؟

 هل يتولد اإلحباط عن تأخر اإلنجاب؟

 : الفرضيات

 يؤثر تأخر اإلنجاب على الصحة النفسية لدى الزوجة.الفرضية العامة :  -

 الفرضيات الجزئية : -

 يتولد القلق عن تأخر اإلنجاب . -

 اإلكتئاب عن تأخر اإلنجاب .يتولد  -

 يتولد اإلحباط عن تأخر اإلنجاب . -
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 : أهمية الموضوع -2

نفسي مع تقديم صورة حول المرأة التي الجانب من التكمن أهمية الموضوع في دراسة المرأة  
خاصة أنها تعاني بصمت ويعتبرونها  صحتها النفسيةعلى  وتأثيره تأخر اإلنجابتعاني من 

فهم هذه  المسؤولة الوحيدة على ذلك . فمن خالل هذه الدراسة يمكن لنا أن نساهم في
و فهم مايشعرن به ، و الشريحة الحساسة من الجانب النفسي مع إعطاء يد العون لهن 

من المشاكل ودمجهن في الحياة االجتماعية ومساعدتهن للتقليل  إعادة األمل فيهنمحاولة 
السلوك الصحيح في  والصراعات النفسية وتوجيههن إلى الطريق اإليجابي من اجل رسم
قد يستفاد  في المستوى و الحياة ، و أيضا الوصول إلى نقطة تقديم بحث علمي و منهجي

 .منه

 : أسباب إختيار الموضوع -3

كل أنحاء  إلقاء الضوء على ظاهرة موجودة في المجتمع الجزائري ومنتشرة في •
 .تأخر اإلنجابأال و هي ظاهرة  ، الوطن،ولكنها لم تحظ بالقدر الكافي من اإلهتمام

والتعرف على معاناتهن ومأساتهن خالل معاشهن  غير منجباتال الزوجاتالتقرب من  •
  .تأخر اإلنجاب ل

التي النفسية  اإلنعكاساتومعرفة  الزوجة الغير منجبةالرغبة في الغوص داخل شخصية  •
 .نتجت عن هذا التأخر 

 : أهداف الموضوع -4

من وراء دراسته إلى الوصول إلى هدف أو جملة من األهداف تمثل إحدى  كل باحث يسعى
،ويعد تحديد األهداف من أحد الخطوات  العوامل األساسية التي تؤثر في إختيار البحث
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الباحث هو معالجة المشكلة ،ولعل أسمى وأرقى هدف يسعى إلى تحقيقه  الهامة في الدراسة
  :،ولذلك فمن بين األهداف التي يرمي إليها هذا البحث المطروحة و التخفيف من آثارها

  .الفرضيات التي حددت لهذه اإلشكالية التأكد من صحة أو خطأ -

 هذه الزوجة لمشكل تأخر اإلنجاب.معرفة كيفية معايشة   -

 خر إنجابها.معرفة اإلنعكاسات التي تصيب الزوجة لتأ -

 : دراسات سابقة -5

 يتم فسوف ، عليها والبناء الدراسات هذه نتائج من الستفادةهو ا السابقة الدراساتالهدف من 
 وفيما ، واألجنبية السابقة والعربية المحلية الدراسات هاإلي توصلت التي النتائج أهم استعراض

 : الدراسات هذه نتائج ألهم عرض يلي

ى التعرف على اهتمامات وخبرات . هـدفت الدراسة إل  all et van) 2002دراسة ) -
. وأظهرت (امرأة30)نساء المرتبطة بعدم اإلنجاب في جنـوب أفريقيا. وتكونت العينة من ال

ساء أظهـرن عواطف عميقة سلبية حول عدم اإلنجاب ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن ا لنـ
واقب االجتماعية السلبية لعدم اإلنجاب بما فيها عدم نتائج الدراسة أن النساء أدركـن الع

 .االستقرار الزواجي

بعنوان عدم اإلنجاب وتأثيره االجتماعي والنفـسي عند  Murugesan ) 2002دراسة ) - 
المرأة الريفية . و هدفت الدراسة معرفة مستوى الضغوط النفسية عند المرأة الريفية غير 

وأشـارت نتائج ، )سـيدة 55 (. وتكونت عينة الدراسة من الهند المنجبة في والية تامبل نادو
 .الدراسة إلى أن الضغوط النفسية التي يعانين سببها هو عدم وجود أطفال
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العرب  لألزواج النفسية األوضاع بأن الدراسة أوضحت فقد(  1991 ، خليفة)  دراسة -
 الطفل بغياب وواضح سلبي بشكل تتأثر ومواقفهم وسلوكياتهم أفعالهم وردود المنجبين يرالغ
 وغياب الوالدية المرحلة الوصول عن العجز أن إلى الدراسة خلصت كما ، األسرة عن

 منسوب من يزيد قد كما ، الزوجين بين الصراع مصادر يزيد قد ، األسرة حياة عن الطفل
 .  بينهما التوتر

 على البيولوجية آثاره تفوق نفسيةآثار  تأخر اإلنجابل أن(  2000 ، القشعان)  دراسة -
أو تأخر  العقم مظاهر من يعانون الذين األزواج أن الدراسة أظهرت إذ ؛الكويتيين  الزوجين
 مقارنة معاناة أكثر كن الزوجات وبأن ، الذات تقدير من منخفضة مستويات لديهماإلنجاب 
 تصبح فالزوجة ، المشكلةتلك  عن الناجمة واالجتماعية النفسية بالتداعيات الذكور باألزواج

و يؤثر ذلك  طبيعي بشكل واالنجاب الحمل على قدرتها عدم بسبب وذلك ، لذاتها تقديرا أقل
 .سلبا على صحتها النفسية

 والتي ، النفسية وآثاره تأخر اإلنجاب حول(  2004 ، إبراهيم)  إبراهيم دراسة وأما  -
 المجتمع في المشكل من يعانين الالتي السيدات من(  128)  قوامها عينة على أجريت

 منسوب في واضح ارتفاع وجود إلى نتائجها خلصت فقد ، المصري والمجتمع السعودي
 السعودية العربية المملكة من السيدات لدى االجتماعي واالنسحاب واالكتئاب القلق

 والسلوك والقلق الخوف مظاهر ارتقاع مقابل ، الزواجي العقم مظاهر من يعنين الالتي
 . العقم ظاهرة من يعانين الالتي المصريات السيدات عينة لدى العدواني

 لدى واالجتماعية النفسية اآلثار ب والموسومة(  2006 ، العسلية)  العسلية دراسة  -
 الذكور األزواج من(  60)  قوامها عينة على أجريت والتي ، غزة بمحافظات الجنسين
تأخر  على المترتبة واالجتماعية النفسية اآلثار أكثر أن إلى ، غزة قطاع في واإلناث
 ، النفسية والضغوط والقلق ، واالكتئاب ، بالحياة االستمتاع فقدان :في تمثلت اإلنجاب
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 هن اإلناث الزوجات بأن الدراسة نتائج وبينت ، النفسية والوحدة ، والالمباالة المعنى وفقدان
 .  الواقعة جراء الذكور األزواج من تأثرا أكثر

 محافظة في اتالمنجب غير لدى الزواجي التوافق بعنوان(  2007 ، أسحاق أبو)  دراسة -
 غير السيدات من(  90)  قوامها عينة على أجريت التي و الفلسطينية يونس خان
 .لديهن ضعيفا كان الزواجي التوافق معدل أن ،اتبالمنج

 بمستوياتالكنديين  األزواج بعض إصابة(  : Greil 2010)  وآخرون جريل دراسة  -
 بطبيعة يتعلق فيما خاصة ، لديهم واضحة تغيرات وبروز ، واالكتئاب القلق من عالية

 عالقات على واضحة سلبية انعكاسات بروز الدارسة نتائج وكشفت.  الزواجية عالقاتهم
 إلى الدراسة خلصت كما ، اآلخرين مع عالقاتهم وعلى ، معا والعاطفية الشخصية األزواج
 .  المستقبلية وتطلعاتهم للحياة نظرتهما طبيعة على األزواج هؤالء لدى العقم حالة تأثير عمق

 األزواج لمساعدة التدخل ألشكال مراجعتها في(  Boivin,  2003)  بوفين دراسة كما -

 العقم ظاهرة من األزواج معاناة تالزم إلى ، تأخر اإلنجاب ظاهرة من يعانون الذين
 وبينت.  لديهم القلق مستويات وزيادة ، النفسي الصعيد على معاناتهم شدة مع وعوارضه
 ، االكتئاب من مرتفعة مستويات من يعانون األزواج هؤالء من كبيرة نسبة أن إلى الدراسة
 األمراض من متباينة مستويات بروز ومن ، والعدوانية والصراع التوتر مظاهر بروز ومن

 . بينهم العصابية

 اآلثار أهمية عمق إلى توصلت التي (Peterson : 2008) وآخرون بيترسون دراسة -
 وخلصت ،الكندية المرأة لدى تأخر اإلنجاب بروز فرص في البيولوجية العوامل تتركها التي

 وعزت ، عليهن عميقة سلبية نفسية آثار لها اإلنجاب تأخر من النساء معاناة أن إلى النتائج
 مثل مع التعامل في المعرفة وضعف لديهن، والتجربة الخبرة بقصور تتعلق العتبارات ذلك
 . والقصور بالعجز وشعور سلبية مشاعر من يرافقها وما ، األزمات هذه
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 يعود ، المجتمع في تأخر الحمل أسباب أهم على أن تأكيد الدراسات بعض أن هناك كما 
 عن عجزها يسبب قد الذي األمر ، وظائفها أداء عن المرأة عند الفسيولوجية الوظائف لعجز
  وآخرون مارتين دراسة إليه خلصت ما مع يتفق وهذا ، طبيعي بشكل واإلنجاب الحمل

 (2011 : Martin )قدرتهن في وقصور عجز من يعانين اإلناث من كثير أن بينت التي 
 النفسية الألمراض تعرضا غيرهن من أكثر بالعادة وهن ، واإلنجاب الحمل على الطبيعة
 .  والكأبة والقلق والتوتر

 تحاول أنها ، الدراسات من غيرها عن هذه دراستنا نتائج يميز ما فإن تقدم ما ضوء وفي -
 التي ،و أثاره على الصحة النفسية لدى الزوجة  اإلنجاب تأخر ومعاينة الضوء تسليط
 تتميز حيث ، والتحليل بالدراسة الظاهرة هذه تناولت التي السابقة الدراسات من كثير أهملتها
 واالنعكاسات لألسباب وعميقة شاملة معرفية مستويات إلى للوصول بسعيها الدراسة هذه

 طبيعة حول دقيقة نظرة تقديم محاولة وبالتالي ، تأخر اإلنجاب لظاهرة المصاحبة النفسية
 تأخر اإلنجاب في المجتمع. مشكلة تالزم التي اإلنعكاسات هذه

 : تحديد المفاهيم و المصطلحات -6

هو عدم قدرة المرأة على اإلنجاب لمدة تفوق السنة من الزواج دون  : تأخر اإلنجاب -
 إستخدام موانع الحمل.

 هيض العقلي و النفسي فقط ، وانما من المر  زوجةليست مجرد خلو ال : الصحة النفسية -
زوجة التي لها تأخر اإلنجاب و لدى الجتماعي إلا والنفسي وكتمال الجسمي، إلحالة من ا

 يتجلى ذلك واضحا في غياب القلق، اإلكتئاب و اإلحباط .

هي المرأة المرتبطة برجل عن طريق الزواج ، أي أنها المرأة المتزوجة التي لم  : الزوجة -
 تستطع اإلنجاب .
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 صعوبات الدراسة: -7

العامة و الجامعية في ظل  صعوبة الحصول على المراجع و ذلك بسبب غلق المكتبات -
 هذه الظروف.

 قلة المواضيع التي تناولت موضوع تأخر اإلنجاب. -

صعوبة الوصول إلى الحاالت أو اإلنتقال إليهم و ذلك راجع إلى الخوف من عدوى  -
 الفيروس.

 .كوروناصعوبة قيام بالتربص وذلك بسبب وباء  -
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 : تمهيد

تعتبر الصحة النفسية عنصرا حيويا في حياة الفرد و المجتمع برمته ، و لهذا فقد أدرك 
أهمية الصحة النفسية و الوقاية من اإلضطرابات النفسية و العصبية و اإلنسان منذ القدم 

السلوكية التي تسبب الكثير من الصراعات و األلم و المعاناة ، و تحقيق الوصول إلى 
مبتغى الصحة النفسية يدفع و يساعد الفرد على مواجهة صراعاته و إحباطاته خاصة المرأة 

 التي تعتبر نصف المجتمع.
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 : مفهوم الصحة النفسية و بعض المفاهيم المرتبطة بها -1

تعريف دقيق  تحديد العلماء و العاملين في مجال الصحة النفسية على هناك اختالف بين
عن اإلختالف في المفاهيم الفكرية و اختالف نظرتهم إلى  هذاونتج لمفهوم الصحة النفسية 

موضوع بشكل أشمل سيتم النظر الطبيعة اإلنسان و كيفية تكون شخصيته, و من أجل فهم 
 : إلى ذلك المفهوم من عدة جوانب أهمها

الفلسفة لم تحدد بعد مفهوما للصحة النفسية ,فمازال المفهوم غامضا  : المفهوم الفلسفي -
الكثير من الجدل و ذلك ألن هذا المفهوم يستند لمسلمة قوامها المغايرة بين الجسد و  و يثير

العقل, وفي إطار هذه المسلمة الفلسفية نجد العديد من اآلراء المختلفة التي ناقشت مفهوم 
 : الصحة النفسية و منه

ية ال بأنها " الشخصية بين السواء و المرض و ذلك ألن مفهوم الشخص العبيديعرفها 
 (1999:51يضطر باإلضطراب مفهوم الصحة النفسية."  )العبيدي,

" أن مفهوم الصحة النفسية يعبر عن التوافق أو  التكامل بين الوظائف القوصي و يرى 
النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية التي تطرأ عادة على اإلنسان و مع 

كفاية" و يؤكد القوصي أيضا أن خلو المرء من النزاع و ما اإلحساس اإليجابي بالسعادة و ال
يترتب عليه من توتر نفسي و تردد و قدرته على حسم النزاع حال وقوعه هو الشرط 

 (22 :1975األساسي للصحة. )القوصي,

"أن مفهوم الصحة النفسية يتمثل بمدى النضج اإلنفعالي و 1974مفاريوس و يذكر 
 الفرد مع نفسه و المجتمع." اإلجتماعي أو مدى التوافق

" أن مفهوم الصحة النفسية مفهوم بسيط يصف الشخص الصحيح 1958جاهوداو ترى 
نسبيا بأنه الشخص الذي يسيطر على بيئته بطريقة إيجابية نشطة تتضح فيها وحدة إتساق 
الشخصية, و يدرك نفسه و العالم الذي حوله بطريقة واقعية و يستطيع أن يوظف قدراته 
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علية دون اإلعتماد كثيرا على اآلخرين, و أن الشخص الصحيح نفسيا البد أن تتوافر فيه بفا
تحقيق الذات و اإلستثمار في الحياة اإلتجاهات اإليجابية نحو الذات,  : الصفات التالية

 مقاومة الضغوط, اإلستقالل و إدراك الواقع."

 : من جانبين يتناول المفهوم الطبي الصحة النفسية : المفهوم الطبي -

أن الصحة النفسية قد قيست على أساس الصحة الجسمية و حلت كلمة النفسية محل • 
الجسمية و كلما عرفت الصحة النفسية بأنها خلو الفرد من األمراض الجسمية فهمت الصحة 

 النفسية كذلك على أنها خلو من األمراض العقلية و النفسية, و في ضوء السلوك االسوي.

 ركيز على الفرد, فهو المسند إليه دائما في صورة الفاعل.و هي الت• 

الذي يتناول عالقات الكائنات  األيكولوجيا فرع من البيولوجيا : المفهوم األيكلوجي -
العضوية و في حالة األيكولوجيا اإلنسانية فتعني دراسة النواحي الخاصة في عالقات تعايش 

ظهر هذا المفهوم عقب التغيرات التي ظهرت على  الكائنات البشرية معظمها اإلنسانية, و قد
 : المفهوم الطبي للصحة النفسية, و يستند هذا المفهوم على ثالث مسلمات هي

أن الوحدة األساسية لتحليل السلوك يجب أن تكون النظام الكلي المعقد الذي يحدث • 
 التفاعل بين الفرد و البيئة.

 ي سياق طبيعي.أن سلوك البشر يجب أن يفهم على أنه ف• 

أن أنسب المداخل و أهمها فائدة في مالحظة السلوك الالسوي و المرض النفسي هو البيئة • 
 الطبيعية التي يقع فيها السلوك المنحرف و المرض النفسي.

 ومن مميزات المفهوم األيكلوجي التي تميزه عن المفهوم الطبي ما يلي : 
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النفسي على أنه نتيجة ألسلوب غير متالئم  أ . المفهوم األيكلوجي ال ينظر إلى المرض
للشخصية بل إنه ناشئ نتيجة لتعرض األفراد إلى سلسلة المشكالت الحياتية واألحداث 

 الموقفية التي ال تحتمل اإلهمال وترك أمرها للصدفة بل تتطلب حلوال عملية وسريعة .

يجاد أساليب تساعد أفراد ب المفهوم األيكلوجي يؤكد أن الصحة النفسية للجميع وهذا يعني إ
 المجتمع على حل المشكالت الحياتية اليومية حال عملية وسريعة.

ج . الصعوبات النفسية التي يعاني منها األفراد سواء في تشخيصها أو عالجها ال تنسب 
إلى عمليات وصراعات داخل النفس على النحو الذي عرض في المفهوم الفلسفي والمفهوم 

فهوم األيكلوجي ينظر في تشخيصه وعالجه لألمراض النفسية إلى عدة الطبي ، بل إن الم
متغيرات يمكن أن تؤثر في أداء وظائف الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية . 

 (2002:10)رضوان,

 : تعريفات للصحة النفسية -2

هناك عدة تعاريف للصحة النفسية و ذلك بعد الكثير من اإلجتهادات حول تحديد المعنى , 
 : فلصحة النفسية معاني و تعاريف متعددة نذكر منها

تعرفها بأن الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية هو الذي : تعريف قاموس علم النفس -
يكون خاليا من األمراض و العاهات الجسمية, كما أنه يشعر بالسعادة أثناء تعامله مع 

ا بإتزان عقلي كاف فهو يساعد الوسط العائلي و اإلجتماعي الذي يعيش فيه, و يكون متمتع
على مواجهة المواقف الصعبة الناجمة عن احتكاكه بالمجتمع محاوال له بطريقة تلقائية, و 

 (N.Sillamy,2000 :686)  محافظا بذلك على توازنه العقلي.

تعريف برنارد هارولد : هي عبارة عن توافق األفراد مع أنفسهم ومع العالم المحيط بهم  -
صى من الفاعلية ، والشعور بالرضا والبهجة ، وممارسة السلوك االجتماعي  بالحد األق

المقبولة ، والقدرة على تقبل الحياة ومواجهة متطلباتها ، ويمكن القول بان أعلى مستوى 



 الفصل الثاني:                                                                             الصحة النفسية

 

19 

 

للصحة النفسية هو الحالة التي يحقق فيها الفرد مستوى عالي من النجاح في تعامله مع 
متع به من قدرات واستعدادات طبيعية ، مع شعوره بالحد األدنى البينة االجتماعية وفق ما يت
 ( 21 : 1996)الدين ، .من مشاعر القلق أو التوتر

تحدد التعريف على أساس تكامل طاقات الجسم و العقل تعريف منظمة الصحة العالمية :  -
 و بالتالي فهي ال تقتصر على مجرد غياب المرض ،و شعور الفرد بالسعادة اإلجتماعية

 أو العجز.

معجم علم النفس والطب النفسي : حالة عقلية تتميز بالسالمة والصحة االنفعالية  -
وبالتحرر النسبي من القلق وأعراض العجز والقدرة على إنشاء عالقات ايجابية ومواجهة 

 (47 : 2004ز ، متزنة من المطالب العادية وضغوط الحياة . ) العزي

الصحة النفسية لفظ مرادف لمفهوم السواء, و هو : معجم علم النفس و التحليل النفسي-
يعني النضج و التوافق اإلجتماعي و النفسي و يتطلب مهارات في مجال تكوين عالقات 
شخصية و إجتماعية فعالة و ايجابية و مقبولة من الفرد و من األخرين كما يعني التوافق 

إيجابي يحقق له  ذاته, و قدراته و توظيفها مع غطاءات بمعنى إستبصار الفرد لمع الذ
أهدافه و إحتياجاته المادية و المجردة و يتحقق أيضا هذا المفهوم في قدرة فلسفية له في 
إطار فكري نحو حياة تسمح له بالتصرف بكفاءة و نجاح و تساعده على حب الحياة بفاعلية 

 ( N,2000 :687. Sillamyو إيجابية. )

مصطفى كامل : الصحة النفسية لفظ مرادف لمفهوم السواء وهو في النضج والتوافق  - 
االجتماعي والنفسي ، ويتطلب مهارات في مجال تكوين عالقات شخصية واجتماعية فعالة 
وايجابية مقبولة من الفرد ومن اآلخرين كما يعني توافقا في المهنة أي فاعلية في أداء الدور 

ذي يحقق الرضا عن الذات وتقديرا لها ، كما يفي توافقا مع الذات بمعنی استبصار الفرد ال
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بذاته وقدراته و توظيفها في إطار ايجابي يحقق له أهدافه ويحقق إشباعا ته المادية 
 (  120 :2005)السالم ، . والمجردة

ية بدون انفعال : هي قدرة الفرد على مواجهة مطالب الحياة اليوم Golden sonتعريف  -
 (2000:40)محمدج,مبالغ فيه أو توتر.

يرى حامد زهران أن الصحة النفسية السليمة هي حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة  -
 (24 :2001العقل و الجسم, وليست في الخلو و البرء من أعراض المرض النفسي.)نبيه,

الصحة النفسية مفهوم بسيط, فالشخص الصحيح هو الشخص  : Johadouتعريف جوادو -
الذي يسيطر على بنته بطريقة إيجابية نشطة تتضح فيها وحدة إتساق الشخصية و إدراك 
نفس و العالم الذي يعيش فيه بطريقة واقعية, و يستطيع الشخص أن يوظف قدراته بفعالية 

 دون اإلعتماد كثيرا على األخرين.

 (19 :1999ي و ناظم هاشم العبيدي,)صالح حسن الداهر  

عرف الصحة النفسية على أنها حسن الكفاءة العقلية و  : تعريف رشيد جميد زغير - 
اإلنسجام النفسي الداخلي الذي ال يعرقل اإلنتاج الفردي أو حركة الجهاز اإلجتماعي و 

 و يكون مصحوبا بشعور من اإلرتياح و السعادة. الثقافي العام

 (2010:19غير,)رشيد حميد ز 

ومن هنا نستنتج بأن الصحة النفسية هي قدرة اإلنسان على الشعور بالسعادة و الرضا  -
يمانه بالقيمة المختلفة في الحياة وتكوين عالقات صادقة مع اآلخرين ، وبعد تعرضه ألي  وا 

ة النفسية صدمة أو ضغط نفسي  تكون له القدرة على العودة إلى حياته الطبيعية ,فالصح
 .ء مكمل للصحة العامةجز 
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 :النفس للصحة النفسية علم مدارس تفسير -3

لكل من نظريات العالج النفسي منظورا خاصا بها للصحة النفسية و جاء ذلك المنظور 
 استنادا على توجهها و مفهومها للشخصية اإلنسانية و سلوكها.

 الذي الفرد أن النفس علم في التحليلية المدرسة مؤسس فرويد ریي:  التحليلية المدرسة -1

 المنتج والعمل الحب منح على القادر الشخص هو ، لذاته النفسية الصحة يحقق أن يستطيع
 البيولوجية الدوافع مواجهة على القدرة في 'فرويد' وجهة من النفسية الصحة وتتمثل عموما
 األنا قدرة في تتمثل كما ، االجتماعي الواقع متطلبات ضوء في عليها والسيطرة يةوالغريز 
 يصل أن يستطيع ال اإلنسان أن 'فرويد' ويرى ، األعلى واألنا الهو مطالب بين التوفيق على
 الهو محتويات بين دائم صراع حالة في ألنه ذلك النفسية لصحته جزئي تحقيق إلى إلى

 اإلنسان أن ورأى ، لفرويد التشاؤمية النظرية هذه إدلر عارض وقد.  الواقع ومطالب

 :  طريق عن النفسية الحصة ويحقق بالمقت الشعور على يتغلب أن يستطيع

 . اآلخرين مع والعيش اإلجتماعي الميل -

 . الصحية االجتماعية التنشئة - 

 متماسكة شخصية تكوين في يسهم الذي بالشكل تحقيقها على والعمل مجدة أهداف وضع -
 . الصعوبات مواجهة على قادرة

 أن وأوضح النفسية الصحة تحقيق في االجتماعية العوامل دور أهمية على أيضا فروم كدأ 
 الحب على قادرة متجه شخصية بناء على يعمل التسلطي غير المجتمع وأن ، خير اإلنسان
 نفسية نظرية أسس فقد أريكسون أما.  والعدل الحق وتحقيق.  إمكانياتها توظيف وعلى

 مشكالت مواجهة على الفرد قدرة في تتمثل النفسية الصحة أن ورأى ، النمو في اجتماعية



 الفصل الثاني:                                                                             الصحة النفسية

 

22 

 

 مرحلة في النفسية الفرد صحة أن 'اريکسون' أوضح و ، بنجاح بها يمر التي النمو مرحلة
  .التالية العمرية المراحل في النفسي التكيف تحقيق في الفرد تساعد معينة عمرية

 على والمقدرة وتحققها الذات إدراك في رأيها حسب النفسية الصحة فتمثل 'هورني کارين' أما
 (2010:10.)عبد الفتاح خواجة النفسية الحاجات معظم بين التكامل إضفاء

 التعلم عملية وأن ، البيئة عن ينشأ السلوك أن المدرسة هذه ترى : السلوكية المدرسة -
 حدثت والمثير الدافع وجد إذا أنه ،بمعنى واالستجابة والمثير الدافع لوجود نتيجة تحدث

 تكررت إذا أما ، التعزيز من البد اإلستجابة و المثير بين الربط يقوي ولكي ، االستجابة
 أي واإلستجابة المثير بين الرابطة إضعاف على عامال ذلك كان تعزيز دون اإلستجابة
 الشكل بهذا ألنهم معين سوى بسلوك يقومون الناس أن المدرسة هذه وتقرر.  التعلم إضعاف

 للمثيرات مناسبة باستجابات يتحدد السلوكيين عند النفسية الصحة مفهوم إن.  للتعزيز جةنتي
 وفقا النفسية الصحة مفهوم يتلخص وعليه، والتوتر القلق عن بعيدة استجابات...  المختلفة

 وتتطلبها الفرد فيها يعيش التي البيئة مع تناسب عادات اكتساب على القدرة في الرؤية لهذه
 أهمية على التركيز أهمها ومن ، المدرسة لهذه عديدة انتقادات وجهت وقد.  البيئة هذه

 والعواطف بالتفكير اهتمامها وعدم ،اإلنساني للسلوك الخارجية والدوافع الخارجي التعزيز
 . السلوك هذا على ذلك وانعكاس ، والشعور

 ظهر وقد ، نسبيا حديثا مذهبا النفس علم في اإلنساني المذهب يعد اإلنسانية المدرسة -
 ويقوم والسلوكية النفسي التحليل مدرسة وهما النفس علم في األساسيتين للمدرستين فعل کرد
 هذا مسلمات أهم من ولعل ، المدرستان عليها تقوم التي المسلمات رفض على المذهبهذا 

 .المذهب

 .خير اإلنسان • 

 .دائم ونمو نشاط مستمر في حي كائن اإلنسان • 
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 كما وليس الفرد يدركها كما دراستها وينبغي بالغة أهمية ذات للفرد الحاضرة الخبرة إن •
 .االخرين يدركها

 كما المرضى وليس األصحاء بدراسة إال يتأتي ال وسلوكه اإلنسان لنشاط السليم الفهم إن 
 الفرد تحقيق مدى في اإلنسانيين المفكرين عند النفسية الصحة وتبدو.  الفرويديون فعل

 اإلنسانية حيث من مستويات من إليه يصلون فميا األفراد ويختلف.  کامال تحقيقا إلنسانيته
 'روجزر وكارل ماسلو ابراهام' ويعد.  النفسية صحتهم مستويات في يختلفون وهكذا الكاملة
 ماسلو إبراهام اآلتي خالل من مجال في آراءهم نستعرض لذا اإلنسانيين العلماء أشهر من

 هرمية بصورة تتوزع الحاجات هذه وأن ، متنوعة حاجات لإلنسان أن 'ماسلو' رأى والذي
 . كاألتي

 وهذه.  والسالمة األمن إلى والحاجة الفسيولوجية الحاجات ويضم:  األدني المستوى -أ
 الجسمية لحاجاته ومشبعامرتاحا  كان الفرد فإذا األهمية من عالية درجة على الحاجات
 عليها يطلق التي الحاجات من األعلى المستوى إشباع سيحاول فإنه باألمان ويشعر

 .اإلجتماعية الحاجات

 هذه إشباع ويعد واألنتماء والحنان والعطف الصداقة حاجة ويضم ، األعلى المستوى -ب
 يعد الذي الذات تحقيق دافع ثم ، والتقدير التحصيل دوافع إشباع إلى الفرد يسعى الحاجات
 عندما 'ماسلو' نظر وجهة من النفسية الصحة وتتحقق.  'ماسلو' هرم في العظمى الغاية
 . الكاملة إنسانية ويحقق ، سوية بطريقة الحاجات هذه إشباع من الفرد يتمكن

 . اآلتي الكاملة اإلنسانية معنى تحدد التي المؤشرات ومن 

 مسؤوليتها ومتحمل ، لحدودها مدرك وهو اإلنسان يمارسها التي الحرية تلك الفرد حرية -
 . لحياته معنى إلى يصل طريقها عن والتي ، ممارستها عن ينتج وما

 . تحقيقه أجل من والعيش متين هدفي اختيار من الفرد تمكن حرية إرادة - 
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 . الذات وتقبل واالنتماء باألمان الشعور -

 . معهم والتعاطف وحبهم اآلخرين تقبل -

 انسانية على تدل التي القيم من وغيرها والخير والجمال الحق مثل عليا بقيم االلتزام - 
 . النفسية الصحة عن وتعبر الكاملة اإلنسان

 بنظرية يعرف ما او ، فسالن علم في الذات نظرية العالم هذا وضع حيث:  'روجرز کارل '
 تكوين و ذاته إدراك على قادر فرد كل أن روجرز ويرى ، العميل حول المتمرکز االرشاد
 مع جنب على جنبا اإلجتماعي للتفاعل نتيجة الذات مفهوم وينمو.  عنها فكرة او مفهوم
 موجبا عنها مفهومه يكون أن بد ال ذاته اإلنسان يحقق ولكي.  الذات لتحقيق الداخلي الدافع

 مفهوم تكوين على القادر الشخص هو النفسية بالصحة المتمتع اإلنسان فإن وعليه وحقيقيا،
 عن ومهمفه ومع اإلجتماعية المعايير مع سلوكه يتفق الذي الشخص..  نفسه عن إيجابي
 منظم كل اإلنسان أن التالية األساسية المفاهيم إلى الشخصية في روجرز نظرية وتستند ذاته

 النمو التحقيق الهادف والسلوك الذات تحقيق بدافع الظاهري المجال في كلي بشكل يتصرف
 والتحكم عليه للسيطرة حاجة وال جوهره في خير اإلنسان وان.  تطوره مقومات من والتحرر

 . به

 سلوك على تحافظ والذات.  البينة مع الفرد تفاعل من تنشأ وقيم مدركات وهي:  الذات 
 الظاهري هيالمجال  مع المستمر التفاعل نتيجة وتغير نمو حالة في والذات .المسترشد

 . الخاصة ، المثالية ، الواقعية:  ذات من أكثر لديه والفرد

 استجابته يختار الفرد الن أهميته يدرك والذي بالفرد المحيط الواقع وهو:  الظاهري المجال 
 . الواقع أساس على ال ، يدركه ما أساس على

 وتنظيم ، استيعاب في يفشل عندما ينتج.  النفسي االضطراب فان النظرية هذه وبحسب 
 ، للذات الواقعي المفهوم تنمية في الفشل إلى إضافة ، بها يمر التي العقلية الحسية الخبرات
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 السلوك التغيير هي ، 'روجرز' برأي طريقة أفضل لذا ؛ معه تتالءم التيالخطط  ووضع
 بعيدا مشوها يكون الذات مفهوم إن الدراسات بينت حيث ، موجب واقعي ذات مفهوم تنمية
ن.  عقلية المرضى لدى الواقع عن  حيث اإلحباط هو النفسي االضطراب أسباب أهم من وا 
 جديدة خبرة انضمام إن كما.  للفرد األساسية الحاجات إشباع ويهدد ، الذات مفهوم يعوق انه
 خطوات و.  نفسي اضطراب حالة في تجعله لديه السابقة الخبرات مع تتوافق وال لديه

 المسترشد قلق مصادر تعرف أي:  واالستطالع االستكشاف ، 'روجرز' عند النفسي اإلرشاد
 شخصيته يفهم كي ؛ المسترشد شخصية في وااليجابية السلبية الجوانب وتحديد ، وتوتره
 المرشد يساعد القيم وتحقيق وتوضيح.  أهدافه لتحقيق منها االيجابية الجوانب ويستغل
دراكه فهمه زيادة في المسترشد  والكشف ، بينها فيما التناقض تعرف بهدف الحقيقية القيمة وا 

 بين الفرق بتوضيح المرشد يقوم هنا.  الواقع عن قيمه اختالف من الناجم التوتر أسباب عن
 يوضح حيث االستجابات وتعزيز والمكافأة الزائفة والقيم ، الحقيقية والقيم ، واآلمال ، القيم

 على للتغلب أولية كخطوة المسترشد لدى ويقويه االيجابي التغير أو التقدم مدى المرشد

 (18: 2000االنفعالية.)حنان عبد الحميد العناني, مشكالته

 القدرة المدرسة هذه أصحاب نظر وجهة من النفسية الصحة تتضمن: النظرية المعرفية -
 مهارات واستخدام األمل على المحافظة الفرد من تمكن منطقية بطريقة الخبرات تفسير على

بالصحة  المتمتع فإن الشخص وعليه.  المشكالت وحل األزمات لمواجهة مناسبة معرفية
 النفسية الضغوط من للتخلص مناسبة معرفية استراتيجيات استخدام على قادر فرد النفسية
 في القول المفيد ومن ، نفسه إلى بالتسلل يسمح لليأس ال وان ، األمل من فسحة على ويحيا
اختيار  في حريته في تكون للفرد النفسية الصحة أن يرون الوجوديين بعض أن المجال هذا
 أما ، وعبادته هللا إلى اللجوء في تكون كما ، لحياته معنى وتعطي الحياة في إطارة تحدد قيم

 معنى بال حياة يعيش بانه اإلنسان إدراك ونادى بضرورة الرأي هذا رفض فقد األخر البعض
 . الرياح تأتي كما يعايشها أو يعيشها أن وعليه التناقضات من سلسلة من تتشكل حياة
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 عدد النفس بعلم المشتغلين بين من ظهر فقد النفس علم بمادی األول الطرف تأثر ونالحظ
 بعض وجود من الرغم وعلى 'وفرانكل ، ،لينج مای' منهم نذكر بالوجودية المتحدثين من

وقيمة  اإلنسان فردية على يؤكدون حيث ، عام إطار في يشتركون أنهم إال بينهم االختالفات
 القيم من معين تنظيم إلى الوصول في ورغبته لوجوده معنى إلى الوصول سبيل في وصراعة
 وهو لوجوده ، معنى إلى للوصول قوية رغبة في حياته اإلنسان تدفع إذ ، حرة بإرادة يختاره
 ، وبهذه يختارها وكما يراها كما حياته وممارسة ذاته اكتشاف إلى بإرادة مدفوع وأبدا دائما
 لقد الروحية بالقيم بالتمسك اغترابه من ويعود النفسية الصحة لنفسه اإلنسان يحقق ةاإلدرا 

 : هما أساسيين إتجاهين في حصرها يمكننا ولكن الصحة النفسية ومفاهيم تعريفات تعددت

 األعراضمن  الخلو هي النفسية الصحة أن االتجاه هذا أصحاب ويرى:  السلبي اإلتجاه 
 التي النشاط أنواع على العلماء اتفاق عدم في التعريف هذا في الصعوبات وتكمن المرضية

 يدافعون التعريف بهذا القائلين لكن السليمة النفسية منافية للصحة تعد والتي ، الفرد بها يقوم
 ، اإلنسانيالفكر  في شديدة درجة تبلغ حين إال شاذة تصبح ال النفسية الحالة أن بقولهم عنه
 التعريف هذا أن والحقيقة الظلم انتفاء بأنها والعدالة ، الشبر انتفاء بأنه الخير عرف ما فكثيرا
 النفسية. الصحة واالهتمام بمظاهر الدقة من لمزيد يحتاج

 عدد توافر ضوء في تتحدد النفسية الصحة أن االتجاه هذا أصحاب ويرى : االيجابي االتجاه
 النشاط أنواع عن يبحث أن التعريف هذا يقدم من ويحاول ، لها محددةتعد  المظاهر من
 الخلو مجرد ليست الصحة النفسية فإن عليه وبناء ، عنها وتعبر النفسية الصحة تصف التي
 في وتبدو ، والجسم النفس بصحة التمتع تتضمن ولكنها ، النفسي المرض أعراض من

زهران" على  "حامد يعرفها كما النفسية والصحة المختلفة النفسية الوظائف بين الكائن التناسق
 ويشعر وانفعاليا واجتماعيا شخصيا نفسيا متوافقا الفرد فيها يكون نسبيا دائمة حالة  أنها

 إلى وامكانياته قدراته واستغالل ذاته تحقيق على قادرا ويكون واآلخرين نفسه مع بالسعادة
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 متكاملة وتكون شخصيته ، الحياة مطالب مواجهة على ويكون قادرا ، ممكن حد أقصى
 .   وسالم  سالمة في يعيش بحيث عاديا سلوكه ويكون سوية

 وعلماء النظريات(  فرويد)  النفسي التحليل مدرسة من كل نظر و وجهة آراء عرض وبعد
 .لنفسه النفسية للصحة الفرد تحقيق في(  ماسلو ، روجرز)  اإلنسانية

 (2010:16)عبد الفتاح الخواجة 

 : معايير الصحة النفسية -4

تقبل الفرد الواقعي لحدود امكانياته : إحدى الوسائل للتعرف على الصحة النفسية لفرد ما   -
حد يدرك هذا الفرد حقيقة وجود الفروق الفردية بين الناس ، ومدى  إلي أي بمعن اخر معرفة

وماهي فكرته عن مميزاته  نفسه بالمقارنة مع االخريناتساع هذه الفروق وكيف يري الفرد 
 .  الخاصة وعن حدود قدرته وما يستطلعه وما ال يستطيعه

السوي لديه القدرة على التكيف والتعديل  المرونة واالستفادة من الخبرات السابقة : الفرد -
تعديل نتيجة والتغيير بما يتناسب مع ما يجد على المواقف حتى يحقق التكيف وقد يحدث ال

طرأ على حاجات الفرد أو أهدافه أو بيئته كما أنه يعدل من سلوكه بناء على الخبرات  لتغير
 . السابقة وال يكرر أي سلوك فاشل ال معنى له

هو قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون : التوافق االجتماعي -
العدوان او الريبة أو االتكال أو عدم االكتراث وااليثار وال يحدث ما يعكرها من  والتسامح

 .دفي مع االخرين  لمشاعر اآلخرين ، أن يرتبط بعالقات

السيطرة على انفعاالته المختلفة  التي تكمن في قدرة الفرد يعني  : االتزان االنفعالي  -
الظروف وبشكل مناسب مع المواقف التي تستدعي هذه  والتعبير عنها بحب وما تقتضيه

 النفعاالت .ا
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الصمود للشدائد واألزمات دون  الفرد السوي لديه القدرة على: القدرة على مواجهة اإلحباط  -
إسراف في استخدام الحيل الدفاعية او العدوان ، أو العدوان وهذا ما يتطلب كفاءة من جانب 

درجة تحمل  لمواجهة المواقف المختلفة بطريقة تتفق مع المعطيات الواقعية للموقف وأن األنا
 شخصيتيه وتميزه عن غيره من الناس .  الفرد لإلحباط من أهم السمات التي تطبع

التكيف : من أهم الشروط التي تحقق الصحة النفسية وهي أن تكون البيئة التي يعيش  -
الفرد من النوع الذي يساعد على اشباع حاجاته المختلفة ، في حال عدم االشباع فانه  فيها

نوع من االختالل في التوازن ، أو عدم  ر من عوامل اإلحباط التي تؤدي إلىسيتعرض لكثي
 المالئمة . 

حدود ذكائه  القدرة على العمل واإلنتاج : ونقصد بذلك قدرة الفرد على اإلنتاج المعقول في -
وحيويته واستعداده الجسمي كما أن قدرة الفرد على احداث تغيرات اصالحية في مجتمعه 

 . على الصحة وبيئته دليل

رضائها المتصارعة دوافعه بين التوفيق على الفرد قدرة:  الشخصي التوافق -  االرضاء وا 
 الصحة وانما ، النفسية الصراعات من الخلو تعني النفسية الصحة أن يعني ال وهذا المتزن،
 ايجابية بصورة النفسية األزمات حل على القدرة مع فيها والتحكم الصراعات حسم هي النفسية
 تطول نفسي وتوتر لضيق معرض فرد كل ، مرضية أعراض شكل في منها الهروب من بدال
 من عليه كانت ما الى النفسية حياته فتعود يزول أن يلبث ال ذلك ولكن تقصر او مدته

 يعانيه ما فرط من طعما للحياة يجد فال خاص بوجه النفسي المريض أما ، ويسر سالسة
  .والتوتر بالقلق الشعور من الصراعات بهذه يقترن وما وصراعات توترات من

 المؤشرات تعني ال ولكن ، النفسية الصحة غاية هو بالسعادة الشعور:  بالسعادة الشعور -
 سعادة في تعيش التي هي السوية الشخصية أن النفسية بالصحة المتمتعة للشخصية السابقة
 وقد أهدافه إلى الوصول على احيانا يعجز قد السوي الشخص فان العكس على بل دائمة
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 الى تحتها يقع قد التي المباشرة الضغوط وكذلك فيه يعيش الذي المعقد بالعالم جهله يدفعه
 ، منه يقربه أن من بدال ، الهدف وبين بينه يباعد مما السلوك من مالئم غير أسلوب اتخاذ
 يميز الذي أن بل ، بالذنب الشعور او القلق او الصراع او الخوف من تماما يخلو ال لذلك
 على منها الخلو وليس ، والقلق والمخاوف الصراع مواجهة في طريقته هو غيره عن السوي
 .)سهير كامل أحمد(مجتمعه وعن ذاته عن والرضا بالسعادة النهاية في يشعر أن

 : نسبية الصحة النفسية -5

 بل(  تتحقق ال أو تتحقق)  أي مطلقة ليست فهي نسبيا دائمة إيجابية حالة النفسية الصحة
 كما نفسه الفرد عند أخر إلى وقت ومن أخر إلي فرد من تتغير ونسبية متحركة انشطة انها
 المتغيرات بعض نعرض يلي وفيما ، بتثبيتها المقصود وهذا المجتمعات بتغير تتغير أنها
 . النفسية الصحة نسبيةب ترتبط التي

 النفسية صحتهم درجة في األفراد يختلف حيث:  ألخر فرد من النفسية الصحة نسبية  -
 وال مطلقة غير نسبية النفسية فالصحة ، والقلق والذكاء والوزن الطول حيث من يختلفون كما

 غير شخص يوجد فال غيرمتوقع أيضا الكلي وانتقائها(  الشيء أوال الكل) لقانون تخضع
 شخص هناك يكون يكاد ال وأيضا  الجسدية الصحة في الحال هوا كما.  صحته في كامل
 السوية الجوانب بعض نجد أن الممكن فمن ومظاهرها النفسية الصحة عالمات لديه تنتقي

 .  اضطرابا الناس اشد لدى االيجابية

 في يشعر شخص يوجد ال:  آخر الى وقت من الواحد الفرد لدى النفسية الصحة نسبية -
 والحزن بالتعاسة يشعر الذي الفرد أن كما والسرور بسعادة حياته لحظات من لحظة كل

 وتستخدم سارة غير وأخرى سارة بمواقف يمر فالشخص ، أيضا موجود غير حياته طوال
 ، بعدين في تقدير سلم في متدرج بعد على ومركزه الفرد درجة لتحديد النفسية المقاييس
 من مرتفعة بدرجة يتمتع الذي الشخص نذكر أن يجب ولكن الشذوذ مقابل النفسية الصحة
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 الدرجة أن حين في أيضا ، النسبي الثبات من مرتفعة درجة لديه بأن يتميز النفسية الصحة
 أخر. الي وقت من والتذبذب بالتغيير تتميز النفسية الصحة من المنخفضة

 ( 36، 35 : 2012 ، احمد محمد)  

 على يدل الذي السوي السلوك مفهوم نإ:  النمو لمراحل تبعا النفسية الصحة نسبية -

 سلوك يعد فقد الفرد بها يمر التي النمو بمراحل مرتبط أيضا نسبي مفهوم هو النفسية الصحة
 سوي غير ولكنه الثانية السنة حتى األم ثدي رضاعة مثل معينة عمرية مرحلة في سويا ما
 األولى األشهر في سوى سلوك األصابع مص أن كما ، الخامسة سن في حدث إذا

 التبول يعد كما السابعة عمر في مثال حدث أن سلوكية مشكلة يعد ولكن الطفل عمر من
 سلوكية مشكلة يعد ولكنه الطفل عمر من األول العام في طبيعيا سويا أمر الليلي الالإرادي

 الصحة على عالمة بأنه معين سلوك على الحكم فإن وعموما ، السادسة عمر في حدث أن

 .  االنسان بها يمر التي النمو بمرحلة وثيقا ارتباطا يرتبط النفسي للشذوذ مؤشر أو النفسية

هو  النفسية الصحة على الدال السلوك يعتمد : الزمان لتغير تبعا النفسية الصحة نسبية  -
 ،التاريخية الحقبة هنا بالزمان ونقصد السلوك هذا فيه حدث الذي الزمان بحد ذاته الدال على

 ،اما في وفطنته هذكاءعلى  دليل هذا سلوكه كان بل إسبارطة في يعاقب ال اللص كان فقد
 الشخص ألن الكتب سرقة على بعضهم عوقب ( العباسي خاصة)  و اإلسالمي العصر
 . النفسية الصحةعلى  الدال سلوكال علىيكون  الحكم شيئا يسرق عندما

 الي مجتمع من والتقاليد العادات تختلف:  المجتمعات لتغير تبعا النفسية الصحة نسبية -
 على يدل الذي السلوكف ،في هذا التغيير أخرى عوامل مع دخول تغييرهما على ااعتماد أخر

 االعتداء سلوك على أفرادها تربى قبائل فهناك المجتمعات باختالف يختلف النفسية الصحة
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 كظم على هاأفراد تربي قبائل هناك بالقوة، و من جهة أخرى والكسب األخرينو ظلم  والعنف
ظهار االنفعال  و المعاملة بالحسنى. التسامح وا 

 ومراحل والمجتمعات والمكان الزمان لتغير تبعا يختلف النفسية الصحة على فالحكم عموما
 على الحكم إطالقنا قبل االعتبار بعين المتغيرات هذه كل أخذ ويجب االنسان عند النمو

 (21 ،19: 2001 ، المجيد عبد)  نسبية نهاأ بالقول وذلك النفسية الصحة

 : الصحة النفسية لدى المرأة -6

 كثيرة تحوالت من العربي الوطن مستوى على وخاصة األخيرة العقود شهدت على حسب ما
 ومنذ ألنه وذلك.  الرجال عند هو مما وأشد أعمق تحوال تمثل مازالت للمرأة بالنسبةخاصة 

 بالدرجة تأتي المرأة أن القدم ذمن سادتو تلك الفكرة  الضعيف الجنس المرأة اعتبرت القدم
 نظرية وجاءت وفكرها ونفسيتها جسدها فالفكرة تقول أن المرأة ضعيف الرجل بعد الثانية
 الشخصية سمات معتبرا سابقيه وقفة وقف حيث،  'فرويد سيقمون ' بزعامة النفسي التحليل
 شخصيتها صفات نفسها على تتقوقع ما كثيرا المرأة أن على األساسي المعيار الذكورية
 يؤكد وما الرجولة درجة إلى الوصول تستطيع ال أنها تالحظ عندما.  البلوغ أثناء األنثوية
 وهي المرأة تدرك أن مجرد أنه بحيث  'القضيب عقدة' نظريةب قامت المدرسة هذه أن ذلك
 تعيش تجعلها عنيفة بصدمة تشعر فإنها ، كالذكور ذكري عضو لها ليس أنه صغيرة بنت
 خضوعية الشخصية سمات إلى االنسحاب في تبدأ وعليه ، الحرمان  بالنقص حياتها طوال
 ولكن بالتعويض إحساس هناك الرجل مع بالعالقة القيام وعند طفولية، ومازوشية وسلبية
 على تحليالته في اعتمد التحليلية المدرسة زعيم نفإ وعليه النظرية لهذه انتقادات عدة هناك
 .  سبقه وما عشر التاسع القرن في المرأة اتجاه ثقافيةال حكاماأل من نابغة أنها

 في رجلال نجد نكاد وال المرأة عالم في نالحظها جذرية تغيرات فهناك الحديث العصر في أما
 وبقوة، المرأة حضور ووجدنا إال تكنولوجية ، علمية اجتماعية ، اقتصادية ، سياسية مرتبة
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 التعبير عدم ، الحرية عدم ، القسوة ، الضغط تحت يعشن الزلن النساء من الكثير أن غير
 تقرأ وال تعمل ال التي المرأة ألنها وذلك القديمة للمرأة نسبة مختلفة األسباب أن مع الذات عن

 ما فكثيرا األسري المدخول منهما والغرض الحالي عصرنا في مهمين والدراسة المهنة فعاملي
 المطلوبة مكانتها من البعض استرجعت المرأة أن أكثرهم نقل لم وان األسر بعض أنه نالحظ

 الن وذلك الشهري المدخول طريق عن الواسعة واألسرة ، الزوج ، الوالدين مع عالقتها في
 لالكتفاء العمل الزوجين على تفرض الحياة ومتطلبات ، االقتصادية األزمة ، األسري الواقع
 اإلطار هذا وفي.  حريتهم ذواتهم لتحقيق النساء بعض عند تتواجد قد فرصة وهي الذاتي
 تقديس تقليديا النساء تعلمت فقد" ( 10: 2007رضوان جميل سامر)  الباحث يقول

 واالنجاز والعمل االستقاللية الرجال وتعلم ، ألنوثتهن كتوكيد والحميمية والحب عالقاتهن
 و واألسرة بالحب يرغبون أيضا الرجال أن الرغم وعلى.  لرجولتهم اختبار مجاالت باعتبارها
 االتجاه حيث من جنس لكل فإن ، العمل ميدان في متزايدة انجازات بتحقيق يرغبن النساء
 يحقق لم طالما عالقاته في بالثقة الرجل يشعر ال فقد ، به الخاصة المركزية النفسية رسالته
 ال قد أمومة و وزواج حب دون تعيش التي المرأة أن حين في ، المهنية حياته في هدفه
 ويضيف ، " العمل ميدان في الحقيقية كفاءاتها من الرغم على األنثوي مثالها بتحقيق تشعر
 عليها والحفاظ حب عالقات عن البحث حول يتمحور النساء معظم تفكير أن الباحث نفس
 من القساوة درجة حتى " العالقة عمل " من األكبر الجزء تحمل في المرأة تبالغ ما وغالبا
 ، الحب فقدان من الخوف وعليه ، الكثير سيفقدون انها يفقد ألن العالقة على الحفاظ أجل

 وأخريات ، والهجر الرفض االعتبار بعين تؤخذ نفسيا المستقرة غير المرأة يجعل قد الوحدة
 الحياة لمعنى الوحيد المصدر عالقتهم واعتبار المستقلة هويتهن عن للتخلي بسرعة مستعدات

 تشكلت أنها لمجرد بالصحة العناية ألن وذلك لديها النفسية بالصحة يضر قد الوضع وهذا
 . التغيير وتقاوم لتغييرها مدفوعة غير المرأة تكون ما فغالبا ورسخت
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(  105: 2007، رضوان جميل سالم)  األم المرأة موضوع عن الدكتور الباحث ويضيف
 الذنب ومشاعر بالخوف غالبا يشعرن نفسيا والمتزنات المستقرات األمهات حتى أن على
 من وكثير وتطورهم األطفال سلوك عن الكاملة المسؤولية األم المجتمع يحمل بحيث

 عدم عن ناجم أطفالهن قصور أو النجاح أن ويعتقدن النفسي الضغط بهذا يتأثرن األمهات
 العمل عالم إلى المتزايد المرأة خروج رغم وذلك الالزم بالدور القيام على قدراتهن أو كفايتهن

 وبالتالي ، المنزل عن غيابهن عن الناجم بالقصور الذنب يحملهن مازال المجتمع أن إال
 . التربية دور عن التخلي

 فالمرأة ، ونفسية اجتماعية مركبات للمرأة النفسية بالصحة المتعلقة المسائل كل تتضمن 
 المدىعن  وتوضيح إرشادات إلى تحتاجفهي  النفسية والصعوبات اإلرهاقات لهذه المعرضة

لى الثقافية والتصورات الراهن الحياتي وضعهاو  فيه هماتس الذي  أن ممكن مدى أي وا 
لحاق والقهر األذى إلى النفسية وبنيتها شخصيتها تصاب مكانياتها بقدراتها الضرر وا   وا 
 . بأكملها النفسية صحتها يهدد قد الخطر أن ذلك من أخطر و المهنية الفكرية

 إشراف تحت إحصائية ، تحليلية دراسة قدمت الفرنسية الصحة وزيرة من وبطلب 2008 في 
DREES’ 'ملفات ثالث تناولت بطاقة 72 من المتكونة و المرأة لدى الصحية للوضعية 

 الوضعية بين مقارنة دراسة وهدفه المرأة عند الصحية المطروحة اإلشكاليات مختلف حول
 مختلف فيه شارك وقد ، الفرنسي القطر كل مستوى على والرجل المرأة لدى الصحية
  المرأة صحة عنوانها مشارك 87 وعددهم الصحة في ومختصين وجمعيات منظمات

 «santé des femmes  »الدراسة هذه عن نتجت التي المعطيات كل تقديمل داعي ال 
 و عالج وقاية ، تشخيص غرضه الذي و الدراسة من النوع هذا أن ذكرهأردت  ما ولكن
 النتائج بعض أن علما ، وطننا في موجود غير ، الفرنسية المرأة لدى النفسية الصحة ترقية
 ، الرجال الفئة نسبة جيدة غير الفرنسية المرأة لدى المدركة النفسية الصحة أن على أعلنت
 . الرجال من 77.4 مقابل جيدة النفسية صحتهم يعتبرون النساء من % 71.3 بحيث
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  ودينها معتقدها ثقافتها في تحويه وما المسلمة العربية المرأة عن فماذا الغربية المرأة عن هذا 
 طبيعتها بذلك مراعيا ، الالئقة مكانتها أنزلها و ، كاملة حقوقها ومنحها ، اإلسالم كرم ولقد

 حيث ، بها واالهتمام المرأة التعامل في فلسفة لإلسالم كانت بحيث ، والذهنية ، الجسمية
  الخاصة الطبيعية لظروفها لمعرفته الفروض ببعض القيام من اإلسالم أعفاها

 وهي بالك فما(  36: 1997 ، كفافي)  ويضيف ،(  85: ه 1394 ، المطهري)

 بالتوافق االهتمام في األكبر الدور والباحثين والمهتمين لإلسالم كان لقد ، للمرض فريسة تقع
 كل غاية هو التوافق تحقيق أن حيث المرض وقت في خاصة للمرأة واالجتماعي النفسي
 بسبب المرأة لدى المتناول الدواء نسبة وأن ، النفسية الصحة على العاملين وكل إنسان

 نسبة إلى راجع االختالف هذا أن على بالرجل قورنت ما اذا بكثير مرتفع األمراض مختلف
 العالج إلى المرأة لجوء فهو الثالث العامل أما ، الرجلعلى  المرأة لدى الطويل العمري المدى

 ع زيارة تستدعي ما غالبا التي الفيزيولوجية لطبيعتها نظرا الرجل من أكثر طبيبوال ،
 مع بها تتشارك التي ما األخرى المزمنة األمراض عن النظر بغض والتوليد النساء مختص
 . الرجل
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 خالصة الفصل: 

عرفت الصحة النفسية عدة تعريفات و يرجع هذا إلى طبيعة النفس اإلنسانية ذاتها ، فهي 
عبارة عن بنية معقدة و متشابكة و ما يحدد الصحة النفسية للفرد هي عوامل و متغيرات 

 متعددة و متداخلة، و تعد متغيرا حيويا مؤثرا و متأثرا على مر مراحل عمر اإلنسان .

تدهورت الصحة النفسية تصبح مرض نفسي و تتدهور النفس ويصبح سلوك الفرد غير  فإذا
 سوي.
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 : تمهيد
منذ بدأ البشرية و ظهور أول إنسان على األرض أجمعت كافة األديان السماوية على أن هللا 

 سبحانه خلق الرجل و المرأة للتعايش و اإلنجاب و هذا إلستمرار و تكاثر النسل البشري،
بإعتبارها المسؤولة عن و لو رجعنا قليال غال الماضي فإننا نجد التركيز فيه كان على المرأة 

اإلنجاب و مشكل تأخره مربوط بها  و هذا اإلعتقاد بقي راسخا رغم التطور الحضاري و 
العلمي عبر العصور، فالمرأة المتأخرة عن اإلنجاب تعاني من مختلف المشاكل اإلجتماعية 

 .و  خاصة النفسية لما تعانيه من ضغوطات و مشاكل
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 : واألمومة المرأة وسيكولوجية األنوثة مفهوم -1
 السلوكية الجوانب نقصد و بذكر هذه الصفات ال ، الرجل عن تميزها خاصة صفات لألنثى
 فاألنوثة ، األنوثة وهي المرأة شخصية في ميزة أهم نقصد بل االنفعالي التأثر وسرعة كالرقة
 األنوثة تعريف ويمكن.  األنثوية االهتمامات أنماط في ممثلة األنثوي نحو االتجاه نزعة هي
 الزواج نحو واإلتجاه الشديد بالمظهر االهتمام منها المتغيرات من مجموعة خالل من

 واإلحساس ، بالمرأة الخاصة الثقافية واالهتمامات ، الزائدة والحساسية المنزلية واألعمال
 سيكولوجية ويعتبر األنوثة من كبيرة بدرجة بالتمتع واإلحساس كالجاذبية الداخلي باألنوثة

 بالمرأة الزائد االهتمام منطلق النفس من علم في حديثا نشأت التي الفروع أحد من المرأة
 على التعرف وكذلك السلوك هذا دوافع ومعرفة ، المرأة سلوك فهم بغية وذلك ، وأحوالها
 من العديدة الفروع اهتمت ولقد النفسية اإلضطرابات من يصيبها وماقد المرأة وظروفها طبيعة
 والعوامل حياتهن بدراسة شخصياتهن واهتمت وتكوين اإلناث نمو بمسارات النفس علم

 كلمة أن كما(  26 : 2016 ، فطيمة عوالي بن) الحياة هذه في تؤثر التي الدينامية
 المشاعر مظاهر عن تصوراتهم تقريبا الناس جميع ألذهان يعيد هو مصطلح األمومة

 تحتضن رائعة صورة في مخيلتهم ورسم اإليثار ، بالمسؤولية الدفيء مثل الطيبة واإلنفعاالت
 ، طموحاتهن أسمى من األطفال إمتالك و األمومة أن العلماء ويعتقد الحسنات كافة فيها

 غريزيا معدة فالمرأة و األمومة أريكة على جلوسها بعد إال األنوثة بمعنى ال تستشعر فالمرأة
 األمهات. أعماق األبناء في محبة وتعالى سبحانه هللا أقر وقد الوليد لرعاية

 ( . 173 ص ، 2001 ، نوابي شكوه)  
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 تعريف الحمل :  -2
 حبلى و هي الحامل ، جمع حبالى. : لغة

 : اصطالحا

يقول عريب ابن سعيد القرطبي مؤرخ وطبيب أندلسي ،أّن"مدة الحمل تدوم في الغالب  -
 265اكتمال القمر و بداية الشهر القادم و يستمر الحمل إلى تسعة أشهر. أي الوقت بين 

يوم ونصف ، وهناك فرق بين أن يولد المولود بعد ثمانية أشهر وبين أن يكمل الشهر 
 ".التاسع

كما يقول محي الدين العلبي الدكتور واألستاذ الجامعي في كلية الطب في دمشق  -
ة أن الحمل هو" حالة طبيعية مؤقتة المتحصل على شهادة تخصص جنين من وزارة الصح

تتالءم معها المرأة الحامل لوجود كائن جديد في رحمها نتيجة لقاح نطفة الرجل مع البيضة 
، بعد تسعة أشهر يخرج من المرأة طفال يحافظ فيها بعد على استمرار النوع  الخاصة

ما بعد أو ينفيه، اإلنساني"، و يضيف "وربما تظن المرأة أنها حامل ويثبت الفحص ذلك في
لذلك البد من وجود عالمات ترجح احتمال وجود الحمل عند المرأة. وليست هذه العالمات 
ثابتة إنما تختلف من امرأة إلى أخرى ،ومن حمل آلخر لذا يجب اجتماع عدة أعراض للقول 

 .أن المرأة حامل كانقطاع الحيض ، الوحم، الغثيان
 الملقحة البويضة وتعشش إذ تستقر كليتها في نثويةاأل للضوية هائل إنقالب هو الحمل -
 التي الفيزيولوجية التغيرات هي البيولوجية الناحية من فالحمل الرحمي المخاطي الغشاء في

 كل تسهم و ، التكاثر مهمة لخدمة تماما مكرسة العضوية تصبح بحيث ، تطرأ علي المرأة
 للجنين حامية للمرأة الجسدية الشخصية تصبح ، فشيئا شيئا المهمة بهذه آخر نحو على خلية
بسبب  وهذا واإلكتئاب كالتوتر اإلنفعاالت من نوع المرأة فتصاحب النفسية الناحية من أما. 

(   145: 2008إسكندر جرجي ترجمة ، هنيندوتش. )  للجنين وحملها الفيزيولوجية التغيرات
. 
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 وأهم للحمل المصاحبة للعالمات جسماني فحص عن عبارة هو الطبي التشخيص وحسب -
 إحتمال يكون األخرى لألعارض كان مصاحبا إذا والذي الطمث غياب هو األعراض هذه

 (  272 : 2004 تركي )فتيحة . كبير الحمل حدوث
من هنا نرى أن الحمل هو مرحلة من مراحل حياة المرأة ،من خاللها تحمل طفل داخلها  -

وتكون هذه الفترة بين اإلخصاب والوالدة, تترافق بزيادة حجم بطن األم ، وزيادة الوزن لديها 
 ()موقع االنترنتو يمر بمراحل عدة 

 : الحمل حدوث كيفية -3
 و 12 بين ما تتراوح مدة إنطالقه بعد واحد منوي حيوان طريق عن البويضة تخصيب يتم
 وعندما کروموزوم 23 على حدة ، على كل المنوي والحيوان البويضة وتحتوي ساعة 24

 کوموزومات إتحاد ذلك ويتبع ، بحرية الكوموزومات تتحرك البويضة المنوي الحيوان يخترق
 کروموزوم 46 على تحتوي الخاليا من عددا لتكون البويضة کروموزومات الحيوان المنوي

 حوالي وبعد ، خليتين إلى الملقحة تنقسم البويضة ساعة 36 حوالي ذلك وبعد الحمل ويحدث
 ، التوتية الخاليا هذه وتعرف خلية 16,  12 لتصل إنقسامات عدة الخاليا هذه تنقسم أيام 3

 إلى تصل حتى فالوب قناة في األرومية الخاليا ثمر هكذا.  أروعية خلية النهاية في وتكون
 ، سائل بداخلها ويظهر النمو في الخاليا األرومية وتستمر ، السابع اليم في الرحم تجويف
 مكان في الظهور في نتوءات وتبدأ الرحم بجدار الكيس ويعلق الكيس مثل شكلها فيبدو
 هو كما.  الرحم بطانة في بدورها النتوءات هذه وتنغرس بالرحم الملقحة البويضة أو الكيس
 ( 23 : 2013 ، عبود ،ترجمة ٹسمی نورمان)  و الشكل في موضح

 : عالمات الحمل -4
 اكتشافها المرأة تستطيع والتي ، حمل وجود إلى تشير قد والتي البارزة العالمات وأهم أول من

 أن رغم منظما كان أن بعد ،(  الطمث)  انقطاع الحيض هي أحد مساعدة دون و بسهولة
 حملها من التأكد المرأة تستطيع ولكن ، الحمل بوجود الحيض يستمر حاالت هناك



 الفصل الثالث:                                                                    الحمل وتأخر اإلنجاب

 

41 

 

 إجرائها يمكن التي الفحوصات أبسط من وهو ، والبول الدم تحليل منها طبية فحوصا بإجراء
 فوق موجات أشعة إجراء أو ، عام من طبيب بطلب أو ، الصيدلي عند أو ، البيت في

 في المتواجدة القابالت لدى الموضعي الفحص أو ، النساء طبيب عند(  EH)  الصوتية
 متعلقة(  7)  عددها يبلغ والفحوصات ، ضرورية الحمل فمتابعة.  المراكز الصحية

 التطور مراقبة هدفها.  وأثناء الوالدة قبل ، الجنينية المرحلة تخص اإلجبارية باالختبارات
 من التي العادية غير العوامل عن المسبق الكشف عن البحث وكذلك ، للحمل العادي
 الدوائية المتابعة ولتفادي والطفل ، للحامل بالنسبة العادي الحمل تعرقل تطور أن الممكن
 مستقبال، أما ستكون للمرأة والتي القلق بخلق ينتهي ال لكي عائلي تفاعل وجوب هناك للحمل
 (jean-claud pons.2005 :3)الشخصي. و واالجتماعي العائلي محيطها معرفة وكذا

 : الحامل للمرأة تحدث التي التغيرات -5
 : هضمية اضطرابات - 1
 : مظاهرها وأهم ، الجنين نمو عن تنتج 
  الشهر الثالث بعد إلى يستمر وقد ، مفاجئة بصفة يأتي:  والدوار الغثيان  -
 األكل. بعد أخرى عند نجده وقد ، الصباح في عادة يحدث: القيء -
 أو ، الحديد فيتامين على تحمل الحامل قدرة عدم إلى اإلسهال يعود:  واإلسهال اإلمساك -
 واإلبطاء األمعاء عضالت انقباض قوة سببه واإلمساك ، األمعاء في التهاب سببه يكون قد
نضغاط ، الوظائف الهضمية في  النشاط وقلة ، الرحم ووزن حجم زيادة تأثير تحت األمعاء وا 

 . الجسدي
 الرحم وضغط ، الشرج أوردة تمدد بسبب ، وذلك الحوامل بعض عند تظهر:  البواسير -

 الهرمونات. وتأثير

 اإلحساس ويزداد ، األخرى الحمل متاعب كل على أحيانا يغطي قد:  المعدة في الحرقة -
طالة الوقوف ، كاإلنحناء كثيرة بحركات القيام عند به  . وا 
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 أو ، الدموية الدورة سوء بسبب وذلك ، األخرين الشهرين في خاصة يحدث:  المغص -
 . كبير القيام بجهد أو ، الجسم في الكالسيوم نقص

 :  جسمية تغيرات - 2 
 وانتفاخ ألم ووجود األولى األشهر في الثديين حلمة لون تغير ولونهما الثديين حجم تبدالت -

 الجسم استعداد فهو ، الثدي غدد بنمو يزداد والحجم شفافة تصبح الدموية والشرايين
 . الجسم في المياه نقص سببه وهذا ، والبطن الثديين في حكة ووجود ، للرضاعة

 بعض زيادة بسبب الوجه على يكون وخاصة ، البشرة على غامضة بقع ظهور الكلف -
 جماال أقل بأنها بإحساسها الحامل يزعج ما أكثر هذا يكون وقد ، خالل الحمل الهرمونات

 ذلك. بعد تزول لن البقع هذه أن من وخوف ، قبل ذي من
 السرة من يبدأ ، للحمل األخيرة األشهر في يظهر:  البطن على عمودي بني ظهور خط  -

 وظهور ، تدريجيا الوالدة بعد وبرا يختفي ظهور أحيانا يصاحبه ، البطن أسفل في وينتهي
 (Huguer et Nicole.1990 :78-79)الجنين بكبر البطن حجم كبر من الناتج السرة

 : والتنفسي والدموي الدوري الجهاز على تغيرات -3 

 الجنين رأس وخصوصا ، البولي الجهاز على وضغطه الرحم حجم ازدياد:  البولي الجهاز -
 التبول كثيرة المرأة فتصبح المثانة على يضغط

 . المرأة لدى مزعجا أمرا فتصبح ، والعرق اللعاب غدد تنشط:  والعرق اللعاب - 
 مهبلية إفرازات ينشط ، الرحم عنق في المخاطية الغدة نشاط بزيادة المهبلية اإلفرازات - 

 دليل فهذا بحكة ومصحوبة كريهة ورائحة أصفر بلون كانت إذا ولكن ، رائحة وال لون بدون

 الطبيب. مراجعة يستوجب التهاب وجود على
 أسفل في الدموية األوعية على الرحم وضغط وزن زيادة بسبب : الدموية األوعية تمدد -

 بعد تختفي إذ ، للحرارة والتعرض لمدة طويلة الوقوف بسبب الفاريس)  ظهور وفي البطن
 .  الوالدة

 الدورة سرعة وزيادة الرحم وضغط حجم بسبب:  التنفس وصعوبة القلب خفقان -
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 في ضيق إلى األم دم من واألكسجين والماء الغذاء إلى الجنين حاجة عن الناتج الدموية
 تجعل األكسجين إلى اإلضافية والحاجة ، الدم حجم زيادة بسبب القلب دقات عةسر  التنفس
 . مجهود بأقل القيام أثناء واللهث بالتعب تشعر المرأة

 الكبير والتحدب ، للظهر الداعمة العضالت وارتخاء البطن ثقل عن ينتج:  الظهر آالم -
 في البطن يبدأ وعندما ، السرة مستوى عند الجسم ثقل مركز حيث ، الفقري العمود تقوس أي

 على)  السقوط عدم و ، التوازن على للحفاظ األمام إلى الجسم ثقل مركز يندفع االنتفاخ
 (39-24 : 1997هدى ناصر ،((  الحقوية فقرات مستوى

   :تعريف تأخر اإلنجاب - 6
بين عام وعام ونصف من الزواج ، وقيام هو عدم القدرة على حدوث حمل بعد مدة تزاوج ما 

عالقة زوجية منتظمة خالل تلك الفترة بمعنى أن الزوج يقيم أقامة دائمة مستقرة مع زوجته . 
لزوج ترغمه على التغيب عن مع األخذ بعين اإلعتبار أن هذه المدة تطول إن كانت ظروف ا

 .زوجه
 أنواع تأخر اإلنجاب: -7

ق على حاالت عدم اإلنجاب مطلقاا والتي لم يسبق فيها أي نوع تأخر اإلنجاب األولي : ويطل
 من حاالت الحمل سواء اكتمل ذلك الحمل بالوالدة أو انتهى باإلجهاض.

تأخر الحمل الثانوي : ويطلق على حاالت انقطاع اإلنجاب أو الحمل بعد تجربة حمل  
 . غيرهما ثم لم يكتب لهما حمل بعده سابقة انتهت بوالدة طبيعة أو

  :نجابأسباب تأخر اإل  -8
 : أسباب عضوية-1/

من كل حاالت الزواج على مستوى العالم  %15 - 10ويتراوح معدل تأخر اإلنجاب ما بين 
ن اختلفت هذه النسبة بعض الشيء في بعض األماكن من العالم ويرجع ذلك إلى عدة  وا 

  :أسباب منها
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العالم األمر الذي تقل فرص اإلنجاب إذ ارتفاع عمر الزواج عند النساء في بعض دول 1- 
إن من المعروف طبياا أن أعلى معدل للخصوبة عند المرأة ما بين عشرين إلى ثالثين عاماا 
وتبدأ خصوبة المرأة بالتناقص نوعا ما بعد سن الثالثين بينما تنخفض بمعدل اكبر بعد سن 

  . الخامسة والثالثين

تفرض أيضاا ارتفاع معدل سوق الزواج للمرأة والرجل  الحالة االجتماعية والمادية التي2- 
الزوج " أعباءا مادية وعملية مرهقة سواء بقبول العمل  "وكذلك التي ربما تفرض على الرجل 

بعيداا عن زوجته أو إرهاقه الجسماني ، وكال األمرين ال يضمنان لهما عالقة زوجية مستمرة 
فيجب أن يكون لديها جهازا مناسب صحيح من  أما المرأة .تزيد من احتماالت حدوث الحمل

حيث الصفة التشريحية والتركيبية والوظيفية المكملة بالوظائف السليمة لغددها الصماء والتي 
إلى الرحم عبر  ذهابهايمكنها من إفراز بويضات ناضجة سليمة قابلة لإلخصاب . ومن ثم 

 كوينه.داخل الرحم إلكمال وتطور الجنين وت ستقرقناة فالوب لت

    : و من األسباب تأخر اإلنجاب عند المرأة نجد أيضا
 : من الحاالت40 -%60

لنقص في محرضات اإلباضة ) هرمونات : %20قصور أو عدم القدرة على التبويض •1-
  التبويض من الغدة النخامية(

  .ولة عن نشاط المبيضؤ قصور في الغدد الصماء المس -
  .يضمضاعفات لعمليات أجريت للمبا -
  .قصور في وظيفة الجسم األصفر الالزم إلتمام عملية التبويض واإلخصاب-
  .قصور مرحلة الدورة الشهرية الناتج عن نقص في هرمون األستروجين-
  .وجود أكياس أو أورام سواء كانت حميدة أم خبيثة بالمبيض-

المنوية  األمر الذي يمنع وصول الحيوانات: % 30 - 25قصور في قنوات فالوب - •2
إلى البويضة بغية بدء عملية اإلخصاب أو عدم قدرة قنوات فالوب على استرجاع البويضة 

 المخصبة إلى تجويف الرحم .
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 اإللتهاب المزمن بالحوض . : ومن أسبابه
 حمى النفاس . -
 االلتهاب البريتوني .-
 عدوى السل .-
 انسداد قنوات فالوب .-
 التهابات بطانة الرحم . -

الخلقية : مثل االلتصاقات أو عدم وجود تجويف قنوات فالوب أو عدم وجودها العيوب 
 أساساا أو الضيق الشديد في تجويف األنبوب .

وهو عدم قدرة الرحم على االستيعاب واالحتفاظ 10% : - 5قصور في وظيفة الرحم• 3-
داخل  بالبويضة المخصبة عند رجوعها إلى التجويف الرحمي ، وعدم القدرة على زرعها

 بطانة الرحم .
 . عيوب خلقية في شكل الرحم مثل الرحم القرني: و أسبابه

 وجود حاجز يعيب تجويف الرحم . -
  .الرحم الطفيل ) صغير الحجم(-
  .نقص في هرمونات الدورة الشهرية ينتج عنه ضعف في بطانة الرحم-
منة مثل : السل و اإللتصاقات الشديدة داخل التجويف الرحمي نتيجة االلتهابات المز -

 .الكالميديا أو التدخل الجراحي الخاطئ و األورام الليفية للرحم
التي تعيق توصيل الحييات المنوية من :   %10-5قصور في وظيفة عنق الرحم  -•4

مثل العيوب الخلقية  .المهبل إلى تجويف الرحم ومن ثم إلى قنوات فالوب إلخصاب البويضة
الشديدة والناتج عنها إفراز الصديد أو المواد التي تقتل الحييات لعنق الرحم أو االلتهابات 

المنوية أو ينتج عنها انسداد أو ضيق عنق الرحم مما يعيق حركة الحييات المنوية داخلها أو 
 إفراز عنق الرحم لألجسام المضادة والتي تؤدي إلى عدم حركة الحييات المنوية أو تجلطها.
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مثل القصر الشديد لقناة المهبل أو عدم وجود مجرى :  %5قصور في منطقة المهبل -•5
 المهبل أو الحاجز المهبلي وكلها ناتجة عن عيوب خلقية.

االلتهابات الشديدة والمتكررة لقناة المهبل والتي تقتل الحيوانات المنوية نتيجة لتغير الوسط  
 .الطبيعي للمهبل والالزم لحياة الحيوانات المنوية

كما في حاالت قصور الغدة :  - % 5ي الغدد الصماء واألبض أسباب أخرى ف -•6
 .الدرقية

 الفوق كلوية.-
 الغدة النخامية.-
  . ارتفاع إفراز هرمون الحليب في الدم -
  .داء السكري-
  .سوء التغذية الحاد-
  .الزيادة المفرطة في الوزن-

فراز كل هذه األسباب ذات تأثير واضح على كفاءة التبويض وانتظام  الدورة الشهرية وا 
موقع ) .هرمونات األنوثة )اإلستروجين والبروجيستيرون(كما تؤدي إلى تأخير الحمل

 (االنترنت
من % 15-10وبقي أن نعرف بعد هذا السرد الطويل ألسباب عدم اإلنجاب أن هناك 

ب حاالت عدم اإلنجاب ال يوجد له سبب أو قصور يمكن أن تعزى له عدم القدرة على اإلنجا
 وهو ما يندرج تحت مسمى ) تأخر اإلنجاب الغير سببي(. 

 : األسباب النفسية -2/ 

  : اإلنجاب نذكر منها تأخر عملية على تؤثر نفسية عوامل عدة هناك
 ذلك وغير وأمومة أبوة من اإلنجاب مسئولية تحمل عدم أو منه والنفور الزوجين أحد کره -

 في شعوريا ال الرغبة عدم ربما أو الحمل لخشية الجنسي اإلتصال في الرغبة أوعدم
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 الجماع عملية على كبير بشكل تؤثر المرأة بها تمر التي النفسية الحالة ربما أو اإلنجاب،
 .  الصحيح وقته وفي الصحيح بوجهه

 تعاني أو ناضجة غير األنثوية شخصيتها تكون أو ذكورية عدوانية شخصية تحمل ربما -
 .  الجنسي البرود من تعاني أو نفسية ضغوطات بسبب إضطرابات وضيفية من

 أن عن الدور بهذا وتكتفي األم بدور إتجاهه ترضى تجعلها المرأة على الرجل إعتماد -

 .  الحقيقة على ولد لها يكون

 أو فيه ترغب وال األم كراهية دور على تشب ثم ومن مسيطرة أم فيه بيت في المرأة نشوء -
 ترغب ال شعوريا ال ولكن بالولد رغبتها تبدي وقد كأنثى دورها حول صراعات من تعاني ربما
  البويضات نزول تستحث باإلنجاب التعلق شدة أو.  للحمل رفضا إنجابها تأخر ويكون به
 الحساسية شديد أنه تبين فلقد ، للرحم المبطن الغشاء على اإلنفعالية الصدمات تأثير -

 . ويرفضه الحمل على يتابي و بالتقبض ويصاب اإلنفعالية للخبرات
 يكون وهذه الضغوط اإلنجاب قدرة علی تؤثر المرأة لها تتعرض التي النفسية الضغوطات -
 لها العوامل فهذه اإلكتئاب و بالقلق اإلصابة اإلنجاب على القدرة من العكسي تأثيرها لها

 .  في الجماع الجنسية الرغبة على تأثير
 أو بالرحم يتعلق فيما وراثية خلقية عيوب لها العائالت فبعض وراثية عوامل هناك أن كما -

 والدورة المبيضين إضطرابات أو الرحم أورام تواتر اإلصابة أو شكله أو الحوض حجم
 له هذه من الخارجي المحيط أن اإلنجاب كما عوائق إلى تصنف أمور كلها هذه الشهرية
 لها ضواغط الظروف التي البدنية أو النفسية أو الذهنية واإلعتبارات اإلنجاب تأخر في تأثير

 ( 269 ، 263 : 2002 الحفني، المنعم عبد ). باإلنجاب تأثيرها حجمعا و
 : عن اإلنجاب المتأخرة المرأة بها تقوم التي الفحوصات أهم -9
 : مايلي المعالج الطبيب عند المرأة بها نقوم التي الفحوصات بين من
 يؤدي الجسم  وزن نقص أو الوزن فزيادة المطلق الوزن تسجيل من بد ال الفحص العام - 

 عن للكشف العام البدني الفحص إجراء من البد وكذلك اضةإب و إضطرابات حيضية إلى
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 يساهم فقد التناسلي الجهاز أو في معوي أو معدي أو تنفسي أو وعالي قلبي اضطراب وجود
 . الحمل حدوث عدم في هذا
أو إستقصاءات.   جراحة عن متخلفة ندوب كان ما إذا البطن معاينة تثبت البطن فحص -
 . الحوض من بارزة ضخمة كتلة أي وجود إستبعاد -
 كان التهاب ما ونالحظ إذا الخارجية التناسلية األعضاء معاينة ينفي الحوض فحص -

 والرحم الرحم عنق فحص وينبغي مفرزات أي وجود ومالحظة المهبل معاينة من والبد بالفرج
 حوضية. أمراض تحدث بسبه ألن الخلف إلى منقلبا الرحم كان ما اإلعتبار إذا بعين واألخذ

 األلمانية بالفيروسات كالحصبة إصابة من للتأكد والبول الدم كتحليل طبية تحاليل إجراء -
 . الكلوية واألمراض والسكري الدم بفقر اإلصابة أو
 إنتظام عدم إلى يؤدي في الدم مستواه إرتفاع ألن البروالكتين اللبن هرمون فحص إجراء - 

 .  الحيض دورة
 حدوث عدم ارتباط ها فإحتمال الدرقية الوظيفة مالحظة فينبغي الدرقية الغدد فحص -

 الحمل.
 المناطق في سيما وال الرحمية البطانة بإصابة اإلشتباه حالة في الحوضي السل فحص  -

 .  فيها طنامو  المرض هذا يزال ال التي
 الخلقية ذات الشدو لتشخيص وذلك الصوتية فوق الموجات طريق عن فحص الرحم -

 . المكنسية التشوهات أو الخلقية التشوهات مثل فيه الموجودة
 (  57 -52ص ، 1993 ، راو باتريك)  

  : اإلنجاب تأخر تشخيص -10
 :كالتالي وهي الحمل عدم حدوث تشخيص إلى المعالج الطبيب يصل الفحوصات إجراء بعد

 .   فالوب قناتي في إنسداد
 .  الحوض في إلتصاقات
 .  األنابيب في مشاكل
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 المبيض . في مشاكل 

  FSH هرمون إرتفاع مع أكثر أو أشهر 6 لمدة الشهرية الدورة القطاع
 . التبويض و الدورة الشهرية إنتظام عدم
 . اللبن هرمون ارتفاع 
  . الرحم وعنق الرحم في مكتسبة مشکالت 
في  اإلستروجين لهرمون طبيعية نسبة ولكن مع أشهر 6 لمدة الشهرية الدورة انقطاع-

 الجسم.
 الجسم. في اإلستروجين هرمون إلخفاض وذلك أشهر 6 لمدة الشهرية الدورة إنقطاع - 
 (  58 ، 57 : ب س ، منصور رجاء) 

 : اإلنجاب تأخر حدوث في النفسية الحالة ودور العلمية األبحاث-11
 النفسية العوامل من الكثير لخصت والتي والعلمية الطبية والدراسات األبحاث بعض تشير 

 بإيجاز منها ونذكر ، اإلنجاب تأخر إحداث في تساهم أو تسبب أن الممكن من التي
 (sehha_come_9 / 11 / 2007):  يلي ما وتكثيف

 التوازن على يؤثران وشجار صراع من ذلك يستتبع وما الزوجية العالقة في التوافق عدم/ 1

 عملية على يؤثر مما وغيرها واألنابيب الرحم عضالت وانبساط انقباضات على و الهرموني
 االستقرار من حالة إلى يحتاج الذي التناسلي الجهاز في البويضة استقرار وعلى التبويض
 . جنينا تصبح حتى هدوء في ورعايتها الملقحة البويضة حضانة من ليتمكن

قامة الرجل من القرب فكرة حول المرأة لدى داخلية صراعات وجود/  2  وذلك معه عالقة وا 
 في المبالغة على المبني االجتماعي الخوف بسبب أو الجذور عميقة نفسية مشكالت بسبب
 .  الروحي الكيان يلوث دلسا واعتبارها العالقة هذه استقرار أو ، التحريم

 الدور وعي بغير أو بوعي ترفض والتي(  المسترجلة)  العدوانية الذكورية الشخصية/  3
 ذلك واعتبار ، الجنين ثم الملقحة للبويضة ثم المنوي للحيوان والحاضن المستقل األنثوي
  كأنثي دورها حول كثيرة صراعات لديها الشخصية وهذه واللفظ بالرفض تقاومه عليها عدوانا



 الفصل الثالث:                                                                    الحمل وتأخر اإلنجاب

 

50 

 

 ضعيفة التبويض عملية تكون وفيها ، ونفسيا بيولوجيا الناضجة غير األنثوية الشخصية/  4
 . انفعالية ناضجة غير وتكون ، ضيقة األنابيب أو صغيرا الرحم يكون أو

 . ضعيف و باهت هرموني نشاط يصاحبه أو يسببه الذي الجنسي البرود/  5

 الزوج لهذا مكأ لها النفسية فالتركيبة ، واعتمادي سلبي لرجل األم دور تأخذ التي الزوجة/  6
 مسيطرة أم وجود.  الحمل يحدث فال البيولوجية العمليات في خلال تحدث االبن أو الطفل

 . وترفضه األمومة دور تكره المرأة تجعل ومستبدة

 الفطري الدافع لتحقيق فيه ترغب فهي ، وعدمه الحمل في متناقضة رغبات وجود/  8 

 بان لشعورها أو وتبعاته مشاكله من خوفا الوقت نفس في وترفضه ، أما تكون أن في لديها
 . مستقرة غير و تعيسة الزوجية حياتها

 إلى وتؤدي للرحم المبطن الغشاء على تؤثر والتي المتكررة االنفعالية الصدمات / 9
 . الرحم وعنق والرحم واألنابيب األبواق في منتظمة غير و كثيرة انقباضات

 نزول إلى تؤدي ربما الحمل حدوث في الجامحة فالرغبة ، باإلنجاب التعلق شدة/  10
 .نضجها قبل البويضات

 والجفاف باالحتقان الرحم عنق يصيب وهذا إشباع دون الجنسية اإلثارة تكرار/  11 
 والتزلج.

 : النفسية الصحة على وأثره األمومة من الحرمان -12
 فهي على المرأة، قسوة أشد منها الحرمان كان لماالقوة  هذه تمثل غريزة لألمومة تكن لو لم 

 النهاية في فإنها النقص هذا تعوض أن حاولت ومهما خصائصها أهم من حرمت أنها تشعر
 أعراض تظهر ولذلك بداخلها الفراغ هذا يمأل أن يمكن شيئ ال أن وتشعر هائل تشعر بفراغ
 أقوى من األمومة أن نرى وهكذا مخرجا لها تجد ال حتى بكثرة النفسجسمية اإلضطرابات

 ، الفتاح عبد محمد. )  البشر عواطف وأرقي بأرق الدنيا تزين تتفتح حين المرأة غرائز
 لفترات تمتد قد عديدة نفسية بمشاكل تمر تجعلها اإلنجاب من المرأة فحرمان(  39 : 2007

 وأن كاملة غير امرأة بأنها تفكر تجعلها بالحرمان المرأة فإحساس واالكتئاب بالحزن كإصابتها
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.  بالشفقة تشعر تجعلها إليها المجتمع فنظرة واألسري اإلجتماعي للمحيط بالنسبة لها قيمة ال
 ( 107: ب س الناصر عبد مرقت) 

قد تشعر بالدونية والفشل والخجل، كما يمكن و من أثار تأخر اإلنجاب نجد أيضا أن المرأة 
أن تفقد الثقة في ذاتها كأنثى لعدم قرتها اإلنجـاب وأن تصبح أماا ومن المظاهر التي تشير 
إلى أنها تعاني من الناحية النفسية : أن تتجنب الزيارات العائلية أو الظهور في المجتمعات 

نظرات شماتة ممن تكرههم أو يكرهونها ، حتى ال تسمع تعليقات أو تساؤالت جارحة أو ترى 
وأن تصبح شديدة الحساسية تجـاه أي كلمة أو إشارة إلى موضوع اإلنجاب، وتشعر بالذنب 

 تجاه زوجها خاصة إذا اعتقدت أنها السبب في حرمانه من أن يصبح أباا 
ذا تضخمت هذه المشاعر لديها فمن الممكن أن تدخل في طو  ( : 22  2004المهدي ،) ر وا 

االكتئاب الذي يجعلها تبدو حزينة ومنعزلة وفاقدة للشهية وفاقدة للرغبة في أي شيء . 
وفي بعض  ، وبعض النساء المتأخرات عن اإلنجاب  تزداد لديهن األنانية والنرجـسية

الحاالت تدخل في صراعات كثيرة مع من حولها وتصبح سـريعة االنفعـال كثيرة ف تصبح 
نحو الزوج وتعتبره سبباا في شقائها إذ حرم هـا نعمة اإلنجاب أو توجه غاضبة وتوجه عدوانها 

عدوانها نحو أهلها وكأنها تتهمهم بأنهم السبب في أنها جـاءت إلى الحياة غير مؤهلة لدورها 
قيماا. و يمكن أن تشعر بفقد األنثوي أو أن طريقتهم في التربية أثرت عليها فأصبحت ع

 فعاالتها وعلى كثير من أمور حياتها، وهو شعور مؤلم للغاية.طرة على نفسها وعلى انالسي

 (: 12   2007) سيالوي،
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 :الفصل خالصة
 تسير كيميائية عبارة عن كتلة الجسد و هذا ، تربية ثم وعقال جسدا المرأة هللا تعالى  لقد خلق

 طبع فيها خلق اللذان هما الحليب البروالكتين األستروجين و هرمون هرمون أساس على
 جعلها الروحانية الكيميائية الحلقة فهذه ، المسامحة ، اإلحتواء ، اإلحتضان ، الحنان ، الرقة

 على جاهدة تعمل والتي كأم ثم كأنثي مكانتها تحقيق إلى تسعى التي كامرأة تؤدي دورها
 أجل من الصعاب كل تحمل إلى وتسعى جاهدة أسرتها تفكك وعدم بيتها عش على الحفاظ

 األمومة غياب تحمله يمكن ال مشكل أكبر ولكن حنونا وأما صالحة زوجة تكون أن
حساسها بعدم  إال تتحقق ال أنوثتها إكتمال أن إليها فالبنسبة أنوثتها يخدش أطفال إنجاب وا 

 عن المتأخرات للنساء بالنسبة فتأخر اإلنجاب ، نفسية معاناة أمام نفسها فتجد أما تكون بأن
 .األسرية حياتهن يهدد اإلنجاب
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 : تمهيد

نفسية كثيرة عليه فقد تشعر المرأة بالعدوانية لتأخر اإلنجاب عند المرأة آثار و إنعكاسات 
الفشل و الخجل... و يمكن أن تفقد الثقة بذاتها كأنثى و ذلك لعدم قدرتها على القيام بدور 

 اإلنجاب.
و عليه و بعد القيام بالجانب التطبيقي و التعرف على الحالة و بعد إجراء المقابالت  

د كانت النتيجة لإلنعكاسات على الصحة النفسية لدى العيادية و إجراء اإلختبارات النفسية فق
 الزوجة تتمثل في القلق، اإلكتئاب و اإلحباط .
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 : القلق/-أ

 : تعريف القلق  1-
 .ق ، أقلقه أي أزعجه الاضطراب ، انزعج فهو قلق و مق ،قلق،قلقا : لغة: يقال

 )589: المعجم الوجيز المبسط,ب س(حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث فهو  -

النفسية انتشارا لما له من تأثيرات واضحة و  االضطرابات: يعتبر القلق من أكثر  اصطالحا
 )6 : 2000فوزي محمد جبل, (فعالة عن النفس و الجسد معا.

ي قــد القلــق هــو حالــة تــوتر شــامل ومســتمر نتيجــة توقــع تهديــد خطــر فعلــي أو رمــز  -
 ( 112: 2001يحدث ويصاحبه خوف غاض أو أعراض نفسية وجسيمة )الساذلي، 

وخفقات القلب  باالختناقالمعجم الطبي : هو عبارة عن إحساس بالخوف يكون مصحوبا  -
 .الفيزيولوجية االضطراباتجات و أنواع أخرى من الختالوالضيق و ا

 (Amareno,2002) 

معجم علم النفس: يعرفه على انه عبارة عن إحساس صعب مصحوب بضيق و فزع -  
شديد مرتبط بالتخيل الوهمي لخطر يكون مصحوب بتغيرات عصبية مشابهة للتغيرات التي 

 , Sillamy Norbert ) 1991 : 22).االنفعاالت في  نالحظها

هو عبارة عن خبرات مهددة ألمن الفرد ناشئة عن مواقف مؤلمة تبدأ من المراحل  : هورني -
لنشأة الطفل و منها تضارب مشاعر الوالدين نحوه من تفضيل أو رفضهم له ,أو  األولى

 ) 126: 2009أديب محمد ألخالدي , (إنزال العقاب الغير العادل و السخرية.

نسـان ويسـبب لـه الكثير من الكدر إللذي يتملك االقلق حالة من الخوف الشديد ا : فرويد -
 (13: 1989والضيق وااللم ) فرويد ، 

انه حالة نفسية يصاحبها التوتر حسب التعاريف المذكورة و أراء العلماء حول القلق فنقول  -
و هو أيضا عدم مع توقع حدوث خطر مجهول المصدر  خاصة حول المستقبل الزائد

 اإلرتياح النفسي .
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 : نواع القلقأ -2

الواقعي أو القلق السوي و يؤكد علماء النفس على أن ب يسمى أيضاو  : القلق الموضوعي -
هذا القلق يحدث في مواقف التوقع أو الخوف من فقدان شيء مثل : القلق المتعلق بالنجاح 

 (84 : 2003عبد الرحمان الوافي ، ( . أو بالصحة أو انتظار نبا هام
على هذا النوع من القلق انه اقرب إلى الخوف و ذلك أن مصدره يكون و كذلك يمكن القول 
حنان عبد الحميد العناني ، )متحان . إل: يشعر بالقلق إذا قرب موعد اواضحا فالفرد مثال 

 (41،ص2000
بالخطر من الغرائز و هو  اإلدراكهو قلق مصدره داخلي و يشير إلى  : القلق العصابي -

المضادة في وضع الشحنات الغرائزية الموضوعية و  األناخوف مما قد إذا فشلت شحنات 
العصابي و يميز فرويد بين  اإلنتاجأسبابه الشعورية مكبوتة غير معروفة و يعيق التوافق و 

ق الهستيريا . ثالث أنواع القلق العصابي : قلق الطليق الهائم ، قلق المخاوف المرضية ، قل
  (46_48: 1989سيجموند فرويد ، )

بالقلق الداخلي المنشأ و هو حالة مرضية و يبدو أن لدى ضحايا هذا  كما يطلق عليه بإسم
المرض استعداد وراثي له و يبدأ عادة بنوبات بالقلق الدائم يأتي فجأة دون إنذار أو سبب 

 (.86 : 2001،كاملمصطفى ( . ظاهر
  : اعراض القلق -3

و تشمل الضعف العام و نقص الطاقة الحيوية و قلة النشاط و  :الجسمية األعراض -
العصبية الحركية: كرمش العين و التعب و الصداع  األزماتو  العضالتالمثابرة و توتر 

  .األصابعالمستمر و كذلك تصبب العرق و ارتعاش 
العضلية في الناحية اليسرى  األالمو تتمثل في  : أعراض مرتبطة بالجهاز القلبي الدوري -

 مصطفى)من الصدر ، ارتفاع ضغط الدم ، سرعة دقات القلب و النبض . 
 (.2003:94كامل
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و تتمثل في فقدان الشهية أو عسر الهضم التقيؤ و  :أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي  -
  .اإلمساكو  اإلسهالالغثيان، و 

على ضيق الصدر و سرعة  عراضاألو تشمل هذه  :أعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي 
 األحيانالتنفس و تكون على شكل تنهدات مع الشعور بعدم القدرة على التنفس في بعض 

  . اإلغماءهذا يؤدي إلى 
الشديد  االنفعالو نذكر منها كثرة البول عند  : أعراض مرتبطة بالجهاز البولي و التناسلي -

عند  االالمجنسي و اضطرابات في الطمث و و أحيانا العكس و عند المرأة يحدث البرود ال
 ( .122حامد عبد السالم الزهران ، ص)حدوثه .

م مختلفة في الجسم الاأليشكو معظم المرضى من  : أعراض متعلقة بالجهاز العضلي - 
المرضى  هؤالءالساقين و الذراعين و الظهر و فوق الصدر و لطالما تناول بعض  كآالم

  ( 49 :2004خليل فرحة ، ( .أعراضهم نفسية بحتةأدوية الروماتيزم مع أن 
نجد منها الشعور بالخوف أو التوجس أو التوتر الداخلي دون أي سبب  : أعراض نفسية -

و الخوف الذي يصل إلى درجة الفزع  االستقرارو الهيجان و عدم  االستثارةظاهر و سهولة 
و المهني يصل  االجتماعيو سوء التوافق  االنجازو  اإلنتاجو ضعف القدرة على العمل و 

إلى السلوك العشوائي غير مضبوط و كذلك ضعف القدرة على التركيز الذهني أو سيطرة 
 (459: 0224فاروق السيد عثمان، ( .المثيرة إلى الخطر على الساحة الذهنية األفكار

 : القلقالمفسرة نظريات ال -4

بأن القلق هو رد فعل لحالة خطر و يعود  'فرويد سيغموند'يرى   :نظرية التحليل النفسي -
 (279: 1972 ،نعيم الرفاعي )الى الظهور كلما حدثت حالة خطر من ذلك النوع.

كارل يونغ :" يعتقد بان القلق عبارة عن رد فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قوى و 
الغير  العتقاداته فالقلق هو استجابة الفرد ،غير معقولة صادرة عن االلشعور خياالت

  . المنطقية الراسخة في عقله نتيجة التجارب التي عاشها من قبل و خوفه منها
 (37 : سيغموند فرويد ,ب س )
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يرى السلوكيون ان القلق هو استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق  : النظرية السلوكية -
استجابة متعلمة و فالقلق هو  االستجابة،العادي تحت ظروف أو مواقف معينة ثم تعمم 

 (.111: 2001أيمن فوزي , ) مكتسبة عن طريق التعزيز
هي امتدادا للفكر الوجودي، ولذا يرو أن القلق هو الخوف  : )اإلنسانية(النظرية الوجودية  -

أو إنسانيته ولهذا فإنه المثير  اإلنسانمن المستقبل وما قد ا يحمله من أحداث تهدد وجود 
هو الخوف من المجهول ,مما يؤثر على الفرد في تحقيق طموحاته و للقلق فالقلق  األساسي

خاطئة لمواقف  األفكارفي تفسير القلق على انه استجابة  االتجاهاتاختلفت  .عرقلة حياته
,و بين أنه استجابة متعلمة ,فضال على ذلك  لديهتعرض لها الفرد سابقا و مازالت راسخة 

 . ستشعاره مما يعيق تقدم حياة الفردأن القلق يمكن ا األخير االتجاهذكر 
  ).27 : 2001عديلة حسن طاهر تونسي , ) 
  :عالج القلق -5

  :أكثر األمراض النفسية استجابة للعالج، ومن أهم التوصيات العالجية مايليمن لقلق يعد ا

كون العالج بتطوير الشخصية و يزيد ذلك من تحقيق التوافق لدى المرأة : العالج النفسي - 
الغير منجبة فهو السبيل األول لها كي نقوم بتوجيهها إلى تقبل حقيقة أنها ال تنجب كأول 
خطوة ثم تغيير افكارها المتمركزة حول 'انا عقيم و مستحيل أن أنجب' أو ' لماذا أنا ال 
أنجب؟' فتغيير األفكار تغيير السلوك، ثم تعليمها تقنيات التنفس و اإلسترخاء كي تستعملها 

 .كلما  
يرتكز بكثرة على عائلة الزوجة خصوصا الزوج كونه الطرف األخر من   :العالجي البيئي -

العالقة و يكون ذلك بإقتناعهم و تقبلهم الوضع و عدم الضغط على الزوجة و قذفها بالكالم 
وتخفيـف  الزوجةتخفيـف أعبـاء ، مع  الجارح ألنه يشكل ضغطا عليها و يزيد األمر تأزما

 (20،ص 2016جلولي سعدية، ) .بيئيـة ومثيـرات التـوترالضـغوط ال
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و هذا األخير تلجأ إليه الزوجة في حالة تأزم الوضع و تصاب بنوبات   :العالج الطبي - 
عصبية أو توهمات بمعنى أنها لم تعد تتحكم بإدراكها و أفكارها و هنا تتجه إلى  وقلق أ

 الطبيب المعالج إلستخدام المهدئات و المسكنات بجرعات طبية و صحية.
 : اإلكتئاب / -ب
 : منهانذكر  لالكتئاب التعاريفالعديد من هناك  : االكتئابتعريف  -1

حزن و اعتم و انكسر الكأبة تغير النفس بانكسار  أين اليقال اكتئب ف : التعريف اللغوي
هنا ان التعريف اللغوي  يالحظالكأبة فهي الحزن الشديد و  أمامن شدة الهم و الحزن ، 

 .للكأبة يتجاوز الوصف البسيط للحزن 
عبارة عن مزيج من مشاعر الحزن و الوحدة و الرفض من قبل  االكتئاب : اصطالحا 
 .الحيلة و العجز عن محاولة مشاكل الحياة خرين و الشعور بقلة الا
  (48 : لطفي الشربيني )
فكار المريكي للصحة العقلية على انه عبارة عن خلل في سائر الجسم و اااليعرفه المعهد  -

نسان لنفسه و لما حوله من اشخاص و ما يحدث من احداث االو الميزاج و يؤثر على نظرة 
 . و النفسي و العاطفي بحيث يفقد المر يض توازنه الجسدي

 (11 : 2013سناء ابو نصير حجازي ، )
في اعراض الحزن و التشاؤم و عدم حب  جسدخبرة معرفية وجدانية تهو  bech : تعريف -

و الطاقة و التغيرات في نمط النوم و فقدان  االهتمامالذات و نقدها و التهيج و فقدان 
 (170.  2011احمد عبد الخالق ، ) .بالجنس االهتمام

تكيفية للضغوط مع وجهة النظر الو يعرفه كذلك على انه " نتاج استراتيجيات المجابهة ال
نتباهي الشديد عن المظاهر الالسلبية عن الذات و العالم ، و عن المستقبل و التركيز ا

 (167 : 2012، هوفمان ( .السالبة للمثير
تل نتيجة تعرض خالذي ي المزاجباضطراب غير سوي يرتبط  هوكتئاب اال يمكن القول أن- 

هو اضطراب نفسي يشعر  االكتئابو  حباطات و الفشلاإلحقة من الالمريض الى سلسلة مت
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و اإلبتعاد عن  بالحزن الشديد كما يفقد رغبته في التمتع بمباهج الحياة فيه المريض
 . التجمعات العائلية و الحياة اليومية

 : االكتئاب أنواع -2
العصابي النفسي : هو استجابة عصابية بالكأبة يخلقها موقف جد محزن مما  االكتئاب - 

 (51،ص0221نبيهة صالح السامراني ، )يكون الغم المؤلم استجابته الطبيعية 
مح تتضمن اللوجية و مو عراض ذهانية و بيأ الذهاني : يحتوي هذا النوع على  االكتئاب -

 .اب واضحة و انعدام التفاؤلسبأ، مع الشعور الدائم بالقلق دون  العزلة
 (161 : 0229اديب محمد الخالدي ، ( 
 مهاتهم لمدةأطفال الذين ينفصلون عن أل: يعاني من هذا النوع ا االنفصالي االكتئاب -
 .طويلة  
و قد  االنشراحو  االكتئابالدوري : و في هذا النوع يتراوح مزاج المريض بين  االكتئاب -

 .مرة كل عدة اسابيع او شهور او سنوات االكتئابتاتيه نوبة 
 نخولي : و هو حالة مرضية غير مرضية غير عادية يتصف باعراضالالمي االكتئاب -
 (168 : 0221اديب محمد الخالدي،  )اساسية : الحزن الحاد و الياس ...  
و الواقع ان  االكتئابيثنائي القطب : و هو اسم اخر للذهان الهوسي  االكتئاب - 
خاص الذين يعانون من ذهان هوسي اكتئابي يظهرون مزاجا مرحا مستمرا و فترات شالا

الخفيف و الحاد و حين يصاب  االكتئابمتواصلة من الميزاج الكئيب الذي قد يراوح بين 
و تقل حاجاته للنوم او للطعام  باالبتهاجفهو يشعر غالبا  االكتئابالشخص بهذا النوع من 

  . عن ماهو معتاد كما يتمتع بمقادير مفرطة من الطاقة
الذي يعاني منه اغلبية  االكتئاباكتئاب احادي القطب : هو مصطلح يستخدم لوصف  -

  . شخاص يظهرون مزاجا كئيبا الى جانب المزاج المرحالالناس و يعني ان ا
الذي  االكتئابعراض هذا النوع المحدد من وصف االالهياجي : هو في الواقع  االكتئاب

  .يكون فيه الفرد قلقا و منزعجا و مضطربا
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رغم  باالكتئابيشعرون  الانهم  االكتئابالمقنع او المبتسم : يقول المصابون بهذا  االكتئاب
فحصهم  ، و قد يتم  االكتئابخرى التي تشير الى العراض االانهم يعانون من عدد من ا

الجسدية مثل  األعراض أنالتشخيص و الواقع  إجراءداية بحثا عن مرض بدني قبل في الب
 لالكتئاب.الم الصدر او مشاكل النوم تتحسن حين يتلقى الشخص معالجة مضادة 

الناجم عن مرض بدني  االكتئابالذي يطلق على نوع من  االسمالعضوي : و هو  االكتئاب
 دوية . ألا نواعأم عن مداومة الشخص لبعض او الناج

 (70،69،68 :2008جاسم محمد عبد اهلل المرزقي  )
 : كتئابال اعراض ا3-
حباط او الحزن او الفراغ و قد يبكي طوال الوقت او يشعر الحزن دائم : اذ يشعر الفرد با-
 .سعيدا  اليكون الفرد حزينا و  الاي  المباالةبال
 .التهيج : قد يتيهج الفرد بسهولة و قد يغضب من امور لم يكن ينزعج منها قط  -
هموم تافهة على نحو غير ب المشاعر القلق : قد يكون الفرد عصبيا او قلقا او مشغو  -

على الدوام و قد يشعر الفرد بالقلق او يعاني من انزعاج  األمورالى تضخيم  لعمفي ،اعتيادي
 .او مغص في المعدة 

بين الناس او في  االستمتاعاو المتعة في الحياة : قد يفقد الفرد القدرة على  االهتمامفقدان  -
 ل.الهوايات او النشاطات التي كانت ذات متعة من قب

 إهمالهالفرد لمظهره الخارجي و  كإهمالالمسؤوليات او المتعة في الحياة :  إهمال  - 
  . بجدية األمورلمواعيده و عدم اخذ 

 .و زيادة الوزن  بإفراط األكلاو  األكل: فقدان الرغبة في  األكليرات في عادات تغ - 
ستيقاظ باستمرار او االل الليل و الت في النوم خالالنوم : كمشك أنماطتغيرات في  -
 .و عدم القدرة على النوم مجددا الفصل الثاني األولىستيقاظ في ساعات الصباح اال
اللعب و فقدان الطاقة : كان يعاني الفرد من انخفاض في مستوى الطاقة و يشعر  - 

 .بالتعب طوال الوقت و قد يتحرك الفرد ببطء و يتحدث ببطء 
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و الذاكرة : قد يواجه الفرد مشكلة في التركيز و عدم القدرة  االنتباهتضاؤل التركيز و  - 
مدرسة او المنزل و قد يصبح اتخاذ القرارات انتباهه على مهامه اثنا العمل او ال إبقاءعلى 

 .شباع بسهولة إلالفرد ابة و قد ينسى و صع أكثرحتى البسيطة منها 
تغيرات مفرطة في المزاج : يتقلب مزاج الفرد بشكل كبير بين الشعور بالنشاط و الخفة  -

 .في غضون فترة قصيرة من الوقت  اليأسالى 
: كالمعاناة من الصداع او اضطرابات المعدة او تستجيب للمعالجة  العوارض جسدية  -

 باالكتئاب.المزمن و هذه العوارض مرتبطة عموما  األلم
 : النظريات المفسرة لإلكتئاب -4
تفاعل بين الدوافع سببه ال أن االكتئابالنظرية التحليلية  أصحابالنظرية التحليلية : يرى  -

 المن العمر فعندما  األولو الجوانب الوجدانية بما فيها مشاعر الذنب و الخسارة في العام 
حاجاته للحب ، فسوف يشعر  إشباعالمبكر لرغباته الجنسية و  لإلرضاءيجد الشخص تلبية 

 االكتئاب.بالغضب و لكن هذا الغضب يتحول بفعل مشاعر الذنب نحو الذات و هذا هو 
عادة ما يحدث و يشتد اثر فقدان او وفاة موضوعات حبنا ،  االكتئابان على  'فرويد'إذ أكد 

ذنب الشديد مما لبالشعور با لإلحساس أساسيةو هي من وجهة نظر التحليل النفسي نتيجة 
 و الغضب الداخلي . االكتئابيضاعف بدوره مشاعر 

 (85. 86 : 1998عبد الستار ابراهيم ،  ) 
هو  ، فالعجزالعجزاالكتئاب يحدث بعد الشعور ب أن نظريات التعلم : يعتبر سيلجمان - 

ناشىء عن اعتقاد بفقدان السيطرة على الموقف و ينشا  وهوالمحور الرئيسي لنظرية التعلم 
 ال، او  مالئمالشعور بالعجز عندما يدرك الفرد انه غير قادر على تجنب حدث غير 

 . غير مجدية أفعالهب فيها بجهوده فيعتقد الفرد ان يستطيع تحقيق نتيجة مرغو 
 (93 : 2010بشير معمرية ،)  
في حدوث و  رئيسيادورا  لهاالنظرية المعرفية ان المعرفة  روادالنظرية المعرفية : يرى  - 

لديهم صيغ معرفية تساعدهم في استبعاد او  األفرادفجميع  االكتئاباستمرار و عالج 
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المكتئبون فيملكون صيغا ذاتية معرفية سلبية تستبعد على  األفرادت ، اما بالمعلوما االحتفاظ
يجابية عن الذات ونبقي على المعلومات السلبية ، و يقترح بيك النحو انتقائي المعلومات ا

المكتئبون مثل هذه الصيغة و ذلك بسبب شدة  األفرادانه عند نقطة معينة في الطفولة يتبنى 
في الرشد فان الصيغة السلبية  األحداثمماثلة من تلك  أنواعنما تقع السلبية و حي األحداث
 المكتئبون في غربلة خبراتهم الشخصية السلبية . يبدأتنشط و 

 (283 : 2005حسين على فايد ،  ) 
عند ان اسلوب التفكير لدى المكتئبين يؤدي الى مزاج مكتئب حيث يصل الفر د  'بيك'فيرى  

كتئاب و الذي تكون اولى زواياه انا سيء او فاشل و الثانية إلمثلث اتعرضه لمشكلة ما الى 
امل في المستقبل ، و يدور الفرد بين هذه النقاط  اليكترثون و الثالثة  الالناس سيئون و 

 (46 : 2001وليد سرحان و اخرون ،  )مندفعا نحو مزاج مكتئب . 

 : عالج اإلكتئاب -5

 : ر منهاهناك عدة طرق لعالج االكتئاب نذك
أي تكون الزوجة بمفردها أو  جية فردية أو جماعيةالج النفسي: يتضمن جلسات عالالع  -

 م.يحاء, و المساندة, و التدعياإل, و يضم عدة أساليب منها مع الزوج 
بعيدا عن الضغوط و  الزوجةتعامل معها ت مالئمةج البيئي : و نعني به إيجاد بيئة الالع -

ندمج في تجي حتى الالى وسط ع هافي المرض و يتم ذلك بانتقال هاالمواقف التي تسببت ل
 للحياة. اقات التي تمهد الى عودتهالبعض الع

 (244,245  :2010د.لطفي الشربيني, )
الحلقات, مثبطات إعادة  ثالثية االكتئابالنفسية : تتمثل في مضادات  باألدويةج الالع -

, الليثيوم و يكون ذلك األمينأحادية  ألكسدةا, مثبطات االنتقائيةامتصاص السيروتونين 
لفترة  الزوجة النفسيين ,و يقوم الطبيب باختيار الدواء المناسب و متابعة األطباءتحت إشراف 
  . تحسنتكافية حتى 



 الفصل الرابع:                       انعكاسات تأخر اإلنجاب على الصحة النفسية لدى الزوجة

 

64 

 

التي تتعرض لمختلف المواقف  االتجين النفسي و الطبي هما أكبرا داعم للحاليبقى الع -
ت الدي بهم لحاؤ ألمور تلدراكات خاطئة إ بشكل متكررة حين تتخللها أفكار غير منطقية و

 االكتئاب.
 : اإلحباط /-ج

 : اإلحباطتعريف 1- 

 لغة : حرمان وريث حصته او من حصته. 
 (400 : عربي ,ب س–المنجد فرنسي)

: هو طرف او حالة أو عمل يحول بين المرء وتحقيق إحدى حاجاته اصطالحا- 
  (208 :ب س ،هبة محمد عبد الحميد)او النفسية.  االجتماعية

اإلحباط هو: تلك الحالة االنفعالية التي يشعر بها الفرد و إن واجه ما يحول بينه و بين  -
 ) : 200790,عبد الغفار) .إشباع دوافعه

الة ناتجة عن تعرقل السلوك الهادف، أي أنك تريد الوصول إلى : حيعرفه ألفت حقي  -
شيء و لكننا سنتكلم أوال عن الحالة التي تسبق استجاباتك لهذه العرقلة ألن مفهوم اإلحباط 

  :ينقسم إلى ثالثة أوجه
 .موقف محبط - 

 .حالة إحباط هي صفتك في ذلك الموقف - 
 . الموقف المحبط استجابة اإلحباط و هي نوع سلوك ردا على - 

 ( 68: 1996,)ألفت حقي
هو الشعور بالخيبة و الشعور المزمن بالفشل لوجود العوائق  : تعريف سيالمي نوربرت -

  ه.من االقترابوالعراقيل ما يمنع الوصول الى هدف بل و حتى 
( (Norbert Sillamy,1999 : 115  

عدم إشباع رغبة أو  اإلحباط هويمكننا القول بأن  التي ذكرناهاو من خالل التعاريف  -
 .و ذلك بسبب وجود موانع أو معوقاتو تحقيقه هدفه  من الوصول إلىالمرء  يمنعدافع 
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 : أنواع اإلحباط -2

يعتبر تقسيم اإلحباط إلى أنواع عامال مساعدا على فهم طبيعة هذه العملية النفسية، حيث 
 :مجموعة من المؤشرات كمايليأنه يمكن تقسيم اإلحباط من خالل  ' روزنزوايغ'يرى 

 :اإلحباط الخارجي
 .الفرد الخارجية مثل: الفقرفي حاجات ا العوز الخارجي: ) االحتياج( و يتضمن نقص  -
الحرمان الخارجي: و هو يتضمن فقدان الشخص لشيء خارجي كان يملكه مثل: فقدان - 

 .أو صديق منزل أو قريب
ئق التي تحول بين الفرد و هدفه الذي يرمي إليه و اإلعاقة الخارجية: و تعرف بأنها عوا-  

 (188  ,1990ه.)فهمي,يسعى لتحقيق
 : اإلحباط الداخلي

، كفقدان  و هو ما يتصل بالعيون و العاهات الوالدية العوز ) االحتياج ( الداخلي:- 
   .ضعف الصحة العامة البصر، فقدان السمع،

المفاجئ للبصر أو السمع أو أي عضو آخر الحرمان الداخلي: و يتضمن ذلك الفقدان - 
 .كأن الفرد يتمتع بها سابقا من أعضاء الجسم

اإلعاقة الداخلية: و من أمثلة ذلك الرغبة في حضور اجتماعين حدد لهما وقت واحد و  -
 حضور أحدهما ،و هذا يسبب اإلعاقة في اتخاذ القرار. لن يتمكن من
 (121: 2007)األنصاري، 

أن هناك مصادر أخرى لإلحباط غير هذه من خالل الدراسات الميدانية و يرى الباحث   
المصادر التي تم ذكرها، و هي مصادر تطغى على رغبة الفرد، و تعتبر في ذات الوقت 
من أهم المصادر اآلدمية لما فيها من حاجة ملحة و ضرورية يلزم إشباعها في أي وقت و 

كحرمان المرأة من  إلى اضطرابات نفسيةتحت أي ظرف، و إذا لم تشبع تؤدي بصاحبها 
شباع هذا الدافع يؤدي إلى إشباع دافع األمن و هو من أهم الدوافع إو اإلنجاب مثال، 

الحيوية و الطغيانية في نفس الوقت، و العديد من الدوافع األخرى، و أيضا يؤدي إلى الهدوء 
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ية بغير قيود و ال خوف، و و االتزان النفسيين، و منها يتحرر الفرد و ينطلق ليعمل بحر 
 .يؤدي هذا إلى تعزيز الثقة بالنفس و إلى األمان و االطمئنان

 : أعراض اإلحباط -3

الذي يصيب الحالة و من  الشعور باإلحباط في حقيقته هو صورة تعكس مقدار الضجر والتذمر
 : أعراضه

  .فقدان االهتمام بالسعادة سواء داخل األسرة أو بين األصدقاء

  .القدرة على التركيز والتذكرعدم 

 .اإلحساس ببعض اآلالم العضوية بال سبب واضح

 .اضطراب النوم

 .فقدان الشهية

  .القلق الدائم

 .فقدان الثقة بالنفس

 (موقع اإلنترنت (.البكاء الدائم بدون سبب
 : النظريات المفسرة لإلحباط -4

النفس في مدرسة التحليل النفسي ، لقد نال فرض اإلحباط يؤدي إلى العدوان اهتمام علماء 
و المدرسة السلوكية ،و ذلك بسبب أهميته في فهم السلوك االجتماعي، وفيما يلي عرض 

 :ألهم وجهات النظر المفسرة لإلحباط

يرى فرويد أن سوء التوافق ناجمة عن ضعف قدرة األنا، و ذلك   :نظرية التحليل النفسي- 
قوتها في مرحلة الطفولة و على ذلك ال تستطيع األنا  نتيجة لضعف طاقة الليبيدو و تثبيت

التغلب على األمر الذي يجعل األنا قد تستجيب لإلحباطات الخارجية، و ذلك بالسماح 
للعودة إلى نقطة مبكرة من عملية التثبيت ، فينتج عن ذلك أنانية  للمزيد من طاقة الليبيدو

مير عنيف و قاسي مما يؤدي إلى الطفولة و النرجسية، و ربما يسيطر على الفرد ض
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و حرمان الفرد من السعادة التي تكون مقبولة  استخدام األنا لمختلف ميكانيزمات الدفاع،
  .اجتماعيا

 (353:  2014)فاضل هناء،
لذا تعتبر مدرسة التحليل النفسي اإلحباط تجربة أساسية لألنا و لتطوره، ألنها تسمح له  

 .) 65: 2002)بلحسيني، .لواقع باجتياز وظيفة في التكيف مع ا

اإلحباط بمنظور آخر وكان أكثر  ر، في هذه النظرية حيث فس قد خالف فرويد غير أن أدلر
و ما يالقي الطفل من إحباطات جراء المعاملة  تركيز على الترتيب الوالدي في األسرة،

الزائد ...الخ،و يرى أن  الوالدية التي تتسم باإلفراط في القسوة أحيانا و في التدليل و االهتمام
الطفل األسرية  هي المسؤولة عن اضطرابات سلوكية مثل: الحرمان و  تنشئةجوانب 

التدليل، فهو ينظر إلى أن سلوك الفرد متعلم اجتماعيا و أن تصير الوالدين في تعزيز الطفل 
متهورا حول ذاته  و نحو النجاح قد يقوده إلى اإلحباط و شعوره بالفشل و يصبح أنانيا

 ( 354: 2014فاضل، هناء )
، منذ ظهورها الغريزة من قبل علم النفس األكاديمي لقد ألغي مفهوم : النظرية السلوكية -

ليحل محله مفهوم الحافز، الذي اتسم بالعديد من الخصائص و السمات المميزة للغريزة،و 
التعزيز المتوقع، واعتبر واحد من حرمانا من  اإلحباط على أنه:  نتيجة لذلك فقد عرف هابر

 (347: 1991 ،كولز) الدوافع الولية.
إلى أن الطاقة العدوانية ال تفرغ بالضرورة اتجاه  أشار" دوالرد " و آخرون صياغو في هذا ال

منبع اإلحباط ، بل يمكن أن تزاح في اتجاه أهداف أقل خطورة خاصة إذا كان هناك توقع 
 :تعتمد الصياغة الجديدة لهذه النظرية على النقاط التاليةللعقاب من منبع األصلي، و 

يا إن قوة الدافع للعدوان تتناسب طرد: إلحباط يؤدي إلى عدوان مباشر ضد منبع اإلحباطا -
إلحباط وانصب عليه دا إتجاه العدوان نحو مصدرا مع شدة اإلحباط، كلما كان اإلحباط شدي
إليه دفاعاتهم العدوانية، فقد يدارك الفرد أن سبب و يختلف األفراد في االتجاه الذي تتجه 
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جماعة أو أشياء في الواقع المادي ، و عندئذ  إحباطه إشباع حاجات أو أهدافه هو فرد أو 
   المذكورة . األشياء 9يتجه عدوانية نحو ا أحد 

إمكانية كف فعل العدوان المباشر : إن توقع الفرد للعقاب يحدث كفا مباشرة للعدوان  -
للفرد من الدافع المحبط نفسه ، و يؤكد  اضرر  خاصة إذا كانت العقوبة المتوقعة أكثر

فإن  ( أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو توقع العقاب ، كذلك 311 ،310: 1976الرفاعي )
درجة كف العدوان تتناسب طرديا مع مقدار العقاب الذي يتوقع أن يترتب على هذا العدوان 

 العدواني ، زاد تبعا لذلك مقدار الكف لهذا الفعل . ع العقاب ضد الفعلأي أنه كلما زاد توق
ويقصد باإلزاحة توجيه االنفعاالت أو االستجابات إلى  تغيير شكل العدوان المزاح :  -

الوصول إلى  مثيرات أخرى غير المثيرات األصلية ، و تحدث كلما كان الفرد عاجز عن
 عليه ، و العدوانية المزاحة نحو موضوع مغاير مصدر اإلحباط أو غير قادر االعتداء

مما يجعل السلوك النهائي للفرد غير مفهوم إن لم تدرس  لمصدر اإلحباط ال تظهر مباشرة
الفرد في  الوضعية ككل ، لذلك يبقى معنى إزاحة العدوانية مرتبط بالوضعية و بعادات

 .االستجابة
  ( 67: 2002) بلحسيني 

العدوان  ( أن إزاحة العدوان قد تأخذ أشكال أخرى ، فقد يتجه 180 : ب س ،أسعد)ويرى 
 نحو الذات ، فحسب هذه النظرية ، هناك أسباب تجعل المرء يوجه عدوانه لذاته و هي :

 عندما تكون الذات هي مصدر اإلحباط . 

 عندما تكون الذات هي مصدر الكف العدواني . 

 بسبب خارجي ، إلى درجة أنه يقمع العدوان و بقوة ، فإن شديداعندما يكون توقع العقاب 
هذا العدوان يتوجه للذات ، و يتمثل العدوان الموجه للذات في حاالت االنتحار ، االكتتاب 

 .على سبيل المثال ال على سبيل الحصر
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شكل العدوان : هذا يعني أن العدوان يمكن أن يأخذ شكال آخر فيظهر في شكل  تغيير - 
غالبا على الفرد تغيير شكل العدوان ،  استجابته کمتطلبات اجتماعية ، فالثقافة تفرضرمزي و 

كسابه طابعا مقبوال إلى حد ما .  وا 
الحين و الحين حتى يزيح  التطهير : هو التعبير عن المشاعر العدوانية ، أو العدائية بين -

 عن نفسه هذه المشاعر .

 اط قويا انصب العدوان على مصدر ذلك اإلحباط والعدوانية الذاتية : كلما كان اإلحب - 
في حال إدراك الفرد أنه هو ذاته المتسبب في اإلحباط فإن احتمال العدوان على الذات 

 يصبح مؤكدة .

( و هي  1934نظريته بدء من سنة )  Rosenzweig: طور  النظرية العامة لإلحباط -
( عرض  1944 -1938بين سنتين )  و تحليل و تدخل في إطار التحليل النفسي التجريبي

 نظريته في كتاب بعنوان ) أهم مالمح اإلحباط ( وقد حاول أن يعطي من خالل هذه النظرية

تعبير محسوسة لوجهة النظر العضوية في علم النفس في حدود اإلمكانيات التجريبية . 
 السيكولوجي للعضوية : وحسب هذا المفهوم يوجد ثالث مستويات للدفاع

 lesتوى الخلوي أو المناعي : وهو يعتمد على البلعمة كعملية تقوم بها خاليا تدعى المس 

phagocytes األجسام المضادة ... الخ ، التي تبتلع األجسام الغريبة و البكتيريا و  و
 تقضي عليها .

العضوية في كليتها ضد االعتداءات  مستوى التحكم الذاتي أو اإلسعافي : ويخص دفاع 
العامة ، و من جهة النظر السيكولوجية فإن مستوى التحكم الذاتي مرتبط بالخوف الجسدية 
الغضب ، أما الناحية الفيزيولوجية تظهر من خالل التغيرات البيولوجية مثل :  و األلم و

 ازدياد ضربات القلب ، تصبب العرق ... الخ . 
سيكولوجية ، و يعتبر األنا : وهو دفاع الشخصية ضد االعتداءات ال دالدفاع عن مستوى

 أعلى مستوى و الذي يخص بالضبط نظرية اإلحباط هذه .

 : بين نوعين من اإلحباط Rosenzweigو قد ميز 
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في هذا النوع ينشأ اإلحباط عن غياب موضوع إشباع الحاجة النشطة ، و  اإلحباط األولي :
 لديه أكل .  هو ما يمكن أن نطلق عليه الحرمان ، مثل شخص جائع و ليس

اإلحباط الثانوي : هنا ينشأ اإلحباط عن وجود عائق دون إشباع الحاجة الملحة ، أي أن 
هناك ما يمنعه عن تناول الطعام . واإلحباط الثانوي  الشخص في حالة جوع ملح إال أن

 ( . 70:  2002وحده ينطبق عليه التعريف السابق ) بلحسيني ، 
 : كيفية التخلص من اإلحباط -5

معرفة كيفية التعامل معه  اباإلحباط عليه خاصة الزوجة الغير منجبة عندما يشعر المرء
وتحفيز النفس والتفكير باألفضل  اوتجنبه، وفي حال حدوثه فإن معرفة تقنيات التعامل مع

ومحاولة تغير نمط الحياة سيساعد على ذلك، وهنا، سيتم توضيح أفضل طرق التخلص من 
 اإلحباط:

تأخر : اليومية، فعلى سبيل المثال اباإلحباط خالل حياته هامعرفة األشياء التي تشعر  -
 .الدورة الشهرية بضعة أيام فتتأمل الزوجة أنه هناك حمل 

، حيث يؤدي التنفس البطيء إلى تغيير كيمياء المخ، حيث يمكن  ممارسة التنفس المريح - 
الفعل المتسارع غير المحسوب أو الكلمات أن يساعد التنفس الواعي والمرّكز على تجنب 

 المتهورة. 
التنفس بعمق قبل أي تصرف قد يقلل من الغضب أو اإلحباط، حيث يمكن التوقف وأخذ  -

ا عميقاا ثم العد إلى أربعة ببطء أثناء التنفس، ثم العد إلى أربعة مرةا ُأخرى وتكرار العملية  نفسا
 حتى الشعور بالهدوء. 

ات تجاه اآلخرين وتقبل اختالفهم وعدم منطقيتهم واالكتفاء بالذات، فقد خفض سقف التوقع -
يساعد ذلك على التغلب على الشعور بالعجز عن طريق تحديد األهداف والعمل على 

 تحقيقها، في أي المجاالت المهمة للنفس.

 باإلنجاالنظر لألمور بشكل أكثر إيجابية وسهولة، فعلى سبيل المثال يتم النظر لعدم  -
 . الرزق على أنه تأخر 
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 اإليجابيين والداعمين ومن يمكن التحدث معهم براحة. العائلة و األفرادقضاء الوقت مع  -
ممارسة هواية أو نشاط يومي يعد من طرق التخلص من اإلحباط، حيث يمكن قراءة  - 

وآثار  الكتب أو السير في نزهة أو االستحمام ألنها تساعد على التخلص من القلق والتوتر
 اإلحباط.

ا تمارين االسترخاء حيث إن لها دور كبير في  -  ممارسة التمارين الرياضية خصوصا
 . خاصة عند الزوجة  الشعور بهدوء والتخلص من الطاقة السلبية

 ))موقع االنترنت بشأن اإلنجاب . االبتعاد عن السلوك السلبي والتفكير السوداوي -
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  :الفصل خالصة

لقد تعرفنا في هذا الفصل على اإلنعكاسات النفسية التي تصيب الزوجة جراء تأخر الحمل و 
يعود ذلك إلى كثرة الضغوطات التي تعيشها و الخوف الدائم الذي يالزم حياتها و المشاكل 

الحياة، فقد نتج عن كل هذا إنعكاسات نفسية ألحقت الضرر بالصحة النفسية لدى هذه  في
 .الزوجة
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 : تمهيد

النظري الذي أعطانا بعد دراسة الجانب هذا الفصل المنهجي للبحث الذي بين أيدينا جاء 
 مفهوم 'تأخر اإلنجاب و أثره على الصحة النفسية لدى الزوجة'. مية عنللمحة عامة وع

التي تخدم موضوع  لةى الحالالجانب التطبيقي من أجل التعرف عن إلى النتطرق افس
إثبات ومات قصد لوالمع اتنايم في جمع البهدور م هان الدراسة الميدانية لألالبحث، وذلك 

، ولقد استفدنا كثيرا من الجانب النظري في الجانب التطبيقي هاالفرضيات المطروحة أو نفي
حظة العيادية الواستعمال كل من الم لةت العيادية مع الحااليل إجراء المقابهمما أدى إلى تس

 .النفسيوالقياس 
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I- الدراسة اإلستطالعية : 

ولتحديد المنهج المتبع في الدراسة البد على الباحث من إجراء دراسة للقيام بأي بحث 
إستطالعية التي تساعده على تحديد أبعاد بحثه والهدف المراد الوصول إليه من خالل هذه 

دراسات فرعية( يقوم فيها الباحث  "دراسة فرعية)أو فالدراسة اإلستطالعية هي الدراسة،
حتى يطمئن على صالحية  أن ينخرط في بحثه األساسي،بمحاوالت إستكشافية تمهيدية قبل 

 .خطته وأدواته ومالئمة الظروف للبحث األساسي الذي ينوي القيام به"

فالدراسة اإلستطالعية توجه الباحث وتوضح له الميدان  (،1 :ب س  طه، )فرج عبد القادر
 .الذي سيجري عليه بحثه وكيفية التعامل مع المعطيات

قمنا بزيارة و المؤسسة اإلستشفائية بن بدرة يمينة  كان توجهنا نحو في بداية األمر -
تمثلت في التعرف على المكان و على الطبيب النسائي بتلك المؤسسة و البحث عن حاالت 
تناسب موضوعنا، فقد وجدنا توافد الكثير من الحاالت بهدف العالج و اإلنجاب و قد تعرفنا 

' لم نستطع 19على عدة حاالت و لكن لألسف بسبب األوضاع التي فرضها علينا 'كوفيد 
 صلة .الموا

ثم إتجهنا إلى عدة عيادات خاصة بأمراض النساء بمستغانم و في إحدى العيادات الخاصة 
سلسالت عتو سفيان' التابعة للدكتور'  ( Citè des 07 logements N2)المتواجدة بحي 

وجدنا الحالة ، و بعد أخذ موافقتها تم إجراء المقابالت المختص بأمراض النساء و التوليد 
 قاييس عليها في بيتها.وتطبيق الم

لم نستطع إكمال المقابالت ت الحا ثالثت، االى أربع حلعية عالستطاإلتم إجراء الدراسة 
 .معهم و ذلك بسبب الخوف من عدوى الفيروس المنتشر

، تم في  2020مارس 05أجريت الدراسة في المؤسسة اإلستشفائية بن بدرة يمينة في  
 جويلية.02 العيادة الخاصة 
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 : أهداف الدراسة اإلستطالعية.1

 . البحث أجراء فيها سيتم التي الظروف على التعرف  -

 .  الدراسة ومجتمع مكان حول المعلومات جمع  -

 تحديد الدراسة األساسية. -

 . البحث أدوات تطبيق في الباحث ستواجه التي الصعوبات على التعرف -

 .التأكد من التصور العام لمبحث -

 . العينة اختيار كيفية تحديد -

 .  الباحث اختاره الذي بالموضوع الصلة ذات األساسية المفاهيم تحديد -

للواتي لم تنجبن و لم يصلن إلى في الزوجات ا تمثل مجتمع الدراسة :الدراسة مجتمع -2
 سن اليأس.

II.الدراسة األساسية : 

 عملنا معها، للدكتور 'سلسالت' وجدنا الحالة و بعد ذهابنا إلى العيادة الخاصة.الحاالت: 1

و بعد توفر الشروط الالزمة لموضوع البحث فيها طبقنا عليها المقاييس و قمنا بعدة  
 سنوات لم ترزق بأطفال. 10متزوجة منذ سنة 36مقابالت معها، وهي إمرأة تبلغ من العمر 

 .اإلطار الزماني و المكاني:2

المختص بأمراض النساء سلسالت عتو سفيان' العيادة الخاصة للدكتور  مكان الدراسة: -
 . و التوليد

 جويلية . 29إلى غاية  2020جويلية  4مقابالت من  4تم إجراء زمن الدراسة:  -
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  : المنهج المستخدم في الدراسة -3

كل دراسة تتطلب منهج بحث الذي يساعد على الوصول إلى الغاية المرجوة أو الهدف 
حث إختيار المنهج المالئم لدراسته حتى تتضح له األمور ويكون بحثه او على الب المسطر،

إذ يعرف على أنه جملة من المبادئ والقواعد  دقيق كون أن لكل دراسة منهج خاص بها،
واإلشارات التي يجب على الباحث إتباعها من بداية بحثه إلى نهايته بغية الكشف عن 

هرية والضرورية التي تخضع لها الظواهر موضوع الدراسة،ويرتبط العالقات العامة والجو 
ومن هنا تعددت المناهج،حيث يعرفه )عمار  المنهج بموضوع العلم إرتباطا وثيقا،

 الحقيقة". يتبعها الباحث في دراسته الكتشافبأنه"الطريقة التي ( 51 :1995بوحوش،

 ،)2: 2003ة")محمد محمد قاسم،إجراء يستخدم في بلوغ غاية محدد حسب رونز" وهو أيضا

  . أي أن المنهج يسهل عمل الباحث ويمكنه من بلوغ هدفه بشكل مباشر ومحدد

دراسة مشكلته والوصول  فالمنهج هو"الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه العالم في بحثه أو
لى بعض النتائج")عبد الرحمن العيسوي،  83) :1997إلى حلول لها وا 

أسلوب يتبعه الباحث بهدف دراسة المشكلة التي تم طرحها ومن خالله إذن فالمنهج هو  -
 .يتمكن من التوصل إلى األهداف المحددة في الدراسة أو البحث

 تنا.ألنه يخدم موضوع الدراس و قد إقتضت دراستنا في استعمال اإلكلينيكي -

 المنهج االكلينيكي:

السلوك بمنظور خاص فهي تحاول  "طريقة تنظر إلى يعرف المنهج اإلكلينيكي على أنه -
الكشف بكل موضوعية عن كينونة الفرد والطريقة التي يشعر بها والسلوكات التي يقوم بها 

الكشف عن الصراعات النفسية مع إظهار دوافعها وما يقوم به من  في موقف ما و كذلك
   (Maurice.1969: 87 ) الصراعات من أجل التخلص منها.السلوكات إزاء هذه 
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ويعرف كذلك على أنه"أحد المناهج الرئيسية في مجاالت الدراسات النفسية ويقوم على  -
 أسلوب دراسة الحالة بصورة كلية شاملة لكونها متفردة في خصائصها.  

 (263) مصطفى كامل.ب س:  

يمتاز هذا المنهج بالموضوعية كما يهتم بوضع صورة متكاملة للحالة وأعراضها كما يقف  -

األسباب والظروف السابقة من أجل الوصول إلى تشخيص سليم ، وبالتالي فاستخدامنا  على

لهذا المنهج يساعدنا على التقرب من الحالة ومن تحديد خصائصها النفسية و الجسدية و 

 مختلف التغيرات التي طرأت عليها.

( تعتبر دراسة الحالة من أكثر الطرق   ,1996N.Sillamyحسب) دراسة الحالة: -4
شموال وقربا من التفكير السليم في تجميع المعلومات والبيانات وتنظيمها،إذ أنها تمد 
األخصائي سواء كان موجها ومعالجا نفسانيا أو تربويا، بصورة واضحة تتضمن جميع 

استخدمت في  البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرد أيا كان مصدرها أو الوسائل التي
الحصول عليها،كما أن دراسة الحالة تتيح أكثر من غيرها من الطرق الفرصة الشخصية لكي 

بأنها تحليل عميق شامل  تبدو في أدق صورة لها وأكثر تميزا عن غيرها،كما عرفها أيضا
للحالة التي  وهي بذلك تتضمن تفسير شخصية الفرد  للحالة التي يقوم األخصائي بدراستها،

 ."ني منها سواء كانت تربوية أو مهنية أو غير ذلكيعا

بالنسبة لنا فدراسة الحالة كانت عبارة عن أخذ كافة المعلومات المهمة و الضرورية عن  -
 الحالة.
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 أدوات الدراسة:-5

( على أنها "وسيلة هامة من وسائل 274: 1995عرفها )عبد الفتاح دويدار، المالحظة: -أ
المالحظة العلمية عن غيرها من ذوات جمع البيانات ألنها تفيد في وتتميز  جمع البيانات،

جمع البيانات فتصف سلوك الفرد الفعلي ،وفي بعض المواقف الواقعية في الحياة ثم أنها تفيد 
أيضا في جمع البيانات في األحوال التي يبدي فيها المبحوثين نوع من المقاومة للباحث 

 ويرفضون اإلجابة عن أسئلته".

 المالحظة هي النظر إلى سلوك الحالة و مالحظة تعابيره و تصرفاته أثناء المقابلة.ف -

( على أنها "الوسيلة األولى في 1997: 169 زهران، قد عرفها )ف : المقابلة االكلينكية -ب
الفحص والتشخيص وهي عالقة إجتماعية مهنية وجها لوجه بين العميل والمعالج في جو 

 نفسي آمن."

( المقابلة النصف 90: 1985يعرف )جوليان روتر،المقابلة النصف موجهة:  تعريف - 
أكثر وتستخدم هذه  موجهة على أنها عبارة عن عالقة دينامية وتبادل لفظي بين شخصين أو

الطريقة للحصول على تاريخ الحالة الذي يجمع مصادر لمعلومات متعددة ليكون منها صورة 
نصف موجهة يدرك القائم بالمقابلة أنه يريد أن يعطي وفي المقابلة ال متماسكة للشخص،

 المعلومات فهو يقوم بتوجيه أسئلة مباشرة كثيرة لتغطية الموضوع المدروس .

تم إختيارنا للمقابلة النصف الموجهة ألنها سمحت لنا وساعدتنا في جمع قدر كاف من  -
 المعلومات حيث يتمكن العميل من التعبير عن حالته بكل حرية.

 : مقياس الصحة النفسية -ج

وصف المقياس : هذا المقياس من إعداد دكتورة بشرى أحمد جاسم العكاشی قسم علم  -
 . بدائل نعم ، ال ، أحيانا 3عبارة و يحتوي على  24هذا المقياس من  النفس ببغداد يتكون
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و عبارات  1،2،3 طريقة التصحيح : يحتوي على عبارات ايجابية و تصحيحها يكون - 
درجة و أدنى درجة هي  72أعلى درجة يتحصل عليها الفرد هي  3،2،1سلبية يكون عكسيا 

درجة كلما ارتفعت درجة المستجيب كان مؤشر على  48الفرضي هو  و المتوسط 24
انخفاض مستوى الصحة  ارتفاعها ، و كلما انخفضت من المتوسط الفرضي كان دليال على

  24،  23،  20،  18،  16،  14،  13،  11،  10،  8 ، 6،  4،  21العبارات االيجابية : 

  22،  21،  19،  17،  15،  12،  9،  7،  5، 3ارات السلبية : بالع

 الخصائص السيكومترية :  -

عرضه على الخبراء و التأكد  الصدق : قامت الباحثة بحساب الصدق الظاهري من خالل
 ( 0.78من صدقه فقد بلغ ) 

عينة بلغت  : قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التطبيق و إعادة التطبيق على الثبات 
 (  0.79طالب وطالبة و بلغ معامل الثبات )  40

استخدام التقنيات  األساليب اإلحصائية : من أهم مميزات البحث العلمي الميداني هو - 
ير الظاهرة المدروسة واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة فهو يساعد على تفس

الحالية تم االعتماد على مجموعة من األساليب اإلحصائية  تفسيرا كميا ، و لمعالجة النتائج
 ببرنامج حزمة العلوم االجتماعية التالية : االستعانةو تم 

 . پيرسون معامل ارتباط - 

معامل االرتباط سيبرمان براون في الدراسة االستطالعية أما الدراسة األساسية فقد تم  - 
 .االعتماد عليه 

 .سبيرمان  معامل االرتباط -
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 .المتوسط الحسابي  -

 . حراف المعياريناإل -

 . )سامية صوشي( للفروق 'ت 'اختبار - 

 سلم هاملتون لقياس القلق: -د

لقياس القلق لدى الفرد  1959هذا السلم سنة " HUMILON MAX "وضع وصفه :
محاور و  9سؤال يقيس  90بمختلف درجاته و تظاهراته, و هو عبارة عن قياس يتكون من 

 :هي كالتالي
 .سؤال12محور االهتمام الجسدي يحتوي على : -

 .أسئلة10محور اإلستحواذ القهري يحتوي على:- 

 .أسئلة9ى:محور الحساسية الذاتية الداخلية يحتوي عل-

 .سؤال13محور اإلكتئاب يحتوي على:-

 .أسئلة10محور القلق يحتوي على:- 

 .أسئلة6محورالعدوان يحتوي على:- 

 .أسئلة7محور قلق الفوبيا يحتوي على:- 

 .أسئلة 6محور األفكار الهذيانية يحتوي على :- 

 أسئلة. 10محور العالمات الذهانية يحتوي على:  -

و تنقط  ، العميل فهناك خمسة إحتماالت على كل سؤال وكل إجابةأما فيما يخص إجابات 

 :واإلجابات هي (4إلى أربعة) (0من صفر)
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  0-ليس على اإلطالق -

  1-شيئا ما - 

 2-متوسط -

  3-نوعا ما كثير -

 4-بكثرة -

بعد تطبيق المقياس قمنا بحساب معدل إجابات كل محور ثم تظهر النتائج التي تسمح 

لذلك المفحوص ،نستطيع من خالله معرفة معدل كل محور،و بهذا فإن السلم بوضع مخطط 

 .خصائص و جوانب من شخصية الحالة وانفعاالتها وردود أفعالها يسمح لنا بإكتشاف عدة

ويتم تطبيق السلم بطرح أسئلة من طرف الفاحص على العميل،وال يعط للمفحوص ليجيب 

ين ال يجيدون القراءة كما أن التعب واإلرهاق حيث أن بعض المفحوص مباشرة على الورقة،

 .الذين يعانون منه ال يسمح لهم ببذل جهد لقراءة األسئلة ثم اإلجابة عليها

 وبالنسبة لتعليمة اإلختبار هي سؤال واحد: إلى مدى يضايقك ما يلي؟

 )زردوم خديجة(سؤاال المقرر في السلم. 90ثم يأتي  
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 خالصة الفصل:

لدراسة لجية هجراءات المنإلة في اللمدراسة الميدانية المتمثلذا الفصل هتطرقنا في 
و ها هدف منهعية، والالستطإلى نتائج الدراسة الفقد اشتمل عساسية، ألعية واالستطإلا

ا في هحية استخدامالدوات الدراسة، ومدى صألى الخصائص السيكومترية لالتعرف ع
ة و أدوات الدراسة ، والتي يتم ج الدراسهالتعريف بمنى لساسية، كما اشتمل عألالدراسة ا

ذه هالفصل الموالي لفي  هتطرق إليذا ما سنها، و ها تفسير النتائج و مناقشتهى ضوءلع
 .الدراسة
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 .يل النتائجلساسية ومناقشة الفرضيات وتحألا لةذا الفصل عرض الحاهيتضمن  تمهيد:

 تقديم الحالة:-1

  :البيانات األولية -

 حنان .سم : إلا

  .سنة 36السن : 

  .الجنس : أنثى

  الثانية.خوة : إلالرتبة بين ا

  سنوات.  10مدة الزواج: 

  جامعي.يمي: لالمستوى التع

 .جيدقتصادي: إللمستوى اا

  .وهرانالسكن: مقر 

 نوع السكن: منفرد .

 سيميولوجية الحالة : -

 طويلة القامة، بيضاء البشرة، متوسطة البنية، مظهر مرتب.البنية و المظهر: 

 العرض و التعبير:

 لغة واضحة .اللغة: 

 سريعة اإلنفعال.اإلنفعال: 
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 السلوكات الغريزية:

 ليس لها شهية األكل أحيانا.الشهية: 

 تعاني من األرق.النوم: 

 .ب، سريعة البكاءقلمزاج متالمزاج : 

 .حول نفس الموضوع أفكار متكررةاألفكار: 

 المقابالت و تحليلها:-2

 :ت مع الحالالالمقابالتالي سنقوم بتوضيح سير في الجدول  :التسير المقاب -

 مكان اإلجراء هدفها     مدتها     تاريخها    المقابلة   
 بيت الحالة جمع البيانات و كسب الثقة دقيقة 50 04/07/2020 1
 بيت الحالة الحديث عن نفسها دقيقة 55 09/07/2020 2
 بيت الحالة الصعوبات التي تلقتها دقيقة 50 20/07/2020 3
األعراض المميزة للمرحلة  دقيقة 40 29/07/2020 4

 المرضية
 وتطبيق المقاييس

 بيت الحالة
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 تحليل المقابالت:-

 المقابلة األولى:

سنة متزوجة بوهران و هي من مستغانم، اتمت دراستها  36الحالة حنان تبلغ من العمر 
سنة بعد عالقة حب مع زوجها ،  26الجامعية تخصص األدب ،تزوجت وهي في سن 

تحتل المرتبة الثانية في ترتيب العائلة و مستواها المادي جيد ، لم تحمل من زوجها رغم 
متهاونة وغير عاجزة عن أعمالها اليومية ، التعاني من سنوات من زوجهما، غير  01مرور 

 أي اضطراب لغوي،

 :ما يمكن مالحظته عن حنان من صفات مورفولوجية شكلية يمكن توضيحها فيمايلي

،  ها سليمة و واضحة، لغتزرقاوينالبنية، ذات بشرة بيضاء وعينين متوسطةالقامة،  طويلة
 .متناسقة مرتب ألوان لباس

يل، ل، نوم قفي بعض األحيان يةهتتميز بفقدان الش هاالغريزية فنجد بأن هالسموكاتأما بالنسبة 
 .ب مع سرعة البكاءلومزاج متق

 "Prise de contact خصصت المقابلة  األولى للقاء " حنان "وتعرف عليها "

ختالط مع حباط ،تحب االخجل واالالب و ئاكتتظهر مالمح االلديها الحالة المزاجية و كانت 
)نغير و نزيد ننضر و الوالداتحضور المناسبات التي تخص األطفال  حبالناس لكن ال ت

،الوسواس  عن القيام بالواجبات المنزلية عجزالعند شعورها بالملل و ،تفضل النوم أكثر(
بعد مرور عام من الزواج )توسوست قلت بالك كاش حاجة انورمال( وكذلك  المتكرر

 .معيا ي نفس العام  رفدو الكرش غير أنا( صرحت)سيرتو قاع صحابتي لزوجو
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،القيام أنها إستخدمت الكثير من وسائل الدفاع كالصمت الخجل  الحالة ويظهر علي
وتغير تعلقة باألطفال جابة خاصة الماالجابة ،الى جانب التهرب من بحركات بيدها اثناء اال

قاع نتزوجو عال خاطر  كي عارفةاة اثاء قولها )ر نمفاجئ لمالح الوجه الى كئيبة وحزي
، و البكاء بشدة مع طأطأة الرأس عند إسترجاعها لذكريات مرضها و قولها ) أنا األوالد(

 صغيرة و مافرحتش حسبت عندي كونسار(.

 المقابلة الثانية :

أن عدم  ومحبطة وكانت حنان تذكر ومكتئبةخصصت للحديث عن نفسها وبدت حزينة 
 المعروفة كثير من العوامل المعروفة والغيرراجع الى النجاب بشكل طبيعي قدرتها على اال

ي )الرقات()رحت انا لك من مالزمتها زيارة األطباء وكذا العالج التقليدوذ)كالحسد والغيرة(، 
،وفي األخير سلمت أمرها إلى هللا وعدم قدرتها  و راجلي عند رقات رقينا و كلينا عقدات(

)كل شي بيد ربي هادوك صوالح غي سباب قدرية( على اإلنجاب راجع لمشيئة هللا )أي أل
 .سبب(

نقطاع في التواصل  وكانت تبدو عليها تغيرات فيزيولوجية  كالتوتر وقلق واإلحباط، وا 
 البصري واللغوي.

 المقابلة الثالثة : 

خصصت المقابلة لمعرفة الصعوبات التي تلقتها  مؤخرا "حنان " من مشاكل صحية جراء 
مما سببها مشاكل نفسية مثل بها من أجل نزع الورم في المبيض ،العملية التي قامت 

لزوال السبب التي كانت تختفي ورائه وتجعله كذريعة لمواجهة األخرين ،وكذا و  حباط ،اال
سبب لها مشاكل مع عائلة بشتى الطرق من سب وكالم محبط ، الى درجة تهديدها بإعادة 

ل تأخر الدورة الشهرية كان يسبب لها اإلحباط و مشكزواج ابنهم من إمرأة أخرى لتنجب له 
 .أيضا )كنت نفرح و نقول بيبي راه داخل حتى نلقاها هبطت(
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حباط الكبير في ب وكذا االئاكتفي الخجل واالالمزاجية الخاصة والمتمثلة  االى جانب حالته
خطرات كل شي يولي كحل في  قولها أكثر من مرة )حياتي والت سامطة مفيها حتى بنا

 ( ،)وليت حتى النفاس ومروحش كي يعرضوني( .عينيا

 :رابعة المقابلة ال

خصصت هذه المرحلة لتعرف على  األعراض المميزة للمرحلة المرضية حيث اعتمدنا فيها 
 على دراسة مجموعة من األعرض أهمها:

ن خالل إعادة معايشة الحدث عن او تناذر التكرار والذي يظهر مأوال:ردود الفعل السلوكية: 
لك يظهر على والكبت وذطريق فتح موضوع الحمل واألطفال عن طريق الغضب والبكاء 

 ناسبات.كما أنها تعيش نوع من ال"حنان " من خالل معاملتها مع اآلخرين خصوصا في الم
فسيتها النفسي مع عائلة زوجها التي تعاملها معاملة قاسية الشيء الذي أثر عل ن ستقرارا

 ب والخجل.ئاكتوكذا شعورها باليأس واإلحباط واالوسلوكاتها ،

الدائم من العدم القدرة على  خوفال ظهر عند "حنان" يو ثانيا :ردود الفعل اإلنفعالية: 
 عام ومبان والو غدي نهبل ،وزيد رني نكبر مشي نصغار(.11اإلنجاب )وهللا بديت نفشل 

للمنبهات والتي تظهر من خالل تناذر التجنب الدائم ثالثا :ردود الفعل النفس جسدية : 
ستعمال وسائل الدفاعية كالصمت ،الخجل  ورةالمذك بموضوع اإلنجاب على غرار الكبت وا 

يق و قمنا بتطب .جابةلى جانب التهرب والتردد اثناء االجابة ا،قيام بحركات باليد أثناء اال
  ستطاعتنا إلجراء مقابلة أخرى.و عدم ا الظروفب بالمقاييس على الحالة و ذلك بس
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 التحليل العام للحالة:-

أثناء إجراء المقابالت مع" حنان "تميزت بنوع من الصعوبة نظرا لما تتميز به من إنطواء 
والخجل. كما أنها تعيش إزدواجية الصدمة التي تتمثل تأخر اإلنجاب ومخاوف فقدان 

بزوجها أصبح يشوبها القلق وعدم الطمأنينة وأنها اصبحت تشعر بأن طبيعة عالقتها  زوجها،
بسبب حالة تأخر إنجابها ،وهذه النتيجة تكشف انه هناك مستويات نسبية من األحباط والقلق 
وعدم األستقرار يعتري كل من "حنان" وأسرة زوجها جراء صعوبة حصولهم على أوالد.كما 

 ها النفسية .تكشف وجود تابعات نفسية متنوعة تتخل حياتها وتأثر على صحت
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  عرض نتائج المقاييس:-3

 أ.مقياس هاملتون للقلق:

  0 1 2 3 4 
 بكثرة كثيرا نوعا ما  متوسط شيئا ما ليس على اإلطالق

1   X   
2     X 
3  X    
4   X   
5    X  
6     X 
7  X    
8  X    
9    X  

10   X   
11    X  
12   X   
13 X     
14     X 
15   X   
16 X     
17     X 
18    X  
19    X  
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20     X 
21   X   
22     X 
23     X 
24   X   
25    X  
26     X 
27  X    
28   X   
29     X 
30     X 
31    X  
32    X  
33     X 
34    X  
35 X     
36     X 
37    X  
38  X    
39    X  
40  X    
41     X 
42  X    
43     X 
44   X   
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45  X    
46  X    
47 X     
48   X   
49  X    
50    X  
51    X  
52 X     
53    X  
54     X 
55   X   
56    X  
57     X 
58  X    
59    X  
60  X    
61     X 
62  X    
63 X     
64   X   
65 X     
66    X  
67  X    
68   X   
69    X  
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70  X    
71   X   
72     X 
73  X    
74  X    
75    X  
76  X    
77     X 
78     X 
79     X 
80    X  
81   X   
82  X    
83    X  
84  X    
85   X   
86     X 
87     X 
88     X 
89    X  
90  X    
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 :جدول يمثل نتائج سلم هاملتون للحالة الرابعة

 
 الحالة

 
 اإلهتمام
 بالجسد

 
اإلستحواذ 

 القهري

حساسية 
داخلية 
 ذاتية

 
 اإلكتئاب

 
 القلق

 
 العدوانية

 
قلق 
 الفوبيا

 
أفكار 
 ذهانية

 
عالمات 
 ذهانية

 اإلستجابات
 

1,58 1,6 3,11 3,4 3,8 1,5 1,28 2,33 1,8 

 

  :سؤال 12اإلهتمام بالجسد: 1-  

 53,52,49,48,42,40,27,12,4,1, 58,56 رقم األسئلة:

 (1,58) 2+2+2+1+1+1+2+1+0+3+3+1 = 12/19 = اإلستجابات:

 : أسئلة 10اإلستحواذ القهري: 2-  

 65,28,10,55,46,09,03,51,38,45رقم االسئلة: 

 (1,6)  1+1+3+1+3+1+2+2+2+0 = 10/16 =اإلستجابات: 

 : أسئلة 09حساسية داخلية ذاتية: 3-  

 73,69,61,41,37,36,34,21,6رقم األسئلة: 

 (3,11= )  4+2+3+4+3+4+4+3+1 = 9/28اإلستجابات: 

  : سؤاال 13اإلكتئاب: 4-  

 79,71,54,32,31,30,29,26,22,20,15,14,5رقم األسئلة: 

 (3,46) 3+4+2+4+4+4+4+4+3+3+4+2+4=13/45 =اإلستجابات: 

 : أسئلة 10القلق:  5- 
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 86,80,78,72,57,39,33,23,17,2رقم األسئلة: 

 (3,8)= 4+4+4+4+3+4+4+4+3+4=10/38اإلستجابات: 

 : أسئلة 6العدوانية:   -6

 81,74,67,63,24,11رقم األسئلة: 

 (1,5)3+2+0+1+1+2 = 6/9 =  اإلستجابات:

  : أسئلة 7قلق الفوبيا: 7-  

 50,82,75,70,47,25,13رقم األسئلة: 

 (1,28= )  0+3+0+1+3+1+3=7/9اإلستجابات:

  : أسئلة 6أفكار هذيانية: 8-  

 83,76,68,43,18,08رقم األسئلة: 

 (2,33= ) 1+3+4+2+1+3=6/14االستجابات: 

 : أسئلة 10عالمات ذهانية:9- 

 7,90,88,87,85,84,77,62,35,16رقم األسئلة: 

 (1,8)=   0+0+1+4+1+2+4+4+1+1= 10/18االستجابات: 
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 منحنى يمثل نتائج سلم هاملتون للحالة:

 

 التعليق:

من خالل تطبيقنا لسلم هاملتون فقد وجدنا أن المفحوصة عاشت حدث غير مجرى حياتها و 
أصبح عائق إستبدادي أمام إستقرارها، مما جعلها في حالة توتر شديدة التي تعبر عن تواجد 

. كذلك  3,8شديدين حيث يقدر القلق عندها بقيمةقلق الذي تجسد عندها في توتر و ضيق 
هذا التأخر في اإلنجاب و التجربة التي مرت بها حنان مع المرض جعلتها تعاني من 
اإلكتئاب الذي يبدو من خالل مالمح الحزن و الشعور بأنها ليس لها إال قيمة ضئيلة وأنها 
إمرأة ناقصة غير كاملة يظهر ذلك من خالل قولها:"تاوع راجلي يكرهوني و مفرزيني" 

كذلك يبدو من خالل شعورها بفقدان  نيشة و عاقرا و يتغامزو عليا..." ..."يعايروني بو 
األمل في اإلنجاب و المستقبل من خالل قولها:" كل شي تبلع في وجهي و كرهت هاد الدنيا 

عام مابان والو"..... كل  11أبسط حقوقي ماعطاتهوليش.." و قولها أيضا "فشلت و قنطت 
ر بحالة من اإلكتئاب بسبب التأخر الذي تعيشة و تقدر هذه العبارات تدل على أن حنان تم

كذلك فهذه التجربة جعلت  .و هي قيمة تعتبر مرتفعة نوعا ما 4,3نسبة اإلكتئاب عندها ب 
حنان تعيش أحاسيس داخلية و أنها غير مفهومة من طرف األخرين و بأنها أقل منهم قيمة 
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ون إليها أو يتحدثون عنها و يبدو ذلك و هم ال يحبونها، كذلك شعورها بالضيق عندما ينظر 
في قولها " مانيش نبغي نخرج يقعدو يهدرو عليا و يتغامزو...." و هي أحاسيس داخلية 

 .3,11تمركزت في نفسيتها بقيمة تقدر ب 

كذلك تعاني الحالة من أفكار هذيانية و هي أفكار تسيطر على تفكيرها و تجعلها تعيش 
الشعور بأن األخرين هم سبب مشكلتها خاصة و أنها لم تجد حالة من التوتر و الخوف مثل 

تفسير طبي لتأخر إنجابها " العين و الحسد ممكن هوما لي دارولي هاكا..." و بأنهم ليسوا 
موضع ثقة " مانثيق في حتى واحد من غير راجلي..."، مما يدفع بها إلى العزلة و اإلنفراد و 

لتوتر و الضيق، حيث أن هذه األفكار نجدها عند حنان تجنب لقاء األخرين و بالتالي زيادة ا
 .2,33 تقدر بقيمة 

و بالتالي من خالل سلم هاملتون الحظنا أن المفحوصة حنان تعاني من تغيرات و 
إضطرابات تمثلت في اإلكتئاب ، القلق و أفكار هذيانية....كل هذه األعراض بينت أن 

 .المفحوصة تعيش داخل معاناة نفسية
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 مقياس الصحة النفسية: ب.

 ال أحيانا نعم الرقم
1 X   
2  X  
3  X  
4  X  
5  X  
6  X  
7   X 
8 X   
9  X  

10 X   
11 X   
12   X 
13 X   
14 X   
15  X  
16 X   
17  X  
18   X 
19 X   
20 X   
21  X  
22   X 
23   X 
24   X 



 عرض النتائج و مناقشة الفرضياتالفصل السادس:                                                 

 

101 

 

،  20،  18،  16،  14،  13،  11،  10،  8،  6،  4،  1, 2العبارات االيجابية : 
23  ،24  

3+3+1+3+1+1+1+1+1+1+2+2+1+2  =23 

 22،  21،  19،  17،  15،  12،  9،  7،  5، 3العبارات السلبية : 

1+2+3+2+2+1+2+1+2+2  =18 

18+23 ( =41) 

 41مستوى الصحة النفسية :  -

 التعليق:

درجة كلما ارتفعت درجة المستجيب كان  48حسب المقياس فإن المتوسط الفرضي هو 
مؤشر على ارتفاعها ، و كلما انخفضت من المتوسط الفرضي كان دليال على انخفاض 

من أصل  41مستوى الصحة ، و بعد التحليل الكمي للمقياس تحصلت الحالة على مجموع 
المقارنة مع النتيجة الكلية و عليه نستنتج أن و هي درجة منخفضة ب 48المتوسط الفرضي 

الصحة النفسية لدى الحالة منخفضة و هذا نتيجة تأثير عدة عوامل داخلية و خارجية، 
فالعوامل الداخلية تمثلت في اإلكتئاب و القلق و اإلحباط التي تولدت عن تأخر اإلنجاب، 

قات األسرية المضطربة مع أهل أما العوامل الخارجية التي أثرت عليها بشكل كبير كالعال
'كون يزوجوه  و خوفها المستمر من فقدان زوجها 'مايبغونيش على خاطرش مانولدش' زوجها
'راني خايفا مانولدش و نقعد بونيشة الخوف من عدم اإلنجاب و عيش شعور األمومةو  نهبل'

 .طول حياتي'
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 نتائج المقابالت:-4 

تطبيق المقاييس تبين لنا بأنها تعاني من حالة  من خالل مقابالتنا مع العملية حنان و
إكتئاب نتيجة الضغوطات التي مرت بها من خالل التجربة األليمة التي عاشتها حيث أنها 
تعاني من حرمان عاطفي و ذلك لعدة أسباب منها حرمانها من األمومة حيث أنها لم تتمكن 

جعلها تعيش صراعات و  من الشعور بالمشاركة الوجدانية مما أثر على شخصيتها و
ضغوطات شديدة مما جعلها تشعر بالنقص خاصة امام الصراعات التي تعيشها داخل عائلة 
زوجها حيث " إن عقدة النقص تعني فشل اإلنسان في السيطرة، إن هذا الشعور قوي جدا 
حيث أن المحيط يفرض ردع الرغبات، لكن يجب أن يزول مع نمو الشخصية، و في حالة 

فالحالة حنان  تعيش صدمات عاطفية   Site d’ internet)وال يتبلور إلى عقدة" )عدم الز 
ناتجة عن اإلحباط الذي تعيشه و التأمل في أنها حامل كلما تأخرت الدورة الشهرية مما 
جعلها تشعر بالقلق الذي تجسد لديها في توتر و ضيق شديدين حيث يقول )إبراهيم أسعد 

ضرب من عدم إستقرار الفكر ومن التوجس والضيق المنبعث  ( " أن القلق1991ميخائيل، 
من إضطراب الحياة الداخلية، وينبعث التوجس في حالة القلق من إحساس المرء بأنه مهدد 
أومن توقعه للخطر أوتعثر الحظ". كما وصفه أيضا على أنه "حالة تنبعث من الفكر 

ه أومع الصورة المثالية التي والشعور والتصورات المتعارضة مع توقعات المرء عن نفس
كذلك المفحوصة حنان لديها شعور بالذنب اتجاه زوجها ألنها حرمته   ."رسمها اآلخرون له

من األبوة و الخوف من الزوجة الثانية التي تهدد بها من طرف أم الزوج و عائلته و بالتالي 
راد و تجنب لقاء األخرين فقدت الثقة في كل الذين يحيطون بها مما دفعها الى العزلة و اإلنف

هذا مازاد في توترها و شعورها بالضيق ،مستعملة لميكانيزم التجنب والهروب" كآلية للتعامل 
مع الضغط السائد وفي بعض األحيان تجنب التعامل لحين استرجاع القوى مرة ثانية أو 

 التهيؤ له .



 عرض النتائج و مناقشة الفرضياتالفصل السادس:                                                 

 

103 

 

كذلك فالمفحوصة حنان تشعر بالقلق عند إحساسها بأن كل من حولها ينظرون إليها أو 
يتحدثون عنها، و قد إتسم رد فعلها أحيانا بالضيق و اإلنضغاط و أحيانا أخرى بالالمباالة و 
يتضح ذلك من خالل قولها:" كي يتغامزو عليا و يسمعوني الهدرا نتنارفا و رد لقلبي و 

ميكانيزم دفاعي يعرفه 'جربسون' و قد ذكر من طرف عبد  ليهم" و هذا خطرات مانديرش ع
على أنه " إحدى دفاعات المرأ التي ينقذ بها حياته في  ) 94،ص  1995المنعم الحفني ) 

  . "المواقف الشديدة الوطء على نفسه

وأيضا الحالة حنان محبطة و كثيرا ما يكون لها إحباط شديد خاصة عند تأخر الدورة و 
التأمل بوجود حمل و عند معاينة الطبيب ال تجد حمل "خطرات نقول هاد المرة تصدق و 

اإلحباط هو مجموع مشاعر مؤلمة، كاإلحساس بالضيق نتأمل من بعد نلقى ماكان والو " ، ف
والتوتر والغضب والعجز والدونية، و قد نتج هذا األخير عند حنان عن تأخر الحمل الذي 

ن األمومة فهو  يحول بين اإلنسان و إشباع حاجة من حاجاته أو حل يعد عائق بينها و بي
  مشكالته.
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 مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج :-5

انطالقا من النتائج المحصل عليها من خالل تحليل المقابالت وكذا الفرضية العامة: .أ
األولى  اإلجرائيةالفرضية  أن إلىتطبيق وتحليل مقياس الصحة النفسية للحالة تم التوصل 

والتي مفادها:يؤثر تأخر اإلنجاب على الصحة النفسية لدى زوجة قد تحققت حيث نجد درجة 
تحت المتوسط الفرضي ، فمفهوم الصحة النفسية  41للصحة النفسية وهي القيمة  المنخفضة

مواجهة األزمات النفسية المختلفة مع القدرة على يعبر عن التوافق أو  التكامل بين الوظائف 
النفسية التي تطرأ عادة على اإلنسان و مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة و الكفاية" و يؤكد 
القوصي أيضا أن خلو المرء من النزاع و ما يترتب عليه من توتر نفسي و تردد و قدرته 

 .(22 :1975على حسم النزاع حال وقوعه هو الشرط األساسي للصحة. )القوصي,

 فالمرأة ، ونفسية اجتماعية مركبات للمرأة النفسية بالصحة المتعلقة لمسائلا كل تتضمن
 عن المدى وتوضيح إرشادات إلى فهي تحتاج والصعوبات النفسية اإلرهاقات لهذه المعرضة

لى الثقافية والتصورات الراهن الحياتي و وضعها فيه تساهم الذي  أن ممكن مدى أي وا 
لحاق والقهر األذى إلى النفسية وبنيتها تصاب شخصيتها مكانياتها بقدراتها الضرر وا   وا 

فلقد بينت . بأكملها النفسية يهدد صحتها قد الخطر أن ذلك من أخطر و المهنية الفكرية
كدرجة كلية للمقياس لتدل  41النتائج مقياس الصحة النفسية وتحصل الحالة على نتيجة

تقبل الفرد الواقعي  بذالك على ضعف الصحة النفسية للحالة والتي برزت عالماتها في عدم 
القدرة على التكيف والتعديل والتغيير بما يتناسب مع ما يجد وليست لها  ،إمكانياتهلحدود 
طرأ على حاجات الفرد أو  المواقف حتى يحقق التكيف وقد يحدث التعديل نتيجة لتغير على

أهدافه أو بيئته كما أنه يعدل من سلوكه بناء على الخبرات السابقة وال يكرر أي سلوك فاشل 
السيطرة على انفعاالته المختلفة والتعبير عنها بحب وما وكذلك عدم القدرة على ال معنى له .

 لظروف وبشكل مناسب مع المواقف التي تستدعي هذه االنفعاالت .ا تقتضيه
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 الفرضيات الجزئية:.ب

والتي مفادها انه يتولد القلق عن تأخر اإلنجاب تحققت والتي  ولىاأل ئيةز جلفرضية الا -
تتمثل في إحساس صعب مصحوب بضيق و فزع شديد مرتبط بالتخيل الوهمي لخطر يكون 

 1991 : 22مصحوب بتغيرات عصبية مشابهة للتغيرات التي نالحظها في االنفعاالت   )

( Sillamy Norbert , مســتمر نتيجــة توقــع تهديــد خطــر فعلــي ، و هــو حالــة تــوتر شــامل و
اذلي، شغامض أو أعراض نفسية وجسيمة )ال أو رمــزي قــد يحدث ويصاحبه خوف

كدرجة  3,8تحصلت العميلة على نتيجة  أين(.والذي لمسناه لدى الحالة   112: 2001
برزت عالماته ملتون لتدل على المستوى المرتفع للقلق لدى الحالة والتي اكلية لمقياس ه

تشمل الضعف العام و نقص الطاقة الحيوية و قلة النشاط و المثابرة و توتر العضالت و 
األزمات العصبية الحركية: كرمش العين و التعب و الصداع المستمر و كذلك تصبب العرق 
و ارتعاش األصابع، وكذلك شعور بالخوف أو التوجس أو التوتر الداخلي دون أي سبب 

لة االستثارة و الهيجان و عدم االستقرار و الخوف الذي يصل إلى درجة الفزع ظاهر و سهو 
و ضعف القدرة على العمل و اإلنتاج و االنجاز و سوء التوافق االجتماعي و المهني يصل 
إلى السلوك العشوائي غير مضبوط و كذلك ضعف القدرة على التركيز الذهني أو سيطرة 

 (.459، ص 0224فاروق السيد عثمان،). الساحة الذهنية األفكار المثيرة إلى الخطر على

عن تأخر اإلنجاب  تحققت والتي  الفرضية الجزئية الثانية والتي مفادها انه يتولد اإلكتئاب -
خرين و الشعور بقلة المزيج من مشاعر الحزن و الوحدة و الرفض من قبل ا تتمثل في 

 .الحيلة و العجز عن محاولة مشاكل الحياة 

 . (48 : لطفي الشربيني )
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نسان االفكار و الميزاج و يؤثر على نظرة العبارة عن خلل في سائر الجسم و اوكذلك هو 
يض توازنه الجسدي ما يحدث من احداث بحيث يفقد المر لنفسه و لما حوله من اشخاص و 

 (11 : 2013سناء ابو نصير حجازي ، )و النفسي و العاطفي

لتدل  كدرجة كلية لمقياس 3,4والذي لمسناه لدى الحالة  اين تحصلت العميلة على نتيجة 
حباط اليشعر الفرد باب لدى العميلة والتي برزت عالماته بأن على المستوى المرتفع لالكتئا

 اليكون الفرد حزينا و  الاي  المباالةاو الحزن او الفراغ و قد يبكي طوال الوقت او يشعر بال
بين الناس  االستمتاعقد يفقد الفرد القدرة على و او المتعة في الحياة  االهتمامفقدان  ،اسعيد

تغيرات مفرطة في المزاج :  ل.او في الهوايات او النشاطات التي كانت ذات متعة من قب
في غضون فترة  اليأسيتقلب مزاج الفرد بشكل كبير بين الشعور بالنشاط و الخفة الى 

اعتقاد بفقدان السيطرة على الموقف و ينشا الشعور بالعجز عندما يدرك  ،قصيرة من الوقت
يستطيع تحقيق نتيجة مرغوب فيها  ال، او  مالئمالفرد انه غير قادر على تجنب حدث غير 
 (.93 : 2010بشير معمرية ،)  بجهوده فيعتقد الفرد ان افعاله غير مجدية

 إحباط يتولد انه مفادها والتي رابعة اإلجرائية ضيةلفر  بالنسبة أماالفرضية الجزئية الثالثة :  -
 إن و الفرد بها يشعر التي االنفعالية الحالة تلك في تتمثل والتي تحققت اإلنجاب تأخر عن
 بالخيبة الشعور هو و:. )2007،90،الغفار عبد. )دوافعه إشباع بين و بينه يحول ما واجه
 حتى و بل هدف الى الوصول يمنع ما والعراقيل العوائق لوجود بالفشل المزمن الشعور و

 .) Norbert Sillamy,1999 : 115. )منه االقتراب

 من تعاني الحالة ان المالحظة وشبكة المقابالت خالل من الحالة لدى لمسناه والذي

 برزت ،وقد جدا محبطة أنا مرة كل في شرالمبا قولها خالل من سواء كبير إحباط

 القدرة وعدم األصدقاء بين أو األسرة داخل سواء بالسعادة االهتمام فقدان في عالماته

 كذا و واضح سبب بال العضوية اآلالم ببعض اإلحساسو تذكر  التركيز على
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 حاجة من و،  سبب بدون الدائم البكاء بالنفس، الثقة وفقدان الدائم القلق النوم، اضطراب
 تؤدي تشبع لم إذا و ظرف، أي تحت و وقت أي في إشباعها يلزم ضرورية و ملحة

 الشعور إنخفاض إلى يؤدي اإلنجاب من المرأة كحرمان نفسية اضطرابات إلى بصاحبها
 .بالنفس الثقة وكذا النفسي االتزان،  إختالل،  باألمن

 هذا فإن وبقوة، العدوان يقمع أنه درجة إلى ، خارجي بسبب شديدا العقاب توقع يكون عندما
 المثال سبيل على االكتتاب حاالت في للذات الموجه العدوان يتمثل و ، للذات يتوجه العدوان
 و بالخوف مرتبط الذاتي التحكم مستوى فإن السيكولوجية النظر جهة من و ، حالتنا عند
:  مثل البيولوجية التغيرات خالل من تظهر  الفيزيولوجية الناحية أما ، الغضب و األلم
 ...العرق تصبب ، القلب ضربات ازدياد
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و أثاره على الصحة وفي الختام نقول أن الموضوع الذي قمنا بدراسته هو تأخر اإلنجاب 
باعتباره مشكل في حياة الزوجة خاصة و األسرة عامة، إذ أن هذه النفسية لدى الزوجة 

تأخر في بحثنا إلى دراسة  ناطرقفقد تالمشكلة تسبب أثار و إنعكاسات نفسية لدى المرأة، 
تأخر  أنعلى ص تنالتي  الفرضية بوضعوقمنا ره على الصحة النفسية يأثتاإلنجاب و 

نا إلى الجانب تجهلتطبيق هذه الفرضية ا اإلنجاب يؤثر على الصحة النفسية لدى الزوجة
موجهة القائمة على  الميداني الذي استعملنا فيه المنهج العيادي ، باستعمال المقابلة نصف

حالة ، و التي تجعلنا نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات على ال لمحاورمجموعة من ا
 . الصحة النفسية و هاملتون لقياس القلق على حالة واحدةاختبار  بتطبيق ذلك قمناک

من خالل النتائج المتحصل عليها و ما سبق مناقشته توصلنا إلى نتيجة أن النساء اللواتي 
من مشاكل يعانين  يعانين من تـأخر اإلنجاب لديهن مستوى الصحة النفسية منخفض و

رأة ال تبلغ كماليتها إال عن طريق تحقيق حمل مع فالمنفسية كاإلكتئاب و القلق و اإلحباط، 
صحة الزوجة على  اكبير  اؤثر تأثير ي ن تأخر اإلنجابحيث وجدنا أ ة،كل العوامل المترابط

،  الضغوطات التي تعيشها الزوجة و الخوف المستمر من الحرمان الدائممن خالل النفسية 
أن تأخر اإلنجاب له إنعكاسات سلبية على الصحة النفسية و هذا راجع إلى فكرة كما وجدنا 

 . واج كان هناك حمل و العكس صحيحإذا كان هناك ز 
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قتراحات  :توصيات وا 

البحث في موضوع تأخر اإلنجاب أكثر فبالرغم من أهميته إال أن هناك ندرة في الدراسات  -
 التي أقيمت له.

 المؤثرة على الصحة النفسية و اإلسفادة منها نظريا و تطبيقيا.رصد العوامل  -

اإلهتمام بالجانب النفسي لدى الزوجة التي تعاني من تأخر اإلنجاب و مراعاة مشاعرها و  -
 نقصها.

 .التي لم تنجب بعد  التكفل النفسي لهذه الزوجة -
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 :سَلـــم هاملتــــون 

 :مدى يضايقك مايلي إلى أي -

 . الصداع1  

 . العصبية واإلثارة الداخلية  2

  . األفكار غير المرغوبة أو أفكار لم تترك ذهنك  3

  . ضعف أو دوخة  4

  .فقدان اإلهتمام الجنسي أو عدم اإلستماع5 

 .  الشعور بأنك موضع نقد من طرف اآلخرين6 

 . الشعور بأن شخصا يسير أفكارك7 

 الشعور بأن اآلخرين مسؤولين عن معظم متاعبك8 

  .األشجان الصادرة عن تذكر األشياء9 

 . أن تكون مشغوال بعدم العناية أو اإلهمال10 

  .الشعور بأنك تتضايق بسهولة وتنزعج11 

 . و في الصدرآالم في القلب أ12 

 .الشعور بالخوف من األماكن المفتوحة أو من الشوارع13 

  .الشعور بتباطيء أو إنخفاض طاقتك14 

 .فكرة إتمام حياتك15 
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 .سماع أصوات ال يسمعها اآلخرين16 

 . اإلرتعاشات17 

  .الشعور بأن معظم الناس ليسوا أهال للثقة18 

 .ضعف الشهية19 

 . البكاء بسهولة20 

 .الشعور بإنحراف المزاج أو الخجل من الجنس اآلخر21 

  .الشعور بأنك مقبوض داخل مصيدة22 

  .الخوف فجأة بدون سبب23 

 .اإلنفجارات من الغضب وعدم التحكم فيه24 

  .داخل منزلك لوحدك بقاءالشعور بالخوف من ال25 

  .لوم نفسك على بعض األشياء26 

 . آالم في مؤخرة الظهر27 

  .بتوقف عند إنجاز أعمالك الشعور28 

  .الشعور بالوحدة29 

  .الشعور بالسواد30 

 .الذعر بخصوص أشياء31 

 . الشعور بعدم اإلهتمام بأشياء32 
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  .الشعور بالهلع33 

  .الشعور بأنك تحرج بسهولة34 

 .األشخاص الذين يعلمون أفكارك الداخلية35 

  .الشعور بأنك غير مفهوم وينفر منك36 

  .بأن اآلخرين أقل حفاوة منك واليحبونك الشعور37 

  .العمل ببطيء شديد لتكون أعمالك مضبوطة38 

  .ضربات قلبية قوية وسريعة39 

 . غثيان أو ثخمة40 

  .الشعور بأنك أقل من اآلخرين41 

  .تألم في عضالتك42 

  .الشعور بأن اآلخرين ينظرون إليك أو يتكلمون عنك43 

  .منو صعوبة ال44 

  .قيق وا عادة التحقيق مما تقوم بعملهالتح45 

  .الصعوبة في إتخاذ القرارات46 

 الرعب من السفر بالحافالت أو القطارات أو المتروات47 

  .الصعوبة في التنفس48 

 . نوبات البرد أو الحر49 
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  .تجنب بعض األشياء واألماكن أو األنشطة ألنها تخيفك50 

  .أن يصبح عقلك فارغ51 

 .بالوخز أو التخدير ببعض أجزاء جسمكاإلحساس 52 

  .الشعور بإنقباض في حنجرتك53 

  .الشعور بفقدان األمل في المستقبل54 

  .الشعور بإضطرابات في التركيز55 

  .الشعور بعدم القوة في أجزاء جسمك56 

  .الشعور بالتوتر أو اإلنضغاط57 

  .الشعور بثقل ذراعيك أو رجليك58 

 التفكير في الموت59 

  .إفراط في األكل60 

 . الشعور بالضيق عندما ينظر الناس إليك أو يتحدثون عنك61 

  .أن تكون لديك أفكار غير أفكارك62 

  .أن تكون ليك إندفاعات لتصرب أو تحرج أو تصيب اآلخرين63 

 .اإلفاقة في الصباح الباكر64 

  .تكرار أفعال مثل اللمس،العد،الغسل65 

  .ح أو المضطربمن النوم غير المري66 
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  .ر أو رمي األشياءكسإندفاع لل67 

 . لديك أفكار أو معتقدات ال يقاسمك فيها اآلخرين 68 

  .الشعور بضيق شديد مع اآلخرين69 

  .إنحراف المزاج في الزحام مثل األسواق والسينما70 

  .بذل مجهود آلداء أي عمل71 

  .نوبات الرعب أو الفزع72 

  .أو الشرب في األماكن العامة اإلنزعاج من األكل73 

  .الدخول في شجار متكرر74 

  .أن تكون عصبيا عندما تترك لوحدك75 

 .إن اآلخرين ال يثقون في تكالمك76 

  .الشعور بأنك وحيد حتى ولو كنت مع اآلخرين77 

  .الشعور بأنك جد ثائر حتى ال تستطيع الثبوت78 

  .لك قيمة ضئيلة الشعور بأن79 

  .بأن األشياء العادية غريبة أو غير حقيقية الشعور80 

  .أن تهتف إلى أشياء ثم تتركها فجأة81 

  .الخوف من اإلغماء وسط عامة الناس82 

 .الشعور بأن اآلخرين سيقفون عليك إذا سمحت لهم بذلك83 
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  .وجود أفكار عن الجنس تضايقك كثيرا84  

 .فكرة أنك ستعاقب عن خطاياك85 

  .للقيام بأعمالكأن تدفع 86 

 .فكرة أن هناك شيئا خطيرا أو خاطئا في جسدك87 

 .اإلحساس بأنك لم تكن قريبا ألي شخص88  

 .الشعور بالتأنيب89 

 .فكرة أن هناك شيئا خاطئا في عقلك90 
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 مقياس الصحة النفسية:

 ( أمام العبارة المناسبة:Xضع عالمة ) -

 .أنفق كثيرا لشراء المالبس1 

 .أنا دقيق و ملتزم في حياتي2 

 .أجد نفسي أراجع األعمال التي قمت بها دون سبب3 

 .من طبيعتي أن ال أنفق المال كثيرا4 

 . أشعر بعدم إستطاعتي على إشباع حاجاتي الجسمية5 

 .أحافظ دائما على سالمة جسمي6 

 .أستسلم لقدر الموت7 

 .أؤدي الفرائض الدينية 8 

 .أجد نفسي مشغول البال من هذا المرض 9 

  .النظافة مهمة جدا تؤتي بعد مخافة هللا في األهمية10 

 .أتردد دائما في إتخاذ القرار11 

 .أشعر أن الحياة سعيدة12 

 .أستمتع كثيرا عندما أكون مركز إهتمام األخرين13 

 .أتعامل بصدق مع األخرين14 

  .النهوض من النومأحلم أحالم مزعجة تضايقني بعد 15 
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  .ال أخاف األماكن العالية و المغلقة16 

 .أحس بفقدان الرغبة الجنسية 17 

 .سعادتي كبيرة لكوني خال من العيوب18 

 . أذكر هللا كثيرا في أوقات الشدة فقط 19

 .أتمسك بالقيم الدينية 20

 .أشعر بالتعب و اإلرهاق دون سبب 21 

 .ء الهضمغالبا ال أشعر بالغثيان أو سو 22 

 .أجد نفسي في توازن مع المواقف الحياتية المختلفة  23

 . أعتقد أن قدراتي ساعدتني على حل المشكالت التي واجهتني24 
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 دليل المقابلة:
 : المرضية الحياة : األول المحور

 كم هي مدة زواجك؟ -

 مع من تعيشين؟ -

 ؟ اإلنجاب علىكم مضى من الوقت على زواجك و أصبحت تبحثين  -

 ؟ بها قمت التي العالجات أنواع هي ما -

 ؟ يرافقك هل و ؟ لعالجعلى  زوجك يشجعك هل -

  ؟ باإلنجاب أمل لديك هل -

 ؟ تعيشين كيف و ؟ األن كحيات هي كيف -

 ؟ عنك للتنفيس معين االحتكاك تفضلين اللواتي النساء هم من -

 :االنفعالية الحياة:  الثاني المحور 

 ؟ بسرعة تغضبينهل  -

 هل هناك شجارات في المنزل ؟ -

 هل تتعرضين لنوبات بكاء ؟ -

 هل تشعرين بالراحة النفسية في البيت ؟ -

 :األسرية الحياة: الثالث المحور

 ؟ زوجك يعاملك كيف -

  ؟ إخوته أو ؟ أمه أو ؟ زوجك من بالتضايق تشعرين -

 :االجتماعية الحياة : الرابع المحور
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 ؟ العامة المناسبات تتجنبين هل -

 ؟ اآلخرين نظرة عليك تؤثر هل -

 ؟ اآلخرين مع تواجهيتها التي الصعوبات هي ما -

 هل جربت اإلنخراط أو القيام بنشاطات بدينة أو حرفية؟ -

 

 




