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  اىلــــــــــال تعـــــــــق

یه حسنا،  ﴿ سان بوا رها و وصینا إال ٔمه  محلته 
رها، و مح    و وضعته 

 ﴾و فصا ثالثون شهرا ...

ٓیة                                             ٔحقاف ا   15سورة ا
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  لكمة شكر

ذنه ، ،امحلد  والشكر  ٕ ٔمر ٕاال  ي الیقوم    ا

ىل ٕاجناز هذا ديت  ٔو بعید يف مسا لشكر اجلزیل اىل لك من سامه من قریب    ٔتقدم 

ة    لنصی ٔو  ملشاركة الفعلیة    البحث املتواضع ، سواءا 

ي  ٔمحد قویدر ا ن  ٔستاذ احملرتم  ٔتقدم جبزیل الشكر ٕاىل ا دين كثرياكام  ل  سا ومل یب
  .يل بتوجهياته ونصاحئه
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  إالهداء

يل،ٔهدي  ذ بیدي،ٕاىل املدرسة لريمس يل معامل مستق ٔ دي ٕاىل من    مثرة 

ٔيم  يل  ٔ ٔمل الوالدة من  ة الروح الطیبة ٕاىل من حتملت  ٔيب رمحه هللا، ٕاىل صاح
ٔيم وسندي ماما مجی ، ين واكنت    اطال هللا يف معرها، ٕاىل من رب

ايت زو امحد،ٕاىل قرة  ق دريب ونور ح ٔطال هللا يف ٕاىل رف عیين هدیل ومرام 
  معرمك

ٔعزاء  سة ٕاىل مجیع ٕاخويت واخوايت ا نصاف ونف ال وإ ،ٕاىل من هلم حمبة يف قليب م
ٔبناء ٕاخويت ,اخوايت اداممك  رم  وعبد املؤمن ،ٕاىل مجیع  ن  وا الء ا یدة و و

  هللا  ووفقمك يف دراستمك

هتم واكنو مبثابة اهل يل ام ز  حوا يل ب و ، ٕاىل اخوايت العززات حوریة ٕاىل من ف
رية و نورة    فوزیة مسرية ميینة و 

ال ايت . ةو ٕاىل لك من قامسوين  دين يف ح يت ،ٕاىل لك من سا ر   ومرة ذ
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  مقدمــــــــــــة

نا خلقناكم من تراب ثم من  إكنتم في ريب من البعث فـ  إنالناس    أيهايا  قال اهللا تعالى : "

نشاء   نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في األرحام ما

  أرذل إلىومنكم من يتوفى ومنكم من يرد    أشدكمجل مسمى ثم نخرجكم طفـال ثم لتبلغوا  أ   إلى

زت وربت وانبتت  هتعليها الماء إ  أنزلنا فـإذاكيال يعلم من بعد علم شيئا وترى األرض هامدة  مر لالع

   . 5 اآلیةسورة الحج   " من كل زوج بهيج

ا یسمى بعملیة تلقیح تحاد خلیة الذكر بخلیة األنثى اي مإاإلنسان ناتج عن  أصلجعل اهللا تعالى 

المرأة  شاءحأینمو في  ،ي ثمرة على جنینؤتستمراره على األرض لیإ جل بقاء النمو البشري وأالبویضة من 

وفیه تحدث عدة تغیرات فیزولوجیة زمنیة عند المرأة  ،ویسمى ذلك بالحمل أشهرشیئا فشیئا خالل تسعة 

بالفرحة والسعادة اعر نفسیة ممزوجة بین الشعور ة مشأفخالل هذه الفترة تنتاب المر  ،حتى موعد الوضع

الجدیدة في الحمل والمخاض وما  وبین القلق والخوف من تجربتها ،حملها األول  ذا كانإألمومتها خاصة 

فتصبح المرأة الحامل مهتمة  ،فتنقص خبرتها وعدم معرفتها بهذه األمور الجدیدة علیها ،تي بعد الوالدةیأ

كالقلق الذي  ،هذا الحمل وعن الوالدة وكل التغیرات التي تحدث لها خالل هذه الفترةحادیث الخاصة عن باأل

رة المجتمع وضغطهم ظضافة الى نإ ، وكذلك التغیرات الفیزیولوجیة ،و تفادیهأ أسبابهتحاول جاهدة معرفة 

و أي خلل أو  ،وهذا ما یرفع من حدة قلقها وتخوفها مما سیحدث لها ،نتظارهم نوع المولود وصحتهإ علیها و 

ولهذا من  ،یرورة الحمل واإلنجابسخل بیو  یهاؤثر علی وابه فهبمشكل في هذه المرحلة مهما كانت أس

 هذه المرحلة بسالم.ستعداد نفسي وجسدي لتمر بإعلى  الواجب على المرأة ان تكون
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  إشكالیة البحث -1
و أنفسیة  إماوعوامل  أسبابعدة  إلىالى أخرى وهذا راجع  امرأةتتفاوت درجة القلق وتختلف من 

لنحاول معرفة حقیقة هدا  جعلنا نطرح بعض التساؤالت الحمل وقبل عملیة الوضع، وهذا ما أثناءجتماعیة إ

 سبابه الرئیسیة ودرجته بالنسبة للمرأة الحامل المقبلة على عملیة الوضع.أالقلق و 

صعب أة من ن هذه التجربأجنینها و ر قد تهدد حیاتها وحیاة مو ن هناك بعض األأتدرك ب فالمرأة

 : نطرح التساؤالت التالیة وعلیهم أنثى و أختبار طاقتها كالتجارب إل

؟ و هل تؤثر على درجة القلق ب المرأة الحامل قبل عملیة الوضعالمخاوف التي تنتا طبیعة ما هي

  قبل الوضع لدیها؟

  فرضیات البحث -2
  الفرضیة األساسیة: -

الضغوطات سابقة، مؤلمة  تجربة لمولود،جنس ا  نوع  متمثلة في قلق الموت،  المرأةالمخاوف التي تنتاب  -

 .األسريالممارسة من قبل المحیط 

  ة الحامل.أعلى ارتفاع درجة القلق لدى المر  لما كانت هذه المخاوف كلما اثرتك  -

 الفرضیات الفرعیة: -

  ة المقبلة على الوضع.ألدى المر  ثیرا في ظهور القلقأشد تأاوف المتمثلة في قلق الموت المخ - 1

    .ة المقبلة على الوضعأثیرا في ظهور القلق لدى المر أشد تأجنس المولود    نوع - 2

   ة المقبلة على الوضع.أد تأثیرا في ظهور القلق لدى المر سابقة أش والدة مؤلمة تجربة - 3

 أة المقبلة على الوضع. أشد تأثیرا في ظهور القلق لدى المر  ت الممارسة من قبل المحیط األسريالضغوطا - 4
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 البحث أهمیة -3
 ،إن الحمل وما یصاحبه من قلق عند المرأة من المواضیع التي لها أهمیة كبیرة في حیاة المرأة

 وكل ما یحدث لها من تغیرات خالل ،دنى فكرة عن هذا الحملأالحامل ألول مرة ألنها ال تعرف  وخاصة

عطاء بعض األجوبة حول  هو توضیح بعضهذه الدراسة  وهدف ،وبعد هذه الفترة من حیاتها الغموض وإ

 .ة التي تنتابهن خالل هذه الفترةستفسارات وتساؤالت النساء الحوامل عن تلك الحالة النفسیإ

 أم في المستقبل على تقبلو  مرأةإإعطاء وتقدیم معلومات تساعد كل  إلى الدراسة صبوكما ت

التغیرات التي تطرأ علیها وتأثر على الجانب النفسي لها، وعلیه یجب مراعاة شعور المرأة الحامل 

لدیها الذي تكثر أسبابه  القلق ضطرابإحلة التي تمر بها والتي قد تسبب ومساعدتها ومحاولة فهم هذه المر 

 وتعدد.

 أهداف البحث -4
 .ة الحامل الجسمیة والنفسیة واإلجتماعیةأالمر إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على مشكالت 

  .التعرف على مشاعر القلق والتوتر التي تكون عند المرأة الحامل أثناء هذه الفترة -

  العوامل األساسیة التي تؤدي إلى الشعور بالقلق لدى المرأة الحامل.  -

  .أثر القلق على المرأة الحامل وعلى صحة جنینها  -

 .بدور مراجعة اإلخصائي النفساني في هذه الفترة من حیاتهاتوعیة المرأة  -

 البحثوضوع ختیار مدواعي إ أسباب و -5
  اختیار هذا الموضوع ومن بینها: إلىدفعت بنا  أسبابهناك عدة 

 .تحسیس المجتمع بأهمیة التكفل بها اإلهتمام بالمرأة الحامل و -

 .هذة الفترةإهمال الجانب النفسي للمرأة الحامل خاصة في  -

 . قلة الدراسات النظریة والتطبیقیة التي تناولت هذه الفئة من النساء الحوامل -
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 .البحث عن عالج نفسي لتفادي اإلضطرابات التي تكون هذه المراة عرضة لها -

  الدراسات السابقة -6
 :1991دراسة النیال  - 

العملیة  اجراء قبل الموت وقلق كحالة القلق كامن في الفروق فحص إلى الدراسة هذه هدف

هذین  في جوهریة فروقا هناك أن الباحثة قبل من الموضوعة وكانت الفرضیة وبعدها، القیصریة الجراحیة

وتكوین  بعدها وینخفضان العملیة قبل یرتفعان إذ الجراحة وبعدها اجراء قبل ما مرحلتین بین المتغیرین

 الموت ثم لقلق ومقیاسا القلق لحالة مقیاسا النیال" واستخدمت  حامل إمرأة  23 من للباحثة الدراسة العینة

 في مقیاس جوهریة فروق وجود إلى النتائج وأشارت إجرائها، بعد والثانیة العملیة قبل األول مرتین، تطبیقها

 .القلق

  :2001الدین و نجیب  صالح دراسة - 

 ما كثیرا ألنه للحمل المصاحب الدمضغط  ارتفاع تأثیر على التعرف إلى الدراسة هدفت حیث       

 الدراسة عینة القیصریة العملیة إلى إجراء المرأة ولوجود والجنین األم حیاة على یقضي أو أمراض في یسبب

 بمرض لإلصابة عرضة أكثر أسباب تجعلهن لدیهن تتوفر ممن حامال سیدة 150 عدد على اشتملت

 .للحمل المصاحب الدم ضغط ارتفاع

 الدراسة نتائج أهم من وكان السري الحبل وسمك المشیمة مكان تحدید في تستعمل األشعة وكانت

 الحبل سمك قیاس فإنه ذلك عكس على فإنه الرحمي الشریان تغیرات مع للمشیمة التواجد اذا جمع أنه

 قللت ولكنها حدوث تمنع لم فإنها المنخفضة األسبرین بالنسبة لجرعات أما التنبؤ في مؤثر غیر السري كان

  .من شدته

 : 2006wing cheung andothersدراسة  - 
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 خالل عملیة السیطرة ومشاعر األم قلق مستوى بین العالقة ودراسة استكشاف إلى الدراسة هدفت

 بین عالقة كبیرة الدراسة أظهرت  "كونغ هونغ" العین من أم 90 من تتألف الدراسة عینة للنساء، الوالدة

 من من األمهات یعملن للقابالت توصیات وأظهرت الوالدة عملیة خالل السیطرة على والقدرة األم مشاعر

   والوالدة. المخاض أثناء في التحكم على نتهقدر  تعزیز أجل

 المفاهیم اإلجرائیةتحدید  -7
هو حالة عدم اإلرتیاح النفسي الذي تعیشه المرأة الحامل قبل الوضع نتیجة  القلق: - 1

 لحملها.

التي تكون في المرحلة األخیرة  األمهي المرأة أو  المقبلة على الوضع:الحامل   -2

أشهر و تكون في حالة استشفاء للخضوع لعملیة الوالدة، و التي تعاني من حالة قلق  09من الحمل 

  .خالل هذه المرحلة

 . أمههو عملیة خروج الطفل من جسم  الوضـــــع: -3
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  الفصل األول

 تمهید

من بین التغیرات الفیزیولوجیة التي تعكر صفو المرأة هـو الحمـل، بمـا یحملـه مـن انفعـاالت و تغیـرات 

، بغـض  هرمونیة و جسمیة في وجود مشاكل نفسـیة تتـأرجح بـین الخـوف و الیـأس و أحیانـا اإلنزعـاج و القنـوط

أن هــذا الحمــل مرغــوب أو غیــر مرغــوب فیــه، مــع  ر حملهـا، أوخبــ هامــا إذا كانــت المــرأة فرحــة بســماعالنظـر ع

تعـــدد المشـــاكل اإلجتماعیـــة و األســـریة، هـــذا إذا كـــان الحمـــل طبیعیـــا یخلـــو مـــن مشـــاكل صـــحیة، و إن حـــدث 

  العكس، و في وجود المشاكل الصحیة یحدث ما یسمى بالقلق.

ریف حـول القلـق، فما هو القلق؟ و مـا هـو نـوع القلـق الموجـود لـدى الحوامـل؟ سنفصـل هـذا بدایـة بتعـا

   ثم أنواعه، ثم أهم عوامل ظهور القلق، و أبرز النظریات و تفسیراتها حول القلق.

  تعریف القلق: -1

  ." قلق، یقلق، قلق الشيء: حركه، الهم فالنا أزعجهلغـــــــــة: 

ق الرجل: اضطرب و انزعج، لم یستقر في مكان واحد، لم یستقر على حال فهو قلق، یقلق، قل

  .1مقالق" قلق، و

) -Horny"انفعال مركب من الخوف و توقع الخطر و العقاب، و قد أرجعته (هورنيصطالحا : إ

  2إلى الشعور بالعجز و العداوة و العزلة".

تعددت مفاهیم القلق بتعدد وجهات نظر الباحثین، و اختالف المتغیرات المتداخلة في تحدید 

: " هو المستویات الشعوریة، و لذلك اخترت بعض التعاریف منهاأعراضه و اإلحساسات المتداخلة معه و 

شعور هام تسوده قلة الراحة و االهتمام بأحداث مستقبلیة، و القوامیس تصف أو تعرف هاتین الكلمتین 

  كمترادفتین و تعني، الضیق المصحوب بالتأمل و التفكیر و كذلك توقع الشر، و كذلك توقع عدم الراحة"
                                                             

 .2) مؤسسة شباب الجامعیة_اإلسكندریة_ ط 2008طاهر كمال "الصحة النفسیة "( - 2 .815، ص 5ط -المنجد األبجدي، دار المشرق ش م م، بیروت، لبنان - 1



  الفصل األول: القلق عند المرأة الحامل

8 
 

  المصطلحات التحلیل النفسي على شكلین: و یعرف في معجم

 و هو قلق ازاء خطر خارجي یشكل تهدیدا واقعیا للشخص. :زاء خطر واقعيإقلق 

: هي تلك اإلستجابة التي یبدیها الشخص في كل مرة یجد نفسه فیها في وضعیة صدمة، قلق آلي

  یعجز عن السیطرة علیها.أي خاضعا لفیض من اإلثارات ذات المنشأ الخارجي أو الداخلي و التي 

  1" تنشأ دوائر مفرغة ترتبط بتلك األعراض الجسمیة التجنب اإلجتماعي و فقد الثقة بالنفس".

 أنواع القلق: -2

و یسمى قلق واقعي، أو حقیقي أو قلق سوي، و سماه فروید بأنه قلق القلق الموضوعي:   - أ

  .2صریح ألنه " رد فعل لخطر خارجي معروف"

هو مرض نفسي داخلي المصدر ال یمكن تجنبه، دافعه مكبوت نتاج صراع  العصابي:القلق   -ب

" فهو عدم ارتیاح نفسي و جسمي، و یتمیز بخوف منتشر بانعدام األمن، و توقع حدوث بین األنا و الهو، 

  و یعتبر عرضا الضطرابات نفسیة كثیرة. كارثة "،

  :هماو للقلق جانبان یتمثل كل منهما في عدة مظاهر "

  الخوف، الفزع، الفزع بالعجز، اإلحساس بالذنب، مشاعر التهدید. الشعوري: -

نظرا لتداخل العملیات الالشعوریة و تعقدها، و قد یعاني الفرد من مخاوف دون أن  الالشعوري: -

  یدرك العوامل الالشعوریة التي تدفعه على هذه الحاالت".

  أعراض القلق: -3

  و تتمثل فیما یلي: أعراض نفسیة: - أ

  اإلضطراب و عدم الهدوء. -

  خوف غامض من شيء غیر محدد (مظاهر غیر واعیة للخوف من الموت). -

                                                             
 .20، ص 1"القلق و إدارة الضغوط النفسیة"، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  )2001 (ق السید عثمانو ر فا - 2 .1ط  _) معجم مصطلحات التحلیل النفسي1985جان الیالتش و ج. ن بونتالیس تر مصطفى الحجازي(  - 1
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  التوثر و اإلنجازات النفسیة. -

  الهیاج. -

  صعوبات في النوم. -

  مظاهر متنوعة أخرى تختلف من مریض إلى آخر. -

  و تتمثل فیما یلي:أعراض جسدیة:  -ب

 الشحوب. -

 األطراف.ارتجاف  -

 الشعور باالختناق و انقباض الصدر. -

 تسارع دقات القلب. -

 إزدیاد عدم مرات التنفس. -

 تعرق الیدین. -

 تغیرات على صعید الجلد. -

 اضطرابات في المعدة و في الجهاز الهضمي. -

 الغثیان و التقیؤ. -

المساهمة تتنوع و تختلف عوامل ظهور القلق باختالف المتغیرات  1 عوامل ظهور القلق: -4

في تكوین شخصیة الفرد و الظروف المحیطة به، فمنها ما یسهم في تأزم الصراع النفسي و ظهور ما یسمى 

  بالقلق لدیه، منها:

انحراف نشأة الطفل في أسرته من تدلیل و تعزیز و الخوف علیه، فینشأ على الخوف من  - 1

  مواجهة المواقف، و بالتالي یتولد القلق لدیه.

                                                             
 .38، ص النفسي، مؤسسة المختار، القاهرة"أساسیات الصحة النفسیة و العالج  )2001(رشاد علي - 1
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مما یشعره بالنقص في قدراته على مشاركته في شتى أمور  ي تكوین الطفل البدینالشذوذ ف - 2

  حیاته، و یالزمه هذا النقص و ینتابه القلق.

سوء التربیة، كتخویفه من العفاریت و الظالم و ترك مخیالت الطفل تمتلئ بالذكریات السیئة  - 3

  التي تسبب له القلق حین یواجه تلك المواقف.

واء كان االیحاء الذاتي، و هو ما یترتب في مخیلة الفرد من أفكار تبعث في نفسه االیحاء، س - 4

الخوف و التوهم، أو االیحاء المكتسب الخارجي المصدر، كالفتاة التي تسمع عن متاعب الحمل و آالم 

  الوضع فیصیبها القلق إذا ما قدمت على الزواج.

  باب التالیة: القلق إلى األس Karen Horny و ترجع " كارن هورني

انعدام الدفء العاطفي في األسرة، و شعور الطفل بأنه منبوذ و محروم من الحب و العطف و  - 1

  الحنان، و أنه ضعیف وسط عالم عدواني.

  السیطرة المباشرة للوالدین، و عدم العدالة بین اإلخوة، و عدم احترام الطفل. - 2

أشكال الحرمان، و ترى " هورني" أنه مهما  البیئة و ما تحویه من تعقیدات و متناقضات، و - 3

تكن مظاهر القلق و أشكاله فإنها تنبع من مصدر واحد، أال و هو شعور الفرد بأنه عاجز و ضعیف و ال 

  1.یفهم نفسه و ال اآلخرین

یوجد الكثیر من النظریات حول القلق مرتبطة بتفسیرات و مفاهیم، و  نظریات حول القلق: -5

  تختلف باختالف وجهة نظر العلماء حول نفسیة مفهوم و سبب و مظاهر القلق، و أبرزها:هناك عدة مدارس 

مدرسة التحلیل النفسي و على رأسها فروید و الذي یفسر القلق على أنه نتاج عن إحباطات  -

 جینیة، و صنف القلق إلى:

  خوف من خطر خارجي معروف. قلق موضوعي:

                                                             
 .43، ص 3ط _القلق "، دار الشروقعرض و "الكف و ال )1983(موند فروید "تر: محمد عثمان نجاتيغسی - 1
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خوف موجه نحو موضوع غامض، غیر معروف، ال یمكن ضبطه، تسیطر علیه  قلق عصابي:

  نزعة غریزیة.

  ، یتوقع أسوء النتائج.یتعلق بفكرة أو شیئ خارجي القلق الهائم الطلیق:

  مخاوف غیر معقولة مع عدم إیجاد ما یبرره. قلق المخاوف المرضیة:

  عان، نفسي و بدني.له أعراض مثل الرعشة، اإلغماء، و صعوبة التنفس و هو نو  

" أنه ناتج عن صدمة المیالد لدى الطفل التي تثیر " لیقول  OTTO RAUKثم یأتي تفسیر " 

بمعنى انفصال عن األم، القلق، ثم تلیها صدمة الفطام أي االنفصال عن الثدي و الذهاب إلى المدرسة، 

  .1الموت "فالخوف تنظمه هذه االنفصاالت و یستمر في صورتان: خوف الحیاة و خوف 

"كارل یونغ " أن القلق عبارة عن رد فعل یقوم به الفرد حینما تغزو عقله قوى و خیاالت  و یعتقد

  غیر معقولة صادرة عن الالشعور الجمعي، یعتبر تهدیدا لوجوده.

  و " إیریك فروم " و " هاري ستاك سولیفان ":نظریة " كارن هورني "  - أ

إعتمد هؤالء على العالقة بین الفرد و المجتمع و األولیاء و ما تفرضه الحضارة اإلجتماعیة على 

أن " القلق هو الفرد من قیود تعطل نمو شخصیته، و تمنع من إظهار إمكانیاته، مثل ما یرى " سولیفان " 

  .2الوسیلة التي تلجأ إلیها النفس إلضعاف اإلدراك "

  السلوكیة:القلق حسب النظریة  -ب

تحلل النظریة السلوكیة القلق على أنه سلوك مكتسب  من خالل العصاب التجریبي حسب " 

" القلق یقوم بدور مزدوج، فهو یمثل بافلوف " و التعلم الشرطي الكالسیكي، و یرى "واطسن" مع "بافلوف" أن 

  حافزا و من ناحیة أخرى مصدر تعزیز.

                                                             
 .25، ص فاروق السید عثمان، المرجع السابق  - 2 .21، 20، ص المرجع السابقق السید عثمان، و فار  - 1
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 و "دوالر"  Miller یعتقد "میلر"ر القلق عند الفرد، و فالقلق استجابة شرطیة مؤلمة تحدد مصد

"Dollar  "القلق حالة غیر سارة یعمل الفرد على تجنبها، و هو دافع مكتسب، و هو صراع له أشكال  أن

  منها، االحجام، االقدام، أو صراع االقدام، االقدام أو صراع االحجام بسبب عدم االتزان.

"شایر" على القلق، سمة القلق و حالة القلق، و تصور القلق حالة و قد أطلق كل من "كاتل" و 

إنفعالیة ذاتیة موقفیة و مؤقتة ألقرب ما تكون حالة خوف طبیعي ینشط الجهاز العصبي المستقل فیها في 

  .1مواقف التهدید، و یهیأ لمواجهة مصدر الخطر و حسب شدته و تزول بزوال الخطر

   القلق عند المرأة الحامل: -6

تنتاب النساء الحوامل بعض المشاعر و التقلبات االنفعالیة و اإلحساس بالضیق و سرعة 

االستفزاز، و صعوبات االستقراء، و یعتبر هذا الشيء طبیعي بالنظر إلى حالة المرأة النفسیة التي تتغیر 

ت الذي تنتظر فیه كثیرا أثناء الحمل، فهي تشعر أنها مهملة من طرف الزوج و العائلة و المجتمع في الوق

العنایة و االهتمام منهم، و نقص السند العاطفي و النفسي یزید من شعورها بالذنب، كما نجد أنه ینتاب المرأة 

الحامل فترات من االكتئاب و نوبات دمویة فهي تشعر برغبة في البكاء و تشعر باالحتقار اتجاه نفسها و 

یه، و التفكیر في صحتها و صحة الجنین، و مع ازدیاد اآلخرین، و خصوصا إذا لم یكن الحمل مرغوبا ف

" ما یمكن  یشتد القلق و یزداد التخلص من الحمل أو الرغبة في مشاهدة الطفلثقل الحمل و قرب الوالدة 

  .2قوله أن المرأة الحامل لها قلق ناتج عن التناقض الوجداني الذي تعیشه و إلى اضطراب العالقة الزوجیة "

لق هناك المخاوف، و قد یكون سبب هذا القلق هو الخوف مما یصعب علیها التأقلم إضافة إلى الق

  قد تعبر المرأة عن مجموعة من المخاوف حسب حالتها:و التوافق مع الوضع الجدید، 

  الخوف من میالد طفل مشوه جسمیا. -

  الخوف من میالد طفل متخلف عقلیا. -

                                                             
 .24" الشكل النفسي للمرأة الحامل"، ص  "مذكرة تخرج )2001_2000 (عراج فاطمة وسلیماني شهیناز  - 2 .26، ص  نفسهفاروق السید عثمان، المرجع  - 1
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  الخوف من الموت أثناء الوضع. -

  رد فعل الزوج اتجاه الحمل.الخوف من  -

یعتبر المحللون النفسانیون أن قلق الخصاء یندرج ضمن سلسلة من التجارب قلق الخصاء:  - أ

وعات الجزئیة التي ضصال عن الموضوع و أن من بین المو الصدمیة، بحیث یتدخل عنصر الفقدان أو اإلنف

و بذلك یكون لدى المرأة الحامل قلقا  ،1یفصل عنها الشخص هو انفصال المولود الجدید في عملیة الوضع

  من فقدان الموضوع، أي الخوف من التخلي عن الجنین في بطنها.

ترتبط فكرة الوالدة بفكرة الموت و بالتالي یوجد عند المرأة الحامل قلق الموت قلق االنفصال:  -ب

  عند الوالدة.

االنزعاج تشعر الحامل حین یزداد حجم بطن األم و ترتفع نسبة التهیج و قلق الوضع:  - ج

باقتراب الوضع و تزداد لهفتها لرؤیة طفلها، فتعیش نوعا من القلق و خصوصا في األسابیع األخیرة من 

الحمل، و یزید قلقها حین تفكر في ذلك المبنى الذي دام تسعة أشهر و سیحطم عن قریب بالوالدة، فالوالدة 

ذلك تحس األم أن الوالدة عملیة بتر، فبعد أن غیر هي خسارة مفاجئة للطفل فهو فراق غیر محتمل، و ب

  .2من حیاتهاالحمل كیانها و معاشها تغیر الوالدة إیقاعا آخر 

 عالج القلق: -7

حالة الكرب بعد الصدمة، یتم عالجها نفسیا و أنواع  من بین اضطرابات القلقالعالج النفسي:  - أ

یتم عالجها أخرى مثل الرهاب، اضطراب القلق العام، اضطراب الهلع و االضطراب االستحواذي القهري، 

  عن طریق مجموعة من العالجات.

                                                             
 .70، ص تخرجمذكرة قلق الوالدة عند الحامل ،" )2005_2004 بوسكسو صبریة( - 2 .363، ص معجم مصطلحات التحلیل النفسي"" )1985 (بانش، و ج ب بونتالیس، تر: مصطفى حجازيجان ال - 1
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العالج النفسي التحلیلي: هدفه تنمیة التكییف الترویضي لدى الفرد فیما یخص صراعاته  -

و عدم حل هذه الصراعات یمكن أن یظهر على شكل سلوكات و أعراض مثل القلق، الرهاب، النفسیة، 

 االستحواذ، الكرب بعد الصدمة.

أي تغییر ممكن دون الحاجة إلى تنمیة التكییف الفرضیة األساسیة هي أن  العالج السلوكي: -ب

اإلیجابي و السلبي و العقاب، عدم التوعیة الترویضي حول األسباب المخیفة، فالتقنیات تحتوي على التعزیز 

المنظمة و العرض التدریجي و المراقبة الذاتیة و ینصح به في حالة السلوكات المتكیفة و المحددة بوضوح، 

  كما هو الحال في الرهاب العدوانیة، االستحواذ و السلوك القهري.

التي تعتبر كمهدءات في حاالت یفید استعمال األدویة المضادة للقلق و  العالج الكیمیاوي: - ج

  القلق الحاد و الشدید و یمكن أن نقول أن لها تأثیرات:

  تؤثر في الناقالت العصبیة الدماغیة محدثة شعور باإلسترخاء النفسي و الراحة. -

 تحدث بعد االسترخاء العضلي و بذلك یشعر المصاب بالقدرة على الراحة و االسترخاء -

ویة قد تحدث الهدوء و النعاس، لذلك ال ینصح تناولها في حالة قیادة السیارة أو و معظم هذه األد الجسدي،

العمل قرب اآلالت الكبیرة و الخطیرة، كما أنها تؤدي إلى اضطراب التنسیق بین الحركات العضلیة أو 

و  الحاالت من التشوش الذهني و االرتباك عند كبار السن، و من مخاطر هذه األدویة هي حالة اإلدمان

  االعتیاد علیها.

یركز على أن السلوك غیر مكیف هو ثانوي أمام اإلدراك غیر الصحیح الذي العالج المعرفي: 

یر المدى و فیه كثیر من یوجد عند الفرد عن نفسه و عن اآلخرین كیف ینظرون إلیه، هو عالج قص

الواجبات التي ترتكز على و بین الجلسات یجب على المفحوص أن یقوم ببعض األعمال و  التفاعل،

  تصحیح نظرة الشخص و طریقة تفكیره.
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یمكن أن یتعلق األمر بمجموعة الدعم على تعلم قدرات اجتماعیة أو على تلك  العالج الجماعي:

التي تهتم بتحقیق األعراض الخاصة أو تلك التي ترتكز أساسا على االستیطان، المجموعات یكمن أن تكون 

تكون أكثر شیوعا في حالة تشخیص اضطراب تشخیص المجموعات غیر المتجانسة، متجانسة فیما یتعلق ب

مثل حالة كرب بعد الصدمة و لهؤالء یكون هدف العالج هو تعلم و تطبیق سلوكات اجتماعیة عن طریق 

 تطبیق جلسات تطبیقیة جماعیة.
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  ملخص الفصل

السیكوسوماتیة الدالة أو المصاحبة للقلق تعتبر حاالت نفعاالت و األعراض كل تلك التغیرات و اإل

طبیعیة تحدث لدى أي شخص أمام مثیر أو عامل مسهم أو مساعد على ظهور هذه األعراض السیما لدى 

المرأة الحامل و التي تشهد تغیرات طبیعیة على مستوى الجهاز الهرموني و كذلك النفسي، و تتفاوت درجة 

جتماعیة وع شخصیتها أیضا و كذا الظروف اإلذي تواجهه هذه المرأة و حسب نالقلق حسب نوع المثیر ال

 المساهمة في ظهور القلق، هذا إن كان الحمل في حالته العادیة الطبیعیة.
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  الفصل الثاني
  تمهید

عطائه الحیاة هو حلم كل إ ن وضع الطفل في الوجود و أذ إ،لحمل تجربة مهمة في حیاة المرأةا  

  نوثتها وقدرتها على العطاء.أثبات إة بأثبات رجولته وللمر إنه یسمح للرجل بأل ،زوج مثالي

من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم إیها الناس أقال اهللا تعالى: "یا 

جل مسمى ثم نخرجكم طفال ثم ألى إین لكم ونقر في األرحام ما نشاء من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنب

  .4یة سورة الحج اآللتبلغوا أشدكم "

  صطالحا) :إتعریف الحمل (لغة/  -1

حملنا الشيء الذي ظهره إستقله و رفعه،الحمل ما في البطن من ، حمال  - حملمن الفعل  حبلى: لغة: -

  .1الحبلى هي الحامل جمع حبالى,"لمحوو االمحأو أحماال"ولد، أما في الجمع 

حیث  ،من الحمل أسبوعا 83 أيیوما  266ینمو ویتطور الكائن الحي لدى الجنین في مدة صطالحا:إ -

 أيیوما  280 إلىالحیض  أخریوما من  14ویبدأ العد بعد  ،یوم الحیض أولتحسب مدة اإلخصاب من 

األم الحامل بمیعاد النفس  إحساس، وهو عبارة عن حالة فیزیولوجیة طبیعیة وفیما عدا أشهرتسعة 

البشیط خاصة في الشهرین الثاني والثالث من الحمل فان مرحلة الحمل هي انسب وقت لكي تستعید أوالقيء

 حیویتها.فیها األم كامل صحتها و 

تصحبها مشاكل نفسیة عاطفیة وتلحق بالمحیط مستقبال  أیضاوالرجل  للمرأةالحمل هو فترة حساسة بالنسبة 

 2 الزواج ،األطفال ، األم ، األب.

من المبیضین في قناة فالوب كل  أفرزتتلقحت بویضة المرأة البالغة الصحیحة جسمیا والتي  إذایتم الحمل 

اإلتصال الجنسي وینتج أثناءتصالها بالحیوانات المنویة التي تفرزها خصیتا الرجل إبذلك ) یوما تقریبا و  82(

                                                             
  .271، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، ص )1991( مسعدي "القاموس الجدید للطالب" محمود -1
.2)  "الحمل والوالدة "دار الحكایات _ط2003فؤاد مرعي( _2  
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ختراق جدار إذفها الرجل في المرة الواحدة في م یق-) ملیون ح250-240( أصلحد الحیوانات المنویة من أ

 .القناة الثالثة الرحم مدفوعة بحركة األهداب وتقلص عضالت إلىالخلیة البویضة في طریقها 

تتراوح  إذفیه التلقیح وینتهي في یوم الوضع  یبدأفي الیوم الذي  یبدأالحمل  إنالتعریف البیولوجي للحمل: - أ

وحسب ما ، ... امرأةإلىأخرىالنقصان من  أوبالتزاید  إمامع تغیرات بسیطة  أشهرتسعة  أي،ماو ی 266مدته 

نمو الرحم ناتج عن تلقیح البویضة فتصبح رشیما یحاط به ویتغذى من  أنهو معروف في القاموس الطبي 

وفي نهایة الحمل  إنسانیة،سم جنین وهذا ما یعطي  طبعة إ الرشیم یأخذ أشهروبعد ثالثة  ،طرف المشیمة

الحمل هو ذلك الحدث الطبیعي والفیزیولوجي  أنوعلیه تتفق التعاریف على  ،الجنین مصطلح الطفل یأخذ

 من طرف النطفة لتكوین الجنین. البویضةتج من تلقیح الذي ین

" في قاموسه النفسي على انه محلة هامة من الدراما  Larousseیعرفه "التعریف النفسي للحمل: -ب

 .نثویة بذلك هو مصدر للفرح والقلقاأل

، وبالتالي فان 1لألنوثةنه مؤشر الحیاة العادیة والرمز العالي أ"  فیرى FREDERIC CHARVETأما"

 أمامفالمرأة ترى في حملها كتعویض عن شعورها بالنقص  ،وبكل معانیها في فترة الحمل أكثراألنوثة تتجسد 

الشيء الذي یعجز الرجل عن فعله والحمل یسمح  ،تحمل جنینها في بطنها أنتستطیع  أنهاالرجل بحیث 

بادوار األم وترى بعد تحلیلها لردود فعل عاطفیة ألنها تتیح لها الفرصة القیام  أمهاتتقمص دور  أنللمرأة 

 .2عمیقة للمرأة الحامل اتجاه حملها

 مرحلتین: إلىوقسمت مرحلة الحمل من الناحیة النفسیة 

القلق هو التهدیم  أنونصف حیث  أربعةأشهرتدوم حوالي PHASE PARA STATIQUEالمرحلة األولى: 

عناصر  إلىمرحلة األودین ویعود ظهوره اتجاه حملها باإلضافة  أثناءالطفلي والمرتبط بمشاعر المنافسة 

 نرجسیة خاصة اإلفتخاربانتاجها للطفل الذي یسمح لها بتجاوز كل الصراعات.

                                                             
  .Marie Claive, avoire un enfant -2  قاموس الروس الطبي. وقاموس الروس النفسي  -1
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مرتبط بادراك المرأة للجنین واإلحساس به وتدور طیلة PHASE NARCISSIBUEالمرحلة الثانیة: 

ائن حي بداخلها حیث توجد عالقة اندماجیة بینهما حتى النصف الثاني من فترة الحمل فهي مرتبطة بوجود ك

 فترة المیالد.

مرحلة وضع األساس  ،إنهاالتأسیسها مرحلة نویعتبر "حامد عبد السالم زهران" ان الحمل مرحلة خاصة أل

تكون حاسمة ومؤثرة في حیاة الفرد  أشهرالحیوي للنمو النفسي والتغیرات التي تحدث فیها في مدة بضعة 

  .1اشهر) 09(حوالي كلها 

  عالمات الحمل: -2

وجود حمل والتي تستطیع المرأة اكتشافها بسهولة ودون  إلىهم العالمات البارزة والتي قد تشیر أ من أول و

هناك حاالت یستمر  أنكان منظما على الرغم من  أنمساعدة أحد هي انقطاع الحیض (الطمث) بعد 

منها تحلیل الدم  فحوصات طبیة بإجراءمن حملها  التأكدولكن تستطیع المرأة  ،الحیض فیها بوجود الحمل

 من طرف طبیب عام و أوعند الصیدلي  أوفي البیت  إجراءهابسط الفحوصات التي یمكن أوهو من  ،والبول

و الفحص الموضوعي لدى القابالت أ)  عند طبیب النساء E . Hموجات فوق الصوتیة ( أشعةجراء إ

 .2ة في المراكز الصحیةالمتواجد

) متعلقة باختبارات اإلجباریة تخص المرحلة الجنینیة قبل 7فمتابعة الحمل ضروریة والفحوصات یبلغ عددها (

ثناء الوالدة هدفها مراقبة التطور العادي للحمل وكذلك البحث عن الكشف المسبق عن العوامل غیر أ و

ولتفادي المتابعة الدوائیة  ،لعادي بالنسبة للحامل والطفلتعرقل تطور الحمل ا أنالعادیة التي من الممكن 

مستقبال وكذا معرفة  أماللحمل هناك وجوب تفاعل عائلي لكي ال ینتهي بخلق قلق المرأة والتي ستكون 

 .یطها العائلي واإلجتماعي والشخصيمح

                                                             
  .97النفس الطفولة و المراهقة"، ص "علم (1995 )  حامد عبد السالم زهران -1
 )"المعاش النفسي لدى الحامل "  مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس.1993_1992زرقاوي نصیرة ( - 2
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 التغیرات التي تحدث للمرأة الحامل: -3

بصفة مفاجئة  یأتيان والدوران التي ثیهم مظاهرها الغأ البویضة وتنتج عن نمو ضطرابات هضمیة:إ - أ  

 وقد یستمر حوالي الشهر الثالث.

 یحدث عادة في الصباح وقد نجده عند أخرى بعد األكل.القيء:  -

قد یكون سببه  أولى عدم قدرة الحامل على تحمل فیتامین الحدید إیعود اإلسهال إلسهال: ا اإلمساك و -

واإلبطاء في الوظائف الهضمیة  ءك فسببه قوة انقباض عضالت األمعااإلمسا أماالتهاب في األمعاء 

 زیادة حجم ووزن الرحم وقلة النشاط الجسدي. تأثیروانضغاط األمعاء تحت 

 ت.الهرمونا وتأثیرالشرج وضغط الرحم  أوردةتظهر عند بعض الحوامل وذلك بسبب تمدد البواسیر:  -

على كل متاعب الحمل األخرى ویزداد إحساس به عند القیام بحركات  أحیاناقد یغطي الحرقة في المعدة:  -

 كثیرة كاإلنحناء واطالة الوقوف.

نقص الكالیسیوم في  أویحدث خاصة في الشهرین األخرین وذلك بسبب سوء الدورة الدمویة المغص: -

 القیام بجهد كبیر. أوالجسم 

 جسمیة :تغیرات  -ب

لم وانتفاخ وتصبح أتغیر لون حلمة الثدین في األشهر األولى ووجود تبدالت حجم الثدین ولونهما:  -

فهو استعداد الجسم للرضاعة ووجود حكة في الثدیین والبطن  ،الشرایین الدمویة شفافة ویزداد نمو حجم الثدي

 وهذا سببه نقص الماء في الجسم.

وخاصة یكون ذلك على مستوى الوجه بسبب زیادة الهرمونات  ،البشرةظهور بقع غامضة على الكلف:  -

هذه  أناقل جماال من ذي قبل وخوفا من  بإحساسهابأنهاما یزعج الحامل  أكثروقد یكون هذا  ،خالل الحمل

 البقع لن تزول بعد ذلك.
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هي في اسفل یظهر في األشهر األخیرة للحمل یبدأ من السرة وینتظهور خط بني عمودي على البطن:  -

ر بدریجیا وظهور السرة الناتج عن كبر حجم البطن بكتظهور وبر یختفي بعد الوالدة  أحیاناالبطن یصاحبه 

 .1الجنین

  تغیرات على جهاز الدورة الدمویة والتنفسیة: - ج

ازدیاد حجم الرحم وضغطه على الجهاز البولي وخصوصا رأس الجنین یضغط على الجهاز البولي:  -

 فتصبح المرأة كثیرة التبول.المثانة 

 تنشط غدة اللعاب والعرق فتصبح أمرا مزعجا لدى المرأة.اللعاب والعرق:  -

مهبلیة بدون لون وال رائحة  إفرازاتالمخاطیة في عنق الرحم ینشط  زیادة نشاط الغدةاإلفرازات المهبلیة:  -

على وجود التهاب یستوجب مراجعة صفر ورائحة كریهة ومصحوبة بحكة فهذا دلیل أكانت بلون  إذاولكن 

 الطبیب.

البطن وفي ظهور  أسفلبسبب زیادة وزن وضغط الرحم على األوعیة الدمویة في تمدد األوعیة الدمویة:  -

 ) بسبب الوقوف لمدة طویلة والتعرض للحرارة وتختفي بعد الوالدة.دوالي(ال

سرعة الدورة الدمویة الناتج من حاجة بسبب حجم وضغط الرحم وزیادة خفقان القلب وصعوبة التنفس:  -

ضیق في التنفس وسرعة دقات القلب بسبب زیادة حجم  إلىالغذاء والماء واألكسیجین من دم األم  إلىالجنین 

 مجهود. بأقلالقیام  آوالنوم  أثناءلى األكسجین تجعل المرأة تشعر بالتعب واللهث إوالحاجة اإلضافیة  ،الدم

تقوس العمود  ،أيعن ثقل البطن وارتخاء العضالت الداعمة للظهر والتحدب الكبیرینتج :آالم الظـــــهر -

 إلىالفقري حیث مركز ثقل الجسم عند مستوى السرة وعندما یبدأ البطن في اإلنتفاخ یندفع مركز ثقل الجسم 

  .2األمام للحفاظ على التوازن وعدم سقوط (على مستوى الفقرات الحقویة )

                                                             
1_Maurane G(1994)_traite de psychologie _la psychologie medicale ;revue paris 2-  ،39، 24الراتب، بیروت، لبنان، ص ، "طفلك قادم من الحمل إلى الوالدة"، دار 1997هدى ناصر. 
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فیما یخص  ،الحمل على ثالث مستویات: خطر طبي،خطر نفسي، خطر اجتماعيخطر خطار الحمل:أ -4

یعتبر خطر نفسي واجتماعي عادي لكنه ال یقل  %90و ،من مجموع الحمل %10خطر الطبي یقارب لا

 .أهمیة

 الخطــــــر الطبــــــــي: - أ

 .عدم اكتمال الجنین -

 .الوالدة قبل األوان ومضاعفتها -

 .خطر اإللتهاب -

 .الخلقیة التشوهات -

 .خطر التسمم (التبغ /الكحول،المخدرات،األدویة، المواد الكیمائیة ) -

 . خطر الوالدة -

 .خاصة بالحمل بأمراضالخطر المرتبط  -

 الخطــــــر النفسي واإلجتماعـــــي: -ب

 السوابق النفسیة المرضیة. –اختالف تعبیرات الحمل -

 السر العائلي.  -التاریخ الشخصي (التخلي، اإلضطرابات الجینیة ) -

 جهاضات سابقة. أوإ وجود سوابق مثل موت الجنین في البطن  -

 .1مشاكل اجتماعیة مصحوبة مع الحمل -

صالح وضعیة خطرة ووضع قیاس وقائي مثل حدوث اكتئاب النفاس إ هي صعوبات لمتابعة الحمل و

مرأة المعاقة ذهنیا، المرأة ضحیة العنف الجنسي (من طرف زوجها ) وكذا منها،الهجرة، ال أخرىومشاكل 

 نقص الوسائل الطبیة وبعض المراكز الصحیة.

                                                             
  .39، 24"طفلك قادم من الحمل إلى الوالدة"، دار الراتب، بیروت، لبنان، ص  )1997(هدى ناصر -1
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 أنــــــــــواع الحمــــــل: - 

نه هو الذي تنمو فیه البویضة الملقحة داخل أرفه الروس في القاموس الطبي على یعالحمل العادي:  -1

  القابلة. آویتابعه الطبیب العام  أنذي یستطیع نه ذلك الأیضاأالرحم ویعرفه 

خارج الرحم وغالبا في  لقحةه هو الذي تنمو فیه البویضة المنأویعرفه الروس على الحمل غیر العادي: -2

 وهذا ما یسبب حوادث خطیرة وخاصة النزیف الداخلي. ،قنوات البویضة

 وهناك من قسمه الى قسمین:

یكشف علیها بواسطة الفحوصات من طرف  أنوفیه یكون الزما على الحامل  :العادي الحملأوال:  -

 طبیب مختص.

المستشفى نظرا لعسره وتهدیده  إلىفیه ضرورة انتقال الحامل  یلزمخطورة و اكثر  المهدد:الحمل ثانیا: -

 .1وهكذا تكون تحت الرقابة والعنایة

 دوافع الحمـــــــــــل: -

 نقاط التالیة :لضمن هذا العنوان سیتم التعرض 

 ،نفسي أواجتماعي  أوعضوي  ،استعداد داخلي فطري مكتسب  ،أينه حالة داخلیةإتعریف الدوافع : -1

فمن الدافع ما هو فطري وما  ،ال شعوریة أوغایة شعوریة  إلىفي توجیهه  ،یاحركأو یثیر السلوك ذهنیا كان 

  .2ثم ما هو شعوري وما هو ال شعوري ... ،هو مكتسب

 ،حد الغرائز الفطریة عند اإلنسانأفیعتبر الجنین  ،آالم تحمل مادیا ونفسیا في آن واحددوافع نفسیة:  - أ

والطریق  ،الذریة والحفاظ على النوع اإلنساني إنجاب إلىن الدافع الجنسي دافع فطري یهدف أ و

وهذا األخیر الذي سببه غریزي  ،قاء الرجل بالمرأةتلإدافع یتم عن طریق شباع هذا الإلالصحیح 

استمراریة الحیاة عن طریق الحمل واإلنجاب واإللتقاء في جسد واحد یعد احد الدوافع  إلىیهدف 
                                                             

1-Andres jaques (1989) petit larousse de la médcine Tome 01. P 500. 2- السلوك اإلنساني، دار النهضة العربیة للطباعة و علم النفس الفیزیولوجي"، دراسة في تفسیر )1982(عبد الرحمان العیساوي
 .73، ص 1ط  _النشر
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في حیاة اإلثنین وخاصة لدى األم فهي تحقق تكامل  أساسیاوتعد األمومة دافعا  ،النفسیة في الحمل

ما یمنح لها اإلستقرار النفسي وهذا ما یجعلها تتحمل آالم الحمل المرأة بقدرتها على اإلنجاب وك

 .1والوالدة

نجاب األطفال والمحافظة على إ و أسریةالرغبة الجنسیة وبناء حیاة  إتمامالزواج هو دوافع جنسیة:  -  ب

ویعتبر  ،هلهاأ فهو مطلب دیني وهو یرتبط بصورة مباشرة بالسمعة والشرف للمرأة و ،النسل اإلنساني

فالحمل یسمح للمرأة برفعها  أوالده،تقدیر الرجل ألم  أيمل أداة الوصول على عالقات التقدیر الح

والمرأة تحقق وجودها بوجود أطفالها فالحمل یحقق امتیازات كبیرة للمرأة سواء في  ،أم إلىمن امرأة 

  حیاتها الزوجیة العامة وكإمرأة خاصة.

 الجنین زمنیا: سنعرض مفصال لمراحل نمومراحل نمو الجنین :

 في الشهر األول: -

غشیته ویأخذ الجنین في تنمیة القلب والكبد والجهاز أ تجري عملیة انقسام البویضة وتكوین الجنین و -

الهضمي ویتغذى ویتخلص من الفضالت عن طریق المشیمة والحبل السري (وهما یصالن الجنین 

 .2نحو نصف سنتیمتر هیبلغ طول الجنین كل ،النامي بجدار الرحم )

 في الشهر الثاني: -

ولهذا فإنها بالنسبة للكائنات  ،بالعوامل الخاریجیة للتأثیرعرضة  أكثرتكون هذه المرحلة من النمو  -

وفي األسبوع الخامس یكبر  ،خارج رحمي أوالمراحل حساسیة لي مؤثر رحمي  أكثرالبشریة تعتبر 

قشرة الدماغ في الظهور ألول مرة وتصبح  أوتبد ،لة المضغةتقورن بحجم ك إذحجم المخ نسبیا 

أصابع ویبلغ  بأيثم تظهر بدایات األطراف غیر ممیزة  ،العیون واضحة من خالل الجفون المفلقة

 سم. 3.5الى  3طول الجنین في نهایة الشهر ما بین 

                                                             
  .73، ص 1ط _"تطور الجنین و صحة الحامل"، دار الهدى للطباعة و النشر )1982 (محي الدین طالو العلي -1
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 في الشهر الثالث: -

یزداد طوله بضعة  إذبسرعة  وینمو الجنین ،معظم النساء بمالحظة عالمات حملهن الجسمانیة تبدأ  -

غراما  38یدیه وقدمیه وأذناه وجفناه ویبلغ وزنه  أصابعملیمترات یومیا وتأخذ مالمحه تتمیز وتتكون 

 سم. 7وطوله 

 في الشهر الرابع: -

نشاطا  أكثریصبح في الشهر الرابع  إذویجب بعدئذ نمو حجمه  اآلن،الجنین قد تكونت  أعضاءكل   -

 غ. 144سم ووزنه  15اقیه الكیس الذي یعوم فیه ویصیر طوله أكثر من وقد یضغط بذراعیه أو س

 في الشهر الخامس: -

 ،وتشعر بها بسهولة أقوىوتصبح حركاته  ،مسموعة بسماعة الطبیب اآلندقات قلب الجنین تصبح   -

 غراما. 229سم ووزنه  25یبلغ طوله 

 في الشهر السادس: -

حمر اللون ومتجعدا أعنفا ویبدو جلد الجنین  أكثریستمر البطن في اإلنتفاخ وتصبح حركات الجنین   -

 سم. 30ویبلغ طوله 

 في الشهر السابع: -

الشهرفیعتبر طفال  ذا حدث وولد في هذا إ و ،لفترات قصیرة إلىأخرقد یفتح الجنین عینه من حین   -

 كغ.  1,14ویكون وزنه نحو ناقص النمو (والدة مبكرة) ویتطلب عنایة خاصة 

 :في الشهر الثامن -

وجلده ال یبقى  ،حد یمكن رؤیتها من الخارج إلىیكاد الجنین یصبح كامل النمو وتقوى حركاته   -

األسفل ویبلغ وزنه نحو  إلىرأسه  أيویصیر عادة في الوضع الذي سیولد به  ،متجعدا كما كان

 كغ. 1,14
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 في الشهر التاسع: -

 .1في حجم اإلكتمال یتیحان له الحیاة خارج جسم أمهیصبح الجنین اآلن   -

 

                                                             
النهضة العربیة للطباعة علم النفس الفیزیولوجي"، دراسة في تفسیر السلوك اإلنساني، دار )1982 (عبد الرحمان العیساوي -1

  73، ص 1ط  _و النشر
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 ملخص الفصل

وما یزید األمر  أنواعهاالتغیرات الجسمیة التي تتعرض لها الحامل على نفسیتها بمختلف  أنمما ال شك فیه 

 ،مراض مرافقة للحملأ مزمنة و أمراضخطورة هو الحالة اإلنفعالیة السلبیة التي سببها المشاكل الصحیة من 

 ،هذا من جهة ،وكذا البنیة المورفولوجیة لها ،ال أموما یسمح بمرور الحمل بصفة طبیعیة  ،وكذا سن الحامل

ال ؟ كل هذا  أووهل الحمل مرغوب فیه  ،والمشاكل العائلیة واألسریة وعالقتها مع زوجها من جهة أخرى

وكل هذه األسباب التي سبق ذكرها وأخرى تعكس  ،مضاعفة القلق والخوف لدى المرأة الحامل إلىیؤدي 

 .المقبلة على الوضع معاناة المرأة الحامل
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  الفصل الثالث

  تمهید

بعض الناس یتساءلون عن صحة إستجابة الجنین إلى العوامل المؤثرة علیه مباشرة أو على أمه، فالواقع 

 التي یخضع إلیها، فالجنین یتحرك یطلعنا أن الجنین یشعر و یتذوق و یسمع و یتألم و یتلذذ تبعا للتجارب

  بأغلبیة العوامل المؤثرة على أمه. بدایة من نهایة األسبوع الثاني من الحمل و یتأثر

الحمل أمر تهتم به  و علیه فإن تتابع خطوات ،و لهذا فإن المعاش النفسي لألم یؤثر على جنینها

  .یة التي تصاحب التسلسل البیولوجيو ما یهمنا نحن أكثر هو ناحیة الظاهرة النفس ،علم اإلجتماعالبیولوجیا و 

 الحالة النفسیة للحامل: - 1

النفسیة للحامل تلعب دورا هاما إذا كانت هادئة سلیمة غیر مضطربة أثناء مرور الحمل و الحالة 

وصول المولود إلى شاطئ األمان، لكن ذلك ال یعني أن تقف السیدة الحامل العاجزة أمام سوء حالتها النفسیة 

و تقرأ  ،العالج المناسبةأثناء الحمل ألي سبب من األسباب ، یجب أن تجتاز األزمة و تواجه المواقف بوسیلة 

 من الكالم عن الجانب النفسي أثناء الحمل.

و یكون  ،في فترة الحمل تحدث تقلبات إنفعالیة و سرعة إفتزاز و زیادة اإلحساس بالطعم و الراحة

و یترتب  ،األمر صعبا على الحامل خاصة إذا كانت شخصیة األم غیر ثابتة أو كان الحمل غیر مرغوب فیه

و قد یحدث العكس تماما،  ،عراض إكتئاب ثانوي قد یصل في شدته إلى درجة عالیة من اإلنفعالعلى هذه األ

و  ،حیث تشعر الحامل أنها في أحسن صحتها، و تتحسن شهیتها و یصبح المشي متعبا و التوازن صعبا

تتعب العضالت بسهولة و یظهر القلق و یشتد بسبب الوالدة المنتظرة بفارغ الصبر لتتخلص الحمل من حملها 

و یتغیر موقف األم من الحمل لمضي زمن، فإذا كان الحمل مرغوبا فیه یصبح مقبوال بالتدرج ، عندما  ،الثقیل

  1تحین لحظة الوالدة ترغب األم في طفلها رغبة شدیدة.

                                                             
  .89، ص1"، دار مكتبة الهالل، بیروت لبنان، طالجنسینعند حمل والوالدة والعقم "ال(1990)د محمد رفعت  - 1
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  الحمل بالتوافق األسري: عالقة -2

و من المعروف  ،یجب أن ال ننسى أن المرأة الحامل تعیش في وسط مليء بالضغوطات و التأزمات

خاصة إذا كانت هذه الضغوطات  ،أن الضغوط النفسیة و اإلجتماعیة تؤثر في إضطراب الدورة التناسلیة

  تدور حول الحمل و الوضع.

مل إصابتهن بمضاعفات تحتتذبذب مشاعرهن حیال األمومة یي و قد تبین أن معظم النساء اللوات

أثناء الحمل و الوالدة ، كذلك النسوة الالئي یتعرضن ألمراض جسمیة أثناء الحمل و الغثیان و التقیؤ و إزدیاد 

و قد یكون القلق إتجاه  ،عتمدن على غیرهنیعلیهن أمراض القلب و العصبیة و  الوزن غیر الطبیعي، تغلب

هو المسؤول عن كثیر من حاالت الوالدة العسیرة التي تستغرق وقتا طویال و تصاحبها أالم  الطفلوالدة 

و لهذا فإن إهمالها یسيء إلیها ألن تكون مفرطة الحساسیة و خاصة إذا عاملها اآلخرون على أساس  مبرحة،

مریضة و ال ترغب في أن أنها مریضة، و إن وقایة الحامل ال تختلف كثیرا عن وقایة أي إنسان فهي لیست 

و تغذیتها تكون  ،فهي بموجب إحتیاطات جنینها یجب أن تعتبر كفرد في فترة النمو ،تعامل على هذا النحو

  شبیهة بتغذیة األطفال.

و یتمثل ذلك في إنخفاض  ،إن الحامل تتأثر بالعوامل النفسیة و اإلجتماعیة و األسریة فتصبح مرتبكة

هذا ما  ،و فوضویة الحامل تتسبب في تغیرات و إضطراب التوازن النفسيالمقومات و الظروف الصحیة 

یجعل من الحمل مؤشرا على صعوبات قدیمة كانت حتى اآلن مكبوتة و في خالل حملها من حین إلى آخر 

یكون بإستطاعتها معایشة الصراعات السابقة، أي حدثت لها في مراحل مبكرة من حیاتها، و الصعوبة التي 

د و من ثم معاش طفولتها یظهر إلى وجو  ،لدتها و هي تضع أي صعوبة في العالقة مع والدهاتلقتها وا

، تغیر مزاجها و هذا ما یؤثر على عالقتها مع أفراد محیطها و أول شخص معني باألمر هو صراعاتها

یعتبر زوجها و بالتالي قد ال یحس هذا األخیر بالضغط الناتج عن هذه التغیرات و بذلك یجب علیه أن 

 .ه الوضعیة الجدیدةالحمل جزءا ال یتجزأ من العالقة بینه و بین زوجته و علیه أن یتكیف مع هذ
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تعرف عضویة المرأة أثناء الحمل تغیرات فیزیولوجیة جد هامة  المعاش النفسي للحامل: - 3

المراجع على تقسیم نظرا لمتطلبات الوضع الجدید و یرافق هذا إختالف التوازن النفسي، و لقد إتفقت بعض 

  .ةالمراحل إلى ثالث

بحملها لیس عند إعالنها بإیجابیة نتائج  المرأةإقناع : (الشك و التكیف) الثالثي األول:    

التشخیص بقدر ما هو عند إحساسها بحیویة جنینها، في هذه الفترة تعیش تناقضا أو خلطا في إحساسها فهو 

عبارة عن مزیج بین الفرح بالحمل في حد ذاته لما له من دالئل على كل المستویات و بین الخوف الناجم 

  عن عدة عناصر منها:

ن المجهول الذي تنتظره خاصة إذا كانت هذه أول تجربة للحمل كالموت أثناء الوالدة، الخوف م -

  میالد طفل مشوه، الخوف من ردود فعل زوجها خاصة إذا كان ینتظر منها إنجاب جنس معین بفضله.

 ، إذ یجعل المرأة أكثر إرتباطا بأمها بإعتبارها أقرب شخصذا العامل یؤثر في عالقتها بأمهاو لكن ه

 لها، لدیها خبرة في هذا المجال و عاشت تجارب مماثلة.

جهل الحامل لما یحدث بداخلها و ثانیا ما ینتظرها مستقبال، ففیما یخص مهمتها كأم فهذا  -

زد على ذلك األعراض البادیة علیها في األسابیع األولى من الحمل، كاألرق و  ،الغموض یزید المرأة تخوفا

 إما سببا لإلختالل النفسي و المؤقت أو تكون ناتجة عنه.نقص الشهیة و التي تكون 

و یعتبر هذا من الدالئل على العالقة النفس جسدیة، إذ ترى المدرسة (مدرسة التحلیل النفسي )على 

 .1و بالتالي للطفلأنه مرتبط بالرفض الالشعوري للحمل 

نفسي تعبر دائما عن للحصر الأن تقیؤ الحامل في الحاالت العصبیة المصاحبة  كما یرى (ستیكل)

، و حینما یكون إنتظار المرأة للطفل مصحوبا بشيء من الغذاء فإن اإلضطراب في المعدة رفض ما للطفل

 البد أن یتضاعف. 
                                                             

 .1دار الوفاق، المؤسسة العربیة للدراسات_ط ,مراضها"أ ) "دلیل المرأة في حملها و2016( سمیح نجیب -د -1
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 أما( دوتش ) ترى أن التقیؤ لدى الحوامل یمكن أن یكون له رغبة شعوریة و رفض ال شعوري.

ضن حملهن أو رفض أزواجهن ذلك أو اإلثنین معا یمكن اللواتي لم یرغبن في حملهن إما ألنهن رف

 أن یكون له رغبة شعوریة و رفض ال شعوري.

 أما میننجور فیرى أن الغثیان هو رمز لكره الحمل أما التقیؤ فهو یعبر عن إخراج فموي للجنین.

 ونتیجة لهذه التغیرات الفیزیولوجیة و النفسیة یظهر القلق كسمة تغلب على هذا الثالثي.

إن الحدث الملفت لإلنتباه في هذا الثالثي هو تحرك الجنین في بطن : الثالثي الثاني *التوازن*    

أمه، فمهما حاولنا وصف شعور المرأة عند إحساسها األول بحركة الجنین فإننا بالتأكید لن نصل إلى الصورة 

الخیالي، و بالتالي تتمكن الحامل من الكاملة لهذا الوصف و بهذه الحركة سوف تسمح المرأة تجسد الطفل 

في تغیر مواقفها إتجاه  إبتداء العالقة األولیة (أم جنین)هذا الحدث الهام في حیاة الحامل له تأثیر كبیر

 1حملها.

ن ، كما لو أنهن كن ي أول األمر فسوف یستسلمن لها اآلفبالنسبة للواتي لم یظهرن فرحهن بالحمل ف

نین حي ، أما بالنسبة للواتي رفضن هذا الحمل ألول وهلة فسوف یحدث لدیهن ینتظرن التأكید من أن الج

تغیر جذري من الرفض إلى القبول ، ففي هذا الثالثي یزداد إنشغال الحامل بالمحافظة على جنینها خوفا علیه 

فهناك من الضیاع ، أما بالنسبة للتغیرات الجسدیة التي تطرأ على الحامل فیختلف معاشها حسب كل حالة 

من تشعر باإلكتمال أثناء الحمل الذي هو برهان، و رغم كل هذه اإلنشغاالت فإن الحامل تجد توازنها الداخلي 

إذ تخفي بعض األعراض الجسدیة كالغثیان و تعود صیرورة النوم ، فتسترجع الحامل  أكثر في هذا الثالثي،

  صحتها و حیویتها على ما كانت علیه سابقا.

یظهر القلق من جدید و لكن بخالف الثالثي األول إذ یكون سببه الثالثي الثالث *اإلنطواء*:     

إنشغال الحامل بكل ما تحسه بداخلها من تحركات الجنین و تغیر وضعیته ، فتقلق لكثرة تحركاته و بالتالي 

 سوف تصنع الحامل عالما خاصا بها و بطفلها فقط.
                                                             

.) "الجینوم البشري وأخالقیاته" دار الفكر المعاصر، دمشق2007هاني خلیل رزق( - 1  
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ف التوازن النفسي الذي تضعف من جرائه المراقبة مما یؤدي إلى كما أن هذا القلق مرتبط بإختال

ظهور الصراعات الالشعوریة من جدید ، و أثناء هذه الفترة یظهر الخوف في الوالدة : من األم من والدة طفل 

مشوه أو غیر عادي و یأتي هذا في مظاهر من األحالم المزعجة و الكوابیس ، و هذا من طابع التجسید 

 ضغط الدم و إرتفاعه و یمكن أن تصل إلى الوالدة المبكرة.كإنخفاض 

تي تعرقل الصورة الحسنة إن الخوف هو أكثر العوامل ال" تقول (هلیس دوتشي)في هذا الصدد

و بالتالي سوف تعیش مجموعة من المخاوف التي تسبب لها صعوبات كبیرة في التكیف مع  1للحمل"

عدة عوامل منها سوابقها النفسیة في بناء شخصیتها أثناء وضعها الجدید و هذه المخاوف تشكلت عن 

 الطفولة خاصة و من األفكار المنتقاة من المجتمع التي جعلتها تكون نظرة سلبیة عن الحمل و الوالدة.

كل هذه اإلضطرابات تبین حاجة األم إلى الحصول على معلومات حول الوالدة و آالمها و بالتالي 

ن ثم على األمومة و بالتالي ترفع من قیمتها في المجتمع مقارنة بالتي لیست لها قدرتها على اإلنجاب و م

هذه اإلمكانیة ، و ما یمیز هؤالء النسوة أنهن یرتدین األلبسة الخاصة بالحوامل و التي تغیر شكلهن ، و 

ت على بالمقابل نجد أخریات ینزعجن من تغیر شكل جسدهن و یحاولن بذلك إخفاءه ، ظهور هذه التغیرا

 الجسم (البطن)بالمالبس الضیقة و الذي یدل في بعض الحاالت على محاولة إیقاف تطور الطفل.

أما بالنسبة لجنسیة الحامل فكثیر من النساء ال تصبح لدیهن رغبة في العالقات الجنسیة ذلك ألن 

حتى ال تفقد  جسدها أصبح في حد ذاته مصدر للحمل ، في حین تشعر أخریات بحاجة أكثر لهذه العالقة

 قدرتها على الجذب و بالتالي ال تتأثر عالقتها بزوجها.

التغیرات طفل مصدر قلق و بؤس لها ، إن هذه إذن عدم تقبل الحامل لهذه التغیرات سوف یجعل ال

الجسدیة للحامل إضافة إلى إدراكها بحقیقة أنها تحمل طفال یجعلها تفكر في األمومة و من ثم یتوجب علیها 

 ما یلي:

 التخلي عن طفولتها و بالتالي الوصول إلى الرشد الحقیقي. -
                                                             

1 - Patricke lemoin(2006)depression guides sante_larouse paris. 
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التفكیر في كیفیة تحقیق التوازن بإضافة دور جدید في حیتها أي األمومة زیادة على المرأة  -

 من التساؤالت التي تطرحها الحامل:و  الزوجة ،

 إجتنابه.حول تطور جنینها و بالتالي البحث في المعلومات فیما یجب فعله و ما یجب  - 1

حول دورها كأم في المستقبل و تمكنها من أن تكون في المستوى المطلوب بالنسبة  - 2

 لطفلها.

 المعاش السیكوسوماتي للحامل: - 4

تشهد المرأة خالل مراحل حملها تغیرات فیزیولوجیة مختلفة ، و كل تغیر فیزیولوجي یحتم على المرأة 

ا إلى التكیف مع معاشها ایة الحمل إلى مرحلة الوالدة سعیا منهتكیفا سیكولوجیا لهذا الموقف، و هذا من بد

 .1الجدید

إن أول تغیر یحدث للمرأة في صورتها الجسمیة هو غیاب الطمث و الذي یعبر عن  :الحمل - أ

فترة الحمل  الحمل ، یعتبر ظهور الطمث أثناء مرحلة البلوغ وسیلة اإلرتقاء عند الفتاة إال أن توقفه أثناء

 .یسبب للمرأة القلق

و كذلك فیما یخص بروز الثدیان لدى الفتاة فكل شيء مثیر للحیاء أثناء مراحل البلوغ و في الوقت 

نفسه مثیر لإلفتخار و اإلعتزاز باألنوثة كذلك الحال عند معاش األم أثناء الحمل عند حدوث التغیر في 

ء مرحلة الحمل یسبب قلقا كبیرا لدى المرأة ألنه یعبر عن صعوبة عددها اللبنیة و تضخم حجمها ، التقیؤ أثنا

تكیفها مع هذا التغیر الفیزیولوجي الجسدي فهو یعبر عن الرغبة في إخراج هذا الطفل الذي یثیر القلق 

إضافة إلى أن التقیؤ بإمكانه أن یسمح للحامل على التكلیف و اإلهتمام من المحیط ، الوحم هو مرحلة تمر 

لحامل في أغلب األحیان ما بین الشهر األول و الثالث من الحمل بهذه الظاهرة تحاول األم إشتراك و بها ا

توریط محیطها و بالخصوص زوجها في الحمل ، ترى( دوتش) أن الوحم یعبر عن وسواس إبتالع الغذاء 
                                                             

) 1999أسبابها، وطرق حلها" ( شفیر وملمان تر : حسین العزة "سیكولوجیة الطفل والمراهقة ومشكالتها و _1 
1دارالثقافة للنشر والتوزیع _ط  
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في أغلب األحیان إلى تعتبره المدرسة التحلیلیة و الفلكلور كرمز للخصوبة و هذه الخصوبة الجدیدة توحي 

إن عالقة األم بطفلها أثناء الحمل في الوحم تكون عادة  ،ال شعوري لتحطیم الطفل  وسواس إلبعاد میل

متناقضة ، فهي ترى أن طفلها جزء من أناها و جزء من جسمها ، كما تراه أیضا محطما كبیرا لجسمها، و 

موضوع كراهیة ،أما آخر الحمل فیكون جسم األم  هذا ما یجعل الطفل بالنسبة لألم موضوع حب و في النفس

بدینا و هذه الصورة الجسمیة قد تكون لدى بعض النساء مصدر إنزعاج و یسبب لهن الصعوبة في التنقل ، 

أما عند األخریات فشعورهن یكون عكس ذلك بحیث یزید ذلك من راحنهن النفسیة و یرون أن الحمل یشوه 

 ذا.الجسم یقدر ما یحیطه شكال محب

بعدما إنتهت مرحلة بما تحمله من تغیرات أثرت على معاش المرأة وكیانها تأتي عملیة  الوضع: -ب

 الوضع لتحدث إیقاعا آخر في حیاة المرأة .

إقتراب الوضع هو أول نهایة وجود ، نهایة لحالة یستعصي تحملها رغم هذا كانت تتضمن نوعا من 

التخلص مصحوبة بخوف و حزن على إنتهاء الحمل الذي كان من هناك رغبة في و  ، اإلستمراریة الیومیة

  .1تحمله الصعب تجاوزه و

تشیر كنتسینجر إلى أن عملیة الوضع تتطلب عمال جد صعبا بل إنه أصعب من أي عمل أنجز 

حیث یحدث لها خلق حیاة جدیدة من جسمها و هو حیاة طفلها التي  ،هذا من طرف المرأة في حیاتها  قبل

تقلصات و تمددات لمسالكها الوالدیة مما یسبب لها اآلالم ، باإلضافة إلى إنتفاخ جسمها الواضح  تحدث لها

  و أخیرا اإلنفصال الجسدي مع جزء منها و مع طفلها.

ففي عملیة الوضع ال یمكن أن تفسر األلم فهو حقیقة لألم أثناء هذه العملة و قد نجد بعض النساء 

یقة غیر منطقیة مما یسبب لهن بعض المشاكل في الوالدة من بینها تمدد مرحلة اللواتي یتقبلن هذا األلم بطر 

اإلنتفاخ نتیجة للتقلص البطيء و الذي یكون في بعض األحیان غیر فعاال أو منعدما و هذا یؤثر سلبا على 

 سیرورة عملیة الوضع الطبیعیة .
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یظهر ذلك واضحا في صراخها  أیضا هنا نوعا آخر من النساء ال تتقبل و ترفض األلم تماما ، و

الحاد و مبالغتها في الحرمة و النشاط المتزاید الذي بإمكانه أن یفقد لعملیة الوضع تلقائیتها و تصبح تتمیز 

باإلضطراب ، و على الرغم من صعوبة الوضع و األلم الذي یحدث فیه و الظروف الصعبة التي یتم فیها 

باتولوجیة على الرغم من وجود التزاید المصحوب باأللم و الظواهر إال أننا ال یمكن إعتبار الوضع كعملیة 

الفیزیولوجیة التي تعبر عن الحالة الباتولوجیة، إن الوضع یمثل تجربة صعبة و ممیزة في الحیاة اإلنفعالیة 

 .1رة العصابیة و الذهانیة المزمنةلألم و بهذا فإن هذه العملیة بإمكانها أن تصبح نقطة إنطالق السیرو 

یرتفع التهیج و اإلنزعاج و یزداد القلق عند نهایة الحمل ، و تزداد رغبة األم في  قلق الوضع: - 5

 رؤیة طفلها ، إذ تشعر المرأة عند إقتراب الوضع بالرغبة و التشوق و الفضولیة الزائدة خالل هذه األسابیع

الحاجة التي یعبر عنها في العادة عند األخیرة من الحمل تذكرها بفضولیة الطفل عندما یرید إكتشاف أشیاء 

 .2إن المرأة الراشدة تعیش قلقها كالطفل من أین؟ فضولیة الطفل حول ما هو جنسي :كیف یخرج الطفل؟

و یزید قلقها في ذلك المبنى التمهیدي الذي دام تسعة أشهر و سیحطم عن قریب ، فالوالدة هي 

تحس أن الوالدة هي عملیة بتر، فبعد أن غیر الحمل  خسارة مفاجئة للطفل ، إفتراق غیر محتمل و بذلك

كیانها و معاشها تغیر الوالدة إیقاعا آخر في حیاتها ، فإقتراب الوالدة هو نهایة نمط من األنماط التي تعیشها 

 المرأة و نهایة نوع معین من المعاش یعتبر إنتهاء حالة مهولة تدخلها المرأة و ال تدري كیف الخالص منها.

الرغبة في النهایة و الخالص تكون مصحوبة بالخوف و القلق و الحزن و بذلك تعرف المرأة  و هذه

 .لن تكون سجینة و لكنها سترتاحأنها 

أما شعور المرأة أثناء الوضع فإنها ال تحس بنفسها و ال بما یحیط بها فهي تصبح شدیدة الحساسیة 

فاقدة لألمل و فإذا كان اإلشراف علیها خال من أي إحساس بهویتها أدى بها ذلك إلى الخوف و القلق 
                                                             

1 -Norbert sillamy(1999)_dictionnaire de psychologie 21 rue du montparnasse 75006 paris.  
  

  .1مراضها"  دار الوفاق، المؤسسة العربیة للدراسات_طأ ) "دلیل المرأة في حملها و2016سمیح نجیب( -د _2
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تواجه ضغوطا قد ال  الشدیدین، فقد ترتجف و تحس بالبرد و قد تتقیأ ، تفقد مفهوم الوقت المحیط ، فهي

تختلف عن تلك التي یواجهها رجل الفضاء دون زمالء ، فبكل تأكید فإنه وحید في فضاء كبیر شاسع ، 

یقودها جسمها إلى حیث ال تدري و یصبح كأنه شيء خارق للعادة، إن جسم المرأة الحامل كالسفینة التي 

یف الذي تعتقد أنها تعرفه و لكنه جسم تمیزه تقودها إلى خوض تجربة قاسیة ، فهو لم یعد ذلك الجسم األل

طاقة و قدرة كبیرتین، فبالنسبة لبعضهن تكون هذه التجربة خطیرة و مخیفة و مركبة و على العكس تكون 

 .1لألخریات تجربة رائعة و ممتعة

                                                             
.) "طفلك قادم من الحمل إلى الوالدة"، دار الراتب، بیروت، لبنان1997ناصر(هدى  _1 
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  ةــــــــــــــــخاتم
التعرف على الحالة النفسیة التي تعیشها  تموضوع  هذه الدراسة حاول يمن خالل تناول

 أسباب و نوعكثر في والتعمق أ و خاصة المقبلة على الوضع، لفترة األخیرة من الحملالمرأة في ا

التجربة التي تغیر كل تصرفاتها  لهاوالذي یكون بالنسبة  ،القلق الذي ینتابها في نهایة فترة الحمل

 یرفع من حدة قلقها وتخوفها. وتصبح سلبیة وحساسة في الكثیر من مواقفها وهذا ما ,وعاداتها

ن الحامل مهما كانت قویة الشخصیة التي تحصلنا علیها یمكن القول بأ ومن خالل النتائج

ن القلق الذي تعیشه المرأة خالل إاإلجتماعیة مالئمة فومهما كانت الظروف  ،وسلیمة البنیة النفسیة

ال تعرف ما ینتظرها وما إذ أنها  من أصعب المراحل التي تمر بها خاصة قبل الوضع،یعد  هذه الفترة

و ونظرا لكون فترة الحمل من أحرج الفترات في حیاة المرأة ألنه خاللها ینم ،هو مصیر طفلها

فهي  ،وهذا ما یفرض علیها مهمة صعبة بالنسبة لها ،الحیاة إلىبأحشائها جنین یستعد لإلنطالق 

 ياألسر  المحیط وعلیه ال بد على سلیمانجابه إتعمل جاهدة لتوفیر كل سبل السالمة لهذا الطفل قصد 

على التكیف مع حملها بالتخفیف  خاصة المقبلة على الوضع عمل على مساعدة المرأة الحاملین أ

 ه.من حدة قلقها وعدم التسبب في زیادت

رف من ط إرشادات ومن هنا نجد بأن اإلهتمام بالجانب النفسي للحامل وتقدیم نصائح و

وتوضیح  الضغوطاتبعض  إزالة علىالحامل  ةساعدم في ، عامل مهم اإلخصائي ،الطبیب، األسرة

وكذلك  ،هذه الفترة حتى یتوفر لها اإلطمئنان النفسي ولو بنسبة قلیلة لها فيكل األمور التي تحصل 

  هذه المرحلة. أثناءتها ویقویها االعنایة الكافیة من طرف الزوج حتى یرفع من معنوی
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  صعوبات البحث:

في  أوأي بحث علمي میداني ال یخلو من العوائق والصعوبات التي تعیق المسار سواء كانت في البدایة 

  الدراسة المیدانیة ومن هذه الصعوبات التي واجهتها: إجراء

 قلة الدراسات السابقة في هذا المجال خاصة في مكتبة علم النفس.  -    

 من عضاءاألبمغادرة أحد  أحیث كنت أتفاج الحاالت،وجود صعوبات في القیام بالمقابالت مع  -    

 وهذا ما كان یعطل عملي من ناحیة ومن ناحیة أخرى یفرض علي البحث عن عینة أخرى. ،المستشفى

 نفسیین في المستشفى. أخصائیینمساعدة الكافیة من طرف عدم الحصول على ال  -   

                                     المتجانسة خاصة متغیر السن ومدة الحمل.حاالت ختیار الإصعوبة  -  

  قتراحات وتوصیاتإ

نتوجه بدمج  أي ،البحث المتواضع هي اإلهتمام بدمج اإلختصاصات أخرأفضل توصیة نقدمها في  - 1

وضع حد  إلىومن ضمنهم المختص النفسي العیادي في سبیل الوصول  ،الطبیب العام والطبیب المختص

  لعدة عوامل واضطرابات لها خطورة مهمة وتستحق اإلهتمام.

ضرورة تكوین األطباء المختصین في علم النفس بتوسیع میدان  التطبیق والبحث في علم النفس العیادي  - 2

ثرائه   بمختلف البحوث. وإ

ألن هناك عدة حاالت تستدعي وجود  ،علم النفس في میدان الطب وخاصة في فرع الوالدة إدماج - 3

  المختص النفساني لمعالجتها نفسیا قبل الوالدة.    

المرأة الحامل حیث علیها استشارة الطبیب على مر شهور الحمل حتى تتأكد من صحة  إلىنتوجه بها  - 4

  .جنینها وسالمته

محیط الحامل فاإلهتمام والعنایة والحنان یلعبون دورا هاما في مساعدة الحامل في  إلىفنتوجه بها  -5 

 التغلب على  قلقها.
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  المصـــــادر و المراجــــــــع
  القرآن الكریم

 :باللغة العربیة المراجعقائمة  -1

 .2ط  _اإلسكندریة_مؤسسة شباب الجامعیة "الصحة النفسیة " )2008(طاهر كمال - 1

 .مؤسسة المختار القاهرة  "اساسیات الصحة النفسیة والعالج النفسي " )2001(رشاد علي  - 2

دار الوفاق، المؤسسة العربیة   "مراضهاأ "دلیل المرأة في حملها و )2016(سمیح نجیب - د - 3

 .1للدراسات_ط

  .1ط _القاهرة،دار الرشاد  "سس وتطبیقاتأالعالج المعرفي السلوكي " ) 2000(عادل عبد اهللا محمد - 4

 .2دار الحكایات _ط" الحمل والوالدة" )2003(فؤاد مرعي  - 1

  .1ط _القاهرة،دار الفكر العربیة  " القلق وادارة الضغوط النفسیة " )2001(فاروق السید عثمان - 2

 ."الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية"، املكتبة اجلامعية، اسكندرية) 2000(فوزي حممد جبل - 3

 .3ط_"القلق اإلنساني مصادره تیارته ،عالج الدین له "  )  1991(محمد ابراهیم القیومي - 4

  .1ط  _دار المكتبة الهالل بیروت  "العقم عند النساء والرجال " )1980(د . محمد رفعت - 9

  .دار الفكر المعاصر، دمشق" الجینوم البشري وأخالقیاته" )2007(رزقخلیل د . هاني  - 5

  .لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر"القاموس الجدید للطالب" ، ا )1991(محمود مسعدي_11

  31، ص 2ط  _"موسوعة الطفل و األم" )2002(محمود ستروجي _12

  ن.والدة"، دار الراتب، بیروت، لبنا"طفلك قادم من الحمل إلى ال )1997(هدى ناصر _13

علم النفس الفیزیولوجي"، دراسة في تفسیر السلوك اإلنساني، دار )1982 (عبد الرحمان العیساوي _14

  .1ط  _النهضة العربیة للطباعة و النشر
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ط _"تطور الجنین و صحة الحامل"، دار الهدى للطباعة و النشر )1982 (محي الدین طالو العلي _15

1.  

"دلیل الحامل الطبي" المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع،  )1990( د سعید المكاوي _16

  1، طبیروت

  المراجع المترجمة : -2    

 معجم مصطلحات التحلیل النفسي –الحجازي مصطفى  –ج .ن بونتالیس ترجان الباتش و  - 1

 . 1ط _ )1985(

 .3ط  _دار الشروق )  1983( "ثمان نجاتي "الكف والعرض والقلقسیقموند فروید   تر : محمد ع - 2

 "اوطرق حله ،سبابهاأ ولمان تر : حسین العزة "سیكولوجیة الطفل والمراهقة ومشكالتها مشفیر و  - 3

 . 1ط _دار الثقافة للنشر والتوزیع ) 1999(

 المذكــــرات : -3

 2005-2004سانس یمذكرة تخرج لنیل شهادة الل قلق الوالدة عند الحامل بوسكسو صبرینة -1

 ،زرقاوي نصیرة "المعاش النفسي لدى الحامل "  مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس  -2

)1992_1993.( 

مذكرة تخرج لنیل شهادة ـ "الشكل النفسي للمرأة الحامل " هینازشسلیماني و عراج فاطمة  -3

 .) 2001-2000 (اللیسانس 

 : و المعاجمالقوامـــیس  -4

  : العربیة

 .5ط  _دار المشرق ش م م بیروت ،لبنان ()المنجد األبجدي  - 1
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