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  : المقدمة 

  االجتماعية و لت أحد املشاكل الطبية و النفسيةمازا ، وقضية أزلية وجدت منذ بدأ اخلليقةإن العقم       

رأة هي ، و خصوصا إذا كانت املاقتصادي و نفسي على حياة األزواج، ملا هلا من تأثري اجتماعي و املهنيةو 

، ميكن أن جتعل املرأة تعيش خمتلف نفسية كثريةمما قد يسبب هلا ثار ، اليت تعاين من مشكل العقم

من خالل إدراك املرأة بأا  ،" ، و اخنفاض تقدير الذاتاالكتئاب كالتوتر، القلق،" النفسية االضطرابات

، وجدت من أجلها أال و هي األمومة ، ولطبيعية الفطرية اليت خلقت عليهاصارت عاجزة عن أداء وظيفتها ا

باخلوف من ، و مستقبلها الغامض الذي ستؤول إليه و راحتها النفسيةلشيء الذي يؤدي إىل ديد كياا ا

املنوطة إليها، و اخلوف من  االجتماعية أدوارها، وكذا على أداء مهامها و و النفسيةفقدان قدراا اجلسمية 

اخلوف من إمكانية زواج زوجها و كذلك شعور ب، املستمرة هلا بالرغبة يف اإلجنابو مطالبته ، ختلي الزوج عليها

  .أخرى  امرأةمن 

، مما قد يسبب هلا اين من العقمر و القلق و اخلوف الذي تعيشه املرأة اليت تعتو بالتايل نلمس مدى التو       

  .خنفاض تقدير الذات لديها ، وكذلك قد يؤدي إىل ااالكتئابو نفسية كالقلق  اضطراباتعدة 

سلوكية يفرتض  ، فهو ميثل ظاهرةشاع انتشارها يف اآلونة األخرية تقدير الذات من أهم املفاهيم اليتإن        

  .و تناوهلا بطريقة علمية ، و بالتايل فإنه ميكن معاجلتها أا قابلة للقياس

وسط ، حيث يرى زيلر أن تقدير الذات يقع كت مرتبط أيضا بتكامل شخصية الفردكما أن تقدير الذا       

، و هو بذلك يعمل عل احملافظة على الذات من خالل تلك االجتماعي الذي يعيشهبني ذات الفرد و الواقع 

 ، و بذلك يرى أنه عندما حتدث تغريات يف بيئة الفرداليت يتعرض هلااألحداث السلبية أو اإلجيابية 
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 ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعا ، فإن تقدير الذات هو العامل الذي حيدد نوعية التغريات اليتاالجتماعية

  ) 04، ص 2009: مد ضيدان الضيدان احلميدي حم. ( لذلك 

تسبب يف ومنه يعترب العقم من بني األحداث السلبية اليت تتعرض هلا املرأة و تعيشها يف حياا ، مما قد       

  .لذاا حدوث تغريات يف شخصيتها ، و يف تقييمها لذاا ، و يف مستوى تقديرها 

الذي يعترب من أكثر  االكتئابنفسية نذكر منها  اضطراباتكما ميكن للمرأة العقيم أن تعاين من عدة       

  .يف العامل  انتشاراالنفسية  االضطرابات

و يصاب ، طريقة التفكري و التصرفهو املرض النفسي الذي يؤثر بطريقة سلبية على  فاالكتئاب      

فرق بني مستوى التعليم ، و ال يالصغار و الكبار و املسنني ،إلناث على حد سواءباالكتئاب الذكور و ا

ن تكون عرضة لإلصابة ميع عرضة لإلصابة به، و هلذا فاملرأة العقيم ميكن أفاجل، الثقافة، و ال املستوى املاديو 

  . باالكتئاب

ن اجلوانب العالئقية و النفسية العديد م، و كذلك يف ن يؤثر يف شخصية املرأة و حياافالعقم ميكن أ      

، و هذا ماسوف خنوض يف دراسته من أجل الوصول إىل نتائج تتماشى و احلاالت االجتماعيةاألدائية و و 

  .املدروسة 

املقرتحة منها  الفرضيات ب املنهجي إىل إشكالية الدراسة و بعدهايف اجلان ،تطرقنا يف هذه الدراسةحيث      

املفاهيم اإلجرائية حتديد ، و كذا ما مت ذكر أمهية و أهداف الدراسة، كالفرضية األساسية، و الفرضيات اجلزئية

  .، وكذلك الدراسات السابقة ملصطلحات الدراسة
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  : أما اجلانب النظري للدراسة فقد ضم ثالث فصول أساسية وهي كالتايل       

لذات حيث تطرقنا إىل مفهوم الذات، و أنواعه، أشكاله لتقدير اذا الفصل لقد خصص ه: الفصل االول 

، الفرق بني مفهوم مستويات تقدير الذات، وأبعاده، و كذلك نظريات تقدير الذات، خصائص تقدير الذات

  .الذات و تقدير الذات 

ب، تصنيف االكتئاب، االكتئاحبيث تطرقنا فيه إىل مفهوم  لالكتئابهذا الفصل فقد خصص : الفصل الثاين 

  .، عالجه االكتئاب، العالقة بني املرأة و أعراضه، مظاهره

، وفيه تطرقنا لتعريف العقم، أنواعه، اجلهاز التناسلي لعقم عند املرأةخصص هذا الفصل ل: الفصل الثالث 

، احلرمان من رأةالعقم العوامل املسامهة يف حدوثه، األثار النفسية للعقم، الفحص الطيب للم، أسباب األنثوي

  .الصحة النفسية  ىاألمومة و أثره عل

  : أما اجلانب التطبيقي فقد تناولنا فيه فصلني مها 

خصص إلجراءات الدراسة امليدانية، وقد ركزنا على منهج البحث، وسائل هذا الفصل : الفصل األول 

  .النتائج ، طريقة حتليل االستطالعية، عينة البحث طرق إجرائه، الدراسة البحث

لة العيادية وفيه ركزنا على عرض و حتليل نتائج املقاب ،تقدمي احلاالت و مناقشة النتائجخاص ب: الفصل الثاين 

، تقدمي نتائج تطبيق مقياس يق مقياس تقدير الذات لكوبر مسيثتقدمي نتائج تطب، النصف موجهة للحاالت

  .لبيك  االكتئاب

يات ، و بعدها بعض التوص باقرتاح، بعدها قمنا اليت تعترب خالصة هلا ة الدراسةخامت األخري كانتيف       

  .، و كذا املالحق وضع قائمة املراجع
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 : إشكالية الدراسة  �

لقد خلق اهللا اإلنسان ليعمر األرض و حيافظ عليها، و عملية اإلجناب و احملافظة على النسل كانت من   

لدى اإلنسان منذ األزل، فاألبناء زينة حياة الدنيا، و عدم القدرة على اإلجناب هو هاجس  اهتمامأولويات 

ى الصحة النفسية منها االكتئاب على مستو  االضطراباتلكل امرأة، حبيث ميكن أن يسبب هلا الكثري من 

تثريها حادثة مؤملة كالفشل يف عالقة، أو خيبة األمل، أو فقدان شيء مهم   بأنه استجابةالذي بعرف و 

، كما أن هذا اتمع أو املرأة تنطوي و تنعزل عن اتمعهذا قد جيعل اخل، ...عزيز إنسانكالعمل، أو وفاة 

، كما قد ميكن أن يؤثر سليب على احلالة النفسية للمرأة أو إجيايبأن يساهم بشكل ميكن  احمليط اخلارجي

، حبيث يتأثر ذلك إىل رها لذاا، و كيفية تقييمها هلا، و أيضا على تقديابشكل كبري على صورة املرأة لذا

و تقديراا الكامنة، و خصائصها الشخصية شاعرها، و اعتقاداا حول نفسها، حد كبري بطبيعة اجتاهاا و م

ا بوضعية خاصة كاإلحساس بالفشل حبيث التقدير املنخفض للذات يرتبط غالباليت حتدد تقييم املرأة لذاا، 

  .النقص، و اإلحساس بالدونية و 

كما يعترب كوبر مسيث أن األشخاص ذوي تقدير منخفض ألنفسهم غري هامني جدا أو غري حمبني، و ال 

أحسن ما لديهم، هذا فضال عن  اآلخرينيودون فعلها، و حيتملون أن يكون لدى تطيعون فعل أشياء كثرية يس

  ) 9، ص  2010: صونية هادي . ( و يتوقعون سيء األمور ،فيما حيدث هلمأم ال يستطيعون التحكم 

ذكر منها الدراسة اليت قام على كل الدراسات السابقة، و اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا، و اليت ناستنادا 

ث كان اهلدف ، حب"تقدير الذات لدى الراشد املصاب بالعقم " و اليت كانت بعنوان " ادريس الزغيدي "ا 

معرفة مدى العالقة بني ، و أيضا عند الراشد املصاب بالعقممعرفة مستوى تقدير الذات من هذه الدراسة هو 

حتديد مستويات تقدير و كذلك الذات عند الراشد املصاب بالعقم،  نوع العقم وعالجه ومستوى تقدير

و اليت كانت " العريب فهيمة "قامت ا كما ميكننا ذكر الدراسة اليت ذات عند الرجال املصابني بالعقم،  ال
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ثة هدف الباح ، و قد كان) "عقم أويل ( اسرتاتيجيات التعامل مع الضغط النفسي لدى املرأة العقيم " بعنوان 

اولة ا على املرأة ومدى تأثريه عليها، و كذلك حممعرفة أن العقم ميثل حدثا ضاغطمن هذه الدراسة هو 

الكشف عن إسرتاتيجيات التعامل مع الضغط النفسي اليت تستعملها املرأة العقيم، ودورها يف التخفيف من  

ت التعامل اليت تستعملها النساء العقيمات معرفة ما إذا كانت اسرتاتيجياتوتر االنفعايل الناتج عن الضغط، و ال

إظهار مدى أمهية التكفل األحداث الضاغطة و التخفيف منها، و أيضا تضمن هلن مواجهة وحتكم جيد يف 

قامت ت الاليت يعانني من الضغط النفسي، كما قمنا باالستناد على الدراسة اليت النفسي عند النساء العقيما

، و منه حددت الباحثة "الذات لدى املرأة مستأصلة الرحمتقدير " كانت بعنوان و اليت  ، "صونيا هادي "ا 

معرفة ما إذا كان اختيار املرأة الستئصال رمحها جعلها تشعر بالعجز يف ف هلذه الدراسة و اليت تتمثل يف أهدا

  .م معرفة مستوى تقدير الذات لدى املرأة مستأصلة الرحامل اجلسدي، و حتقيق احلفاظ على التك

و من خالل كل هذه الدراسات السابقة حاولنا التطرق يف هذه الدراسة إل جانب خمتلف مل يتم دراسته 

اإلحاطة  ، و حماولة" العقيماالكتئاب لدى املرأة ذات و تقدير ال دراسة"دراسات السابقة، أال و هو يف ال

 النفسذا املوضوع، و يرجع سبب اختيارنا هلذا املوضوع إىل طبيعة التخصص يف علم ببعض اجلوانب هل

العيادي و الصحة العقلية، و الذي يهدف للكشف عن كيفية تأثري املرض العضوي على اجلانب النفسي 

هلدف من هذه للمريض، و بالتايل معرفة التغريات السلوكية و العالئقية للمرأة نتيجة العقم الذي تعاين منه، و ا

التنويه بأمهية الكفالة النفسية للمرأة العقيم و اليت تكون مرافقة للعالج الطيب ، و كذلك فتح اال الدراسة 

، وهذا ملرأةجية و النفسية عند ابتأثرياته الفيزيولو  االهتمامإلجراء دراسات نفسية أخرى معمقة للمرأة العقيم، و 

  : لية ما يقودنا إىل طرح التساؤالت التا

  ؟ يؤثر العقم يف مستوى تقدير الذات لدى املرأة العقيم هل  - 

  ؟ يؤدي العقم إىل االكتئاب لدى املرأة العقيم هل  - 
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  هل كلما إرتفع تقدير ذات املرأة العقيم اخنفض االكتئاب ؟  - 

 :فرضيات الدراسة  �

 .املرأة العقيم  ىيف مستوى تقدير الذات لديؤثر العقم  .1

 .االكتئاب لدى املرأة العقيم يؤدي العقم إىل  .2

  .كلما ارتفع تقدير ذات املرأة العقيم اخنفض االكتئاب  .3

  أهمية الدراسة وأهدافها  �

 :أهمية الدراسة  .1

 .اليت تكون مرافقة للعالج الطيب  التنويه بأمهية الكفالة النفسية للمرأة العقيم و -

 .ة للمرأة العقيم فتح اال إلجراء دراسات نفسية أخرى معمق -

 . املرأة وجية و النفسية علىبتأثريات العقم الفيزيول االهتمامو  -

 :أهداف الدراسة  .2

  :ميكن حصر أهداف هذه الدراسة يف مايلي 

 .لدى املرأة العقيم  االكتئابمعرفة العالقة مابني تقدير الذات و  - 

 .كان العقم يؤثر يف مستوى تقدير الذات لدى املرأة العقيم  معرفة إذا ما - 

 .حماولة معرفة إذا كان العقم يؤدي إىل االكتئاب لدى املرأة العقيم  - 

  :مفاهيم الدراسة اإلجرائية  �

 : تقدير الذات  .1

ن عليه وما حنن نريد أن نكو  ، كما أنه الفرق بني مات أو القيمة اليت ننسبها ألنفسناهو تقييم الذا

  ) 20، ص  2009: أديب حممد اخلالدي .(عليه
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  :تعريف كوبر سميث 

والشخصية  االجتماعيةتقوميي حنو الذات يف ااالت  اجتاههو احلكم على صالحية الفرد من خالل 

  .) 31، ص 2013: إدريس الزغيدي (  األكادمييةو 

  :التعريف اإلجرائي 

، وهو يف دراستنا يعرب عن الدرجة اليت حتصل رضا الفرد عن نفسه وتقييمه لذاتهتقدير الذات هو مدى 

 .سنوات األوىل من الزواج يف مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث املطبق عليها مخس خالل  املرأة العقيمعليها 

   :  االكتئاب.  2

  . انتشاراالنفسية  االضطراباتهو أحد أكثر  االكتئاب

  : تعريف أرون بيك 

، و التهيج و االنتحارية، و األفكار أعراض احلزن و كره الذات ونقدها هو خربة معرفية وجدانية تظهر يف

القيمة، و فقدان  انعدام، و القرار اختاذ، و الرتدد يف االجتماعي االنسحاب، و االهتمام، و فقدان االستثارة

، تغريات يف الشهية للطعام، صعوبة الرتكيز، االنزعاجو     ، القابلية للغضب الطاقة، و تغريات يف منط النوم

  ). 17، ص 2001: لطفي الشربيين ( .باجلنس  االهتمام، فقدان اإلرهاق و اإلجهاد

  : التعريف اإلجرائي 

يف احلالة املزاجية للمرأة العقيم، و هو يف دراستنا هذه يعرب عن الدرجة اليت حتصل  اضطرابهو  االكتئاب

  .املطبق عليها  لالكتئابعليها املرأة العقيم يف مقياس بيك 
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  : العقم .  3

  : معجم المصطلحات الطب النفسي 

شرط الزوجني ب و إخفاق احلمل بعد مرور عام من اللقاء اجلنسي األول بني  ،هو عدم اإلجنابيعرفه بأنه 

، ويكون بسبب املرأة بنسبة من حاالت الزواج تقريبا % 15، وحيدث بنسبة عدم استخدام وسائل منع احلمل

  .من احلاالت  % 40، و الرجل بنسبة  % 60

  : تعريف محمد عبد الفتاح مهدي 

 استخدام، دون املة من العالقة الزوجية الصحيحةالعقم هو عدم القدرة على احلمل بعد مرور سنة ك

( .، و بشرط أن يكون الزوج مقيما مع الزوجة بصفة دائمة و بينهما عالقة زوجية صحيحة وسائل منع احلمل

  ) 114ص  ،2007: حممد عبد الفتاح مهدي 

  : التعريف اإلجرائي 

، وحتقيق احلصول على احلمل حسب التقارير الطبية خالل اخلمس قدرة املرأة على اإلجنابالعقم هو عدم 

  . سنوات األوىل 
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  :تمهيد 

مبفهومها، وكذلك و  فلهذا جند العديد من العلماء اهتموا ا الذات جوهر الشخصية اإلنسانية، تعترب    

أسسوا العديد من النظريات والبحوث اليت درست الذات ومفهومها وكذلك تقدير الذات ، وهلذا سنحاول من 

ولكي نتوصل إىل فهم جيد ومناسب لتقدير ، يتعلق بالذات وتقدير الذات كل ما  خالل هذا الفصل توضيح

  .الذات جيب التطرق يف البداية للذات ومفهومها 

  : الذات : أوال 

  : الذات تعريف .1

  .هي ذات الشيء وعينه وجوهره : لغة  .1.1

  : اصطالحا .2.1

  : تعريف كارل روجرز  �

، حيث )مدركات ( خالل جماله الظاهر ، ومنالفرد من خالل تفاعله مع اآلخرينهي اخلربات اليت مييزها     

. ، وأن هذا التمييز املستقل هو أحد الدالئل على نضج الفرد يا بتمييز جزء من جماله الظاهرييبدأ الفرد تدرجي

  )  30ص : مهند عبد السليم عبد العلي ( 

  :فيلدمان لمفهوم الذات  تعريف كوبر سميث و �

اليت يكوا الفرد عن ذاته أي أنه نظرة الشخص عن نفسه   االفرتاضاتجمموعة من املعتقدات التصورات و  هو

 ) 31ص : مهند عبد السليم عبد العلي . ( كما يتصورها وينظمها يف األنا األعلى 

  

  



تقدير الذات                                                                                      :الفصل الثاني   

 

12 

 

  :لمفهوم الذاتتعريف مهران  �

، يبلوره تصورات والتقييمات اخلاصة بالذاتالللمدركات و ، متعلم هي تكوين معريف منظم وموحد

  )  31ص : مهند عبد السليم عبد العلي (الفرد ويعتربه تعريفا نفسيا لذاته 

  :نواع مفهوم الذات أ .2

  :هناك نوعان من مفهوم الذات مها كما يلي 

، وتقبل الذات الصحة النفسية و التوافق النفسي هو الذي يعرب عن: مفهوم الذات اإليجابي  .1.2

، حيث أن تقبل الذات وفهمها يعد بعدا رئيسيا يف عملية التوافق اآلخرينيرتبط ارتباطا جوهريا بتقبل 

 .الشخصي 

الذي يتضح للفرد من أسلوب حديثه، أو تصرفاته  هو األسلوب: مفهوم الذات السلبي  .2.2

، مما جيعلنا نصفه بعدم الذكاء اآلخرين واجتاهنفسه  اجتاه، وتعامالته أو من تعبريه عن مشاعره اخلاصة

  ) 58ص : كامل حممد   إبراهيمسهام . ( ، أو عدم تقدير الذات روج من اللباقةأو اخل االجتماعي

  : أشكال مفهوم الذات  .3

  :هناك عدة أشكال ملفهوم الذات وهي كالتايل 

 شكل املرء و هيئته كما يتصورها، و كما يظهر أا تبدو وتعين: مفهوم الذات الجسمية  .1.3

، أو هو الكيفية اليت يدرك فيها الفرد الفرد أن اآلخرين يرونه عليهاقد ، وهي تعين أيضا الصورة اليت يعتلآلخرين

  .  االجتماعيةذاته كفرد يقوم بالعالقات 

 .ويعين إدراك الفرد للجوانب امللتزمة بالقيم و املثل : مفهوم الذات األخالقية  .2.3

ية تؤثر ويعين إدراك الفرد ملا يعانيه من قلق وخوف و أعراض عصاب: مفهوم الذات العصابية  .3.3

  ) 33ص : مهند عبد السليم عبد العلي ( .على سلوكه التوافقي ويف عالقاته باآلخرين 



تقدير الذات                                                                                      :الفصل الثاني   

 

13 

 

  : أبعاد مفهوم الذات  .4

  :أن أبعاد مفهوم الذات تتضمن )  1971(يرى فهمي 

  هي عبارة عن إدراك الفرد لقدراته و مكانته و أدواره يف العامل اخلارجي : الذات الواقعية  .1.4

 .هي الذات كما يعتقد الشخص أن اآلخرين يروا :  االجتماعيةالذات  .2.4

 .الذاتية  لالجتاهاتوهي عبارة عن تنظيم : الذات اإلدراكية  .3.4

مهند عبد السليم عبد ( . هي مفهوم الفرد لذاته كما يود أن تكون عليه : الذات المثالية . 4.4

  . ) 34ص:العلي

  :تقدير الذات : ثانيا 

  :تعريف تقدير الذات  .1

  .قدر مبعىن اعترب ، مثن ، أعطى القيمة : لغة  .1.1

  : اختلفت تعاريف تقدير الذات من طرف الباحثني وميكن أن نذكر منها مايلي :اصطالحا  .2.1

تقدير الذات هو ذلك التقييم الذي يتوصل إليه الفرد و يتبناه عادة فيما يتعلق بذاته : تعريف كوبر سميث 

: عبد العزيز حنان . ( و يرى أن هذا املفهوم يعرب عن اجتاه املوافقة أو عدم املوافقة من جانب الفرد اجتاه ذاته 

  )  27ص 

ايتني إحدامها موجبة تقدير الذات هو حكم شخصي لقيمة الذات حيث يقع بني : تعريف كاتل 

  . أخرى سالبة و 
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يعرب عن إدراك الفرد لنفسه و عن قدرته  اجتاهتقدير الذات هو عبارة عن مدرك أو :  تعريف مصطفى فهمي 

على كل مايقوم به من أعمال و تصرفات ، ويتكون هذا املدرك يف إطار حاجات الطفولة ، و خاصة احلاجة 

  . و القبول و النجاح االستقاللإىل 

إن تقدير الذات هو التقييم الذي يضعه الفرد لذاته ، و كما يدركها اآلخرون : تعريف محمد بيومي حسن 

  )  28ص : عبد العزيز حنان . ( هو  من وجهة نظره

  : نظريات تقدير الذات  .2

  :نظرية كوبر سميث . 1.2

اإلجيابية  االجتاهاتإن تقدير الذات عند كوبر مسيث هو احلكم الذي يصدره الفرد حنو نفسه متضمنا 

  : السلبية حنو ذاته و اليت يراها أا تصفه على حنو دقيق ، ويقسم تعبري الفرد عن ذاته إىل قسمني مها أو 

 .وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه هلا : التعبير الذاتي  �

ويشري إىل األساليب السلوكية اليت توضح تقدير الفرد لذاته ، و اليت تكون متاحة : ي التعبير السلوك �

 .للمالحظة اخلارجية 

  :وجند كوبر مسيث مييز بني نوعني من تقدير الذات مها 

 .جنده عند األفراد الذين يشعرون أم غري ذي قيمة : تقدير الذات الحقيقي  �

ويوجد لدى األفراد الذين يشعرون أم غري ذي قدرة ، ولكنهم ال يستطيعون  :تقدير الذات الدفاعي  �

 .مبثل هذا الشعور ، أو التعامل على أساسه مع أنفسهم و مع اآلخرين  االعرتاف

ويصف كوبر مسيث األفراد الذين هلم ثقة يف مداركهم وأحكامهم ، ويعتقدون أن باستطاعتهم بذل جهد بقدر 

، واستنتاجام فسهم إىل قبول آرائهم، والثقة واالعتزاز بردود أفعاهلمهام املقبولة حنو أنمعقول ، وتؤدي اجتا

  .ما يسمح باحرتام األفكار اجلديدةوهذا يسمح باتباع أحكامهم عندما ختتلف أرائهم عن آراء اآلخرين ، ك
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ىل ، كما تدفعه إبول وحمبوبفكرة الشخص يف أنه مق فالثقة بالنفس وما يصاحبها من الشعور بالرفعة تدعم   

  .االجتماعي، واالبتكار االستقالل، وإىل الشجاعة مع التعبري عن أفكاره

، كذلك ميكنهم مواجهة الفشل يف ء األفراد صعوبة يف تكوين صداقات، ويف التعبري عن أرائهمهؤال وال جيد

  ) 59ص : حممد سامل ناجح سليمان . ( االياراحلب أو العمل دون الشعور باحلزن أو 

 :نظرية روبرت زيلر  .2.2

، كما يرى أن تقدير الذات ال حيدث يف معظم للذات االجتماعييعترب زيلر تقدير الذات ماهو إال البناء 

توسطة بني ، ويصفه بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ويشغل املنطقة املاالجتماعياحلاالت إال يف اإلطار املرجعي 

، فإن تقدير الذات تغريات يف بيئة الشخص االجتماعية، وعلى ذلك فعندما حيدث أية الذات والعامل الواقعي

  .هو العامل الذي حيدد نوعية التغريات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعا لذلك 

  .ولقد افرتض أن الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل حتظى بدرجة عالية من تقدير الذات 

، وقد ادعى أن االجتماعيجعله يسمي مفهومه بتقدير الذات  االجتماعيد زيلر على العامل كما أن تأكي

سامل . ( حقها يف نشأة ومنو تقدير الذات  االجتماعيةاملناهج األخر يف دراسة تقدير الذات مل تعط العوامل 

  . ) 61ص : ناجح سليمان حممد 

  : خصائص تقدير الذات  .3

  : مية تقييتقدير الذات ظاهرة .1.3

إنه تقييم الفرد لذاته على صورة الذات اليت يرمسها لنفسه ، و ميكن أن يستدل على تقدير الذات بالطريقة اليت 

  . يتصرف ا املرء
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  :تقدير الذات سمة متغيرة . 2.3

، و أيضا تبعا للمواقف و الوقت هنا تكون دائما خاضعة للتأثريات الداخلية و اخلارجية ، فتقدير الذات يتباين

،  2014: إدريس زغيدي . ( السيئة ، و املشاعر الطيبة أو كن أن يتنوع يوميا تبعا للتجاربتقدير الذات مي

  ) 34ص

  :مستويات تقدير الذات  .4

  : تقدير الذات العالي  .1.4

لديهم فكرة حسب كوبر مسيث فإن األشخاص ذوي التقدير العايل يعتربون أنفسهم أشخاص مهمني و 

، وال ، ويستمتعون بالتحديميلكون قهما طيبا لنوع شخصيام ، كما أمحمددة، وكافية ملا يظنون صوابا

، ولديهم استعداد منخفض لإلقناع لثقة بأحكامهم و أقل تعرضا للقلقيضطربون عند الشدائد، وهو أميل إىل ا

عبد . (للنقد يف املناقشات اجلماعية وأقل حساسية و التأثر بأراء اآلخرين وهم أكثر ميال لتحمل اإلجيابية 

  ) 36، ص 2012: العزيز حنان 

 :تقدير الذات المنخفض .2.4

، ونقائصهم، وصفام كز أصحاب هذا املستوى على عيوم، فري يشكل تقدير الذات املنخفض إعاقة لصاحبه

، كما يضعون ألنفسهم وأحكامها واإلنصات ألرائها أكثر ميال للتأثر بضغوط اجلماعة ، وهمغري اجليدة

  .توقعات أدىن من الواقع 

دم قدرته على إجياد احلل لع االنفعايل اإلضرابكما يتميز الشخص من هذا النوع بفقدان الثقة يف قدراته و 

، كما يشعر قعه أن مستوى أدائه سيكون منخفضا، و تو ده أن معظم حماوالته ستكون فاشلةواعتقا ،ملشاكله

، و بالتايل أنه ال مبكن أن حيقق النجاح افرتاض، و يعمل باستمرار على إذا قام بنشاطات فاشلةإلذالل با
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، ألنه ينسب هذا عور باهلزمية لتوقعه الفشل مسبقا، فإن هذا الفرد مييل إىل الشباالحرتاميشعر بأنه غري جدير 

   .املواقف املواليةه يعمم فشله على الفشل لعوامل داخلية ثابتة كالقدرة مما يؤدي به إىل لوم ذاته كما أن

 ) 17، ص  2013: مسرية طرج  (

  :الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات  .5

بني أن كل منهما له بعد عرض خمتلف املراحل األساسية اليت تشمل كل من مفهوم الذات وتقدير الذات يت

  :، ومنه يتضح أن خصوصية معينة

  .عن صفات الذات ، بينما تقدير الذات فهو تقييم هلذه الصفات مفهوم الذات هو عبارة على معلومات 

يعكس الثقة للذات  انفعايل، أما تقدير الذات فهو فهم من فهما موضوعيا أو معرفيا للذاتمفهوم الذات يتض

  .بالنفس 

يشمل ، الذي شرح فيه أن مفهوم الذات قة بني مفهوم الذات وتقدير الذاتكما قدم كوبر مسيث تعريفا للتفر 

، وما يتمسك به من الذات يتضمن التقييم الذي يصنعه ، بينما تقديرأراءه عن نفسه مفهوم الشخص و

 )  44ص : عبد العزيز حنان. ( تباره لذاته عادات مألوفة لديه مع اع

  :الخالصة 

يث تطرقنا إىل بعض ، و كذا مفهوم تقدير الذات حلنا التحدث عن موضوع مفهوم الذاتيف هذا الفصل حاو 

 .، كما بينا الفرق بينهما النظريات املتعلقة بتقدير الذات ، و أيضا اخلصائص والتعاريف هلما، وكذا األنواع
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  : تمهيد 

موجود يف كل اتمعات ومنتشر فيها بنسب متفاوتة ،وهو يتزايد داخل هذه اتمعات من جيل  االكتئابإن 

، فهو ال يصيب فقط كبار السن كما يعتقد بل قد يصيب أيضا صغار السن آلخرإىل جيل ، ومن جنس 

،كما جنده ينتشر بكثرة لدى النساء منه لدى الرجال فحسب الدليل األمريكي التشخيصي و اإلحصائي 

، أما  %25إىل  %10لدى النساء ترتاوح من  االكتئابفإن نسبة حدوث   DSM4العقلية  لالضطرابات

  . %12إىل  %5وح النسبة من لدى الرجال فترتا

 : االكتئابتعريف  .1

ذكرته خمتلف  وهذا حسب ما االجتاهاتيف خمتلف  اخنفاضويعين :  االصطالحيالتعريف  .1.1

 .املدارس يف علم النفس 

هو املرض الذي يؤثر بطريقة سلبية عل طريقة التفكري و التصرف ، ويصاب  االكتئاب .2.1

م و ، ال يفرق بني مستوى التعلي،الصغار و الكبار و املسنني سواءالذكور و اإلناث على حد ال باالكتئاب

  )  90، ص  2009: ياسر املتويل . ( ، اجلميع عرضة لإلصابة به الثقافة و ال املستوى املادي

فية وجدانية تظهر يف أعراض احلزن، التشاؤم، وكره هو خربة معر  االكتئاب: تعريف أرون بيك   .3.1

 االجتماعي االنسحابأو  االهتمامو فقدان  االستثارة، و ، و التهيجاالنتحارية، و األفكار  الذات ونقدها

، و القابلية للغضب الطاقة و التغريات يف منط النوم و فقدان ،القيمة انعدام، و والرتدد يف اختاذ القرار

. ( باجلنس هتماماال، وفقدان وبة الرتكيز و اإلرهاق و اإلجهاد، وصع، و تغريات يف الشهية للطعاماالنزعاجأو 

 ) 200، ص  2008: علي كاظم مهدي ، بدر حممد األنصاري 

لقدرة على اإلتيان ، و عدم اعميق حيس فيها املريض بعدم الرضاهو حالة من احلزن ال االكتئاب  .4.1

، و الشعور رة على النشاط وصعوبة يف الرتكيز، و فقدان القديف مواجهة املستقبل ، و يأسهبنشاطه السابق

: جمدي أمجد حممد عبد اهللا . ( يف النوم و الشهية للطعام و أحالم مزعجة  اضطراببالذهان التام مع 

 ) 185، ص  2000

، أو فقدان شيء ، أو خيبة أملهو استجابة تثريها حادثة مؤملة، كالفشل يف عالقة االكتئاب  .5.1

 ) 99، ص  2010: رشيد محيد زغري .( ، أو وفاة إنسان عزيز مهم كالعمل
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 :   االكتئابتصنيف  .2

 :خارجي المنشأ  اكتئاب .1.2

، ولذلك مثل موت شخص عزيز، أو حدوث كارثة مالية ، يصيب الفرد كرد فعل لظروف خارجيةهذا املرض 

وقعة للظروف اخلارجية ، والنتيجة السيكولوجية املتالتفاعلي، أي أنه رد فعل طبيعي االكتئابيطلق عليه 

 ) 361ص : أديب حممد اخلالدي . ( نفسي خارجي املنشأ اكتئابفهو إذن وفق هذا املنظور  ،املسببة له

 : داخلي المنشأ  اكتئاب  .2.2

يف  اضطراب، ولكنه يرجع إىل ذ ليس له سبب شعوري أو غري شعوري، إالسابق االكتئابهذا النوع عكس 

، وذات إظهاره اخلارجية عملها يف تعمل األحداثالنفسي الذي  االكتئاب، خبالف اجلهاز العصيب املركزي

 .الذهاين  باالكتئاب، ويطلق عليه احلقيقي االكتئابالداخلي املنشأ هو  االكتئاب، وأن تأثري مباشر فيه

 ) 362ص : أديب حممد اخلالدي (

 :  االكتئابأعراض  .3

 :  اكتئابيةأعراض  .1.3

، و لكن هذه األعراض ختف و احلزن االكتئابمن النوم و هو يف حالة شديدة من  وفيها يستيقظ املريض

 .حدا يف وسط النهار 

 :  سيكولوجية  أعراض .2.3

  .ضعف يف الوظائف العقلية مثل اإلنتباه ، الرتكيز  �

  .اإلحساس بتأنيب الضمري  �

  .تنتاب املريض حالة من توهم اإلصابة باألمراض  �

  .حيث يشعر املريض بأنه قد تغري و فقد إحساسه مبباهج احلياة  الشعور باختالل اآلنية ، �

 .شعور املريض بأن العامل تغري من حوله ، و قد تغري إىل األسوأ  �
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 :  فسيولوجيةأعراض  .3.3

، و الينام إال ساعات قليلة يستيقظ بعدها و هو يف املريض من األرقيف النوم ، حيث يعاين  اضطرابات �

 .حالة من السوداوية 

 .  فقدان  الشهية للطعام �

 .فقدان الرغبة اجلنسية  �

 :  أعراض سلوكية .4.3

 .تبدو على املريض مسات احلزن و الكآبة  �

 .فقدان القدرة على العمل ، و رفض الذهاب إليه  �

 .مل الزوجة واجباا ، و تصبح غري قادرة على العناية بأفراد أسرا  �

 ) 483،ص  2010: حممد شحاته ربيع . ( ، و حماولة القيام بذلك  الرغبة باإلنتحار �

 ) :(DSM 4حسب الدليل التشخيصي األمريكي الرابع   االكتئابأعراض  .5.3

  :فيه إذا توفرت مخسة أعراض أو أكثر من األعراض التالية  االكتئابيتم التشخيص 

 .معظم الوقت  اكتئايبمزاج  �

 .أو إحساس باملتعة يف ممارسة األنشطة املختلفة  االهتماماتكبري يف   اخنفاض �

 .واضح يف الوزن ، و يف بعض احلاالت تكون هناك زيادة يف الوزن  اخنفاض �

 .أرق يف النوم أو زيادة يف النوم  �

 .، أو اخلمول حركي مع اإلحساس ببطء اإليقاع  االستقرارهياج حركي مع اإلحساس بعدم  �

 .التعب و فقد الطاقة  �

 .عدم القيمة ، و لوم النفس و اإلحساس بالذنب اإلحساس ب �

 .ضعف القدرة على التفكري ، و ضعف الرتكيز ، و الرتدد و عدم القدرة على اختاذ القرارات  �

حممد عبد (  .أو التخطيط له أو حماولة اإلنتحار االنتحارالتفكري يف املوت إما بتمين املوت أو التفكري يف  �

 ) 115، ص  2007: الفتاح مهدي 

 : االكتئابمظاهر  .4

  :تتحدد فيما يلي  االكتئابحسب أرون بيك فإن مظاهر 
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 :وتتضمن مايلي :  االنفعاليةالمظاهر  .1.4

 .فقدان القدرة على االستمتاع مبرح احلياة  �

 .ضعف الثقة بالنفس  �

 :وتتضمن التايل : المعرفية  المظاهر .2.4

 .سلبية مفهوم املريض لذاته  �

 .توجيه اللوم لنفسه  �

 .املشكالت تضخيم  �

 .القرارات و احلسم اختاذإنعدام القدرة على  �

 .ضعف اإلحساس بالقيمة الذاتية  �

 :وتتضمن مايلي  :المظاهر الدافعية  .3.4

 . ضعف القدرة على اإلجناز �

 .إنعدام امليل حنو املثابرة والطموح لتحقيق أهداف احلياة و متطلباا  �

 .شلل يف اإلدارة  �

 .وحتبيذ فكرة املوت الرغبة يف اهلروب من الواقع  �

 .تزايد امليول اإلتكالية  �

 :وتتضمن مايلي : المظاهر الجسمية  .4.4

 .الشعور السريع بالتعب و اإلرهاق  �

 .فقدان الطاقة اجلنسية  �

 ) 361ص : أديب حممد اخلالدي  . (كثرة نوبات األرق  �

 : االكتئابالعالقة بين المرأة و  .5

كانت املثال للشيء ونقيضه ، فهي أكـثر عرضة لإلصابة سواء تزوجت أو مل   إن املرأة يف عالقتها باإلكتئاب

تتزوج ، أجنبت أطفاال أو مل تنجب ،خرجت للعمل أم جلست باملنزل ، فسبل راحة البال و السالم النفسي 

  .موجودة يف داخلنا ومن حولنا 

تقدير املرأة لذاا يف املقابل سيادة  اخنفاضرمبا كان وراء  االكتئاببني املرأة و  لالرتباطإن التحليل املنطقي 

إىل أن  االنتباهاجلمع و التفوق يف جماالت عديدة دون  حماولةالرجل يف األسرة و اتمع مما قد يدفعها إىل 



اإلكتئاب: لفصل الثالث ا  

 

23 

 

قدراا وإمكاناا حمددة ، وأوضح ذلك فأقول أنه يصعب على املرأة أن تكون موظفة أو سيدة أعمال ناجحة 

  .زوجة رائعة وأم مثالية وربة بيت ممتازة وطاهية طعام ماهرة ويف نفس الوقت

وأرى أن املرأة إذا قيمت إمكاناا مبوضوعية واعتدال ، وتوصلت إىل تسوية أو حل يرضي مجيع األطراف ، 

عليها أن توفق بني هذه ااالت املختلفة فإا يف هذه احلالة تستطيع أن تعيش حياة نفسية مستقرة وحتتفظ 

  ) 72، ص  2001: لطفي الشربيين (  . االكتئابوازا وصحتها النفسية يف مواجهة بت

 :  االكتئابعالج  .6

إن عالج حاالت اإلكتئاب تتم عن طريق عدة وسائل مبكن استخدام بعضها معا ، أو إختيار الوسيلة املناسبة 

  :منها لكل حالة من احلاالت ، وهذه الوسائل هي 

 : العالج النفسي  .1.6

  :ويتضمن جلسات عالجية فردية أو مجاعية ، ويضم عدة أساليب منها 

 .العالج باإلحياء  �

 .العالج التحليلي النفسي  �

 .العالج السلوكي  �

  .ولكل هذه األساليب فنيات دقيقة يقوم ا املعاجلون النفسيون 

 :العالج البيئي  .2.6

، ويتم املواقف اليت تسببت له يف املرض وط وونعين به إجياد بيئة مالئمة يتعامل معها املريض بعيدا عن الضغ

  : ، ومن وسائل هذا العالج لالستشفاءذلك بانتقال املريض إل وسط عالجي أو يف مكان 

 . الرتويح عن املريض  �

 . شغل فراغه يف العمل  �

 .تأهيله حىت يندمج يف بعض العالقات اليت متهد إىل عودته للحياة مرة أخرى  �
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 : النفسية العالج األدوية  .3.6

حتت إشراف األطباء النفسانيني ، ويقوم الطبيب باختيار الدواء  لالكتئابويتضمن استخدام العقاقري املضادة 

  .املناسب و متابعة املريض لفرتة كافية حىت تتحسن حالته 

 : العالج الكهربائي  .4.6

 238، ص  2001: الشربيين لطفي ( . يعمل العالج الكهربائي على إعادة تنظيم إيقاع اجلهاز العصيب 

  :خالصة 

أحد إضطرابات املزاج ويظهر بشكل واضح يف اجلانب اإلنفعايل لشخصية املريض حيث أنه  االكتئابيعترب 

 .ميكن أن يؤدي إىل العديد من املتاعب العضوية ذات املنشأ النفسي 
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     :تمهيد 

هناك على مستوى العامل املاليني من املتزوجني الذين يعانني من مشكلة العقم، فالعقم هو عدم القدرة على 

  .بعد مرور سنة من الزواج، و منه قمنا بتخصيص هذا الفصل ملوضوع العقم اإلجناب 

  :تعريف العقم  .1

الرحم عقما، وعقمت عقما وعقما، وعقمها زة تقع يف الرحم فال تقبل الولد، وعقمت العقم مه :لغة . 1.1

  )  110ص: عباسي جمدوب حممد . (، وعقمت إذا مل حنمل فهي عقيم و عاقر اهللا يعقمها عقما

عباسي . (كاملة على املعاشرة الزوجية على اإلجناب بعد مضي سنة   القدرةالعقم هو عدم  :اصطالحا . 2.1

   )  110ص: جمدوب حممد 

   )  263، ص  2008: عبد املنعم احلفين . (اإلجناب العقم هو العجز عن 

، دون أن يتخلل ذلك كاملة من اجلماع اجلنسي املنتظم  العقم هو عدم القدرة على احلمل بعد مرور سنة

  ) 102، ص  2008: شيلي تيلور . ( استخدام موانع احلمل 

، ومبعدل غري موقىج مع اجلماع العقم هو عدم حدوث احلمل عند الزوجني بعد مرور سنة و نصف على الزوا 

   ) 5ص : محزة صاحل . ( مرتني يف األسبوع

    : أنواع العقم عند المرأة  .2

  : العقم العضوي أولي . 1.2

  .، وهذا ألسباب عضوية حبتة اجلنسية أو زواجهاهو العقم الذي يصيب املرأة منذ بداية حياا 
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  : العقم العضوي الثانوي  .2.2

تصيب املرأة من  ، قداملرأة بعد إجناا لطفل أو أكثر، و هذا ألسباب عضوية عدةهو العقم الذي يصيب 

  .الوالدة  بعد، أو نتيجة للوالدة العسرية أو ألمراض قد تصيب اجلهاز التناسلي جراء عملية إجهاض

  : العقم النفسي . 3.2

 جانب العوامل العضوية إىل ،العقميرى العديد من الباحثني أن للعوامل النفسية دور أكيد يف إحداث 

  ) 17، ص  2011: العريب فهيمة (  . األخرى

  :الجهاز التناسلي األنثوي  .3

يف القسم  ،يف قاعدة الدماغيتم التحكم يف تطور اجلهاز التناسلي عن طريق إفرازات الغدة النخامية املوجودة 

لتحكم بتطور املبيضني عند واليت تقوم با، اهلرمونات املنشطة للغدد اجلنسيةاألمامي من الغدة النخامية يفرز 

  .األنثى

يفصل بينهما خارجية أعضاء داخلية و  أعضاء :ز التناسلي األنثوي إىل جمموعتنيميكن تقسيم أعضاء اجلها

  .غشاء البكارة 

  :تتكون من الرحم واملبيضني و املهبل : األعضاء التناسلية الداخلية . 1.3

  .اجلسم والعنق : مها هو عضو يتكون من جزئني: الرحم  �

إىل  7، ويبلغ طوله من ( Myometrium )وجسم الرحم هو عبارة عن خاليا عضلية ال إرادية تسمى 

األوزان ، وهذه املقاييس و مج 55إىل  45ايل من ، و يزن حو سنتيمرت 6بينما يبلغ عرضه حوايل  سنتيمرت 9

  .ختتلف من سيدة إىل أخرى 
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      ، و فيها اجلنني بعد إخصاب البويضة، وهي الطبقة اليت ينمبطانة الرحم رحم مبطن بغشاء يسمىوجتويف ال

  .و الرحم مغطى بطبقة من الغشاء الربيتو من اخلارج  

 ، وميكن رؤية اجلزء السفلي منه يف أعلىهو يكون الثلث األسفل منهو اجلزء الثاين من الرحم هو عنق الرحم و 

، وتؤدي هذه الفتحة اخلارجية إىل قناة عنق وبه الفتحة اخلارجية لعنق الرحم ،املهبل ويسمى عنق الرحم املهبلي

  )10ص : رجاء منصور . ( الرحم املؤدية إىل فتحة عنق الرحم الداخلية اليت تصله جبسم الرحم نفسه 

 10، ويبلغ طول كل قناة حوايل بوبني بني املبيضني وجتويف الرحممها يكونان أن: قناتي فالوب  �

، وله زوائد على شكل األصابع بوق بفتح على التجويف الربيتوين ، وطرف األنبوبة يتسع على شكلسنتيمرت

  .البويضة حلظة التبويض و خروجها من املبيض  التقاطواليت تساعد على 

ائل هامة لتغذية البويضة ، ومبطن بغشاء به خاليا تفرز سو خباليا عضلية يءو كذلك جدار األنبوبة مل

  ) 12ص : ء منصور رجا.(املخصبة

  : المبيضان  �

، بيضة أو خلية تناسل أنثوية واحدة، وينتج أحدمها يف كل شهر دى األنثى مبيضان يقعان يف احلوضيوجد ل

بقى يف جتويف ، فإا تقح البيضة ومل تلتقي حبيوان منوي، وإذا مل تلويب فالوبتنطلق بعد خروجها إىل أنب

دفعها إىل خارج اجلهاز التناسلي مع بطانة الرحم و أوعيته الدموية خالل ، وبعد ذلك يتم يوما 14الرحم ملدة 

  )  15، ص  2011: العريب فهيمة  ( .فرتة احليض 
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  :األعضاء الخارجية . 2.3

العريب . ( و غشاء البكارة ، جية تتمثل يف الشفرتان الكبريتان، و الشفرتان الصغريتان، و البضراألعضاء اخلار 

  )18،ص2011:فهيمة

  : أسباب العقم لدى المرأة . 4

  : عدم حدوث اإلباضة  . 1.4

 GNRH (Gonadotropin Releasing Honnone)تفرز املنطقة ماحتت السرير البصري 

وكميات   F.S.Hحتت تأثري هذا اهلرمون تفرز الغدة النخامية  R.S.Tوهو العامل احملرر للهرمون امللوتن 

  . L.Hأكرب من 

املفرز من النخامية بشكل متدرج يؤدي إىل منو و تطور جريب دوغراف يف   F.S.Hمستوى  ارتفاعإن 

، و حتدث يتمزق هذا اجلريب  L.H، ونتيجة لإلرتفاع الفجائي ملستوى بيض الذي يقوم بإفراز األسرتوجنيامل

املنطقة  ، إن هذه العملية حتدث حتت إشراففر الذي يقوم بإفراز الربوجسرتوناإلباضة ويتحول إىل جسم أص

ميكن بالتايل أن و ، لية يؤثر على منطقة قشرة الدماغالقشرية من الدماغ و لذلك فإن كل خلل يصيب هذه اآل

  .ختتل بسببه عملية اإلباضة 

      ، بيض لتأثريات اهلرمونات النخامية، أو وجود مقاومة من قبل املإصابة املبيض باألورام و الكيساتكما أن 

  ) 8ص : محزة صاحل ( .، فكل ذلك حيدث عدم اإلباضة و امللوثات الكيماوية مثل الزئبق

  : إختالالت خلقية . 2.4

  : ، و املهبل متس أي عضو من األعضاء التناسلية، املبيضني، و األنبوبني، الرحماإلختالالت اخللقية ميكن أن 
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 : عدم وجود األعضاء التناسلية   . أ

  . هي من حاالت النادرة لكنها تعترب سببا مطلقا و ائيا للعقم 

 :في الكروموزومات أو الهرمونات  اختالل   . ب

  : هي حاالت نادرة أيضا لكنها تؤدي إىل العقم ، ومنها 

  XOخلل تكون القند  - 

 xo  / xyأو   xo/  xxحالة  - 

 . حالة فرط التنسج الكظري الوالدي  - 

 : الحاجز المهبلي   . ت

، ألن و هذا األمر يتطلب جراحة موضعية ،الج القضيب عند املعاشرة اجلنسيةمن اجللد مينع إي هو غشاء

   .إحداث شق صغري يف الغشاء يؤدي إىل تفريغ دم احليض 

 :في تطور الرحم  اختالل  . ث

  )  161ص : محزة صاحل . (  مثال ذلك الرحم ذو القرنني 

  :المرأة ية التي تساهم في إحداث العقم لدى العوامل النفس .5

  :هناك العديد من العوامل اليت تساهم يف حدوث العقم لدى املرأة ونذكر منها مايلي 
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  :عدم التوافق في العالقة الزوجية  . 1.5

        إنبساطات عضالت الرحم  و انقباضاتعلى التوازن اهلرموين وعلى  يؤثرانواليت ينتج عنها صراع وشجار 

البويضة يف اجلهاز التناسلي الذي حيتاج إىل حالة من  استقرار، مما يؤثر على عملية التبويض وعلى و األنابيب

  .ليتمكن من حضانة البويضة امللقحة  االستقرار

  : وجود صراعات داخلية لد المرأة  . 2.5

بسبب مشكالت نفسية عميقة  وذلكوإقامة عالقة معه ، لصراعات حول فكرة القرب من الرجلتتمثل هذه ا

هذه العالقة واعتبارها دنسا  استقذار، أو على املبالغة يف التحرمي يناملب االجتماعيأو بسبب اخلوف ، اجلذور

  .يلوث الكيان الروحي 

  :الشخصية الذكورية العدوانية  . 3.5

حيوان املنوي مث للبويضة و احلاضن لل ،أي املسرتجلة و اليت ترفض بوعي أو بغري بوعي الدور األنثوي املستقبل

  .، واعتبار ذلك عدوان عليها تقاومه بالرفض امللقحة مث للجنني

  :الشخصية األنثوية الغير ناضجة نفسيا وبيولوجيا  . 4.5

، وتكون أيضا غري ون الرحم صغريا أو األنابيب ضيقةأو يك ،يف هذه الشخصية تكون عملية التبويض ضعيفة

  . انفعالياناضجة 

  :البرود الجنسي  .5.5

  .ضعيف  والذي يكون بسبب نشاط هرموين باهت و
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  : الزوجة التي تأخذ دور األم لرجل سلبي وإعتمادي  . 6.5

حتدث خلال يف العمليات البيولوجية فال )  االبنالطفل أو (إن الرتكيبة النفسية هلذه الزوجة كأم هلذا الزوج 

  .حيدث احلمل 

  :بدة وجود أم مسيطرة و مست . 7.5

  ) 56ص : حممد عبد الفتاح فتحي ( . هذا النوع من األم جيعل املرأة تكره دور األمومة و ترفضه 

  : وجود رغبات متناقضة في الحمل وعدمه  . 8.5

، وترفضه يف نفس الوقت خوفا من افع الفطري لديها يف أن تكون أماهنا ترغم املرأة يف احلمل لتحقيق الد

  .مشاكله وتبعاته أو لشعورها بأن حياا الزوجية تعسة وغري مستقرة 

  : شدة التعلق باإلنجاب  . 9.5

  .البويضات قبل نضوجها  نزولإن الرغبة اجلاحمة للمرأة يف حدوث احلمل رمبا تؤدي إيل 

  : المتكررة  االنفعاليةالصدمات .  10.5

  كثرية وغري منتظمة يف األبواق و األنابيب   انقباضاتر على الغشاء املبطن للرحم وتؤدي إىل هذه الصدمات تؤث

  .و الرحم وعنق الرحم 

  : تكرار اإلثارة الجنسية دون إشباع .  11.5

  ) 57ص  : حممد عبد الفتاح فتحي (  .و اجلفاف و التلزج  باالحتقانهذا التكرار يصيب عنق الرحم 
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  :النفسية للعقم على المرأة  اآلثار .6

  :شعور المرأة بالدونية وفقد الثقة في هويتها كأنثى .  1.6

، وأحيانا تشعر بالذنب اجتاه زوجها ادرة على أداء مهمتها يف اإلجناب، وعلى أن تصبح أماوهذا ألا غري ق

، وهذه املشاعر إذا تضخمت لديها فرمبا تدخل يف السبب يف حرمانه من أن يصبح أبا أا اعتقدتخاصة إذا 

  . االكتئابطور 

  :زيادة األنانية والنرجسية لدى المرأة .  2.6

  .اا فتهتم بنفسها اهتماما زائدابعض النساء العقيمات تزداد لديهن األنانية و النرجسية وتوجه مشاعرها حنو ذ

  :  الغضب وتوجيه العدوانية نحو الزوج و األقارب.  3.6

حيث تعترب أن الزوج سببا يف شقائها إذ حرمها نعمة اإلجناب أو توجه عدواا حنو أهلها وكأا تتهمهم بأم 

  ) 57ص  : حممد عبد الفتاح فتحي (  .السبب يف أا جاءت إىل احلياة غري مؤهلة لدورها األنثوي 

  : صدمة العقم .  4.6

و  االنسحابإما أن تزيد عدوانيتها أو تلجأ إىل  احلمل وهناملرأة من استحالة وهي حتدث حني تتأكد ا

  . االكتئابو   االنطواء
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  :اللجوء إلى اإلنكار .  5.6

تفكر إطالقا يف موضوع احلمل و  هنا تلجأ املرأة إىل اإلنكار كحيلة نفسية دفاعية فتدعي حني سؤاهلا أا ال

، وأن معاناا اجلسدية احلالية ليست هلا أي أي عالقة ذا املوضوع وهي غالبا تشتكي من أعراض ثر بهال تتأ

  .جسدية سببها حماولة إخفاء املشاعر السلبية الناجتة عن العقم  نفس

  :الشعور بعدم األمان و الخوف من المستقبل .  6.6

، وكذلك الغرية الشديدة من النساء وزواجه من أخرىهلا  هجر الزوج احتماليةهذا الشعور سببه تفكري املرأة يف 

  .العقم أكثر وأكثر  استمراراألخريات الالئي ينجنب رمبا يؤدي إىل 

  : إهمال الذات .   7.6

قة الزوجية وتراها غري ذات وفيه تشعر املرأة بأا أصبحت قبيحة الشكل ومل مظهرها وتفقد الرغبة يف العال

  .، وتفقد املعىن يف بقية األشياء فائدة

  : اللجوء إلى التسامي .  8.6

هناك نوع من النساء يلجأن إىل التسامي برغبتهن يف احلمل و األمومة فينخرطن يف جماالت التدريس خاصة 

   ) 58ص : حممد عبد الفتاح فتحي ( . رياض األطفال أو التمريض أو يف كفالة األيتام 

  :  الفحص الطبي للمرأة. 7

 .اجلنسية  االضطرابات، و لسمنة أو النحافة، فحص ضغط الدمفحص ا: الفحص العام  .1.7

 .فحص ومعاينة اجلهاز التناسلي األنثوي  .2.7

  ) 60حممد عبد الفتاح فتحي ، ص  (  .فحص الثدي و التأكد من عدم إرتفاع الربوالكتني  .3.7
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  :لحرمان من األمومة وأثره على الصحة النفسية ا .8

، فهي تشعر ن شديد القسوة على املرأة العقيمغريزة لدى املرأة ، وحرماا من هذه الغريزة يكو إن األمومة هي 

، ومهما حاولت أن تعوض هذا النقص فإا يف النهاية تشعر بفراغ كامرأةأا حرمت من أهم خصائصها  

  .هائل وتشعر أن الشيء ميكن أن يعوض هذا الفراغ بداخلها 

، و املخرج ميكن جتد هلا خمرجا النفسية أو النفس جسمية بكثرة حىت االضطرابات لذلك تظهر لديها أعراض و

أن يكون بتبين طفل متنحه حب األمومة أو التسامي بغريزة األمومة من خالل رعاية األيتام أو العمل يف دور 

  ) 39، ص  2007: حممد عبد الفتاح فتحي . (حضانة األطفال أو رعاية أطفال العائلة أو غريها 

  :الخالصة 

أن الزوجني  افرتاض، مع اإلجناب بعد مرور سنة من الزواج و يف األخري نستنتج أن العقم هو عدم القدرة على

طبيعية دون استخدام موانع  و ميارسان حياما بصورةن حتت سقف واحد خالل تلك الفرتة يعيشا

  .و أخرى نفسية فللعقم عدة أسباب و عوامل تؤدي إىل حدوثه منها العضوية ،احلمل
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 :تمهيد 

  .اليت تعترب أساسية يف أي دراسة علمية  إلجراءات الدراسة امليدانيةلقد قمنا بتخصيص هذا الفصل 

 : منهجية البحث  .1

فلهذا توجب علينا حسب طبيعة حبثنا  ،يرتبط منهج البحث باهلدف العلمي الذي يسعى الباحث إىل حتقيقه

منهج معني أال و هو املنهج  إتباع، مما تطلب منا باختيارهانتجه إىل دراسة العمل النفسي للحالة اليت قمنا  أن

  .العيادي وذلك قصد الوصول إىل إثبات أو نفي فرضيات الدراسة 

  :تعريف المنهج العيادي  .1.1

كذلك التعرف على ، و  تناول السرية يف تطورها اخلاص :حسب دانيال الفاش فإن المنهج العيادي هو 

. للتعرف على بنيتها و تكوينها حماوال بذلك إعطائها معىن  ،وضعيات معينة اجتاهمواقف و تصرفات الفرد 

   ) 95ص ، 2014: إدريس الزغيدي (

 :وسائل البحث  .2

يق مقياس تقدير الذات لكوبر ، و تطبق املقابلة العيادية النصف موجهةتطبي يف هذا البحث اعتمدنا على

  .ألرون بيك  االكتئاب، وكذلك مقياس مسيث

  :تعريف المقابلة العيادية . 1.2

ل املشكالت اليت يواجهها هي حمادثة تتم وجها لوجه بني الفاحص و املفحوص غايتها العمل على ح

  .، ويتضمن ذلك التشخيص و العالج املفحوص، و اإلسهام يف حتقيق توافقه
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 االختبارات، وجندها يف مجيع مالحظة للحكم على شخصية املفحوص وتستعمل املقابلة كطريقة

  .، حيث تسهل فهم خمتلف النتائج املتحصل عليها وجيةالسيكول

لك لفهم ، و ذلحالة عن طريق احملادثة املباشرةيأ املقابلة الفرصة أمام اإلكلينيكي للقيام بدراسة متكاملة ل

و الفرضيات اليت يصل إليها عن طريق أدوات التشخيص  تاالنطباعابعض  العميل، و التأكد من صدق

  )  07ص : بوسنة عبد الوايف زهري . ( األخرى 

ا للرضا املقابلة هي حمادثة و مواجهة لتحقيق هدف حمدد بدرجة اكرب من كوا كسب :بينجام تعريف  �

، و قد تستخدم يف بالتفاعل بينهمصورة عملية تتميز ، وتتم املقابلة بني أطرافها يف العام من احملادثة ذاا

، أو يف حتقيق هذه أثري على سلوك األفراد بشكل معنياحلصول على معلومات أو إعطاء معلومات أو الت

  ) 54ص : ماهر حممود  عمر . ( األهداف جمتمعة 

  : دليل المقابلة العيادية . 2.2

  : يتمثل يف : المحور األول 

 .حول املفحوص مجع البيانات الشخصية و معلومات  �

 .حماولة كسب ثقة املفحوص  �

  : صحة المرأة : المحور الثاني 

 كيف كانت بداية املرض ؟  �

 هل تعرضت سابقا ألمراض معينة ؟ وكيف كان تأثريها عليك ؟  �
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 :تقدير الذات : المحور الثالث 

 : لعدم قدرا على اإلجناب احلالة النفسية للمرأة قبل معرفتها  .1

 ؟  مرأةإكلمة   ماذا تعين لك �

 هل تشعرين مبكانتك داخل أسرتك ؟ �

 : احلالة النفسية للمرأة بعد معرفتها بعدم قدرا على اإلجناب  .2

 ماذا كانت ردة فعلك أو إحساسك عند معرفتك باملوضوع ؟  �

 هل تغري إحساسك بعد مرور فرتة معينة ؟  �

 ماهي نظرتك لنفسك بعد معرفتك للموضوع ؟ �

  :المجتمع نظرة : المحور الرابع 

 كيف كانت عالقتك بزوجك سابقا ؟  �

 ؟ و هل كان متفهما ؟ كيف كانت ردة فعله حول املوضوع  �

 املوضوع ؟ ل زوجك ؟ وهل تقبلوا كيف هي عالقتك بأه �

 هل تتلقني الدعم و السند من عائلتك ؟  �

  :  االكتئاب: المحور الخامس 

 ماهي سريورة نومك ؟  �

 هل تشعرين بالتعب و اإلرهاق و امللل ؟  �
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  :  تطبيقهتعريف مقياس تقدير الذات لكوبر سميث وطريقة . 3.2

  : كوبر سميث التعريف بمقياس تقدير الذات ل. 1.3.2 

، وقد مت ترمجته إل العربية من  )1967(هذا املقياس مصمم من طرف الباحث األمريكي كوبر مسيث يف سنة 

  .طرف الدكتورة ليل عبد احلفيظ عبد احلميد

ميكن تطبيقه  و    عبارة ، 25من الصدق و الثبات ، كما أنه يتكون من ويتميز هذا املقياس بدرجة عالية 

  ) 01( م دقائق، كما هو موجود يف امللحق رق 10لقانوين لتطبيقه حوايل فرديا أو مجاعيا ، كما أن الوقت ا

  : طريقة و كيفية تطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر سميث  .2.3.2

 15و  10للمقياس بني  و ترتاوح مدة تطبيقه  يف الزمن القانوين ،هذا املقياس ميكن تطبيقه فرديا أو مجاعيا

  .، و ذلك بعد إلقاء التعليمة الدقيقة

  :تعليمة الباحث يف  و تتمثل

على املقياس سوف تساعدين على معرفة ماحتبه و ماال  إجابتك ،مسيث اليوم سوف نقوم بتطبيق مقياس كوبر

  .حتبه 

  : طريقة تصحيح مقياس تقدير الذات لكوبر سميث . 3.3.2

  .، منها عبارات موجبة و أخرى سالبة عبارة  25يتضمن هذا املقياس 

، إذا )  20، 19 ،14، 9، 8، 5، 4، 1: ( مايلي  تتمثل يفعبارات و  08إن العبارات املوجبة توجد 

  .فال نعطي له درجة ) ال تنطبق ( نعطي له درجة واحدة ، أما إذا أجاب ) ينطبق ( أجاب املفحوص ب 
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،  22، 19،  18، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 7، 6، 3، 2: ( أما العبارات السالبة هي 

، درجة واحدة عل كل عبارةنعطي له  )ال تنطبق ( إذا كانت إجابة املفحوص عليها ب )  25،  24،  23

  )  إدريس الزغيدي(  .فال نعطي له أي درجة ) تنطبق ( أما إذا أجاب ب 

   .درجة  25إن أقصى درجة ميكن احلصول عليها هي يف هذا املقياس هي 

  : حلساب مقدار تقدير الذات جيب إتباع العملية التالية 

  عدد الدرجات                              

   100× ـ  ـــــــ= درجة تقدير الذات 

  عدد البنود                              

  : فئات تصنيف مقياس تقدير الذات . 4.3.2

مستويات تقدير الذات املختلفة ، ويتوقف ذلك على  أساسعلى حسب كوبر مسيث يتم تصنيف احلاالت 

  .توزيع الدرجات 

  : جدول يوضح تصنيف الحاالت حسب مستويات تقدير الذات )  01(رقم جدول 

  مستوى تقدير الذات   الفئات 

  درجات منخفضة يف تقدير الذات   ]  40 – 20[ 

  درجات متوسطة يف تقدير الذات   ]  60 – 40[ 

  درجات مرتفعة يف تقدير الذات   ] 80 – 60[ 
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  : جدول يوضح المقاييس الفرعية لمقياس كوبر سميث )  02( رقم  جدول

  اموع   أرقام العبارات   املقاييس الفرعية 

،  1،3،4،7،10  الذات العامة 

12،13،15،18،19،24 ،25.  

12  

  04  . 21، 5،8،14  الذات اإلجتماعية 

   06  . 22،  20،  16،  11،  9، 6  ذات املنزل و الوالدين 

  04  . 23،  17،  2  العمل  ذات

  :تعريف مقياس اإلكتئاب ألرون بيك و طريقة تطبيقه . 4.2

  :التعريف بمقياس اإلكتئاب أرون بيك . 1.4.2

وقد مت ترمجته إىل اللغة العربية من أرون بيك و زمالئه  و الطبيب األمريكي  هذا املقياس من تأليف العامل  

  . )375ص ، 2000 : بدر حممد األنصاري . (طرف الباحث أمحد عبد اخلالق 

العديد من زمالئه  بيك وزمالئه أول من قام ببناء هذا املقياس الذي عرف باسم بيك رغم اشرتاك. ويعترب أ

 : ، و هناك ثالث صور ظهرت هلذا املقياس وهي معه يف إعداده

 Beck Depression(أي   B.D.I، ويرمز هلا اختصارا بالرمز 1961عام ظهرت الصورة األوىل  �

Inventory  ( 1988حبث منذ صدورها إىل غاية  1000، وقد استعملت القائمة يف حوايل . 

ومت ترمجة هذه   B. D. I – IA، ويرمز هلا باختصار 1979الصورة األوىل املعدلة عام  ظهرت �

 . 1981النسخة إىل اللغة العربية يف مصر عام 
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ومت تعريبها   B.D.I-II، و اليت يرمز هلا بإختصار 1996ياس عام مث بعدها ظهرت الصورة الثانية للمق �

كما هو مبني موجود يف امللحق ،)5، ص  2008: غريب عبد الفتاح غريب (  2000كذلك يف مصر عام 

 ) 02( رقم 

  :  االكتئابوصف قائمة بيك الثانية لقياس . 2.4.2

و تتكون من      ،االكتئابأحدث صورة لقوائم بيك لقياس  االكتئابتعد قائمة أرون بيك الثانية لقياس 

و تتميز هذه القائمة بأن بناءها مت دف تقييم  سنة، 16إبتداءا من عمر  االكتئابجمموعة لقياس شدة  21

يف الدليل اإلحصائي و التشخيصي الرابع  االكتئاباملتضمنة يف حماكاة تشخيص  االكتئابأعراض 

  . 1994لصادر عن اجلمعية األمريكية للطب النفسي عام العقلية ا لالضطرابات

 ،و كل جمموعة هلا عنوان فرعي يشري إىل الذي تقيسه البنود األربعة ،جمموعة 21هذا املقياس يتكون من 

،  2000: غريب عبد الفتاح غريب . ( على ذلك العرض  انتباههذلك من أجل جعل املفحوص يركز و 

  ) 7ص

  : فئات تصنيف مقياس اإلكتئاب . 3.4.2

املختلفة ، ويتوقف ذلك على توزيع  االكتئابمستويات  أساسحسب أرون بيك يتم تصنيف احلاالت على 

  :الدرجات ، وهي كما سنوضح يف اجلدول 
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  جدول يوضح تصنيف احلاالت حسب مستويات االكتئاب) : 03(جدول رقم 

  االكتئابمستوى   الدرجات 

  ذو حد أدىن اكتئاب  ] 9 – 0[ 

  . خفيف اكتئاب  ] 16 – 10[ 

  . اعتدايل اكتئاب  ] 29 – 17[ 

  .حاد  اكتئاب  ] 63 – 30[ 

  . 03إىل  0عبارات تقدر من  4، و كل بند يتكون من بند 21يتكون هذا املقياس من 

  . 16ص،  2007: غادة حممد عبد الغفار . (  63أما الدرجة الكلية القصوى للمقياس هي 

  :مقياس اإلكتئاب ألرون بيك طريقة و كيفية تطبيق . 4.4.2

  .دقائق تقريبا  10إىل  05ألرون بيك يرتاوح زمن تطبيقه من  االكتئابإن مقياس  

  : تعليمة الفاحص . 5.4.2

بتمعن كل جمموعة مث  ، إقرأ كل واحدة منها عدد من العبارات، يفجمموعة 21على  االستمارةحتتوي هذه 

، و عني الرقم سبوعني األخريين مبا فيها اليوماخرت العبارة اليت تصف أكثر إحساسك و حالتك خالل األ

، إذا وجدت عدة عبارات يف نفس اموعة تناسب إحساسك و حالتك عليك يناسب العبارة املختارةالذي 

أكد من أنك مل ختتار إال عبارة واحدة فقط يف كل ، و تذات الرقم األكرب مث عينه بإشارةاختيار العبارة 

  )  89ص بوسنة عبد الوايف زهري ، . ( 18و  16جمموعة مبا يف ذلك اموعة رقم 
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  : النسبة المئوية . 5.2

  .النسب املئوية للتغريات  الستخراج، يلجأ إليها الباحث أحيانا اإلحصاء الوصفيهي أداة 

  االستطالعيةالدراسة  .3

نسانية  جامعة عبد احلميد ابن و اإل االجتماعيةبعد حصولنا على ترخيص من قسم علم النفس بكلية العلوم 

غامن و و التوليد املتواجدة بوالية مست ى العيادات اخلاصة بأمراض النساءباديس مبستفامن، توجهت إىل إحد

الطبيبة اخلاصة  بسكرترية بااللتقاء، حيث قمت يف أول زيارة يل هلذه العيادة بالضبط ببلدية حاسي ماماش

ها استأذنت يل الطبيبة ، واليت هي بدورها قامت باستقبايل و بعدالعيادة و شرحت هلا سبب الزيارة صاحبة

لدراسة اليت ا ، وبعد موافقة الطبيبة اخلاصة قمت مبقابلتها وشرحت هلا عن سبب الزيارة و عن موضوعملقابلتها

أا ستساعدين  أخربتين إا، وبعد ذلك مسحت يل الطبيبة بإجراء الرتبص يف عيادا حيث أنا بصدد القيام ا

يف ذلك و حددت يل األيام املناسبة اليت جيب أن أحضر فيها للعيادة ألنه يف هذه األيام يكثر فيا املرضى و 

  احلاالت اليت تعاين من العقم  أيضا

، لكن عدد مت الطبيبة بتوجيههم إىل مقابليتبالعديد من احلاالت اليت قا التقائيدئي يف الرتبص مت عندي ب

و  مقابلة يل معهن عرفتهن على نفسي احلاالت اليت متثلت يف عينة البحث فعددها ثالث حاالت و يف أول

قد قلن يل بأن سوف يساعدنين و منه حصلت على أرقام هواتفهن لكي أمتكن من التواصل معهن ، فمنهن 

  .إليها إىل مقر عملها  باالنتقالمن كنت ألتقي ا يف العيادة ، ومنهن من أقوم 

  .بعد أخذ موعد أخر و قد قمت بتطبيق دليل املقابلة 
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  :الدراسة األساسية .4

  : البحث عينة . 1.4

، وترتاوح مخس سنوات من الزواج، خالل العقممتثلت عينة البحث من ثالث حاالت لنساء يعانني من 

  . سنة) 41 – 31( أعمارهن بني 

  :البحث ومدة إجراء  مكان. 2.4

  : مكان إجراء البحث . 1.2.4

، هذه العيادة دروسي نوالللطبيبة   عيادة خاصة بأمراض النساء و التوليد من عينة حبثنا اختيارلقد مت 

، ويشرف على هذه العيادة الطبيبة املختصة و أيضا غامن و بالضبط ببلدية حاسي ماماشمتواجدة بوالية مست

  .اليت تقوم مبساعدا  السكرترية

، و قاعتني للرجال انتظار، وكذلك قاعة تكون هذه العيادة من قاعة العالج، و أيضا مكتب السكرتريةوت

  .صة بالنساء خا لالنتظار

  : مدة إجراء البحث . 2.2.4

  .جوان  15مارس إىل  1من البحث مابني  متتد مدة إجراء الدراسة

  .) دقيقة  50 – 20( ، و تراوحت مدة كل مقابلة مابني نا إجراء مخس مقابالت مع كل حالةوقد قم
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  : إجراء البحث  طرق .5

يهن عقم ، نصف موجهة على كل عينة البحث و املتمثلة يف ثالث نساء لد وفيها قمنا بإجراء املقابلة العيادية

، وبعدها قمنا بتطبيق يق مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث، كما قمنا بعدها بتطبوذلك كل واحدة على حدى

على كل  االختبارينئهن موعد إلجراء ، وذلك بعد إعالمهن من قبل و إعطاألرون بيك االكتئابمقياس 

  .حالة مبفردها 

  : طريقة تحليل نتائج البحث  .6

على كل احلاالت نتحصل عل نتائج  االكتئابوكذا مقياس  ،بعد قيام الباحث بتطبيق مقياس تقدير الذات

 باالعتماد، وذلك لدى املرأة العقيموكذا درجة االكتئاب ة تقدير الذات نكشف من خالهلا عن درج ،رقمية

  .الفرضيات الختبار، وذلك قياسنيعلى طريقة تصحيح امل

  : التحليل الكيفي . 1.6

على املقابلة نصف موجهة لنستخرج العناصر األساسية اليت  باالعتمادلقد مت حتليل نتائج البحث بطريقة كيفية 

  .ختدم فرضيات البحث 

  : التحليل الكمي . 2.6

نتحصل على نتائج رقمية نكشف من خالهلا على كل احلاالت  االكتئاببعد تطبيق مقياسي تقدير الذات و 

عل طريقة  باالعتمادالفرضيات ، وذلك  الختبارلدى النساء العقيمات  االكتئابعلى درجة تقدير الذات و 

  .تصحيح املقياس 
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  : الخالصة 

  .و من خالل ما ذكرنا سابقا نستنتج أن إجراءات الدراسة امليدانية هلا أمهيتها يف أي حبث علمي نقوم به 
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  : تمهيد 

ض و حتليل ، سنحاول يف هذا الفصل القيام بعر إلجراءات الدراسة امليدانية دما خصصنا الفصل السابقبع

ا ملقياس تقدير ، و كذلك تطبيقنمعها من خالل املقابالت العيادية، و اليت قمنا جبالنتائج املتحصل عليها

و اليت تكونت من ثالث ، أفراد عينة البحثعلى ألرون بيك  االكتئاب، و كذلك مقياس الذات لكوبر مسيث

  .من النساء املصابات بالعقم حاالت 

 :عرض و تحليل نتائج البحث  .1

 :  العيادية نصف موجهة للحالة عرض و تحليل نتائج المقابلة  .1.1

 : الحالة األولى  .1.1.1

) (30 هو ، حيث كان سنها عند الزواج، وهي متزوجة منذ مخس سنوات) 35( احلالة سعاد تبلغ من العمر 

تاذة يف مادة الفيزياء ، تعمل أسيث أا متحصلة على شهادة ليسانس، حب، ولديها مستوى تعليمي جامعيسنة

  ، لديها زوج يبلغ من العمرحتتل الرتبة الثانية بني إخوا ، هييف متوسطة، و لديها أربعة إخوة كلهم ذكور

توجد  ، كما أنه اليعاين من أية سوابق مرضية وهو ال ،ابن خالتها، ميارس مهنة ممرضو هو يكون سنة ) 42(

عدم وجود  عن سبب العقم لديها فهو، أما ن جهتها أو من جهة الزوجأي حاالت عقم يف العائلة سواءا م

  .اإلباضة 

  .دقيقة 40إىل  20املقابالت مابني دامت مدة كل مع هذه احلالة مخس مقابالت أجريت 

ذلك من طريقة  ، و قد الحظنا االرتياحأبدت احلالة نوعا من  ،العيادية النصف موجهةوخالل إجرائنا للمقابلة 

، حبيث ا القول أا أحست بنوع من الثقةكما ميكنن،  أيضا من خالل إجابتها التلقائية و كالمها و تصرفاا،

  .من طرف احلالة  ، كما ختللت املقابلة فرتات من الصمت و البكاءكانت متفاعلة مع أسئلة املقابلة  أا
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، تبني لنا فيما خيص احملور اخلاص بصحة احلالة العيادية النصف موجهة مع احلالة بعد أن قمنا بإجراء املقابلة

، وال مرة أنا ما عندي حىت أمراض"سب قوهلا تشكو يف السابق من أية أمراض أخرى ح أا مل تعاين أم

لة يف بداية ملا اكتشفت أا ال تستطيع اإلجناب ، كما اتضح لنا أن احلا.... " شكيت من كاش مرض

يف بديا ملا " انصدمت و مل تتقبل املرض حبيث أا كانت كل مرة تغري الطبيب املعاجل هلا و ذلك حسب قوهلا 

، طبيب للطبيب ، وبديت نروح منين مانقدرش نولد انصدمت و خلعتين، بصح أنا ماأمنتهاشقاتلي طبيبة ا

آلية اإلنكار حبيث تقول أن احلالة تستعمل  أنكما ،  ...." أكدلو نفس قول الطبيبة ورحت لبزاف اطباء 

أنا حلد اآلن " ... ، و ذلك حسب قوهلا بل أا مسحورة من طرف شخص معني مرضها ليس عضوي

، وهذا أيل أكدهلي بزاف رقاة سحورة، على خاطر نظن أين ممنة أن سبة اين مانولدش هي عضويةمارانيش مأ

  ..."عندي سلفيت تكرهين بزاف وهي ايل راهي ساحرتين " ....، كما تقول .." ...

كما أننا نالحظ أن احلالة تعاين من إحساس القلق و التوتر وذلك عند حتدثها عن مشكل اإلجناب و 

احلركات كنزع ساعة يدها مما يؤدي ا بعض املرات إىل البكاء وأيضا بعض املرات تلجأ إىل بعض  ،األطفال

، و عدم ذات أن احلالة لديها شعور بالنقص، وأيضا كما اتضح لنا فيما خيص احملور املتعلق بتقدير الوإرجاعها

مرات حنس أنه ماكان حىت فايدة من " ... و ذلك حسب قوهلا       ، رها لذاا و فقدان القيمة للذاتتقدي

أنا " .. و قوهلا أيضا ..." عيشو يف احلياة يره يف حيايت ، أنا ماقدرتش نحيايت على خاطر أهم دور الزم ند

احلالة  كما أن  ، "..أنا مرا ناقصة بال دراري "... ، ... "راين مثل األرض القاحلة ماكان حىت فايدة مين 

أنا صح مارزقنيش ريب بذراري من صليب " ... بها لتالمذا وذلك حسب قوهلا حتاول تعويض ذلك النقص حب

كما تقول احلالة أن بعد مرور كل ،  .. "مذيت أيل حنسهم متل أوالدي ن ايل مها تالبصح عوضين بذراري اخري

أنا مافقدتش األمل ، وكل "...، لكنها مل تفقد األمل يف اإلجناب دة مازالت لديها كل هذه األحاسيسهذه امل

ذبش عليك ما نك"... نالحظ لديها نوعا من اخلوف و القلق حسب قوهلا ، ..."شي مبكتوب ريب سبحانه 
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، و تاين راين مقلقة إذا نكرب و أنا ماعنديش الدراري صح كل شي مبكتوب ريب سبحانه بصح راين خايف

  .. ".بزاف على راجلي ألين أنا سبة يف أنه ماقدرتش خنليه يكون أب 

فإن احلالة على الرغم من عدم قدرا على اإلجناب إال أن هذا  ،بنظرة اتمعأما فيما خيص احملور املتعلق 

، فهي ال تعاين من أية مشاكل مع أهل زوجها وذلك ى عالقتها مع أهلها أو أهل زوجهااملشكل مل يؤثر عل

، عالقيت احلمد هللا مليحة مع ال مع أهلي و الحىت مع أهل زوجي ماعندي حىت مشكل" .. حسب قوهلا 

، أما ... "الكبرية تغري مين و تكرهين ، برك عندي سلفيت يت وخصوصا أن عجوزيت هي خاليتاتاعجوزيت و مح

.. " ، و ذلك حسب قوهلا يف الفرتة األخرية تغريت لألسوأ يف البداية كانت جيدة لكن وجهاعن عالقتها مع ز 

أنا زوجي " ، ..." حياتنا ، كنا مثل عصافري احلب وعشنا أمجل أيام  ية زواجنا كانت عالقتنا يف أوجهايف بدا

بصح اآلن يف مدة اآلخرية راين حنس " ...تقول  اكم.." حيبين و حيرتمين ويقدرين ، و ال مرة جرحين بكلمة 

، وعدنا ماحنكوش مع بعض بزاف ، هو داميا برا و أنا داميا  األولالقيت بزوجي تغريت ماراناش كما يفأن ع

، وأن عالقيت تغريت بزوجي شوية بصح وال مرة قدرش نولدمان رغم أين" .. ، ..." الهية بشغل البيت 

العالقة الزوجية بقيت على ، كما أن مجيع التفاعالت و األحاسيس يف .."جرحين و ال حسسين بالذنب 

 تؤثر و العائلية مل     ة اجلنسية و الزوجية ومنه نستنتج أن من خالل كل هذه الظروف العادية للعالق، حاهلا

  .نفسية احلالة ى سلبا عل

، و ذلك حسب بنوع من امللل و التعب و اإلرهاقأما فيما يتعلق باحملور اخلاص باإلكتئاب فإن احلالة تشعر 

" ، .." على خاطر طول النهار خندم برا و زيد تاين شغل الدار أنا داميا حنس بالتعب و اإلرهاق " ... قوهلا 

الروتني ، على خاطر ماعنديش ذراري أيل يغريويل حيايت و  وتاين حنس بامللل على خاطر حيايت راه فيها..

، و كل ما حنط أنا نومي عادي" ...لك حسب قوهلا النوم ، و ذ اضطراباتتعاين من  ، إال أا ال .."ميلوها 

  ... "راسي على املخدة نرقد بلخف 
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  :خالصة المقابلة العيادية نصف موجهة للحالة األولى  �

احلالة قدرة على  ، نستنتج أن هلذهلعيادية نصف موجهة للحالة األوىلمن خالل حتليل الكيفي حملاور املقابلة ا

كاخلوف و القلق و وبعض األحاسيس اليت عانت منها  ، رغم العوائق اليت تصادفها ، التكيف نوعا ما

ا للنقص سيس من خالل تعويضه، إال أننا وجدناها قد تغلبت على هذه األعراض و األحااإلحساس بالنقص

  .، و هذا مما أبدى لنا أن احلالة لديها تقدير ذات متوسط الذي تعاين منه يف عملها

كما أا ال تعاين من أي ،  إلرهاق و امللل، كما أن نومها عاديالشعور بالتعب و انلمس عند احلالة وكذلك 

  . اعتدايل اكتئابيف النوم ، ومنه نلمس أن احلالة لديها  اضطرابات

ألرون  االكتئابو مقياس سوف نتحقق منه يف من خالل تطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث  و هذا ما

 .ان من أجل القيام بقياس كمي يطبقبيك ، هذان املقياسني 

 : الحالة الثانية  .2.1.1

سنة، )  39( كان سنها عند الزواج   ، حيثسنة، و هي متزوجة منذ سنتني 41الة سليمة تبلغ من العمر احل

واصلت ، لكنها عن الدراسة يف مستوى تاسعة متوسط، حبيث أا توقفت و لديها مستوى تعليمي متوسط

، و هي متارس مهنة حالقة على شهادة مهنية يف حالقة النساء، حبيث أا متحصلة تعليمها يف التكوين املهين

حتتل  ، و هيإناث 05ذكور و  04خوة منهم إ 09 ، و لديهاأا فاحتة صالون حلالقة النساء النساء حبيث

و هو     ، ة، ميارس مهنة تاجر يف املواد الغذائيسنة 47لديها زوج يبلغ من العمر  ، والرتبة األخرية بني إخوا

، جهتها أو من جهة الزوجتوجد أي حاالت عقم يف العائلة سواء من  ، كما أنه اليعاين من مرض السكري

  . فالوب قناةيف  انسدادأما عن سبب العقم لديها فهو 
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دقيقة و أثناء إجرائنا  50إىل  20دامت مدة كل املقابالت معها مابني أجريت مع احلالة مخس مقابالت 

ياحها من خالل كالمها و تصرفاا، و كذلك من إجاباا أبدت احلالة إرت ،للمقابلة العيادية النصف موجهة

  .، حبيث كانت متفاعلة مع أسئلة املقابلة ا شعرت بالثقة خالل كل املقابالتا أننا إلتمسنا أ، كمالتلقائية

، تبني لنا فيما خيص احملور اخلاص بصحة احلالة العيادية النصف موجهة مع احلالة بعد أن قمنا بإجراء املقابلة

ا كانت مل تتقبل وفاة أمها أل عصيب حبيث أا اياربأا عند وفاة أمها عانت من مشكل نفسي و هو 

بعد موت ماما مرضت بزاف حىت وصلت حلالة إيار عصيب " ، و ذلك حسب قوهلا متعلقة ا لدرجة كبرية

وا و بلي مانزيدش نشوفها أنا و ماما كنا متعلقني بزاف ببعض و ما حتملت فكرة م" ... وكذلك قوهلا ..." 

، و مل تتقبل أت بأا ال تستطيع اإلجناب، كما أا انصدمت من املوضوعتفاج ، كما تبني لنا أن احلالة... "

جتد العالج حلالتها، فيما بعد تقبلت ذلك، و ذلك ذلك حبيث كانت تنتقل من طبيب لطبيب يف أمل أن 

، و بالك من بعد عرفت بلي كل شي باملكتوب انا يف البديا جهلت وماتقبلتش الفكرة بصح.. "حسب قوهلا 

  ... "الشي فيه خري ليا هاذ 

و أن ، أن تعيش كل حياا بدون أطفال كما نالحظ أن احلالة لديها قليل من التوتر و القلق و اخلوف من

، و راين خايفة إذا مانقدرش أنا راه غايضين راجلي" .. قوهلا ، و ذلك حسب حترم زوجها من نعمة األطفال

، و تعويض قدرة عالية على التكيف مع وضعها ، وبالنفس كما إلتمسنا لديها ثقة،  .." خنليه يعيش كأب 

، و بالك الذراري أنا مؤمنة بقضاء اهللا و قدره..  "، وذلك حسب قوهلا القةالنقص الذي تعيشه مبهنة احل

، أما فيما يتعلق مبحور تقدير ..." ليا عالبيها ما كتبهمش ليا ريب، بصح نتمىن نكون أم مافيهمش خري

أخرى حبيث ترى  امرأةة حتس مرات أا ناقصة  من دون اإلجناب وترى بأا مثلها مثل أي الذات فإن احلال

املرأة هي كل شي " أن املرأة هي كل شيء يف احلياة وهي األساس يف بناء أي أسرة ، و ذلك حسب قوهلا 

  .. " بالنسبة للرجل بال بيها مايقدر يدير والو ، وهي مصدر احلب و احلنان و العاطفة 
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فإن هذه احلالة على الرغم من إال فإن احلالة على الرغم عدم قدرا  ،املتعلق بنظرة اتمعأما فيما خيص احملور 

، فهي ليست هلا القتها مع أهلها أو مع أهل زوجهاعدم قدرا على اإلجناب فإن هذا املرض مل يؤثر على ع

ى خاطر أنا ما عندي حىت مشكل مع عايلة راجلي عل أنا.. "كل مع عائلتها و ذلك حسب قوهلا    أي مشا 

ا هي سبب ، كما أن احلالة تشعر بالذنب أل .."والدين راجلي ميتني  ، و زيد تاينعايشة لوحدي مع راجلي

، و أيضا كل تفاعالت يف العالقة الزوجية جيدة، كما أن مجيع األحاسيس و الحرمان زوجها من األوالد

  .ة و الزوجية عادية الظروف للعالقة اجلنسي

، كما أا لل و اإلرهاق إال يف بعض األحيانفإن احلالة ال تشعر بامل باالكتئاب،أما فيما يتعلق باحملور اخلاص 

يف بعض األحيان يكون لديها نقص يف النوم بسبب العمل ، كما أن احلالة تستمتع كثريا يف عملها و تتقنه 

  .جيدا 

  : موجهة للحالة الثانية خالصة المقابلة العيادية نصف  �

، نستنتج أن احلالة هلا قدرة على ادية النصف موجهة للحالة الثانيةمن خالل التحليل الكيفي حملاور املقابلة العي

، وبعض املشاعر كالقلق و التوتر و الشعور بالذنب اليت وف رغم كل العراقيل اليت صادفتهاالتكيف مع الظر 

أن ، كما أا لديها ثقة بنفسها و هذا مما أظهر لنا أا تغلبت عليها كلها ، إالعانت منها يف فرتات معينة

، و منه طها مع قلة النوم يف بعض األحيان، كما نلمس عند احلالة كثرة نشااحلالة لديها تقدير ذات مرتفع

  . اعتدايل اكتئابيتبني لنا أن للحالة 

ألرون  االكتئاب، و مقياس لذات لكوبر مسيثيق مقياس تقدير او هذا ما سوف نتحقق منه من خالل تطب

  .، و هذان املقياسني يطبقان من أجل القيام بقياس كمي بيك
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 :الحالة الثالثة  .3.1.1

كان سنها عند الزواج   ، حبيثسنة، و هي متزوجة منذ أربعة سنوات)  31( ا خرية تبلغ من العمر احلالة امسه

 ، و هيلدراسة يف املستوى ثالثة  ثانويأا توقفت عن ا، حبيث سنة، و لديها مستوى تعليمي ثانوي)  27( 

ها ، و لديو هي حتتل املرتبة األوىل بينهن ،إخوة بنات)  02( ، و لديها تعمل يف صنع احللويات التقليدية

، كما أنه ال وهو ال يعاين من أية سوابق مرضية، سنة، وميارس مهنة معلم إبتدائي)  37( زوج يبلغ من العمر 

أما عن سبب العقم  ،ي حاالت عقم يف العائلة سواء كانت من جهة عائلتها أو من جهة عائلة الزوجتوجد أ

  .فهو تكيس يف املبايض 

 .دقيقة  40إىل  15، دامت كل املقابالت مابني أجريت مع هذه احلالة مخس مقابالت

ل قد مت مالحظة ذلك من خال، و ا للمقابلة العيادية النصف موجهةلقد كانت احلالة مرتاحة أثناء إجرائن

خالل تفاعلها مع  و ذلك من  ، ميكننا القول أا أحست بنوع من الثقة تصرفات احلالة و طريقة كالمها

  .كما أن احلالة يف بعض األحيان تبدأ بالبكاء  و التوتر ،  أسئلة املقابلة، و إجاباا التلقائية

، تبني لنا من خالل احملور املتعلق بصحة احلالة احلالة احلالة العيادية النصف موجهة مع بعد أن قمنا باملقابلة

ال " ..، و ذلك حسب قوهلا كل صحي سواءا قبل الزواج أو بعدههو أن احلالة مل تتعرض ألي مرض أو مش

، كما تبني لنا أنا احلالة ملا علمت بالتشخيص الطيب هلا يف .."منه ال أنا ماعندي حىت مرض أخر نشكي 

يث غضبت كثريا من تشخيص ، حبكما أا مل تتقبل ذلك و أنكرته  ،اجأت و إنصدمت من األمرلبداية تفا

و تاين بال ماحنس  ،يبة مني قاتلي بلي ما نقدرش نولديف البديا خلعتين طب".. ، و ذلك حسب قوهلا الطبيبة

  ..." بديت ننزعف ونصرخ على الطبيبة على خاطر ماأمنتهاش 
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، وذلك عند حتدثها عن مشكل اإلجنابة لديها إحساس بالقلق و التوتر و اخلوف كما أننا نالحظ أن احلال

تبدأ  األحاسيس، فاحلالة عند حتدثها عن كل هذه لك اخلوف من أن يتخلى عنها زوجها، أو يتزوج عليهاوكذ

  .بالبكاء يف العديد من املرات 

ا ال تستطيع اإلجناب فإن احلالة لديها شعور بالنقص و الدونية أل ،أما فيما خيص احملور املتعلق بتقدير الذات

لى خاطر أنا ، و مارانيش كما كل النسا عأنا حنس روحي ناقصة".. سب قوهلا مثل كل النساء و ذلك ح

، و مأل الفراغ الذي تعيشه يف ة حتاول تعريض النقص الذي لديها، كما الحظنا أن احلال.."ماجنيبش الذراري 

" .. ، و ذلك حسب قوهلا بها و هي صنع احللويات التقليديةا باإلهتمام باملنزل و ممارسة حرفتها اليت حتحيا

  .."عندي فراغ كبري يف حيايت بصح داميا نبغي منليه باخلدمة 

و خاصة مع أم  فإن احلالة لديها بعض املشاكل مع أهل زوجها  ،أما فيما خيص احملور املتعلق ببنظرة اتمع

و اخلوف، و ذلك حسب قوهلا      زوجها و ذلك بسبب عدم اإلجناب وهذا ما جيعل احلالة تشعر بالقلق 

عايلة زوجي عندي معاهم بزاف مشاكل باألخص عجوزيت على خاطر داميا تقيسلي الكالم و متعنيلي بلي "..

، أما .."ا و يدير عليا مرا أخرى ، و أنا داميا خايفة إذا وليدها يسمعلهة تزوج وليدها ملرا جتيب الدراريباغي

عن عالقتها بزوجها هي جيدة، و ليست بينهما أي مشاكل بسبب هذا املوضوع إال أا يف بعض األحيان 

أنا و راجلي مكان حىت مشاكل بينا "..تشعر بأنه يتغري أحيانا و يصبح مزاجه سيء، و ذلك حسب قوهلا 

عالقتهما ، أما عن .."الشي خيليين نتقلق و خناف بزاف  غري مرات حنس بلي راه متغري من جيهيت و هذا

  .يؤثر على عالقتهما  اجلنسية فتقول بأا عادية و أن موضوع اإلجناب مل
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ي من كثرة التفكري فإن احلالة تشعر أحيانا بالتعب و اإلرهاق النفس باالكتئاب،أما فيما يتعلق باحملور اخلاص 

أنا "..أهل زوجها، وكذلك تعاين أحيانا من األرق و ذلك حسب قوهلا ، و كثرة املشاكل مع يف هذا املشكل

  .."نومي قليل و كل ماحنط راسي على املخدة حيرم عليا النوم و نبقى غري خنمم يف املشاكل

  : خالصة المقابلة العيادية نصف موجهة للحالة الثانية  �

نصف موجهة للحالة األوىل، نستنتج أن هلذه احلالة قدرة  الكيفي حملاور املقابلة العيادية التحليل لمن خال

، و بعض األحاسيس السلبية كاخلوف و القلق و اإلحساس بالدونية و  ى التكيف مع الظروف اليت تواجههاعل

، و ذلك من خالل التوجه حنو العمل، مما تبني لنا أن ى كل مشاكلهاكذلك األرق، إال أن احلالة تغلبت عل

  .تقدير ذات مرتفع احلالة لديها 

  : تقديم نتائج تطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر سميث على  .2.1

  : الحالة األولى  .1.2.1

  :يوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث ) :  04( الجدول رقم 

  اموع  ) -(   ( + )  الدرجات/العبارات 

  17  06  11  العبارات السالبة 

  08  05  03  العبارات املوجبة 

  25  11  14  اموع

 

  .، كما أا كانت مرتاحة أثناء اإلجابة يف ظروف جيدةاحلالة لقد مت إجراء اختبار تقدير الذات مع 
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  :من مقياس تقدير الذات كالتايل احلالة ولقد كانت الدرجة اليت حتصلت عليها 

 40[ ، وهذه النسبة تنتمي إىل جمال )  % 56( أي نسبة )  25/  14( تبني لنا أا حتصلت على معدل 

اإلجيابية على بعض  استجابتها، كما أن املفحوصة أبدت األخري يعرب عن تقدير ذات متوسط ، وهذا]60 - 

/  11( السلبية على معظم العبارات السلبية مبعدل  االستجابات، و ) 08/  03( رات اإلجيابية مبعدل العبا

 .ا تقدير ذات متوسط ، مما يعرب أن املفحوصة لديه) 17

 : الحالة الثانية  .2.2.1

  : يوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث ) :  05( الجدول رقم      

  اموع  ) -(   ( + )  الدرجات/العبارات 

  17  05  12  العبارات السالبة 

  08  00  08  العبارات الوجبة 

  25  05  20  اموع

  

ثناء ، كما أن احلالة كانت مرتاحة أأثناء إجراء اختبار تقدير الذات لقد كانت كل الظروف جيدة مع احلالة

  : ، و كانت الدرجة اليت حتصلت عليها احلالة من هذا املقياس هي كالتايل إجابتها على بنود املقياس

و هذه النسبة تنتمي إل )  % 80( أي نسبة )  25/  20( لنا أن احلالة حتصلت على معدل  اتضح

، فلقد أبدت احلالة استجابتها اإلجيابية اال يعرب عن تقدير ذات مرتفع ، حبيث هذا] 80 – 60[ اال 
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بارات سلبية على معظم الع استجاباتو   ، ) 08/  08( جيابية مبعدل يقدر ب على كل العبارات اإل

  .تقدير ذات مرتفع ، ما يعرب على أن للحالة ) 17/  12( السلبية مبعدل 

 : الحالة الثالثة  .3.2.1

  :  يوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث) :  06( الجدول رقم      

  اموع  ) -(   + )(   الدرجات /العبارات 

  17  05  12  العبارات السالبة 

  08  03  05  العبارات املوجبة 

  25  08  17  اموع

  

لنا أا حتصلت على  اتضح، تطبيق مقياس كوبر مسيث عل احلالة، و بعد تصنيف النتائجمن خالل 

يعرب عن  ] 80 – 60[  ، و هذه النسبة تنتمي إىل اال) % 68( أي بنسبة )  25/  17(  معدل 

، فلقد أبدت استجابات سلبية على العبارات اإلجيابية تقدير الذات مستوياتحسب  تقدير الذات مرتفع 

ما يعرب أن )  17/  12( لسلبية مبعدل ، و استجابات إجيابية على بعض العبارات ا)  08/  05( مبعدل 

 .للحالة تقدير ذات مرتفع 

 

 

 




	دسا���� ا� :                                                                  ��	 ��ض و����� ا��

 

61 

 

  : تقديم  نتائج تطبيق مقياس اإلكتئاب ألرون بيك  3.1. 

 : الحالة األولى  .1.3.1

النتيجة حتصلت على  أاعلى املفحوصة وبعد حساب النتيجة تبني لنا  االكتئابمن خالل تطبيق مقياس 

، و هذا اال يعرب عن وجود ] 29 -  17[  وهذه الدرجة تنتمي إىل اال ،درجة 24التالية و هي 

 . لبيك   االكتئاباكتئاب اعتدايل حسب مستويات مقياس 

 : الحالة الثانية  .2.3.1

ة خالل إجابتها على ، وقد كانت مرتاحاختبار االكتئاب على احلالة يف ظروف مالئمةلقد قمنا بإجراء 

 23، ومن خالل تطبيق املقياس على احلالة وبعد تصنيف النتيجة اتضح لنا أا قد حتصلت على بنود املقياس

، و هذا اال يعرب عن وجود اكتئاب اعتدايل حسب ] 29 – 17[ ، و هذه الدرجة تنتمي إىل اال درجة

 .مستويات تقدير الذات ألرون بيك 

 : الحالة الثالثة 3.3.1.

ة خالل إجابتها على بنود ، و قد كانت مرتاحعلى احلالة يف ظروف مالئمة الكتئابلقد مت إجراء اختبار ا

، و بعد تصنيف النتيجة تبني لنا أا قد حتصلت على هذا املقياس عل احلالة، و من خالل تطبيق املقياس

ب ، و هذا يعرب عن وجود اكتئاب متدين حس] 16 - 10[ ، و هذه الدرجة تنتمي إىل اال  07درجة 

  .مستويات تقدير الذات ألرون بيك 
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  : االستنتاج العام للحاالت  .4.1

  : العام للحالة األولى  الستنتاجا   1.4.1.

، و كذلك ماتوصلنا إليه من خالل نتائج  املقابلة العيادية النصف موجهةما توصلنا إليه يف من خالل

مع زوجها ، و تعاين أي مشاكل عالئقية مع أهلها مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث ، نستنتج أن احلالة ال

 ، و كذلك رغم بعض األحاسيس و املشاعر السلبية اليت تشعر ا بعض األحيان ،إال أنه ملرغم أا عقيم

  .يؤدي إىل سوء تقدير الذات لديها

  .عايل  ئاباكتتعاين من  إال أا ال ،القليلة االكتئابكما أن حالة رغم من أا تشعر ببعض األعراض 

والذي هو أن  ،ميكننا القول بأن ما أتى يف املقابلة يتوافق مع نتائج املقياس تقدير الذات األخريوهلذا يف 

  .احلالة لديها تقدير ذات متوسط 

 . اعتدايل اكتئاب، و هو أن احلالة لديها االكتئابكما أن ما أتى يف املقابلة يتوافق مع نتائج مقياس 

  : العام للحالة الثانية  االستنتاج. 2.4.1

ئج ، و كذلك ماتوصلنا إليه يف نتا املقابلة العيادية النصف موجهةما توصلنا إليه يف نستنتج من خالل

 ، نستنج أن احلالة ال تعاين من أي مشاكل عالئقية مع أهلها أو مع أهلمقياس تقدير الذات لكوبر مسيث

العقم، كما أن لديها ثقة بنفسها، و تتحمل مسؤولية  على رغم من أا تعاين من ، أو مع زوجهازوجها

  .، إال أا يف بعض املرات تشعر ببعض املشاعر السلبية إال أن هذا مل يؤثر على تقديرها بذاا عائلتها

إال أا ال تعاين من  أحيانا، و أيضا قلة النوم اليت تعاين منها أن احلالة بالرغم من كل مشاكلها كما

  .عايل  االكتئاب
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و اليت متثلت يف  ،    جاء يف املقابلة يتوافق مع نتائج مقياس تقدير الذات ومنه فإنه ميكننا القول بأن ما

  .أن احلالة لديها تقدير ذات مرتفع 

 .اعتدايل اكتئاب، و هو أن احلالة لديها االكتئابكما أن ما جاء يف املقابلة يتوافق أيضا مع نتائج مقياس 

  : ام للحالة الثالثة الع االستنتاج .3.4.1

، و أيضا ما توصلنا إليه يف نتائج مقياس يف املقابلة العيادية نصف موجهة من خالل ما توصلنا إليهنستنتج 

بسبب العقم الذي تقدير الذات لكوبر مسيث، نستخلص أن احلالة تعاين من مشاكل عالئقية مع أهل زوجها 

أن احلالة متكن من جتاوز كل املشاكل و الظروف اليت تواجهها تعاين منه، لكن عالقتها مع زوجها جيدة، كما 

  .عايل  اكتئابتعاين من  بقوة اإلرادة ، كما أا تعاين يف بعض املرات من األرق و قلة النوم إال أا ال

لديها ومنه ميكن القول بأن ما جاء يف املقابلة يتوافق مع نتائج مقياس تقدير الذات و اليت متثلت يف أن احلالة 

  .تقدير ذات مرتفع 

  .، و هو أا لديها اكتئاب متدين  االكتئابكما أن ماجاء يف املقابلة يتوافق مع نتائج مقياس 

  :   مناقشة الفرضيات .2

اجلسدي مما توصل إليه الكثري من العلماء فيما يتعلق بتأثري النقص أو املرض من الدراسات السابقة و انطالقا 

نفسية  اضطراباتحدوث  إمكانية، و كذا تأثريه على تقدير الذات لديه، و كذلك للفردعلى احلالة النفسية 

حبيث  لدى املرأة العقيم، االكتئابيف حبثنا هذا أن ندرس العالقة بني تقدير الذات و  ارتأينامثل االكتئاب، 

قم جبوانب نفسية متعددة، أن الدراسات السابقة اليت قمنا بتناوهلا يف هذا البحث تطرقت إىل تناول موضوع الع

  : من صحة الفرضيات اليت مفادها  و منه حاولنا التأكد حبيث منها من ختتلف عن دراستنا يف بعض اجلوانب،
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 .يؤثر العقم يف مستوى تقدير الذات لدى املرأة العقيم  - 

 .يؤدي العقم إىل االكتئاب لدى املرأة العقيم  - 

 .ض االكتئاب كلما ارتفع تقدير ذات املرأة العقيم اخنف - 

و هي أن معظم   توصلنا إىل عدة نتائج  بحثو بعد إجراء املقابالت العيادية نصف موجهة على جمموعة ال

لتغيري يف او الذي أحدث قليال من  ذات بسبب العقم الذي يعانني منه،من سوء تقدير ال عاننيال ي التااحل

، و أيضا الشعور بالنقص و الدونية القلق، التوتر و حيان، كما نلتمس عند بعض احلاالت نوع من اخلوف و

و لكن ب حلالتهن، و كذا إنكار التشخيص،يمعرفة تشخيص الطبو الصدمة عند و أيضا اإلحساس باملفاجأة 

مع مرور الوقت يتم تقبل التشخيص و التعايش مع مشكل العقم، و حماولة تعويض النقص بالتوجه حنو 

  .ن بهمأل الفراغ الذي يشعر وية كطريقة للتخلص من املشاكل، و ات و احلرف اليدالعمل، و ممارسة بعض اهلواي

يلي سنشري يف هذا اجلدول إىل نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث، و كذا نتائج مقياس االكتئاب  و فيما

  : لبيك لكل أفراد عينة البحث 

  : يبين تصنيف نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث ، و مقياس بيك لالكتئاب )  7( رقم الجدول 

  3الحالة   2الحالة   1الحالة   الحاالت/ النتائج 

نتائج مقياس تقدير 

  الذات 

 56    80   68  

  07   23   24   نتائج مقياس االكتئاب 

  مرتفع  مرتفع  متوسط   مستوى تقدير الذات 

  متدني   اعتدالي   اعتدالي   مستوى االكتئاب 
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ياته، توصلنا إىل أنه ، و تصنيف نتائجه ، و حتديد مستو طبيق مقياس تقدير ذات لكوبر مسيثو من خالل ت

استجابتها السلبية احلالة ، حيث أبدت حتصلت على تقدير ذات متوسط)  1( هناك حالة واحدة و هي احلالة 

 06( ، واستجابتها اإلجيابية على بعض العبارات السليب مبعدل ) 08/  06(بعض العبارات اإلجيابية مبعدل  على

خيص احلالتني الثانية و الثالثة فقد حتصلتا على تقدير ذات مرتفع، حيث أن احلالة الثانية مل  ، أما فيما)17/ 

السلبية  ستجابتها اإلجيابية على بعض العباراتالعبارات اإلجيابية، و قد أبدت ا تبدي أي استجابة سلبية على

ة مبعدل ، أما احلالة الثالثة فقد أبدت استجابتها السلبية على بعض العبارات اإلجيابي) 17/  05( مبعدل 

  ). 17/  08( ، و استجابتها اإلجيابية على بعض العبارات السلبية مبعدل )03/08(

إىل أن  احملددة، توصلنا مستوياتنتائجه حسب  تصنيفو أيضا من خالل تطبيق مقياس االكتئاب لبيك، و 

للحالة األوىل و درجة )  24( هناك حالتني مها احلالة األوىل و الثانية حتصلتا على اكتئاب اعتدايل بدرجة 

 اكتئابعلى للحالة الثانية فاحلالتني يعانني ببعض من التعب و اإلرهاق، أما احلالة الثالثة فقد حتصلت )  23(

  ) .  07( متدين بدرجة 

  : مناقشة الفرضية األولى  .1.2

و من خالل ما توصلنا إليه بتطبيق مقياس تقدير الذات، و كذا املقابلة النصف موجهة، توصلنا إىل النتيجة 

حبيث العقيم، يؤثر العقم على مستوى تقدير الذات لدى املرأة اليت مفادها و فرضية األوىل ال التالية و هي نفي

توى تقدير ذات منخفض ، فاحلالة األول حتصلت على تقدير ذات أن كل احلاالت مل يتحصلن على مس

ثر متوسط ، أما احلالة الثانية و الثالثة فتحصلتا على تقدير ذات مرتفع ، و منه ميكن القول بأن العقم مل يؤ 

، واليت "هادي  صونيا" مع نتائج الدراسة اليت قامت ا  يتناىف بشكل سليب على املرأة العقيم ، و هذا ما
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بينت نتائجها أن معظم املفحوصات تعاين من سوء تقدير الذات، من جراء تعرضهن لعملية استئصال الرحم، 

  .و اليت أحدثت تغيريا كبريا يف حيان، و قد ترجم ذلك من خالل املعاناة النفسية اليت لديهن 

، و اليت متثلت يف دراسة "إدريس زغيدي " كما أن هذه النتيجة اليت حتصلنا عليها تتناىف أيضا مع دراسة 

املصاب بالعقم قيمة تقدير الذات لدى الراشد املصاب بالعقم، و قدت متثلت نتائج دراسته يف أن للراشد 

  . لراشد املصاب بالعقم تقدير ذات منخفض ه كفاءة ذاتية منخفضة، و منه فإن ل، و أيضا لديذاتية متدنية

  : مناقشة الفرضية الثانية  .2.2

جهة، توصلنا إىل النتائج التالية   من خالل ما توصلنا إليه بتطبيق مقياس االكتئاب، و كذا املقابلة النصف مو 

أن العقم يؤدي إىل االكتئاب لدى املرأة العقيم، حبيث أن كل اليت مفادها و الفرضية الثانية إثبات و هي 

حتصلنا عليه من جراء تطبيق مقياس  خالل مااحلاالت لديهن اكتئاب ولكن ليس بدرجة عالية، و ذلك من 

و الثانية على اكتئاب اعتدايل، أما  األوىل، حبيث حتصلت احلالتني ، و كذا املقابلة النصف موجهةاالكتئاب

  .لديها اكتئاب متدين  احلالة الثالثة فقد كان

  : مناقشة الفرضية الثالثة  .3.2

كتئاب، و كذا املقابلة نصف موجهة توصلنا إىل من خالل تطبيق مقياس تقدير الذات و كذا مقياس اال 

دى املرأة العقيم رتفع تقدير الذات لة الثالثة اليت مفادها أنه كلما ات الفرضياثبإ النتائج التالية و اليت متثلت يف

قابلة و من خالل تطبيق املقياسني خنفض االكتئاب، و ذلك حسب النتائج املتحصل عليها من خالل املا

قياس االكتئاب على مستوى احلالة ألوىل على تقدير ذات متوسط، بينما حتصلت يف ماليت حتصلنا فيها عند و 

، أما احلالة الثانية فقد حتصلت على تقدير ذات مرتفع، أما يف مقياس االكتئاب حتصلت على مستوى اعتدايل




	دسا���� ا� :                                                                  ��	 ��ض و����� ا��
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مقياس االكتئاب حتصلت على اكتئاب  اعتدايل، أما احلالة الثالثة فقد حصلت على تقدير ذات مرتفع، أما يف

  .متدين

  : االستنتاج العام  .3

دراسات اليت تناولت وىل فقط على ضوء الدراسات السابقة، و هذا لقلة الومنه متكنا من مناقشة الفرضية األ

  .العالقة بني العقم و االكتئاب لدى املرأة، و كذا بني العقم و االكتئاب و تقدير الذات لدى املرأة 

  : و من هنا نستنتج أنه مت احلصول على النتائج التالية 

 .يؤثر العقم على مستوى تقدير الذات لدى املرأة العقيم  - 

 .إن العقم يؤدي إىل االكتئاب لدى املرأة العقيم  - 

  .كلما ارتفع تقدير الذات لدى املرأة العقيم اخنفض االكتئاب  - 
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  :الخاتمة 

النساء املتزوجات ما يعرف بالعقم، و هو عدم القدرة على اإلجناب، و هلذا املرض  ىلعل من األمراض الشائعة لد

 االضطراباتيولد هلا العديد من  تأثري كبري على نفسية املرأة ملا لألبناء من مكان هامة يف حياا، و هذا ما

النفسية كالقلق و االكتئاب و الذي يتمثل يف اضطراب املزاج، و ينجم عنه العديد من املتاعب العضوية ذات 

  .املنشأ النفسي 

العقم و عدم القدرة  يعانني من مشكل اللوايتو من خالل الدراسة اليت قمنا ا على احلاالت الثالث من النساء 

ذا التشخيص حبد ذاته الحظنا أن له وقع نفسي كبري، و يسبب على اإلجناب، حسب التشخيصات الطبية، و ه

آالم كثرية لدى املرأة العقيم، حبيث تتميز عادة بالشعور بالصدمة، و املفاجأة و الذهول، و إنكار التشخيص و 

مما جيعل املرأة تظهر لديها بعض التغريات يف الشخصية، عدم تصديقه، إضافة إىل الغضب و القلق و التوتر، 

و األدائية مما قد يؤدي إىل تدين قيمة الذات، و اخنفاض يف مستوى  االجتماعيةاصة من الناحية العالئقية و خ

  .تقدير الذات لدى املصاب بالعقم

على املنهج العيادي الذي يرتكز على نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة، و كذا تطبيق  االعتمادو من خالل 

يث، و مقياس االكتئاب الرون بيك، و الذي منهم مت حتديد املستوى حسب مس مقياس تقدير الذات لكوبر

النتائج املتحصل عليها، و هذه النتائج تبقى خاصة باألشخاص املعنيني، و يف املكان و الزمان احملددين لذا ال 

ر املفتوح إلثراء ميكننا تعميم النتائج على مجيع احلاالت املصابة بالعقم كما يبقى جمال البحث يف هذا اإلطا

  .املوضوع باجلديد 
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  الــمــقـتـــرحـــةات ــوصيــتـــال

  

على احلاالت املصابة بالعقم، من أجل معرفة  إن النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة اليت قمنا ا

العالقة بني تقدير الذات و العقم لدى املرأة العقيم، و هذه الدراسة مكنتنا من معرفة العديد من املعاناة 

رتاح بعض اقالنفسية اليت قد تؤدي إىل العديد من اإلضطرابات النفسية عند املرأة العقيم، مما يدفعنا إىل 

  : مثلة يفالتوصيات و املت

 .احلاجة إل العديد من الدراسات النفسية هلذه الفئة من النساء  �

 .التكفل النفسي و االجتماعي للنساء املصابات بالعقم  �

 .قيام بدراسات تم باجلانب النفسي للمرأة العقيم  �

  .إنشاء يف املستقبل مجعيات و مراكز تم ذه الفئة و مشاكلها، و معاشها النفسي  �
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  مقياس تقدير الذات لكوبر سميث ) : 01( الملحق رقم 

 البنود تنطبق ال تنطبق

 .ال تضايقين األشياء عادة   

 .أجد من الصعب علي أن أحتدث أمام جمموعة من الناس   

 .أود لو استطعت أن أغري األشياء بنفسي   

 .ال أجد صعوبة يف اختاذ قرارايت بنفسي   

 .بوجودهم معي يسعد اآلخرين   

 .أتضايق بسرعة يف املنزل   

 .أحتاج وقتا طويال كي أعتاد عل األشياء اجلديدة   

 .أنا حمبوب بني األشخاص من نفس سين   

  .تراعي عائليت مشاعري عادة   

  .استسلم بسهولة   

  .تتوقع عائليت مين الكثري   

  .من الصعب جدا أن أظل كما أنا   

  .األشياء كلها يف حيايت ختتلط   

  .يتبع الناس أفكاري عادة   

  .ال أقدر نفسي حق قدرها   

 .أود كثريا لو أترك املنزل   
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  .أشعر بالضيق من عملي غالبا   

  .مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس   

  .إذا كان عندي شيء أريد أن أقوله فإنين أقوله عادة   

  تفهين عائليت   

  .معظم الناس حمبوبون أكثر مين   

  .أشعر عادة كما لو كانت عائليت تدفعين لعمل أشياء   

  .ال ألقى التشجيع عادة فيما أقوم به من أعمال   

  .أرغب كثريا لو شخصا آخر   

  .ال ميكن لآلخرين االعتماد عليا   
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  مقياس االكتئاب ألرو ن بيك) :  02( الملحق رقم 

  : الحزن  �

 ال أشعر باحلزن  -0

 أشعر باحلزن معظم الوقت  -1

 أشعر باحلزن طوال الوقت  -2

 أشعر باحلزن إىل درجة ال أستطيع حتمل  -3

 : التشاؤم  �

 مل تضعف مهيت فيما يتعلق مبستقبلي  -0

 مل تضعف مهيت فيما يتعلق مبستقبلي بطريقة أكثر مما تعودت  -1

 بشكل جيد بالنسبة يل أتوقع أال تسري األمور  -2

 بأنه ال أمل يف املستقبل و أنه سوف تزداد األمور سوءا  أشعر -3

 : الفشل السابق  �

 ال أشعر بأنين شخص فاشل  -0

 لقد فشلت أكثر مما ينبغي  -1

 كلما نظرت إىل حيايت السابقة أرى الكثري من الفشل  -2

 أشعر بأنين شخص فاشل متاما  -3

 : فقدان اإلستمتاع بالحياة  �

 من قبل  أستمتع باحلياة بقدر استمتاعي ا -0

 ال استمتع باحلياة بنفس القدر الذي اعتدت عليه  -1
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 احصل على قدر قليل جدا من االستمتاع باحلياة مما تعودت عليه من قبل  -2

 ال أستطيع احلصول على أي استمتاع باحلياة كما تعودت أن استمتع من قبل  -3

 ) : تأنيب الضمير ( مشاعر اإلثم   �

 ال أشعر بالذنب  -0

 ديد من األشياء اليت قمت ا ، أو اشياء كان جيب أن أقوم ا و مل أقم ا أشعر بالذنب عن الع -1

 أشعر بالذنب يف معظم األوقات -2

 أشعر بالذنب يف كل األوقات  -3

 : الشعور بالتعرض للعقاب  �

 ال أشعر بأنين ممكن أن أتعرض للعقاب أو األذى  -0

 أشعر بأنين ممكن أن أتعرض قليال للعقاب أو األذى  -1

 أشعر بأنين سوف أتعرض كثريا للعقاب و األذى  -2

 أشعر بأنين سوف أتعرض دائما للعقاب أو أذى  -3

 : عدم حب الذات  �

 شعوري حنو نفسي عادي  -0

 فقدت الثقة بنفسي  -1

 أصبت خبيبة أمل يف نفسي  -2

 ال أحب نفسي -3

 : نقد الذات و لومها  �

 ال أنقد و ال ألوم نفسي  -0
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 أنقد و ألوم نفسي أكثر مما تعودت  -1

 انقد و ألوم نفسي على كل أخطائي  -2

 أنقد و ألوم نقسي على كل ما حيدث بسبيب من أشياء سيئة  -3

 :األفكار أو الرغبات اإلنتحارية  �

 ليس لدي أفكار لإلنتحار  -0

 لدي أفكار لإلنتحار و لكن ال ميكنين تنفيذها  -1

 أريد أن أنتحر  -2

 قد أنتحر لو مسحت يل الفرصة  -3

 : البكاء  �

 أكثر مما تعودت  ال أبكي -0

 أشعر برغبة يف البكاء  -1

 أبكي أكثر مما تعودت  -2

 أبكي بكثرة جدا  -3

 ) :عدم االستقرار ( الهيجان و اإلثارة  �

 أشعر باهليجان و اإلثارة بدرجة عادية  -0

 أشعر باهليجان و اإلثارة أكثر مما تعودت  -1

 علي البقاء مستقرا أيج و أثور إىل درجة أنه من الصعب  -2

 أثور إىل درجة تدفعين إىل احلركة أو إىل فعل شيء ما أيج و  -3

 : فقدان اإلهتمام أو اإلنسحاب اإلجتماعي  �
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 مل أفقد االهتمام باآلخرين أو باألنشطة االجتماعية  -0

 أنا قليل االهتمام باآلخرين أو باألنشطة العادية  -1

 فقدت معظم إهتمامي باآلخرين و بكثري من األمور األخرى  -2

 ن أهتم بأي شيءمن الصعب علي أ -3

 : التردد في اتخاذ القرارات  �

 اختذ القرارات بنفس كفاءيت اليت تعودت عليها  -0

 أجد صعوبة يف اختاذ القرارات  -1

 لدى صعوبة يف اختاذ القرارات أكثر بكثري مما تعودت عليه  -2

 ال أستطيع اختاذ القرارات  -3

 :انعدام القيمة  �

 ال أشعر أين عدمي القيمة  -0

 كما تعودت أن أكون  أنا لست ذا قيمة -1

 أشعر بأين عدمي القيمة باملقارنة باآلخرين  -2

 أشعر أين عدمي القيمة متاما  -3

 : فقدان الطاقة على العمل  �

 لدي نفس القدر من الطاقة كما تعودت  -0

 لدي قدر من الطاقة أقل مما تعودت  -1

 ليس لدي طاقة كافية لعمل كثري من األشياء  -2

 ليس لدي طاقة لعمل أي شيء  -3
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 : في نظام النوم  تغيرات �

 مل حيدث يل أي تغري يف نومي  -0

 أنام أكثر مما تعودت إىل حد ما  -أ 1

  أنام أقل مما تعودت إىل حد ما  –ب  1

  أنام أكثر مما تعودت بشكل كبري  –أ  2

  أنام أقل مما تعودت بشكل كبري  –ب  2

   أنام معظم اليوم –أ  3

  من نومي مبكرا ساعة أو ساعتني أو أكثر، و ال أستطيع أن أعود إىل النوم مرة أخرى  أستيقظ –ب 3

  :القابلية للغضب أو االنزعاج  �

 أغضب بدرجة عالية  -0

 أغضب أكرب مما تعودت  -1

 أغضب أكثر بكثري مما تعودت  -2

 أكون يف حالة غضب طول الوقت  -3

 :تغيرات في الشهية  �

 مل حيدث أي تغري يف شهييت  -0

  شهييت أقل مما تعودت إىل حد ما –أ  1

    شهية أكرب مما تعودت إىل حد ما –ب  1
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  شهييت أقل كثريا مما تعودت –أ  2

  شهييت أكرب كثريا مما تعودت  –ب  2

   ليس لدي شهية على اإلطالق –أ  3

   لدي رغبة قوية يف الطعام طوال الوقت –ب  4

 : صعوبة التركيز  �

 أستطيع الرتكيز بكفاءة كما تعودت  -0

 ال استطيع الرتكيز بنفس الكفاءة كما تعودت  -1

 من الصعب على أن أركز عقلي على أي شيء ملدة طويلة  -2

 أجد نفسي غري قادر على الرتكيز على أي شيء  -3

 : اإلرهاق أو اإلجهاد  �

 لست أكثر إرهاقا أو إجهادا مما تعودت  -0

 عن عمل الكثري من األشياء اليت تعودت عليها  أصاب باإلرهاق أو اإلجهاد -1

 يعوقين اإلرهاق أو اإلجهاد عن عمل الكثري من األشياء اليت اعتدت عليها  -2

 أجد نفسي غري قادر على الرتكيز على أي شيء  -3

 : فقدان اإلهتمام بالجنس  �

 إن إهتمامي باجلنس عادي هذه األيام  -0

 أنا أقل اهتماما باجلنس يف هذه األيام مما تعودت  -1

 أنا أقل إهتماما باجلنس بدرجة كبرية يف هذه هذه األيام  -2
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  فقد االهتمام باجلنس متاما  -3

 

  


