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  ملخص البحث

تناولت الدراسة القلق عند املرأة املقبلة على اجراء العملية القيصرية وكـان اهلـدف منهـا التعـرف علـى احلالـة 

اليت تعيشها املرأة يف الفرتة األخرية من احلمـل والتعمـق أكثـر يف حالـة القلـق الـذي يتبانـاه يف ايتـه ية النفس

  .والكشف عن مصدره ودرجته

الوصول إىل نتائج واقرتاحات تفيد يف التخفيـف وحتسـني احلالـة النفسـية الـيت تعيشـها املـرأة احلامـل وتكمـن 

 تأثري خمتلف االضطرابات النفسية اليت تتعـرض هلـا املـرأة املقبلـة أمهية البحث يف توضيح اجلانب النفسي يف

علــى العمليــة القيصــرية والتطــرق إىل اكتشــاف درجــة القلــق وضــرورة البحــث عــن الوســائل والطــرق لتجنــب 

  .مشكلة اخلوف والتوتر

درجــــة القلــــق كاملســــتوى  40 -28وكعينـــة الدراســــة تكونــــت مــــن ثــــالث حــــاالت يــــرتاوح ســــنهم مــــا بــــني 

إىل أي مـدى يـؤثر : اشكالية بحثنا فـي طـرح التنـاول الرئيسـيقتصادي عدد الوالدات حيث تبلورت اال

القلـق عنـد املــرأة املقبلـة علــى العمليـة القيصـرية؟ ونفــرع منـه تســاؤلني هـل يوجـد قلــق عنـد املــرأة احلامـل عنــد 

  اقباهلا على العملية اجلراحية؟

  ى اجراء العملية القيصرية؟هل يؤثر اخلوف على املرأة احلامل املقبلة عل

وتوصلت الدراسة إىل أن املرأة املقبلة علـى إجـراء العمليـة تعـاين مـن القلـق وهـذا مـا تبـني مـن خـالل تطبيـق 

مقـــاييس تـــابلور للقلـــق وقمنـــا جبمـــع البيانـــات مـــن خاللـــه وفقـــا ألدوات املســـتعملة فقـــد حتصـــلت احلـــاالت 

يد عند تطبيق مقيـاس تـايلور بعـد التحليـل الدراسـة مث الثالث على درجات مرتفعة من القلق النفسي الشد

  .التوصل إىل النتائج بعد أكدته فرضيات البحث
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كبري من طـرف البـاحثني واملختصـني يف علـم   باهتمامالقلق من املواضيع املثرية واليت حظيت  يعترب

النفس كونه أصبح مرض العصر نظرا النتشاره بصـورة واسـعة يف خمتلـف اتمعـات والثقافـات وهـو خيتلـف 

اره عنـــد يف انتشـــاره وشـــدته مـــن مـــريض آلخـــر وحســـب نـــوع اجلـــنس حيـــث تشـــري االحصـــائيات إىل انتشـــ

  .النساء

حيــث ختتلــف املــرأة يف تكوينهــا عــن الرجــل فشخصــية املــرأة وحياــا النفســية جنــد أــا متــر مبواقــف 

انفعاليــة متعــددة ولعــل الســبب يف ذلــك هــو مــا تتميــز بــه املــرأة مــن خصــائص بيولوجيــة ونفســية يف احلمــل 

  .والوالدة والنفاس

ا باعتبارهــا املربيــة األوىل وأول عالقــة تبــدأ بينهــا فــاملرأة هــي أســاس بنــاء األســرة والعنصــر اهلــام فيهــ

وبــني طفلهــا تكــون خــالل فــرتات احلمــل الــيت تعتــرب مــن أصــعب املراحــل الــيت متــر ــا، حيــث تكــون فــرتة 

الوالدة من االسباب أو الفرتات يسـتعد لالنطـالق إىل احليـاة وهـذا يفـرض عليهـا مهمـة خطـرية وهـي تـوفري  

  .كل سبل السالمة هلذا احلمل

والقلق ويعود السبب كمـا يعتقـد فأغلب النساء تشعرن ببعض االضطرابات النفسية منها اخلوف 

البـاحثون إىل حصـول التغــريات الشـديدة النامجـة عــن تغـريات حقيقـة مــا يلحـق حبيـاة املــرأة مـن نغيـري خــالل 

بصـعوبات وعوائـق  مرحلة احلمل، وإذ مل تتعاجل احلامل منه تتـأزم أكثـر يف هـذه الفـرتة فسـوف تنتهـي حتمـا

متنــع الســري الطبيعــي لعمليــة الــوالدة، باعتبارهــا حــدثا هامــا يف حياــا بعــد تســعة أشــهر مــن احلمــل فتكــون 

العمليـــة القيصـــرية حالهلـــا إلنقـــاذ حيـــاة األم واجلنـــني معـــا وعنـــد إعـــالن ذلـــك يـــزداد األمـــر صـــعوبة ويتفـــاقم 

  .خوفها وقلقها أكثر وهذا ينعكس عليها
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اجـراء العمليـة القيصـرية إبـان العقـود الـثالث األخـرية بشـكل ملمـوس إىل أن حيث ارتفعـت نسـبة 

معظمهــا  1000/1وتقــل نســبة حــدوثها بالنســبة للوفيــات الوالديــة عــن  %23بلغــت يف بعــض املؤسســات 

نـاجم عــن أسـباب ليســت عائـدة للقيصــرية كمــا انتشـرت يف اتمــع العـريب لــذلك فتفـاوت نســبتها حســب 

شخصية كل امرأة وهـذا حسـب ظروفهـا ونشـأا االجتماعيـة ولـذلك وجـدنا أنـه مـن الضـروري اخلـوض يف 

مثــل هــذه املواضــع والكشــف فيهــا وعــن مــا ختلفــه العمليــة القيصــرية مــن آثــار وضــغوطات تســببها يف حيــاة 

ية، ومنـه قسـمنا لـة علـى العمليـة القيصـر املرأة وعليه كان موضوع البحث الكشف عن القلـق عنـد املـرأة املقب

  :فصول متعلقة ب 4البحث إىل جانبني، جانب نظري ويتضمن 

الذي كـان عـن مـدخل دراسـة تطرقنـا فيـه اشـكالية البحـث وصـياغة الفرضـيات إىل جانـب : الفصل األول

  .ذلك املفاهيم االجرائية

ق، أنواعـــه، خصـــص لتجديـــد أهـــم اآلثـــار النفســـية الـــيت ختلفهـــا الـــوالدة منهـــا تعريـــف القلـــ: الفصـــل الثـــاني

  .أسبابه وأعراضه وكذلك عالجه وتشخيصه وعالقته باخلوف

خصص للحمل والوالدة حيث جاء فيـه تعـاريف احلمـل مـن الناحيـة النفسـية وكـذلك  :أما الفصل الثالث

تطرقنــا إىل مراحــل منــو اجلنــني داخــل الــرحم حتديــد أنواعــه وتعريــف الــوالدة وانواعهــا وصــفاا، ويئــة املــرأة 

  .عملية الوالدةاحلامل ل

فقـــد خصصـــناه إىل اجلانـــب الطـــيب فيمـــا خيـــص انـــواع الـــوالدة العســـرية الـــيت هـــي موضـــوع  :الفصـــل الرابـــع

الدراسة، تعاريفها وتقنيـة اسـتعماهلا واملخـاطر احملتملـة جـراء هـذا النـوع وبعـدها تنقـل إىل اجلانـب الثـاين مـن 

ســي للمـرأة املقبلــة علــى العمليـة، ثــالث حــاالت الدراسـة هــو اجلانــب امليـداين والــذي توضــح فيـه الواقــع النف

اعتمدنا املنهج العيادي، دراسة حالة واخرتنا مقياس القلق للكشف من احلالة النفسية لشخصـية احلـاالت 
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مناقشـــة عامـــة لنتـــائج املقـــبالت، واالختبـــار النفســـي يف ضـــوء الفرضـــيات املطروحـــة مث اخلـــروج خبامتـــة عامـــة 

  .وتوصيات واقرتاحات
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  :إشكالية البحث

إن األم اساس تكوين األسرة وأول عالقة تنشأ بينها وبني طفلها من خالل فرتات احلمل اليت تعترب من 

أصعب املراحل اليت ختضع هلا املرأة احلامل، ألا متر ا جمموعة من التغريات الفيزيولوجية والنفسية 

وكية وخمتلفة منها القلق والتوتر واخلوف، مما خالفا عن حالتها الطبيعية، ومما يولد هلا اضطرابات سل

يؤدي بذلك إىل ظهور انعكاسات سلبية غالبا ما تصيب مبشاكل صحية فتكون العملية القيصرية هي 

احلل األنسب فاملرأة املقبلة على اجراء العملية تنتاا جمموعة من الصدمات النفسية قد تؤثر على طفلها 

خالل اجراء عملية تكون عن طريق شق جزئي للبطن والرحم وعلى سالمتها الصحية وذلك من 

الستخراج اجلنني عند تعسر الوالدة الطبيعية وبالتايل تسوية صورة اجلسم مما سبب هلا قلق نفسي يؤثر 

 على حالتها النفسية، ولفهم موضوع الوالدة القيصرية ومدى تأثري درجة القلق النفسي توصلنا إىل طرح 

  :اإلشكالية التالية

  ؟إىل مدى يؤثر القلق لدى املرأة املقبلة على إجراء العملية القيصرية

  :الفرضية العامة

  .يظهر القلق عند املرأة املقبلة على إجراء العملية القيصرية

  :األسئلة الفرعية

 على اجراء العملية القيصرية؟ عند اعالمها املرأة احلامل املقبلة عند املرأة احلامل القلقهل يوجد  - 

 يؤثر اخلوف على املرأة املقبلة على إجراء العملية القيصرية؟هل  - 

  :الفرضيات

 .تكون درجة القلق كبرية عن اعالم املرأة احلامل بأا مقبلة على اجراء العملية القيصرية - 

 .يؤثر اخلوف على املرأة املقبلة على اجراء العملية القيصرية  - 
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  :أهداف البحث

و الوقوف على حقيقة القلق لدى املرأة منذ اعالمها إن اهلدف الرئيسي من هذا البحث ه - 

 "قيصرية"باجراء عملية جراحية 

 .التعرف على مدى االعراض واالضطرابات النفسية اليت تنتاب املرأة احلامل - 

 .الكشف عن احلالة النفسية من خالل طبيعة القلق الذي تعاين منه املرأة - 

  :أهمية البحث

نب النفسي يف تأثري خمتلف االضطرابات النفسية اليت تتعرض هلا املرأة تكمن أمهية البحث يف توضيح اجلا

  .احلامل

 .التطرق إىل اكتشاف درجة القلق خاصة عند املقبلني على اجراء العملية القيصرية لدى النساء - 

 .ضرورة البحث عن الوسائل والطرق لتجنب مشكلة اخلوف والتوتر - 

  :دواعي اختيار البحث

  :البحث لألسباب التالية لقد مت اختيار موضوع

 .دراسة القلق النفسي باعتباره من املواضيع األساسية يف ختصص علم النفس - 

 .الرغبة يف تقدمي املساعدة النفسية هلذه الفئة من النساء - 

 .تغيريها حسب القلق اجتاه العملية القيصرية - 

 .حماولة إيصال أفكار اجيابية على العملية القيصرية - 

 .ليت تنتاب النساء من خالل صحتهم النفسيةالتخفيف عن خماوف ا - 

 .الوصول إىل نتائج واقرتاحات تفيد يف حتسني الوضع الطيب - 
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  :المفاهيم االجرائية

انفعالية غري سارة ثابتة نبية تشكل لدى الفرد نتيجة لتهديد قد يكون داخليا وقد يكون حالة : القلق

خارجيا ويتميز بالتوتر نتيجة الشعور بالتهديد وان التوقع اخلطر قد يكون له مربراته يف الواقع املوضوعي 

  .بالرد أو الذايت توافق احلالة أعراض جسمية مزعجة وسلوكات سلبية تقاس عن طريق اختبارنا

انفعال قوي عادة يتسم بالقلق عدم االرتياح ناشئ عن توقع خطر يهدد سالمة املرء ومصاحله، : الخوف

خائفا من جمهول حىت ليكون اخلوف طابعه أو مسته فاخلوف بعضه فطري أو عذري وبعضه يبدو دائما 

  .مكتسب أو متعلم يتعني معاجلته بإشراف اخصائي

  ولت القلق بصورة عامة وقلق الوالدة اليت تنا :الدراسات السابقة

  :1991ال النيدراسة 

هدف هذه الدراسة إىل فحص الفروق يف كا من القلق كحالة وقلق املوت قبل اجراء العملية 

اجلراحية القيصرية، وبعدها وكانتالفرضية املوضوعة من قبل الباحثة أن هناك فروقا جوهرية يف هذين 

اجراء اجلراحة وبعدها اذ يرتفعان قبل العملية وينخفضان بعدها وتكوين املتغريين بني مرحلتني ما قبل 

النيال مقياسا حلالة القلق ومقياسا لقلق املوت "امرأة حامل واستخدمت  23العينة الدراسة للباحثة من 

مث تطبيقها مرتني األول قبل العملية والثانية بعد اجرائها وأشارت النتائج إىل وجود فروق جوهرية يف 

  .مقياس القلق

حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري ارتفاع ضغط : 2001دراسة صالح الدين وجنيب 

الدم املصاحب للحمل ألنه كثريا ما يسبب يف أمراض أو يقضي على حياة األم واجلنني ولوجود املرأة إىل 

تتوفر لديهن أسباب سيدة حامال ممن  150اجراء العملية القيصرية عينة الدراسة اشتملت على عدد 

  .جتعلهن أكثر عرضة لالصابة مبرض ارتفاع ضغط الدم املصاحب للحمل
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وكانت األشعة تستعمل يف حتديد مكان املشيمة ومسك احلبل السري وكان من أهم نتائج الدراسة أنه اذا 

سري  مجع التواجد للمشيمة مع تغريات الشريان الرمحي فإنه على عكس ذلك فإنه قياس مسك احلبل ال

كان غري مؤثر يف التنبؤ أما بالنسبة جلرعات األسربين املنخفضة فإا مل متنع حدوث ولكنها قللت من 

  .شدته

   wing cheung andothers 2006 دراسة 

هدفت الدراسة إىل استكشاف ودراسة العالقة بني مستوى قلق األم ومشاعر السيطرة خالل 

اظهرت الدراسة عالقة  " هونغ كونغ"أم من العني  90لف من عملية الوالدة للنساء، عينة الدراسة تتأ

توصيات للقابالت يعملن من  وأظهرتكبرية بني مشاعر األم والقدرة على السيطرة خالل عملية الوالدة 

  .اثناء املخاض والوالدةاالمهات من أجل تعزيز قدرن على التحكم يف 
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  :تمهيد

حيث أن كثري من الباحثني وصفوا هذا العصر بعصر القلق،  اإلنسان،يعترب القلق ظاهرة طبيعية مستمرة يف   

  .نظرا ملا يشهده هذا العصر من ثورة تقنية

والقلق هو اخلوف من اخلطر احملتمل غري املؤكد الوقوع فيه كخوف املريض من املوت وقد يكون مبثابة اخلوف   

  .عايل الذي نشعر به، حيث ال نستطيع أن نفعل شيئا أمام موقف خميف يهددنا باخلطراحملبوس االنف

 :مفهوم القلق -1

  :التعريف اللغوي 1-1

قلق الشيء، أي حركة قلق، يقلق، مل يستقر يف مكان أو حال فهو قلق املقالق وهو  - قلقا -يقلق - قلق - القلق

 .القلقالشديد 

ن كلمة قلق قلقا أي إضطراب وانزعج فهو قلق ومقالق وكلمة اقلق قلق وقلقا، أي مل يستقر مالقلق بأن أصله 

  .أي ازعج

  :التعريف االصطالحي 1-2

القلق هو املخطط األول للعصاب يف حياة املريض حبيث أن أصل القلق يبقى غري معروف أو هو متعلق  - 

  .املوضوع بصدمات الطفولة أو االنفصال عن جسد األم أو االفكار حول املوت ولكن له عالقة بفقدان

القلق هو احساس مصحوب بضيق عميق وخوف شديد مرفق بتغريات جسمية داخلية حيس ا الفرد  - 

 .وأخرى خارجية تظهر على مالحمه بوضوح

إضطراب نفسي يشري إىل شعور عام باخليبة أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع أو ديدا غري معلوم املصدر  - 

موع له من الناحية املوضوعية وغالبا ما يتعلق هذا اخلوف باملستقبل ومع شعور بالتوتر والشدة وخوف ال مس

 .واهول
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  :تفسير القلق عند علماء النفس 1-3

  :القلق عند هاري سوليفان-1- 1-3

يرى بأن القلق هو حالة مؤملة للغاية تنشأ من معاناة عدم االستحسان يف العالقات الشخصية ويعتقد أن    

م تنعكس أثاره يف الولد ألنه ستحدث من خالل االرتباط العاطفي بني األم القلق حني يكون موجود عند األ

  .وولدها

   :يفسر اتورايك-2- 1-3

بأن القلق يبني على أساس الصدمة األوىل وهي صدمة امليالد فانفصال الولد عن األم هو الصدمة األوىل اليت   

انفصال عن ثدي األم، فالقلق يف نظر اتورايك تشري لديه القلق األويل فالفطام لدى الطفل القلق ألنه يتضمن 

هو اخلوف الذي يتضمن هذه االنفصاالت املختلفة كما يرى أن القلق األول يتخذ صورتني تستمران مع الفرد يف 

مجيع مراحل حياته ومها خوف احلياة وخوف املوت، خوف احلياة وهو القلق من التقدم واستغالل الفرد، اخلوف 

  .قد االستقاللية الفردية ويعود إىل حالة االعتماد على الغريمن املوت قلق من ف

   :تفسير كارن هورتي -3- 1-3

أنه االحساس الذي ينتاب الطفل لعزلته وقلة حيلته يف عامل حيفل بالتوتر والعدوانية وترى أن القلق استجابة   

لعزلة وتأكد على أن واقع حياة انفعالية تكون موجهة إىل مكونات أساسية شخصية الشعور بالعجز وبالعداوة وا

أنه مهما تكن مظاهر القلق وإشكاله "اليت يعيشها الطفل يساعد على تكوين القلق بصفة تدرجيية حيث نقول

وهي تتبع من مصدر واحد وهو شعور الفرد بأنه عاجز وضعيف حيث ال يفهم نفسه وال يفهمه اآلخرون وأنه 

  .يعيش يف وسط عدائي مليء بالتنافس

ترى أن أساس القلق يرجع إىل عدم قدرة الفرد على الوصول إىل حالة الطمأنينة اليت ترجع إىل عالقته كما     

  .مع والديه وهذا يؤدي إىل تكوين نظرة عدائية للعامل باعتباره عدد مهددا له
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   :تفسير القلق عند أدلر -4- 1-3

شعور املريض بالقصور هذا يشعره يرى أن القلق النفسي ترجع نشأته إىل طفولة االنسان األوىل حيث   

بالنقص وعدم الشعور باألمان وحماولته احلصول على الشعور بالتفوق ومن هنا ينشأ الصراع بني حماوالت االنسان 

الذي يدفعه إىل االنطواء والبعد عن الناس ومن هنا ينشأ القلق  ذنببال للحصول على األحسن والشعور

  )132، ص 1995ني، حامد عبد السالم الزهرا( .العصايب

  :نظريات المفسرة للقلق  -2

تعددت النظريات املفسرة الضطراب القلق وقد يرجع هذا التعدد أو االختالف إىل التوجيهات النظرية   

  .املتنوعة اليت تم بتفسري هذا االضطراب

أمهية اضطراب القلق من أوائل علماء النفس الذين لفتوا االنتباه إىل   كان فرويد: مدرسة التحليل النفسي - 2-1

ومن خالل اهتمامه بدراسة ظاهرة القلق اليت كان يشاهدها يف معظم احلاالت العصابية اليت كان يعاجلها فقد ميز 

  .فرويد نوعني من القلق مها القلق املوضوعي والقلق العصايب

ع فإن الطاقة النفسية املتعلقة حيث فسر القلق على أساس أنه حينما متنع الرغبة اجلنسية من االشبا  :المرحلة األولى

  .فتحول إىل قلق بطريقة فيزيولوجية  لدى الفرد ليبيدوال بالدافع اجلنسي

فقد عدل فرويد عن رأيه األول وأكد أن مجيع املخاوف غري مقبولة وخوف من العقاب وهو  :أما المرحلة الثانية

اخلوف املرضي ورأى أن قلق األنا هو ما حيدث  عبارة عن اخلوف من اخلصاء وقد أبدل فرويد هذا اخلوف وحل حمله

  .ليبيدوالأوال وهو الذي يسبب الكبت وال ينشأ القلق أبدا من 

بطبيعته حياول أن يسيطر على مدى واسع من الصعوبات كما تصوغها شخصيته يف  أن الفرد: كما يرى بيونغ

الفشل يف السيطرة على التحديات اليت  الطفولة إىل مرحلة الشباب خباصة االضطرابات الشخصية اليت تنتج عن

  .تواجهه يف احلياة
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  .فيشري إىل أن القلق هو نتاج الضغوط احلضارية الشفافية اليت تعكس األسرة خالل أساليب النشأة اخل :أما فروم

ينجم أن القلق  وفبافل إن القلق سلوك متعلم من البيئة اليت يعيش يف وسطها الفرد فأكد :النظرية السلوكية - 2-2

عن شارة اخلطر اليت ترد من املنبه الشرطي ليأخذ نفس رد الفعل الذي ينتج سابقا التأكيد احلقيقي الذي يرد من املنبه 

مجيع سلوك االنسان يشكل خالل التعزيز واالستجابة املفردة لتزيد من امكانية حدوثها ثانية  نرسكيالطبيعي وأكد 

لتاريخ التعليمي للفرد الذي يشمل االشرتاطات واملعززات كافة اليت مرت أن القلق هو اخلوف مرتبط با نطسواويرى 

  .يف حياته

تركز على طريقة تفكري األفراد الذي يعانون من القلق إذ مييل الفرد القلق إىل وضع  :يةعرفالنظرية الم - 2-3

 نشوء القلق إذ ينظرون للتهديدات يشارد الزارواس أمهية العوامل املوقفية يفغري واقعية ملواقف متعددة ويؤكد ر توقعات 

  )314، ص2007محمد حسن غانم، ( .والضغوط اليت يواجهها الفرد متغري يتدخل يف عملية حدوث القلق واإلثارة

يرى أصحاب النظرية االنسانية فربى موراي أن مفهوم احلاجة باعتبارها مركبا ميثل يف  :النظرية االنسانية - 2-4

وقف غري املشبع يف اجتاه معني ونشر احلاجة نتيجة ضغوط داخلية أو نتيجة عوامل خارجية منطقة املخ حيث حتول امل

ويوقف تأثريها على مركز التحكم وهو مصدر مصطلح يشري إىل ما إن كان الفرد يعتقد أنه مسئول كما حيدث له من 

حاجات وندرجها يف االشباع  فيشري إىل أن منو الشخصية وتطورها يعتمد على: جناح أو فشل يف حياته أما ماسلو

حسب أمهيتها وضروريتها بالنسبة إىل الفرد وأن نوع البنية اليت يتعرض هلا تؤثر تأثريا كبريا على عملية منو الشخصية 

فالبيئة اليت تكون مصدر ديد الفرد وال تسمح له اشباع حاجاته األساسية فإا تعيق منوه فيدرك العامل من حوله 

  .أو خطريا ومهددعلى أنه عدائي 

ختتلف أنواع القلق من حيث الشدة بني األفراد بعضهم ببعض وداخل الفرد نفسه من موقف  :أنواع القلق -3

آلخر ومن مرحلة عمرية ألخرى ومع اختالف الثقافات والقلق يكثر حدوثه بني الناس ويكون مألوفا 
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 ثالثة يف وقد قسم فرويد القلق إىلسوء تكبينهم وقد يسبب نوعا من التوتر دون أن تكون احلالة حالة 

  .أنواع هي القلق العصايب، القلق املوضوعي القلق اخللقي

هو خوف غامض غري مفهوم ال يستطيع الشخص الذي يشعر به أن يعرف سببه أو هو ذلك القلق  :القلق العصابي

واحد دون أن تكون الصلة واضحة  ال تتضح معامل املثري فيه ويلقى الفرد فيه اللوم على أكثر من مؤثر الشديد الذي

  .أو غري واقعية بني حالة القلق واملثري أو موضوع القلق

  :وقد ميز فرويد ثالثة أنواع من القلق العصابي

 :القلق الهائم الطليق - أ

وهو حالة خوف عام شائع طليق مستعد ألن يتعلق بأي فكرة مناسبة ويرتبص ا لكي جيد مربرا         

كام الفرد ويؤدي إىل توقع الشر واألشخاص املصابون ذا النوع من القلق يتوقعون دائما لوجوده ويؤثر يف أح

  .أسوأ النتائج ويفسرون كل ما حيدث هلم نذير شؤم أو سوء

  :قلق المخاوف المرضية -  ب

عبارة عن خماوف تبدو غري معقولة وال يستطيع املريض أن يفسر معناها وهذا النوع من القلق يتعلق بشيء      

  .خارجي معني فهو ليس خوفا معقوال كما أننا ال جند عالقة ما تربره وهو ليس خوفا شائعا بني مجيع الناس

  :قلق الهستيريا - ج

يرى فرويد أن هذا النوع من القلق يبدو واضحا بعض األحيان وغري واضح يف بعض األحيان، أخرى          

لتنفس أمنا حتل حمل القلق وبذلك يزول الشعور بالقلق أو وصعوبة ا اإلغماءكما يرى أن األعراض اهلستريية مثل 

  .يصبح غري واضح
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  : القلق الموضوعي -د

هذا النوع من القلق أقرب إىل السواد وهو قلق ينتج عن ادراك الفرد خلطر ما يف البيئة ويكون القلق يف حالة   

ب دفاعية إزاءه ويالحظ أن هذا النوع من القلق يثار وظيفة ملواد الفرد هذا اخلطر بالقضاء عليه أو جتنبه أو إتباع أسالي

بفعل مثري واقعي يف البيئة اخلارجية يدركه األنا على حنو مهدد وهلذا فإن هذا القلق أقرب إىل اخلوف من حيث أن  

قع من ما أمساه سيلريجر حبالة القلق ألنه من املتو  يشبه كليهما يثار بفعل موضوع خارجي يف البيئة وحمدد نسبيا وهو

أي فرد أنه عندما يدرك أحد املوضوعات البيئية باعتباره موضوعا مهدد أو خطر فإنه ستجيب لذلك بدرجة من 

  .القلق

   :تفسير كارن هورتن

ان الطبيعة االنسانية قابلة للتغيري حنو األفضل فهي تعترب من العلماء املتفائلني بقدرات وإمكانات االنسان يف   

ن الثقافة من شأا أن ختلق قدرا كبريا من القلق يف الفرد الذي يعيش يف هذه الثقافة والنظرية التقدم ويعتقد هورتن أ

حيلته  وقلةأنه االحساس الذي ينتاب الطفل لعزلته : االج هلوتن أظهرت مفهوما أليا عندها وقد عرفت هورتن بقورهلا

ابة انفعالية تكون موجهة إىل مكونات أساسية نتيجة يف عامل حيفل بالتوتر والكراهية والعدوانية وترى أن القلق استج

  .الشعور بالعجز، وبالعداوة والعزلة

وتنمي هوتن القلق الذي يسبب العصاب بالقلق األساسي وهو أساس من ناحيتني األوىل ألنه أساس    

  . والديهالعصاب والثانية ألنه ينشأ يف املرحلة األوىل من احلياة نتيجة اضطراب العالقة بني الطفل و 

كما ترى أن السلوك االنساين السوي ميتد من الشعور بالطمأنينة إن أساس القلق يرجع إىل عدم قدرة الفرد   

على الوصول إىل حالة الطمأنينة واليت ترجع إىل عالقته مع والديه وهذا يؤدي إىل تكوين نظرة عدائية للعامل باعتباره 

  . عدد مهددا له
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  :القلق الخلقي

وينتج عندما يرتكب االنسان أعمال خمالفة للضمري أو يفكر يف ارتكاا " الذات"احياط دافع  ينشأ من   

هذا النوع شأنه القلق العصايب فاالحساس بالذنب حيدث يف صورة خمتلفة يف صورة قلق عام دون وعي يسبه ويف 

  .صورة خماوف مرضية أو يف صورة قلق متعلق بأمراض العصاب نفسها

   :قلق حالة

لق مؤقت يفعل بزوال اخلطر الذي يتعرض له الفرد وهو متغري بالنسبة للفرد الواحد حسب الوقف، ويرجع ق  

ىل أحداث وقتية تثري القلق أما تغريات داخلية أو خارجية وهذا يعين أن حالة القلق هي أقل استمرار ’حالة القلق 

  .ة ويرتبط قلق احلالة مع الشعور باخلوفوأقل حتديدا لعوامل داخلية يف أمناط معينة من املواقف اخليان

   :قلق سمة

ثابتة مما متيز شخصية الفرد ولذا يرتبط التفاوت يف درجة قلق مسة أكثر بشخصية  ةاستيعابييشري إىل أساليب   

د تباط بالصحة النفسية مسة القلق أا عن استعدار الفرد والفروق الفردية اليت متيزه وهذا النوع من القلق هو أكثر ا

  .سلوكي مكتسب يظل كامنا حىت ذنبه وتنشيطه منبهات داخلية أو خارجية

من حالة القلق ترتبط خبصائص املثري احلافز وقد تظهر هذه املستويات يف  ةاملنخفضان املستويات املرتفعة أو   

قد حيدث تطور آليات الدفاع النفسية اليت تساعد على  لضاغطةاسلوك الفرد، إن تكرار مواجهة الفرد للمواقف 

  )15، ص 2009انس شكشك، (. خفض حالة القلق
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I. أسباب القلق:  

  :ان لكل حالة نفسية معطياا والقلق هو اآلخر لديه معطياته اخلاصة به واملتمثلة يف

  :أسباب وراثية -1

ثية من اآلباء إىل االبناء فقد وجد العامل سليرت قد يكون القلق ناتج عن عمل وراثي إذ تنتقل الصفات الورا    

حيث يبني أن التشابه يف اجلهاز الإلرادي  %50إن نسبة القلق يف التوائم املتشاة يصل إىل  1966 -1962سيلدز 

ويف حالة االستجابة الداخلية واخلارجية للمثريات لدى التوأم جتعلها يف موقف واحد بالنسبة لألعراض القلق وهلذا 

  .فعامل الوراثة يلعب دورا هاما يف االستعداد للمرض

  :أسباب نفسية -2

  .اطات، الصراعات، األزمات املفاجئة والصدمات النفسيةاالحب - 

 .املخاوف الشديدة يف الطفولة املبكرة مشاعر النقص والعجز - 

 .مللحة والقاهرةتعود الكبت وفشله يف مواجهة التهديدات والضغوط الداخلية الناجتة عن الرغبات الداخلية ا - 

 )309، ص 2007محمد حسن غانم، (

  :أسباب فيزيولوجية -3

يكون ظهور القلق من االزدياد الظاهر لنشاط اجلهاز العصيب الإلرادي حبيث يكون اشرافه على االستجابات   

اء الإلرادية جلسم االنسان مثل سرعة خفقان القلب، التنفس كما أن اجلهاز العصيب املستقل يتحكم يف كل أجز 

وتالمس اليت باجلسم األخرى اليت تعمل بصفة آلية وهكذا فإنه يتحك يف ضغط الدم وقدرته على افراز اهلرموين فاهلي

تعترب املركز األعلى لتنظيم اجلهاز العصيب الإلرادي تقع يف املنطقة املتوسطة من الدماغ وهو مركز عن االنفعاالت، وإن 

  .ملصدر األساسي حلدوث االنفعاالت كالقلقاالضطرابات يف اهلرمونات العصبية هي ا
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  :أسباب بيولوجية -4

حيتاج اجلسم إىل مواد حيوية حتافظ على توازنه وأن مل تتوفر بشكل طبيعي فاجلسم يفقد توازنه ويقل نشاطه   

الطبيعي، تغري الوجه والصوت تنبه الكائن والكائنات األخرى إىل وجود اخلطر ومتثل حشدا لطاقته اجلسمية 

  )134، ص 1972فرويد، (.جهتهملوا

  :أعراض القلق

كعرض رئيسي نوبة القلق تعد نوبات القلق احلادة   يف مجيع األعراض كما قد حيدث وحده يعد القلق القاسم املشرتك

  .الصورة الرئيسية الضطراب القلق وقد حتدث بتكرار الفرتة من الزمن

  .عدة ساعات يستمرتدوم عدد دقائق أو 

  :قتصنيف أعراض القل

 .عامة مبالغ فيهانوبة اهللع وخماوف  - 

 .إضطراب مستمر يف العاطفة وشعور متزايد بالتوتر - 

 .توقع األذى واملصائب - 

 .االحساس يتوقع اهلزمية والعجز - 

 .الرتدد يف اختاذ القرارات - 

 .االنفعال الزائد - 

  :األمراض الفيزيولوجية

 .ضربات زائدة أو سرعة يف دقات القلب - 

 .وخةنوبات من االغماء والد - 

 .اضطراب املعدة - 
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 .جفاف احللق وبرودة األطراف - 

 .نوبات العرق اليت ال تتعلق باحلرارة - 

 )30، ص2001فاروق السيد عثمان، ( .الراحةسرعة النبض أثناء  - 

 .ارتفاع ضغط الدم - 

  :تعريف الخوف -5

   :الخوف - 5-1

ار تنبأ باخلطر ومشاعر عدم االرتياح ناجتة عن وجود خطر أو وجود افكاخلوف هو عبارة عن احساس   

القلق حيث أن األول هو رد فعل عادي  بأعصافاحملللون النفسانيون مييزون بوضوح بينه وبني اخلوف املوجود يف 

  .خلطر حقيقي أما الثاين فهو خوف بدون موضوع وغري حمدد امام الغرائز

ثر خارجي يف احساسه باخلطر هو حالة شعورية وحدانية يصاحبها انفعال نفسي وبدين ينتاب الفرد عندما تسبب مبؤ 

وقد ينبعث هذا املؤثر من داخل الفرد ويعد اخلوف واحد من أهم ميكانيزمات احلفاظ على الذات وبقاءها لدى 

  .االنسان

طر ومن خالل هذه التعاريف يتضح بأن اخلوف استجابة انفعالية عزيزية ناجتة عن شعور بعدم األمن وتوقع اخل

ات فيزيولوجية وسلوكية متعددة فاملرأة احلامل تكون لديها مشاعر اخلوف على الرغم من ملوضوع حقيقي يصاحبها تغري 

  ).16، ص1985بهيج شعبان (. أن ظروف محلها عادية

  :أعراض الخوف - 5-2

 اخلوف من فقدان التحكم يف النفس - 

 اخلوف من املرض أو املوت أو األمل - 

 اختالل اآلنية أو الواقع - 
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 لسلوك العادي مثل االمتناع عن األكلاالمتناع عن بعض املظاهر ا - 

 الشعور بالدوخة والدوار وعدم الوقوف - 

 أمل يف البطن الغثيان - 

 االحساس بضيق التنفس - 

 تصبب العرق - 

  )419، ص 1988حامد عبد السالم زهران (.خفقان القلب أو سرعة ضرباته أو زيادة معدله - 

  :القلق وعالقته بالخوف - 5-3

قلق يعتربان كوحدة ملتصقة إال أن بعض العلماء والباحثني يف علم النفس خاصة بالرغم من أن كال من اخلوف وال

حاولوا التفرقة بينهم فشعور الفرد اخلوف يف مثري ما يسبب له الشعور بالقلق ازاد هذا املثري عند مصادقته له مرة 

  .أخرى

  :الفرق بين الخوف والقلق - 5-4

مؤكد للوقوع أما اخلوف فهو استجابة خلطر واضح إن القلق هو خوف من خطر حمتمل أو جمهول غري  -1

 .وموجود بالفعل كما أنه خوف وقيت يزول بزوال املثري أو املوقف

 االختفاء أو اهلجوم، فهو انفعال حمبوس ال يستطيع أن ينطق يف جمراه الطبيعي كاهلرب أوالقلق خوف من  -2

فهو انفعال ددنا باخلطر، أما اخلوف نستطيع أن نفعل شيئا حيال موقف خميف يه مؤمل تشعر به حني ال

 .جيعل االنسان قادرا على اهلروب أو االختفاء أو اهلجوم على املوقف املهدد

يصاحب القلق الشديد تغريات فيزيولوجية تتمثل يف زيادة ضغط الدم وضربات القلب وتوتر العضالت أو  -3

فيزيولوجية تتمثل يف اخنفاض ضغط الدم عدم االستقرار وكثرة احلركة أما اخلوف الشديد فتصاحبه تغريات  

 .وضربات القلب وارختاء العضالت مما يؤدي أحيانا إىل االغماء
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اضافة إىل أن التهديد يف القلق هو نوع التوتر الداخلي أما التهديد يف حالة اخلوف يكون خارجي أي  -4

 .موجود يف الواقع خارج الذات

 .الصراع يف حالة اخلوف فال يوجدالصراع بالنسبة للقلق يكون موجود دائما أما  -5

القلق يستمر ويبقى غالبا رغم زوال املثري األصلي طاملا يتناوله بالدراسة والتحليل أما اخلوف فينشأ كرد فعل  -6

 )16، ص 2008طارق أمال، ( .ملوقف أو وضع معني مث يزول

  .فعل لوضع خميف قائم فعاليكون القلق كرد فعل لوضع حمتمل غري قائم ولكنه متوقع أما اخلوف فينشأ كرد 

يالحظ يف القلق أن اخلطر يكون موجها إىل كيان الشخصية فيشعر الفرد أن قيمته احليوية مهددة، لكن   

  .اخلوف فقد ال تكون هناك قيمة حيوية مهددة

  .ميشعر الفرد يف حالة القلق بالعجز اجتاه املصدر اهول أما اخلوف فال يشعر بالعجز اجتاه املصدر معلو   

  )18، ص 1993ر�� �� ا	���� ��س، (                                            

  :عالج القلق -7

  :العالج النفسي

هو االستمتاع إىل املريض وتوجيهه حيث يعتمد العالج النفسي على التفاعل واملشاركة بني املريض واملعاجل   

  .النفسي ال يعترب حديثا بل هو أقدم طرق العالج

يف الكشف عن الصراعات الالشعورية وزيادة املعرفة بالذات وحتمل الدوافع والنزوعات الداخلية ميارس العالج  يتمثل

النفسي الذي يهدف إىل مساعدة الشخص على استعادة التوازن وحتقيق الصحة النفسية وذلك بإزالة القلق وتصحيح 

إن القاعدة يف هذه اجللسات .تضم املعاجل واملريض فكرة املريض عن حالته يتم العالج بصفة عامة يف صورة جلسات

  .االستماع ملا يقوله املريض بعد أن يتم إزالة حواجز القلق والتوتر لديه
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  :العالج السلوكي

ومن أهم طرقه هو االسرتجاع حبيث يقوم املريض بتمرينات االسرتخاء اليت هي حالة نشأ يف الفرد عقب إزالة   

ية عن طريق عملية االشرتاط مث اعادة االشرتاط، فعن طريق تدريب املريض على االسرتخاء ومث التوتر بعد جتربة انفعال

  .تقدمي املنبه املثري للقلق بدرجات متفاوتة يف الشدة تدرجييا ميكن من مواجهة تفسري املوقف املثري للقلق

  .)250، ص 2010	��� ا	������، ،  (

  :العالج االجتماعي

مكان الصراع وعن املؤثرات املسببة للقلق كما يتضح يف بعض االحيان تغيري مكان هو ابعاد املريض عن   

  .الصراع، كما ميكن احداث تغيريات امجاعية تناسب املريض وتبعده عن حاالت القلق والصدمات االنفعالية

  :العالج الكميائي

ات كبرية من املنومات ويستعمل ضد العالج يف احلاالت احلادة من القلق حيث يتم اعطاء املريض كمي  

، أما يف حاالت القلق الشديدة فال مانع من اعطاء بعض واملهدئات وعن حتقيق الراحة ميكن البدء يف العالج النفسي

  .العقاقري اليت تقلل من التوتر العصيب واليت أثبتت الدراسات العديدة فاعليتها

  .)260، ص 2010	��� ا	������، ،  (                                                                

  :تشخيص القلق

ال جيــد الطبيــب االخصــائي صــعوبة يف تشــخيص االصــابة حبالــة القلــق حيــث تبــدو أعــراض املــريض يف العــادة 

واضحة تعرب عما هنالك من اضطراب نفسي، إال أنه هنالك من األمراض العضوية والعقلية مـا يشـابه عـوارض حـاالت 

ـــة ختتلـــف عـــن أعـــراض القلـــق، واأل جـــدر بالطبيـــب أن يفحـــص املـــريض فحصـــا تامـــا حيـــث أن أعـــراض األمـــراض العقلي

  .األمراض النفسية إذا اتبع شيئا من الدقة سهل عليه التفرقة بينهما
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وقبـل أن يؤكـد الطبيـب أن احلالــة الـيت هـو بصــددها حالـة نفسـية وجــب عليـه الفحـص للتأكــد أنـه لـيس هنــاك "

، وإذا تأكــد مــن ذلــك انتقــل إىل اخلطــوة الثانيــة وهــي أن احلالــة ليســت عقليــة "مــن األعضــاء أعــراض عضــوية بــأي عضــو

فـــإذا مـــا تبـــني ذلـــك بـــدأ يف حبـــث األعـــراض حبثـــا دقيقـــا ملعرفـــة نـــوع املـــرض النفســـي بالضـــبط، وهـــل يواجـــه حالـــة قلـــق أو 

حيـث يسـهل علـى الطبيـب هسترييا أو اضطراب تسلطي واملعـروف أن أعـراض اخلـوف تبـدو واضـحة يف حـاالت القلـق 

  .املعاجل االخصائي االصابة على الفور

 .الدليل االحصائي والشخصي للطب األمريكي dsm 4تشخيص القلق حلسب  - 

يوضــع هــذا الــدليل مثانيــة أشــكال للقلــق املريضــي الــيت تتطلــب املعــدات الشــديدة واملعيقــة واملــؤثرة علــى وجــود  - 

 .احلياة حىت تعترب مرضا

لـــق تتميــز بـــأمل جســمي يفســر بـــاقرتاب حــدوث أزمـــة قلبيــة أو مــوت أو شـــك الــيت تصـــنفه  احلــاالت احلــادة للق - 

 .كمرض جيب أن تكون مدة شهر أو يعقبها خوف من تكرار حدوثها مرة أخرى

اخلــوف مــن األمــاكن الواســعة مــع نوبــة هلــع تبــدأ بعــد نوبــة القلــق األوىل واخلــوف مــن تكرارهــا يف األمــاكن الــيت  - 

عن املساعدة مما جيعله يتجنب تدرجييا عددا من املواقف خاصـة املواقـف العامـة وينتهـي  يكون فيها الفرد بعيدا

باالنســـحاب مـــن العمـــل والتفاعـــل االجتمـــاعي وتطـــور االعتمـــاد علـــى الكحـــول واملهـــدئات والصـــراع الزواجـــي 

 .واالكتئاب واالنتحار واالضطرابات العلمية

 .لتدرجيي لألماكن خارج املنزلاخلوف من األماكن الواسعة بدون هلع هي التجنب ا - 

اخلواف االجتماعية وعدم القـدرة علـى إقامـة عالقـات اجتماعيـة بسـبب القلـق واخلـوف مـن نظـرة اآلخـر ممكـن  - 

علـــى عـــدم احلـــديث مـــع وأمـــام النـــاس أو تعمـــم اخلـــوف البســـيط هـــي خمـــاوف حمـــدودة بـــدون مـــربر  أن تقصـــر

كـــان مغلـــق، اخلـــوف مـــن الرعـــد، اخلـــوف مـــن موضـــوعي مثـــل اخلـــوف مـــن احليوانـــات مـــن الـــدم، اخلـــوف مـــن م

 .السياقة
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 القلق املعمر وهو قلق دائم - 

تســـلط أفكـــار وصـــور ذهنيـــة علـــى الفـــرد ذات حمتـــوى جنســـي الوســـخ ممـــا جيعـــل الفـــرد بـــني بعـــض  :الوســـواس القهـــري

  .الطقوس لتخلص منها دون جدوى ويشرتط التشخيص ساعة يف اليوم القيام بالطقوس

  ). dsm- tv clinique 1997 p143(الضغط ما بعد الصدمة 
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  خالصة الفصل

من خالل كل ما استعرضناه يف الفصل فإن القلق من املواضيع املهمة والواسعة والعميقة إال أن بعض الناس   

، فهو ال يرون فيه إال عنصر بسيطا ألن القلق يلعب دورا هاما يف تأزم خمتلف األمراض واالضطرابات وزيادة حدا

حيث أن كثري من الباحثني وصفوا هذا العصر بعصر القلق نظر ملا يشهده  اإلنسان،يعترب ظاهرة طبيعية مستمرة يف 

  .هذا العصر من ثورة تقنية
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  :تمهيد

من بني التغريات اليت تؤثر يف املرأة هو احلمل مما حيمله من انفعاالت وتغريات هو مونية وجسمية تشهد عدة   

مشاكل نفسية يف حياة احلامل تتأرج بني اخلوف وأحيانا من القلق بغض النظر عما إن كانت املرأة فرحة بسماع خرب 

املرأة باألمومة، فاحلمل هو جتربة بيولوجية طبيعية يف حياة  محلها والذي يعترب شيء مجيل ألنه يكسب االحساس

ختتلف متام االختالف عن حالتها الطبيعية، فعلى احلامل أن تسعى إىل التكيف مع املعاش اجلديد، وعلى االخصائي 

  .النفساين أن يكون على علم مبجريات احلمل

 :الحمل -1

 تعاريف الحمل - 1-1

ء الذي ظهره استقله ورفعه، احلمل ما يف البطن من ولد، أما يف اجلمع محال، محلنا الشي - الفعل محل من: لغة

  .)141، ص 1975فؤاد افرام البتاني، (.ومحول" أو أمحاال" محاال

 46اندماج نواتني الذكرية واألنثوية عن طريق التلقيح وتصبح البويضة ملقحة حتتوي على هو : اصطالحا

  .األم من 23كروموزوم من األب و  23كروموزوم حيث 

يأيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن أكرمكم عند : "قال اهللا تعالى

  ". اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير

  ."وخلقناكم أزواجا: "وقال اهللا تعالى

  :التعريف العلمي - 1-2

د كائن جديد يف رمحها نتيجة لقاح نطفة هلو حالة طبيعية مؤقتة وحتمية بيولوجية حيث تتألم املرأة مع وجو احلمل 

أشهر مفصل إىل  9الرجل مع البويضة اخلاصة ا املوجودة يف قناة فالوب مث جر إىل رحم املرأة حيث تستضيفه 

يوم بتغريات طفيفة إما ينقصان أو بالزيادة من إمرأة إىل  280 -270ثالث تالثيات أو فصول أي ما يعادل 

  .أخرى



                 ا���� وا��دة                                       :                                                        ا�	���ا���� 

 
38 

  :فسيحسب القاموس الن - 1-3

هو حالة املرأة اليت تنتظر مولودها وتستمر منذ حلظة االلقاح إل�ى غاية الوضع وهي حلقة مهمة يف حياة املرأة 

اليت تتجسد يف شعورها بالرضا الا استطاعت اثبات أنوثتها وحتقيق هدفها املتمثل يف اضافة كائن جديد يكون 

  .دافعا حلياا

  :أعراض الحمل -2

  : تعريف العرض - 2-1

هو تنتج من طرف األنا وهو ناتج عن قوى متعارضة يسمح بتخفيض الضغط النفسي يف الشعور الفرد  العرض

  .وله طابع ارغامي ومتكرر وبالتايل يسبب معاناة الفرد كما أنه يظهر عن فشل عملية الكبت

ح بالتحقيق دفاعية يسم آلياتوالعرض النفسي هو أيضا نتيجة الصراع بني الرغبة والدافع وهو يستعمل أيضا 

أو اخلفي للرغبات الالشعورية واألعراض تستمد بدورها من التاريخ الطفلي ولكن ظهورها يكون حسب املنتكر 

 .منط تنظيم الشخصية واألحداث، اليت مير ا الفرد عرب حياته

  :أعراض بيولوجية - 2-3

 .ويل يف ظهور عالمة احلملهو العالمة األوىل اليت تستدعي انتباه املرأة اذ تعتمد كمؤشر أ :انقطاع الحيض -  أ

النفور من املأكوالت واإلحساس باحلموضة واجنذاب حنو املأكوالت احلادة وهذا ناتج عن  :تغير الشهية -  ب

 .تغيريات ملموسة يف حاسية الذوق

يتوافق مع اخنفاض يف الشهية يتكرر مرتني إىل أربع مرات يوميا وخاصة بعد  :الغثيان والتقيؤ الحملي -  ت

ك تفقد احلامل من وزا وال تتأثر صحتها يستمر القيء ملدة شهرين أو ثالثة من بداية األكل اثناء ذل

 .االنثوية لتثبيت اجلننياحلمل وهذا نتيجة زيادة اهلرمونات 

يزداد انتاج الدم اثناء فرتة احلمل وترتفع كمية الكريات احلمراء واهليموغلوبني  :الجهاز الدوري الدموي -  ث

 .م للدم يف الدورة الدمويةوالبالزما واحلجم العا
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تتعرض الكلى لضغط وظيفي كبري أثناء فرتة احلمل وبالرغم من ذلك ال حيدث يف  :جهاز المسالك البولية -  ج

تكوينها أو بنيتها أي تغيريات ويف األشهر األوىل واألخرية تشعر املرأة احلامل حباجة متكررة إىل التبول 

 .الفرتات وذلك بسبب ضغط الرحم على املثانة يف هذه

يقوى عمل الرئتني أثناء فرتة احلمل نظرا الزدياد احلاجة إىل األوكسجني وبغض النظر أن : الجهاز التنفسي -  ح

ختف وذلك سبب توسع القفص الصدري ويف األشهر االخرية من احلمل ال  ةاالستيعابيقدرة الرئتني 

 .يصبح التنفس متسارعا أكثر وأغمق

تالف كمية اللعاب السائل يوميا، حيث تنشط الغدة اللعابية يف األشهر ختتلف درجته باخ :سيالن اللعاب -  خ

 )37-36، ص 2003فؤاد مرعي، (.األوىل من احلمل

  :أعراض جسمية - 2-4

يتميز اجللد بتغريات خاصة به أثناء فرتة احلمل أمهها ظهور بقع صباغية يف مناطق معينة من اجلسم   :الجلد - 

وتزول  الكظريةذه الظواهر سببها التغيريات احلاصلة يف نشاط الغدة كاجلبهة والشفة العليا وعلى الوجنتني ه

 . بعد الوالدة

يزداد وزن املرأة أثناء فرتة احلمل بشكل تدرجيي ويعود ذلك إىل منو اجلنني ويعترب املعدل الوسطي  :الوزن - 

 .حم تقريبافرتة الر كلغ طوال   15 -10أي ما يعادل  كلغ يف الشهر 1.5 -1لزيادة الوزن أثناء احلمل

 )09-07، ص 1994سميح نجيب، (

  :ملأنواع الح -3

داخل رحم األم حبيث يستمر هذا احلمل  يعرف احلمل بأنه مرحلة مؤقتة حيدث فيها اخصاب ونضوج جنني أو أكثر

  : ومن أنواعهيوما آلخر دورة شهرية  14مدة تسعة أشهر ويتم البدء حبساب هذه الفرتة بعد مرور 

املنتظمة عن موعدها ألنه من املمكن أن يتهيأ للمرأة عندما تتأخر الدورة الشهرية   حيدث :الحمل الطبيعي - 

 .داخل الرحموجود محل بسبب اصابتها ببعض التوترات وهو الذي تنمو فيه البويضة امللقحة 
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حيدث نتيجة وجود خلل يف املشيمة بعد أن مت تلقيح البويضة وهذا النوع من احلمل  :الحمل العنقودي - 

 : خطريا وقليل احلدوث وله أنواعيعترب

حيدث عندما يقوم حيوانان منويان بتلقيح بويضة فارغة األمر الذي يعمل على : حمل عنقودي كامل •

 )65، ص 1994علي وطفة، ( .جنني كروموزم 46تكوين مشيمة ببويضة حتتوي على 

يؤدي إىل تشكل جنني حصل عندما يتم تلقيح بويضة واحدة حبوانني منويني مما  :حمل عنقودي جزئي •

 .كروموزم األمر الذي يؤدي إىل موت اجلنني، اسبابه جمهولة 49غري كامل لكون البويضة حتتوي على 

يعين منو البويضة امللقحة خارج الرحم أي يف منطقة املبيض أو يف األنبوب الرمحي  :حمل خارج الحمل •

بويضة إىل الرحم أو وجود أورام يف والسبب يف ذلك يعود إىل االلتهابات احلوضية ومتنع دخول ال

 .املسالك البولية

  .صادق عند املرأة بإحساسهو محل ال وجود له، لكنه يف احلقيقة محل : الحمل الكاذب •

  )67-66، ص 1994نفس المرجع السابق، (

  :تشخيص فترات الحمل -4

رات املؤكدة ال يتم مؤكدا لدى حتديد نبض اجلنني وحركته وصورته الصوتية لكن هذه املؤش يصبح احلمل  

من  17 - 16بعد األسبوع   dopplerحتديدها إال بعد فرتة من بدئ احلمل، فالنبض ميكن مساعه بواسطة آلة 

من احلمل أما يف الفرتات املبكرة فإننا نشخص احلمل عادة من  108احلمل أو بواسطة الصورة الصوتية بعد األسبوع 

  ".به املؤكدة وأخريا العالمات املؤكدة واملتأخرةوالعالمات ش"خالل العالمات غري املؤكدة 

 :العالمات غير المؤكدة - أ

 .نفور من اللحوم واملأكوالت األخرى واجنذاب حنو املأكوالت احلادة، الغثيان والتقيؤ :تغير الشهية -1

 ............نفور من الروائح كالعطور وغريها تغير في حاسة الشم -2

 .غري ثابتر، النعاس، املزاج التوت - تغير من جانب الجهاز العصبي -3
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 .هي الوجه وخط البطن األبيض وحلمات الثديني واملنطقة احمليطة تبقع الجلد -4

 :العالمات شبه المؤكدة - ب

قد يدل على احلمل وقد يدل على اختالالت ناجتة عن أعراض معينة، التوترات  :انقطاع الدورة الشهرية -1

 ...........النفسية والعصبية، سوء التغذية

 .ير حجم وشكل الرحمتغي -2

  :العالمات المؤكدة المبكرة -ج

 .اجراء فحوصات طبية -1

 .الصورة الصوتية -2

 .العالمات المؤكذة المتأخرة - د

 .حتسن أجزاء اجلنني بواسطة اليدين منخالل البطن -1

 .حتديد نبض اجلنني بواسطة اآللة -2

 )58، ص 1991غيتا ظاهر، ( .الصورة الصوتية -3

  :ثالثة طرقمدة احلمل بواسطة  يتم حتديد :تحديد مدة الحمل -5

 .احتساب موعد آخر دورة شهرية وابتداءا من هذا التاريخ نعد عدد األسابيع اليت انقضت حىت يومنا هذا -1

 :قياس ارتفاع الرحم -2

  شهر قمري يعادل حجم الرحم حجم البيضة يف هذه احلالة = أسابيع  4"يف اية الشهر األول من الرحم      

  .اس ارتفاع الرحمميكن قيال       

  .أسابيع يعادل حجم الرحم البيضة من احلجم الكبري 8يف اية الشهر الثاين من احلمل      

  .أسبوع يعادل حجم الرحم حجم رأس اجلنني 12يف اية الشهر الثالث      

  )60، ص1991نفس المرجع السابق، (              
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سي، من املعروف أن احلمل هو وظيفة طبيعية وفيزيولوجية يقوم ا جسم التغيريات الفيزيولوجية للحمل ذات حتليل نف

واليت يسعى اجلهاز التنفسي للمرأة احلامل التكيف معها  املرأة يف فرتات تساعد سببا وهلذا تعترب عملية احلمل مفيدة

تغري موضوعي حيمل  فتغري الصورة اجلسمية تكون غري متجانسة مبقياس احلامل مع خمططها اجلسماين والذي يعترب

ومما جيعل احلامل حتس جبسمها باألمل سواء عضوي أو نفسي ولكنها ال تكون واعية  للهواممعىن رمزي يفتح جمال 

  .مصدره

فاملرأة احلامل ترتجم اضطراباا صورا اجلسمية يف إدراكات حسية ويف أعراض اليت ندفعها بتقبل ذاا وتقبل اآلخرين 

رض للصعوبات ومشاكل صحية فعليها أن تتبع منطا صحيحا يف احلياة على صعيد العناية جبسمها هلا يف حني أا تتع

  :وراحتها النفسية واجلسدية ومن هذه التغريات

  :التغيرات الفيزيولوجية في جسم المرأة الحامل-6

ت والدهون حيتاج اجلنني النامي يف رحم األم إىل كميات متعاظمة مع الوقت من األوكسجني والربوتينا  

والسكريات واألمالح واملواد األخرى هذه املواد مجيعها يأيت من جسم املرأة إىل جسم اجلنني، وفقا ملا تقدم ميكننا 

االستنتاج أن جسم املرأة احلامل يؤدي أعماال اضافية تتطلب تقوية أو اعادة تنظيم وبناء نشاطات األعضاء وحتت 

سواءا كانت فيزيولوجية أو وقائية هذه التغريات حتدد املسار املالئم لنمو اجلنني تأثري الظروف اجلديدة متنوعة ومعقدة 

  .الصحيح وحتضر جسم املرأة لعملية الوالدة

  .هذه العمليات املرتبطة باحلمل ينظمها ويقودها اجلهاز العصيب املركزي

 :الجهاز العصبي -1

وجي أي وظيفي وصحي حيث يتلقى الدماغ وسائل يف فرتة احلمل يتعرض اجلهاز العصيب لتغريات هلا طابع فيزيول

مثرية يتلقى النخاع الشوكي واملستقبالت العصبية داخل الرحم وسائل دئة طوال فرتة احلمل وصوال إىل مرحلة 

  .الوالدة
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 :تبادل المواد الغذائية -2

ز الغدد الصماء اثناء هذه العملية تتعرض لتحوالت جذرية نتيجة التغريات اليت حتصل يف اجلهاز العصيب ويف جها

احلمل تزداد نشاط األجهزة التخمريية ويف عملية تبادل املواد يمن العمليات البنائية ووفقا لصنف املواد الغذائية 

  .الفيتامينات –األمالح املعدنية  –الدهون  - السكريات -اليت جتري عمليات تبادهلا منيز التبادل ب الربوتينات

 : البروتينات - أ

األزوت الذي يعترب احتياطي ضروري جلسم األم واجلنني، إن الربوتينات  حلامل تراكم يف مادةحيدث لدى ا

 .أنسجة اجلننياملرتاكمة جيري استخدامها يف عملية منو الرحم والثديني ويف بناء أعضاء و 

 :السكريات - ب

عن مستواه الطبيعي تعترب من أهم مصادر الطاقة أثناء احلمل إال أن معدل السكر يف دم احلامل ال يرتفع 

  .مؤقتةالوالدة حيث يرتفع هذا املعدل بشكل ملحوظ لكن يف حدود معينة وبصورة  ساعات باستثناء

  .تدخل السكريات من جسم املرأة احلامل عرب املشيمة إىل اجلنني على شكل غلوكوز

 الدم حتت أشكال خمتلفة ويف ترتاكم يف الغدة الكظرية واملشيمة والثديني إضافة إىل زيادة معدهلا يف :الدهون -ج

  .أحيان كثرية تصبح الطبقة الدهنية ما حتت اجللد أثناء احلمل أكثر مساكة

  .تستخدم الدهون يف بناء األنسجة املختلفة ويف أحيان كثرية لدى األم واجلنني وكذلك كمصادر الطاقة

خدامها يف بناء اجلهاز العظمي حتتجز أثناء احلمل األمالح الكالسيوم حيث جيري است :األمالح المعدنية - د

الربوتينات بالنسبة  وإلنتاجللجنني وكذلك مادة الفسفور اهلامة لنمو اجلهاز العصيب والعظام بالنسبة للجنني 

 .لألم

  K – E –D – B - Aيتطلب جسم املرأة احلامل كميات كبرية من الفيتامينات املختلفة  :الفيتامينات - ذ

مية اليه إىل الضعفني أو الثالثة أضعاف وهو يشكل أمهية بالنسبة لنمو اجلنني وخاصة اليت ترتفع احلاجة اليو 
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يف تنظيم  Bفيلعب دورا هاما يف منو اجلنني وحتديد طوله وفيتامني  Aواملشيمة أما فيتامني واألغشية اجلنينية 

 .وظيفة اجلهاز العصيب

من أجل استمرار  Eتاج األم إىل فيتامني من أجل منو جهازه العظمي فيما حت Dوحيتاج اجلنني إىل فيتامني 

  .احلمل بصورة طبيعية من أجل أبعاد خطر االجهاض التلقائي

  :جهاز القلب والشرايين - ر

يتكيف قلب املرأة احلامل بسرعة مع األعباء االضافية اليت ترتتب على احلمل وهلا حيصل تضخم فيزيولوجي   

  .للبطن األيسر وتضخم فيزيولوجي لفرتات احلمل

  :دمال - ز

يزداد انتاج الدم أثناء الدم أثناء فرتة احلمل وترتفع كمية الكريات احلمراء واهليموعلوبني والبالزما واحلجم العام 

  .للدم يف الدورة الدموية

إن سوء التغذية سواء من حيث الكمية أم من حيث النوعية يؤدي إىل فقر الدم لدى احلامل مما يعرض اجلنني 

  .تلفةواألم نفسها لعواقب خم

  :الجهاز الهضمي - س

عند الكثري من احلوامل ميكن مالحظة تغيريات ملموسة يف حاسة الذوق الشهية متوافقة مع عوارض ما   

يسمى بالوحام أو العكس نفور من بعض املأكوالت عند العديد من احلوامل تقوى الشهية بصورة غري اعتيادية 

  .يب والوظيفة االفرازية للجهاز اهلضميمباشرة مبتغريات اجلهاز العصوهذا األمر له عالقة 

  )106- 100، ص2010سميح نجيب، (                                                            
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 :الحمل والوالدة واألمراض العامة -7

تتعرض املرأة احلامل إىل ضغوطات نفسية تؤثر بشكل واضح يف حياا وحياة اجلنني فلهذا جيب    

 .ناك متابعة نفسية وصحية منذ بداية احلمل إىل غاية الوالدة على أكمل وجهأن يكون ه

 : الحمل وأمراض القلب •

أمراض القلب أثناء احلمل واختاذ القرار املناسب حول ما اذ كان مسموحا متابعة  ان تشخيص  

عية الدموية أثناء احلمل هي أمور معقدة وحتتاج إىل التدقيق يف التغريات اليت تطرأ على جهاز القلب واألو 

 .احلمل يف حال تزامن مرض القلب مع وجود عقبات أخرى تعسر عملية الوالدة

 : الحمل ومرض ارتفاع الضغط •

إن احلمل املرتافق مع مرض ارتفاع الضغط غالبا ما يؤدي إىل حصول مضاعفات وأهم هذه   

ق استئناف عالمته األولية املضاعفات أطفال غري مكتملني وجيري تشخيص تفاقم ارتفاع الضغط عن طري

  .امتداد آالم الرأس نوبات ارتفاع الضغط

 :الحمل وفقر الدم •

أثناءه ونسبة كبرية من  يظهر فقر الدم لدى احلوامل بشكل ملحوظ وميكن أن يبدأ قبل احلمل أو   

لفقر الدم  كيةكلينياال احلوامل اللوايت يصنب بفقر الدم عانني يف السابق من أمراض خمتلفة ومن العالمات 

تعب خفيف، خفقان يف القلب، ضيق يف التنفس، كنمو الوالدة لدى احلوامل املصابات بفقر الدم بارتفاع 

 .نسبة النزيف الناتج عن هبوط الضغط

 :الحمل ومرض السكري •

ميكن ملرض السكري أن يظهر يف أي مرحلة من العمر على أنه باستطاعته أن يظهر ألول مرة أثناء    

الت الشديدة من مرض السكري ااحلمل وعالمات ظهوره هي التالية، جفاف يف الفم، فرط البول، يف احل

 .مينع احلمل منعا
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  :الحمل ومرض الروماتيزم •

 .لكنه يزامن معه ويؤثر عليه وخاصة يف مراحل املرض احلادة نادرا ما ينشأ الروماتيزم أثناء احلمل  

  .جتنب الربد واالرهاق اجلسدي والنفسي هي من مسببات احتدام املرض

  )100، ص 1987أحمد فوزي، (

  :الحالة النفسية للحامل والجنين -8

يث أن سلوك اجلنني وتأثري ذلك على طبيعة النمو عند اجلنني حهناك عالقة بني احلالة النفسية لألم احلامل   

مرهون إىل حد كبري بالشروط اليت حتيط باألم احلامل،كلما تتعرض األم احلامل إىل الصعوبات ومشاكل  داخل الرحم

صحية جتعلها تقلق واذا مل تتبع منط جيدا يف حياا فستجيب أنفعاليا، اجلنني خاصة يف الشهور األخرية عند والدة 

، فأي تغري يطرأ على نفسية املرأة احلامل تعكس بذلك على نفسية اجلنني إال أنه اجلنني يصبح بذلك شديد االثارة

ينبغي على احلامل جتنب العصبية من طرف اآلخرين لضمان حياة نفسية طبيعية خالل احلمل وبعد الوالدة من أجل 

  .املولود وصحته

  :مراحل نمو الجنين في الرحم -9

  :ني يف الرحممير ا منو اجلن هناك ثالث مراحل أساسية

 : المرحلة األولى -1

البويضة امللقحة وهي مرحلة االبكار اجلنسي تبدأ منذ تلقيح البويضة وتستمر ثالثة أسابيع أي وقت انغراس   

يف جدار الرحم، حيث أنه بعد التقاء احليوان املنوي مع البويضة يبدأ احليوان املنوي بإفراز انزميات لتحليل اجلدار 

سمح بدخول البويضة اليت تسمح بدورها بدخول الرأس الذي حيتوي على النواة بعد ذلك يتم للبويضة وتاخلارجي 

تكون غشاء له أهداب حول البويضة امللقحة ويكون غري ناقد ومينع دخول أي حيوان منوي ويساعد على اخنراط 

 .البويضة داخل جدار الرحم
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ة الشديدة أو االختناق أدى ذلك إىل موت البويضة اذا تعرضت املرأة يف هذه املرحلة إىل االشعاع أو احلرار 

  .امللقحة

 :المرحلة الثانية  -2

 :مرحلة األجنة الجنينية الغير المتميزة 

 8أ من عملية انغراس البويضة وحىت اكتمال العملية تتكون االعضاء للجنني وتتطور من أسبوعني إىل دتب  

مل اخلارجية والداخلية النسبية تؤدي إىل احداث خلل يف تكون أسابيع من احلمل، يكون هنا اجلنني أكثر تأثري للعوا

  .الدماغ والقلب واالعضاء األخرى كاألمراض اليت تصيب األم

  :المرحلة الثالثة-3

 .هي مرحلة تكامل اجلنني ونضجه وتستمر حىت اية احلمل وهي أقل حساسية  

اد منو االعضاء يف املرحلتني السابقتني، تبدأ خاليا ابقة، حيث يتميز مالمح االنسان البشري ويزدمن املراحل الس 

 )17، ص 1992أمين خليل بيدس، ( .العظم احلقيقي بالتكوين

  :كيف ينمو الجنين من شهر إلى آخر -10

يوما  28الشهر الواحد يساوي "يوما كمعدل وسطي أو عشرة أشهر قمرية  280يدوم احلمل الطبيعي عادة   

  ".أسبوعا 40ما قسمنا هذا األمر باألسابيع تصبح فرتة احلمل  وإذاشهرية  وذلك من اليوم األول آلخر دورة

بعد تلقيح البويضة تستقر هذه األخرية يف الرحم وتتكون املشيمة واجلنني ومعامل األعضاء، القلب،  :الشهر األول

  .الدماغ الكبد واجلهاز اهلضمي وتكون االنسجة األولية

سم وجسمه يكون قد تشكل مع ظهور األنسجة  305 -3اين يبلغ طول اجلنني يف اية الشهر الث :الشهر الثاني

للعينني واألنف األولية لألطراف يف هذا الوقت يعادل طول الرأس طول اجلسم، كما تظهر يف الرأس األنسجة األولية 

  .والفم وتبدأ يف شكل األعضاء التناسلية
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غرام تنمو مع مالمح الوجه، األصابع، األطراف والرجلني  28.35سم ووزنه  9 -8يبلغ طول اجلنني  :الشهر الثالث

نبضة  160إىل  100واضحة، األظافر يف شكل رقيق، تبدأ االسنان يف التشكل أما القلب فتصبح نبضه ترتاوح بني 

  .يف هذا الوقت تظهر أول نقاط االنسجة العظمية

غ تشكل الوجه تشكل عظام  120 -110ووزنه  سم 16يبدأ من األسبوع اخلامس يبلغ طول اجلنني  :الشهر الرابع

تصبح نشطة ولكن ال تشعر ا، جنس املولود اجلمجمة وباالمجال ينتهي تشكل اجلهاز العضلي، حريات األطراف 

  .أصبح حتديده مثريا

غ تبدأ ظهور الزغب وهي شعريات  300- 280سم ووزنه  25يكون طوله  20يبدأ من األسبوع : الشهر الخامس

اعمة، يف هذا الشهر تبدأ األم بتحس حركات اجلنني ويستطيع اجلنني أن ينام ويستيقظ ولكن ال يستطيع صغرية ن

  .العيش إذا ولد وذلك لعدم اكتمال اجلهاز التنفسي

اجلنني  بإمكانغ احلركات تصبح أقوى  680غ  600ووزنه  30يبلغ طوله  24يبدأ من االسبوع  :الشهر السادس

  .بالتنفس اخلارجي لكن سرعان ما ميوت بعد ذلك أن يولد حيا وأن يقوم

دعت  غ طبقة الدهن ما 1200 -غ 1000سم ووزنه  30يبلغ طول اجلنني  28يبدأ من األسبوع  :الشهر السابع

تتعدى أطراف أصابع الرجلني واليدين، بإمكان اجلنني أن يولد وأن يتنفس لكن حظه يف  اجللد قليلة النمو، األظافر ال

أسبوع يعترب اجلنني قابال للحياة إذا ما توفرت له عناية خاصة لكن  28ل لكن يف اية الشهر السابع احلياة قلي

  .صراخه ضعيف

غ السرعة يف النمو ارتفاع نسبة الكاليسيوم  2.5سم ووزنه  48 -45يبلغ طوله  32يبدأ من االسبوع : الشهر الثامن

  .يف الدم

عملية النضج الطبقة الدهنية حتت  اكتمال 3.5 - 3.3ووزنه  48طوله  يبلغ 36يبدأ من األسبوع  :الشهر التاسع

 40ولد قابال للحياة يف ايته يكون موعد الوالدة املنتظر اجللد تصبح أكثر مساكة، شعر الرأس يطول بإمكان أن ي

 .أسبوع
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  : الحالة االنفعالية لألم -11

رحم واجلهاز التناسلي لألم يرتبط بالطبع ارتباطا احلالة االنفعالية لألم على اجلنني لسبنب األول أن ال تؤثر  

هذا اجلهاز وحيتل التوازن بني شقيه  ارهسيتوأثناء االنفعال  السمثاوي والبارامسثاويشديدا باجلهاز العصيب الإلرادي 

  فريجع إىل فيحدث بالتايل اضطرابا يف االنقباضات الرمحية ويف سري الدورة الدموية احلبيبية األموية أما السبب الثاين

أن احلامل إذا تعرضت النفعال شديد تزداد يف دمها نسبة االندونالني الذي تفرزه الغدة الكظرية وهذا اهلرمون إذا ما 

زادت إفرازاته يف الدم فان حيدث حالة من التوتر العصيب ويلحق هذا التوتر باجلنني بالطبع عن طريق زيادة نسبة 

الدموية لألم وتكون النتيجة النهائية هي مضاعفة حركة اجلنني داخل الرحم ولقد ثبت  اهلرمون يف دمه املرتبط بالدورة

ن االضطراب النفسي يسبب يف زيادة 48ألمهات حوامل كن يعانني أثناء فرتة احلمل ممن دراسات على حاالت 

  )2000محمد عماد الدين اسماعيل، ( .حركة اجلنني أن نسبة كبرية من الوالدة تكون غري عادية

  :تهيئة الحامل لعملية الوالدة -12

 .العمل على دفع معنوياا وحتسني حالتها النفسية والشعور باألمومة - 

 .اعطائها معرفة شاملة مبجريات احلمل والوالدة - 

  . احلفاظ على صحتها عن طريق تقدمي نصائح وإرشادات نفسية - 

مرحلة من مراحل احلمل ويكون ذلك  القيام ببعض التمارين باالسرتخاء اليت وضعها اختصاصيون تبعا لكل - 

 .بإذن من الطبيب وبإشراف اخصائي

 .جتنب التشنجات العصبية مهما كانت الظروف واحملافظة على الصحة النفسية - 

 .املساعدة الطبية وتضافر كل من احمليط والفرقة الطبية يف العمل التحضريي للوضع - 

  .توترتغري األفكار املخيفة عن الوالدة القيصرية لتجنب ال - 
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  :نفسية المرأة الحامل بالنسبة لجنينها -13

إن نفسية األم احلامل وسلوكها مرآة تعكس ما بداخلها من اضطرابات هرمونية لوجود كائن جديد يف   

احشائها فاالضطرابات اهلضمية كالغثيان والقيء واالضطرابات النفسية كتبدل املزاج اليت تصيبها خوفا من محلها كل 

امل انسانة رقيقة املشاعر احلس لذا جيب التعامل معها بصرب خالل الثالث األشهر األوىل ذلك جيعل من احل

وج مابني فاملشاكل واالضطرابات النفسية تكون أكثر شيوعا لدى األم احلامل خالل احلمل ويرجع ذلك إىل الرتا

ه االضطرابات ما بني اضطراب اخلوف العوامل البيولوجية والكميائية هلرمونات احلمل والضغوطات النفسية وترتاوح هذ

ومعرفة الدينامية بداية العلى هذه املخاوف واملشاكل منذ  والقلق، لذلك جيب أن يكون الرتكيز من قبل املعاجلني

النفسية للحمل من أجل التخفيف من األألم اليت تتعلق بأمل  الوالدة وعسر مما يؤدي إىل اجراء العملية، كذلك جيب 

ها النفسية خالل الشهرين األخريين من احلمل خلوفها من الوالدة أو اجراء عملية من خالل تعسر الوالدة العناية حبالت

وخاصة عند ابالغها من طرف الطبيب املختص، كذلك فإن نظرة األم جتاه محلها قد يكون هلا تأثري على اجلنني فاألم 

ون مضطربة أكثر من اليت تكون سعيدة حبملها تنتظر أن تكون حامال ألي سبب من أسباب انفعاالا تك  اليت تشاء

طفلها وقد يؤدي التوتر النفسي إىل أن تصبح الوالدة أكثر صعوبة فحالة األم النفسية تستطيع أن تنبئ بشكل الطفل 

إن " الندز"الفيزيائي فمثال يلعب الضغط االنفعايل لألم بعض األدوار يف حدوث مغص عند الطفل املولود وقد اثبت 

أمهات االطفال الذين يعانون من املغص كانوا قلقني وأكثر عصبية من أمهات األطفال اآلخرين وبالطبع فإن العالقة 

  )73-65: ، ص1986مسني وآخرون (والطفل بعد الوالدة القاسية بني األم 

  :تعريف الوالدة -1

بآالالم، وظهور البشارة ثانية وهي واليت ميكن حتديها أوال ببدء الطلق وهو تقلصات الرحم املتتابعة املصحوبة   

افرازات خماطية ممشحة بالدم خترج من عنق الرحم وثالثا انفجار الكيس األمنيوسي واندفاع ما فيه من السائل ليتبع 

 ).80، ص 2008فؤاد البهي (ذلك خروج اجلنني وأغشيته والسائل األمنيوسي من الرحم وإطالق الطفل صرخة امليالد 
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ي يتمثل يف خروج اجلنني واملشيمة عن طريق املمر لعدة ميكانيزمات حيث تبدأ بانقباضات هي حدث نفسي جسد

بعيد الفتحة العليا للحوض مث مير عرب رمحية تساعد على متدد عنق الرحم ويف هذه االثناء يهبط اجلنني على احلوض و 

  .الفتحة احلويصلية مث مير باملضيق السفلي للحوض أين يتم قذف اجلنني

  :القاموس الطبيحسب  -2

  .الوالدة هي جمموعة ظواهر فيزيولوجية آلية تؤدي إىل خروج اجلنني واملشيمة عن طريق املمر

  :وتمر هذه العملية بثالث مراحل

 .ساعات وقد تطول قليال 9انفتاح عنق الرحم ودفع اجلنني إىل خارجه وتستغرق هذه املرحلة  -1

 .تستغرق هذه العملية حوايل ساعة ونصفوهي مرور الوليد خالهلا عرب املهبل اخلارجي و  -2

  )184- 182، ص2004سامي محمد دلحم (. وهي مرحلة خروج املشيمة وتستغرق هذه العملية ربع ساعة -3

  : صفات الوالدة-3

إن االنتقال اجلسدي من مرحلة احلمل إىل الوالدة يفرض تغريات هائلة يف اجلوانب اجلسدية والنفسية للمرأة،   

أثر فيه مجيع األجهزة وكذلك فإن هذا التغيري يعترب من التغيريات اهلامة يف حياة املرأة إن القابلة اليت إنه الوقت الذي تت

تقوم بعملية الوالدة لألم جيب أن تتمتع بقدر كبري من احلساسية والعناية وذلك ألنه من الواجب عليها العناية بكل 

الطبيعي ساعات احلد األدىن للمعدل  2- 10ة السابقة من من األم والطفل بينما تكون يف السيدات أصحاب الوالد

  .لكل ساعة يف السيدات احلوامل ألول مرة 1.2cmلتوسع عنق الرحم خالل املرحلة النشطة يكون  

 .والدة اجلنني يف اية فرتة احلمل ويكون جميئه رأسيا - 

 .تتم عملية الوالدة تلقائيا وجبهد األم فقط - 

 .سا 18 يزيد عن وقت الوالدة بكل مراحلها ال - 

 )  dechersya nathan . 2003.p 2014.(تتم الوالدة بدون حمرضات للوالدة أو وسائل مساعدة - 
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  :عالمات الوالدة -4

شعور األم بأوجاع شديدة يف البطن والظهر مع تقلصات رمحية مؤملة ومنتظمة عند فحص البطن تشعر  - 

  .بصالبة عضالته

  .توسع متقدم يف عنق الرحم - 

  ).249، ص 2013أحالم القواسمة، .(وهي عبارة عن افرازات خماطية بقليل من الدم showة ظهور العالم - 

  :أنواع الوالدة -5

  :الوالدة العسرة - 

الت يف امتامها وقد حيدث نتيجة لذلك نوع من فرتة الوالدة أو عندما تستخدم اآلحتدث عادة عندما  تطول   

على السماع أو غري ذلك قد ال ميكن تعويضه بعد  التو عن ضغط اآلاالختناق ونقص ظاهر يف األوكسجني هذا أ

إىل امكانية حدوث بعض التشوهات اخللقية األخرى إذا طالت مدة الوالدة بعد انفصال املشيمة ذلك هذا باإلضافة 

  .وانفجار كيس اجلنني

  :رةالوالدة المبست -

سبعة أشهر وقد يرتتب على هذه  وهي الوالدة اليت قبل مرور شهور احلمل كاملة وأخطرها ما يتم قبل مرور  

  .اضطراب يف منو الطفل

  :الوالدة العادية -

يوما دون االلتجاء إىل عمليات  293-259وهي الوالدة اليت تتم بعد فرتة احلمل الكاملة وترتاوح بني   

نني حبيث جراحية أو قيصرية يتم فيها انتفاخ عنق الرحم كمرحلة أوىل مث يزداد ضغط عضالت الرحم إلمتام خروج اجل

سنة وذلك  13ساعة ولكن الوالدة املثالية تتم يف فرتة ال تزيد  30-4يبدأ بنزول رأس اجلنني أوال يف فرتة ترتاوح بني 

تورم وانتفاخ غري حىت ال يتعرض املولود لالجهاد بسبب تقلصات عضالت الرحم مما يظهر على اجلنني يف شكل 

  .طبيعي
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  :الوالدة بدون ألم -

نتيجة التعقيدات الناجتة عن األم أو الطفل أو اليت تغيب فيه املعايري السابقة يعتربها  ية تسمى غري العاد  

  ).141، ص2009محمد عماد الدين، (البعض اا طبيعية ال حتتاج ألي عناية طبية 

  :ردود الفعل للمخاض والوالدة -6

خاض وظهور الكائن اجلديد املؤول ان عملية الوالدة عملية يشوا كثري من القلق فبعد عملية الوالدة وامل  

بصورة كبرية من األم يكون هناك قلق من األم جتاه التصرف الذي جيب أن تقوم به جتاه هذا الكائن تدقيق الصحي 

لألم أثناء احلمل يساعد على التغلب على هذا القلق ويقوي مقدرا على مواجهة املخاوف كثري من األمهات لديهن 

  .اضشعور خالل عملية املخ

  .يصاحب عملية الوالدة اآلن تقاسم كثري من املخاوف اليت كانت على حد كبري تقع على عاتق األم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 ا���� وا��دة                                       :                                                        ا�	���ا���� 

 
54 

  الخالصة                                                 

، لذلك يعترب احلمل بالنسبة للمرأة مصدر سعادة فرح فإنه يسمح هلا بإثبات أنوثتها وقدرا على العطاء    

ونظرا لكون فرتة احلمل من أحرج الفرتات يف حياة املرأة ألنه من خالهلا ينمو بأحشائها جنني يستعد النطالق إىل 

احلياة وهذا يفرض عليها مهمة صعبة وبالنسبة هلا فهي تعمل جاهدة لتوفري كل سبل السالمة هلذا اجلنني ومن خالل 

الوالدة، حيث تكون متبوعة بعدة انفعاالت تؤثر على نفسية  هذا احلمل حندث عدة تغريات من بدايته إىل مرحلة

  .احلامل منها اخلوف والقلق
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  :تمهيد

تعترب الوالدة حدث نفسي جسدي هاما يف حياة املرأة فبعد تسعة أشهر من احلمل تكون مهيأة لعملية الوالدة   

بصفة طبيعية لدى املرأة احلامل فهي تطمح أن تلد بصورة  اكتملتفهي قد تعد مثرة أمل ومعاناة وصرب خاصة إذا 

وخاصة اللجوء إىل اجراء العملية القيصرية اليت قد ختل بتوازا تلقائية وطبيعية دون أي سبب أو عامل قد يؤثر عليها 

النفسي وتشكل لديها عدة اضطرابات نفسية منها كالقلق واخلوف قبل اجراءها، لذلك يلجأ الطبيب املولد إليها 

ملية عندما تكون الوالدة عسرية ال سبيل للخالص  وتستحيل الوالدة الطبيعية فلهذا علينا أن حندد مفهوم الع

  .القيصرية وما هي االسباب اليت تدفع اللجوء إىل هذا النوع من الوالدات؟ وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل

  :لمحة تاريخية للعملية القيصرية -1

قد حترف على مر " قيصرية"ما يزال التاريخ القدمي للعملية القيصرية يضع لثام االسطورة، إن مصدر كلمة   

قبل اهلجرة  44االمرباطور الروماين تويف سنة " بوليوس قيصر "نه جاء من الوالدة اجلراحية ويعتقد عموما أالزمان 

بأا عاشت وشهدت اجتياح " أوريليا"ولذلك مسيت بامسه، لكن يبدو أن ذلك غري ممكن نظرا ملا يعرف عن أمه 

  .جحأبنها لربيطانيا ولو ولد بوليوس قيصر بعملية قيصرية لكانت أمه ماتت على االر 

ألنه كانت العملية يف ذلك الوقت فقط عندما تكون األم متوفاة أو حمتضرة وذلك النقاذ اجلنني يف دولة ترغب بزيادة 

  .عدد سكاا

كان القانون الروماين القيصري يقضي بوجوب فتح مجيع بطون النساء الاليت يتحتم مصريهن بالوالدة ومن هنا   

لية القيصرية وذلك حىت القرنني السادس والسابع عشر وعلى الرغم مما سبق جاءت كلمة قيصرية عرف االجراء بالعم

حادثة مدونة هي عن أم وطفلها ذكره توجد تقارير قدمية منفردة عن حماوالت بطولية النقاذ حياة النساء، تكون أول 

ة لزوجته فبعد أيام عندما أجرى جاكوب نوفر العملي 1500عاشا بعد العملية القيصرية اليت حدثت يف سويسرا عام 

قابلة مل تكن زوجته قادرة على والدة طفلها فأذنت له السلطات احمللية بإجراء  13من املخاض واملساعدة من قبل 

أطفال بشكل طبيعي وقد عاش طفل القيصرية ومبا أن هذه احلادثة مل تدون  5العملية وقد جنحت األم ولد بعد ذلك 
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نحت بعد ذلك نساء اتمع الغريب من اجراء العملية القيصرية حىت أواخر عام على حدوثها، م 82إال بعد مضى 

القرن التاسع عشر، لكن أول عملية ناجحة أجريت جيمس مرياندا ستوارت باري يف االمرباطورية الربيطانية ويف 

  .غتديونشهد الراحلة الربيطاين فيلكني عملية قيصرية أجراها أو  1879

عملية الوالدة القيصرية خمتلفة إال أن االجتاه احلايل أصبح يهتم ا وخاصة يف لقد أصبحت نظرة الشعوب ل  

إىل إجراء العملية القيصرية جلعلها عملية  الدول املتقدمة وأصبحت يف االنتشار يف الدول العربية ولقد أجته الكثريون

  .القلقة من عملية الوالدة املرأةبدون امل وخاصة 

األملاين نوعا جديدا من اجلراحة فهي ختلص املثانة من اتصاهلا باجلزء السفلي من  قدم فرانس 1907ويف سنة    

الرحم مث إزاحة املثانة من الطريق إىل أسفل احلوض وشق الرحم يف املنطقة اليت فصلت منها املثانة ويزال الطفل مث 

  .إىل مكاا خياط الرحم وتعاد املثانة 

                     .وض املرأة ضيقا وهذا أهم سبب وهنالك أسباب اخرى مثل األورامواجلراحة القيصرية الزمة إذا كان ح  

    )75، ص1984محمد علي البار  (

  :العملية القيصرية -2

  :تعاريف العملية القيصرية - 2-1

د شق إا العملية اجلراحية اليت يتم خالهلا شق بطن املرأة احلامل واستخراج اجلنني مباشرة عرب فتحة البطن بع  

سم ما يكفي خلروج رأس اجلنني من اجلرح املفتوح يف جدار الرحم وجتري  12الرحم يف منطقة معينة بطول حوايل 

  .العملية القيصرية عندما يستحيل خروج اجلنني عرب القنوات الطبيعية

تنسب إىل قيصر فهي تأو الشق أما من الناحية اللقطية   couperوتعين القطع   caedereمشتقة من كلمة التينية 

  .الذي انقذ امرأة مقبلة على الوالدة julescésarالرومان 

العملية القيصرية تتم عن طريق اجراء فتحة يف جدار الرحم واستخراج اجلنني دون املرور عن طريق اجلهاز التناسلي 

  .بأمان وسرعة
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  :التعريف العلمي - 2-2

ق فتح جدار وذلك عندما تستحيل الوالدة ستعمل من أجل اخراج الطفل عن طريهي عملية جراحية ت  

  .طبية حمضر وتكون بعد عملية املخاض ألسبابالطبيعية وهي جتري 

عملية جراحية تتم حتت حتذير عام أو جزئي وذلك بفتح البطن مث جدار الرحم من أجل افراج اجلنني، فيلجأ االطباء 

  .هلا وذلك لعدة اسباب مثل ضيق الرحم أو كرب حجم العينني

الطفل حيا من  إلخراجم أثناء حكم نوها بوليوس يفرص فتح األم عند نومها - ق 50د صدر قانون يف رومانسية وق

رمحها وكان يسمى بالقانون امللكي مث مسي بالقانون القيصري وأول تسمية نرجع إىل اسم هذا القانون ويف سنة 

  .اجباريا بعد الوفاةصدر قانون من البندقية جيعل شق البطن  1608

  : أنواع العملية القيصرية -3

  هناك ثالثة تكون فيها العملية 

 : العملية القيصرية المبرمجة -

عندما تكون األم احلامل على دراية بأن والدا تتم بفصل هذه العملية على دراية بأن والدا يتم بفضل       

ة املتوقع حبوايل اسبوعني للتأكد من هذه العملية، وحيدد هلا الطبيب موعد الوالدة والذي يكون قبل موعد الوالد

 .امتام منو اجلنني، راجع إىل أسباب تعسر الوالدة وصعوبتها بسبب عدم اتساع عنق الرحم

 :العملية المحتملة -

يف هذه احلالة الوالدة الطبيعية ممكنة ولكن أكثر صعوبة وتكون صحة األم واجلنني مهددة باخلطر فيقرر   

  .اولة امتام الوالدة الطبيعية واللجوء الفوري للوالدة القيصريةالطبيب عدم االستمرار يف حم

 :العملية القيصرية االستعجالية -

أمام ظهور املفاجئ لبعض احلاالت حدوث تكون عاجلة إلنقاذ حياة األم واجلنني معا وتقرر أثناء الوالدة   

 أثناء خروجه من احلوض مما جيعل نزيف شديد لألم أثناء الوالدة يهدد حياا، تقدم احلبل السري رأس اجلنني
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هناك خطر على اجلنني بسبب امكانية التفاف احلبل السري حول عنق اجلنني واختناقه نقص االكسجني عن 

  .اجلنني، كرب حجم اجلنني أو ضيق عظام حوض األم وذالك راجع

 : شذوذ القوى الدافعة -

جدا قصرية جدا قليلة أو جتمع هذه االسباب  يسمى احيانا باالندفاع الذايت وقد تكون هذه القوة ضعيفة   

 .كلها وقد تكون هذه األم الوالدة

 : شذوذ الجنين -

شذوذ وضعية وحجم اجلنني أثناء الوالدة، أن يكون رأسه إىل األسفل ورد فاه إىل األعلى وعندما يكون ظهر   

 .اجلنني يف اجتاه ظهر األم بدال من بطنها تزيد مدة الوالدة بضع ساعات

 : طريق الجنينشذوذ  -

أي شذوذ ممر الوالدة ويكمل عظام احلوض وأنسجته الرقيقة وعنق الرحم واملهبل أي انكماش احلوض أو   

  .صغره ويلجأ بذلك إىل إجراء العملية اجلراحية

  :أسباب القيام بالعملية القيصرية -4

  :إن االسباب اليت جتعل األطباء يلجئون إىل اجراء العملية القيصرية

ني بالعرض داخل الرحم حيث يستحيل نزول اجلنني عرب احلوض وبالتايل فإن الوالدة تكون صعبة وضعية اجلن - 

وإذ مل ختضع املرأة إىل اجراء العملية القيصرية فإن الرحم ستحدث فيه تقلصات مما ستؤدي إىل وفاة األم يف 

  .أغلب احلاالت

  .جل أو جزء من احلبل السري يف جمرى احلوضالوضعية املتعسرة للجنني أثناء عملية الوالدة كظهور يد أو ر  - 

حالة احلوض الضيق الذي مينع اجلنني من النزول عرب القنوات الطبيعية أو يف حال وجود عاهات حوضية  - 

  .أخرى تشكل حاجزا أمام والدة اجلننيعظيمة 
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الدفع الخراج عندما تطول فرتة الوالدة أكثر مما جيب مما يؤدي إىل ااك األم احلامل حبيث ال تستطيع  - 

  .جنينها وخصوصا إذا ما بذلت جمهودا جسديا ونفسيا شديدا

أحالم القواسمة، .(يف حالة األم املتقدمة يف العمر اليت ختشى أن حتدث هلا أمور غري جيدة اثناء عملية الوالدة - 

  )247، ص 2013

  .يف حال ظهور عالمات تدل على أن اجلنني يعاين أو خيتنق لسبب ما - 

  .أسبوع 42مل أي تأخر الوالدة أكثر من زيادة مدة احل - 

تشوهات وراثية على مستوى الرحم أو اصابة املرأة احلامل من أمراض مثال كالداء السكري أو ارتفاع يف  - 

  .ضغط الدم، امراض القلب أو اصابتها بتسمم احلمل

  .الدةد  حاد من املشيمة أثناء الو إجراء عملية قيصرية سابقا إىل جانب ذلك حدوث نزيف شدي - 

  .إذا كان اجلنني ضعيف النمر مما يؤثر على الوالدة الطبيعية على حياته - 

  .انغراس املشيمة أسفل الرحم وانفصاهلا قبل اآلوان وهبوطها قبل اجلنني - 

  .إذا كان جميء اجلنني باملقعدة - 

  .متزق سابق جلدار الرحم - 

  .مشاكل يف احلبل السري - 

  .تعسر الوالدة بسبب كرب حجم اجلنني وزيادة وزنه وضيق حوض األم - 

  .تعب املرأة وتوقفها عن االشرتاك الفعال يف عملية الوالدة - 

 .وقف التسمم الشديد السريع الذي يهدد حبدوث تشنجات الوالدة - 

  :كيفية إجراء العملية القيصرية -5

والتوليد ومساعدة أخصائي التخدير وممرضتان أو  أثناء العملية القيصرية جيب أن يكون جراح طبيب النساء  

قابلتان، يقوم االخصائي التخدير بتخدير األم احلامل عن طريق ابرة توضع هلا أسفل الظهر من اجلسم لكي ختدر 
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 20االعصاب املوجودة باملنطقة حىت ال تشعر األم باألم الوالدة يتم عمل فتحة يف اجلزء السفلي من البطن حبوايل 

د الوصول إىل الرحم يتم عمل فتحة أخرى يف جدار الرحم إلخراج اجلنني بعد شق الرحم يف منطقة معينة دون سم عن

املرور عن طريق اجلهاز التناسلي وعند اخراج املشيمة يقوم اجلراح باقفال الفتحات وخياطتها يوضع لألم قطرة لتفريج 

  ).310، ص 2001 صبحي عمران شلس،(. املثانة ومصل  يف أحد األوردة اليد

ساعة مث يسحب ترتاح األم ومتنع من  24تنزع اخليوط بعد أسبوع من اجراء العملية يبقى امليل للمثانة ملدة   

 ).58، ص 1988رياض أحمد النابلسي، (. أشهر 3محل االشياء الثقيلة إىل غاية 

 :التقنية المستعملة للعملية القيصرية -6

  :عملية التخذير - 6-1

تركيب دوائي واليت توقف االحساس باألمل عند القيام بالعملية اجلراحية وتطبق هذه التقنية  ن طريقهي تقنية تتم ع

  :بعد القيام بفحص طيب شامل للمريضة وعملية التخذير نوعان

  :خذير العامتال -

يض الوعي وهي تقنية األكثر استعماال ألا اقتصادية من جهة واستعجالية من جهة أخرى واليت بفقد جنينها، املر 

متاما وفقدان االحساس باألمل ويدخل يف حالة النوم العميق ومتنع انقباضات الرحم مما يسهل القيام بالعملية القيصرية 

  .ويستعمل هذا النوع من التخذير يف بعض احلاالت حني حتن الضرورة لذلك

  :التخذير الجزئي -

السفلية من اجلسد واليت من خالهلا ميكن للمرأة أىن وهي تقنية تسمح بتوقيف األمل بدون نوم، حيث بتخذير اجلهة 

اخراجه من الرحم ومساع تعيش العملية وهي يف حالة اليقظة مما يساعدها أو يسمح هلا مبشاهدة طفلها مباشرة بعد 

  .صرخته األوىل على خالف التخذير العام

وترتاوح هذه فعالية التخذير من استعماله يتم اخراجه حقن املادة املخدرة بني الفقرتني على مستوى النخاع الشوكي 

دقائق فتفقد املرأة االحساس باألمل قبل القيام بعملية الشق اجلراحي كثري من االمهات يشعرن بضغط   8-5حوايل 
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النفساين هذا ما يساعدها كبري ولكنها الشعور باألمل خيتفي كذلك عندما تكون األم مهدئة نفسيا بفضل االخصائي 

وتر والقلق الذي يراودها قبل العملية وهذا يعمل من انقاص حدة األعراض اجلانبية الذي ميكن أن لتخلص من الت

  .حتلقها التخذير

هناك احتماالت لفتح البطن أما أن يكون عمودي أو أفقي ولكن حدوث الشق بالعرض تستعمل   :الشق الجراحي

ر عن طريق اجلراح وذلك حسب احلاالت بعد تطهري كثريا ألن أثر اجلرح يكون شبه مرئي ولكن طريقة شق البطن تقر 

البطن وتفريغ املثانة، يقوم املختص بالتخذير، يقوم اجلراح باحداث شق يف اجلزء السفلي من البطن بطريقة أفقية، 

سم، يتم فتح طبقة النسيج الدهين حتت اجللد بالعرض وبكل حذر مث يتم فتح الغالف  10ويرتاوح هذا الشق حوايل 

بالطول، مث فتح الغالف اخللفي للعضلة ي للعضلة املستقيمة البطنية بالعرض مث ابعاد هذه العضلة اهلرمية األمام

قبل أن حيدث الشق يف  ecarteurاملستقيمة البطنية بالعرض مث ابعاد اجلراح يعمل على ابعاد املثانة ومسكها بفصل 

اط باجلنني وبدخل يده حتت رأس الطفل ويتم اخراجه السفل الرحم، يقوم اجلراح بثقب وفتح الكيس األمنيوسي احمل

  .بلطف وعناية خارج الرحم

 .يعمل بربط احلبل السري ويتم العناية بالوليد، والتأكد من نفسه - 

باخراج املشيمة واالغشية احملاطة باجلنني يتم خياطة الرحم يف الطبقتني وخياطة أما األم فتعمل اجلراح املولد  - 

عضلة املستقيمة، غالف العضلة، طبقة جتد اجللد مث طبقة اجللد، بعد اخلياطة وترميم اجللد الرحم مث البطن وال

  .د تقريبا 30د إىل  20لرتك بعض اآلثار اجلرح تستغرق العملية ما بني 

  :أضرار العملية القيصرية -7

 .من أهم االضرار اليت قد يتعرض هلا األم واجلنني بعد اجراء العملية القيصرية - 

 .الداعية إلجراء القيصرية أو عدم نضجهني الناجم عن االسباب املرضية موت اجلن - 

 .خروج اجلنني إبان استخراجه وجنوحه - 

 .عسر التنفس وهو أكثر مصادفة بعد العملية القيصرية منه بعد الوالدة الطبيعية - 
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 .النزف ابان القيصرية أو بعدها - 

 .اندحاق البطن والفتق اجلراحي - 

 .األوعية الدموية املوجودة باألطراف السفليةحدوث ختثر أو جتلطات يف  - 

 .رضوض الطرق البولية - 

 .متزق الرحم ابان احلمل الثاين - 

  قد يصحب العملية اجلراحية القيصرية إصابة أعضاء حيوية أخرى - 

  : دور المختص النفساني قبل اجراء العملية القيصرية -8

لسرح ملا سوف تقدم عليه وأمهية ذلك ألنه ال سبيل نفسيا قبل اجراء العملية القيصرية عن طريق ايئة املرأة   

األم وحينها، حبيث يقوم املختص النفساين التحقيق من توتر خاصة عندما ابلغها طبيبها عن  إلنقاذللخالص آخر 

موعد الوالدة لكي تكون مستعدة ومتهيئة إلجراء العملية وهذا ما يساعدها على التخفيف من القلق واخلوف ومن 

اض أخرى جتعلها غري مستعدة للقيام ده العملية مما حيدث هلا اعاقة غري متوقعة من ذلك، فقد تكون املرأة ظهور أعر 

احلامل صورة سلبية وغري مقبولة عن نفسها ويتفاقم ذلك خاصة صورا اجلسمية مما يسبب هلا أملا كبريا على مستوى 

رأة هو جسدها، لذلك يأخذ املختص النفساين بعني على اجلسم ألن ما يهم املاجلسم وستعاين من آثار ظاهرة 

  .االعتبار بعض االسرتاتيجيات للتخفيف عنها خاصة قبل وبعد اجراء العملية

  :ردود الفعل المرأة عند اعالن القيام بالعملية القيصرية -9

وكذلك مواجهة  تعترب  الوالدة من أكثر األشياء صعوبة اليت قد تراها عني األم احلامل مشاكل األمل والصدمة  

الفحوصات وصورة األشعة للحامل  وإجراءاجلهد اجلسدي الصعب اليت تبذله اثناء املخاض فبعد التشخيص الطبية 

اليت تؤكد بأن والدا ال تتم بصورة طبيعية نظرا لوجود اسباب وهذه احلالة تدفع الطبيب املولد اللجوء إىل القيام 

عن الوالدة بني األمس  2005تعسر فيها الوالدة وهذا ما حتدث عنه الشريف بالعملية القيصرية حسب احلاالت اليت 

يوجد اهتمام  طفل يعين االستلقاء على الظهر لكن من ناحية آخرىقبل سنني طويلة كان اجناب "واليوم فيقول 
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التكنولوجيا اخلاصة  متزايد خاصة باحلقل العلمي اللجوء إىل الوالدة القيصرية بأنه غالبا ما يتم االسراف يف استعمال

بالوالدة وعندما يعلن الطبيب املولد االعالن النهائي التشخيصي للمرأة املقبلة على هذه العملية مما جيعلها تعيش حالة 

قلق على حالتها النفسية هذا ما يزيد من تفاهم توتر مما جيعل نفسيتها مضطربة وان نبأ الوالدة القيصرية يؤدي إىل 

درا على الوالدة الطبيعية على خالف النساء االخريات وان والدا عسرية ويف هذه املرأة تفتح  تفجري شعور بعدم ق

   .كان حلها وسبيل خالصها إلنقاذ حياا وحياة جنينها إال بفضل هذا النوع من الوالدات
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  خالصة                                                              

الـــيت تلـــد بالعمليـــة القيصـــرية تعـــيش اضـــطرابات نفســـية  مـــا ميكـــن أن نســـتنتجه خبالصـــة هلـــذا الفصـــل أن املـــرأة

  .متعددة، فلذلك خصصت هلا إلنقاذ لروحها وطفلها وال سبيل للخالص من ذلك إال اللجوء اليها

ازــا النفســي فالبــد مــن التــدخل لرفــع معنوياــا والتخفيــف يف حــني أن هنــاك جتــارب وخــربات ســلبية حتــل بتو 

  .عنها خاصة من طرف االخصائي النفساين

كمـا أن للـوالدة القيصــرية آثـار وأعبــاء ممـا تـدخل املــرأة يف دوامـة مشــاكل نفسـية الـيت ميكــن أن تواجههـا إلنقــاذ 

عرضــة لــبعض الســمات النفســية نظــرا للطــابع  حيــاة جنينهــا، باعتبــار أن هــذه االخــرية نقطــة حتــول يف حيــاة املــرأة وتصــبح

  . اجلراحي الذي ستخضع إليه جراء العملية القيصرية
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  :تمهيد

بعدما تطرقنا إىل اجلانب النظري الذي يعد االطار املرجعي والذي يرتكز على حتديد اشكالية الدراسة وما   

يتعلق ا من متغريات، حبيث سنتطرق يف هذا الفصل إىل االجراءات التطبيقية واليت تعترب حلقة وصل بني اجلانب 

تبع يف الدراسة وكذا عينة الدراسة وكيفية اختيارها مث الدراسة النظري واجلانب امليداين وذلك ابتداءا باملنهج امل

االستطالعية وما يتبعها من حتديد مليدان الدراسة واألدوات املستعملة جلمع البيانات مث نتعرض إىل اجراءات تطبيق 

بكل ما فيها من الدراسة األساسية وكذا حتليل النتائج املتحصل عليها من احلاالت املدروسة بالتعرف عليها أكثر 

  .دراسة اجلانب النفسي، االجتماعي، االقتصاديجوانب 

  :الدراسة االستطالعية -1

تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة يف البحث العلمي، نظرا الرتباطها بامليدان من خالهلا نتأكد من وجود عينة 

  .الدراسة

ستكشافية تسمح للباحث باحلصول على معلومات فالدراسة االستطالعية هي دراسة ا" عبد الرمحن عيسوي"وحسب 

أولية حول موضوع حبثه كما تسمح لنا كذلك بالتعرف على الظروف واالمكانيات املتوفرة يف امليدان ومدى صالحيته 

  )118، ص1989عبد الرحمن عيسوي (الوسائل املنهجية املستعملة قصد ضبط متغريات البحث 

  :تهدف الدراسة االستطالعية إلى

  .فة مدى مالئمة وفهم عبارات مقاييس القلق لعينة الدراسةمعر 

  ".نساء حوامل" التعرف على عينة الدراسة واملتمثلة يف ثالث حاالت 

 :مكان الدراسة -1

  متت الدراسة امليدانية بعيادة خاصة ومبكان اقامة احلالة بوالية مستغامن

 : مدة الدراسة -2

  . 02/05/2016إىل  17/04/2016يوم وكان ذلك من  15دامت الدراسة مدة 
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 :الحاالت المدروسة -3

  .سنة كلهن من نواحي والية مستغامن 40-28حوامل يرتاوح سنهم ما بني  03تتكون عينة الدراسة من 

  :قد مت اختيار احلاالت على أساس

 .ةجراء الدراسمجيع هذه احلاالت تتميز باملواصفات اليت من اجلها قمت بإ - 

 .وقف احلالةالقبول التعاون معي من خالل م - 

 :منهج الدراسة -4

  :المنهج العيادي -1- 

لقد استخدمنا يف حبثنا على املنهج العيادي الذي يذهب إىل أن يتصف بقدر ممكن من الشمولية وأنه يتناول 

يعانون مشاكل دراسة الفرد بوضعية شاملة ال تقبل التجزئة يعتمد هذا املنهج على املالحظة املعمقة لالفراد الذين 

  .التعرف قدر اإلمكان على ظروف حيام بغية الوصول إىل تأويل كل واقعة يف ضوء كل الوقائع األخرى و  معينة

السلوكي ال يكون بعزل هذا  يستخدم املنهج العيادي يف العيادات للتشخيص والعالج الن تفسري املظهر - 

بحث العلمية املتمثلة يف املظهر عن غريه من املظاهر بل الرجوع إىل الشخصية ككل، يعتمد على وسائل ال

" املنهج العيادي يدرس كحالة وحدة كلية"املقابلة واالختبارات االسقاطية، كما يقول حسني عبد العزيز 

 )156، ص 1985حسين عبد العزيز (

  :دراسة الحالة -2

ن من منهج دراسة احلالة هو املنهج الذي يتيح اال ويعطينا أدق قدر من احلصول على املعلومات حىت نتمك

اعطائكم قيم وتقييم احلاالت، أذاا دف الحاطة الشاملة املعرفية بتفاصيل احلالة يف املنظور الدنيامي وبيما تركز 

االختبارات عموما على املنظور العيادي للقدرات، كما ميكن ان تشق ا وحدها كأداة دون ربط حمكم مع األدوات 

  .األخرى وبالذات نتائج االختبارات
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دراسة حالة هي اال الذي ينتج لالخصائي مجيع أكثر أدق من املعلومات وذلك حىت يتمكن ون روتل بأن يقول ج

من اصدر تشخيص حنو حالة ما ومن املعلومات اليت نتحصل عليها مباشرة من احلالة والباقي من احمليط الذي نعيش 

  )464، ص 1962زكي محمد، (. جهافيه وعليه فدراسة احلالة تعترب من اساسها طريقة ميدانية يف منه

  :أدوات الدراسة -3

هي نوع من احملادثة تتم بني املعاجل والفحوص يف مواقف مواجهة، غايتها احلصول على معلومات واقعية عن  :المقابلة

العميل والعمل على حل املشكالت اليت يواجهها فاملقابلة وسيلة يئ الفرصة لعملية التفاعل الدينامي بني طريف 

عالقة يكون فيها املعاجل مشاركا ومالحظا وميكن للعميل من أن ينطلق يف التغيري عن مشكالته وتسمح بأن يالحظ ال

  )97، ص 1995فيصل عباس، . (سلوك املفحوص وطريقة حديثه وسلوكاته وتعبرياته

يد اليت جتعلها ختفي عدة استخدمنا يف حبثنا املقابلة احلرة اليت تعطي للحالة التعبري عن حالتها بكل حرية، ودون ق

أسباب إىل جانب ذلك تكون األسئلة غري حمددة االجابة، ويوجد انواع عديدة للمقابلة منها مقابلة نصف موجهة 

  .ومقابلة موجهة تتطلب اجابة حمددة

  :المالحظة العيادية

صورها مشاهدة  اداة أساسية لدراسة السلوك االنساين يف مواقف يتعذر استخدام أدوات أخرى وهي يف ابسط

الباحث على طبيعة اجلوانب سلوكية معينة وتسجيلها وربطها وما توصل إليه من نتائج من دون أدوات أخرى 

نستخدم بشكل واضح يف مالحظة سلوك احلاالت مظاهرها العامة وانفعالتها وغريها من اجلوانب التالية من بينها 

  )72 ، ص1972الرفاعي اسماعيل، (. العالقات االجتماعية

واستخدمنها يف حبثنا من أجل الوصول إىل وصف دقيق للحاالت املدروسة ومجع املعلومات الكافية ملالحظة خمتلف 

  .اجلوانب واملظاهر اليت تتميز ا ألن املالحظة تعترب من أهم أدوات البحث
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  :تعريف مقياس تايلور -4

سيكومرتيا للتقدير الذايت يقيس الفروق ، يعترب مقياس  m a s manifest anxiety xale يطلق عليه اسم 

الفردية وباألحرى الفروق بني األفراد والقلق الذي يثار يف ظروف خاصة هي مواقف التقدمي كموقف تظهر فيها مسات 

  . مينوستا متعدد األوجهفقرة مقتسبة من اختبار  50الشخصية وهو مكون من 

 جدول التصحيح فتحصل على درجة الثبات ترتاوح بني إذ كانت اجابة احلالة يف اجلدول نفسها يف :المقياس

املرة األوىل  0.81 -0.09وقد استعمل حممد عايل الطريقة لدراسة مدى ثباته، كان املعامل  0.81 - 0.99

  .يف املرة الثانية وعليه بني ان هذا املقياس صاحل إىل حد كبري لقياس القلق 0.83

  .0كس جدول التصحيح فتحصل على درجة اذ كانت اجابة احلالة ع: تصحيح املقياس

  :كيفية اجراء مقياس تايلور التعليمية -5

عن كل اجابة ) 1(ونطلب منه االجابة بنعم أو ال على كل سؤال مث نعطي درجة تقدمي للحالة استمارة القلق الصريح 

  :بنعم وبعد ذلك ندرس مستوى القلق من اجلدول التايل

  املستوى  الدرجة

)00 – 16(  

)17 – 20(  

 )21 – 26(  

 )27 – 29(  

)30 – 50(  

  خال من القلق

  قلق بسيط

  قلق نوعا ما 

  قلق شديد

  قلق شديد جدا

  .ان مقياس تايلور له طابع كمي تقرييب من تأكيد النتائج وبالتايل القدرة على التحليل واملقارنة
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  :عرض النتائج الحالة األولى

  :البيانات األولية

 .ذ. ع :االسم - 

 35 السن - 

 متزوجة: لة المدنيالحا - 

 سنوات 5 مدة الزواج - 

 .السنة الثالثة ابتدائي: الدراسي المستوى - 

 .ماكثة بالبيت: المهنة - 

 .بناء: مهنة الزوج - 

 .دون املتوسط: المستوى المعيشي - 

 30: العمر عند أول الزواج - 

 .أناث وثالث ذكور 3 :عدد اإلخوة  - 

 .سنوات 4ولد عمره : عدد األوالد - 

 .لية القيصريةالعم :الوالدة الحالية - 

 .العملية القيصرية: الوالدة السابقة - 

 .مقابالت 4: عدد المقابالت - 
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  :تقديم الحالة

سنة وأم  75سنة هي البكر يف الرتتيب األخوي من أسرة متكونة من أب يبلغ من العمر  35ز تبلغ من العمر -ع- 

سنة، وهي  41سنوات زوجها يبلغ  5ة منذ سنة، ثالثة اناث ، ثالث ذكور، احلالة ماكثة يف البيت متزوج 70تبلغ 

  .سنوات املستوى االقتصادي للحالة دون املتوسط 4أم لطفل يبلغ 

  :السيمائية العامة للحالة

  :الهيئة العامة للحالة

 .طويلة، حنيفة اجلسم، ذات أشعر أسود اللون وعيناها بنيان: البنية المورفولوج - 

 .زن والكآبةخجولة، تظهر عليها مالمح احل: مالمح الوجه - 

 .نظيف، حمرتم: اللباس - 

 .لغة بسيطة وواضحة، احلالة هادئة، أفكارها منسجمة: اللغة - 

 .صعوبة يف االتصال صامتة تتحدث بسهولة: االتصال - 

  :عرض المقابالت

  .17/04/2016د بتاريخ 40د الزمنية  40املدة الزمنية : المقابلة األولى

كان ماتنا يولودوا نورمال : "بيعية ويف ظروف حسنة حيث قالت احلالةلقد كانت عبارة عن مقابلة متهيدية كانت ط

ونضيف احلالة اا رغم املستوى " يركبنا الخوف ر اهcesarienneواليوم مين رانا نسمعوا هذي ليسموها 

هم بالدرابقولها واحد معندوش وراه يزيد الهم عليه، حتى الوالدة وراهي "املعيشي الذي تعيشه غري متقبلة به، 

  .، احلالة ذات الشهر الثامن من احلمل "مشي كيما ناس بكري
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فإن األب يعاين من ارتفاع ضغط الدم مؤخرا بسبب زواج أختها مما شكل مشاكل داخل اجلو : أما عن عائلة احلالة

 األم عادية كلهم متزوجني وكل واحد مسؤول عن أسرته أما مع الزالدين جيدة متيل إىلالعائلي عالقتها مع اخوا 

  .أكثر من األب فهي اليت تفضل البوح بكل اسرارها اليها مقارنة باألب

الذي تعرفت عليه قبل الزواج مع ¤العلم أنه كان متزوجا وبعد مضي سنتني من : أما عالقة احلالة مع عائلة الزوج

لزواج، إن احلالة لديها عالقتهما طلق األوىل وتزوج منها حيث اسكنها مع عائلته،كما صرحت اا نادمة على هذا ا

  "عايش في الغبيتة ر اهmalgri الواحد راه يكبر والزم يجيب ذراري "رغبة يف اجناب اطفال كما صرحت 

كان االتصال يف هذه املقابلة مع احلالة سهل فكانت   18/04/2016د بتاريخ  30املدة الزمنية : المقابلة الثانية

أنا ما دابيا نحكيلك ربي جابك راني معمرة وحاب نحكي باالك "  قوهلا والتفريغ هذا ما جاء يف حباجة إىل الكالم

، حتدثت خالل املقابلة عن ظروف محلها، فهي عادية ومرة ناتج عن شدة قلقها وخوفها من التجربة "عال ربي نريح

الضيق عالذيك ندير الوالدة بالعملية القيصرية وابالغ طبيبها بإجرائها كما صرحت أنا عندي احلمل األول و "السابقة 

العملية وخناف بزاف، حيث ذكرت احلالة خالل املقابلة عن سبب العملية القيصرية سابقا كانت نتيجة تقلصات 

مين "الرحم وجتدر االشارة أا سببت هلا تغريات نفسية كالقلق واخلوف واضطرابات يف النوم وهذا ما أكدته بقوهلا 

ني الطبيب راني نتقلق ونخاف الضغط يطلعلي ونبات نخمم وليت شفت بلي غادي ندير العملية كيما خبر 

  "خايفة بزاف

   19/04/2016د بتاريخ  30: المدة الزمنية: المقابلة الثالثة

عن سبب العملية وتطرقت إىل السوابق املرضية للحالة وتوضح أا ال تعاين من أي مرض اال خصصت هذه املقابلة 

إال  راجلي ميسعفنيش ويساعف اخوته بزاف في شي صوالح وهكا نتنارفاول عندها حالة الغضب على الزوج فتق

أا ذكرت أن منذ فرتة احلمل وخاصة يف األشهر األوىل بأن فرتة الوحم كانت صعبة وهذا ما يثري قلقها ، أما فيما 

ة يف الرحم عند قيامها خيص سبب العملية بالنسبة للحالة فريجع إىل الوضعية اليت كان فيها اجلنني والتقلصات الناجت

بالفحوصات الطبية لكن عند اقرتاب موعد الوالدة أي يف الشهر الثامن ذهبت احلالة عند الطبيب املختص وأكد هلا 
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أن والدا تتم بالعملية القيصرية ومنذ ذلك احلني إزدادت خماوفها أكثر وقلقها بالرغم أا والدا األوىل كانت 

  .بالعملية

املقابلة نستنتج أن احلالة اا أظهرت نوع من صراع حنو زوجها فعالقته به نوعا ما مضطربة كما جاء ومن خالل هذه 

  .على لسان احلالة عاله حيوس عليا أن رد فعل زوجها جراء العملية نوعا ما بربودة

  20/04/2016بتاريخ  45املدة الزمنية : المقابلة الرابعة

ي رفض وكانت بار للحالة كما أن احلالة مل تبديلور للقلق حيث مت شرح االختخصصت هذه املقابلة لتطبيق اختبار تا

وهي منحصرة بني الفئة  28يف كل اجابة على السؤال تفكر قليال مث جتيب عن السؤال وكانت نتائجه تساوي 

ش حاالت فاحلالة تعاين من قلق شديد بالرغم من الوالدة السابقة كانت جراء العملية، فاحلالة تعي  [29-27]

اخلوف والقلق وهذا يؤثر على حالتها النفسية ويشكل هلا اضطرابات وهذا ما يزيد يف توترها النفسي قبل اجراء 

 مرة أخرى في كل حياتي مين نبغي نزيد   césarienne راني خايفة نولد ب " : العملية كما صرحت احلالة

normal"وتقدمي بعض النصائح واإلرشادات لكي تتخطى هذا  ، حيث مت اثناء املقابلة التخفيف من توتر احلالة

  . القلق كي ال يؤثر عليها وعلى جنينها

  :نتائج اختبار القلق للحالة األولى

مما يشري " 29- 27"اليت تقع " 28"ز حتصلت على درجة . بعد تطبيق مقياس تايلور للقلق على احلالة ع  

االجناب مرة أخرى اليت كانت تظهر عليها ومما زاد يف حدة قلقها من قلق شديد رغم مالمح التفاؤل يف إىل اا تعاين 

وتوترها عالقتها مع زوجها وهذا القلق يشكل هلا اضطرابات نفسية توتر شديد والشعور بالضيق الشديد والشعور 

كذلك لديها بعدم االستقرار بدرجة اا ختاف من وقوع شيء مؤمل والشعور بالقلق أا ال تستطيع اجللوس ملدة طويلة  

دليل على أن " نسمع العملية لحمي يشوك من الخوفمني "بعض املخاوف كأن ختاف من أشياء أكثر من غريها، 

احلالة تلمس نوع من القلق الشديد وخاصة من العملية من جهة والزوج من جهة أخرى ومن خالل معرفتها كالوالدة 

ا منذ بداية احلمل إىل غاية مرحلة الوضع السابقة واقباهلا مرة أخرى عن العملية اجلراحية أل ا تلقت صعوبات مرت
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كل هذا يدل على أن احلالة ينتاا مستوى زوجة كبرية من القلق الذي يعد حمور االضطرابات النفسية " الوالدة"

  .واألالم اليت تسبب املرأة احلامل

   :استنتاج عام حول الحالة األولى

حيث أن  ،متزوجة وماكثة يف البيت هي البكر يف الرتتيب األخوي خجولةسنة  35احلالة تبلغ من العمر   

أن املستوى االقتصادي للحالة دون املتوسط، احلالة حيمر وجهها اثناء احلديث كما يبدوا عليها احلزن والكآبة، كما 

غتها كانت سهلة، صعوبة يف ما ميز هذه احلالة اثناء املقابالت هو العمود التام، تشابك يف اليدين، البطؤ يف احلركة ل

درجة واملنحصرة ما بني واعراضه متثلت فيما "على مستوى القلق الشديد اليت كانت " ز. ع"االتصال حتصلت احلالة 

يلي الشعور بالضيق، االرتباك اا ختاف من وقوع شيء مؤمل أي أا كثرية االحساس والتوتر تعيش احلالة صراع نفسي 

مرة وعدم احلمل مرة أخرى، ألن والدا األوىل اليت كانت عسرية مما جعلها على عدم تقبل  بني الرغبة يف الوالدة

  .احلمل رغم مالمح التفاؤل مما جيعل ذلك تفقد ثقتها بزوجها من جهة
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  :عرض نتائج الحالة الثانية

  :البيانات األولية

  ي: اإلسم

  39: السن

  متزوجة: الحالة المدنية

  سنوات 4: مدة الزواج

  السنة السابعة متوسط: المستوى الدراسي

  خياطة: المهنة

  ال يعمل: مهنة الزوج

  متوسط :المستوى المعيشي

  32: العمر عند أول زواج

  اناث 3ذكور و 2: عدد االخوة

  سنوات 3ولد عمره : عدد األوالد

  العملية القيصرية: الوالدة الحالية

  العملية القيصرية: الوالدة السابقة

  تمقابال 4: ابالعدد المق
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  :تقديم الحالة

وأم تبلغ  79سنة هي البكر يف الرتتيب األخوي من أسرة متكونة من أب يبلغ من العمر  39احلالة تبلغ من العمر 

سنة وهي أم يبلغ  44سنوات زوجها يبلغ  4ذكور، احلالة ماكثة يف البيت متزوجة منذ  2ثالث اناث و 65من العمر 

  .سوى االقتصادي متوسطسنوات امل 3من العمر 

  :السيمائية العامة للحالة

  :الهيئة العامة للحالة

  .متوسطة القامة، حنيفة اجلسم، ذات أشعر أسود اللون وعيناها سوداويتني، متوسطة اجلمال: البنية المورفولرجية

  .هادئة، تظهر عليها مالمح احلزن: مالمح الوجه

  .تمة بنفسها قليلة احلركةنوعا ما تبدوا احلالة أا غري مه: اللباس

  .لغتها مفهومة وسهلة وبسيطة هادئة: اللغة

  .صعوبة االتصال، حيث جتاوبت معنا بصعوبة يف كل املقابالت كانت تقوم بضغط بشفتيها اثناء الكالم: االتصال

  .23/04/2016د بتاريخ  45املدة الزمنية : عرض املقابالت

 بيتها خصصنا هذه املقابلة لتعريف بانفسنا ونشرح وظيفتنا ودورنا، كانت هذه املقابلة أول اتصال حيث كانت يف

مليى زدت عشت مع : "حتدثت احلالة عن ظروف والدا وعن طفولتها اليت كانت عادية، حيث صرحت احلالة

ت وتضيف احلالة أا رغم املستوى املعيشي الذي تعشه متقبلة، حتدث ايا بعكس اليوم منهار اللي تزوجتوالديا غ

، أما من نهار اللي تزوجت بيهعليا بزاف و  بصح يخممفكانت حسنة ال بأس ا معندوش عن ظروف زواجها 

عائلة أن احلالة قد عاشت حياة عادية وجيدة قبل زواجها، فقد كانت متفهمة من قبل العائلة وحمبة من قبل اجلميع 

عشت حياتي كيما قاع الناس عادي مليحة " الة وكانت الوالدة هي أكثر شخص مقربة منه وذلك تبعا ملا قالته احل

  ."وانا كنت مقربا بزاف مي ميمتي
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أما عالقة احلالة مع عائلة الزوج، من بعد زواج احلالة ودخوهلا احلياة جديدة عاشت بعض املشاكل من قبل زوجة أب 

قته ا ال بأس ا، كانت زوجها أما فيما خيص أب الزوج واخوته فكانت حسنة ال بأس ا، وفيما خيص زوجها عال

تسمع الكالم من زوجة األب حول عدم محلها وقد كانت متلك احلالة نوع من اخلوف من أن يكون املشكل ا، 

  ".راني رفدت بعد كل ذيك الهدرة"ولكن بعد ذلك محلت بعد قوهلا 

  .نسستنتج من خالل هذه املقابلة كانت احلالة جد متأثرة وحمبطة نفسيا

  .24/04/2016د بتاريخ  40 المدة الزمنية: ةثانيالمقابلة ال

خصصنا هذه املقابلة عن ظروف احلمل والوالدة حيث ذكرت احلالة بأا عاجلت كثريا وملدة طويلة حلدوث احلمل  

كما أا تناولت كثريا من األدوية من طرف العديد من األطباء وبعد حدوث احلمل استمرت معاناا بسبب حدوث 

كد هلا األطباء راجع إىل كرب سنها واألدوية اليت تناولتها قبل واثناء احلمل يسبب هلا اضطراب يف احلمل حيث أ

اجلهاز التناسلي كل هذا من شأنه أك قواها لتحضري الوالدة، وعند اقرتاب موعد الوالدة يف الشهر الثامن كانت 

يدفع األطباء إىل اجراء العملية وعند ذكر  تقلصات الرحم جد ضعيفة مما شكل خطر على حياا وحياة الطفل مما

ذلك تغريت مالمح احلالة عيناها حسب ما جاء يف قوهلا مني نسمع هذه العملية نستفق وتضيف احلالة كون نولد 

خناف يصرايل حاجة ويف ولدي كما أن ظهر على احلالة أا جد قلقة وال تزال على ذلك  césarienne ب 

  .لضعفها على عدم تقبل ذلك

  .نستنتج أن احلالة عانت كثريا من أجل احلمل واستمرت معاناا وقلقها جراء اقباهلا على العملية

  .25/04/2016د بتاريخ  35املدة الزمنية  :المقابلة الثالثة

كانت هذه املقابلة تكملة على ما جاء يف املقابلة السابقة وما اذا كانت هلا رغبة يف الوالدة مرة أخرى أم ال   

حلظنا أن " مهما يكون الزم نولد على سبة الهدرا"ذكرت احلالة بأن لديها رغبة يف ذلك صرحت يف قوهلا حيث 

  .احلالة متخوفة يف اخلضوع يف هذه التجربة رغم طول مدة العالج من أجل حدوث احلمل
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وتر حيث ذكرت أن زوجة أب زوجها هي سبب يف الوالدة العسرية وذلك بالضغط عليها مما يسبب هلا ت  

نفسي أما زوجها كان طبيب القلب يهتم ا كثريا، لكن تدهور أوضاعه وخاصة بعد صرفه من العمل سبب له 

  .تغريات حاالت من القلق

نستنتج من خالل هذه املقابلة أن احلالة مرت بتجارب سيئة منذ طفولتها فيما خيص الرغبة يف احلمل مرة   

ملستوى املعيشي مما ولد هلا أنفعال وتوتر قد يؤثر على حالتها النفسية أخرى جد متخوفة وقلقة، اضافة إىل تدهور ا

حيث ارجعت سبب " عييت ندس ومكانش اللي يفهمني"حيث أن احلالة استعملت آلية الكبت كما صرحت 

  .الوالدة إىل الظروف برغم ابالغها الطبيب عن سبب العملية

  26/04/2016بتاريخ  د40المدة الزمنية :المقابلة الرابعة

  .خصصنا هذه املقابلة لتطبيق مقياس تايلور، حيث جتاوبت معه بسهولة ومل تبدي أي اعرتاض  

كان اهلدف من ذلك جتاوز وضعيتها املضطربة كما وعينا احلالة بتقبل األمر ومساعدا لتخفيف من معاناا وقلقها 

ألا حباجة ماسة لذلك، ومتت توعية زوجها باالهتمام ا بعيدا عن املشاكل اليت تؤثر على صحتها النفسية إىل 

 من أجل حتقيق توازا النفسي والتخفيف جراء العملية عند جانب الدعم األسري والزواجي لتفهم احلالة مما تعاين

  .اقباهلا على تلك التجربة وبصورة املتابعة الصحية النفسية

  :نتائج اختبار القلق للحالة الثانية

، مما يشري أا تعاين من   29- 27 بعد تطبيق مقياس تايلور للقلق على احلالة حتصلت على درجة اليت تقع  

خالل االعراض الفيزيولوجية اليت ظهرت عليها منها بضغط بشفتيها، باالضافة إىل أن نومها متقطع  قلق شديد ومن

تصيبين نوبات من الغثيان، " هر على احلالة، أشعر بالعصبيةالوضع اليت تظ"اقرتاب موعد الوالدة وقلق خاصة عند 

هذه االعراض كلها دالة على وجود قلق كما  دائما اشعر بالقلق دون مربر، عندما ارتبك احيانا اعرق ويسقط العرق

صرحت به احلالة خالل تطبيق املقياس من الناحية النفسية والفيزيولوجية، وهذه األعراض ظهرت عليها كما تعاين من 

ألا مهتمة بصحتها اجلسمية إىل جانب اجابتها من خالل تطبيق مقياس " امل نرجسي" اضطراب صورة اجلسم 
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ثق بنفسي، تنقصين الثقة بالنفس كل هذه االعراض والعبارات دف إىل تكوين قلق شديد مما حتاول تايلور، انا ال ا

  .التخفيف من بكل الطرق لتحقيق صحتها النفسية

  :حالة الثانيةاستنتاج عام لل

تتميز احلالة ي بنحافة اجلسم مظهرها اخلارجي مرتب تستجيب للحديث ولغة ومفهومة غري مهتمة بنفسها   

و عليها مالمح احلزن، كما أن مستواها االقتصادي متوسط، ما ميز احلالة اثناء املقابالت هو اهلدوء التام والبطئ تبد

يف احلركة وكانت من حني آلخر تعض شفتيها نتيجة القلق واالرتباك من خالل اعالا اا سيجري هلا عملية 

  .واالرتباك واخلوف على صحتها وصحة طفلها عند الوالدة

احلالة من القلق واخلوف مما تسببه العملية وخطر احلمل مرة أخرى على حياا وخوفها من الوالدة تعيش   

األخرى بالنفس العريقة العسرية كما أا ابدت نوع من التناقص حول الرغبة وعدمها ، الوالدة مرة أخرى باالضافة 

يف حياا الزوجية خاصة من أهل الزوج وان كل هذه إىل أن احلالة عالقتها بزوجها متينة وقد عاشت أحداث قاسية 

األحداث كان هلا تأثري قوي على صحتها ، وباألخص اخلضوع إىل العملية مل جتد هلا حل وهي تعترب سبيل 

خالصها، احلالة جد حساسة باالهتمام بصحتها اجلسمية، ومدى االضطراب الذي ميس صورة اجلسم الناتج عن 

  .يةاألثار العملية القيصر 
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  :الحالة الثالثة

  :البيانات األولية

  ص: اإلسم

  32: السن

  متزوجة: الحالة المدنية

  سنوات 2: مدة الزواج

  .السنة الثانية ابتدائي: المستوى الدراسي

  ماكثة يف البيت: المهنة

  عامل: مهنة الزوج

  .ال بأس به:المستوى المعيشي

  30: العمر عند أول زواج

  اناث 2ذكور و 4: عدد االخوة

  .بنت ذات سنتني: عدد األوالد

  العملية القيصرية: الوالدة الحالية

  العملية القيصرية: الوالدة السابقة

  تمقابال 4: تعدد المقابال

  :تقديم الحالة

 65سنة الثالثة يف التوقيت األخوي من أسرة متكونة من أب يبلغ من العمر  32احلالة ص تبلغ من العمر   

اناث مستواها الدراسي السنة الثانية  2وذكور  4وسنة تعاين من مرض السكري،  59عمر سنة، وأم تبلغ من ال
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سنة عامل وهي أم لبنت تبلغ من  39ابتدائي، ماكثة يف البيت ال عمل هلا ومتزوجة منذ سنتني زوجها يبلغ من العمر 

  .العمر سنتني أما مستوى املعيشي واالقتصادي ال بأس به كما لديها مسكن خاص ا

  :السيمائية العامة للحالة

 .الهيئة العامة للحالة -

 .تتميز احلالة بطول القامة، ممثألة اجلسم، بشرة بيضاء، وعيناها بنيان، ذات شعر أسود :البنية المورفولوجية - 

 .حيوية: تظهر عليها مالمح التفاؤل مرة وأخرى احلزن مزاجها :الوجه - 

 .حلالة أا متفهمة عادية مهتمة ندامهامظهرها اخلارجي نظيف ومرتب وتبدوا ا: اللباس - 

 .مفهومة وتستجيب للحديث خالل كل املقابالت اليت مت اجراءها وما حلظناه عليها :اللغة - 

منذ بداية املقابالت كان االتصال سهال جدا مع احلالة حيث أا ابدت جتاوبا يف كل املقابالت  :االتصال - 

 .اليت أجريت معها

  .01/05/2016د بتاريخ  45ة الزمنية المد: المقابلة األولى

كما أا كانت لوحدها حيث " منزهلا"كانت هذه املقابلة أول اتصال باحلالة، توجهنا إىل مكان اقامتها   

خصصناها لكسب الثقة، والتعريف بأنفسنا وشرح هلا وظيفتها ودورنا وذلك من أجل بناء عالقة مع احلالة، قبلت 

عنا، ذكرت احلالة أا متزوجة ملدة سنتني، وأم لبنت ذات العمر سنتني، ماكثة يف احلالة وتأقلمت بشكل واضح م

البيت مقر سكاا بوالية مستغامن، مستواها الدراسي السنة الثانية ابتدائي مل تنجح لظروف مرضية، أن امها تعاين من 

لعمر، كانت عالقتها من من ا 30مرض سكري وهذا ما جعلها تتوقف عن املستوى التعليمي، تزوجت يف السن 

  .زوجها حسنة والزالت عالقتها جيدة مع عائلة زوجها

ان احلالة قد عاشت حياة عادية وجيدة قبل زواجها فقد كانت متفهمة من قبل العائلة وحمبة من قبل اجلميع،   

أما عالقتها " عشت حياتي كيما قاع الناس مليحة:" كثر شخص مقربة، وذلك تبعا ملا قالتهوكانت الوالدة هي أ

بزوجها فكان بذلك الرفيق واحلبيب واألخ منحها كل احلب، واحلنان، مركز السند والدعم هلا، كما صرحت احلالة 
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كما تطرقنا إىل السوابق املرضية للحالة وتوضح أا ال تعاين من أي " ربي عطاني راجل يبغيني ويخاف عليا:"

كرهت  :" مل كانت صعبة جدا مقارنة مع احلمل األول، قالت احلالةبداية احل مرض، إال أا ذكرت بأن فرتة الوحم

وهذا مل يسبب هلا أي مشاكل صحية وكان هدف هذه املقابلة حسب الثقة لقبوهلا وتفهمها الكبري " كل شيء

  .لطبيعة عملنا مبجرد التعريف بأنفسنا

  .02/05/2016د بتاريخ  40املدة الزمنية : المقابلة الثانية

ولدت بالعملية خفت بصح ذورك :" ابلة حتدثنا عن ظروف الوالدة األوىل كما جاء على لسان احلالةيف هذه املق

وتضيف احلالة أن والدا كانت طبيعية ولكن عند اقرتاب موعد الوالدة ذهبت إىل " مغاديش نخاف كيما اللوال

قيصرية كما ذكرت احلالة منذ ذلك اخلرب يف الشهر السابع فاعلمها أن والدا ستكون بالعملية الالطبيب كان محلها 

إىل أن لديها اختها كل والدا بفضل العملية  باإلضافةالذي مسعته استغلت على صحتها وازدادت خماوفها أكثر 

  .القيصرية وهذا ما جعل احلالة تعيش حالة من القلق واخلوف جراء هذه العملية خالل والدا األوىل

ة أن احلالة كانت تعاين من قلق واخلوف قبل العملية خالل الوالدة األوىل وهذا ما ظهر نستنتج من خالل هذه املقابل

خالهلا واستمرت تلك االضطرابات بعد الوالدة وكذلك خوفها على ابنها من اصابته باآلثار والتعقيدات اليت تنجم 

  .عنها العملية اجلراحية

  .04/05/2016د بتاريخ  45املدة الزمنية : المقابلة الثالثة

كرت احلالة أن بب العملية القيصرية األوىل كما ذ من خالل هذه املقالة جاء تكملة للمقابلة السابقة عن س  

يف املستشفى حيث أن مجيع أخواا  ل شيءالقدمي كانت اجلدة هي اليت تتكفل بتوليد األم يف البيت و اليوم أصبح ك

تتعرض يف طفولتها أو مراهقتها من أي إصابات عضوية عري فرتة  متت والدم بنفس الطريقة و تضيف احلالة أا مل

اين من مرض عاحليض مل تتقبلها إال بصعوبة كما أن أفراد العائلة مل تكن تعاين من أي مرض غري أن األم اليت كانت ت

إجراء مقبلة على  و حتدثت عن مرحلة الوالدة أا".أي ال تقبل فترة الحيض"آلية الرفض  استعملت.السكري 

كون   ،"راني فوت المرة اللوال وذورك منخافش، والفت"اجلراحية أا مل تبدي أي قلق وصرحت خالهلا  العملية
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أا جتاوزت وضعيتها املضطربة األوىل وتقبلها األمر مرة أخرى، رغم مرور األيام مل تتعرض احلالة للصراع أو تناقض 

تارة أخرى تصمت، مل تعرب عن األمل اليت تعانيه من العملية حول االجناب بالعملية فهي تارة تتكلم وتضحك و 

األوىل، حيث عربت عن طريق االرتياح وعدم االنزعاج بامياءات وجهها من حني إىل آخر من خالل هذه املقابلة، 

  .سةاحلالة مل ترفض أي تقبل من اجراء العملية اجلراحية مرة أخرى وهذا ما حلظناه على احلالة املدرو نستنتج أن 

  .05/05/2016د بتاريخ  30املدة الزمنية :المقابلة الرابعة

خصصنا هذه املقابلة لتطبيق مقياس تايلور للقلق كما أن احلالة مل تبدي أي رفض وكانت يف كل عبارةجتيب   

كانت تعيش حالة من القلق نوعا ما شديد و مل تظهر ذلك إال من خالل تطبيق املقياس خاصة . بكل حيوية 

رتة احلمل الذي جعلها تستعمل آليات الدفاعية الكبت و التفريغ من أجل حتقيق توازا النفسي و التحقيق خالل ف

  من قلقها و خوفها التجاوز الوضعية مرة أخرى 

  : نتائج إختبار مقياس تايلور للحالة 

ر يف الدرجة مستوى القلق الذي تعاين منه احلالة يصنف يف مستوى القلق نوعا ما شديد و هذا يظه إن  

مستوى القلق اليت تقدر درجته وهذا واضح من األعراض الفيزيولوجية  الرتدد و التقبل ، 26- 21املتوسطة من 

أنا بالعادة أشعر . ال أستطيع الرتكيز يف شيء واحدمثل تنقضي الثقة بالنفس، . مستمر يف مستوى العاطفة  اضطراب

جود القلق من الناحية النفسية والفيزيولوجية وهي الظواهر عبارة عن باخلجل من نفسي هذه االعراض كلها دالة على و 

للعملية، اا مل دوافع حمفزة لظهور اضطرابات نفسية كما أا تقبل باألمر كذلك شعور احلالة بعدم القلق يف اقباهلا 

  .مرة أخرى يولد لديها أي قلق مرتفع الذي يعترب عرض أويل لكل االضطرابات النفسية، مل تبدي أي خوف

  :استنتاج للحالة الثالثة

احلالة تبلغ من العمر والدا تعاين من مرض سكر متزوجة وماكثة يف البيت حتصلت احلالة على قلق نوعا ما   

شديد لكن تظهر ذلك األمن تطبيق مقياس تايلور للقلق ومتثل ذلك يف اا ال حتب االنتظار مما جيعلها أكثر عصبية، 

  .ة وكأا مل تلجأ إىل العملية اجلراحية خاصة بعد التشخيص والفحوصات الطبية اليت قامت اتتكلم بصورة عفوي
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  :نتائج دراسة الحاالت

آخر ما توصلنا إليه من نتائج ومسات مشرتكة، وصفات من احلاالت ان يرتكن من ناحية القلق وما ميكن   

كانت مظاهر القلق واضحة بشكل واضح سواء من القول من خالل املقابالت مع احلاالت املدروسة أن السبب  

االمياءات الظاهرة منذ بدايته إىل جانب ذلك استعمال األليات الدفاعية على ااك يئتيهن قلق خالل االتصال أو 

  .ند اقباهلن على العملية القيصريةوخوف نفسي ع

  .يرتاوح القلق بالنسبة اليها قلق شديد :الحالة األولى 

  .رغم املعاملة السيئة بالنسبة للزوج اضافة إىل اجراء العملية القيصرية ينتاا نوع من القلق الشديد :الحالة الثانية

  .جتربة سابقة لديها قلق نوعا ما شديدقبول احلالة رغم األثار النامجة عن العملية كون أا رغم لديها :الحالة الثالثة

  :تفسير النتائج

الل تطبيق مقياس تايلور للقلق للدكتور مصطفى فهمي باالضافة إىل من خالل ما مت التوصل إليه من خ  

تفسري ومناقشة ما مت إليه من نتائج وانطالقا ما جاء يف االطار النظري، كذلك يف الدراسات السابقة مثل مارو يف 

اء الوالدة واليت كانت بعنوان تأثري القلق أثناء احلمل على حدوث مضاعفات أثن" 1992بارانني وآخرون "دراسة 

بسبب أن من خالل احلاالت فيما خيص احلالة فكانت املظاهر تدل على وجود قلق وخوف جراءها على العملية 

  .اجلراحية مثل التوتر والشعور بالغثيان وبالنسبة للحالة الثانية أنه يشوا قلق نوعا ما ذلك أن لديها جتربة سابقة

  .)206،ص 2005التسيريني (ق مبا أن عملية الوالدة يشوا كثري من القل

حيث تعاين النساء من بعض جوانب القلق أثناء احلمل أو الوالدة وكثري من هذه املخاوف ليس هلا أساس،   

فبعض النساء قد يكون عندهن قلق من عملية الوالدة وعلى سبيل املثال يف عملية اخراج اجلنني وما يتبع ذلك من 

هناك جهد بصورة يومية ومستمرة يف القيام الوالدة فقد يكون هناك خوف تدخل جراحي وعلى كل حال ما مل يكن 

وقلق وهذا ما الحظ على احلاالت، هذا ما ميكن االستفادة منه صاحبات اخلربة املسبقة للتقليل من هذا القلق 

اخلاطئة قد تؤثر عليها باعتباران مرون ذه التجربة من قبل واكتسنب اخلربة وتتلقي األم احلامل الكثري من املعلومات 
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وبعض األمهات تكون غري قادرة على مقاومة اغراء جتربتها املرعبة يف احلمل وحماولة ذكر هذه التجربة اليت تلد 

بالعملية ألول مرة وهذا ما حلظ يف املقابالت بأن املرأة احلامل صاحبة التجارب تكون أقل قلقا وقد تتغري من امرأة إىل 

  .أخرى

  :لحاالتاستنتاج عام ل

الشخصية اليت حتصلنا عليها ميكن القول بأن احلامل مهما كانت قوية  يف جممل املقابالت اليت اجرين والنتائج  

  .وسليمة البنية النفسية ومهما كانت طبيعة حىت وان كانت املرأة خاضت جتربة من قبل

مرحلة هامـة وجـد ضـرورية فصل لتحليل احملتوى ومناقشة الفرضيات هذا لكونه لقد خصصت يف هذا البحث 

يف عمــل االخصــائي النفســاين والــذي ميكــن دورة يف حتليــل ودراســة املقابلــة وخمتلــف الوســائل الــيت ادت إىل الوصــول إىل 

  .التحليل وحتديد املشكل املطروح املواد دراسته واهلام به بأكرب قدر ممكن بالدراسة واملعرفة

ج الفرضيات اليت مت اجراءها مع احلاالت وتفسري وحتليـل نتـائج وهذا الفصل تضمن حتليل حمتوى وتفسري النتائ

  .مقياس تايلور املستخدم يف الدراسة للوصول إىل النتيجة النهائية اليت من خالهلا متت االجابة عن اشكالية البحث

  :مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات

لية القيصـرية ومـن خـالل دراسـتنا لكـل حالـة من خالل دراستنا ملوضوع القلق عند املرأة املقبلة على اجراء العم

علــى حــدى وعرضــنا الشــامل لنتــائج احملصــل عليهــا عــن اتباعنــا ملــنهج دراســة حالــة الــذي يعتمــد علــى الوســائل التاليــة 

املقابلـة العياديــة الــيت تكــون مقبلــة علــى العمليـة اجلراحيــة ينتاــا شــعور وتــوتر قــد يـؤثر علــى حياــا النفســية و يســبب هلــا 

 .ابات اخلوف، كما أا تبدوا عليها مظاهر احلزن والقلق والشعور باالرتباكاضطر 

  :تفسير نتائج الفرضية العامة

خالل النتائج من مقياس تايلور وتطبيقه يتضح لنا أن املـرة املقبلـة علـى اجـراء العمليـة القيصـرية ينتاـا قلـق  من

 الـدعم االجتمـاعي مـن طـرف األسـرة والعائلـة، وتفهـم وخوف وقد يعود ذلك لعدة اسباب وعوامل قد يكون منها مثال

هلــذه الفــرتة احلرجــة مــن حيــاة املــرأة والــيت مــن طبعهــا تقليــل الضــغوط النفســية عليهــا وبالتــايل محايتهــا مــن تعرضــها للقلــق 
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النفسـي شديد كما أن للزوج دور مهما يف هـذا الـدعم إذ يعتـرب مـدعما أساسـيا للمـرأة يف هـذه الفـرتة، مـا إن  التحضـري 

لــألم احلامـــل قبـــل الـــوالدة يعتـــرب عــامال مهمـــا يف حتقيـــق ومحايـــة هـــذه األخــرية مـــن تعرضـــها لإلضـــطرابات نفســـية، حيـــث 

  .جيعلها مهيأة ولو نسبة قليلة خلوض هذه العملية والتكيف معها

  :وعليه كانت نتائج فرضيات كالتالي

  :الفرضية األولى

  .امل بأا مقبلة على اجراء العملية القيصريةتكون درجة القلق كبرية عن اعالم املرأة احل

حتققت الفرضية األوىل ميـدانيا عـن كـل احلـاالت املدروسـة، حيـث أن املـرأة املقبلـة علـى العمليـة القيصـرية تعـش يف حالـة 

 مــن القلــق واحلمــل نتيجــة األمل الــذي قــد تصــاحبه جــراء هــذا النــوع مــن الــوالدة العســرية، األمــر الــذي ولــد هلــا نــوع مــن

مــين نتفكــر بلــي غــادي نــدير : " الصــراع النفســي بــني الرغبــة يف احلمــل مــرة أخــرى والرغبــة يف ذلــك حســب قــول احلالــة

cesarienne حيـث أكـد أن 2002، وميكننا أن نفسر ذلك بأن املرأة ما أكده يف دراسـة ديـان "لحمي يشوك ،

ابق يف الـــوالدة املبكـــرة وكـــان هنـــاك ارتبـــاط الســـيدات احلوامـــل الـــاليت يعـــانني مـــن اضـــطراب القلـــق هلـــن تـــاريخ مرضـــي ســـ

ملحــوظ مــا بــني القلــق ومــا بــني النســاء الــاليت عــانني يف الســابق مــن النزيــف املهبلــي وتظهــر النتــائج أن القلــق قبــل اجــراء 

العمليــة يرتافــق مــع بعــض العوامــل احليويــة والطبيــة وتوجــد هنــاك فرضــية بــأن هنــاك توافــق مــا بــني افــراز املشــيمة ومــا بــني 

  .عض العوامل النفسيةب

أمــا فيمــا خيــص القلــق قــد ال يــؤمن الراحــة النفســية للمــرأة احلامــل وهــذا مــا الحظنــاه يف النتيجــة احملصــل هلــا يف احــدى 

  .احلاالت

  :الفرضية الثانية

  .يؤثر اخلوف على املرأة على اجراء العملية القيصرية

يشــكل لــديها ضــغوطات ال تــؤمن هلــا الراحــة النفســية، ألــا  جنــد أن املــرأة الــيت تلــد بالعمليــة القيصــرية ينتاــا خــوف مــا

حماطــة بكــل اشــكاله، فــاملرأة احلامــل تكــون لــديها مشــاعر اخلــوف عــل الــرغم مــن أن ظــروف محلهــا عاديــة، كمــا أــا لــو 
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اقبلــت بالعمليــة اجلراحيــة يتكــون لــديها اخلــوف مــن الــوالدة وخاصــة مــا أن كانــت عســرية مــرة أخــرى بــنفس الطريقــة أو 

وفا من رد فعل الزوج أو خوفها على صـحتها أو مـن املـوت جـراء الـوالدة العسـرية وهـذا مـا أكدتـه الدراسـات السـابقة خ

  :منها

  :1994دراسة أحمد وآخرون 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على وجود اعراض القلـق واخلـوف لـدى النسـاء احلوامـل املقبلـني علـى العمليـة 

 50هيم اخلاطئة على ذلك ومقارنة النساء احلوامل يعرب احلوامـل تكونـت عينـة الدراسـة مـن اجلراحية ومدى تأثريهم املفا

امــرأة غــري حامــل كعينــة  50إمــرأة حامــل مت اختيــارهن عشــوائيا مــن العيــادة الســانية يف مدينــة احلســني الطبيــة لــألردن و

ام البـاحثون بتطبيـق مقيـاس بيـك لالكتئـاب ضابطة وممثلة لعينة الدراسة من حيث اخللفية االجتماعية والسن والثقافة وق

ومقيـــاس للقلـــق وعمـــل البـــاحثون علـــى معاجلـــة البيانـــات احصـــائيا بعـــدة اســـاليب اشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل أن النســـاء 

احلوامــل لــديهن ارتفــاع يف مســتوى القلــق واخلــوف وبعــض املفــاهيم اخلاطئــة أكثــر مــن النســاء غــري احلوامــل ودعمــن هــذه 

  .نظرية املعرفية بأن املفاهيم واالجتاهات اخلاطئة فقد ينتج عنها قلق وخوفالنتائج فكرة ال

ومن تلك الدراسة أا اجريت على عينة مشرتكة واستخدم فيها البـاحثون املـنهج التحـدثي، والـيت جـاءت نتائجـه مـدى 

  .حامل امرأة 634تأثري اخلوف على النساء املقبالت على العملية اجلراحية وتكونت عينة الدراسة 

  :2004دراسة العيسى 

هدفت الدراسة إىل تقييم درجة اخلوف وقلق الـوالدة لـدى السـيدات املتزوجـات احلوامـل الـاليت يـذهنب بشـكل 

ـــار مثانيـــة مراكـــز صـــحية لألمومـــة  ـــة الدراســـة مت اختي ـــة خبصـــوص احلمـــل والـــوالدة، عين دوري إىل مراكـــز األمومـــة والطفول

ســتبيان كوســيلة لقيــاس درجــة املعرفــة لــدى الســيدات احلوامــل تضــمنت عمليــة تقيــيم والطفولــة عشــوائيا، مت اســتخدام اال

درجة املعرفة العديد من املواضيع مستوى اهلريموغلوبني، ضـغط الـدم خـالل فـرتة احلمـل، التغـريات الـيت تطـرأ علـى جسـم 

  .املرأة احلامل، عوامل احلمل اخلطر
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  %70 يت يعـرفن املعلومـة حـول اجـراء العمليـة القيصـرية اسـتخدمت الباحثـة معيـار وهـو نسـيبة السـيدات اللـوا

وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة أن مســـتوى املعرفـــة كـــان خبصـــوص الفحـــوص الدوريـــة الـــيت جتـــري لســـيدة احلامـــل بـــاملركز 

  . الصحي

  .يوجد القلق عند املرأة املقبلة على اجراء العملية القيصرية"إذن لقد حتققت الفرضية 
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وخامتة موضوع حبثنا بني أهم النقاط اليت تناولناها من خالل هذا االجناز بدية بدوافع وأهداف 

االختيار هذا البحث واليت جتسدت يف عمل عملي ذا ان دراستنا امليدانية حددت طبيعة املوضوع من 

مدخل جهة واجلانب النظري من جهة أخرى والذي تناولنا منه مخس فصول خصصنا الفصل األول 

الدراسة والفصل الثاين ملفهوم القلق والفصل الثاين للحمل والوالدة والفصل الثالث للعملية القيصرية، 

وعليه انطالقا إىل اجلانب التطبيقي لتوضح فيه اثبات الفرضيات البحث يف ضوء املعطيات املتحصل 

ف الوصول إىل نتائج عليها من اجلانب النظري يف دراسة عيادية لثالث حاالت نساء حوامل اهلد

موضوعية فاحلاالت كوا اا تعيش اضطرابات نفسية متعددة مثل القلق واخلوف الذي يعترب من 

املوضوعات اهلامة اليت الزالت حتتل إىل حد كبري مكان الصدارة يف البحوث النفسية واألكتيكية خاصة 

دية وال يعترب القلق السمة املميزة االجتماعية واالقتصاوحنن نعيش يف عصر غامض حمفوف باملتغريات 

لعصارنا احلايل فقط فالقلق قدمي قدم االنسانية فاحلياة البدائية مل تكن خالية من القلق لذا فإن النتائج 

املتحصل عليها يف موضوع حبثنا الذي عنوانه القلق عند املرأة املقبلة على اجراء العملية القيصرية فلقد 

متفاوتة حيث وجدنا أن االضطراب القلق عند املرأة اليت تلد بالعملية  حتقق صدق الفرضيات بدرجات

ألخرى وكما أن الصدمات واخلربات اليت  ةامرأاجلراحية أساسه اخلوف وذلك ختتلف الرتكيبة النفسية من 

  .عاشتها بعض احلاالت ميكن أن تتعقد وتزيد من اضطراباا النفسية قد يكون سببها ظروف أسرية

أمهية هذا املوضوع وحساسيته ال يتوقف عن هذا بل يتعدى إىل جماالت أخرى عديدة  ولكن درجة

 .املوضوع اجلديد إلثراءويبقى جمال البحث يف هذا االطار مفتوح 
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  :التوصيات واالقتراحات

  :على ضوء ما توصلنا إليه من نتائج تفتح ما يلي

 .االهتمام باملختص النفسي ودوره يف التوليد -

 .سرهن للنساء املقبالت على الوالدة وال عيةتو مالت القيام حب -

 .ضرورة التحضري النفسي قبل الوالدة -

 .لفت االنتباه لالضطرابات املصاحبة للمرأة قبل وبعد الوالدة -

الوالدة من خالل تقدمي كل أشكال الدعم واملساندة،  مساعدة األم على التكيف مع فرتة -

 .ص النفسي يف هذه الفرتةخاصة النفسية وقيامها باستشارة املخت

فعالية تصميم برنامج ارشادي مفتوح لألمهات املقبالت على عملية الوالدة وخضوعهن للعملية  -

 .اجلراحية

 .دراسة البناء النفسي لألم احلامل ويف ضوء التحقيق من الضغوطات النفسية -

لك من خالل عالقته مواصلة البحث والتعمق يف موضوع القلق عند املرأة املقبلة على الوالدة وذ -

 .ببعض املتغريات

وتثقيفية نعين مبشاكل احلمل والوالدة واليت من شأا أن تساعد كثريا من  ان يتم برنامج اعالمية -

 .الناس على االكتشاف املبكر للمرض

احلوامل وذلك بالرتكيز على االبعاد النفسية لعملية  باألمهاتتطوير مراكز الرعاية اليت تعين  -

 .الوالدة

 .وعية االمهات للتعرف ملخاطر قلق الوالدة ومدى تأثريها على صحة األمت -
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العمل على تفعيل دور االسرة واليت هلا األثر الكبري يف التغلب على عقبات ومشاكل عملييت  -

 .احلمل والوالدة

ان تقوم اجلهات املشرفة على رعاية االمهات بعمل لقاءات ميدانية معهن للوقوف على  -

 .تعاين منها املريضاتاملشاكل اليت 

عقد ورشات عمل يف جمال االرشاد النفسي وذلك بغية الوصول إىل معايري معينة شاعر يف  -

  .حتقيق حدة وطأة األثار النفسية املرتتبة على مضاعفات الوالدة لدى االمهات
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