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  والعرفان الشكر
  

نجاح  ةالدكتور الرسالة هذه على ةالمشرف ةاألستاذ إلى والعرفان الشكر زيلبج أتقدم أن يسعدني
، فمني لها جزيل الشكر طوال فترة البحث والدعم والتوجيه اإلرشاد لي تقدم تيوال ،الخطيب
  .والتقدير

  
 بالذكر وأخص العليا الدراسات وكلية القدس، جامعة إلى العرفان وجميل الشكر بوافر وأتقدم كما
العمل على تطوير  في جهد من بذلوه ما على بكادره ممثالً المجتمعية النفسية الصحة مجبرنا

  .قدرات طلبتهم للوصول إلى أفضل الدرجات العلمية
  

وأخص بالذكر  إلدارة قسم الصحة في وكالة الغوث الدولية ، وتقديري شكري بوافر أتقدم كما
لى زميالتي المرشدات في منطقة إ، وأمية خماش، والمشرف المهني لؤي فواضلة: الدكتور

  .تمام هذه الرسالةإالقدس ورام اهللا وأريحا على ما قدموه من دعم ومساعدة في 
  

آلنسة والء براهمة، ، وأخص بالذكر اقلنديا كما أتقدم بعميق شكري لمجموعة متطوعي مخيم
ه الرسالة  ابراهيم مناصرة على الجهود المتواصلة والمستمرة في إعداد هذ ،موسى مطير

  .بصورتها النهائية
  

كما أتقدم بالشكر لزميلتي وصديقتي سهى البطمة التي قدمت كافة الدعم والمساندة لي طوال فترة 
  .إعداد الرسالة

  
 جميعاً إليهم الرسالة، هذه إتمام في كثر أو قّل بجهد ساهم من كل كما وأتقدم بالشكر والتقدير

  .والعرفان الشكر عظيم
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 :طلحات الدراسةمص

  
 :تتمثل أهم التعريفات الخاصة بالدراسة فيما يلي

  
 متدة من لحظة اإلخصاب حتى الوالدة وتمتد حوالي تسع شهورمهو الفترة ال :الحمل

  ) .1999 الصبان،( 
  

حالة نفسية تنعكس على ردود الفعل الداخلية الجسمية والسلوكية ناشئة عن  :الضغط النفسي
 الفرد عندما يتعرض للمواقف أو األحداث الضاغطة في البيئة المحيطة التهديد الذي يدركه

  ) .1993السمادوني،(
  

فمستوى التكي: النفسي أو سلوكه ليستجيب  ئهل بها الفرد بناهو مجموعة ردود الفعل التي يعد
  ) .1982، الرفاعي( "أو الخبرة الجديدة التي واجهته ،هلشروط محيط

  
ي وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في ه :وكالة الغوث الدولية

في تاريخ ) 302(الشرق األدنى، تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
بهدف تقديم خدماتها التعليمية، والصحية، واالجتماعية، لالجئين الفلسطينيين  18/12/1949

 تشرف على تقديم الرعاية الصحية لالجئين في الضفة الغربيةوينبثق عنها دائرة الصحة التي 
  ).2006نوفل،  ( نردن، وسوريا، ولبنااأل: وغيرها من الدول المضيفة وهي ،وقطاع غزة
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  ملخص الدراسة
  

في النفسي ومستوى التكيف، لدى النساء  طهذه الدراسة الى التعرف على مستوى الضغ هدفت
لى إفي عيادات وكالة الغوث الدولية وسط الضفة الغربية، كما هدفت  المراجعات الحمل األول،

عمر المبحوثة، مرحلة الحمل، مكان اإلقامة، المستوى التعليمي، (التعرف على أثر المتغيرات 
نوع السكن، العمل، طبيعة العمل، الدخل الشهري، المعاناة من أمراض مزمنة، الحصول على 

على  )ة للدورات، دعم الزوج لزوجته، العالقة الجنسية مع الزوجدورات تثقيفية، الجهة المنظم
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج  .النفسي ومستوى التكيف طوى الضغمست

الوصفي التحليلي، حيث قامت باستخدام استبانة خاصة بالضغوط النفسية تناولت ستة مجاالت 
، المالي والمعرفي، وتم الجسمي، االنفعالي، االجتماعيالمجال السلوكي، : غوط النفسية وهيللض

التأكد من مدى صدقها تم تحكيمها من قبل عدد من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، و
وتم استخدام استبانة خاصة بأساليب التكيف مع  ،)87.20(كرونباخ ألفا وثباتها، إذ بلغ معامل 

تفاعل السلبي التفاعل االيجابي، ال: للتكيف وهيأحداث الحياة الضاغطة تناولت ثالثة أساليب 
، وهما معاملي ثبات جيدين يفيان بأغراض )75.9(، وبلغ معامل الثبات والتصرفات السلوكية

، الحمل األول/من النساء الحوامل )171(من على عينة مكونة  طبقت االستبانة. البحث العلمي
 .2011- 2010سط الضفة الغربية خالل اللواتي توجهن لعيادات و

  
تم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  توبعد جمع االستبيانا

كاي لفحص ) chi(وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار ،(SPSS)االجتماعية 
وتوصلت الدراسة إلى أن معدل مستوى الضغوط النفسية كانت متوسطة بنسبة  الفرضيات، 

مستوى الضغوطات النفسية الستة والتي كانت بالترتيب  في اختالفإن هناك و%) 59.6(
وأن معدل مستوى  ، ، االجتماعية فالجسميةالمعرفية، االنفعالية، المالية، لضغوط السلوكيةا

وإن هناك اختالف في آليات التكيف والتي كانت بالترتيب %) 72.8(التكيف متوسط وبنسبة 
 .جابي، مستوى التصرفات السلوكية فمستوى التفاعل السلبيمستوى التفاعل اإلي

  
ذات داللة إحصائية عند  أنه يوجد فروقكاي ) chi(كما أظهرت النتائج باستخدام اختبار

، واالنفعالية، الجسمية والمعرفية، واالجتماعيةبين مستويات الضغوط ) α ≥ 0.05( المستوى
داللة إحصائية في مستوى ، كذلك وجود نةس 35- 30ر لصالح الفئة العمرية ومتغير العم

لصالح من يعانين من ،  أمراض مزمنة وجود الضغوط السلوكية والمالية واالجتماعية مع متغير
  .أمراض مزمنة



 � 
 

بين الضغوط   ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  بينت النتائج وجود كذلك
كذلك ، للواتي لم يتلقين دعم من أزواجهنوثات االمبح الجسمية واالجتماعية والمالية لصالح

بين الضغوط المعرفية والسلوكية   ) α ≥ 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجو
 .مع متغير المستوى التعليمي لصالح من لم تلتحق بأية مؤسسة تعليمية

  
بين الضغوط ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ومن جهة أخرى وجدت

والضغوط السلوكية لصالح من المبحوثات االنفعالية ومتغير العمل لصالح من ال يعملن من 
بين ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ، باإلضافة الى ذلك وجدتيعملن

ومتغير   شيكل 1500الضغوط السلوكية ومتغير الدخل الشهري لصالح من دخلهن أقل من 
 .ى دورات تثقيفية لصالح المبحوثات اللواتي لم يحصلن على دوراتالحصول عل

  
 الدرجة الكلية بين  ) α ≥ 0.05( كما أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية  عند المستوى

إال أن النتائج أظهرت وجود داللة إحصائية بين  .ساليب التكيف الكلية مع متغيرات الدراسةأل
 يجابي مع متغير الحصول على دورات تثقيفية لصالح من لم يشاركنمستوى التكيف والتفاعل اال

متغير تغير العالقة و وإن هناك داللة إحصائية بين أساليب التكيف السلوكية ،في دورات تدريبية
الجنسية مع الزوج لصالح المبحوثات اللواتي تغيرت عالقتهن الجنسية مع أزواجهن. 

  
لمستقبليين لباحثة بمجموعة من التوصيات لصالح الباحثين اضوء نتائج الدراسة أوصت اوفي  

، والمسؤولين وصناع القرار في وكالة الغوث والمؤسسات الخاصة واألخصائيين النفسيين
  .والحكومية 
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Abstract:  
 
The Level of Psychological Stress and Adaptation of Pregnant  Women 
who Visit the UNRWA Clinics in The Middle of West Bank 
 
Prepared by: Amal Ghanem 
 
Supervised by: Dr. Najah Al- Khatib 
 
The aim of this study is to recognize the level of psychological stress and 
adaptation of first time pregnant women who visit the UNRWA clinics in 
the middle of the West Bank. The study also aims to determine the degree 
of psychological stress and adaptation for those women taking into account 
the variables of women age, stage of pregnancy, place of residence, 
educational level, residence, job, monthly salary, history of chronic 
diseases, health education, the training body, husband support and the 
change in sexual  relationship.   
 
In order to achieve the aims of this study, the researcher used the 
descriptive analytical methodology. The researcher has developed a 
questionnaire related to  six types of stressors: behavioral, physical, 
emotional, social, financial, and cognitive.  The questionaires were checked 
by experts and specialists in the mental health,  and proved reliable and 
valid.  
 
The constant coefficient for chronpakh alpha was(87.20). Aspecial 
questionnaire  has been used suitable for testing coping strategies with the 
stress with three dimensions : positive, negative, and behavioral interaction. 
The constant coefficient was for chronpakh alpha  (75.9). The constant 
coefficients are suitable for the aims of this research. The two 
questionnaires  were used on 171 women who were pregnant for the first 
time, who visited the clinics in the middle of the West Bank in 2010-2011. 
 
After data collection, the data was analayzed using the (SPSS) program, 
and  used the standard deviations, the percentage and freqencies and chi 
squre test to check the hypotheses. The study revealed that the level of 
psychological stress  was moderate with arate of (57.8%). Regarding  the 
dimensions in the level of stress (the six steps) was the behavioral stressors, 
the cognitive, the emotional, the financial,the social and physical stressors.   
The level of  adaptation was moderate with arate of (72.8%). Through the 
differences of  the ways of adaptation was successively as the following: 
positive interaction, negative interaction, the negative behavior.  
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The results reaveals that there are statistical significant difference at the 

level of )0.05 ≤ α (  between the different levels (social, psychological, 
physical, cognitive, emotional, and age, for the sake of those whose ages 
were between 30-35 years. There were also statistical significant 

diffference at the level )0.05 ≤ α (  for behavioral, social, financial stresses  
and the history of  chronic  diseases for the sake of  those who suffered 
from chronic diseases, in addition the  results show a statistical significant 

difference at the level )0.05 ≤ α (  from the physical, social and financial 
stresses for the soke of participants who do not receive support from their 

husbands. As well statistical significant difference at the level )0.05 ≤ α (  in 
the cognitive and behavioral stresses with the educational level of the 
participants of the soke of those who didn’t receive any formal education. 
 
On the other hand, there was a statistical significant difference at the level   

 )0.05 ≤ α ( between the emotional stress and work for  the soke of those 
who  don’t work, and the behavioral stress for the soke of those who were 
working. 
  
The results of the study show that there was a statistical significant 

difference at the level )0.05 ≤ α (   between the behavioral stress and the 
monthly salary for those whose salary was less than 1500 NIS, and the 
chance of recieving educational  courses  for those who didnt receive any 
health education. To the contrary, the results of the study show no 

statistical significant difference at the level )0.05 ≤ α (    between the total 
degree of adaptation with the study variables . On the other hand, the 
results show that there is a statistical significant difference at the level   

)0.05 ≤ α (  between adaption level and positive interaction with receiving  
training for those who didn’t participate, also there is a statistical 

significant difference at the level )0.05 ≤ α (  between the paternal sexual 
relationship of  the participant and the level of behavioral interaction  for 
the soke of those whose sexual relationship has changed with their 
husbands during the pregnancy period. 
 
Based on the results, the researcher has put several recommendations for 
future researchers, psychologists, and decision makers in UNRWA ,private 
and governmental organizations. 
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  الفصل األول

_____________________________________________  
  مشكلة الدراسة وأهميتها 

 

  مقدمة   1.1
  

قوى من أ ي، فهرضها دون الحديث عن األمومةال يمكن الحديث عن المرأة فى صحتها وم
على أنها األمومة  اً تعرفواصطالح ،حها اهللا إياها لتعمر بها الحياةمن التي خصائصها ووظائفها

وهذا هو التعريف  ،هم وترعاهم من األبناء والبناتمرأة ومن تنجبالعالقة بيولوجية ونفسية بين 
وهذا ) . ةعالقة نفسي(وتحب وتتعلق وترعى ) عالقة بيولوجية(لألمومة التى تحمل وتلد وترضع 

الة أمومة أنواعاً أخرى من األمومة كأن تلد المرأة طفالً وال تربيه فتصبح فى هذه الح يال ينف
 ،الرشيدي والخليفي(فقط  طفالً لم تلده فتصبح أمومة نفسيةالمرأة  ي، أو ترببيولوجية فقط

2005(.   
  

 ودخول والمرأة لرجلا بين الجماع حدوث بلحظة البدء"بيولوجياً على أنه  فيعرف الحملما أ
 تالقي بين تفصل زمنية فترة وهناك الرحم عنق منها عدد يجتاز حيث المهبل الى النطاف
 لعنق المني وباجتياز المرأة عند المبيضين قبل من تنتج التي البيضية الخلية مع الرجل نطاف
 مفرزات االلقاح هذا على ويساعد البيضية الخلية القاح على قادرة النطاف تصبح الرحم
 اليوم وفي ،الملقحة البيضة الستقبال مهيأ الرحم يكون ،االلقاح بعد السادس اليوم وفي ،الرحم

                "التعشيش مرحلة هي وهذهالمنوي  بالسائل محاطة البيضة تصبح عشر الحادي
  .)15ص ،2006  ،هنا أبو(
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العديد من التحوالت والخلق  في طياتها أشهر تحمل تسعة حوالي فترة مدتها الحمليستمر و 
يع أفراد األسرة مفترة انتقالية مهمة لج" هايمكن اعتبارالتي و ،الجديد يعيشها الجنين وتحياها األم

  ).Bahndari،2009 ;1999الصبان،(" بالتحديد األم
 

إال أنه في  ،على الرغم من أن الحمل حدث فسيولوجي طبيعي يحدث في كل الكائنات الحيةو
التي تؤثر في  ،مل الكثير من االرتباطات والدالالت البيولوجية والنفسية واالجتماعيةالمرأة يح

مع الجنين سلباً أو إيجاباً حتى لحظة  تفاعلهاو ،استقبال المرأة لهذا الحدث وتقبلها أو رفضها له
    ). 2005والخليفي،الرشيدي (الوالدة 

  

: ، وهذا يشمل العوامل التاليةنحو الحمل اتجاهاتهاعلى  الحالة النفسية للمرأة الحاملتعتمد 
التخطيط  ،توقيت الحمل ،المعتقدات السائدة حول الحمل والوالدة، اإلحساس بالهوية األنثوية(

فإذا كانت هذه االتجاهات إيجابية في مجملها فإن ، )الزوج  مع العالقة مرغوبية الحمل، ،للحمل
حاجات  للمرأة الوالدةعملية الحمل و تشبعوفيه ، ويةثالحمل يعتبر تحقيق للذات وتأكيد للهوية األن

     حيث تشعر أنها قادرة أن تمنح الحياة مخلوقاً جديداً يكون امتداداً لها ولزوجها ،أساسية
 ).2005 الرشيدي والخليفي،(

  

لمرأة الحامل مشاعر الرفض لدى ا فقد يتولد أما إذا كانت هذه االتجاهات نحو الحمل سلبية 
              ل إلى درجة الرهاب صتالوالدة قد  نمخاوف شديدة ميصبح لديها قد و، والغضب

من مسئولية األمومة والشعور بثقل العبء في استقبال الطفل خوف ال، و)يالخوف المرض(
  ).2005الرشيدي والخليفي،( ورعايته

  

 أن فيها تذكر تيوال) Duvall(دوفال  8عنها  توبالعودة إلى دورة حياة العائلة التي تحدث
تعتبر فترة الحمل هي في المرحلة  ،العائلة تمر بمراحل تطورية متتابعة وهي عبارة عن مراحل

والتي تقول أن ) Beginning Families( "البداية للعائلة"األولى لدورة العائلة وهي مرحلة 
لى عالقة إلية صاأل زواج شخصين يشكل بداية عائلة جديدة يكون باالنتقال من عائالتهم السابقة

، التخطيط للعائلة بمعنى هل يريد الزوجان انجاب ومن أهم مميزات هذه المرحلةحميمية جديدة، 
نجاب أحد أهم القضايا التي يهتم بها م ال؟ وتعد عملية تحديد وقت حدوث الحمل واإلأاالطفال 
مرحلة بداية العائلة وتعد أزمة الوالدية من أهم الصعوبات التي تواجه في هذه المرحلة،  الزوجين

 كال وخبرة حساسة للعائلة يختبرها تطورية زمةأحيث  إن والدة أول طفل للعائلة عبارة عن 
  Friedman, 1985). ( الزوجين
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 االهتمام ،النساء الحوامل يختبرن ضغوطات شائعة مثل التغيرات الجسديةيالحظ أن غالبية 
والقلق على  ،المولود صحة ،المخاض والوالدة والخوف من والقلق به حول فترة الحمل، المبالغ

  .ما يمكن أن يحدث للعالقة الزوجية بعد االنجاب
 

ستجابة الفسيولوجية للضغوطات النفسـية  لى اإلإمفهوم عام يرمز " ويعرف الضغط كظاهرة أنه
يعرف الضغط أنـه زيـادة     "Cohen et al" وحسب كوهين وآخرون والجسدية واالجهادات،

الحقيقية والخيالية عن قدرة الفرد التكيفية التـي تحـدث    الداخلية والخارجية، لبيئيةالمتطلبات ا
الجســدي أو  قــد تضــع الشــخص تحــت وطــأة المــرض تغييــرات نفســية وجســدية

  . ( Latendresse,2009)"النفسي
  

النساء تجارب فيها ضغوطات نفسية عالية مرتبطة بتأثيرات ذات وفي بعض الحاالت تختبر
 لدى خاصة ، كأن يكون وزن الوليد أقل من المعدل الطبيعيطر الوالدة المبكرةعالقة بمخا

      السكري ضغط الدم العالي أو ضافية مثلإمشاكل صحية  من النساء اللواتي يعانين
)Bhandari et al،2009(.  
  

عوامل وربطت العديد من الدراسات بين الضغوط النفسية العالية التي تختبرها النساء الحوامل وال
التفرقة  ،)الزوج( العنف من الشريك الفقر،: ومن هذه العوامل ،هذه الضغوطاتالمسببة ل

 خسارة عمل، ( أحداث الحياة الضاغطة ،العمل الجسماني القاسي العنصرية القائمة على الجنس،
   .  Latendresse,2009) ( )انتقال لمكان جديد

  
بيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل، حتى على أنه تناول السلوك وال ما التكيف فيعرفأ

ومقابلة متطلبات  ،وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد ،يحدث توازن بين الفرد وبيئته
  ).1996القرشي، ( البيئة

 
أن النساء اللواتي  لدراساتأشارت ا الحوامل ، النساء فيما يتعلق بالدراسات المرتبطة بتكيفو

نفسية ولم يستخدمن آليات تكيفية فعالة اختبرن مشكالت صحية إضافية  اختبرن ضغوطات
وكذلك على الجنين  ،والسكري العالي تأثيرات صحية خطيرة على األم مثل ضغط الدم توذا
 خاصة لدى النساء اللواتي وزن الوليد أقل من المعدل الطبيعيأو كان  والدة مبكرة مثل

مام بالعناية أو عدم االهت، استخدام المخدرات، التدخين استخدمن سلوكيات عالية المخاطر مثل
  .)Latendresse،2009( مثل الحصول على راحة كافية أو صحية كافية ،الشخصية
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أن الجنين في فترة الحمل يكون على درجة كبيـرة مـن الحساسـية     أيضاً الدراساتوذكرت 
 وإساءة اسـتخدام العقـاقير،   ،راضواألملتي قد تتعرض لها االم كفقر الدم للتأثيرات السلبية ا

واالنعكاسـات   ،واضطراب الحالة النفسية واالنفعالية للمرأة الحامل وتناول الكحول والتدخين،
االعاقـات   دات غير الناضجة،والوال ،الخطيرة جراء ذلك على الجنين ومن أبرزها اإلجهاض

         سـتمر بعـد الـوالدة   التـوتر العصـبي والبكـاء الم    والحركية، التشوهات الخلقية،الحسية 
   ).2005 ،جامعة القدس المفتوحة(
  

 حيـاة  فـي  وحرجـة  حساسة مرحلة والوالدة الحمل مرحلةومن خالل ما عرض سابقاً ولكون 
 يختبروهـا  لم جديدة أسئلة من أمامهم تضعه لما الزوجين كال حياة في وكذلك ،اًخصوص المرأة
خـالل   فإن دراسة الضغط النفسـي ، لذا الجديد لكائنا هذا مع تكيفهم لمدى المحك وتكون سابقاً

واآلليات التكيفية المستخدمة للتخفيف منها سـتعطي معلومـات حـول أهـم      فترة الحمل األول
ومـدى   ها معها،تكيفرأة الحامل في حملها األول ومستوى الضغوطات النفسية التي تختبرها الم

ختلفـة النمائيـة والوقائيـة    لى المستويات المفادة ذلك في برامج الصحة النفسية ذات العالقة عإ
  .والعالجية

 

 :مبررات الدراسة  2.1
  

تعتبر الصحة اإلنجابية للمرأة من أهم الدعائم األساسية التي تعمل على إنقاذ الكثير من     
أرواح النساء، حيث تحرم الكثير منهن فباالستناد إلى . في الحياة لغياب مقوماتها من حقهن

ن أنه ما زال أكثر من نصف لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي، تبي 2004السنوي لعام  التقرير
مليون إمرأة يلقين كل عام نتيجة لمضاعفات الحمل والوالدة، بحيث تحرم ثلث النساء  حتفهن

من % 60الحوامل على نطاق العالم من الحصول على رعاية صحية أثناء الحمل، وتحدث 
وفي الحالة الفلسطينية، تشير مؤشرات الصحة اإلنجابية . المرافق الصحية جميع الوالدات خارج

من % 35، وبأن حوالي % 10.6حالة هي  100.000 بأن نسبة وفيات النساء خالل الوالدة لكل
        من فقر الدم عانين 2004النساء اللواتي زرن عيادات األمومة في المراكز الحكومية لعام 

 ).2004تحدة اإلنمائي،صندوق األمم الم (
  

ما قبلها  أن تعيش خالل سنوات اإلنجاب ىقدرة المرأة عل هاعلى أنّلصحة اإلنجابية ف اوتعر
بمنأى آمن و الحملأن يكون حريتها في االختيار في مسألة اإلنجاب بكرامة و وكذلكوما بعدها، 

ترك إعاقة قد تالزمها الوفاة أو  ىعن األمراض المنقولة جنسياً ومخاطرها التي قد تؤدي إل
 ).  2006 مركز معلومات واعالم المرأة،( طوال حياتها
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 ىخر، وتقوم علالنصف اآل جبنتُلمجتمع، وهي التي نصف ال تمثّالمرأة في فلسطين وحيث أن 
من العدد الكلي % 22تمثل ) سنة 49-15(إن المرأة في سن اإلنجاب و رعايته والعناية به،

مركز معلومات واعالم (من المجموع اإلجمالي للنساء% 44.5 للسكان، وتمثل ما نسبته
تعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات ، و)2006المرأة،

السائدة حالياً في الدول األخرى، ويعود ارتفاع مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة 
، إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني لإلناث، والرغبة في اإلنجاب، باإلضافة

  .)2007جهازاالحصاء المركزي،(التي تشجع فكرة انجاب عدد كبير من األطفال خاصة الذكور
  

، بأن معدل 2002ومن المهم اإلشارة إلى ما ورد في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام    
ل العالمي، ويعود ذلك جزئياً لمعدل الوفيات العالي لدى عن المعد العمر للنساء العربيات يقّل

عتبر التقرير بأن صحة المرأة يجب أن تكون أولوية من على ذلك، ا النساء الحوامل، وبناء
  .)2002 تقرير التنمية العربية، (أولويات صانعي السياسات 

  
    وللحد الحمل والوالد من ظاهرة الوفيات بين النساء خالل فترتيدد صندوق األمم ة، ح

،  ثالثة تدابير محورية إلنقاذ أرواح النساء خالل 2004المتحدة للسكان في تقريره السنوي لعام 
تنظيم األسرة، وإشراف أشخاص مهرة على الوالدة، وإمكانية  :الحمل والوالدة تتمثل في فترتي

  )2004المتحدة االنمائي،  صندوق األمم( الحصول على رعاية التوليد الخاصة بالحاالت الطارئة
  

وعلى الرغم من االهتمام المتزايد عالمياً للدراسة والتعمق في الصحة النفسية واالنجابية للمرأة 
هناك نقص واضح فى الدراسات واألبحاث الميدانية المحلية الخاصة بمختلف جوانبها، ما زال 

وطن العربى تستند إلى نتائج بمشكالت المرأة النفسية، ومعظم الجهود العالجية فى مصر وال
، فمثالً ال نجد والثقافة عن الواقع العربي دراسات غربية تختلف كثيراً فى الظروف ونمط الحياة

ونسبتها وتأثيرها، أو االضطرابات  الشهرية دراسات كافية عن اضطرابات ما قبل الدورة
طاع الدورة الشهرية، وال نجد النفسية المصاحبة للحمل أو اضطرابات ما بعد الوالدة وما بعد انق

المواضيع ة بتفاصيل هذه غير ملم الرؤية ومن هنا تكون، دراسات كافية للحالة النفسية للمرأة
  فى حكمنا بالمالحظات االكلينيكية واالنطباعات الشخصية يالهامة ونكتف

  ).2005الرشيدي والخليفي،( 
  
ويلة ومستمرة مع االحتالل اإلسرائيلي ولخصوصية الوضع الفلسطيني وما يعانيه من معاناة ط 

وما يفرزه من أزمات ومشكالت طالت جميع شرائحه المختلفة بمن فيهم المرأة وبالعودة لما ذكر 



 

7 
 

سابقاً من إحصائيات لنسب الخصوبة وكون المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع الفلسـطيني  
حمـل  ال فياء الحوامل عموماً والنساء متعلقة بالنس) على حد علم الباحثة(ولندرة توفر دراسات 

في التعـرف  ) على حد علم الباحثة( خصوصاً، فإن دراسة الباحثة ستكون الدراسة األولى األول
ول، وكيفيـة اسـتجابتهن التكيفيـة لهـذه     مـل األ حفي الالحوامل النفسي للنساء  طعلى الضغ

الوقوف عليهـا لتحسـين   الضغوطات، وبالتالي التعرف على احتياجات وصعوبات هذه الفئة و
النفسية للتعامل مع ما قبل وبعد فترة الحمل بمشـاركة مختلـف مؤسسـات المجتمـع      صحتهن

 .الرسمية وغير الرسمية

 

  مشكلة الدراسة  3.1
  

عند الحديث عن فترة الحمل من المهم أن نتناول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الفترة، الجوانب 
حتى تتكامل الصورة لفترة الحمل لنتعامل معها بشكل أعمق وأفضل الجسدية والجوانب النفسية، 

ألن معظم الدراسات واألبحاث التي تناولت فترة الحمل ركزت على الجانب الجسماني الصحي، 
وهناك قلة في الدراسات التي تعمقت في الجانب النفسي وتأثيراته المختلفة على الجوانب 

على تجاوز هذه الفترة  بسالم وأمان والتخفيف من األخرى، وذلك من أجل مساعدة المرأة 
  .   إمكانية حدوث االضطرابات النفسية للمرأة الحامل

  
ومن خالل عمل الباحثة في وكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين كمرشدة نفسية، ومن خالل 

الحمل  في مجموعات تعليمية داعمة حول فترة) حمل أول (تعاملها المباشر مع النساء الحوامل
تهن ووضع اتبين لها أهمية العمل مع هذه الفئة وضرورة التعرف على ضغوطاتهن واحتياج

لذا تتحدد . خطط تدخل لرعايتهن ودعمهن من خالل المجموعات الداعمة لتحقيق هذا الهدف
  :مشكلة الدراسة باإلجابة على السؤال التالي

  

ول المراجعات في عيادات األحمل في الالضغط النفسي ومستوى التكيف لدى النساء  وما ه
  وكالة الغوث وسط الضفة الغربية؟
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  أهمية الدراسة  4.1
  

التي ستتناول ) على حد علم الباحثة( تكمن أهمية الدراسة في أنها الدراسة األولى في فلسطين
الضغط النفسي ومستوى التكيف للنساء الحوامل خاصة الحمل األول ،علماً بأن الدراسات التي 

معظم الدراسات أجريت في بيئة أجنبية ، ووجدتها الباحثة ركزت على الجانب المسحي فقط
  .تختلف ثقافياً و صحياً وإجتماعياً واقتصادياً عن واقعنا العربي

  
في كذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على الضغط النفسي ومستوى التكيف للنساء 

الحوامل شريحة مهمة وواسعة في مجتمعنا الفلسطيني إذ تعتبر شريحة النساء الحمل األول، 
لذلك هناك أهمية لدراسة فترة الحمل لدى هذه الفئة لخصوصيتها وخصوصية فترة الحمل 

  .وأبعاده الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى المرأة والمجتمع ككل
  

جتماعية للمرشدين إرشادية وإستراتيجية إوقد تساهم هذه الدراسة في رسم خطط وبرامج 
والعاملين في مراكز الصحة والصحة النفسية، لتقديم الدعم والتوعية والتثقيف لهذه الفئة، 

للتخفيف من ضغوطاتهن ف مع الفترة اإلوتحقيق أفضل تكيوقد تشكل هذه نتقالية في حياتهن ،
  . ء الحوامل الدراسة مدخالً لتطوير دراسات وأبحاث مستقبلية ذات عالقة بالنسا

  
  أهداف الدراسة  5.1

  

  :لى التعرف علىإ يهدفت هذه الدراسة بشكل رئيس
ول المراجعات في عيادات وكالة الغوث األحمل في الالضغط النفسي ومستوى التكيف للنساء 

  .الدولية في وسط الضفة الغربية
  

  :لىإكما وهدفت الدراسة أيضاً 
  .الحوامل قياس مستوى الضغط النفسي لدى النساء) 1
  . قياس مستوى التكيف لدى النساء الحوامل) 2
: ول، مع المتغيرات التاليةاألحمل في القياس العالقة بين مستوى الضغط النفسي للنساء ) 3

الصحة الجسدية  - المستوى التعليمي  - طبيعة السكن - مكان السكن –مرحلة الحمل  -العمر(
تغير  –حضوردورات تثقيفية  –يك لزوجته مدى دعم الشر  - العمل –الوضع االقتصادي  - 

  .  )العالقة الجنسية مع الزوج
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          :ول ، مع المتغيرات التالية األحمل في القياس العالقة بين مستوى التكيف للنساء ) 4
الصحة الجسدية  - المستوى التعليمي  - طبيعة السكن - مكان السكن –مرحلة الحمل  -العمر(
تغير  – حضوردورات تثقيفية –مدى دعم الشريك لزوجته   - لعملا –الوضع االقتصادي  - 

  .  )العالقة الجنسية مع الزوج
 

 أسئلة الدراسة  6.1
  

  ول؟األحمل في الما مستوى الضغط النفسي لدى النساء  :السؤال األول
  ؟ في الحمل األول ما مستوى التكيف لدى النساء   :السؤال الثاني

مرحلة  -العمر: (ستوى الضغط النفسي باختالف متغيرات الدراسةهل يختلف م :السؤال الثالث 
 - الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  -طبيعة السكن -مكان السكن –الحمل 

حضوردورات  –مدى دعم الشريك لزوجته   - العمل –الوضع االقتصادي 
  .  )تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟  –تثقيفية 

مرحلة الحمل  - العمر : (ستوى التكيف باختالف متغيرات الدراسةهل يختلف م :السؤال الرابع
الوضع  - الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  -طبيعة السكن -مكان السكن –

 –حضوردورات تثقيفية  –مدى دعم الشريك لزوجته   - العمل –االقتصادي 
  ).تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟

  
  فرضيات الدراسة  7.1

  

  :مادراسة فرضيتان أساسيتان  وهتطرح هذه ال
في مستوى الضغط النفسي  ) α ≥ 0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية األولى

 –مرحلة الحمل  - العمر( ول تعود لمتغيرات الدراسة األحمل في اللدى النساء 
الوضع  -الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  -طبيعة السكن -مكان السكن

 –حضوردورات تثقيفية  –مدى دعم الشريك لزوجته   - العمل –ي االقتصاد
  ).تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟

 
في مستوى التكيف لدى  )α ≥ 0.05( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية :الفرضية الثانية

مكان  –مرحلة الحمل  - العمر(  ول تعود لمتغيرات الدراسةاألحمل في الالنساء 
الوضع  -الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  - سكنطبيعة ال - السكن
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 –حضوردورات تثقيفية  –مدى دعم الشريك لزوجته   - العمل –االقتصادي 
 ).تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟

  

  محددات الدراسة  8.1
  

 : اقتصرت حدود الدراسة على المحددات التالية

  .2011- 2010اسيعام الدرالتم تنفيذ الدراسة خالل  :المحدد الزماني
 عياداتفي  المراجعاتول األحمل في الهذه الدراسة على النساء اقتصرت عينة  :المحدد المكاني

،حيث بلغت وسط الضفة الغربية، في ثالث مناطق هي رام اهللا والقدس وأريحا وكالة الغوث
  . إمرأة حامل للمرة األولى )177(العينة 

ول والمراجعات في عيادات وكالة األحمل في الساء الدراسة على الن تراقتص :المحدد البشري
  ).أريحا ,القدس ,رام اهللا ( الغوث وسط الضفة الغربية
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  لفصل الثانيا
_______________________________________________ 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  مقدمة 1.2
  

لما تضعه من أسئلة  ،حساسة وحرجة في حياة كال الزوجينتعتبر مرحلة الحمل والوالدة مرحلة 
ون ، وتكوار الجديدة لألم واألب الجديدين، الصعوبات واألدفي طياتها ، تحملجديدة أمامهم

  .المحك لمدى تكيفهم مع الكائن الجديد
  

، أي التخطيط ستعداد الكافي لذلك، عليهم التحضير واإلوعندما يقرر الشريكين تكوين أسرة
، هذه فترة الحملستعداد لألمومة واألبوة قبل حدوث الحمل على أن يستمر ذلك خالل وبعد واإل

نفسية عن فترة الحمل، كيف يتطور ت الطبية والاالستعدادات تتضمن اكتساب بعض المعلوما
  ، كيف تتطور العالقة المستقبلية بين الشريكين وبين الجنين الجديد المرتقب الطفل

  ).2004 كيان،(
  

  :تعريف الحمل 1.1.2
  

، تى خروج محصول الحمـل أو اسـتخراجه  حالة المرأة منذ االلقاح وح :يعرف الحمل على أنه
 حيث تتضمن مدة الحمل الفترة الزمنية اعتبـاراً ) أسبوع 42-38(ويمتد الحمل الطبيعي ما بين 

ــع  ــوم الراب ــن الي ــة    م ــى بداي ــة وحت ــر دورة طمثي ــر آلخ ــاض عش   المخ

www.reefnet.gov.sy/health/.../pregnancy.htm).( 
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في داخل جسمها قبل  التي تحمل خاللها األنثى جنيناًالفترة : "، ينظر إلى أنهوفي تعريف آخر
، أي تلقيح البويضة بواسطة النطفة، وينتهي بالمخاض والوالدة ، ويبدأ الحمل باإلخصابوالدته

نساء تترافق ، ويدوم الحمل حوالي تسعة أشهر لمعظم الوتدعى البويضة الملقحة بالزايجوت
  ).2005برازلتون، ( ، وزيادة الوزن لديهابزيادة حجم بطن األم

  
.          نتقاليـة مهمـة لجميـع أفـراد األسـرة، وبـاألخص األم      إفتـرة  ويعرفه آخرون على أنـه  

  ).1999 الصبان،(
 

  :التغيرات الجسمانية خالل فترة الحمل 2.1.2
  

، ومن لحظة تظرة حيث يستعد الجسم لها كل شهر، منوجية، فسيوليعتبر الحمل حالة سوية
، لذا حمل الجديدة إلى التحضير للوالدةأ جسم المرأة بالتكيف والتغير مع حالة الحدوث التلقيح يبد

، والذي تخضع خالله المرأة الحامل لتغيرات ي حياة المرأة نظام متسلسل ومنظميعتبر الحمل ف
، وتوفر هذه التغيرات كون ظاهراً، واآلخر يكون كامناًمتعددة خالل أشهر الحمل بعضها ي

  ).2004ستوكت ودير،(لكيميائية العناصر األساسية لنمو الجنين وتكامله الفسيولوجية وا
  

  :ويقسم الحمل طبياً إلى ثالث فترات
 ، وتعد هذه الفترة من أهم فتراتل األشهر الثالث األولى من الحملوتشم :الفترة األولى. 1

زيد فيها ت، وورحم المرأة الحامل لنمو الجنين ، كونها يتحضر فيها جسمالحمل وحساسيتها
، وأهم األعراض الجسمانية التي قد تتعرض لها الحامل خالل هذه هرموناتها عما كانت قبل

  :الفترة
  .يتمثل برغبة المرأة البقاء في السرير والرغبة بالنوم المتواصل: تعب جسماني صباحي. أ

  .كثرة التبول. ب
  .القابلية ألمراض النزالت البردية مثل الزكام والرشح. ت
  .قيئ أو االستفراغال. ث
  .قصر التنفس. ج
  .فقر الدم. ح
  

ويوجد بعض األعراض التي قد تتواجد عند بعض النساء الحوامل وال تتواجد عند الحوامل 
 أوجاع   _ فرازات المهبلية زيادة اإل_ اكتساب الوزن _ األخريات خالل هذه الفترة مثل الصداع 

ي الفترة األولى من الحمل بعض تحدث ف، Adam&Justak, 2005)(في حلمة الثدي 
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، لذا على األم مراعاة صحتها الجسدية لتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث إجهاضاالضطرابات ا
 .))ب،ت(أصفهاني،(وتجنب القلق وكل المتاعب الجسمانية حتى يتم تجاوز األشهر الثالث بأمان 

 

والرئة والمخ فـي   يبدأ القلبحيث فيبدأ بالنمو تدريجيا، األولى السنة في فترة أما بالنسبة للجنين 
ــي    ــغير ف ــب الص ــدأ القل ــو، ويب ــرين  الالنم ــامس والعش ــوم الخ ــع الي ــبض م  ،ن

 الجنين في هذا ينمووفي كيس من السائل لحمايته من الصدمات والضغوط  ويكون الجنين مغلفاً
الغذاء  يتكون من شرايين الدم التي تنقل لجنين، وهذا الحبللوكذلك سينمو الحبل السري الكيس، 
المـرأة   ال تالحـظ  قد وخالل هذا الوقت .لتغذية الجنين وتتولى تصريف فضالته األم من جسم

تشعر بالضعف كذلك قد يكـون   قد يصبحان أكبر وقدالثديين أي زيادة في الوزن ولكن  الحامل
  .(Adam&Justak ,2005) أو وهن الصباح بعض الدوار هاعند

  
  : الفترة الثانية. 2

ميز هذه الفترة ازدياد حجـم  ، وأهم ما يالرابع وحتى نهاية الشهر السادس اية الشهروتمتد من بد
وشراء مالبس جديدة  ، حيث تبدأ المرأة الحامل بتغيير مالبسهاالرحم، وازدياد حجم جسم المرأة
 .(Adam&Justak ,2005) تناسب شكلها وحجمها الجديدين

  

وذلك لكون جسم المرأة " فترة التوازن" وتسمى  ،الفترة أسهل فترات الحمل الثالث وتعتبر هذه
 .))ب،ت(أصفهاني،( ، وأقل حدوثاً لإلجهاض عن الفترة السابقةماً مع الجنينأكثر تالؤ

  

وتبدأ عالمات جنس ) جرام 31(ووزنه حوالي ) سم 9( طوله حواليفإن  أما بالنسبة للجنين
جنين اآلن يبدأ في تحريك األيدي وال ،نمو أظافر األصابع والقدمكذلك  ،الظهور الجنين في

حتى هذه اللحظة المرأة الحامل قد ال تشعررغم أن ال ، علىوالرأس وفتح الفم وإغالقه واألرجل
) كيلو ونصف جرام (رطل  4إلى  3ما بين ويكون وزن المرأة في هذه الفترة  الحركة بهذه

  .(Adam&Justak ,2005)  الضيق قليالً يف هاوتبدأ مالبس
 

  :لفترة الثالثةا. 3  

، وفي هـذه  ة الشهر السابع حتى موعد الوالدة، وتمتد من بدايوتشمل األشهر الثالث األخيرة 
، وقد يحـدث  السكري_ ي فحوصاته على ضغط الدم الفترة تزداد الزيارات للطبيب ويركز ف

الـرحم   ، وأهم ما يميز هذه الفترة ازدياد حجـم ل اختبار للطلق المبكر أو الكاذبللمرأة الحام
الكتمال نمو الطفل وحدوث ضغط على بقية أعضاء الجسم نتيجة هذا االزدياد في الحجم وهذا 
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    ،لضيق ويؤثر على قدرتها علـى النـوم، الـذهاب للحمـام    يسبب للمرأة شعور بالضغط وا
(Adam & Justak, 2005)  ، ب،ت( أصفهاني، (حدوث تنفخ في بعض األعضاء((. 

  
كامل التكوين، فيما عدا أن الجلد مجعد  مصغراً طفالًيكون   هذه الفترة أما بالنسبة للجنين في

لنمو حيث يبلغ طوله اآلن ومازال الجنين يحتاج ل، يوجد دهن تحت الجلد ال وأحمر، وعملياً
 والجنين يبكي ويمص إصبعه وتشعر ،رطل 1,30ووزنه حوالي ) سم30بوصة ( 14حوالي 

  .أكثرفأرطال  4أو  3 ب من الوزنقد تكتسو. ينالجن بانتظام بحركة المرأة الحامل

  
تعتبر المتابعة الطبية الصحية أثناء الحمل فرصة لكشف ومعالجة المشاكل الصحية التي كانت 

، سواء أثناء الحمل بتقديم جة الحمل، أو المشاكل التي قد تحدث نتيتعاني منها الحامل أصالً
وانب المتعلقة بالحمل والوالدة، وما بعد الحمل من التثقيف والتوعية الصحية حول العديد من الج

ألهمية المتابعة  خالل االهتمام بتغذية الحامل والمولود وغيرها من الجوانب األخرى، ونظراً
الصحية أثناء الحمل أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يكون الحد األدنى لزيارات متابعة 

 ).WHO ,1996(الحمل هو أربع زيارات 

  
فالحالة الجسدية والنفسية لألم تنعكس إما سلباً أو ايجاباً  الجنين مرتبطة بصحة األم، إن صحة

غ 185على الجنين، فقد أشارت دراسات عديدة إلى أن وزن الوليد لدى األم المدخنة أقل بحوالي 
 .أو قد يؤدي التدخين أن يولد الطفل وهو مصاب بتشوهات خلقية منه لدى األم غير المدخنة،

  
يضاً، حيث أشارت أدمان على المخدرات والكحول خطراً على صحة الجنين كل اإلويش

الدراسات أن األطفال المولودين من أمهات معتادات على تناول الكحول يعانون من صعوبات 
: والتي من أعراضها "الجنين الكحولي" في التعلم ومشكالت عقلية، وقد يصاب الجنين بمتالزمة

عدم حرية حركة  عيوب خلقية في القلب، شوه وجه وجمجمة الوليد،ت نقص في نمو الجنين،
  .)2004 ،كيان( مفاصل الوليد

  
  :سيكولوجية الحمل 3.1.2

 

والعاطفية  الجسدية والنفسية طبية والنفسية ارتباط  صحة األمأثبتت العديد من الدراسات ال
مهما في إتمام  مل دوراً، حيث تلعب الصحة النفسية للمرأة أثناء الحبصحة الجنين  وسالمته

، لذلك م الحامل، الن الصحة النفسية تؤثر بدورها على العمليات الفسيولوجية لألالحمل بسالم
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، أو حدوث بعض  الصعوبات السلبية ليات له اثر سيء قد يؤدي لإلجهاضن  اختالل تلك العمإف
تغيرات المرتبطة به، ، والغير قادرة على تحمل فترة الحمل  أو خلل في المزاج يجعل المرأة

  ).2010 إسماعيل،( والصعوبات المرافقة له
  

الطاقة ، فالتغيرات العضوية تستهلك الكثير من نطوي على الكثير من الجهد الجسديإن الحمل ي
ية، فـالمرأة تحلـم بـدورها    ، ويترافق ذلك مع تغيرات عاطفية ونفسالجسدية من المرأة الحامل

 ر، إذ تمتزج لديها مشاعر القلق والسعادة وكثيـراً مـا يالحـظ   وتحضر نفسها لهذا الدوالجديد 
تعاني مـن االنقبـاض    تجدها سعيدة حالمة متفائلة، وحيناًً فحينا، تغيرات قوية في مزاج الحامل

، وتظهر لدى الحامل رغبة قوية بالتعرف على كل ما يتعلق بالحمل والوالدة وتلجأ غالباً والقلق
لـذا    ،)2009حامد،( صاحبات التجربة لتطرح األسئلة التي تهمها إلى الصديقات والمقربات من

، والتـي  لحامل بمشاعرها وأحاسيسها الخاصةتختبرها المرأة ا تعد فترة الحمل تجربة شخصية
ومـن حولهـا مـن العائلـة واألصـدقاء                     تتأثر فيها وتـؤثر علـى عالقتهـا مـع شـريكها     

  ).2004ستوكت ودير، (
  

عي تستجيب ، فاألم كائن اجتماألم بطفلها ليست عالقة جسمية فقطون عالقة اومن هنا تك
، بمعنى سمانية فقط وإنما اجتماعية نفسيةن ردود فعلها ليست جأ، حيث اجتماعياً لخبرة الحمل

، حيث يصبح الحمل  اجتماعي مع جنينها مع تطور الحملن األم تدخل في حوار وتفاعل أ
، تستجيب له فكل فعل يقوم به الجنين داخلها. كما هي جسمانيةعبارة عن عالقة اجتماعية 

 ، وإنما تستجيب اجتماعياًال تستجيب فقط للذهاب إلى الحمام، فعندما يضغط على مثانتها مرأةال
  ). Murphy ,2004(ن تستجيب بفرحة، استمتاع أو غضب في بعض األحيان أمثل 

  
  :جنين لسببينم الحامل على الوتؤثر الحالة االنفعالية لأل

أن الرحم والجهاز التناسلي لألم مرتبط ارتباطاً شديداً بالجهاز العصبي الذاتي بشقيه  :األول
السمبثاوي والباراسمبثاوي، حيث يستثار الجهاز العصبي الذاتي لدى انفعال األم خاصة إذا كان 

نقباضات الرحمية وفي االنفعال شديداً، فيختل التوازن بين شقيه فيحدث بالتالي اضطراباً في اال
  .سير الدورة الدموية الجنينية األمومية

 

أن المرأة الحامل إذا تعرضت النفعال شديد، يزداد هرمون األدرينالين في دمها الذي  :الثاني
بدوره يحدث حالة من التوتر العصبي، وينتقل هذا التوتر للطفل الزدياد الهرمون في دمه 

وتكون النتيجة هي مضاعفة حركة الجنين داخل الرحم الذي المرتبط بالدورة الدموية لالم 
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يصرف الغذاء على هذه الحركة الزائدة بدال من صرفه على عملية النمو الطبيعية للجنين 
  ).2010 إسماعيل،(
 

  :ت النفسية المرتبطة بفترات الحملالتغيرا  4.1.2
  

  :لفترة األولى ا

 ، بناءاًو الفرحةأمل لحملها  حيث تستجيب  بالحزن تعتمد هذه الفترة على مدى تقبل المرأة الحا 
ألنه يع به قياس مشاعر المرأة الحامل ، وال يوجد قياس نستطرغبتها وفكرتها عن الحملعلى 

مرتبط كذلك  بإفراز الهرمونات المتزايد في هذه الفترة، فبعض النساء الحوامل تشعر بازدياد 
، على خالف البعض اآلخر  وهن في المعظم الفترةوالجنسية لديهن خالل هذه  الطاقة الجسمية

ثرعلى اللواتي يشعرن أن التغيرات الهرمونية والجسمانية تزيد من توترهن وتعبهن، والتي قد تؤ
  .(Adam & Justak ,2005)أقل جاذبية من ذي قبل  وأنهن وأجسامهن ألنفسهنكيفية رؤيتهن 

 

ن أالحامل مع شريكها وتشاركه مشاعرها ، وومن الضروري في هذه الفترة ان تتواصل  المرأة 
تحصل على الدعم الالزم والحقيقي  لتخطي هذه المشاعر، سواء من قبل الشريك أو العائلة  أو 

 .حتى الطبيب

  
  :  الفترة الثانية

تختلف التغيرات النفسية التي تحدث في هذه الفترة من إمرأة إلى أخرى، واألطباء ال تسـتطيع  
ــق   ــكل دقي ــد بش ــية   تحدي ــرات النفس ــذه التغي ــة له ــروف المحيط ــباب والظ                     األس

(2005, Adam & Justak)، وفـي هـذه المرحلـة يبـدأ     حيث تشعر المرأة بحركة الجنين ،
حيث تكثر تساؤالتها ومخاوفها حول دورها األمـومي   االحساس باألمومة بالظهور بقوة أكبر،

هل سيغير الطفل حياتهـا، وبـاألخص   نين في المستقبل، ناجحة لهذا الج ومدى كونها ستكون أم
  . وهل ستستطيع تحقيق التوازن بين األمومة ومتطلبات العائلة الجديدة والزوج حياتها الزوجية،

كذلك تبدأ بتكوين صورة ذهنية لهذا الجنين  وتصبح أكثر سعادة به في حالة  قبولها له من 
  ).2005،الرشيدي والخليفي( ه من البداية في حالة رفضها للألمر الواقع  البداية وأكثر استسالماً

 

  :الفترة الثالثة

ن الجنين كائن مستقل له صفات شخصية ، وتبدأ بتكوين أتشعر المرأة الحامل في هذه الفترة 
صورة له في عقلها وتبدأ تتفاعل معها عاطفياً حيث يتكون لديها معتقدات خاصة به، فعلى سبيل 
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لحظة ما أنه سعيد ويتحرك، وفي لحظة أخرى أنه جائع ، وإذا قلت حركته قد  تشعر في :المثال 
 ).2005الرشيدي والخليفي،( تعتقد أنه نائم ، وإذا زادت الحركة والركل قد تعتقد أنه غاضب 

  
أن التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المرأة الحامل ومنها تغير الرغبة Caplan وقد ذكر

المتأرجح، وزيادة الحساسية، التي تؤثر بدورها  على صورة المرأة لنفسها  الجنسية، والمزاج 
بمدى الترابط في العالقة بين   Weidenbackوشكل جسم المرأة بالكامل، والمرتبطة بحسب 

المرأة  الحامل والمحيط المؤثر بها، أي موقف الزوج والعائلة، والدعم المقدم من قبلهم للمرأة 
 ).2009حامد،(على تقبل هذه التغيرات والتعامل معها  الحامل والذي يساعد

  
) االنبساط واالنطواء(أن التناقض والتذبذب العاطفي بمعنى  Goldsten و Starوأشار كل من  

  :هو الشعور السائد أثناء الحمل والذي يتحكم به عدة عوامل
مرأة الحامل والمقصود مدى رغبة ال ):مرغوبية الحمل( استعداد وتخطيط الزوجين للحمل •

وجاهزيتها ليس فقط الجسدية وإنما النفسية أيضاً، ويرتبط كذلك بمدى رغبة الزوجين بوجود 
طفل في حياتهم، وارتباط ذلك باإلستعداد النفسي والمادي لكال الزوجين لتحمل مسؤولياتهم 

 .  وأدوارهم الجديدة اتجاه الطفل القادم، أي متطلبات الوالدية

احتياجات الطفل كالمالبس المرتبطة بتجهيز  ,لمتعلقة بتكاليف الحملوا: الظروف المادية •
أو احتياجات المرأة الحامل الشخصية أو الصحية المرتبطة بعمل الفحوصات  ،والسرير

والجانب اآلخر المرتبط بالتكاليف الخاصة بعملية الوالدة وما  الالزمة لصحتها وصحة جنينها،
المادي للزوجين لتأمين كل هذه االحتياجات والمتطلبات  وبالتالي االستعداد بعد الوالدة،

 . المرتبطة بوجود كائن جديد للعائلة

والمقصود هنا، مدى التفاهم والرضا العاطفي   :العالقة العاطفية بين الزوجين ودرجة نضجها •
كذلك مدى االستقرار في عالقتهما وقدرتهما على حل مشكالتهم الزوجية  بين الزوجين،

 .جة وفاعلة تساهم في تطوير عالقتهما نحو األفضلبطرق ناض

أي المستوى الثقافي واالجتماعي ومدى انعكاسه على قدرتهما  :درجة الوعي لكال الزوجين •
في التواصل الفعال مع بعضهما البعض بما يضمن تلبية حاجاتهما وتحقيق توقعاتهم كل 

 .طرف  اتجاه الطرف اآلخر

 ).2009حامد،) (الشراكة العنف، العالقات، التفاهم، وار،الح ( طبيعة اتصاالتهم الشخصية •
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  :تجربة الحمل األول 5.1.2
 

إن إنجاب الطفل األول هو مسالة عائلية بين الزوجين، فإنجاب الطفل يعني زيادة في األعباء 
ة التي يتحملها األبوان الجديدان، سواء كان ذلك في الوقت والمال، أو التدبير والتفكير في األبو

واألمومة الجيدة لهذا الطفل، باإلضافة للمتعة والبهجة والتي يجلبها الطفل األول والتي تكون من 
 ).1986 رفعت،( أهم األمور لدى الوالدين الجدد

  
ال تتضمن فترة الحمل األول تغيرات بيولوجية وفسيولوجية على األم فحسب، ولكن تمتد لطبيعة 

الحمل، حيث يصبح األزواج أكثر تعلقاً  بزوجاتهم  وتكثر العالقة بين الزوج والزوجة أثناء  
أحالمهم حول طفلهم األول والتي قد تكون ايجابية أو سلبية، والمتضمنة آلمالهم وخططهم 

 . )Newman&Newman ، 1979(المستقبلية لتحقيق اإلنجازات للطفل 

  
فل الجديد، خاصة إن الحمل األول له خصوصية وصفات واستقبال خاص من قبل الزوجين للط

ان كان الحمل مرغوب به، وبوالدة الطفل يدخل الزوجان مرحلة جديدة تميزهم بحصولهم على 
أب  وتصبح الزوجة لقب جديد ال يحصالن عليه إال من خالل الطفل األول حيث يصبح الزوج  

تمد على بقلق، وذلك يع معظم األزواج ينتظرون الحمل األول بحماس و أحياناً، )2009حامد،(أم 
 الزوجين وظروفهما المادية واالجتماعية ومدى ثقافتهما الطبية واالجتماعية وعي

وعليه فعندما يرغب الزوجان بالحمل األول، يكون الحمل مصدر رضى ، )1980مهران،(
وسعادة لهما وللعائلة الممتدة حولهم، حيث يكثر الحديث واألمل حوله، ويظهر فيه الزوج اهتمام 

أكثر حناناً عليها وأكثر قلقاً على المولود، ويهتم الزوج بالكميات الغذائية التي  بزوجته ويكون
 تتناولها الحامل، وكذلك يرافق الزوج زوجته في زيارات الطبيب ويبدي االهتمام بذلك

  ).1983يوسف،(
  

ن يؤثر الحمل األول على الزوجين باألخص، على طبيعة العالقة فيما بينهم، والتي غالباً لم تك
ل من نفسه ويتحمالن مسؤوليات وتوقعات جديدة ك متوقعة، حيث يصبح لديهم أدواراً جديدة،

   . )Newman&Newman ، 1979 (ومن كل زوج تجاه اآلخر
  

بأن العائلة قبل  وصول  الطفل  األول كانت عبارة عن شخصين Blood  أشار اليهوهذا ما 
بعد قدوم  الطفل األول فإن العالقة تتغير من ، ولكن على التواصل واالهتمام لبعضهما  قادرين
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اختالف  حيث االهتمام وكيفيته، وتكون والدة للطفل األول ليس فقط من حيث الكم، ولكن أيضاً
   ).(Eid ,1977  كيفي

  
لغالبية النساء أهمية خاصة، يترك لديهن احساسات عديدة ومتنوعة، وهي   يمثل الحمل األول

، وتنتظر بشغف ول إليه، حيث تشعر بتغيرات جسمهااألم للوص الطريق لألمومة الذي تتوق
حركة المولود، ويكبر حجم بطنها، وتبدأ في ارتداء ثيابها الخاصة ويعطيها هذا شعوراً بالزهو 

  ).1980مهران،(والفخر 
  

ث دوقد يح حتياجات العاطفية،ة أخرى قد يحمل الحمل في طياته بعض القلق واإلهلكن من ج
أن الخوف لدى النساء  Caplanويذكر  مرأة الحامل دون وجود سبب واضح له،القلق لدى ال

فتؤثر على مشاعر  الحوامل يكون متصالً باألفكار والتجارب القديمة والتي تدخل إلى الوعي،
المرأة خاصة في الحمل األول، فالنساء في الحمل األول يكثرن من الشكوى وعدم الثبات، وعدم 

حيث تتعرض إلى فترات من الضيق النفسي  المتغيرات التي تطرأ عليها، القدرة على التكيف مع
 والميل للبكاء وزيادة في الميول للعدوانية اتجاه أب الجنين وكل هذا يعتبر طبيعياً ومرتبطاً

 ).1980،مهران (الجزء األول من الحملبانتهاء 

  
مفهوم المرأة على تؤثر  إن التغيرات الجسمانية التي تحدث  أثناء  الحمل  Clausenواقترح

منها درجة التهديد نتيجة التغير في صورة جسمها  ،لذاتها  وذلك يعتمد على عوامل عديدة
جتماعية الثقافية للمرأة، ومدى باإلضافة للخلفية اإل ووجهة نظر زوجها وعائلتها لها ، ،وشكلها

 ).(Eid,1977 تقبلها للحمل 

  
المرأة بالتحسن الصحي والنفسي أيضاً، حيث يختفي القيئ  أما في الشهور  الثالثة الثانية فتشعر

تكون المرأة متقبلة  caplanوالغثيان في هذه الفترة، كذلك التعب والنعاس والصداع، وحسب 
للحمل في هذه الفترة، كذلك تتحسن العالقة الجنسية حيث تزيد الرغبة الجنسية لديها في هذه 

الوسطى في أحسن حاالتها من حيث عالقاتها مع نفسها،  الفترة ،لذلك تكون الحامل في األشهر 
 .)Ali ,1981 (ومع زوجها، والمحيط 

  
، ة في النوم وآالم الساقين والظهر، والصعوبة األخيرة فيزداد التعب الجسمانيأما الشهور الثالث

، لمثانة، ويحدث اضطرابات في البولكون رأس الجنين يهبط إلى حوض األم ويضغط على ا
افة إلى القلق والتوتر المرتبط لدى المرأة الحامل المرتبط بعملية الوالدة ومدى سالمتها باإلض
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إذ تكثر األحالم والكوابيس المتعلقة بعملية الوالدة،كذلك تكثر مخاوفها  وجنينها أثناء الوالدة،
بعملية  وتوترها المرتبط، بالتخطيط والتجهيز للفرد الجديد في العائلة  كذلك المخاوف المرتبطة

  .)2009حامد،( الوالدة 
  

 :النظريات المرتبطة بالحمل 6.1.2

  
  :النظرية التحليلية 1.6.1.2

 

ثر وحفظ ، األولى بيولوجية وهي التكالتحليلية فإن الحمل يحقق وظيفتانالنظرية امعطيات حسب 
حقق للمرأة وحسب  فرويد فإن الحمل يتأكد بها ذاتية الحامل وفرديتها، تالنوع، والثانية نفسية 

تحقق على الحقيقة  وليس في لديها ي )ego(نا ن المرأة ترى األأمنية لطالما حلمت بها، وهو أ
 ، حيث تشعر به يتحرك داخلها،داخلها وفي ذاتها، أي أصبح جزء منها، والجنين في الحلم

وتلمسها  وتخيلها ال يكون مجرد خياالت وهمية بل حقيقية ستراها وتتخيله يمأل حياتها النفسية،
 ).2000الحفني، (بعد تسع شهور 

  
إن الحمل قد يوقظ في المرأة ذكريات المراحل األولى لنموها الشخصي، أي مرحلة الطفولـة،   

ن المرأة الحامل تحاول أن تجد في حملهـا  إ. وما يصاحبها من خوف وقلق لالنفصال عن األم
لعدم نضجها ولكونها طفلة فإنها  ،معه حلوالً لما كانت تعانيه في الماضي وتفكر فيه ولم تتعامل

، حمل حل لصراعاتها مع زوجها وأمهـا ، وقد تجد في العده عن وعيها وتسقطه في الالشعورتب
، وبتأثير الحمل تتوحد من كونها طفلة ومعتمده على أمها حيث يؤثر هذا الكبت عليها بأن تتحرر

           بـأن تكـون هـي أمـاً     مع نفسها ويتكون لديها ذات خاصة، وتفصل نفسها عن أمها 

 ).2005 ،الرشيدي والخليفي(

  
نطواء والسلبية والنرجسية  أو حب الذات ، ألن الحمل إن المرأة  الحامل حسب فرويد تميل لإل

وهذه الصراعات تكون مكبوتة في  يكون رد فعل  للنزاعات والصراعات القديمة مع األم،
  ).2009 ،حامد(الالشعور 

  
  :االجتماعي -النمو النفسي نظرية 2.6.1.2

 

واألزمات والضغوطات المرتبطة  تناولت مراحل النمو لدى اإلنسان والتي ريكسونأوصاحبها   
 ، مرتبطة ومتداخلة ببعضها البعض، وهنا أكدمرحلة، حيث تحدث عن ثمانية مراحلبكل 
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مرحلة تبطة باللضغوطات واألزمات المرل ن االنتقال من مرحلة ألخرى يتطلب حالًّأريكسون أ
  .إلى المرحلة التالية بسالم وتكيفالسابقة حتى يتم اإلنتقال 

  
، من مراحل النمو النفسي الثمانية ريكسون  تقابل مرحلة  الحمل لديه  المرحلة السابعة أوحسب 

وتعني اإلنتاجية القدرة على التواصل واإلنجاز " باإلنتاجية مقابل الركود" وسميت هذه المرحلة
 .االت المختلفة  العملية واألسرية، وهذا يتضمن اإلنجاب والتربيةفي المج

  
ن التعامل مع األزمة في هذه الفترة يؤدي إلى شعور المرأة بقوة األنا وفعاليتها ، ويتمثل ذلك إ 

أما  الفشل في تجاوز هذه األزمة فيؤدي إلى . في الشعور باألهمية واالهتمام بالذات واآلخرين
رأة ، وهذا ما قد يسبب أزمة نفسية للم" التقوقع حول الذات"أي ) stagnatin( مشاعر الركود

، وقد يعيق النمو والتطور للمراحل الالحقة ، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية الحامل
  ).2005،جامعة القدس المفتوحة(الضغط النفسي واالجتماعي  ،االكتئاب للمرأة، مثل القلق،

 

  :دورة حياة األسرة نظرية دوفال  ل 3.6.1.2
  

، وعرضت دوفال هذه المراحل عن ثماني مراحل تمر بها كل أسرة )Duvall(تحدثت دوفال 
وحددت المهام والمسؤوليات  المرتبطة بكل مرحلة، وركزت على ضرورة تحقيق المهام في كل 

داخل مرحة لضمان نمو األسرة وانتقالها للمرحلة الالحقة،  بطريقة تشبع احتياجات كل عضو 
  )Freidman،1985(والتحول بنجاح  من مرحلة ألخرى األسرة، حتى تستطيع األسرة االنتقال

  
بداية "  والمرحلة المتعلقة بالحمل في نظرية دوفال هي المرحلة األولى من  حياة العائلة والمسماه

ال ، أي بدء تكوين العائلة وذلك بالزواج من خالل إنشاء عالقة زواج مرضية  لك"العائلة
والتي يكون لديها  مرتبطة بشكل منسجم مع شبكة القرابة والتخطيط لألسرة،  الطرفين تكون

  :مهمات محددة يجب عليهما تحقيقها وهي كاآلتي
  
عندما يرتبط شخصين بالزواج، فإن همومهم االولية . نشاء زواج مرضي لكال الطرفينإ •

ترتبط وتصبح ) المادية والعاطفية(ة معاً، مصادرهما تكون في التحضير لنوع جديد من الحيا
واجبات وتختلف أدوارهما االجتماعية وهذا يخلق أعمال و واحدة بمعنى الشراكة فيما بينهما،

هما يتشاركان في حمام واحد، سرير : فعلى سبيل المثال. جديدة، تكون مفروضة عليهم
 .اًواحد، في تنظيف البيت وفي النشاطات الترفيهية سوي
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، حيث تحدث )عائلة الزوجة+عائلة الزوج(االرتباط المنسجم مع شبكة العائلة لكال الزوجين •
لى بيت الزوجية إدوار عندما يحدث الزواج وينتقل الطرفين من منازل عائالتهم نقلة في األ

 .ويصبح الطرفين أعضاء في ثالث عائالت، عائلتيهما األساسيتين وعائلتهم الجديدة
 

حيث يفكر الزوجان فيما إذا كانا يريدان إنجـاب األطفـال أم ال؟    ":الوالدية"ائلة التخطيط للع •
كـذلك   حد القضايا ذات االهتمام للـزوجين، أوتحديد الوقت لحدوث الحمل واالنجاب، يعتبر 

ــدين    ــأم وأب جدي ــدة أي ك ــؤوليات الجدي ــتعداد للمس ــل واالس ــع الحم ــف م             التكي
)Freidman ،1986.( 

 

  : الضغوط النفسية  7.1.2
  

تعتبر الضغوط النفسية أحد أهم المشكالت التي يعيشها اإلنسان في الوقت الحالي، حتى أصبح 
هذا العصر يعرف بعصر الضغوط، حيث األزمات االقتصادية والحروب والكوارث الطبيعية 

  .)2008، القادرعبد (
  
وتشترك هذه التعريفات لدى العديد رف الباحثون في علم النفس الضغط النفسي بعدة تعريفات، يع

الذي يقع على كاهل الكائن الحي وما يتبعه  عبءمن الباحثين في المجال، على أن الضغط هو ال
2003عسكر،(ف مع التغير الذي يواجهه من استجابات من جانبه للتكي. (  

  
الداخلية  الضغط النفسي بأنه حالة نفسية تنعكس على ردود الفعل) 1993( السمادوني رفوتع

الجسمية والسلوكية ناشئة عن التهديد الذي يدركه الفرد عندما يتعرض للمواقف أو األحداث 
 . )1993السمادوني،( الضاغطة في البيئة المحيطة

  
الحالة التي يتعرض فيها الكائن الحي لظروف أو مطالب تفرض بأنه  )1995(رفه محمد ويع

  .)1995محمد،( ر الحالة كلما ازدادت شدة الظروفمن التوافق، وتزداد درجة خط عليه نوعاً
  

نه حالة من اإلحساس بالتوتر االنفعالي تنشأ عن المواقف الصعبة التي أرفه األشول على ويع
عبد ( يتعرض لها الشخص، وينتج عنها آثار سلبية في الوظائف الفسيولوجية والمعرفية والنفسية

  . )2008القادر،
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مجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد باإلضافة الضغط بأنه  Lazarus ويعرف الزاروس 
إلى االستجابات المترتبة عليها، وكذلك تقدير الفرد لمستوى الخطر، وأساليب التكيف مع الضغط 

   .) (Lazarus , 1966والدفاعات النفسية التي يستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف
  

الضغط النفسي عبارة عن أي تغير داخل الجسم أو  إلى أن) 2003(ويشير إبراهيم وإبراهيم 
خارجه يمكن أن ينتج استجابة انفعالية شديدة، وتمثل البيئة الخارجية كافة مجريات الحياة 

الخ، وما يحدث من تغيرات ......المختلفة كظروف العمل، السفر، المرض، الصراعات المختلفة
باألمراض، أو األرق، أو التغيرات في داخل الجسم مثل التغيرات العضوية واإلصابة 

  .الهرمونية
  

 بأنه حالة من انعدام التوازن بين المطالب الداخلية والخارجية للفرد وعدم) 1999(ر بويعرفه جر
وفي هذا الصدد تناول الباحثون مفهوم الضغط النفسي من القدرة على إشباع هذه المتطلبات، 

  :جوانب ثالثة هي
في هذا الجانب يرى هولمز بأن الضغط النفسي عبارة عن حادث و: الضغط النفسي كمثير -1

كما ينظر إليه أندرسون على أنه ينتج عن أي مثير . مثير  يلقي مطالب صعبة على الفرد 
  ).2002ة، يبغرا( حقيقي أو متخيل يتطلب من الشخص تكيفاً صعباً أو تفاعالً من نوع ما

ب بشكل أساسي على االستجابة لضغوط محددة أو يعتمد هذا الجان: الضغط النفسي كاستجابة -2
غير محددة، وقد تم التركيز على الضغوط المبنية على االستجابة بشكل كبير من قبل سيلي 

) السيكولوجية( نه يرى بأن الضغوط عبارة عن استجابة الشخص غير المحدودةأبحيث 
 ).,Chekrapani 1995(لمتطلبات البيئة 

  

ين الفرد والبيئة، إذ يعتقد كل من الزوس وفولكمان بأن الفرد والضغط الضغط باعتباره تفاعل ب
، وينظرون إلى الضغط النفسي من منظورين، "نظام الضغط النفسي"والبيئة يشكلون ما يعرف ب

والذي يتعلق بردود : والذي يعني رؤية الفرد للمواقف على أنها ايجابية أو سلبية، والثاني :األول
  ).2003، ةحراحش(در وخيارات التوافق الفرد لمجريات ومصا

  

تغير داخلي أو خارجي ناجم عن انعدام " وخالصة القول فأن الضغط النفسي هو عبارة عن 
التوازن ما بين المتطلبات الداخلية والخارجية للفرد، ويؤدي إلى استجابة انفعالية قد تكون بسيطة 

  .أو حادة ومستمرة
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  :أنواع الضغوط النفسية 8.1.2
  

  :ناول علماء النفس الضغوط في منحنى األداء اإلنساني من أربعة جوانب وهيت 
وهي مجموعة التحديات التي تواجه الفرد والتي تكون غير كافية من : الضغوط البسيطة -1

  .اجل تحصيل مجموعة من اإلنجازات، إذ إن النقص في المحفزات يؤدي إلى اإلحباط
وع من التوازن في الحياة، وتتم إدارة الضغط بشكل يكون هنالك ن: الضغوطات المتوسطة -2

  .مناسب
وفيها يتعرض الفرد للكثير من اإلجهاد العاطفي والفسيولوجي، وبالتالي : الضغوط الشديدة -3

  .يصبح الفرد في حركة مستمرة، ولكن دون تحقيق النتائج المرجوة
يصبح على كاهله أموراً ال تعرض الفرد المستمر للمواقف الضاغطة، فإنه : القلق الشديد -4

استمرار  نيستطيع حلها، وفي هذا الوضع فإن بعض األفراد يفضلون االنسحاب، أل
والمرض الجسدي والنفسي ومن أمثلته  نهيار،لى اإلإالمواقف الضاغطة واإلنهاك يؤدي 

  ).,Patel  1989(االكتئاب، والذبحة الصدرية 
  

إلى أن كلمة ,Powell & Enright  (1990(يت وباول وانرا) 1999(من كينان  ويشير كالً
  :الضغط لها مدلوالن

والذي يشكل دافعاً وحافزاً في مواجهة ) eu-stress(وهو ما يعرف ب  :الضغط االيجابي: األول
  .التحديات اليومية

والذي يمثل إنهاك الفرد وعدم قدرته ) dys-stress(وهو ما يعرف ب: الضغط السلبي: والثاني
باء الحياة والتي أصبحت تفوق طاقته، وبالتالي يصبح الفرد بحاجة إلى على تحمل أع

  .),Powell & Enright  1990  ؛1999كينان، . (عالج لتخفيفه والحد منه
  

  :قسمين  إلىكما يصنفه سيلي 
أي الناجم عن تراكمات األحداث اليومية المسببة للضغط بشكل يؤدي : الضغط النفسي الزائد - 

  .الفرد على التحمل والتكيف  إلى تجاوز قدرة
والذي ينجم عن انعدام التحديات واألحداث في حياة الفرد، مما يسبب : الضغط النفسي المتدني - 

  ).1981سيلي،( له الملل وانعدام الشعور بتحقيق الذات 
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  : النفسية مصادر الضغوط 9.1.2
  

  :قسم الزورس وكوهين مصادر الضغوط إلى ثالث مجموعات تتمثل في
وهي الحوادث التي يتعرض لها الفرد بشكل مفاجئ ) : Catacly Smic( الحوادث الجائحة -1

وعنيف، ومن الممكن أن تؤثر على أعداد كبيرة من البشر، ومثال ذلك الكوارث الطبيعية، 
  .كالزالزل والعواصف والبراكين 

قليل من وهي ضواغط تؤثر في عدد ) : Personal stressors( الضواغط الشخصية -2
األمراض :األفراد، وتكون قوية وشديدة، وتتطلب من الفرد مواجهة وتكيف عاليين، ومثالها

العضوية واألمراض المزمنة والمشكالت النفسية كالصدمات النفسية ووجود أمراض 
  .عصابية أوعقلية 

لشدة والتي تتمثل في األحداث اليومية ذات ا): Background Stressors( الضواغط العامة -3
 ، ويترتب عليها آثاراًمباشراً اً، ولذلك فهي تفرض تهديدالمنخفضة، ولكنها متكررة يومياً

  .) 1998عبد الخالق، (سلبية تراكمية 
  

عبد  رىتوتؤكد الدراسات النفسية بأن مصادر الضغوط متباينة ومتداخلة في نفس الوقت إذ 
 :البحوث تشمل ما يلي أن مصادر الضغوط النفسية التي تناولتها )2008(القادر

كثرة األعمال اإلدارية، والمسؤوليات اإلضافية ، وظروف العمل السيئة، واالنتقال من عمل   - 
  .إلى آخر دون تهيئة الفرد نفسياً

مكانات المادية، والحياة االجتماعية، واإلرهاق، وضعف النشاط، والخوف من ضعف اإل  - 
  .عية الفشل، واالنعزالية والوحدة، وضعف الداف

  

إلى أن الضغط النفسي يقسم إلى نوعين من حيث  ),Chekrapani 1995( ويشير شكراباني
  :مصادر التوافق واالنسجام مع الضغوط، وهما 

  ).الخارجية(وهي المصادر المحيطة بالفرد : المصادر البيئية -1
مة وهي ذات صلة بالقوى المتوفرة لدى الشخص أي مصادر الفرد الداع: المصادر الفردية -2

الداخلية والمقصود نقاط القوة لدى الفرد والتي تساعده على التكيف مع مصدر الضغط، 
والتي يقوم باستخدامها  إزاء خطر الضغوط، ويوصف الشخص بالنظر إلى المصادر 
باعتبارها نمط سلوكي بأنه طموح ، قوي، قادر على قيادة نفسه، غير صبور، إذ يدخل في 

أكبر قدر من األعمال في أقصر وقت، ويصبح عدوانياً إذا  صراعات مزمنة من أجل تحقيق
  Patel, 1989). (  لم تتحقق رغباته
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  :ةط النفسيوآثار الضغ 10.1.2
  

يترتب على تعرض الفرد للضغط النفسي عدد من اآلثار، والتي أشارت إليها الدراسات النفسية 
  :والطبية المختلفة، وقد قسم الباحثون هذه اآلثار إلى 

وتشمل فقدان الشهية، و اضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو، وارتفاع : ثار الفسيولوجيةاآل -1
ضغط الدم، وانتشار األمراض الجلدية، واالضطرابات الهضمية مثل القرحة واالنهاك 

 .)2009وأبو أسعد،زيعزال(الجسمي المستمر

جسمية كاإلصابة وقد أوضح هاوس وآخرون عالقة الضغوط المهنية وأثرها في الصحة ال
بالذبحة الصدرية، وقرحة المعدة، والحكة الجلدية، والسعال، وضغط الدم، والصرع، 

  .ومرض القلب 
إن اآلثار النفسية المترتبة على الضغوط تتمثل في اضطراب إدراك الفرد، : اآلثار النفسية  -2

عرضة  وعدم وضوح مفهوم الذات لديه، كما ان ذاكرته تضعف وتصاب بالتشتت ويصبح
وتكرار الضغوط الشديدة يؤدي بالفرد . )2008القادر،عبد(لإلصابة بالمرض النفسي والعقلي

  ).Lazarus, 1966( إلى الغضب والخوف والشعور باالكتئاب والخجل والغيرة
كما وترتبط الضغوط النفسية باضطراب األداء وخفضه، وتشوش السمع والحركات الزائدة،      

مرض والرغبة في غتراب، وكثرة الشكوى من األنا والميل لإلاأل وكراهية الذات، وخفض
  ).2008القادر،عبد( النوم

وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعية  وتتضمن العزلة عن المحيط،: اآلثار االجتماعية -3
وعدم تحمل المسؤولية  والفشل في أداء الواجبات اليومية، نهاء للعالقات الموجودة،إو
 .)2009بو أسعد،وأز يعزال(

وتتضمن االرتجاف وزيادة التقلصات العضلية، واللعثمة في الكالم وتغيرات  :اآلثار السلوكية -4
في تعبيرات الوجه، اضطراب عادات النوم ونقص الحماس والدافعية، والشك في اآلخرين 

 .)2009وأبوأسعد، ز يعزال(

  
ى التعانل معه، تترك أمراض عضوية إن ازدياد الضغوط النفسية على اإلنسان وعدم قدرته عل

بأن األفراد المعرضين للضغوط البيئية المرتفعة، ) 1996(ونفسية وهذا ما أشار إليه خليل
يسجلون ارتفاع في األمراض النفسية والعضوية، وأن التعرض للضغط المستمر والعصبية يزيد 

  .من معدالت المرض والوفاة ومظاهر التقدم بالعمر
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  :ريات المفسرة للضغوط النفسية النظ 11.1.2
 

هنالك العديد من النظريات التي اهتمت بدراسة وتفسير الضغوط تبعا لألسس النظرية التي تبنتها 
  :برز هذه النظرياتأ، وفيما يلي عرض سيولوجي أو  النفسي أو االجتماعيسواء من الجانب الف

  
  :)Selye(نظرية هانز سيلي 1.11.1.2

 

الضغط متغير غير مستقل، باعتباره استجابة لعامل ضاغط، كما ويرى أن ترى نظرية سيلي أن 
د هو ضحية تأثير بيئي هناك بعض االستجابات التي يمكن من خاللها االستدالل فيما إذا كان الفر

وتتمثل هذه االستجابات بعدد من المراحل التي تدعى مراحل التكيف العام، . مزعج أم ال
  :وتشمل

إن تعرض الفرد لموقف ضاغط، يدفعه إلبداء تغيرات ): اإلنذارمرحلة ( االستثارة -1
واستجابات تظهر في جسمه، وبالتالي تقل مقاومة جسمه، وقد يصل ذلك لدرجة الموت في 
حال كان الضغط شديداً ومفاجئاً كما هو الحال في حالة الجلطات القلبية التي تعقب استثارة 

  .قوية ومفاجئة
أي عندما تختفي التغيرات التي  كيف مع المسبب للضغط النفسي،تعني مرحلة الت: المقاومة -2

ظهرت في المرحلة األولى فإن ذلك يدل على التكيف وهذا ما يعني المقاومة، ويكون 
 .التعرض للضغط متالزماً مع التكيف

في هذه المرحلة يكون الجسم قد استنفذ طاقته في مرحلة المقاومة، ): استنفاذ الطاقة(اإلجهاد -3
ذا كانت االستجابة الدفاعية شديدة، فإن ذلك يسبب حدوث أمراض سوء التكيف إال إ

  ).2001عثمان، (
 

  :مراحل حياة اإلنسان، فيقسم المراحل إلى تشبه مراحل التكيفأن ) Selye(سيلي ويرى 
مرحلة الطفولة والتي تتسم بمقاومة منخفضة واستجابات حساسة ألي نوع من : المرحلة األولى

  .المثيرات
  .مرحلة البلوغ، والتي تزداد فيها المقاومة وتزداد القدرة على التكيف: المرحلة الثانية
     مرحلة الشيخوخة، والتي تتسم بفقدان القابلية للتكيـف وتنتهـي بـالموت    : المرحلة الثالثة

 ).2002غرايبة، (
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 ):Richard Lazarus(نظرية ريتشارد الزاورس  2.11.1.2
 

إلى ثالثة مستويات للضغط، الفسيولوجية، والسيكولوجية، واالجتماعية،  وتشير هذه النظرية
ويرى الزاروس أن الضغوط النفسية تحدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة، والتي تؤدي إلى نشوء 
سلوك مواجه أو هروبي عند الفرد، وأن اإلنسان عبارة عن آلية تكيف انسجامية فاعلة، وليس 

، وأنه يسعى إلى إيجاد التكيف ما بين بيئته الداخلية والبيئة الخارجية عضو استجابة غير واضحة
، ويؤكد الزورس إلى فائدة التقييم النفسي للخبرات التي ),Chakrapani 1995(المحيطة به 

تشكل ضغطاً بمعنى أن اإلنسان يبذل جهداً ويستجيب للتكيف وإعادة التوازن حال تعرضه 
العزيز ( عملية نشطة ومستمرة وليست عملية جامدة وسلبية للخطر،مما يجعل عملية التكيف

  )2009وأبوأسعد،
  

  ) :Walter Canon(نظرية والتر كانون  3.11.1.2
 

تحت  الشخص تصف هذه النظرية عملية رد الفعل النفسي الفسيولوجي التي تؤثر في انفعاالت
كالخوف والغضب واأللم مسمى الضغط االنفعالي، إذ يرى كانون أن مصادر الضغط االنفعالية 

ير الوظائف الفسيولوجية للكائن الحي، والسبب الرئيسي في ذلك هو التغيرات في يتتسبب في تغ
والذي بدوره يعمل على تهيئة " هرمون األدرينالين"إفراز الهرمونات المختصة بهذا الجانب مثل 

ديه آلية تعمل على الجسم للمواقف الضاغطة، وقد وجد كانون من خالل دراسته بأن الجسم ل
االتزان الحيوي لديه، وأن هذه الحالة تتبع كل موقف ضاغط يتعرض  من احتفاظ اإلنسان بحالة

له الفرد، فإذا انتهى الجسم من مواجهة الموقف الضاغط فإنه يعود إلى حالة االتزان العضوي 
إلى مشكالت  والكيميائي، ولذا فقد اعتبر كانون أن الضغط الذي يواجه الفرد قد يؤدي به

  ).2003عسكر، (عضوية إذا حدث هناك خلل بدرجة عالية من التوازن الطبيعي للجسم 
  

  :نظرية االتجاه المعرفي 4.11.1.2
 

والتي ترى أن تفكير الفرد هو المسؤول عن انفعاالته وسلوكه، وأن " بيك"وصاحب هذه النظرية 
  .التي أدت إلى أخطاء معرفية وانفعاليةاإلرشاد المعرفي أي إعادة تنظيم استراتيجيات التفكير 

أن ردود الفعل االنفعالية ناتجة عن النظام المعرفي الداخلي، وإن عدم االتفاق بين " بيك"ويؤكد 
الداخل والخارج يؤدي لحدوث االضطرابات النفسية، والعمل يكون على التفكير بشكل واقعي 

 ).2009وأبوأسعد، عزيزال( لك االضطراباتلحل المشكالت الناتجة عن حالة التشويه اإلدراكي لت
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  :نظرية العجز المتعلم 5.11.1.2
 

أن تعرض الفرد لحالة العجز يجعل سلوكه غير تكيفي، " سليجمان"ويرى صاحب هذه النظرية 
بمعنى أن الفرد ال يقوم بأية محاولة أو استجابة تخلصه من الوضع المزعج وهذا يمثل ردة فعل 

النظرية أن الضغط النفسي نتاج للشعور بالعجز المتعلم، وإن حالة العجز  غير تكيفية، وترى هذه
المتعلم تؤدي إلى آثار تعليمية ودافعية وانفعالية، مثل عزوف الفرد عن المبادرة والمحاولة، 

     فقدان القدرة على التحكم والسيطرة على مجريات األمور مما يؤدي الستجابات انفعالية سلبية

  ).2009وأسعد،وأب عزيزال( 
  

  :Marianne Frakenhaeuser)( نظرية ماريان فرانكهوز 6.11.1.2
 

وتبرز , ركزت هذه النظرية على الجانب النفسي من حيث رد فعل الفرد في الموقف الضاغط
حيث أن الزيادة في إفراز  ،دور الهرمونات وتأثيراتها على الوظائف الذهنية واالنفعالية

لنور أدرينالين ال يقتصر إفرازه في المواقف الضاغطة، وإنما بمواقف هرمونات األدرينالين وا
كما وأن استمرار حالة الضغط التي يتعرض لها الفرد قد تصل  ،)2003عسكر، ( الفرح أيضاً

لى حد المرض عندما تكون استجابة التوازن الجسمي غير قادرة على العمل، وال تستطيع إ
  ).Ramesy, 1982(االنسجام مع الضغوط المستمرة 

فيرى أن اإلنسان يتعرض لضغوط قد تكون فسيولوجية،سيكولوجية، ) Chakrapani)1995أما 
سيكوحركية، ولكن في  اجتماعية، وأن استجابته للتهديدات المحيطة ال تكون في معظمها دائماً

  .بعض األحيان تكون سيكولوجية تماماً مثل استجابات االحباط واإلهانة
  

  :نفسي وفترة الحملالضغط ال 12.1.2
   

تعتبر فترة الحمل هي الفترة الجميلة لتكوين العائلة، خاصة لدى الحمل المخطط  له، وقد تختبر  
معظم النساء خالل فترة الحمل ضغوطات شائعة تتمثل بالتغيرات الجسمانية واالهتمام بالوالدة 

 عالقة الزوجية مع األبوالمخاوف المرتبطة بها، وصحة الجنين والتغيرات التي ستحدث في ال
.( 2009 ,Latendresse)    

 

بعض النساء الحوامل تختبر ضغوطات نفسية عالية والتي تؤثر على نتيجة الحمل بوالدة أطفال 
من مشاكل إضافية  نقليلي الوزن أوحدوث الوالدة المبكرة باألخص للنساء الحوامل اللواتي يعاني

  .سكري الحمل ارتفاع ضغط الدم ، :مثل
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الذي يعد ضغطاً إضافياً للمرأة " العنف من الشريك"قد تتعرض بعض النساء الحوامل إلىو
، اإلجهاض والمرتبط بالعنف الجسدي ،الوالدة المبكرة، الحامل له تأثيرات على نتائج الحمل مثل

، وتختبر المرأة الحامل )Bhandari et al, 2009( وفاة المولود وفي بعض الحاالت موت األم
عدم االهتمام بالصحة الجسدية  تعرض لعنف الشريك أعراض التوتر واالكتئآب والصدمة،التي ت

ومن  والعامة، عدم الشعور باألمان، أكثر من المرأة الحامل التي ال تتعرض لعنف الشريك،
زيادة الفقر، قلة المصادر الداعمة  ،لدى الزوج والمحيط به) نف الشريكع(مسببات هذا العنف 

جتماعية التقليدية طلبات الحمل والوالدة والمرتبطة بالتكاليف المادية، القيم اإل، متالموجودة
  ).( Bahndari et al,2009  الجنسية، القيم الدينية المتعصبة لألدوار

  
طة بقترة الحمل فتشمل التقسيمات التالية وحسب فترة بوأما فيما يتعلق بالضغوطات النفسية المرت

  : الحمل
  : مل الثالث أشهر األولى من الحملوتش: الثلث األول

  :وأهم الضغوطات التي ترافقها
  .المشكالت العضوية مثل القيء والغثيان) 1
  .الخوف من االجهاض) 2
  .القلق على الجنين خاصة من نقل العدوى واألمراض أو األدوية لديه) 3
  .عدم االستعداد النفسي واالقتصادي للحمل) 4
  .لميل للنومالتعب الجسمي واالرهاق وا) 5
اضطرابات العالقة الجنسية بين الزوجين بسبب الخوف من االجهاض والتعب وفقدان ) 6

  .الجنسية الرغبة
  .انشغال المرأة بنفسها وفيما يمكن أن يحصل لها أثناء الحمل وبعد الوالدة) 7
كثير من النساء يعانين من تناقض في مشاعرهن حول الحمل نفسه حتى لو كان الحمل ) 8

  ).1998مناصرة،(غبتهن بر
  

   :)من بداية الشهر الرابع إلى نهاية الشهر السادس  ( : من الحمل الثلث الثاني

  :وأهم الضغوطات التي ترافق هذه المرحلة
  .انشغال المرأة الحامل كثيراً بصحة الجنين وسالمته) 1
زيادة الوزن،  تعاني بعض النساء من مشكالت جسمية مثل تورم الساقين وثقل الحركة بسبب) 2

  .النعاس وآالم الظهر,الضعف العام واإلرهاق
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 تتقبل المرأة الجنس بشكل أفضل، بسبب ارتفاع الهرمونات الجنسية واختفاء القيء) 3
  ). 1998مناصرة،(

  
وأهم ضغوطات هذه  :)الوالدة وحتى من بداية الشهر السابع (: الحمل األخير منالثلث 

  :المرحلة
 .مبكراً قبل أوانه الخوف من والدة الطفل )1

 .المصاريف المادية المرتبطة بعملية الوالدة والالزمة لتربيةالطفل )2

 .التحضير لميالد  الطفل وما يلزمه من مالبس وحاجيات )3

 .التفكير بتربية المولود والعناية به،خاصة اذا كانت األم عاملة )4

 والخوف على ,مخاوف ترافق أواخر هذه الفترة وهي الخوف من آالم المخاض والوالدة )5
 ).1998مناصرة، (وعلى الطفل والخوف من المجهول الحياة 

  
  التكيف 2.2

  

إذ أن . ير من سلوكهايلها للتغ إن استجابة الكائنات الحية لتغيرات البيئة المحيطة بها تعد حافزاً
 لهذا أي تغير يطرأ على البيئة التي يعيش فيها الكائن الحي يهيئ الكائن لتعديل سلوكه وفقاً

ير ويحفزه للبحث عن وسائل جديدة إلشباع حاجاته، وفي حال عدم قدرته على إشباع هذه يالتغ
 ىوهذا السلوك أو اإلجراء يدع. عمل على تعديلها أو تعديل حاجاتهما أن يإالحاجات في بيئته، ف

  .)2001عبد اهللا،( )(Adaptation"التكيف"
  

  :مفهوم التكيف 1.2.2
  

إذ يشير  المفاهيم األساسية التي تم تناوله كثيراً في األبحاث النفسية، حد أهمأيعد مفهوم التكيف 
، ويحاول ط السلوكية التي تصدر عن اإلنسانمفهوم التكيف بالمعنى النفسي إلى عدد من األنما

اإلنسان من خاللها تعديل سلوكه في سبيل إيجاد حالة من التوازن بينه وبين العالم الخارجي 
  ).2000الفرماوي،(
  

وعة من االستجابات وردود األفعالمجم: نهأالتكيف على ) 1987(ف الرفاعي يعرل، التي يعد 
، بحيث يشبع ارجية لكي يحدث االنسجام المطلوب، أو بيئته الخبها الفرد سلوكه وتكوينه النفسي

متطلبات بيئته االجتماعية والطبيعية  الفرد حاجاته، ويلبي.  
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ما يأتي) 1987(ح من تعريف الرفاعي ويتوض:  
ع حاجاته والتالؤم مع ظروف إن التكيف إجراء أو سلوك يقوم به الفرد رغبة منه في إشبا

  .معينة
 .الذاتية والخارجية : إن هذا اإلجراء أو السلوك يشمل إحداث التغيير في بيئتي الفرد 

، وعقلياً عالياًانف وتبرز أهمية التكيف في أن حدوثه على النمو المرغوب يحقق لإلنسان اتزاناً
وبالتالي يعتبر ذو صحة نفسية، واثق من نفسه محترماً لذاته، محققاً ألهدافه، قادراً على مواجهة 

  .)2000الفرماوي،( ضغوط حياته
  

فينظر إلى التكيف على أنه عملية ديناميكية ال تتم لمرة واحدة، بل يستمر ) 1989(أما الشجومي 
حياة اإلنسان مجموعة من الدوافع والرغبات والحاجات التي باستمرار حياة اإلنسان، وذلك ألن 

 ).1989الشجومي، ( يسعى كل فرد إلشباعها ومحاولة إرضائها

  
مجموعة السلوكيات : وخالصة القول يمكن تلخيص كافة التعريفات المتعلقة بالتكيف على أنه

واالجتماعية، والتي تساعده في ها الفرد لتلبي احتياجاته ومتطلباته الذاتية وردود الفعل التي يعدلّ
  .تحقيق التوازن الداخلي مع نفسه والخارجي كذلك مع المحيط

  
  :أبعاد التكيف 2.2.2

  

  :ينظر إلى التكيف من خالل عدد من األبعاد والمجاالت المرتبطة به، ومنها 
شباع ويشمل هذا البعد السعادة والرضا عن النفس والتأقلم معها إضافة إلى إ: التكيف الشخصي

     والحاجات الثانوية.......) كالجوع والعطش والجنس والراحة(الدوافع والحاجات األولية له 
، كما ويشمل انسجام الشخص مع نفسه وحل صراعاتها، .....)كاألمن والحب واالستقالل (

  ).1992،جامعة القدس المفتوحة. (وتناسب قدرات الفرد وإمكاناته مع مستوى طموحه وأهدافه
  
ويشمل توافر عالقة انسجام ما بين الفرد والبيئة المحيطة به، وما تشمل : تكيف االجتماعي ال

عليه من إحداث تغيرات في الشخص،أو في البيئة، بحيث يستطيع إشباع حاجاته، ولكن مع 
  ).1992،جامعة القدس المفتوحة  : (االلتزام بقوانين المجتمع وقيمه والتفاعل االجتماعي السوي

 

وهو من أهم دالئل الصحة النفسية ؛ إذ تعتبر قدرة األفراد على العمل، واإلنتاج : ف المهني التكي
برز مؤشرات الصحة النفسية، إذ أن أوالكفاية فيها وفق ما تسمح به قدراتهم ومهاراتهم من 
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سان تزان النفسي لإلنلإل ن العمل ال يعد تهديداًإحد صور النشاط الطبيعي لإلنسان، ولذا فأالعمل 
ويشمل التكيف المهني االختيار المناسب لنوع المهنة، من . )1987فهمي، (أو الصحة النفسية 

نجاز، والكفاءة، والشعور ، ودخوله مرحلة اإلوتدريباً جل الحياة وجاهزية الفرد واستعداده علماًأ
  ).1998الشجومي، ( بالرضا، والسعادة، والنجاح

  
ق داخل البناء األسري بين الوالدين أنفسهم، وبين األبناء وهو ايجابية التواف: التكيف األسري

 ومعنوياً والوالدين بحيث يقوم كل منهم بدوره االيجابي، مما يوفر له االتزان مادياً
  ).1998الشجومي،(
  

نه التقارب والتآلف واالبتعاد عن التصادم، إذ أيعرف التكيف الزواجي على : التكيف الزواجي 
يكية مستمرة إلحداث عالقة توافقية بين الشريكين، مما يؤدي إلى تكوين انه عبارة عن دينام

عالقات مرضية واستقرار نفسي، والمحافظة على عالقة منسجمة مع الشريك اآلخر، سعياً لخلق 
   استقرار زواجي وشعور كال الشريكين بقيمتهم الشخصية، واطمئنانهما للعالقة الزوجية 

السعادة الزوجية، الرضا الزواجي، يتمثل في : الزواجي ويشمل التكيف ،)1998سعود، (
االختيار المناسب للزواج، االستعداد للحياة الزوجية، الدخول فيها، والحب المتبادل بين الزوجين، 

قدرة الزوجين على حل مشكالتهما  و واإلشباع الجنسي، وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية
  ).1980يونس،(
  

  :تكيف خصائص عملية ال 3.2.2
  

  :وهذه الخصائص هي )2000(أشار إليها الفرماوي تتمتع عملية التكيف بعدد من الخصائص،
نه يعمل على تعديل ذاته أو ما يمكن تعديله أ إذ أن اإلنسان يعي تماماً: أنها تتم عن وعي ذاتي *

له  ن تقبل اإلنسان لذاته، يكون سبيالًأمن عناصر البيئة حين يقوم بعملية التكيف، كما و
  .لتعديل أهدافه ودوافعه ومستويات طموحه 

وذلك ألن حاجات اإلنسان متجددة والتغير مستمر في مجتمعه أو : التكيف عملية مستمرة  *
 التكيف مطلباً دأهداف الجماعة التي ينتمي إليها مما تخلق أبعاداً جديدة للتكيف، فمن هنا يع

 .لكل إنسان مستمراً يومياً

سان بحالته االنفعالية والعقلية، والخبرات التي مر بها، ومدى قدرته على يتأثر تكيف اإلن *
؛ وذلك من حيث في مدى حصوله على التكيف اًنه قد يكون للوراثة دورأاإلفادة منها، كما و
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كذلك مزاج الفرد ومدى حدته وقدرته على التحكم  عالقة العوامل الوراثية بشكل الجسم،
  .مه وتأثير كل من الجهاز العصبي والغدد الصماء في ذلكجسأفعال  بانفعاالته وردود 

  
في اختالف مظاهر تكيفه، إذ أن المجتمعات  ويلعب المجتمع الذي ينتمي إليه اإلنسان دوراً

تختلف في أهدافها، وقيمها، وعاداتها، وثقافتها، مما يمكن أن يعتبر من مظاهر تكيف إنسان في 
  ).2000الفرماوي،(تمع أخر يف في مجمجتمع ما، قد يعتبر سوء تك

  
4.2.2 ف النظريات المفسرة للتكي:  

  

مختلفة،  يف بمعانٍتناول العديد من علماء النفس والباحثين في مختلف المجاالت مفهوم التكّ
  :ومن أمثلة هذه النظريات . وضمن نظريات متعددة 

  
 : نظرية داروين  1.4.2.2

  

هذه النظرية المستمدة من علم األح إذ أنعلى بعض األجناس انقرضت لعدم قدرتها  ياء تركز
 ،فت مع بيئتها استطاعت أن تواصل حياتهايف الناجح مع البيئة، بينما األجناس التي تكيعلى التكّ

على نظرية النشوء واالرتقاء والبقاء  إذ يشير مصطلح التكيف من وجهة نظر علم األحياء وبناء
إذ أن الخواص البيولوجية  مليات التي تسهم في بقاء األجناس،لألصلح إلى البناء البيولوجي، والع

التي تتوافر في الكائن الحي، ال يمكن أن تساعد الكائن على البقاء واالستمرار، إال إذا توافرت 
  .)1999عبد الرحمن،( ها واستمرارهائمما يساعد في بقا

  
ى التالؤم مع الظروف البيئية، ز على قدرة الكائن الحي علن التكيف يركّإعلى ما سبق ف وبناء

ر في البيئة من خالل التعديالت والتغيرات الذاتية والبيئيةوهذا يتطلب منه مواجهة أي تغي 

  ).2000النيال، (
  

  :نظرية التحليل النفسي 2.4.2.2
  

هو الحفاظ على غرائزنا عند مستوى يمكن التكيف إذ تشير نظرية التحليل النفسي إلى أن 
فق من وجهة هذه النظرية يعني االلتزام والبحث عن منافذ لضغوطنا الداخلية، تحمله، والتوا

  ).2000النيال،(تهيء لنا إشباع حاجاتنا الضرورية، وتجنب عقاب المجتمع، أو إدانة الذات 
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. االنسجام بين كل من ألهو، واألناالمتعلقة بالتوافق، عندما ينعدم  ةوتنشأ المشكالت السيكولوجي
تجمع إن و. ودوافعه فال سبيل له إال لكبتها نسان للفشل في إيجاد مخرجاً لرغباتهإلفإذا تعرض ا

س هذه الرغبات المكبوتة، يترك له قليالً من الكفاءة  للتخطيط والتماشي مع ما يحيط به، وتكد
  ).2000النيال،( فيشعر بالقلق أو التوتر

 

  
 : النظرية السلوكية 3.4.2.2

  

على منهج أو طريقة التعلّم، وإن لكل استجابة مثير،والعالقة بين المثير تقوم النظرية السلوكية 
والسلوك إما إيجابية أو سلبية، وإن الشخصية عبارة عن منظومات سلوكية متعلمة،وأن هناك 

  .قوانين تحكم السلوك اإلنساني كالتعزيز والعقاب والتي تعتبر مهمة في تعديل السلوك
  

السلوكيين، في استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي يتعرض  من وجهة نظر كيفل التيتمثّ
على توقعات منطقية وعلى  لها الفرد، وهذه االستجابات هي المسؤولة عن تأهيله للحصول

  .)2000النيال،(إذ أن تكرار حدوث سلوك ما، من شأنه أن يتحول إلى نمط سلوكي للفرد. اإلثابة
  

الفرد هي مشكالت في التعلم، وإن األعراض النفسية هي  وتعتبر هذه النظرية أن معظم مشكالت
نتيجة تراكم عادات سلوكية متعلمة بشكل خاطئ، ويتم العمل على تغيير وتعديل السلوك المتعلّم، 

المواقف الضاغطة، وتبديلها بأنماط من خالل التعرف على أنماط السلوك الخاطئ والذي يسبب 
  ). 2009العزيز وأبوأسعد،( يق تكيف أفضلصحيحة من شأنها حّل المشكالت وتحق

  
  :النظرية االنسانية 4.4.2.2

  

إذ ركز على استبصار  ،من علماء النفس كارل روجرز كيفتمن تحدث حول مفهوم ال زبرأمن 
الفرد بذاته وخبراته التي يعيشها،وإن الفرد يحاول التقريب بين ذاته وخبراته، حتى يحدث 

والخبرات، مما يعطي اإلنسان الفرصة لنمو سليم ومتوافق ويصبح  بين الذات) التكيف(التطابق
إلى أن األفراد ذوي  روجرز يشير، و)2009العزيز وأبوأسعد،( إنساناً متكيفاً ومتكامل األداء

ن ما يعبرون عن بعض الجوانب التي تقلقهم حول سلوكهم ، وذلك أل السيئ، كثيراً كيفالت
وفي الواقع إن عدم تقبل الفرد لذاته، دليل على . هومهم لذاتهم سلوكهم يتميز بعدم االتساق مع مف

  ).2002الخواجا،(التوتر لديه  د، وهذا ما سيولكيفهسوء ت
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  :أساليب التكيف 5.2.2
  

يرى علماء النفس بأن وجود أساليب لمواجهة الضغوط التي تنشأ لدى الفرد تعد من العوامل 
  .صحته النفسية والجسديةالتعويضية والتي تساعده على االحتفاظ ب

  
ومن أبرز أساليب مواجهة الضغوطات ما يدعى باالنسجام والتوافق، والذي يمثل عادة تعديل 
للمواقف التي تعمل على خلق المشكلة أو تعديل الشخص لكي يتوافق وينسجم مع الموقف الذي 

فق وانسجام كل فرد يؤدي إلى خلق المشكلة، وبالتالي فإن هناك اختالفات فردية حول كيفية توا
  ).1966الزورس، (مع المشكلة 

  
لمواجهة ضغوط  التي قدمتها النيال وعبداهللا  وهنالك مجموعة من االستراتيجيات المعرفية

  :الحياة، وتشمل
اذ يلجأ الفرد ضمن هذه ): Rational Thinking(إستراتيجية التفكير العقالني  )1

  .ر القلق وأسبابه المرتبطة بالضغوطاإلستراتيجية للتفكير المنطقي بحثاً عن مصاد
ويتجه الفرد فيها للتفكير بالمستقبل، كما ويكون لديه ): Imagining(إستراتيجية التخيل  )2

 .القدرة على التخيل لما قد يحدث مستقبالً

وهي عملية معرفية يتجه الفرد فيها إلى إنكار الضغوط التي ): Denial(إستراتيجية اإلنكار  )3
 .هل واالنغالق، وكأنها لم تحدث على اإلطالقيتعرض لها بالتجا

وفي هذه اإلستراتيجية يتجه الفرد إلى ): Problem Solving(إستراتيجية حل المشكلة   )4
 . استخدام أفكار مبتكرة لمواجهة الضغوط

وفي هذه اإلستراتيجية يتم التعامل مع الضغوط ): Humor(إستراتيجية الفكاهة والدعابة  )5
هة وبالتالي قهرها والتغلب عليها، كما أنها تؤكد على االنفعاالت ببساطة وبروح الفكا

 .االيجابية أثناء المواجهة

 حيث يلجأ من خاللها بعض األفراد) : Turning Religon(استراتيجة الرجوع إلى الدين  )6
إلى الدين واإلكثار من العبادات كمصدر للدعم الروحي واالنفعالي، وذلك لمواجهة الموقف 

  ).1997عبد اهللا، النيال و (التغلب عليها الضاغط و
  

ن تقييم الفرد لمصادر الإلصابة باألمراض النفسية بدرجة أكبر، في حال ك ويكون الفرد معرضاً
، واستخدم أساليب غير فعالة، وغير تكيفية في التعامل مع سلبياً الضغط التي تعتبر تهديداً له

  ).2002تفاحة وحسيب، (ه بالتشاؤم مصادر هذه الضغوط وافتقاره للمساندة واتصاف
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  : التكيف والحمل 6.2.2
  

ن الضغوطات خالل فترة  حمل قد تسبب للمرأة الحامل ضعف وتدني في مستوى امتالك إ
مهارات للتكيف االيجابي مع التغيرات المرتبطة بالحمل، ولجوء المرأة الحامل إلى سلوكيات 

تخدام المخدرات أو عدم االهتمام بالصحة الذاتية تتضمن مخاطر لها وللجنين  مثل التدخين أو اس
  .خذ القسط  المطلوب  من الراحة أو عدم التوجه للرعاية الطبية المطلوبة أللمرأة مثل 

  
  :نه من طرق التكيف مع الضغط مايليأإلى  مخزوميويشيرال

ن التمرينات الرياضية تعمل على خفض ضغط الدم العالي وذلك أل: ممارسة الرياضة •
تدال ضربات القلب، وتقليل الكآبة والقلق، كما أنها تعمل على خفض درجات الحرارة واع

  .التي يعاني منها األفراد، وخاصة النساء
بحيث يساعد االسترخاء على خفض ضغط الدم العالي واعتدال ضربات القلب، : االسترخاء •

 .وتوزيع الدم بالشكل المناسب مع إيصال األوكسجين إلى أطراف األصابع

إذ تشير الدراسات التي أجريت على عدد من األفراد الذين يقيمون : العالقات االجتماعية •
يشكون  اعالقات اجتماعية يتمتعون بصحة جيدة، وأن الذين ليس لديهم عالقات اجتماعية كانو

   ).2004المخزومي، ( من أمراض عديدة
  

لك عندما ال يكون بإمكان الفرد ويؤكد علماء النفس واألخصائيون على أهمية العالج النفسي وذ
مقاومة الصعوبات اليومية التي تواجهه، ويسيطر عليه القلق واالنهيار، ويظهر عليه بعض 

  ).1997ستورا، (  االضطرابات الجسدية
  

وهناك العديد من العوامل التي أشارت إليها الدراسات والتي تساعد المرأة الحامل على التكيف 
  :ة ومن هذه العواملمع مرحلة الحمل والوالد

من خالل  والمقصود هنا تقرب الزوج من زوجته: دعم الزوج لزوجته ودعم العائلة المحيطة •
السؤال عنها باستمرار ومرافقتها في زيارات الطبيب ومشاركتها في شراء حاجياتها 

دى م، وتفهم المرحلة التي تمر بها والتغيرات الجسمية والنفسية، وومستلزمات طفلهما القادم
 دى تقبلها وتكيفها مع فترة الحملعلى حالتها النفسية وم الدعم من قبل الزوج تأثير هذا

 ).1985السبيعي،(

تماسك وتفاعل المرأة الحامل، من خالل مساعدتها دعم العائلة المحيطة وتأثيره اإليجابي على  •
لتي تمر فيها في األعمال اليومية، أو تقديم المعلومات والنصح حول التغيرات المختلفة ا
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المرأة الحامل، وشعورها باألمان والثقة، والذي من شأنه تقليل حدوث اكتئاب ما بعد الوالدة 
)2008 ,Smith et al.(  

، الحصول على الخدمات الصحية المطلوبة لهذه الفترة من خالل إجراء الفحوصات المخبرية •
ت للجنين بالموجات الصوتية وعمل فحوصا والمتابعة المستمرة لصحة الحامل نفسها وجنينها،

، وهذا بدوره يخفف من والتي تساعد الحامل على التواصل مع الجنين واالطمئنان عليه
 ).Atuyambe at el, 2008( ضغوطاتها

والمقصود هنا درجة وعي المرأة الحامل، والتي تساعدها على التعامل : نضج المرأة الحامل •
التي تستخدمها لتجاوز األزمة المرتبطة بهذه الفترة،  مع فترة الحمل األول، واآلليات التكيفية

عمر المرأة : ومن العوامل التي ركزت عليها الدراسات في موصوع النضج للمرأة الحامل
، المستوى التعليمي، الخبرات الحياتية في )سنة35-18حيث يفضل أن يكون من (الحامل

 ).Santhya at el, 2010  ؛2008بلة،(الطفولة 

   
   ،الحمل. الحمل واإلنتقال إلى األبوة واألمومة مرحلتا تكيف أساسيتان في حياة العائلة فترة عتبرت 

حول حاجات اآلباء واألمهات خالل فترة الحمل ) 2008(أظهرت نتائج  دراسة دييف وزمالؤه 
لنساء ا. مستوى المعرفة بمرحلة اإلنتقال إلى دور األبوة واألمومة كان متدنياًوبعد الوالدة بأن 

سواء من مقربات لهن أو ممن دعمهن في مرحلة ، عامةً شعرن بأنّهن تلقين دعماً كافياً كحوامل
صحة أو الل أغلبهم طلب العون من أخصائيي على العكس من الرجال اللذين فض، ما بعد الوالدة
 يذهبوام لكنهم ل ،وعلى الرغم من شعور أكثرهم بالمسؤولية تجاه حمل شريكاتهم. زمالء عمل

أو كتب متوفرة لإلرشاد بشأن  تثقيفية إلى مواعيد كشف الجنين أو يشاركوا بأية حصص معهن
بل , التغير الذي حصل في عالقتهم الكم الهائل من لم يدرك اآلباء واألمهات مدى كما ،الحمل

لدور  ر حول العناصر المكونةأكثوكانوا يفضلون لو توافرت معلومات . تفاجأؤوا بحدوثه
قبل الخوض في ) أو شركائهن(ووجهة نظر شركائهم  ،تغيرات العالقة ،العناية بالطفل ،الوالدين

  .)Deave et al, 2008( األبوة واألمومة
 

والتي  درس فيها ) Friedman 1998,(في فريدمان"  leMasters" وفي دراسة لوماسترز
لعائالت من الطبقة ) آباء وأمهات ( 46ة ف العائلة مع والدة الطفل األول حيث قام بمقابلتكي

من االزواج لم % 17، ووجد أن )سنة  35إلى 25(الوسطى في المدينة، أعمارهم ما بين 
مشاكل شديدة وكثيفة وتمثلت  اختبروا% 83يختبروا أواختبروا مشاكل متوسطة، والبقية بنسبة 

  :تلك المشاكل كاآلتي 
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 .شعور الزوج بأنه مهمل  •

 .لخالفات الزوجية والمجادالتازدياد عدد ا •

 ).حيث كانت الزوجة تشعربالتعب طوال الوقت(تبدل وتغيير مستمر في مخططاتهم اليومية  •

 .تأثر وتراجع الحياة االجتماعية والجنسية  •
  

يوجد العديد من الدراسات التي أكدت ضرورة تخفيف الضغوطات خالل الحمل والتخفيف مـن  
لدراسات على أهمية العالجات المكملة للضغط مثل المساج، اإلبر تأثيراته السلبية، وركزت هذه ا

الصينية، اليوغا، وإن قلت الدراسات المتحدثة عن األثر العالجي الستخدام هذه التكنيكات علـى  
التي وجدت أن النساء اللواتي تلقين خدمات االستشارات   Mamelleالمرأة الحامل ومنها دراسة
جد لديهن انخفـاض فـي نسـبة الـوالدة المبكـرة وفـي دراسـة        النفسية قبل فترة الحمل  و

Narenderon   والتي وجدت  فيها أن النساء اللواتي تلقين تدريب وتطبيق لتمارين اليوغا قلت
   ).latendresse, 2009(  لديهن نسب الوالدة المبكرة مقارنة مع النساء اللواتي لم يتلقين تمارين اليوغا
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  الخالصة 3.2
  

الذي  باحثة من خالل اإلطار النظري لموضوع الدراسة، بأن موضوع الضغط النفسيحظت الال
تتعرض له النساء في الحمل األول متداخل ومتغير بحسب مرحلة الحمل التي تمر بها المرأة 
فالضغط المرتبط بالشهور األولى مختلف عن الشهور الوسطى واألخيرة، كذلك الحالة 

: ي كل فترة مرتبطة بهذه التغيرات، ومتأثرة بعوامل متعددة مثلالسيكولوجية للمرأة الحامل ف
في هذه  جته، الخدمات الصحية المتوفرةمرغوبية الحمل، مدى نضج المرأة، دعم الزوج لزو

  .الفترة الحرجة من حياة المرأة
  

واستخلصت الباحثة أن الضغط النفسي خالل فترة الحمل األول، هي جزء من مجموع 
بها النساء خالل فترة حياتهن، وال تقتصر هذه الضغوط على  ية التي تمرالضغوطات النفس

المرأة الحامل نفسها، بل يشمل ذلك زوجها وعائلتها الكبيرة، التي تسعى للحفاظ عليها وعلى 
  .صحتها وصحة الجنين خالل فترة الحمل

  

مدرسة التحليل  كما الحظت الباحثة اختالف في تفسير المدارس النفسية لفترة الحمل، ومنها
النفسي، التي اعتبرت أن الحمل يحقق الوظيفة البيولوجية التكاثر والمتمثلة بالحفاظ على النوع، 

 .وأن الحمل رد فعل لصراعات قديمة مع األم مكبوتة في الالشعور

  
على فترة الحمل واعتبرتها بداية تكوين العائلة،  لدوفال "تطور العائلة"بينما ركزت نظرية 

  .ككل لعائلة الحقاً في دورة حياة العائلةلتطور اللنمو واس في واألسا
  

على أنها مرحلة نمائية هامة في حياة المرأة الحامل تحقق من خاللها  بينما ركز أريكسون
  .انتاجيتها وقدرتها على االنجاز في حال تجاوزت هذه المرحلة بأمان وثقة

  
حمل األول فترة تحمل في طياتها الكثير من ومع هذا التباين في وجهات النظر تبقى فترة ال

األمل والفرح والترقب والضغط الذي يحمل معه الرغبة في المعرفة والعبور بفرحة وسالم إلى 
  . النهاية التي ينتظرها األبوين الجديدين، مولودهما األول ليشكلّوا عائلتهم النووية األولى

  
معها ومع  م يتم التكيفلن إالتي ة حرجة وهي مرحل ألمومة واألبوةأن ا وقد خلصت الباحثة

وسينعكس على كل  ية،المستقبلالزوجين وعائلتهم  الضغوطات المرتبطة بها، فهذا سيؤثر على
    .أفراد العائلة سلباً
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   سابقةالدراسات ال 4.2
  

  :من الدراسات العربية واألجنبية وسيتم تناولها حسب اآلتي تناولت الباحثة عدداً
  

  :ات المحلية والعربيةالدراس 1.4.2
  

 )رضا السيدات الفلسطينيات عن حياتهن في فترة ما بعد الوالدة : ( )2008(دراسة حمودة 
  

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم حياة الفلسطينيات خالل فترة ما بعد الوالدة ، واستكشاف تجارب 
ة الحياة ، بهدف التعرف المرأة الفلسطينية، وديناميكيات تقديم الدعم المتاحة لها في إطار جود

 .على المحددات الهامة لجودة الحياة خالل هذه الفترة 

واللواتي أبلغن أنهن حوامل خالل مسح األسرة  2006امرأة سنة ) 1020(ضمت العينة 
أداة من خالل استخدام أداتي بحث ، الكمية والكيفية من خالل ) PAPFAM(الفلسطينية 

نتائج البحث  :أوالً :نتائج الدراسة إلى  وقد أشارت .)MAP_QOL(، أداة مصادق عليها سابقاً
 :والتي أظهرت ما يلي  الكيفي

  أن فترة ما بعد الوالدة ، تتميز باإلرهاق والضغوط الجديدة ، والتغيرات العاطفية واإلحساس .1
 . )جسد مفتوحب(

، واليها  أن اإلرهاق وتعدد المسؤوليات كانت المصادر األساسية للضغط بالنسبة للسيدات .2
 .أعزيت التغيرات العاطفية التي تعيشها

في تقديم الدعم خالل هذه الفترة ، وبالرغم من  مهماً أن النساء من ذوات القربى يلعبن دوراً .3
 .أن العديد من السيدات عبرن عن رغبتهن في مساهمة أكبر ألزواجهن خالل هذه الفترة

للعينة المدروسة مقارنة  21.53قد بلغت من ناحية جودة الحياة كانت درجة المتوسط العام  .4
مع أعلى درجة مما يشير إلى قليل من الرضا بالمجمل بين السيدات خالل فترة ما بعد 

 .الوالدة
 

 

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى النساء الحوامل في ) : "  2007( دراسة أبو حصيرة
   ".اتوكينسبة اإلصابة، المعرفة، االتجاهات والسل: منطقة نابلس

  

الحوامل في النساءالدراسة إلى تقييم نسبة اإلصابة بفقر الدم والعائد لنقص الحديد لدى  هذه هدفت
اتجاه هذا  يهنلمعرفة واالتجاهات والسلوكيات لدوكذلك تقصي مدى مستوى ا ،محافظة نابلس

الحكومية في شملت العينة كافة الحوامل اللواتي يترددن على مراكز األمومة والطفولة المرض، 
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امرأة  207، حيث شملت 2006آب  –أجريت الدراسة في الفترة ما بين حزيران . المحافظة
في الثلث الثالث  97من اللواتي في الثلث الثاني من الحمل و  110حامل كان من بينها 

تم جمع عينات الدم من كافة الحوامل، وتم جمع . سنة) 41- 17(وتراوحت أعمارهن بين 
 Serumو  Hbي االستبيان المصمم خصيصا لهذا الغرض وبعد ذلك تم تحديد نسبة المعلومات ف

ferritin ًواقتصر فحص أل  مخبرياSerum ferritin  على الحوامل اللواتي تعاني من نقص
  . وتدني في مستوى الهيموجلوبين

  

لدى  شاراً، وكان فقر الدم أكثر انت%21.7بلغت نسبة انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد 
و كانت نسبة انتشاره لدى المصابات %. 32النساء الحوامل في الثلث األخير من فترة الحمل 

وبنسبة أعلى من تلك التي لوحظت أكثر من المقيمات في القرى ) 25.5(%والمقيمات في المدينة
لدى % 26.7من المصابات حيث بلغت  ، وكانت أعلى النسب لدى الفئة األصغر سناً%)14.3(

ولم يالحظ أي تأثير ايجابي لكل من متغيرات عدد سنوات الدراسة، . قلأسنة و 24الفئة العمرية 
كما لوحظت نسب إصابة مرتفعة . عدد أفراد األسرة وكذلك الدخل الشهري على نسبة اإلصابة

 بينت الدراسة كذلك وجود عالقة ايجابية بين كل من متغير التدخين واإلصابة. لدى الفئة العاملة
باألمراض المزمنة والتسجيل المبكر في مراكز الرعاية وكذلك استخدام أقراص الحديد في حين 

  . لم يالحظ أي تأثير لحجم الجرعة الدوائية
  

لوحظ وبشكل عام مستوى عال من المعرفة فيما يتعلق بالمرض، مسبباته، أعراضه، المصادر 
كذلك مستويات ايجابية عالية لالتجاهات لوحظ . الغذائية الغنية بعنصر الحديد وكذلك امتصاصه

والسلوكيات لدى النساء الحوامل حول العديد من المتغيرات ذات العالقة والتي لها تأثير واضح 
  .ى فقر الدم الناتج عن نقص الحديدعل
  
تحسين الخدمات الصحية للنساء الحوامل المصابات بمرض السكري ) " 2006( دراسة البزرة 

  ."العيادات الحكومية في محافظتي نابلس و جنين المراجعات لدى
  

 الحمل فترة خالل للنساء السكري بمرض باإلصابة المرتبطة المؤثرة العوامل دراسة ت تم لقد

 يميوتق واألم الطفل يواجهها التي اتالمضاعف دراسة تم كما جنين، و نابلس محافظتي في واإلنجاب

  .النساء لدى السكري بمرض المعرفة مستوى
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 بسكري أصيبوا النساء من 117 السكري بمرض مصابة امرأة 200 من عشوائية عينة اختيار تم

 النوع من السكري بمرض مصابات 45 األول، النوع من السكري بمرض مصابات 38 الحمل،

  .الثاني
 

 الطبية الملفات خالل من الهدف لهذا المعدة االستمارات تعبئة بهدف جمعها مت التي المعلومات

 معلومات:  المعلوماتة، وشملت الحكومي الصحة لمديريات التابعة السكري عيادات في المتوفرة

   .الصحي الوضع عن ومعلومات اإلنجابي، التاريخ عن معلومات شخصية،
 

 :األول النوع من السكري بمرض المصاب للنساء الجسمية بالكتلة المتعلقة النتائجكانت  •
 النتائج . البدانة من يعانون % 15.8 الزائد، الوزن من يعانون كانوا النساء من % 15.8

سنة، 15- 5 بين اإلصابة عند العمر كان العينة من % 10.5 اإلصابة عند بالعمر المتعلقة
 كانكان عند االصابة  العمر% 21.1سنة،  25- 15.1كان العمر عند اإلصابة% 63.2

 العائلي بالتاريخ المتعلقة النتائج. أكثر و 35 اإلصابة عند العمر % 5.3 ، و35- 25.1 بين

  . للسكري لمرض األولى الدرجة من قرابة لديهم 71.1%لمرض السكري
 

%  BMI 4 الجسمية  بالكتلة المتعلقة النتائج: الثاني النوع من بالسكري المصابات النساء •
 المرضية البدانة من يعانون % 6.7 البدانة من يعانون % 42.2 الزائد، الوزن من يعانون

  25و 15.1بين  اإلصابة عند العمر % 8.9 :اإلصابة عند بالعمر المتعلقة النتائج .
 35العمر عن اإلصابة % 24، و35- 25.1اإلصابة بين  عند العمر %66.7

 الدرجة من قرابة لديهم % 88.9 السكري لمرض العائلي بالتاريخ المتعلقةالنتائج وأكثر

 .السكري لمرض األولى
  

 Body Mass(ةالجسمي بالكتلة المتعلقة النتائج: الحمل بسكري المصابات النساء •

Index(BMI  :%27.4 7.7 و البدانة، من يعانون % 39.3 الزائد، الوزن من يعانون 

 عند العمر %15.4 :اإلصابة عند بالعمر المتعلقة النتائج .المرضية البدانة من يعانون %

% 43.6، و سنة35 -25.1بين  35 اإلصابة عند العمر% 4، 25- 15.1بين اإلصابة
 76.1 السكري لمرض العائلي بالتاريخ والنتائج المتعلقة  وأكثر، 35العمر عند اإلصابة 

  .لمرض األولى الدرجة من قرابة لديهم %
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  "لعالقة بين الزوجينأثر الحمل على ا) : " 1977(دراسة عيد 
  

أثناء الحمل وقبله، كذلك  بين الزوجين دراسة مصرية هدفت إلى التعرف إلى طبيعة العالقة
التعرف على الظروف الخاصة بالمرأة الحامل والتي تشمل النواحي االجتماعية واالقتصادية 

  .والبيولوجية والتعرف على األحوال النفسية لألم واألب أثناء الحمل
: امرأة حامالً وأزواجهن من ثالثة أماكن وهي 20الدراسة على عينة عشوائية قوامها  وقد تمت

للتأمين الصحي وعيادة مركز رعاية األمومة والطفولة بمحرم بك ، عيادة اإلسكندرية التابعة 
  :وقد بينت الدراسة النتائج التالية خاصة، 

 النفسجسمية أعلىاألمراض لخوف وكانت النسبة المئوية لمن لديهن معدل مرتفع من القلق وا •
، ولكن تساوت نسبة من حصلن على معدل عال من بين األمهات الحوامل عن أزواجهن

 .الوساوس واالكتئاب والهستيريا بين اآلباء واألمهات على السواء

ازدادت قوة العالقة بين الزوجين خالل فترة الحمل وقد عبرت عن ذلك األمهات ، بينما أفاد  •
 .أن العالقة قد ضعفت خالل الحمل عما كانت عليه من قبلاألزواج ب

، فكلما كبر حجم األسرة ضعفت لعصبية بين أفراد األسرة الكبيرةكان معدل التوترات ا •
 .العالقة بين الزوجين

، فكلما قل مستوى التوتر كلما تر العصبي والعالقة بين الوالدينوجود ارتباط بين مستوى التو •
 .والدين قوةزادت العالقة بين ال

لعب سن الزواج دوراً كبيراً في العالقة بين الزوجين وفي مستوى التوتر العصبي وتوضح  •
أن النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة كانت نسبة التوترات العصبية بينهن عالية ، كما 

 .كانت عالقاتهن بأزواجهن ضعيفة

الزوجين ، كلما زاد المستوى  كان للمستوى االقتصادي والتعليمي أثراً على العالقة بين •
 .االقتصادي والتعليمي زادت العالقة بين الزوجين قوة 

 

  ".التغيرات النفسية لألمهات العامالت أثناء الحمل وبعد اإلنجاب): "1981(دراسة علي  
  

 المصريات هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير العمل على الحالة السيكولوجية للسيدات
ل ومدى تأثيرها على الحالة السيكولوجية أثناء النفاس، كذلك هدفت للتعرف على أثناء الحم

المخاطر الوظيفية للسيدات العامالت، وردود األفعال السيكولوجية األكثر شيوعاً في مراحل 
الحمل الثالث وعن مدى تأثير بعض العوامل االجتماعية، البيولوجية على الحالة السيكولوجية 

  .إمرأة حامل) 180(، وشملت العينة لللسيدات الحوام
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  : إلى أن وقد أشارت نتائج الدراسة
يكن اقل اكتئاباً  extended families"   "النساء الحوامل الالتي يعشن في عائالت ممتدة  •

أي إن  nuclear families(السيدات الحوامل الالتي يعشن في عائالت نووية صغيرة   من
 .خفف من ضغوط الحياةيممتدة مفيد ونافع للسيدات الحوامل ومكان اإلقامة في العائلة ال

أظهرت مدى تأثير عدد األوالد على المرأة الحامل، كما قارنت بين مستويات الهستيريا  •
 25مقارنة باألقل من سن )  سنة 35- 30(والسن فقد كانت أعلى في الفئة العمرية ما بين 

 .سنة 

 

  " .ن أنماط العمل واإلنجاب عند النساء العامالتالعالقة بي) : " 1975(دراسة إبراهيم 
  

على مسؤوليتها الجديدة، وتأثيرها  المصرية هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير عمل المرأة
  .على المنزل ورعية األسرة 

امرأة  210األولى وهي مجموعة البحث وقوامها : أجريت الدراسة على مجموعتين من النساء
امرأة حامل للمرة األولى من  370من بين النساء العامالت، والثانية قوامها حامل للمرة األولى 

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلىالت، في مستشفى الشاطبي الجامعي، غير العام
للتوتر % 18النساء العامالت والحوامل في الحمل األول كن أكثر توتراً حيث بلغت النسبة •

 . لغير العامالت% 5مقابل 

% 62.9ن إغلب الوقت وألنساء الحوامل كن يؤدين العمل واقفات أو متحركات من ا% 37 •
 . حسب طبيعة وظيفتهن سواء معلمة أو سكرتيرة غلب الوقتأكن يؤدين العمل جالسات 

لألمهات غير ) كغم2.92(لألمهات العامالت يقابله ) كغم 3(كان متوسط وزن الطفل  •
 .العامالت 

 

على  ةالديموغرافي المتغيراترة الحمل والميالد وبعض أثر خب): "1992(دراسة جبريل 
  " .اتجاهات األم نحو وليدها

  

نحو الطفل المولود، ومفهوم الذات  المصرية هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات األم
االمومي، والكشف عن مدى تغيرهما عقب المرور بخبرة الحمل واإلنجاب، والتعرف على 

  .كن أن تؤثر في هذا التغير واتجاهه وداللته السيكولوجية بعض المتغيرات التي يم
  

مدرسة  156مدرسة يعشن خبرة الحمل ألول مرة، باإلضافة إلى  120 تكونت عينة الدراسة من
يعشن خبرة الحمل ألول مرة أو خبرة األمومة ألول مرة استخدمت في عملية تقنين األدوات، 
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ع العينة من خالل استخدام استبيان االتجاهات نحو وقد استخدم أسلوب الدراسة الطويلة لتتب
  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى.الطفل المولود ومقياس مفهوم الطفل االمومي 

  
أكثر إحساساً بالقلق االمومي، وأكثر ثقة في ذاتهن عند  هنإن النساء أثناء فترة الحمل  •

إحساساً بالصورة السلبية عن الجسم للعالقات الجيدة مع الزوج وأكثر  اًيروأكثر تقداألمومة، 
 .مع خبرة الحمل اً وأكثر اندماج

 

إن النساء أثناء فترة األمومة لديهن اتجاه ايجابي نحو الرضاعة الطبيعية ومشاعر ايجابية  •
حول الطفل، ارتفاع في القدرة على تحمل األم الحمل والوالدة، إنكار الذات في سبيل تحقيق 

لملل االجتماعي والشعور أن الحياة تفتقر إلى التنوع، البحث عن األمومة وإنجاب الطفل، ا
 .المعلومات حول رعاية األطفال

 

  :الدراسات األجنبية  2.4.2
  

حاجات الوالدين : اإلنتقال إلى األبوة واألمومة" )Deave et al,2008(دراسة دييف وآخرون  
   "أثناء الحمل وما بعده

  

الحوامل للمرة األولى  البريطانيات األمهات على احتياجاتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
بمرحلة  ، واحتياجاتهم المرتبطةأثناء فترة الحمل) أو لهم(حول كيفية مد العون لهن  نوأزواجه

  .اإلنتقال إلى دور األب واألم وما يتبعه من مهارات مكتسبة
  

بالرعاية الصحية في جنوب غرب عبر منظمتين تعنيان “ قصديةالعينة ال”استُخدمت طريقة  
عشرون منهن  ،ومن أعمار مختلفةحوامل للمرة األولى،  امرأة 24انكلترا في اختيار 

 أسبوعاً 28استغرقت فترة التأهيل ما يقرب متزوجات، وتم العمل على تأهيلهن لفترة الحمل، 
ر من الحمل األخي الثلثوسجلت مقابالت في بيوت المشاركات أثناء خالل فترة الحمل، 

تم تحليل كافة . باإلضافة إلى الشهور الثالث أو األربع األولى من مرحلة ما بعد الوالدة
  :وكانت النتائج كالتالي. ، من خالل التحليل لمضمون المقابالتالمعلومات المأخوذة

سبل ”وتضمن ذلك  ،ظهرت موضوعات مشتركة عن الدراسة المسجلة لفترة الحمل وما بعدها
تغيرات ” ،“العناية الفعلية بالطفل” ،“اإلرضاع” ،“التثقيف الجنيني” ،“المعلومات الالزمة” ،“نالعو

  .“العالقة
 . مستوى المعرفة بمرحلة اإلنتقال إلى دور األبوة واألمومة كان متدنياً  •
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مهن دع سواء من مقربات لهن أو ممن, النساء عامةً شعرن بأنّهن تلقين دعماً كافياً كحوامل •
 .في مرحلة ما بعد الوالدة

صحة أو زمالء العلى العكس من الرجال اللذين فضل أغلبهم طلب العون من أخصائيي  •
فلم يذهبوا إلى مواعيد , وعلى الرغم من شعور أكثرهم بالمسؤولية تجاه حمل شريكاتهم. عمل

 .كشف الجنين أو يشاركوا بأية حصص أو كتب متوفرة لإلرشاد بشأن الحمل

• ر الذي حصل في عالقتهم لمبل تفاجأؤوا بحدوثهال , يدرك اآلباء واألمهات مدى التغي .
العناية , ر حول العناصر المكونة لدور الوالدينأكبوكانوا يفضلون لو توافرت معلومات 

قبل الخوض في األبوة ) أو شركائهن(ووجهة نظر شركائهم , تغيرات العالقة, بالطفل
 .واألمومة

 

 لتلك المرحلة على نحو أفضلاألباء واألمهات الجدد إعداد لدراسة على ضرورة وأوصت ا
وإشراك الرجال في التثقيف الجنيني ألن التجهيز الغير متكافئ يشكّل قلقاً دائماً لدى كال 

  .الشريكين
  

خطوات جادة والسعي لبحث أشمل من أجل تحسين خبرة الشركاء الجدد عن التثقيف  أخذ علىو
  .ني وإعدادهم ِلدوري األبوة واألمومة الالحقينالجني

  
ممارسات األمهات المراهقات مقارنة ) "Atuyambe et al,2008(دراسة اتويامب وآخرون  

الحمل األول في االستفادة من خدمات الصحة خالل الحمل / مع األمهات الراشدات الحوامل 
  "واألمومة في وسط  أوغندا

  

وقد ) wakiso(في محافظة  8وشهر  5شهر  نفي الفترة الواقعة متمت الدراسة في أوغندا 
هدفت الدراسة إلى التعرف على احتياجات األمهات المراهقات من خالل المقارنة بين المراهقات 

في بحثهن عن الخدمات الصحية مقارنة  مع النساء  الراشدات خالل . الحوامل للمرة األولى
  .فترة الحمل والرعاية االمومية 

  
والراشدات  19- 13المراهقات من سن ) راشدة  320مراهقة و 442(سيدة  762تمت مشاركة 

مواضيع البحث عن الخدمة خالل : ، من خالل مقابلة استخدم فيها إستبانه تضمنت29- 20من 
لتحليل STRAV.8 الحمل وبعد الوالدة ، الوصمة والعنف الممارس من قبل األهل، واستخدم 

  .النتائج
  



 

49 
 

  :نتائج كالتاليوكانت ال
  .األمهات المراهقات كن أقل إستفادة من خدمات الصحة اإلنجابية من الراشدات. 1
  .األمهات واجهن تحديات أكثر خالل الحمل واألمومة المبكرة مقارنة مع األمهات الراشدات. 2
األمهات المراهقات كن أكثر انسحاباً من المدرسة بسبب الحمل مقارنة مع األمهات . 3

  .شداتالرا
األمهات المراهقات كن أقل فرصة في الحصول على مهنة ورواتب مقارنة مع األمهات . 4

  .الراشدات
األمهات المراهقات كن في زيارتهن للرعاية أثناء الحمل أقل أربع مرات مقارنة مع األمهات . 5

  .الراشدات
من قبل المجتمع األمهات المراهقات كن أكثر تعرضاً للعنف من قبل الوالدين والوصمة . 6

  .مقارنة مع األمهات الراشدات
األمهات المراهقات كن أكثر أقل بحثاً عن خدمات الرعاية األولية المتعلقة بتطعيمات أطفالهم . 7

)polio2 ( و)(dpt3 مقارنة مع النساء الراشدات.  
  

 تأثير العنف النفسي الممارس من قبل)" Tiwari et al,2008(  واري وآخرون تيدراسة  
  "الشريك على الصحة النفسية للمرأة الحامل 

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير عنف الشريك على الصحة النفسية للمرأة الحامل وتمت 
 7في هونغ كونغ من خالل المسح األول للسكان والذي تم في عيادات األمومة الموجودة في 

امرأة  حامل تم تطبيق  3245 مستشفيات حكومية في هونغ كونغ وكانت العينة مكونة من
واستبيان خاص بالعنف وجهاً لوجه خالل فترة الحمل  ةاستبيان خاص بالعوامل الديموغرافي

  :وتلخصت النتائج بالتالي. ومقياس خاص  باالكتئاب تم تعبئته تلفونياً بعد أسبوع من الوالدة
اختبرن عنف % 73من المشاركات عنف من الشريك في السنة الماضية منهم % 9.1 سجلت

 .منهن سجلن كذلك عنف نفسي 57اختبرن %) 27(  جسدي أو جنسي، ومن المجموعة األخير

النساء اللواتي اختبرن العنف النفسي فقط كانت نسبتهن أعلى باالكتئاب ما بعد الوالدة مقارنة مع  
ة فيما يتعلق ل  صحة نفسيقّأبإيذاء  الذات وكن  النساء غير  المعنفات وكن كذلك أكثر تفكيراً

بجودة الحياة وبالنسبة للمجموعة التي تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي لم يسجل لديهن نسبة 
ضعيفة فيما يتعلق بجودة  صحة نفسية عالية من االكتئاب وإيذاء الذات لكن ظهر لديهن أيضاً

  .الحياة 
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ات الضاغطة دراسة مقارنة للخبر" ).Bhandari et al , 2009(دراسة بانداري وآخرون 
للنساء الحوامل ذوات الدخل المحدود في المناطق الريفية اللواتي اختبرن العنف من الشريك 

  "والالتي لم يختبرنه
  

وهي دراسة نوعية تمت في الواليات المتحدة االمريكية، استخدمت تحليل المضمون بالبحث عبر 
م تطبيقها على خمسين إمرأة ت. دليل تلفونات الممرضات لعينة عشوائية كبيرة من المدخنات

حامل، خمسة وعشرين منهم اختبرن العنف من الشريك خالل العام الماضي، وخمسة وعشرون 
لم يختبرن العنف من الشريك، وكان الهدف منها وصف الحياة اليومية للنساء الحوامل الريفيات 

قد أظهرت النتائج المدخنات مع التركيز على مصادر التوتر لديهن، وتأثيرات عنف الشريك، و
أن النساء اللواتي اختبرن عنف الشريك اختبرن ضغوطات واضحة بشكل أكبر من النساء 

سنة وغالبيتهن من النساء البيض  22متوسط أعمار النساء هو . اللواتي لم يختبرن عنف الشريك
  :وهذه الضغوطات تضمنت. المتزوجات أو اللواتي لديهن شريك

النساء أرادت المال لشراء سيارة لحل مشكلة المواصالت، وأخريات بعض : القضايا المادية * 
يردن النقود من أجل أجر المحامي النفسهن، أو لقضايا قانونية تخص الشريك أو الخراجه 

أغلب النساء اختبرن الضغوطات المالية المرتبطة بتسديد االيجار وفواتير الهاتف . من السجن
  . الغاز والكهرباءوغيرها من المصاريف الجارية مثل 

النساء ال يشعرن بالدعم عندما يحتجن أحد لرعاية أطفالهن، الحاجة إلى : قلة الدعم االجتماعي* 
التحدث والتواصل مع شخص بالغ، االنتقال من موقع السكن أو الحصول على توصيلة 

  .للذهاب إلى موعد
نها النساء هي كونهن في السجن إن نوعية القضايا القانونية التي تعاني م: القضايا قانونية * 

بسبب السرقة، كتابة شيكات من دون رصيد، الحضور إلى جلسات استماع في المحكمة من 
أجل قضايا االتجار بالمخدرات، التورط في شجارات كالمية، وأن يكن على وشك االعتقال 

جل من أ DNAبسبب شجارات بسيطة ، أو أن يتم مالحقتهن و طلبهن للحصول على تحليل 
  .اثبات األبوة

كونهن في (النساء من كالل المجموعتين أعربن عن حاجتهن إلى سيارة جديدة : قضايا التنقل* 
أو إلى تصليح السيارة،أوعن ضغوطات تتعلق بحركتهن اليومين الناتجة ) مناطق ريفير بعيدة

  .عن اعتمادهن على أفراد العائلة أوالشريك الذي يقوم بايصالهن
العنف قد يأتي من الزوج أو الشريك أوالصديق أواألم أو : شريك واآلخرينمستوى عنف ال* 

  . الحامل أهل الزوج أو أشخاص غير معروفين بالنسبة للمرأة
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الضغوطات النفسية االجتماعية المرتبطة " )leeners et al, 2008( دراسة ليينرس وآخرون
  "بعالج أمراض ارتفاع ضغط الدم خالل فترة الحمل

  

دراسة إلى تقييم خبرة النساء اللواتي شخصن بالضغط خالل فترة الحمل ، مع هدفت ال
الضغوطات المختلفة المرتبطة بالرعاية الصحية، بعد تشخيصهن بارتفاع ضغط الدم، حيث 

نساء اختبرن ارتفاع ضغط الدم على األقل لحمل واحد، وطبق مع 738اختيرت عينة عشوائية ل
  : ات المرتبطة بعدة جوانب هيالعينة استبيان لقياس الضغوط

  .مدة اإلقامة في المستشفى* 
وأظهرت النتائج أن  ،)والمقصود هنا الوالدة هل هي طبيعية أم قيصرية؟ (طريقة الوالدة * 

  :ثالث أسباب تؤدي للضغط بعد تشخيص المرأة بارتفاع ضغط الدم
  .أيام 7فترة اإلقامة في المستشفى والتي تشمل االقامة القسرية لمدة) 1
  .عملية الوالدة المبكرة والتي ينتج عنها طفل غير مكتمل النمو) 2
  .عدم التأكد من صحة الطفل المولود) 3

  
عنف الشريك واضطراب ما بعد "  )Rodriguez et al , 2008( دراسة رودريغز وآخرون

  ".الصدمة واالكتئاب بين النساء الحوامل الالتينيات
  

امل المرتبطة باالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة بين النساء هدفت الدراسة إلى دراسة العو
  . اللواتي تعرضن لعنف الشريك مقارنة مع النساء اللواتي لم يتعرضن له

  
هذه الدراسة هي دراسة نوعية تمت في الواليات المتحدة األمريكية، استخدمت فيها المقابلة شبه 

امرأة التينية )  210( نجليزية، حيث تمت مقابلةالمنظمة من خالل استبيان باللغة االسبانية واال
توجهن إلى عيادات األمومة في لوس أنجلوس وكاليفورنيا من اللواتي تعرضن للعنف من 

نقاط القوة لديهن، : الشريك واللواتي لم يتعرضن، وبعدها تم تقييم النساء من أربع جوانب
  .ضطراب ما بعد الصدمة واالكتئابالظروف المؤدية للسلوكات االجتماعية السلبية، أعراض ا

النساء اللواتي تعرضن لعنف الشريك أظهرن بشكل واضح نتائج أعلى من االكتئاب 
واضطرابات ما بعد الصدمة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لذلك، كما أن العنف الصادر 

باالكتئاب  من الشريك مرتبط بشكل واضح باالكتئاب، وأعراض ما بعد الصدمة، ولكنه مرتبط
فقط بعد ضبط العوامل األخرى، وذلك ضمن النموذج متعدد المتغيرات، خطر االكتئاب قل مع 

بمعنى ( الشعور بالسيطرة على القوى والمؤثرات في المحيط، وازداد بوجود تاريخ من الصدمة
بينما الضغط النفسي ووجود تاريخ للصدمة . أوالتعرض لعنف الشريك) التعرض لصدمات سابقة
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والدخل المتدني ) بمعنى الموجود لدى المرأة سابقاً في حياتها( غير المرتبط مع عنف الشريك
  .ر اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمةكان لها ارتباط بزيادة خط

  
تأثيرات التحضير للوالدة الطبيعية " ) Bergstorm et al ,2009(دراسة بيرغستوم وآخرون

ي على معدل استخدام ابرة الظهر المخدرة لأللم مقارنة مع استخدام التثقيف االنجاب
)epidural(تجربة الوالدة والضغوط الوالدية لدى األمهات واآلباء ،.  
  

لى دراسة مدى تأثيرتدريب النساء الحوامل بشكل طبيعي على عملية الوالدة إهدفت الدراسة 
ب وأثره في استخدام ابرة مقارنة مع التعليم االنجابي لألزواج حول اإلنجا) التنفس واالسترخاء(

  .الظهر المخدرة لأللم أثناء الوالدة والضغط النفسي لكال األبوين على تجربتهم األولى في الوالدة
 1087الدراسة عبارة عن عينة عشوائية مضبوطة اشتملت الدراسة على عينة عشوائية عددها 

ة في السويد في الفترة ما مومأعيادة  15، وذلك من )األزواج(من الشركاء  1064من النساء و 
األولى هي : ، تم فيها العمل على مجموعتين2007وحتى أيار  2006بين كانون الثاني 

المجموعة التي تم تدريبها والتركيز فيها على الوالدة الطبيعية وعملية التنفس و تمارين 
فة للضغوط االسترخاء،المجموعة الثانية التي تم التدريب فيها على عملية الوالدة باإلضا

المرتبطة بالوالدية لكن دون تدريب على تمارين االسترخاء، حيث تعرضت كل مجموعة ألربع 
  .جلسات في الفترة االخيرة للحمل بواقع ساعتين، وجلسة بعد الوالدة 

  
كانت النتائج بعدم وجود اختالفات بين المجموعتين حيث كانت نسبة استخدام ابرة خافض األلم 

أي أن عملية التدريب للوالدة الطبيعية لم تؤدي إلى تقليل استخدام ابرة % 52 لكال المجموعتين
  .األلم مقارنة مع التعليم االنجابي الرسمي

  
قلق األمهات خالل فترة الحمل وارتباطه  "(Cookson et al, 2009)دراسة كوكسون وآخرون 
  ".بوجود أزمة لدى أطفالهم

  

سة العالقة بين التعرض للقلق أو االكتئاب  قبل فترة هدفت هذه الدراسة البريطانية إلى درا
  .الحمل أو بعده وبين إمكانية التنبؤ بحدوث حاالت أزمة عند األطفال خالل فترة الطفولة

  
و  18وتم قياس القلق بعمر . الدراسة استخدمت منهج آفون التتبعي لدراسة االمهات واألطفال

    ستخدام دليل كراون كريسب التجريبيأسبوع من حمل المرأة الحامل من خالل ا 32
)Crown- Crisp Experimental Index( توفرت المعطيات والبيانات حول مجموع القلق ،
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طفل وبينت النتائج أن أعراض القلق األمومي هو  5810لدى  7.5األمومي واألزمة عند عمر 
مج تطور حالة أزمة مؤشر لتعرض الجنين للضغط أثناء فترة الحمل والذي من الممكن أن يبر

  .عند األطفال خالل فترة الطفولة
  

هل يؤثر الضغط الحاد لألم خالل فترة الحمل " )Endara et al,2009(دراسة اندارا وآخرون 
 11 على النتائج الصحية للوليد؟ تجربة على العديد من المواليد الذين ولدوا بعد هجمات 

  ".2001سبتمبرعام 
  

قد يكونوا  2001سبتمبر  11الوا في أرحام أمهاتهم خالل هجمات إن الرضع الذين كانوا ماز
  .تأثروا سلبياً بسبب الضغط االمومي، الدراسات حتى هذا التاريخ تشير إلى نتائج متناقضة

  
تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وزارة الدفاع، دائرة تسجيل الوالدات 

  .وا ألهل نشيطين في الجيشرضيع ولد 164743والرضع وتضمن 
  

هذا وتم في هذه الدراسة البحث في االرتباط ما بين هذه الضغوطات الحادة أثناء الحمل على 
النتائج الصحية للرضع بناء على الجنس، تشوهات االطفال، الوالدات المبكرة ، وتطور 

  .اإلعاقات خالل فترة الحمل وفي مرحلة الطفولة
  

 اختالفات تمت مالحظتها فيما يخص الجنس بين الرضع الذين كانوا في تشير النتائج إلى أنه ال
سبتمبر وبين األطفال من  11أرحام أمهاتهم في الثالثة أشهراألولى من فترة الحمل خالل فترة 

  .باقي السكان
هذا ولم تشر الدراسة إلى أي ارتباط بين تشوهات األطفال الذين كانوا في أرحام أمهاتهم في 

سبتمبر، أيضاً ونفس الشيء بالنسبة للوالدات  11أشهر األولى خالل فترة الحمل  وأحداثالثالثة 
  .المبكرة أو للتشوهات المرتبطة بالنمو

  
النتائج من مجمل السكان الذين ركزت عليهم الدراسة تشير إلى أن النساء اللواتي كن حوامل 

 .نطفالهأسبتمبر ال يوجد لديهن خطر على صحة  11خالل هجمات 
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الضغط األمومي الحاد أثناء الحمل )"(Malaspina et el , 2009دراسة ماالسبينا وآخرون 
  "عند النشئ) الفصام(وعالقته بالشيزوفرينيا 

  

والمقصود هنا األطفال في (هدفت هذه الدراسة إلى شرح نتائج الضغط األمومي الحاد على النشئ
بين العرب واسرائيل  األيام الستة مل خالل حربالذين كانت أمهاتهم حوا) بداية فترة المراهقة

  .1967عام 
تربط بين سجالت المواليد بسجالت عيادات األمراض النفسية في اسرائيل، تم وصفية في دراسة 

و  1964ولدوا في القدس في الفترة الواقعة ما بين  88829تحليل البيانات لعينة مقدارها 
لتقدير الخطر ) Proportional hazards models(، تم استخدام النموذج الحصصي 1976

النسبي للفصام بناء على شهر الميالد، النوع االجتماعي، وعوامل أخرى، ومن خالل ضبط 
  .عمر األب واحتماالت أخرى

  
تشير النتائج إلى ارتفاع حاالت الفصام لألطفال للذين كانوا في شهرهم الثاني وهم أجنة في 

وظهرت هذه النتيجة عند اإلناث أكثر من الذكور، هذا  1967عام من  6أرحام أمهاتهم في شهر 
إضافة إلى أن الخطر ارتفع عند النشئ الذين كانوا في الشهر الثالث وهم أجنة في أرحام أمهاتهم 

  .1967من عام  6في شهر 
  

 فالنتائج التي تشير لها الدراسة هي آثار طويلة األمد على النشئ الذين تعرضت أمهاتهم للضغط
  .النفسي أثناء الحمل، وتشير إلى إختالفات بين الجنسين
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  تعقيب على الدراسات السابقة  5.2
  

استعراض الباحثة للدراسات السابقة، تبين أنه لم تتوفر دراسات بحثت موضوع الحمل  من خالل
  .األول والضغوطات المرتبطة به وكيفية التكيف مع هذه الفترة

دون التطرق للجوانب  على الجوانب الطبية في موضوع الحمل، تمعظم الدراسات المحلية ركز
والتي تناولت موضوع فقر الدم ) 2007(مثل دراسة أبو حصيرة  النفسية والعومل المرتبطة به،

والتي تناولت موضوع مرض ) 2006(وتأثيراته على المرأة الحامل، كذلك دراسة البزرة 
  .السكري عند النساء الحوامل

  
راسات العربية فقد تناولت الجانب النفسي لفترة الحمل ككل، ولم تتوفر دراسات وبالنسبة للد

ساعدت الباحثة في تكوين  الدراسات العربية قديمة، ولكنها باإلضافة أن خاصة بالحمل األول،
، )1977(إطار حول تأثير الحمل إيجابياً على قوة العالقة بين الزوجين كما في دراسة عيد

 )1981(ى األم العاملة والتغيرات النفسية المرتبطة بذلك وذلك في دراسة عليوتأثير الحمل عل
والتي أكدت دور العائلة الممتدة المساعد والداعم في مشاعر الرضا عند األم العاملة بينما 

التي ذكرت أن األمهات الحوامل كنّا أكثر قلقاً من األمهات غير ) 1975(ابراهيم دراسة اختلفت 
   .  العامالت

      
أما بالنسبة للدراسات األجنبية فقد توفرت دراسات جديدة، متنوعة وعديدة، تتعلق بموضوع 

ت هذه ، وركزمثل عنف الزوج والممارسات الصحية الخطرة الحمل، والعوامل المؤثرة به
الدراسات على فترة الحمل وتأثيرها على ما بعد فترة الوالدة وعلى مفهوم الوالدية، وأزمة 

ذاتها، وكيفية تأثرها  البحث في ضغوطات مرحلة الحمل األول بحد نمة واألبوة، دواألمو
  .وتأثيرها على الحياة المستقبلية للعائلة والزوجين

  
اإلستفادة من هذه الدراسات بأنها تعزز من دراسة الباحثة، وستكون مدخالً يمكن ومن هنا 

المجتمع الفلسطيني خاصة، والمجتعمات للمقارنة بين نتائجها في المجتمع العربي عموماً و
  . ، لإلختالفات الثقافية واالجتماعية بين هذه المجتمعاتجنبيةاأل
  

تسليط الضوء على هذه المرحلة من حياة المرأة وهي في  ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الحالية
مق أكبر الحمل األول وتناولها لعدد من المتغيرات التي ستساهم في معرفة هذا الجانب بع

  . وستكون بمثابة دراسة حديثة داخل مجتمعنا الفلسطيني
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 الفصل الثالث

______________________________________________  
  واإلجراءات الطريقة

  

البيانات المتعلقة بعينة  ،الدراسة مجتمع ،المستخدم في الدراسة لمنهجل عرضاً الفصل هذا ناوليت
  الدراسة وإجراءات ومتغيرات والثبات الصدق ، وكذلك األداة وما يتعلق بها منالدراسة

  -:ذلك بيان يلي وفيما اإلحصائية والمعالجات
 

  :الدراسة منهج 1.3
   

 مجتمع من البيانات لجمع اإلرتباطي التحليلي الوصفي المنهج استخدم الدراسة هذه ألغراض
 في الفلسطينيات النساء لدى التكيف  أساليب ومستوى النفسي الضغط مستوى لمعرفة الدراسة

 في تجربتهن في ، ، أريحا ورام اهللاوشمل هذا القدس الغربية الضفة وسط الفلسطينية المخيمات
  .الدراسة أغراض يناسب األسلوب وهذا النساء نظر وجهة من األول الحمل فترة

  

  الدراسة مجتمع 2.3
  

 وسط لةالوكا لعيادات المتوجهات أول حمل /الحوامل النساء من الدراسة هذه في المجتمع تكون
  .م 2011-2010 لسنةا خالل )عام 35- 18(العمرية التي تتراوح ما بين للفئة  الغربية الضفة

  

  الدراسة عينة 3.3
  

 والمتوجهات أول حمل/ الحوامل النساء عدد لمتوسط الغوث وكالة إحصائيات إلى بالرجوع 
 عيادة كل في يتم تسجيلها جديدة حمل حاالت ست الى خمس بين ما تبين أن هناك للعيادات
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ادات في مخيمات وسط الضفة لذا كانت عينة الدراسة للنساء الحوامل المتوجهات للعي شهرياً،
  : كالتالي والموزعة وأريحا والقدس اهللا رام هي مناطق ثالث في 2010الغربية خالل سنة 

  .عمار دير مخيم ،الجلزون مخيم ،األمعري مخيم ،قلنديا مخيم عيادة :اهللا رام
  .الزاوية عيادة ، شعفاط مخيم عيادة :القدس
  .السلطان نعي مخيم ،الجبر عقبة مخيم عيادة :أريحا

  
  : العينة وتشمل

  .فقط ولاأل حملال في حوامل نساء - 
  .سنة فقط 35-18الفئة العمرية من  - 

التي تشير إلى خطورة حمل وقد تم استهداف هذه الفئة ألن هناك العديد من األبحاث والدراسات 
مراض واأل سنة الرتباطه بالعديد من األمراض والتشوهات الخلقية، 35المرأة بعد جيل ال 

 ما ، وبالعودة لوكالة الغوث فإن عمر النساء البكريات اللواتي يتوجهن للعيادات، يتراوح" العقلية
  .، والنسبة األكبر في جيل العشرينات )عام 35-18( بين
  .النساء المتوجهات لعيادات وسط الضفة الغربية والمذكورة آنفاً فقط- 
 

  :وتستثني العينة

  .لإلجهاضكذلك من تعرضن  النساء الحوامل حمل متعدد- 
  .سنة 18النساء الحوامل حمل أول من هن دون - 
  

 لعيادات المتوجهات أول حمل الحوامل النساء من) 171( من الحالية الدراسة عينة تكونت
 التالية والجداول ، البسيطة العشوائية بالطريقة العينة اختيار تم حيث الغربية الضفة وسط لةالوكا
  .متغيراتها حسب لدراسةا عينة توزيع تبين

  

  :العمر متغير 1.3.3
  

  العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع )1.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 69.6 119 23- 18 من

 24.6 42 29- 24 من

 5.8 10 35- 30 من

 100,0 171 المجموع
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 اللواتي جاءت النساء من هن الدراسة عينة من%  69.6 أن السابق) 1.3( الجدول من تبين
  الى 30 بين ما% 5.8 وفقط سنة 29الى24 بين ما% 24.6 سنة، 23الى 18 بين ما أعمارهن

  .سنة 35
  

  
  :)السكن(اإلقامة مكان متغير 2.3.3

  

  اإلقامة مكان متغير حسب الدراسة عينة توزيع )2.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 14.6 25 مدينة

 19.9 34 قرية

 64.3 110 مخيم

 1.2 2 لم يجب

 100,0 171 المجموع
  

% 19.9 ،في مخيمات يسكنون المبحوثات من% 64.3 أن السابق) 2.3(الجدول من تبين
  .ون في المدن يسكن% 14.6و يسكنون في القرى

  

  :التعليمي المستوى متغير 3.3.3
  

  التعليمي المستوى متغير حسب الدراسة عينة توزيع )3.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 2.9 5 لم تلتحق بمؤسسة تعليمية

 15.2 26 أساسي

 46.8 80 ثانوي

 35.1 60 جامعة فما فوق أوكلية 

 100,0 171 المجموع

  

% 35.1 الثانوية، على حاصالت الدراسة عينة من األكبر النسبة أن) 3.3( الجدول من تبين
 من% 2.9 بينما أساسيمنهن لديهن تعليم % 15.2 فوق، فما عةجام أو كلية التعليمي مستواهم

  . أي أنهن أميات تعليمية بمؤسسة تلتحق لم العينة
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  :السكن نوع متغير  4.3.3
  

  السكن نوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع )4.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 64.3 110 مستقل

 35.7 61 الزوج أسرةفي بيت 

 100,0 171 المجموع
  

 يسكن% 35.7أن و مستقل بيت في يسكن المبحوثات من  %64.3 أن) 4.3( الجدول من تبين
  . أي أنهن يعشن في أسرة ممتدة الزوج أسرة بيت في

  

  : العمل متغير  5.3.3
  

  العمل متغير حسب الدراسة عينة توزيع )5.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات  المتغير

 12.3 21 نعم

 87.7 150 ال

 100,0 171 المجموع
  

 العينة من% 87.7  بنسبة عملني ال الدراسة عينة من األكبر النسبة أن) 5.3(الجدول من نالحظ
  .يعملن منهن% 12.3 بينما

  

  :العمل نوع متغير 6.3.3
  

  العمل نوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع )6.3( الجدول
  

 مئويةال النسبة التكرارات المتغير

 11.1 2 بوظيفة جزئية

 88.9 16 بوظيفة كاملة

 100,0 18 المجموع

  

 وفقط كاملة بوظيفة يعملن اللواتي العامالت النساء من هن% 88.9 أن) 6.3(الجدول من تبين
  . جزئية بوظيفة يعملن% 11.1
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  :لألسرة الشهري الدخل متغير   7.3.3
  

  لألسرة الشهري الدخل متغير حسب الدراسة عينة توزيع )7.3( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 35.7 61 شيكل 1500اقل من 

 40.9 70 شيكل 2499 - 1501من 

 11.1 19 شيكل 3499- 2500من 

 12.3 21 شيكل 3500من  أكثر

 100,0 171 المجموع

  

 بين ما يتراوح لهن الشهري دخلال كان المبحوثات من% 40.9 أن تبين) 7.3(الجدول من
% 12.3و شيكل 1500من لهن أقل الشهري الدخلكان  منهن% 35.7و شيكل 2499و 1501

 الى 2500 بين ما الشهري لهن الدخلكان  العينة من% 11.1 بينما ،شيكل 3500 من أكثر
  .شيكل 3499

 

   الدراسة أداة  4.3
  

 مستوى بمعرفة  والمتعلق الدراسة بموضوع المتعلقة البيانات لجمع وذلك للدراسة أداة تطوير تم
 الفلسطينية المخيمات في الفلسطينيات النساء لدى التكيف  أساليب ومستوى النفسية الضغوط

 أداة وتكونت ،هننظر وجهة من ،األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط
  .)1 رقم ملحق ( البيانات التالية من الدراسة

  

  : ولاأل القسم

 المتغيرات وهذه البحث في كمتغيرات  تدخل والتي). الديموغرافية تالمتغيرا( عامة معلومات
، المستوى التعليمي للمرأة الحامل مكان السكن، ، مرحلة الحمل،عمر المرأة الحامل متغيرات هي

 ، هل تعاني المرأة من أية أمراض )دخل األسرة( الحالة االقتصاديةعمل المرأة، طبيعة العمل، 

وتغير العالقة  ،دعم الشريكدورات تثقيفية، مكان انعقاد هذه الدورات،  مزمنة، المشاركة بأي 
  .الجنسية خالل فترة الحمل
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  : نيالثا القسم

للتعرف  )2007(السعدياستخدمتها الباحثة وهي االستبانة الخاصة بالضغوط النفسية والتي  
الستبانة مع المشرفة التالسيميا ، وتم تعديل ا ىهالي مرضبأ الخاصة الضغوط النفسيةعلى  

مين ذوي الخبرة الحمل األول، وتم عرضها على عدد من المحكّ/ لتالئم فئة الحوامل
لعدد من النساء الحوامل ) Pilot Study(واالختصاص في مجال الصحة النفسية، وتم عمل

مين والعينة، لت االستبانة بناء على مالحظات المحكّ، وعدحمل أول/ إمرأة حامل) 20(بلغت
 قسمت حيث فقرة 72 من توتكون)  النفسية الضغوط مستوى( .لتظهر بصورتها النهائية

  - :التالي حسب  أبعاد 7 الى الفقرات
 المواقف إزاء للفرد والفسيولوجية الجسمية اآلثار في تتمثل والتي:  الجسمية الضغوط: أوالً •

 تمثلها فقرات عشر من وتتكون العضوية راضعاأل بعض خالل من تظهر والتي الضاغطة،
 ).72 ،66 ،61 ،46 ،41 ،34 ،28 ،22 ،8 ،1: (التالية الفقرات

 والتركيز االنتباه مثل للفرد واالدراكية المعرفية الوظائف في وتتمثل: المعرفية الضغوط :ثانياً •
 ،9 ،2( التالية الفقرات تمثلها فقرة عشرة أحد من وتتكون والذاكرة، المشكالت حل وكيفية

14، 24، 30، 37، 45، 48، 50، 53، 68.( 

 ، خريناآل مع وتواصله الفرد عالقات خالل من تظهر والتي: االجتماعية الضغوط :ثالثاً •
 ،3: (التالية الفقرات تمثلها فقرة عشرة سبعة من وتتكون ، االجتماعية البيئة مع تفاعله ومدى

6، 12، 15، 17، 21، 23، 26، 31، 33، 36، 39، 42، 52، 55، 58، 59(. 

 االنفعالية لالمور استجابته ومدى للفرد الفعل بردود وتتمثل: االنفعالية الضغوط: رابعاً •
 من وتتكون والخوف، الكآبة ، القلق مثل الفرد مشاعر خالل من تبرز والتي ، والوجدانية

 ،47 ،43 ،35 ،29 ،25 ،20 ،18 ،16 ،13 ،5:( التالية الفقرات تمثلها فقرة عشر سبعة
49، 54، 57، 62، 64، 69، 71(. 

 بها يقوم التي والعادات السلوكيات بعض خالل من تظهر والتي: السلوكية الضغوط: خامساً •
 عشر من وتتكون العدوانية، السلوكيات مثل التوازن وعدم الضغط حالة عن تعبر والتي الفرد

 .)63 ،56 ،51 ،44 ،40 ،38 ،32 ،27 ،10 ،7( التالية الفقرات تمثلها فقرات

 القدرة وعدم الفرد على الملقاة المالية األعباء خالل من تظهر والتي: المالية الضغوط: اًسادس •
: التالية الفقرات تمثلها فقرات سبع من وتتكون ، لألسرة الضرورية بالمتطلبات الوفاء على

)4، 11، 19، 60، 65، 67، 70( 

 ،19 ،16 ،12 ،9 ،3: (تاليةال األرقام تمثلها فقرة عشرة اثنتي فهي االيجابية الفقرات أما •
23، 29، 32، 45، 53، 58، 64( 
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 األبعاد خماسي ليكرت مقياس أساس على  القسم هذا في األسئلة تصميم تم قد: التصحيح مفاتيح
  :تآ هو كما األوزان وأعطيت الفقرات بينت وقد

  درجات خمس :دائماً •
  درجات أربع: غالباً •
  درجات ثالث: أحياناً •
  درجتين:  نادراً •
 واحدة درجة:  مطلقاً •

  

   :)التقويم معيار( النتائج تفسير
 المعيار وفق األساس هذا على النتائج وتفسر مئوية نسب لىإ الحسابية المتوسطات تحويل يتم

  :للموافقة التالي
  .جداً كبيرة%) 80- 100%( •
  .كبيرة%) 60- 79.9%( •
  .متوسطة%) 40- 59.9%( •
  .قليلة) قلأف 39.9%( •

  

  أبعاد 3 الى الفقرات قسمت حيث  ةفقر 30 من نتكو  )التكيف أساليب وىمست: (ثالثال القسم
  - : التالي حسب

) 13( من يتكون الذي الضاغطة اليومية الحياة أحداث مع التكيف في يجابياإل التفاعل: أوالً •
 ،) 27 ،24 ،23 ،18 ،17 ،16 ،13 ،12 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1: (التالية األرقام تحمل فقرة

 .يجابيةإ أكثر التكيف يكون الحسابي المتوسط قيمة ارتفعت وكلما

) 7( من يتكون الذي الضاغطة اليومية الحياة أحداث مع التكيف في السلبي التفاعل: ثانياً •
 قيمة ارتفعت وكلما ،)30 ،29 ،26 ،21 ،19 ،14 ،11: (التالية األرقام تحمل فقرات

 .سلبياً التكيف يكون الحسابي المتوسط

) 10( من ويتكون ، الضاغطة اليومية الحياة أحداث مع للتكيف السلوكية اتالتصرف :ثالثاً •
 .)28 ،25 ،22 ،20 ،15 ،10 ،9 ،8 ،5 ،2: (التالية األرقام تحمل عبارات

  

 األبعاد  ثالث ليكرت مقياس أساس على القسم هذا في األسئلة تصميم تم قد: التصحيح مفاتيح
  :آت هو كما األوزان وأعطيت الفقرات بينت وقد

  درجات ثالث: تماماً تنطبق
  درجتين: ما حد لىإ تنطبق

  واحدة درجة: تنطبق ال
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   :)التقويم معيار( النتائج تفسير
 المعيار وفق األساس هذا على النتائج وتفسر مئوية نسب الى الحسابية المتوسطات تحويل يتم

  : الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت ذاإ التالي
 انطباق درجة%) 83 من أكثر-%100( بين ما مئوية نسبة أي) 2.5 الى3( بين ام تتراوح *

  .عالية
 انطباق درجة%) 50-%83( بين ما مئوية نسبة أي) 1.5 الى2.49( بين ما تتراوح *

  .متوسطة
  .متوسطة%) 50 من أقل( بين ما مئوية نسبة أي) 1 الى1.49( بين ما تتراوح *
  

  :األداة صدق 1.4.3
  

) 6( على بعرضها ةالباحث تقام صدقها من وللتحقق األولية بصورتها الدراسة أداة إعداد بعد
في مجال علم النفس والصحة النفسية والموضح في  واالختصاص الخبرة ذويمحكمين من 

 متهائمال ومدى لالستبانة، المكونة الفقرات محتوى صدق من التأكد بهدف ،) 1(ملحق رقم
) Pilot Study( وتم عمل ،الدراسة أداة صالحية إلى أشاروا وقد ومتغيراتها، الدراسة ألهداف

لت االستبانة بناء على ، وعدحمل أول/ إمرأة حامل) 20(لعدد من النساء الحوامل بلغت
ملحق ( ، لتظهر بصورتها النهائية)2(والموضحة في ملحق رقم  مين والعينةمالحظات المحكّ

  ).3رقم 
  

  : األداة ثبات  2.4.3
  

 ،)Chronbach Alpha( ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الدراسة هذه ثبات معامل استخدام مت لقد
  النفسية الضغوط بمستوى والمتعلق االستبانة من نيالثا للقسم كورنباخ ألفا معامل قيمة بلغت وقد

 يبأسال بمستوى والمتعلق االستبانة من ثالثال للقسم كورنباخ ألفا معامل قيمة وبلغت) 87.20(
  .العلمي البحث بأغراض انيفي ينجيد ثبات يمعامل ماوه) 75.9(  التكيف

  
  -: الدراسة إجراءات  5.3

  

  - :التالية الخطوات وفق الدراسة إجراء تم لقد
  .النهائية بصورتها الدراسة أداة إعداد •
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  .الدراسة عينة أفراد تحديد •
  . االستبانة توزيع •
 إحصائيا ومعالجتها الحاسوب إلى وإدخالها هاوترميز العينة أفراد من االستبانة تجميع •

 ).SPSS( اإلحصائي البرنامج باستخدام

 . العينة أفراد إجابات تفريغ •

  .ومناقشتها وتحليلها النتائج استخراج •
  

  -:داة األ تصميم 6.3
  

  : التالية المتغيرات الدراسة تضمنت
  

  المتغيرات المستقلة 1.6.3
  

  .)سنة 35إلى  30من  سنة، 29إلى 24، من .سنة 23ى إل 18من ( :عمر المرأة الحامل . 1
والمقصود هنا فترة الحمل للمرأة المبحوثة من خالل التقسيمات لفترة الحمل : مرحلة الحمل . 2

  :وهي كاآلتي 
  .وتمتد من بداية الحمل إلى نهاية الشهر الثالث: فترة الثلث األول  •
  .ع إلى نهاية الشهر السادسوتمتد من بداية الشهر الراب: فترة الثلث الثاني •
  .وتمتد من بداية الشهر السابع وحتى الوالدة: فترة الثلث الثالث •

، ثانوي،  .لم تلتحق بأي مؤسسة تعليمية، أساسي: ( المستوى التعليمي للمرأة الحامل ويشمل .3
  .)كلية أو جامعة فما فوق

  )تعمل ، ال تعمل: ( عمل المرأة . 4
  )ة جزئية، بوظيفة كاملةبوظيف: ( طبيعة العمل . 5
خالل  والمقصود هنا هل تعاني المرأة أية أمراض مزمنة: الصحة الجسدية للمرأة الحامل .6

  )نعم، ال: (فترة الحمل
 )مستقل، في بيت أسرة الزوج: ( نوع السكن . 7

 أشارت البيانات المتوفرة إلى أن مخيمات الالجئين في) : دخل األسرة( الحالة االقتصادية  .8
األراضي الفلسطينية هي األكثر فقرا مقارنة مع سكان الريف والحضر، وأن متوسط دخل 

شيكل حسب جهاز اإلحصاء 1500 أشخاص في الضفة الغربية بلغ 7- 5 األسرة المكونة من
، وعليه تم اعتماد المستويات االقتصادية التالية )2009جهازاالحصاء المركزي، ( المركزي

  :حسب متوسط دخل األسرة
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  .شيكل1500أقل من  •
  .شيكل 2499إلى1500من  •
  .شيكل  3499إلى2500من  •
  .فما فوق 3500من  •

المشاركة في دورات و لقاءات أو مجموعات تثقيفية سواء كانت صحية أو نفسية حول فترة  .9
  )نعم، ال : (الحمل والوالدة

  )داخل وكالة الغوث، خارج وكالة الغوث : (الدورات انعقادمكان  .10
المقصود هنا بدعم الشريك مدى تقبل الزوج للمرأة الحامل خالل فترة الحمل  :عم الشريكد .11

ويشمل ذلك تقبل التغيرات المزاجية واالنفعالية، كذلك التغيـرات الجسـمانية، واألعبـاء    
               ) Freidman 1986,(والمسؤوليات الجديدة لبدء العائلة الجديدة حسب فريدمان

  ).داعمغير  ،داعم( 
  )نعم، ال : (تغير العالقة الجنسية مع الزوج خالل فترة الحمل  .12

  
  :المتغيرات التابعة  2.6.3

  

 أسئلة على الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات على ملشيو المتغير األول )1
  .الضغوط النفسية بأبعاد المتعلقة االستبانة

 الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات على أساليب التكيف ويشمل- المتغير الثاني )2
  . التكيفمستوى ب المتعلقة االستبانة أسئلة على

  

  -:اإلحصائية المعالجات 7.3
  

 وذلك) SPPS(االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدم البيانات معالجة أجل من
  :التالية اإلحصائية المعالجات باستخدام

 .المئوية والنسب التكرارات •

 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات •

 )Independent sample T-test( ةلالمستق للعينات ت اختبار •

 .لفحص العالقة بين متغيرات الدراسة تربيع كاي )Chi Squere(اختبار •

 .ألفا كرونباخ معامل •
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  :بياناتطريقة جمع ال  8.3

  
الصفة الغربية، في المخيمات الثمانية التي سيتم  تم تدريب المرشدات العامالت في عيادات وسط

تطبيق االستبانة فيها، من خالل ورشة لكيفية تطبيق االستمارة بين الباحثة والمرشدات، وبعدها 
وزعت االستمارات على الثماني مخيمات، وبدأ تعبئة االستبيانات خالل الفصل الثاني من سنة 

ود اضراب اتحاد العاملين في وكالة الغوث والذي وبعدها توقفت عملية البحث بسبب وج 2010
وأيضاً  2011استمر لمدة أسبوعين، وتم استكمال تعبئة االستبيانات في الفصل األول من سنة 

توقفت عملية البحث بسبب الدخول في االضراب الثاني التحاد العاملين والذي استمر لمدة شهر 
  .2011فصل الدراسي األول للعام وبعدها استكملت عملية التعبئة حتى انتهاء ال
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  الفصل الرابع
_____________________________________________  

  الدراسة نتائج 
  

 لدى التكيف أساليب ومستوى النفسية الضغوط مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الحمل فترة في تجربتهن في ، الغربية الضفة وسط الفلسطينية المخيمات في الفلسطينيات النساء
 من خالل الدراسة فاهدأ تحقيقفي  الدراسة متغيرات دور على التعرف إلى هدفت كما ،األول

 هاترميز تم تاالستبيانا جمع عملية وبعد ، ثباتها ومعامل صدقها من والتأكد استبانة، تطوير
) SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائيا ومعالجتها للحاسوب وإدخالها

  .وفرضياتها ألسئلتها تبعاً الدراسة نتائج يلي وفيما
  

  ديموغرافيةال غير بالعوامل المتعلقة النتائج 1.4
  

  : الحمل مرحلة متغير 1.1.4
  

  الحمل ةمرحل متغير حسب الدراسة عينة توزيع )1.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 35.1 60 )من بداية الحمل وحتى نهاية الشهر الثالث( األولالثلث 

 24.6 42 )من الشهر الرابع وحتى نهاية الشهر السادس( الثلث الثاني

 38.0 65 )من الشهر السابع وحتى الوالدة( الثلث الثالث 

 2.3 4 لم تجب

 100,0 171 المجموع

 

 الحمل، من الثالث الثلث في جاءت الدراسة عينة من%  38 أن نالحظ) 1.4( الجدول خالل من
  .عند تعبئة االستمارة الحمل من الثاني الثلث في كانوا %24.6و ،األول الثلث في% 35.1
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  :مزمن مرض أي من ةاالمعان متغير 2.1.4
  

  مزمن مرض أي من ةاالمعان متغير حسب الدراسة عينة توزيع )2.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 3.5 6 نعم

 96.5 165 ال

 100,0 171 المجموع
  

حيث كانت  مزمن مرض أي من تعاني ال العينة من األكبر النسبة أن )2.4(جدول من تبين
  . مزمن مرض من يعانيين منهن% 3.5 بينما ، العينة من% 96.5 النسبة

  

  : )نفسية أو صحية ( الحمل فترة حول تثقيفيةال دوراتالب كةالمشار متغير 3.1.4
  

  تثقيفية دوراتب المشاركة متغير حسب الدراسة عينة توزيع )3.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 12.3 21 نعم

 87.7 150 ال

 100,0 171 المجموع
  

 تشارك لم الدراسة عينة من% 87.7 غالبية المبحوثات وبنسبة أن تبين) 3.4(جدولخالل  من
  .تثقيفية دورات في شاركن% 12.3 بينما الحمل فترة حول تثقيفية دورة بأي

  

  :التثقيفية  الدورات انعقاد مكان متغير 4.1.4
  

  التثقيفية الدورات عقد مكان متغير حسب الدراسة عينة توزيع )4.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 66.7 14 ة الغوثداخل وكال

 33.3 7 خارج وكالة الغوث

 100,0 21 المجموع
  

 تثقيفية دورات في شاركت التي الدراسة عينة من% 66.7 أن نالحظ )4.4(جدولخالل  من
  .هاخارج منهن% 33.3 بينما غوث وتشغيل الالجئين وكالة داخل  كانت الحمل حول
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  :الحمل خالل الزوج دعم متغير 5.1.4
  

  الحمل فترة خالل للزوجة الزوج دعم مستوى متغير حسب الدراسة عينة توزيع )5.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 90.6 155 داعم

 8.8 15 غير داعم

 0.6 1 يجب لم

 100,0 171 المجموع

  

 من األكبر النسبة وهي الدراسة ألداة المستجيبات من% 90.6 أن )5.4(جدولخالل  من تبين
ين حسب داعم غير جهنازوأ منهن% 8.8 وفقط الحمل فترة خالل لديهن أزواج داعمين  نةالعي

  .وجهة نظرهن
 

  :الحمل خالل الزوج مع الجنسية العالقة متغير 6.1.4
  

  الحمل خالل الجنسية العالقة تغيير متغير حسب الدراسة عينة توزيع )6.4( الجدول
  

 المئوية النسبة التكرارات المتغير

 38.6 66 نعم

 61.4 105 ال

 100,0 171 المجموع

  

 مع الجنسية عالقتهن تتغير لم الدراسة ألداة المستجيبات من% 61.4 أن) 6.4(جدول من تبين
  .نعالقته تغيرت منهن% 38.6 بينما الحمل فترة خالل الزوج

  
  الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج 2.4

 

 : نتائج السؤال األول  1.2.4
  

  ول؟األحمل في اللنفسي لدى النساء ما مستوى الضغط ا
  

 ثم ومن  واألبعاد الدراسة للفقرات المئوية والنسب الحسابية المتوسطات استخراج تم حيث
  - : نتائج هذه التحليالت يلي وفيما الحسابي المتوسط فق و تنازليا ترتيبها
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 :الجسمية الضغوط 1.1.2.4
  

 ودرجة المئوية والنسب المعيارية تواالنحرافا الحسابية، لمتوسطاتا) 7.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة الجسمية الضغوط مستوى على الموافقة

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الجسمية الضغوط فقرات

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.19 3.86 %77.3 كبيرة
 بداية منذ الجسدي بوالتع باإلنهاك شعرأ

 الحمل
8 1 

 2 22 الحمل فترة خالل النوم في مشاكل من أعاني 1.39 3.29 %65.9 كبيرة

 3 41 الحمل فترة خالل الشهية بفقدان شعرأ 1.42 3.15 %63.0 كبيرة

 4 1 الحمل فترة خالل صداع من أعاني 1.13 2.94 %58.8 متوسطة

 1.47 2.92 %58.5 متوسطة
 فترة خالل وقدمي يدي بثقل إحساس لدي

 الحمل
34 5 

 1.40 2.52 %50.4 متوسطة
 تارة وبرودتها تارة أطرافي بحرارة شعرأ

 أخرى
72 6 

 1.364 2.45 %49.0 متوسطة
 فترة خالل التنفس في صعوبة من أعاني

 الحمل
28 7 

 1.43 2.43 %48.8 متوسطة
 خالل األمراض مقاومة في ضعف من أعاني

 الحمل فترة
66 8 

 1.20 1.84 %36.7 ةقليل
 القلب ضربات في اضطرابات من أعاني

 الحمل فترة خالل
46 9 

 1.03 1.61 %32.1 قليلة
 فترة خالل الدم ضغط في ارتفاع من أعاني

 الحمل
61 10 

 الجسمية الضغوط لمستوى الكلية الدرجة 66364. 2.7367 %54.7 متوسطة

  

7.4( رقم الجدول من نيتبي( :  
                بالترتيب هي الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي  سميةالج الضغوط نإ - 

  :التوالي على تنص والتي) 41 ،22 ،8(الفقرات
 الحمل بداية منذ الجسدي والتعب باإلنهاك اشعر •

 الحمل فترة خالل النوم في مشاكل من أعاني •

 .الحمل فترة خالل الشهية بفقدان شعرأ •
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 بالترتيب هي الدراسة عينة قبل من قليلة موافقة على حصلت التي الجسمية وطالضغ نإ - 
  :التوالي على تنص والتي) 61 ،46(الفقرات

 .الحمل فترة خالل القلب ضربات في اضطرابات من أعاني •

 .الحمل فترة خالل الدم ضغط في ارتفاع من أعاني •
 

 الجسمية الضغوط مستوى حون النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة نإ - 
 الضغوط نحو الدراسة عينة قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 54.7( بلغت

  . لها تتعرض التي الجسمية
  

 :المعرفية الضغوط  2.1.2.4
  

  :المعرفية للضغوط السلبية الفقرات نتائج :أوالً
 

 ودرجة المئوية النسبو المعيارية واالنحرافات الحسابية، لمتوسطاتا) 8.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة المعرفية الضغوط لمستوى السلبية للفقرات الموافقة

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المعرفية للضغوط السلبية الفقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.27 3.65 %73.0 كبيرة
 أدركها حتى األمور في جيداً لتفكيرل حتاجأ

 الصحيح وجهه ىعل
68 1 

 3 14 الوقت مرور بسرعة قوي شعور لدي 1.46 3.11 %62.2 كبيرة

 1.28 3.06 %61.3 كبيرة
 وجهها على األشياء أداء عدم من نزعجأ

 حامال لكوني الصحيح
48 4 

 1.39 2.91 %58.1 متوسطة
 ذهني يكون اآلخرين مع أتحدث حينما

 بالحمل غوالًمش
2 5 

 1.24 2.74 %54.7 متوسطة
 معينة مهمة على التركيز في صعوبة أجد

 الحمل فترة خالل
30 6 

 1.36 2.54 %50.9 متوسطة

 البيتية والمسؤوليات المهمات أن شعرأ
 انجازها استطيع وال علي تتراكم واألسرية

 الحمل بداية منذ

24 7 

 1.21 2.54 %50.7 متوسطة
 المشكالت مع التعامل تجاها بالعجز شعرأ

 حملي فترة خالل الطارئة
50 8 

 1.15 2.13 %42.6 متوسطة
 بدء منذ األشياء رتذكّ في صعوبة من أعاني

 الحمل
37 9 
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  : )8.4( جدول من يتبين
 - الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي  المعرفية للضغوط السلبية الفقرات أن  

  :التوالي على تنص والتي) 48 ،14 ، ،53 ،68(تالفقرا بالترتيب هي
 .الصحيح وجهه ىعل أدركها حتى األمور في جيداً للتفكير حتاجأ •

 .الحمل فترة خالل العالقة األمور من كثير إلنجاز عيةافبالد شعرأ •

• الوقت مرور بسرعة قوي شعور لدي. 

 .حامالً لكوني الصحيح وجهها على األشياء أداء عدم من نزعجأ •

 

  :المعرفية للضغوط االيجابية الفقرات نتائج :ياًثان
  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 9.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة المعرفية الضغوط لمستوى االيجابية للفقرات

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المعرفية للضغوط االيجابية الفقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.40 3.23 %64.6 كبيرة
 األمور من كثير إلنجاز بالدافعية شعرأ

 الحمل فترة خالل العالقة
53 1 

 1.25 3.23 %64.6 كبيرة
 أمور في القرار اتخاذ علي السهل من

 العالقة حياتي
9 2 

 1.31 2.64 %52.8 متوسطة
 خالل المختلفة وأنشطتي هواياتي أمارس

 الحمل فترة
45 3 

 المعرفية الضغوط لمستوى الكلية الدرجة 51226. 2.9317 %58.6 متوسطة
  

السابق) 9.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي  المعرفية الضغوط االيجابية الفقرات أن  
  :على تنص والتي) 9 ،53( يه

 .الحمل فترة خالل العالقة األمور من كثير إلنجاز بالدافعية شعرأ •

 .العالقة حياتي أمور في القرار اتخاذ علي السهل من •
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  :المعرفية للضغوط  الكلية الدرجة :ثالثاً
  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 10.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة المعرفية الضغوط لمستوى الكلية للدرجة

  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة الموافقة درجة

 512. 2.93 %58.6 متوسطة

  
10.4( جدول من نيتبي( :  
 - بلغت المعرفية الضغوط ىمستو نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن  
 التي المعرفية الضغوط نحو الدراسة عينة قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 58.6(

  . عام بوجه لها تتعرض
  

  :االجتماعية الضغوط 3.1.2.4
  

  :االجتماعية للضغوط السلبية الفقرات نتائج :أوالً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب معياريةال واالنحرافات الحسابية، لمتوسطاتا) 11.4( رقم جدول

  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االجتماعية الضغوط لمستوى السلبية الفقرات على
  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 السلبية االجتماعية الضغوط فقرات

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.19 3.99 %79.9 كبيرة
 األقارب من اآلخرين مع عالقات لي

 واألصدقاء
26 1 

 1.49 3.31 %66.3 كبيرة
 أسرتي أوضاع عن الحديث أتجنب

 وجيراني ألصدقائي
42 2 

 3 33 لي اآلخرين نقد يزعجني 1.50 3.17 %63.5 كبيرة

 1.28 2.74 %54.7 متوسطة
 الواجبات من كثير أداء أتجنب

 الحمل بدء منذ االجتماعية
59 4 

 1.17 2.68 %53.6 متوسطة
 عملية لحلول التوصل في صعوبة أواجه

 تواجهني التي األسرية للمشكالت
17 5 

 1.56 2.58 %51.7 متوسطة
 االستفسارات كثرة عن باالنزعاج شعرأ

 المولود جنس حول
21 6 
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 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلبية االجتماعية الضغوط فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.26 2.31 %46.2 متوسطة
 على واالستياء الغضب من بكثير شعرأ

 الحمل فترة خالل زوجي
36 7 

 1.42 2.29 %45.8 متوسطة
 قد االجتماعية عالقاتي بأن شعرأ

 الحمل فترة خالل تقلصت
6 8 

 1.36 2.15 %43.1 متوسطة
 آلخرينا نظرة من بالخجل شعرأ

 الجسمانية الحمل لتغيرات
52 9 

 1.27 1.80 %36.0 قليلة
 بداية منذ زوجي مع العالقة مبتأز شعرأ

 الحمل
39 10 

 11 55 حامل وأنا لي اآلخرين بإهمال شعرأ 1.13 1.78 %35.7 قليلة

 12 15 الناس عن حملي إخفاء أحاول 1.06 1.59 %31.8 قليلة

 1.14 1.53 %30.6 قليلة
 زوجي عن االنفصال فكرة تراودني

 الحمل فترة خالل
31 13 

 

11.4( جدول من ينيتب( :  
 - عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي  االجتماعية للضغوط السلبية الفقرات أن 

  :التوالي على تنص والتي) 33 ،42  ،26(الفقرات بالترتيب هي  الدراسة
 .ءواألصدقا األقارب من اآلخرين مع عالقات لي •

 .وجيراني ألصدقائي أسرتي أوضاع عن الحديث أتجنب •

 .لي اآلخرين نقد يزعجني •

 - عينة قبل من قليلة موافقة على حصلت التي  االجتماعية للضغوط السلبية الفقرات أن 
 :التوالي على تنص والتي) 31 ،15 ،55 ،39(الفقرات بالترتيب هي  الدراسة

 .الحمل بداية منذ زوجي مع العالقة بتأزم شعرأ •

 .حامل وأنا لي اآلخرين بإهمال شعرأ •

 .الناس عن حملي إخفاء أحاول •

 .الحمل فترة خالل زوجي عن االنفصال فكرة تراودني •
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  :االجتماعية للضغوط االيجابية الفقرات نتائج :ثانياً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 12.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االجتماعية الضغوط لمستوى االيجابية الفقرات على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 االيجابية االجتماعية الضغوط فقرات

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.05 4.22 %84.4 جدا كبيرة
 خالل زوجي مع تماسكوال الترابط بقوة شعرأ

 الحمل فترة
3 1 

 2 23 زوجي مع وهمومي مشاكلي مناقشة ستطيعأ 1.22 4.09 %81.9 جدا كبيرة

 1.24 3.64 %72.7 كبيرة
 ويدعمونني معي يتعاطفون اآلخرين بأن شعرأ

 الحمل فترة خالل
58 3 

 1.41 3.04 %60.8 كبيرة
 خالل الناس مع اجتماعية عالقات إلقامة أسعى

 الحمل فترة
12 4 

  

  : )12.4( جدول من يتبين
 عينة قبل من جداً كبيرة موافقة على حصلت التي  االجتماعية للضغوط االيجابية الفقرات أن - 

  :التوالي على تنص والتي) 23 ،3( الفقرات بالترتيب هي الدراسة
 .الحمل فترة اللخ زوجي مع والتماسك الترابط بقوة شعرأ •

 .زوجي مع موميوه مشاكلي مناقشة ستطيعأ •

 بالترتيب هي الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي االجتماعية الضغوط أن - 
  :التالي على تنص والتي) 12 ،58(  الفقرات

 .واألصدقاء األقارب من اآلخرين مع عالقات لي •

 .الحمل فترة خالل الناس مع اجتماعية عالقات إلقامة أسعى •

  
  :االجتماعية للضغوط  الكلية الدرجة :ثالثاً

 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 13.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االجتماعية الضغوط لمستوى الكلية للدرجة

  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة الموافقة درجة

 42611. 2.7662 %55.3 متوسطة
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:السابق) 13.4( جدول من يتبين  
    بلغت االجتماعية الضغوط مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن - 
 االجتماعية الضغوط نحو الدراسة عينة قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 55.3(

  . عام بوجه لها تتعرض التي
  

 :االنفعالية غوطالض  4.1.2.4 
  

  :االنفعالية للضغوط السلبية الفقرات نتائج: أوالً
  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 14.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االنفعالية الضغوط لمستوى السلبية الفقرات على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *مئويةال

 المتوسط

 *الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 السلبية االنفعالية الضغوط فقرات

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.15 3.95 %78.9 كبيرة
 وما الجنين صحة على الخوف ينتابني

 له يحدث أن يمكن
25 1 

 1.31 3.62 %72.4 كبيرة
 خالل للجنين يحدث قد لما بالقلق شعرأ

 الحمل فترة
18 2 

 1.43 3.01 %60.1 يرةكب
 للرفض أتعرض عندما أمل بخيبة شعرأ

 اآلخرين من
62 3 

 1.58 2.85 %56.9 متوسطة
 فترة خالل مظهري تغير من قلقة أنا

 الحمل
69 4 

 1.40 2.84 %56.8 متوسطة
 سيقع سار غير شيئا بأن شعور يتملكني

 لجنيني أو لي
5 5 

 1.53 2.77 %55.4 متوسطة
 أبقى قد إنني أتذكر عندما بالكآبة شعرأ

 الوالدة بعد أنا كما ووزنا شكال
20 6 

 1.34 2.74 %54.7 متوسطة
 سبب ودون مفاجئ بشكل بالخوف شعرأ

 واضح
43 7 

 8 49 الحمل فترة خالل بالوحدة شعور ينتابني 1.38 2.58 %51.6 متوسطة

 1.34 2.39 %47.8 متوسطة

 صحية عناية وجود لعدم باإلحباط شعرأ
 الحمل فترة الحوامل ءالنسا ترعى

  والوالدة
 

71 9 
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 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلبية االنفعالية الضغوط فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.37 2.39 %47.8 متوسطة
 المتابعة من النفسي باإلجهاد شعرأ

 الحمل لفحوصات المتكررة
54 10 

 1.56 2.30 %46.0 متوسطة
 فحوصات اجري لم ألني بالذنب شعرأ

 ولصحتي الجنين لسالمة الالزمة الحمل
47 11 

 1.41 2.19 %43.8 متوسطة
 اآلخرين استفسارات من بالحزن شعرأ

 وجنسه وصحته الجنين حول المتكررة
57 12 

 1.23 2.12 %42.3 متوسطة
 منذ األشياء من كثير على نفسي ألوم

 الحمل بداية
35 13 

 99. 1.44 %28.7 قليلة
 حول أفكار تراودني صارت الحمل بعد

 حياتي من التخلص
13 14 

  

14.4( جدول من نيتبي( : 

  الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي االنفعالية للضغوط السلبية الفقرات نإ - 
  :التوالي على تنص والتي) 62 ،18 ،25(  الفقرات بالترتيب هي

 .له يحدث أن يمكن وما الجنين صحة على الخوف نيينتاب •

 .الحمل فترة خالل للجنين يحدث قد لما بالقلق شعرأ •

 .اآلخرين من للرفض أتعرض عندما أمل بخيبة شعرأ •
 

 هي الدراسة عينة قبل من قليلة موافقة على حصلت التي السلبية االنفعالية الضغوط نإ - 
 :تنص والتي) 13( الفقرة

 . حياتي من التخلص حول أفكار تراودني رتصا الحمل بعد •
  

     - االنفعالية الضغوط مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة إن 
 االنفعالية الضغوط نحو الدراسة عينة قبل من المتوسطة الموافقة على تدّل وهي%) 58.5( بلغت
  . عام بوجه لها تتعرض التي
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  :االنفعالية للضغوط االيجابية قراتالف نتائج :ثانياً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 15.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االنفعالية الضغوط لمستوى االيجابية الفقرات على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط
 *الحسابي

 رافاالنح
 المعياري

 االيجابية االنفعالية الضغوط فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1 64 بالنفس بالثقة شعرأ 1.10 4.11 %82.2 جدا كبيرة

 1.23 4.05 %81.1 جدا كبيرة
 حققته وعما نفسي عن بالرضا شعرأ

 بالحياة
16 2 

 1.31 3.99 %79.9 كبيرة
 موقف يأ مواجهة عند بكيأما سرعان

 ضاغط
29 3 

  

السابق) 22( رقم الجدول من نيتب:  
 جداً كبيرة موافقة على حصلت التي يجابيةاإل االنفعالية الضغوط بمستوى المتعلقة الفقرات نإ - 

  :التوالي على تنص والتي) 16 ،64( الفقرات هي الدراسة عينة قبل من
 .بالنفس بالثقة شعرأ •

 .بالحياة حققته وعما نفسي عن بالرضا شعرأ •
 

 هي الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي يجابيةاإل االنفعالية الضغوط نإ - 
  :على تنص والتي) 29( الفقرة
  .ضاغط موقف أي مواجهة عند بكيأ ما سرعان •

  

  :االنفعالية للضغوط  الكلية الدرجة: ثالثاً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 16.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االنفعالية الضغوط لمستوى الكلية للدرجة

  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة الموافقة درجة

 53605. 2.9258 %58.5 متوسطة
  

  : )16.4( جدول من يتبين
        بلغت االنفعالية الضغوط مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة إن
 التي االنفعالية الضغوط نحو الدراسة عينة قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 58.5( 

  . عام بوجه لها تتعرض
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  :السلوكية الضغوط  5.1.2.4
 

  :السلوكية للضغوط السلبية الفقرات نتائج :أوالً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات ابية،الحس األوساط) 17.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة السلوكية الضغوط لمستوى السلبية للفقرات

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط

 *الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  السلبية السلوكية الضغوط فقرات

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.43 3.47 %69.5 كبيرة
 بشكل األشياء إتمام لضمان ببطء عملأ

 جيد
7 1 

 1.31 3.39 %67.8 كبيرة
 من كثير مواجهة في ستفزأ ما سرعان

 بعصبية أتعامل يجعلني مما المواقف
63 2 

 1.36 3.21 %64.2 كبيرة
 نفس في متعددة مهمات بأداء أقوم

 حامالً كوني من الرغم على الوقت
40 3 

 1.27 3.00 %60.0 ةكبير
 السرعة وجه على األشياء معظم عملأ

 الحمل فترة خالل
27 4 

 1.33 2.81 %56.1 متوسطة
مع تعاملي عند نظري وجهة على أصر 

 اآلخرين
51 5 

 1.41 2.76 %55.2 متوسطة
 اآلخرين على التفوق بضرورة شعرأ

 مناقشتهم عند
38 6 

 1.47 2.64 %52.8 متوسطة
 لسخرية أتعرض ماعند بعدائية أتصرف

 اآلخرين
10 7 

 1.26 2.55 %50.9 متوسطة
 فترة خالل اآلخرين مع للمواجهة أميل

 الحمل
44 8 

 1.18 1.86 %37.2 قليلة
 درجة كانت مهما حدث بأي هتمأ ال

 وزوجي جنيني على أو علي تأثيره
56 9 

  
السابق) 17.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - بالترتيب هي الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على صلتح التي السلوكية الضغوط أن 

  :التوالي على تنص والتي) 27 ،40 ،63 ،7(  الفقرات
 .جيد بشكل األشياء إتمام لضمان ببطء عملأ •
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 .الحمل فترة خالل السرعة وجه على األشياء معظم عملأ •

 .حامالً كوني من الرغم على الوقت نفس في متعددة مهمات بأداء أقوم •

 .بعصبية أتعامل يجعلني مما المواقف من كثير مواجهة في ستفزأ ما عانسر •
  

)  56( الفقرة هي  الدراسة عينة قبل من قليلة موافقة على حصلت التي السلوكية الضغوط نإ - 
  :على تنص والتي
 .وزوجي جنيني على أو علي تأثيره درجة كانت مهما حدث بأي هتمأ ال •

  

  :السلوكية للضغوط اليجابيةا الفقرات نتائج : ثانياً
 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 18.4( رقم جدول

  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة السلوكية الضغوط االيجابية الفقرة على
  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

 المتوسط

 بيالحسا

 االنحراف

 المعياري
 االيجابية السلوكية غوطالض ةفقر

 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.26 3.77 %75.4 كبيرة
 عملي أداء أثناء االستراحة لىإ حتاجأ

 الحمل بدء منذ
32 1 

  

السابق) 18.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت االيجابية السلوكية الضغوط من 32 الفقرة أن 

  :على تنص لتيوا  الدراسة
 .الحمل بدء منذ عملي أداء أثناء االستراحة لىإ حتاجأ •

 

  :السلوكية للضغوط  الكلية الدرجة :ثالثاً
  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 19.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة السلوكية الضغوط لمستوى الكلية للدرجة

  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة الموافقة درجة

 51113. 2.9555 %59.1 متوسطة
  

19.4( جدول من نيتبي( :  
بلغت السلوكية الضغوط مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن  )

 التي السلوكية الضغوط نحو الدراسة ةعين قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 59.1
  . عام بوجه لها تتعرض
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 :المالية الضغوط  6.1.2.4
  

  :المالية للضغوط السلبية الفقرات نتائج :أوالً
  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 20.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً رتبةم المالية الضغوط مستوى السلبية الفقرات على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 ةالمئوي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلبية المالية الضغوط فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 1.43 3.19 %63.8 كبيرة
المالية بسبب  األعباءشعر بزيادة أ

 لوالدة المرتقبةامتطلبات الحمل و
67 1 

 2 65 شعر بالقلق تجاه تزايد ديونيأ 1.63 2.99 %59.9 متوسطة

 1.42 2.85 %56.9 متوسطة
 األسرةالمالية على  األعباءشعر بزيادة أ

 بسبب الحمل
4 3 

 1.40 2.80 %56.1 متوسطة
من صعوبة في خلق توازن بين  أعاني

 أنفقهوما  دخله مادياًأما 
70 4 

 1.48 2.65 %52.9 متوسطة
المصاريف غير من زيادة في  أعاني

 المتوقعة منذ بدء الحمل
60 5 

 1.29 2.59 %51.8 متوسطة
الوفاء بجميع متطلبات  يصعب علي

 مسؤولياتي المالية خالل فترة الحمل
11 6 

  

السابق) 20.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - هي  الدراسة عينة قبل من كبيرة موافقة على حصلت التي السلبية المالية الضغوط أن 
  :على تنص والتي) 67(قرةالف

 .لوالدة المرتقبةاالمالية بسبب متطلبات الحمل و األعباءشعر بزيادة أ •
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  :المالية للضغوط االيجابية الفقرات نتائج :ثانياً
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 21.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة جابيةاالي المالية الضغوط مستوى على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 االيجابية المالية الضغوط فقرات
 في رقمها

 االستبانة

 1.23 2.45 %48.9 متوسطة
خصص ميزانية للترفيه خالل فترة أ

 الحمل
19 

  

قالساب) 21.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - الدراسة عينة قبل من متوسطة موافقة على حصلت التي االيجابية المالية الضغوط فقرة أن  

  :على تنص والتي
 .خصص ميزانية للترفيه خالل فترة الحملأ •

  
  النفسية الضغوط وأبعاد النفسية الضغوط لمستوى الكلية الدرجة :ثالثاً

  

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب لمعياريةا واالنحرافات الحسابية، األوساط) 22.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة النفسية الضغوط وأبعاد لمستوى الكلية الدرجة على

  

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 *المئوية

 المتوسط
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب النفسية الضغوط أبعاد

�ط  ا� 51. 2.95 %59.1 متوسطة���آ�ا�!"# 1 

�ط   51. 2.93 %58.6 متوسطة�� 2 ا�'&%$�#ا�

�ط   53. 2.92 %58.5 متوسطة�� 3 �#ا+*(&)�ا�

�ط   ا� 90. 2.80 %56.0 متوسطة�� 4 #')��ا�

�ط   42. 2.76 %55.3 متوسطة�� 5 #�ا+.-'),ا�

�ط  ا�/"'�# 66. 2.73 %54.7 متوسطة�� 6 ا�

 الكلية الدرجة 42477. 2.8907 %57.8 متوسطة

  

  : )22.4(  جدول من يتبين
 هيو  الدراسة عينة قبل من متوسطة موافقة على حصلت النفسية الضغوط أبعاد جميع أن - 

  :بالترتيب
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 %)59.1(الضغوط السلوكية حيث حصلت على نسبة موافقة :  أوالً •

 %)58.6(الضغوط المعرفية حيث حصلت على نسبة موافقة  : ثانياً •

 %)58.5(ة حيث حصلت على نسبة موافقة الضغوط االنفعالي : ثالثاً •

 %)56(الضغوط المالية حيث حصلت على نسبة موافقة  :ً را0&) •

 %)55.3(الضغوط االجتماعية حيث حصلت على نسبة موافقة  : خامساً •

 %)54.7(الضغوط الجسمية حيث حصلت على نسبة موافقة  : 4)د4ً) •
  

 التي النفسية الضغوط مستوى نحو اءالنس من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن - 
 قبل من المتوسطة الموافقة على تدل وهي%) 57.8( بلغت  أول حمل الحوامل النساء تواجهها

  . عام بوجه لها تتعرض التي النفسية الضغوط نحو الدراسة عينة
  

 :السؤال الثاني نتائج  3.4

  ول؟األحمل في الما مستوى التكيف لدى النساء  
  

  :التكيف في االيجابي التفاعل وىمست  1.3.4 
 

 التكيف ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 23.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة االيجابي التفاعل مستوى على

  

 درجة
 يفالتك

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 االيجابي اعلالتف مستوى فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 62. 2.62 %87.5  عالية

 أسرتي أفرادالمساندة االجتماعية مع 
تخفف الكثير من الضغوط  وأصدقائي

 النفسية

7 1 

 عالية

83.6% 2.50 .63 

االستفادة من تجارب وخبرات  أحاول
 أحداثمواجهة  أساليبفي  اآلخرين

 اليومية الضاغطة ةالحيا

17 2 

 توسطةم

82.2% 2.46 .65 

الحياة  أحداثالتفكير في بعض  أحاول
السعيدة التي مرت في حياتي ألقارنها 

 باألحداث الضاغطة

3 3 

 متوسطة

80.6% 2.41 .62 

في  اآلخرينمع  متعاوناً أكون أن أحاول
اليومية  الحياةمواجهتي ألحداث 

 الضاغطة

27 4 
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 درجة
 التكيف

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 يالحساب

 االنحراف
 المعياري

 االيجابي التفاعل مستوى فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 66. 2.38 %79.5 متوسطة

الحياة اليومية  أحداثفي  أحياناً أفكر
طة والتي حدثت لي في الماضي غالضا

االستفادة منها في مواجهتي  وأحاول
 لألحداث التي تمر بي حالياً

24 5 

 متوسطة
79.4% 2.38 .66 

التوافق بأساليب ايجابية مع  أحاول
 الحياة اليومية الضاغطة أحداث

6 6 

 متوسطة

79.0% 2.37 .70 

جل تحقيق طموحاتي أمن  أجاهد
الحياة اليومية  أحداثالمستقبلية رغم 

 الضاغطة التي تمر بي

4 7 

 متوسطة
78.4% 2.35 .67 

شعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي أ
 اغطةألحداث الحياة اليومية الض

16 8 

 متوسطة
77.3% 2.31 .53 

حدث ضاغط  أينظر الى أ أن أحاول
اإلمكانبي بواقعية قدر  يمر 

23 9 

 متوسطة

76.0% 2.28 .65 

تجنب االنفعاالت والمشاعر  أحاول
الحياة  أحداثالسلبية عند مواجهة 

 اليومية الضاغطة

18 10 

 متوسطة
74.9% 2.24 .66 

اليومية الحياة  أحداثفي  أحياناً أفكر
ت في حياتيالضاغطة التي مر 

1 11 

 متوسطة

73.5% 2.20 .68 

تفادي بعض المشكالت النفسية  أحاول
تحدثها  أنواالجتماعية التي يمكن 

 الحياة اليومية الضاغطة أحداث

12 12 

 70. 1.43 %48.0 منخفضة

نفسي  أخصائياللجوء الى  أحياناً أحاول
 مرشد ليساعدني في كيفية التعامل أو

الحياة  أحداثمواجهة  أساليبمع 
 اليومية الضاغطة

13 13 

�ى ا������ ا������ 29486. 2.3082 %76.9 متوسطة��� ا�%ر#� ا�"! � �
  

23.4( رقم جدول من نيتبي( :  
 - هي  الدراسة عينة قبل من عالية تكيف درجة على حصلت التي  يجابياإل التكيف فقرات أن 

  :التوالي على تنص والتي )17 ،7( الفقرات بالترتيب
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 .تخفف الكثير من الضغوط النفسية وأصدقائي أسرتي أفرادالمساندة االجتماعية مع  •

اليومية  ةالحيا أحداثمواجهة  أساليبفي  اآلخريناالستفادة من تجارب وخبرات  أحاول •
 .الضاغطة

 - هي الدراسة عينة قبل من منخفضة تكيف درجة على حصلت التي يجابياإل التكيف فقرة أن 
  :على تنص والتي) 13( الفقرة

 أساليبمرشد ليساعدني في كيفية التعامل مع  أونفسي  أخصائيلى إاللجوء  أحياناً أحاول •
 .الحياة اليومية الضاغطة أحداثمواجهة 

 

 - بلغت يجابياإل التكيف مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن  
  .عام بوجه الدراسة عينة قبل من متوسط ايجابي تكيف على تدل وهي%) 76.9( 
  

  :التكيف في السلبي التفاعل مستوى   2.3.4
 

 يفالتك ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 24.4( رقم جدول
  الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة السلبي التفاعل مستوى على

  

 درجة
 يفكالت

 بةالنس
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلبي التفاعل مستوى فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 متوسطة
75.9% 2.27 .67 

 حدث أي من والخوف بالقلق أحيانا اشعر
 اليومية حياتي في أتوقعه مؤلم ضاغط

26 1 

 متوسطة
75.5% 2.26 .71 

 أحداث مواجهة في أحيانا الصمت التزم
 الضاغطة اليومية لحياةا

19 2 

 متوسطة
72.1% 2.16 .69 

 اليومية الحياة أحداث تؤثر أن أخشى
 اليومية حياتي أسلوب على الضاغطة

14 3 

 متوسطة
69.6% 2.08 .76 

 الحياة أحداث مواجهة عدم أحيانا أفضل
 الضاغطة اليومية

11 4 

 متوسطة

68.8% 2.06 .62 

 من أفضل لست بأنني أحيانا اشعر
 ألحداث مواجهتهم أساليب في خريناآل

 الضاغطة اليومية الحياة

29 5 

 متوسطة

66.5% 1.99 .70 

 الحياة أحداث في التفكير بأن أحيانا اشعر
 انجاز في تؤخرني الضاغطة اليومية

 اليومية أعمالي

30 6 
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 درجة
 يفكالت

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلبي التفاعل مستوى فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 متوسطة

65.1% 1.95 .74 

 لبعض الحياة من االنسحاب أحيانا أحاول
 ضاغط حدث أي أواجه ال حتى الوقت

 اليومية حياتي في

21 7 

 الدرجة الكلية لمستوى التفاعل السلبي 40673. 2.1209 %70.7 متوسطة

  

  : ) 24.4( جدول من يتبين
 الدراسة عينة قبل من متوسط سلبي تكيف درجة على حصلت السلبي تكيفال فقرات جميع أن - 

  ) .21 ،30 ،29 ،11 ،14 ،19 ،26( الفقرات بالترتيب هي

 

     بلغت السلبي التكييف مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن - 
  .عام بوجه اسةالدر عينة قبل من متوسط سلبي تكيف درجة على تدل وهي%) 70.7( 
  
  :التكيف في السلوكية التصرفات 3.3.4 
 

 يفالتك ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 25.4( رقم جدول
   الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة يفالتك في السلوكية التصرفات على

  

  درجةال

 النسبة
 ةالمئوي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 عياريالم

 السلوكية التصرفات فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 66. 2.42 %81.0 متوسطة

ستفيد من خبراتي وثقافتي أ أن أحاول
منطقية لمواجهة  أساليبفي وضع 

 الحياة اليومية الضاغطة أحداث

10 1 

 متوسطة

78.5% 2.35 .71 

ر التسلية دبحث عن المتعة ومصاأ
اث الحياة السلبية ألحد اآلثار فلتخفي

 اليومية الضاغطة التي تمر بي

5 2 

 متوسطة
73.9% 2.21 .68 

الحياة  أحداثهتم بالنتائج التي تحدثها أ
 اليومية الضاغطة

8 3 

 متوسطة

72.0% 2.15 .68 

 أخرىبحث عن اهتمامات أ أن أحاول
تبعدني عن المواجهة المباشرة ألحداث 

  الحياة اليومية الضاغطة
 

9 4 



 

89 
 

  درجةال

 النسبة
 ةالمئوي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السلوكية التصرفات فقرات
 في رقمها

 االستبانة
 الترتيب

 متوسطة

70.4% 2.11 .75 

 الضاغطة األحداثبعض  أحياناً أتخيل
 أسلوبفي  وأفكرفي المستقبل 

 مواجهتها

22 5 

 6 2 الحياة اليومية أحداثبعد عن مواجهة أ 67. 2.09 %69.8 متوسطة

 متوسطة

68.8% 2.06 .68 

والتصرفات  األفعالببعض  أحياناً أقوم
في مواجهتي ألحداث  اإلراديةغبر 

 الحياة اليومية الضاغطة

25 7 

 متوسطة
67.5% 2.02 .67 

ي موقف أالتصرف بسرعة مع  أحاول
 ضاغط يواجهني في حياتي اليومية

20 8 

 متوسطة

62.0% 1.85 .71 

مية الحياة اليو أحداثتؤثر  أصبحت
الضاغطة على تصرفاتي وسلوكي 

 اليومي

15 9 

 متوسطة

61.6% 1.84 .70 

بطريقة سلبية في  أحياناً أتصرف
مواجهتي ألحداث الحياة اليومية 

 الضاغطة

28 10 

 الدرجة الكلية للتصرفات السلوكية 28738. 2.1217 %70.7 متوسطة
  

السابق) 25.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - قبل من متوسطة درجة على حصلت للتكيف السلوكي بالتصرف المتعلقة الفقرات جميع أن 

  ) .28 ،15 ،20 ،25 ،2 ،22 ،9 ،8 ،5 ،10( الفقرات بالترتيب هي  الدراسة عينة
 - الحياة أحداث مع للتكيف السلوكية التصرفات نحو الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن 

 عينة قبل من للتكيف متوسطة سلوكية تصرفات على تدل وهي%) 70.7(  بلغت  اليومية
  .  عام بوجه الدراسة
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 :التكيف أساليب وأبعاد التكيف أساليب لمستوى الكلية الدرجة 4.3.4
 

 الموافقة ودرجة المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية، األوساط) 26.4( رقم جدول
  .الحسابي المتوسط وفق تنازلياً مرتبة لتكيفا أساليب وأبعاد لمستوى الكلية الدرجة على

  

 درجة
 يفكالت

 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب التكيف أساليب

�ى ا�-(),7 ا+6/)50 29. 2.30 %76.9 متوسطة-"1 9 

�ى ا�-;%$)ت ا�"!�آ�# 28. 2.12 %70.7 متوسطة-"2 9 

 3 ),7 ا�"!>95"-�ى ا�-( 40. 2.12 %70.7 متوسطة

 التكيف ألساليب الكلية الدرجة 24. 2.18 %72.8 متوسطة
  

السابق) 26.4( رقم الجدول من نيتبي:  
 - بلغت التكيف أساليب مستوى نحو النساء من الدراسة عينة التجاهات الكلية الدرجة أن  
  .امع بوجه الدراسة عينة قبل منمتوسطة  تكيف أساليب مستوى على تدل وهي%) 72.8( 
  
 - هيو  الدراسة عينة قبل منمتوسطة  درجة على حصلت التكيف أساليب أبعاد جميع أن 

  :بالترتيب
 .%)76.9(وبنسبة متوسط يجابي إيجابي حيث حصلت على نسبة تكيف التكيف اإل: أوالً •

التصرفات السلوكية للتكيف حيث حصلت على نسبة تصرف سلوكي للتكيف  :ثانياً •
 %)70.7(وبنسبة متوسط 

 %)70.7(وبنسبة متوسط التكيف السلبي حيث حصلت على نسبة تكيف سلبي : ثالثاً •
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  السؤال الثالثنتائج  5.3.4
مكان  –مرحلة الحمل  - العمر(: هل يختلف مستوى الضغط النفسي باختالف متغيرات الدراسة

  - ملالع –الوضع االقتصادي  -الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  - طبيعة السكن - السكن
  .  )تغير العالقة الجنسية مع الزوج –حضوردورات تثقيفية  –مدى دعم الشريك لزوجته 

  :وتنبثق عنه الفرضية التالية

فـي  في مستوى الضغط النفسي لدى النساء  ) α ≥ 0.05(  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
 -طبيعة السـكن  -كنمكان الس –مرحلة الحمل  -العمر( ول تعود لمتغيرات الدراسة األحمل ال

مـدى دعـم الشـريك      -العمل –الوضع االقتصادي  -الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي 
  ).تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟ –حضوردورات تثقيفية  –لزوجته 

  
  

 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي الجسمية الضغوط مستوى )27.4(جدول رقم 
  حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية فةالض وسط الفلسطينية

  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية 

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 56 0.040 75.858 العمر

 56 0.615 52.32 الحمل مرحلة
 56 0.217 63.95 اإلقامة مكان

 84 0.194 94.995 التعليمي المستوى
 28 0.280 31.875 السكن نوع

 28 0.281 31.844 العمل
 10 0.922 4.500 العمل طبيعة
 84 0.559 81.42 لألسرة الشهري الدخل

 28 0.033 43.216 مزمنة أمراض من المعاناة

 28 0.108 37.487 دورات على الحصول
 8 0.635 5.952 للدورات المنظمة الجهة
 28 30.00 53.485 لزوجته الزوج دعم

 28 0.101 37.846 الحمل فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة
  

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )27.4(رقم  جدولنالحظ من خالل نتائج 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي الجسمية الضغوط مستوىبين   0.05المعنوية 
لصالح الفئة  ومتغير العمر األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
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 لصالح من يعانين من أمراض مزمنة ومتغير المعاناة من أمراض مزمنة  سنة 35- 30العمرية 
  .المبحوثات اللواتي لم يتلقين دعم من أزواجهن لصالح هودعم الزوج لزوجت

العمل بيعةط ،العمل ،السكن نوع ،التعليمي المستوى ،اإلقامة مكان ،الحمل مرحلةمن،  كالً اأم، 
 مع الجنسية العالقة ،للدورات المنظمة الجهة دورات، على الحصول ،لألسرة الشهري الدخل
ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ،  الحمل فترة خالل الزوج

  . يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أالمستوى 
  

 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي المعرفية الضغوط مستوى )28.4( م جدول رق

   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 54 0.001 91.264 العمر

 54 0.505 53.209 الحمل مرحلة
 54 0.847 43.44 اإلقامة مكان

 81 0.000 137.243 التعليمي المستوى

 27 0.737 22.003 السكن نوع
 27 0.568 25.114 العمل
 11 0.141 16.00 العمل طبيعة
 81 0.775 71.13 لألسرة الشهري الدخل

 27 0.000 62.713 مزمنة أمراض من المعاناة

 27 0.163 34.098 دورات على ولالحص
 11 0.277 13.254 للدورات المنظمة الجهة
 27 0.651 23.632 لزوجته الزوج دعم

 فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل

24.624 0.596 24 

  

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )28.4( نالحظ من خالل نتائج الجدول
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي المعرفية الضغوط مستوى  بين 0.05المعنوية 
لصالح  و  ومتغير العمر األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية

  لصالح من لم تلتحق بأية مؤسسة تعليمية متغير المستوى التعليميوسنة  35-30الفئة العمرية 
 . لصالح من يعانين من أمراض مزمنة مزمنةوالمعاناة من أمراض 
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 الشهري الدخل ،العمل بيعةط ،العمل ،السكن نوع ، اإلقامة مكان ، الحمل مرحلةمن،  كالً أما
 الجنسية العالقة ، لزوجته الزوج دعم ،للدورات المنظمة الجهة دورات، على الحصول ،لألسرة

ة أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ليس لها عالقة إحصائي ،الحمل فترة خالل الزوج مع
  . يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أعند المستوى 

  

 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االجتماعية الضغوط مستوى )29.4( جدول رقم 

   الدراسة متغيرات حسب األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة يرالمتغ
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 62 0.031 84.406 العمر

 62 0.574 59.294 الحمل مرحلة
 62 0.155 73.259 اإلقامة مكان

 93 0.082 112.548 التعليمي المستوى
 31 0.212 36.982 السكن نوع

 31 0.964 26.568 العمل
 12 0.374 12.938 العمل طبيعة
 93 0.872 77.77 لألسرة الشهري الدخل

 31 0.528 29.791 مزمنة أمراض من المعاناة
 31 0.228 36.5 دورات على الحصول

 13 0.356 14.250 للدورات المنظمة الجهة
 31 0.011 51.98 لزوجته الزوج دعم

 الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل فترة خالل

27.4 0.652 131 

  

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )29.4(ظ من خالل نتائج الجدول نالح
 في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االجتماعية الضغوط مستوىبين   0.05المعنوية 
 ومتغير العمر األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية المخيمات

المبحوثات اللواتي لم  لصالح  ومتغير دعم الزوج لزوجته سنة 35- 30لصالح الفئة العمرية 
 .يتلقين دعم من أزواجهن

  
بيعةط ،العمل ،السكن نوع التعليمي، المستوى اإلقامة مكان ،الحمل مرحلةمن،  كالً اأم 

 المنظمة الجهة دورات، على الحصول المرض من المعاناة ،لألسرة الشهري الدخل،العمل
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ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد  ،الحمل فترة خالل الزوج مع الجنسية قةالعال ،للدورات
  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  

 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االنفعالية الضغوط مستوى )30.4( جدول رقم  

   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 76 0.001 120.663 العمر

 76 0.558 73.556 الحمل مرحلة
 76 0.336 80.63 اإلقامة مكان

 114 0.085 135.28 التعليمي المستوى
 38 0.178 45.86 نالسك نوع

 38 0.026 56.77 العمل

 10 0.227 12.93 العمل طبيعة
 114 0.400 117.2 لألسرة الشهري الدخل

 38 0.001 71.146 مزمنة أمراض من المعاناة

 38 0.210 44.734 دورات على الحصول
 15 0.283 17.619 للدورات المنظمة الجهة
 38 0.141 47.399 لزوجته الزوج دعم
 خالل الزوج مع الجنسية القةالع

 الحمل فترة
33.399 0.682 38 

 

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )30.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االنفعالية الضغوط مستوىبين   0.05المعنوية 
لصالح الفئة  ومتغير العمر األول الحمل فترة في بتهنتجر في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
لصالح من  والمعاناة من أمراض مزمنة لصالح من يعملن، ومتغير العمل ،سنة 35-30العمرية 

 .يعانين من أمراض مزمنة
  

 الدخل ،العمل بيعةط ،السكن نوع التعليمي، المستوى اإلقامة مكان ،الحمل مرحلةمن،  كالً أما
 العالقة لزوجته، الزوج دعم ،للدورات المنظمة الجهة دورات، على ،الحصوللألسرة الشهري
ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة ، الحمل فترة خالل الزوج مع الجنسية

  . يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أإحصائية عند المستوى 
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 الفلسطينية المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي السلوكية الضغوط مستوى )31.4( جدول رقم 
   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط

  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 44 0.863 33.951 العمر
 44 0.295 48.539 الحمل مرحلة
 44 0.059 59.57 اإلقامة مكان

 66 0.008 97.041 التعليمي المستوى

 22 0.672 18.563 السكن نوع
 22 0.030 36.008 العمل

 12 0.565 10.578 العمل طبيعة
 66 0.041 87.199 لألسرة الشهري الدخل

 22 0.911 13.723 مزمنة أمراض من المعاناة
 22 0.017 38.396 دورات على الحصول

 11 0.253 13.651 للدورات المنظمة الجهة
 22 0.254 25.944 لزوجته الزوج دعم

 خالل الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل فترة

39.357 0.045 22 

 

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  ) 31.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التيالسلوكية  الضغوط مستوىبين  0.05المعنوية 
   ومتغير المستوى التعليمي األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية

ومتغير الدخل , ، ومتغير العمل لصالح من يعملنلصالح من لم تلتحق بأية مؤسسة تعليمية
ن لم يتلقين لصالح م والحصول على دورات ،شيكل 1500لصالح من دخلهن أقل من  الشهري

 .دورات تثقيفية
  

ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند باقي متغيرات الدراسة،   أما
  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05 قل منأالمستوى 
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 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي المالية الضغوط مستوى )32.4( جدول رقم 

  حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 54 0.330 57.99 العمر
 54 0.671 49.95 الحمل مرحلة
 54 0.460 54.37 اإلقامة مكان

 81 0.584 77.68 التعليمي المستوى
 27 0.221 32.306 السكن نوع

 27 0.714 22.451 العمل
 14 0.256 17.00 العمل طبيعة
 81 0.597 77.205 لألسرة الشهري الدخل

 27 0.906 27.1792 مزمنة أمراض من المعاناة
 27 0.390 28.405 دورات على الحصول

 13 0.522 12.063 للدورات المنظمة الجهة
 27 0210. 44.011 لزوجته الزوج دعم

 فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل

30.348 0.299 27 

  

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )32.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االنفعالية الضغوط مستوىبين  0.05المعنوية 
 ومتغير دعم الزوج لزوجته األول الحمل فترة في تجربتهن في  بيةالغر الضفة وسط الفلسطينية

 .لصالح من لم يتقين دعم من أزواجهن
  

ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند باقي متغيرات الدراسة،   أما
  . يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أالمستوى 
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 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي الكلية النفسية الضغوط مستوى )33.4(جدول رقم 

  الدراسة حسب متغيرات األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 244 0.452 246 العمر
 238 0.451 240 الحمل مرحلة
 242 0.452 244 اإلقامة مكان

 366 0.446 369 التعليمي المستوى
 122 0.458 123 السكن نوع

 122 0.378 123 العمل
 14 0.446 15.00 العمل طبيعة
 366 0.458 369 لألسرة الشهري الدخل

 122 0.458 123 مزمنة أمراض من المعاناة
 122 0.458 123 دورات على الحصول

 16 0.386 17 للدورات المنظمة الجهة
 21 0.457 122 لزوجته الزوج دعم

 فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل

123 0.458 122 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  ال  بأنه) 33.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
ذات داللة إحصائية عند المستوى ال يوجد فروق  وبالتالي متغيرات الدراسةبين   0.05المعنوية 

  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05قل من أ
  

  :نتائج السؤال الرابع 6.3.4
 - مكان السكن –مرحلة الحمل  -العمر(: هل يختلف مستوى التكيف باختالف متغيرات الدراسة

مدى   -العمل –الوضع االقتصادي  - الصحة الجسدية  -المستوى التعليمي  -طبيعة السكن
  .  )تغير العالقة الجنسية مع الزوج –حضوردورات تثقيفية  –شريك لزوجته دعم ال

  :وتنبثق عنه الفرضية التالية

حمـل  فـي ال في مستوى التكيف لدى النساء  ) α ≥ 0.05( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
وى المست -طبيعة السكن -مكان السكن –مرحلة الحمل  -العمر(  ول تعود لمتغيرات الدراسةاأل

 –مدى دعم الشـريك لزوجتـه     -العمل –الوضع االقتصادي  -الصحة الجسدية  -التعليمي 
 ).تغير العالقة الجنسية مع الزوج؟ –حضوردورات تثقيفية 
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 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االيجابية التصرفات مستوى )34.4( جدول رقم 

  الدراسة حسب متغيرات األول الحمل فترة في تهنتجرب في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 36 0.094 47.568 العمر
 36 0.594 33.262 الحمل مرحلة
 36 0.323 39.322 اإلقامة مكان

 54 0.915 40.41 التعليمي المستوى
 18 0.450 18.09 السكن نوع

 18 0.127 24.925 العمل
 7 0.680 4.838 العمل طبيعة
 54 0.086 86.67 لألسرة الشهري الدخل

 18 0.187 23.089 مزمنة أمراض من المعاناة
 18 0.045 29.251 دورات على الحصول

 10 0.531 9.011 للدورات المنظمة الجهة
 18 0.390 19.033 لزوجته الزوج دعم

 فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة

 الحمل
18.712 0.410 18 

 

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )34.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي االيجابية التصرفاتبين   0.05المعنوية 
ومتغير الحصول على  األول لالحم فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية

 .لصالح من لم يشاركن بدورات تثقيفية دورات
  

ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند باقي متغيرات الدراسة،   أما
  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05المستوى اقل من 
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 المخيمات في الفلسطينيات اءالنس تواجهها التي السلبية التصرفات مستوى )35.4( جدول رقم 

   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 26 0.412 26.94 العمر
 26 0.816 19.480 الحمل مرحلة
 26 0.080 36.65 اإلقامة مكان

 39 0.235 45.018 التعليمي المستوى
 13 0.539 11.86 السكن نوع

 13 0.961 5.55 العمل
 9 0.838 4.95 العمل طبيعة
 39 0.413 40.28 لألسرة الشهري الدخل

 13 0.708 9.828 مزمنة أمراض من المعاناة
 13 0.613 10.976 دورات على الحصول

 10 0.808 6.081 للدورات المنظمة الجهة
 13 0.282 15.417 لزوجته الزوج دعم

 الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل فترة خالل

14.008 0.373 13 

  
يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  ال  بأنه )35.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 

ئية عند المستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصا وبالتالي متغيرات الدراسةبين   0.05المعنوية 
  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05اقل من 
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 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي السلوكية التصرفات مستوى )36.4( جدول رقم 

   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
 درجات الحرية

 26 0.126 34.351 العمر
 26 0.837 18.983 الحمل مرحلة
 26 0.822 17.327 اإلقامة مكان

 39 0.897 28.305 التعليمي المستوى
 13 0.342 14.466 السكن نوع

 13 0.097 19.938 العمل
 6 0.612 4.477 العمل طبيعة
 39 0.628 35.561 لألسرة الشهري الدخل

 13 0.601 11.118 مزمنة أمراض من المعاناة
 13 0.253 15.932 دورات على الحصول

 10 0.443 9.975 للدورات المنظمة الجهة
 13 0.416 13.420 لزوجته الزوج دعم

 الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل فترة خالل

34.357 0.045 22 

  

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  )36.4(نالحظ من خالل نتائج الجدول 
 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي السلوكية التصرفاتبين   0.05المعنوية 
ومتغير العالقة الجنسية مع  األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية

 .ي تغيرت عالقتهن مع أزواجهنلصالح المبحوثات اللوات الزوج خالل فترة الحمل
  

ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند باقي متغيرات الدراسة،   أما
  . يعزى لهذه المتغيرات 0.05المستوى اقل من 
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 المخيمات في الفلسطينيات النساء تواجهها التي التكيف أساليب مستوى )37.4( جدول رقم 

   حسب متغيرات الدراسة األول الحمل فترة في تجربتهن في  الغربية الضفة وسط الفلسطينية
  

 كأي المحسوبة المتغير
  مستوى المعنوية

 )مستوى الداللة اإلحصائية ( 
درجات 

 الحرية

 0.414 276 280.479 العمر
 0.515 268 266.46 الحمل مرحلة
 0.352 274 282.27 اإلقامة مكان

 0.660 414 401.571 التعليمي المستوى
 0.328 138 144.849 السكن نوع

 0.461 15 138.849 العمل
 0.382 414 16.00 العمل طبيعة
 0.439 138 417.74 لألسرة الشهري الدخل

 0.868 138 119.618 مزمنة أمراض من المعاناة
 0.315 138 145.48 دورات على الحصول

 0.392 18 19.60 للدورات المنظمة الجهة
 0.782 137 0.782 لزوجته وجالز دعم

 فترة خالل الزوج مع الجنسية العالقة
 الحمل

140.9 138 0.415 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  ال  بأنه أعالهنالحظ من خالل نتائج الجدول 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  متغيرات الدراسة وبالتاليبين   0.05المعنوية 

  .يعزى لهذه المتغيرات 0.05من  قلأ
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  :النتائج المتعلقة بكيفية دعم الزوج لزوجته7.3.4
  

  كيفية دعم الزوج لزوجته) 38.4(جدول 
  

  النسب المئوية  التكرار  الفقرة  الرقم

  %70.96  110  .المساعدة في أعمال المنزل  .1
  %54.83  85  .المشاركة العاطفية والمساندة النفسية  .2
  %77.41  120  .في زيارات الطبيبالمرافقة   .3
  %35.48  55  عدم الغياب لفترة طويلة عن البيت  .4
  %45.16  70  .تفهم وتحمل التقلب المزاجي والعصبية للمرأة الحامل  .5
  %38.70  60  .مساهمة الزوج في ترفيه زوجته  .6

  

أزواجهن آراء المبحوثات اللواتي كانت إجابتهن بكون ) 38.4( النتائج في الجدول أظهرت
من ) 5.4 (بحسب جدول رقم  % 90.6وبنسبة مئوية  حاملإمرأة ) 155(داعمين وعددهن 
هي الفقرات التي )  38.4( ، حيث كانت الفقرات الموضحة في الجدولاجمالي المبحوثات

عكست اجابات المبحوثات حول دعم أزواجهن لهن، والتي اشتملت على فقرتين أو أكثر من 
  .عالهالفقرات المذكورة أ

  

  :النتائج المتعلقة بكيفية تغير العالقة مع الزوج 8.3.4
  

  كيفية تغير العالقة الجنسية مع الزوج) 39.4(جدول رقم 
  

  النسب المئوية  التكرار  الفقرة  الرقم

  %60.60  40  .قلّت العالقة الجنسية بسبب الخوف على الجنين  .1
عند  قلت العالقة الجنسية بسبب عدم الرغبة الجنسية  .2

  .المرأة الحامل
20  30.30%  

كثرت العالقة الجنسية بسبب ازدياد الرغبة الجنسية   .3
  .والتقارب عند الزوجين

6  9.09%  

  

آراء المبحوثات اللواتي كانت إجابتهن بحدوث تغير في ) 39.4(أظهرت النتائج في الجدول 
بحسب جدول رقم  %38.6وبنسبة مئوية  إمرأة حامل) 66(مع الزوج وعددهن العالقة الجنسية 

من اجمالي المبحوثات حيث كانت الفقرات الموضحة في الجدول أعاله هي الفقرات التي ) 6.4(
  .عكست اجابات المبحوثات حول تغّير العالقة الجنسية مع أزواجهن
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 الفصل الخامس
_____________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات 
  

  مناقشة النتائج  1.5
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه 1.1.5
  

ول المراجعات في عيادات وكالة الغوث في األحمل في الما مستوى الضغط النفسي لدى النساء 
  لضفة الغربية؟وسط ا

  

دى النساء ، بأن مستوى الضغوط النفسية ل)22.4(ولأشارت نتائج الدراسة الموضحة في الجد
، كانت على الدرجة الكلية) 2.89(إذ بلغ المتوسط الحسابي ،بشكل عام، الحوامل كان متوسطاً

فعالية نتيجة مستوى الضغوطات النفسية متوسطة، لمختلف األبعاد السلوكية والمعرفية واالن
  .والمالية واالجتماعية والجسدية

  
بمعنى أن الجانب  وترى الباحثة أن النتيجة قد تعود إلى ارتباط كل بعد من األبعاد بالبعد اآلخر،
وذلك كون فترة  الجسدي مرتبط بالجانب النفسي، والجانب االنفعالي مرتبط بالجانب المالي،

 نستطيع فصل تأثيرات أي جانب فيها عن الحمل فترة حساسة وحرجة، ومعقدة بمعنى أننا ال
له تأثير على  الجانب اآلخر، فالحالة الجسمانية والتغير الحاصل في شكل جسم المرأة الحامل،

حالتها االنفعالية، سواء بااليجاب أو بالسلب، وهذا بدوره ينعكس على أدائها وسلوكها اتجاه 
  .الجنين واتجاه اآلخرين المحيطين بها
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حيث أشارا أن الحمل عبارة عن نظام متسلسل ومنظم، ) 2004(فق معه ستوكت وديروهذا ما يت
مرتبط ومتداخل، تخضع خالله المرأة الحامل لتغيرات متعددة بعضها يكون ظاهراً واآلخر 

 .كامناً، وتؤثر بهذا النظام العديد من العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالمرأة الحامل نفسها

، مقارنة مع )2.95(ت السلوكية على أعلى متوسط حسابي من قبل العينة حصلت الضغوطا
المجاالت األخرى من الضغوطات النفسية، ويتبين من الدراسة أن الفقرات التي حصلت على 

أحتاج إلى االستراحة أثناء أداء عملي منذ بدء : أعلى المتوسطات في المجال السلوكي هي
 ).3.47( مام األشياء بشكل جيدأعمل ببطء لضمان ات ،)3.77(الحمل

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عالقة الضغوط بتجربة الحمل األول التي تحمل في طياته مشاعر 

، وهذا يجعل المرأة ل وجنينها، كونها التجربة األولىالقلق والخوف على صحة المرأة الحام
امها باألعمال المختلفة، والحمل الحامل تتعب بسرعة مما يتطلب منها الراحة الجسدية أثناء قي

األرق، إفراز الهرمونات، والذي  الصداع، التعب،: يرافقه كثير من التغيرات الجسمانية مثل
باإلضافة إلى التغيرات التي  ،حامل للقيام بمهمات وأعمال كاملةيؤثر على حيوية ودافعية ال

مشاعر المرأة الحامل في رؤيتها تحدث نتيجة التغيرات الجسدية وزيادة الوزن،والتي تؤثر على 
لجسدها وجماليته والتي قد تتحول إلى مشاعر قلق مستمر من تأثير ذلك على عالقتها مع زوجها 
ومدى اعجابه وتقبله لمظهرها والتغيرات الجسمية خالل فترة الحمل مما يؤثر على دافعية المرأة 

  .الحامل وقيامها بالمهمات المختلفة 
  

    والمتعلق بالجانب الثقافي والمرتبط بوجود بعض األفكار والمواقف الثقافية  أما الجانب الثاني

ب مثل أن الحامل إذا حملت أي شيء قد تجهض أو إذا أكلت بعـض المـأكوالت أو األعشـا   (
، وهذه األفكار اتجاه المـرأة الحامـل وبـاألخص الحمـل األول،     )الشعبية قد يؤثر عليها سلبياً
ال تؤثر على صحتها وصحة الجنين، وهنا تكـون الحامـل محاطـة    وضرورة عدم حركتها كي

بنصائح من صديقاتها وعائلتها وزوجها، بضرورة عدم القيام بأية أعمـال وهـي حامـل، وإن    
غير مرهقة، مقتصرة على بعـض األعمـال المنزليـة     اضطرت فعليها القيام بأعمال بسيطة،
  .)2009حامد،( البسيطة، وبدعم المحيطين من العائلة

  
، ويتبين من الدراسة أن )2.95( أما المجال الخاص بالضغوط المعرفية فقد بلغ المتوسط الحسابي

أحتاج للتفكير جيداً في األمور حتى : الفقرات التي حصلت على أعلى متوسطات هي الفقرة
ة أشعر بالدافعية النجاز كثير من األمور العالق: ، ثم الفقرة)3.64(أدركها على وجهها الصحيح 
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 من السهل علي اتخاذ القرار في أمور حياتي العالقة: ، يليها الفقرة)3.23( خالل فترة الحمل

)3.22.( 

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التفكير الدائم بفترة الحمل والمولود الجديد، وما يمكن أن 

والتوتر التي تحول  يحدث للمرأة الحامل كونها تجربة جديدة عليها، تخلق لديها حالة من التفكير
التشتت، عدم التركيز، عدم : دون قدرتها على التركيز، وهذا ينتج عنه صعوبات معرفية مثل

التذكر، وهذا يتطلب من المرأة الحامل وقت إضافي للتفكير والتركيز في ادراك األمور على 
كون حياتها وجهها الصحيح، والنظر في وضعها اآلن وفي المستقبل، بعد والدة الطفل وكيف ست

 .وغيرها من األمور

  
ظم النساء الحوامل تختبر عالتي تحدث فيها أن م) 2009( وهذا يتفق مع دراسة التندرس

ضغوطات متعلقة بالتفكير الدائم بذاتها وجنينها، وهذا مرتبط بالتغيرات الجسمية واالهتمام 
ي تحدث في دورها ومسؤوليتها والتفكير بالوالدة والمخاوف المرتبطة فيها، والتغيرات الجديدة الت

 .اتجاه الطفل القادم، كذلك التغيرات التي ستحدث في العالقة مع الشريك

  
والتي ذكر فيها أن النساء أثناء الحمل يتسمن بأنهن ) 1992(وهذا يتفق كذلك مع دراسة جبريل

حول أكثر إحساساً بالقلق األمومي ويمكن أن يفسر ذلك في ضوء نقص خبرتهن، ومعلوماتهن 
  .األمومة ورعاية الطفل وكيفية التعامل مع مشكالته

  
بالمقابل هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة الثانية والثالثة، حيث أن التفكير الدائم بصحة الجنين وصحة 
األم، واألدوار الجديدة والمتطلبات المنتظرة،ال تقف حاجزاً أمام المرأة لالنجاز، بل تشكل لها 

عداد األم الجديدة إوتر واالنشغال الدائم بفترة الحمل، ويتمثل هذا الدافع في دافعاً للتغلب على الت
وتهيئتها، فتبدأ بإعداد مكان للطفل داخل غرفتها، أو عمل غرفة مستقلة له، وتتخذ القرارت 
وتشاركها مع زوجها، حول تفاصيل الغرفة، المستلزمات، طبيعتها، مالبس المولود، مالبسها 

و الحمل األول، وهي التجربة األولى فهذا يخلق دافع إضافي للزوجين، هي، وكون الحمل ه
 .للتفكير بكيفية تهيئة الظروف المحيطة بهما لقدوم الطفل الجديد

  
التي وجدت فيها أن نسبة كبيرة من النساء الحومل ) 2009( وهذا ما يتفق مع دراسة هندومة

تجهيز للمالبس، والسرير، واختيار األلوان، يقمن باإلعداد للطفل خاصة إذا كان األول، وذلك بال
  .وبمشاركة الزوج
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ويتبين من الدراسة ) 2.92( أما المجال الخاص بالضغوط االنفعالية فقد بلغ المتوسط الحسابي
، )4.11(أشعر بالثقة بالنفس وبمتوسط : التي حصلت على أعلى متوسطات كانت بأن الفقرات
سرعان : ، ثم الفقرة)4.11( وعما حققته بالحياة وبمتوسطأشعر بالرضا عن نفسي : يليها الفقرة

ينتابني الخوف على صحة : ، ثم الفقرة)3.99( ما أبكي عند مواجهة أي موقف ضاغط وبمتوسط
أشعر بالقلق لما قد يحدث للجنين : ، ثم الفقرة)3.94(الجنين وما يمكن أن يحدث له وبمتوسط 

 ).3.61( خالل فترة الحمل وبمتوسط

  
الباحثة أن هذه المشاعر قد يكون بسبب أن تجربة الحمل، هي بمثابة تعزيز لقدرة المرأة وترى 

وشعورها على العطاء،هاالحامل على الخصوبة، وتأكيد لذاتها، وهذه التجربة تعطيها ثقة بقدرت
وهب الجنين كل مشاعر  بالكفاءة واالنجاز،المرتبط بعالقتها الحميمية مع زوجها وقدرتها على

 مة التي تعيشها بكل تفصيلة في جسدها، وفكرة التجربة الجديدة وما تحمله من ترقباألمو
وأسئلة كثيرة، وهذا يصاحبه استكشاف ورغبة في المعرفة والتواصل، وهذا يساعد المرأة 

حيث ) 1980(الحامل في تقبل المرحلة وشعورها بالرضا عن هذه الفترة، وهذا ما ذكره مهران 
ول له أهمية خاصة، ويعطي للمرأة الحامل مشاعر وإحساسات عديدة، حيث تحدث أن الحمل األ

تشعر بالسعادة والراحة النفسية العميقة، ألن الطريق إلى األمومة هو ماتتوق إليه المرأة، 
باإلضافة إلى شعور المرأة الحامل باإلثارة، حيث تشعر بتغيرات جسمها، وتنتظر حركة جنينها 

البطن بوضوح وتبدأ المرأة في ارتداء ثيابها الخاصة، وهذا يعطيها  بفارغ الصبر، ويكبر حجم
شعوراً بالزهو والفخر، لكونها ستصبح أماً ووتتكامل مقومات بناء أسرتها الجديدة 

  ). 1980مهران،(
  

بالمقابل تترك تجربة الحمل األول الكثير من مشاعر القلق والخوف، نتيجة التغيرات المفاجئة، 
ت حتى تدركها المرأة الحامل، باإلضافة إلى الهرمونات التي يتم افرازها بكثرة التي تحتاج لوق

حيث أشارا   )Goldsten &Star( مرأة الحامل وهذا ما ذكره كل منالوالتي تؤثر على مزاج 
 ).2009هندومة،(ثناء الحمل أن التناقض والتذبذب العاطفي هو الشعور السائد أ إلى

  
، في ضوء نظرية العالج السلوكي عاليةفسلوكية والمعرفية واالنن الضغوط الأويمكن تفسير 

حداث وتفسيره لها هو المسؤول عن انفعاالته دراك الفرد لألان طريقة أ رىوالتي ت ،المعرفي
 ، وهو ماقدمه الزاروسCognitive Structure"" كه وهذا ما يعرف بالبناء المعرفيوسلو

نه ينظر للمشكلة بتفاعل مكوناتها مع بعضها البعض، أكنموذج متعدد الوسائل، بمعنى  )1990(
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العالقات الشخصية  - المعرفة- التحليل- االحساس -الوجدان - السلوك: وهذه المكونات تشمل 
  .)2009سعد،أبو أالعزيز و(
  
على متوسط أ، وكان )56.0(ما المجال الخاص بالضغوط المالية فقد بلغ المتوسط الحسابيأ

، )3.18(بمتوسط " تقبة للحمل والوالدةربسبب المتطلبات المعباء المالية ألشعر بزيادة اأ": للفقرة
" خالل فترة الحمله يفخصص ميزانية للترأ ":لصالح الفقرةبينما كان أدنى المتوسطات الحسابية 

 ).2.44( بمتوسط

  
وتعزو الباحثة وجود فقرة واحدة من فقرات الضغوط المالية حصلت على موافقة كبيرة من 

ية محدودة، لعدم وضاع معيشأاقتصادية صعبة، و يواجهون ظروفاًالمبحوثات ن أنة، كون العي
من النساء الحوامل لم يكملن تعليمهن، وهذا يخلق  توفر فرص العمل خاصة وأن الغالبية العظمى

واحتياجات الطفل القادم، وما يصاحب ذلك من  هنة بمخاوف توفير احتياجاتقمتعل اًضغوط
قامة في المستشفى، وعمل الفحوصات الالزمة خالل فترة الحمل، الوالدة واإل مصاريف لعملية

خالل فترة الحمل يتكبدان مصاريف ونفقات غير متوقعة، مما يجعل فرص  نن الزوجيإلذلك ف
حيث يأتي الترفيه في أدنى اهتمامات المبحوثات، علماً بأن ،قلأوقات ممتعة أوقضاء  فيهالتر

توجهها إلى أماكن الترفيه بسبب التعب واالرهاق وتغيرات الحمل  ا يقّلالمرأة الحامل عادةً م
 . األخرى

  
حد الضغوطات أ نأسة انت الدرحيث بي) 2009( بانداري وزمالؤه وهذا ما يتفق مع دراسة 

  .ساسية التي تعاني منها النساء الحوامل هي الضغوطات المتعلقة بالقضايا الماليةاأل
  

ة الصعبة، كانت الضغوط المالية يه على الرغم من الظروف المعيشنّأارة إلى من اإلش وهنا ال بد
 تعزو الباحثةلمالية حصلت على موافقة متوسطة، ومتوسطة ومعظم الفقرات الخاصة بالضغوط ا

للخدمات الصحية المجانية التي تقدمها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين لفئة النساء الحوامل،  ذلك 
من خالل عمل فحوصات طبية  ر،عدادها قبل الحمل وبشهوإهيز المرأة وحيث يتم عمل تج

خاصة واعطائها فيتامينات مساعدة لصحتها، وبعد تأكد المرأة من الحمل يتم تسجيلها وعمل 
الخدمة  يضاًأوفحص الجنين، وتغطي  ،متعلقة بالدم والسكري اًفحوصات دورية شاملة لها شهري

لكل امرأة الجئة حامل مسجلة في عيادات % 50مستشفى دمة مصاريف الوالدة في القالم
المرأة الحامل من ناحية التغذية وذلك  تدعم كانت وكالة الغوث )2010(وحتى عام  ،الوكالة

امرأة خالل فترة الحمل، تشتمل على العناصر الغذائية  ة غذائية تحصل عليها كّلبتأمين سلّ
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لذلك تساعد الخدمات المقدمة للمرأة الحامل  ،الحملحتاج لها المرأة خالل فترة ساسية التي تاأل
ر وجود الضغوط المالية ضمن في التخفيف من التكاليف المرتقبة لعملية الوالدة وهذا ما يفس

  .الترتيب الرابع 
  
على متوسط أوكان  ،)2.76( ما المجال الخاص بالضغوط االجتماعية فقد بلغ المتوسط الحسابيأ
: ، يليها الفقرة )4.21( وبمتوسط" ترابط والتماسك خالل فترة الحملشعر بقوة الأ" :فقرةلل
لي عالقات مع " :، ثم الفقرة) 4.09(بمتوسط" ستطيع مناقشة مشاكلي وهمومي مع زوجيأ"

  ).3.99(  رهاوبمتوسط مقد صدقاءقارب واألخرين من األاآل
  

تفاهم بين الزوجين ، كونهما تكون فترة تقارب و أن فترة الحمل األول،ومن المهم اإلشارة إليه 
حيث تتفاعل المرأة الحامل مع زوجها خالل فترة  ينتطران نتاج لعالقتهما وثمرة لزواجهما ،

ويتحدثان عن طفلهما القادم، والمرأة الحامل تشارك زوجها صعوباتها الذاتية والمتعلقة  الحمل،
وهي خبرة  ،وزوجها فيهابمخاوفها وضغوطاتها المرتبطة  بالخبرة الجديدة التي تمر هي 

ة ويساعدهما في بناء تواصل يوحميم وهذا يزيد الزوجين قرباً ول مرة،بوة ألمومة واألاأل
 .يجابي  للعالقةإ

  
ثر الحمل على العالقة بين الزوجين أوالتي درست  )1977( عيدوهذا ما تتفق معه دراسة  

  .رة الحملفتوالتي كانت نتائجها ازدياد قوة العالقة بين الزوجين خالل 
  

هناك قوة في  كذلك وفي ظل ثقافة المجتمع الفلسطيني والذي يتميز بالتقارب اإلجتماعي نجد أن
معظم العائالت في المخيمات الفلسطينية هي عبارة عن عائلة  نووية  العالقات اإلجتماعية أن

حيان، في كثير من األ اًواقتصادي واجتماعياً وتكون ملتصقة فيها ثقافياً ،الممتدة عائلةتسكن مع ال
 وهنا تكون الفرصة ،تحام العائلة الممتدةالواق صلتكبر لإلأول فرصة وتعد فترة الحمل األ

 ،عمال المنزلأعتناء بالمرأة الحامل وغذائها ومساعدتها في لإلألسرتي الزوجة والزوج 
ا نابع من سعادة واعطائها المعلومات والمشورة والنصائح المتعلقة بفترة الحمل والوالدة وهذ

، حيث أن قدوم الطفل هو امتداد طبيعي للعائلة وفرحة عائلة الزوج والزوجة بالحمل الجديد
في نشر ثقافة  حيث تساهم العائلة ويشكل عنصر قوة الستمرارها وقوتها وزيادة حجمها، 

مات وتتقبلها ، للتمسك بالجانب الوطني المتعلق بخصوصية وضع الالجئين في المخياإلنجاب 
  .الفلسطينية ودورهم في الحفاظ على هويتهم الوطنية والفلسطينية 
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ل اللواتي السيدات الحوام نأنتائجها بينتّ والتي ) 1981( علي وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة
من السيدات الالتي يعشن  قل اكتئاباًأ يكنExtended  families   )(يعشن في عائالت ممتدة 

مكان االقامة مع العائلة الممتدة  نأحيث ، ) Nuclear families(غيرة في عائالت نووية ص
  .مفيد ونافع للسيدات الحوامل وتساعد في التخفيف من ضغوطات الحياة 

  
على متوسط أ، وكان )2.73( ما المجال الخاص بالضغوط الجسمية فقد بلغ المتوسط الحسابيأ

عاني أ" :ثم الفقرة  ،)3.86( بمتوسط" اية الحملشعر باالنهاك والتعب الجسدي منذ بدأ" :للفقرة 
شعر بفقدان  الشهية  أ": ، يليها الفقرة )3.29( بمتوسط" من مشاكل في النوم  خالل فترة الحمل

رهاق والتعب التي تشعر لى حالة اإلإوتعزو الباحثة ذلك ، )3.15( بمتوسط" خالل فترة الحمل
ليتكيف االول  حيث تختبر تغيرات جسمانية هائلة بها المرأة الحامل خالل فترة الحمل خاصة 

تمرة ، وهذا ، وهذا يتطلب منها ومن جسدها الكثير من المتابعة المسالجنين ويتشكل داخل جسمها
ساسية هي فقدان الشهية الذي قد يستمر من عراض الجسمانية األحد األأو، يثقل كاهلها ويتعبها

الصداع، التعب، : كثير من التغيرات الجسمانية مثلوالحمل يرافقه  ول وحتى التاسعالشهر األ
عدم القدرة على االستراحة : األرق، إفراز الهرمونات، إضافة إلى تغيرات جسمانية إضافية مثل

  .خاصة خالل الفترة األخيرة من الحمل والنوم
   

  :والذي نصه مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني  2.1.5
  

الحمل األول المراجعات في عيادات وكالة الغوث وسط في لدى النساء  ما مستوى التكيف
  الضفة الغربية؟

  

أن الوسط الحسابي لدرجة أساليب التكيف مع أحداث الحياة  )5.4(يتضح من خالل جدول 
، والتفاعل السلبي، والتفاعل السلوكي هي درجة الضاغطة لكل من التفاعل االيجابياليومية 

، ويظهر من الجدول حصول التفاعل االيجابي على أعلى متوسط  .182كانت متوسطة، حيث 
ويظهر من الجدول تساوي قيمة الوسط الحسابي لكل من التفاعل السلبي  ،2.30 حسابي والبالغ

، سلبي، أي أن المبحوثات يستخدمن أساليب التفاعل ال2.12والتصرفات السلوكية والتي بلغت
  . حداث الحياة اليومية الضاغطة بنفس الدرجة والتفاعل السلوكي في مواجهتهن أل
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المساندة االجتماعية من أفراد أسرتي : "فيما يتعلق بالتفاعل االيجابي فكان أعلى متوسط للفقرة
أحاول اإلستفادة : "، ثم الفقرة)2.62( وبمتوسط" وأصدقائي تخفف الكثير من الضغوط النفسية

  ).2.50(وبمتوسط " الحياةمن تجارب وخبرات اآلخرين في مواجهة ضغوط 
  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن االهتمام والرعاية التي تحظى فيها المبحوثات، من قبل األزواج 
والعائالت الذين يترقبون هذا الحدث، وينظرون إلى الحمل على أنه تتويج للعالقة الزوجية، وهو 

لحامل كذلك، فنجدالمقربون يحاولون تقديم نعمة من عند اهللا، وعليهم االعتناء به واالعتناء باألم ا
كل أنواع الدعم المتاحة سواء من ناحية مادية في مساعدة الحامل في أعمال البيت، أو الدعم 
العاطفي من خالل سماع شكوى وقلق المرأة الحامل ومساعدتها في تخطي الصعوبات 

 .ة بالحمل والوالدةوالضغوطات المرتبطة بقترة الحمل، واحتضانها وعكس تجاربهم الخاص
  

المبحوثات قد استفدن من تجارب المقربين والمقربات منهن، من حيث  أنومن النتيجة ظهر 
اللجوء إليهم وطلب المشورة والنصيحة حول مختلف المراحل التي تمر بها والمتعلقة بالتغيرات 

فية الوالدة، وكيفية الجسمانية، والتغير في العالقة الحميمية مع الزوج، المخاوف المرتبطة بكي
االعتناء بالمولود القادم، والتجهبزات الخاصة به، باإلضافة أن طبيعة المجتمع الفلسطيني عامة، 
وداخل المخيمات خاصة بحكم طبيعة السكن واالكتظاظ كون كل البيوت السكنية متقاربة، وكون 

القات النووية سواء بتوزيع األدوار ، تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في الع)العائلة الممتدة(العائلة فيه 
والعالقات، ويتسم هذا المجتمع بأنه مجتمع تعاوني ومتماسك، يقدر فيه الفرد ويحترم آراء 
اآلخرين، حيث يؤثر ويتأثر بعالقته معهم، لذا نجد المجتمع يشجع على الزواج ويحبب فكرة 

لدعم للعائلة قيد التشكيل االنجاب للحفاظ على وجوده ووحدته، فيقدم كل سبل المساعدة وا
وباألخص المرأة الحامل ألول مرة حيث يتهافت الجميع لتدليلها وتغذيتها بأفضل أنواع الطعام، 

وهذا يعززها ويشعرها بالثقة للجوء لطلب المساعدة والسؤال في حال واجهت أية  ويدعمونها،
  .ضغوطات، وبالتالي اإلستفادة من خبرات المحيطين الداعمين لها

  
والتي تحدثت عن احتياجات الزوجين خالل ) 2008( هذا يتفق مع دراسة دييف وزمالؤهو

مرحلة الحمل والوالدية المبكرة، وذكرن فيها النساء الحوامل أن شبكة الدعم األساسية كانت 
  .باألخص األخوات والخاالت والجدات لديهن مقدمة من قبل األم، والقريبات اإلناث،

  
والتي كانت نتائجها أن أحد ) 2009( الدراسة مع دراسة بانداري وآخرون كما وتتفق نتيجة هذه

والتي ساهمت ببناء  أهم الضغوطات التي عانت منها النساء الحوامل كانت قلة الدعم االجتماعي،
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سلوكيات غير تكيفية للتعامل مع هذه الضغوط، منها التدخين وعدم االهتمام بالعناية الصحية، 
  .مخدراتوتناول الكحول وال

  
عن كون تجربة الحمل األول، تطمئن العائلة ) 2009حامد،(وبالعودة لألدب التربوي فقد تحدثت

على خصوبة المرأة ، ويجدد العالقة مع األهل، حيث يكون ) أهل الزوج والزوجة(الكبيرة 
ستقبالً، للعائلة األصلية دوراً كبيراً في عكس خبراتهم السابقة في تربية األطفال على الوالدان م

باإلضافة أن الزوجة الحامل عندما تواجه األزمات فإنها تتوجه إلى أمها أو حماتها، لتتلمس لديها 
  .الراحة والحماية

  
سناد االجتماعي والعاطفي، أحد االستراتيجيات التي يلجأ إليها الفرد في تعد استراتيجية طلب اإل

مساعدة اآلخرين اجتماعياً أو التخفيف من ضغوطاته، وهي محاولة البعض الحصول على 
 األقرباء، إذ يلجأ البعض لألهل أو األصدقاء، نفسياً،طبياً،مادياً، تبعاً لتقديرات الشخص المعني،

ويتجه البعض إلى الدين وذلك باالكثار من الصلوات وقراءة األدعية، وقد ركزت الدراسات على 
يره السلبي على الصحة النفسية والجسمية فعالية هذه االستراتيجية في تخفيف الضغط، وتقليل تأث

  ).2009( وأبو أسعد زيعزوهذا ما أشارا إليه ال
  

، وكان )2.12(أما المجال المتعلق بأسلوب التكيف بالتصرفات السلوكية، إذ بلغ المتوسط الحسابي
أحاول أن أستفيد من خبراتي وثقافتي في وضع أساليب منطقية لمواجهة : "أعلى متوسط للفقرة

أبحث عن المتعة والتسلية للتخفيف : "، ثم تليها الفقرة)2.42( وبمتوسط حسابي" وطات الحياةضغ
  ).2.35( وبمتوسط قيمته" من اآلثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة

  
وترى الباحثة أن فترة الحمل تنطوي على العديد من التغيرات السريعة والمستمرة ، وهذا يتطلب 

غيرات الجسمية والنفسية، لذلك تلجأ المرأة الحامل إلى خبراتها الذاتية الختيار تكيفاً سريعاً مع الت
جابة على األسئلة التي تراودها أفضل السلوكيات للتعامل مع ضغوطاتها في محاولة منها اإل

  .لتفهمها، وبالتالي تستطيع التعامل مع ضغوطاتها ومشكالتها، وحلها وتجاوزها
  

ية التي حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية وكانت فقرات إيجابية وبالعودة للضغوط االنفعال
، والتي قد ترتبط بشكل " وراضية عما حققته في حياتي"، "أشعر بالثقة بالنفس: "وهي بالترتيب

ما مع نتيجة التكيف بالتصرفات السلوكية، فإن المرأة الحامل تشعر خالل فترة الحمل أنها قادرة 
لذلك  وراضية عما تحققه، وهو يعكس رضاها عن الحمل وتأكيداً لذاتها، على التعبيرعن نفسها،
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تشعر بالثقة بقدراتهاوامكاناتها، وهذا ينعكس على الثقة بخبراتها ومعارفها واإلستفادة من هذه 
) 1999( وهذا يتفق مع دراسة شورتختلفة، مفي التعامل مع ضغوطاتها الالمعارف والتجارب 

الذين يوجد لديهم احترام عالي للذات يعانون من الضغط النفسي بصورة التي وجدت أن األفراد 
كما أن السمات الشخصية للفرد ، )2003شريف،(أقل من األفراد ذوي احترام الذات المنخفض

تزيد من  االحساس بمعنى الحياة، االحساس بروح الدعابة، المرونة، الثقة بالنفس،: ـوالمتمثلة ب
  ).2009تاللوة،( حداث الحياة الضاغطة قدرة الفرد على مواجهة أ

  
بالفقرة الثانية، وهي أن المرأة الحامل تلجأ إلى المتعة والتسلية  اربطه وهذه النتيجة يمكن

للتخفيف من ضغوطاتها، فمن خالل تجربة الباحثة في العمل مع مجموعات الدعم الخاصة 
ابتكار العديد من األنشطة  حمل أول، كانت النساء الحوامل قادرات على/بالنساء الحوامل

البسيطة ومشاركتها مع الزوج، سواء المتعلقة بالطفل أو بعالقتهما المشتركة، وبحكم عمرهن 
ومعظمهن في العشرينيات وهن زوجات جدد، فقد كن يستخدمن الكتابة للتعبير عن مشاعرهن 

فادت العديد منهن وضغوطاتهن اتجاه الشريك، ويتركنها عند وسادة الشريك أو في جيبه، وقد أ
عن شعورهن بالسعادة والمتعة والتغيير في العالقة مع الزوج، وهذا قد يكون تفسير لنتيجة 

 .الدراسة

  
والتي ذكرت بأن النساء ) Smith et al,2008(وآخرونسميث وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة 

صل االلكتروني مع الحوامل، لجأن لدعم أنفسهن في التعامل مع خبرة الحمل، من خالل التوا
واالستمتاع بالمواقع المتخصصة بالحمل والوالدة، حيث تحدثن مع النساء  شبكة االنترنت،

 .األخريات عن التغيرات اليومية الخاصة بالجنين وحجمه والوالدة

  
وهذه اإلستراتيجية التي يستخدمها األفراد وهي إستراتيجية الفكاهة والترفيه، وهي تتضمن 

غوط واألمور الصعبة ببساطة وبروح الفكاهة، وبالتالي قهرها والتغلب عليها، التعامل مع الض
 ).2009تاللوة،( وهي تؤكد االنفعاالت اإليجابية أثناء المواجهة 

  
، وكان أعلى )2.12( أما المجال المتعلق بالتفاعل السلبي في التكيف، إذ بلغ المتوسط الحسابي

" الخوف من أي حدث ضاغط مؤلم قد يحدث بالمستقبلأشعر أحياناً بالقلق و: "متوسط للفقرة
  ).2.27( بمتوسط حسابي
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باألخص الحمل األول،  وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود مخاوف وقلق مستمر عند المرأة الحامل،
يتكون ويتحرك ويكبر  كونها التجربة األولى التي تختبر فيها نمو كائن جديد داخل أحشائها،

جعلها تتفاعل مع هذه التجربة، وهذا يضع على كاهل الحامل خالل تسعة شهور، وذلك ي
مسؤولية عالية اتجاه صحة الجنين، وتحاول قدر االمكان أن تفكر وتسلك أفضل الطرق لسالمته 

وما قد يحدث خالل التسع  وهذا يجعلها دائمة التفكير والقلق حول هذه الخبرة الجديدة، وسالمتها،
  .مانية والنفسية واالقتصاديةالشهور على جميع األصعدة الجس

  
حمل أول، كانت األسئلة /ومن خالل تجربة الباحثة في العمل اإلرشادي مع فئة الحومل

هل سيكون طفلي طبيعي؟ : مخاوف الحمل والوالدة، ومن أمثلتها: واالحتياجات متمحورة حول
حوله عند هل سيكون لديه تشوهات خلقية؟ هل سيموت الجنين نتيجة التفاف الحبل السري 

 .الوالدة؟ هل سأتجاوز أوجاع الوالدة بأمان؟ هل سأكون أم جيدة في المستقبل؟

  
إن هذه المخاوف مرتبطة بعدم معرفة ما قد يحدث في المستقبل، وفي حال استمرار هذا التوتر 
والقلق بصورة شديدة، ولم تتكيف المرأة الحامل معه فإنه قد يطور مشكالت واضطرابات نفسية 

وقد يتسبب في حدوث مضاعفات لها مثل الوالدة المبكرة والتوتر واالنفعال والعصبية لديها 
  .وغيرها من األمور

  
حول خصائص في الشخصية تساعد الفرد على مواجهة األحداث ) 2003( ويشير شريف

دراك الفرد إأحدها وهو ) Sense of coherence( الضاغطة، والتي كان احساس التماسك
لحياة تتطلب الفشل واالحباط، فالفرد الذي يتمتع باحساس التماسك يرى الحياة بشكل واعي أن ا

على حقيقتها، وبالتالي يستطيع التعامل مع صعوبات وتعقيدات وسلبيات الحياة، إضافة إلى 
ايجابياتها،مما يجعله يتوقع حصول األحداث السلبية الضاغطة، ويكون مستعداً لها ولمواجهتها، 

  .على استقراره وتوازنه النفسي بما يحقق ويحافظ
  

والتي كانت نتائجه، أن النساء أثناء فترة ) 1992(إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع دراسة جبريل
الحمل، يكن أكثر احساساً بالقلق األمومي، وذلك لنقص خبرتهن ومعلوماتهن حول األمومة 

  .    وعاية الطفل، وكيفية التعامل مع مشكالته
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  :والذي نصه السؤال الثالثب النتائج المتعلقة ةمناقش 3.1.5
  

 -مرحلـة الحمـل    -العمـر : (هل يختلف مستوى الضغط النفسي باختالف متغيرات الدراسة
مـدى   –الوضع اإلقتصادي  – المعاناة من أمراض مزمنة – مكان السكن -المستوى التعليمي

  ؟)ع الزوجالعالقة الجنسية م -حضوردورات تثقيفية –دعم الشريك لزوجته 
  

 :المتغرات التاليةكل من  أظهرت نتائج كاي تربيع وجود فروق ذات داللة احصائية معلقد 
متغير العمر، متغير المعاناة من أمراض مزمنة، متغير دعم الزوج لزوجته، متغير المستوى 

  .متغير الدخل الشهري التعليمي، متغير العمل،
  

  :متغير العمر 1.3.1.5
 

كاي وجود فروق ذات داللة احصائية بين متغير العمر ومستوى الضغوط  فحص أظهرت نتائج
 .سنة 35إلى  30جتماعية،  واالنفعالية، لصالح الفئة العمرية من الجسمية، المعرفية، اإل

  
وتعزو الباحثة ذلك أن الحمل في جيل متأخر، له تأثيره وانعكاسه الصحي والنفسي على المرأة 

ول، حيث أن مخاوفها وضغوطاتها تزيد، كون الحمل في مرحلة الحامل، خاصة في حملها األ
عمرية متأخرة، وقد يكون له انعكاساته السلبية على صحتها وصحة الجنين، وهذا يتركها 
متأرجحة بين الخبرة السارة للحمل األول، والخوف من االجهاض وإحتمالية حدوث مضاعفات 

 .أو للجنين لها، أو وجود مشاكل صحية للمرأة الحامل نفسها

  
وركزت العديد من األبحاث العلمية والنفسية على تأثير عمر المرأة على الحمل وصنفت الحمل 

، ضمن )سنة 35أكثر من (والحمل لدى المتقدمات في العمر) أقل من عشرين سنة (للمراهقات
ل الحمول عالية الخطورة الرتباطهما بصورة وثيقة الصلة مع كثير من مشاكل وصعوبات الحم

  ).2008بلة، ( وانعكاساته على كل من المرأة الحامل والطفل
  

سنة ، قد يكون سببه  35إلى  30لذا ترى الباحثة أن الضغوط النفسية ازدادت لصالح الفئة من 
وجود ضغوط نفسية اضافية على هذه الفئة أكثر من الفئات األخرى، كونها قريبة من تصنيف 

الحمل األول، تحت /لي المخاطر، وهنا تكون المرأة الحامل الحمل المتقدم بالسن، والذي هو عا
ضغط وتوتر إضافي، وتفكير مستمر ودائم، فيما إذا سيكون لها الفرصة في اإلنجاب بسهولة 
ودون وجود إشكاليات خاصة بالطفل والوالدة أم ال، وهذا يضعف من قدراتها المعرفية، في 
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مستوى االنفعالي، من حيث وجود مخاوف وقلق كبير التركيز والتذكر، ويزيد من إرهاقها على ال
اتجاه ما قد يحصل للجنين وما قد يحصل لها على المستوى الصحي، وهذا يجعل التغيرات 
الجسمانية الخاصة بالحمل األول، أكثر شدةً وإرهاقاً لهذه الفئة، كذلك نجد الضغط اإلجتماعي 

العناية بنفسها وجنينها، فقد تحد من عالقاتها يزيد عليها، ممن يحيطون بها من العائلة، بضرورة 
االجتماعية وتتراجع في ذلك، لسماعها العديد من المالحظات والتعليقات، ألن المجتمع الفلسطيني 
يشجع فكرة اإلنجاب للفئة األقل من ذلك، وينظر للحمل األول لهذه الفئة، نظرة تساؤل وتخوف، 

نجاب وعدم التأجيل بعد الزواج إال في حال وجود كون الفكرة الموجودة ثقافياً بضرورة اإل
ة أسباب مانعة لذلك مثل األسباب الصحية أو الزواج في جيل متأخر، وهذا ما أشارت إليه بلّ

بأن عدد الوالدات لهذه الفئة ال يعود بسبب عدد النساء في هذه الفئة العمرية فحسب، ) 2008(
ي المجتمع، من تأخير للزواج، وظهور الزواج بل أيضاَ بسبب كثير من التغيرات الحاصلة ف

الثاني، وتوفر طرق وأساليب منع الحمل أكثر فعالية، وانشغال المرأة بالعمل أو التعليم 
  " األكاديمي

  
ومن خالل تجربة الباحثة في العمل مع مجموعات الدعم الخاصة بفئة الحوامل، الحمل األول، 

ألسباب صحية، بعد فترة طويلة من الزواج، لذلك فإن الحمل في جيل متأخر عادةً ما يكون 
يكون الحمل ثميناً جداً، وتبذل المرأة الحامل ومن حولها، كل الجهود للحفاظ عليه، لذا يكون لهذا 

  . الحمل مخاوفه الخاصة، التي تضاف للضغوط والمخاوف المرتبطة بالحمل أصالً
  

فقد تزداد خطورة التشوهات القلبية، وبالنسبة لتأثيرات الحمل المتأخر على صحة الجنين، 
، وفتوق الحجاب الحاجز، مع تقدم سن األم بشكل ملحوظ، )Club foot( وحاالت حنف القدم

وإن مشاركة األم مع التدخين والكحول وحاالت االدمان، قد يزيد من التشوهات بالمقارنة مع 
 ).Seidman et al،1990(المجموعة المقابلة غير المدخنة أو المدمنة 

  
إن خطورة االجهاض لدى المرأة في عمر متقدم هي خطورة زائدة، بالمقارنة مع السيدات 

 ).2001(األصغر سناً، وهذا يتفق مع دراسة سميث وزمالؤه 

  
نت أن نسبة حدوث وفيات األجنة في األردنية التي بي) 2005(وهذا ما يتفق مع دراسة كرادشة 

سنة فما  30(لدى الزوجات الالتي تزوجن بأعمار متأخرة األسرة األردنية، ارتفعت بشكل ملفت 
المصرية والتي بينت ) 1981(، مقارنة بباقي الفئات العمرية، كذلك تتفق مع دراسة علي )فوق
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تأثير العمر على الحالة السيكولوجية للنساء الحوامل، حيث وجدت أن مستويات الهستيريا كانت 
  .سنة 25عنها في الفئة األقل من ) 35لى إ 30(أعلى، في الفئة العمرية ما بين 

 

  :متغير المعاناة من أمراض مزمنة 2.3.1.5
 

أظهرت نتائج فحص كاي وجود داللة احصائية في مستوى الضغوط السلوكية والمالية 
واإلجتماعية، ومتغير المعاناة من أمراض مزمنة لصالح من يعانين من أمراض مزمنة، وعدم 

ستوى الضغوط المعرفية والجسمية واالنفعالية مع متغير المعاناة من وجود داللة احصائية في م
  .أمراض مزمنة

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن وجود أمراض مزمنة مرافقة للحمل األول، مثل ارتفاع ضغط 

الحمل األول، مخاوف إضافية، تجعلها تسلك باتجاه / الدم وسكري الحمل، يضيف للمرأة الحامل
لزائد بصحتها، حيث تحتاج إلى االستراحة والهدوء باستمرار، في حال قيامها بأية االهتمام ا

أعمال يومية روتينية، إلدراكها أن األعمال المرهقة تؤثر بصورة سلبية على ارتفاع ضغط الدم 
وسكري الحمل، وهذا بدوره ينعكس سلبياً على صحة األم الحامل وصحة الجنين، إذ يشكل 

امالً مهماً في زيادة نتائج الوالدة سلبياً، مثل الوفيات أثناء الوالدة، الوالدة ارتفاع ضغط الدم ع
 Leenerse et(المبكرة، والدة أطفال قليلي الوزن، باإلضافة إلى تأثيراته على المدى البعيد

al،2007.(  
  

راض أما بالنسبة للمجال المالي وعالقته بالضغوطات النفسية وارتباطه بمتغير المعاناة من أم
مزمنة، فترى الباحثة أن ذلك قد يعود إلى حاجة المرأة الحامل إلى عمل فحوصات مخبرية 
مستمرة، وزيارات متكررة للطبيب الخاص الجراء فحص للجنين، أو اإلقامة في المستشفى 
لمراقبة حالها ووضع الجنين في حال ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من التكاليف المادية، خاصة 

خدمات ال توفرها وكالة الغوث، باإلضافة إلى التكاليف اإلضافية المرتبطة بالوالدة التي أن هذه ال
قد تكون مبكرة، وتحتاج إلى عملية قيصرية، وهذا يكلف الزوجين تكاليف إضافية كون العملية 

ج القيصرية تحتاج إلى تكلفة أعلى من الوالدة الطبيعية، واإلقامة في المستشفى المرتبطة بها تحتا
، وهذا يرهق الزوجين )يوم واحد(  أكثر من الوالدة الطبيعية) أربعة أيام( إلى عدد من األيام 

  .من الناحية المادية التي قد تكون سبباً في هذه النتيجة
  

أما بالنسبة للمجال اإلجتماعي وعالقته بمتغير المعاناة من األمراض المزمنة، وتعزو الباحثة ذلك 
جتماعياً من قبل األهل والمقربين، من المرأة الحامل ومحاولة تجنيبها إلى زيادة االهتمام ا



 

118 
 

وجنينها، أي خطر أو ضغط إضافي قد يسبب زيادة في ضغط الدم أو السكري، فنجد األهل 
يدعمون المرأة الحامل بشتى الطرق، ويزيدون من حمايتهم لها مما يجعلها محصورة في 

ن، من زيارات مشتركة ومناسبات اجتماعية، خوفاً حركتها، وتواصلها االجتماعي مع اآلخري
عليها وعلى الجنين باألخص أنه الحمل األول، خاصة إذا كانت مريضة بأي مرض، فكيف إذاً 

 .سيكون وضعها فيما لو كانت تعاني من مرض مزمن طويل األمد

  
يجعلها أكثر باإلضافة لمخاوف المرأة الذاتية التي تزيد شدتها، في حال وجود مرض مزمن، مما 

حرصاً على نفسها، وأكثر قلقاً على نتيجة الحمل وما قد يسببه وجود مرض مزمن من تأثيرات 
عليها وعلى جنينها، فنجد المرأة الحامل تبقى في البيت وال تستطيع القيام بالعديد من النشاطات 

  .االجتماعية
  

ن فيها أن ثالثة أسباب تؤدي والتي بي) 2007( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ليينرس وزمالؤه
: إلى التوتر النفسي خالل الحمل بعد تشخيص المرأة الحامل بضغط الدم الشرياني العالي وهي

أيام، المخاوف المرتبطة بعملية الوالدة  7فترة اإلقامة في المستشفى التي كانت أقل إقامة لها 
 .صحة الطفل المولود المبكرة ووالدة طفل غير مكتمل النموو الخوف وعدم التأكد من

  
والتي ذكر فيها أيضاً أن تشخيص المرأة الحامل بضغط الدم الشرياني، يؤدي إلى ضغوطات 
أثناء فترة الحمل باإلضافة إلى الضغوطات المرتبطة بالحمل الطبيعي، وضرورة أن تكون المرأة 

ي قد تنتج عن المرض، الحامل على معرفة بكيفية التعامل مع التغيرات الفجائية غير المحببة، الت
أي صحة الجنين وصحتها، لذا يكون نظام الدعم المقدم للمرأة الحامل، أكبر من المعتاد، سواء 
من خالل جهود األهل والزوج، أو العاملين في مجال الخدمات الصحية من قابالت وممرضات 

  .وأطباء من خالل إعطاء اإلرشادات والمشورة، أو بالدعم النفسي
  

  :غير دعم الزوج لزوجتهمت 3.3.1.5
 

أظهرت نتائج اختبار كاي وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغوطات النفسية 
 .الي لصالح من كانت أزوجهن داعمينوالمتعلقة بالمجال الجسمي واإلجتماعي والم

  
بالنسبة وتعزو الباحثة ذلك أن المرأة الحامل، خاصة الحمل األول، تختبر تجربة جديدة ومجهولة 

لها، بمعنى أنها تتفاعل معها وتتأثر بها، ويتطلب الحمل حدوث تغيرات جسمانية كبيرة، عليها 
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أن تستوعبها هي وجسدها، وهذه التغيرات تختلف حدتها بحسب فترة الحمل الموجودة فيها، إذ 
وجود  تتطلب كل فترة تغيرات مختلفة عن الفترة التي تليها وترتبط فيها بنفس الوقت، ويساعد

الزوج الشريك إلى جانب زوجته الحامل من خالل دعمها ومد يد العون لها، فمن المهم أن 
التقلبات يساعدها في أعمال المنزل وأن يعمل على راحتها وحصولها على االسترخاء، ويتفهم 

ارةً ، والتي تؤثر على عالقتها معه مباشرة، فنراها تارةً سعيدة وفرحة، وتالمزاجية التي تمر فيها
أخرى حزينة ومكتئبة دون وجود سبب واضح لذلك، إن هذا التذبذب العاطفي هو جزئياً نتيجة 
الضطراب الهرمونات والتغيرات الجسمانية، وعلى الزوج استيعابها وفهمها ومساعدة زوجته 

  .على تخطيها
 

ت الزوجيـة،  وفي الحاالت التي ال يكون الزوج فيها داعماً ومتفهماً، تحدث الكثير من المشكال
حيث ذكر ) 1991( التي قد تؤدي إلى صعوبات قد تنتهي بإنهاء الزواج، وهذا ما يؤكده السبيعي

أن موقف الزوج يؤثر في المرأة الحامل، وهناك مواقف عديدة لألزواج، فبعضهم يكون مذعوراً 
ـ  ه، بسبب حمل لم يكن يريده، ويظل غير مكترث به، والبعض اآلخر يفرط في الرعاية بزوجت

          ، ويبذل كل جهده ليجنبهـا أيـة مضـايقة أو تعـب     نظرة تأثر واعجاب وينظر إليها 

 ).1991 السبيعي،(

  
تعتبر بعض النساء في الحمل األول، أن الحمل حالة خاصة أو مرضاً، أو تشويه يلحق بجسدها، 

، ألن فترة الحمل لذا تحتاج إلى شعور أقوى باألمن واالطمئنان، كما تحتاج إلى العطف اإلضافي
األول فترة ال تنسى من حياة كل أم، وتبقى دائماً حية، وهي ال يمكن أن تنسى عطف زوجها 
عليها في هذه الفترة، أما التقصير وعدم التفهم من قبل الزوج خالل فترة الحمل فأنه يترك آثاراً 

  ).1986الساعاتي، (ال يمكن محوها ونسيانها 
  

ماعي للضغوطات وعالقته بدعم الزوج، فإن ارتباطه يعود إلى األهمية أما بالنسبة للمجال االجت
أشعر بقوة : التي أعطتها المبحوثات لدعم الزوج، والتي تمثلت بالفقرات التالية وهي بالترتيب

الترابط والتماسك مع زوجي، أستطيع مناقشة همومي ومشاكلي مع زوجي، وهذه النتيجة تؤكد 
بدعم الزوج لزوجته، ودعم الزوج يساعدة المرأة في الحمل األول ارتباط الضغوط االجتماعية 

في  Bloodعلى تخطي الصعوبات سواء كانت جسمية أو عاطفية أو اجتماعية، وهذا ما ذكره 
أن كثيراً من ردود أفعال الزوجة اتجاه الحمل تعتمد على ردود أفعال زوجها، وذلك إذا كان 

كها همومها، وال يحزن لتغير شكلها أو صورتها، وهذا راسعيداً بالحمل، حيث يتعاطف معها ويش
 ).2009حامد، (  يجعلها قوية ومتماسكة
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والذي يبين ) 38.4(وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة الحالية والتي تتوضح من خالل جدول رقم 
من المبحوثات ) 155(آراء المبحوثات حول كيفية دعم أزواجهن لهن، حيث أظهرت النتائج أن 

 .وهي نسبة عالية لدعم األزواج لزوجاتهن%) 90.6(مبحوثة، أي ما نسبته ) 177(صل من أ

  
المصرية والتي بينت أن النساءأثناء فترة الحمل، يتسمن  )1992( وهذا ما يتفق مع دراسة جبريل

بأنهن أكثر تقريراً للعالقات الجيدة مع الزوج،  وأن النساء الراغبات بالحمل كن أكثر إحساساً 
  .دة العالقات مع الزوج من النساء غير الراغبات بهبجو

  
والتي بينت مدى رضى السيدات ) 2008(وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة حمودة 

الفلسطينيات عن حياتهن فيما بعد الوالدة، حيث أشرن أن النساء من ذوات القربى قدمن دوراً 
السيدات أشرن إلى رغبتهن في مساهمة أكبر مهماً في مجال الدعم، بالرغم من أن العديد من 

  .ألزواجهن خالل فترة ما بعد الوالدة
  

أما بالنسبة للمجال المالي وعالقته بدعم الزوج، فترى الباحثة أنه على الرغم من الظروف 
المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية، من ناحية اقتصادية، إال 

من الزوج، يساعد في التخفيف من حدة هذه الضغوط المالية، وهذا قد يكون بسبب أن أن الدعم 
الدعم العاطفي من خالل مشاركة المرأة الحامل وإعطائها الفرصة في التعبير عن مشاعرها، 
ضغوطاتها، مخاوفها المرتبطة في الحمل، كافي ويساعد المرأة الحامل في تجاوز ضغوطاتها 

  .نها إن وجدتالمالية والتخفيف م
  

  : متغير المستوى التعليمي 4.3.1.5
 

أظهرت نتائج اختبار كاي التربيع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغوطات 
متغير المستوى التعليمي لصالح من لم تلتحق  النفسية والمتعلقة بالمجال المعرفي والسلوكي مع
 .ثم من مستوى تعليمهن أساسي بأية مؤسسة تعليمية ومن مستوى تعليمهن ثانوي

  
وترى الباحثة أن التعليم هو عامل يساعد الفرد في فهم ما يجري معه واستيعاب المعارف 
المختلفة والقدرة على التحليل والربط واالستنباط وغيرها من القدرات المعرفية، وهذا يساهم في 

لجانب المعرفي، المرتبط جعل المرأة الحامل التي أكملت تعليمها، على تواصل مستمر مع ا
بالتذكر والتركيز والقدرة على التحليل واالستنتاج، وهي قدرات معرفية بحاجة لعمل دائم، وهي 
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مرتبطة بعملية استمرار الجانب األكاديمي كون هذا الجانب قائم بشكل مستمر على اختبار لهذه 
ز مرحلة الجامعة أو الكلية القدرات المعرفية من خالل االمتحانات واألبحاث الهامة في اجتيا

 .بنجاح

  
أما في حال من لم تلتحق بأية مؤسسة تعليمية لم تحظى بتطوير القدرات المعرفية التي يتيحها 
االلتزام بنظام تعليمي محدد يساعدها على ذلك، وهذا يجعل المرأة الحامل المتعلمة قادرة على 

فكارها، ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكلها اإلستفادة من المعلومات وترتيبها وتجميعها وتنظيم أ
بطريقة عقالنية بعيدة عن التوقعات العالية، وهذا يعطيها دافعية أكثر للتركيز على فترة الحمل 

  .واالستمتاع بها
  

أما في المجال المتعلق بالضغوط السلوكية، ترى الباحثة أن المرأة الحامل التي التحقت بالكلية أو 
ى فهم ما يحدث معها، وكذلك فإن تعليمها يساعدها في تكوين تجارب الجامعة، فهي أقدر عل

مختلفة حول الحياة والمستقبل، وبلورة سلوكيات متعددة ومتنوعة إيجابية لصالح حياتها كزوجة 
 .تي تواجهها أثناء الحمل وما بعدهوأم مستقبلية، تساعدها في التصرف بشكل جيد في المواقف ال

  
خبرة تنطوي على البحث واالكتشاف بوجود ومساعدة هذه الخبرات  لذا يكون الحمل األول،

المتنوعة عن الحياة، التي تعطي الحامل القدرة على التعبير عن نفسها، قدراتها، مشكالتها 
وضغوطاتها، وتشارك زوجها بذلك، وتطلب الدعم والمساندة من اآلخرين، وتكون قادرة على 

حكم بانفعاالتها، وبالتالي التعامل مع تجربة الحمل والتكيف التعامل مع المشكالت المختلفة، والت
والتي بينت أن المستوى التعليمي كلما ازداد للنساء ) 1981(وهذا ما يتفق مع دراسة عيد، معها

  .الحوامل كانت العالقة أقوى بين الزوجين وأكثر تماسكاً
  

  :متغير العمل 5.3.1.5
  

عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغوطات  أظهرت نتائج اختبار كاي التربيع وجود 
أما فيما . المتعلقة بالمجال االنفعالي مع متغير العمل لصالح من ال يعملن من النساء الحوامل

  .يتعلق بالمجال السلوكي فقد كانت لصالح من يعملن
  

/ ة الحاملفي الجانب المتعلق بالضغوط االنفعالية ، ترى الباحثة أن تجربة العمل تمنح المرأ
الحمل األول، القدرة على التعامل مع انفعاالتها والتعبير عن نفسها الرتباط هذا الجانب بالقدرة 
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، تمكنها من التعبير عطي الحامل قوة وثقة أكبر بالنفسعلى اإلنتاج، واالستقاللية المادية، وهذا ي
العمل يمنحها فرصة عن ضغوطاتها والتعامل معها، ومشاركتها للزوج واألهل، باإلضافة أن 

االختالط والتفاعل مع اآلخرين، وبالتالي االستفادة من خبراتهم ومشاركتهم خبراتها، وهذا يساهم 
في زيادة وعي المرأة واكسابها مهارة التعامل مع اآلخرين، والتعامل مع مشكالتها بصورة 

لمكاسب اإلجتماعية عملية، وهذا ما ال تستطيع المرأة غير العاملة من الحصول عليه سواء با
والخبرات، أو باإلستقاللية المادية، وبالتالي فالنساء اللواتي ال يعملن يكون لديهن ضغوط انفعالية 

  .أكبر من النساء اللواتي يعملن
  

والتي بينت أن مستوى الكآبة والحزن أعلى بين ) 1981( وهذا ما يتفق مع دراسة مرتضى
الحوامل العامالت، كما أن أعراض االكتئاب أعلى لدى ربات البيوت الحوامل عنه لدى النساء 

ربات البيوت عنه لدى النساء الحوامل العامالت، و تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
بينما % 18التي بينت أن فرط التوتر أعلى بين العامالت الحوامل حيث يمثل ) 1975(ابراهيم

  .ألولىلدى النساء غير العامالت، في حملهن للمرة ا% 5
  

والتي بينت فيها أن النساء الحوامل العامالت يرين ) 2009(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة حامد 
أن العمل له تأثير سيكولوجي إيجابي، حيث أن خروجهن للعمل والحديث مع الزميالت يمثل 

اركة نوعاً من الترويح عن النفس من المتاعب والضغوط النفسية المرافقة للحمل، ويشعرن بالمش
الوجدانية بين الزميالت، باإلضافة ألهمية عدم البقاء في البيت، لبضع ساعات مما يؤثر على 
حالتهن النفسية ايجابياً، لكن هذا لم يمنع من وجود بعض المتاعب النفسية الناتجة من سوء 

  .معاملة الرؤوساء لهن
  

وتعزو الباحثة  يعملن،أما المجال المتعلق بالضغوط السلوكي حيث كانت الفروق لصالح من 
ة الحامل تحتاج إلى اإلستراحة المستمرة أثناء أداء أي عمل، وهذا يخلق النتيجة أن المرأ

صعوبات للمرأة العاملة، كونها ال تستطيع تحقيق هذه االستراحة أثناء العمل بشكل مستمر، 
وبالتالي تحدث أو واقفة باستمرار،  خاصة إذا كانت تمارس أعمال مكتبية، حيث تبقى جالسة،

  .لديها تورمات بالقدمين، وهذا يزيد من تعبها وإرهاقها
  

على أنه ال يوجد تأثير ضار من العمل نفسه على نتائج الحمل، إال أنه ) 2009( وتشير حامد
يجب تجنيب المرأة الحامل القيام بأي مجهود بدني شديد تحتاجه الوظيفة، وبالتالي يؤدي إلى 
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لشديد، ولهذا يجب تزويدها بفترة كافية من الراحة أثناء ساعات العمل حدوث االرهاق والتعب ا
  .اليومي

  
والتي بين فيها بعض التغيرات البيولوجية ) 1971( وهذا ما يتفق مع دراسة ابراهيم

والفسيولوجية، التي تحدث للنساء الحوامل العامالت و غير العامالت، حيث بينت أن النساء 
% 39أكثر من غير العامالت، حيث بلغت نسبتها ) االستسقاء(ديما العامالت يعانين من األو

لغير العامالت من النساء الحومل، هذا قد يكون ألن المرأة الحامل تبقى جالسة أو % 17مقابل 
  .واقفة لوقت طويل، باإلضافة إلى عدم الراحة أثناء العمل

  
  :الوضع اإلقتصادي متغير 6.3.1.5

  

لتربيع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغوطات أظهرت نتائج اختبار كاي ا
  .شيكل 1500أقل من  الدخل الشهري  لصالح من دخلهن متغير المتعلقة بالمجال السلوكي مع

  
الحمل األول، عندما يزيد وضعها االقتصادي صعوبة، تقل في وترى الباحثة أن المرأة الحامل 

ذا يجعلها تتعامل بعصبية أو عدم كفاية، نتيجة إرهاقها قدرتها على التعامل مع ضغوطاتها، وه
المستمر في التفكير بكيفية اإلعداد للطفل مادياً، وشراءالمستلزمات الخاصة به، كذلك التفكير 

  .بتكاليف ومصاريف الوالدة، وبعد ذلك في كيفية تأمين إحتياجات المولود
  

مخيمات الالجئين في  نألى إتوفرة أشارت البيانات الم وحسب جهاز االحصاء المركزي فقد
، وأن متوسط دخل الفرد كثر فقرا مقارنة مع سكان الريف والحضرالفلسطينية هي األي األراض

د، عامل مهد وهذا يشكّل ،)2009جهازاالحصاء المركزي،(شيكل 1500 في الضفة الغربية بلغ
شعب الفلسطيني، وقلة فرص مقابل غالء المعيشة، وسوء األحوال اإلقتصادية التي يعيشها ال

العمل نتيجة الوضع السياسي واالغالقات والحواجز العسكرية التي تحد من تنقل الفلسطينيين 
  .وبالتالي تحد من فرص العمل لديهم

  
شيكل فإنه يخلق تشويش مستمر وقلق، ) 1500أقل من ( وفي حال وجود هذا الدخل المتدني

وهموماً نتيجة الوضع المادي الصعب لعائلتها خاصة إذا للمرأة الحامل، ويجعلها أكثر تفكيراً 
  .كانت حامل وتنتظر فرداً جديداً له مصاريف إضافية قد تبلغ ربع دخل األسرة 
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في دراسته أن الحالة المادية للنساء الفلسطينيات تؤثر على جودة الحياة، ) 2008(ويرى حمودة 
رأة بالقدرة على رعاية طفلها، كذلك يساهم في فعندما يكون الوضع المادي جيداً، هذا يساعد الم

في العالقة بين ) الوضع االقتصادي( تخفيف القلق المرتبط بتأمين حاجاتهم، كما كان مهماً
  .الزوجين وصحتهن النفسية والعاطفية

  
وبالعودة لمستوى الضغوط النفسية ككل أظهرت نتائج البحث، عدم وجود فروق ذات داللة 

مرحلة الحمل، مكان االقامة، المستوى  عمر المبحوثة،(يرات الدراسة احصائية تعود لمتغ
التعليمي، نوع السكن، العمل، طبيعة العمل، الدخل الشهري، المعاناة من أمراض مزمنة، 
الحصول على دورات تثقيفية، الجهة المنظمة للدورات، دعم الزوج لزوجته، العالقة الجنسية مع 

  ).الزوج
  

ى أنه توجد ضغوط نفسية لدى المبحوثات بنفس الدرجة تقريباً، بغض ويمكن تفسير ذلك عل
 .النظر عن اختالف هذه المتغيرات

 

  : متغير الحصول على دورات تثقيفية 7.3.1.5
  

أظهرت نتائج اختبار كاي التربيع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغوطات 
ى دورات تثقيفية لصالح من لم يتلقين أية متغيرالحصول عل المتعلقة بالمجال السلوكي مع

  .دورات
  

وترى الباحثة أن تلقي المرأة الحامل، دورات تثقيفية سواء كانت صحية أو نفسية، يساعدها في 
التخفيف من ضغوطاتها كون هذه الدورات تثري الجانب المعرفي لديها حول فترة الحمل 

  .تالي يخفف من ضغوطاتها المختلفةوالوالدة، وهذا يعطيها شعور بالثقة والدعم، وبال
  

الحمل األول، /ومن خالل تجربة الباحثة في العمل مع مجموعات الدعم الخاصة بفئة الحوامل
الذي يساعدهم على ) حسب تعبيرهن( كانت هذه المجموعات بمثابة المكان اآلمن لللنساء الحوامل

ضغوطاتهن لعمل معهن على التعرف على الخبرات المختلفة لمثيالتهن وتكوين صداقات، وا
ومخاوفهن، وعمل فعاليات نفسية وصحية، تمهد لهن الطريق للدور الجديد الذي ينتظر كل 

  .واحدة منهن، ويساعدها من خالل امتالك مهارات للتعامل مع األمومة الجديدة
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التي أشارت إلى أن أحد أهم ) 2008(وزمالؤه سميث وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
در الدعم للحوامل الجدد خالل فترة الحمل، كانت مجموعات التثقيف في صفوف القبالة أو مصا

على االنترنت، والتي ساعدت النساء الحوامل ووفرت لهن المعلومات والخبرة المتنوعة 
  .والصديقات الجديدات

  
ود والتي كانت نتيجتها عدم وج) 2009(بيرغستوم وآخرونوال تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

عملية الوالدة بين مجموعة الحوامل التي حصلت على  ءاختالف في استعمال مخفضات األلم أثنا
  .تثقيف وتمارين استرخاء حول عملية الوالدة وبين مجموعة الحوامل التي لم تحصل على تثقيف

    
  :والذي نصه السؤال الرابعة النتائج المتعلقة بمناقش 4.1.5

  

المستوى  -مرحلة الحمل  - العمر: (تالف متغيرات الدراسةباخ التكيفهل يختلف مستوى 
مدى دعم  –الوضع االقتصادي  - المعاناة من أمراض مزمنة -مكان السكن –التعليمي 

  ؟)العالقة الحميمية مع الزوج -حضوردورات تثقيفية –الشريك لزوجته 
  

       التكيف ككل بين مستوياتوجود فروق ذات داللة احصائية  عدم أظهرت نتائج كاي تربيع
مع متغيرات الدراسة والذي يمكن ) التفاعل االيجابي، التفاعل السلبي، التصرفات السلوكية(

   .تفسيره على أن أساليب تكيف المبحوثات كانت متشابهة، بغض النظر عن متغيرات الدراسة
  :تاليةكما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات التكيف مع المتغيرات ال 
  

  :متغير الحصول على دورات تثقيفية 1.4.1.5
  

بين مستوى التكيف باستخدام التفاعل وجود فروق ذات داللة احصائية  أظهرت نتائج كاي تربيع
اإليجابي مع متغيرالحصول على دورات تثقيفية لصالح من لم يشاركن بدورات تدريبية وهذا 

  .ة استخدمن أساليب التفاعل اإليجابي بصورة أقل يعني أن النساء اللواتي شاركن بدورات تدريبي
  

الحمل األول، أن الوقت الذي /وتعزو الباحثة ذلك من خالل عملها لمجموعات داعمة للحوامل
تقضيه المرأة الحامل، في الحصول على دورات يساعدها على اكتساب مهارات وآليات جديدة 

لمرأة الحامل أكثر اعتمادية على الخبرة في التفاعل والعامل مع ضغوطات الحمل، وهذا يجعل ا
والمهارة المتوفرة في هذه الدورات، دون الرجوع إلى المحيطين من األهل واألصدقاء، وهي 
الفقرة األكثر إجابة في مستوى ااتفاعل االيجابي، وكأن الحصول على دورات يشكل مجموعة 
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ن النساء المتوجهات لهذه الدورات داعمة جديدة للمرأة الحامل، تلجأ إليها وتساندها باألخص أ
حمل أول، وهذا يجعل المرأة تكتفي بهذه الدورات من / يكن من نفس الفئة، بمعنى أنها لحوامل

  .التوجه لآلخرين للوصول للتفاعل االيجابي ألساليب التكيف
  
التي أشارت إلى أن أحد أهم ) 2008(وزمالؤه سميث وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  

در الدعم للحوامل الجدد خالل فترة الحمل، كانت مجموعات التثقيف في صفوف القبالة أو مصا
على االنترنت، والتي ساعدت النساء الحوامل ووفرت لهن المعلومات والخبرة المتنوعة 

  .والصديقات الجديدات
  

  :متغير العالقة الجنسية مع الزوج 2.4.1.5
  

بين مستوى التكيف للتصرفات السلوكية ومتغير ية أظهرت نتائج فحص كاي وجود داللة إحصائ
  .العالقة الجنسية مع الزوج لصالح المبحوثات اللواتي تغيرت عالقتهن الجنسية مع الزوج

  
فترة الحمل تنضوي على العديد من التغيرات وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد تكون بسبب أن 

ل، حيث يرتفع مستوى هرمون وأهمها اختالف الهرمونات داخل جسم المرأة الحام
حيث  البروجسترون وينخفض مستوى األستراديول، وهذا ينعكس عليها من الناحية السلوكية،

تشعر الحامل بعدم الثبات والعصبية دون وجود سبب واضح لذلك، وأحد التغيرات األساسية 
، والمزاج المتأرجح الناتجة عن ذلك تغير العالقة الجنسية مع الزوج، نتيجة التغيرات البيولوجية

  .)2009حامد،(  وزيادة الحساسية
  

وترى الباحثة أنه قد يكون للمخاوف المرتبطة بأن الممارسة للعالقة الجنسية، قد تلحق األذى 
تلجأ إلى المساندة  بالجنين، خاصة في الفترة األولى من الحمل، مما يجعل المرأة الحامل

في محاولة منها لفهم التغيرات الحاصلة في العالقة  والحصول على الدعم من األصدقاء والعائلة
الحميمية عم الزوج، وهذا يتفق مع نتيجة الباحثة بأن المبحوثات اللواتي ذكرن أن العالقة 

أنها قلت بسبب الخوف على الجنين، وقلة الرغبة الجنسية عند  الجنسية تغيرت مع الزوج، ذكرن
مبحوثات أجبن بأن ) 6(مبحوثة مقابل ) 60(ر من الزوجة الحامل، وكانت هذه النتيجة األكب

  ).39.4(العالقة الجنسية ازدادت مع الزوج وهذا ما يوضحه جدول رقم 
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الحمل األول قد يحدث لهن إقالل في / أن أغلب النساء الحوامل) 1987(وهذا ما ذكرته متولي 
  .ي العالقة الجنسيةاالهتمام في العالقة الجنسية مع الزوج، ومدى المبادرة واإليجابية ف

  
بأن بعض النساء الحومل تتحسن العالقة الجنسية مع الزوج ) 1977( وهذا ما أشارت إليه عيد

خالل الحمل، بينما البعض يقل لديهن االهتمام بالنشاط الجنسي، وربطت ذلك بتأثير الضغط 
    .النفسي للمرأة الحامل وزوجها أثناء فترة الحمل
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  :التوصيات 2.5
  

  :بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة خرجت الباحثة بالتوصيات التالية 
   

 :توصيات على المستوى الرسمي الحكومي وغير الحكومي 1.2.5
 

الحمل األول، في العيادات / العمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل •
 .لجنينالصحية، وزياداتها لتشمل إجراء الفحوصات الخاصة بتشوهات أعضاء ا

العمل على تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات الصحية والقابالت القانونيات ليصبحن أكثر  •
 .الحمل األول/ اهتماماً وكفاءة في العمل مع فئة النساء الحوامل 

العمل على التركيز على الجانب النفسي في تقديم الخدمات، كجزء من خدمات الصحة  •
ج تثقيفية ومجموعات مستمرة كجزء أساسي من المقدمة لهذه الفئات من خالل عمل برام

 ,الخدمات الصحية المقدمة
العمل على زيادة الخدمات االجتماعية والمادية المقدمة سواء كانت بتأمين مصاريف خاصة  •

الحمل /بالمال أو الطعام للتغذية من خالل إعادة تأمين سالل تغذية خاصة بفئة الحوامل
 .األول

 
 :  ثينتوصيات على مستوى الباح 1.2.5
 

عمل المزيد من البحوث الخاصة بالحمل األول والتي تهتم بالبحث في العالقة بين الحمل  •
 . األول والصحة النفسية

 .ة على فترة الحمل في جميع مراحلهتوجيه البحوث والتعمق في المتغيرات المختلفة المؤثر •
 .الحمل األول/ إجراء أبحاث نوعية خاصة بالتعمق بفئة الحوامل •
دراسات تطبيقية لتحسين برامج إرشادية خاصة بهذه الفئة ، من شأنها تحسين  إجراء •

الحمل األول، لتمكين العاملين في مجال الصحة النفسية من / الصحة النفسية للنساء الحوامل
 .تطوير الخدمات المقدمة اإلرشادية والعالجية لهن

ختلفة التي تؤثر على الحوامل إجراء دراسات في مناطق مختلفة مكانياً لمعرفة العوامل الم •
 . وتحسن من تكيفهن مع فترة الحمل األول

 .إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لمقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية •
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  :توصيات على مستوى العاملين في مجال الصحة النفسية  3.2.5
 

ول، لما له من أهمية في الجانب الحمل األ/ البرامج اإلرشادية الخاصة بفئة الحواملإعداد  •
 .الوقائي والعالجي، لتأثيرات الحمل على المرأة وزوجها وعائلتها المستقبلية

إعداد البرامج اإلرشادية الخاصة باإلرشاد الزواجي، واإلرشاد ما قبل الزواج في التثقيف  •
باته وأسسه للفتيات والفتية في البرامج التعليمية حول صحة المرأة ومرحلة الزواج ومتطل

 .  والتركيز على فترة الحمل وتأثيره على العالقة بين الزوجين والعائلة
الحمل / العمل على تدريب وتأهيل المرشدين النفسيين في كيفية العمل مع فئة الحوامل •

 .األول، ووضع برامج خاصة بهذه الفئة
فردي والجماعي المرشدين النفسيين من خالل تقديم اإلشراف الالعمل على اإلشراف على  •

للمرشدين النفسيين الذي يساعدهم في إلقاء الضوء على هذه الفئة وتطوير البرامج الخاصة 
  .بها

الحمل األول، لتسلط الضوء على فترة الحمل / توفير نشرات تثقيفية خاصة بفئة الحوامل •
 .الحمل األول لإلجابة على أسئلتهن واحتياجاتهن/ األول بما يساعد النساء الحوامل

، على أن تكون مجموعات  عمل مجموعات داعمة مستمرة داخل مراكز الصحة المختلفة •
العاملين مع النساء الحوامل مثل / صحية نفسية إرشادية، بمشاركة جميع المتخصصين

القابالت والمرشدات النفسيات والممرضات واألطباء، لتغطية جميع المواضيع المرتبطة 
  . بفترة الحمل األول
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)1(ملحق رقم   

 
أسماء المحكمين إلستبانة الضغوط النفسية   
 

 الرقم اسم المحكم المهنة
ماجستير االرشاددكتور في  سمير شقير. د   1. 

مركز اإلرشاد الفلسطيني /أخصائية نفسية  .2 لُمى ترزي 

.أستاذة القبالة في جامعة القدس  .3   فارتوهي 

وكالة الغوث -برنامج الصحة النفسية/مشرف مهني  .4 لؤي جورج 

.مرشدة نفسية في وكالة الغوث  .5 دياال مدحت 

.مرشدة نفسية في وكالة الغوث  .6 دولت صيام 
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) 2(ملحق رقم   
 

 مالحظات العينة التجريبية على استبانة الضغوط النفسية
 

  :المالحظات من دراسة العينة للفقرات غير الواضحة في االستبانة
 

  :العبارات التي بحاجة لتوضيح

هل يوضع هنا من البعض ذكرن أنهن ينمن طوال الوقت : اعاني من مشاكل في النوم )1
 )22فقرة .(ضمن مشاكل النوم

أشعر أن المهمات والمسؤليات تتراكم علي وال أستطيع انجازها، وهنا كان التعديل األنسب  )2
 )24فقرة  ).(وال أنجزها خالل فترة الحمل ) كثرت(أشعر أن مسؤولياتي زادت (

 ).51فقرة .(أصر على موقفي في تعاملي مع اآلخرين )3

 ).56فقرة  ( مهما كانت تأثيره عليال أهتم بأي حدث  )4

 ).68( أحتاج للتأمل جيداً في األمور حتى أدركها على وجهها الصحيح )5

 ).2( أبعد عن مواجهة أحداث الحياة غير المنطقية )6

 ).8(أهتم بالنتائج التي تحدثها أحداث الحياة  )7
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  )3(ملحق رقم 

  التعديلبعد االستبانة 
  
   :حضرة السيدة المحترمة 

. في جامعة القدس, صحة النفسية المجتمعيةال، طالبة  في برنامج ماجستير أمل غانمأنا الطالبة 
اقوم  بإجراء دراسة عن النساء الفلسطينيات في المخيمات الفلسطينية وسط الضفة الغربية حول  

ذلك ل, التكيف معها قوطر, والضغوط النفسية التي يواجهنها, تجربتهن في فترة الحمل األول
مع العلم أن المعلومات الواردة هنا هي , المشاركة بتعبئة هذا االستبيان,اطلب من حضرتك

  .علمية بحتة وال داعي لذكر االسم ضألغرا
  مع الشكر الجزيل

  
         : البيانات األولية 

  :حول اإلجابة المالئمة لألسئلة )  x(  اشارةالرجاء وضع 
  
 )35-30(من �)       29_24(من  �    )23_18(من  �    :العمر -1

 

  :مرحلة الحمل -2

 )  من بداية الحمل حتى نهاية الشهر الثالث( الثلث األول �

   ).السادس الشهر  من الشهر الرابع حتى نهاية(الثلث الثاني�

 ).     من الشهر السابع وحتى الوالدة( الثلث الثالث �
 

  ): السكن(مكان اإلقامة .  3

 يم      مخ �    قرية �    مدينة �
                   

  :المستوى التعليمي.  4

     .كلية أو جامعة فما فوق �ثانوي    �  أساسي �  لم ألتحق بمؤسسة تعليمية �
 

  : هل تسكنين في سكن .  5

 األصلية   مع أسرتك �في بيت أسرة الزوج      �مستقل         �

               )..........    حددي(آخر �
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  ال �    نعم   �  : اآلن هل تعملين.6
 
  : فهل عملك ) 6(إذا كانت أجابتك نعم للسؤال رقم . 7

  بوظيفة كاملة �  بوظيفة جزئية   �
 
  :الدخل الشهري لألسرة بالشيكل. 8

 شيكل)  2499-1501(من �    شيكل)   1500(قل من أ �

  شيكل) 3500(أكثر من �    شيكل)  3499-2500(من �
 

  :هل تعانين من أي مرض مزمن. 9

  ال �    نعم    � 
  ).................حددي(فما هي )  9(إذا كانت أجابتك نعم للسؤال رقم . 10
  
  ):صحية أو نفسية(هل شاركت بأي دورات تثقيفية حول فترة الحمل. 11

  ال �    نعم    �
  

  :هل كانت هذه الدورات ) 11(إذا كانت إجابتك نعم للسؤال رقم . 12

  .خارج وكالة الغوث �          .       داخل وكالة الغوث �
 

  : تجدين زوجك خالل فترة الحملهل . 13

  . غير داعم �.                       داعم � 
  

  .........................................................أعطي مثاالً) نعم(إذا كانت اجابتك .14
  

   :لمع زوجك خالل فترة الحم لجنسيةهل تغيرت عالقتك ا.15
  .ال �.                         نعم �  
  

  ............................................حددي) نعم(أذا كانت إجابتك.16
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  :القسم األول

الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية حول الضغوطات خالل فترة الحمل وما تشـعرين بـه اآلن   
  :حول هذه المرحلة

  

  ة المناسبة إلجابتكفي الخان) x(ضعي إشارة 
  

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
            .الحمل خالل فترةأعاني من صداع    .1
            .حينما أتحدث إلى اآلخرين يكون ذهني مشغوالُ بالحمل   .2
            .أشعر بقوة الترابط والتماسك مع زوجي خالل فترة الحمل   .3
            .األسرة بسبب الحمل أشعر بزيادة األعباء المالية على   .4
            .يتملكني شعور بأن شيئاً غير سار سيقع لي أو لجنيني   .5
            .أشعر بأن عالقاتي االجتماعية قد تقلصت خالل فترة الحمل   .6
            .أعمل ببطء لضمان إتمام األشياء بشكل جيد   .7
            .منذ بداية الحمل أشعر باإلنهاك والتعب الجسدي   .8
             .اتخاذ القرار في أمور حياتي العالقة من السهل علي   .9

            . أتصرف بعدائية عندما أتعرض لسخرية اآلخرين   .10
يصعب علي الوفاء بجميع متطلبات مسؤولياتي المالية خالل    .11

  .فترة الحمل
          

            .ية مع الناس خالل فترة الحملأسعى إلقامة عالقات اجتماع   .12
            .حول التخلص من حياتي بعد الحمل صارت تراودني أفكار   .13
            .لدي شعور قوي بسرعة مرور الوقت   .14
            .أحاول إخفاء حملي عن الناس   .15
            .أشعر بالرضا عن نفسي وعما حققته في الحياة   .16
أواجه صعوبة في التوصل لحلول عملية للمشكالت األسرية    .17

  .التي تواجهني
          

            .ل فترة الحملأشعر بالقلق لما قد يحدث للجنين خال   .18
            .أخصص ميزانية للترفيه خالل فترة الحمل   .19
أشعر بالكآبة عندما أتذكر أنني قد أبقى شكالً ووزناً كما أنا    .20

  . بعد الوالدة
          

            .زعاج عن كثرة االستفسارات حول جنس المولودنأشعر باإل   .21
            .خالل فترة الحمل أعاني من مشاكل في النوم   .22
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  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  مالرق
            .أستطيع مناقشة مشاعري وهمومي الشخصية مع زوجي   .23
تتراكم  البيتية واألسرية أشعر أن المهمات والمسؤوليات   .24

  .الحمل علي وال أستطيع انجازها منذ بداية
          

            .ينتابني الخوف على صحة الجنين وما يمكن أن يحدث له   .25
            .ي عالقات مع اآلخرين من األقارب واألصدقاءل   .26
              .خالل فترة الحمل أعمل معظم األشياء على وجه السرعة   .27
            .خالل فترة الحملأعاني من صعوبة في التنفس    .28
            .موقف ضاغط أيسرعان ما أبكي عند مواجهة    .29
خالل فترة  أجد صعوبة في التركيز على مهمة معينة   .30

    .الحمل
          

            .تراودني فكرة االنفصال عن زوجي خالل فترة الحمل   .31
            .أحتاج إلى االستراحة أثناء أداء عملي منذ بدء الحمل   .32
            .يزعجني نقد اآلخرين لي   .33
            .خالل فترة الحمل لدي إحساس بثقل يدي وقدمي   .34
            .ألوم نفسي على الكثير من األشياء منذ بدايةالحمل   .35
خالل فترة شعر بكثير من الغضب واالستياء على زوجي أ   .36

  .الحمل
          

             .أعاني من صعوبة في تذكر األشياء منذ بدء الحمل   .37
             .أشعر بضرورة التفوق على اآلخرين عند مناقشتهم   .38
            .منذ بداية الحمل أشعر بتأزم العالقة مع زوجي   .39
على الرغم من  أقوم بأداء مهمات متعددة في نفس الوقت   .40

  .كوني حامالً
          

            .خالل فترة الحملأشعر بفقدان الشهية    .41
             .أتجنب الحديث عن أوضاع أسرتي ألصدقائي وجيراني   .42
            . أشعر بالخوف بشكل مفاجئ ودون سبب واضح   .43
            .خالل فترة الحمل المواجهة مع اآلخرين ىلإأميل    .44
            .تلفة خالل فترة الحملأمارس هواياتي وأنشطتي المخ   .45
            .خالل فترة الحمل أعاني من اضطرابات في ضربات القلب   .46
 أشعر بالذنب ألنني لم أجري فحوصات الحمل الالزمة   .47

  .لجنين ولصحتيلسالمة ا
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  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
كوني ل أنزعج من عدم أداء األشياء على وجهها الصحيح   .48

  .حامالً
          

            .الحمل خالل فترةينتابني شعور بالوحدة    .49
أشعر بالعجز تجاه التعامل مع المشكالت الطارئة خالل فترة    .50

  .حملي
          

            .تعاملي مع اآلخرين عند وجهة نظريأصر على    .51
            .أشعر بالخجل من نظرة اآلخرين لتغيرات الحمل الجسمانية   .52
النجاز كثير من األمور العالقة خالل فترة أشعر بالدافعية    .53

  .الحمل
          

أشعر باإلجهاد النفسي من المتابعة المتكررة لفحوصات    .54
  .الحمل

          

            .أشعر بإهمال اآلخرين لي وأنا حامل   .55
ال أهتم بأي حدث مهما كانت درجة تأثيره علي أو على    .56

  .جنيني وزوجي
          

خرين المتكررة حول أشعر بالحزن من استفسارات اآل   .57
  .الجنين وصحته وجنسه

          

أشعر بأن اآلخرين يتعاطفون معي ويدعمونني خالل فترة    .58
  .الحمل

          

            .أتجنب أداء كثير من الواجبات االجتماعية منذ بدء الحمل   .59
أعاني من زيادة في المصاريف غير المتوقعة منذ بدء    .60

  .الحمل
          

            .لدم خالل فترة الحملأعاني من ارتفاع في ضغط ا   .61
            .أشعر بخيبة أمل عندما أتعرض للرفض من اآلخرين   .62
سرعان ما أستفز في مواجهة كثير من المواقف مما يجعلني    .63

  .أتعامل بعصبية
          

            .أشعر بالثقة بالنفس   .64
            .أشعر بالقلق تجاه تزايد ديوني   .65
            .رة الحملأعاني من ضعف في مقاومة األمراض خالل فت   .66
أشعر بزيادة األعباء المالية بسبب متطلبات الحمل والوالدة    .67

  . المرتقبة
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  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
أحتاج للتفكير جيداً في األمور حتى أدركها على وجهها    .68

  .الصحيح
          

            .أنا قلقة من تغير مظهري خالل فترة الحمل   .69
اني من صعوبة في خلق توازن بين ما أدخله مادياً وما أع   .70

  .أنفقه
          

أشعر باإلحباط لعدم وجود عناية صحية ترعى النساء    .71
  .الحوامل فترة الحمل والوالدة

          

            .أشعر بحرارة أطرافي تارة وبرودتها تارة أخرى   .72
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  :القسم الثاني
إليها اإلنسان في حال تعرضه لظروف قاسية  أي قد يلجأمامك عدد من الفقرات تمثل بعض المواقف الت

في خانة االستجابة التـي تناسـب طريقـة      Xفأرجو منك وضع إشارة ) ضاغطة نفسياً( ومؤثرة نفسياً
  .تفكيرك و تصرفك في حال تعرضك لمثل هذه الظروف

  

تنطبق  العبارة الرقم
 تماماً

تنطبق إلى 
 حد ما

ال 
 تنطبق

اث الحياة اليومية الضاغطة التي مرت في أفكر أحياناً في أحد 1
 .حياتي

   

    . أبعد عن مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 2

أحاول التفكير في بعض أحداث الحياة السعيدة التي مرت في  3
 .حياتي ألقارنها باألحداث الضاغطة

   

أجاهد من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم أحداث الحياة  4
 .ية الضاغطة التي تمر بياليوم

   

أبحث عن المتعة و مصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية ألحداث  5
 .الحياة اليومية الضاغطة التي تمر بي

   

    . أحاول التوافق بأساليب ايجابية مع أحداث الحياة اليومية الضاغطة 6

ير من المساندة االجتماعية مع أفراد أسرتي و أصدقائي تخفف الكث 7
 .الضغوط النفسية

   

    .أهتم بالنتائج التي تحدثها أحداث الحياة اليومية الضاغطة 8

أحاول أن أبحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن المواجهة  9
 .المباشرة ألحداث الحياة اليومية الضاغطة

   

أحاول أن استفيد من خبراتي  و ثقافتي في وضع أساليب منطقية  10
 . ث الحياة اليومية الضاغطةلمواجهة أحدا

   

    . أفضل أحيانا عدم مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 11

أحاول تفادي بعض المشكالت النفسية و االجتماعية التي يمكن أن  12
 .تحدثها أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

   

أحاول أحيانا اللجوء الى أخصائي نفسي أو مرشد ليساعدني في  13
 .يفية  التعامل مع أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطةك
 
 

   



 

150 
 

تنطبق  العبارة الرقم
 تماماً

تنطبق إلى 
 حد ما

ال 
 تنطبق

أخشى أن تؤثر أحداث الحياة اليومية الضاغطة على أسلوب حياتي  14
 .اليومية

   

ة على تصرفاتي أصبحت تؤثر  أحداث الحياة اليومية الضاغط 15
 .اليومي سلوكيو

   

اشعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي ألحداث الحياة اليومية  16
                                           .الضاغطة

  

 

  

17  

  

 

أحاول االستفادة من تجارب و خبرات اآلخرين في أساليب 
 .مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

   

مواجهة أحداث  عندر السلبية أحاول تجنب االنفعاالت و المشاع 18
 .الحياة اليومية الضاغطة

   

  .التزم الصمت أحيانا في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 19

 

   

أحاول التصرف بسرعة مع أي موقف ضاغط يواجهني في حياتي  20
 .اليومية 

   

أحاول أحيانا االنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال أواجه أي  21
 ضاغط في حياتي اليومية  حدث

   

و أفكر في , أتخيل أحيانا بعض األحداث الضاغطة في المستقبل  22
 أسلوب مواجهتها 

   

    أحاول أن انظر الى أي حدث ضاغط يمر بي بواقعية قدر االمكان  23

أفكر أحيانا في أحداث الحياة اليومية الضاغطة و التي حدثت لي  24
الستفادة منها في مواجهتي لألحداث التي و احاول ا, في الماضي 

 .تمر بي حاليا 

   

أقوم أحيانا ببعض األفعال و التصرفات غير اإلرادية في مواجهتي  25
 .ألحداث الحياة اليومية الضاغطة

   

اشعر أحيانا بالقلق و الخوف من أي حدث ضاغط مؤلم أتوقعه في  26
 .حياتي اليومية
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تنطبق  العبارة الرقم
 تماماً

تنطبق إلى 
 حد ما

ال 
 تنطبق

أحاول أن أكون متعاونا مع اآلخرين في مواجهتي ألحداث الحياة  27
 .اليومية الضاغطة

   

أتصرف أحياناً بطريقة سلبية قي مواجهتي ألحداث الحياة اليومية  28
 .الضاغطة 

   

أشعر أحياناً بأنني لست أفضل من اآلخرين في أساليب مواجهتهم  29
 .داث الحياة اليومية الضاغطةألح

   

أشعر أحياناً بان التفكير في أحداث الحياة اليومية الضاغطة  30
 .تؤخرني في إنجاز أعمالي اليومية
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 فهرس الجداول
 

 الرقم اسم الجدول الصفحة
العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع 58  1.3 

ةاإلقام مكان متغير حسب الدراسة عينة توزيع 59  2.3 

التعليمي المستوى متغير حسب الدراسة عينة توزيع 59  3.3 

السكن نوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع 60  4.3 

العمل متغير حسب الدراسة عينة توزيع 60  5.3 

العمل نوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع 60  6.3 

لألسرة الشهري الدخل متغير حسب الدراسة عينة توزيع 61  7.3 
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