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  وتقدير شكر

ه كنت ما الذي العمل هذا إلتمام فيه وفقني ما على بداية وأشكره اهللا أحمدلوال ألتم 

 ياوالريم عمر الفاضل للدكتور نافلعروا بالشكر أتوجه كما وفضله، اهللا توفيق

 ووقت جهد من بذله وما صادق، دعم من  منحني ما على الرسالة هذه على المشرف

 إخراج في كبير أثر القيمة وإرشاداته السديدة لتوجيهاته انك فلقد العمل، هذافترة إعداد 

  .عليه هو ما على العمل هذا

 ة أميرة الريماويوالدكتورحسني عوض  لدكتورا إلى متنانواال الشكر بوافر أتقدموكما 

 أعضاء كافةل الشكر موصولو ،بمناقشة رسالتي إلخراجها على أفضل وجه لتفضلهما

 على النصح القدس جامعة في والتربوي النفسي اإلرشاد قسم في التدريسية الهيئة

  .واإلرشاد والدعم المعنوي 

وساندني في انجازه، فالشكر  البحث، ذاه في أسهم من لكل الشكر بجزيل أتقدم وكما   

  .أكثر يستحقونه ومنكثير، 

 فحسبي األخرى كانت وإن اهللا، من وتوفيق فضل فهذا أحسنت قد كنت إن....وأخيراً

 وإليه وحده، هللا والكمال وأخطىء، أصيب بشر إال أنا وما جهدي، قصارى بذلت قد أني

  .النصير ونعم المولى منع هو كله، الثناء يرجع وإليه كله، الفضل يرجع

  

  أميرة خضر جبران
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  :الدراسة مصطلحات

  :اعتمدت الدراسة التعريفات اآلتية

 عدم مع ذاتية مشاعر تتضمن يةانفعال ةاستجاب "هأن على) Holter (هولتر عرفه :الموت قلق •

" تبالمو المرتبطة العديدة المظاهر من مظهر أي توقع أو تأمل على المعتمد شغالنواإل السرور

 ).1987 الخالق، عبد(

 

  

 قلق مقياس على المفحوص عليها يحصل التي الدرجة هو :الموت لقلق اإلجرائي التعريف •

 .الحالية الدراسة في المستخدم الموت

 

 ظهور مع خصاباإل لحدوث للطمث قطاعنا لأو ظهور عند حامال المرأة تعد": الحامل المرأة •

 .Broderick, 1979,P.290)( "والنفسية الفيزيقية التغيرات مثل للحمل المصاحبة التغيرات

 

  : : لحم بيت •

 سكانها عدد لحم، بيت محافظة مركز وهي الغربية الضفة جنوب تقع فلسطينية مدينة هي

 عن مرتفع جبل على، وتقع المدينة فيها الالجئين مخيمات سكان إضافة إلى نسمة 16,000

 جنوبي كم10 مسافة وعلى القدس جبال سلسلة من الجنوبي الجزء في م789 البحر سطح

 المساحة شرقها، ساحور وبيت منها الغربي الشمال إلى جاال بيت تقع القدس، مدينة

  ).2009وزارة االعالم، ( دونم الفا 4 للمدينة يةناالعمر
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  :الملخص

 ةمحافظ في المتغيرات بعض ضوء في الحامل المرأة لدى الموت قلق إلى التعرف الدراسة هدفت

 مرات عددو السكن، نامكو العلمي، المؤهلو العمر، : اآلتيةالمستقلة لمتغيراتتبعا ل ،لحم بيت

تحقيق أهداف ول. الوصفي المنهج استخدام ، وذلك باألم عملو ،اإلجهاض مرات عددو الحمل،

 العيادات لىإعينة متيسرة من النساء الحوامل المترددات على  مقياس قلق الموت الدراسة طبقت

  . حامالًاًأم) 282(النسائية الخاصة والتي بلغ عددهن 

 ةجتماعياال للعلوم اإلحصائية الرزمة استخدامب إحصائياً معالجتها تم اتستبياناال جمعوبعد 

(SPSS)، محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة أن الدراسة هذه نتائج أظهرت حيث 

 الكلية درجته معياري انحرافوب) 3.11 (الكلية هدرجت حسابي بمتوسط متوسطة جاءت لحم بيت

 الموت قلق درجة : كل من في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كذلك ،)0.715(

 المرأة لدى الموت قلق درجة وسنة،) 36- 31 (عمر لصالح العمر لمتغير تعزى الحامل المرأة لدى

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجةو ،مدينةال سكان لصالح السكن مكان لمتغير يعزى الحامل

 داللة ذات فروق وجود عدم تبين و .العاملة األم لصالح الفروق وكانت األم عمل لمتغير يعزى

 لألم، العلمي المؤهل لمتغير يعزى الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة: كل من في حصائيةإ

 لدى الموت قلق درجةو الحمل، مرات ددع لمتغير يعزى الحامل المرأة لدى الموت قلق درجةو

   .اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى الحامل المرأة

 الدراسات من المزيد إجراء بضرورة الباحثة توصي نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء وفي

 برامج إدخال وضرورة الحوامل، النساء لدى الموت قلق إلى بالتعرف تُعنى التي العلمية والبحوث

 النفسية التغيرات طبيعة حول الحوامل، لألمهات والصحية النفسية بالتربية عنىتُ توعوية

 قدر كبرأ لتوفير معها التعامل وكيفية المرحلة، هذه في األم على تطرأ التي يةنفعالاال اتضطراباالو

  . ينفعالاال التوازن من
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Anxiety of death among pregnant women in the light of some 
variables in the Bethlehem governorate 

 
Prepared by:  Ameera Jubran.  

Supervisor: Dr. Omar Al-Rimawi 

Abstract: 
 

The study aimed to identify the anxiety of death among pregnant women in the light of 
some of the variables in Bethlehem, according to the independent variables of the 
following: age, qualification, place of residence, and number of pregnancies, the number of 
abortions, and mother's work, using the descriptive approach. To achieve the objectives of 
the study the researcher  were applied Death Anxiety Scale available on a sample of 
pregnant women who attend to the special women's clinics, which reached their number 
(282) pregnant mother. 

After the process of collecting questionnaires , the data processed statistically using the 
Statistical program for Social Sciences (SPSS), which showed the results of this study, the 
degree of death anxiety among pregnant women in the province of Bethlehem was average 
with a mean degree (3.11) and the standard deviation of degree (0.715), as well as 
the  results showed statistically significant differences in both: the degree of death anxiety 
in pregnant women due to the variable age for the age (31-36 years), and the degree of 
death anxiety among  pregnant women due to the variable place of residence for the benefit 
of the city's population, and the degree of death anxiety among pregnant women due 
variable mother's work and the differences were in favor of a working mother. And 
showing no statistically significant differences in both: the degree of death anxiety in 
pregnant women due to the variable qualification for the mother, and the degree of death 
anxiety in pregnant women due to the variable number of pregnancies, and the degree of 
death anxiety in pregnant women due to the variable of the number of times an abortion. 

In light of what has been reached from the results the researcher recommends the need for 
further scientific studies and researches that deal with identification of the  death anxiety 
among pregnant women, and the need for the introduction of awareness programs dealing 
with education and psychological health of expectant mothers, about the nature of the 
psychological changes and emotional disorders that occur on the mother in this stage, and 
how to deal with them to provide greater emotional balance. 
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  لواأل الفصل

_____________________________________________________  

  وأهميتها الدراسة خلفية

  :المقدمة 1.1

 والتفكير العمل على نسانلإل والرئيسة األساسية البواعث من زال وما ناك منه والخوف الموت

 ضارية، مورأ يأ من نفسه ويحمي ،عليه يقتات مما حياته يؤمن نساناإلف له، والتصدي لمواجهته

يتساوى في  الحياة، حب أو البقاء حب هو غريزي بدافع لخدمته ويطوعها ،القاسية البيئة مع ويتأقلم

  .المرأة الحاملالرجل والمرأة وال سيما ذلك 

 التي" كالين ينميال "ومنهم ، في علم النفسالمنظرين من العديد لدى فائقة أهمية الموت لقلق نإ

 أن على" النفسي التحليل نظريات "بعض وتفترض قلق، كل في ألساسا هو الموت قلق أن ترى

 خادع مظهر إال هو ما خرىاأل القلق اعوأن معظم أنو ،المعارف كل وراء كامن الموت من الخوف

 عندما خاصة للبؤس األساسي المصدر هو الموت قلق أن فيرى" يونج كارل" أما. الموت لقلق

 التكيف مشكالت أن" بيكر آرنست "يعتقد بينما ،حياته من يناالث النصف في نساناإل يصيب

 اتنحرافاالو والعصاب  فصامال و كتئاباال تضم التي، واعهاأن بمختلف النفسية اتضطراباالو

  ).1987، الخالق عبد (الموت من الخوف وهو واحد إطار في جميعا تصنف أن يمكن ،الجنسية

، ولكن وجودية خاصية ا؛ لكونهامنه للتخلص سبيل التي ال المؤلمة، القلق خبرات من الموت وقلق  

  ما تقوم بههووممكناً،  راًأم معه والتعايش حتمالها من تجعل التي األساليب بتكارا باإلمكان

   ).2007شاهين،  (الموت قلق مع التعامل ستراتيجياتا

 أو الشرط، لهذا لواأل المحرك هو الموت قلق فإن ي،نساناإل الوجود شروط أهم أحد القلق ناك وإذا

 من الكثيرين هناك نإ بل ،بعد فيما صوره كل في ينساناإل القلق منه ويتطور ينشأ الذي األساس

 منها السوي ،يةنساناإل شطةناأل معظم أن يرون النفس علم في الوجودية المدرسة ارصأن

والمريصاحبه الذي العميق الكدر على التغلب لةواومح الموت، قلق ضد الدفاع تستهدف ،ضي، 

 من صور كلها والشهرة، جازناإل في والرغبة والنشاط بالعمل هتمامواال بالجماعة، حتماءلال فالسعي
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بأخرى،  أو بصورة الموت على تصارنلال لةوامح هيأو الموت، قلق ضد الدفاع راتيجياتستا

 نأل حياتنا، لحظات من لحظة كل في معايشته نحتمل ال ناأن إال بالموت الوعي أهمية من فبالرغم

 ال نانوأل ،معدودة للحظات إال حتمالها اليمكن الذي الشمس، في التحديق لةوامح بمثابة يكون هذا

 الشعور من لتخفف أساليب نبتكر نافإن بالشلل، الخوف أصابنا وقد الحياة في نستمر أن ستطيعن

  .)Yalom, 2009(جاب ناإل عبر المستقبل في لنا امتداداً فنخلق :الموت من بالرعب

 نفسية متغيرات ثمةف ، في هذا الجانبرفيعة ةنامك تتبوأ الحامل  المرأةأن تؤكد الدراساتحيث 

 األم على السيئة ظاللهاب تلقى التي ،)1981 كونجر،( حملها على تؤثر  وجسمية ةاجتماعيو

 تنفعاالاال نأ على والنفسية الطبية الدراسات بعض تشيرإذ  ،Taylor, 1980) (والرضيع الجنينو

 تكون، و)smart,M.&SmartR.1977 (الحمل  ترافق شهورشائعة أعراض والخوف األرق مثل

 العوامل بين ما جواالتز إلى ذلك ويرجع ؛والنفاس الحمل  فترتيخالل األم لدى شيوعاً أكثر

 بين ما اتضطراباال هذه حواوتتر النفسية والضغوطات الحمل لهرمونات والكيميائية البيولوجية

 اتضطراباال حد يصل شديد اضطرابإلى  الوالدة بعد ما اكتئاب أو القلق مثل خفيف اضطراب

 حياة في اجتماعي بيولوجي، نفسي، حدث أهم الحمل  يشكلحيث ة،الشخصي فصامنا مثل يةنالذه

 الحملف والمجتمع، سرةاأل في دورها ويعزز مركزها، ويدعم أهمية المرأة على يضفى فهو الزوجة

  (Beische, 1997).  المرأة مهام  أهمأحد

 قلة ، أوللحمل القليل التقبل أو الزوجين، ألحد المضطربة الشخصية بسبب تكيف عدم يحدث قد

التي تزيد من حالة الرعب من الموت  العوامل الضاغطة من مألوف وغير كبير عدد أو الدعم

 فهم الحمل، أثناء كبيرة بصورة يكون األزواج معظم عند الوالدة قلق أنحيث والقلق منه،  

 طبيعية، بصورة والدته وعلى الجنين صحة على ومخاوف المجهول من اًخوف هناك أن يتصورون

 هناك يكون الحمل تقدم ومع الوالدة، لعملية المصاحب باأللم تتعلق أخرى وفامخ إلى إلضافةبا

 الحمل، خالل األم مع التواصل وسيلة الحركةف وحركته، الجنين تجاه الزوجين من متزايد شعور

أضف إلى ذلك عامل التأثر . لفزيونية أثرا كبيرا على الزوجينكما أن لرؤية الجنين الصورة الت

 ال تقوى األمهات بعضف ؛عليها تؤثر التي الخاطئة المعلومات من كثيراً  قد تتلقىالحاملوالتأثير ف

للحامل التي تحمل للمرة  التجربة هذه ذكر لةواومح الحمل في المرعبة تجربتهن ذكر مةوامق على
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 للدعم جيداً مصدراً تكون والوالدة الحمل عملية في األكثر التجارب ذات األم أن علماً .األولى

  .)2010الهمص،  (المنظمة والمعلومات

  الدراسة مشكلة يحدد ما وهو ،لحاملالمرأة ا لدى الموت قلق بدراسة الحالية الدراسة تهتم سوف لذا

 األم على سلبية تأثيرات لها يكون قد الحمل فترة أثناء نفسية ضغوطات تعيش الحامل المرأة أن في

 األم تواجهها التي النفسية الضغوطات هذه من اًجزء الموت قلق كوني قد وبالتالي جنينها،على  أو

  .الحمل فترة أثناء في

  

  الدراسة مشكلة 2.1

 "لحاملا المرأة عند الموت قلق" هابموضوع المتعلقة األدبيات على طالعواال الدراسة خالل من    

 يتضمنه من لما الموضوعأهمية  مدى تبين لموضوع اهذا لتواتن التي لدراسات استعراضوا

 تأثيرات تُظهر أن الممكن من التي الحامل بها تمر وعاطفية جسدية وتغيرات نفسية ضغوطات

 كافية عربية دراسات ولم يتم العثور على حامل،بال الخاصة ظروفلل تبعاً جنينها أو األم على سلبية

 - الباحثة علم ودحد في  – الدراسة موضوع الفئة هذه فرادأ لدى المتغير هذا بدراسة هتمتا

 الضروري منفي حياة المرأة  مهمة مرحلة هيف .الحمل مرحلة وأهمية لموضوعاأهمية  من بالرغم

 التي المشكالت أو الخصائص حيث من ؛المجاالت شتى في والرعاية هتمامباال  خاللهاتحظى أن

 ،لبشرا لدى وعمومية اًانتشار األكثر النفسية الظواهر من القلق يعد    .لمرحلةا هذه في لها تتعرض

 لدراساتا مبكَ الترتبط ةنامك وهي القلق، دراسات ضمن خاصة ةنامك الموت قلق دراسات وتحتل

 فكان موضوع هذه األخرى، العديدة القلق ماطأنب قورن  ماإذا الموت لقلق الجوهرية باألهمية مانإو

  خاللمن حددست أهمية  منله  الم "لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق" دراسةال

 والمؤهل ،لعمرا( المستقلة المتغيرات بعض ضوء في لغرضلهذا ا لمقياسل ة فئة الدراسةاستجاب

  ).األم وعمل ،اإلجهاض مرات وعدد ،لحمل امرات وعدد السكن، ناومك العلمي،
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  الدراسة أسئلة  3.1

  :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية

 

  لحم؟ بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة ام •

 تبعا لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في اختالف وجدي هل •

 مرات وعدد ،لسكنا ناومك ، الحاملألمل العلمي والمؤهل ، الحاملاألم عمر: (لمتغير

  ؟)  الحاملاألم وعمل ،اإلجهاض مرات وعدد ،لحملا

  الدراسة فرضيات  4.1

   :التالية الفرضيات فحص إلى الدراسة هذه تسعى

 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال •

  . المرأة الحامل عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال •

 .للمرأة الحامل العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال •

  .السكن نامك لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال  •

  .الحمل مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال  •

  .اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى
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 الموت قلق درجة في )a≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال  •

 .المرأة الحامل عمل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 

  الدراسة أهمية  5.1

  -:تتضح أهمية الدراسة في أنها

  :النظرية األهمية: الأو

 الموت بقلق الخاص والتربوي النفسي األدب إلى ميدانيةبعض المعلومات ال ضافةإ في تفيد .1

 . العربية أو المحلية المجتمعات في عند الحامل

 

 العمر مراحل أخطر من كونها، الحمل مرحلة وهي  المرأةة في حيامهمة مرحلةتتناول   .2

 مفاجئةو طارئة حداثأ أو ،تغيراتو صعوباتو مشاكلمن  الحامل األم به تمروأهمها؛ لما 

 . منها  النفسي بناالج وخاصة هأثناء تواجهها دق

 

 تساؤالت عن جابةاإل لتهاواومح بالدراسة المشمولة العينة لدى المتغيرات من عددتتناول  .3

 النساء مستوى على بالدراسة الخاصة والمتغيرات الموت قلق بين رتباطاال بطبيعة خاصة

  . فلسطين في الحوامل

  

  :التطبيقية األهمية: ياناث

 :التالية الفئات لدى منها اإلفادة يتم أن يتوقع التي لفلسطينيةا المكتبة راءإث .1

 .واألطباء نوالباحثي هاتاألم - 

 .نيجتماعياالو نيالنفسي ناألخصائيي - 

 الشؤون ووزارة لمحليا المجتمع مؤسسات ضمنها ومن المرأة، شؤون دارة إعلى نالقائمي  -     

  .ةجتماعياال
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  . للمرأة الحاملوالوقائية النمائية جوانبال في تساهم خرىاْ وأبحاث ساتلدرا مدخال تشكل قد . 2

  

  الدراسة أهداف  6.1

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى
  

  .لحم بيت محافظة في المتغيرات بعض ضوء في الحامل المرأة لدى الموت قلق إلى التعرف •

ـ و ،العلمـي  المؤهلو ،العمر( اسةالدر متغيرات مستوى في الفروق داللة إلى التعرف •  نامك

  ).لمرأة الحاملا عملو ،اإلجهاض مرات عددو ،الحمل مرات عددو السكن،

  

  الدراسة محددات  7.1

  :اآلتية بالمحددات الدراسة هذه إطار يتحدد

 العيادات على لواتي يترددن ال الحوامل هاتاألم من عينة على الدراسة هذه ُأجريت :البشري المحدد

  .لحم بيت محافظة في الخاصة سائيةالن

  .لحم بيت محافظة في الخاصة النسائية العيادات :يناالمك المحدد

  ).2014 -2013 (الدراسي العام من يناالث الفصل في الدراسة هذه ُأجريت :يناالزم المحدد

 في المستخدمة اإلحصائية والمعالجات واألدوات بالمنهج الدراسة تحددت :اإلجرائي المحدد

  . الدراسة

 .بالدراسة الخاصة اإلجرائية والمفاهيم بالمصطلحات الدراسة وتحددت كما :المفاهيمي المحدد
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: يناالث الفصل

  

  

     النظري طاراإل •

 السابقة الدراسات •

  السابقة الدراسات على التعقيب •

  

  

  

 

  

  

  

  



  9

  يناالث الفصل

_____________________________________________________  

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

  .النظري اإلطار: الًأو

  المقدمة  1.2

 علم في المركزي المفهوم فهو بارزة، ةنامك له الحديث النفس علم في القلق نإ

 بل النفسية، اتضطراباال في المشترك الجوهري والعرض والعقلية، النفسية راضاألم

 يعتبر بل خصائصه، وأبرز العصاب محور القلق ويعد. شتى عضوية أمراض فيو

 التي الحاالت من % 40 إلى 30 من تكوين في يسهم حيث اانتشارو شيوعا فئاته أكثر

 اتضطراباال من للعديد المميزة السمة هأن كما تقريبا، العصابية اتضطراباال من تعاني

 المبكرة المراحل في خاصة القلق من ونناعي مثال يوننافالذه ،ناوالذه السلوكية

. حالتهم في ستبصاراال من مرتفعة بدرجة يتميزون الذين المرضى ولدى للمرض،

 راضاألم وعلم الشخصية نظريات معظم لتفسير ساسيااْ مفهوما القلق يعتبر كذلك

 ،)النفسجسمي (السيكوسوماتي الطب من كل في يةواالز حجر القلق وأصبح. النفسية

 توافق عمليات في مهم بدور يقوم كما ،)الطبنفسية (السيكياترية والممارسة لنظريةوا

  ).1986 الخالق، عبد(  بيئته مع العضوي الكائن

 هي القلق وظيفة أن حيث األساس، في صحية ظاهرة وهي وجودية، ظاهرة عامة بصفة القلق نإ 

 في الذات لتوكيد لديه يةناإمك وكل جودو لحظة كل نساناإل يستثمر كي بالتهديد الوعي على اإلبقاء

  ).2002 ،شاهين( جودوالال من بالرغم الوجود ولتعزيز العدم مواجهة

  

  

  



  10

  :القلق مفهوم  1.1.2

 بالقدر وذلك يستخدمه، مصطلح لكل الدقيق المفهوم بحثه في يوضح أن باحث كل على يتحتم   

 مفهوم على كثيرا ذلك وينطبق ،عنه تحدثي لما ذهنٍي وتصوٍر فكرٍي طاٍرإ رسم لقارئه يتيح الذي

 القلق أن حيث ،هينة غير مشكلة ويعتبر النفس بعلم المرتبطة الموضوعات من القلقف. القلق

 كذلك وهو ستقراروا راحة وعدم مقيم، مه أو بتهديد مكدر وشعور سار، غير انفعال"  هو العصابي

 يتعلق ما وغالبا. "الموضوعية الناحية من هل مبرر ال دائم وخوف العصبي، والشد بالتوتر إحساس

 حقيقيا، خطرا تعني ال لمواقف مفرطة، ةاستجاب القلق يتضمن كما. والمجهول بالمستقبل الخوف هذا

 يستجيب القلق من ينايع ال الذي الفرد لكن العادية، الحياة طارإ عن الواقع في تخرج ال قد والتي

  .)1987عبدالخالق، ( مواجهتها تصعب مواقف أو ملحة، ضرورات تناك لو كما غالبا لها

 نتيجة والمستمر الشامل التوتر من حالة هو القلق نأ "إلى يشير) 484:1977،نازهر (أن الإ 

 ويكون وجسمية، نفسية وأعراض غموض ويصاحبها يحدث، قد رمزي أو فعلي خطر تهديد لتوقع

  ."قادمة بمصيبة شاعر : يقول حاله نالس أنوك المريض

 عندما الفرد بها يشعر سارة غير أو مكدرة يةانفعال خبرة ": بأنهالقلق) 342:1997كفافي، (رفوع

  ". حاد حباطي إأو صراعي موقف في يتواجد عندما مخيف أو مهدد يءشل يتعرض

 والتحفز والخوف بالتوجس سار غير غامض عام شعور "هأنب فقد عرفه) 134:2003عكاشة، (أما

 الالإرادي، العصبي الجهاز نشاط زيادة خاصة الجسمية اتحساساإل بعضب عادة مصحوب والتوتر،

 في ضيق أو الصدر في السحبة أو المعدة فم في بالفراغ الشعور: مثل متكررة، نوبات في ويأتي

  ".الحركة كثرة أو الصداع أو القلب بنبضات الشعور أو التنفس
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 :الموت قلق  2.1.2

في وتالحق األحداث في تسارع من يشهده لما وذلك الحديث، العصر في الغالبة السمة القلق يعد 

  العلماء أن لدرجة للقلق معرضين األفراد جميع أصبح لذلك فيه، مبالغ بشكل وراألم مجريات

  ).2003 والقدومي، والشكعة الحلو (العصر لعنة عليه يطلقون

  

 لكل حتمية ظاهرة الموت أن بارعتا على الموت قلق بدراسة هتماماال ظهر األخيرة السنوات وفي

 وسلوكه نساناإل تفكير في اًاسمح دوراً تلعب زالت وما تناك ظاهرة هاأن كما الحياة، هذه في إنسان

 والدراسات بالبحوث ملحوظا ااهتمام الماضية الثالثة العقود شهدت فقد ،العصور أقدم منذ تهانفعاالو

 والصحية، ةجتماعياال الظواهر من بالعديد القتهاع حيث من الموت، بظاهرة المتعلقة يةناالميد

 من خلفته وما ية،ناالث العالمية الحرب بعد وبخاصة وتحليالً، وبحثاً دراسةً والتربوية، والنفسية،

 التي الدراسات من العديد وظهرت ،البشر ماليين ألرواح إزهاق ومن ،المآو ودمار، كوارث،

 والقلق الوسواس مثل بالموت وطيدة عالقة لها التي ةجتماعياالو النفسية العوامل عن البحث لتواح

  ).1991النيال، (الناس وعواطف عقول على الموت فكرة وسيطرة واإلحباط، كتئابواال

 اتجاه في آمن موقف عن نفصالاال قلق هو الموت لقلق ليواأل النموذج  أن"رولو ماي " ويرى 

 يمثل حين في لي،واأل نفصالاال خبرة هي يالدالم صدمة تكون ذلك على. األبعاد مجهول موقف

 القلق خبرات أعمق جوهر هي تلك األخيرة نفصالاال خبرة أن إال. األخيرة نفصالاال خبرة الموت

 وعلى اإلطالق، على وحتمية يقينية األكثر الخبرة هو الموت نأل ربما الموت، لقلق تأثيراً وأكثرها

  ). 12:1987الخالق، عبد (ما لحظة في يواجهه أن إنسان كل

 للنهاية البداية من ينساناإل بالوجود اللصيقة طولوجيةناأل الخصائص أحد الموت قلق يعتبر لذلك

 هأن الموت، قلق داخله ليتحرك نووي تهديد أو عالمية حرب إلى يحتاج ال نساناإلف توقف، دون

 الرحمة، وباطنها ذابالع ظاهرها نعمة وهي األخيرة، المواجهة وحتى الميالد منذ هناك رابض

 المواجهة على القدرة ويبني القوة ليمتلك دائماً نساناإل يدفع هنأل اإليجابي بهناج الموت فلقلق

  .(May, 1977) التهديدات أعتى وجه في والتحدي
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  :الموت قلق مفهوم  3.1.2

 معا تتجمع سلبية، اتاتجاهو جياشة ومشاعر عنيفة تانفعاالب الكثيرين لدى الموت مفهوم يرتبط

 حادث هنإ تماما، مختلف نوع من حادث الموت أن ذلك منه، الخوف أو الموت قلق ندعوه ما مكونة

 عند جامدة تقف ويجعلها دورتها، يوقف هنإ بل فقط هذا وليس الرتيب، الحياة يقاعإ يكسر عنيف

  ).2004 العرجا، (بعده تتحرك أن يستحيل تاريخ

 في الفرد تأمل بها يعجل سارة غير يةانفعال حالة "هأنب" تمبلر "عرفه كما الموت قلق تعريف ويمكن

  ).38:1987الخالق، عبد" (هو وفاته

 المعتمد شغالنواال السرور عدم من ذاتية مشاعر تضمن يةانفعال ةاستجاب " هأن" هولتر "يعرفه كما

  .)38:1987الخالق، عبد" (بالموت المرتبطة العديدة المظاهر من مظهر أي توقع أو تأمل على

 يتعلق ما كل اتجاه المبهم الغامض الخوف من حالة "هأنب الموت قلق عرفت فقد )1998 (شقير أما

 ناتجه سارة غير يةانفعال حاله هأن أي الموت، بعد مصير من نساناإل ينتظره وما الموت، بموضوع

 لموقف السلبي قديروالت الموت، بموضوع يتعلق ما كل اتجاه الفرد عند الهائم الخوف ةاستجاب عن

  ".مصير من الموت بعد ينتظر وما الموت،

  

  :الموت من القلق أسباب  1.24.

 معرفة عدم: وهي الموت، من والقلق الخوف أسباب إلى مسكويه بنااإلسالمي  الفيلسوف أشار

 وهو موجوداً، سيبقى العالم أنو الجسد، حلول عند كالجسد تضمحل النفس أن والظن الموت، ماهية

  ).1995 الكايد، (الموت بعد تنتظره كبيرة عقوبة أنو عظيما، ألما للموت أنو فيه، موجوداً سلي

بأن أسباب قلق الموت تعود  بها، قام التي الدراسات خالل من) 1987 (الخالق عبدفي حين يرى 

  :الى

 .والعقاب الحساب من الخوف .1

 .الدواأل على الخوف .2

 .الموت بعد الجسد مصير من الخوف .3
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 .عضال مرض بعد الموت من وفالخ .4

 .مفاجئة لحظة أية في التوقيت من الخوف .5

 .بالدنيا والتمسك البقاء حب .6

 .الديني الوازع وضعف باهللا نااإليم عدم .7

 .القيامة ويوم النار من الخوف .8

 .لحظة كل في الموت توقع .9

 

  :الموت لقلق التالية األسباب إلى أشارت فقد ،)2007 (السعدي أما

 .موتال حقيقة غموض .1

 .والمعاصي الذنوب من بالخطيئة الشعور .2

 .الماآلو والملذات ألحبها عن االفتراق .3

 .الجسد حاللنا .4

 .والمعنوية ةجتماعياال القيمة نافقد .5

  .وكريه مخيف شيء إلى الشخص تحول .6

  

  :الموت قلق أعراض  5.1.2

 ومن القَِلق، دالفر على عامة يةانفعالو وعقلية، نفسية، أعراض ظهور إلى) 1977 (نازهر أشار

  :أبرزها

 وبرودة القلب، ضربات وسرعة ختناقباال حساساإل مثل المستقل العصبي الجهاز توترات .1

  .البلع وصعوبة بالسخونة، حساساإلو بالدوخة، حساسواإل اليدين،

 .التركيز وصعوبة ستثارةاال سرعة .2

 .مفرط وعرق ورعشة، القلب، في ناوخفق صداع، .3

 .المصائب توقع إلى إضافة والتبول، اإلخراج عمليتي في اضطرابو العين، حدقة تساعا .4

 .بسرعة والتعب العصبية .5

 .بالنوم اضطرابو رتباكا .6

 .العاديين غير النهم أو والجوع بالكالم، والتلجلج اليقظة، حالمأل اللجوء .7
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    الموت وقلق الدين 6.1.2

 هي عليها والمحافظة اةالحي حب غريزة من المتأتية الموت خوف عقدة أن) 1987 (الشريف أشار

 واألحاسيس التصرفات غلبأ في وتتحكم ،نساناإل عندوأهمها  ساسيةاأل النفسية العقد لىأو من

 جذري حل من تقدمه ما لها ليس ةجتماعياالو والنفسية الفلسفية المدارس وكل العصابية، الشعورية

 خالل من العقدة، هذه وطأة من كثيرال خففت التي السماء مدرسة من إال المرعبة النفسية العقدة لهذه

 منطقيا حال فقط يقدم لم والجهاد البعث عقيدة خالل منو اإلسالم نإ بل والحساب، البعث عقيدة

  . اهللا سبيل في ستشهاداال حب فضيلة إلى بها تسامى بل الموت لعقدة شافيا

 الذي الغيب عالم من هي خارجية ألسباب يكون قد الموت أن) 1987 (الشريف يضاأ وأشار

 قد أو واعها،أن بمختلف راضاألمو ،الطبيعية والكوارث ،القتل حوادث مثل بمعرفته اهللا يختص

  .حي كائن كل داخل في لىاتع اهللا قدرها بيولوجية داخلية بأسباب يكون

 يعمل الذي المجهول الشيء ذلك ليس سالمياإل الدين في الموت أن) 1987 (الخالق عبد وأضاف

 عمرا نساناإل يعيش أن في اهللا وحكمة لقضاء تجسيد ولكنه النفوس، في والرهبة الخوف بث على

  .اآلخرة في خالدا عمرا بعدها ليعيش الدنيا، في محدودا

  المسلمين فالسفة عند الموت

 كونه ،المسلمين فالسفة عند طبيعياً أمراً بعده نساناإل ومصير الموت موضوع معالجة كانت

 هؤالء أن عن فضالً وهمومه، هواجسه أكبر ويشكل ينساناإل دالوجو جوهر يمس موضوعاً

 األجساد أنو الموت بعد تفنى ال خالدة الروح أن يقر إسالمي مجتمع في يعيشون واناك الفالسفة

  ).1980الكندي،  (وروحاً جسداً نساناإل خلود فيكون القيامة يوم ستبعث

 على ويستدل يناجسم ال يناروح جوهر النفس أن ، فتبين الموت موضوع الكندي لواوتن

 والنوع نوع، هاأن كما له، مفارقتها عند الجسد فسد لما عرضاً تناك لو إذ الخلف، ناببره جوهريتها

 حقيقة، هاأن الروح خلود يذكر مؤلفاته من كثيرة مواضع وفي. األجسام في يتكاثر هنأل يناجسم غير

 ويؤمن الموت، بعد النفس خلود في مذهبه دليؤك بهم ويستشهد نااليون فالسفة بعض آراء ويعرض

 بقول ويستدل شيء، عنها يخف ولم العالم في ما كل علمت البدن فارقت إذا النفس أنب الكندي

 انكشف الحقائق عن والبحث بالنظر وتفردهم الدنيا من تجردهم بعد الفالسفة من كثيراً أن أفالطون

 وفارقته منه تجردت إذا فكيف بالبدن، مرتبطة زالتال والنفس حالهم هذا ناك فإذا ،الغيب عالم لهم

  .)1980 الكندي، (لىاتع اهللا نور فيه الذي الحق عالم في وصارت
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 :الموت في الفلسفية النظريات  .1.27

 المحدثين والفالسفة للمفكرين العظيم والهاجس الشاغل الشغل منه والخوف الموتظل موضوع 

 نإو ،الفلسفية المعالجات هذه من معينة نماذج على  الدراسةهذه في  البحثقتصروالمعاصرين، وسي

 لهذا لما يستحسن ذكرها البحث، لكن ناعنو في مبين هو كما الموضوع صلب من ليست تناك

 من الرغم علىف ،هذا يومنا وإلى العصور أقدم منذ نساناإل حياة في كبرى أهمية من الموضوع

          إال أنها ما زالت مجهولة السنين آالف مدى على ننسالإل والتقني والحضاري الفكري التطور

  ).1985 الجابري،(

 من الخلود عن والبحث منه والخوف الموت موضوع فيمن المعالجات  الكثير لقد وصل

 المصري نساناإل نجد النيل وادي حضارة في؛ فأشهرها إلى باإلشارة ويكتفى القديمة، الحضارات

 ، وآمننساناإل مستقر وهي الجسد إلى الروح فيها تعود يةناث حياة وجود بفكرة الموت واجه قد

 المصريين عند الموت أصبح السماء، وبذلك عالم إلى ترتقي طير هيئة على لديه يةناث نفس بوجود

  ).1960 ،كفورتنافر (خالدة جديدة حياة بداية

دهم في بناء األهرامات وليس أدّل على تفكير المصريين في الخلود الذي كان يشغل بالهم من جهو

 بتطور تتصل وألسباب ،)م.ق 1300( بعد متأخر تاريخ في المصريون عتقداوتحنيط الجثث، فقد 

 ولكن تفنى ال الروح أن والروح، وآمنوا الجسد هما الواحد اإلنسان داخل جوهرين بوجود ،الوعي

 التناسخ بنظرية آمنوا مأنه بمعنى لى؛األو األجساد في السابق عملها بحسب آلخر جسد من تنتقل

  ). 1985 الجابري، (واإلسالمية اليونانية الفلسفة وفي القديمة الحضارات أغلب عند تتكرر التي

 والتقصي، بالبحث الموت مسألة القديم العراقي نساناإل لواتن     وفي حضارة ما بين الرافدين،

 حزن تبين التي جلجامش حمةمل ،الموضوع هذا أنبش التاريخية الحقبة تلك من وصل ما وأشهر

 بالموت جلجامش لتفكير باعثا الصديق هذا موت ناكف كيدو،أن صديقه موت على جلجامش وأسى

 أن قبل األكمل الوجه على بها ويتمتع حياته يعيش أن ةناالح صاحبة فتوصيه الخلود، عن والبحث

 ينناقو على التمرد لواح جلجامش أن إال منها، مهرب وال مفر ال واقعة حقيقة فالموت يموت،

 وهو الخلود من  آخربنوع عنه ستعاضا ذلك في فشل وحينما الخلود، عن يبحث وذهب اآللهة

 العظيمة الحربية تصاراتنواال والبطوالت الفاضلة األعمال طريقعن  التاريخ ذاكرة في الخلود
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 األحمد، (احقس نصر إلى الشخصي الخلود نيل في فشله حول وبذلك األجيال، عبر تخلده التي

1976(. 

 فوجد أن الخلود ونوع الموت قضية في )1981 ،سبينوزا( بحثأما على المستوى الفردي فقد 

 الخلود من حظها يعظم الفلسفة أن رأىإذ  هناك عالقة طردية بين خلود الفلسفة والحقائق السرمدية؛

، لواأل نساناإل ذات تمثل شتهاءاال أو الرغبة أن ورأى، السرمدية الحقائق معرفة في أسهمت كلما

 في ماثل إيجابي عنصر شتهاءاال وفي، الطبيعية من جزء نساناإل نأل بذاتها، ذاتها تكفي هاأن إال

 طبيعتنا ويخالف ذاتنا يعرقل ما كل حذفنا في يمثل سلبي وعنصر وجودنا، وتنمية بقائنا لحفظ جهدنا

 إلى هناكي وحفظ لذاته نساناإل تحقيق لةوامح هي "سبينوزا" عند شتهاءاال أو فالرغبة .نماءنا ويعيق

 آخر هو الموت نإ" يقول فنجده للحياة، تفاؤلية بنظرة سبينوزا فلسفة وتتسم، يستطاع حد أقصى

 ولعلَّ .الحياة تأمل في مانإو الموت تأمل في ليست الحكمةف ." الحر نساناإل به يفكر موضوع

 في يعني الحياة تأمل إذ الحياة، بتأمل القول إلى دعته التي هي الوجود بوحدة وقوله الصوفية نظرته

  .الواحدة والحقيقة الطابعة، الطبيعة هو الذي اهللا تأمل راألم حقيقة

 في البحث شغلها التي "الوجودية" الموت مسألة لتواتن التي المعاصرة الفلسفية المدارس أهم ومن

 تحقيق كيفية في وبحثت أحالمو وآمال مالوآ ناوأحز قلق من ومشاكله الفرد نساناإل ومصير هموم

 التطور بفضل لكن وجوده، في نساناإل تحد التي التحديدات من الكثير هناك ،الحياة ومعنى الذات

 بل قوة، جسمه زادت قوى سخر فقد التحديدات، هذه على يتغلب أن نساناإل استطاع التقني والتقدم

 خاصية التناهي خاصية تبقى لكن يده، لواتنم وفي له، مسخرة األشياء أغلب يجعل أن استطاع

 لواتن كيف ولكن الوجوديين، كتابات في مهماً موقعاً يحتل فالموت .البشري للوضع دائمة

 حياة نهاية في الحدث هذا تجاهل يجب هأن اأوور كواقعة، لوهواتن لقد الموت؟ مسألة الوجوديون

 ذلك؟ من العكس هو أم صحياً موقفاً الموقف هذا يعد أن أيمكن ولكن به، شغالناال وعدم نساناإل

 الوجود، بها يتسم خاصة صفة وهي؟ )الموت (المهمة الواقعة هذه مثل تجاهل الواقعية من أيكون

 بوصفه يوجد أن له تسمح التي الخصائص إحدى هو سيموت هأنب نساناإل ووعي الموت فتوقع

  ).1982 ماكوري، (اًناحيو وليس اًإنسان

 الداخلي الوعي إلى الحياة نهاية في نالحظها واقعة كونه من الموت دراسة الوجودية حولت

 بالمخاطر، محفوف البشري فالموجود الموت، نحو وجود هو الوجود هذا أنو البشري، للموجود
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 يعني بل النهاية، بلوغ يعني ال الموت"  هايدجر قال وكما العدم، في يختفي أن لحظة أي في ويمكن

 ظاهرة الوجوديين عند والهم والهم، الموت بين هايدجر ربط وقد. ) "الموت(اءتهناال من الوجود

 بالموجود، فيه يلقى الذي الموقف وواقعية المستقبل في ناكماإل دفاعنا بين القائم التوتر عن تنشأ

  .)1977 هايدجر، (الممكنات من العديد "الوجودية" عند البشري للوجود أن نعرف وكما

 عند القلق مثير أن إال يعيش، آدمياً الفرد كون ؛المجردة الحقيقة هو القلق أن ةالنظري هذه تعتبر

 األدلة قوى تأتيو. فطرية خوف ةاستجاب هو (MiIIre) ميللر عند أما األلم، هو(Mowrer) مورار

  والدية ألسباب باأللم حساساإل نافقد حاالت من مورار عليها شدد التي) القلق– األلم (نظرية ضد

(Congenital AnaIysis) هذه وفي الميالد، منذ لأللم تامة حساسية عدم يسبب اضطراب وهو 

 يتعود لم الضحية نأل وإصابات حروق إلى تؤدي أن يمكن) واضح وراثي أصل ذات وهي (الحالة

  ).2001عبداهللا،  (السوي للشخص بالنسبة مؤلمة تعتبر التي المنبهات تجنب

  

  :الموت لقلق المفسرة النظريات  .1.2.8

  

  :النفسي التحليل نظرية: الًأو

  

) 105:1995 (الحميد عبد أشار فقد منه، والقلق الموت بموضوع النفسي التحليل نظرية هتمتا   

 نتعمال هماأن من بالرغم ،نساناإل عند النفسية الحياة أساس هما الحياة وغريزة الموت غريزة" أنب

 عند أساساً ناك الذي اللذة لمبدأ وفقا الحياة اريةاستمر على تعمل الحياة فغريزة بعضهما، نقيض

 هي الموت غريزة فرويد اعتبر حين في العصابية، راضاألمو النفسية الظواهر لتفسير فرويد

 إلى تهدف الغريزة وهذه حية، غير حالة إلى العضوية الحياة إعادة مهماتها ومن لها، ممثال السادية

 القلق أصل هو الموت من الخوف أنو حياته، ويهدد نساناإل يخيف الموت أنو ،الحياة هاءنإو الهدم

  ."العدائية والتصرفات األفكار وأساس حياته في نساناإل يصيب الذي

 كل أن عتبارا على وذلك الموت، هو الحياة هدف أن اعتبر فرويد أن (1998) زيود ردأو حين في

 هو الصراع نتيجة أنو الموت، وغريزة الحياة غريزة نبي مستديماً صراعاً هناك أنو يموت، إنسان

 في اضطراب إلى يؤدي هذا فإن العكس حصل إذا أما الغريزتين، من متعارض أو متوافق سلوك

  .ينساناإل السلوك
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 صورة في تبدو هافإن للخارج تجهتا إذا الموت غريزة أن إلى) 2007 (السعدي في حين أشارت

 كما مرضي، قلق صورة في تبدو هافإن للداخل تجهتا وإذا لكراهية،وا والتدمير ناالعدو في رغبة

 الذي القلق كل أصل هو الموت من الخوف أنب ويعتقد حياته، ويهدد نساناإل يخيف الموت أن

  .العدائية والتصرفات فكاراأل وأساس حياته في نساناإل يصيب

 هناك ناك العمر في تقدمه بعد هأن الإ الموت موضوعات من  كثيراً قتراباال لوايح فلم) يونغ (أما

 ألرملة العزاء خطابات في ظهر وهذا  الموت، بعد بالحياة يتعلق فيما وأفعاله أقواله بين تناقض

 مما أثرى هو أمامهم يجدون ما يكون فقد اإلشفاق، يستحقون الذين هم الموتى ليس "الحميم صديقه

  .)2003األلوسي،( "مثلنا والحزن الفراق من وننايع يعودوا لم فهم باإلشفاق، لىأو فنحن نحن، لدينا

 بدفن الناس اهتمام أنب ذكر (pouseweeh) بوسويه أنب) 2000 (ومحمد الوهاب عبد وأشار

 تهتِد لملو  الناس هأن (BasskaI) باسكال ويقول موتاهم، دفن عن اًأنش يقل ال الموت عن أفكارهم

  .اإلطالق على راألم هذا في التفكير عدم هي الحياةب للتنعم الطرق خير فإن للموت عالج إلى

 الموت، من الخوف من مناص فال التملك نمط وفق نعيش طالما هأن" يعتقد فهو(Fromm)  فروم أما

 الخوف هذا نخفف أن الممكن من ولكن الخوف، هذا تزيل أن يةنعقال تفسيرات أي تستطيع وال

 الحب نور يضيئوال آخرين مع بالتجارب بالحياة  ابطالر بتأكيد وذلك الموت، لحظة تأتي حين حتى

 .)35:1993-36عبده، ("نفوسنا في

  : السلوكية النظرية: ياناث

  :منها فرضيات عدة على السلوكية النظرية ترتكز

 وهذا مضطرباً، أم سوياً السلوك هذا ناأك سواء ومكتسب متعلم السلوك معظم أن النظرية هذه تعتبر

 السلوك أن إال المتعلَم العادي السلوك عن المبادئ حيث من يختلف ال المتعلَم ربالمضِط السلوك

 المتكرر التعرض نتيجة الفرد يتعلمه المضِطرب السلوك أن إلى إضافة متوافق، غير المضطرب

 لذا المضطرب، السلوك وبين الخبرات تلك بين شرطي ارتباط وحدوث إليه، تؤدي التي للخبرات

  ).2000 والزعبي، وعبيد اسمالق (تعديله يمكن المتعلَّم السلوك فإن

 يمثل القلق أن "ولبي" يعتبر حيث السلوكية، النظرية من مهماً جزءاً" ولبي جوزيف "نظرية وتشكل

 ناكلمت والخوف والقلق التعلم، طريق عن القلق ويحدث العصابي، السلوك من أساسياً جزءاً

 والسلوك يعزز، لم هنأ طالما عادة ويختفي فيه، مرغوب غير سلوك إلى ناتؤدي ناضارت نامترادفت

 وهي متعددة، القلق هذا أسباب أنكما  عصابياً، سلوكاً يعتبر يستمر والذي فيه المرغوب غير
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 والمعلومات السلبي، والتعلم للقلق، شرطي مثير إلى تحول الذي المحايد المثير أحدثه الذي الصراع

  ).1998 زيود، (الناقصة أو الخاطئة

  

  روجرز نظرية: ثالثا

 ضمامناو خبرة، تكون نتيجة يحدث ضطراباال أن - )2007 (السعدي أشارت كما- روجرز يرى

 تنظم وال لديه، الذات تقدير شروط مع تنسجم ال الخبرة وهذه السابقة، الخبرات إلى جديدة خبرة

 يحدث لذلك كار،نواإل التحريفو التشويه فينالها مقبول، بشكل الشخص خبرات نظام ضمن الخبرة

 يحدث عندما وبهذا والقلق، بالتهديد شعور التناقض هذا ويصاحب والخبرة، الذات بين النقص

 بالفرد يعود سوف التكامل في النقض فهذا لديه الذات ومفهوم الفرد تجارب بين التطابق في النقض

 تتعارض بطريقة يسلك هفإن جابيةإي ذات لتقدير لحاجته ونظرا والتوتر، ضطرابباال الشعور إلى

  .بالقلق يشعر هأنب ذلك ثمن يدفع وبهذا الذاتية، قيمة مع

  

  هورني نظرية: رابعا

 تعبير تاستعمل وقد العصابيين، عند ديناميكي مركز هو القلق أن  (Horney)هورني تاعتبر 

 النفسي، ساساأل في نامتالزم ناثنواال  للخطر، عاطفية فعل ارد فهما له، كمرادف الخوف

 شيء من يخاف فالفرد القلق، أما الخطر، وكذلك الفرد من ومدرك معروف الخوف فموضوع

 موجه فالخطر القلق، أما الخوف، حالة في الشخص عند مهددة حيوية قيمة هناك أن كما مجهول،

  .)1998زيود، (ووجودها الشخصية جوهر إلى

  :وهي عناصر، عدة من ينشأ) هورني (عند القلق أن إلى )2001 (ناعثم أشار وقد

  .القلق مصادر أهم من وهذا ،منبوذ هأن يشعر الطفل يجعل مما: األسرة في العاطفي الدفء عدامنا - 

 المستقبلية الطفل مشكالت من فكثير الطفل، لدى القلق نشأة في أهمية لها الوالدين بين العالقة - 

  .وأمه لالطف بين ناوالحن العاطفي الدفء من هناحرم إلى ترجع

  .الطفل لدى القلق نشأة في كبيراً إسهاماً تسهم فيها يعيش التي البيئة - 
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  النظرية الدينية:خامسا

 ،الموت لماهية نساناإل معرفة عدم أن  حين أشارت إلى)1995 (الكايدلدى  الديني تفسيرظهر ال 

 أنو فيه، وجودم غير هو بينما موجودا سيبقى العالم أنو ،الموت بعد يضمحل  جسمهأن وعلمه

 خلفه ما على واألسف األسى إلى إضافة ،الموت بعد كبيرة عقوبة نساناإل تنتظر قدف ،مؤلم الموت

  .، يثير لديه الشعور بالقلق من الموت أمالك ومن جازنإ من

  

  الحمل  2.2

 فترة ،كذلك ،ولكنها  فقط ،جديد فرد نمو فترة الحمل فترة أنه ال يمكن اعتبار) 1977 (األشول ذكر

 مرحلة :مثل ،دالالتها ولها ،باءلآل زمةاْ حياة بمثابة تعتبر الحمل ففترة ،معا واألب لألم ونضج نمو

 نع ستقاللواال نفصالاال عملية تستلزم المراهقة أن في يتمركز بينهما االختالف أن إال. المراهقة

 كي األبوة أدوارشباب ال ويتولى ،وطفله األب شمل تجمع خرآ بناج من األبوة أن إال بوين،األ

 توحد بوةاأل فإن واقعي وبمعنى. الكهولة مرحلة وصولهم عند بائهمبآ العناية حتماليةال فسهمأن يعدوا

   .معا جيالاأل

 الحي الكائن جسم في يحصل نوعه، من فريد طبي حدث هو الحمل أن) 1991 (خوري وأشار

 مسيرة تمت ما ذاإ يتم بسالمة مامهتإ أن بحيث للغاية، ومعقدة معينة فيزيولوجية شروط ضمن

 الفزيولوجية المعطيات تخرج طارئة، ظروف أو ناحيأ في لكن. الطبيعية حدودها ضمن الشروط

  .  جنينها على وخطرة ،الحامل على صعبة ،شاقة مسيرة الحمل يجعل مما المعين، نظامها عن

  

 :الحمل مفهوم 1.2.2

  

 تبدأ فسيولوجية وظيفية عملية " هأن الحمل) 27: 2002فضة، قزاقزة، العجلوني، (من كل عرف

و وه ثويةناأل بالبويضة ذكري منوي ناحيو تحاداب وذلك المتكامل الجنين والدة وحتى خصاباإل من

  ".باإلخصابما يسمى 

  

 والنتيجة ،النساء ألغلب بالنسبة طبيعية فيزيولوجية عملية "هو الحمل أن) 2008 (يناالعثم درووأ

 تغيرات من فيها بما الحمل فترة أنو سليم، مولود مع طبيعية والدة تكون العملية هلهذ الطبيعية

 ومشاكل ،مستمرة ضغوط من تحمله وبما ،الحامل المرأة على تطرأ ونفسية وجسدية فيزيولوجية
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 جيداً لها التنبه ويجب حياتها في خطرة مرحلة تشكل ،الجديد الواقع مع التأقلم عليها توجب جسدية

  ".  الزوج وخاصة بها المحيطين لقب من

  

  :الجنين على األم تانفعاال تأثير  2..2.2

 حملها أثناء للمرأة يحدث ما نإ -  )1977 (االشول كما جاء عند - الشعبية ساطيراأل بعض تقول   

 على تؤثر التي العوامل دقة أكثر بصورة وضح الحديث العلم إال أن جنينها، على يؤثر أن يمكن

 الجسمية التأثيرات من العديد إلى ،ات السابقةالدراس نتائج شارتأ حيث الحمل، فترة اءأثن الجنين

 صابعاأل تقوس أو حناءناو يناوالث لواأل صبعاإل بين الواسع والفراغ ،واألصابع ذناأل تشوه مثل

 ةخاص ملأل يةنفعالاال بالضغوط عراضاأل هذه ارتباط إلى السابقة الدراسات هذه وأشارت الخمسة،

 البناء مرحلة في الجنين جسم فيها يكون التي الفترة في يأ ؛المكتمل غير لحملا فترة أثناء

  .والتكوين

 من متتالية يةاتجاه تحوالت ةثالثتتعرض ل أن يمكن ،لواأل حملها أثناء خاصة الحامل المرأة نإ

 على التركيز إلى لتمي المرأة نجد الحمل بداية ففي ؛الحمل بشهور المرتبطة اتتجاهواال المشاعر

 كما ،جسدها عليها صبحأ التي الصورة من تتعجب أو تقلق فقد ،جسدها على طرأت التي التغيرات

 غير المأكوالت وبعض ،صباح كل والتعب ناوالغثي ،الثديين تفاخناك الجسمية التغيرات بعض أن

 الذي الجسمي والتعب مركزالت زديادفا ؛لديها الذاتي التمركز من نوعا يوفر ،تحتاجها التي العادية

 بصورة مجامال أو  معهالطيفا ليس أنه تشعر إذ ،زوجها مع بالسعادة تحس ال يجعلها قد بها يحل

 هاأن تشعر المرأة جعلي المتأرجح والمزاج والتهيجية والتعب الضعف أحاسيس أن إلىإضافة ، كافية

  .)1977 ،األشول( عليها السيطرة يمكنها ال طرق بتغيرت قد

 شائعة ىواوشك جسدية اًوأعراض طبيعية فيزيولوجية تغيراتأن هناك ) 2008 (يناالعثم يرى و

 الشيء التأثير من له ولكن ،الطبيعية الحدود ضمن ذلك كل ويعتبر ،الحمل خالل تطرأ على المرأة

 ستراتيجياتا الحامل المرأة من تتطلب واألعراض التغيرات فتلك ؛الحامل حياة تغيير في الكثير

 يؤدي مما التأقلم على القدرة تلك يملكن ال الحوامل من والكثير ،الذات ومع المحيط مع للتأقلم جديدة

 الطبيعية الفيزيولوجية التغيرات هذه أهم ومن ،األسوأ إلى الفترة تلك في حياتهن طريقة تدني إلى

 زيادةو التنفس، مرات عدد زيادةو البطن، بروزو الجسم، شكل تغير والوزن، زيادة: الحمل خالل

 الجسدية المشاكل تلك ومن الثديين، حجم زديادوا الجسم، في السوائل حتباسوا القلب، ضربات عدد

 األلمو البولية، المشاكلو المهبلي، النزفو المهبلية، الضائعاتو ،)الوحام (الحملي ناالغثي الشائعة

  .الساقين تشنجو المريئي، المعدي القلسو الظهري،
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 أن الدراسات بعض وردتوأ ،اإلجهاض بعمليات ةتبطمر الحامل األم على يةنفعالالا الضغوط نإ

 متالكا في ورغبتها ميلها أنو ،أكثر نفسية صراعات لديها يكون اإلجهاض لديها تكرر التي المرأة

كما أن  ، وطبيعيةعادية بصورةوتلد  تحمل التي بالمرأة قورنت ذاإ وذلك ،ضعيفة تكون طفل

 أن وكما. يناالث الحمل على القلقلحمل األول الذي تتعرض له المرأة قد يقود إلى اإلجهاض في ا

 تكون ،)سبوعاأ 37 عن تقل حمل فترة بعد المولودون طفالاأل وهم( المبتسرون طفالاأل والدة

 المبتسرين طفالاأل مأ أن إلى النتائج شارتأ الدراسات حدىإ ففي. ملأل يةنفعالاال بالحالة مرتبطة

 اتاتجاه ولديها ،اآلخرين على تكاالوا عتماداا وأكثر ،يةنفعالاال الناحية من ااضطراب أكثر تناك

 في جاءو. يتعرضن لتلك التجربة لم الالتي النساء بمجموعة قورنت  ماذاإ الحمل، نحو أكثر سلبية

 في حادة اتاضطرابو نفسية مشكالت لديهن الالتي الحوامل هاتاألم أن الدراسات بعض

 وتعقيدات مشكالت لحدوث مرتفعة وبصورة عرضة أكثر هنأن يبدو" الفصام" :مثل، صيةالشخ

ت قورن ما ذاإ وذلك) الوالدية التعقيدات أو والمضاعفات المبتسرة، والوالدة ،اإلجهاضك (والدية

 المرأة تكون التي الفترة طول إلى ذلك خرىأ دراسات ترجعو  السليمات،بالنساء هؤالء األمهات

  .)1977 ،االْشول( شديدا المرض كون من أكثر يا،انفعال فيها مصابة

التي  ةجتماعياالو والعائلية النفسية العوامل من كثيرال هناك أن) 2003 ،والجلبي الصواف (وبين

 الحامل حياة في يحدث الذي التغير حول القلق فهناك. للحمل المصاحب القلق حالة على تؤثر

 الجديدة ومسؤولياتها تعمل تناك ذاإ لحياتها سيحدث وما لوالدة،وا الحمل مع جتماعياال ووضعها

 في طبيعية فسيولوجية بصورة يحدث ما بين مشتركة عراضاأ هناك أن كما. وعائلتها زوجها تجاه

 التنفس درجة ازديادو القلب نبضات سرعةازدياد  ذلك من ،القلق عراضأ تسببه وما الحمل

 المهم ولكن الحمل، أثناء كثيرا نسبته تزداد البروجستيرون نهرمو أنف خرىأ ناحية ومن. الرئوي

 ،)بيوتيرك امينو الجاما حامض" (جابا "ب المسماة المستقبالت على يؤثر البروجستيرون أن هنا

 لها البروجستيرون هي طبيعية مادة هناك أن يعني وهذا الهدوء، تسبب التينفسها  المستقبالت وهي

 18 سن بين فيما اانتشار أكثر المرأة عند النفسية اتضطراباال أن ينوتب  .ما نوعا مهدئ تأثير

 تبدأ وقد. والوالدة للحمل ةمتهيئ المرأة فيه تكون الذي النسائي العمر وهو. عاما 45 سن إلى عاما

 يعتقد كما-  يعني ال هذا ولكن. للمرأة حمل لأو تجربة مع بدايتها في كثيرة اناحيأ النفسية راضاألم

 فالحمل. مستقرة وغير ومتوترة مرهقة نفسية حالة في تكون الحمل أثناء المرأة أن - نوالكثير

 يستمر نفسي اضطراب فترة تكون أن المتوقع من وليس النساء، كل لها تتعرض طبيعية عملية

  .الحمل فترة طوال
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 هاحالت مع بعالقة تدخل صراعات ومواقف يةانفعال بعوامل الحمل إلى تصل امرأة كل نإ    

 مختلفة مجموعات كذلك تنطلق خرى،أ ناحية ومن. للحمل متميزة عضوية وبمظاهر بمجملها،

 كل ومسلمة مفضية المأل، على تظهر معينة عاطفية مواقف من للحمل عضوية طوارأل نمطية

 التقزز مشاعر جميع عن يفصح أن ناللغثي يمكن ذلك، على ومثال ترافقها، التي الديناميكية الخلفية

 التقزز مشاعر وبعنف أحيانا تعزز العكس، وعلى. الالشعور في ومخفية موجودة تبقى يوالت

 ال متكرر قيء إلى عندئذ يؤدي قد ناللغثي العضوي والتهيج الحمل، عن فكاراأل ببعض المترافقة

المكونة الجسدية الظاهرة تصبح الحمل وفي. جسدية نفسية طوارأ مع يكون التباين وهنا له، راد 

  .)2008 ،معصب( معينة نفسية مضامين عن مباشرا تعبيرا اسابق

 كائن لوجود هرمونية اتاضطراب من بداخلها ما تعكس مرآة وسلوكها الحامل األم نفسية ن   إ

 المزاج كتبدل النفسية اتضطراباالو ،القيءو ناكالغثي الهضمية اتضطراباالف ؛أحشائها في جديد

 المؤقتة العناية من أحيانا الزوج وضجر باعد،واأل قارباأل من حولها النساء حاديثواْ والشهية،

 زوجها، نحو نفسيتها وتبدل الزوجية، المناسبات نتيجة سقاطاإل من حملها على خوفا تصيبها التي

 يجب لذا الحس، مرهفة المشاعر رقيقة ةإنسان الحامل من يجعل ذلك كل سلوكها، اضطرابو

 تناك نإ وخاصة حملها، من لىواأل شهراأل ثالثة خالل وصبر بهدوء ومعاشرتها معها التعامل

 الشهرين خالل النفسية بحالتها العناية يجب وكذلك. شديدا الوحام ناوك ل،واأل بالولد حامال

 ملأل يةنفعالاال الحالة فإن وبالتالي. الوالدة تعسر أو المبكرة الوالدة من لخوفها الحمل من خيريناأل

 الجهاز تثير والقلق والخوف الغضب مثل األم تانفعاال نأل؛ وتكوينها نالجني تانفعاال على تؤثر

  .)2010 ،الهمص (الالإرادي العصبي

 يةنفعالاال اتضطراباال أن إلى  )Bardwick, 1971  (دراسة ومنها  الدراسات من العديد تشيرو

 على الضوء نلقي أن يمكن ،متداخلة متشابكة عوامل عدة إلى تعزى الحامل بالزوجة تلحق قد التي

  :هاهمأ

 ساليبأ لتعدد ذلك ويعزى الحمل نحو اتتجاهاال تتعدد: للحمل ةجتماعياالو الثقافية طراأل -1

 وقيميا تربويا عداداإومي األم ثويناأل لدورها الفتاة عدتأ فإذا الثقافة، وأساليب التربية

 يصاحب ما عن الفض به وتسعد ليهإ تسعى قد بل الحمل، دور تقبل عليها يسهل هفإن سليما

 سلم في مرموقة ةنامك تتبوأفاألمومة  .سرتهااْ لروابط وتقوية لدورها تعزيز من جابناإل

 للزوجة المرجعي والثقافي جتماعياال طاراإل انك فإن ،الزوجة حياة في ينفعالاال النمو

 عليه، ومقبلة به راضية بحملها سعيدةاألم  ستكون ،الحمل عن طيبة بتصورات يغذيها
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 تواجه هافإن الحمل عن مرضية غير وتصورات طباعاتنا لديها يكون التي الحامل كسبع

 سلبية تكون الحمل نحو اتهااتجاه فإن وبالتالي حملها، فترة خالل وصعوبات أزمات

)WiIIiams, 1977(.  

 من العديد لسماع حياتها من مبكرة سن في الفتاة تتعرض قد: والحمل السابقة الخبرات -2

 أثناء جاعأوو مآال من قاربهاأ إلحدى أو جدتها أو مهاأل حدث ما حول اياتوالرو القصص

 وسائل تسرده عما فضال ،مؤلمة جراحات من اناحيأ بهن لحق ما أو الوالدة، وعند الحمل

 على أن ،)1973 (سنة فلوك أكد فقد الحمل؛ أزمات عن متباينة إعالمية مواد من اإلعالم

 من وروايات حكايات من هسمعن لما نتيجة الحمل من فهنخو عن أعربن السيدات من كثيرا

 ).Flook, 1973 (والجدات هاتاألم

 المرأة تعتري جسمية عراضأ وجود على البحوث أغلب تؤكد: والحمل الجسمية األعراض -3

 وزيادة ،وشهيتها نومها اضطرابو القيء، في والرغبة بالدوخة شعورها حيث الحامل،

 في الجنين وتقلب ،التبول مرات عدد وزيادة ،التنفس وصعوبة ،البطن كبر بسبب تهاانفعاال

 الحامل وخاصة يةنفعالاال اتضطراباالب ذلك وعالقة ،الجسم صورة تغير إلى ،أحشائها

 .وجاذبيتها وثتهاأن هانافقد من والخوف الحسية التغيرات هذه بين تربط حيث مرة، لوأل

 بفترة تسعد سعيد وزواج سريأ ستقراراب متعتت التي الحامل نإ: والحمل األسري االستقرار -4

 المنزلية مشاكله حل في الزوج فمهارة حياتها، شهور كبقية الحمل شهور تمر حيث، حملها

 بين التوافق معدل رفع في األثر بلغاْ لهما أسرته أعضاء إسعاد على وقدرته الزواجية،

 .الزوجين

 وعمر الوالدة جاعأوو مآال بين قةعال ثمة أن على الدراسات تؤكد: والحمل الحامل عمر -5

 الحوامل من السن فكبار سنة 36 – 18 بين ما تقع التي تلك الحمل فترات فأفضل الحامل

 كما الوالدة، لحظات قتربتا كلما القلق من يشكين اًعام 45 – 36 بين ما أعمارهن الالتي

 عقليا، متخلفين أو مشوهين طفالأ والدة من أو الوالدة، أثناء الموت من خوفهن عن عربنأ

 هذه مةاومق على قدرتهن وعدم الحمل، أثناء راضاألمب صابتهنإ من خوفهن تضحا كما

 .القيصرية الوالدة من الخوف أو راضاألم
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  :الحمل فترة في فواوالمخ المشاكل أهم  3.2.2
  

 بمواجهة المرأة تبدأ حيث الحمل، خالل كبيرة ونفسية عاطفية بتغيرات الحوامل النساء معظم تمر

،  الزوج مع العالقةو الصحة،و المادية، الموارد تدبيرو والعمل، الحياة، نمط في جذرية تغيرات

 يجعلها الذي الغريزي الشعور من الرغم على الحامل، المرأة حياة على ستؤثر المواجهات هذه كلف

 الحمل خالل واجههات التي والعاطفية والنفسية الجسدية التغيرات؛ إال أن حامالً تصبح تسعى لكي

 الحمل في  تواجه صعوباتالنساء من الكثير ولهذا فإن ،والعاطفي النفسي االستقرار بعدم تشعرها

الخضري ( وجهة نظر من المشاكل أهم ومن معاً، ثنيناال أو النفسي أو الفيزيائي الصعيد على

  ):1995وعياد،

  

 تعد لم هاأنب الحامل المرأة شعرت حيث ،الوزن وزيادة الجديد الشكل ناجمة عن تقبل مشاكل .1

  .الجديد بشكلها الزوج اهتمام تُثير تعد ولم جذابة

  .الحمل بوضع وهي العائلة مسؤولية تحمل على القدرة عدم من الخوف .2

  .هنافقد أو القادم المولود إيذاء من الخوف .3

  .لواأل بالطفل الحوامل النساء عند وذلك آخر بشري كائن مسؤولية تحمل من الخوف .4

 .الوالدة مالآ من لخوفا .5

 .ذاتها بحد المرأة اهتمام من أقل بالحمل هاهتمام يكون الذي الزوج عن االبتعاد من الخوف .6

  

  :الوالدة مفهوم  3.2

 من هرمونية شاراتإ تضمنت متنوعة عوامل نتيجة كونت الوالدة إلى يؤدي الذي المخاض بداية نإ

 رحمية قباضاتنا إلى باعثا تكون العوامل هذه المنتفخة، المشيمة من ضاغطة إشاراتو ،الجنين

 أسبوعين أو بأسبوع الوالدة قبل تبدأ ما وعادة الحامل، ملأل نظر لفت تكون والتي متوسطة

  .)1977 ،األشول(

 من تبقى الخديج الطفل والدةإن  " بقوله)الخديج (المبكرة الوالدة  إلى)89:2000البغدادي، (ويشير

 يةناثمو سبعة بين يولد فطفل ؛الخداجة زدياداب تزداد والخطورة لطفل،ا على الخطيرة ختالطاتاال

  ".أشهر سبعةو ستة بين يولد طفل من المبكرة الوالدة ختالطاتا من بالنجاة فرأو حظ له أشهر

 يتم التي هي":على أنها  الطبيعية الوالدة) 55:2002قزاقزة، فضة، العجلوني، (عرفوقد 

 القناة طريق عن الخارج إلى الرحم من ينوسياألم السائل من تهوأغشي الجنين خروج بواسطتها

  ".الحمل من أشهر) 9 (ال يقارب ما مضي بعد الوالدة وتتم
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 :الطلق فيزيولوجية  1.3.2

 هورمون الكظرية، غدده بواسطةفي فترة ما قبل الوالدة، أي في بدء المخاض، يفرز الجنين 

 ، الذي بدوره يشل التقلصات الرحميةالمشيمة في البروجسترون تكون يوقف الذي الكورتيزول،

 الرحمية التقلصات بدأت ،)البروجسترون(الهرمون هذا نسبة خفت ما ذاإف. المخاض يبدأ وبالتالي

 الهايباتالموس من الخلفي القسم من مفرزة جديدة، هورمونية مادة الدم في تسير وبدأت بالظهور

 "ديننالبروستاغال" مواد فرازإ المرحلة هذه في وتزداد "سيتوسينواأل" اسمب تعرف ،)دماغية غدة(

 مما الرحم ليافأ في مستقبالت وجود إلى باإلضافة .نشيطةحالها  على وتبقيها التقلصات تثير التي

 مدتها، وطالت تظمتناو  وازدادتالعوامل هذهوكلما نشطت  التقلصات، اراستمر في جديا يساعد

 ،كليا العنق ينفتح بعدما إال الجنين خروج يتم وال. الرحم نقع توسع بعد سريعة والدة إلى دتأ

  في)المساعدة (المولدة تبذلها التي الدافقة القوةف. دقائق لمدة عملها الرحمية التقلصات تواظب وبعدما

  .)1989 ،خوري( بسرعة الوالدة جازنإل ساسيةاأل الدوافع من هيو الرحمية، التقلصات

 

  اإلجهاض  4.2

  

  :اإلجهاض وممفه 1.4.2

 قبل أي، لحياةل يخرج أن قبل الرحم من الجنين خروج هأنب اإلجهاض) 1988 (رفعت فعر 

  .الحمل فترة من القمري السابع الشهر

 قابلة مرحلة بلوغه قبل الحمل محصول قذافنإ  "هو اإلجهاضأن ) 86:2000البغدادي، (يرىو

 سبوعاأ العشرين قبل المتقدمة البالد وفي ،)لسابعا الشهر (والعشرين الثامن سبوعاأل قبل يأ للحياة،

  )".الخامس الشهر(

 الثامن األسبوع قبل الحمل توقف أو تقاطع) "477:2002قزاقزة، فضة، العجلوني، (وهو عند

 ".الحمل فترة من والعشرين

 يوم من أسبوعا عشرين بعد الرحم محتويات أو الرحم متحصالت خروج"وفي تعريف آخر أنه 

 عودة( "جهاضاإ الطب في يعتبر أسبوعا 20 دون ما الفترة في الرحم لمحتويات نزول وكل التلقيح

  .)2008 واْخرون،
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 مما الثامن، سبوعاأل قبل للحمل الطبيعي المسار في ختاللهو ا"فيعرفه بقوله ) 2008 ،كمال( أما

 ".التكوين ناقص الجنين نزول إلى يؤدي

  

  :اإلجهاض ماطأن  2.4.2

   : اإلجهاض ماطأن) 2008 خرون،اْو عودة (وضح

 threatened Abortion: اإلجهاضب التهديد -1

 اناحيأ النزف ويترافق العشرين، سبوعاأل قبل مهبلي بنزف الحمل يختلط عندما يستخدم النمط هذا

  .الرحم عنق غالقنا المرحلة هذه في المهبلي الفحص ويكون مبهم، سفلي بطني بألم

 Inevitable Abortion : المحتم اإلجهاض -2

 ماأ. مغص بشكل سفلي بطني وألم المهبلي النزف: معا ناالتالي ناراألم يحدث المحتم اإلجهاض في

  .اإلجهاض حتمية مؤكدا زئياج متوسعا يكون الرحم لعنق بالنسبة

 Incomplete Abortion: التام غير اإلجهاض -3

 مرور التام غير جهاضاإل في يحدث الرحم عنق وتوسع والمغص المهبلي النزف إلى ضافةباإل

  .وكبدية جلدية كقطع يبدو هأنب المرأة تصفه ،للخارج الحمل محصول

 Complete Abortion: التام اإلجهاض -4

 ويصبح الرحم عنق ينغلق النزف، ويتوقف الرحم تقلصات تختفي الحمل محصول كل طرح بعد

  .الضهي فترة في منه صغرأ

 Missed Abortion): المنسي (الفائت اإلجهاض -5

  .وفاته بعد سابيعأ عدة الرحم في الجنين بقاء عند يحدث

 Recurrent Abortion : المتكرر اإلجهاض -6

 يؤكد يناالث الثلث في واحد عفوي جهاضإ أو ،للحمل لواأل الثلث في متتاليين جهاضينإ حدوث ياْ

  .للزوجين الالزمة التحريات جراءإ ضرورة
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 ثباتإ يصعب ما وكثيرا الزوجين لدى المؤهبة املالعو بعض تشاهد المتكرر اإلجهاض حالة وفي

  :العامة الوالدية العوامل بعض) 2008 خرون،أو عودة (وذكر ،المسبب العامل دور

 هأن إال العفوية اتاإلجهاض عن المسؤولة العضويات بعض تحديد تم قد هنا من: خماجاإل -1

 اًتأثير ضوياتالع لبعض نإ ،اإلجهاض لهذا المسبب العامل تحديد يصعب ما كثيرا

 النوى، وحيدات ليستريا، ية،نالماأل الحصبة (مثل الحمل محصول على اًخاصاً موضعي

 إلى خرىأ بعضويات الخمج يؤدي حين في) الشاحبة اللولبيات للخاليا، المضخم الفيروس

 .اإلجهاض يسبب الذي راألم ،وحمى جهازية تأثيرات

 ،الحمل لضياع هاما سببا ليستو جهاضلإل اًبسب الوبائية الدالئل تكون قد: البيئي التعرض -2

 نسبة زيادة على دالئل هناك حيث للكحول، ستهالكهاوا األم تدخين ذلك من ويستثنى

 .طبيعية صبغية صيغة مع اتاإلجهاض

 اإلجهاض حاالت بعض في الحركية النفسية العوامل تساهم أن يمكن: النفسية العوامل -3

 .نادرة حاالت في الرئيسي العامل تشكل وقد المتكرر

 المتعلقة شيوعا كثراأل الثالثة العامة الطبية اتضطراباال نإ: الجهازية اتضطراباال -4

  ). sle (الجهازية الحمامية والذئبة الدرق قصورو ،السكري داء: هي اإلجهاضب

  

  :لإلجهاض والعاطفية النفسية المؤثرات 3.4.2

 الناس قربأ هم الذين لئكوألو ،به تصاب التي للمرأة ومحزنة مزعجة تجربة عادة اإلجهاض يعد

 إلى امرأة من تتباين الظروف أن الواضح من ولكن. وأصدقائها قربائهاأ قربوأ زوجها :مثل ،ليهاإ

 وتوقع الحمل حصول عند والسعادة بالفرح شعرا قد - راألم لأو في - نايكون نافالزوج. خرىأ

 قدف ،للزوجين بالنسبة حقيقيا الطفل يبدو الحمل من باكرة مرحلة في وحتى ،طفلهما وصول

 لمستقبل التفصيلية الخطط ووضع ،لها أو له اسم اختيار على معا نويعمال ذهنيهما في هنايتصور

 فعلي تحضير ويحصل ،واألصدقاء قرباءاأل من المزيد بحصوله يعرف الحمل تقدم ومع. الطفل ذلك

 والتجهيزات دواتاأل وشراء نومه حجرة تزيين :مثل ،الطفل لوصول توقعا مادية وإجراءات

 زعاجنا يكون الحمل من متأخرة مرحلة في اإلجهاض يحصل وعندما. لعاباأل وحتى الالزمة

 في اإلجهاض يكون وقد. مبكرة مرحلة في اإلجهاض ذلك حصل لو مما كبرأ الوالدين وحزن

 حال في خاصة ،منه متأخرةال مرحلةشأنه في ذلك شأن ال تماما محزنا الحمل من باكرة مرحلة

 يدركون ال الذين األشخاص من الكثير وهناك .الزوجين أحد عند الخصوبة عدم من نوع وجود
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 اإلجهاض من النوع ذلك أن يعني مما، الحمل من الباكرة المرحلة في اإلجهاض انتشار مدى تماما

 .)2000 ،مندور( للزوجين رهيبة صدمة يسبب المبكر

 بعض شارتأ حيث ،اإلجهاض بعمليات يرتبط الحامل األم على يةنفعالاال الضغوط أن كما

 أنو أكثر نفسية صراعات لديها يكون أن إلى تميل اإلجهاض لديها تكرر التي المرأة أن الدراسات

 بصورة  وتلدتحمل التي بالمرأة قورنتما  ذاإ وهناك ضعيفة تكون طفل متالكا في ورغبتها ميلها

 القلق إلى يقودهن قد لهؤالء النساء حدث الذي لواأل اإلجهاض أن بالذكر وجدير ، وطبيعية عادية

 حدىإ في اإلجهاض خدمة تقدم التي العيادات حدىإ في تمت دراسة وفي. يناالث الحمل على

 هذه الدراسة في المستهدفة الفئة تناكحيث  ريردون، ديفيد الدكتور بها قام ريكيةاألم المستشفيات

 النظر بغض المرأة على يؤثر اإلجهاض أن  فيهاتبين. مراهقاتو متزوجات وغير متزوجات نساء

 فإن تحملها، التي فكاراأل عن النظر وبغض تدينها، ومدى وعرقها وعمرها تعليمها مستوى عن

  ).2004 ،العاصي (متشابهة اإلجهاض تأثيرات

ثاراً نفسية أن هناك آ) 2008 (جتماعياالو ونيناالق لإلرشاد المرأة مركز بين هنا ومن         

وانفعالية تترتنب على عملية اإلجهاض يجب أن تجد كل االهتمام والدعم والتعاطف بغض النظر 

 اللواتي النساء مع التعامل كيفية في كبيرة مسؤولية الصحية الخدمات مقدمي على ويقع ،عن نوعه

  كما.طيئةبالخ شعارهنإ وعدم ،يبهنأنت وعدم ،محترم بشكل النساء استقبال حيث من ،يجهضن

 صدارإ وعدم ،الموضوع بهذا للتفكير دعتهن التي سباباأل تفهم لةواومح لهن ستماعاال يجب

 حتراماال النساء عطاءإ يجب بل. قضاة الخدمات مقدمي أنوك تجاههن المسبقة المختلفة حكاماأل

 راألم اقتضى اذإ ةجتماعياالو النفسية الخدمات إلى والتحويل .والتعاطف التخفيف لةواومح والتقدير

المساعدة إلىبحاجة  وكن .  

 قاتأو في متباينة مشاعر تبرز وقد ،اإلجهاض عن تنشأ قد التي المشاعر من الكثير هناك       و

 عملية من الخوف المشاعر هذه وتشمل ،اإلجهاض حادث تلي التي واألسابيع األيام خالل مختلفة

 والحسرة والغضب والحزن لاألم بخيبة ميقع وشعور ،المستقبل من والخوف ،نفسها اإلجهاض

 .المطول كتئابواال الغامر والحزن ،طفالأ لديهم الذين اآلخرين من والغيرة والفشل العجز ومشاعر

 واضحين وتفسير شرح على اإلجهاض حالة في ناالزوج يحصل أن جدا المهم منلذلك ف

 عن تنجم أن يمكن التي لمستقبليةا حتماالتاال هي وما اإلجهاض وقوع وقت يحصل لما ومتعاطفين

 تخفيض في ذلك يساعد وقد. التوليد عن المسؤول الطبي الطاقم قبل من وذلك اإلجهاض ذلك

 يجبكما . حصل لما الكامل الفهم سوء على جزئيا تستند قد التي والذنب العجز ومشاعر الخوف

 الممرضين أو طباءألا من تلقائيا تحصل لم ذاإ الطبية المساعدة هذه على للحصول السعي
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. الزوجين إحساس في هائال فرقا يشكل قد ذلك نأل ؛الطبيين المسؤولين من وغيرهم والممرضات

 اإلجهاض بعد الطفل بمشاهدة لهما يسمح أن المفيد من يكون فقد متقدمة مرحلة في الحمل ناك وإذا

 يشعر أن المحتمل منو. الزوجين حزن تخفيف من كجزء له بصورة حتفاظاال وربما جنسه ومعرفة

 سؤاال نايطرح وقد معا الشعورين كال أو الحسرة أو بالغضب اإلجهاض بعد ما مرحلة في ناالزوج

 ،أصابتهما التي محنةهذه ال ليستحقا فعاله عما نيتساءال وقد" لنا؟ ذلك حصل لماذا: "نفسيهما على

 .)2000 ،مندور (سبب أو تفسير عن يبحثوا أن شخاصلأل الطبيعي ومن

 بداية منذ هأنتبين ) 2010 (جتماعياالو الصحي ماءنلإل جذور مؤسسة بها قامت دراسةفي و

 العسكرية الحواجز على مواليدهن قلاأل على امرأة 68 وضعت ،2000 سنة في قصىاأل تفاضةنا

 الصحة وزارة تورده ما وحسب. نساء خمس ووفاة امرأة 35 جهاض إإلى دىأ مما سرائيلية،اإل

 أن يقدر المحتلة، الفلسطينية رضاأل في حامل امرأة) 117000 (ضمن من " ، فإن    الفلسطينية

 الحمل أثناء والعاجلة المناسبة الرعاية نقص بسبب لحملهن سيئة نتائج من ينناسيع امرأة )18000(

  ."النفاس فترة وفي والوالدة

 رصدت حيث للمرأة،جابية اإلن الصحة على المبكر زواجال ظاهرة تأثير تبين دراسة هناك أن كما

 واألطفال الوالدة حديثي ووفيات قاربأ غير أو قاربأ بين حدوثه حيث من الزواج نمط بين العالقة

 حديثي وفياتوبين  قارباأل زواج بين وثيقة عالقة هناك أن إلى الكريري ويخلص. مختلفة ألسباب

  .)2004 ،العاصي (واألطفال الوالدة

  

   Intrauterine Ftal Death الرحم داخل الجنين موت   4.4.2

 المخاض، بدء قبل لكن للحمل )20 ( سبوعاأل بعد الجنين موت هو) "2000 (البغدادي عرفه

 ".الحمول من% 1 بنسبة ويحدث

 ال أو مجهوالً الوضع قبل الجنين موت سبب كوني الحاالت من% 50 من أكثر في هأن واتضح

 روماتاأل وفرط السكري داءو الحمل في التوتر رطف تتضمن سباباأل تكون وقد ،دهتحدي يمكن

 ،الوالدية أو الجنينية خماجواأل ،الخلقية الجنينية والتشوهات السري الحبل وحوادث ،الجنينية الحمر

  .الفوسفولبيد وأضداد الوالدي الجنيني والنزف
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   :الحمل أثناء األم وفاة أسباب  5.4.2

 والمضاعفات السبب نبيف ،األم لوفاة شيوعا األكثر اباألسب بعض إلى) 1993 (عبداهللاتطرق و

  :الوفاة أو المرض إلى المؤدية

 الممارسات أو عسرة والدة بسبب أو ،اإلجهاض مع السيء للتعامل نتيجة يحدث قد: النزف -1

 ،سابقة والدات في للنزف تعرضن الالتي النساءف ؛الرحم تمزق إلى تؤدي التي الضارة التقليدية

 من خيراأل الثلث خالل بنزيف صبنأ الالتي أو ،ةمتقارب فترات على ويلدن ملنيح والالتي

  .للنزف عرضة أكثر هن الحمل

 القذرة يديألا أو لألظافر نتيجة يحدث وقد ،الحياة تهدد مجموعية عدوى): الدم تعفن (ناتناأل -2

 ة،القيصري العملية وإجراء األغشية ولتمزق الوضع، مدة ولطول للوضع، للمرافقات

  .المشيمة حتجازوا ،اإلجهاضو

 في ثقوب حدوث أو الكامل، اإلجهاض جراءإ في الفشل ،معقمة غير دواتأ استعمال: اإلجهاض -3

 جريأ ذاإأما . العدوى أو النزف إلى تؤدي قد خرىأ عضاءأ في أو عنقه في أو الرحم

  .انامأ الطبية جراءاتاإل أكثر من يعتبر هفإن صحيحة بطريقة اإلجهاض

 حدوث إلى ذلك يؤدي وقد الحمل، أثناء الدم ضغط ارتفاع المرض هذا يسبب:  الدم تسمم -4

 المالئمة الطبية الرعاية وجود عند المضاعفات هذه حدوث منع السهل ومن. والوفاة التشنجات

  .الوالدة قبل

 ،األم عند الحوض ضيق: تشمل ،الجنين نزول تعوق متعددة سبابأ توجد: العسرة الوالدة -5

 برأسه متجها ليس الطفل ناك ذاإ أو ،واحد جنين من أكثر وجود كثيرة، مرات وضعال تكرار

 ولسوء العسرة الوالدة لتصحيح فعالية الطرق أكثر القيصرية والعملية. الوضع أثناء سفلأ إلى

 .الثالث العالم بالد في كثيرة حوالأ في تجرى ال هافإن الحظ

 إلى فتقاراال يعتبر الثالث العالم وفي بتاتا، الطبية يةالرعا النساء تتلقى ال قد خرآ إلى حمل ومن

 ذلك يسهم حيث للنساء، الحرجة المشكالت من المناسب الوقت في ملأل الفعالة الصحية الرعاية

  . ومةاألم صحة مشكالت حدوث في ضخمة بدرجة

يات ، ولمواجهة الضغوطات والتحدإنسان كل عند وصحية طبيعية ظاهرة القلق يعتبر هنا ومن

 )1987( الخالق عبد هاعتبر فقد ،الناجمة عنه يستطيع اإلنسان استغالل لحظات وجوده وإمكانياته

 بدراسة هتمامالا ظهر خيرةاأل السنوات وفي. النفس علم في والمرتبطة المهمة الموضوعات من
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 في ااسمح دورا تلعب ولهذا فهي الحياة، هذه في إنسان لكل حتمية ظاهرة الموتف الموت، قلق

 قلق تفسيرعلى  النفسية النظريات بعض ركزت هنا ومن. تهانفعاالو سلوكه وعلى نساناإل تفكير

 وغيرها، وهورني روجرز نظريةو السلوكية، النظريةو النفسي، التحليل نظرية :منها ،الموت

 رأةوالم الحمل مرحلة إلى التطرق تم الموت قلق دراسة خالل ومن. ةالديني النظرية إلى ضافةباإل

 قد التي الحمل فترة في المرأة لها تتعرض التي يةنفعالاال اتضطراباالو التغيرات وطبيعة ،الحامل

 المهم ومن معا، لألبوين أزمة حياة بمثابة الحمل فترة تعتبر حيث جنينها، وعلى عليها سلبا تؤثر

  تعتبرالحمل ةمسير فإن ذلك عن خرجت وإذا الطبيعية، حدودها ضمن بسالمة المرحلة هذه تمامإ

 األم على يةنفعالاال الضغوط أن كما. جنينها على وخطرة الحامل، األم على صعبة وتكون شاقة

 وعمرها تعليمها مستوى عن النظر بغض المرأة على يؤثر إذ إنه ،اإلجهاض بعمليات ترتبط الحامل

 ثارآلا بعض من تعاني قد جهاضلإل تتعرض التي المرأة أن الدراسات وبينت ودينها، وعرقها

 الخوف مشاعر عن التخفيف بهدف والتعاطف النفسي لدعمل بحاجة مما يجعلها يةنفعالاالو النفسية

  .الطبية المساعدة على حصولها إلى ضافةباإل الذنب، ومشاعر والعجز
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  السابقة الدراسات.  5.2

   :العربية الدراسات  1.5.2

 )2010 (الهمص دراسة •

 في هاتاألم لدى الحياة بجودة وعالقته الوالدة قلق على التعرف إلى ةالدراس هذه هدفت 

 وقد الوالدة، عملية على المقبالت هاتاألم شريحة ستهدفتا حيث. غزة بقطاع الجنوبية المحافظات

 في الوالدة استقبال قسم على ترددن الالتي هاتاألم لتمثل عشوائية بصورة الدراسة عينة اختيار تم

 الممتدة الفترة في وذلك يونس،ناخ - مبارك ومستشفى ،رفح - اراتيماإل الهالل مستشفى من كل

 الالتي مهاتمن األ 203) (العينة أفراد عدد وبلغ 30-10-2009 وحتى 20-10-2009 من

 المنهج استخدامب الباحث وقام .الوالدة بغرض الفترة هذه في الوالدة استقبال قسم على ترددن

  .الحياة بجودة وعالقته الوالدة قلق اختبار ماستخدو التحليلي الوصفي

 األسرة في تناك الوالدة قلق مستويات أكثر نأ أبرزها من نتائج عدة إلى الباحث توصل وقد

كما أن  الوالدة، لحظة النفسيةحالتها  في األثر بالغ األم بها تعيش التي األسرة ةلطبيع أنو النووية،

 األسرة في ويالحظ أن األم الحامل الممتدة، األسرة ضمن أو مستقالً كونهدورا  السكن طبيعةل

  .لها  المقدمالنفسي الدعم قلةلديها مع  القلق مستوى  منيزيد مما األبعاد هذه جميع تفقد النووية

  )2001 (ونجيب الدين صالح دراسة •

 سببيت ما كثيرا هنأل ؛للحمل المصاحب الدم ضغط ارتفاع تأثير على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 ممن حامال سيدة) 150 (من الدراسة عينة تكونت .الجنين أو األم حياة على يقضي أو مراضأ في

 ،للحمل المصاحب الدم ضغط ارتفاع بمرض لإلصابة عرضة أكثر تجعلهن سبابأ لديهن تتوفر

 الدوبلر لقياسات بالنسبة ماأ .السري الحبل وسمك المشيمة نامك تحديد في تستعمل شعةاأل تناوك

 وجود عدم أو ووجود المقام معامل قياسو ،قباضينواال بساطيناال الدم ضغط نسبة قياس تم فقد

 بيناالج التواجد جمع ذاإ هأن الدراسة نتائج همأ من ناوك .الرحمي ناللشري بساطيناال الحسر

 الحبل سمك قياس كان ،ذلك من العكس على هفإن ،الرحمي ناالشري دوبلر في تغيرات مع للمشيمة

 تمنع لم هافإن المنخفضة سبريناأل لجرعات بالنسبة ماأ .المرض بهذا التنبؤ في مؤثر غير السري

  .شدته من قللت ولكنها المرض حدوث
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 )1989(  مدحت و عيسوي دراسة •

 عينة تكونت حيث. وثباته الحمل قلق مقياس صدق من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت

 امرأة) 35 (منها كل مجموعات ثالث إلى العينة متوقس حوامل، سيدات) 107 (من الدراسة

 من سةنامتج العينة تناوك ونهايته، منتصفه،و بدايته،: الثالث الحمل فترات على بناء حامل

 قلق الحمل قلق أن الدراسة نتائج وأشارت. التعليمي والمستوى والطول، والوزن، السن، حيث

 ولكنه شديدا أو سافرا ليس القلق هذا أن سةالدرا بينت ولقد جابناإل وحتى بدايته من متصل

  . الثالث الحمل فترات في وعام متوسط قلق

  

  :األجنبية الدراسات.  2.5.2

  )Aresnault & Donato, 2010 (دوناتو و ارسينالت دراسة •

في الحمل، حيث وضحت الدراسة أن المرأة " الدافع العاطفي"هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم 

ي تعرضت لتجربة حمل سلبية سابقة تخشى التعرض لخسارة، فتقوم بحماية مشاعرها، الحامل الت

، إذ إن هناك آلية للحماية الذاتية المعقدة تستخدمها المرأة في "الدافع العاطفي"وهو ما يعرف بِـ

للتعامل مع القلق، ) االستجابات(والردودمرحلة الحمل الالحق، هي عبارة عن مزيج من الظروف 

  . بالضعف، تستمدها من ذوي الخبرةحساسليقين، واإلوعدم ا

 لتجربة تعرضت كل منهن امرأة) 63 (من مكونة النساء من مجموعة على الدراسة  هذهتطبيق تم

 الحمل فترة خالل القلق مشاعر علىأ إلى كما وصلت كل واحدة من المجموعة سابقة، سلبية حمل

 العاطفية الدوافع بين ما العالقة إلى تشير التي ستبانةاال خالل من الدراسة نتائج وبينت. هابعد وما

 العاطفية بالدوافع المتعلقة سئلةاأل في منهن تحدثن%) 58.7 (أن ،الوالدة وبعد قبل يأ ،الحمل وقلق

  .الحمل قلق مع ينطبق ملحوظ وبشكل يجابياإ

 (Simmons & Goldberg, 2010) جولدبيرج و سيمون دراسة •

 الذي الحمل فترة خالل منها تعاني التي فواوالمخ المرأة مشاعر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 بعد الحامل المرأة عند ومخاطر معينة مشاعر تحديد على الدراسة وركزت ،نافقد تجربة يتبع

 النفس استقرارو للطفل، العامة الصحةو ،خرآ طفل خسارة :نحو السلبية؛ لتجربةل التعرض

 خباراأل من الخوفو ،اآلخرين من الدعم نقصو المستقبل، في ةالخسار من ونوع آخر العاطفي،

 .تنتهي ال التي فواوالمخ طفلها، على األم من التأثيرو السيئة،
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 سلوبألا استخدام وتم مجموعتين، في امرأة) 73 (من مكونة عينة على الدراسة تطبيق تم

 ولم البريد، عبر استبيان اللخ من اتناوالبي المعلومات جمع تم حيث ،"المحتوى تحليل" حصائيإلا

 أن الدراسة نتائج وأشارت. مفتوحة جاباتاإل تنافك لإلجابة معين شكل على ستبانةاال تحتِو

 نتحدث نساء هناك أنو ،وةالنس هؤالء عنها عبر التي المشاعر أكثر تناك والخوف والتوتر الحرص

 لالتيا النساءف ؛الحمل بةتجر أثناء مختلطة مشاعر إلى شار بعضهن أو ،يجابيةإ مشاعر عن

 وفتخ مدركين طباءاأل لذا ال بد أن يدرك جديد، حمل من خوف لديهن نافقد لتجربة تعرضن

 فوامخ نأل ،الوالدة قبل  لهنداعمة رعاية توفيرل النساء لهؤالءوتزامنها  المتناقضة المشاعر

 النساء معالمستمر  لتواصال طباءألا على أن الدراسة صتأوو مستمرة، اتهااهتمامو المرأة

  .الحمل فترة خالل لمخاوفهن المستمرة ةستجابالل

  )Couto, et al, 2009  (خرونآو كوتو دراسة •

 تعرضت التي الحامل المرأة يصيب الذي والقلق ،كتئابالاو الحياة، نوعية إلى الدراسة هذه هدفت

 حديثي وفاةو المبكرة، الوالدةو الجنين، وفاةو المتكرر، التلقائي اإلجهاض (سابقة سلبية حمل لنتائج

 إلى يضاأ الدراسة وهدفت. الحامل للمرأة الحياة نوعية على وتاثير هذه التجارب السلبية) الوالدة

 لم أو تعرضت التي الحامل للمرأة كتئابالوا القلق (المصاحبة واألعراض الحياة نوعية بين المقارنة

  ).ةالسابق السلبية الحمل تجربة من لنتائج تتعرض

 ذات نيثنتوا عالية، مخاطر ذات نيثنتا (عداداتإ ربعةأ في مستعرضة تحليلية دراسة جراءإ تم

 النساء من مجموعة على الدراسة طبقت. البرازيل في لووابواسو س،ناكامبي مدينة في) قليلة مخاطر

ات امرأة ذ) 120(تتكون من ) 1(مجموعة رقم: ، موزعة على مجموعتينامرأة) 240 (من مكونة

مكونة من ) 2(، ومجموعة رقم التي حدثت معهن في الحمل السابقاألولوية العالية لهذه المخاطر

 24-18وقد تم إجراء مقابلة فردية معهن ما بين األسابيع . امرأة من دون تاريخ مسبق) 120(

 يعشن سابق سلبي تاريخ لديهن اللواتي النساء أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت. أسبوعاً في الحمل

 لم الالتي النساء مع مقارنة  بشكل أكبرالحقال حملال خالل كتئابواال القلق من ويعانين فقيرة حياة

  .التجارب السلبية السابقة لهذه يتعرضن
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  )Gaudet,2009 (دتواج دراسة •

 السابقة السلبية للعوارض التعرض بعد للحمل النفسية التجربة توضيح إلى الدراسة هدفت

 على وركزت) الوالدة حديثي وفاةو المبكرة، الوالدةو جنين، وفاةو المتكرر، تلقائيال اإلجهاض(

 .الالحق الطفل أو الالحق الحمل مع الوالدة قبل ما الربط بين في اتاضطرابو النفسي الضغط

 سلبية حمل تجربة لديها حامل امرأة) 96 (من مكونة النساء من مجموعة على الدراسة تطبيق تم

 مجموعة (سابقة سلبية حمل لتجربة يتعرضن لم أخر نساء وعلى) تجريبية وعةمجم (سابقة

  . امرأة) 74 (من مكونة) ضابطة

 االكتئابية واألعراض الحزن من التجريبية يعانين المجموعة في النساء أن الدراسة  نتائج وأظهرت

 النفسية ابعةأهمية المت الدراسة على وأوصت. الضابطة المجموعة في بنسبة أعلى من أولئك

  .الحق طفل والدة حتى فائقة وضرورة حصولهن على عناية، لهن والجسدية

  )Katrina, et al, 2008 (وآخرون كاترينا دراسة •

 الدراسة هذه بناء تم. سابق حمل لفقدان التعرض بعد للحمل األبوية التجربة إلى الدراسة هذه هدفت

 كانون شهر حتى 1997 عام الثاني كانون شهر من بالهدف المتعلقة الجرائد في المقاالت خالل من

 ومجموعة تجريبية مجموعة أي ؛اآلباء من مجموعتين على الدراسة وقد طبقت. 2007 عام األول

  .بالمشاعر مشبعة كانت األبوية التجربة أن الدراسة وأوضحت ضابطة،

 أثناء باألمل شعور هملدي) الضابطة المجموعة (المتوازنين اآلباء إلى أن الدراسة نتائج وأشارت

 سابقة سلبية حمل لتجربة تعرضوا الذين) التجريبية المجموعة (اآلباء وأن التجربة، من القلق حالة

 الرعاية مقدمي على أنه الدراسة وأوصت. المتوازنين اآلباء من أعلى وخوف قلق مشاعر لديهم

 فترة خالل مفيدة تكون قد التي ياء األش األم مع ليناقشوا المرأة، وذلك والدة تاريخ معرفة الصحية

 .السابقة السلبية التجربة من االستفادة أي السابقة، الخسارة احترام مع ، وذلك الوالدة

  )Trulsson & Radestad, 2004 (رادستد و تروولسون دراسة •

ها ميت وخاللها وبعد طفل والدة قبل والطفل األم بين"  الصامتة"  التجربة في تبحث هذه الدراسة  

 ما الفترة من والحد، ميتا طفال تلد التي المرأة تتلقاها التي الرعاية نوعية على الدراسة وركزت  ،

  . منها القلق خطر وذلك لتقليل الوالدة وتحريض الرحم داخل الموت تشخيص بين

في فترة  النساء لمعظم بالنسبة الوالدة تحريض سبب استكشاف هو الدراسة من االْساسي الهدف

 الكيفية تحديد هو الثاني والهدف. الرحم داخل الجنين موت تشخيص من ساعة 24 ة ال تتجاوززمني
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 من مكونة عينة على الدراسة تطبيق تم. والوالدة التشخيص فيها بين الوقت ينفق أن ينبغي التي

 ميت طفل وجود تشخيص قبل السابقة تجربتهن عن معهن مقابلة إجراء وتم ،عشرة امرأة اثنتي

 تحليلها وتم ميت، طفل والدة من) شهرا 18 – 6 (بعد مقابالت أجريت كما. والدته اءه وعندوأثن

 قلقهن، مع التواصل وصعوبة هاجس، لديهن النساء أن النتائج وأشارت. الظواهر منهجية باستخدام

 وأوصت. التام والصمت الوالدة خالل من فورا الميت الطفل من التخلص في والرغبة واالندهاش،

 أعطى) الوالدة منع يأ (الوالدة وتحريض الرحم داخل الموت تشخيص بين ما الفترة أن لدراسةا

 مع لقاء لها وإعداد ميت، طفل والدة من الحدث مع التعامل على المرأة قدرة لتحسين كبيرة فرصة

  .صامت اآلن هو الذي الحبيب طفلها

 )Gantsweg,2001 (جانتسوج دراسة •

 بين فروقا هناك أن تقول التي النتائج تفسير في الذات عن التعبير دور توضيح إلى الدراسة هدفت

 جنوبي من فردا) 91 (من الدراسة عينة تكونت  حيث. الموت من القلق في واإلناث الذكور

 طريقة في واإلناث الذكور بين واختالفات فروقات يوجد ال أنه الدراسة نتائج وأظهرت، كاليفورنيا

 التنشئة أسلوب أهمية كذلك النتائج وأوضحت ،الموت وقلق باآلخرين لعالقاتوا الذات عن التعبير

 وايجابية مهمة ارتباط عالقة هناك أن إلى إضافة واستمرارها، العالقات وتطور اليهودية الثقافة في

  .اآلخرين مع والتوافق التواصل وعالقة اليهودية العرقية الهوية توافق قوة بين

  

 )Poveda, et al, 2001 (واخرون بوفيدا  دراسة •

 الجنس، واإلصابة ومتغيرات الموت قلق بين العالقة على التعرف إلى الدراسه هذه هدفت

 الدراسة عينة تكونت حيث. العيادات على والتردد النفسية، العقاقير المزمنة، واستهالك باألمراض

 تم وقد، عاما) 25.2 (عمر بمتوسط عاما) 18 (عن أعمارهم تزيد إسبانيا مريضا) 226 (من

 أيار بين ما الفترة في لالستشارة العيادة إلى حضروا شخصا 1829 بين من عشوائيا العينة اختيار

 باستخدام معهم وجاهية مقابالت طريق إجراء عن المرضى من البيانات وجمعت. 1999وتموز

 واإلناث الذكور إحصائية بين داللة ذات فروق بوجود النتائج وأشارت .لتمبلر الموت قلق مقياس

، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات )أعلى مستوى فقد أظهرت اإلناث (الموت قلق مستوى في

أمراض مزمنة غير المضطربين داللة إحصائية في مستويات قلق الموت بين المرضى المصابين ب

 نفسية اضبأمر المصابين االْفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نفسيا، في حين تبين

 إحصائية في داللة ذات فروق وجود عدم القلق، وكذلك مستوى في المصابين غير واألفراد

  . العيادة على التردد مرات عدد اختالف إلى يعزى الموت قلق مستويات
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 Gerber, et al, 2000) (واخرون جربر دراسة •

 العمليات معدل، ولودالم موت، األم موت:  نسبيا، مثل الوقوع نادرة أحداث دراسة إلى هدفت

 يتم قياس أداة تصميم تم وقد. المركزة العناية وحدة إلى األجنة دخول معدل ، أو القيصرية

 المريض حالة لقياس الفرصة وإعطاء الحياة جودة لقياس الحمل من األولى السنة بعد استخدامها

 الالتي من سيدة) 13 (تشمل: األولى، للدراسة مجموعتين على توزيعها تم الدراسة عينة. الجسدية

 مقدمي من  أطباء)7 (ضمت ؛خبراء لجنة شملت نيةاوالث، للدراسة السابق العام في مولودا وضعن

 التي المقابالت محتوى استخدام وقد تم). وقابالت، وممرضات، وإناثا ذكورا (الصحية الخدمة

 وطرق، السكن وطبيعة، صحيال التاْمين ونوعية، االجتماعية والحالة، والعرق، العمر على اشتملت

 وأظهرت. قيصرية عمليات أم الملقط بواسطة أم طبيعية مهبلية والدة أكانت سواء المختلفة الوالدة

 إلى تقسيمها تم لهن الخدمات مقدمي ومن النساء قبل من طرحها تم التي القضايا أن الدراسة نتائج

 المتعلقة بمرحلة دراسة إلى القضاياوتطرقت ال. العمل وعالقات، ونفسية ، جسدية:  مجموعات 5

 العمل، أو المدرسة إلى الدعم، والعودة ونظام، بالطفل والعناية، النوم : ما بعد الوالدة، وشملت

مادية عند  خسائر وبدون ،الرئيس محور االهتمام  فكان.مقابلتهم تم الذين من% 75 ذلك وشمل

 الخدمة مقدمو بها اهتم التي القضايا  أما. والعزلة، والحرية ، ، هو الوقتمن المقابلين% 30

 من % 80 عند الشريك مع الدعم، والعالقة ونظام، المهبلي والنزيف، النوم :فشملت الصحية ،

تبعا لالهتمام والنظرة  لديهن الصحية الخدمة ومقدمي النساء  وقد كان تفضيل القضايا عند.السيدات

 ومقدمي النساء بين ما مشتركة قضايا هناك حال أية على ،الوالدة بعد األولى السنة في الحياة لجودة

 كانت المقابالت هذه نتائج أن مالحظة مع، الوالدة عملية أو السياسة :مثل  ،لديهن الصحية الرعاية

  . الوالدة من األولى السنة بعد المستخدم الحياة جودة استبيان مع تتناسق ال

 Franche & Mikail, 1999) (ميكييل و فرانشيه، دراسة •

 الدراسة وهذه. الالحق الحمل مع التكيف على الوالدة حول ما فقدان أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

 الدراسة تطبيق تم). سابقة وبدونها  خسارة تاريخ مع (الحوامل من لألزواج العاطفي التكيف قارنت

 قيمت حامل امرأة) 31(و السابقة، الخسارة في تاريخ لها حامل امرأة) 31 (من مكونة عينة على

 تاريخ لديهم الذين األزواج أن وتبين. الحمل من) 24 – 10 (بين األسابيع  ظاهرة غير بأعراض

ذين ليس اكتئابية وقلق أكثر من األزواج ال من أعراض يعانون كانوا) سابق حمل في فقدان (خسارة

 من النتائج وأشارت. لرجالا من أكثر االكتئابية النساء أعراض وكانت .لديهم تجربة سلبية سابقة

 الذاتي بالنقد ترتبط اكتئابية أعراضا) سابقة خسارة مع (للمجموعة أن االنحدار تحليل كشف خالل

 مرتبطا كان النساء عند القلق فإن المقارنة للمجموعة وبالنسبة السابقة، الخسارات على واالعتماد
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 وأوصت. نين وفق النظام األوروبي أنهن يتلقين نظاما صحيا للج اعتقادهن مع سابقة بخسارة

 األولى المراحل في واضحة المزاج في تغييرات إحداث من للحد المبكر أهمية التدخل على الدراسة

  .السابق  الحمل في لخسائر تعرضوا الذين والرجال للنساء  الحمل من

  (Rasmusser & Brems, 1996) وبريمز راسموسير دراسة •

 حيث. االجتماعى النفسى بالنضج وكذلك بالعمر الموت قلق عالقة بحث إلى الدراسة هذه هدفت

) 80 - 18 (بين ما أعمارهم تتراوح واإلناث الذكور من راشداً) 196 (من الدراسة عينة تكونت

 نتائج أظهرت وحيث  واالجتماعي، النفسي النمو وقائمة الموت قلق مقياس الباحثان واستخدم. عاماً

 من واالجتماعي النفسي والنضج ناحية، والعمر من الموت قلق بين بيسل ارتباط وجود  الدراسة

 ،الموت بقلق منبئاً عامالً بوصفه العمر من أفضل واالجتماعي النفسي النضج  وكان،أخرى ناحية

  .الموت قلق انخفض والعمر واالجتماعي النفسي النضج زاد وكلما

  

  :السابقة الدراسات على التعقيب 3.5.2

 الحالية الدراسة بموضوع والمتعلقة عليها، االطالع من الباحثة تمكنت التي السابقة الدراسات إن

 قبل من المتبعة والمناهج الطرق خالل من وذلك الدراسة لموضوع شامل تصور تكوين في ساعدت

 صياغة تحديد على الباحثة ساعد الذي األمر، نتائج من إليه توصلوا وما والباحثين، الدارسين

  .عليها لإلجابة الدراسة تسعى التي التساؤالت تحديدو المشكلة

ما يلي   للباحثة تبين واألجنبية العربية المجتمعات في ُأجريت والتي السابقة الدراسات مراجعة بعد

:  

  

 بعض ُأجريت فقد ،الموت بقلق المتعلقة السابقة الدراسات تناولتها التي من حيث العينات: أوال

 وعلى المصابين، غير واألفراد النفسية باألمراض المصابين ألفرادا من عينات على الدراسات

 جنوبي من أفراد وعلى واالجتماعي، النفسي وبالنضج بالعمر تتعلق التي واإلناث الذكور من عينات

 ،(Poveda, et al, 2001)و ،)(Gantsweg,2001،من كل دراسة مثل كاليفورنيا،

  .(Rasmusser & Brems, 1996)و

  

 سابقة سلبية حمل لتجربة تعرضت التي الحوامل بعينة من األمهات اهتمت التي اساتالدر ومن

(Franche & Mikail, 1999)، (Gerber, et al, 2000)، Trulsson & Radestad, 
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2004(، Katrina, et al, 2008)(،) Gaudet,2009(، Couto, et al, 2009)(، 

)Simmons & Goldberg, 2010)(، Aresnault,& Donato 2010)(، مدحت و عيسوي  

 بقلق الدراسات اهتمت هذه حيث). 2010 (الهمص ،)2001 ونجيب، الدين صالح (،)1989(

 ووفاة كاإلجهاض ، (سابقة سلبية حمل لتجربة التعرض بعد للحمل العاطفي والدافع ،لوالدةوا الحمل

 األم لها تتعرض قد التي مراضواأل ،)المبكرة والوالدة ،الوالدة حديثي ووفاة ،الجنين ووفاة ،األم

 المرأة مشاعر بمعرفة الدراسات واهتمت. الجنين أو األم حياة على يقضي قد مما الحمل فترة أثناء

 على األم قدرة ومدى ،فقدان لتجربة التعرض بعد الحمل فترة خالل منها تعاني التي والمخاوف

 طفل والدة أو الجنين فقدان بعد األم هاتتلقا التي الرعاية بنوعية وأيضا ،الحمل مع هذا التكيف

 قلق على السابقة الدراسات ؛ فقد ركزتعن هذه الدراسة اختلفت الدراسات هذه أن وجد حيث. ميت

 الموت قلق على تركز فإنها لهذه الدراسة بالنسبة أما لفقدان، التعرض بعد الحوامل لألمهات الحمل

 .الحامل المرأة لدى

 قلق هو الحمل قلق إلى أن أشارت الحوامل باألمهات المتعلقة الدراسات هذه نتائج أن الباحثة وتجد

 النساء أن الدراسات وبينت وعام، متوسط قلق يعتبر وأنه اإلنجاب وحتى الحمل بداية من متصل

 والقلق الحزن ومشاعر واالكتئاب القلق من أعراض لديهن سابقة سلبية حمل لتجربة تعرضن الالتي

  . سابقة سلبية لتجربة يتعرضن لم الالتي النساء من أعلى والخوف

 الحالية، الدراسة متغيرات اختيار السابقة تم الدراسات لها تعرضت التي المتغيرات ضوء في: ثانياً

 ، مثلالديمغرافية المتغيرات وخاصة السابقة الدراسات مع يتفق بما المتغيرات بعض اختيار تم حيث

 وعمل واإلجهاض الحمل مرات عدد متغيرات إلى باإلضافة السكن ومكان العلمي والمؤهل العمر: 

 نتمكن حتى الحوامل باألمهات تتعلق أنها خاصة الحالية للدراسة إضافتها أهمية الباحثة وترى، األم

 الباحثة استخدمت آخر جانب ومن الحامل، المرأة لدى الموت بقلق تتعلق نتائج على الحصول من

  ،)2010 الهمص،(دراسة مع يتطابق وهذا ةالدراس في الوصفي المنهج

)Rasmusser&Brems,1996(، فكرة تكوين في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت ولقد 

 والنتائج اإلحصائية األساليب وكذلك ،وفرضياتها وأسئلتها أهدافها صياغة من حيث الحالية الدراسة

 Aresnault& Donato الدراسات،  هذه أهم ومن الدراسات هذه بها خرجت التي والتوصيات

2010)(،) (Simmons & Goldberg 2010،) Gaudet,2009.(  
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 المترددات الحوامل األمهات بعينتها المكونة من  السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تميزت: ثالثاً

 حول هذا تحدثت دراسات الباحثة تجد لم حيث لحم، بيت محافظة في الخاصة النسائية العيادات على

 تمت التي الفترة في أو تعرضت له بالدراسة ، وذلك "قلق الموت لدى المرأة الحامل " العنوان 

  .فيها  السابقة الدراسات مراجعة
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 واإلجراءات الطريقة: الثالث الفصل

  مقدمة -

 .الدراسة منهج -

 .الدراسة مجتمع -

 .الدراسة عينة -

 .الدراسة أدوات -

 .ألداةا صدق •

  .األداة ثبات •

 .الدراسة تطبيق إجراءات -

 .الدراسة متغيرات -

 .مستقلة متغيرات •

  .تابعة متغيرات •

 .اإلحصائية المعالجة -
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  الثالث الفصل

______________________________________________________  

  :واإلجراءات الطريقة

  المقدمة 1.3

 بعـض  ضـوء  فـي  الحامل المرأة لدى لموتا قلق معرفة وهو الدراسة هدف تحقيق أجل من

 العمـر، : (، وهـي   للدراسة الديمغرافية بالمتغيرات ذلك وعالقة لحم، بيت محافظة في المتغيرات

 فقـد  ،)األم وعمـل  اإلجهاض، مرات وعدد الحمل، مرات وعدد السكن، ومكان العلمي، والمؤهل

 َألدوات مفـصالً  وصـفاً  يعطي ماك وعينتها، ومجتمعها الدراسة، لمنهج وصفاً الفصل هذا تضمن

 في الباحثة استخدمتها التي اإلحصائية والمعالجة الدراسة ِإجراءات وكذلك وثباتها، صدقها الدراسة،

  .وتحليلها الدراسة نتائج استخالص

  

  الدراسة منهج  2.3

 خصائص وصف إلى يهدف الذي المنهج وهو، الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمت

 منهجا يعد الوصفي فالمنهج، الدراسة هذه لمثل المالئم المنهج فهو عنها، معلومات وجمع لظاهرةا

  طبيعة يالئم ألنه صورته في المنهج هذا استخدام تم وقد اإلنسانية، الدراسات مجال في مالئما

 ويحقق راضهابأغ ليفي المعلومات، جمع في الميدانية الدراسة أسلوب على معتمداً الدراسة وأهدافها

  .   نتائجها وتفسير فرضياتها صحة واختبار أهدافها

  

  الدراسة مجتمع  3. 3

 الخاصة النسائية العيادات على المترددات الحوامل النساء جميع من للدراسة األصلي المجتمع تمثل

  .2013/2014لحم خالل الفصل الثاني من العام  بيت محافظة في

  

  الدراسة عينة  4. 3
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 فـي  النـسائية  العيادات على المترددات الحوامل األمهات من) 282 (من الدراسة ةعين تكونت

 مـن  متـاح  هو ما مبدأ تعتمد التي المتيسرة العينة بطريقة اختيارهن تم وقد لحم، بيت محافظة

 أي إتالف يتم ولم المفحوصات، على استبانة) 282 (بتوزيع الباحثة قامت وقد الدراسة، مجتمع

 عينـة  وصف يبين) 1.3(والجدول االستبانات، تعبئة عملية على تشرف كانت حثةالبا ألن منها

 .    المستقلة لمتغيراتها تبعاً الدراسة

  .الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 1.3 (جدول

 المئوية النسبة العدد المستوى المتغير

 47.2 133 سنة 24-18 من

 32.3 91 سنة25-30

 16.0 45 سنة 31-36

13 

 األم عمر

 فوق فما سنة 37
 282المجموع 

4.6 

 8.2  23 فأقل إعدادي

 46.8 132 دبلوم إلى ثانوي

127  

 لألم العلمي المؤهل

 فأعلى بكالوريوس
 282المجموع 

45.0 

 40.4 114 مدينة

 10.3 29 مخيم

139  

 السكن مكان

 قرية
 282المجموع 

49.3 

 33.0 93 واحدة مرة

 27.0 76 مرتان

 17.0 48 مرات ثالث

65  

 الحمل مرات عدد

 فأكثر مرات أربع
 282المجموع 

23.0 

 70.6 199 مرة وال

 19.1 54 واحدة مرة

 6.0 17 مرتان

12  

 اإلجهاض مرات عدد

 فأكثر مرات ثالث
 282المجموع 

4.3 

 20.6 58 عاملة أم

224 

 األم عمل

 بيت ربة
 282المجموع 

79.4 
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  الدراسة أداة  5.3

 ،)1998،شقير (،)1987 الخالق، عبد (من كل أعده الذي الموت قلق بمقياس الباحثة استعانت

 وقد وثباته، صدقه من والتحقق الفلسطينية، البيئة على تطويره بعد وذلك ،)1993 عيد، (ومقياس

تم اعتماده عند استجابة المفحوصين المقياس وفق مقياس ليكرت الخماسي األبعاد لي فقرات صيغت

: اآلتي التدرج حسب بالموافقة الفقرات على المبحوث استجابة تكون حيث .وطريقة التصحيح 

 الفقرات بنيت وقد جداً، قليلة بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة، بدرجة جداً، كبيرة بدرجة

 بدرجة متوسطة ،)درجات اربع (كبيرة بدرجة ،)درجات خمس (جداً كبيرة بدرجة: السلبي  باالتجاه

  ).واحدة درجة (جداً قليلة وبدرجة ،)درجتان (قليلة بدرجة ،)درجات ثالث(

 الدرجة تعبر بينما الموت، قلق من عاٍل مستوى عن المقياس على المرتفعة الدرجة وتعبر

  .الموت قلق من منخفض مستوى عن المنخفضة

  

  األداة صدق

 بتصميم الباحثة قامت الموت لدى المرأة الحامل ، قلق بمقياس المتمثلة الدراسة أداة صدق من للتأكد

 وأيضا حولها، المالحظات بعض أبدى الذي المشرف على عرضها وتم األولية، بصورتها االستبانة

 مجال في الدكتوراه درجة الماجستير و حملة من المحكمين مجموعة من على األداة عرضت

 البحث ومناهج االجتماعية والخدمة النفسية، والصحة النفس وعلم التربوي،و النفسي اإلرشاد

 العلمية التغذية وتقديم محكمين) 7 (باستجابة الباحثة واجهتها التي المعيقات أبرز من وكانت العلمي،

 التعديالت أجريت حيث المحكمين وتوجيهات بآراء  الباحثة أخذت وقد االستبانة، على الراجعة

 ). 5 (رقم ملحق فقرة) 23 (من النهائية صورته في المقياس وتكون. ةالمناسب

 لفقرات بيرسون االرتباط معامل بحساب أيضاً األداة صدق من التحقق تم أخرى ناحية ومن

مما  االستبانة فقرات جميع في إحصائية داللة وجود واتضح لألداة ، الكلية الدرجة مع االستبانة

  :ذلك يبين التالي والجدول. الفقرات بين داخلي التصاق هناك أن على يدلل
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 فقرات ارتباط لمصفوفة) Pearson Correlation (بيرسون ارتباط معامل نتائج): 2.3 (جدول

  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق استمارة

 الدالة R قيمة الرقم

 اإلحصائية

الرق

 م

 الدالة R قيمة

 اإلحصائية

 دالةال R قيمة الرقم

 اإلحصائية

1 0.4260 0.00 9 0.3660 0.000 17 0.5580 0.00 

2 0.5690 0.00 10 0.4320 0.000 18 0.6230 0.00 

3 0.3720 0.00 11 0.6390 0.000 19 0.4470 0.00 

4 0.5850 0.00 12 0.6080 0.000 20 0.6370 0.00 

5 0.5560 0.00 13 0.6240 0.000 21 0.1800 0.00 

6 0.5780 0.00 14 0.7100 0.000 22 0.5210 0.00 

7 0.6370 0.00 15 0.6130 0.000 23 0.4350 0.00 

8 0.6330 0.00 16 0.5830 0.000    

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

  

  

  المقياس ثبات

 الثبات، لمعامل الكلية الدرجة ثبات حساب خالل من األداة، ثبات من التحقق من لباحثةا قامت

 الموت قلق الستمارة الكلية الدرجة وكانت ألفا، كرونباخ الثبات معادلة حسب الدراسة لمجاالت

  .الدراسة بأغراض يفي بثبات األداة هذه تمتع إلى تشير النتيجة وهذه ،)0.88 (الحامل للمرأة
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  الدراسة تطبيق إجراءات  6. 3

  

  :اآلتية الخطوات وفق الدراسة تطبيق تم
  

 .وعينتها الدراسة مجتمع تحديد .1

 .البيانات لجمع الالزم المقياس بناء .2

 تسهل التي البيانات جمع أجل من الدراسة إلجراء  الخاصة العيادات موافقة على الحصول .3

 .عليهن االستبانة عبتوزي للباحثة السماح وكذلك للمفحوصات، الوصول

 .الدراسة أداة وثبات صدق من التأكد .4

 .بنفسها وجمعتها الدراسة مقياس بتوزيع الباحثة قامت .5

 .استبانة) 282 (االستبانات حصيلة بلغت .6

 .الحاسوب في وإدخالها وترميزها البيانات تبويب تم .7

 .)SPSS (اعيةاالجتم للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام إحصائيا البيانات عولجت .8

  

  

   الدراسة متغيرات7.3 
  

   : المستقلة المتغيرات. 1
  

   :اآلتية المستقلة المتغيرات على الدراسة اشتملت
  

 فما سنة37 -4      سنة 36 - 31 -3    سنة 30-25  -2   سنة 42 - 18 -1:  العمر .1

   فوق

                  

 - 5     دبلوم -4     ثانوي  -3     يإعداد  -2   اعدادي من أقل - 1:  لألم العلمي المؤهل .2

  بكالوريوس من أعلى -6  بكالوريوس

  قرية - 3     مخيم - 2      مدينة -1: السكن مكان .3

 مرات أربع  -4          مرات ثالث -3     مرتان  -2 واحدة مرة - 1:  الحمل مرات عدد .4

  فأكثر
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 مرات ثالث - 4     نمرتا  - 3   واحدة مرة  -2   مرة وال - 1: اإلجهاض مرات عدد .5

 فأكثر

 بيت ربة  - 2       عاملة أم – 1: األم عمل .6

 

  :التابعة المتغيرات .2
  

  .الموت قلق مقياس على الدراسة عينة أفراد استجابات في وتمثلت
  

  للبيانات اإلحصائية المعالجة   8. 3

 وذلك ،)معينة اماأرق إعطاؤها (ترميزها تم للتحليل صالحيتها من والتأكد االستبانات جمع بعد 

 وتحليل المناسبة، اإلحصائية المعالجات إلجراء اآللي الحاسوب جهاز إلى بياناتها إلدخال تمهيدا

 باستخراج للبيانات اإلحصائية المعالجة تمت وقد ، وبياناتها الدراسة ألسئلة وفقا البيانات

 -t) (ت (واختبار تبانة،االس فقرات من فقرة لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

test(، األحادي التباين واختبار) One Way ANOVA(، الثبات ومعادلة بيرسون، ارتباط ومعامل 

 SPSS) (Statistical (اإلحصائية الرزم باستخدام وذلك ،)Cronbach Alpha (ألفا كرونباخ

Package For Social Sciences.(  

  

  

  

  

  

  

  

  



  49

  

  

  

 ة ومناقشتهاالدراس نتائج: الرابع الفصل
 

 .الدراسة أسئلة نتائج -

 .يالرئيس السؤال نتائج 

 

 .الدراسة فرضيات نتائج -

 .األولى الفرضية نتائج 

 .الثانية الفرضية نتائج 

 .الثالثة الفرضية نتائج 

 .الرابعة الفرضية نتائج 

  .الخامسة الفرضية نتائج 

 

  التوصيات -
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  الرابع الفصل

______________________________________________________  

  الدراسة نتائج

    

  تمهيد  1. 4

 موضوع عن الباحثة إليها توصلت التي الدراسة، لنتائج ومفصال كامال عرضا الفصل هذا يتضمن

 ، "لحم بيت محافظة في المتغيرات بعض ضوء في الحامل المرأة لدى الموت قلق  "وهو الدراسة

 يمكن الدراسة نتائج ولفهم فرضياتها، صحة من والتحقق الدراسة تساؤالت عن لإلجابة وذلك

 درجة تظهر فيه الجدول الذي في واضح هو كما وذلك الحسابية، المتوسطات بمفتاح االستعانة

 فإن) 33.2 (الحسابي المتوسط درجة كانت إذا أنه ويبين الجدول الموت ، لقلق الحسابي المتوسط

 فإن) 3.67- 2.34 (الحسابي المتوسط درجة تكان وإذا منخفضة، بدرجة يكون الموت قلق مستوى

 فإن) 3.68 (الحسابي المتوسط درجة كانت أما إذا متوسطة، بدرجة يكون الموت قلق مستوى

  .عالية بدرجة يكون الموت قلق مستوى

  

 الحسابي متوسطها مدى الدرجة

 فأقل 33.2 منخفضة

 3.67- 2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 عالية
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  الدراسة بأسئلة متعلقةال النتائج  2. 4

  : األول بالسؤال المتعلقة النتائج  1.2.4

   لحم؟ بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة ما

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 المرأة لدى الموت قلق درجة عن برتع التي االستبانة فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات

  . لحم بيت محافظة في الحامل

 لدرجة الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4 (جدول

  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق

 الرقم
 المتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.226 4.12 بالحمل فكرت كلما بالموت شعور رنييحاص 22

 عالية 1.224 3.98 الحمل أثناء الطبي الفحص من أخاف 9

 عالية 1.245 3.97  مباشرة النوم إلى الذهاب قبل الموت في أفكر 17

 عالية 1.205 3.93 الحمل أثناء  اآلخرين مع التعامل أحب ال 3

 عالية 1.194 3.93 لالحم أثناء وحدي الجلوس أخاف 10

 عالية 1.310 3.90 حامال أكون عندما الموت في أفكر 2

 عالية 1.249 3.74 بالحمل صحية مشكلة تواجهني عندما بالموت شعوري يحاصرني 7

 عالية 1.478 3.74 أخرى مرة بالحمل أرغب ال 21

 متوسطة 1.485 3.18 الحمل أثناء الموت فكرة تكرار يزعجني 18

 متوسطة 1.475 3.09 الحمل أثناء واألرق التوتر لي يسبب بالموت المستمر رالتفكي 20

 متوسطة 1.367 3.02 الوالدة عن أمامي أحد يتحدث عندما الشديد بالرعب أشعر 12

 متوسطة 1.366 2.99 الوالدة أثناء نزيف حدوث من بقلق أشعر 8

 متوسطة 1.465 2.99 الوالدة أثناء الموت أخاف 14

 متوسطة 1.374 2.88 الحمل أثناء بمرض أصاب أن أخاف 4

 متوسطة 1.547 2.80 الوالدة أثناء الجراحية العملية تكرار يرعبني 23

 متوسطة 1.336 2.77 الحمل هذا في الصحية طفلي حالة حول سلبية أفكار تراودني 5

 متوسطة 1.414 2.63 الوالدة أثناء جراحية عملية لي تجري أن يرعبني 1
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 متوسطة 1.260 2.53 والدتي موعد اقتراب من شديد بخوف عرأش 11

 متوسطة 1.366 2.53 الوالدة أثناء  الموت عن الناس يتحدث عندما بالخوف أشعر 13

 متوسطة 1.266 2.52 الوالدة يوم أتخيل عندما أقلق 16

 متوسطة 1.269 2.49 الحمل أثناء وتوتر بقلق أشعر 6

 منخفضة 1.393 2.22 الوالدة أثناء يطفل يموت أن بالرعب أشعر 15

 منخفضة 1.102 1.70  طفلي عن السيئة األخبار سماع من أخشى 19

 متوسطة 715. 3.11 الكلية الدرجة

  

 الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات عن يعبر الذي السابق الجدول من يالحظ

 المتوسط أن لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة على الدراسة عينة أفراد

 الموت قلق درجة أن على يدل وهذا) 0.715 (المعياري واالنحراف) 3.11(الكلية للدرجة الحسابي

  .متوسطة بدرجة جاءت لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 جاءت فقرة) 13(و عالية، بدرجة جاءت فقرات) 8 (أن) 1.4 (رقم الجدول في النتائج وتشير كما

 كلما بالموت شعور يحاصرني " الفقرة وحصلت. منخفضة بدرجة جاءت وفقرتين متوسطة، بدرجة

 أثناء الطبي الفحص من أخاف " فقرة يليها ،)4.12 (حسابي متوسط أعلى على " بالحمل فكرت

"  طفلي عن السيئة األخبار سماع من أخشى  "الفقرة وحصلت). 3.98 (حسابي بمتوسط " الحمل

 " الوالدة أثناء طفلي يموت أن بالرعب أشعر " الفقرة يليها ،)1.70 (حسابي متوسط أقل على

  ).2.22 (حسابي بمتوسط

 بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة  الباحثة من خالل النتائج السابقة أن وتبين

 الحمل، أثناء األم عند بيرةك بصورة ونراه موجود القلق مما يعني أن متوسطة، بدرجة جاءت لحم

الحمل، وتعزو الباحثة هذه  لفترات وعام متوسط أي نهايته ؛ حتى بدايته منذ متصل قلق وأنه

الوزن  كزيادة (جسدية وأعراض طبيعية فيزيولوجية تغيرات عليها يطرأ الحامل األم النتيجة إلى أن

 النساء بعض هناك إال أن طبيعية،ال الحدود ضمن ولكنها) الجسم شكل في وتغير البطن، وبروز ،

 هناك كما أن الفترة، هذه في حياتهن القلق في إلى يؤدي مما التأقلم على القدرة يملكن ال الحوامل

 فالمشاكل القلق، يصاحبها قد التي الحامل المرأة تؤثر على واجتماعية وعائلية نفسية عوامل

 لهرمونات أي البيولوجية العوامل إلى ذلك جعير وقد الحامل ، األم تواجه النفسية واالضطرابات

 أسرة أكانت سواء الحامل األم فيها تعيش التي األسرة لطبيعة وأيضا النفسية، والضغوطات الحمل

  .لها المقدم الدعم ، ويرجع أيضا إلى طبيعة ممتدة أم نووية
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 ، أو صحتها ىعل مخاوف ، أو المجهول من خوف لديها يكون قد الحامل األم أن إلى باإلضافة

 أو بالقلق تشعر ، فقد الوالدة لموعد األم اقتراب عند الخوف أو القلق يزداد وقد الجنين، صحة

،  الوالدة أثناء الموت أو القيصرية ، الوالدة ، أو الوالدة في تعسر ، أو المبكرة الوالدة من الخوف

 في كارتفاع الحمل فترة أثناء األم بها تصاب قد التي األمراض ، أو المعدية األمراض بعض من أو

 من القلق يزيد مما ، فهذا الجنين أو األم حياة على يقضي قد ألنه للحمل المصاحب الدم ضغط

ومما يزيد من قلق الموت عند األم  اإلجهاض، من الخوف وقد يكون الحامل، األم عند الموت

 القصص بعض سماعها، أو  الوالدة أو الحمل عن الخاطئة المعلومات بعض الحامل تلقّى

 الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة ولدى . الحمل ، أو معايشتها لبعض التجارب عن والروايات

 ومدحت، عيسوي (:دراسات مع تتفق أنها تبين ومراجعتها عليها االطالع للباحثة أمكن التي السابقة

 ,Franche & Mikail) ( ،)2010 الهمص، (،)2001 ونجيب، الدين صالح (،)1989

1999،(Gerber, et al, 2000).،)  Katrina, et al, 2008(،) Gaudet,2009(،) Couto, 

et al, 2009(، عام قلق هو الحمل فترة أثناء القلق أن الدراسات هذه نتائج أظهرت حيث 

 أو السكن طبيعة و الفعالة، الصحية للرعاية تفتقر الحامل األم كانت إذا يزداد ولكنه ومتوسط،

 الحياة نوعية على تؤثر قد التي الفقدان أو اإلجهاض تجربة إلى باإلضافة فيها، تعيش التي ألسرةا

 لتجربة تعرضن الالتي الحوامل النساء أن أيضا الدراسات وبينت الحامل، للمرأة الحياة جودة أو

 .اكتئابية وأعراض والحزن القلق مشاعر من يعانين قد الفقدان أو اإلجهاض

  

  : الثاني بالسؤال المتعلقة نتائجال  2.2.4

 لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في يوجد اختالف هل

 اإلجهاض ، مرات وعدد الحمل ، مرات السكن ، وعدد ومكان لألم ، العلمي والمؤهل األم ، عمر(

  ؟) األم وعمل
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  :التالية فرضياتال إلى تحويله تم السؤال هذا عن ولإلجابة

  

  : لىواأل الفرضية نتائج

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

  "األم عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 ةستجابال ةالمعياري اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات حساب تم لىواأل الصفرية الفرضية ولفحص

 لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة على الدراسة عينة أفراد

  .األم عمر

 في الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات ):2.4( جدول

  .األم عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات

 المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط العدد األم عمر

 7060. 3.100 133 سنة 24-18 من

 7640. 2.997 91 سنة30- 25

 5390. 3.467 45 سنة 36- 31

 6480. 2.906 13 فوق فما سنة 37

  

 في لالحام المرأة لدى الموت قلق درجة في ظاهرة فروق وجود) 2.4 (رقم الجدول من يالحظ

 األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،األم عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة

)one way ANOVA (التالي الجدول في يظهر كما: 
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 لدى الموت قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )3.4(جدول

  األم عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 مجموع التباين مصدر

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  "ف "قيمة

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 2.485 3 7.455 المجموعات بين

 278 136.302 المجموعات داخل

 281 143.757 المجموع

0.490  

 

5.068 

 

0.002 

 

  

   .البعدية المقارنات )LSD (اراختب  استخدام تم الفروق ولمعرفة

 اتستجابال الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 4.4 (الجدول

  األم عمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد

  

 في الفروق المتغيرات

 المتوسطات

 مستوى

 الداللة

 2810. 1020. سنة30- 25

 0030. 3670. سنة 36- 31

 سنة 24-18 من

 3420. 1930. فوق فما سنة 37

 2810.  0.102 سنة 24-18 من

 0000.  0.470 سنة 36- 31

 سنة30- 25

 6620.  0.090 فوق فما سنة 37

  0030.  3670. سنة 24-18 من

  0000. 4700. سنة30- 25

 سنة 36- 31

  0110.  5610. فوق فما سنة 37

  3420.  1930. سنة 24-18 من

 6620.  0900. سنة30- 25

 فوق فما سنة 37

 0110.  5610. سنة 36- 31

  

 مستوى من قلأ وهي ،)0.002( الداللة ومستوى) 5.068(الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

 في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في إحصائياً دالة فروق توجد هأن أي) α ≥ 0.05 (الداللة
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 تم وبذلك سنة، 36-31 عمر لصالح الفروق تناوك. األم عمر لمتغير يعزى لحم بيت محافظة

 . لىواأل الفرضية رفض

 يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة" في فروق وجود الباحثة وتعزو

 عمر لصالح تناك ،للحامل العمرية الفئات بين فروقا الدراسة نتائج إذ أظهرت ،"األم عمر لمتغير

 إن حيث الحامل، األم وعمر الموت قلق بين عالقة هناك أن الدراسة بينت فقد عاما، 36- 31

 خرى،األ العمرية الفئات من أكثر الموت قلق من يننايع العمرية الفئة هذه في الحوامل هاتاألم

 معدالت في تدريجي خفاضنا يبدأ قد 30 عمر في النساءف ،األبحاث العلمية حسب ما ورد في وذلك

 الوالدة على وبالتالي تصبح أكثر قلقاً الحمل، لحدوث طولأ اقتو يستغرقن قد لذلك لديهن، الخصوبة

 الحمل على تؤثر قد التي المزمنة مراضلأل عرضة أكثر تكون قد هاأن إلى ضافةباإل ،هامشاكل ومن

 الحمل تجربة خاضت التي العمر هذا في األمو .قيصرية عملية أو مبكرة والدة حدوث أو ،والوالدة

 أكثر تكون قد العمر هذا في الحامل األم أن إلى ضافةباإل.  التجربةلهذه وعيا أكثر تكون قد والوالدة

 مام دويةاأل بعض لواتتن قد أو الليزر شعةأ أو يةواالكيم المواد تستخدم وقد جمالهاو بنفسها ااهتمام

 غير العمر هذا في الحمل التي قد ترىالمجتمع  ثقافة ىإل ضافةإ ،هاعند الموت قلق من يزيد قد

 في تحمل عندما األم نإف بالتاليو المبكر جابنواإل المبكر الزواج تحفز المجتمع ثقافة نأل ،مناسب

 مخاطر من اقلق أكثر تكون وقد ،لها المجتمع نظرة ومن الحمل من بالخجل تشعر قد العمر هذا

 & Rasmusser دراسة مع الدراسة هذه نتيجة وتتعارض. لها تتعرض قد التي الحمل

Brems, 1996) (الموت من القلق خفضنا العمر زاد كلما هأن شارتأ التي.  

  

  : يةناالث الفرضية نتائج

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

  "لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 على الدراسة عينة أفراد ةستجابال الحسابية المتوسطات حساب تم يةناالث الصفرية الفرضية ولفحص

  .لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة
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 متوسطات في الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات ):5.4( جدول

  .لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة

 المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط العدد لألم العلمي المؤهل

 6740. 2.986 23 فأقل عداديإ

 7000.  3.063 132 دبلوم إلى ويناث

 7340. 3.194 127  فأعلى بكالوريوس

  

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في ظاهرة فروق ودوج عدم) 5.4 (رقم الجدول من يالحظ

 تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة لألم، العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في

  :التالي الجدول في يظهر كما) one way ANOVA (األحادي التباين

 لدى الموت قلق درجة في العينة دأفرا ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )6.4(جدول

  .لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 مجموع التباين مصدر

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  "ف "قيمة

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 0.765 2 1.531 المجموعات بين

 279 142.226 المجموعات داخل

 281 143.757 المجموع

0.510  

 

1.502 

 

0.225 

 

  

 مستوى من كبرأ وهي ،)0.225(الداللة ومستوى) 1.502(الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في إحصائياً دالة فروق توجد ال هأن أي) α ≥ 0.05 (الداللة

  .يةناالث الفرضية قبول تم كوبذل. لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو

 هاتاألم لدى قلق أي يمثل ال العلمي المؤهل في الفروق أنب لألم، العلمي المؤهل لمتغير يعزى
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 لديها اًأم تبقى األمو .العلمية تالمؤهال بين الموحدة السائدة المجتمع ثقافة لكون وذلك الحوامل،

 هذه خاضت تناكأ سواء جنينها على أو نفسها على الحمل فترة أثناء فواومخ ،قلق مشاعر

 التجارب إلى يعود الحامل المرأة عند الموت قلق كما أن مرات، لعدة خاضتها مأ مرة لوأل التجربة

 المتعلقة والروايات القصصبعض  هالسماع أو نافقد أو سابقة خسارة إلى تعرضت سواء السابقة،

 األم برعاية تهتم التي المجتمعية المؤسسات من العديد هناك الحالي مجتمعنا وفي والوالدة، بالحمل

  .والوالدة الحمل حول والتثقيف الوعي زيادة على وتعمل الحامل

لموت لدى النساء  نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق في درجة قلق اولدى مقارنة هذه النتيجة مع

 عليها طالعمكن الباحثة االأ، التي )المؤهل العلمي(الحوامل في محافظة بيت لحم تبعا لمتغير 

  .ن دراستها أتت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسةأومراجعتها تبين 

  : الثالثة الفرضية نتائج

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة ستوىم عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

  "السكن نامك لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 على الدراسة عينة أفراد ةستجابال الحسابية المتوسطات حساب تم الثالثة الصفرية الفرضية ولفحص

  .السكن نامك لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة

 في الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات ):7.4( جدول

  السكن نامك لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات

 المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط العدد السكن نامك

  7530. 3.25 114  مدينة

 7800. 3.08 29 مخيم

 6510. 3.00 139 قرية

  

 في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في ظاهرة فروق وجود) 7.4 (رقم الجدول من يالحظ

 التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة السكن، نامك لمتغير يعزى لحم بيت محافظة

  :التالي الجدول في يظهر كما) one way ANOVA (األحادي
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 لدى الموت قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )8.4(دولج

  السكن نامك لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 مجموع التباين مصدر

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  "ف "قيمة

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 1.925 2 3.849 المجموعات بين

 279 139.907 المجموعات داخل

 281 143.757 المجموع

0.501  

 

3.838 

 

0.023 

 

  

  :ذلك يبين التالي والجدول) LSD  (اختبار استخدام تم الفروق ولمعرفة 

 اتستجابال الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 9.4 (الجدول

  السكن نامك متغير حسب الدراسة عينة أفراد

 في الفروق المتغيرات

المتوسطات

 مستوى

 الداللة
 مدينة 2580.  1670. مخيم

 0.006 2470. قرية

 مخيم 0.258 1670. مدينة

 0.580 0800. قرية

 قرية 0.006 2470. مدينة

 0.580 0800. مخيم

  

 الداللة مستوى من أقل وهي ،)0.023(الداللة ومستوى) 3.838(الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

)α ≥ 0.05 (في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في إحصائياً دالة فروق توجد هأن أي 

 رفض تم وبذلك المدينة، ناسك لصالح الفروق تناوك. السكن نامك لمتغير يعزى لحم بيت محافظة

  . الثالثة الفرضية

 يعزى لحم بيت محافظة في الحامل أةالمر لدى الموت قلق درجة في فروق وجود الباحثة وتعزو

 المدينة، لصالح تناك ،السكن لمتغير فروقا ظهرتأ التي الدراسة نتائج أنب  السكن، نامك لمتغير

 ضافةباإل ،أكثر ومسؤوليات ضغوطات يواجهن قد المدينة في يعشن التيال الحوامل هاتاألم كون
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في  هاعن تختلف قدالتي  المدينة في الحوامل النساء لدى والمعتقدات والثقافة التنشئة طبيعة إلى

 ،المخيم أو القرية ها فيعن ختلفت المدينة في الحياة سلوب وأالحياة نوعيةكما أن  المخيم، أو القرية

 األم تواجه قد التي المخاطر حول أكثر وعي لديهن يكون قد المدينة في هاتاألم أن إلى ضافةباإل

  .الحمل أثناء الحامل

 نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق في درجة قلق الموت لدى النساء  هذه النتيجة معولدى مقارنة

 عليها طالعمكن الباحثة االأالتي ، )مكان السكن( لحم تبعا لمتغير الحوامل في محافظة بيت

  .ن دراستها أتت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسةومراجعتها تبين أ

  

  : الرابعة الفرضية تائجن

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

   "الحمل مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال الحسابية المتوسطات حساب تم الرابعة الصفرية الفرضية ولفحص

  .الحمل مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة على

 متوسطات في الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات ):10.4( جدول

  الحمل مرات عدد لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة

 المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط العدد الحمل مرات عدد

 0.738 3.05 93 واحدة مرة

 0.675 3.21 76 نمرتا

 0.646 3.13 48 مرات ثالث

 0.775 3.06 65 فأكثر مرات ربعاْ

  

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في ظاهرة فروق وجود عدم) 10.4 (رقم الجدول من يالحظ

 تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة الحمل، مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في

  :التالي الجدول في يظهر كما) one way ANOVA (األحادي التباين
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 الموت قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )11.4(جدول

  الحمل مرات عدد متغيرل يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 مجموع التباين مصدر

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  "ف "قيمة

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

  0.4350 3 1.305 المجموعات بين

 278 142.452 المجموعات داخل

 281 143.757 المجموع

0.5120  

 

0.8490 

 

00.468

 

  

 مستوى من كبرأ وهي ،)0.468(الداللة ومستوى )0.849(الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في إحصائياً دالة فروق توجد ال هأن أي) α ≥ 0.05 (الداللة

  .الرابعة الفرضية قبول تم وبذلك. الحمل مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة ىلد الموت قلق درجة في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو

 هاتاألم لدى قلق أي يمثل ال الحمل مرات عدد في الفروق أنب الحمل، مرات عدد لمتغير يعزى

 هاأنك فيها تحمل مرة بكل تهتم هاأن يأ جديد حمل هأنوك حمل كل مع تتعامل األم أن حيث الحوامل،

 حتى الحامل األم عند موجودة الموت من لقالق أو والخوف القلق مشاعر فبالتالي حملت، مرة لأو

  .الحمل مرات عدد تعددت لو

 نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق في درجة قلق الموت لدى النساء ولدى مقارنة هذه النتيجة مع

 عليها طالعمكن الباحثة االالتي أ، )عدد مرات الحمل(متغير لالحوامل في محافظة بيت لحم تبعا 

  .تت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة بالدراسةأن دراستها  أومراجعتها تبين

  

  

  

  

  

  



  62

    : الخامسة الفرضية نتائج

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

   "اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال الحسابية المتوسطات حساب تم الخامسة الصفرية الفرضية لفحصو

 مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة على

  .اإلجهاض

 في الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافاالو الحسابية المتوسطات ):12.4( جدول

 مرات عدد لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة وسطاتمت

  اإلجهاض

 المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط العدد اإلجهاض مرات عدد

  7320. 3.14 199 مرة وال

 6010. 3.05 54 واحدة مرة

 8330. 3.09 17 نمرتا

 7820. 2.98 12 وأكثر مرات ثالث

  

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في ظاهرة فروق وجود عدم) 12.4 (رقم الجدول من يالحظ

 تحليل استخدام تم الفروق داللة ولمعرفة ،اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في

  :التالي الجدول في يظهر كما) one way ANOVA (األحادي التباين

  

 الموت قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي اينالتب تحليل اختبار نتائج: )13.4(جدول

  اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى

 مجموع التباين مصدر

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  "ف "قيمة

المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 0.178 3 0.533 المجموعات بين

 278 143.223 لمجموعاتا داخل

 281 143.757 المجموع

0.515  

 

0.345 

 

0.793 
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 مستوى من كبرأ وهي ،)0.793(الداللة ومستوى) 0.345(الكلية للدرجة ف قيمة أن يالحظ 

 الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في إحصائياً دالة فروق توجد ال هأن أي) α ≥ 0.05 (الداللة

  .الخامسة الفرضية قبول تم وبذلك. اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في فروق وجود عدم الباحثة وتعزو

 لدى قلق أي يمثل ال اإلجهاض مرات عدد في الفروق أنب  ،اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى

 وصول اويتوقع الحمل، حصول عند والفرح ةبالسعاد نايشعر نيالزوج أن حيث الحوامل، هاتاألم

 الحامل األم تشعر اإلجهاض حدوث وعند له، المستقبلية الخطط اويضع هناويتصور طفلهما،

 بالذنب الشعور لديها يتولد وقد ،لاألم وخيبة والحسرة والغضب بالحزن تشعر أي ،متباينة بمشاعر

 ولكن المستقبل، من الخوف أو خرىأ مرة تجهض أن من بالخوف تشعر وقد الفشل، أو والعجز

 تبقى الحامل األم أن حيث  ،اإلجهاض مرات عدد في فروق يوجد ال هأن شارتأ الفرضية هذه نتائج

 النتيجة هذه مقارنة ولدى. اإلجهاض مرات عدد عن بعيدا به وتهتم تفقده أن من جنينها على قلقة

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى وتالم قلق بدرجة يتعلق فيما السابقة الدراسات نتائج مع

 تتفق لم هاأن تبين ومراجعتها عليها طالعاال للباحثة أمكن التي اإلجهاض مرات عدد لمتغير يعزى

 ,Gaudet,2009(،) Couto, et al (،Franche & Mikail, 1999) (:دراسات مع

2009(، Simmons & Goldberg), 2010)(، Aresnault,& Donato 2010)(، وأشارت 

 قلق مشاعر نلديه سابقة سلبية حمل لتجربةتعرضن  الالتي الحوامل النساء أن الدراسات هذه

 اإلجهاض تجربةخضن  الالتي النساء أن الدراسات شارتأ وأيضا التجربة، تكرار من وخوف

 لتجربة نتعرضي لم الالتي الحوامل النساء من أكثر الحمل في اكتئابو قلق عراضأ لديهن

  .اضاإلجه
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  : السادسة الفرضية نتائج

 لدى الموت قلق درجة في) α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

  "األم عمل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 ةستجابال الحسابية والمتوسطات" ت "اختبار نتائج حساب تم السادسة الصفرية الفرضية ولفحص

 لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة على الدراسة عينة رادأف

  .األم عمل

 لدى الموت قلق لدرجة العينة أفراد ةستجابال المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 14.4 (جدول

  األم عمل لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة

 وسطالمت العدد األم عمل

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

 مستوى "t"قيمة

 الداللة

 696. 3.29 58  عاملة أم

 714. 3.06 224 بيت ربة

2.2010.030

  

 توجد هأن أي ،)0.030(الداللة ومستوى) 2.201"(ت "قيمة أن السابق الجدول خالل من يتبين

 ،األم عمل لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في فروق

  . السادسة الفرضية رفض تم وبذلك العاملة، األم لصالح الفروق تناوك

 يعزى لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة في فروق وجود الباحثة وتعزو

 لصالح الفروق تناك ،األم عمل لمتغير فروقا ظهرتأ التي الدراسة نتائج أنب ،األم عمل لمتغير

 ربة األم مثل ااهتمامو وعناية راحة تلقى ال العامالت الحوامل النساء كونوذلك ل العاملة، األم

 لىواأل الشهور في خاصة ،والتنقل والبيت العمل اكبر في اًجهد تبذل العاملة األم أن حيث البيت،

  .ستتركه ينأو مستقبله وعلى طفلها على قلق األم إلى ضافةإ الحمل، من

 نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق في درجة قلق الموت لدى النساء  هذه النتيجة معولدى مقارنة

 عليها طالعمكن الباحثة االأالتي ، )عمل األم(فظة بيت لحم تبعا لمتغير الحوامل في محا

ن دراستها أتت بمتغيرات جديدة مختلفة عن الدراسات السابقة المذكورة أ تبين ،ومراجعتها

  .بالدراسة
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  :التوصيات 3.4

  :يلي بما الباحثة توصي ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء في

 إلى بالتعرف تُعنى التي الفلسطينية الجامعات في العلمية والبحوث الدراسات من المزيد إجراء. 1

  .جديدة بمتغيرات أخرى ولشرائح الحامل المرأة لدى الموت قلق

  

 لألمهات والصحية النفسية بالتربية تُعنى ةالفلسطيني الصحة وزارة في برامج إدخال ضرورة.2

 النفسية والتغيرات القلق حول التوعية ونشرات والمحاضرات، الندوات طريق عن الحوامل

  .الحمل أثناء األم منها تعاني التي يةنفعالاال اتضطراباالو

 

 بمشاكل تعنى ،المجال هذا في نمتخصصي أطباء بواسطة وتثقيفية عالميةإ برامج عدادإ ضرورة.3

 حول الوعي زيادة على الحوامل هاتاألم من كثيرا تساعد أن هاأنش من التي والوالدة الحمل

  .للمرض المبكر كتشافاال وعلى الحمل أثناء األم على تطرأ التي النفسية التغيرات

 

 النفسيين واألخصائيين طباءاأل علىو الحوامل، لألمهات والجسدية النفسية بالمتابعة هتماماال.4

 الحمل فترة أثناء فهاوامخ حول المستمرة ةستجابالا بهدف الحامل األم يتابعوا أن ينجتماعياالو

 الفائقة العناية وتوفير سابقة، سلبية حمل تجربة خاضت التي الحامل لألم وخاصة األم مع ومناقشتها

 .الطفل والدة حتى لها

 عمليتي ومشاكل العقبات على التغلب في الكبير األثر لها التي سرةاأل دور تفعيل على العمل.5

  .الحامل لألم المعنوي الدعم تقدم هاأن إلى ضافةباإل والوالدة، الحمل
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 :المراجع

  والمراجع المصادر

  :العربية المراجع

 التراث مجلة) جلجامش ملحمة باقر، طه كتاب تعريب(جلجامش ملحمة :)1976 (األحمد .1

  .  6ج. البغدادية الشعبي

 .القاهرة. المصرية جلوناأل مكتبة. النمو النفس علم): 1977.(دلعا شول،األ .2

  .العربي الفكر دار: القاهرة .والعبقرية الموت: 2003).(ع،األلوسي .3

. الطبيعي التطور ومراحل والطفل للحامل المثالية الرعاية): 2000.(ناحس البغدادي، .4

 .العراق. محفوظة الطبع حقوق

 وحضارة القديمة الشرق حضارات بين الفلسفي ارالحو: )1985(.حسين علي الجابري، .5

 .بغداد عربية، افاق دار.نااليون

 العزيز عبد أحمد ،ترجمةوالشخصية الطفولة سيكلوجية): 1981. (وآخرون كونجر جون .6

  .89_80ص العربية النهضة الحميد، عبد وجابر سالمة

تفاضة األقصى في نإثر أ): 2003. (الحلو، غسان والشكعة، علي والقدومي، عبد الناصر .7

 ،مجلة رسالة الخليج العربي. مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

)88( ،26 - 58. 

. المختلفة الحياة مراحل في والطفل األم رعاية): 1995.(مواهب وعياد، ليلى الخضري، .8

 .السعودية العربية المملكة: جدة السوادي، مكتبة. 3ط

 ،1ط. والنشر للتوزيع المطبوعات شركة. الطبيعي الحمل): 1989.(روجيه الخوري، .9

 .نالبن بيروت،

 للتوزيع المطبوعات شركة ي،ناالث القسم ،الحمل اتاضطراب): 1991.(روجيه الخوري، .10

 .نالبن بيروت، والنشر،

 للطباعة المعرفة دار. الجنسين عند العقم – الوالدة – الحمل): 1988.(محمد رفعت، .11

 .انلبن روت،بي ،1، طوالنشر
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 .القاهرة الكتب، عالم ،3ط ،النفسي والعالج النفسية الصحة): 1977. (حامد ،نازهر .12

  .الفكر دار: ناعم. فسينال والعالج اإلرشاد نظريات: )1998( .نادر ،الزيود .13
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 بيروت، للماليين، العلم دار ،1ط ،يأنقرال النفس علم من): 1987.(ناعدن الشريف، .18

 .نالبن

 المصرية، النهضة مكتبة التعليمات، كراسة. الموت قلق مقياس): 1998. (زينب شقير، .19

 .القاهرة

الموجات فوق الصوتية والتغيرات في دوبلر ): 2001. (صالح الدين ونجيب .20

تأثير جرعات  ضغط الدم المصاحب للحمل وارتفاعالشريان الرحمي في التنبؤ بمرض 

 .رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة القاهرة. منخفضة في األسبرين

 حورس مؤسسة. العربية ةأللمر النفسية الصحة): 2003.(قتيبة والجلبي، منى الصواف، .21

 .والتوزيع للنشر طيبة مؤسسة .والتوزيع للنشر الدولية

 منشورات ،الفلسطينية للمرأة اإلنجابية الصحة: )2004 (. سناء،العاصي .22

 .مفتاح

 التعليم ونوعية والجنس،جازناإل دافعية من بكل وعالقته الوت قلق): 1995.(م الحميد، عبد .23

  .،مصر104-120 ص ،ص35 العدد،النفس علم مجلة،الجامعة طلبة من عينة لدى
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 .217-5 ،)111 (العدد المعرفة، عالم الكويت،. الموت قلق): 1987.(حمدالخالق،أ عبد .24

 المصرية الجمعية. الكامن الخطر: جابناإل فترة في المرأة صحة): 1993(.حمدأ عبداهللا، .25

 .القاهرة – العالمية والثقافة المعرفة لنشر

  .األردن،الفكر دار.1 ط،يةالنفس الصحة إلى مدخل): 2001(. عبداهللا،م .26

  .القاهرة-العربي،دمشق الكتاب ،دارالموت تظارنإ لحالة النفسي التحليل): 1993.(عبدة،س .27

 .القاهرة. العربي الفكر دار. النفسية الضغوط دارةإو القلق): 2001.(ناعثم ،ناعثم .28

 الخطورة وعاليات منخفضات الحوامل لدى الحياة نوعية تقدير): 2008.(علياء ي،ناالعثم .29

 .دمشق جامعة منشور، علمي بحث. الصحي نانيس من السابع لمركز والمراجعات

 وعالقته لحم بيت محافظة في الفلسطينيين عند الموت قلق): 2004.(ناهدة العرجا، .30

 القدس، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. االقصى تفاضةنإ أثناء المتغيرات ببعض

 .فلسطين

 .القاهرة المصرية، جلوناأل مكتبة ،المعاصر النفسي الطب): 2003. (حمدأعكاشة، .31

 أمراض: ثانيال الجزء. النساء وأمراض التوليد أساسيات): 2008 (عودة وأخرون  .32

 .للعلوم القدس دار العربية، الطبعة النساء،

 دراسة : الحمل قلق): 1989(.عبدالحميد مدحت ،عبداللطيف ؛عبدالرحمن عيسوي، .33

 .139 - 114 ص ص , مصر-  مصر فى النفس لعلم لمؤتمرالخامسا .عاملية

  .جبرا،بيروت إبراهيم جبرا ترجمة،الفلسفة قبل ما): 1960.(جاكويسن ،كفورتنافر .34

 دار. 1ط. والتوليد النسائية مراضأ. السريرية التمريضية العناية): 2002 (خرونآو فضة .35

 .ناعم. والتوزيع للنشر العلمية اليازوري

. السلوكية اتضطراباال): 2000(. عماد والزعبي،  ماجدة وعبيد، محمد ،اسمالق .36
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قلق الموت والقيم الدينية لدى المسنين في دور الرعاية : )1995. (الكايد، ليلى .37

 .ردن، جامعة اليرموك، األهرسالة ماجستير غير منشور. ردنفي األ

  



  69
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 .بيروت ،دلسناأل دار ،بدوي الرحمن
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  .الكويت ،المعرفة عالم ،إمام الفتاح عبد إمام ترجمة.  الوجودية): 1982.(جون ماكوري، .42
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 للدراسات الجامعية المؤسسة مجد. 1ط .المرأة نفس علم): 2008.(سكندرإ معصب، .44

 .نالبن بيروت،. والتوزيع والنشر

 .نالبن. بيروت للعلوم، العربية الدار .1ط. اإلجهاض عن حقائق): 2000.(بثينة مندور، .45

 العملية جراءإ قبل الموت وقلق القلق حالة من كل في الفرق): 1991.(مايسة النيال، .46

 .124 - 111 ،)1(نفسية دراسات. وبعدها الجراحية

  . القاهرة ،الثقافة دار ،يوامك الغفار عبد ،ترجمة .الحقيقة): 1977.(نداء ،مارتن هايدجر، .47

 غزة لقطاع الجنوبية المحافظات في هاتاألم لدى الوالدة قلق): 2010. (صالح الهمص، .48

 .فلسطين غزة، االسالمية، الجامعة .منشورة غير ماجستير رسالة. الحياة بجودة وعالقته
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  : المالحق

  تسهيل المهمة): 1(ملحق رقم 
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  الحالية الدراسة في المستخدم المقياس تحكيم لجنة أعضاء اءاسمب قائمة): 2 (الملحق

  
سماال الرقم والتخصص العلمية الدرجة  الحالية الوظيفية   

عدس محسن. د  .1  وطرق مناهج في دكتوراه 

 التدريس

 جامعة/ التربوية العلوم كلية عميد

 القدس

إياد الحالق. د  .2 علم النفس في دكتوراه   مدرس في جامعة القدس 

حسن البرميل. د.أ  .3 القدس المفتوحة جامعة في مدرس دكتوراة في علم االجتماع   

ناهدة العرجا. د  .4 علم النفسدكتوراة في    بيت لحم جامعة في ةمدرس   

خضر مصلح. د  .5 بيت لحم جامعة في مدرس  علم النفسفي اةدكتور    

ى شحادةسه. د  .6 طبيبة نفسية في جمعية بيت لحم  دكتوراة في علم النفس 

 العربية للتأهيل

بيت لحم جامعة في ةمدرس ماجستير في علم النفس  ايمان داوود  . أ  .7  

فردوس   . أ  .8

  العيسة

بيت لحم جامعة في ةمدرس ماجستير صحة نفسية  
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  )3( رقم ملحق

   في صورته األولية)قلق الموت( استبيانصورة 

 ،،،ة/المحترم.....................................  .ة/الدكتور ت/األخ ضرةح

    ،،وبعد طيبة تحية

قلق الموت لدى المرأة الحامل في " بإجراء دراسة ميدانية بعنوان " أميرة خضر جبران"الطالبة تقوم 

 في اإلرشاد ، وذلك استكماالً لنيل درجة الماجستير"ضوء بعض المتغيرات في محافظة بيت لحم

  . من جامعة القدسالنفسي والتربوي

ولتحقيق أهداف الدراسة أضع بين أيديكم مقياس لجمع البيانات الالزمة للدراسة، يرجى منكم التكرم 

 إلبداء الرأي في مدى صالحية الفقرات ومناسبتها وإضافة الفقرات التي تقترحون إضافتها، طالعباال

  . زيد من دقة األداة وقياس ما وضعت لقياسهمع إجراء ما ترونه من تعديالت ت

 تعاونكم حسن لكم شاكرة

  الباحثة

  أميرة خضر جبران

  

  إشراف

  عمر الريماوي. د
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  :األساسية اتالبيان

  :عليك تنطبق التي اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء
 فوق           سنة فما37 ❒ سنة    36 - 31 ❒ سنة    30- 25 ❒ سنة    42 - 18 من❒    :عمر األم 

 أعلى من ❒ بكالوريوس ❒ دبلوم     ❒  ثانوي  ❒   عداديإ ❒ إعدادي  أقل من ❒:  المؤهل العلمي لألم

  بكالوريوس

    قرية❒   مخيم    ❒ مدينة    ❒:   مكان السكن

  فأكثر   مراتربعأ ❒ مرات     ثالث❒ن  ا مرت❒   واحدة  ة مر❒:  عدد مرات الحمل

  أكثرف ثالث مرات ❒ن   ا مرت❒ مرة واحدة   ❒وال مرة    ❒: جهاضعدد مرات اإل

   ربة بيت❒ أم عاملة      ❒:      عمل األم

  
  غير موافق    موافق     الفقرة الرقم

       الوالدةأثناء لي عملية جراحية ىأن تجريرعبني   -1

      عندما أكون حامال أفكر في الموت   -2

      اآلخرينال أحب التعامل مع   -3

       أن أصاب بمرض خطيرأخاف  -4

      عندما أكون مريضة أفكر في الموت بقلق  -5

     تراودني أفكار سلبية حول حالة طفلي الصحية في هذا الحمل  -6

      أشعر بقلق وتوتر  -7

      يحاصرني شعوري بالموت عندما تواجهني مشكالت صحية  -8

      أشعر بقلق من حدوث نزيف  -9

      مساكوث اإلأشعر بقلق من حد -10
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      نادرا ما تخطر ببالي فكرة الموت -11

       عميق بأني سأموت في عز شبابيإحساسلدي  -12

      أشعر بالتشاؤم من الموت -13

      خرنتقال من مكان آلأحب الرحالت واال -14

      حينما أجلس لوحدي أشعر بأن الموت قريب جدا مني -15

      الدتيأشعر بخوف شديد من اقتراب موعد و -16

      أشعر بالرعب الشديد عندما يتحدث أحد أمامي عن الوالدة -17

 غريب بالموت عندما يذكر أمامي أن شخصا إحساسيمتلكني  -18

  يحتضره الموت

    

أشعر بالخوف الشديد عندما يتحدث الناس أمامي عن موت  -19

   الوالدةأثناء امرأة

    

      ن تكون والدتي سهلة وسليمةأأتمنى  -20

       المزعجة عن والدتي المستقبليةحالمتراودني األ -21

 واألهداف التي حالممامي مشرقا ومملوءا باألأالمستقبل يبدو  -22

  .أسعى لتحقيقها

    

       من رؤية أحد يحتضره الموتأخاف -23

       الوالدةأثناء أن أموت أخاف -24

       الوالدةأثناءالشيء المرعب أن يموت طفلي  -25

      لى نهايتهإنه لن يتم تحقيق هذا الحمل أق عندما أتخيل أقل -26

      لى النوم مباشرة إدائما أفكر في الموت قبل الذهاب  -27
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      يزعجني تكرار فكرة الموت  -28

      أخشى من سماع األخبار السيئة عن طفلي  -29

 بالموت يسبب لي التوتر واألرق بسبب  المستمرالتفكير -30

  الحمل

    

      ستيقظ أبدا أشى أن أنام فال أخ -31

      و فكرت بالحملأيحاصرني شعور بالموت كلما اتجهت  -32
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  بناء على اقتراح المحكمينستبيانالفقرات التي تم حذفها من اال): 4( رقم ملحق

 الفقرة رقم الفقرة
 .عندما أكون مريضة أفكر في الموت بقلق 5

 .مساكوث اإلأشعر بقلق من حد 10

 .نادرا ما تخطر ببالي فكرة الموت 11

 . عميق بأني سأموت في عز شبابيإحساسلدي  12

 .أشعر بالتشاؤم من الموت 13

 . غريب بالموت عندما يذكر أمامي أن شخصا يحتضره الموتإحساسيمتلكني  18

  . المزعجة عن والدتي المستقبليةحالمتراودني األ  21

  . واألهداف التي أسعى لتحقيقهاحالممامي مشرقا ومملوءا باألأالمستقبل يبدو   22

  . من رؤية أحد يحتضره الموتأخاف  23

  . من رؤية أحد يحتضره الموتأخاف  31
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  النهائية صورته في قلق الموت مقياس): 5 (رقم ملحق
  

...الكريمة أختي  

المرأة الحامل في ضوء بعض المتغيرات في قلق الموت لدى " تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تضع الباحثة بين أيديكم مقياس لجمع البيانات  " محافظة بيت لحم

الالزمة، لذا يرجى منكم التكرم باإلجابة على فقرات المقياس في العمود المناسب لكل فقرة، محددين 

الموضوعية، علماً بأن المقياس الذي بين أيديكم هي أنسب اإلجابات بالنسبة لكم متوخين الصدق و

واستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في كلية الدراسات  ألغراض البحث العلمي فقط

. جامعة القدس/  قسم اإلرشاد النفسي والتربوي – كلية العلوم التربوية –العليا   

حتراموتقبلوا فائق الشكر و اال  

الباحثة                                                                                       

 أميرة خضر جبران

 البيانات األساسية:

  :عليك تنطبق التي اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء
 سنة فما فوق          37 ❒ سنة    36 - 31 ❒ سنة    30- 25 ❒ سنة    42 - 18 من❒    :عمر األم 

 أعلى من ❒ بكالوريوس ❒ دبلوم     ❒  ثانوي  ❒   عداديإ ❒ إعدادي  أقل من ❒:  المؤهل العلمي لألم

  بكالوريوس

    قرية❒   مخيم    ❒ مدينة    ❒:   مكان السكن

  فأكثر   مراتربعأ ❒ مرات     ثالث❒ن  ا مرت❒   واحدة  ة مر❒:  عدد مرات الحمل

  أكثرف ثالث مرات ❒ن   ا مرت❒ مرة واحدة   ❒وال مرة    ❒: جهاضعدد مرات اإل

   ربة بيت❒ أم عاملة      ❒:      عمل األم
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بدرجة الفقرةالرقم
آبيرة 
 جدا

بدرجة 
 آبيرة

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

      الوالدةأثناءيرعبني أن تجري لي عملية جراحية 1

     أفكر في الموت عندما أكون حامال2

اآلخرينال أحب التعامل مع 3       الحملأثناء  

      الحملأثناء أن أصاب بمرض أخاف4

     تراودني أفكار سلبية حول حالة طفلي الصحية في هذا الحمل5

      الحملأثناء أشعر بقلق وتوتر6

  صحيةمشكلةيحاصرني شعوري بالموت عندما تواجهني 7

بالحمل

     

      الوالدةأثناء بقلق من حدوث نزيفأشعر 8

      الحملأثناء من الفحص الطبي أخاف9

      الحملأثناء لوحدي  الجلوسأخاف10

     أشعر بخوف شديد من اقتراب موعد والدتي11

     أشعر بالرعب الشديد عندما يتحدث أحد أمامي عن الوالدة12

      الوالدةأثناءموت  ال عن عندما يتحدث الناس أشعر بالخوف13

      الوالدةأثناءموت لاأخاف 14

      الوالدةأثناءأشعر بالرعب أن يموت طفلي 15

     يوم الوالدةأقلق عندما أتخيل 16
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     لى النوم مباشرة إأفكر في الموت قبل الذهاب 17

      الحملأثناءيزعجني تكرار فكرة الموت 18

     من سماع األخبار السيئة عن طفلي أخشى 19

      الحملأثناء بالموت يسبب لي التوتر واألرق  المستمرالتفكير20

     خرىأرغب بالحمل مرة أال 21

     يحاصرني شعور بالموت كلما فكرت بالحمل22

      الوالدةأثناءجراحية العملية ال تكراريرعبني 23

 

  حسن تعاونكشاكرةً
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  فهرس المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  75  تسهيل المهمة  1

  76  الحالية الدراسة في المستخدم المقياس تحكيم لجنة أعضاء اءاسمب قائمة  2

  77  في صورته األولية) قلق الموت( استبيانصورة   3

  81  مين بناء على اقتراح المحكستبيانالفقرات التي تم حذفها من اال  4

  82  النهائية صورته في قلق الموت مقياس  5
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  فهرس الجداول

  
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  45  الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع  3.1

 لمصفوفة) Pearson Correlation (بيرسون ارتباط معامل نتائج  3.2

 بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق استمارة فقرات ارتباط

  لحم

47  

 عينة أفراد اتستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.1

  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق لدرجة الدراسة

52  

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.2

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى وتالم قلق درجة متوسطات في

  األم عمر لمتغير يعزى

55  

 قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج  4.3

  األم عمر لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت

55  

 الحسابية سطاتالمتو بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج  4.4

  األم عمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد اتستجابال

56  

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.5

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات في

  لألم العلمي المؤهل لمتغير يعزى

57  

 قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين يلتحل اختبار نتائج  4.6

 المؤهل لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت

  لألم العلمي

58  

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.7

 لحم بيت ةمحافظ في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات في

  السكن مكان لمتغير يعزى

59  

 قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج  4.8

 مكان لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت

  السكن

  

59  
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 الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج  4.9

  السكن مكان متغير حسب الدراسة عينة أفراد اتستجابال

60  

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.10

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات في

  الحمل مرات عدد لمتغير يعزى

61  

 قلق درجة في العينة أفراد ةجابستال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج  4.11

 مرات عدد لمتغير يعزى  لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت

  الحمل

61  

 الدراسة عينة أفراد ةستجابال المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات  4.12

 لحم بيت محافظة في الحامل المرأة لدى الموت قلق درجة متوسطات في
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62  

 قلق درجة في العينة أفراد ةستجابال األحادي التباين تحليل اختبار نتائج  4.13
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63  
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