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 إقــــــــــــــرار
 موقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:أنا ال

فعالية برنامج معرفي سموكي لتخفيف قمق الوالدة االولى لدى الحوامل في 
 محافظات غزة

The effectiveness of cognitive behavioral program to 

decrease the concern of the first birth among pregnant in 

the Gaza Strip 

ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة أقر بأف 
إليو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة ككؿ أو أي جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ اآلخريف لنيؿ درجة أو 
لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى. وأف حقوؽ النشر محفوظة 
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 ممخص الدراسة
فعالية برنامج معرفي سموكي لخفض قمؽ  مدى التعرؼ عمى إلىىدفت ىذه الدراسة 

وقد طبقت ىذه ، ـ أساليب وفنيات االسترخاء والتثقيؼولى لدى الحوامؿ باستخداالوالدة األ
( سيدات ممف سجمف أعمى مستوى قمؽ تـ اختيارىف 10اسة عمى عينة مف الحوامؿ بمغت )لدر ا

: األولى لمدراسةوقد تـ استخداـ أداتيف  ،مف عيادة الرعاية االولية األنوروا بمعسكر النصيرات
رشادي حيث ترتكز فكرتو مج اإلالبرنا :والثانية، حثةاعداد البإىي استبانة لقياس قمؽ الوالدة 

بناء فكرة معرفية صحيحة عف الوالدة مف خالؿ التثقيؼ والتدريب عمى فنيات االسترخاء  عمى
 .2017لى مايو إا مف شير مارس وممارسة التماريف ذات الصمة وقد بدأ تنفيذ البرنامج اعتبارً 

دى فعالية برنامج معرفي سموكي في خفض قمؽ الوالدة ما م ولقد كاف التساؤؿ الرئيس لمدراسة:
 . ؟ األولى لدى الحوامؿ في قطاع غزة

 :لى النتائج التاليةإتوصمت الباحثة مف خالؿ الدراسة  وقد 

( في متوسطات درجات مستوى 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 ولى.عزى لمتغير الوالدة األالقمؽ لدى الحوامؿ ت  

درجات مستوى ( في متوسطات 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 .القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية يفولى لدى الحوامؿ بيف القياسالقمؽ مف الوالدة األ

وفي ضوء نتائج  ،ف البرنامج كاف فعااًل في خفض مستوى القمؽ مف الوالدةبناًء عميو فإ
مقدمي الرعاية الصحية لمحوامؿ عت الباحثة عدة توصيات ومقترحات لمباحثيف و الدراسة وض

 ضرورة االىتماـ بوضع برامج ارشادية خاصة بالحوامؿ ولتطوير وتحسيف مستوى المعرفةب
الحوامؿ والعمؿ عمى بناء  نفسي في مراكز رعاية ئيضرورة وجود أخصا. بالحمؿ والوالدة

زمة بحيث الوتزودىا بالمعمومات ال ،بالحالة النفسية لمحامؿعنى عالمية وتثقيفية ت  إبرامج 
وتتجاوز الوالدة بأماف جسدي ، تكوف مؤىمة وقادرة عمى التكيؼ مع صعوبات الحمؿ

 . ونفسي

 

 

 

 



 ث
 

Abstract in English 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a counseling program 

based on the cognitive-behavioral therapy trendin reducing the first birth anxiety 

among pregnant women using relaxation and instructional techniques. This study 

was applied on a sample of ten pregnant women from those who got the highest level 

of anxiety from the Nusseirat Camp UNRWA Primary Care Clinic. Two tools were 

used for the research: the first was a questionnaire to measure the anxiety of birth 

(prepared by the researcher) and the second was the counseling program, whose idea 

was based on correcting and formulating correct cognitive knowledge of birth 

through education and training on relaxation techniques and related exercises. The 

program was implemented from March to May 2017. 

The study reached a number of results, the most important of which were as follows: 

 There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) in the mean scores of anxiety level among pregnant women attributed to 

the first birth variable. 

 There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) in the mean scores of the anxiety level of the first birth among the 

pregnant women between the pre-and posttest measurements of the experimental 

group. 

In the light of the results of the study, the researcher made several recommendations 

and suggestions for researchers and health care providers of pregnant women.It is 

necessary that attention should be paid to the development of counseling programs 

for pregnant women to develop and improve their level of knowledge of pregnancy 

and childbirth. There is also a need for making available a psychology specialist in 

pregnancy care centers. Information and educational programs that deal with the 

mental state of the pregnant woman should be established to provide her with the 

necessary information so that she becomeseligible  and able to adapt to the 

difficulties of pregnancy and pass the birth while being physically and 

psychologically fit. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

َُِٔن  { ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ َورَُسُُٔلُ َوال يَُل ٍَ ُ َع ٔا فََسََيَى اَّلله يُ ٍَ  }وكُِو اْع
 105]التوبة:[

  صدؽ اهلل العظيـ
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 اىداء
 خواتيأخوتي و إحد عشر كوكبا لى األإ

 والشمس والقمر والداي الغالياف رمز ونبع الحب والحناف والعطاء

 لى النور زوجي المصوفإ

 خوتو البنوفا  العيف محمد و  ةر وق

 عموفنصيب مف جيدي وفي القمب أنتـ األ ورانيا ميجة القمب لكـ أبنائي

 لحواء فمسطيف التي أنجبت لتبعث روح مف روح

 لى أساتذتي وزمالئي وزميالتيإ

 لى كؿ مف ساىـ في ىذا الجيد إ

 ىدي ثمرة جيدي المتواضعأليكـ جميعا إ
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 شكر وتقدير
 

 مد هلل الذي حباني وأعانني عمى اتماـ ىذا العمؿالح
َ شهر فإٍُا يشهر نلفسّامتثاال لقولو تعالى " أتقدـ بأسمى آيات الشكر  ]40:النمؿ ["ٌو

نتني طالبة وباحثة سالمية بغزة والتي احتضالعمـ وحاضنة العمماء الجامعة اإلوالعرفاف لبوابة 
 .كماؿ مسيرتي التعميميةإومنحتني فرصة 

 .نوا بمثابة كنز ومكتبة أنيؿ منياء الذيف كاجاّل ساتذتي األألى إ

  .نورإلى الص ودقؽ ليخرج ىذا العمؿ جميؿ الطيراوي الذي محّ  . لى مشرفي الفاضؿ دإ

لى كؿ مف قدـ ا  و وا بجانبي داعميف بالعمـ والعمؿ لى عائمتي وزمالئي الكراـ الذيف اصطفإ
 .والتشجيع إلنجاز ىذه الرسالة ةاعدالمس

 الباحثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 فيرس المحتويات
 ب ......................................................................................... إقػػػػػػػػػػػػػػرار

 ت .................................................................................. الدراسة ممخص

Abstract in English ......................................................................... ث 

 ح ............................................................................................. اىداء

 خ ...................................................................................... وتقدير شكر

 د ................................................................................. المحتويات فيرس

 س ................................................................................... الجداوؿ فيرس

 ش .................................................................................. المالحؽ فيرس

2 ..................................................................................... االوؿ الفصؿ

2 .............................................................................. لمدراسة العاـ اإلطار

2 ..................................................................................... الدراسة مقدمة

5 ......................................................................... :وتساؤالتيا الدراسة مشكمة

6 ................................................................................... :الدراسة أىداؼ

6 .................................................................................... :الدراسة أىمية

8 .................................................................................... :الدراسة حدود

8 .............................................................................. :الدراسة مصطمحات

11 ................................................................................... انيالث الفصؿ

11 .................................................................................. النظري اإلطار

11 ............................................................................ القمؽ: األوؿ المبحث

12 .................................................................................... :القمؽ مفيـو

12 ..................................................................... :لمقمؽ السيكولوجي التعريؼ



 ذ
 

14 ................................................................................. :القمؽ تصنيفات

16 ................................................................................. :القمؽ مستويات

18 .................................................................................. :والخوؼ القمؽ

19 .................................................................................... واألداء القمؽ

20 .................................................................................. والدافعية القمؽ

21 .................................................................................... القمؽ أسباب

22 .................................................................................. :القمؽ أعراض

23 ............................................................. :النفس عمـ نظريات ضوء في القمؽ

29 ...................................................................... دةالوال قمؽ: الثاني المبحث

29 .............................................................................. :الحمؿ سيكولوجية

30 .......................................................................... الوالدة قمؽ تعريؼ: اوال

30 ........................................................................ :الوالدة قمؽ أسباب: ثانيا

31 ....................................................................... :الوالدة قمؽ أعراض: ثالثا

34 .......................................................................... الوالدة :الثالث المبحث

34 ......................................................................................... :مقدمة

34 .............................................................................. الوالدة تعريؼ: أوال

34 .............................................................................. :الوالدة أنواع: ثانيا

34 ............................................ الوالدة عممية ليا خضعت التي االساسية العوامؿ: ثالثاً 

35 .................................................................. :لموالدة المفسرة النظريات: رابعاً 

36 ........................................................................... الوالدة مراحؿ: خامساً 

39 .......................................................................... اإلرشاد: الرابع المبحث

39 .................................................................................... :لغةً  االرشاد



 ر
 

42 .................................................................................. االرشاد أىداؼ

44 ................................................................................ اإلرشاد مجاالت

48 .................................................................... :النفسي اإلرشاد عممية أسس

53 .................................................... المعرفي السموكي اإلرشادي: الخامس المبحث

53 ......................................................................................... :مقدمة

53 ....................................................................... النظرية وافتراضات مفاىيـ

54 .................................................... المعرفي السموكي العالج في العالجية الفنيات

56 ....................................................... :المعرفي السموكي االتجاه في القمؽ عالج

59 ................................................................................... الثالث الفصؿ

59 ................................................................................ السابقة الدراسات

59 ................................................................. الوالدة قمؽ تناولت دراسات: أوالً 

63 .......................................... القمؽ تعالج التي االرشادية البرامج تناولت دراسات: ثانيا

66 ................................................................... :السابقة الدراسات عمى تعقيب

70 .................................................................................... الرابع الفصؿ

70 ............................................................................. واالجراءات الطريقة

70 ........................................................................................... تمييد

70 .................................................................................. :الدراسة منيج

70 ................................................................................. :الدراسة مجتمع

70 ................................................................................... :الدراسة عينة

73 .................................................................................. :الدراسة أدوات

74 ........................................................ : الدراسة ألدوات السيكومترية الخصائص

82 ................................................................................ :الدراسة خطوات



 ز
 

85 ................................................................................. سالخام الفصؿ

85 ......................................................... ومناقشتيا وتفسيرىا الدراسة نتائج عرض

85 ......................................................................................... :مقدمة

85 .............................................................. :االوؿ السؤاؿ عمى المتعمقة النتائج

86 .................................................................. :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

91 ................................................................... :الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

92 ................................................................ :الخامس ؤاؿبالس المتعمقة النتائج

93 ................................................................ :السادس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

95 .................................................................. :السابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

96 .................................................................. :الثامف ؤاؿبالس المتعمقة النتائج

97 ....................................................................... الدراسة نتائج عمى تعقيب

99 ................................................................................ الدراسة توصيات

99 ............................................................................... :الدراسة مقترحات

102.............................................................................. المراجع المصادر

102........................................................................... :العربية المراجع: أوالً 

107..........................................................................االجنبية المراجع: ثانياً 

109....................................................................................... المالحؽ

 

 

 

 

 



 س
 

 فيرس الجداول

 19 .......................................................... (: الفرؽ بيف الخوؼ والقمؽ2.1جدوؿ )

 38 ............................... (: المقارنة بيف آالـ الوالدة الحقيقة وآالـ الوالدة الكاذبة2.2جدوؿ )

 71 ............................................. فراد العينة حسب العمرأ(: يوضح توزيع 4.1جدوؿ)

 71 ............................... فراد العينة حسب مستوى تعميـ الحامؿأ(: يوضح توزيع 4.2جدوؿ)

 72 ................................ فراد العينة حسب مستوى تعميـ الزوجأ(: يوضح توزيع 4.3جدوؿ)

 72 ....................................... فراد العينة حسب مكاف السكفأ(: يوضح توزيع 4.4جدوؿ)

 72 ............................. فراد العينة حسب عدد الحموالت السابقةأ(: يوضح توزيع 4.5جدوؿ)

 73 ......................................... فراد العينة حسب نوع الحمؿأ(: يوضح توزيع 4.6دوؿ)ج

 73 ................................. فراد العينة حسب صمة القرابة بالزوجأ(: يوضح توزيع 4.7جدوؿ)

 74 .......................................................... االجابات (: يوضح مقياس4.8جدوؿ )

 75 ... يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة :(4.9جدوؿ )

 76 .......................... ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة(: يوضح نتائج معامؿ 4.10جدوؿ )

 77 .............................. (: معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة4.11جدوؿ )

 85 ....................... االنحراؼ المعياري والوزف النسبيالحسابي و المتوسط  يوضح:(5.1جدوؿ )

 86 .......... (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكاؿ والس" ومستوى الداللة5.2جدوؿ)

 88 .......... دد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكاؿ والس" ومستوى الداللة(: يوضح الع5.3جدوؿ)

 91 .......... (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكاؿ والس" ومستوى الداللة5.5جدوؿ)

 92 .......... (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكاؿ والس" ومستوى الداللة5.6جدوؿ)

 94 ........ " مستوى الداللة.Z(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.7جدوؿ)

 95 ........ " مستوى الداللة.Z(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.8جدوؿ)

 96 ........ ة." مستوى الداللZ(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.9جدوؿ)




 ش
 

 فيرس المالحق

 110...................................... قائمة بأسماء المحكميف الختبار قمؽ الوالدة (1ممحؽ رقـ )

 111....................................... حكميف لمبرنامج االرشاديقائمة بأسماء الم (2ممحؽ رقـ )

 112................................................... رسالة طمب التحكيـ لالستبانة (3ممحؽ رقـ )

 113.......................................... رسالة طمب التحكيـ لمبرنامج االرشادي (4ممحؽ رقـ )

 114....................................................... قياس قمؽ الوالدة االستبانة (5ممحؽ رقـ )

 115........................................................................ االستبانة (6ممحؽ رقـ )

 119........................................................................ البرنامج (7ممحؽ رقـ )

 125........................................................... صور تطبيؽ البرنامج (8ممحؽ رقـ )

 146............................................................ خطاب تسييؿ ميمة (9ممحؽ رقـ )

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 الول الفصل
 اإلطار العام لمدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 الفصل االول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة الدراسة
ا:(عندما يقرأ االنساف قولو تعالى َٓ ًْ فِي َرُك ٍَ رِْض َواْسَجْع

َ
ََ اْْل ٌِ ًْ ُك

َ
نَْشأ

َ
َٔ أ  ] 61]ىود:  )ُْ

فيو الظروؼ أ ىيّ  ،حيث خمؽ الكوف بعناية وانتظاـ وحرص، لييعجاز اإلىذا اإلماـ أيقؼ 
مره باستغالؿ أو  ،نسافاإلوىو فضؿ خمقو أمف ثـ استعمر فيو  ،لمحياة والراحة واالستقرار ىثمالم  

ََلنَِهةِ إِّّنِ ) ى:فساد حيث قاؿ تعالإمتع بما تجوده عميو دوف فساد أو والت موارده ٍَ ِإَوذْ كَاَل َربَُّم لِيْ
َتْ 

َ
ٔا أ ُ رِْض َخيِيَفًةۖ  كَال

َ
ٍِْدَك َجاِعٌو ِِف اْْل َُ نَُسّبُِح ِِبَ اَء َوََنْ ٌَ ا َويَْسفُِم اّلِ َٓ َ ُيْفِسُد فِي ٌَ ا  َٓ َعُو فِي

َٔن  ٍُ ا ََل َتْعيَ ٌَ  ًُ ْعيَ
َ
ُس لََمۖ  كَاَل إِّّنِ أ نساف بالخالفة اإلتعالى خص اهلل . ]30:البقرة[( َوُنَلّدِ

رض لغاية وحكمة األ ىاف عمنسذا فوجود اإلإ، نومو ومكّ رض وعمّ األ عمار بعدما ىيأ لوواإل
بإعمارىا وتسخير ما ، ليي لممحافظة عمييا وصونيا مف الدمار واليالؾإتكميؼ  يوى ةعظيم

  ،و خداعأؿ بعـز وقوة وكرامة وشرؼ دوف غش ف يعمأفقط عميو  ،تجود بو مف الخير لصالحو
ية نوعو رض واصالحيا ضمف لو استمرار نساف لعمارة األإلكما انتدب ا ىالحؽ سبحانو وتعال و

 . والمسؤولية مانةالحكمة ليكوف خير مف يحمؿ ىذه األومنحو العقؿ و 

المرأة ىي منبت  الرجؿ والمرأة مكمفيف عمي السواء لمنيوض باإلعمار والخالفة ولكف
َِ نهْفٍس ) ى:التعقال ، جيالياأالبشرية ومربية  ٌّ ِي َخيََلُلً  ًُ اَّله ٔا َربهُل ُل ا انلهاُس اته َٓ يُّ

َ
َواِخَدةٍ يَا أ

 
َ
ِي تََساَءلَُٔن بِِّ َواْْل َ اَّله ٔا اَّلله ُل ا رَِجاًَل َنثًَِيا َونَِساًء ۚ َواته ٍَ ُٓ ا َوبَحه ٌِِْ َٓ ا َزوَْج َٓ َ وََخيََق ٌِِْ رَْخاَم ۚ إِنه اَّلله

ًْ رَقِيبًا الرفيع  لممرأة مقابؿ مسؤولياتيا العظيمة ودورىا كراماً ا  و  وتقديراً ، ]1النساء: [(ََكَن َعيَيُْل
عنويا وروحيا وحسيا شرع الزواج لتكوف سكنا مففقد نظـ اهلل حياتيا وضبط عالقتيا بالرجؿ 

لتكوف ىي  ،نوثتيا وفيض عواطفيا الجياشة بالرحمة والمودةألييا ويرتع في رحاب إلزوجيا يأوي 
ا واوصي بيا وخصي، عباء كدحو وتعبوأومتاعب و المحطة التي يستريح بيا ويمقي عنو ىموـ 

ا)بالتكريـ واالحتراـ  ًْ ُّ ُنْر ا َووََضَعجْ ًْ ُّ ُنْر ٌُّ ُ ُّ أ يِّْ إِْخَساًُاۖ  ََحَيَجْ َٔاِلَ ِ نَْساَن ب َِا اْْلِ يْ  ( َوَوصه
 ىة الحمؿ تظير عميفمنذ بدا ،لـ الوالدةأعباء الحمؿ و مخاطر و أفيي تتحمؿ  ،]15:حقافلا[

كؿ ىذا مف  ،مييا تغيرات جسمية فسيولوجية كبيرةي ،المرأة التغيرات اليرمونية والتقمبات المزاجية
نغاـ ضربات قمبيا وما أ ىيناـ ويصحو عم ،يتنفس بدميا، حشائيا فيو يتغذىأجؿ الجنيف في أ
عظـ )المخاض(.تختبر الحامؿ لـ األخيرة حتي يكوف األمحطتو األ ىلإف يصؿ قطار حمميا أ

وأخيرا ىي تشعر بالعجز وقمة ، يمةالعجز وقمة الح، التعب والضيؽ، مشاعر الخوؼ والقمؽ
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تعد ىذه مجتمعة عالمات لمقمؽ النفسي الذي ىو طبيعي  .الحيمة اتجاه ما ىي فيو وما ىو القادـ
الىتماـ بصحتيا عمى اذ يحفز الحامؿ إحياف فيو يؤدي وظيفة ميمة بؿ مطموب في بعض األ

 أالوالدة وتبدحمة الحمؿ و اجتياز مر  ىقدرتيا عم بشأفتستعد لموالدة وتقمؽ  .وصحة جنينيا
 . رضاع والتربية والسير والتطبيبعباء اإلأمومة ورعاية الطفؿ و األ باإلحساس بمسؤولية

قمقو  مر ربو وخروجو مف الجنةأدـ فكاف سبب عصيانو آارتبط القمؽ باإلنساف منذ خمؽ 
ع مراحؿ فمع تتب ،مر العصور ىلو عم ظؿ القمؽ صفة مالزمة، وخوفو عمى تخميده في الجنة

الحالي  ما في العصرأ .نساف مف القمؽحقبة زمنية مف حياة اإل نو لـ تخؿ  أنساف نجد تطور اإل
فالقمؽ واسع االنتشار ومتغمغؿ في المجتمعات  ،ف نعيش بدوف قمؽأفيكاد يكوف مف المستحيؿ 

ف بيف االضطرابات النفسية مما جعميـ يطمقو  ىولعمماء النفس يأخذ المرتبة األ ىو بحسبو 
فالقمؽ محور العصاب والمرض الجوىري  ،القرف الحادي والعشريف ىعم "عصر القمؽ"تسمية 

 ،(33ـ، ص2006غانـ، المشترؾ في االضطرابات النفسية بؿ في أمراض عضوية شتي)
لحية فيو مرافؽ لحياة نساف يتميز بيا دوف المخموقات اوالقمؽ ىو ظاىرة اعتيادية يعيشيا اإل

أو لعدـ القدرة  ،ختيار مسالؾ ال تتفؽ مع  رغباتو رضوخًا لمطالب المجتمعاإلنساف واضطراره ال
معوقات كثيرة تزداد مع تزايد ضغوط الحياة  ياقتعيعمى تحقيؽ رغباتو وميولو وطموحاتو التي 

 .(47ـ، ص1959، ومطالبيا)الوقفي

أو رمزي  شامؿ تستمر نتيجة توقع تيديد خطر فعميبر القمؽ النفسي بأنو حالة توتر يعتو 
 .(484ـ، ص1997، )زىراف قد يحدث ويصاحبو خوؼ غامض وأعراض نفسية

مع ، ف ىناؾ مصيبة وشيكة الوقوع وتيديد مصدره غير معموـأوىو شعور عاـ بالخشية و 
 وغالبًا يتعمؽ بالمستقبؿ والمجيوؿ، الشعور بالتوتر وخوؼ ال مسوغ لو مف الناحية الموضوعية

 .(199ـ،ص2005، )عبدالخالؽ

شؾ أف القمؽ حالة نفسية فسيولوجية تتركب مف تظافر عناصر إدراكية وجسدية لخمؽ  ال
 . شعور غير سار يرتبط عادة بعدـ االرتياح والخوؼ ويكوف الشعور بالقمؽ في بعض األحياف

عر بخوؼ أو تيديد شيء ال والقمؽ ىو خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يش
وحيث أصبح القمؽ ، ويكوف الشعور بالقمؽ أحيانا طبيعيًا تماما، حديدًا دقيقاً تحديده تيستطيع 

 (ـ2012 ،ر)جب. سمة نفسية لمعصر الحالي وخاصة القمؽ مف الغد

ىذا الشعور يقع فيو كثير مف الناس وقد يكوف حالة مؤقتة أو شيئا عارضا يزوؿ وقد 
االستعداد لموالدة عمى الحمؿ و  ىذا القمؽ في حاالتوقد نرى  .يصبح عند البعض اضطرابا
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معظـ السيدات وىو مرحمة ميمة فالحمؿ ىو ظاىرة طبيعية تمر بيا ، سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 . سمى الميمات المطموبة بعد الزواججؿ استمرار الجنس البشري وأأمف 

والدالالت ات حمؿ الكثير مف االرتباطف الحمؿ يإالباحثة أنو عمى الرغـ مف ذلؾ ف تري
 ليذا الحدث منذ بدايتو حتى لحظة االجتماعية التي تؤثر في استقباؿ المرأةبيولوجية والنفسية و ال

 . الوالدة

يدات ولكف الحقيقة ىي أف معظـ الناس أف كؿ النساء الحوامؿ ىف مشرقات وسعيعتقد 
 . المعتقدات المخيفة عف الوالدةضف لمعديد مف المشاعر المختمطة و يتعر النساء 

قدات تجعؿ المرأة في حالة توتر وقمؽ طواؿ فترة الحمؿ تزداد حدتو في الثمث ىذه المعت
الوسواس القيري المتعمؽ األخير مف الحمؿ مع االستعداد لموالدة والخوؼ مف مواجية األمومة و 

ف موضوع قمؽ أالباحثة  ىعراض ثانوية لالكتئاب ومع ىذا تر وأحيانا ظيور أ ،الجنيفبسالمة 
دراسات السابقة الظ مف حيث البحث العممي وىذا ما يتضح مف خالؿ فصؿ الوالدة قميؿ الح

 حيث واجيت الباحثة مشكمة مع قمة الدراسات والمراجع.

كما أسمفنا فيذه المرحمة غنية بالصعوبات الجسدية والنفسية التي تختبرىا الحامؿ دوف 
ما ترويو الجدات  ىاعتمادا عمدراية وتعميـ فقط تعتمد في بمورة الفكرة ورسـ معالـ ىذه المرحمة 

ميات ومف ىف ذوات خبرة شخصية في المجاؿ مما يزيد مف قمؽ الحامؿ ويجعميا أكثر توترا واأل
ومف ىنا بدأت الباحثة في التفكير باإلجراءات والطرؽ التي يمكف أف تساىـ في عالج  .وخوفا

التي استخدمت مف قبؿ ىـ الوسائؿ أويعد االرشاد النفسي أحد . مشكمة القمؽ لدى الحامؿ
الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية لعالج مشكمة القمؽ بأنواعو المتعددة وىذا ما 
أكدتو الدراسات التي اعتمدت فنيات االرشاد المعرفي السموكي مثؿ االسترخاء والتحصيف 

رياضييف وقمؽ ال، (ـ2013،وقمؽ الموت )قواجميو ،التدريجي في خفض مستوى قمؽ االمتحاف
كما ويعد االرشاد المعرفي السموكي أحد  ،(ـ2012،وقمؽ المستقبؿ)جبر، (ـ2012 ،)شييد

 (melba, 2006االساليب االرشادية المعاصرة والتي أثبتت فعاليتيا وبجدارة مثاؿ دراسة )
حيث تـ تطبيؽ  (salehi, 2016) والتي اعتمدت برنامج تثقيفي لخفض قمؽ الوالدة ودراسة

خر عقالني عاطفي لخفض قمؽ الوالدة وتـ الحصوؿ عمي نتائج آرفي سموكي و برنامج مع
ىذا ما عزز توجو الباحثة لبناء البرنامج الخاص والذي يعتمد عمى ، متقاربة في كال البرنامجيف

فنيات االرشاد المعرفي السموكي حيث يتضمف التعميـ والتثقيؼ والتدريب عمى ميارات االسترخاء 
لـ وبالتالي خفض خيرة لخفض األشير األالتماريف الخاصة بالحامؿ في األوميارات ممارسة 
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ـ مجريات ونتائج عممية الوالدة لأل ذ أف المستوى العالي لمقمؽ لو تأثير سمبي عمىإالقمؽ 
 . والطفؿ

 :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
ض ف جوىر ىذه الدراسة يكمف في تصميـ برنامج ارشادي سموكي معرفي لخفأباعتبار 
ليو أي إيدة لمبحث العممي الذي لـ تتطرؽ ضافة جدإف ىذه الدراسة فييا وأل ىولقمؽ الوالدة األ

 :تتمثؿ في التساؤؿ الرئيس التالي ف مشكمة الدراسةإة مف قبؿ في المجتمع الفمسطيني فدراس

لدى الحوامؿ في المحافظة  األولىفعالية برنامج إرشادي في خفض قمؽ الوالدة  مدى ما
 ؟ طىالوس

 :السئمة الفرعية اآلتية، ويتفرع من ىذا السؤال

 ولى لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطى؟ما مستوي قمؽ الوالدة األ .1
ولى لممجموعة التجريبية بيف القياس داللة احصائية في قمؽ الوالدة األىؿ توجد فروؽ ذات  .2

 القبمي والبعدي لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطى؟
 مستوى قمؽ الوالدة تعزى لمتغير العمر؟ ىؿ توجد فروؽ في .3
، ، ثانوي، عزى لمتغير مستوى تعميـ الحامؿ )ىؿ توجد فروؽ في مستوى قمؽ الوالدة ت .4

 ؟(دراسات عميا، بكالوريوس
، ، ىؿ توجد فروؽ في مستوى قمؽ الوالدة تعزى لمتغير مستوى تعميـ زوج الحامؿ )ثانوي .5

 دراسات عميا(؟، بكالوريوس
 قرية(؟ ، مخيـ، في مستوى قمؽ الوالدة تعزى لمتغير مكاف السكف )مدينة ىؿ توجد فروؽ .6
 السابقة؟  مرات الحمؿىؿ توجد فروؽ في مستوى قمؽ الوالدة تعزى لمتغير عدد  .7
غير مخطط ، ىؿ توجد فروؽ في مستوى قمؽ الوالدة تعزى لمتغير نوع الحمؿ )مخطط لو .8

 (؟لو
غير ، ى لمتغير صمة القرابة بالزوج )قريبىؿ توجد فروؽ في مستوى قمؽ الوالدة تعز   .9

 قريب(؟
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 أىداف الدراسة:
 تسعي الدراسة الي تحقيق االىداف التالية:

لدى السيدات الحوامؿ في المنطقة  األولىالكشؼ عف مستوى القمؽ والخوؼ مف الوالدة 
 الوسطى؟ 

عداد برنامج معرفي سموكي وتطبيقو عمى أفراد عينة    الدراسة .تصميـ وا 

 األولى .قمؽ الوالدة  خفضفي  المعرفي السموكيالكشؼ عف مدى فعالية البرنامج 

ى الحوامؿ المواتي لد األولىتوى القمؽ مف الوالدة تحديد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مس
 .تعرضف لبرنامج إرشادي في القياس القبمي والبعدي

 .مستوى قمؽ الوالدة وعالقتو بعمر الحامؿالكشؼ عف 

 .دراسات عميا(، بكالوريوس، ، مستوى قمؽ الوالدة وعالقتو بمستوى تعميـ الحامؿ )ثانوي بياف

دراسات  ،بكالوريوس ، توضيح مستوى قمؽ الوالدة وعالقتو بمستوى تعميـ زوج الحامؿ )ثانوي
 .(عميا

 .قرية(، مخيـ، الكشؼ عف مستوى قمؽ الوالدة وعالقتو بمكاف السكف )مدينة

بدوف ، نوع الحمؿ)مخطط لووعالقتو بعدد الحموالت السابقة و قمؽ الوالدة مستوى  توضيح
 (؟ تخطيط

الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في قمؽ الوالدة االولى لممجموعة التجريبية بيف القياس تحديد 
 .القبمي والبعدي لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطى

 أىمية الدراسة:
اعتبار  عمىسات والبرامج االرشادية التي تناولت القمؽ والدراعمى الرغـ مف تعدد البحوث 

نو ال توجد أي دراسة حسب خبرة الباحثة أال إالعصر الحديث في جميع المجاالت  نو مشكمةأ
تناولت الجانب اإلرشادي في تخفيؼ الضغوط النفسية والقمؽ لدى النساء الحوامؿ عامة 

 . والحوامؿ ألوؿ مرة بشكؿ خاص
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 ية الدراسة في محوريف:تتمثؿ أىملذا 
 الجانب النظري:

ذ أنيا األولى مف نوعيا في إتتصدى لدراستو  الذيتكمف أىمية الدراسة مف الجانب 
بشريحة ميمة و خاصة وىي الحامؿ مف الناحية المجتمع الفمسطيني حيث عنيت الباحثة 

تكشؼ ىذه الدراسة عف . النفسية حيث ترافؽ التغيرات البيولوجية واليرمونية تغيرات نفسية كبيرة 
العديد مف العوامؿ التي تؤثر في مستوى القمؽ لدى الحوامؿ مما يساعد مقدمي الخدمة الصحية 

في الكشؼ عف دور  الدراسة هىمية النظرية ليذلسيكولوجية الحامؿ كما وتكمف األ في فيـ أعمؽ
نفعالية لمحامؿ في واال البرنامج االرشادي في خفض مستوى قمؽ الوالدة وتحسيف الحالة النفسية

 خيرة شير األاأل

ىمية النظرية لمدراسة في أنيا تناولت ظاىرة نفسية خطيرة تمر بيا السيدات في تزداد األ
المرحمة االنتقالية الحرجة مف حياة السيدة وىي مرحمة االنتقاؿ إلى ممارسة األمومة والعناية 

الوالدة لدى الحوامؿ يمقي الضوء عمى  ؽيوـ قمباألطفاؿ. تقدـ الدراسة إطارا نظريا حوؿ مف
لمقمؽ والخوؼ مف  وأعمؽ أكبرالجسمية مما يعطى فيـ األسباب ومدى االستجابة النفسية و 

 الوالدة وكذلؾ يساعد في تشخيص والتنبؤ بتأثير القمؽ عمى سير الوالدة.

إلجراء المزيد مف تمفت الدراسة نظر الباحثيف إلى ظاىرة القمؽ مف الوالدة بحيث تعتبر انطالقة 
 . الخ–البحوث المتخصصة مف حيث دراسة األسباب وعوامؿ الخطورة 

 الجانب العممي:

 يد مف المحاور التدريبية ومنيا:تزود ىذه الدراسة الحوامؿ مف خالؿ البرنامج اإلرشادي بالعد

بالتدريب الالـز عمى الميارات الخاصة بخفض مستوى القمؽ والتخمص منو في كثير  .1
 . حيافمف األ

 . تدريب السيدات عمى ميارات االسترخاء .2
ييتـ البرنامج بتنمية البنية المعرفية لمحامؿ مف جانب مساعدة الحامؿ في التعرؼ عمى  .3

سيكولوجية الحمؿ مف الناحية العممية بحيث تجد التفسير العممي لكؿ ما تمر بو مف 
 . تجارب أثناء الحمؿ

محوامؿ عف ماىية الوالدة مف بداية المخاض يساىـ البرنامج في تقديـ دليؿ عممي ل .4
 . وحثي إتماـ عممية الوالدة
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يساىـ البرنامج في تقديـ دليؿ عممي وتدريب عممي لمحوامؿ بالتماريف الالزمة لمتسييؿ  .5
مما يساعد في رفع ثقة . مرحمة الوالدة ذاتياخالؿ مرحمة االستعداد لموالدة و  الوالدة

 رة عمى تجاوز الوالدة بدوف مضاعفات جسمية ونفسية.الحامؿ بنفسيا ويجعميا أكثر قد
في إعداد برامج في مجاؿ رعاية األمومة والطفولة يساعد البرنامج المختصيف  .6

 . عالية في مجاؿ القمؽ مف الوالدةذات ف، متخصصة

 :حدود الدراسة
 (2017- 2016: ستجري الدراسة في العاـ )الحد الزماني. 
 تجربة الوالدة  يخبرفحوامؿ لـ عمى عينة مف سيدات ستجري الدراسة  :الحد البشري

التاسع لمحمؿ وبطريقة االختيار ى الوالدة ما بيف الشير السابع و مقبالت عمو 
 القصدي.

 وىي في المحافظة  : عيادة النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدوليةالحد المكاني
 الوسطى أحد محافظات قطاع غزة.

 لدى األولى  في خفض قمؽ الوالدة معرفي سموكيمج : دراسة أثر برناالحد النوعي
 عينة مف الحوامؿ بالمحافظة الوسطى.

   
 قطاع غزةفي  الوالدة بعد تخبرالحامؿ التي لـ : مجتمع الدراسة. 
 تـ تطبيؽ البرنامج عمييف ،حوامؿ10تكونت عينة الدراسة مف  :عينة الدراسة . 

 مصطمحات الدراسة:
ج النفسي والذي يعتمد بالدرجة رشاد والعالحد طرؽ اإلأ ىو :رشاد المعرفي السموكياإل

الوصوؿ بالمسترشد لمتوافؽ والسموؾ التوائمي مف خالؿ تصحيح البنية المعرفية  عمىولى األ
 .(255ـ، ص2016،ويعد العالـ ميكنيبـو المؤسس ليذا النوع مف االرشاد )زيداف

 البرنامج اإلرشادي

جراءاتمناىج لمبادئ و  ىداؼ والتي تبنى وفقاً ىو مجموعة مف الجمسات المحددة األ  وا 
يجابية لتحقيؽ النمو المسترشديف عمى تنمية الجوانب اإلمساعدة  ىترنو إلقدميا أخصائيوف 

والتوافؽ واكتساب ميارات شخصية واجتماعية تحسف حياتيـ وتطور القدرة عمى حؿ المشكالت 
 .(24ـ، ص2010د، )أبو اسع. ومواجية العقبات
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 :لمبرنامج االرشادي ف االجرائيالتعري

 الحمل

جنة في رحميا فترة كافية لنموه واستعداده لمحياة مف األ أكثرو أ ىو حمؿ األنثى واحداً 
، )حسف الوالدة ىمف التمقيح وحت اسبوع ابتداءً  42-38ويمتد الحمؿ الطبيعي مف ،خارج الرحـ

  .(63ـ، ص2002

 :القمق

ا بحالة وجدانية غير سارة مف التوجس شعور عاـ غامض بالضيؽ والكدر مصحوب
مثؿ ضيؽ النفس وزيادة  بعض اإلحساسات الجسمية معو تنتج ،والخوؼ والتوتر والتحفز

 (107، صـ1998، )عكاشة. نبضات القمب وجفاؼ الفـ والصداع
 :الوالدة

عممية فيزيولوجية تحدث فييا تغيرات فيزيولوجية واسعة تبدأ بتقمصات رحمية منتظمة 
األغشية لى خروج الجنيف والمشيمة و إتؤدي بإمحاء عنؽ الرحـ وتوسع القناة التناسمية  وتنتيي

 .(7ـ، ص2006، )الحريري. المحيطة مف الرحـ إلى العالـ الخارجي
 :الوالدة الولى

 .والدة جنيف حي كامؿ النمو خبرتحالة الحامؿ التي لـ يسبؽ أف 
(Rothenerg&Chapman,1989) 

 :قمق الحمل

تختبره الحامؿ بمستويات  ،اـ باالنزعاج والضيؽ مع ارتباؾ وتذبذب المشاعرشعور ع
 نتيجة الخوؼ مف الوالدة. متفاوتة خالؿ فترة الحمؿ

 :قمق الوالدة

 . حالة مف اختالط مشاعر القمؽ مع الخوؼ الشديد تعانييا الحامؿ مع اقتراب موعد الوالدة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 القمق الول:المبحث 
مف اىتماـ العمماء والباحثيف في عمـ  واسعاً  ىً القمؽ مف المواضيع التي أثارت مديعد 

و أي بحث لعمـ أفال يكاد يخمو أي كتاب ، االنساف النفس عبر مختمؼ العصور ومراحؿ تطور
ثير فمع تسارع وتيرة الحياة وظيور الك ،قمؽوعمي رأسيا ال، لنفس مف تفسير االضرابات النفسيةا

ت العارضة التي تمخض عنيا تحوالت ىائمة لـ يشيدىا التاريخ آمف المتغيرات العامة والمفاج
 .بالقمؽقبؿ مف الطبيعي أف يشعر االنساف مف 

 أصبحنالقد تغير العالـ فمـ تعد المشاكؿ الجسدية قصيرة األمد تسبب لنا القمؽ لكننا  
 لذا فال عجب أف تكوف سمة العصر ،ف المستقبؿ وما ىي التحديات التي سنواجييانقمؽ بشأ

توتر شعور غامض غير سار بالتوجس والخوؼ والتحفز وال"الحالي ىي القمؽ حيث يعرؼ بأنو 
 ،ة خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي الالإرادييمالجسمصحوب عادة ببعض اإلحساسات 

أو الضيؽ في  ،شعور بالفراغ في المعدة الذبحة بالصدرمثؿ ال ،ويأتي في نوبات متكررة
، الخ )عكاشة ...."أو الشعور بنبضات القمب أو الصداع أو كثرة الكالـ والحركة ،التنفس
 .(134ـ، ص2003

لى خطر حقيقي تحدث إر البدنية والعقمية غير الراجعة مجموعة مختمفة مف المظاىفالقمؽ 
عراض وقد تكوف األ، وقد يصؿ إلى حد اليمع، القمؽ عاما عمى فترات أو بصورة مستمرة ويكوف

األخرى مثؿ األعراض الوسواسية اليستيرية موجودة ولكنيا ال تسود الصورة اإلكمينيكية )منظمة 
 .(48، صـ1982، الصحة العالمية

وعبد الطيؼ حسيف فرج   ،1980ومنيا )دراسة زىراف : لقد فسرت العديد مف الدراسات
المقصود بالقمؽ واستجاباتو التي يظيرىا (  2007د العظيـ حسيف :، وطو عب2009:

كما . كما وبينت أسباب القمؽ والعوامؿ التي تساىـ في ظيور نوبات قمؽ عصابية، األشخاص
ستجابات القمؽ العصابي باإلضافة عراض وكيفية التخفيؼ مف الـ تغفؿ عف توضيح وبياف األ

 العقاقير التي تستخدـ كمضادات لمقمؽ. خيراً وأ، لى وضع المقاييس التي يقاس بياإ

أو في ، وقات أو عند موقؼ ماليس منا مف ال يقمؽ في وقت مف األومما ال شؾ فيو أنو 
، العمؿ، الزواج، الجامعة ،كاالنتقاؿ مف البيت لممدرسة، مرحمة مف المراحؿ االنتقالية في حياتو
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الضاغطة والتي تسبب لنا القمؽ فيذا أمر الخ فالحياة تزخر بالمواقؼ ...الحمؿ والوالدةو أ
 . طبيعي ال سيما عندما يزوؿ القمؽ بزواؿ السبب

 :مفيوم القمق
 :التعريف المغوي لمقمق

و أقمؽ غيره والقمؽ أ عاج ويقاؿ بات قمقاً والقمؽ االنز  .مؽ  القمؽ مف ق   :بأنويعرؼ القمؽ لغة 
 .(323، صـ1986، ابف منظور) . ال يستقر في مكاف واحد

و لـ يستقر عمى حاؿ أ ،قمؽ قمقؿ لـ يستقر في مكاف واحدو  ،مف قمؽكما ويعرؼ القمؽ "
شديد  :ؽتميز بالخوؼ مما قد يحدث والمقالوالقمؽ حالة انفعالية ت، واضطرب وانزعج فيو قمؽ

 ( 88ـ، ص1997، )الكعبي . وامرأة مقالقة ،القمؽ ويقاؿ رجؿ مقالؽ

 :التعريف السيكولوجي لمقمق
ختالؼ بيف عمماء النفس في تعريؼ القمؽ وتفسيره لذا سوؼ تعرض الباحثة بعض ىناؾ ا

 . التعريفات لمقمؽ

لخوؼ والتحفز شعور عاـ بالفزع وا :نوأـ عمـ النفس الطب النفسي القمؽ بيعرؼ معج -1
 (30ـ، ص1997، )الكعبي. ف تحدثأمف شر وكارثة توشؾ 

انفعالية يشوبيا الكدر واليـ حالة  :نوأس المصطمحات النفسية عرؼ القمؽ بقامو  -2
مر الذي يسبب عدـ الراحة واالستقرار ويفقد الفرد معيا األ ،الشعور بالخطر والتيديدو 

 ( 27، صـ1987،)عبد الخالؽ الرغبة والحافز لميدؼ.

امؿ ومستمر شحالة توتر عاـ و  :عرؼ القمؽ بأنوفي (484ـ،ص2001) ما زىرافأ -3
ض جسدية تكوف مصحوبة بأعرا ،الخياؿو عمى مستوى أنتيجة توقع خطر فعمي 
 . ونفسية مؤلمة وغير سارة

شعور عاـ وشامؿ بالضيؽ يرافقو  :نوأعمى ( 233ـ، ص2001، )ممحـكما يعرفو 
عراض الجسدية غير محددة المصدر ستثارة يكوف عادة مصحوب ببعض األالخوؼ والفزع واال

  .ة في التعرؽمثؿ ارتفاع في ضغط الدـ وزيادة في ضربات القمب مع زياد

استجابة الفرد لمخطر  إالالقمؽ ما ىو أف لى إفقد ذىب  ،(232، ص2012،.)رضوافأما
  .الناتج عف الفشؿ أو الحرماف حيث يشعر الفرد بالتيديد وعدـ الراحة واالستقرار
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ىو حالة نفسية تنتج عف شعور الفرد بخطر ييدده ويعكر عميو حياتو يصاحبو توتر انفعالي 
 .(205ـ، ص1981، )الرفاعي رابات فسيولوجية متعددةتحفز واضطو 

حالة مف التحفز تظير عمى شكؿ جممة  :بأنوالقمؽ ( 161ـ، ص1988، كماؿ ويرى)
شيؾ لحدوث كارثة أو ضرر أو الضيؽ واالرتباؾ وفقداف الراحة مف توقع و  أحاسيسمف 

ف "القمؽ لى حالتيإالقمؽ عمى أساس تقسيمو  (23ـ، ص1979، مخيمر)ويعرؼ . مصيبة
أو "القمؽ العصابي" وىو  ،السوي "وىو طبيعي ناتج عف رد فعؿ األنا عند مواجية خطر خارجي

حالة مرضية تظير عند فشؿ األنا األعمى في كبح المكبوتات والغرائز مف الطفح وىو يظير 
  . في صورة شعور باإلثـ واالشمئزاز

ختمفوا في تعريفيـ لمقمؽ فمنيـ ف عمماء النفس اأخالؿ العرض السابؽ ترى الباحثة  مف
 األعراضومنيـ مف ركز عمى  (،2001مثؿ )ممحـ: الفسيولوجية األعراضمف ركز عمى 

الفسيولوجية  األعراضجمع بيف  (2001مثؿ )زىراف:وبعضيـ  ،( 2012مثؿ )رضواف:النفسية 
في  ممخصاً  ما سيؿ عمى الباحثة استنتاج معني القمؽ وتعريفو تعريفا النفسية وىذا واألعراض

 :النقاط التالية

 . فرادسارة ومجيولة المصدر يمر بيا األ القمؽ حالة وجدانية غير -1

 . القمؽ دافع سموكي انفعالي ومحرؾ فعاؿ -2

 ير موجود وغير ظاىر وغامض المصدرغ وأحياناالقمؽ يحدث نتيجة شيء غير متوقع  -3

 . داخمياً  القمؽ يؤذي النفس ويسبب ليا ألماً  -4

 . االستمرارية والغموض وعدـ الوضوح مف مميزات القمؽ -5

 . جسمية ونفسية واجتماعية واضحة ومحددة يمكف تشخيصو مف خاللياعراض ألمقمؽ  -6

القمؽ لو أشكاؿ متعددة مثؿ التوتر والخوؼ وعدـ االستقرار والشعور بالذنب وتوقع  -7
 . و المكروهأالخطر 

لى خفض إدـ يؤدي حياف يكوف معوؿ ىنو محرؾ فعاؿ فيو في بعض األأالقمؽ كما  -8
 . عمى مستقبؿ الشخص نسبة النجاح ويؤثر سمباً 
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 :تصنيفات القمق
 ىو االتفاؽ عمأ ،مف الواضح التبايف بيف عمماء النفس في تحديد مفيـو القمؽ بشكؿ دقيؽ

 كثر انتشاراً س االضرابات النفسية األأف القمؽ عمي ر أوالسبب ىو  ،تعريؼ محدد مبرر لو
ورغـ ىذا االختالؼ  ،و حتي بيئيةأما بيف شخصية واجتماعية ووراثية ات وتتداخؿ فيو المسبب

 :ف ىناؾ نوع مف التوافؽ عمي تصنيؼ القمؽ حيث تـ تقسيمو اليأنجد 
 :القمق الموضوعي. 1

 ينشأ عندما يواجو الفرد تيديداً  ودفاعياً  ومقبوالً  ومنطقياً  بيعياً ط ويعد ىذا القمؽ قمقاً  
يساعد الفرد عمى مواجية الخطر  ء وىذا النوع مف القمؽ يعد دافعاً خارجيا ويتوقع حدوث سو 

اف عمى التقدير السميـ ويعتبر ىذا النوع مف القمؽ مفيدًا ألنو يحث االنس ،ومحاولة القضاء عميو
نتاجيتو ويحمؿ األسباب ويقدر ما تتطمبو الظروؼ الطارئة ويزيد مف طاقتو وحماستو والممواقؼ 

ويعتبر ىذا النوع مف القمؽ مف مقومات الحياة . و اليروب منوألخطر استعداده لمجابية ا
و مشاكؿ أادية عندما يواجيوف تجارب مزعجة يتعرض لو الناس يوميا في حياتيـ الع اليومية

 . و حتى صحتيـأمنيـ أو أتيدد راحتيـ 

 ىتو حأبداع نتاج والنمو واإللى اإلإحمة يكوف القمؽ حافز يدفع صاحبو ففي ىذه المر 
صحة النفسية ال إلىنواع القمؽ أقرب أسؤولية ويعد ىذا النوع مف القمؽ زمات بقوة ومتجاوز األ

ساسي المطموب في حياة الفرد والذي مف نو القمؽ الصحي والقمؽ األأ ىوالسواء حيث يعرؼ عم
مف  ىذا اختفإالحياة الطبيعية وال حياة بدونو ف يتزود بو الفرد وىو ما تكوف معو أمفروض ال

 ( 591ـ، ص2000، حياة الفرد أصبح إنسانا متبمد الوجداف والمشاعر )الخطيب

، )عثمافيذكرىا فريد عمي ىذا النوع مف القمؽ )القمؽ الموضوعي( عدة مسميات  أطمؽلقد 
 :كما يمي  ىي(20ـ، ص2001

  القمؽ الواقعيReal Anxiety 
  القمؽ الحقيقيTrue Anxiety 
  القمؽ السويNormal Anxiety  

 )القمق العصابي( :القمق المرضي. 2

نتاج التوافؽ واإل ىعم لكؿ فرد نصيب مف القمؽ بالدرجة التي يكوف معيا قادراً منذ القدـ و 
لمفرد ويقؿ اتزانو النفسي  نو يصبح مدمراً إف كاف القمؽ بدرجة عالية فإما أبداع و التكيؼ واإل
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حيث يدخؿ دائرة ما يسمي القمؽ  اتواإلضرابرضة لألمراض ويصبح ع   ويعيؽ تكيفو وانجازه
 أعراضتوفر  خوؼ مزمف غير مبرر لو مع وىوالمرضي وىو قمؽ يصدر مف داخؿ الفرد 

وفي  . حد كبير وتختمؼ شدتو وعمقو وتأثيره مف شخص آلخر إلىدائمة  نفسية وجسمية متعددة
عمى  جواباً التصرفات ال تأتي ردود االفعاؿ و و ، ما يكوف القمؽ مجيوؿ المصدر الباً ىذه الحالة غ

رد الفعؿ يكوف  فأديدات غامضة وشاممة وليذا يالحظ بؿ عمى تي، عوامؿ ومسببات معينة
ف السموؾ يكوف عادة فوضويا ال يقضي عمى القمؽ بؿ يزيد مف سيطرتو أبطريقة عشوائية و 

القمؽ العصابي عمى أنو خوؼ  أف فرويد ىوير  (.91ـ، ص2003، وتمكنو )االزرؽ بف عمو
 . ض ومبيـ ال يستطيع الشخص أف يحدده أو يعرؼ سببو فيو رد فعؿ لخطر غريزي داخميغام

( فيخاؼ الفرد مف IDويكوف مصدر القمؽ العصابي داخمي في الجانب الذي يطمؽ عميو اليو)
أف تغرقو وتسيطر عميو نزعة غريزية ال يمكف ضبطيا أو التحكـ فييا وقد تدفعو ليقوـ بعمؿ أو 

 :يعود عميو باألذى ويميز فرويد بيف ثالثة أنواع مف القمؽ العصابي ىي يفكر في أمر قد
االشخاص ة فكرة مناسبة أو أي شيء خارجي و وىو قمؽ يتعمؽ بأي :القمق اليائم -1

المصابوف بيذا النوع مف القمؽ يتوقعوف دائما أسوء النتائج ويفسروف كؿ ما يحدث ليـ 
 نذير سوء

و أمرتبط بموضوع محدد كالخوؼ مف المرض  وىنا القمؽ :قمق المخاوف المرضية -2
 . السرطاف أو حدوث كارثة ما

غامض في أحياف حياف و في بعض األ قمؽ يبدو واضحاً وىذا النوع مف ال :قمق اليوس -3
غماء وصعوبة التنفس تحؿ محؿ أعراض اليستيريا مثؿ الرعشة واإل كما أف ىأخر 

واضح ومف ىنا نجد أف  القمؽ وبذلؾ يزوؿ الشعور بالقمؽ أو يصبح القمؽ غير
 (21ـ، ص2001نفسي واالخر جسدي)عثماف أعراض القمؽ اليستيري نوعاف أحدىما

 غائماً و  وعاماً  غامضاً  ي موضوع محدد بؿ نجد القمؽأالذي ال يرتبط ب :القمق العام -4
free-flotig  وغير متحكـ بو وىو قمؽ لتوقع نشاطات أو أحداث كارثية وغالبا تكوف

وعمى الرغـ مف االختالؼ  ،الموتو  بالحياة اليومية والصحة والرزؽموضوعاتو تتعمؽ 
جماع عمى أف القمؽ العاـ ىو إف ىناؾ أال إيف عمماء النفس حوؿ مفيوـ القمؽ ب
ـ، 1978، )زىراف. مراض النفسية والعقميةقدمة وبداية جميع االضطرابات واألم

 (398ص
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نما بطبيعة الوجود نفسو )مف أنا؟ ا  ؼ و و الذي ال يتعمؽ بمشكمة التكيوى :القمق الكياني -5
 ( 70ـ، ص2010، لماذا نعيش( )الصيخاف

نا و خجؿ عند األأثـ إمؽ الذاتي يعانيو الفرد كأحاسيس ف القأ " :القمق الخمقي "الذاتي -6
ف ييرب مف أقمؽ وبطبيعة الحاؿ ال يستطيع نا األعمى ىنا مصدر لمحيث يشكؿ األ

ف ىناؾ دافعا محظورا أالقمؽ وكأنو نذير خطر و نا يتحفز و يفرمف نفسو وىأضميره 
نا المثالية التي كونتيا نطالؽ وييدد األاال ىلأللـ والعقاب يوشؾ عم كاف مصدراً 

الديف و الوالداف عند الفرد ومصدر القمؽ الخمقي كامف في ، القوانيف االجتماعية
صراعا  تركيب الشخصية كما ىو في القمؽ العصابي فيو صراع داخؿ النفس وليس

 (78، ص1980، بيف الشخص والعالـ الخارجي )عوض
عراض االضرابات النفسية األخرى حيث يعتبر أىو القمؽ كعرض مف  :القمق الثانوي -7

.مف (398صـ،197، مراض النفسية تقريبا )زىرافع األالقمؽ عرضا مشتركا في جمي
و والضرر يصنؼ القمؽ بحسب منفعتخالؿ ما سبؽ ترى الباحثة أنو مف الممكف أف 

 :الذي يتسبب بو لمفرد الي
  القمؽ المطموب 
   القمؽ المقبوؿ 
  القمؽ المرفوض 

 :مستويات القمق
ثالث مستويات بحسب ويظير القمؽ عمى درجات متفاوتة في الشدة ويمكف أف تقسـ إلى 

 محمد مياسا.. د

 المنخفض: ولمستوي ال ال 

"worry ية عمى العصب أحيانا" الكدر اليـ والضيؽ ويطمؽnervousness  بسط أوىو
مف ظروؼ تجعمو يبدو ذ ال يخمو فرد إيختبره الفرد في الحياة اليومية القمؽ وىو شائع و  أنواع

الفعؿ عمى ىذه المواقؼ العصبية  وتكوف ردةوالكدر و مواقؼ تشعره باليـ أعصبي المزاج 
نو سريع االنتياء أ ويتميز ىذا المستوي مف القمؽ واإلرىاؽسرعة االنفعاؿ والشعور بالتعب 

 . قمؽ طبيعي وبسيط وضمف حدود السواء النفسي بأنوويزوؿ عف طريؽ التفريغ يصنؼ ىذا 
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 المتوسط :المستوي الثاني 

نو إنفس فزادت التعقيدات في المواقؼ الضاغطة وكاف مف الصعب الترويح عف ال إذا
فرد انفعاؿ وتوتر وخوؼ ويظير ال  قمؽ ( (anxietyالمستوي الثاني ويطمؽ عميو  إلىيتطور 

واضح المعالـ تصاحبو حالة نفسية مؤلمة  بأنوكارثة قريبة ىذا القمؽ يتميز  أومف حدوث مكروه 
جؿ حصوؿ التوافؽ أحافزا يدفع صاحبة نحو العمؿ مف  مف اليـ والضيؽ واالنزعاج وقد يشكؿ

االجتياد لتحقيؽ و  لرسوب في االمتحاف يدفعو لمدراسةوتخطى المحنة مثاؿ خوؼ الطالب مف ا
يشعر ف كؿ فرد معرض الختبار موقؼ صعب إذ إنجاح ويعتبر ىذا المستوي مألوفا التفوؽ وال

ىذه المحنة والخروج مف مشاعر  جؿ تجاوزألى التفريغ بالعمؿ مف إمعو بالتوتر والقمؽ ويدفعو 
طبيعيا وال ينذر المستوي و طويمة ومف ىنا يعتبر ىذا أالقمؽ ويكوف ذلؾ بعد فترة وجيزة لـ و األ

 . و الشذوذأبالمرض 
 الشديد  :المستوى الثالث 

سمى بذلؾ ألنو تجاوز القمؽ  neurotic anxietyالقمؽ الشديد أو المرضي والعصابي
الدوائي  أو اإلرشاديدرجة المرض النفسي الذي يستدعى العالج النفسي  إلىالطبيعي ووصؿ 

يعانى منيا  أعراضىي  إنمات العامة وبيذا فيو يعتبر حالة خاصة وليست سمة مف سما
المواقؼ المقمقة وتزداد شدتيا وتعقيدىا وال يجد الفرد  رالمرضى النفسيوف تحدث عندما تتكر 

 (97ـ، ص1997مياسا، تحقيؽ التوافؽ ) أوسبيؿ لتفريغ 
 عالقة القمق ببعض المفاىيم النفسية

  قمق الحالة : أوال:

تتعمؽ بموقؼ مثير يشعر معو الفرد  مؤقتةلية نو حالة انفعاأقمؽ الحالة يعرؼ عمى 
والتيديد ويكوف متوترا ومضطربا تختمؼ شده ىذه المشاعر مف فرد آلخر بحسب  األمافبانعداـ 
ىذه الحالة االنفعالية تزوؿ بزواؿ موضوع ومصدر  أفالفرد لمخطر والتيديد كما  إدراؾمستوى 

 (34ـ، ص1978ف، الخطر والتيديد )زىرا

حالة شعورية وجدانية  بأنونظريتو "الحالة والسمة "قمؽ الحالة  في spielrqerكما وعرؼ
مما يحفز الجياز  حقيقاً  اً خطر  أو فيو تيديداً  ىية تظير عند تعرض الفرد لموقؼ ير داخم

العصبي الالإرادي ويشعر بالتوتر واالستعداد لمواجية التيديد تزوؿ ىذه الحالة ويعود الفرد حالة 
 .(166ـ، ص1991، المصدر )حبيباالتزاف بزواؿ 
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 :قمق السمةثانيًا: 

المواقؼ والحكـ ستوي ميميـ واستجابتيـ في إدراؾ ىو عبارة عف التفاوت بيف الناس في مو 
ؼ بدرجات مختمفة عمى مدي خطورتيا وتيديدىا ليـ حيث إف قابمية الناس لمقمؽ تتأثر بالمواق

يتوقؼ مستوي ، تباطا بالصحة النفسية لمفردنو استعداد داخمي وىو أكثر ار أويعد قمؽ السمة 
إثارة القمؽ عند اإلنساف عمى مستوي استعداد الفرد لمقمؽ حيث يعتبر استعداد سموكي مكتسب 

مف . ( 139، ص1978، )مرسيطة منبيات إما داخمية أو خارجية وكما ينشط ويستشار بواس
مؤقتة مرتبطة بموقؼ مثير إما  خالؿ ىذا العرض تري الباحثة إف حالة القمؽ ما ىي إال حالة

ف العالقة بيف حالة القمؽ وسمة القمؽ ىي أحالة ترتبط بالشخص وتكوف دائمة و سمة القمؽ فيي 
عالقة ارتباط بحيث إف االستعداد والتييؤ لمقمؽ )سمة القمؽ( يمكف إثارتو ويتحفز بمواقؼ ميددة 

 . وخطر وشيؾ لينتقؿ الفرد إلى حالة القمؽ

 القمق والخوف:
الخوؼ مع القمؽ لدرجة يصعب معيا التمييز بيف الحالتيف ويكف الخوؼ  عراضأتتشابو 

يدفع  واقعييتعرض لخطر حقيقي  أوىو الحالة الشعورية االنفعالية التي تنتاب الفرد عندما يري 
الخوؼ ىنا حقيقي  سرعة فموضوعمسيارة  ياتجيت نحو  اإذعمى حياتي  أخاؼ أفلمخوؼ مثاؿ 

 وأناتحؿ مف سيارة تمر بسرعة  أفف مصيبة توشؾ أشعور بالخوؼ والتوتر و  نيينتاب فأ أما
، الخوؼ )أماف الديف أنواععتبار القمؽ نوع مف ا جالس في المنزؿ فيذا ىو القمؽ وبيذا يمكنا

 (2ـ، ص2013

 كارثة وشيكة الحدوث وتشكؿ تيديداً  أوالخوؼ والقمؽ كرد فعؿ عند الشعور بالخطر  أينش و
في سبيؿ  نفسوجؿ حمايتو والدفاع عف ألمعمؿ مف  الذي يستثيره األمرجود الفرد وو  ةلحيا

انتقؿ الخوؼ  إذا وأماعمى صعيد الخوؼ يكوف مصدر الخطر واضح  ،المحافظة عمى البقاء
 درجة مبالغ فييا فيو بذلؾ يشبو القمؽ  إلى

 :تبيف الدراسات أف القمؽ يتميز عف الخوؼ مف عدة محاور وىي كالتالي و

ي حالة القمؽ فيو مبيـ ف أما مف حيث الموضوع في الخوؼ يكوف معروفا ومحدداً  .1
 .وغير واضح

مواجية سيارة  أوووجود في العالـ الخارجي مثؿ الحرب  أصؿموضوع الخوؼ لو  .2
 العالـ الخارجيومبيـ وليس لو وجود في  وضوع ذاتيمسرعة بينما في القمؽ فالم

 مصدره ىالوقوؼ عم أوه ؿ ال يستطيع تحديداؼ مف شيء مجيو فاإلنساف القمؽ يخ
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شعور بالتيديد جراءه ف الإلقمؽ حقيقا ولو وجود في الواقع فف موضوع اأذا حدث وكإ .3
  .ما عمى صعيد الخوؼ يكوف الخطر محدداً أيكوف غامضا 

القمؽ وبشكؿ خاص  ما، أف موضوع الخوؼ واالنفعاالت الناتجة منو تكوف متناسبةإ .4
عراض واالنفعاالت والحالة الوجدانية تكوف عمى درجة عالية مف ألف اإالقمؽ المرضي ف

 .ال تتناسب مع سبب الخطر وموضوعو الشدة
لى كياف الفرد بينما ال تكوف الحالة االنفعالية إ ةطر في القمؽ داخمي وشديد وموجيالخ .5

 .بنفس الدرجة الوجدانية في الخوؼ
ما في حالة الخوؼ أر المجيوؿ جز واليواف تجاه المصديتسبب القمؽ بالشعور بالع .6

 ف تحدث مواجيو مع المصدر أفيمكف 
ما في القمؽ فتستمر أعابرة ومؤقتو تزوؿ بزواؿ السبب  الشعور بالخوؼ ىو لمحظات .7

  .طوؿأالمشاعر مدة 
ما في أكثيرة ولكنيا تزوؿ بسرعة األعراض الفيزيولوجية والنفسية المصاحبة لمخوؼ  .8

عمؽ وأخطر وتأخذ وقتا أطوؿ لمتخمص منيا أسية تكوف فاآلثار الجسدية والنف القمؽ
 (100ـ، ص1997، )مياسا

 :ص الفرق بين الخوف والقمق في الجدول التاليخمويت
 (: الفرق بين الخوف والقمق2.1جدول )

 القمؽ الخوؼ وجو المقارنة

 مبيـ ومجيوؿ  واضح وحقيقي في العالـ الخارجي المنشأ والموضوع 

 غامض وغير واضح  دد واقعيمح التعريؼ الخطر 

عمى مستوي الخياؿ غير  خارجي وموجود  الصراع 
 موجود 

 مزمف  حاد  الديمومة 

 (42ـ، ص2006، )غانـ

 القمق والداء
داء وفعالية الفرد مف الموضوعات التي اىتـ بدراستيا الباحثوف آثره عمى أيعتبر القمؽ و 

و أف خفض درجة  القمؽ أع والتطور بمعنى في طريؽ االبدا حيث اعتبر القمؽ معيقا وعقبة
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داء عالقة ف العالقة بيف القمؽ واآلإوي الدوافع لمعمؿ واالنجاز لذا فقأالتخمص منو يعتبر مف 
وينشط  ويقاليست بالبسيطة فالقمؽ يعمؿ في بعض األحياف كجياز إنذار يجعؿ الحياة أكثر تش

ليجد حال لما يعترضو  بداعلديو اإل يو ينمعمالأزه ويستشيره لكى يجتيد وينجز في الكائف ويحف
كثر أعقوبة تيدد الفرد فيو بذلؾ يكوف و  سارة غير ذا اعتبرنا الخوؼ مرتبط بخبرةا  مف مواقؼ و 

ف القمؽ أكما لـ و نفسو مف العقوبة واأل يزا لتجنب الوقوع في المخاطر ويحماستيقاظا وتحفي
نا حياأمف التيديد والخطر فيو يحمى نفسو  محفزا لمفرد يزيد مف نشاطو وتييئو لممواقؼ وبذلؾ

قؿ جاىزية لمواجية الخطر أالفرد وبذلؾ يكوف  يدراؾ ووعإيكوف بدرجة عالية ينخفض معيا 
ف غياب القمؽ أو أثر في ىذا األ ـ)1980)دوسوف وضح كؿ مف يركس و أوقد . واالذى

القمؽ  ىكما لو كاف مستو فا وعاجزا تماما داء الفرد بحيث يكوف ضعيآخفاضو يؤثر سمبا عمى ان
داء يتدىور وبيذا يكوف المطموب ىو قدر معتدال ومتوسطا مف القمؽ ليحفز عالي جدا فاف اآل

وؿ تأثير داء األف لمقمؽ تأثيراف متناقضاف عمى األأمف ىنا يتبيف ، الفرد ويرفع مف درجة ادائو
 (351ـ، ص1990، )الكفافي. ر معوؽ وىادـمحفز وفاعؿ والثاني تأثي

 لقمق والدافعيةا
نو حالة ألحافز لمتعميـ ويعرؼ الدافع عمى تؤكد نظريات التعميـ عمى ضرورة الدافعية وا

اليمـ يعتبر القمؽ حافزا ودافعا يشحذ  وجدانية داخمية عند الفرد تحدد سموكو وتؤثر فيو مف ىنا
 :اآلتيثر الدافعية في أاز والتقدـ والتفوؽ ويمكف تمخيص ويساعد عمى النجاح واالنج

لى حالة مف عدـ االتزاف تعمؿ عمى تنشيط إؽ الفرد مف حالة الثبات والسكوف ينقؿ القم .1
 .الفرد تدفعو الى المزيد مف العمؿ واالنجاز

يوجو القمؽ سموؾ الفرد اتجاه تحقيؽ اليدؼ فالقمؽ مف االمتحاف يولد حافزا لممذاكرة  .2
 .وبيذا يعد القمؽ عامؿ توجييي

بالفرد لما كاف عميو مسبقا  ف حالة االتزاف تعودإالسموؾ حيث  يساعد القمؽ في تعزيز .3
 (85ـ، ص2008، نجاز العمؿ )الخالدي والعمميإبعد 

 

 

 

 



20 
 

 أسباب القمق
 :كون متداخمة ومنياتا ما بسباب القمق كثيرة ومتعددة وغالأ

و أبويف حد األأمؽ غالبا ما يكتسب ىذا الصفة مف فالشخص الق :االستعداد الوراثي -1
ياه ضاغطة ما وكثير ما تختمط العوامؿ الوراثية مع عوامؿ بيئية ومواقؼ حكالى

بناء فينشأ لدييـ استعداد القمقة وتوترىـ وانفعاليـ عمى األباء تنعكس فييا استجابة اآل
 (23ـ، ص2013، لإلصابة بالقمؽ )اماف الديف عالي

معيا بالتيديد  سية يشعرظروؼ قا فيحيانا تضع البيئة الفرد أ :االستعداد النفسي -2
، )الغرة. ىدافو ويحرمو مف الشعور باألمفأيمس  و الخارجي تيديداً أالداخمي 
 (ـ2002

زمات والصدمات النفسية والشعور بالذنب وتوقع الضعؼ النفسي والتوتر وتكرار األ -3
العقاب والخوؼ منو الشعور باإلىانة والعجز واالنتقاص والصراع بيف الدوافع 

لشعور باألمف لى انعداـ اإ يخرى كؿ ىذا يؤدألبيئة مف جية والرغبات مف جية وا
 (ـ2001، ويسبب القمؽ )زىراف

احباطات الطفولة والمراىقة وطرؽ التنشئة الخاطئة الدالؿ والحماية الزائدة والتسمط  -4
 (281ـ، ص2005، والقسوة والحرماف )المطيري

ت الثقافية التعرض لمواقؼ ضاغطة في الحياة فالعصر الحاضر يعج بالمشكال -5
والبيئية ممئ بعوامؿ الخوؼ والكدر يغمب عمييا االفتقار لألمف عمى الصعيد األسري 

 .واالجتماعي

  .االحباط والفشؿ الناتج عف الصراع الدائـ بيف الدوافع واالتجاىات -6

، ثبات وجوده )عبيدا  وراء تحقيؽ ذاتو و  نساف الدائـالتفكير في المستقبؿ وسعى اإل -7
 (.188ـ، ص2008

  .لفشؿ في تحقيؽ الذات وانعداـ التوافؽ بيف الذات الواقعية والذات المثاليةا -8

مور أمثؿ التساىؿ في  ةي لمفرد وعالقتو بربو وفيـ الحياسباب تتعمؽ بالبناء الدينأ -9
  .يمافالديف وضعؼ اإل
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عِيَشًة كثرة المعاصي والذنوب قاؿ تعالى "  -10 ٌَ ْعَرَض َعَ ذِْنرِي فَإِنه َُلُ 
َ
َْ أ ٌَ َضًًِك َو

ْعَمى 
َ
ةِ أ ٌَ َْٔم اىْلِيَا هُ يَ  ]124طو: ["َوََنُُْشُ

 . أمور الدنيا الخوؼ مف الموت والتمسؾ بالحياة واالنشغاؿ في -11
 :التعقيب عمى أسباب القمق

الوراثية تستخمص الباحثة أف األسباب المؤدية لمقمؽ ما ىي إال شبكة معقدة مف العوامؿ 
ـ في السف تقدـ التكنولوجي اليائؿ ومواقؼ الحياة الضاغطة والتقدوالوالبيئية والبيولوجية والدينية 
و يعاني مف بعضيا فتكوف النتيجة اليـ والحرماف مف المتعة والسعادة أيمكف أف تجتمع في فرد 

 . وضنؾ العيش والشعور الدائـ باأللـ

 :أعراض القمق
نفسية ما بيف جسمية و  مختمفة ومتنوعةيظير القمؽ عمى شكؿ العديد مف األعراض بحيث تكوف 

 . واجتماعية
 :(30م، ص2001، )عثمان بحسب أوال: أعراض جسمية -

 . نوبات مف الصداع والدوخة واإلغماء-طنيف األذف -

 .خفقاف القمب وزيادة النبض أثناء الراحة-ضيؽ التنفس -

  .نوبات العرؽ التي ال تتعمؽ ببذؿ مجيود أو ارتفاع في درجة الحرارة -

 .و إسياؿإمساؾ أ- جفاؼ الفـ -

 . تنميؿ في اليديف أو الذراعيف أو القدميف -

 .أالـ في الظير والمفاصؿ -

 . صعوبة البمع والشعور بوجود لقمة في الحمؽ -

 . غثياف وألـ في المعدة -

بؿ قد  . والجدير ذكره ىنا أف ىذه األعراض قد ال تحدث معاً  ثقؿ وألـ في الصدر -
مى تحديد أي ممريض وعدـ القدرة عتتعاقب أو تشتد أو تتفاوت مما يحدث اإلرباؾ ل

 . طبيب ىو بحاجة لو

-  
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 :المظاىر االجتماعية: ثانياً  

 .اإلخفاؽ في بناء عالقات اجتماعية ذات معني مع االخريف -
 .الخوؼ والخشية مف أماكف الحشود وتجمع الناس -
 .الخشية مف التحدث أماـ اآلخريف -
رشادات غامض -   .ةالتواصؿ مع اآلخريف باستخداـ تعبيرات وا 
  .خرور بالخجؿ وتجنب مواجية الجنس اآلالشع -
 .قظة والعزلة واالنسحاب االجتماعياالستغراؽ في أحالـ الي -
  .خريفتساؤالت اآلتجاىؿ  -
  .خريفالشؾ وانعداـ الثقة في اآل -
 ( 97ـ، ص2004، عدـ القدرة عمي توكيد الذات )الغرة -

 العراض النفسية:ثالثًا: 

 نوبة مف اليمع التمقائي.  -
 كتئاب والوىف وضعؼ األعصاب. اال -
 العصبية وسرعة االنفعاؿ بحيث يكوف حادا وال يتناسب مع الموقؼ. -
 عدـ القدرة عمى اإلدراؾ والتميز.  -
 ضعؼ القدرة عمى التركيز ونسياف االشياء.  -
 تداخؿ وتشتت التفكير.  -
 الييجاف والميؿ الى العنؼ والعدواف.  -
 س. األرؽ ورؤية األحالـ المزعجة والكوابي -
 (30ـ، ص2001، الشعور بفراغ العقؿ. )عثماف -

 :القمق في ضوء نظريات عمم النفس
  يةالتحميمضوء المدرسة القمق في  :أوال

يعد فرويد أكثر عمماء النفس اىتماما بموضوع القمؽ بخاصة استنتاج سبب القمؽ ونشأتو 
 فرويد " أف القمؽ قد ظير في االساس كرد فعؿ لحالة خطر "  يذكر
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د حيث اعتبره صدمة الميالل نتيجةفرويد أف ظيور القمؽ ألوؿ مرة لدى االنساف يرى 
فالجنيف كاف يعيش ، ـ والطفؿفييا فجأة الصمة الجسدية بيف األ اذ انقطعت، فرويد باكورة القمؽ

ـ بسعادة يناؿ كؿ شيء دوف عناء أو طمب وكأنو في الجنة سمى ىذه فرويد بدراما في رحـ األ
، مياسا)" يث شبييا بعممية الطرد مف الجنةنساف حرىا أقسى خبرة يجتازىا اإلد واعتبالميال
 (.102ـ، ص1997

الغريزة الجنسية الذي يؤدي  شباعإل ويذكر فروبد أف القمؽ فيما بعد يظير نتيجة السعي
ينتج والذي ، نا لتحقيؽ ىدؼ أساسي وىو المحافظة عمى سالمة الذات واطمئنانيالى سعي األإ

نا والمكبوتات في اختراؽ دفاعات األ أما عند نجاح النزعات الغريزية، يصفو بأنو واقعياً عنو قمؽ 
 . لى قمؽ عصابيإؿ القمؽ مف موضوعي وتيدد الكياف النفسي فيي تحدث صراع يحو 

فيرى أف ىدؼ اإلنساف ىو التفوؽ عمى غيره وعندما (  (adlerأما العالـ النفسي أدلر
 . دونية ويصاب بالقمؽيفشؿ سعيو يشعر بالعجز وال

مع فرويد مف حيث النظرة إلى أصؿ القمؽ حيث أعطي فرويد (k.h & rney)تختمؼ ىورني   
ترى ىورني ، صدمة الميالد وعدـ إشباع الغريزة الجنسية المستشارة دورًا أساسيا في نشأة القمؽ

ة والبيئة دورا في وتعطي القيـ االجتماعي، أف القمؽ ينشأ مف تراكـ لخبرات الفرد طيمة حياتو
 :تكوف القمؽ حيث ترجع القمؽ إلى ثالثة عناصر

 .خريف يستطيع التوافؽ مع نفسو وال اآلنو الأشعور الفرد بالضآلة والعجز و  -1

 .العداوة وأنو يعيش في وسط عالـ منافؽشعور الفرد بالرفض و  -2

ـ، 1987، فو يعيش وسط عالـ تسوده التناقضات )زىراأنؿ و شعور الفرد بالوحدة واالنعزا -3
 . (82ص

 المدرسة السموكية في ضوء القمق :ثانيا

لى إصحاب المدرسة السموكية ينظروف أف إاالتجاه السموكي ىو اتجاه تعمـ فباعتبار أف 
يجابي ي يعيش فييا تحت شروط التدعيـ اإلالقمؽ عمى أنو سموؾ متعمـ مف بيئة الفرد الت

ىو ارتباط مثير جديد بالمثير  سيكي الذيوالسمبى ويفسروف القمؽ في ضوء االشتراط الكال
ف إصمي وبيذا فتدعاء رد الفعؿ الخاص بالمثير األعمى اس خير قادراً صمي ويصبح ىذا األاأل

يمكف أف يرتبط بمثير آخر مف طبيعتو أف يثير الخوؼ وبيذا يكتسب المثير الجديد  محايداً  مثيراً 
ومف الممكف أف . لخوؼ كرد فعؿ لممثيرخاصية المثير المخيؼ وينجح في استدعاء استجابة ا
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سارة ولكف الفرد يمر بحالة انفعالية الغير غير مخيؼ وال يستدعي االستجابة يعتبر ىذا المثير 
افموؼ وواطسوف أف القمؽ يؤدي ويرى ب. ما يسمى القمؽ غير واضحة وذات طبيعة مبيمة وىذا

ناحية أخرى فيو يعد مصدر تعزيز ف ومصدر تحفز وم فيو مف ناحية يمثؿ دافعاً  مزدوجاً  اً دور 
كدت عميو السموكية اعتبار القمؽ انفعاؿ شرطي مؤلـ يؤذي النفس لمثير ما أبرز ما أ و. بداعا  و 

 (272ـ، ص1999، )كفافي. يكوف ىو مصدر القمؽ عند الفرد

ط الشديد لمظاىر السموؾ مف ىنا وفي ضوء النظرية السموكية يمكننا أف نرى التبسي
حيث انحسر تفسيرىـ لمقمؽ عمى الفعؿ ورد الفعؿ أي العالقة بيف المثير ، معقدنساني الاإل

ف الخوؼ ىو استجابة انفعالية لمثير إذ إلؾ الخمط بيف سموؾ الخوؼ والقمؽ وكذ، واالستجابة
محدد ومعروؼ المصدر في حيف أف القمؽ استجابة انفعالية غير سارة وتؤذي النفس لمثير غير 

 spilbergereويرى سبيمبرجر (.575ـ، ص1990، روبيو  )كفافي. رواضح ومجيوؿ المصد
أف كال مف القمؽ والخوؼ ما ىما إال شعور انفعالي إنساني ظير منذ القدـ كرد فعؿ طبيعي 

، )شعيب. ووسيمة مف وسائؿ الدفاع والتكيؼ مع المواقؼ التي تحمؿ تيديد وتشكؿ خطر
مع التحميميف في نشأة القمؽ وتفسيره إال ( عمى الرغـ مف اختالؼ السموكيوف 296، ص1987

والسموكية وىو أف ىناؾ توافؽ في اعتبار القمؽ العصابي مرض وىو أساس االضرابات النفسية 
نسانية مبالغ فييا وتتجاوز حدود الموضوعية لدرجة تجعؿ الفرد يشعر بالعجز إاستجابة انفعالية 

 (.142ـ، ص1986، )رموس. ويتوقع الشر وينيار
 :المدرسة اإلنسانية في ضوء: القمق  :ثالثا

ييتـ أصحاب المدرسة االنسانية بخصوصية االنساف وأنو كائف فريد مف بيف الكائنات 
نساف ىي محور دراستيا مثؿ الحرية بر المواضيع التي تمثؿ خصوصية اإلالحية لذا تعت

وضوعات ىدفا وتحديا مالقيـ والمعتقدات وترى في تحقيؽ ىذه ال، اإلرادة واإلبداع، والمسؤولية
ثبات وجوده كفرد وكائف يتميز عف باقي ا  نيا ضرورية لو في توكيد ذاتو و إلإلنساف حيث 

يدؼ عامال يثير القمؽ الكائنات ويصنؼ كؿ ما يعترض ويعيؽ محاوالت الفرد لتحقيؽ ىذا ال
لفرد ف مسببات القمؽ ومثيراتو تتعمؽ وبشكؿ كمي بالمواضيع التي تخص حاضر اأوليذا نرى 

موت وىذا يتناقض المرض وال، التعميـ، سرةاأل، المسكف، ومستقبمو فيو يقمؽ بشأف الرزؽ
لى مكبوتات إالتي تعزو أسباب القمؽ وعواممو  النفسي صحاب التحميؿأويعترض مع فكرة 

ىدؼ لوجوده مف أىـ  نساف وراء فيـ حياتو والتكيؼ معيا وتحقيؽسعي اإلويعد . الماضي
ف تمكف الفرد مف تحقيؽ ىدفو فيو أ د أصحاب المدرسة االنسانيةلمقمؽ عن سباب المؤديةاأل
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نو سيشعر بالضعؼ والعجز والعزلة ويصبح إف فشؿ فإر بالرضا والسعادة والتوافؽ أما يشع
 (35ـ، ص1990، )كفافي. فريسة سيمة لمقمؽ واالضطراب

 القمق من منظور إسالمي :رابعا

بخصوصية فيو كائف فريد بطبيعتو البشرية وىذا التميز  اإلنساف في التصور اإلسالمي يمتاز
 :اآلتي يتضح مف خالؿ

إف اإلنساف كائف فريد خمقو اهلل سبحانو وتعالي مبدع ىذا الكوف وصاحب التصرؼ  -1
 ]54:األعراؼ["  أَل ُل اخليق واْلمرالمطمؽ فيو قاؿ اهلل تعالي " 

صالح وعمارة األرض الذي تتمثؿ الغاية مف خمؽ اهلل لإلنساف في الطاعة والعبا -2 دة وا 
نَس إَِله اؤتمف عمييا وكاف خميفة هلل في ىذه األرض قاؿ تعالى ) َه َواْْلِ ا َخيَْلُت اْْلِ ٌَ َو

خمؽ اهلل اإلنساف مف عنصرييف العنصر المادي وىو الجسد  ]56 :الذاريات[(  ِِلَْعبُُدونِ 
ِإَوذْ "بح كائنا حيا  قاؿ تعالي والعنصر النوراني أال وىو الروح التي تحؿ في الجسد فيص

ْسُِٔنٍ  ٌه َْ ََحٍَإ  ِ ٌّ َِ َصيَْصاٍل  ٌّ ا  ََلنَِهةِ إِّّنِ َخاىٌِق بََُشً ٍَ ُّ  (28) كَاَل َربَُّم لِيْ يْجُ ٔه فَإِذَا َس
 ََ ٔا َُلُ َساِجِدي وِِح َفَلُع  ]28 -29 :الحجر["  َوَنَفْخُت فِيِّ ٌَِ رُّ

 دود سعياً تعطي ىذه الطبيعة المادية الطينية لمجسد الميؿ في النفس لإلفراط وتجاوز الح -3
صفات . استمرار وجوده مما ينتج في النفسوراء ضماف المحافظة عمى بقاء اإلنساف و 

والعجز والتباىي والقنوط المبالغة في الحرص والشح والبخؿ كاالستعجاؿ ونفاذ الصبر و 
 . واليمع

نساف عالقتو يعتبر القمب ىو الذي يمثؿ الطبيعة الروحية لإلنساف والتي تمنح اإل -4
نو يمثؿ الرابطة المعرفية واالعتقاد مف جانب واإلرادة والسموؾ في إبخالقو إذ  وارتباطو

 . الجانب المقابؿ

يسعي التصور اإلسالمي إلى تحقيؽ التوازف بيف الجانب المادي والروحي لما يحققو مف  -5
 . انعكاسات ايجابية عمى حياة الفرد النفسية واالجتماعية

لى إالمي حيث يرد الناس يوـ القيامة في التصور اإلس الحياة اآلخرة ىي الحياة الحقيقية -6
فيو أما الدنيا فيي دار ممر وابتالء يختبر فييا اإلنساف  مفيـاستخاهلل ليحاسبيـ عمى ما 

 (.114ـ، ص2004، الكعبي)عف صالحو وتقواه والتزامو بما أمر اهلل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya29.html
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أنو المي عمى بعد ىذا العرض يمكف أف تمخص الباحثة أسباب القمؽ في التصور اإلس
وضعؼ وانحسار النزعة الروحانية مبالغة اإلنساف في المحافظة واالعتناء بالعنصر المادي 

والبعد عف الديف وعدـ الدراية وااللتزاـ باألحكاـ التي وضعيا الخالؽ لضبط حياة الفرد والمجتمع 
 . مما يسبب لو القمؽ وعدـ التوافؽ

 عمى أساس عنصريف: ويقتصر تفسير القمؽ في التصور اإلسالمي

 . العالقة بيف اإلنساف وربو -1

 (43ـ، ص1996، )البياف. الشيطاف وأساليبو -2

 أوال: العالقة بين اإلنسان وربو 

لما لإلنساف مف تفرد وخصوصية في اإلسالـ فقد تكفؿ اهلل بحمايتو وحفظو مف جانبيف 
لى التيمكة إالنفس لقاء إبالحفاظ عمى الجسد وعدـ  الجانب الجسدي ىو تكميؼ رباني أوال
يماف باهلل لنفس والروح ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلخر فيو االتداوي عند المرض أما الجانب اآلو 

 ،ياه الرسؿ مف أحكاـ وشرائع تحمي العقؿ وتضبط النفس والشيواتإنا مالذي عم واتباع منيجو
عف ذلؾ إبراىيـ  يعبرو . فكمما كاف االلتزاـ حقيقا بالمنيج الرباني سممت النفس مف االضطراب

 ساسي لوقوع الفرد في المشكالت عمى المستوى الشخصيف السبب األإرجب بقولو )
خرة فنيايتو ىذا في الحياة الدنيا أما في اآل نساف وربوواالجتماعي ىو ضعؼ الصمة بيف اإل

 اليالؾ 

ا زاد طردية بيف الفراغ الديني والقمؽ فكمما بعد الفرد عف خالقو كممف العالقة وثيقة و إ
 ( 118ـ، ص2002، الكعبي) .توتره واضطرابو وقمقو

ويؤكد الفيومي عمى العالقة الوثيقة والتالزمية بيف اإلنساف والديف فيذا التالـز بيف 
، الفيومي)اإلنساف والديف يكفؿ تخفيؼ لوطأة القمؽ اإلنساني وتحقيؽ لألمف الوجداني والنفسي 

 (367ص

 الشيطان وأساليبو  :ثانيا

دـ وتوعده بالعمؿ عمى آظير عداوتو منذ خمؽ أف ىو العدو األوؿ لإلنساف وقد طاالشي
وإذ كيِا ليٍَلئلة قاؿ تعالي " رىاقو نفسيا ىو وذريتو مف بعده ا  ضاللو وتخريب حياتو و 

 ]34 :البقرة ["   اسجدوا ْلدم فسجدوا إَل إبييس أيب  واسجهرب واكن ٌَ الًكفريَ
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يمانيو فعمي إوعمى حسب درجة  ؿ متعددة لمنفاذ لمنفس البشريةاخوينتيج الشيطاف أساليب ومد 
 . قدر قربو مف اهلل أو بعده منو يدرؾ تمؾ األساليب

ف اهلل يطمس إيضعؼ الشيطاف أمانو أما البعيد فمف اهلل  ألف المؤمف بحؽ واألكثر قرباً 
 عمى قمبو ويكوف فريسة سيمة لمشيطاف بحيث يصور لو الحؽ باطؿ وبالعكس  

 :تبع إلضاللو عدة أساليب منياوي

 "  أَل بذنر اَّلل ثطٍنئ اىلئب"  . النسياف لذكر اهلل -1

 .الغضب -2

 . الوسوسة -3

 :ولمتغمب عمى اضطراب القمؽ فقد حبانا االسالـ بعدة أساليب منيا  

 . تدبر المعاني القرآنية النبيمة 
 . الوسطية واالعتداؿ 
 شخصية المسممة .تنمية الروح االيجابية وتحمؿ المسؤولية في ال 
 . اقرار المسؤولية الذاتية 
 نساف .لشعور بالرحمة وأثرىا عمى صحة اإلا 
 السالـ .و السمـ لى كوف إر نبذ العنؼ والعدواف وال 
 لى اهلل بالعبادات حيث أنيا تريح النفس وتذىب اليـ والكدرالتقرب إ.  
 . التأمؿ والتفكر والتدبر في مخموقات اهلل تعالى 
 (.193ـ،ص2006:)العيسوي،ماعي والتماسؾ األسري . الترابط االجت 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

 قمق الوالدة: المبحث الثاني
 :سيكولوجية الحمل

ؿ عمى الرغـ مف مشاعر الفرح المفعمة بالعاطفة التي تختبرىا الحامؿ وخاصة في الحم
لى التغيرات إأنو وباإلضافة  الإنثى ىـ في حياة األاالوؿ بحيث يعد الحمؿ الحدث األ

الحامؿ النفسية التي غالبا ما تواجييا  فسيولوجية الظاىرة تكوف ىناؾ سمسمة مف التغيراتال
نو مف الضروري أف تكوف مقدمة أالبيئة المحيطة لذا ترى الباحثة بفردىا أو تؤثر فييا الثقافة و 

 . ىذا المبحث عرض توضيح مبسط ليذه التغيرات بحسب تدرجيا في الحدوث
 حمل أوال: الثمث االول لم

مع وجود تغيرات جسمية بسيطة تكاد تكوف غير ممحوظة لألشخاص المحيطيف بالحامؿ 
الظروؼ أف تتسبب  اطفية واالنفعالية الممحوظة مثاؿتبدأ الحامؿ بالشعور ببعض التغيرات الع

صابتيا بالغضب إائيا أو لى بكإييا الحامؿ فيما قبؿ أنيا عادية لإوالمواقؼ التي كانت تنظر 
ف إ% ف20لي إىذه المرحمة تكوف مرتفعة قد تصؿ جياض في ف احتمالية اإلأل نظراً  ،الشديد

 .(Web MD magazine, 2015الحامؿ تكوف قمقة وخائفة بشكؿ كبير مف فقداف الحمؿ )
 الثمث الثاني لمحمل  :ثانيا

والرغبة الزائدة في ، عراض المزعجة لمحامؿ )كالتقيؤ الصباحيىذه الفترة تبدأ فييا األ
القمؽ والخوؼ مف حدوث االجياض( بالتالشي وتتمتع الحامؿ بمزاج ، وسرعة االنفعاؿ، النوـ

لطيؼ وتكوف مفعمة بمشاعر الحب لمجنيف في أحشائيا تترقب حركتو وترغب بشكؿ كبير في 
 Web MD). يزداد اقباليا عمى الحياة العاطفية والجنسية، مشاركة الزوج ليا ىذه االحاسيس

magazine, 2015). 
 الثمث الثالث من الحمل  :ثالثا

ويزداد ، تعتبر ىذه المرحمة جوىرية في حياة الحامؿ بحيث تبدأ الحامؿ بالتحضير لموالدة
ىؿ ستمر ىذه المرحمة دوف أف تتعرض حياتيا وحياة جنينيا ، القمؽ مف المخاض والوالدة

 Web) غير واالعتناء بولمخطر ويزداد القمؽ مف دورىا كأـ وىؿ ستكوف قادرة عمى رعاية الص
MD magazine, 2015). 

ف الحالة النفسية والمزاجية لمحامؿ تتأثر وبشدة في كؿ مرحمة مف مراحؿ أمف ىنا يتضح 
الحمؿ حيث تختمط المشاعر بيف الفرح والقمؽ تزداد ىذه المشاعر بالشدة مع انتياء رحمة الحمؿ 
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قمؽ بشأف صحة الجنيف ، ؼ والترقبالخو ، لـمؿ واألمف مشاعر األ حيث يكوف ىناؾ مزيجا
ذاتيا وىذا طبيعيا بيف الحوامؿ ولكف إذا عانت الحامؿ مف قمؽ مف عممية الوالدة ، وسالمتو

ف تكوف دخمت دائرة أفمف الممكف ، القمؽ بدرجة تؤثر عمي حياتيا اليومية وعالقاتيا االجتماعية
حياف رشاد العالجي وفي بعض األاإلاج معو الحامؿ الدعـ النفسي و القمؽ المرضي والذي قد تحت

لي بعض المصطمحات الخاصة بالوالدة إنو مف الضروري التعرؼ أالباحثة  ىعالج دوائي لذا تر 
 :وىي كالتالي

 :تعريف قمق الوالدة اوال:

عاـ ولعدـ  15لقد وضعت الباحثة ىذا التعريؼ مف واقع عمميا في أقساـ الوالدة ولمدة 
 لباحثة.وجود تعريؼ حسب معمومات ا

حد نوبات مف البكاء غير المبرر  ىلإشعور عاـ بالكدر والضيؽ يصؿ  ىو: قمؽ الوالدة
 .يزداد ىذا الشعور حدة مع انتياء الحمؿ واقتراب الوالدة

 :أسباب قمق الوالدة :ثانيا
ف تساىـ في ارتفاع القمؽ لدي الحامؿ ومف ىذه ألعديد مف العوامؿ التي مف شانيا سجمت ا
 . العوامؿ

  .ىرمونات الحمؿ ˗

 .الحرماف مف النوـ ˗

  .أمراض جسدية موجودة في السابؽ ˗

 .حمؿ صعب ومعقد ˗

 .اجياض" ivfخسارة إنجاب سابقة "عقـ أطفاؿ أنابيب  ˗

 .الحالة المالية ˗

 .طبيعة الحياة المعقدة "عصر القمؽ" ˗

  .نقص الدعـ االجتماعي ˗

 .يخ صدمات أو إىماؿ أثناء الطفولةتار   ˗

  .ابط االجتماعيةانعزاؿ ونقص في الرو  ˗
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  .قضايا حزف وخسارة لـ يتـ حميا ˗

 .(3ـ، ص2012، ـ أو مف يقوـ بدورىا )بانداغياب األ ˗

 قمق الوالدة: أعراض :ثالثا
 .ارتعاش "، ضيؽ التنفس، خفقاف، نوبات ىمع "تسارع ضربات القمب ˗

  .صحة الجنيف وسالمتو ىمخاوؼ عم ىقمؽ مستمر وعاـ وغالبا ما يتركز عم ˗

 .يات وسواسية قيريةتطور سموك ˗

 .تقمبات مزاج مفاجئة ˗

  .باليبوط أو البكاء بدوف سبب ظاىر، شعور مستمر بالحزف ˗

 الشعور بالتعب ونقص الطاقة  ˗

وجود اىتماـ قميؿ أو فقداف االىتماـ في كؿ االشياء التي تجمب البيجة "مثؿ الوقت  ˗
 .أو االكؿ " ، أو التمريف، الذي تتـ تمضيتو مع االىؿ

 .طالؽاإل ىائد أو عدـ النوـ الجيد عمالنـو الز  ˗

 .داف االىتماـ بالجنس أو الحميميةفق ˗

  .صدقاء والعائمةاالنسحاب مف األ ˗

  .و استفزاز بسيولةأتضايؽ  ˗

  األفكار.ايجاد أف ىناؾ صعوبة في التركيز وتجميع  ˗

 .(4ـ، ص2012، )بانداوجود أفكار عف الموت  ˗
 لقمقالعوامل التي تزيد خطر اإلصابة با :رابعا

أي حامؿ ىي عرضة لإلصابة بالقمؽ ولكف ىناؾ عوامؿ تزيد مف احتمالية اإلصابة بالقمؽ وىي 
 :كالتالي

  .عوامؿ وراثية .1
 .اإلصابة باضطراب المزاج ما قبؿ الدورة الشيرية .2
 .الحمؿ في سف مبكرة تحت سف العشريف .3
  .الدعـ االجتماعيانعداـ أو ضعؼ  .4
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  .الخالفات الزوجية .5
  .لشريؾ بالسفر أو الطالؽ أو الوفاةاالنفصاؿ عف ا .6
  .التعرض ألحداث صادمة أو ضغوطات نفسية في الفترة السابقة .7
 .مشاعر مختمطة حوؿ الحمؿ .8
 .حمؿ معقد وخطر .9

 .الفقر وتدني مستوي المعيشة .10
 .(ROP, 2012, p.4حامؿ وأـ لثالثة أبناء أو أكثر ) .11

 :اآلثار السمبية المحتممة لمقمق :خامسا

والدراسة تمكنت الباحثة مف حصر اآلثار السمبية لمقمؽ لدي الحوامؿ في  مف خالؿ البحث
 :جزئييف وىما

 الخطر الذي يتيدد الجنين . 
 .جراـ 1500وزف والدي منخفض بحيث يكوف وزف الجنيف عند الوالدة أقؿ مف  .1
 .أسبوع 37والدة مبكرة أي قبؿ أف يتـ الجنيف داخؿ الرحـ  .2
خالؿ  الذي يعطي تقييـ صحة الطفؿ APGAR scorانخفاض في مقياس أبجر  .3

 .الدقائؽ األولي مف الوالدة
 .بصعوبة في التنفسارتفاع احتمالية اإلصابة  .4
 الخطر الذي يتيدد الم: 

 .التفكير باالنتحار .1
 .ء الحمؿالشعور بالرغبة في إنيا .2
 .اإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة .3
 .اإلدماف .4
  .مشاعر بعدـ الرغبة بالطفؿ .5
 .ة الشخصيةإىماؿ الرعاي .6
 .اإلصابة بتسمـ الحمؿ .7
 .الوالدة المبكرة .8
 .C/Section(63Nonace p.cohen, 2002,)الوالدة بعممية قيصرية  .9
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 :عالج قمق الوالدة :سادسا

لـ تسطع الباحثة التوصؿ الى أي دراسة بالغة العربية تناولت قمؽ الحمؿ والوالدة سواء 
عديدة في ىذا المجاؿ ستقوـ الباحثة بعرض جنبية راسة أو معالجة ولكف الدراسات األبالد

 . مجموعة مف الخيارات العالجية التي تـ التوصؿ الييا في ىذه الدراسات

 :تشكيؿ مجموعات الدعـ والتي يتـ فييا .1
ياضة تزيد ف الر إرياضية الخاصة بالحامؿ حيث تدريب السيدات عمى التماريف ال ˗

 .وتقمؿ مستوى الكورتيزوؿمف مستوى السيروتونيف 
غذية واالبتعاد عف تناوؿ المنبيات واألتناوؿ األطعمة الغنية بالبروتيف والفيتاميف  ˗

 .المصنعة
 .أف تكوف السيدة بمنأى عف الضغوط النفسية والمواقؼ التي تثير انفعاليا ˗
 .أف تحافظ عمى قسط كافي مف النوـ والراحة ˗

 .عالج نفسي فردي .2
  .عالج دوائي لبعض الحاالت .3
 Web MDالموجودة بكثرة في السمؾ ) 3بات اومجامرك OMGA-3تناوؿ  .4

magazine, 2015) 
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 الوالدة :المبحث الثالث
 :مقدمة

ثارة ووصؿ القطار إل مضت رحمة الشيور التسعة بكؿ ما تحممو مف محطتو  ىألـ وأمؿ وا 
رنت روحو بروحيا جسده بجسدىا تنتظر الحامؿ رؤية الجنيف الذي اقت .النيائية وىي الوالدة

برز انتظار مع لمشاعر في ىذه المرحمة عنوانو األوبالطبع اختالط ا ،وناـ فرح وتألـ معيا ىذتغ
تقع الحامؿ في ىذه المرحمة تحت ضغط المراقبة مف الزوج والعائمة ، فيض مف الخوؼ والقمؽ

سئمة المتزايدة عف األ ىضافة عمإنيا عالمات والدة أ ىسروف كؿ حركة وسكنة لمحامؿ عمفيـ يف
طورات التي تحصؿ معيا وما يزيد الطيف بمة بعض الخبرات القاسية لعممية الوالدة والتي الت

نو مف الضروري التعرض لبعض الحقائؽ العممية عف أمف ىنا تري الباحثة ، تروييا القريبات
 . الوالدة

 تعريف الوالدة :أوال
غشية وخالصتو واأللجنيف القابؿ لمحياة ىي عممية فيزيولوجية طبيعية يخرج مف خالليا ا

 . العالـ الجديد عبر القناة الحوضية والتناسمية إلىالمحيطة بالجنيف مف قاع الرحـ والمياه 

ما إثارتيا بواسطة التدخؿ الطبي إما مف خالؿ ا  ما بشكؿ عضوي و إوتحصؿ الوالدة 
 ,DIANE &MARGARET,2009). سباب متعمقة باألـأو أألسباب متعمقة بالجنيف 

p.457) 

 :أنواع الوالدة :اثاني
 :تتـ الوالدة بطريقتيف

 الوالدة الطبيعية والتي تـ تعريفيا سابقا.  

 البطف  أسفؿوىي عممية جراحية يتـ خالليا عمؿ شؽ جراحي في  :الوالدة القيصرية
 .الجراح بإخراج الجنيف مف خالليايقـو الطبيب النسائي 

 دةالعوامل االساسية التي تخضع ليا عممية الوالثالثًا: 
 . الجنيف ومعطياتو ووزنو ووضعيتو في رحـ امو :موضوع الوالدة -1

 . مجاري الوالدة القناتاف الوالديتاف العظمية والرخوية -2
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مقارنة بالحوامؿ  أكثربسرعة وسيولة  28سف  ىتمد الشابات حتحيث  :العمؿ الوالدي -3
، )جعفر . رةاالكبر سناً بسبب ما تتميز بيا المجاري الوالدية الرخوة مف صالبة كبي

 (7ـ، ص1994

كف ىناؾ عدة و عامؿ رئيسي لحدوث الوالدة ولأسبب  إلىف اآل ىولـ يتوصؿ العمـ حت
 . لى القبوؿإقرب الوالدة سنذكر بعضيا واأل ءنظريات تحاوؿ شرح بد

 رابعًا: النظريات المفسرة لموالدة:
 النظرية الميكانيكية :النظرية االولي 

 :نو ناتج عفأالعمؿ الوالدي ب ءبد ىذه النظريات وتشرح أقدـىي 

 فراط في تمدد عضالت الرحـاإل . 

 في مجاري الوالدة فوؽ مضيؽ وعنؽ الرحـ يقوـ بو القسـ الجنيني المتقدـ  الضغط الذي
 . المحاطيف بالقعدات العصبية

مع االفراط في السائؿ الحمؿ التوأمي والحمؿ المترافؽ  تدعـ ىذه النظرية حالتا
 (9ـ، ص1994، )جعفر . صؿ الوالدة في مثؿ ىذه الحاالت قبؿ االوافتح، االمنيوسي

 النظرية اليرمونية: النظرية الثانية 

نقص ىرموف البروجستروف تعتبر االكثر اقناعًا مف غيرىا كشرح بداية الوالدة بسبب 
 وكسيتوسفزيادة حساسية الرحـ لميرموف األ ىلإستروجيف مما يؤدي فراز ىرموف األإ وزيادة في

، )جعفر. يزيد مف جيتو في حالة توتر الرحـالذي يفرزه الجزء الخمفي مف الغدة النخامية والذي 
 (10ـ، ص1994

 . اقتراب الوالدة إلىىذا وتظير عالمتاف تشير 
 :والً أ

 صغر وتظير ىذه العالمة بشكؿ قدـ باتجاه مدخؿ الحوض األىبوط القسـ الجنيني المت
ؿ موعد الوضع ؿ ألوؿ مرة " البكريات " وذلؾ قبتعبيرًا لدى الحوام وأكثرواضح 

 . مما يثير القمؽ والتخوؼ لدييفو ثالثة أبأسبوعيف 

 تشعر بو الحامؿ يتبعو شعور الحامؿ بانخفاض الضغط في القسـ  :ىبوط قعر الرحـ
 . البطني الواقع فوؽ المعدة ويحسف تنفسيا
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 ة انخفاض لوزف الحامؿ ياـ مف حصوؿ الوالدأنخفاض وزف الحامؿ ويحصؿ قبؿ عدة ا
 . زيادة افراز جسميا لمسوائؿ ىلإجراـ وىذا عائد  500 – 400بمعدؿ 

 تصبح عضالت الرحـ قبؿ الوالدة بوقت قصير سريعة  :ظيور االنقباضات الرحمية
 :الحساسية والتأثر واالنفعاؿ وتتميز ىذه االنقباضات بكونيا

 . ليست منتظمة -1

 . ليست مؤلمة -2

 . تظير كتصمب البطف -3

ة ولكف مف كيدة لموالداألغير حامؿ ألوؿ مرة وتسمي العالمات بىذه العالمات تثير قمؽ ال
 :ف ىذه االنقباضات الرحمية تؤدي عمال محددًا يتمخص فيما يميإالناحية الفسيولوجية ف

 شد المضيؽ الرحمي . 

  سفؿ باتجاه الحوضلى األإىبوط القسـ الجنيني المتقدـ . 

 الخوؼ . 

 الباؿ القمؽ وانشغاؿ . 

 زيادة االفراز المخاطي مف الميبؿ . 
 العالمات االكيدة لبداية المخاض : ثانيا

  دقيقة 20-15االنقباضات الرحمية المنتظمة تظير كؿ . 

 السيالف الرخوي المخاطي مف المجاري التناسمية . 

 احيانا انفجار في كيس الجنيف وسيالف المياه المحيطة لمجنيف الي الخارج .
(CAMPGbel& lees, 2000, p.107) 

 مراحل الوالدةخامسًا: 
حد كبير وقسمت الوالدة الي  إلىالنظرية اليرمونية  ىىذا وقد اعتمد الطب الحديث عم

 مراحؿ أربعة كالتالي.

 :المرحمة االولى 

 ولىساعة في الوالدة األ 12غرؽ حوالي طوؿ مراحؿ الوالدة حيث تستأي تعد ىذه المرحمة ى
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 باالتساعأ عنؽ الرحـ دعندما يبذه المرحمة تبدأ ى. 
 سـ 10الكامؿ وىو تساع لى االإندما يصؿ عنؽ الرحـ تنتيي ىذه المرحمة ع.  
  في ىذه المرحمة يخرج مف الميبؿ مادة مخاطية مختمطة بالدـ وبسائؿ األمنيوسي

 .بالجنيف المحيط
  أقوى مصحوبة بآالـ قاسية في أسفؿ الظيرتكوف انقباضات الرحـ أطوؿ و.  
 الرحمية ذات أثر سمبي المرحمة بحيث تكوف االنقباضات  أثر تخطيط الجنيف في ىذهيت

انخفاض مخيؼ في عدد نبضات قمب Brady cardia نبض الجنيف تسمى  عمى
 . الجنيف

 المرحمة الثانية: 
 لو لى أقصى اتساعإالمرحمة األولى ووصوؿ عنؽ الرحـ عد انتياء تبدأ ىذه المرحمة ب. 
  ساعات 3_ 1والدة االولى مف في التكوف مدتيا. 
 الجنيف الى أسفؿ الميبؿمف السيدة بذؿ مجيود أكبر لدفع  في ىذه المرحمة يطمب. 
  وىذا يسمى الوالدة لى األسفؿ الميبؿ إمساعدة لنزوؿ لى إبعض الحاالت يحتاج الجنيف

 .ساعدة مثؿ الشفط او استخداـ ممقطبأداة م
 ـ حظات مصحوبة بارتياح كبير لدى األىذه الم تنتيي ىذه المرحمة بوالدة الطفؿ وتكوف 
 مرحمة والدة المشيمة( :المرحمة الثالثة( 

 تبدأ ىذه المرحمة بوالدة الطفؿ.  
  دقائؽ حتى نصؼ ساعة 10تستمر مف.  
  ـلأل اً يالمإقؿ أولكنيا تكوف انقباضات يستمر الرحـ باالنقباض ليدفع المشيمة. 
 المرحمة الرابعة: 

لى إـ ورحميا ـ األأسابيع وىي الفترة التي يعود فييا جس 6الدة المشيمة وحتى تبدأ مباشرة بعد و 
 .الطفؿ التكيؼ والعيش خارج الرحـ ويستطيعوضعو الطبيعي 
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ؿ المقارنة بيف آالـ الوالدة الحقيقة وآالـ الوالدة الكاذبة او ما يسمى بالطمؽ الحقيقي والطمؽ جدو 
 (DIANE & MARGARET, 2009, pp. 460-464) الكاذب

لوجية تحدث يوميا ف الوالدة عممية فسيو أسبؽ ترى الباحثة أنو بالرغـ مف  ومف خالؿ ما
ف ألـ الوالدة ألما غير قميؿ أفمف الثابت  ،فسية حرجةف الحامؿ تمر بمرحمة نأال إمالييف المرات 

ا) فقد وصفو اهلل تعالي بقولو ا ووضعجّ نْر ٔاليّ اخساُا َحيجّ أٌّ نْر ( ووصيِا اَلنسان ب
 ]15 :األحقاؼ[

والدعـ  فيذا األلـ الذي تسببو االنقباضات الرحمية يتطمب الكثير مف المجيود والطاقة
مر الذي يفسر ف معرفة حقيقة الوالدة وسيرىا األمف األىمية بمكا نوأالنفسي لذا رأت الباحثة 

 .شيء مف القمؽ والخوؼ لدى الحامؿ ويساعد الباحثة في وضع البرنامج االرشادي المناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 المقارنة بين آالم الوالدة الحقيقة وآالم الوالدة الكاذبة(: 2.2جدول )

 الطمق الكاذب الطمق الحقيقي نوع التغيير

 بداية مف الشير السابع  الدخوؿ في الوالدة الحقيقيةمف  تبدأ البداية 

يزداد التقارب مع  ، يحدث بانتظاـ الزمف 
 اشتداد األلـ

ال تستطيع السيدة ، غير منتظـ
 حساب المدة بيف الطمقات 

غالبا ضعيؼ وخاطؼ وال  يتزايد باستمرار قوة األلـ 
 يتزايد

 ثانية  20اقؿ مف  ثانية  60- 20مف  مدتو 
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 : اإلرشادالمبحث الرابع
قطع االنساف شوطا كبيرا في شتي العموـ حيث كاف اىتمامو فيـ الطبيعة مف حولو 

موارد وتسخير الكثير مف قواىا لحسابو ولقد تمكف االنساف مف ذلؾ بفعؿ عقمو واستغالؿ ال
بدرجة كبيرة وعجز االنساف بشكؿ  مع ىذا التقدـ تفشت االمراض النفسية. التفكير عمىوقدرتو 

 زمة سماىا الفالسفة والمفكريف "بأزمةأئتو وعالمو فظيرت خر عف التكيؼ والتوافؽ مع بيآو بأ
نساف الروحي والخمقي لـ يواكب تقدمو ف تقدـ اإلأزمة في ر "وتتمثؿ ىذه األاالنساف المعاص
 رشاد بطرقو الوقائيةعمـ اإل إلىمف ىنا ظيرت الحاجة  (9ـ، ص1990،المادي )كفافي

اختالؼ مراحميـ العمرية في فيـ المواقؼ  ىفراد والجماعات عموالنمائية والعالجية لمساعدة األ
التكيؼ النفسي واالجتماعي والصحي  عمىـ الخدمة بقصد مساعدتيـ الحياتية المختمفة وتقدي

 . والميني

 االرشاد لغًة:
ي ورشد أنساف ينتج الر غير ورشد اإلالرب الرشد والرشيد والرشاد نقيض ورد في لساف الع

 . مر والطريؽصاب وجو األأ إذابالكسر يرشد رشدًا فيو الراشد ورشيد نقيض الظالؿ 

 " عميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف مف بعدي " في الحديث النبوي 

وفي الحديث ارشاد  ،االمر ورشده ىواه واسترشده طمب منو الرشد إلىاهلل ورسولو  وأرشده
اهلل تعالى الرشيد وىو الذي أسماء الضاؿ أي ىدايتو الطريؽ وتعريفو والرشد اسـ لمرشاد ومف 

 (283ـ، ص1986، ابف منظور). الى مصالحيـ أي ىداىـ ودليـ عمييإالخمؽ  أرشد
 :االرشاد في االصطالح

واسع ويستخدـ في العديد مف المجاالت الحديثة منيا   counselingمصطمح االرشاد
مجاؿ تقديـ الخدمة الصحية وذلؾ العتبار الخدمة االرشادية التي يقدميا المرشد عممية مقابمة 

ادية في مجاؿ الصحة عبارة عف عالقة ف الخدمة االرشأال إ . بيف شخصيف لتوضيح مشكمة ما
تفاعميو بيدؼ التغمب عمى الصعوبات وعمى عدـ التوافؽ الذي يعاني منو المسترشدوف ألنيا 
تنبي عمى العالقات الشخصية القوية والمشاركة الوجدانية التي تعمؿ عمى دعـ المسترشد 

تغييرات ي قدرة الفرد  وتحقيؽ اىدافو الشخصية أي اف الخدمة االرشادية ىنا تيتـ بأحداث
 (45ـ، ص1997، ابو عطية) بحيث تمكنو مف اتخاذ قرارات سميمة"
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نو مف الضروري عرض بعض التعريفات االصطالحية لإلرشاد ليكوف المفيـو أوتري الباحثة 
 . واضحا ً 

 :من ىذه التعريفات

 ليونا تيمور(leanatylorب )التي والحموؿ  عطاء النصائحإيتجاوز دور  ف اإلرشادأ
وىو تمكيف الفرد وتدريبو عمى فيـ ذاتو وبالتالي ، أكثر مف ذلؾ إلىيقترحيا المرشد 

 . التخمص مف متاعبو وايجاد الحموؿ المناسبة لمشاكمو

نو أـ  1981س عاـ مريكية لعمـ النفس تعريفا لإلرشاد النفوقد نشرت الجمعية األ
ساليب دراسة السموؾ أدي وفؽ مبادئ و عمـ النفس االرشا الخدمات التي يقدميا اختصاصيوف في

يجابي بشخصيتو موف خدماتو ليـ لتأكيد الجانب اإلاالنساني خالؿ مراحؿ نموه المختمفة ويقد
القرار ويقدـ االرشاد لجميع  واكتساب قدرة اتخاذ، المسترشد واستغاللو لتحقيؽ التوافؽ مع الحياة

 ت " االسرة والمدرسة والعمؿ " االفراد في المراحؿ العمرية المختمفة وفي المجاال
  ويرى( باترسونpatrrson,1974 )رشاد ىو عممية مقابمة بيف طرفيف مسترشد ف اإلأ

يعاني مف مشكمة وعدـ توافؽ ومرشد لديو الميارة والخبرة في العمؿ بحيث يستطيع فيـ 
 المسترشد ويضع يده عمى السموؾ المراد تغييره تتـ ىذه العممية في مكاف خاص وعمى
طريقة المرشد وباألساليب التي يقرر اتباعيا في ىذه العممية لموصوؿ الى حؿ المشكمة " 

 "(16ـ، ص1997، ابو عتيؽ)

امكاناتو وميولو والفرص المتاحة ىو عممية مساعدة الفرد وتمكينو مف فيـ وتحميؿ قدراتو و 
القرارات التي مامو واستخداـ معرفتو بالشكؿ الذي يعطي الحؿ الصحيح لمشكالتو واتخاذ أ

 تساعده عمى التوافؽ االمر الذي يجعمو يعيش سعيدا. 

ىو عممية مساعدة الفرد وتشجيعو عمى معرفة نفسو ومعرفة واقع المجتمع الذي يعيش  -
 فيو مما يساعده عمى التخطيط لممستقبؿ بدقة وحكمة.

افؽ ىو عالقة تفاعمية بيف مرشد مدرب وحكيـ ومسترشد يطمب المساعدة لتحقيؽ التو  -
 (36ـ، ص2001ـ، )ممح. والسعادة

والميني مف خالؿ  ىو عممية مساعدة الفرد في تحقيؽ التوافؽ الشخصي واالجتماعي -
 وتقبال لممستقبؿ.جعمو أكثر وعيا وفيما لمحاضر 

 . ىو عممية مساعدة الفرد عمى حؿ مشكالتو مف خالؿ تنمية إمكاناتو وقدراتو -
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 . تستخدـ في توجيو الفرد ليفيـ ذاتوسس عممية أىو محاولة منظمة تبنى عمى  -

 . ىو عممية لتمكيف الفرد مف حؿ مشكالتو الحالية والتخمص مف المتاعب -

 . ىو عممية تيدؼ الى تنمية جوانب القوة لمفرد ومعالجة جوانب الضعؼ -

ىو فنيات لمساعدة الفرد في تحديد أىداؼ حياتو والتخطيط لمستقبمو بعد اف يكوف عمى  -
 . انياتو وقدراتو العقمية والجسديةدراية بمدى امك

ىو عممية مساعدة الفرد ليأخذ مكانو الصحيح في المجتمع الذي يعيش فيو مف خالؿ  -
 (16ـ، ص2004، )حسيف. فيـ الواقع والتخطيط السميـ لممستقبؿ لتحقيؽ حياة ناجحة

جو ىو عممية تيتـ بإبراز الجوانب االيجابية في شخصية المسترشد بحيث يستطيع أف يو  -
 . ذاتو بذكاء وحكمة ويحقؽ التوافؽ في مختمؼ مجاالت الحياة

ىو مساعدة الفرد ليكتشؼ نفسو ويتعرؼ الى امكاناتو وقدراتو االمر الذي يحقؽ لو  -
 . التوافؽ والسعادة

 . تعميـ والتعمـ النفسي واالجتماعيىو محولة واعية ومنيجية ل -

ف ينمي طاقاتو أر قدر مستطاع و أكب إلىف ينمو أىو برنامج منظـ يساعد الفرد في  -
عادة واستعداداتو ومواىبو ألقصى درجة ممكنة بحيث يتمكف مف تحقيؽ التوافؽ والس

 .ويكوف فردا بناًء في مجتمعو

، المينية، ىو خدمة متكاممة تيدؼ لمساعدة الفرد في شتى مجاالت الحياة "الصحية -
 . (11ـ، ص2002، التربوية واالخالقية")زىراف، االجتماعية

التعريفات تعريفا خاصا وشامال  العالـ حامد زىراف استخمص مف ىذهوترى الباحثة أف 
عـ الفرد د ف االرشاد ىو عممية بناءة ترنو إلىإ :يضـ جميع ما سبؽ مف التعريفات بحيث قاؿ

عانتو لكي يفيـ ذاتو ويكوف عمى دراية بشخصيتو ويعمـ خبراتو ويحدد مشكالتو وينمي قدراتو  وا 
تعييف واثبات أىدافو  إلى مشاكمو في ضوء معرفتو ورغبتو وتعميمو وتدريبو لموصوؿ بوويحمؿ 

 (12ـ، ص2002، زىراف). وتحقيؽ الصحة النفسية والتوافؽ مع نفسو ومع مجتمعو
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ف عممية االرشاد النفسي عممية عممية فنية تقوـ عمى أسس عممية أمما سبؽ يتبيف 
رد الي تبصرتو بنفسو ومساعدتو الكتشاؼ قدراتو وبالتالي تيدؼ لموصوؿ بالف . ونظريات متعددة

 . تسخيرىا لتحقيؽ التوافؽ والتكيؼ الذي يضمف لو الصحة النفسية والتوافؽ والسعادة

 أىداف االرشاد
أىدافا جمة ومتعددة لإلرشاد والتوجيو لدرجة تصؿ أحيانا إلى  يذكر عمماء النفس والمتخصصيف

رشاد وبعضيا عاـ، ومف بعضيا خاص يختمؼ باختالؼ مجاؿ اإل التشتيت وعدـ التركيز، يكوف
 ـ(1996)إبراىيـ، الميـ أف تكوف أىداؼ عممية اإلرشاد النفسي ذات مستويات ثالثة: 

كوف عمى مستوى الحالة اإلدراكية والمعرفية يتناوؿ  :Cognitive مستوى معرفي .1
 . الخبرات والتصور، التفكير والمعتقدات

ييتـ باالتجاىات والقيـ المشاعر واالنفعاالت والحالة  :Affective مستوى وجداني .2
 .الوجدانية

ييتـ بتعديؿ السموؾ وتعميـ سموؾ توافقي جديد  :Doing "مستوى عممي "سموكي .3
كساب ميارات سموكية تعزز وتساىـ في توكيد الذات  . وا 

 اي عرض ألىداؼ التوجيو واإلرشاد النفسي:بوفيما 

 :Self-actualizationتحقيق الذات: أوال

ساسي والميـ في فيـ شخصية الفرد لذا اعتبر تحقيؽ الذات ىدفا تعتبر الذات المحور األ
مساعدتو في  بيدؼ ذاتو بشيء مف الموضوعية إدراؾرئيسيا لإلرشاد وىو معاونة الفرد عمى 

ة رضا نفسو نظر  إلى درجة يستطيع فييا أف ينظر إلىاتو وامكاناتو الجسمية والعقمية فيـ قدر 
ال يشعر باالزدراء والعزلة بحيث يصبح قادرا عمى توجيو حياتو بذكاء وبصيرة واقتناع وتقدير و 

 (32ـ، ص2010، وفؽ المعاير االجتماعية المحيطة )أبو أسعد

 :Adjustment التوافق تحقيقثانيًا: 

ة عمى تحقيؽ التوازف واالنسجاـ بيف رغبات الفرد الخاص العمؿ باستمرار وبشكؿ دائـ
وبيف متطمبات البيئة والمجتمع بحيث تتناوؿ سموؾ الفرد بالتغيير والتعديؿ بما يتناسب مع 
احتياجات الفرد وال يتعارض مع قيـ المجتمع والبيئة المحيطة ىذا التوازف يضمف إشباع حاجات 

، ممحـ). الفرد ويكسبو الميارات الالزمة لمتغمب عمى الصراعات النفسية الداخمية بكفاءة وفاعمية
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، التوافؽ االجتماعي، ( يتحقؽ التوافؽ في عدة مجاالت منيا "التوافؽ البيولوجي43ـ، ص2001
 (43ـ، ص2010، التوافؽ النفسي والشخصي " )أبو أسعد

 :تحقيق الصحة النفسية :ثالثا

تحقيؽ الصحة النفسية يقصد بو الوصوؿ إلى أقصى حد مف السعادة اليناء وتكيؼ الفرد 
يقو لذاتو مف خالؿ مساعدة المسترشد في التعرؼ عمى مشكالتو وأسبابيا لوضع مع بيئتو وتحق
 (55ـ، ص2004، حسيف.(الحؿ المناسب

 :تحسين العممية التربوية :رابعا

ف التربية ىي إرشاد، حيث خصوبة ليعمؿ فييا التوجيو واإل المدرسة ىي المؤسسة األكثر
محة إلى تحسيف العممية التربوية بشكؿ األمر الذي يتطمب حاجة م، أكبر مجاالت اإلرشاد

ـ، 2002، مستمر ومتطور يقـو عمى تحقيؽ مناخ نفسي صحي يثير الدافعية لتعميـ )زىراف
 (14ص

  :مناىج واستراتيجيات التوجيو واإلرشاد

حدد عمماء النفس ثالثة مناىج واستراتيجيات لكي تكوف عممية اإلرشاد فعالة وترتقي 
 (43ـ، ص2002، )زىراف :لى مستوى التوافؽ والصحة النفسية وىىبالصحة النفسية لمفرد إ

 . المنيج التنموي ˗
 . المنيج الوقائي ˗
 المنيج العالجي.  ˗

ويدمج بعض الكتاب المنيجيف األوليف "التنموي والوقائي" تحت عنواف واحد عمى أساس 
دعـ مف خالؿ  ت واالضطرابات النفسيةأف كال منيما يسعى إلى الوقاية مف الوقوع في المشكال

. ويرى البعض أف االستراتيجية العالجية ىي ـ(1965 ،مورتينسنوشمولر)النمو السوي لمفرد 
يجب أف تسبقا ستراتيجيتيف الوقائية والتنموية مثؿ ىو أف االىـ في التوجيو واالرشاد ولكف األاأل

 .(43ـ، ص2002، )زىراف."((Hill &Luckey, 1969االستراتيجية العالجية "

 فمف الضروري فيـ ىذه االستراتيجيات والتخطيط ليا بشكؿ جيدلذا 

 : Developmentalالمنيج التنموي

ت النموذجية ف الخدماأوما يميز ىذا المنيج نشائية نا االستراتيجية اإلحياأويسمى 
ساسي لمناس العادييف واليدؼ مف ذلؾ ىو تدعيـ الفرد المتوافؽ وتحقيؽ أرشاد تقدـ بشكؿ واإل
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تعزيز والمحافظة اللى إفي ىذا المنيج تيدؼ  إلجراءاتوا . قصى حدألى إالكفاءة  زيادة في
عمى مستوى مف الصحة النفسية مف ألى إسوياء والوصوؿ بيـ النمو السميـ لد العادييف واأل ىعم

خالؿ رعاية مظاىر النمو السميـ مف الناحية الجسمية والعقمية واالجتماعية وعمى صعيد 
 .(24ـ، ص2001، )الزبادي والخطيب لى فيـ وتقبؿ الذاتإ ف ما يؤديالوجدا

 :Preventive المنيج الوقائي

في التحصيف ضد المشكالت  أثرحيانا منيج التحصيف النفسي لما لو مف أويسمى 
واالضرابات النفسية حيث ييتـ المنيج الوقائي باألصحاء واألسوياء ليقيميـ ويحصنيـ حيث 

 مستويات يقسـ ىذا المنيج الى ثالث 

ـ التوافؽ حتى تمنع راب وعدطضسباب اإلأزالة إوتيتـ بالعمؿ عمى  :وليةالوقاية األ -1
 .حدوث المشكمة

وفي ىذه المرحمة يتـ العمؿ عمى كشؼ المشكمة واالضطرابات في  :الوقاية الثانوية -2
 . المراحؿ االولى بيدؼ السيطرة عميو ومعالجتو وعدـ حدوث تطور وتفاقـ

ثر السمبي ليا وكما تيتـ تتضمف معالجة اآلثار وتقميؿ األ :جة الثالثةالوقاية مف الدر  -3
 (45ـ، ص2002، زىراف. )زماف المرضأبمنع 

 :المنيج العالجي

صحاب المشاكؿ ومف وقع فريسة لالضطراب وعدـ أوىنا يكوف االىتماـ منصب عمى 
مستوى القمؽ  لى مساعدة ومساندة وارشاد لتخفيضإافؽ فعال حيث يحتاج المريض ىنا التو 

لى إيحتاج ىذا المنيج  . لى حالة التوافؽ والصحة النفسيةإوعالج المشكالت والعودة بالمريض 
تكمفة عمى صعيد  أكثرالخبرة وىو  ى عدد مف المرشديف والمعالجيف ذولا  دؽ و أتخصصية 

 (368ـ، ص2010، ابو اسعد).الوقت والجيد والماؿ مف المنيج االنمائي والوقائي

 رشادإل مجاالت ا
رشاد النفسي لتشمؿ معظـ جوانب حياة االنساف وترافقو في جميع تعددت مجاالت اإل

العمؿ وف معو حيثما تواجد في المدرسة و وشيخوخة "ولتك، ورشدا، مراىقة، مراحؿ نموه "طفولة
، الزعبي) .صحة أو اضطراب، والمنزؿ وفي جميع حاالتو النفسية سواء كانت انحرافا او سواء

 (211ـ، ص2003
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 االت رئيسية لإلرشاد النفسي وىي:ويتفؽ عمماء النفس عمى وجود أربعة مج

 .رشاد العالجياإل -1
 .رشاد التربويإلا -2
  .رشاد المينياإل -3
اؿ وارشاد الشباب والمراىقيف إرشاد االطف، لزواجيا"اإلرشاد  اإلرشاد األسري ويشمؿ -4

 ف والمعوقيف ""الموىوبي إرشاد غير العادييف، ارشاد الكبار وكبار السفو 

 :وفيما يمي شرح مبسط واستعراض ليذه المجاالت

 رشادي التربويعمم النفس اإل  :اوال

تعتبر المدارس والجامعات مف المؤسسات التربوية التي ليا باع طويؿ في عممية التربية 
ذيف ىـ ىذه المؤسسات بمساعدة الطمبة ال رشاد النفسي حيث ييتـ عمـ النفس االرشادي فيواإل
ور العممية اإلرشادية في التحصيؿ الدراسي والتأقمـ في المؤسسات التعميمية والتدريب عمى مح

لخطط والبرامج مف خالؿ وضع ا ،حؿ المشكالت الدراسية التي تواجييـ مثؿ التأخر الدراسي
توفير المناخ المناسب لممتفوقيف والمبدعيف بما يتفؽ مع قدراتيـ كما يسعي ل ،والمناىج المالئمة

 (.272ـ، ص2011، أبو أسعد)طموحاتيـ بيدؼ تحقيؽ التوافؽ والنجاح و 
 :رشاد المينيعمم نفس اإل  :ثانيا

نسب لمينتو بحيث تتناسب مع قدراتو رشاد الفرد في االختيار األا  عدة و وىي عممية مسا
افؽ لى تمبية حاجاتو ويحقؽ لو التو إستعداده وميولو وقدرتو مما يؤدي الجسمية والعقمية وتناسب ا

، )الزعبي.ى التوافؽ النفسي والصحة النفسيةالى مستو إعمى الصعيد االجتماعي والبيئي ويوصمو 
 (218ـ، ص2003

 :يشمؿ عمـ النفس االرشادي الميني ثالث محاور

تو الجسدية وتحديد ميولو مف حيث قدراتو العقمية وذكائو ومعرفة قدرا :تحميؿ الفرد -1
 .ورغباتو

برة ينة ليا ظروفيا ومتطمباتيا وخصائصيا والميارة والخف كؿ مإحيث  :تحميؿ الميف -2
 .الالزمة لمنجاح والتفوؽ فييا

  .وىي الموائمة والتوفيؽ بيف المينة ومتطمباتيا والفرد وقدراتو وامكاناتو -3
 (252ـ، ص2011، ابو اسعد)
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 :سريرشاد الاإل : ثالثا

يحقؽ سعادة ميمة ما سرية السسس الحياة األأرشاد بتعميـ ـ ىذا التخصص مف اإلوييت
سرة عمى حؿ ة االجتماعية لألوالد ومساعدة األييتـ بعممية التنشئ. سرةواستقرار واستمرار األ
تأميف ، السكف، والدتربية األ، سرية مثاؿ خالفات الزوجيفزمات األوعالج المشكالت واأل

                         (.      157ـ، ص2001، )الزبادي والخطيب . ومشاكؿ التقدـ في السف، المعاش
 :رشاد العالجياإل : رابعا

عمى استخداـ  يتطمب ىذا النوع مف المرشد كفاءة وخبرة متقدمة وعالية بحيث يكوف قادراً 
بحيث ، االختبارات ومقاييس التشخيص بما يؤدي فيـ المسترشد وتحديد مشكمتو بشكؿ دقيؽ

مى الصعيد الشخصي والسموكي لى اكتشاؼ وفيـ وتحميؿ لمشكالتو عإيصؿ مع العميؿ 
والوجداني واالنفعالي وتحديد درجة عدـ التوافؽ الذي أحدثتو ىذه المشاكؿ ومف ثـ العمؿ عمى 

 (.414ـ، ص2002، )زىراف. حميا بما يحقؽ أفضؿ مستوى لمصحة النفسية والتوازف
 رشاد(اإل  إلى )الحاجة لماذا اإلرشاد النفسي

لما يحدث مف تغيرات كبيرة ، يروف عصر القمؽنعيش اآلف في عصر يطمؽ عميو الكث
تربوي ومتواترة في حياة الناس شممت جوانب الحياة كميا عمى الصعيد األسري واالجتماعي وال

رشادىـ كمو نجد أنو ال مناص مف مساالميني إزاء ذلؾ و  والتعميمي عدة األفراد والجماعات وا 
بيدؼ تحقيؽ التوافؽ والتكيؼ بينيـ وبيف ما  مف أجؿ مواجية التغيرات الجديدة التي تطرأ عمييـ

 (40ـ، ص2001، )ممحـ تقضيو الثورة العممية في ىذا العصر.

 :وفيما يمي عرض لبعض ىذه التغيرات

 
 :فترات االنتقال-1

يمر كؿ فرد خالؿ مراحؿ نموه فترات انتقاؿ حرجة يحتاج فييا إلى التوجيو واإلرشاد، 
مف انتقاؿ الفرد مف البيت لممدرسة ثـ  تبدأف سمسمة حيث وأىـ الفترات الحرجة والتي ىي ع

الخ. إف فترات االنتقاؿ الحرجة ىذه قد ...مف العزوبية لمزواج ، مف الطفولة لممراىقة، لمجامعة
حباطات وقد يمونيا القمؽ والخوؼ مف المجيوؿ مما يؤدي إلى االنطواء  يتخمميا صراعات وا 

 (.19ـ، ص2010، )أبو أسعدالمرض النفسي  إلىالذي يفضي تطوره 
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 :التغيرات السرية-2

المعتقدات والتقدـ العممي والمستوي سرية في المجتمعات بحسب البيئة و تختمؼ البنية األ
أصبحت ، وىي بحاجة إلى سكف منفصؿ، حديثا ظيرت األسرة الصغيرة المستقمة .االقتصادي

قة الزوجية ظيرت مشكمة رعاية وتغيير في العال، تأخر الزواج إلىالمرأة تعمؿ مما أدى 
األطفاؿ وتنظيـ الحمؿ وفي بعض المجتمعات تحديد النسؿ مع ىذه الظروؼ الصعبة والمعقدة 

 . داخؿ األسر أصبحت الحاجة ممزمة لإلرشاد

 :Social Changeالتغير االجتماعي-3

الذي يفرض  تشيد األرض ىذا العصر تسارعا كبيرا ومستمرا في التغير االجتماعي
حاجة إلى اإلرشاد النفسي ألنو يعزز المواجية العممية لما يتمخض عنو ىذا التغير مف ال

 (ـ1984زىراف، ). االستمرار لتحقيؽ التوافؽ عمىمطالب وحاجات ومشكالت تحممو 

 :التقدم العممي والتكنولوجي-4

ارا معرفيا انفجدـ العممي والتكنولوجي حيث يشيد ما يشبو البركاف في التق اليوـ يشيد العالـ
 . ىائال

 :تطور التعميم ومفاىيمو-5

لقد تطور التعميـ وتطورت مفاىيمو، فبينما كانت العممية التعميمية عبارة عف معمـ 
 ف متوفرة لمجميع وفي شتى المجاالت وبطرؽ مختمفة. ىي اآل، ومتمقي

 :التغيرات في العمل والمينة-6

كست آثارىا في عالـ العمؿ والمينة شيد العالـ ثورة عممية وصناعية وتكنولوجية انع
لة بشكؿ ي العمؿ والمينة االعتماد عمى اآلوالحياة االجتماعية بصفة عامة، ومف أىـ التغيرات ف

 (ـ1984زىراف، )كبير. 

 :عصر القمق-7

نحف نعيش في عصر يطمؽ عميو "عصر القمؽ" ونسمع عف مصطمح "أمراض الحضارة". 
، ـ2010، ات والمطامح ومشكالت المدنية.)أبو أسعدإف المجتمع المعاصر مميء بالصراع

 (21ص
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 :أسس عممية اإلرشاد النفسي
وكباقي العموـ اإلنسانية فيو يقوـ عمى عدد مف األسس ، إف اإلرشاد النفسي عمـ وفف

والمبادئ والنظريات والتجارب التي تتعمؽ بالسموؾ اإلنساني والمسترشد والعميؿ التي تستمد 
تيدؼ دراسة أسس اإلرشاد النفسي إلى وضع  ،اإلنساف وخصائص سموكو مكانتيا مف طبيعة

األساس والفمسفة والمنيج الذي تقوـ عميو موضوعات عمـ اإلرشاد ومف ثـ تكوف ىي الدليؿ 
والمرجع لمعامؿ والمرشد النفسي أثناء ممارستو اليومية لعممو وبناًء عمى ذلؾ تتعدد أسس 

 (47ـ، ص2003، التوجيو واإلرشاد النفسي )الزعبي

 :وفيما يمي أىـ األسس التي يستند إلييا عمـ اإلرشاد النفسي
 السس العامة  :أوالً 

مكاف التنبؤ بو-1  .ثبات السموؾ اإلنساني نسبيا وا 

كؿ نشاط يصدر مف الكائف الحي نتيجة لعالقتو التفاعمية مع البيئة المحيطة، سواء أكاف 
أـ عمى ، )كالحركة والمشي( بدنيأـ عمى شكؿ نشاط  نشاط عقمي )كالتفكير والتذكر والتخيؿ(

المجاممة وتبادؿ العالقات االجتماعية والتفاعؿ مع اآلخريف( ىو ما شكؿ نشاط اجتماعي )
والسموؾ االنساني متعمـ مف البيئة والمجتمع المحيط بالفرد  . يعرؼ عمى أنو السموؾ االنساني

دور ميـ في تشكيؿ بية والتعميـ ومتطمبات العصر حيث يكوف لألسرة والتنشئة االجتماعية والتر 
 (47ـ، ص2003، )الزعبي. السموؾ وتنميتو

 :مرونة السموؾ اإلنساني -2

ومبدأ  رغـ مف الثبات النسبي الذي يميزهالسموؾ اإلنساني مرف وقابؿ لمتعديؿ والتغيير بال
لذات والخبرة وتجارب المرونة في السموؾ االنساني يشمؿ التنظيـ األساسي لمشخصية ومفيوـ ا

 (55ـ، ص1980، )زىراف. الحياة بمعنى أنو تجاوز السموؾ الظاىري

 :جماعي( –السموؾ اإلنساني ) فردي  -3

تغييره ال بد ليا مف االخذ بالحسباف معايير سموؾ الفرد و ولذلؾ فإف أي محاولة لتأثير في 
ـ، 1980، الفردي )زىراف وضوابط واتجاىات وقيـ الجماعة ألنيا البوصمة المنظمة لمسموؾ

 .(56ص
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 :استعداد الفرد لإلرشاد ورغبتو في ذلؾ -4

عميو أمر أو يمر بمرحمة انتقالية يطمب اإلرشاد والنصح مف  يكؿ منا حيف يستعص
 (.32ـ، ص2001، اآلخريف حيث يكوف بحاجة لو ويتوقع االستفادة وتحقيؽ الفائدة )الخطيب

 فقا مع نفسو ومجتمعو.حؽ الفرد في أف يعيش سعيدا متوا-5
 سس الفمسفيةال :ثانيا

يبنى عمـ النفس اإلرشادي عمى فمسفة " ديموقراطية تعطي الفرد الحرية في االستفادة مف 
 . ويمكف النظر في األسس الفمسفية مف عدة وجوهالمتعددة وفي تقرير مسار حياتو  الفرص

 . لطبيعة اإلنساف أف يقوـ عمى أساس الفيـ الشامؿ عمـ النفس االرشادي يجب -1

سس الفمسفية التي يقوـ عمييا عممو ألنو نساف يعد أحد األمفيوـ المرشد عف طبيعة اإل -2
 . ينظر لنفسو وينظر لممسترشد مف خالؿ ىذا المفيوـ

االرشاد يضمف لمفرد االختيار مف بيف  وليا ضوابط حرية االختيار نسبية وليست مطمقة -3
 (68ـ، ص2011 ،) أبو أسعد البدائؿ المطروحة أمامو

 السس النفسية التربوية :ثالثا

 مف األسس النفسية والتربوية التي يستند إلييا التوجيو واإلرشاد النفسي 

  .حيث ال توجد طريقة واحدة تناسب جميع المسترشديف :الفروؽ الفردية -1

 .الفروؽ بيف الجنسيف فيناؾ فروؽ فسيولوجية واجتماعية ونفسية بيف الذكور واإلناث -2

الب النمو: يجب مراعاة كؿ مرحمة مف مراحؿ نمو الفرد بحيث أف كؿ مرحمة مط -3
ـ، 1997، يحصؿ فييا تغيير بحاجة الى مراعاة وارشاد يتناسب مع ىذا التغيير )زىراف

 .(67ص
 السس االجتماعية :رابعا

االجتماعية والثقافة التي ينتمي الفرد يتأثر بالجماعة وسموؾ الفرد يتشكؿ وفؽ التنشئة 
 :لييا لذا عمى المرشد أثناء عممو مراعاة التاليإ

 . الجماعة التي ينتمي ليا المسترشدمراعاة قيـ وثقافة  -1
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تسخير كؿ مؤسسات ومرافؽ المجتمع الدينية منيا واالجتماعية والعممية والمينية لصالح  -2
 .(70ـ، ص2011، )أبو أسعد. الفرد بحيث تحصؿ الفائدة القصوى

 والفسيولوجيةالسس العصبية  :خامسا

العميؿ إنساف لو جسـ ونفس ويتكوف مف عدد مف األجيزة الحيوية مثؿ الجياز العصبي 
إلخ ولكؿ جياز أعضاء ...ددعوالجياز الدوري والجياز التنفسي والجياز اليضمي وجياز ال

يا العصبية خاصة ويتكوف كؿ عضو مف مجموعة مف الخاليا ذات وظائؼ محددة فيناؾ الخال
شارات العصبية وخاليا الغدد التي تختص بإفراز اليرمونات بأنواعيا ص في نقؿ اإلالتي تتخص

والعكس -تتأثر الحالة النفسية بالحالة الجسمية ، وىكذا يعد االنساف وحدة جسمية ونفسية واحدة
، زىراف).ىو مقياس السعادة والصحة النفسيةالتوازف والتوافؽ بيف ىذه الوحدة والبيئة -الصحيح
 (85ص ـ،2002
 السس الخالقية :سادسا

، ويقوؿ: إف الفرد يجب Ethics عمى أىمية األخالؽSarterيركز الفالسفة مثؿ سارتر
 .أف يكوف سموكو حسنا صحيحا يؤدي إلى ما يحقؽ حريتو وأمنو وحرية وأمف اآلخريف

يمتزموف دستور أخالقي يحكـ سموكيـ و لجيف النفسييف يعمموف اعتبارات و ومعظـ المرشديف والمعا
بو في المواقؼ المييأة لعممية اإلرشاد لمصمحة المرشد والعميؿ والمجتمع والمينة. ولقد نشرت 

ورابطة (American Psychological Association, 1959)جمعية عمـ النفس األمريكية
 :ةالمرشديف النفسييف األمريكي

(American personael and Guidance Association, 1961) ف أف يسمىما يمك 
 ,Nordberg)"لممرشديف والمعالجيف النفسييف األخالقي "الدستور

1970)(Pietrofesaet,etal., 1980) (62ـ، ص1997، فا)زىر ."؛ 

 
 :وييدف الدستور الخالقي لممرشدين والمعالجين النفسيين إلى تحقيق ما يمي

تعريؼ المرشد ما يجب عميو أف يعممو في عممية اإلرشاد بصفة عامة، وفي مواقؼ  ˗
 .الصراع والطوارئ التي قد تنشأ خالؿ الممارسة

 .تحديد مسئوليات المرشد تجاه العميؿ ˗
 .تحديد حقوؽ المرشد وحدوده في العممية اإلرشادية ˗
 .ميؿتحديد اإلطار االجتماعي وحقوؽ المجتمع عمى كؿ مف المرشد والع ˗
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ومما ىو جدير بالذكر أف أخالقيات اإلرشاد والعالج النفسي ال تنفصؿ عف أخالقيات عمـ 
 .النفس وال عف أخالقيات العمـ وال عف األخالقيات بصفة عامة

وتتخمص أىـ المبادئ األخالقية لمينة األخصائي النفسي بصفة عامة كما حددتيا الجمعية 
 :النفسية األمريكية في عشرة مبادئ ىي

 .تحمؿ المسئولية ˗
 .الكفاءة في العمؿ ˗
 . االلتزاـ بضوابط ومعايير العمؿ ˗
 .تقديـ خدمات االرشاد لعامة المجتمع ˗
 .عمى األسرار وعدـ افشاء االسرار ما يحقؽ الثقةاألمانة  ˗
 . تسخير الجيد لصالح العميؿ ˗
 .بناء العالقات المينية الصحية بيف المرشد والمسترشد وبيف المرشديف وبعضيـ ˗
 .الكفاءة العممية والعممية والقدرة عمى التشخيص والعالج ˗
 . القدرة عمى اجراء البحوث والتجارب العممية ˗
 اجراء البحوث والتجارب العممية عمى الحيواف عند امكانية حدوث أذى لإلنساف ˗

 (63ـ، ص1997، )زىراف 

 :من حيث الداء ينقسم الياإلرشاد النفسي 

 :اإلرشاد الفردي -1

يتعرؼ مف . عميؿ واحد وجيًا لوجو في كؿ مرةفاعمية تتـ بيف المرشد و عممية ت وىو
ما ىي طبيعة مشكالتو وتفسيراتيا كما ويتعرؼ عمى خالليا المرشد عمى شخصية العميؿ 

، يتـ ىنا استثارة الدافعية لدى العميؿ ،اضطرابو ومسبباتو ويضع معو الخطط والبرامج لمحؿ
الخصوصية المطمقة بحيث تنحصر العالقة بيف المرشد يتخذ ىذا النوع مف االرشاد طابع 

والمسترشد في جو مف السرية التامة يعنى ىذا النوع مف االرشاد بالمشكالت ذات الطابع الفردي 
 (165ـ، ص2002، مثؿ السرقة واالنحراؼ والشذوذ الجنسي.)منسي
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 :اإلرشاد الجماعي -2

مف العمالء تتشابو مشكالتيـ  ىو بناء عالقة ارشادية بيف مرشد أو أكثر لمجموعة
حيث يتـ ىنا عرض ومناقشة موضوعات ذات طابع عاـ يعانييا الجميع مما ، واضطراباتيـ

يساعدىـ عمى البوح بمشاعرىـ وانفعاالتيـ واتجاىاتيـ االمر الذي يساعد المرشد عمى توجيييـ 
نساف ف اإلأ ية وىيفسس نفسية فمسأرشاد الجماعي عمى يقوـ اإل. وتصحيح أفكارىـ ومعتقداتيـ

اد ىو تحقيؽ التوافؽ ساسي لإلرشعايير ومعتقات الجماعة واليدؼ األتتحكـ بو مكائف اجتماعي 
الفرد  ،سباب االضطرابات النفسيةأحد أىي ف العزلة وعدـ التوافؽ مع المجتمع االجتماعي أل

 (322ـ، ص2002، )زىراف بحاجة لمشعور بالحب واالنتماء والمسؤولية وتجنب النقد والمسائمة
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 اإلرشادي السموكي المعرفي: المبحث الخامس
 :مقدمة

يعد عمـ النفس مف أغني العموـ اإلنسانية المعاصرة بالنظريات التي درست السموؾ 
ومف أحدث ىذه النظريات نظرية العالج السموكي  ،وحاولت فيمو في السواء والمرض اإلنساني

حيث تحتوي نظرة   cognitive bihaveoral therapyالمعرفي ويعتبر ميكنبوـ  رائدىا 
تكاممية في تغير السموؾ وتقـو عمى التكامؿ بيف تيارات متنوعة مختمفة في العالج النفسي كما 
ويعد العالج السموكي المعرفي مف أىـ التطورات في مدارس عمـ النفس الحديث جاء ميكينبـو 

نفعالي الذي اعتبر السموؾ حصيمة أفكار ليؤكد اتجاه ألبرت الس في العالج العقالني واال
ؾ الفرد البد مف تغير ولتغير سمو ، السموكية ىتفاعال بيف مثير واستجابة كما تر الشخص وليس 

إف عممية التعمـ التي ىي حصيمة التفكير واإلدراؾ والتراكيب المعرفية وحديث  .فكارهأمعتقداتو و 
ـ، 2011، ي تحديد سموؾ الفرد )عبد اهللالفرد الداخمي مع نفسو ىي مف يمعب دورا ميما ف

ف العديد مف األساليب العالجية أصبحت تأخذ بعيف االعتبار التأثير أومف المالحظ  .(118ص
في العمميات المعرفية التي أصبحت تشكؿ عناصر أساسية في معظـ األساليب السموكية 

المعرفي مف خالؿ تغيير ف اليدؼ مف العالج السموكي المعرفي ىو إعادة البناء أالمعاصرة 
االفكار الخاطئة أو السمبية واستبداليا بأفكار ايجابية تكيفيو تنتج سموكا تكيفيا كما يمكف النظر 
لمعالج السموكي المعرفي عمى انو عممية تعمـ داخمية تشمؿ إعادة تنظيـ األفكار التي تربط بيف 

 ـ(1992 ،الخطيب)األحداث والمؤثرات البيئة المختمفة "

 اىيم وافتراضات النظريةمف
تمعب دورا  verbalizationإف األشياء التي يقوليا الناس ألنفسيـ والتعميمات الذاتية 

" إف الحديث (120ـ، ص2011)ميما في تحديد السموكيات التي تصدر عنيـ "عبد اهلل 
متسمسمة الداخمي يخمؽ الدافعية عند الفرد حيث يري ميكنيوـ أف تعديؿ السموؾ يمر بعدة مراحؿ 

 .والبناء المعرفي والسموؾ الناتج تبدأ بالحوار الداخمي

االنفعاؿ الفسيولوجي بحد ذاتو ليس ىو المعيؽ الذي يحوؿ دوف تكيؼ الفرد ولكف ما 
 الفرد لنفسو حوؿ المثير وىو الذي يحدد انفعاالتو الحالية  ويقول

الحديث الداخمي عند  السبب المباشر في عممية تغيير سموؾ الفرد ىو حدوث تفاعؿ بيف
 " (101ـ، ص1999، عبد اليادي)المعرفية  وبناءاتوالفرد 
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حاديث الذاتية المتعمقة بالموقؼ ترتبط ند االفراد يرتبط بالتقديرات واألمستوي القمؽ ع
الذاتية والحالة المزاجية برودة الفعؿ العضوية كما ىو الحاؿ في االضطرابات  التعميمات

 .السيكوسوماتية

التغيير في منظومة التفكير تحتاج لدمج ابنية معرفية جديدة باألبنية القديمة كما  إحداث
وقد تحؿ  المعرفية القديمة مع الجديدة حيف تواصؿ األبنية displasmentة يحدث في اإلزاح

ية التكامؿ وتبقى مندمجة في بنية أكثر مشموال مف خالؿ عممواحدة منيا محؿ األخرى 
 .(212ـ، ص2011، واالندماج )عبد اهلل

 الفنيات العالجية في العالج السموكي المعرفي
  behavioral assessment cognitiveالتقدير السموكي المعرفي .1

ىو عبارة عف تحميؿ وظيفي لمسموؾ يقـو عمى نص تفصيمي لممقدمات والنتائج البيئية في 
دقيؽ لمسموؾ ونسبة تكراره يري مايكنباوـ تركز ىذه الطريقة عمى تحديد  ،عالقتيا باالستجابات

في المواقؼ المختمفة وطريقة التقدير المعرفي عمى الدور الذي تمعبو البيئة المعرفية في السموؾ 
 (.123ـ، ص2011، )عبد اهلل

 anxiety relief conditioningإبدال القمق  اشراط .2

مع نفسو )عبد ىذه الفنية تمثؿ في اقتراف المثير المنفر مع تعبير الفرد وحوارة الداخمي 
قمؽ الوالدة كأف تقوؿ  يف توضح الباحثة ىذا بمثاؿ مف وحأويمكف  (124ـ، ص2011، اهلل
ية تزيؿ نيا صعبة ولف تفكر فييا ثـ تقوؿ عبارات تكيفأوؿ قحامؿ شيئا مخيفا عف الوالدة ثـ تال

ثـ لى وقؼ الخوؼ إمر مما يؤدي قوـ بيذا األأف أستطيع أنا أالقمؽ الخوؼ مثؿ استرخ ف
 االسترخاء 

  systematic desensitizationسموب خفض الحساسية التدريجي المنظم أ .3

  reciprocal inhibitionىذا األسموب مأخوذ مف نظرية وولبي الكؼ بالنقيض 

فسو في أماكف نو ال يكمف الجمع بيف استجابة القمؽ واالسترخاء ويطمب منو أف يتخيؿ نأبمعنى 
و يعمؿ ىذا األسموب (.138ـ، ص2013، ر بالتوتر )الخواجةذا شعإسارة ويسمع موسيقى 

 : مرحمتيفضعاؼ القمؽ بطريقة تدريجية مف خالؿ عمى إ
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سترخاء العضمي العميؽ حيث ييدؼ إلى الوصوؿ إلى استرخاء التدريب عمى االاألولى: 
 7الى  6جزاء الجسـ ويحتاج الشخص لموصوؿ لمرحمة االسترخاء الكامؿ مف جميع أ
 جمسات .

بحيث يتـ  ،وىو عبارة عف قائمة المثيرات والمخاوؼ التي تثير القمؽ، بناء ىـر القمؽالثانية: 
 لى األقؿ شدة في استثارة القمؽ لدى الفرد.أي مف األعمى إ ،ترتيبو ترتيبا تنازليا

                                                                                                                                               (.                                                                     168ـ،ص2008)الزيود،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 modeling :ةالنمذج

شد عمى المعمومات مف شخص يعتبره قدوة ونموذج ف يحصؿ المستر أتعتمد ببنية  يوى
ليقوـ بالعمؿ  لمسترشدوامر لتوجيو اشادات واألف يقمده بحيث يعطى المعمومات واالر أيمكف 

ف شد في تحقيؽ استجابات مرغوب فييا، يمكف أوتستخدـ النمذجة لمساعدة المستر  .المطموب
أو  ،نماذج مكتوبة أو مسجمة عمى أشرطةأو مف خالؿ ، تكوف بمشاىدة نموذج واقعي لمسموؾ

ثر وتكوف النماذج الحية ىي أك .أو مف خالؿ لعب الدور ،بتخيؿ المسترشد لذلؾ السموؾ
ويفضؿ اختيار النموذج مف عمر مماثؿ لعمر المسترشد وجنسو ومركزه االجتماعي  ،األنواع

 (382ـ،ص2007وخمفيتو الثقافية .)الخطيب ،
  aversive conditioningشراط المنفر ال

سوي بإجراء عقالني مثاؿ تعريض المدخف لصدمة الغير ف يقرف السموؾ أوذلؾ ب
، عبارة إف التدخيف شيء غير محبب )الخواجة رتدخيف مع تكراكيربائية يرتبط ذلؾ بسموؾ ال

 (198ـ، ص2013
 :جراءات االرشاد السموكي المعرفيإ

 :ي يتـ مف خالؿ ثالث مراحؿ أساسيةرشاد السموكي المعرفاإل

الحديث الذاتي حيث يكوف عند المسترشد قبؿ طمب المساعدة مف  :المالحظة الذاتية .1
وتخيالت سمبية يكوف دور المرشد في ىذه المرحمة تغيير المرشد أحاديث ذاتية ىدامة 

يحاوؿ المرشد ، البناء المعرفي لمفرد وتعميمو الحديث عف نفسو بعبارات ذاتية ايجابية
ىنا تدريب المسترشد التركيز في أفكاره ومشاعرة وردود فعمو الوجدانية واالستجابات 

ر وعيا وانتباىا ليا ويرى السموكيات كثأالتفاعالت االجتماعية مما يجعمو الفسيولوجية و 
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، ينتج عف ىذه العممية أبنية معرفية جديدة عند المسترشد، حاديثالمتصمة بيذه األ
لى المشكالت بطريقة جديدة ومختمفة وايجابية ينتج عنيا سموكيات إتساعده في النظر 

ـ، 2003، صحيحة تحؿ المشكالت بطريقة صحيحة تؤدي الى التوافؽ )الزعبي
 .(79ص

نو إمتوافؽ فالغير ذا كاف اليدؼ ىو تغيير السموؾ إ :االفكار والسموكيات غير المناسبة .2
فكار والتخيالت غير متناسبة مع السموؾ ف يكوف مضموف الحديث الداخمي واأليجب أ
لى مواجية إفرد بطريقة ايجابية وفعالة تؤدي يتـ تنظيـ خبرات وتصورات ال، المشكمة

 .(79ص ـ،2003، )الزعبيصحيحة 
تتطمب ىذه المرحمة مف المسترشد تكرار  :تطوير الجوانب المعرفية الخاصة بالتغيير .3

تبة عمييا الذاتية االيجابية بشكؿ يومي ومالحظة السموكيات والنتائج المتر  األحاديث
ي السموؾ عمى درجة التغيير في مستوى التغيير الذي يحدث فويعتمد نجاح العممية و 

 (130ـ، ص1995، )الشناوي. حاديث الداخميةاأل

 :عالج القمق في االتجاه السموكي المعرفي
رشاد السموكي المعرفي أكثر النظريات نجاحا في معالجتيا لمقمؽ وبخاصة تعد نظرية اإل

ـ 1958مف خالؿ تطبيؽ فنية خفض الحساسية التدريجي طور ىذه الفنية العالـ وولبي عاـ 
المسترشد في حالة مف االسترخاء العضمي العميؽ  لمعالجة السموكيات القمقة مف خالؿ وضع

ىذه النظرية عمى  تعتمد. وبصورة تدريجية يتـ عرض المواقؼ المثيرة لمقمؽ في مستوى الخياؿ
في العالج ثورندايؾ و  لعقالني العاطفي وسكينرسيامات كؿ مف ألبرت ألس في العالج اإ

ف المخططات المعرفية ىي التي أبيؾ الذي قامت نظريتو عمى أساس  لىإالسموكي وصوال 
تتحكـ بسموؾ الفرد ومف أبرز المجاالت التي طبقت فييا نظرية العالج المعرفي السموكي عالج 

 (138ـ، ص2013، )الخواجة. الوسواس القيري والفصاـ، الرىاب، االكتئاب، القمؽ

 :خطوات فنية خفض الحساسية التدريجي

 والتدرب عمييا  تعميـ تماريف االسترخاء العضمي العميؽ .1
 مساعدة العميؿ في بناء ىـر القمؽ  .2
تعريض العميؿ عمى مستوى الخياؿ لممواقؼ المثيرة لمقمؽ تدريجيا فيما يسمى بخفض  .3

 الحساسية 
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ـ، 2013، )الخواجة. فحص أثر التدريب والتعميـ عمى حياة المسترشد الواقعية .4
 (144ص

 مزايا النظرية 

مر الذي لـ يسبقو نفسيـ وتأثيره عمى سموكيـ األناس ال اىتـ بيكنبوـ بدراسة ما يقولو ال
 .عمماء النفس العالجي أحدليو إ

الكبار لمصغار ومف ثـ يعطييا  التيالبداية مف خالؿ التعميمات  فيف السموؾ ينظـ إ
 .لى تعميمات ذاتية داخميةإتتحوؿ ىذه 

ؿ مف السموؾ رفية وككدت النظرية عمى العالقة بيف الحديث الذاتي وبيف التراكيب المعأ
 .والمشاعر

طريقة العالج السموؾ المعرفية في إعادة البنية المعرفية نجحت في تعميـ العديد مف 
 .(126ـ، ص2011، المرضى كيفية التحصيف ضد الضغوط النفسية )عبد اهلل

 

 ال أف ىناؾ بعض المآخذ التي يرىكبير الذي حققتو أساليب النظرية إعمى الرغـ مف النجاح ال
 مف ىذه المآخذ التالي : ظرية غير فعالة لجميع االضطرابات،عمماء النفس أنيا تجعؿ مف الن

  .تيتـ بما يقولو الفرد لنفسو دوف الشعور بالمؤثرات الخارجية التي تحدد سموكو .1

 .ـ تصؿ إلى حد الشمولية واالكتماؿالنظرية وتطبيقاتيا ل .2

 .رد انفسوأو معايير لما يقولو الفتفتقر الى وجود محدد  .3

  .لمتقييـ التفكير مف ناحية الصحة أو الخطأ ال يوجد معيار .4

  .التصورات المعرفية لمفرد عيار موضوعي يعتمد عميو في تقييـال يوجد م .5

، )عبد اهللنظرية مايكنبوـ كما يراىا باترسوف ما ىي إال محاولة ناجحة ولـ تكتمؿ بعد  .6
 .(126ـ، ص2011

لى نظرية المثير إسموؾ لو عودة واستجابة ال ر الحديث الداخميتعتب أفيمكف  .7
 .(156ـ، ص1999، العزة)واالستجابة 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة "قمؽ 
يث اسات اختمفت في الموضوعات التي تناولتيا بالبحث والدراسة مف حالوالدة " ونظرا ألف الدر 

مر الذي تطمب مف الباحثة الوقوؼ عمى بعضيا الذي األ. ليياإاالىداؼ والنتائج التي توصمت 
 :النحو التالي عمىيتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية 

لوالدة "عربية الدراسات التي تناولت القمؽ بشكؿ عاـ والدراسات التي تناولت قمؽ ا .1
 وأجنبية ".

 الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية "عربية وأجنبية". .2

 تناولت قمق الوالدةأواًل: دراسات 
 .(م2016دراسة عبد العزيز )

ىدفت الدراسة إلى تحديد عوامؿ الخوؼ مف الوالدة وتأثيرىا في اختيار الحوامؿ لموالدة 
حامؿ اخترف بالطريقة القصدية تـ تحديد العمر  205بالطريقة القيصرية حيث ضمت الدراسة 

 أيأسبوع  36وأف يكوف الحمؿ في عمر ، ال يسبؽ لمحامؿ أف اختبرت الوالدةو ، 38-22مف 
حمة الكبرى بجميورية في المرحمة األخيرة مف الحمؿ أجريت الدراسة عمى الحوامؿ في مدينة الم

بقياس الخوؼ مف الوالدة وتأثير ىذا قامت الباحثة بتطبيؽ استبياف خاص ، مصر العربية
. االستبياف إعداد الباحثة، الخوؼ عمى اختيار الحامؿ لمطريقة التي ترغب أف تتـ بيا الوالدة

%مف الحوامؿ سجمف مستوى مرتفع مف الخوؼ مف الوالدة الميبمية 89تبيف مف الدراسة أف 
 :وىيلعدة عوامؿ 

 .الخوؼ عمى سالمة الجنيف .1

  .المصاحب لموالدة الميبمية الخوؼ بشأف األلـ .2

  .الخوؼ مف حدوث جروح وتمزقات في منطقة الوالدة .3

 تخشى السيدات مف حدوث تأثير سمبي لموالدة الميبمية عمى حياتيف الجنسية فيما بعد  .4

وىذا أدى إلى ارتفاع عدد الحوامؿ التي ترغب بالوالدة القيصرية وتجنب الوالدة 
 . الميبمية
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 .(م2010دراسة اليمص )

قمؽ الوالدة وعالقتو بجودة الحياة  ىالتعرؼ عم إلىقمؽ الوالدة حيث ىدفت الدراسة حوؿ 
الدة تكونت عينة الدراسة لدى الحامؿ حيث استيدفت الدراسة شريحة األميات المقبالت عمى الو 

بالطريقة العشوائية مف الحوامؿ الالتي ترددف عمى أقساـ طوارئ  فتـ اختيارى امإ 203مف 
جودة ة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة واستخدـ الباحث اختبار قمؽ الوالدة وعالقتو بالوالد

برز النتائج أف أعمى مستويات قمؽ الوالدة سجمت في األسرة أالحياة إعداد الباحث وكانت 
يؤثر وبشكؿ  النووية فقد تبيف أف طبيعة األسرة التي تعيش بيا الحامؿ )نووية أـ ممتدة (

لحالة النفسية لمحامؿ أثناء الوالدة بمعنى أف الحوامؿ ممف يعشف داخؿ أسرة ممتدة واضح في ا
ـ كونو مستقال أو ضمف أسرة ممتدة حيث وسكف األ، تتمتع بمستوى أعمى مف الصحة النفسية

أظيرت النتائج أف الحامؿ في األسرة النووية تعاني مف قمة الدعـ والمساندة مما يزيد مف قمقيا 
، والمؤىؿ العممي، والمستوى االقتصادي لألسرة، يد باقي العوامؿ مثؿ "عمر األـأما عمى صع

فتبيف أنيا ذات أثر منخفض وغير داؿ إحصائيا  في صحة ، ومعرفتيا المسبقة بجنس الجنيف
 .األـ النفسية

 :الدراسات االجنبية 
 ((Gosselin, 2016ة دراس

الوالدة وخاصة الوالدة ومجريات قة بيف الخوؼ والقمؽ مف فحص العاللىدفت الدراسة 
ىؿ درجة القمؽ  ،المخدرة ومعدؿ الوالدة القيصرية ومعدؿ استخداـ األدوية، مستوى تحمؿ األلـ

{ أو اضطراب ما بعد الصدمة PPDف تتسبب في اكتئاب ما بعد الوالدة}أالخوؼ العالية يمكف و 
{PTS} .سة عبارة عف استبانة تمت كانت منيجية الدراسة وصفية أمامية طولية وأداة الدرا

عينة الدراسة عبارة . سابيع مف الوالدةأ 5الثانية بعد مى مرحمتيف األولى اثناء الحمؿ و تعبئتيا ع
الوالدة يرتبط مف خوؼ الحيث بينت الدراسة اف . ر تجربة الوالدة بعدبحامؿ لـ تخ 176عف 

ميبميا مع غياب استخداـ التخدير  كثيرا باإلحساس باأللـ عند الوالدة بيف الحوامؿ المواتي يمدف
او في ظؿ استخدامو ومستوى االلـ يرتبط بدرجة عالية بتطوير اعراض االكتئاب ما بعد الوالدة 
واعراض ما بعد الصدمة كما اف ىناؾ ارتباط بشكؿ قوي بيف الوالدة القيصرية غير المخطط 

 . ليا مع تطوير اعراض االكتئاب والصدمة

الوسيط في الربط بيف الخوؼ مف الوالدة  دور ((P.T.S.D ةف تمعب الصدمأيمكف 
 . (P.P.D)ة واكتئاب ما بعد الوالد
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 (Sraisanen, etal., 2014)دراسة 

لى الخوؼ مف الوالدة وعالقتيا إلى تحديد عوامؿ الخطر التي تؤدي إىدفت الدراسة 
ـ النتائج السمبية ليذا الحالة االقتصادية " وتقيي، ببعض المتغيرات مثؿ " الحالة االجتماعية

والقمؽ  ؼالخو  لتحميؿ استبانة صممت لقياس مستوىوصفي اتبعت المنيج ال دراسة ال. القمؽ
أظيرت نتائج  2010_1997سيدة خالؿ الفترة ما بيف  788317شممت الدراسة ، مف الوالدة
ف متكررات ع ،الوالدة بعد فتخبر لـ  المواتيارتفاع في الخوؼ مف الوالدة لمحوامؿ  الدراسة
كبر في السف } فوؽ عند السيدات األ تكوف بدرجة كبيرةعوامؿ الخطورة  كذلؾ تبيف أفالوالدة 

اختبرف الوالدة ومف  ،جتماعية الصعبةوالحالة اإل ،قؿسنة{ وذوات المستوى االقتصادي األ40
يف سجؿ أطفالعمى أالنساء ذوات مستوى قمؽ  وبينت الدراسة أيضا أف ،قيصريةبالطريقة ال

في { وعمر حممي أقؿ "والدة قبؿ الموعد "وانخفاض 2500انخفاض وزف الوالدة } اقؿ مف 
وأخيرا أظيرت الدراسة "مقياس لفحص صحة المولود " عند الدقيقة االولى A/S سكور رأبجا
بالطريقة الوالدة لى زيادة في عدد الحوامؿ المواتي يفضمف أدى إالخوؼ مف الوالدة  أف

 . القيصرية

 (Chan, Chui-yi, 2012)ة دراس

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى انتشار قمؽ الوالدة وقمؽ ما بعد الوالدة وتأثير القمؽ 
قمؽ الحمؿ وتطوير قمؽ ما بعد الوالدة تكونت الدراسة  فعمى مزاج الطفؿ ونموه وعف العالقة بب

منيجية الدراسة الصينية حيث كانت مستشفى واسيف في مدينة ىوكونج في  حامال 1470مف 
المرحمة  وىيوصفية تـ مف خالليا عمؿ متابعة طولية أمامية لمحوامؿ خالؿ خمس فترات 

 اأسبوع 30والمرحمة الثالثة مف  اأسبوع 22-28المرحمة الثانية  اأسبوع 8-12األولى لمحمؿ 
 .أشير مف الوالدة  6أسابيع مف الوالدة وأخيرا بعد  6حتى الوالدة ثـ بعد 

ف نسبة كبيرة مف الحوامؿ تظير أعراض القمؽ العاـ وأعراض القمؽ أراسة أظيرت الد
الخاص بالحمؿ واف ىذه األعراض ترتبط بشكؿ قوى بالبيانات الديمغرافية والحالة االجتماعية 

الحمؿ ينخفض بشكؿ مف والحالة الصحية أثناء الحمؿ كما بينت الدراسة أف مستوى القمؽ 
ف أعراض القمؽ العاـ تختمؼ عف أعراض قمؽ الحمؿ وأنيا أكما و  كبير في الثمث الثاني لمحمؿ

سجمت الحوامؿ ذوات الحمؿ مرتفع الخطورة والدخؿ ،بالمجمؿ تقع تحت أعراض القمؽ 
المنخفض والدعـ االجتماعي القميؿ مستوى  قمؽ مرتفع وبالذات في الثمث الثالث مف الحمؿ 

فيما يتعمؽ بالقمؽ أما  ي،الزواج ااـ الذات والرضىناؾ عالقة قوية بيف تطوير القمؽ ومدي احتر ،



62 
 

نو أكثر ارتباطا مع قمؽ الحامؿ خالؿ الفترة األخيرة لمحمؿ أا بعد الوالدة فقد بينت الدراسة م
الحمؿ  أثناءتأثير القمؽ  درجة ويتشابو في األعراض بقوة مع أعراض القمؽ العاـ أما عف

أطفاؿ الحوامؿ األعمى مستوي قمؽ مزاج حاد خالؿ سجؿ  فيو كالتالي، ،والوالدة عمى األطفاؿ
نسبة اقؿ مف االستجابة الفسيولوجية خالؿ  واسجم ـاألسابيع الستة األولى بعد الوالدة كما اني

 . األسابيع األولى وكاف لدييـ تأخر ممحوظ في بداية التكمـ

 ( (MarqretaZar, 2010دراسة 

بعد  فلـ تمد المواتية لدى الحوامؿ قمؽ السملى بياف عالقة قمؽ الحالة و إىدفت الدراسة 
ياف لتحديد استبدراسة وصفية استخدـ فييا الباحث والخوؼ مف الوالدة  ،متعددات الوالدةو 

حامؿ لـ  77جريت الدراسة عمى أخر لتحديد قمؽ الحالة وقمؽ السمة و امستوى القمؽ والخوؼ و 
لمحمؿ ثـ بعد الوالدة  32ة مف االسبوع متكررة الوالدة ابتدأت الدراس 85تخبر الوالدة بعد و

لثالث استبانة القمؽ  ىقسمت الحوامؿ حسب نتائجيف عم. سابيع مف الوالدةأ 5بساعتيف وبعد 
 .منخفض  قمؽ، متوسطقمؽ ، قمؽ مرتفعمستويات .مجموعات 

ى عمالحوامؿ األأما  ،أقؿ مف الخوؼ مف الوالدة ىقؿ مستو سجمت الحوامؿ ذوات سمة القمؽ األ
مستوى  وؿ مرةأ سيمدفسجمت الحوامؿ المواتي  و كثر خوفا وقمقا مف الوالدة كماأمة قمؽ كف س
بعد الوالدة مباشرة ال توجد فروؽ في  أما. عمى مف الخوؼ مف الحوامؿ متكررات الوالدةأ

ىناؾ انخفاض كبير في الخوؼ والقمؽ ما بيف ، معدالت الخوؼ بيف المجموعات الثالث
 . سابيع في المجموعات الثالثةأ 5 ىلإدة والساعتيف بعد ال

 (TSui-MH,pangMW, 2003) دراسة 

ذا إب الرىاب مف الحمؿ والوالدة وما سباب والعوامؿ التي تسبلى معرفة األإىدفت الدراسة 
سيدة حامؿ في  300جريت الدراسة عمي أ، كانت ليا عالقة بالبيانات الديمغرافية لمسيدات

.حيث كانت منيجية الدراسة 2003مدينة ىونج كونج الصينية عاـ مراكز رعاية الحوامؿ في 
أف جميع  أظيرت النتائجسؤاؿ ذو عالقة بقياس مستوى القمؽ  73وصفية طبقت استبانة مف 

السيدات يعانيف مف رىاب الوالدة بالدرجة االولي وبدرجات متفاوتة ويرتفع معدؿ الخوؼ  
أو موقؼ سمبي ومزاج سيء  ، لي خبرة والدة صعبةتي استمعف االبدرجة كبيرة لدي السيدات ال

% مف عينة الدراسة الوالدة بعممية 22ليذا اختارت ، مف سيدات اخريات اختبرف تجربة الوالدة
كانت توصيات فريؽ البحث لمتغمب عمي ىذه المشكمة ىي و قد ، قيصرية تجنبا أللـ الوالدة
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لى أي إؿ الحمؿ وتجنب االستماع يدات خالعمؿ جمسات لتمبية االحتياجات النفسية لمس
 . معمومات تعتمد عمى الخبرة الشخصية لألميات  والجدات

 ((Lederma Colleagues, 2002دراسة 

لى معرفة العالقة بيف قمؽ الحامؿ والدعـ االجتماعي مع المضاعفات إىدفت الدراسة 
 ،(افريقية 27)امؿ ح "106 "التي تحدث لمحامؿ في الحمؿ والوالدة عينة الدراسة تكونت مف

 أفالدراسة  أظيرت نتائج ،استخدـ المنياج الوصفي التحميمي( بنغالية 32 )،(امريكية 47 )
حسف أعمى مستوى تعميـ واأل ،كبر سنا أكثر رغبة وسعادة وتأقمما مع الحمؿالحوامؿ األ

لجنيف أما ؿ تجاه اوالتقب باإليجابيةاستعدادا لموالدة ويفضمف الوالدة الميبمية ولدييف شعور يتميز 
ى خطورة ويفتقرف لمدعـ االجتماعي والنفسي خالؿ الحمؿ عمى مستو الحوامؿ ذوات الحمؿ األ

 . قؿ تقبال لمحمؿ ولدييف مشاعر سمبية تجاه الجنيف ومستوي عالي مف القمؽأىف 

 دراسات تناولت البرامج االرشادية التي تعالج القمق :ثانيا
 ((Melba Sheila D’Souza, and KarkadaSubrahmanya, 2016دراسة

لمحوامؿ التي لـ تخبر  عداد لموالدة(قييـ فعالية التدخؿ التعميمي )األلى تإىدفت الدراسة 
درجة الخوؼ مف الوالدة وقمؽ الحمؿ والنتائج المتوقعة لمحامؿ أثناء  مقياس الوالدة بعد عمى

ريبي وتـ اختيار العينة بطريقة االختيار اعتمد الباحثوف المنيج التج، المولودتأثيرىا عمي الوالدة 
الوالدة مف قبؿ تـ تقسيميـ الى  فخبر يتي لـ الال  حامؿ مف سمطنة عماف، (50) العشوائي لعدد

، مجموعة ضابطة(25)المجموعة التجريبية والتي أخضعت لمتعميـ و التدريب   (25)مجموعتيف
ثـ اختبار بعدي في  ؽ مف الوالدةيوضح مدي القم المجموعة التجريبية خضعف الختبار قبمي

أف جميع الحوامؿ سجمف مستوى عالي مف  ائجالنت أظيرتنياية البرنامج التعميمي عف الوالدة 
لمتدريب سجمف في القياس البعدي درجة عالية مف  خضوعيف أما بعد ،الخوؼ مف الوالدة

ما أدي الي انخفاض ، ةوجميع المعمومات المتعمقة بالوالد ااالدراؾ لمعني الوالدة ومجرياتي
أثر ىذا عمى اختيار الحوامؿ  لطريقة الوالدة حيث انخفضت ، مستوى قمؽ الوالدة  بنسبة عالية

% في 12% كما وسجمت زيادة بنسبة 50القيصرية بنسبة بالطريقة  موالدة ل ىفنسبة اختيار 
  النفسية لألـ ما يعني تأثر األجنة بالصحة اوزاف اطفاليف مقابؿ أطفاؿ المجموعة الضابطة
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 ((salehi, et al, 2016دراسة 

دراسة مقارنة تيدؼ لبياف الفرؽ بيف العالج المعرفي السموكي والعالج العقالني في 
عداد برنامج إتـ اعتمد الباحثوف المنيج شبو التجريبي حيث و قد خفض القمؽ خالؿ الحمؿ 

عينة ، تخداـ فنيات المنيج العقالنيتدريبي باستخداـ فنيات المنيج المعرفي السموكي واخر باس
اخترف بالطريقة العشوائية وتـ اعداد مقياس  إيرافحامؿ أوؿ مرة مف محافظات  135الدراسة 

مفردة شممت البيانات الديمغرافية والحالة الجسمية والحالة النفسية  40القمؽ أثناء الحمؿ مف 
مف خالؿ التحميؿ . (ضابطةتجريبية واحدة 2)قسمت عينة الدراسة الى ثالث مجموعات 

ساىمت البرامج ، حصائي تـ عرض النتائج التالية جميع الحوامؿ يعانيف مستوي قمؽ عالياإل
غرافية عمى مستوى و لمبيانات الديم ثرأال يوجد  ،االرشادية في خفض مستوى القمؽ بشكؿ كبير

رشاد العقالني واإل موكيرشاد بالبرنامج المعرفي السحصائيا بيف اإلإيوجد فروؽ دالة  ال، القمؽ
فكال الطريقتيف كاف ليما االثر االيجابي في تحسيف مزاج الحوامؿ وخفض  في خفض القمؽ

 القمؽ 
 م(.2015طاىر )دراسة 

ىدفت الدراسة إلي بياف فعالية برنامج إرشادي بأسموب خفض الحساسية التدريجي في 
ث قامت بإعداد برنامج إرشادي مف اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي حي، تخفيؼ قمؽ الوالدة

تبيف مف خالؿ ، حامؿ أوؿ مرة وحمؿ متكرر مف مدينة ديالي العراقية 40جمسة  استيدفت  14
تحميؿ نتائج االختبار القبمي اف الحوامؿ يعانيف مف مستوى قمؽ مرتفع  يتعمؽ بطريقة الوالدة 

يجابي مف الحالة إأثر بشكؿ ياة الطفؿ ىذا القمؽ يتواآلالـ المرافقة والخوؼ عمي صحة وح
ما بعد أالمولود وقمة الدراية بالوالدة  كذلؾ المعرفة المسبقة بجنس، االقتصادية واالجتماعية

لي خفض إدي البرنامج حيث شمؿ العديد مف جمسات التعميـ بالوالدة واالسترخاء العضمي  ما أ
 . و نتائج االختبار البعديمستوي القمؽ وتحسف في الحالة المزاجية لمحامؿ ىذا ما دلت عمي

 ((Kapochan, 2014دراسة 

، ثر برنامج التأمؿ عمى الحوامؿ في مدينة ىونكونج الصينيةألى بياف إىدفت الدراسة 
اتبعت الدراسة النيج التجريبي التتبعي جمعت البيانات مف استبياف خاص بميارات العقؿ 

واستبياف يقيس درجة االستعداد  ،استبياف خاص لقياس مستوى الخوؼ مف الوالدة، والجسـ
تـ جمع البيانات في عدة  فحص مستوى الكورتيزوؿ مف خالؿ عينة لعاب عينة الدراسة.، لموالدة

سبوع الخامس بعد الوالدة ثـ بعد اسبوع مف الحمؿ واأل 36وعند ، مراحؿ في الزيارة االولى
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ـ بالتدريب عمى التأمؿ لجميع حامؿ التز  59الشير الخامس مف الوالدة تكونت عينة الدراسة مف 
اعتبرت أىـ نتائج الدراسة ىي انخفاض مستوى القمؽ والتوتر عند االسبوع . حامؿ 36الجمسات 

 5اسابيع و 5انخفاض في مستوى القمؽ عند ، انخفاض مستوى الكورتيزوؿ، مف الحمؿ 36
 . أشير بعد الوالدة

 م(2012)دراسة السوالمة والصمادي 

 مف عينة لدى الحالة وقمؽ النفسية الضغوط مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 تخفيؼ في لواقعيةا النظرية إلى مستند جمعي إرشادي برنامج فعالية واختبار الحوامؿ النساء

االتي  الحوامؿ الدراسة عينة وكانت. باستخداـ المنيج التجريبي الحالة قمؽ و النفسية الضغوط
 ( امرأة32المشاركات ) عدد بمغ بعماف عجموف محافظة في ةوالطفول االمومة مراكز يراجعف
 عمى عشوائياً  توزيعيف تـ أشير سبعة إلى شيريف مف لدييف الحمؿ مدة تراوحت، حامؿ

ة حامؿ خضعف لمبرنامج امرأ 16وعدد أفرادىا  :التجريبية .المجموعة متساويتيف مجموعتيف
أة حامؿ لـ يخضعف ألي برنامج وتضمف امر  16عدد أفرادىا االرشادي والمجموعة الضابطة و 

جمسة ارشادية تـ تطبيقيا في شير يونيو بوا قع جمستيف أسبوعيًا طبقت  17البرنامج االرشادي 
الدراسات القبمية والبعدية باستخداـ مقياس الضغوط النفسية وقمؽ الحالة المذيف تـ اعدادىـ 

الحوامؿ يعانيف مف الضغوط النفسية  لغرض الدراسة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف النساء
وأف البرنامج كاف لو أثر ايجابي في خفض الضغوط النفسية وقمقا لحالة لدى ، بدرجة مرتفعة
 . النساء الحوامؿ

 (Toivanen,Salmela&Halmesmak)دراسة 

ىدفت الدراسة الى توضيح فعالية برنامج ارشادي معرفي باستخداـ فنية االسترخاء في 
حامؿ لـ تختبر الوالدة بعد في  102تكونت عينة الدراسة مف ، مف الوالدةخفض الخوؼ 

دراسة ال، عمى مقياس الخوؼ 10مف  6.6خيرة مف الحمؿ حيث سجمف درجة شير األاأل
خصائي نفسي أدريب كؿ مجموعة لى خمس مجموعات يقوـ بتإتجريبية حيث قسمت الحوامؿ 

الحوامؿ سجمف مف أىـ النتائج أف . شير بعد الوالدةأ 3وقابمة تمت متابعتيف حتى الوالدة ولمدة 
استفادة مف البرنامج انخفض مستوى الخوؼ مف الوالدة لدييف بحيث رضى و  10مف 10درجة 

 . % اخترف الوالدة الميبمية63أف نسبة 
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 (Rouhe, 2009)دراسة 

الدة سموكي في خفض الخوؼ الشديد مف الو لى بياف أثر برنامج معرفي إراسة ىدفت الد
ف مستوي الخوؼ العالي أثر عمى اختيار الوالدة إالتي لـ يختبرف الوالدة بعد حيث لدى الحوامؿ 

لى مجموعتيف إحامؿ قسمت  (37 )عينة الدراسة ىي، بالطريقة القيصرية ورفض الوالدة الميبمية
ة منيجي،كانت بالطريقة العشوائية التقسيـ تـ  حامؿ (246)ضابطة حامؿ و  )131)تجريبية 

خيرة مف الحمؿ ت ارشادية خالؿ الشير الثالثة األجمسا 6الدراسة تجريبية نفذ مف خالليا 
%مف المجموعة التجريبية اخترف الوالدة الميبمية مقابؿ 63والنتيجة كانت أف . وواحدة بعد الوالدة

% مف حوامؿ المجموعة الضابطة 36. % لـ يتغير اختيارىف حيث اخترف الوالدة القيصرية 47
مما يؤكد أىمية البرامج التي ، %مف الضابطة22سجمف مشاعر موجبة عف الوالدة في مقابؿ 

 . تعد الحوامؿ لموالدة في تحسيف مزاج الحامؿ الذي ينعكس ايجابا عمى الوالدة واالمومة فيما بعد

 :الدراسات السابقة عمىتعقيب 
الية ومف خالؿ دراسة واطالع بعد عرض الدراسات السابقة والتي تناولت متغيرات الدراسة الح

 :الباحثة عمييا تبيف االتي

  عمى الرغـ مف االطالع الجاد والدؤوب والموسع مف قبؿ الباحثة عمى الدراسات السابقة
نيا أال إلخفض ىذا القمؽ  والمتعمقة بموضوع الدراسة قمؽ الوالدة وعمؿ برامج ارشادية

أما ، وخصوصا في المجتمع العربيوجدت أف ىذه الشريحة لـ توؼ حقيا مف الدراسات 
. عمى صعيد المجتمع الغربي فقد وجدت الباحثة اىتماما كبيرا بيذه الشريحة مف السيدات

ف الدراسات التي تناولت قمؽ الوالدة إلصعيد المحمي وحسب عمـ الباحثة فأما عمى ا
 وؿصية ىذا البحث والذي ىو البحث األومف ىنا تأتي خصو ، بشكؿ خاص قميمة جدا

الذي تناوؿ موضوع قمؽ الوالدة بشكؿ مختمؼ حيث صممت الباحثة برنامج ارشادي 
 . باالعتماد عمى فنيات االرشاد السموكي المعرفي لخفض قمؽ الوالدة

  إذاتبيف مف الدراسات السابقة أىمية موضوع الوالدة وعالقتو بمستوى القمؽ وارتباط القمؽ 
 .والدة وخاصة لدى الحوامؿ أوؿ مرةفي تطوير اضطراب اكتئاب ما بعد ال أىمؿ

  تنوعت الدراسات السابقة مف حيث عرض الموضوع واستخداـ االدوات والمعالجات
 .ا قدـ لمباحثة االستفادة الوافرةاالحصائية مم

 ىداؼ ف ىذه الدراسات مف حيث األبحاث عف كثب نجد التبايف بيبدراسة ىذه األ
 منيج البحث والنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا حصائية و ساليب اإلدوات واألالفروض واألو 
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   والمقاييس فكميا كانت مقاييس تـ دوات سموب وطريقة األأالتقت معظـ الدراسات في
ف جميع الباحثيف اتفقوا عمى عدـ وجود مقاييس خاصة إعدادىا مف قبؿ الباحثيف حيث إ

ع بيئة وعينة ومحددة لموضوع قمؽ الوالدة فكؿ باحث وضع المقاييس التي تتناسب م
الدراسة كما في الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بوضع مقياسيا يتناسب مع المجتمع 

 .داة قبؿ تطبيقيامف صدؽ وثبات اآلالفمسطيني ومف ثـ تـ التأكد 
 
  حصائية المستخدمة بحسب طبيعة الدراسة واليدؼ منيا ويعتبر ساليب اإلتنوعت األ

مف  T)عياري ومعاقؿ االرتباط وتحميؿ التبايف واختبار )المتوسط الحسابي واالنحراؼ الم
 .االساليب االحصائية المستخدمة أكثر

  ذات الدراسات بجمع عينة كبيرة وبما مف حيث اختيار العينات فقد تميزت معظـ الأ
تعميـ كما اختمفت مقابمية ل أكثرجنبية منيا لكبر حجـ المجتمع ولمحصوؿ عمى بيانات األ

ف حيث الفئة المستيدفة فبعضيا خص الحوامؿ وبعضيا خص مرضى ىذه العينات م
 .وطالب

  ىداؼ أف الباحثة استضاءت بيا في صياغة أال إبالرغـ مف قمة الدراسات السابقة و
ية المستخدمة وكذلؾ في حصائساليب اإلسئمتيا وطريقة اختيار العينة واألأالدراسة و 
 .البحث وتصميـ البرنامج االرشادي داةآتعميـ 

  وجد التبايف في ىذه الدراسات مف حيث المنيج فبعض الدراسات استخدمت المنيج
 .لدراسات استخدمت المنيج التجريبيالوسطي وبعض ا

  اختمفت ىذه الدراسات في البرامج المتبعة في خفض مستوى القمؽ ولكنيا اتفقت جميعيا
يجابي الذي تركتو ثر اإللدى الحوامؿ مف الوالدة وكذلؾ األعمى وجود مستوى قمؽ عالي 

 األفضؿ.ؿ الحوامؿ النفسية باتجاه ىذه البرامج في حا
  كبير في رفع  أثرف الحالة النفسية واالجتماعية واالقتصادية ليا أوجدت بعض الدراسات

 و خفضو أالقمؽ 
 :الدراسة فروض

 .عمر الحامؿ ل تعزى ولىالقمؽ مف الوالدة األ فيال توجد فروؽ ذات داللة احصائية  .1
مستوى تعميـ تعزى لولى القمؽ مف الوالدة األ فيتوجد فروؽ ذات داللة احصائية  ال .2

  .زوج الحامؿ(، )الحامؿ
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ولى لدى الحوامؿ ومكاف القمؽ مف الوالدة األ فيال توجد فروؽ ذات داللة احصائية  .3
 .السكف

عدد ل تعزى القمؽ مف الوالدة االولى لدى الحوامؿ فيال توجد فروؽ ذات داللة احصائية  .4
 .مرات الحمؿ

نوع تعزى لالقمؽ مف الوالدة االولى لدى الحوامؿ  فيال توجد فروؽ ذات داللة احصائية  .5
 .بدوف تخطيط(، الحمؿ )مخطط لو

صمة ل تعزى مف الوالدة لدى الحوامؿالقمؽ  فيوؽ ذات داللة احصائية ال توجد فر  .6
 .القرابة بالزوج 

في المجموعة لقمؽ لدى الحوامؿ ئية في مستوى اال توجد فروؽ ذات داللة احصا .7
 .التجريبية بيف القياس القبمي والبعدي 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واالجراءات

 تمييد
ووصؼ  الدراسةالطريقة واالجراءات وتشمؿ تعريؼ منيج  تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ

عداد االستبانة والتأكد مف الصدؽ والثبات وبياف إجراءات ا  يد عينة الدراسة و ع الدراسة وتحدمجتم
 الدراسة واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ االستبانة.

 منيج الدراسة:
لمقبالت اتبعت الباحثة المنيج التجريبي مف خالؿ تحديد مجموعة تجريبية مف الحوامؿ ا

ولى وذلؾ مج االرشادي لخفض قمؽ الوالدة األلى فعالية البرناإالتعرؼ عمى الوالدة الذي يحاوؿ 
وكذلؾ استخدمت ، نتائج القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبيةبيف  مف خالؿ المقارنة

الباحثة المنيج التحميمي وىو منيج يدرس ظاىرة موجودة حاليا يمكف الحصوؿ منيا عمى 
 (83ـ، ص2003،الباحث )االغا معمومات تجيب عمى أسئمة البحث دوف تدخؿ

 مجتمع الدراسة:
حامؿ تتردد عمى  50تجربة الوالدة والبالغ عددىف  تخبراىتمت الدراسة بالحوامؿ التي لـ 

 . عيادة األونروا بمعسكر النصيرات لتمقي الرعاية الصحية االزمة خالؿ الحمؿ

 عينة الدراسة:
 :تتكوف عينة الدراسة مف

عمى عيادة رعاية يترددف  مفردة 23لعينة االستطالعية كوف اتت عينة استطالعية: .1
                               حديد مستوى القمؽبغزة وقد تـ تطبيؽ مقياس لت الحمؿ بالنصيرات
                                واعتباره معيار لتحديد مستوى  مجتمع الدراسةلفحص مستوى القمؽ لدى اعداد الباحثة 

 . ى العينة الفعمية واستخدامو لحساب الصدؽ والثباتالقمؽ لد
( حوامؿ تـ اختيارىف مف أصؿ 10تكونت عينة الدراسة الفعمية مف ) :العينة الفعمية .2

وكاف عددىف لدييف طبؽ عمييف مقياس القمؽ وقد تـ أخذ أعمى درجة لمقمؽ  (50)
مج االرشادي ( حوامؿ االنضماـ لمتجربة وحضور البرنا10( حامؿ قبمت منيف )15)

 . وااللتزاـ بجمساتو
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 :أسس اختيار العينة .3

 :سس التاليةلى األإلعينة استنادا وضعت الباحثة معايير الختيار ا

 ف تكوف الحامؿ في الثمث الثالث مف الحمؿأ. 
 أف تسجؿ درجة مرتفعة في مستوى القمؽ. 
 أخذ الموافقة الشفوية لمحامؿ في حضور وااللتزاـ بالبرنامج. 
 ر الوالدة مف قبؿبلحامؿ لـ تخف تكوف اأ. 
  ال تكوف الحامؿ تعاني مف اضطرابات نفسية ال تتعمؽ بالحمؿ وفيما يمي جداوؿ توضح

 :خصائص افراد عينة الدراسة

 افراد والجداوؿ التالية توضح خصائص الدراسة: 10تتكوف عينة الدراسة مف 
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب العمر4.1جدول)

 النسبة المئوية ارالتكر  العمر
17-20 2 20 
21-25 6 60 
26-31 2 20 

 100.0 10 المجموع

سنة  21% مف افراد العينة يتراوح اعمارىـ ما بيف 60مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
سنة الي  26سنة او ما بيف  20سنة الي  17% يتراوح اعمارىـ ما بيف 20و ،سنة 25الي 
 سنة. 31

 افراد العينة حسب مستوى تعميم الحامل (: يوضح توزيع4.2جدول)

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعميـ
 50 5 ثانوي

 50 5 بكالوريوس
 100.0 10 المجموع

و  ،% مف افراد العينة مستوى تعميـ الحامؿ ثانوي50مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 .% مستوى تعميـ الحامؿ بكالوريوس50
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 اد العينة حسب مستوى تعميم الزوج(: يوضح توزيع افر 4.3جدول)

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعميـ

 40 4 ثانوي

 60 6 بكالوريوس

 100.0 10 المجموع

 ،% مف افراد العينة مستوى تعميـ الزوج بكالوريوس50مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 .% مستوى تعميـ الزوج ثانوي40و 

 ة حسب مكان السكن(: يوضح توزيع افراد العين4.4جدول)

 النسبة المئوية التكرار مكاف السكف

 30 3 مدينة

 60 6 مخيم

 10 1 قرية

 100.0 10 المجموع

% 30و  ،% مف افراد العينة يقطنوف في المخيـ60مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 % يقطنوف في القرية.10و  ،يقطنوف في المدينة

 عدد الحموالت السابقة (: يوضح توزيع افراد العينة حسب4.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار عدد الحموالت السابقة

 20 2 ال يوجد

 50 5 مرة 1-2

 30 3 مرات 2-5

 100.0 10 المجموع
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% مف افراد العينة لدييـ حموالت سابقة ما بيف مرة 50مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
% ال يوجد لدييـ 20و  ،مرات 5ي % لدييـ حموالت سابقة ما بيف مرتيف ال30و  ،الي مرتيف

 حموالت سابقة.
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب نوع الحمل4.6جدول)

 النسبة المئوية التكرار نوع الحمؿ

 40 4 مخطط لو

 60 6 غير مخطط لو

 100.0 10 المجموع

و  ،% مف افراد العينة ال يوجد تخطيط مسبؽ لمحمؿ60مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 مخطط لو.% 40

 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب صمة القرابة بالزوج4.7جدول)

 النسبة المئوية التكرار صمة القرابة
 60 6 قريب

 40 4 غير قريب

 100.0 10 المجموع

و  ،صمة قرابة مع الزوج ف% مف افراد العينة لديي60مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
 صمة قرابة مع الزوج. ف% ليست لديي40

استغرقت فترة اجراء الدراسة النظرية والعممية حوالي تسعة أشير توزعت  :المجال الزمني
 12/2016في الفترة ما بيف . أشير لمدراسة العممية 5شيور لمدراسة النظرية و 4 :كالتالي

 ـ7/2017و

 :دوات ىيلدراسة الحالية عمى مجموعة مف األاعتمدت الباحثة في ا :أدوات الدراسة

 عداد الباحثةإؽ الوالدة مقياس قم.  
  عداد الباحثةإالبرنامج االرشادي. 
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دوات مستوى الصدؽ والثبات ومالئمة األ دواتاعت الباحثة عند تصميميا ليذه األوقد ر 
 .لى الدراسات السابقة إجمو استنادا ألمغرض التي صممت مف 

 :االداة االولى االستبانة

، حيث اشتممت االستبانة عمى قسميف "الوالدة استخدمت الباحثة االستبانة في "مقياس قمؽ
فقرات االستبانة " مقياس قمؽ الثاني:  أما ،وىو عبارة عف معمومات العامة الول:رئيسييف 

 فقرة كالتالي: 44الوالدة " فيتكوف مف 

  فقرة. 21حيث اشتممت عمى ول: الحالة النفسية اثناء الحمل المحور اال 

 فقرة. 23ولوجية اثناء الحمل حيث اشتممت عمى المحور الثاني: االعراض الفسي 

حيث قامت الباحثة باستخداـ مقياس ثالثي لتصحيح فقرات االستبانة، بحيث يتػـ 
 ". مقياس قمق الوالدة"  التصحيػح حوؿ "

 يوضح مقياس االجابات :(4.8جدول )

تنطبؽ عمى  الفقرات
 كثيرا

تنطبؽ عمي 
 احيانا

 ال تنطبؽ

 1 2 3 كل الفقرات

 خصائص السيكومترية لدوات الدراسة :ال
  :صدق أداة الدراسةvalidity  

صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو، وقد تـ التحقؽ مف 
 صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.

 :صدق المحكمين 

الجامعة مف  تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة
( حيث قاموا بإبداء آرائيـ وممحوظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االستبانة 9المتخصصيف عددىـ )

ومدى انتماء فقرات االستبانة وكذلؾ وضوح صياغاتيما المغوية وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد 
( 44بعض الفقرات واضافة فقرات اخرى وتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة)

 فقرة. 
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 صدق االتساق الداخمي Internal Validity 

وقد قامت ، يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة
الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيرسوف 

انة، والنتائج موضحة مف خالؿ الجدوؿ بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستب
 التالي:

 يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة :(4.9)جدول

 االعراض الفسيولوجية الحالة النفسية

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.647 0.00** 12 0.481 0.02* 22 0.746 0.00** 34 0.651 0.00** 

2 0.592 0.00** 13 0.860 0.00** 23 0.726 0.00** 35 0.608 0.00** 

3 0.616 0.00** 14 0.864 0.00** 24 0.637 0.00** 36 0.516 0.01* 

4 0.439 0.03* 15 0.615 0.00** 25 0.440 0.03* 37 0.508 0.01* 

5 0.476 0.01* 16 0.543 0.00** 26 0.450 0.02* 38 0.633 0.00** 

6 0.410 0.046* 17 0.427 0.03* 27 0.421 0.04* 39 0.733 0.00** 

7 0.701 0.00** 18 0.473 0.02* 28 0.419 0.04* 40 0.704 0.00** 

8 0.748 0.00** 19 0.674 0.00** 29 0.423 0.04* 41 0.492 0.01* 

9 0.592 0.00** 20 0.635 0.00** 30 0.697 0.00** 42 0.522 0.00** 

10 0.436 0.03* 21 0.553 0.00** 31 0.623 0.00** 43 0.590 0.00** 

11 0.608 0.00**    32 0.448 0.02* 44 0.465 0.02* 

      33 0.581 0.00**    

 05.0** االرتباط داؿ إحصائيا عند 
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 05.0// االرتباط غير داؿ إحصائيا عند 

( أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط 4.9تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا  (، وىذا0.05قوية وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة أقؿ مف )

 تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

  ثبات االستبانةReliability: 

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة 
أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار 

ج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة في نتائ
 مرات خالؿ فترات زمنية معينة، وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات لالستبانة بطريقتيف:

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –معامل ألفا  .1

وبعد تطبيؽ االستبانة تـ ، ( مفردة23ميا )تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة قوا
، 0.851حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ لالستبانة 

وىذا دليؿ كافي عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع، والنتائج موضحة في جدوؿ 
(4.10:) 

 
 لقياس ثبات االستبانة يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ(: 4.10)جدول 

عدد  االستبانة الكمية
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.715 21 الحمة النفسية

 0.633 23 االعراض الفسيولوجية

 0.851 44 االجمالي
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 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

األرقاـ  ذات األسئمة جزأيف وىما إلى االختبار فقرات تجزئة تطبيؽ االستبانة تـ بعد
 األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ الزوجية، ثـ ذات واألسئمة الفردية،

براوف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ وبعد الزوجية األسئمة الفردية ودرجات

Spearman Brownالمعدؿ =   االرتباط :معامؿr

r

1

2

 ببف االرتباط معامؿ rحيث    
 (:4.11األسئمة الزوجية، والنتائج موضحة في جدوؿ ) ودرجات الفردية األسئمة درجات

 لالستبانة ت الثبات بطريقة التجزئة النصفيةمعامال(: 4.11)جدول 

معامل  االستبانة الكمية
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المعدل

 0.822 0.698 الحمة النفسية

 0.721 0.563 فسيولوجيةاالعراض ال

 0.704 0.543 االجمالي

( أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ 4.11تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
(Spearman Brown لالستبانة مرتفعة ودالة إحصائيا، وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع )

 بمعامؿ ثبات مرتفع. 
 :دواتتطبيق اإلعداد و إعوبات التي واجيت الباحثة أثناء الص

مر الذي ى الحامؿ في الدراسات العربية األندرة المقاييس التي تناولت اضطراب القمؽ لد
 . تطمب مجيود مف الباحثة في اعداد االستبانة

ياـ والكثير مف يد مف األصعوبة عند التطبيؽ حيث تطمب حصر الحوامؿ ألوؿ مرة العد
ولية التابعة لوكالة الغوث بة في عيادات الرعاية األت المحوسذ ال يوجد في قاعدة البياناإالجيد 

 ـ متكررة أوؿ مرة أكانت الحامؿ  إذايقونة خاصة بتحديد ما أ

صعوبة كبيرة في الوصوؿ لمسيدات وشرح االستبانة واليدؼ منيا حيث أبدت العديد مف 
دة ومات تعتبر شديالحوامؿ تساؤالت تدؿ عمى الخوؼ ومشاعر عدـ الثقة حيث أف المعم
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لى مستوى الثقة الذي يسمح لمحوامؿ إلى ىدر وقت كبير لموصوؿ إدى أالخصوصية وىذا 
 . بالتعاوف واالشتراؾ في تعبئة االستبانة

 :البرنامج االرشادي 

 التعريف االجرائي لمبرنامج االرشادي :
 ىداف البرنامجأ: 

 .ض قمؽ الوالدةبياف فاعمية العالج المعرفي السموكي باستخداـ فنية االسترخاء في خف .1
تغير البنية المعرفية السمبية لمسيدات عف الوالدة ببنية معرفية ايجابية خالؿ  أثربياف  .2

لـ وامؿ عمى تماريف تساعد في خفض األتثقيؼ السيدات عف الوالدة وتدريب الح
 .وتسيؿ عممية الوالدة

السالبة  فكارتدريب السيدات عمى المراقبة الذاتية لألفكار حيث تستطيع تحديد اال .3
 .يجابية إوتستبدليا بأفكار 

 .ثار السالبة الناتجة عف القمؽ وكيفية الوقاية منيا محاولة الكشؼ عف اآل .4
كثر فعالية لتخفيض حدة القمؽ عند الحوامؿ ويتحقؽ رشادية األاستخداـ التكنيكيات اإل .5

 :ف خالؿ االىداؼ االجرائية االتيةذلؾ م

دراؾزيادة وعي  - لمتغيرات النفسية والتي ترافؽ الثمث الثالث ومعرفة الحامؿ با وا 
 .مف الحمؿ وتأثير ذلؾ عمى الحالة المزاجية والنفسية لمحامؿ 

 .عقالنية التي تؤثر عمى الحالة المعرفية لمحامؿ الخطار لألفكار غير مناقشة األ -

 .فكار مناسبة المرتبطة بتمؾ األالتحديد االنفعاالت غير  -

 .فكار مؾ األاقناع الحامؿ بضرورة تحدي ت -

مساعدة الحامؿ في استثمار االمكانات المتاحة في المجتمع لمواجية القمؽ  -
 . وتدعيـ المفاىيـ االيجابية لدييا

 سس البرنامج االرشاديأ 

ف البرامج ىي احدى الوسائؿ التي تقدـ بواسطتيا المساعدة النفسية واالرشادية وىي تمتـز إ
 :رؼ عمى انوبأسس ونظريات عمـ النفس والبرنامج يع

"خطة عمؿ تصمـ وتبنى في ضوء اسس عممية لتقديـ الخدمات النفسية المباشرة وغير المباشرة 
 مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ عمـ النفس الثالث االنمائية والوقائية والعالجية " 
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  عداد البرنامج إخطوات 

 جمسات باالطالع عمي األدبيات والدراسات السابقة ومف ثـ صممتقامت الباحثة  .1
مف  تسعةعمى  وعرضو البرنامج اعتمادا عمى احتياجات الحوامؿ في ىذه الفترة 

 .المحكميف 

 .تـ اخذ الموافقة مف االدارة الصحية بوكالة الغوث بغزة لتطبيؽ البرنامج  .2

خد الموافقة الشفوية منيف وتحديد موعد أرنامج و تـ تجييز العينة التي سيطبؽ عمييا الب .3
 .وموعد الجمسة االولى ومدتيا  البدء في تطبيؽ البرنامج

تـ تجييز القاعة التي سيطبؽ بيا البرنامج مف حيث وضع ارشادات وممصقات  .4
 .خاصة عمى الجدراف 

خصائي نفسي واخصائي عالج طبيعي لتطبيؽ الجمسات الخاصة بكؿ أتـ االتفاؽ مع  .5
 .)االسترخاء وممارسة التماريف الخاصة بالوالدة (منيـ

 ساليب معرفية واساليب سموكية أشمؿ وي :محتوى البرنامج. 

 :االساليب المعرفية

 :حمؿ واعادة البناء المعرفي ومنياوىي تساعد الحامؿ في فيـ ال

  التوضيح والشرح المبسط. 
  المناقشة والحوار. 
  عرض فيديو. 
 التحميؿ المنطقي لألفكار.  
  التشجيع. 

 :ساليب االنفعاليةال

 :السالبة التي تحفز القمؽ مثؿوىي تساعد في التخمي عف االفكار 

 .تتقبؿ الحامؿ شكميا الحالي :التقبؿ ˗
 .تخيؿ معرفي سار حيث يجعؿ الحامؿ سعيدة ومشرقة :التخيؿ ˗
 .وذلؾ عف طريؽ تأمؿ افكار واحداث جميمة تنتظرىا :التأمؿ ˗
˗  
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 :لى تعديؿ السموؾ مثاؿإوتيدؼ  :ساليب السموكيةال

 الواجبات المنزلية البسيطة  ˗
 .سترخاءتماريف اال ˗
 .ـلخفض األ ىتماريف رياضية تساعد عم ˗
 مراحل التدخل االرشادي: 

 مرحمة االنياء  -3مرحمة التدخؿ  -2مرحمة االعداد  -1وتتكوف مف ثالث مراحؿ 
 :عدادمرحمة اإل .1

  عداد لمبرنامج منيامراعاتيا عند اإلىناؾ العديد مف الضوابط التي يجب. 
 اسةار العينة التي تحقؽ ىدؼ الدر اختي. 
 مى درجة مقبولة مف الصدؽ والثباتبناء المقياس المناسب واف يكوف ع. 
 ساليب االرشادية المناسبةتحديد األ. 
  واضحة مع تجنب المصطمحات العمميةوصؼ البرنامج بمغة سيمة و. 
 عقد اتفاقات بيف الباحثة والحوامؿ وتحديد البداية والنياية واليدؼ مف البرنامج.  
  الثقة بيف الباحثة وافراد العينةعمى االحتراـ و بقاء عالقة قائمة. 

 مرحمة التدخل الميني . 2

 عداد مجموعة وتحضيرىا البرنامج وزيادة إلى إوتيدؼ ىذه المرحمة  :عداد القبمياإل
 .ذه المرحمة جمسة واحدةاستغرقت ى . استعدادىا لالستفادة مف الجمسات

 لى تحديد المشكمة الخاصة بأفراد إحمة تيدؼ ىذه المر  :التقويـ القبمي وتحديد المشكمة
 العينة وىي القمؽ ومحاولة التخفيض مف حدتو باستخداـ المقاييس المعدة لذلؾ وتكوف

 .ىذه المقاييس بمثابة تقويـ قبمي
 :مرحمة االنياء والتقويم. 3

وقد استخدمت الباحثة التقويـ البعدي بتطبيؽ القياس البعدي لقياس الفروؽ بيف القياس 
مي والقياس البعدي بعد انتياء التجربة ورصد التغيرات الناجمة عف تطبيؽ البرنامج ومقارنة القب

 .درجة القمؽ قبؿ وبعد االنتياء مف البرنامج ومف ثـ ختاـ البرنامج وانيائو
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 نشطة البرنامج أ 

( مدة 7جمسة كما يوضح ممحقيا ) 16رشادية التي بمغ عددىا ات اإلويحتوي عمى الجمس
 دقيقة بواقع جمستيف اسبوعيا  90- 60الجمسة 

  صدق البرنامج االرشادي 

 :دوات الدراسةأا قامت بو الباحثة لتحقؽ مف صحة وفيما يمي عرض لم

 . الصدق الظاىري 
س مف عضاء ىيئة التدريأى مجموعة مف السادة المحكميف مف تـ عرض البرنامج عم

بيدؼ  8القدس المفتوحة وعددىـ  ،صىقاأل، زىراأل، سالميةتخصص عمـ النفس في جامعة اإل
حتوياتو وما يرونو ي في مدى الموافقة عمى كؿ مأبداء الر ا  تحديد مالئمة البرنامج لمدراسة و 

خذت الباحثة بتوجييات أات البرنامج التي تتطمب ذلؾ وقد و تصويب لجمسأمناسب مف حذؼ 
تمت كتابة البرنامج في السادة المحكميف وقامت بتعديؿ ما توافؽ المحكميف عمى تعديمو ثـ 

 صورتو النيائية 
كيف وظفت الباحثة اساليب االرشاد المعرفي السموكي في بناء برنامجيا الخاص بخفض قمق 

 :الوالدة لدي الحوامل لول مرة
مؽ عالج القفي خفض و  اه المعرفي السموكياالتج جاح الذي حققتو نظريةانطالقا مف الن

العاـ لمنظرية والذي  اإلطار عمىشادي الخاص باالعتماد ر فقد صممت الباحثة برنامجيا اإل
بتعميـ والتركيز عمى بنية المعرفية عادة األإومف ثـ  فنية خفض الحساسية التدريجييعتمد عمى 

 . العاـ لمبرنامج اإلطاروىذا عرض . الحديث الداخمي االيجابي
 .التعارؼ وبناء الثقة اوال:  ˗
 .لمحامؿ في البرنامج الدور الفاعؿ عمىالتركيز  :ثانيا ˗
  .الوالدة، التوضيح والشرح بشكؿ مفصؿ عف مفيـو القمؽ عمىاعتمدت الباحثة  :ثالثا ˗
اساليب  عمىبحيث تـ تدريب المشاركات ، استخدـ فنية خفض الحساسية التدريجي :رابعا ˗

 .العضمي والتنفسي "، االسترخاء
عد في خفض التماريف التي تساتمت اضافة التماريف الرياضية الخاصة بالحامؿ و  :خامسا ˗

 .االـ الوالدة وتسييميا
 :ولقد اعتمدت الباحثة عمى النظرية السموكية المعرفية لألسباب التالية

 ؽ.ر النظريات واقعية في تفسير القمحسب عمـ الباحثة فيي أكث-1
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 .ساليب النظريةأرشادي المستخدـ في البحث ىو مف إلسموب اف األأل-2
 ية بتعدد أساليبيا ومفاىيميا.تمتاز ىذه النظر -3
 .أثبتت أساليب ىذه النظرية فعاليتيا في الكثير مف الدراسات-4
 
 حصائية المستخدمة ساليب اإلال 

 Statistical Package for the Socialبرنامج التحميؿ اإلحصائي  ـ استخداـت ˗
Sciences (SPSS):وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ، 

 الالبارامتري لمجموعتيف مختمفتيف. Mann- Whitneyداـ اختبار تـ استخ ˗
الالبارامتري لقياسيف مختمفيف في  Wilcoxon Testتـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف  ˗

 نفس المجموعة.
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االستبانة والدرجة  :معامؿ ارتباط بيرسوف ˗

 الكمية لالستبانة.
 (: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaونباخ )معامؿ ألفا كر  ˗
 .معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة ˗

 خطوات الدراسة:
 .نظري لمدراسة  إطاروضع  .1
 .بناء أدوات الدراسة  .2
 .أخذ موافقة الجيات المختصة لتطبيؽ أدوات الدراسة  .3
 .صدؽ وثبات أدوات الدراسة بعد تطبيقيا عمى عينة استطالعية  التأكد مف .4
 .اختيار عينة الدراسة بناء عمى معايير وضعتيا الباحثة  .5
 .تطبيؽ البرنامج عمى العينة التجريبية  .6
 .عمؿ المعالجات االحصائية االزمة  .7
 .تحميؿ وتفسير النتائج  .8
 .كتابة الصعوبات والمعيقات  .9

 .وضع التوصيات والمقترحات  .10
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 الصعوبات التي واجيت الباحثة أثناء الدراسة : 
موضوع الدراسة يعتبر مف المواضيع الجديدة التي لـ تأخذ نصيب كافي مف البحث في  .1

المجتمع العربي وعمى الصعيد المحمي مما تسبب في صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات 
 .سواء كاف ذلؾ مف كتب مرجعية أو دراسات سابقة 

ة وعرضيا عمى السادة المحكميف مف ذوي االختصاص تـ ىدر لفحص أدوات الدراس .2
 .الكثير مف الوقت ما تجاوز الشير 

 

جراءات القانونية لمحصوؿ عمى الموافقات االزمة لتعبئة االستبانة ولتطبيؽ صعوبة اإل .3
 .البرنامج 
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 الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا 

 ومناقشتيا
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 امسالفصل الخ
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا

 :مقدمة
لمنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ أدوات الدراسة  عرضاً  يتناوؿ ىذا الفصؿ

 األساليب المستخدمة في التحميؿ االحصائي.و  والمعالجات اإلحصائية وفقا ألسئمة الدراسة

لوالدة االولي لدى الحوامؿ في ما مستوي قمؽ ا"  النتائج المتعمقة عمى السؤال االول:
 المحافظة الوسطى؟"

عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزف النسبي لفقرات  لإلجابة
 والنتائج موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:، لمستوى قمؽ الوالدة

 الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبيالمتوسط  يوضح:(5.1جدول )

رقم 
المتوسط  المحاور الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 68.25 0.737 2.048 الحالة النفسية 

 2 62.51 0.698 1.875 االعراض الفسيولوجية )الجسمية( 

  65.38 0.718 1.961 المتوسط العاـ 1

 :( ان5.1تبين من النتائج الموضحة في جدول )

 لمستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية( لدى الحوامؿ اوؿ مرة في المحافظة  الوزف النسبي
 %.68.25الوسطى احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي 

 ( لدى الحوامؿ اوؿ االعراض الفسيولوجية الجسميةالوزف النسبي لمستوى قمؽ الوالدة )
 %.62.51مرة في المحافظة الوسطى احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي 

ىو الوزف النسبي لمستوى قمؽ الوالدة لدى الحوامؿ اوؿ مرة في المحافظة الوسطى 
65.38.% 
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االعراض  ،ف الوزف النسبي لمستوى القمؽ )الحالة النفسيةأومف خالؿ ما سبؽ يتضح 
% وىذا يعني انو يوجد قمؽ 60مف الوزف النسبي المحايد  أكبرالمتوسط العاـ(  ،الفسيولوجية

في  .عراض الفسيولوجية او بشكؿ عاـ لدى الحوامؿ الحالة النفسية او األ دة سواء فيالوال
 المحافظة الوسطى وىذا طبيعي.

نيا تتعرض لنوبات قمؽ إحيث ،تعزو الباحثة ىذه النتيجة لتذبذب الحالة النفسية لمحامؿ 
ا ىذ خيرة تتعمؽ بمخاوؼ مف عممية الوالدة وصحة الجنيف وسالمتوث األشير الثالخالؿ األ

التغير لو عالقة بالتغير في شكؿ الجسد ،تفكر الحامؿ ىؿ سيرج شكميا كما ىو قبؿ الحمؿ 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء في االطار النظري وما جاء في وىؿ سترج ليا رشاقتيا . 

ثر الخوؼ أ{ والتي كانت بعنواف 2016العزيز الدراسات السابقة مثؿ ما جاء في دراسة } عبد 
ف أراسة د_قيصري( حيث وضحت نتيجة ال عف طريؽ اختبار الحوامؿ لموالدة )ميبمي مف الوالدة

ب القمؽ العالي سباأي مف قمؽ الوالدة وترجع الدراسة % مف الحوامؿ سجمف مستوى عال89
الـ المصاحبة مجريات الوالدة والخوؼ مف اآللى الخوؼ مف إخيرة شير األلمحوامؿ وبذات األ

عينة ف الحوامؿ أحدوث جروح وتمزقات وترى الباحثة نيف والخوؼ مف والقمؽ بشاف سالمة الج
تزداد حدة القمؽ مع قرب وقت الوالدة ولذلؾ لعدـ ،يعانيف بشكؿ عاـ مف قمؽ الوالدة الدراسة 

وجود خبرة بعممية الوالدة ومجرياتيا وحجـ االلـ فيي فقط تستمع اؿ خبرة االميات والجدات التي 
 . ومؤلمة وتزيد مف مخاوؼ الحامؿ وقمقياغالبا ما تكوف قاسية 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
مقياس  ىحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمذات داللة إىؿ توجد فروؽ " 

 عزى لعامؿ العمر .األولى تقمؽ الوالدة 

 لمعرفة Kruskal Wallisلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كرسكاؿ والس" 
 ةالفروؽ بيف متغيرات محؿ الدراس

 (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكال والس" ومستوى الداللة5.2جدول)

 
 العدد 

متوسط 
 الرتب

قيمة 
اختبار 

"X2" 

مستوى 
 الداللة

 6.25 2 20-17 الحالة النفسية
2.470 0.291// 

21-25 6 6.25 
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متوسط  العدد 

 الرتب

قيمة 
اختبار 

"X2" 

مستوى 
 الداللة

26-31 2 2.50 

االعراض 
 ةالفسيولوجي

17-20 2 5.50 

0.460 0.794// 21-25 6 5.92 

26-31 2 4.25 

 5.50 2 20-17 االجمالي

1.164 0.559// 21-25 6 6.17 

26-31 2 3.50 

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

 

د مستوى نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنأف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح م
االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،)الحالة النفسية األولى، في مستوى قمؽ الوالدة 0.05داللة 

 .تعزى لمتغير العمر لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطى

-20ف الفئة العمرية لمحوامؿ في الدراسة متقاربة مف )ألى إتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
دة ومجرياتيا وىذا يعزز ىذه الفئة العمرية عديمة الخبرة بالوالألف  ( لذا فيذه نتيجة منطقية30

وتتفؽ ىذه الدراسة مع ما جاء في  ،في ىذه المرحمة عمى وجو الخصوصلي البرنامج الحاجة إ
حيث بينت الدراسة أف  ةثره عمى جودة الحياأوالتي كانت بعنواف قمؽ الوالدة و دراسة اليمص 

( سنة ىف أكثر عرضة لقمؽ الوالدة ويعزو الباحث ىذه 28-19الحوامؿ مف الفئة العمرية )
النتيجة الى قمة الخبرة عند الحوامؿ الجدد بعمميتي الحمؿ والوالدة وكما تتفؽ ىذه النتيجة مع 

لى تحديد عوامؿ الخطر التي تؤدي الى الخوؼ مف إوالتي ىدفت   sraisaneu 2014دراسة 
دى الحوامؿ األصغر سنا والتي لـ تختبر تجربة مستوى عالي مف القمؽ ل فحيث سجم،الوالدة 

الوالدة بعد في حيف ينخفض مستوى القمؽ عند متكررات الوالدة ليرتفع مرة أخرى لدى الحوامؿ 
-salehi-etوباإلضافة إلي ذلؾ تتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة في دراسة ) 40فوؽ سف 

elاستخداـ العالج العقالني في خفض (وىي بعنواف الفرؽ بيف برنامج معرفي سموكي وبرنامج ب
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قمؽ الحوامؿ أوؿ مرة حيث وجد الباحثوف أف البيانات الديمغرافية والعمر ال يؤثر عمى مستوى 
 . القمؽ فجميع الحوامؿ عينة الدراسة لدييف مستوى قمؽ عالي

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 ،)الحالة النفسية األولىدة في مستوى قمؽ الوالذات داللة احصائية ىؿ توجد فروؽ "

تعزى لمتغير مستوى  لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطىاالجمالي(  ،عراض الفسيولوجيةاأل
 .دراسات عميا ( ، بكالوريوس، ، ثانوي، ) تعميـ الحامؿ وتعميـ الزوج

 مستوى تعميم الحامل

لمعرفة  Kruskal Wallisلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كرسكاؿ والس" 
 الفروؽ بيف متغيرات محؿ الدراسة.

 
 

 يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكال والس" ومستوى الداللة (:5.3)جدول

 
 العدد 

متوسط 
 الرتب

قيمة 
اختبار 

"X2" 

مستوى 
 الداللة

 0 0 اعدادي الحالة النفسية

0.770 0.681// 
 6.30 5 ثانوي

 4 1 دبمـو متوسط

 4.88 4 يوسبكالور 

االعراض 
 الفسيولوجية

 0 0 اعدادي

2.683 0.261// 
 5.60 5 ثانوي

 1 1 دبمـو متوسط

 6.50 4 بكالوريوس

 //0.474 1.495 0 0 اعدادي االجمالي
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متوسط  العدد 

 الرتب

قيمة 
اختبار 

"X2" 

مستوى 
 الداللة

 5.80 5 ثانوي

 2 1 دبمـو متوسط

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أجدوؿ السابؽ يتضح مف خالؿ ال
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

،  تعزى لمتغير مستوى تعميـ الحامؿ )ثانوي الحوامؿ اوؿ مرة في المحافظة الوسطى
 . دراسات عميا( ، بكالوريوس

ف مستوى التعميـ لدى الحوامؿ ال يرتبط بالقمؽ مف الوالدة ألى إاحثة ىذه النتيجة تعزو الب
،فتجربة الحمؿ وما يحصؿ فييا مف  فجميع المستويات العممية لدييا مستوى عالي مف القمؽ

 تغيرات فسيولوجية ونفسية تشترؾ فييا جميع النساء بغض النظر عف الدرجة العممية لمحامؿ
وتتفؽ ىذه الدراسة مع  ؽ والترقب ،وانتظار الحظة الحاسمة لحظة الوالدة .،كذلؾ مشاعر القم

مرة  ألوؿبعنواف العوامؿ النفسية التي تؤثر عمى الحالة النفسية لمحوامؿ  ،(joan,2013) دراسة
مرة مف  ألوؿعمى الحوامؿ  وتأثيرىامع تجربة الحمؿ ىدفت الدراسة لعرض عدد مف العوامؿ 

نوع العائمة ( ونتج عف  ، السكف ، المستوى االقتصادي ، الدرجة العممية ،ىذه العوامؿ )العمر
ف جميع الحوامؿ مف إليا عالقة بمستوى قمؽ الحمؿ حيث ف الدرجة العممية لسيدة ليس أالدراسة 

ية ف تذبذب الحالة النفسأترى الباحثة وليذا درجات عممية مختمفة تعاني مف مستوى قمؽ عالي 
ال حالة فسيولوجية ونفسية طبيعية تشترؾ فييا الحوامؿ بغض إالقمؽ ما ىو لمحامؿ وشعورىا ب

ثر برنامج أبعنواف  (H.Rouhe, 2013)النظر عف المستوى التعميمي ويتفؽ ىذا مع دراسة 
ف متغير درجة أحيث وضحت الدراسة ،معرفي سموكي في خفض القمؽ مف الوالة لدى الحوامؿ 

 .القمؽ مف الوالدة و عالقة بمستوىـ ليس لتعميـ األ
 مستوى تعميم الزوج

لمعرفة  Kruskal Wallisلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كرسكاؿ والس" 
 الفروؽ بيف متغيرات محؿ الدراسة.
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 (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكاؿ والس" ومستوى الداللة5.4جدوؿ)

 
 العدد 

متوسط 
 الرتب

قيمة 
اختبار 

"X2" 

مستوى 
 الداللة

 4.00 1 اعدادي الحالة النفسية

4.445 0.217// 
 7.00 3 ثانوي

 10.00 1 دبمـو متوسط

 4.00 5 بكالوريوس

االعراض 
 الفسيولوجية

 1.00 1 اعدادي

3.648 0.302// 
 5.33 3 ثانوي

 9.00 1 دبمـو متوسط

 5.80 5 بكالوريوس

 //0.218 4.433 2.00 1 اعدادي االجمالي

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

دراسات  ،تعزى لمتغير مستوى تعميـ الزوج )بكالوريوس سطىالحوامؿ اوؿ مرة في المحافظة الو 
 سميأبوة ىي ف األأالحمؿ ىو ىدية اهلل بعد الزواج و ف ألى إتعزو الباحثة ىذه النتيجة  . عميا(

يشترؾ في ىذه الحاجة والمشاعر ، الميمات المطموبة وىو سر استمرار الحياة الزوجية وسعادتيا
، فالجميع يترقب القادـ الجديد لينعـ بيذه المنة، توى التعميـجميع االزواج بغض النظر عف مس

ف األبوة ىي منة اهلل وليس ليا عالقة بالدرجة العممية وال بالشيادات التي يحصؿ عمييا إ
ب بغض النظر عف ارسة دور األاألزواج فجميعيـ يشعر بالمسؤولية والحب والرغبة في مم

ة التوصؿ الى أي دراسة تعزز أو تنفي ما توصمت اليو ىذا ولـ تستطيع الباحثدرجتو العممية، 
 . الدراسة الحالية
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
 ،)الحالة النفسية األولىفي مستوى قمؽ الوالدة  ذات داللة احصائية ىؿ توجد فروؽ"

 تعزى لمتغير مكاف لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطىاالجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية
 .قرية(، مخيـ، السكف )مدينة

لمعرفة  Kruskal Wallisلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كرسكاؿ والس" 
 الفروؽ بيف متغيرات محؿ الدراسة.

 (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكال والس" ومستوى الداللة5.5جدول)

متوسط  العدد  
 الرتب

قيمة اختبار 
"X2" 

مستوى 
 اللةالد

الحالة 
 النفسية

 4.83 3 مدينة

 6.58 6 مخيـ //0.208 3.142

 1.00 1 قرية

االعراض 
 الفسيولوجية

 3.50 3 مدينة

 6.17 6 مخيـ //0.357 2.061

 7.50 1 قرية

 4.00 3 مدينة االجمالي

 6.33 6 مخيـ //0.544 1.218

 5.00 1 قرية

 //غير دالة         0.05ة عند *دال       0.01**دالة عند 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

تعتبر  .قرية (، مخيـ، )مدينة السكفتعزى لمتغير مكاف  وؿ مرة في المحافظة الوسطىأالحوامؿ 
ف مكاف السكف ال يعتبر عامؿ مؤثر في مستوى القمؽ لدى الحوامؿ أو الباحثة ىذه نتيجة منطقية 
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ثرىا عمى الحياة النفسية وال أفسيولوجية التي تحدث مع الحامؿ و حيث ينتج القمؽ عف التغيرات ال
قمؽ  تأثيربعنواف ( chan.c, 2012خر بمكاف السكف ويتفؽ ىذا مع دراسة )آو بأعمؽ بشكؿ تت

ف مكاف السكف ال يؤثر في أالجنيف دراسة طولية والتي بينت  الحمؿ والوالدة عمى نمو وتطور
ف القمؽ في الحمؿ تشترؾ فيو جميع الحوامؿ ويكوف غالبا أمستوى قمؽ الحامؿ وتعزو الباحثة 

دة في عممية الوال لى تفكير السيدةإوجية التي تحدث لمحامؿ باإلضافة ناتج عف التغيرات الفسيول
 تتأثرثناء الوالدة وىذه العوامؿ مشتركة بيف الحوامؿ وال أوصعوبتيا وصحة وسالمة الجنيف 

بمكاف السكف فالحوامؿ سكاف القرية والمخيـ لدييف نفس مشاعر الخوؼ مف الوالدة وترقب 
 .ع تمؾ التي تسكف المدينة وغيرىا األمومة م

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس
 ،)الحالة النفسية األولىفي مستوى قمؽ الوالدة حصائية ذات داللة إ ىؿ توجد فروؽ"

تعزى لمتغير عدد  لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطىاالجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية
 .مرات( 5-2 ،مرة 2-1 ،الحموالت السابقة )ال يوجد

لمعرفة  Kruskal Wallisلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كرسكاؿ والس" 
 الفروؽ بيف متغيرات محؿ الدراسة.

 (: يوضح العدد ومتوسط الرتب وقيمة اختبار "كرسكال والس" ومستوى الداللة5.6جدول)

متوسط  العدد  
 الرتب

قيمة اختبار 
"X2" 

مستوى 
 الداللة

 4.50 2 ال يوجد الحالة النفسية

 6.2 5 مرة 1-2 //0.487 1.438

 5 3 مرات 3-5

االعراض 
 الفسيولوجية

 2.25 2 ال يوجد

 5.40 5 مرة 1-2 //0.501 1.382

 7.83 3 مرات 3-5

 //0.894 0.224 3 2 ال يوجد االجمالي



93 
 

متوسط  العدد  
 الرتب

قيمة اختبار 
"X2" 

مستوى 
 الداللة

 6 5 مرة 1-2

 6.33 3 مرات 3-5

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  نو الأمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

 2-1 ،تعزى لمتغير عدد الحموالت السابقة )ال يوجد وؿ مرة في المحافظة الوسطىأالحوامؿ 
لقمؽ عمى سير الحمؿ وثباتو يكوف ف مستوى األى إتعزو الباحثة النتيجة  .مرات( 5-2 ،مرة
ف أ( حيث بينت الدراسة (chan-c2012ولى ويتفؽ ىذا مع دراسة شير الثالثة األفي األ عاؿ  

شير ي األفي االنخفاض ف أولى ليبدشير الثالثة األعمى مستوى في األأمستوى القمؽ يكوف في 
 خيرة خوفا مف الوالدة شير األأ في الثالثة ىفي االرتفاع مرة أخر  أالثالثة الثانية ومف ثـ يبد

مف القمؽ نظرا ألنيف جميعا  دات عينة الدراسة سجمف مستوى عاؿ  ف جميع السيأمف ىنا نرى 
مرحمة التفكير بالوالدة  إلىزف مرحمة القمؽ مف حدوث اجياض خيرة وتجاو شير الثالثة األفي األ

 . والقمؽ بشأنيا

 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس:
 ،)الحالة النفسية األولىفي مستوى قمؽ الوالدة  ذات داللة احصائية د فروؽىؿ توج"

تعزى لمتغير نوع الحمؿ  لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطىجمالي( اإل ،عراض الفسيولوجيةاأل
 .بدوف تخطيط (، )مخطط لو

وق لمعرفة الفر  MannWhitney testجابة عمى السؤال تم استخدام اختبار "مان ويتني" لإل
 .بين المتغيرين
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 " مستوى الداللة.Z(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.7جدول)

 
متوسط  العدد 

 الرتب
مجموع 

 الرتب

قيمة 
اختبار 

"Z" 

مستوى 
 الداللة

مخطط  الحالة النفسية
 لو

4 4.13 16.50 

-1.176 0.257// 
بدوف 
 تخطيط

6 6.42 38.50 

االعراض 
 جيةالفسيولو 

مخطط 
 لو

4 4.88 19.50 

-0.536 0.614// 
بدوف 
 تخطيط

6 5.92 35.50 

مخطط  االجمالي
 لو

4 4.75 19 

-0.640 0.610// 
بدوف 
 36 6 6 تخطيط

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

مستوى نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

بدوف تخطيط (. ، تعزى لمتغير نوع الحمؿ )مخطط لو وؿ مرة في المحافظة الوسطىأالحوامؿ 
واج نيا مف الحوامؿ حديثات العيد بالز إلى طبيعة عينة الدراسة حيث إالنتيجة تعزو الباحثة ىذه 

مرغوب ومرحب بو ومفيوـ مخطط لو  وجاء الحمؿ نتيجة طبيعية كثمرة متوقعة ليذا الزواج فيو
ف السيدة قامت أـ أىو حدوث حمؿ مباشرة بعد الزواج  و بدوف تخطيط لدى عينة الدراسةأ

ولية قبؿ حدوث الحمؿ فيما يسمى برعاية ما قبؿ الحمؿ وفي رعاية األبالمتابعة في عيادات ال
 . مرغوب وينتظره الزوجاف وعائالتيـسرة الحديثة و ىـ في حياة األاأل لحالتيف الحمؿ الحدثكال ا
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 النتائج المتعمقة بالسؤال السابع:
 ،)الحالة النفسية األولى في مستوى قمؽ الوالدةحصائية ذات داللة إ ىؿ توجد فروؽ"

تعزى لمتغير صمة  ىلدى الحوامؿ في المحافظة الوسطاالجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية
 .غير قريب( ،القرابة بالزوج )قريب

لمعرفة  Mann Whitney testعمى السؤال تم استخدام اختبار "مان ويتني"  لإلجابة
 .الفروق بين المتغيرين

 " مستوى الداللة.Z(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.8جدول)

متوسط  العدد  
 الرتب

مجموع 
 رتبال

قيمة 
 "Zاختبار "

مستوى 
 الداللة

 27 4.50 6 قريب الحالة النفسية

غير  //0.257 1.283-
 قريب

4 7 28 

 28 4.67 6 قريب االعراض الفسيولوجية

غير  //0.358 1.073-
 قريب

4 6.75 27 

 //0.352 1.066- 28 4.67 6 قريب االجمالي

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
لدى االجمالي(  ،االعراض الفسيولوجية ،في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية 0.05داللة 

ريب(. غير ق ،تعزى لمتغير صمة القرابة بالزوج )قريب وؿ مرة في المحافظة الوسطىأالحوامؿ 
لى االرتباط العاطفي بيف الزوجيف بعض النظر عف صمة القرابة إعزو الباحثة ىذه النتيجة ت

المسبقة فرابطة الزواج وااللتقاء الوجداني والعاطفي لألزواج يكوف بدرجة متقاربة وال يتعمؽ بصمة 
القرابة ولـ تجد الباحثة أي دراسة تتعرض لموضوع صمة القرابة بيف الزوجيف ولكف دراسة 

chan-c ف الحوامؿ أاء الحمؿ لخفض مستوى القمؽ وترى ترى اىمية واثر كبير لدعـ الزوج اثن
التي تواجو التقمبات المزاجية وحالة القمؽ قؿ قمقا مف الحامؿ أو شريؾ ىي أمف لدييا زوج 
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حيث يقدـ الزوج الدعـ  والخوؼ مف الوالدة وحيدة بغياب الدعـ العاطفي والثقة التي يقدميا الزوج
 النفسي الذي يطمئف الحامؿ ويولد لدييا شعور بالمشاركة واالنتماء

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن:
لممجموعة التجريبية بيف  األولى ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في قمؽ الوالدة"

  تعزى لمبرنامج المعرفي السموكي. القياس القبمي والبعدي لدى الحوامؿ في المحافظة الوسطى

لمعرفة  MannWhitney testعمى السؤال تم استخدام اختبار "مان ويتني"  لإلجابة
 .الفروق بين المتغيرين

 " مستوى الداللة.Z(: يوضح العدد متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة اختبار "5.9جدول)

متوسط  العدد  
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
 "Zاختبار "

مستوى 
 الداللة

 133.00 13.30 10 يقبم الحالة النفسية
-2.119 0.034* 

 77.00 7.70 10 بعدي

 120.00 12 10 قبمي االعراض الفسيولوجية
-1.140 0.254// 

 90.00 9 10 بعدي

 128.00 12.80 10 قبمي االجمالي
-1.739 0.082// 

 82.00 8.20 10 بعدي

 //غير دالة         0.05*دالة عند        0.01**دالة عند 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح م
االجمالي( لممجموعة التجريبية بيف  ،في مستوى قمؽ الوالدة )االعراض الفسيولوجية 0.05داللة 
نو توجد فروؽ ذات أو ، وؿ مرة في المحافظة الوسطىألحوامؿ لدى االقبمي والبعدي  يفالقياس

في مستوى قمؽ الوالدة )الحالة النفسية( لممجموعة  0.05ند مستوى داللة داللة إحصائية ع
وؿ مرة في المحافظة الوسطى لصالح ألدى الحوامؿ القبمي والبعدي  يفالتجريبية بيف القياس

 لى أف األعراض الجسمية والتغيرات الفسيولوجية ما ىي الإ. تفسر الباحثة ىذه النتيجة البعدي
رؾ جميع وىذا يحدث تمقائيا بحسب عمر الحمؿ ومراحمو تشتجنيف ونموه نتاج طبيعي لتطور ال
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أما مف الناحية النفسية فتفسر الباحثة ىذه النتيجة الى اىمية عراض الحوامؿ في ىذه األ
البرنامج االرشادي وفعاليتو في تقديـ شرح لمتساؤالت التي تثير قمؽ الحامؿ مف الوالدة حيث 

مسات رعاية نفسية وتعميـ الحامؿ عمى فنية االسترخاء وعمى شممت جمسات البرنامج عمى ج
 melbaما يتفؽ مع الدراسة دراسة . التماريف الخاصة التي تخفض االلـ مف الوالدة

دى أر الوالدة و بتقديـ برنامج تدخؿ تعميمي لمحوامؿ التي لـ تخ لىإحيث ىدفت الدراسة 
ثر عمى اختيار طريقة الوالدة ألقمؽ مما لى خفض مستوى اإىذا التدريب والبرنامج التعميمي 

طفاليف أ% وسجمت الحوامؿ زيادة في وزف 90حيث انخفض اختيار الوالدة القيصرية بنسبة 
عند استخداـ   kapo 2014% وكما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة 12بنسبة 

سبوع تر لمحوامؿ عند األدى الى خفض مستوى القمؽ والتو أبرنامج والتدريب عمى التأمؿ  مما 
 .مف الحمؿ 36

والتي تـ مف خالليا تطبيؽ برنامج ارشادي ( ، 2012 )ما دراسة السوالمة والصمادىأ
مما أدى ،يعتمد عمى النظرية الواقعية في تخفيض الضغوط النفسية وقمؽ الحالة لدى الحوامؿ 

 .ى الحوامؿ لى تسجيؿ نتائج ايجابية في خفض الضغوط النفسية وقمؽ الحالة لدإ

 تعقيب عمى نتائج الدراسة
كثر اضطراب نفسي تعاني أبرز في حياة الحامؿ وىو يعد القمؽ مف الوالدة المشكمة األ

و الحالة أ و الدرجة العمميةأو عمر الزواج أحوامؿ بغض النظر عف متغير العمر منو معظـ ال
ترة الحمؿ ىي مف امتع فترات وعمى الرغـ مف اف ف ،االجتماعية واالقتصادية وحتى مكاف السكف

ف ىذه الفترة تحمؿ في طياتيا الكثير مف أال إمرة  ألوؿالحياة لدى الحامؿ وبذات الحامؿ 
جؿ ىذه الفترة صممت الباحثة البرنامج أوالقمؽ مف الوالدة بشكؿ خاص ومف مشاعر الخوؼ 

ة معرفية ؿ ببنيمداد الحواما  و وخفض الحساسية التدريجي الذي يعتمد عمى فنية االسترخاء 
دى الى اف ىناؾ فروؽ دالة احصائيا في المجموعة التجريبية بيف أايجابية عف الوالدة ما 
 االختبار القبمي و البعدي 

ف درجة القمؽ انخفضت بشكؿ ممحوظ بعد تطبيؽ البرنامج مما يدؿ عمى نجاح البرنامج ا  و 
فة والتخمص مف وية والممحة في المعر لى رغبة الحوامؿ القإليتو وتعزو الباحثة ىذه النتيجة وفعا

ظيرنو عمى أة بالبرنامج والحرص الشديد التي لتزاـ عينة الدراسالى إدى أمشاعر القمؽ وىذا 
ساليب االرشادية المستخدمة في البرنامج ع الجمسات وحيث كانت الفنيات واألحضور جمي

تفادة الكاممة مف كؿ جمسة سكثر استمتاعا وحرصا عمى االأمالئمة لحالة الحوامؿ مما جعميف 
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ما ىو مفيد  لى حرص الباحثة عمى االستماع الجيد لكؿ ما تشعر بو الحوامؿ وتقديـإ باإلضافة
 تاحت ليف الفرصة لتعبير عف مشاعرىف وكؿ ما يثير القمؽ عندىفأويخدـ حالتيف وكذلؾ 

الحوامؿ  عمى مشاركة مشروط مما انعكس ايجابياالغير حيث ساد جو مف الثقة والتقبؿ 
فضؿ ويمكف تفسير يا لبذؿ قصارى جيدىا في تقديـ األعطى ذلؾ الباحثة دافعا قو أوفعاليتيف و 

 لألفكارىذه النتيجة في ضوء التغيرات في البنية المعرفية ليؤالء الحوامؿ وما حدث مف تعديؿ 
نشطة األىذه النتيجة في ضوء الفنيات و  والبنية المعرفية السالبة عف الوالدة ويمكف تفسير

والممارسات االستراتيجية التي تضمنتيا جمسات البرنامج والتي ساىمت في تعزيز الثقة بالنفس 
لى إسباب القمؽ والخوؼ مف الوالدة أو تعزو الباحثة ،لدى الحوامؿ وتغير في نظرتيا لموالدة 

ع رؤية وىذا يتفؽ م،فكار السمبية والمشوىة التي اكتسبتيا الحامؿ مف البيئة المحيطة األ
 .صحاب النظرية المعرفية السموكية حيث تعتبر مف النظريات الحديثة في ميداف عمـ النفس أ

دور فعاؿ في تغير الحالة  ،د عمى فنيات االرشاد المعرفي والسموكيمكاف لمبرنامج المعت
منح فضؿ حيث تضمف البرنامج جمسات تعميمية تـ مف خالليا لى األإوامؿ المعرفية لدى الح

سميمة  بأفكارفكار الخاطئة التي تحمميا كؿ سيدة واستبداليا دات الفرصة لتعرؼ عمى األالسي
وفنيات تمكنيف  وقدمت ليف حموؿي مساعدة الحوامؿ عمى خفض القمؽ وصحيحة ساىمت ف

 .سموؾ ايجابي عند الشعور بالقمؽ مف ممارسة 

جود فعالية لمبرنامج وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة حوؿ و 
 . دراسة السوالمةاالرشادي مثؿ دراسة عبد العزيز و 

 :ودعمت نتائج الدراسة الفرضيات التالية

 :كؿ مفتعزى ل ى الحوامؿلد األولى قمؽ الوالدة فياحصائية  ال توجد فروؽ ذات داللة

  عمر الحامؿ. 

 عمر زوج الحامؿ. 

 المؤىؿ العممي لمحامؿ. 

 المؤىؿ العممي لزوج. 

 و بدوف تخطيط أوف الحمؿ مخطط لو ك. 

 .ـ ال أكانت ىناؾ حموالت سابقة  إذا
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 لقياسيفعند الحوامؿ في ااألولى مستوى القمؽ الوالدة  في ةوتوجد فروؽ دالة احصائي 
 .لصالح القياس البعديتعزى لمبرنامج المعرفي السموكي  القبمي و البعدي

 توصيات الدراسة
 :ي الباحثة بما يميظيرتو النتائج توصأفي ضوء ما 

   جراء الدراسات المتعمقة بالحامؿ وخصوصا مف الناحية إتشجيع ودعـ المزيد مف
 النفسية 

  رعاية لمحوامؿ في المراكز رشادية خاصة بالحامؿ وادراجيا ضمف الإعمؿ برامج
 .الصحية

 مؿ بالتوازي مع المتابعة الجسميةضرورة المتابعة النفسية لمحا. 

 في مراكز الرعاية الخاصة بالحمؿ نفسي ضرورة وجود اخصائي. 

 اد عمى استبياف القمؽ وضع معيار خاص بالحوامؿ لمعرفة مستوى القمؽ وعدـ االعتم
 .لخصوصية المرحمةالعاـ 

 ة العمؿ عمى زيادة الوعي الصحي لدى الحوامؿ المقبالت عمى الوالدة وتوضيح عممي
 .الوالدة والمشاكؿ التي تعترضيا

 نيا اف أمشاكؿ الحمؿ والوالدة والتي مف شتعنى بعالمية وتثقيفية إامج اـ بعمؿ بر االىتم
 .امؿ في االكتشاؼ المبكر لالضطرابتساعد كثير مف الحو 

العمؿ عمى عقد ورشات عمؿ خاصة بالقابالت ومقدمي الخدمة لمحوامؿ لتعريفيـ بالمشاكؿ 
 ع.ات مستويات القمؽ المرتفحوامؿ ذو النفسية المصاحبة لمحمؿ والوالدة وكيفية التعامؿ مع ال

 :مقترحات الدراسة
ف ىناؾ ضرورة إلجراء بعض الدراسات أتي قامت بيا الباحثة فإنيا ترى بفي ضوء الدراسة ال

 :التي تتعمؽ بالحوامؿ منيا

 نوع الوالدةقمؽ الحمؿ وعالقتو في اختيار الحامؿ ل. 

  اضطراب اكتئاب ما بعد الوالدةبقمؽ الحمؿ وعالقتو.  

  حمؿ وعالقتو بصحة الجنيف ونموهالقمؽ. 
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 تقبؿ الطفؿ ورعايتو بعد الوالدة قمؽ الحمؿ وعالقتو بمستوي. 

  قبؿ الوالدة وعالقتيا بقمؽ الحمؿالرضا عف الخدمة الصحية المقدمة لمحامؿ. 
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 .44-20 (8) ،يلجنة البحوث والدراسة في التراث النفساإلسالمي.
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 رسالة طمب التحكيم لالستبانة

 ..........................................     حفظو اهلل،،الدكتور/ة الفاضمة......

تريد الباحثة القياـ بدراسة رسالة الماجستير تحت عنواف )فعالية برنامج معرفي سموكي لتخفيؼ 

 لدى الحوامؿ في قطاع غزة(قمؽ الوالدة االولى 

حيث يعرؼ )قمؽ الوالدة( بأنو شعور غامض أو حالة مف الترقب مشوب بالتوجس والخوؼ 

 والتوتر مف عممية الوالدة مصحوب ببعض األعراض النفسية والجسمية.

ولغرض استكماؿ إجراءات البحث تقدـ الباحثة لحضرتكـ المقياس الذي قامت بتصميمو بعد 

عديد مف المراجع لذا تضع الباحثة ىذه االستبانة بيف ايديكـ لتحكيـ وبارؾ اهلل االطالع عمى ال

 فيكـ.

 

 

 الباحثة

 حميمةنبياف

0599329500 
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 رسالة طمب التحكيم لمبرنامج االرشادي

 ..........................................     حفظو اهلل،،الدكتور/ة الفاضمة......

سموكي لتخفيؼ تحت عنواف )فعالية برنامج معرفي باحثة القياـ بدراسة رسالة الماجستير تريد ال
 قمؽ الوالدة االولى لدى الحوامؿ في قطاع غزة(

حيث يعرؼ )قمؽ الوالدة( بأنو شعور غامض أو حالة مف الترقب مشوب بالتوجس والخوؼ  
 جسمية.والتوتر مف عممية الوالدة مصحوب ببعض األعراض النفسية وال

ولغرض استكماؿ إجراءات البحث تقدـ الباحثة لحضرتكـ البرنامج الذي قامت ببنائو ولكونكـ 
مختصوف في مجاؿ االرشاد تتمني الباحثة مف حضرتكـ االطالع واالفادة مف خالؿ االجابة 

 :االسئمة التالية عمى

 صمـ مف أجمو  الذيىؿ البرنامج يعالج الموضوع -1

 اسب ىؿ عدد الجمسات من-2

 مدة الجمسة تفي بالغرض  برأيؾ-3

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 

 الباحثة

 نبياف حميمة

0599329500 
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 االستبانة مقياس قمق الوالدة

 

 نموذج موافقة:

 ............................................................................ عزيزتي الحامؿ

ور كؿ محور منيا مجموعة مف الفقرات والتي تتمثؿ بثالث محا يديؾ   ف تضع بيفأباحثة يسر ال

تعبر عف مشاعرؾ أثناء فترة الحمؿ  الثانيةمعمومات عامة  وليال "الجزئية  يدرس جزئية خاصة

ثناء الحمؿ نرجو منؾ قراءة كؿ فقرة منيا واإلجابة عنيا مف أتدرس صحتؾ الجسمية  الثالثة

 عمييا. ر بديؿ واحد مف البدائؿ الموجودة أماـ كؿ منيا وذلؾ بوضع إشارة خالؿ اختيا

 عمما إف إجابتؾ ىي ألغراض البحث العممي ولف يطمع عمييا أحد سوى الباحثة وال داعي 

 االسـ. لذكر

 

 

 الباحثة 

 حميمة نبياف
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 االستبانة

 البيانات الديمغرافية :المحور االول

 .                            -------------------:تاريخ الميالد . ----------------- :*االسـ

 .-----------------. العمر عند الحمؿ:-----------:* العمر عند الزواج

 .                              ------------------عدد االجياضات:. ------------:*عدد الحموالت

 . ----------------:عدد سنوات تعميـ الزوج .-------- :عميـ* عدد سنوات الت

 . معسكر  --------مدينة    -------قرية   ------- :* مكاف السكف

 . غير قريب    -----قريب درجة ثانية ---قريب درجة اولي    --- :*صمة القرابة بالزوج

 . بدوف تخطيط  ---مخطط لو      ---  :*نوع الحمؿ 
 الحالة النفسية :لثانيالمحور ا

 ال تنطبق تنطبق عمي احيانا  تنطبق عمي كثيرا الحالة

شعر بالقمق من االالم التي ترافق أ
 عممية الوالدة

   

    أشعر بأني مرىقة وأعصابي مشدودة

    حالم المزعجةتنتابني الكوابيس وال

جراء عممية إأشعر بالخوف من 
 قيصرية

   

    كرةأخاف من حدوث والدة مب

    أخاف من والدة طفل مشوه

    أعاني من قمة النوم
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 ال تنطبق تنطبق عمي احيانا  تنطبق عمي كثيرا الحالة

    رب و متقطعطن نومي مضأأشعر ب

    سبب دنىأشعر بالتوتر واالرتباك ل

    أخاف من تعسر عممية الوالدة

    ينتابني التفكير بوالدة توأم

شعر بالخوف عمي حياة الجنين أ
 وسالمتو

   

 أرغب في اجراء عممية قيصرية
 لمتخمص من االم الوالدة

   

    أشعر بتقمب في المزاج

    التركيز ىأعاني من عدم القدرة عم

    

 االعراض الفسيولوجية )الجسمية (: المحور الثالث

 ال تنطبق تنطبق عمي احيانا تنطبق عمي كثيرا الحالة

    أعاني من صعوبة في التنفس

    أشعر بزيادة في ضربات القمب

    رودة في القدمينأحس بب

    أحس ببرودة في اليدين
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 ال تنطبق تنطبق عمي احيانا تنطبق عمي كثيرا الحالة

    أعاني من الغثيان والدوار

    أعاني من الصداع )وجع الرأس(

    أشكو من تييج في القولون

    عاني من آال م في المعدةأ

    أتصبب عرقا بسبب التوتر

    أعاني من ضيق وألم في الصدر

    أشعر بالخوف من ارتفاع ضغط الدم

    اشعر بالخوف من ارتفاع السكر

    عاني من شحوب الوجوأ

    أشعر بالتعب من أقل مجيود

    أشكو من فقر الدم

    أعاني من فقدان الشيية

    أشعر بجفاف في الفم 

    أشعر بزيادة في اإلفرازات الميبمية 

    أشكو من زيادة عدد مرات التبول
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 ال تنطبق تنطبق عمي احيانا تنطبق عمي كثيرا الحالة

    آالم أسفل البطن أعاني من 

    أعاني من ألم في نياية الظير

    أعاني من تورم القدميين 

    أعاني من زيادة في الوزن
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 (7ممحق رقم )

 البرنامج

 :جمسات البرنامج

 الجمسة الولي 

 :أىداؼ الجمسة

 . إقامة عالقة ثقة واحتراـ بيف الباحثة والحامؿ -1

 . ات عنوتعريؼ الحوامؿ بالبرنامج وتقديـ المعموم -2

 . تعريؼ السيدات باإلرشاد المعرفي السموكي وأىميتو -3
 ( دقيقة 60) :زمن الجمسة

 . عينة الدراسة الحوامؿ ألوؿ مرة :الفئة المستيدفة

 . قاعة االجتماعات في العيادة :المكان

 :محتوى الجمسة

 لثقة قيـ عالقة جيدة مع السيدة تسودىا اتستقبؿ الباحثة الحوامؿ استقباؿ طيب بحيث ت
 . واأللفة والتقبؿ

  بعض الحديث الودي العاـبتقـو الباحثة نفسيا . 

 ف يقمف بالتعريؼ عف أنفسيفأتسمح الباحثة لسيدات ب . 

 ف جميع المعمومات ستكوف في سرية تامة ولغرض البحث أتطمئف الباحثة السيدات ب
 . حدأيطمع عمييا ولف 

 القي باحتراـ وجيات نظر بعضيف تعقد الباحثة اتفاؽ وتأخذ مف السيدات التزاـ أخ
 البعض وعدـ الحديث عف محتوى الجمسة خارجًا.

  يمي ذلؾ طرح بعض األسئمة التي تخص الصحة النفسية لمحامؿ ومف ثـ تطبيؽ
 . االختبار المعد لقياس مستوى القمؽ لدى الحوامؿ

 تميؿ  تقوـ الباحثة بشرح المبادئ األساسية لإلرشاد المعرفي السموكي بطريقة مبسطة
 . إلى العامية وبعيدًا عف المصطمحات النفسية التي قد تكوف غير واضحة لدى البعض
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 تقـو الباحثة بتوضيح مدة البرنامج وعدد جمساتو ومدة كؿ جمسة . 

  تؤكد الباحثة عمى ضرورة وأىمية االلتزاـ بمواعيد الجمسات والتعاوف وأداء الواجبات
 . المنزلية

 مسة بواجب منزليأخيرًا تختتـ الباحثة الج . 
وىو " تكميف الحامل بتسجيل بعض المواقف اليومية التي تسبب ليا التوتر والقمق " ويكون 

 ذلك في سجل مراقبة الذات التي سيتم شرحيا مسبقًا 

 الجمسة الثانية والثالثة: 

 :أىداؼ الجمسة

 . بطبيعة القمؽ مف الوالدة وأسبابو وأعراضو الحامؿتعريؼ  -1

 . باآلثار النفسية المصاحبة الحامؿتعريؼ  -2

 . باآلثار الجسمية عمى األـ الجنيف الحامؿتعريؼ  -3

 . دقيقة 60 :مدة الجمسة
 :الفنيات المستخدمة

  مبسطة إعداد الباحثة –المحاضرة . 

 المناقشة والحوار . 

 الواجب المنزلي وىو تعبئة استمارة مراقبة الذات. 

 . التقييـ لمجمسة  

 :محتوى الجمسة

 لحضور وااللتزاـشكر عمى ا . 
 دراسة ردود الفعؿ عف الجمسة السابقة . 
  تثيرىا السيداتمناقشة تساؤالت . 
 مراجعة الواجب المنزلي . 
 .عرض تقديمي لتوضيح االثار الجسمية والنفسية لمحمؿ 
 فتح باب الحوار والمناقشة  
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 مف  تقييـ الجمسة مف خالؿ مراجعة المعمومات المطروحة في الجمسة ،طمبت الباحثة
 بعض الحوامؿ تمخيص الجمسة .

 الواجب المنزلي . 
 :الجمسة الرابعة والخامسة

 :أىداف الجمسة

 . تعريؼ السيدة بفسيولوجية الوالدة -1

 . تعريؼ السيدة بتأثير عممية الوالدة عمى صحتيا النفسية وصحة جنينيا -2

 . دقيقة 70-50:مدة الجمسة

 :الفنيات المستخدمة

 المحاضرة المبسطة . 

 ديو يوضح عممية الوالدةعرض في 

 المناقشة والحوار . 

 الواجب المنزلي . 

 التحقؽ مف ردة فعؿ الحوامؿ تجاه الجمسة السابقة . 

 اإلجابة عمى التساؤالت والمالحظات . 

   ومدى االلتزاـ والتطبيؽ لما تـ مناقشة الواجب المنزليتقيـ الجمسة السابقة مف خالؿ ،
  . شرحة مف فنيات في الجمسة السابقة 

 شرح المحاضرة. 

  تقييـ الجمسة ،بحيث تـ حث الحوامؿ عمى شرح ما استفادتو في الجمسة بأسموبيا
  الخاص .

 الواجب المنزلي . 
 :الجمسة السادسة والسابعة والثامنة

 :أىداؼ الجمسة

 . تعريؼ السيدات بفنية االسترخاء وأىميتيا في خفض التوتر والقمؽ -1
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 . ترخاءتدريب السيدات عمى تمرينات االس -2

 . مراجعة الواجب المنزلي -3

 . دقيقة 90-50:مدة الجمسة

 :الفنيات المستخدمة

 المحاضرة والمناقشة . 

 التدريب عمى االسترخاء . 

 توزيع منشور تعريفي بفنية االسترخاء وخطواتو مع الصور . 

  تقييـ الجمسة مف خالؿ قياس مستوى رضى الحوامؿ عف فنية االسترخاء ،ثـ قامت
لتطبيؽ فنية االسترخاء ،حيث كانت نسبة ساعدة كؿ حامؿ عمى حدة الباحثة بم

 االستجابة جيدة .

 الجمسة التاسعة والعاشرة والحادية عشر:

 :أىداؼ الجمسة

 . مراجعة الواجبات المنزلية -1

 . ممارسة تمريف االسترخاء -2

شرح تماريف رياضية تخص الحامؿ في األشير األخيرة وتساعدىا في خفض األلـ  -3
 . الوالدةوتسييؿ 

 . دقيقة 90-50:مدة الجمسة

 :الفنيات المستخدمة

 محاضرة مبسطة . 

 تستعيف الباحثة بأخصائية العالج الطبيعي لشرح التماريف وتدريب السيدات عمييا . 

 توزع الباحثة التدريبات بالصور مطبوعة عمى السيدات . 

  الواجب المنزلي . 
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 ع الحوامؿ مارسف تمرييف االسترخاء تقييـ الجمسة وذلؾ مف خالؿ التأكد مف أف جمي
ووصمف الى مستوى استرخاء مرضي ،ثـ بدأت الباحثة بمساعدة أخصائية العالج 

 الطبيعي بتقييـ مدى قدرة كؿ حامؿ عمى ممارسة التماريف. 
 :الجمسة الثانية عشر والثالثة عشر

 :أىداؼ الجمسة

 . مراجعة الواجب المنزلي -1

 . إتقاف تمريف االسترخاء -2

 . التمريف الخاص بتسييؿ الوالدة إتقاف -3

 . دقيقة 70-50:مدة الجمسة

 :الفئات المستخدمة

 مراجعة  الواجب المنزلي . 

 الحوار والمناقشة . 

 ممارسة تمريف االسترخاء . 

 ممارسة تمريف الوالدة . 

  تقييـ الجمسة ،مف خالؿ فتح باب مناقشة الصعوبات التي تواجو كؿ حامؿ في تطبيؽ
 تيا لتخطييا ،وتقييـ مستوى المياقة البدنية التي وصمت ليا الحوامؿ.التماريف ومساعد

 الجمسة الرابعة عشر والخامسة عشر:

 :أىداؼ الجمسة

 . السيدات عمى مواجية القمؽ والخوؼ تدريب -1

تدريب السيدات عمى استبداؿ األفكار السمبية بأفكار ايجابية وعدـ المبالغة في  -2
 . عمى الوالدةتقدير احتماالت الخطر المترتبة 

 :الفنيات المستخدمة

 الواجبات المنزلية . 

 التدريب عمى االسترخاء . 
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 تدريب السيدات عمى التعرؼ عمى أساليب التفكير الخاطئ غير الفعاؿ . 

  تدريب السيدات عمى فنية استبداؿ الفكرة الخاطئة السمبية بآخري ايجابية ومفيدة مف
 . خالؿ محاضرة مبسطة ونقاش

 فنية الحوار الذاتي التدريب عمى . 

  تقييـ الجمسة مف خالؿ طرح سيناريوىات مختمفة ومناقشتيا مع الحوامؿ لمتعرؼ عمى
 الطريقة التي تتبعيا الحوامؿ في التفكير في المواقؼ المختمفة .

 . دقيقة 50 :زمن الجمسة

 الجمسة السادسة عشر والختامية 

 :أىداؼ الجمسة 

 . سات السابقةالتعرؼ عمى رأي السيدات في الجم -1

 . التعرؼ عمى مدى استفادة السيدات مف الجمسات -2

 . تطبيؽ مقياس القمؽ -3

 . دقيقة 70 :مدة الجمسة

 :الفنيات المستخدمة

 الحوار والمناقشة . 

 وقد قامت كؿ حامؿ بكتابة تجربتيا مع البرنامج وكيؼ أثر عمى . تمخيص الجمسات
ة وتعكس فعالية البرنامج مف الناحية حياتيا ،وتفكيرىا ،واعتبرت جميع الرسائؿ ايجابي

 النفسية ،والناحية الجسمية .

 مراجعة التدريبات . 

 . البعدي مقياس القمؽ المعد مسبقاً  القياس
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 (8ممحق رقم )
 صور تطبيق البرنامج
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 (9ممحق )

 خطاب تسييل ميمة

 


