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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل يف
منطقة رام الله -فل�سطني .وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة مكونة من ( )43فقرة لقيا�س
ال�ضغوط النف�سية لدى املر�أة احلامل  ،ومت اختيار العينة من جمتمع الدرا�سة وبلغت
( )186امر�أة.
وبينت نتائج الدرا�سة �أن  %55.6من الن�ساء يعانني من �ضغوط نف�سية نتيجة احلمل
بدرجة منخف�ضة ،يف حني كان هناك  %44.4منهن يعانني من �ضغوط بدرجة عالية.
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق �إح�صائية دالة لبع�ض متغريات الدرا�سة (امل�ستوى
التعليمي ،و�صلة القرابة بالزوج)� ،إال �أنها ك�شفت عن وجود فروق �إح�صائية دالة
للمتغريات (العمر عند احلمل الأول ،واملدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول ،عدد مرات
احلمل ،وال�سكن مع الزوج).
الكلمات املفتاحية :ال�ضغوط النف�سية ،احلمل ،فل�سطني ،املر�أة احلامل.
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Psychological Stress among Pregnant Women
in the Area of Ramallah – Palestine
Dr. Omar T. Rimawi
Educational Science Collage
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Abstract
This study aimed to investigate psychological stress among the pregnant
women in the area of Ramallah – Palestine. The researchers used a questionnaire consisting of (43) items which measure stress among pregnant women.
The sample of the study consisted of 186 pregnant women from Ramallah
West Bank, Palestine. The results revealed that there ewre 55.6% of the pregnant women had low degree of stress, while there were 44.4% suffer from high
levels of stress related to pregnancy. Also the results showed that there were
no statistically significant differences due to variables of the study (educational level, are relatives of the husband). However, it revealed the significant
differences due to the variables (age at first pregnancy, the duration between
marriage and the start of the first pregnancy, number of pregnancies, live with
husband).
Key words: psychological stress, pregnancy, Palestine, pregnant women.
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املقدمة

يحتل مو�ضوع ال�ضغوط النف�سية مكانة متميزة يف تراث علم النف�س ،ويت�ضح ذلك من

خالل تعدد الأبحاث� ،سواء التي لها عالقة ب�أحداث احلياة ال�ضاغطة بالأمرا�ض البدنية �أم تلك

املتعلقة باملتغريات النف�سية والتوافق واال�ضطرابات العقلية.

ونظرًا لتقدير الأم يف املجتمع الفل�سطيني ،و�رضورة العناية بها خالل فرتة احلمل ،ينظر

الباحثان �إىل �أهمية هذا املو�ضوع )ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل( من �أجل �إعطائه
الأولوية وخا�صة للجانب النف�سي واالجتماعي للأم احلامل؛ وذلك لتوفري �أ�سباب الراحة

النف�سية الكافية :االجتماعية وال�صحية؛ لطم�أنة الأم طوال فرتة احلمل وما بعدها،

واملحافظة على �صحتها النف�سية واالجتماعية و�سالمتها ،وم�ساعدتها يف �أن ت�ضع و�ضعا
“طبيعيا” �سهال.

ويرى “غولد ،وورث” ) ،(Gold & Roth, 1994ب�أن الإن�سان يواجه م�شكالت معينة مدةً

طويل ًة من الزمن قد ت�شعره بال�ضغط ،مع �أنه ال يتلقى خاللها الدعم الالزم من املقربني،

في�شعر ب�أنه متورط وال حل �أمامه للتخل�ص من هذا الو�ضع, ،ونتيجة لذلك يحدث ال�ضغط

ثم ال ي�ستطيع الفرد �أن يتكيف مع امل�شكالت التي يدرك
النف�سي -كنتيجة �أخرية -ومن ّ
�أنها مهددة.

وترتك ال�ضغوط النف�سية لدى ال�شخ�ص �آثارًا مهمة على مهنته ،وم�ستوى �أدائه ،ويف

جوانب �شخ�صيته ،واجلوانب اجل�سمية والعقلية واالنفعالية؛ كما ت�ؤثر �سلبًا يف التكيف

النف�سي الذي يعد من �أهم الآثار الناجتة عن ال�ضغوط النف�سية( .الزيودي)2007 ،

�إن ال�صورة العامة للمر�أة احلامل هي �صورة جميلة و�سعيدة ،يف حال مرور مرحلة احلمل

دون �أية م�شاكل �صحية ونف�سية.

هذه هي ال�صورة العامة كما يراها النا�س �أو كما يودون �أن تكون ب�شكل عام� ،أو ال�صورة

التي يخلقها املجتمع للمر�أة احلامل ،فهل هذا �صحيح؟

ورد يف القر�آن الكرمي عن الأم احلامل ما ي�أتي ،يقول الله تعاىل“ :وو�صينا الإن�سان بوالديه

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إح�سانا ً حملته �أمه كرها وو�ضعته كرها” �سورة الأحقاف (الآية .)15

وكرب �إىل غري ذلك مما ينال احلوامل من التعب وامل�شقة «وو�ضعته كرها» �أي مب�شقة الطلق
أي�ضا( .ابن كثري ،د.ت).
و�شدته � ً

ويقول الله تعاىل« :وو�صينا الإن�سان بوالديه حملته �أمه وهنا على وهن وف�صاله يف عامني»

�سورة لقمان (الآية )14

ففي قوله تعاىل« :حملته �أمه وهنا على وهن» ت�سجيل حلقيقة قاطعة ،وهي بقاء الأم

واهنة �ضعيفة متعبة -والوهن هو ال�ضعف – طيلة مدة احلمل ،ويبد�أ وهنها منذ بداية
احلمل ،ويتمثل يف �أمرا�ض «الوحم» و «التقي�ؤ» ،وقد ي�ستمر ذلك حتى ت�ضع حملها ،و�أحيانا

�إىل ما بعد الو�ضع.

ومل تقيد الآية الوهن ب�صورة من ال�صور ،بل جعلته مطلقا عاما؛ لي�شمل كل �صور الوهن

وحاالته و�آفاقه ،فهو وهن يف اجل�سم ،ووهن يف النف�س ،ووهن يف ال�شعور ،ووهن يف القوة ،ووهن
يف العمل والأداء ،ووهن يف اخللق وال�سلوك ،ووهن يف ال�صالت والت�رصفات ،ووهن يف امل�شاعر

والأحا�سي�س� ،إىل غري ذلك( .اخلالدي.)1989 ،

وقد ت�ؤثر الرغبة يف حالها االنفعالية؛ فيالحظ �أن الأم التي تكره �أن تكون حامال �أو ال ترغب

يف احلمل قد تكون �أكرث ميال �إىل اال�ضطراب االنفعايل ،و�أن االجتاه ال�سالب نحو احلمل ي�صاحبه

عادة الغثيان والتقي�ؤ� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن االنفعال ،واال�ضطراب ،وعدم الن�ضج االنفعايل ،وال�رصاع

التكيف مع احلمل ،وظهور بع�ض ال�ضغوط
بني الزوجني ،و�سوء التوافق بينهما يرتبط بعدم
ّ
االجتماعية اجل�سمية عند الأم ،ورمبا يبدو ذلك ب�صورة وا�ضحة يف حاالت التخل�ص من اجلنني؛

لذلك من ال�رضوري احلر�ص على حدوث التوافق النف�سي االجتماعي بالن�سبة للحامل (زهران،

)1981

من جانب �آخر بني كل من را�ش ) (Rache, 1997وماهونى )� ،(Mahoney,1997أن البحث

والدرا�سة يف جمال �أحداث احلياة وال�ضغوط النف�سية املرتبطة به ،و�آثارها على الإن�سان ينبغي
�أال يتوقف ،ويجب �أن ت�ستمر الدرا�سات العلمية والنظرية.

�إن ال�ضغوط النف�سية والإحباطات التي يكون الفرد حتت وط�أتها هي حجر الزاوية لكل

اال�ضطرابات ال�سيكولوجية ،وتعرف ال�ضغوط التي تكون قادرة على �إحداث تغيري يف كيان
الفرد بالعناء� ،أي �أن ال�ضغوط النف�سية عبارة عن �أحداث حتدث ت�أثريات داخلية عن طريق اجلهاز
الإدراكي للفرد ،وال ميكن فهمها �إال من خالل الت�أثريات الداخلية عن طريق اجلهاز الإدراكي
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للفرد ،ومن ناحية عالقتها بوجهة نظر الفرد نف�سه؛ لأن املعنى الداخلي لل�ضغوط يت�صل
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بحياة الفرد ومنوه النف�سي.

وعلى �سبيل املثال قد لوحظ �أن خربات الفرد كفقدان احلب قد تهي�ؤه لال�ضطرابات

ال�سيكولوجية ،و�أن �أهم اخلربات التي تولد ال�ضغوط هي العالقة املتبادلة مع الأفراد ،كما �أن
العالقة بني اال�ضطراب النف�سي وال�ضغوط النف�سية عالقة تبادلية( .العي�سوي.)2000 ،

�إن معرفة حجم ال�ضغوط النف�سية الواقعة على الأم احلامل ،ومعرفة العوامل التي ت�ؤدي

�إليها متكن الباحثني من معرفة �إمكانية التخفيف من ال�ضغوط االجتماعية والنف�سية
واجل�سمية ،و�أن تهيئة وا�ستعداد الأم احلامل ملواجهة �أية م�شكالت �أو طوارئ لذو �أهمية

بالغة .واثبتت نتائج الدرا�سات ب�أن ال�ضغط النف�سي يف �أثناء احلمل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج
مثل ،نق�ص وزن اجلنني واىل �إجها�ضه قبل املوعد املتوقع للوالدة .ال�ضغوط النف�سية من

العوامل اخلطرية امل�ؤدية �إىل الأمرا�ض اجل�سدية والنف�سية & (Pasnau, Fawzy, Stress

).Psychiatry., 1998; Comer, 2002

بعد مراجعة مو�ضوع الدرا�سة تبني للباحثني ب�أنه ال يوجد درا�سات عربية ذات عالقة

مبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة باللغة العربية  -يف حدود علمهما  -ومبراجعة الدرا�سات الأجنبية

مت احل�صول على بع�ض هذه الدرا�سات منها:

درا�سة “ميالد و�آخرين” ) (Milad, Klock, Moses & Chatterton, 1998بينت ب�أن

العالقة بني ال�ضغوط النف�سية والإجناب غري وا�ضحة ب�شكل جيد ،و�أن عملية الإخ�صاب لدى

املر�أة �سببت ال�ضغوط النف�سية.

هدفت الدرا�سة �إىل “معرفة العالقة بني ال�ضغوط النف�سية والإجناب” ،وتكونت عينة

الدرا�سة من ( )40امر�أة من مدينة �شيكاغو بالواليات املتحدة الأمريكية ،ومت تطبيق اختبار
ال�ضغوط النف�سية بعد  28يوما من بدايات احلمل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود م�ستويات
عالية من ال�ضغوط النف�سية لدى افراد العينة اذ مل توجد عالقة دالة بني ال�ضغط النف�سي

و�إفراز الهرمونات.

و�أجرى كل من �سيلكويتوز و�آخرون ) ،(Zelkoutz, Schinazi & Katof, 2004درا�سة

حول «العوامل النف�سية اخلطرة املرتبطة ب�أعرا�ض االكتئاب لدى عينة من الإناث املهاجرات

�إىل كندا» ،وتكونت العينة من ( )119امر�أة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أ ّن ن�سبة  %42من �أفراد

العينة كان لديهم درجة عالية من االكتئاب وارتبط االكتئاب بالأعرا�ض اجل�سدية ،والإناث
املكتئبات كان لديهن درجة اقل من الدعم االجتماعي  ،و�ضغوطات مرتبطة ب�أحداث احلياة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اليومية و عدم تكيف زواجي.

النف�سية لدى الإناث وعالقتها بالوالدة املبكرة” ،ودر�ست الدرا�سة الأخطار الطبية لدى
املر�أة احلامل وعالقتها بال�ضغوط النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )130امر�أة و كان

معظمهن ن�ساء من �أ�صول التينية �أو �أفريقية ،وبينت نتائج الدرا�سة �أ ّن انخفا�ض وزن اجلنني

كان �أحد املتغريات التي تنب�أت بال�ضغط النف�سي.

درا�سة ال�صبان ( .)2003هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الأنواع املختلفة لل�ضغوط

النف�سية التي تتعر�ض �إليها عينة من الن�ساء ال�سعوديات املتزوجات العامالت يف مدينتي

مكة املكرمة وجدة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )400امر�أة �سعودية عاملة .وتو�صلت نتائج

الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعا ملتغري العمر ،واخلربة ،وعدد الأبناء،

وتو�صلت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعا للعمل ،و�ضغوط االقت�صاد.

درا�سة لية و�آخرين ) ،(Leigh & Milgrom, 2008هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل

“العوامل اخلطرة املرتبطة باالكتئاب قبل الوالدة وبعد الوالدة و�ضغوط الأمومة” ،و�أجريت
هذه الدرا�سة على  367امر�أة وبينت النتائج �أ ّن املتغريات املتنبئة باكتئاب قبل الوالدة كانت

تقدير الذات املنخف�ضة ،والقلق ،وقلة الدعم االجتماعي ،و�أحداث احلياة ،وانخفا�ض الدخل،
تنب�أ ب�ضغط الأمومة هو
والعمليات العقلية ال�سلبية ،يف حني كان املتغري الوحيد الذي ّ
اكتئاب ما بعد الوالدة.

و�أجرى رتر و�آخرون ) )Ritter, Hobefull & Lavin, 2000درا�سة حول «ت�أثري ال�ضغوط

وم�صادر امل�ساندة االجتماعية وتقدير الذات على �أعرا�ض االكتئاب خالل فرتة احلمل» ،تكونت
العينة من ( )191امر�أة (� 139أوروبية� 52 ،أمريكية �أفريقية) وبينت النتائج �أ ّن ال�ضغوط

مرتبطة باالكتئاب ،يف حني ارتبط كل من امل�ساندة االجتماعية ،وارتفاع الدخل باالكتئاب
املنخف�ض ،وارتبط تقدير الذات باالكتئاب املنخف�ض ،ومل توجد فروق بني الإناث من الأ�صول
الأوروبية والإفريقية يف االكتئاب.

بينت �أن ال�ضغط النف�سي ال�شديد
�أما درا�سة بنجامني ) ،(Benjamine, 1987فقد ّ

يرتبط بعدد من اال�ضطرابات والأمرا�ض؛ مثل :الذبحة ال�صدرية ،والأمرا�ض النف�سية ،و�آالم
الظهر ،وارتفاع �ضغط الدم ،والأمرا�ض النف�سج�سمية الأخرى ،و�أن معظم الذين يتعر�ضون

لل�ضغط النف�سي يواجهون ظروفًا �صعبة وم�ؤملة ،ويعانون من �أمرا�ض ج�سمية خمتلفة ،و�أن

معامل االرتباط بني ال�ضغط النف�سي واملر�ض اجل�سمي كان مرتف ًعا ،كما �أ�شارت النتائج �إىل
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و�أجرى لوبل و�آخرون ) (Lobel, Dunkel & Scrimshaw, 1992درا�سة حول “ال�ضغوط
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�أن هناك ارتباطا ً عاليا ً ذا داللة بني ال�ضغط النف�سي والقلق واالكتئاب من جهة ،والأعرا�ض
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اجل�سمية من جهة �أخرى.

ودرا�سة جانيلني وبالين )� ،(Ganellen & Blaney, 1984أظهرت �أن ال�صالبة النف�سية

تتفاعل مع امل�ساندة االجتماعية كي تخفف من حدة وقع ال�ضغوط على الفرد ,و�أن امل�ساندة

االجتماعية تقوي امل�صادر النف�سية وتزيد من �شعور الفرد بالقيمة والأهمية ومن قدرته على
جناحا يف مواجهة ال�ضغوط ,و�أ�شار الباحثان �إىل وجود ارتباط موجب
التحدي؛ ما يجعله �أكرث
ً
دال بني �إدراك ال�ضغوط وبني االكتئاب� ,إال �أن هذه العالقة تقل مع وجود ال�صالبة النف�سية

وامل�ساندة االجتماعية اللتني تخففان من وقع ال�ضغوط.

و�أ�شارا �إىل �أن هناك فروقًا بني الذكور والإناث يف متغريات ال�شخ�صية وامل�ساندة االجتماعية,

فكن �أكرث �سعيا للم�ساندة
فالرجال �أكرث ثقة بالنف�س و�أكرث �صالبة من الن�ساء� ,أما الن�ساء
ّ

االجتماعية يف مواجهة ال�ضغوط.

وقد اتفق كل من هوالهان ومو�س ) ،(Holahan & Moos, 1985مع كوبـازا وبوكيت

) ،(Kobasa & Puccetti, 1983يف �أن هناك متغريات نف�سية واجتماعية ت�ساعد الفرد
على االحتفاظ ب�صحته اجل�سمية والنف�سية رغم تعر�ضه لل�ضغوط ،حيث �أ�شاروا �إىل دور

البيئة الأ�رسية التي تت�سم بالدفء واحلب ،والتما�سك وحرية التعبري عن الر�أي وامل�شاعر ،والدعم

والت�شجيع يف �أثناء التعر�ض لل�ضغوط.

وي�ؤكد بيك و�آخرون ( ،(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1981من خالل درا�ستهم �أن

ت�أثريات �ضغوط احلياة على الأفراد تعود �إىل فقدان امل�ساندة االجتماعية ،و�أن �أحداث احلياة

ال�ضاغطة ترتبط �إيجابيا ببع�ض جوانب ال�شخ�صية مثل �سمة القلق واالكتئاب ،و�أن الأفراد
يختلفون يف �رسعة ت�أثرهم بال�ضغوط احلياتية تبعا حلالتهم النف�سية ،حيث �إ ّن احلالة النف�سية
للفرد تتو�سط العالقة بني �أحداث احلياة ال�ضاغطة ،واال�ضطرابات النف�سية ،واجل�سمية.

ويت�ضح من مراجعه الدرا�سات ال�سابقة نوعيه ال�ضغوط النف�سية التي تعاين منها املر�أة

قلة الدرا�سات العربية املهتمة واملتخ�ص�صة يف هذا املجال ،وقلة املراكز وامل�ؤ�س�سات يف القرى
واملدن الفل�سطينية املهتمة بالأم احلامل من الناحية النف�سية.

م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف التعرف �إىل ال�ضغوط النف�سية التي تعاين منها املر�أة

الفل�سطينية وم�ستوى ال�ضغوط.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهداف الدرا�سة

 -التعرف �إىل ال�ضغوط النف�سية على الأم احلامل.

 -التعرف �إىل الفروق يف ال�ضغوط النف�سية على الأم احلامل تب ًعا ملتغريات الدرا�سة.

 اقرتاح بع�ض التو�صيات التي ميكن �أن ت�ساهم يف امل�ساعدة على تخفيف ال�ضغوط النف�سيةعلى الأم احلامل.

�أ�سئلة الدرا�سة

يتمثل �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س يف التعرف �إىل درجة ال�ضغوط النف�سية لدى املر�أة

الفل�سطينية احلامل.

فر�ضيات الدرا�سة

 .1ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري العمر عند احلمل الأول.

 .2ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري املدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول.

 .3ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري عدد مرات احلمل.

 .4ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري امل�ستوى التعليمي.

 .5ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �صلة قرابة بالزوج.

 .6ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري ال�سكن مع الزوج.

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة من تركيزها على درا�سة ال�ضغوط النف�سية على الأم احلامل ،وهي

ّ
ت�شكل جز ًءا مهما من حياتها؛ وكذلك لي�س هناك درا�سات كثرية يف هذا املجال-
املدة التي
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خا�ص ًة املحلية والعربية -تتناول هذا املو�ضوع؛ وذلك من �أجل رفع الوعي ،واال�ستعداد ملواجهة
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�أية م�شكلة �أو طارئ على الأم احلامل.

حدود الدرا�سة

احلدود الزمانية :العام 2010-2009م.

احلدود املكانية :منطقة رام الله  -فل�سطني.

احلدود الب�رشية :الأم احلامل ( الأم التي �أجنبت طفال ً �أو �أكرث).

تعريف امل�صطلحات

ال�ضغوط النف�سية :هي حالة من التوتر النا�شئة عن املتطلبات �أو املتغريات التي ت�ستلزم
نو ًعا من �إعادة التوافق عند الفرد ،وما ينتج عن ذلك من �آثار ج�سمية نف�سية (عبيد،)2008 ،

ويعرف اثكني و�سكول�ش ) ،(Aithken & Schloss, 1994ال�ضغط النف�سي ب�أنه حالة

نف�سية وج�سدية ،ناجتة عن مواجهة الفرد حلوادث مزعجة ت�ؤدي �إىل �شعوره بالتهديد.

التعريف الإجرائي

ال�ضغوط النف�سية  :هي ال�ضغوط النف�سية التي تواجه الأم احلامل يف �أثناء احلمل من
خالل رغبتها او عدم رغبتها يف احلمل ،وامل�ساندة الزوجية لها ،وعدد فرتات احلمل.

احلمل :هو عملية حمل �أنثى واح ًدا �أو �أكرث من الأجنة يف ج�سدها ،ويدوم احلمل عند الب�رش
نحو (� )9أ�شهر بني وقت �آخر دورة طمث والوالدة (� 38أ�سبوعا بعد الإخ�صاب) ،ويطلق لقب

جنني على ما حتمله املر�أة من وقت الإخ�صاب حتى الوالدة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

اتبع الباحثان املنهج الو�صفي ،وهو املنهج الذي يجم ُع معلومات عن الظاهرة وي�صف

خ�صائ�صها ،وا�ستخدم هذا املنهج؛ لأنه يالئم طبيعة الدرا�سة و�أهدافها معتم ًدا على
�أ�سلوب الدرا�سة امليدانية يف جمع املعلومات؛ الختبار �صحة الفر�ضيات وتف�سري النتائج.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة من جميع الن�ساء اللواتي مررن بفرتة احلمل يف منطقة
رام الله – فل�سطني ،حيث �أُخذت عينة مي�رسة تعتمد مبد�أ ما هو متاح؛ �إذ اختار الباحثان عين ًة
بلغت ( )186امر�أة من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )1يبني خ�صائ�ص العينة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة

العمر عند احلمل الأول

املدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول

عدد مرات احلمل

امل�ستوى التعليمي
�صلة قرابة بالزوج
ال�سكن مع الزوج

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

من � 20-16سنة
� 23-21سنة
من � 24سنة فما فوق
من � 3 -1أ�شهر
� 12-4شهر
�سنة فما فوق
مرة واحدة
مرتان
ثالث مرات فما فوق
اقل من توجيهي
توجيهي
�أعلى من توجيهي
يوجد قرابة
ال توجد قرابة
منف�صل ،وقريبة من عائلة زوجي
مع عائلة زوجي
منف�صل ،وبعيدة عن �أهل زوجي

104
55
28
78
59
50
18
43
126
79
42
66
71
116
92
37
58

55.6
29.4
15.0
41.7
31.6
26.7
9.6
23.0
67.4
42.2
22.5
35.3
38.0
62.0
49.2
19.8
31.0

�أداة الدرا�سة

بعد اطالع الباحثني على الأدبيات املتعلقة بهذا املو�ضوع ،وا�ست�شارة عدد من املخت�صني

يف هذا املجال كاملخت�صني يف علم النف�س ،و�أطباء ال�صحة الإجنابية ،وقيام الباحثني ب�إلقاء

جمموعة من املحا�رضات يف هذا املجال ،مت �إعداد ا�ستبانة خا�صة لهذا الغر�ض بلغ عدد فقراتها
يف �صيغتها الأولية ( )46فقرة ،وقدمت �إىل جمموعة من اخلرباء للحكم على �صالحية فقرات

القيا�س ،فحذفت ثالث فقرات منها ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة يف �صيغتها النهائية
( )43فقرة ،وبعد �أن مت الت�أكد من ذلك ُ
طبقت اال�ستبانة على عينة الدرا�سة احلالية.

بعد الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،وحتديد عينة الدرا�سة ،قام الباحثان بتطبيق

الأداة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وبعد �أن اكتملت عملية جتميع اال�ستبانات من �أفراد العينة
التي �أجيب عنها بطريقة �صحيحة -تبني للباحثني �أن عدد اال�ستبانات امل�سرتدة ال�صاحلة التي

خ�ضعت للتحليل الإح�صائي هو ( )186ا�ستبانة فقط .
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�صدق الأداة
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ّ
املحكمني من ذوي
مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة من

االخت�صا�ص واخلربة ،والذين �أبدوا بع�ض املالحظات حولها ،وعليه مت �إخراج اال�ستبانة ب�شكلها
احلايل و�صورتها النهائية ،ومن ناحية �أخرى مت التحقق من �صدق الأداة �أي�ضا ً بح�ساب معامل

االرتباط بري�سون لفقرات اال�ستبانة مع الدرجة الكلية للأداة ،وات�ضح وجود داللة �إح�صائية
يف معظم فقرات اال�ستبانة.

ثبات الدرا�سة

وللتحقق من ثبات اال�ستبانة قام الباحثان بح�ساب الدرجة الكلية ملعامل الثبات ،ملقيا�س

الدرا�سة ح�سب معادلة الثبات كرونباخ �ألفا  ،Cronbach Alphaوكانت الدرجة الكلية
( ،)0.83وهذه النتيجة ت�شري �إىل متتع هذه الأداة بثبات يحقق �أغرا�ض الدرا�سة.

املعاجلة الإح�صائية

متت املعاجلة الإح�صائية للبيانات با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم

االجتماعية ) ،(Statistical Package for Social Sciencesوذلك بح�ساب كل من

املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والتكرارات (الأعداد) ،والن�سب املئوية ،ومعامل
الثبات كرونباخ �ألفا ) ،(Alpha Cronbachواختبار “ت”  ،t-testومعامل االرتباط بري�سون

) ،(Pearson Correlation Coefficientواختبار حتليل التباين الأحادي (One -Way

) ،Analysis Of Varianceواختبار �شيفيه ).(Scheffe

نتائج الدرا�سة

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س «ما درجة ال�ضغوط النف�سية لدى املر�أة الفل�سطينية

احلامل؟».

تو�صل الباحثان �إىل درجة ال�ضغوط النف�سية على الأم احلامل ،وبيان كل من املتغريات من

خالل ا�ستجابة �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة ،وحتليل البيانات الإح�صائية التي مت احل�صول
عليها.

وحتى يتم حتديد الدرجة من خالل متو�سطات ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة مت اعتماد

الدرجات الآتية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

لالجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية لل�ضغوط النف�سية

واالنحراف املعياري  1+و 1-وقد �أظهرت النتائج �أن  %55.6من الن�ساء يعانني من �ضغوط

نف�سية نتيجة احلمل بدرجة منخف�ضة ،يف حني كان هناك  %44.4منهن يعانني من �ضغوط
بدرجة عالية ،وهذا ي�شري �إىل �أن عدد الن�ساء اللواتي يعانني من �ضغوط نف�سية نتيجة احلمل

بدرجة كبرية بحاجة �إىل تدخل ،و عالج ،و�إر�شاد نف�سي.

مناق�شة الفر�ضيات

نتائج الفر�ضية الأوىل

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري العمر عند احلمل الأول.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الأوىل مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل ،وهي
كما يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة
على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
العمر عند احلمل الأول
0.43
3.36
104
من � 20-16سنة
0.45
3.64
55
� 23-21سنة
0.40
3.35
28
�24سنة فما فوق
يالحظ من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستبانة درجة

ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري العمر عند احلمل الأول ،وملعرفة داللة الفروق
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اجلدول رقم ()2
الدرجات التي مت ا�ستخدمها لتحديد مدى متو�سطها احل�سابي
ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة
مدى متو�سطها احل�سابي
الدرجة
 2.49ف�أقل
منخف�ضة
3.49-2.5
متو�سطة
 3.5ف�أعلى
عالية
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مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم (.)4
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اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة على
ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
قيمة «»F
متو�سط
درجات
جمموع املربعات
م�صدر التباين
املح�سوبة
املربعات
احلرية
1.04
3
3.12
بني املجموعات
5.47
183
34.79
داخل املجموعات
0.19
186
37.92
املجموع

م�ستوى
الداللة
0.001

يالحظ �أن قيمة ف هي ( )5.47وم�ستوى الداللة هي ( ،)0.001وهي �أقل من م�ستوى الداللة

(� ،)0.05≤αأي �أن ثمة فرو ًقا دالة �إح�صائيا ً يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل

متغري العمر عند احلمل الأول ،ول�صالح (� 32-29سنة) ،وبذلك يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.

ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل عدم االتفاق مع درا�سة ال�صبان ( )2003التي �أ�شارت �إىل عدم وجود

فروق يف ال�ضغوط النف�سية ترجع �إىل متغري العمر ،وي�شري الباحث على �أنه على الرغم من �أ ّن
التقدم يف الطب قد قلل من خطورة عمليتي احلمل والو�ضع بالن�سبة للأم وبالن�سبة للجنني

ب�صفة عامة� ،إال �أن هناك بع�ض الدرا�سات ما زالت ت�ؤكد على �أنه كلما ازداد عمر الأم يف �أثناء

احلمل ازدادت احتماالت حدوث م�شكالت بالن�سبة للأم واجلنني.

نتائج الفر�ضية الثانية

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري املدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثانية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل ،وهي
كما يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة
على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
املدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول
0.41
3.35
78
من � 3 -1أ�شهر
0.50
3.47
59
� 12-4شهر
0.38
3.60
50
�سنة فما فوق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستبانة درجة

وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAكما يظهر
يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة على
ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
م�ستوى
قيمة «»F
متو�سط
درجات
جمموع املربعات
م�صدر التباين
الداللة
املح�سوبة
املربعات
احلرية
0.48
4
1.94
بني املجموعات
0.04
2.46
182
35.97
داخل املجموعات
0.19
186
37.92
املجموع
يالحظ �أن قيمة ف هي ( )2.46وم�ستوى الداللة هي ( ،)0.04وهي �أقل من م�ستوى الداللة

(� ،)α≥0.05أي �أن ثمة فروقًا دالة �إح�صائيًا يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى
�إىل متغري املدة ما بني الزواج وبدء احلمل الأول ،ول�صالح من �سنة فما فوق ،وبذلك يتم رف�ض

الفر�ضية ال�صفرية الثانية .يعزو الباحث ذلك �إىل عدم حدوث الإخ�صاب قبل هذه املدة ،مع

وجود الرغبة عند الأمهات يف احلمل عند الزواج ،ربمّ ا يرجع ال�سبب �إىل �أن عمر البوي�ضة القابلة
للتخ�صيب هو � 24ساعة يف كل �شهر� ،أي اليوم الرابع ع�رش من بداية فرتة احلي�ض يف حال
الدورة  28يوماً.

نتائج الفر�ضية الثالثة

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري عدد مرات احلمل.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثالثة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل ،وهي
كما يف اجلدول رقم (.)7
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة
على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
عدد مرات احلمل
0.37
3.50
18
مرة واحدة
0.47
3.65
43
مرتان
0.43
3.37
126
ثالث مرات فما فوق
يالحظ من اجلدول رقم ( )7وجود فروق ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستبانة درجة

ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري عدد مرات احلمل ،وملعرفة داللة الفروق مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة على
ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
قيمة
متو�سط
درجات
« »Fم�ستوى الداللة
جمموع املربعات
م�صدر التباين
املح�سوبة
املربعات
احلرية
1.29
2
2.58
بني املجموعات
0.002
6.71
184
35.34
داخل املجموعات
0.19
186
37.92
املجموع
يالحظ �أن قيمة ف هي ( )6.71وم�ستوى الداللة هي ( ،)0.02وهي �أقل من م�ستوى الداللة

(� )0.05≤αأي �أن ثمة فروقًا دالة �إح�صائيا ً يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى

�إىل متغري عدد مرات احلمل ،ول�صالح «مرتان» ،وبذلك يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثالثة،
وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل عدم االتفاق مع درا�سة ال�صبان ( )2003يف ال�ضغوط النف�سية
العائدة على متغري عدد االبناء.

ي�ستنتج الباحثان وجود فروق ل�صالح عدد مرات احلمل «مرتان» (�أي طفلني) ،وهو الرقم

املف�ضل بالن�سبة للأمهات ،ون�سبة الأمهات الالئي ي�شعرن بال�سعادة يف حملهن الأول �أكرب

من ن�سبة ال�سعيدات يف احلمل الثاين؛ ذلك لأن الأم تلقى رعاية خالل احلمل الأول من جانب

الزوج ومن جانب املحيطني بها ،ولكنها خالل مرات احلمل التالية قد ال تلقى الرعاية ذاتها
ربمّ ا؛ ما يجعلها ت�شعر باال�ستياء من احلمل وقد ال تقبله ومن ثم فهي يف احلمل الأول تكون

�أقل ا�ضطرابًا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج الفر�ضية الرابعة

الأم احلامل تعزى �إىل متغري امل�ستوى التعليمي.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الرابعة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل ،وهي
كما يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة
درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
امل�ستوى التعليمي
0.44
3.50
79
�أقل من توجيهي
0.46
3.31
42
توجيهي
0.44
3.46
66
�أعلى من توجيهي
يالحظ من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستبانة درجة

ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري امل�ستوى التعليمي ،وملعرفة داللة الفروق
مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط
النف�سية لدى الأم احلامل
م�ستوى
قيمة «»F
متو�سط
درجات
جمموع املربعات
م�صدر التباين
الداللة
املح�سوبة
املربعات
احلرية
0.50
2
1.01
بني املجموعات
0.08
2.52
184
36.91
داخل املجموعات
0.20
186
37.92
املجموع
يالحظ �أن قيمة ف هي ( )2.52وم�ستوى الداللة هي ( ،)0.08وهي �أكرب من م�ستوى الداللة

(� ،)0.05≤αأي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيًا يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل

تعزى �إىل متغري امل�ستوى التعليمي ،وبذلك يتم قبول الفر�ضية ال�صفرية الرابعة.

ويعزو الباحثان ذلك �إىل م�ستوى التعليم واملعرفة والوعي ال�صحي املتعلق باحلمل وتغرياته

اجل�سمية والنف�سية.
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ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل �صلة قرابة بالزوج.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة مت ح�ساب اختبار “ت” ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة

على فقرات ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل متغري �صلة القرابة

بالزوج ،وهي كما يف اجلدول رقم (.)11

اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار «ت» للعينات امل�ستقلة ال�ستجابة �أفراد العينة يف
ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
�صلة قرابة
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة ( )tم�ستوى الداللة
العدد
بالزوج
0.40
3.43
71
يوجد
0.68
0.40
0.47
3.46
116
ال يوجد
يتبني من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمة م�ستوى الداللة ( ،)0.68وهي �أكرب من م�ستوى

الداللة (� ،)0.05≤αأي �أنه ال توجد فروق يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى �إىل

متغري �صلة القرابة بالزوج ،وبذلك يتم قبول الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة.

نتائج الفر�ضية ال�ساد�سة

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ال�ضغوط

النف�سية لدى الأم احلامل تعزى ملتغري ال�سكن مع الزوج.

لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية ال�ساد�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل ،وهي
كما يف اجلدول رقم (.)12

اجلدول رقم ()12
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة
الدرا�سة على درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
ال�سكن مع الزوج
0.39
3.32
92
منف�صل ،وقريبة من عائلة زوجي
0.48
3.56
37
مع عائلة زوجي
0.46
3.31
58
منف�صل ،وبعيدة عن �أهل زوجي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول رقم ( )12وجود فروق ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستبانة درجة

مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم (.)13

اجلدول رقم ()13
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ال�ستجابة �أفراد العينة على ا�ستبانة
درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل
قيمة «»F
متو�سط
درجات
م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
املح�سوبة
املربعات
جمموع املربعات احلرية
1.40
2
2.80
بني املجموعات
0.001
7.34
184
35.12
داخل املجموعات
0.19
186
37.92
املجموع
يالحظ �أن قيمة ف هي ( )7.34وم�ستوى الداللة هي ( ،)0.001وهي �أقل من م�ستوى الداللة

(� )0.05≤αأي �أن ثمة فروقًا دالة �إح�صائيًا يف درجة ال�ضغوط النف�سية لدى الأم احلامل تعزى

�إىل متغري ال�سكن مع الزوج ،ول�صالح (مع عائلة الزوج) ،وبذلك يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية

ال�ساد�سة.

ويت�ضح من نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة� ،أي �أنها تتفق مع كل من درا�سات جانيلني

وبالين ( )Ganellen & Blaney, 1984يف وجود ارتباط موجب دال بني �إدراك ال�ضغوط وبني
االكتئاب� ،إال �أن هذه العالقة تقل مع وجود ال�صالبة النف�سية وامل�ساندة االجتماعية اللتني

تخففان من وقع ال�ضغوط.

وتتفق مع درا�سة كل من هوالهان ومو�س ( )Holahan & Moos, 1985وكوبازا وبوكيت

( )Kobasa & Puccetti, 1983اللتني �أ�شارتا �إىل �أن هناك فروقا بني الذكور والإناث يف

متغريات ال�شخ�صية وامل�ساندة االجتماعية ،فالرجال �أكرث ثقة بالنف�س و�أكرث �صالبة من
فكن �أكرث �سعيا للم�ساندة االجتماعية يف مواجهة ال�ضغوط.
الن�ساء� ،أما الن�ساء
ّ

التو�صيات

يف �ضوء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ،ومن خالل نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة

يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

� -1رضورة م�ساندة الأم احلامل نف�سيا واجتماعيًا وبالأخ�ص من قبل الزوج.

� -2رضورة التخطيط واال�ستعداد ال�صحي ،واملادي ،واملعنوي ،والنف�سي ال�ستقبال املولود
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اجلديد ،خا�ص ًة من قبل الأم ،ومن ثم من حولها.

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

� -3رضورة رغبة الأم يف احلمل ,ولي�س بالإكراه� ،أو رغبة �أحد من �أفراد الأ�رسة بذلك.
� -4إجراء املزيد من البحوث حول ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بالأم احلامل.
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