
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  _بسكرة _ جامعة محمد خیضر 

  كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة

  

        قسم العلوم االجتماعیة

  شعبة علم النفس

  

  :المذكـــــــــــــــــــــــــــــرةعنوان 

  

  

  

  

  -عیادي  تخصص  - مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علم النفس

  :إشراف األستاذ :                                           من إعداد الطالبة 

  عبد الحمید عقاقبة -               فطیمة قاقي                             -

  

  2012/2013:السنة الدراسیة 

مستویات االكتئاب لدى المرأة التي یتكرر عندھا 
 اإلجھاض

  بمن خالل تطبیق سلم بیك الثاني لالكتئا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  :شكر وعرفــــــــــان 

أوال وقبل كل شيء الشكر والحمد هللا حتى یرضى ،وفوق الرضى  حمد ال 

  .یلیق إال بجالل و جهه و عظیم سلطانه  وعزة برهانه 

ال یسعني إال أن أتقدم بشكري الثاني إلى الوالدین الكریمین الذین أتمنى أن 

  .یدیمهما اهللا لي 

و أخص بالشكر إلى األستاذ المشرف الذي رافقنا في إتمام هذه المذكرة و 

و كل أساتذة " عقاقبة عبد الحمید " الذي لم یبخل علینا  بنصائحه و توجیهاته 

  .ومؤطري قسم علم النفس ،وكل من ساعدنا من زمالء وزمیالت 

  . كما أتقدم بالشكر الجزیل لحاالت بحثنا على التسهیالت المقدمة لي
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  :مقدمـــــة

تعتبر األمومة مطلب تنشده كل امرأة من أجل ممارسة غریزتها الطبیعیة في 

الحب و العطاء و الحنان ،فمن هذا المنطق الطبیعي تتمنى كل امرأة أن یكون لها  

إلى  إال أن هناك ظواهر قد تعرقل وصول المرأة,طفال  تتقاسم معه لذة هذه المشاعر 

وما ینجم  عنه من , اإلجهاضالحمل أو ما یسمى بظاهرة  اكتماللمبتغى كعدم اهذا 

  :آثار نفسیة صعبة على المرأة كان محور موضوعنا كالتالي 

وتم تقسیم " لدى المرأة التي یتكرر عندها اإلجهاض  االكتئابمستویات "

  :ل البحث إلى خمسة فصو 

لعام إلشكالیة البحث و فیه اإلشكالیة و ا اإلطار:عنوانالفصل األول تحت 

مصطلحات تحدید  وأهداف البحث ، اختیار البحث ،أهمیةدوافع العامة، الفرضیة 

  .البحث

 االكتئاب،أعراضه،أنواعه وفیه تعریف  االكتئاب:و الفصل الثاني تحت عنوان 

  .عالجه نظریاته ، ،أسبابه ،

وفیه الحمل :الحمل واإلجهاض و فیه أوال :أما الفصل الثالث تحت عنوان

 ،التغیرات على الحمل الوحم ،تعریف الحمل ،مراحل الحمل ،العوامل المؤثرة تعریف 

اإلجهاض ،تعریف اإلجهاض ،عالمات :ثانیا . ة للمرأة الحامل النفسی العضویة و
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2 

باب اإلجهاض المتكرر،عالج ، أنواع اإلجهاض  ،أس،أسباب اإلجهاض اإلجهاض 

  .عالج اإلجهاض الوقایة من اإلجهاض ، ، اإلجهاض المتكرر

االستطالعیة، عنوان اإلطار المنهجي و فیه الدراسة الفصل الرابع تحت 

  .المنهج المستخدم ،األدوات المستخدمة ،المجال الزماني والمكاني ،حاالت البحث 

عرض : مناقشتها وفیه أوال عرض النتائج و :الفصل الخامس تحت عنوان 

: ثانیا الحالة األولى ،الحالة الثانیة ،الحالة الثالثة تحتوي  الحاالت  و تحلیلها العام و

  .،خاتمة ، قائمة المراجع ،المالحق  مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة
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  : اإلشكالیـــــــــة-1

نصف المجتمع ،  و التي تمثل تمتاز المرأة بأهمیة بالغة في حیاة المجتمع 

األحیان مشتركة مع  ب لوأن التجارب  المعیشیة التي تمر بها النساء تكون في أغ

على األصعدة المعیشیة و النفسیة واالجتماعیة یجب االهتمام بالمرأة منه الرجال ، و 

بمكانه تختلف و التاریخیة ،وال یخفى أن المرأة تتمتع في كافة المجتمعات المعاصرة 

تماما عن عما كانت علیه  في ماض لیس ببعید ،فلها دور هام في إدارة شؤون 

في حیاة المرأة ن أبرز األحداث و تربیة األطفال حیث یعد هذا األخیر مالمنزل   

و التي تعتبر غریزة طبیعیة في كیان المرأة   ألن هناك حمل ووالدة ،ومن ثم أمومة 

تنشده كل و أعظم انجاز  تتمكن من تحقیقه و ضرورة أكثر إلحاحا و هي مطلب 

،و لكن في بعض األحیان ال یتحقق ما امرأة من أجل ممارسة  غریزتها الطبیعیة 

ه المرأة و ال یكتمل حلمها فقد تتعرض لبعض الحوادث التي تعیق هذا األمر تأمل إلی

كاإلجهاض مثال و الذي یعرف على انه خروج الجنین أو المضغة قبل  األسبوع 

الثامن والعشرین من الحمل ،أي قبل أن یكون الجنین قابال للحیاة ،وهذا یحرم المرأة 

شكلة كبیرة تتعرض لها المرأة و ممن ممارسة دورها كأم حیث یعتبر اإلجهاض 

زعاجایسبب لها قلقا وتوترا  ٕ وهناك .مولودا بفارغ الصبر  تنتظرو خاصة من التي  وا

أمراض عدیدة تسبب اإلجهاض مثل النقص الشامل في التغذیة والفیتامینات و 
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الهرمونیة و بعض إصابة األبوین بنقص في إفراز  الغدد الداخلیة و اإلختالالت  

  .المعدیة األمراض 

لعدة مرات ألن هذا ولكن هنا  ومن جراء هذه األسباب قد یحدث اإلجهاض 

األخیر یصیب المرأة بخیبة أمل في كل مرة تأمل فیها بان یصبح لها طفل ،مما قد 

حالة مزاجیة  تتسم :"یؤدي إلى إصابة المرأة باالكتئاب الذي یعرف على أنه 

و الحزن والتشاؤم ،ونقص النشاط و مفهوم  بعدم القیمة و الشعور بالكآبة باإلحساس

  ).60ص:2001حسین علي فاید،(".سلبي للذات 

األبحاث  و تعتبر المرأة أكثر استهدافا و تعرضا لالكتئاب ،وقد أثبتت  

وهذا راجع إلى   المنضبطة أن هناك زیادة حقیقیة في معدل االكتئاب لدى المرأة ،

 (.البیولوجیة المتالحقة  لق و الفقد و التغیراتالتكوین  العاطفي للمرأة ،وخبرات التع

http://www.aljazeera.net/news/pages/(  

االكتئاب لدى المرأة التي ى مستو  وما ه:و مما سبق نطرح التساؤل التالي 

  .یتكرر عندها اإلجهاض ؟

  :الفرضیة العامة -2

  .یؤدي اإلجهاض المتكرر لدى المرأة إلى مستوى اكتئاب حاد

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.aljazeera.net/news/pages/(
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


اإلطار العام إلشكالیة البحث:الفصل األول   
 

 
 

7 

 :اختیار الموضوع دوافع  -3

إن اختیاري لهذا الموضوع جاء نتیجة أهمیة عملیة اإلجهاض كظاهرة منتشرة 

في المجتمع وما تعكسه من آثار سلبیة على نفسیة المرأة خاصة في حالة ما إذا 

تكررت هذه العملیة ،وكذلك نقص الدراسات في هذا المجال ،و لتحدید االكتئاب 

،ومحاولة التقرب  ةلمرأة المجهضلها اكنوع  من االضطرابات النفسیة  التي تتعرض 

المترتبة عن من هذه الفئة إلیجاد السبل العیادیة الناجحة لتحقق من اآلثار النفسیة 

  .عملیة اإلجهاض 
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 :أهمیة وأهداف الدراسة  -4

  :تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي 

و  معرفة األسباب الخفیة التي تكمن وراء حدوث اإلجهاض من أجل  تجنبها -1

 .معالجتها إن أمكن 

 .معرفة اآلثار التي یخلفها اإلجهاض المتكرر خاصة النفسیة  -2

تسلیط الضوء على الشریحة اإلنسانیة التي تجرى علیها  الدراسة و هي  -3

 .النساء المجهضات 

  :أما بالنسبة لألهداف فتكمن فیما یلي 

یتكرر  لدى  النساء الالتي  االكتئابالكشف عن االختالف بین مستویات  -1

 . لدیهن اإلجهاض 

 .فحص العالقة بین االكتئاب و اإلجهاض المتكرر لدى المرأة  -2
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 : البحث  مصطلحاتتحدید -5

و هو حالة مزاجیة و هو الشعور بالحزن و الكآبة و عدم القیمة :اب ـــــاالكتئ

و الذنب والتشاؤم و العزلة  مع ظهور أعراض الشعور بالفشل و عدم  باإلثمالشعور 

  .حب الذات و االنسحاب االجتماعي 

هو ظاهرة حیویة و لیست مرضیة  تمتد من فترة اإلخصاب حتى لحظة : الحمل 

  .یوم أو تسعة شهور قمریة  266المیالد ،وتبلغ فترة الحمل حوالي 

هو خروج الجنین من رحم المرأة قبل األسبوع الثامن   :اإلجهاض المتكرر

  .والعشرین  من الحمل لثالث مرات متتالیة أو أكثر 
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  :تمھیـــد

یعد االكتئاب من أكثر االضطرابات  النفسیة شیوعا و خطورة في نفس الوقت 

،وهو یصیب النساء و الرجال من الشباب وكبار السن و األطفال ،وكل إنسان 

  .في المزاج  یتعرض خالل حیاته الیومیة لسلسلة من التغیرات

لكن تلك التغیرات ال تدوم عادة أكثر من بضع ساعات أو أیام قلیلة ، لكن 

إذا استمرت  لمدة طویلة وظل الوجدان  في حالة سوداویة فإن ذلك یشیر إلى إصابة  

الشخص باالكتئاب ،ویظهر علیه  الحزن والیأس و الخمول و عدم القدرة على  

و ییأس من مواجهة المستقبل ،وال یرغب في انتظاره القیام بنشاطه ا لیومي المعتاد 

،ویصعب علیه  الشعور باإلرهاق و اإلجهاد و یضطرب أكله ونومه فیصبح اإلنسان 

  . حینئذ أقل قیمة  في نظرته لنفسه
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  :تعریف االكتئاب _1

شدة الحزن و  تشیر كلمة االكتئاب في اللغة العربیة إلى:  التعریف اللغوي

ْ ،وكَ  بَ ئالهم ،فهو كَ  تغییر النفس تعني  أي أحزنه ، والكآبة افالن بَ َأكْ َأ،و  ئیب

  .وانكسارها 

بأنه شعور الفرد بالحزن العمیق و الوحدة القاتلة یعرف : يالسیكولوجالتعریف       

بأنه و العالم كله من حوله یبدوا وكأنه كئیب ویتسم بالرمادیة في اللون ،یشعر الفرد 

یتوقع شیئا سوى  لیست هناك أشیاء ذات قیمة كذلك یسود لدیه  الشعور بالفراغ وال

  ).86 -85،ص،ص،2009السید فهمي على ،(األشیاء التي تتسم بالسوء 

  :حسب العلماء  االكتئابتعریف _ 

  1994حسب إنجرام ingram  : ، یعرفه بأنه اضطراب مزاجي أوجداني

 .بانحرافات  مزاجیة تفوق التقلبات المزاجیة األخرى ویتسم ذالك االضطراب 

  1996حسب مارسیال maresella  :باعتباره مصطلح  بحیث یرى االكتئا

ملة   أعراض خاصة باضطرابات وجدانیة لوصف مزاج ،وعرض وز 

كمزاج یشیر إلى حالة عابرة من الشعور بالحزن و الكآبة و الیأس فاالكتئاب 

 .والتعاسة أو انقباض الصدر وفقدان السعادة 
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  1998حسب روكلین roeleelein  : حیث یرى أن االكتئاب هو حالة

مزاجیة تتسم بإحساس بعدم القیمة و الشعور بالكآبة و الحزن و 

 .التشاؤم،ونقص النشاط 

  حسب سیالميSillamy.N : االكتئاب حالة  جد سیئة تطول مدة من الزمن

،تتمیز بالتعاسة ونقصان من القوة الجسدیة و الطاقة و القلق و االنحطاط 

غیر قادر على مواجهة أقل .منهار نفسیا النفسي ،ویكون الشخص 

الصعوبات  أیضا ال یأخذ أي مبادرة و یتألم من عدم قدرته وضعفه و 

 Norpert( صة االنتباه والذاكرة  قد ضعفتإحساسه بأن قدراته الفكریة خا

Sillamy.2003.p79 ( 

 یعرفون االكتئاب بأنه حالة  من االضطراب : 1993حسب فرج طه وآخرون

ض بالنفسي تبدوا أكثر ما یكون وضوحا في الجانب االنفعالي لشخصیة المر 

حسین علي (ر ید و الیأس من الحیاة ووخز الضمیحیث یتمیز بالحزن الشد

  ).61-60،ص،ص،2001، فاید
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     :أعراض االكتئاب  _ 2

نفسیة وأخرى اجتماعیة  لالكتئاب في حقیقة األمر أعراض عضویة وأخرى   

  .،وسنشیر إلى أهم األعراض الممیزة لالكتئاب 

  ب نفسه بأنه أسوا مما هو علیه واسوا ئیصف المكت:  مشاعر الذنب و اللوم

أن المحیطین بالشخص المكتئب  ینظرون  ،و بالرغم من مما یراه اآلخرین 

إلیه نظرة إعجاب بنجاحاته واجتهاداته فإنه یرى نفسه رؤیة سلبیة  وبشكل 

یعبرون بمشاعر حادة  وقاسیة عن  م یمكن القول بأن مرضى االكتئاب عا

 .الذنب  ولوم الذات و النفس عن مرضهم 

  یعبر معظم األفراد و المكتئبون عن شعورهم بوطأة األعباء : الالمسؤولیة

الموكلة إلیهم ، وال یقف األمر عند هذا الحد بل یتطور لیصل إلى درجة 

یحملونه أكثر من طاقته ،معبرین عن انزعاجهم من   الشكوى من أن اآلخرین 

 .الضغوط الخارجیة و الظروف المحیطة بهم وال یمكنهم تجاوزها 

  )27،28،ص،ص2002اس عبد اللطیف ،أذار عب(
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  یتمیز مرض االكتئاب بالكسل العام و الخمول : الخمول في النشاط العام

عدم الحركة والشلل التام الذهني و الجسدي والذي یصل أحیانا إلى حد 

والغیبوبة االكتئابیة و هنا یتوقف المریض عن الحركة  و الكالم والطعام و 

  .الشراب 

  على األطباء الباطنین الذین  حیث یتردد المكتئب   :البدنیة توهم العلل

یعاودون علیه الكشف مرارا ودون اكتشاف سبب عضوي آلالمه مثل الصداع 

وتزید صعوبة الهضم وآالم الساقین  وضیق التنفس والدائم في أعلى الرأس 

 .األعراض صباحا عنها في المساء 

    ).103،106،ص،ص2006محمد شحاته ربیع ،(

 مریض االكتئاب بفقدان الشهیة و غالبا ما یحس : فقدان الشهیة وقلة النوم

ن كان بعضهم یكون على العكس و ٕ كثیرا ویزید وزنه ویعاني  یأكل یقل وزنه وا

یكون نوما قد  ینام من صعوبة في النوم ثم عندما   ىالكثیر من المرض

ن كان البعض یعانون  همتقطعا  ویستیقظ مبكرا  قبل میعاد استیقاظ ٕ المعتاد وا

من كثرة النوم واإلحساس بالتعب و اإلرهاق مع العصبیة وعدم القدرة على 

 ).75،76،ص،ص2010سالم الصیخان، إبراهیم( .التفكیر 

  و القنوط من  ذكر األخطاء الصغیرة الماضیة على أنها كبائر مع الیأست

 .الغفران
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  ن جلس المریض مع أي جماعة یكون معهم ٕ كثرة النسیان و قلة التركیز وا

 .،وال یدري عن ماذا یتحدثون  بجسده فقط

  ).37،ص،2009عالء عبد الباقي إبراهیم ،(

  محاوالت  ریرغب المكتئب في االنتحار وقد تتكر : التفكیر  باالنتحار

االنتحار غیر ناجحة  ذلك ألن من بین أبرز سمات الشخصیة االكتئابیة 

 .االجتهاد االنفعالي و العدوانیة الموجهة نحو الذات 

  ) .373، ص2009أدیب محمد ألخالدي ،(

 )4DSM( ص اإلحصائي الرابعــــأعراض االكتئاب وفقا لكتیب التشخی

 .الیوم المزاج الحزین أغلب الیوم تقریبا كل  -1

انخفاض ملحوظ في االهتمام و السعادة في كل شيء و في األنشطة في  -2

 .اغلب الیوم تقریبا كل یوم

 دون عمل ریجیم  زیادة أو نقص ملحوظ في الوزن -3

 .نقص أو زیادة حادة  في الشهیة تقریبا كل یوم   -4

 .الهبوط أو التهیج النفس حركي  تقریبا كل یوم  -5

 .اقة تقریبا كل یوم اإلرهاق أو التعب أو نقص الط -6

مشاعر عدم القیمة أو الشعور المفرط أو غیر المالئم بالذنب ،تقریبا كل   -7

 .یوم
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 .والتفكیر  زضعف القدرة على التركی -8

تجدد األفكار عن الموت أو تصور االنتحار دون خطة محددة أو محاولة  -9

 .حار أو خطة لإلقدام على االنتحاراالنت

  ).105،ص2001حسین على فاید ،(

  :اب ـــــــأسباب االكتئ -3

  مادة  أهمهاأهمها تغیرات في بعض كیمیائیات المخ من  :أسباب عضویة

ومن المعتقد أن لهما دورا في حدوث و مادة النورادرینالین  السیروتونین 

 :االكتئاب النفسي عند نقصها 

وجد انه هناك عوامل وراثیة لظهور االكتئاب في :  األسباب الوراثیة   - أ

حیث أن الدراسات التي أجریت على التوأم أحادي  تالعائالبعض 

أحد التوائم باالكتئاب یرفع نسبة حدوث االكتئاب  إصابةوجد أن البویضة 

في  ویكون عرضة لإلصابة باالكتئاب %70نسبة   إلىفي التوأم اآلخر 

مرحلة ما من حیاته الشخصیة وهناك بعض األشخاص ممن لهم سمات 

تؤهلهم عن غیرهم لإلصابة باالكتئاب  مثل الروح  االنهزامیة ،االعتمادیة 

 ).304،ص،2009جمال نادر أبوا دلو ،(.على الغیر 
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  :العوامل الكیمیائیة   - ب

  باألدویة المضادة  یرى أكرین أن النتائج العالجیة المثمرة: األمینات الدفاعیة

دور العوامل الكیمیائیة الحیویة لالكتئاب و بالصدمة الكهربائیة  وغیرها تؤكد 

 .في حدوث متالزمة االكتئاب 

  في خلل  )العاطفة(نالحظ اضطراب المزاج -الصحیة: الهرمونات الغددیة

و  مثال مرض أرسون ،متالزمة كوشنیك.وظیفة  الجهاز الغدي الصحي

 .nyxoedeme األزمة المخاطیة 

وأیضا االكتئاب في أعقاب الوالدة  نتیجة الهبوط  الشدید في مستویات 

  .البروجسترون المصنع في  المشیمة

  العصبیة و العضلیة  روف أن كون العمل والراحة للخالیامن المع:الشوارد

. لشوارد مستویات تركیز الصودیوم و البوتاسیوم وغیرهما من ا تسیطر علیها 

ولهذه الشوارد أیضا تأثیر على استقالب مواد الثقل العصبیة 

neurotransmetteurs   وقد أثبتت كل من كوین وجماعته وجود ،

الذهان أي زیادة الصودیوم في اكتئاب  اضطراب في الصودیوم البوتاسیوم 

داخل الخالیا ویستوي الصودیوم بعد الشفاء أما البوتاسیوم فتنخفض نسبته 

 .اخل الخالیا نتیجة لزیادة الصودیوم د

  ).384،ص2009محمد جاسم العبیدي،(
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كثیرة تلك التي تدفع الفرد إلى الالعوامل النفسیة  من:العوامل النفسیة _ ج

من دوافعه ورغباته أو منها اإلحباط الذي یلقاه الفرد من للعدید  االكتئاب

وهذا یسبب ألما نفسیا وشعورا بالتعاسة ،كذلك  اإلحباط هو المنع أو اإلعاقة

عدم قدرة الفرد على تحقیق التوافق و االتزان بین قدراته وانجازاته  وما یطلب 

  . منه 

االكتئاب وشعور الفرد بالفراغ و  إلىو موضوع قد یؤدي هأیضا فقدان الحب 

وجود ،كذلك كشفت العدید من الدراسات النفسیة في هذا الصدد من  ىالالجدو 

والحرمان األبوي أو عمر األبوین أو عالقة مباشرة بین هذه االضطرابات 

  .ترتیب االبن مقارنة بإخوته و مدى الحمایة واالهتمام الذي یتلقاه

  ).110-109،ص،ص2005محمد حسن غانم ، (

 genetical factors:العوامل المیالدیة _ د

اآلباء ،وأیضا لیست هي لیست وراثیة بمعنى أنها لیست منقولة إلینا من 

  .مكتسبة ألنها توجد عند المیالد قبل أن ینخرط الطفل في معترك الحیاة 

  ).395،ص،ص2009عبد الرحمن محمد العیسوي ،(
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  :العوامل البیئیة _ ه

مثل كثرة التعرض للعنف واالعتداء النفسي أو الجسدي ،كذلك كثرة الضغوط 

 تدعوا إلى الشعور بعدم جدوى الحیاة لهاالخارجیة على اإلنسان دون وجود متنفس 

  .وهي أهم المؤدیات لالكتئاب 

وأیضا من العوامل المهمة المؤدیة  لحدوث لالكتئاب وفاة أحد الوالدین قبل سن 

عبد المنعم القادر (الحادیة عشر أو فقدان الحیاة بالنسبة للزوج أو الزوجة 

  ).65،ص2004المیالدي،

   :اإلصابة باألمراض الخطیرة _ و

وهي اإلصابة ببعض األمراض الجسمیة  المزمنة والمنهكة خاصة األمراض 

الحوادث  على اثر الفتاكة و المیئوس من شفائها واإلصابة بالعجز الشدید  المفاجئ

 والحروب كالعمى المفاجئ وبتر الساقین أو الذراعین أو إصابة الحبل الشوكي

خاصة الفقرات العلیا ، فمن هؤالء المعاقین بصورة مفاجئة من یستطیع التغلب على 

وضعه القاهر الجدید ومنهم من یصبح نهبا لالكتئاب الشدید ومحاوالت االنتحاریة 

    ).   195،ص2008سوسن شاكر مجید ،.(المتصلة
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    classification of)تصنیف االكتئاب (  أنواع االكتئاب_ 4

depression:  

تطور خالل السنوات الماضیة عدد من أنظمة التصنیفات المتنافسة الخاصة 

لعلماء النظریات  النظریة،ویرجع هذا األمر لتباین التوجهات والتنبؤات  باالكتئاب

ذو عالقة بوحدة أو (unitary يعلى تصنیف وحدو   األنظمةوتؤكد هذه  ناالكلنیكیی

،وافتراضات تشخیصیة pluralisticددي ،وتعdualisticومزدوج ) وحدات 

diagnostis assumption.  

 :االكتئاب العادي واالكتئاب االكلنیكي الفرعي و االكتئاب االكلنیكي  :أوال

Normal depression subelinical  depression and clinical 

depression  

إلى تقلبا  Normal depressionالعادي  یشیر االكتئاب: االكتئاب العادي / 1

المزاج  التي یخبرها كل فرد ، ویعبر عنها عادة كمشاعر من الحزن واالكتئاب 

جد جمیع أعراض  العادي یرادف بصفة عامة االكتئاب الذي ینظر إلیه لعرض وتو 

   .العادي فیما عدا المزاج الحزین في االكتئاب  االكتئاب

    يتئاب اإلستجابویطلق العلماء على هذا النحو من االكتئاب مفهوم االك

reactive depression   . وهنا  یتسم الفرد بأعراض الحالة االكتئابیة ویستجیب

  .بها الفرد لظرف بیئي یدعوه لالكتئاب وبزوال الظروف تزول حالة االكتئاب 
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  subelinicalیمثل االكتئاب االكلنیكي الفرعي  :االكتئاب االكلنیكي الفرعي / 2

depression    شكال أكثر شدة من االكتئاب العادي الذي ال یشمل مزاجا حزینا

لمعاییر كتب  اطبقوبالرغم من أن أي نمط من األعراض قد یحدث إال  أنه .

اإلحصائي الثالث فإنه ال یمكن أن یحدث أكثر من أربعة  أعراض من التشخیص 

  .) DSM4(ب التشخیص اإلحصائي الرابع یاألعراض التسعة الواردة في كت

      :االكتئاب االكلنیكي /3

و  األولمن  على نقیض  clinical depression ياالكلنیكاالكتئاب  إن 

اكتئاب شدید إلى حد یتطلب التدخل العالجي و طبقا  إلىالثاني حیث یشیر الثالث 

البد أن  الكتئابافإن هذا ) DSM4(الرابع  اإلحصائيالتشخیص لمعاییر كتیب 

) DSM4(التسعة الواردة في  األعراضتتوفر فیه خمسة أعراض على األقل من 

ویتسم االكتئاب  األقلعلى  أسبوعین لمدة األعراضتستمر تلك  أنویشترط 

  :االكلنیكي بأربع سمات 

  حدة  أكثر_ 

  یستمر لفترات طویلة _ 

  دة یعوق الفرد بدرجة جوهریة عن أداء نشاطاته وواجباته المعتا_ 

  األسباب التي تثیره قد ال تكون واضحة أو متمیزة _ 
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 The unipcelar-bipolar:أحادي القطبیة وثنائي القطبیة  االكتئاب:ثانیا 

depression  

   depression unipcelar :االكتئاب أحادي القطبیة/1

واحدة   عظمىیتسم بحدوث نوبة اكتئاب  اضطراب إليیشیر هذا االكتئاب 

أعراض 5انه البد من وجود  إلى) DSM4(أو أكثر  بدون نوبات هوس ،ویشیر 

  :و تستمر لمدة أسبوعین ویتضمن هذا االكتئاب عدة أنواع فرعیة هي  األقلعلى 

     Major depression Episod:نوبة االكتئاب العظمى_ أ

ام و االستمتاع وفقد االهتم الحزین نوبة االكتئاب العظمى تشمل على المزاج  إن

النوم و الشعور بفقد القیمة و الشعور بالذنب و  اضطراب في كل األنشطة و

. الیوم وتقریبا كل یوم لمدة أسبوعین  معظم ثابتة األعراضطراب الشهیة و هذه اض

هذه األعراض إلى أي سبب عضوي آخر ، وتستمر هذه النوبة على أنواع وال ترجع 

  :فرعیة

  األعراض طفیفة و ینتج عنها أقل إعاقة وظیفیة أو حیث تكون :خفیفة

 .اجتماعیة

  حیث تكون األعراض و اإلعاقة متوسطة الشدة و قد تصحبها : متوسطة

 .أعراض بدنیة  أوال یصاحبها 
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  حیث تكون األعراض شدیدة  وینتج عنها : شدیدة ودون أعراض ذهانیة

 .إعاقة ملحوظة وظیفیة اجتماعیة 

  الضالالت وقد تكون  وو یتضمنها الهالوس : ذهانیة  شدیدة مع أعراض

 .  مناسبة لحالة الوجدان و یكون محتواها الذنب أو الموت أو العدمیة 

     Seaconal Affeitive disorder:االضطراب الوجداني الموسمي / ب

في بعض شهور  األشخاصهو نوع من االكتئاب الذي یشیع عند بعض 

النهار قصیر و اللیل طویال ، وبالتالي  أنالسنة خاصة في أشهر الشتاء ، حیث 

البیولوجیة متمثلة في تزاید  التأثیراتفإن كمیة الضوء المتاحة قد تثیر بعض 

، وتتمثل  العتمةبعض الهرمونات التي ترتبط بالتعرض لفترات طویلة من  إفرازات

ال ، والمیل للحزن  مع میل شدید في تناول في الرغبة في االنعز  أعراضه

  . األطعمة الغنیة بالدهون والكربوهیدرات 

  :Dysthmia)عسر المزاج(الدیسیثمیا /ج

هي شكل أكثر لطفا ، باإلضافة إلى مزاج حزین و لكي یتم تشخیصها ال بد 

  :من وجود عرضین فقط من األغراض التالیة 

 .الطعام ضعف الشهیة أو المبالغة في تناول  -

فراط في األرق - ٕ  .أرق وا

 .انخفاض الطاقة أو الشعور بالذنب -
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 .انخفاض تقدیر الذات   -

 .ضعف التركیز أو صعوبة القیام بمناقشات  -

 .الشعور بالیأس  -

ولتشخیص مثل هذا االضطراب یجب أن تضل األعراض  لمدة سنتین 

  .و ال تختفي خاللها لمدة تزید عن شهرین 

  bipolar depression:یةاالكتئاب ثنائي القطب/2

هو اضطراب یتسم بحدوث نوبة أو أكثر من الهوس تنتشر عادة مع نوبة 

  .اكتئاب عظمى واحدة أو أكثر 

هذا النوع على انه أشد خطرا ألنه ال یصیب مشاعر المریض و  إلىوینظر 

بما فیها قدرته على التفكیر  عواطفه فحسب ،بل یصیب كثیرا من قدراته األخرى

السلیم وعالقته االجتماعیة و تشویه إدراكه  لذاته وللعالم المحیط به ومن ثم یكون 

  .المریض خطرا على نفسه  بسبب إهماله الشدید لحاجاته اإلنسانیة و الحیویة 

  Manic Episode:نوبة الھوس /أ

یكون الشخص في حالة من الهوس مناقضا تماما لحالة االكتئاب حیث یكون 

مملوء بالنشاط و السرور والبهجة والرضا عن النفس و السعادة بالظروف  التي 

یعیشها و یكون نشاطه الفكري و الحركي سریعا ومتعجال ویصرف انتباهه  من 
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ضبط  ویكثر ضحكه ، وعادة یفتقد القدرة على التحكم والبسرعة  آلخرموضوع 

لقائه ٕ   .لنكت حتى البذيء منها دون حرج  وا

  Cyclothymia):المزاج النوابي(السیكلوثیمیا /ب

و یتضمن األقل المزاج المزمن الذي یستمر لمدة عامین على  باختالل یتسم 

نوبات هوس عدیدة وفترات عدیدة من المزاج المكتئب ویتطلب تشخیص السیكلوثیمیا 

  .تین على األقلأن تكون المدة سن

 The Neurotic –psychotic:االكتئاب الذهاني و االكتئاب العصابي :ثالثا 

depression  

  :psychotic depressionاالكتئاب الذھاني /1

إلى اضطراب مصحوب بأعراض ذهانیة كالهذاء و الهالوس وعدم یشیر  

  .االستبصار و الهیاج و اإلحساس بالعظمة و االضطهاد 

  :Neurotic depression  العصابياالكتئاب / 2

ویطلق علیه أیضا . یشیر إلى اضطراب غیر مصحوب بالهالوس والهذاءات   

حیث تسیطر على المریض حالة من  reaction  depressionاالستجابة االكتئابیة

الهم والحزن و عدم االستمتاع بمباهج الدنیا و الرغبة في التخلص من الحیاة مع 

  .لنشاط ونقص الحماس واإلنتاج و یصاحب ذلك أرق و اضطراب في النوم هبوط ا
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- The Endogenous:االكتئاب داخلي المنشأ وخارجي المنشأ :رابعا 

Prevalence depression 

یرجع ألسباب بیولوجیة تتمثل في سوء أداء فسیولوجي   Endogenous األول  

ج من أسباب بیئیة ،وغالبا ما یكون من الصعب تفین Prevalenceمعین أما الثاني 

  ).116-101،ص،ص2001حسین فاید ،.(القیام بهذا التمیز 
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  :نظریات االكتئاب -5

  :النظریة السیكودینامیة :أوال 

إلي نظریة التحلیل النفسي  1927 مأبراهاكارل  و آراء  قد أدت أفكار 

أن الكراهیة شعور سائد قبل اإلصابة  ماأبراهافترض  1911لالكتئاب ففي سنة 

  .باالكتئاب ،ولكن هذا الكره یكون غیر متقبل لدى الشخص 

لقد ركزت هذه النظریة على أن االكتئاب أنما هو غضب موجه داخلیا نحو 

غیر أن مجموعة ) غضب ال شعوري (الذات في أعقاب فقدان حقیقي أو رمزي 

نیة لدى حاالت االكتئاب لیست عالیة في كبیرة من الدراسات أثبتت أن كمیة العدوا

  . حین أن االكتئاب یرتبط بالفشل بصورة أكبر من ارتباطه بالعدوان 

سلسلة من الصراعات و و السیكودینامیة تعني النظر إلى الحیاة على أنها 

محاوالت فضها و یمكن التعبیر عن ذلك المعنى بعبارات أخرى ،كأن نقول بأن 

االتزان و محاوالت إعادته أو سلسلة من التوترات   الحیاة سلسلة من ضیاع

  .ومحاوالت  حفظها 

وترتكز هذه النظریة على فقدان الموضوع وعالقته باالكتئاب حیث تتمثل 

الصدمة في حاالت االكتئاب  في فقدان  الموضوع  سواء كان خارجیا فیكون الحزن 

یها الشروط المسببة للمرض ردة الفعل الطبیعي للفقدان و في الحاالت التي تكتمل  ف
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 فیكون النكوص في هذه الحالة  محاولة ترمیمیة  إلصالح و تعدیل الموضوعات 

  .داخل الذات في االكتئاب البسیط 

  :النظریة السلوكیة :ثانیا 

السلوك المرضي بأنه نتیجة مباشرة من  1965سنة Fersterوصف فیرسیتر 

خالل تفاعل الفرد مع بیئته و محصلة تدعیمه لسیرته ،وقد اعتبر فیرسیتر وجود 

ي للسلوك ،كما أكد الزاریس  باجاالكتئاب یقل بالتدرج عن طریق التدعیم اإلی

Lazarus المدعمات للسلوك و یتفق على أن االكتئاب هو عدم كفایة  1986سنة

ونستنتج  یس مع فیرسیتر في اعتبار االكتئاب انطفاء یتضح مع نقص التدعیم الزار 

-38ص.،ص2009بشیر معمریة ،( .من خالل  ضعف األدوار التي یؤدیها الفرد 

40.(  

  :النظریة الفسیولوجیة  :ثالثا 

النظریة  إلى أنه یوجد نمطان رئیسیان لهذه یشیر أیضا االتجاه الفسیولوجي 

الخاص  اإللكترولیك اضطراب في األیض لالكتئاب ،یقوم النمط األول على أساس 

هامین بصفة البوتاسیوم   الصودیوم و كلورید   كلورید المكتئبین ،ویعتبر  ى بمرض

خاصة في اإلبقاء على القدرة الكامنة و التحكم في استثارة الجهاز العصبي ، ومن 

أكثر خارج النیرون و  ن یوجد لدیهم صودیوم العادیی األشخاصالمالحظ أن 
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أكثر داخله ، ولكن في مرض المكتئبین یكون هذا التوزیع  مضطربا ،أما  بوتاسیوم

النظریة الفسیولوجیة الثانیة فتعتبر االكتئاب  عبارة عن قصور  موروث في 

ت وكالهما ناقال) نوربایینفرین و سیروتونین (عنصرین رئیسیین من كیمیاء الدماغ 

  ).77،ص2001حسین علي فاید،.(عصبیة 
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  :عالج االكتئاب  -6

 هي استخداما األدویةأكثر :العالج باألدویة: 

 :مضادات االكتئاب ومن أنواعها  -

  Tricyclic Antidepressants:مضادات االكتئاب ثالثیة الحلقة / أ

 Selective:مضادات االكتئاب المؤثرة على مادة السیروتونین / ب

Serotenin reupterke Inhibitors – Seratenine Euhancers  

 Menoamine   مضادات االكتئاب المضادة إلنزیم المونوامین / ج

Inhibitors  

انه ال یجوز تناول العقار دون استشارة  إلىهنا  اإلشارةو لكن تجدر 

جانبیة  قد تتعارض مع احتیاج المرض  أعراضالطبیب لما قد یؤدیه من 

ولذا یجب استشارة طبیب نفسي في الحالة التي یتسنى  له الوقوف على 

على حیاة المریض ،مع وصف العقار  المناسب  تأثیرهاومدى   األعراض

  ).307،ص2009جمال نادر أبودلو،.(للفترة المناسبة  بالجرعة المطلوبة 

   العالج بالصدمة الكهربائیة: 

یعطي العالج الكهربائي تأثیرا فعاال و سریعا في عالج  االكتئاب 

الذهاني خاصة في الحاالت الحادة المصحوبة باالنتحار و االكتئاب  المتهیج 

  ). 388،ص2004محمد جاسم محمد،.(الذي یغلب فیه وجود أعراض بدنیة 
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   األسباب  هو محاولة عالج جذور أو هدف العالج  النفسي  :العالج النفسي

  :ل المستخدمة في تخفیف هذا الهدف یشم الرئیسیة لالكتئاب ،والوسائل

تثقیف نفسي للمریض یتم خالله تعلیم المریض على التعرف على المرض   -

 .و نحو اآلخرین والمجتمعوتغییر وجهة نظره السلبیة لألفراد نحو أنفسهم 

مریض حوالي وعادة یتم تثقیفهم من خالل جلسات  خاصة للمعالج  مع ال

-Shortأسبوع ،وطریقة الجلسات  تسمى  16-12جلسة خالل  12-20

term structured cognitive thearpy  
وسیلة أو طریقة أخرى تسمى بطریقة تعزیز العالقات  االجتماعیة مع  -

وفي هذه الطریقة یتم التعرف على  عالقات المریض االجتماعیة .اآلخرین 

ن  أواصر هذه العالقة  حیث انه في نظر مع اآلخرین وسبل زیادة وتحسی

كثیر  من علماء النفس فإن االكتئاب الشدید  سببه حرمان الشخص من 

 .االیجابي االجتماعي لمدة طویلةفرص تلقي الدعم  

http://www.webteb.com/mental-health/diseases)  ( 
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  :خالصـــــــــــــــــــــــــــــة

الفصل السابق وجد أن االكتئاب هو شعور بالحزن مما سبق عرضه في   

العمیق والوحدة القاتلة وعدم القیمة ،كما تظهر أعراض على المكتئب كمشاعر الذنب 

و اللوم و الالمسؤولیة و الخمول والتفكیر باالنتحار ،ویرجع هذا إلى أسباب مختلفة 

هنا تظهر أنواع  منها أسباب عضویة و أخرى وراثیة ،كیمیائیة ،بیئیة ،نفسیة ومن

االكتئاب حسب الشدة من االكتئاب العادي إلى اكتئاب ذهاني أو عصابي، و ق 

  .الفسیولوجیةظهرت نظریات لتفسیره  منها النظریة السیكودینامیة ،السلوكیة ،

هذا كله یتوجب الوقایة أو العالج كاستعمال مضادات االكتئاب والعالج   

  . و یعد هذا األخیر عالج مهم لالكتئاب . بالصدمة الكهربائیة والعالج النفسي
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  : تمھیــــد

ال تولي المرأة  أي حدث في حیاتها األهمیة التي تعیرها للحمل والوالدة ،فمنذ 

إطالعها على حملها تطرأ تحوالت عامة في  حیاتها و یستمر تفكیرها بتغیرات 

إذ تكن المجتمعات احتراما لدور .جسمها و العنایة بجنینها الذي تحمله تسعة أشهر 

المرأة في هذه الفترة تحت  وطأة الحمل األمومة ،حیث تقع كافة أعضاء و جوارح 

إن كانت  عوارضها غیر خطیرة ،ومن أكثر ردود الفعل الجسمیة شیوعا  زیادة الوزن 

،تعاظم حجم البطن ،انتفاخ الثدیین ،التقیؤ ،الشعور باإلرهاق و زیادة التبول ،وهناك 

تمتع بدعم أیضا ردود فعل نفسیة إیجابیة وسلبیة  تتمثل األولى  في الهدفیة ،ال

اآلخرین و انبثاق الشعور الطیب و العواطف ،االضطرابات السلبیة ،النظرة عن 

النفس ،االهتمام المفرط بالمظهر وربما االكتئاب و یعتبر هذا األخیر اضطرابا نفسیا 

خطیرا  بالنسبة للمرأة و هذا من جراء حادثة یمكن أن تقع فیها المرأة وهو اإلجهاض 

في كل محاولة تفقد جنینها  و تصاب بخیبة أمل مفادها  و خاصة المتكرر حیث

 .  العجز عن إنجاب  األطفال 
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  :الحمل  -1

  :تعریف الوحم-1-1

هو نوع من االضطراب النفسي البسیط ،الذي یحدث بین بعض السیدات في   

  ،فترة مبكرة من الحمل ،و یتمثل في اشتیاق الحامل الشدید لنوع معین من األطعمة

غالبا ما یصعب الحصول علیه أو یكون في غیر أوانه ،وقد یحدث كذلك في صورة 

الكره الشدید و الغریب لبعض الروائح مثل رائحة أنواع خاصة من األطعمة و 

األمكنة أو ربما رائحة  بعض األشخاص بما فیهم الزوج نفسه،وقد یصاحب ذلك 

 امل أو ربما إحساس طارئ فقد یظهر القلق على الح.تغیرات في الحالة المزاجیة

  ).23أیمن الحسیني،دس،ص(بالعظمة والكبریاء أو غیر ذلك من التغیرات النفسیة 

و ربما أواخرها و بدایة ) یوم 15 (بأنه المرحلة األمبریونیة :و یعرفها أیضا   

یظهر على األم الحامل بعض األعراض كالدوار و ) أشهر 3(سیةالمرحلة الفیتو 

  .التقیؤ و اإلحساس بالضعف والصداع  الدوخة والرغبة في

كما أن بعضهن یعبر عن بعض الرغبات الغریبة في بعض األطعمة غیر   

هذه األعراض یطلق .المتوفرة في ذلك الموسم أو الشكوى من بعض الروائح العطریة 

  ).80،ص2003محمد عودة الریماوي ،.(علیها في ثقافتنا اسم ظاهرة الوحم 
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نستنتج أن الوحم ظاهرة طبیعیة في المرأة ولیست  ینفومن خالل هذا التعری  

مرضیة ویحدث في األشهر الثالثة األولى من الحمل حیث یشعرن بالتعب و 

  .اإلرهاق و اشتهاء بعض األطعمة و كره بعضها أو بعض الروائح 

  :تعریف الحمل 1-2

  .حبل -علوق -حمل:یعرف الحمل لغویا على انه :  التعریف اللغوي

سهیل إدریس الحمل في قاموسه اللغوي بأنه حالة امرأة تبدأ في كما عرف 

الیوم األول من التلقیح و تنتهي بالوالدة مدة مائتین وسبعون یوما حتى مائتین 

  ".وثمانون یوما 

  :التعریف االصطالحي

لیست مرضیة و هو الحالة التي تمرها المرأة أنه حالة طبیعیة و :"  عرفیو  

  " .منوي بالبویضة وحتى خروج محصول الحمل منذ إتحاد الحیوان ال

 Mussen(    1963نقال عن موسن وآخرون 1982و یضف حامد زهران 

et al  ( أن البعد الزمني الذي تستغرقه مرحلة ما قبل المیالد یمتد منة لحظة

  .اإلخصاب حتى لحظة المیالد أي مدة الحمل 
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في كون  1983و تتفق هذه التعاریف مع ما قدمه  حامد عبد العزیز الفقي 

یوما  266تمتد من لحظة اإلخصاب إلى لحظة المیالد ،وتبلغ حوالي :" فترة الحمل 

أو تسعة شهور قمریة تتضاعف خاللها البویضة المخصبة لتصل إلى حوالي 

ضة إلى نضام و تتحول البویملیون خلیة ،ویتضاعف وزنها بلیون ضعف 200

  ).58-57،ص ص 2010فتیحة كركوش،".(جسمي معقد 

و یعرف أیضا على أنه وجود جنین و ملحقاته في داخل رحم المرأة و تكون 

  .أسبوعا 40یوما تقریبا أو  280فترة الحمل حوالي 

و قد تحصل  تغیرا ت كثیرة في جسم الحامل في أثناء هذه الفترة و تعتبر 

عصام حمدي (افق كل امرأة حامل وتزول تدریجیا بعد الوالدة هذه التغیرات طبیعیة تر 

  ).239،ص2009الصفدي و آخرون ،

و یعرف أیضا على أنه حال المرأة التي تنتظر طفال منذ لحظة اإلخصاب 

  ).989،ص2000و جیه أسعد ، :ترجمة الميسنوربیر (حتى الوالدة 

صل تغیرات و یعتبر الحمل من أهم األحداث التي تحصل للمرأة حیث تح

  . كثیرة على جسم الحامل أثناء هذه الفترة و یجب أن لیها اهتماما خاصا بها 
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  :مل ـــمراحل الح-3

  :ONUM:البویضة مرحلة  )1

أسابیع  تبدأ من لحظة اإلخصاب عند التقاء  3و تستمر هذه المرحلة لمدة 

البویضة بالحیوان المنوي و اختراقه لجدارها ،إلى حین تزول البویضة المخصبة 

هذه المرحلة تبدأ  وبانتهاء،و التصاقها بجدار الرحم من قناة فالوب بعد التلقیح ،

 .مرحلة جدیدة تدخل فیه البویضة طور العلقة 

 :EMBRYO:مرحلة المضغة  )2

نهایة     و هي مرحلة نمو سریع یبدأ من نهایة األسبوع الثالث و یستمر إلى 

و تتم هذه المرحلة عملیات التمایز التي تكون فیها ) شهرین (األسبوع الثامن 

جزئي ،ویقول العلماء أنه مابین فترة ضها بشكل األجهزة المختلفة و التي تعمل بع

قد تضاعف  اإلخصاب و نهایة مرحلة المضغة یكون حجم المخلوق الجدید

وفي هذه المرحلة تؤدي المركبات الكیمیائیة التي تحتوي علیها ملیوني مرة 

  .األدویة و العقاقیر  و المواد األخرى التي تناولتها األم 

تتشكل في هذه المرحلة ثالث طبقات هي طبقة المضغة الظاهرة 

و طبقة المضغة الوسطى ،وطبقة المضغة الداخلیة ،وتتطور طبقة )  الخارجیة(

المضغة الخارجیة ینشأ منها الشعر و األظافر وبعض أجزاء اإلنسان ،الجلد  

لي و وأجهزة الحس و الجهاز العصبي،و ینشأ عن الطبقة الوسطى الجهاز العض
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و اإلخراجي و األعضاء الجنسیة ،كما ینشأ من والجهاز الدوري  العظميالهیكل 

الطبقة الداخلیة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي و القنوات السمعیة والغدد 

  .المسالك الولیةد و الفم والبلعوم و ،وبعض أجزاء الجسم الهامة كالبنكریاس و الكب

اض و إسقاط  الجنین  یحدث في و مما یالحظ  أن معظم حاالت اإلجه

رمضان محمد القذافي (هذه المرحلة بسب انفصال المضغة عن جدار الرحم 

  ).59-57،ص ص 1997،

 : مرحلة الجنین )3

تنمو العضویة الجدیدة في هذه الفترة بسرعة كبیرة جدا  : الشهر األول -

و ) البویضة( مرة عن حجم الزایجوت) 10.000(،یزید حجمها بمقدار 

و یتدفق الدم في الشرایین واألوردة  بوصة ½ إلى ¼ یصبح طولها بین 

ضربة في الدقیقة ،ویبدأ الدماغ  ) 65(الدقیقة ،تصل ضربات القلب إلى 

في هذه المرحلة أن تمیز والكلى والكبد و الجهاز الهضمي ،وال یمكن 

 .جنس الجنین 

سم ووزنه  2.5لفترة أقل من یكون طول الجنین في هذه ا : الشهر الثاني -

غرامات ،ویكون طول رأسه نصف الطول الكلي لجسمه  3یقل عن 

 .وتصبح ضربات القلب منتظمة ,وتتطور أجزاء الوجه بوضوح ،.
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و  غراما  30یصبح وزن الجنین في هذه المرحلة حوالي  : الشهر الثالث -

العینین و الحبال  سم و تتكون األظافر  وجفون 7.5طوله حوالي 

حیث . الصوتیة و الشفاه و األنف ،وهنا یمكن تمییز الجنین بسهولة 

كالتنفس ،ابتالع (تتحدد األعضاء التناسلیة ،وتعمل األنظمة العضویة 

تحریك الساقین و (و بعض االستجابات المتخصصة ) السائل األمیني

 ). القدمین واألصابع و الرأس و فتح الفم و إغالقه 

یزداد في هذه الفترة نمو األجزاء السفلى من الجسم ،یبلغ : ر الرابعالشه -

فیما یبلغ وزنه حوالي ) سم15-25(طول الجنین في هذه المرحلة مابین 

بطول  )Umblical cord(غراما تقریبا و یصبح الحبل السري ) 200(

بشكل تام ،و تشكل جمیع  )Placenta(الجنین و تتطور المشیمة 

 .أعضاء الجسم 

-450(الجنین في هذه الفترة مابین یصبح وزن :  الشهر الخامس -

،تصبح لدیه أوقات محددة للنوم و ) سم30(و طوله حوالي ) غراما 350

أو التمدد ) Kicking(االستیقاظ ،ویتضح ذلك من خالل سلوك الركل 

)Stretching (و التلوي)Squirming ( و یمكن سماع ضربات قلب

) Seleaceaus(والغدة الدهنیة ) Suseat(رقیة الجنین ،وتعمل الغدة الد
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،في حین ) الجفون والحاجبین) (Coarse Hair(و یكون الشعر الخشن 

 .بالنمو على رأس الجنین ) Fine hair(الشعر الناعم  یبدأ

تتباطأ نسبة نمو الجنین قلیال و یصبح طول الجنین   : الشهر  السادس -

،یكتمل نمو العینین ،و  )غراما 40(ووزنه حوالي ) سم 35(حوالي 

ساعة ،كما انه یستطیع  24یستطیع في استمرار عملیة التنفس لمدة 

 .البكاء و استخدام یدیه في القبض أو المسك 

ووزنه حوالي ) سم 40(یصبح طول الجنین حوالي : الشهر السابع -

و یكون الجنین قد تطور بشكل تام النماذج المنعكسة وهو )كغ 2.3-1.4(

بكاء و التنفس و البلع و یمكن أن یمص إبهامه،و یمكن قادر على ال

للجنین أن یولد في هذه الفترة الزمنیة إذا كان وزنه ال یقل عن 

الخدج  ،وربما یكون بحاجة إلى العیش في حاضنة األطفال) غرام1500(

 ).كغ2.25(إلى أن یصل وزنه إلى حوالي 

-3.40(ووزنه مابین )سم50-45(یصبح الجنین مابین  : الشهر الثامن -

،وتصبح حركات الجنین مختصرة وتكتمل أعضاء الجسم ) كغ2.25

مكاناتها الوظیفیة والو  ٕ سیما المعدة واألمعاء و الكلى ،وبعضها اآلخر لم ا

یكتمل  بعد مثل الرئتین و الكبد و هذا ما یفسر األطفال الخدج ،و یتخذ 

 .الدةالجنین وضعیة الو 
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قبل أسبوع من الوالدة یتوقف الجنین عن النمو بوصوله  : الشهر التاسع -

و طوله حوالي ) كیلوغراما 3.4(إلى متوسط وزن یبلغ حوالي 

صالح (،ویمیل الذكور أن یكونوا أكثر وزنا و طوال من اإلناث )سم50(

  .  )186-183،ص ص2004محمد علي ابو جادوا،
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  :على الحمل العوامل المؤثرة  1-4

یعتبر العمر الزمني لالم عند الحمل من أكثر العوامل البیئیة تأثیرا   :عمر األم)  1

 على حیاة الجنین ونموه ،فقد أوضحت دراسات عدیدة تبین أن أنسب فترات الحمل  

التي تلد تحت سن العشرین و فوق بالنسبة لألمهات سنة أما  35-20تكون من سن 

ینجبون أطفاال متخلفة عقلیا ،كما أن نسبة الوفیات من أطفالهن الخامسة والثالثین  

  .كانت عالیة 

صحیحا و  یجب أن یكون غذاء األم كافیا وكامال حتى تلد طفال :غذاء األم ) 2

تتمتع بصحة جیدة أثناء الحمل فغذاء الجنین یأتي كلیة من دم األم من خالل أغشیة 

  .المشیمة و الحبل السري 

وفي إحدى الدراسات التي تناولت النتائج المترتبة على سوء تغذیة األم أثناء   

سیدة حامل كانت تتردد على جامعة تورنتو كلهن  210فترة الحمل التي أجریت على 

م دعم ثكن یتناولن غذاء غیر كافي في األشهر األربعة األولى من الحمل 

أخرى سیدة  120كافیا ،بینما  سیدة منهن في األشهر األخیرة لیصبح غذاء)90(إذا

وبالمقارنة بین المجموعتین وجد .طول فترة الحمل استمرت على هذا الغذاء الناقص 

كن یتناولن غذاء جید كن في صحة جیدة طوال فترة الحمل   أن األمهات اللواتي 

و الوالدة المتعسرة  یمیا  و تسمم الحمل واإلجهاضن،كما أن مضاعفات الحمل كاأل
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األطفال كانت أكثر في المجموعة سیئة التغذیة ، ووجد أن المرأة الجیدة ووفیات 

  .التغذیة تستغرق وقتا أقل في الوالدة من المرأة السیئة التغذیة 

إجهاض  من األشعة قد تسبب  وجد أن الجرعات العالجیة الكبیرة  :اإلشعاع  ) 3

أمهاتهم باإلشعاع أثناء فترة الحمل   طفال قد تعالجت 25أكثر من  أنلألم ،ووجد 

یعانون من عیوب عقلیة و جسمیة منهم خلل شدید  في الجهاز العصبي المركزي 

منهم لهم رؤوس صغیرة و هذا نوع من الضعف العقلي تكون فیه الرأس صغیرة 

  ).58-57ص.،ص2006 عصام نور،.(ومدببة و المخ صغیر 

و ستوكارد )  A.H.Arlite( یتلقد أثبتت أبحاث أرل : إدمان الخمور) 4

)C.R.Stokard( األنثویة و رب الخمر یضعف الحیوان المنوي والبویضة أن ش

في إعطاء الفئران جرعة  یؤخر سرعة نمو الجنین ،هذا وتتلخص إحدى تجارب أرلیت

أشهر ثم رصد أثر هذه الجرعة على األجنة 6یوما  16خمر كل یوم لمدة تتراوح بین 

و أن هذا و دلت نتائج هذا البحث على أن سرعة نمو األجنة أصیبت بتأخر عام  

  .الجیل الرابع و دلت أیضا على إصابة بعض الفئران بالعقم الكلي  لىالتأخر  امتد إ

لحالة األم االنفعالیة أثرها في سریان الهرمونات  : العنیفة لألم تاالنفعاال) 5

المختلفة في الدم بنسب تختلف عن نسبها الطبیعیة ،واستمرار هذا األمر یؤدي إلى 

أثر في نقص أو زیادة إفراز تأثر الجنین بتلك الهرمونات ،واالضطراب غدد األم 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


الحمل و اإلجھاض :الفصل الثالث  
 

 
 

46 

فؤاد بهي ( العظام  أو الضعف العقلي  الهرمونات و قد یؤدي هذا إلى نقص نمو

  ).103،ص1997السید ،

من المعروف طبیا أن أمراض األم ال  : إصابة األم ببعض األمراض أثناء الحمل)6

تصل إلى الجنین إال في حاالت نادرة فقد ظهر أن أمراضا  مثل الجدري و الحصبة 

تنتقل مع الجنین بعد قد  قد تصل إلى الجنین ،كما أن جرثومة السفلس  األلمانیة

  .الوالدة ،وقد تؤدي إصابة األم بالزهري  إلى الضعف العقلي أو الصمم أو العمى 

األم في  بها إذا أصیبت  تؤدي إلى وفاة الجنین خاصة   فقد  األلمانیة أما الحصبة 

  أو كلیهما   وقد یولد الطفل أعمى أو أصم للحمل  ،  الشهور الثالثة األولى

  ).92،ص1999وآخرون،،عزیز سمارة (

لقد ثبت أن تأثیر التدخین على نمو الجنین یكون  على أشده  :عادة التدخین ) 7

بعد الشهر الرابع من الحمل  لهذا یكون وزن األطفال منخفض و هذا راجع إلى فعل 

المركبات السامة الموجودة والمتطایرة  مع احتراق دخان التبغ و التي من أهمها 

مركب آخر فالنیكوتین  400النیكوتین و أول أكسید الكربون باإلضافة إلى أكثر من :

  :یر مباشر على خفض نمو األنسجة ألنه له تأث

یقلص األوعیة الدمویة و یضیق مجرى الدم فیعوق بذلك الدم المتجه من المشیمة 

  .الجنین  على
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و أما أول أكسید الكربون فإنه ینتشر من دم الحامل إلى دم الجنین حیث  -  

  .میتركز به بنسب أعلى من مستواه بدم األ

تأثیر التدخین على نمو المشیمة ،مشیمة األم المدخنة في المتوسط أصغر  -  

  .من مشیمة الغیر مدخنة 

یزید النیكوتین من إفراز هرمون :تأثیر التدخین على تقلصات الرحم  -  

   . األوكسیتوكسین الذي یؤدي إلى كثرة تقلصات الرحم 

  .عن غیر المدخنات ارتفاع معدل اإلجهاض بین المدخنات أكثر منهن  -  

  .زیادة ضربات قلب الجنین  -  

 كریمــــــــــــــان بــــــــــــــدیر ،.(قصــــــــــــــر قامــــــــــــــة الموالیــــــــــــــد مــــــــــــــن المــــــــــــــدخنات    -  

  ).46-45ص.،ص2007،

یؤكد علماء الوراثة خطورة االختالف بین نوع دم األم و دم : العامل الریزیسي) 8

و هو احد مكونات الدم و یتجدد وراثیا فإذا كانت  الجنین من حیث العامل الریزیسي

ألنه صفة سائدة و نظرا ألن األم ) ₋RH(و كانت األم ) ₊RH(الوراثة من األب 

أي یخالف دم الجنین فإن جسمها یكون جسیمات مضادة یطلق علیها ) ₋RH(تحمل 

 تنتقل من خالل المشیمة  إلى دم الطفل وتسبب  في هدم الخالیا) RH(مضادات 
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في المخ و الضعف العقلي و ربما الموت  الدمویة للجنین وینتج عن ذلك تلف

  .واإلجهاض 

إن رغبة األم في ابنها تعتبر شرطا أساسیا و مهما : اتجاهات األم نحو الحمل ) 9

في إنجاب طفل  صحیح الجسم ،ذلك أن األمهات اللواتي یحملن دون رغبة منهن قد 

األم التي تكره أن تكون حامال أو ال ترغب في  یلدن أطفاال غیر أصحاء ،ذلك أن

الحمل لسبب أو آخر تكون أكثر میال   إلى االضطراب االنفعالي ،كما أن االتجاه 

عزیز سمارة وآخرون ( .السالب نحو الحمل یصاحبه في العادة غثیان وتقیؤ 

  ).94-93ص.،ص1999،

  :التغیرات العضویة و النفسیة للمرأة الحامل -5

 :العضویة التغیرات   ) أ

خاصة عند االستیقاظ من النوم في الصباح : الغثیان و التعب والدوخة  -

" توعك الصباح " و نطلق على هذه الحالة الممیزة للحمل في بدایته اسم 

)Morning sikness ( و هي تحدث ألغلب الحوامل نتیجة لحدوث

تغیرات كیمیائیة في الجسم بسبب الحمل ،وتكثر في الشهر األول و 

 .ثاني من الحمل ال
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وزیادة حساسیتهما للمس ،وقد نالحظ خروج : انتفاخ الثدیین ودفئهما  -

سائل شفاف عدیم اللون من حلمة الثدي إذا قامت بعصرهما ،ومع تقدم 

الحمل تظهر تغیرات أخرى بالثدیین ،فتظهر األوعیة الدمویة بوضوح من 

بني بها بلون خالل سطح الجلد ،وتتلون حلمة الثدي و الهالة المحیطة 

غامق ،ثم تظهر بعد ذلك هالة ثانیة تحیط بالهالة األصلیة ،كما یزداد 

 .إفراز الثدیین للسائل الشفاف و یصبح أكثر لزوجة 

سواء أثناء النهار أو اللیل ،وربما مع اإلحساس  بألم بسیط : كثرة التبول -

عند  خروج البول ،ویرجع ذلك إلى زیادة حجم الرحم وتغیر وضعه مما 

یتسبب  في الضغط على المثانة  البولیة عالوة على حدوث احتقان 

لألعضاء  في منطقة الحوض أثناء الحمل بما فیها المثانة البولیة ،كما 

ر هذا العرض بوضوح كثرة تناول الحامل لألطعمة یساعد على ظهو 

 .الخفیفة كالمخلالت و الفلفل األسود بدافع ظاهرة الوحم

هو نتیجة لتجمع الغازات داخل األمعاء بسبب تأثیر : انتفاخ البطن  -

هرمون البروجسترون المهدئ  لحركة األمعاء باإلضافة لزیادة ترسب 

 .الشحوم بجدار البطن 

ي بعض الحوامل یصطبغ لون جلد الوجه عند الخدین و ف :كلف الحوامل  -

اللون ،وهو یسبب انزعاجا شدیدا  لبعض السیدات الجبهة ببقع بنیة 
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،لكن لحسن الحض أنه یزول و یعود الجلد للونه الطبیعي بعد  المتأنقات 

الوالدة ،أما في النساء األقل حظا فقد یستمر بقاء الكلف لشهور أو ربما 

 ).22أیمن الحسیني ،دس،ص(في الزوال  لسنین  ثم یبدأ

لسبب وهو من المتاعب التي تعاني منها بعض الحوامل :سیالن اللعاب  -

غیر معروف تماما ،لكن عدم العنایة بنظافة الفم أو وجود بؤر صدیدیة 

به یساعد على كثرة اللعاب ،وأحیانا یسیل اللعاب بغزارة فیسبب مضایقات 

 .باالكتئاب و ربما تفقد القدرة على النومشدیدة للحامل و تشعر 

وهو یحدث نتیجة لبطئ حركة األمعاء عند الحامل  بفعل  :اإلمساك  -

التغییر الهرموني و الحقیقة أن هذا اإلمساك البسیط له فائدة للحامل 

باألمعاء لفترة أطول یمكن الجسم من امتصاصه  ،فبقاء الطعام المهضوم

بكل ما یحمله الطعام من فیتامینات و ألقصى درجة ،فتستفید الحامل 

 .أمالح و خالفه 

في قد تظهر تشنجات بعض عضالت الجسم  :تقلص عضالت الساقین  -

الفترة األخیرة من الحمل خاصة عضالت الساقین ،نتیجة لبطئ الدورة 

الدمویة بها بسبب ضغط الرحم الممتلئ على األوعیة الدمویة الكبیرة في 

أسفل البطن و أعلى الفخذین ،ویظهر تشنج العضالت في اللیل عندما 

إلى فراشها أكثر من أي وقت آخر ،و یمكن تخفیف هذا  تأوي الحامل 
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شنج بتدلیك الساقین و عمل تمرینات خفیفة للقدمین ،كثنیهما لألعلى و الت

حركة الدم ،ویفید كذلك و ضع قربة ماء دافئ على   األسفل  حتى تنشط

        ).33-31أیمن الحسیني ،دس،ص،ص (العضالت المتشنجة 

  :التغیرات النفسیة   ) ب

أثناء الحمل سببها التغیر الهرموني  غیر أن العلماء : تغیرات في المزاج  -

یعتقدون أنها مسألة نفسیة بحته ،هناك هرمونان أساسیان یلعبان دورا هاما 

) ostrogene(و هرمون ) progestérone(أثناء الحمل  ،هرمون 

أنها للحمل ویعتقد  األولىبجانب هرمونات أخرى تفرز في المراحل 

عن الحمل ،إذ أن ارتباط هذه التغیرات النفسیة الهرمونات أثناء  المسؤولة

العمل بدعمها ،إن نفس التغیرات تحدث قبل و أثناء الدورة الشهریة و 

غالبا ألن هذه الهرمونات تتأثر بمنطقة رئیسیة في المخ  هي ما تحت 

تناقص ضربات القلب المسؤولة عن عواطفنا ) Hypothalamus(المهاد 

الشهیة ،األحاسیس الجنسیة ،ورغم هذا فإن تغیرات المزاج و فقدان 

والشعور باختالف الثقافة والتراث والدین و النظرة العامة لألشیاء بالرغم 

 ).21سمیح خوري ،د س،ص،( .أن الجهاز الهرموني لكل النساء واحد 

و الخوف و القلق والتوتر ال إن الحمل وظیفة طبیعیة للمرأة  :التوتر  -

دیه أثناء الحمل فهما یلعبان دورا هاما في نفسیة المرأة خاصة یمكن تفا
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فهم ماهیة التوتر و خالل األشهر األولى من الحمل ،وألنه من الصعب 

القلق فهما یبدوان شیئا مضجرا مؤلما و إذا نظرنا إلى األمر  بدقة فهذا 

رأة  التوتر في بدایته قد ینقسم إلى نوعین حسب المرأة و نظرتها لحملها فام

سعیدة به تنتظر و صول ولیدها متفائلة واثقة ،تعیش توترا لكنه توتر 

وفي نفس الوقت تعیش تجربة التوتر المؤلم و درجة التوتر مهما .سعید 

كان نوعها ترتفع بشكل عام في الثالث األشهر األولى ،تنخفض في 

األخیر األشهر الوسطى ،التوتر األولي إلى فترة بدایة الحمل والتأقلم معه و 

 ).1997،297حامد عبد السالم زهران،(.یعود إلى  قرب الوضع 

نساء كثیرات في الثالث األشهر األخیرة یجدن في :التخیالت و األوهام  -

تخیالتهن  و أوهامهن أن شیئا مزعجا و كئیبا و تبدأ هذه الخیاالت تدخل 

میتا أو حیز األحالم  واألفكار ،یحلمن بتمزق أجسادهن و ربما ولد الطفل 

ابیس مشوها أو أن الجنین قد مات بداخلها ،وبالطبع هذه األحالم و الكو 

بهذا العمل نفسه خالل یقمن لنساء كثیرات لیست خرافات وحلها هام جدا ل

ثالث أشهر كاملة ،ورغم أن النسوة تختلفن في مشاعرهن اتجاه الحمل إال 

الستة أشهر األولى تنتاب تقول بانتهاء " مایرا لیفرا " أن العالمة النفسانیة 

الحوامل مرحلة تناقص هناك في الواقع تغیرات عاطفیة ،باإلضافة إلى 

هذا مثل تعرض بعض الحوامل إلى البكاء فجأة التي تكون مردها عدم 
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بواجباتها قدرة الحوامل على اختیار مالبس أنیقة ،وعدم تمكنها من القیام 

لوالدة و أحیانا االستماع إلى االجتماعیة اتجاه اآلخرین أو تأخر موعد ا

    ).102،ص1988حسن منسي، (أقاویل الناس الجهلة عن الحمل والوالدة 

  :اإلجهاض  –2

 ): abortion(تعریف اإلجهاض  1- 2

معناه فشل استمرار الحمل ،أو بمعنى أدق هو والدة جنین قبل أن ینموا إلى 

الشهر السادس في الحد الذي یمكنه من الحیاة في العالم الخارجي ،أي قبل  

الغالب ،أما بعد الشهر السادس فإن والدة  الطفل قبل تمام شهور الحمل  تسمى 

 ).74أیمن الحسیني ،دس،ص ) (prématuré l’abor(والدة  قبل األوان 

إیقاف الحمل و هو إخراج الجنین أو المضغة قبل األسبوع :و یعرف على أنه 

  .یكون الجنین قابال للحیاة الثامن و العشرین  من الحمل ،أي قبل أن 

ــــــا ،ناجمــــــا عــــــن  اضــــــطراب هرمــــــوني  ــــــه أن یكــــــون تلقائی  و اإلجهــــــاض یمكن

ـــــب أصـــــلي ،أ ـــــدى األم ،عـــــن ورم لیفـــــي  أو عـــــن عی و عرضـــــیا أو عـــــن تشـــــوه ل

ســـــیر علــــى ســــبیل المثـــــال ،أو محرضــــا و أیـــــا  عنــــدما یكــــون ســـــقوطا أو حــــادث

ــــرة ،فالخشــــیة مــــن أال  كانــــت األســــباب ،یطــــرح اإلجهــــاض  دائمــــا مشــــكالت  كبی
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نــــــوربیر .(یكــــــون بمقــــــدور األم  أن تنجــــــز أي حمــــــل  الحقــــــا ترافــــــق اإلجهــــــاض 

  ).88،ص2001وجیه أسعد،:سالمي ،ت

 أسبوعا  تحسب 28و یعرف في الطب على أنه خروج محتویات الحمل قبل 

وأغلب الحاالت تحدث في األشهر الثالثة  .من آخر دورة شهریة جاءت للمرأة 

األولى من الحمل ویكون بأغلب حاالته  محاطا بالدم ،أما اإلجهاض بعد الشهر 

الرابع فیشبه الوالدة إذ تنفجر األغشیة أوال وینزل منها الحمل ثم تتبعه  المشیمة 

)Namen .Bo7 .net1girls.750 (. 

 :عالمات اإلجهاض  أعراض و 2-2

نزیف ذو لون بني أو أحمر فاتح في منطقة الرحم سواء مع أو بدون  -

وهذا النزیف قد یحدث في مرحلة مبكرة من الحمل أو قد یحدث .تقلصات 

 .الحقا و هو أكثر  األعراض شیوعا 

و جود ألم متوسط أو شدید في منطقة أسفل الظهر أو البطن  ووجود  -

 .عة تقلصات  مستمرة أو متقط

 .خروج بعض األنسجة أو خثر دم أو سائل أحمر وردي اللون  -

غثیان ،فقدان اإلحساس بأعراض الحمل كالوحم أو امتالء الثدي ،وعادة  -

 .تسوء  أعراض اإلسقاط كلما تطورت الحالة  
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وتتحول بقع الدماء إلى نزیف شدید و تصبح تقلصات  أشد قوة 

)assps .yourf ourmliue /t287.topic(.  

  :أسباب اإلجهاض  2-3

  :تتمثل األسباب فیما یلي 

اإلجهاض و یشكل نسبة خلل في البویضة الملقحة و هو من أهم  أسباب  -

 .%70إلى 60

نتیجة ألمراض في الرحم مثل عیوب :خلل في جهاز المرأة التناسلي  -

یة و مثل األورام الحمیدة و انقالب الرحم و أمراض عنق الرحم قالخل

 .حم و أغلبها بسبب والدة عسیرة سابقة نتیجة لتمزق عنق الر 

مثل داء البول السكري و أمراض الكلى المزمنة و :أمراض عامة في األم  -

شدید   أو نقصانه و ارتفاع الزهري و أمراض الغدة الدرقیة بزیادة إفرازها 

 بفیروس الهربس الشدیدة واإلصابة في ضغط الدم و بعض الصعبات  

 .التناسلي و الحصبة األلمانیة 

إصابة األم بضربة أو حادثة أو سقوط من مكان عالي  وتعتبر هذه  -

الت اعلى الرحم الطبیعي إال في حاألسباب  في مجموعها  قلیلة التأثیر 

 .نادرة 
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و یعتبره األطباء عامال هاما في حدوث :نقص هرمون البرجسترون  -

لهرمون وظیفة هامة في تنمیة اإلجهاض و خاصة المتكرر  ألن لهذا ا

 .هغشاء الرحم الذي تغرز فیه  البویضة المعلقة و تعلق بجدار 

مثل وفاة الزوج أو االبن فجأة  في حادث أو :الصدمة النفسیة الشدیدة  -

 .خوف فجائي شدید 

ــــــــــــــاقیر  - ــــــــــــــة والعق و تلیهــــــــــــــا مــــــــــــــادة  دینأهمهــــــــــــــا البروســــــــــــــتاجالن:األدوی

ــــــــــــــــــا و األكسیتوســــــــــــــــــن و منهــــــــــــــــــ  الكلوركــــــــــــــــــوین ا الرصــــــــــــــــــاص و الكین

)af.com/pregnancy/Book/003.html/esawww.123( 
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  :أنواع اإلجهاض  2-4

یقسم األطباء اإلجهاض إلى أنواع مختلفة ذلك حسب درجة اإلجهاض و اكتماله  

  :أو نقصانه 

الدم  و یسمى ذلك اإلجهاض منذرا و یبدأ بنزول شيء من :اإلجهاض المنذر  - 1

من الحامل فإذا ارتاحت الحامل سرعان ما یتوقف الدم ویواصل  الجنین نموه 

 .دون حدوث إي مضاعفات 

ي  بخروج الجنین حتما وال ینفع فیه  أي عالج و وهو ینته:اإلجهاض المحتم  - 2

النزف مستمرا لمدة ثالثة یصحبه بالعادة نزیف دموي من الرحم شدید  أو یكون 

 .في أسفل البطن و الظهر كما یكون  عنق الرحم متسعا  مصحوبا بآالمأسابیع 

و إذا و یسمى اإلجهاض كامال إذا استطاع الرحم أن یطرد جمیع  محتویاته  

لم یحدث  ذلك یسمى غیر تام و في هذه الحالة البد من إخراج مات بقى  من 

ت محتویات الحمل  من الرحم بعملیة التنظیف و یسمیها األطباء التوسع و الكح

  .كما أن حاالت اإلنتان و التعفن  تعالج بالمضادات الحیویة 

و یحصل في هذه الحاالت  نزیف داخلي في الرحم  و :اإلجهاض المختفي  - 3

 فیموت و ربما تكلس و هو في الرحم ،ویبقى فترة قصیرة  تنقطع  تغذیة الجنین 
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عقاقیر أو طویلة  ثم  یقذفه الرحم ذاتیا أو یقوم الطبیب بإخراجه بواسطة 

كالبروجستاجالندین  أو بعملیة  التوسع و  الكحت 

)Fashion.azyya.com/306550/html.( 

 

رم أو و هو اإلجهاض المج):induced abortion( اإلجهاض المستحدث ا - 4

،وقد تلجأ إلیه الحامل عندما ال تكون  )ciminal abortion(غیر المشروع 

المادیة المتدنیة لألسرة ،أو  راغبة في حملها لدواع اقتصادیة بسبب الظروف

لدواع اجتماعیة كالحمل سفاحا ،وقد یكون دواعیه نفسیة ،كأن یكون  بینها و بین 

  .زوجها مشاكل و ال ترید االرتباط به  باألوالد 

و یحدث دون تدخل من :)spontaneous abortion(  إلجهاض التلقائي  - 5

سبوع  الثاني والعشرین و األم و یحدث بتخلص الجسم تلقائي من الجنین بین األ

  .الثامن و العشرین و هو لم یصبح  بعد عیوشا 

و غالبا  ما یكون ذلك )habitual abortion( اإلجهاض المعاود المتكرر - 6

،ویغلب ألسباب نفسیة ،وهناك ارتباط بین اإلجهاض المعاود و شخصیة المرأة 

و أي من هذه المرأة بتأثیر الضوضاء والزحام وتجهض علیها النمط العصابي ،

المزعجات الحضاریة  التي قیل إن لها على مثل هذه المرأة تأثیرا  مهیجا لإلفراز 
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الهرموني الكظري و الكظري القشري ،ومنه الكورتیزون ،وله تأثیر ضار على 

 .الحمل و یؤدي إلى اإلجهاض 

 
و تبین أن النساء الالتي یجهضن إجهاضا معاودا یشعرن بالذنب أكثر 

من غیرهن  من النساء اللواتي تحملن حمال طبیعیا  و یفیدهن  العالج 

عبد المنعم .(من الحاالت فتستمر المرأة لنهایة الحمل  %80النفسي في 

  .)88،89ص ،2005الحنفي،

اإلجهاضات  المتتالیة و حدوث ثالث أو أكثر من و یعرف على أنه 

ن فرص استمرار الحمل تبلغ حوالي % 2-1نسبته  ٕ لمن %80بین الحوامل ،وا

لمن تعرضت إلجهاض  %70تعرضت إلجهاض واحد و تقل هذه النسبة إلى 

  .ثالث مرات متتالیة 

   :اإلجهاض المتكررأسبـــــــابه  5- 2

و جود خلل في البویضة الملقحة و أهمها خلل في الصبغیات  -1

الوراثیة ،ویعتبر من أهم أسباب اإلجهاض التلقائي إذ أنه  )الكروموزومات (

 .من الحاالت %70 -%60یشكل نسبة 

و هذا الخلل یؤدي إلى حدوث عیوب خلقیة في الجنین مما  یؤدي إلى عدم 

 .تقبل الرحم لهذا الحمل وطرده
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غیر قادر  وجود عیوب خلقیة بالرحم أو وجود أورام لیفیة مما یجعل  الرحم -2

 .على احتواء الجنین 

ضعف العضلة القابضة لعنق الرحم یؤدي لإلجهاض بعد الشهر الرابع  -3

،ویكون سبب هذا الضعف إما خلقیا أو نتیجة تمزق بوالدة سابقة أو عملیة 

 .توسیع أو معالجة جراحیة سابقة لعنق الرحم 

،وداء المقوسات و )الحصبة األلمانیة(حدوث عدوى نیروسیة  -4

بس،وبكتیریة المرأة الحامل قد تكون مسؤولة عن حدوث اإلجهاض الهر 

بالزما و تعتبر من أهم الجراثیم كرر ،ولكن جرثومة كالمیدیا و الیرو المت

 .المسببة لتكرر اإلجهاض 

أنتي (اضطراب جهاز المناعة ووجود أجسام  مضادة بدم المرأة  -5

كرر و هذا بنسبة إلى اإلجهاض المتتودي بالحامل )apaفوسفولید،انتي بودي

 .و یتم تشخیصها عن طریق قیاس نسبة هذه األجسام المضادة5%

 .و لیس كلها نقص هرمون البروجسترون یؤدي إلى بعض حاالت اإلجهاض  -6

األمراض العامة المزمنة غیر المعالجة و غیر المشخصة مثل مرض  -7

 .السكري

حاالت زیادة أو نقصان إفراز الغدة الدرقیة تؤدي إلى حدوث بعض  -8

 .اإلجهاض المتكرر
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التدخین وشرب الخمور یؤدي إلى تكرار اإلجهاض ،وتزداد النسبة و الخطورة  -9

بمقدار الكمیة ،ولذلك على المرأة الحامل أخذ الحیطة و البعد عن هذه المواد 

    .السامة 

(www .auusat.com/details.asp ?essueno :95322articl :338

356( 

   :المتكرر  اإلجهاضعالج  6- 2

  : یجب أن تتضمن اآلتيو التي الرعایة النفسیة 

 .الرعایة التي تقدم في عیادة متخصصة  -

 .المساندة النفسیة  -

 .التصال شخصي مع الطبیب المعالج الوصول بسهولة  -

 .الفرصة الكافیة لمناقشة األمور المتعلقة  -

إجراء األشعة بالموجات فوق الصوتیة  المتابعة عن قرب بما یتضمن -

 .للحمل الثالثة األولى خالل األشهر

 .طمأنة المرضى بصورة سلیمة  -

طاقم العمل یجب أن یكون مهتما بالرعایة و المساعدة و أال یكون منعزال  -

)http://www.broonzyah.net/vb/T65255.html( 

 :الوقایة من اإلجهاض 2-7
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 .بالعنایة الطبیة والمتابعة للحمل  االهتمام -

 .تجنب النیكوتین و الكحولیات أثناء فترة الحمل  -

 ).القهوة والشاي ،الكوال (تجنب الكافیین  -

 .السیطرة على ارتفاع ضغط الدم و السكر  -

 .العالج السریع ألي التهابات بكتیریة أو فیروسیة  -

)sahha.com/medical/pregnancy/Abortion/treatment.htm(  

 :عالج اإلجهــاض  2-8

 .بدون استعمال األسبرین  أوحقن مادة الهیبارین تحت الجلد سواء مع  -

ربط عنق الرحم یكون مفیدا في حاالت اإلجهاض خالل األشهر الثالثة  -

 .الوسطى للحمل المصحوبة بعدم إحكام عنق الرحم 

الرحمي أو الجراحة التقلیدیة لتجمیل الرحم یحسن من نتیجة المنظار  -

الحمل في حاالت اإلجهاض المتكرر  خالل األشهر الثالثة الوسطى 

 .للحمل المصحوبة بوجود حاجز رحمي أو الرحم ذو القرنین 

استئصال الورم اللیفي في السیدات الالتي تعانین من فائدة و كذلك فإن  -

الث  الوسطى للحمل المصحوبة بوجود و رم اإلجهاض خالل األشهر الث

لیفي تحت بطانة الرحم أو بداخل عضالت الرحم  نفسها هي فائدة غیر 

 يمؤكدة بالرغم من وجود تقریرین سابقین  یفترضان التأثیر اإلیجاب
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للجراحة خاصة في الحالة األخیرة 

)fashion.azyya.com/38937html( . 

ون البروجسترون في صورة حقن إعطاء الحامل في بعض الحاالت هرم -

أو كبسوالت تبعا لنوع اإلجهاض الذي تعرضت له،و یتم بعد ذلك  

ساعة،و قد یحتاج ألجراء تحلیل  48الفحص الطبي مرة أخرى بعد 

لهرمون الحمل في الدم مرة أخرى لتقییم إذا كان مستوى الهرمون بالدم 

 .یزداد أم یتناقص 

 ):Dilation and curttage(ع و الكحت یالتوس -

حیث یقوم الطبیب األخصائي بتوسیع عنق الرحم و إجراء عملیة كحت  

  .للرحم بما یحتویه من بقایا الحمل 

 ): antibiotics(المضادات الحیویة  -

 .المجاري البولیة  یتم إعطاء المضادات الحیویة لتفادي أي التهابات -

سالب و  RHایتم إعطائها إذا كانت الحامل  فصیلة دمه: RHحقنة  -

 .موجب  RHالجنین 

(sehha.com/medical/pregnancy/Abortion/treatment  

Htm).  
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  :ـةــــــــــــخالصــ

یركز الفصل السابق حول الحمل و اإلجهاض كما یعرف الحمل على أنه   

مرحلة : ظاهرة حیویة لیست مرضیة بالنسبة للمرأة حیث یتم بمراحل ثالث وهي 

البویضة والمضغة والجنین ومن هنا تظهر على المرأة الحامل بعض التغیرات 

،تغیرات في الشعور  الغثیان ،القيء ،التعب ،كثرة التبولالعضویة والنفسیة منها  

ة بعض العوامل المؤثرة في  ة،التوتر ،التخیالت واألوهام ولكن قد نعترض هذه المرأ

حیات الجنین كالتقدم في العمر وغذائها و التعرض لألشعة ،االنفعاالت ،اتجاهات 

الذي هو خروج  الجنین األم نحو الحمل مما یؤدي هذا إلى حدث اإلجهاض 

ومن  أعراضه وجود ألم في منطقة أسفل . ة ویكون هذا تلقائیاوملحقاته من رحم المرأ

الظهر أو البطن ،نزیف بني أو أحمر في منطقة الرحم ،ومن أسباب هذا اإلجهاض 

مثال خلل في البویضة الملقحة ،خلل في الجهاز التناسلي للمرأة ،نقص هرمون 

ث و من الممكن أن یؤدي إلى إجهاض متكرر والذي هو حدالبروجسترون 

  .اإلجهاض لثالث مرات أو أكثر من اإلجهاضات المتتالیة

ولكن رغم هذا یمكن الوقایة وعالج اإلجهاض بالرعایة الطبیة والنفسیة والمتابعة 

     .للحمل واالهتمام بالمرأة الحامل 
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  :الدراسة اإلستطالعیة _1

تعد الدراسة اإلستطالعیة عنصر هام في البحث العلمي  نظرا ألهمیتها في ضبط 

متغیرات البحث و التمركز  من صیاغة اإلشكالیة  ووضع الفرضیات ،وقد تمت هذه 

الحاالت المدروسة ،وهذا من خالل االتصال ببعض الصدیقات و الدراسة في بیوت 

إرشادهن  لي لهذه الفئة من النساء الالتي  یعانین من اإلجهاض المتكرر بغیة 

الحصول على موافقتهن  و كسب ثقتهن ،فرد البعض بالرفض و البعض اآلخر 

  . من النساء   بالموافقة ومن هنا تم التعامل  مع هذه الفئة األخیرة
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  :المنهج المستخدم _ 2

مجموعة من <<یتطلب كل عمل أو بحث میداني منهجا معینا والذي هو   

القواعد العامة التي یتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقیقة في العلم بما هو معروف  

كل باحث أن  فإن مناهج  و طرق البحث تختلف باختالف المواضیع لهذا فعلى

یعتمد على أدوات وتقنیات تضمن له تحدید  المجال التطبیقي و توضیح معالمه في 

سبیل التحكم في الموضوع ،ووضع خطة یتمكن من خاللها استثمار معطیات 

  ).107،ص1990وش ،عمار بوح(>> المیدان الذي یمثل قاعدة بحثه 

لمرأة التي یتكرر مستویات االكتئاب لدى ا:" و بما أن موضوعنا یتناول   

فإن المنهج المناسب لهذه  الدراسة هو المنهج االكلنیكي باعتباره " عندها اإلجهاض 

بعینها و یسمح بالمالحظة العمیقة و المستمرة منهجا یعتمد على الدراسة الفردیة 

منهج في البحث یقوم على استعمال   <<:للحالة و یعرف المنهج االكلنیكي بأنه 

عدیدین و دراستهم  الواحد تلو اآلخر من أجل استخالص  نتائج فحص مرضى

حسن عبد المعطي .( >>مبادئ عامة توحي بها مالحظة كفاءتهم و قصورهم 

  )141،،ص1998،

یستخدم المنهج االكلنیكي في دراسة حالة فردیة بعینها ،فهو  یستخدم أساسا   

ألغراض علمیة ونفسیة من أجل التشخیص والعالج ،لكن هذا ال یمنع من وجود 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


اإلطار المنھجي :الفصل الرابع   
 

 
 

69 

علمي فإن دراسة العدید من الحاالت الفردیة ومقارنتها بعد ذلك  یمكن أن   هدف

  )41،ص2002زینب محمود شقیر ،.(یمدها بمعلومات نظریة لها قیمة هامة 

  :األدوات المستخدمة _ 3

تعتبر المقابلة العیادیة من أهم األدوات األساسیة في :المقابلة العیادیة  1_3  

البحوث النفسیة و االجتماعیة و بدونها ال یتمكن الباحث  من الوصول إلى بیانات  

یقوم بها شخص  مع  محادثة موجهة  <<:و تعرف على أنها ذات طبیعة دینامیة 

شخص آخر أو أشخاص آخرین ،هدفها استثارة أنواع معینة  من المعلومات 

جودت  (>>العالجمي لالستعانة بها على التوجیه والتشخیص في بحث عل الستغاللها

    .)110،ص2009عزت عطوي،

و باعتبار المقابلة  العیادیة النصف الموجهة األكثر مالئمة لموضوعنا ألنها   

یحتفظ للمفحوص أن یجیب بحریة أكثر عن األسئلة المطروحة من جهة ،و تسمح 

،فقد اعتمدنا بصمیم الموضوع و عدم الخروج عن إشكالیة الدراسة من جهة أخرى 

المقابلة <<:لة العیادیة النصف الموجهة بأنهاعلیها في دراستنا هذه ،وتعرف المقاب

التي یقوم فیها الباحث بتقدیم األسئلة غیر المحدودة اإلجابة فیها یعطي للمفحوص 

سامي محمد .( >>الحریة في أن یتكلم دون حدود للزمن أو لألسلوب 

  ) .249،ص2000ملحم،
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تم في هذه الدراسة استخدام المالحظة بغرض  رصد بعض : المالحظة  2_3

المتعلقة بالحاالت أثناء إجراء المقابلة فالمالحظة إذن الجوانب السلوكیة و اإلیماءات 

  .جزء من المقابلة هنا ولیست أداة مستقلة 

 :االختبار 3_3

 Inventaire de Dépression de Bek :2eme(:سلم بیك الثاني لالكتئاب_ 

édition(  

و ضع بیك وزمالئه الصیغة األولى من  ):Bek(لمحة تاریخیة عن سلم بیك _ 

بندا ،اعتمدنا على  21و التي تكونت من 1961بیك لالكتئاب عام قائمة 

المالحظات المباشرة و على األعراض التي یصفها المرضى المصابون باالكتئاب 

في مجال الطب النفسي ،باإلضافة  إلى المالحظات و األوصاف التي یعطیها 

 .المرضى الغیر مكتئبین بشكل متكرر

و األوصاف بشكل منسق في واحد وعشرین  اندمجت المالحظات اإلكلینیكیة

الحزن التشاؤم ،الشعور بالفشل ،عدم الرضا ،الذنب ،العقاب،كره :عرضا تتمثل في 

الذات ، اتهام الذات ، أفكار انتحاریة ، البكاء ،التهیج ،صعوبة العمل ،األرق ،سرعة 

  . التعب ،فقدان الشهیة ،االنشغال بالجسم ،فقد اللیبیدوا
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على أساس  03إلى  0على أساس مقیاس من أربعة نقاط من  یمكن تقدیرها

  . الشدة

في مركز العالج المعرفي باستخدام  صیغة  1971بدأ بیك و معاونوه عام 

ذاتها و  لألعراضالبدیلة  تائمة بیك لالكتئاب ،حیث حذفت الصیاغامعدلة من ق

ئل لكل عرض  إلى ثالثة بداألغي النفي المزدوج ،وخفض عدد االستجابات لكل بند 

،وبقیت ستة فضال عن درجة الصفر ،وتغیرت الصیاغة الفعلیة لخمسة عشرا بندا 

التهیج ، البكاء ،سرعة التعب ،فقدان الوزن ،فقدان الشهیة ،فقدان :بنود كما هي 

  .اللیبیدوا 

،وهي تبلغ ثالثة 1971لقد ظهرت صیغة مختصرة لقائمة بیك لالكتئاب  عام 

  .ینات أمریكیة ،تم ترجمتها إلى اللغة العربیة عشر بندا مستخرجة من ع

بین " غیر واعین نسبیا بوجود صیغتین ،حتى قارن   نظل معظم االكلنیكیی

والمعدلة ،ووصفها  األصلیةبین الخصائص القیاسیة لقائمة بیك  لالكتئاب ،" شیر

  .في مجال الطب النفسي  ىأنها تقبالن المقارنة  لدى المرض

بندا وكل بند  21،والتي تحتوي  1993أخیرا ظهرت الصیغة المعدلة عام 

إلى  05،حیث یتراوح زمن التطبیق من  03إلى  0یتكون من أربع عبارات تقدر من 
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دقائق تقریبا ،تقیس الصیغة المعدلة سمة االكتئاب ،في حین تقیس الصیغة  10

  .األصلیة حالة االكتئاب 

  :تقدیم السلـــم  _

  :السن                                 :االسم 

  :الوضعیة العائلیة :                                الجنس

  :المهنة :                     المستوى الدراسي

  :  التعلیمــــة_ 

مجموعة ،في كل واحدة منها عدد من العبارات  21تحتوي هذه االستمارة على      

و حالتك خالل  إحساسكثم اختر العبارة التي تصف أكثر بتمعن كل مجموعة   اقرأ.

  .األسبوعین األخیرین بما فیها هذا الیوم ،عین الرقم الذي یناسب العبارة المختارة 

علیك و حالتك ، إحساسكإذا وجدت عدد عبارات في نفس المجموعة تناسب     

اختبار العبارة ذات الرقم األكبر ثم عینة بإشارة تأكد من أنك لم تختار إال  عبارة 

،و المجموعة رقم 16واحدة فقط  في كل مجموعة  بما في ذلك المجموعة رقم 

  ) .199-198:،ص ص2012زهیر ،بوسنة عبد الوافي .(18
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  : المجال الزماني و المكاني _  4

في الفترة  الممتدة من  إجراء البحث و مقابلته الحاالت تم : المجال الزماني _ 1_4

  .   2013أفریل  23:إلى غایة   2013مارس  20:

تم إجراء البحث ومقابلته الحاالت في البیئة األصلیة لهن  :المجال المكاني _ 2_4

  . )مدینة بسكرة (و هي بیوتهن 

  : حاالت البحث _ 5

هي النساء الالتي  تعرض لإلجهاض  المتكرر وقد  الفئة المستهدفة  بالبحث  

بلغ عدد حاالت البحث  ثالث حاالت سمحت ظروف البحث باالتصال بهن و كلهن 

  .قد تعرضت لإلجهاض المتكرر

سنة ،لدیها طفل واحد ،أجهضت أربع  35تبلغ من العمر :الحالة األولى  -

 .مرات 

ا  أطفال ،أجهضت ستة سنة ،لیس لدیه 38تبلغ من العمر :الحالة الثانیة  -

 .مرات 

سنة ،لیس لدیها  أطفال ،أجهضت خمس  41تبلغ من العمر : الحالة الثالثة  -

  . مرات 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عرض النتائج ومناقشتھا :الفصل الخامس   
 

 
 

75 

 :عرض الحاالت و تحلیلها العام -1

    :الحالة األولى 1- 1

                                 :تقدیم الحالة  1-1- 1 

  .  حالقة نساء :المهنة _ "                                     ض:"االسم _ 

  .مهندس :مهنة الزوج _ .                                سنة  35:السن _ 

  أساسي  9:المستوى التعلیمي _ .                          سنة  24:سن الزواج _ 

  جـید:المستوى االقتصادي _                  ,مرات 4:عدد مرات اإلجهاض _ 

  :الظروف المعیشیة  2- 1- 1

سنة ، تسكن مع زوجها وابنها في منزل مستقل عن  35الحلة تبلغ من العمر 

حیث  أجهضت أربع  مرات ،ومن خالل  متكرر  عائلة الزوج ،هي تعاني من إجهاض

زیارتها  لعدة أطباء متخصصین في أمراض النساء و التولید تبین أن سبب إجهاض 

  .  ة نساء الحالة  هو تعرضها  للمواد الكیمیائیة بحكم  طبیعة مهنتها فهي تعمل كحالق
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  " :ض" ملخص المقابلة مع الحالة األولى 3- 1- 1

سنوات ،لدیها  طفل  واحد ، حیث تشعر بالرضا  10تزوجت منذ " ض " الحالة 

من أن زوجها  وعالقتها مع زوجها تتمیز بالتفاهم بالرغم   و االستقرار في حیاتها الزوجیة

  .على العموم جیدة حالة المادیة  للعائلة فهي طبیعة عمله ،أما ال  دائم السفر بحسب

الحالة  من إجهاض متكرر  وهذا نتیجة تعرضها  للمواد الكیمیائیة إال أنها  عانت 

لم تتأثر بإجهاضها األول و اعتبرته أمر عادي یحدث  لكل النساء ،ولكن في المرة الثانیة 

إلى درجت أنها ال تحتمل من  و الثالثة والرابعة ،تأثرت كثیرا و ساءت حالتها النفسیة

و یدفعها للبكاء من  ها یذكرها  بالموضوع  ،وال حتى زوجها الن هذا األمر یقلقها و یثیر 

ة تبدوا متشائمة بعض الشيء من عدم لجراء أبسط األمور إضافة إلى هذا فإن الحا

ال تقوم  حملها في المرات المقبلة ،كما عانت في حملها  األخیر لم تكن تتحرك و إمكانیة

و حتى عملها تركته لمدة خمس سنوات من أجل بأي عمل و ال تنهض من فراشها 

استمرار الحمل ،ومع كل هذا فإنها في بعض  األحیان تشعر باألمل في الحمل مرة أخرى 

و تقوم بزیارة مختص  في أمراض النساء والتولید حیث كانت تعالج داخل الوطن وخارجه 

    ).تونس(
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  " :ض" تحلیل المقابلة مع الحالة األولى  4- 1- 1

قدر من الثقة  لدیها  أنتبین " ض " من خالل المقابلة التي أجریت مع الحالة 

أكید نحس بروحي  <<:ذات قیمة ،وذلك في قولها  امرأة أنهابالنفس و تأكیدها على 

االستقرار الذي و هذا راجع  إلى .>>عندي قیمة، أوماعندیش مشاكل  أخرى غیر الحمل 

تعیش فیه ،وكذلك مستقرة  مادیا وزوجها متفهم ولدیه طفل ومن خالل هذا أیضا فإنها  ال 

نخزر في روحي عادي ،اوما نقارنش   <<:تقارن نفسها مع النساء األخریات حیث تقول 

روحي  بالنساء األخریات على خاطر مقتنعة بروحي وبواش ندیر و ما عندي حاجة في 

  .>>الناس 

عبرت عن  بثقة في النفس و إحساسها أنها امرأة لدیها  قیمة إال أنهاو رغم تمتعها 

حسرتها  و ضیقها الشدید  لفقدان حملها لعدة مرات ألن بالنسبة لها الحمل هو مشكلها 

طبیعي أن ومن ال   >>ماعندیش مشاكل أخرى غیر الحمل ... <<:قولها  في الوحید

: حیث أكدت  هذا في قولها أنها مهددة في كل مرة تحمل فیها وتحس تتعرض لإلحباط 

  .>>في كل مرة نحمل فیها  باإلجهاضكنت متخوفة و نقول راني مهددة ... <<

ومن جانب آخر فإن الحالة ال تحب العزلة و الجلوس وحدها هذا  لطبیعة عملها  

نحبش  ما <<:ا ،و ال مجال للمكوث و حدها في البیت في قوله األخریاتمع النساء 

و لكن عند .>>تسمحلیش ،نهار كامل مع الغاشي   نقعد وحدي ،وأصال  خدمتي ما

و تساؤلها هل  اإلجهاض،األوالدالبقاء وحدها تراودها أفكار سیئة  في ذهنها حول الحمل ،
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البكاء  إجهاض لمرة أخرى ؟،وهي أیضا كثیرة ثیستمر حملي في المرة المقبلة ؟ أم یحد

ء و ال ترید من یذكرها  بموضوع إجهاض أبدا وخاصة األیام األولى  بعد ألبسط األشیا

  .اإلجهاض مباشرة 

و كما الحظنا أیضا عند حدیثها تغیر نبرة صوتها أثناء الحدیث عن إجهاضها ؟ 

  .و خاصة المرة الثانیة التي أثرت فیها كثیرا 

یمة ألن المؤشرات شعور بأنها امرأة  ذات ق و من هذا كله و رغم أن الحالة لدیها

من حالتها التي هي  من خالل المقابلة توضح أن الحالة تعاني من االكتئاب  والمظاهر

  .فیها و من الحادثة  التي تعرضت لها ألربع مرات 

  :للحالة األولى " سلم بیك الثاني لالكتئاب " نتائج االختبار  5- 1- 1

مرات ،تعمل كحالقة نساء ،مستواها التعلیمي السنة  4سنة أجهضت  35تبلغ من العمر 

  .التاسعة أساسي 
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ــــابة    المحـــور   الرقم  ــــ   الدرجة   االستجــــ

  0  .ال أشعر بالحزن   الحزن   1

  2  . ال انتظر أن تتحسن األشیاء من اجلي  التشاؤم  2

اإلخفاقات في   3

  الماضي 

لیس لدي اإلحساس، بالفشل في حیاتي ،أو أن أكون 

  . فاشال 

0  

  0  .أشعر بلذة اكبر من السابق بخصوص األشیاء   فقان اللذة   4

 اإلحساس  5

  بالذنب 

  0  ال أحسن نفسي مذنبا 

  0  بالعقاب  إحساسلیس لدي   توقع العقاب   6

الشعور السلبي   7

  تجاه الذات 

  3  ال أحب نفسي إطالقا 

موقف نقد    8

  اتجاه الذات 

  1  أصبحت أنتقد نفسي أكثر مما سبق 

أفكار أو رغبة   9

  في االنتحار 

  3  ال أفكر في االنتحار إطالقا 

  )A( 3  أبكي ال كن ال أستطیع  أنأرید   البكاء  10

  3إنني ثائر إلى درجة أنه ال بد  علي أن أتحرك  أو   االستثارة   11
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  افعل أي شيء  

  3  أجد صعوبة في االهتمام بأي شيء   فقدان االهتمام   12

صعوبة اتخاذ   13

  القرار 

  3  أجد صعوبة في اتخاذ أي قرار 

انحطاط قیمة   14

  الذات 

  0  شخص ذو قیمة  أننيأشعر 

  0  لدي دوما طاقة كبیرة  كم كنت من قبل   فقدان الطاقة   15

تغیرات في   16

  عدات النوم 

  0  عادات النوم لم تتغیر 

سرعة االنفعال   17

  و اإلثارة 

  1  إنني سریع االنفعال على العادة 

 – 2  شهیتي أكثر بكثیر من العادة   تغیرات الشهیة   18

  ب

صعوبات   19

   هالتركیز واالنتبا

  2  أجد صعوبة في التركیز طویال  على أي شيء 

  0  لست متعبا أكثر من العادة   التعب   20

فقدان االهتمام   21
  الجنسي 

  0  .أسجل تغییرا جدیدا یخص اهتمامي بالجنس  لم
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  لدى الحالة اكتئاب اعتدالي  27-20مابین ) 23(عدد الدرجات 

   :  راــــــــــــاالختبتحلیل نتائج  6- 1- 1

ـــــى مجمـــــوع   ـــــار و جمـــــع  الـــــدرجات  تحصـــــلنا عل ـــــق االختب درجـــــة  23بعـــــد تطبی

ـــع مـــا بـــین  ـــاب اعتـــدالي   27-20و هـــي تق ـــدل علـــى وجـــود اكتئ  Niveau(درجـــة و ت

modéré(.  

ـــة مــــــن إجــــــراء االختبــــــار ،بــــــل أبــــــدت ارتیاحــــــا و تقــــــبال و رغبــــــة  لــــــم تمــــــانع الحالـــ

ــــدر ب ــــي تق ــــدرجات الت ــــى ال ــــد ســــجلت أعل فــــي كــــل مــــن محــــور الشــــعور  ) 03(كبیــــرة ،وق

ـــــدان االهتمـــــام و صـــــعوبة اتخـــــاذ القـــــرارات   الســـــلبي تجـــــاه الـــــذات ،البكـــــاء ،االســـــتثارة ،فق

  .الحالة یكون كبیر أي أن تأثیر هذه المحاور على .

ــــــــرات ) 02(ووجــــــــدنا تقــــــــدیر متوســــــــط أي الدرجــــــــة  فــــــــي محــــــــاور التشــــــــاؤم و تغی

  .الشهیة  و صعوبات التركیز والنتباه 

فـــــــي محـــــــاور موقـــــــف نقـــــــدا اتجـــــــاه الـــــــذات و ) 01(و تقـــــــدیر معتبـــــــر أي درجـــــــة 

  .  سرعة االنفعال و اإلثارة 

فـــــي  فاقـــــاتاإلخفـــــي محـــــاور الحـــــزن ،) 00(ووجـــــدنا تقـــــدیر ضـــــعیف أي الدرجـــــة 

ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــع العقـــــــاب ،أفكـــــــار أو رغب ـــــــذنب ،توق ــذة ،اإلحســـــــاس بال ـــــ ـــــــدان الل الماضـــــــي ،فق

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عرض النتائج ومناقشتھا :الفصل الخامس   
 

 
 

82 

ـــــوم ،التعـــــب  ـــــي عـــــدات الن ـــــرات ف ـــــدان الطاقـــــة ،تغی ـــــذات ،فق االنتحـــــار ،انحطـــــاط قیمـــــة ال

  .،فقدان االهتمام الجنسي 

وعمومـــــا فـــــإن الحالـــــة تعـــــاني مـــــن بعــــــض الحـــــزن علـــــى حالتهـــــا والتشـــــاؤم علــــــى 

  .ث لها مستقبلها من جراء ما یحد

 " : ض "  األولىالتحلیل العام للحالة 7 - 1- 1

ـــــدرت درجـــــة اال ـــــاب عنـــــد هـــــذه الحالـــــة و ق ـــــك ب كتئ ـــــا لمقیـــــاس بی درجـــــة و  23فق

  .هذا  یدل على وجود اكتئاب اعتدالي لدیها 

الحالـــــة لـــــدیها نــــوع مـــــن الثقـــــة   أنومــــن خـــــالل نتــــائج االختبـــــار و المقابلـــــة تبــــین 

ذات قیمـــــة  مـــــن خـــــالل اســـــتجابتها  فـــــي الســـــلم  امـــــرأةبـــــالنفس و الشـــــعور بأنهـــــا  

  .وأكدت هذا أیضا في المقابلة 

ـــــى اســـــتقرارها فـــــي منزلهـــــا وعملهـــــا و عـــــدم وجـــــود  مشـــــاكل  ـــــد یرجـــــع هـــــذا إل و ق

  .و تفهم زوجها لها  أخرى

عنـــــد المكـــــوث كعـــــدم الحمـــــل مـــــرة أخـــــرى الحالـــــة تراودهـــــا  أفكـــــار ســـــیئة  أنا كمـــــ

ــــــأس و الت.لوحــــــدها  ــــــة وهــــــذا مــــــا یشــــــعرها  بالی ــــــك مــــــن خــــــالل المقابل عاســــــة و ذل

فإنهــــا عنـــــد الخــــروج لعملهــــا  تحــــس بأنهـــــا امــــرأة لــــدیها مكانتهــــا فـــــي ،ورغــــم هــــذا 

تعـــــویض و قابلـــــة وكـــــذلك االختبـــــار وهـــــذا فیـــــه المجتمـــــع  هـــــذا مـــــا أكدتـــــه فـــــي الم
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ـــــه  ـــــدیها شـــــعور ســـــلبي اتجـــــاه ذاتهـــــا هـــــذا مـــــا أظهرت ـــــع ،ولكـــــن ل هـــــروب مـــــن الواق

بلــــة ممــــا یــــدل علــــى إنكــــار الحالــــة لوجـــــود أي نتــــائج االختبــــار و لــــم تظهــــره المقا

التـــــي   الدفاعیـــــة شـــــعور ســـــلبي لـــــدیها ،ویعتبـــــر اإلنكـــــار مـــــن بـــــین  المكانیزمـــــات 

هـــــو وســـــیلة  <<: اإلنكـــــار" Duke"،ویعـــــرف العـــــالم دیـــــوك  االكتئـــــابيیســـــتعملها  

دفاعیــــة  ال شـــــعوریة ینكـــــر فیهـــــا الفـــــرد وجـــــود  بعـــــض عناصـــــر البیئـــــة الخارجیـــــة 

ـــــــة   ـــــــد اهللا ،.(>>أو الداخلی ـــــــدیها  ).185،ص 2001محمـــــــد قاســـــــم عب أو ربمـــــــا ل

  .،مخاوف من المستقبل شكال في تقبل الذات إ

حساســــــــهاو قــــــــد أظهـــــــــرت بعـــــــــض التشــــــــاؤم علـــــــــى مســـــــــتقبلها  ٕ بـــــــــالقلق تجـــــــــاه  وا

) anxiété(مـــــرات كمـــــا عـــــرف مســـــرمان القلـــــق  ألربـــــعالـــــذي تكـــــرر  إجهاضـــــها

حالــــة مــــن التــــوتر الــــذي ینشــــأ خــــالل مراعــــاة الــــدوافع و محــــاوالت   <<:علــــى انــــه 

ـــــالخوف و  ـــــر ســـــار مصـــــحوب ب الفـــــرد للتكیـــــف ،و هـــــو شـــــعور عـــــام غـــــامض غی

ــــــز و بعــــــض اإلحساســــــات الجســــــمیة مجهولــــــة المصــــــدر كزیــــــادة  ــــــوتر و التحف الت

ـــــــراز العـــــــرق   ـــــــادة إف ـــــــب و زی ـــــــان القل ـــــــوتر العضـــــــالت  و خفق ـــــــدم و ت ضـــــــغط  ال

  ).241،ص2009، محمد جاسم العبیدي.(>>

االختبـــــار الــــــذي  مـــــا یؤكــــــده  و هــــــذا اعتـــــداليني مـــــن اكتئــــــاب افـــــإن الحالـــــة تعــــــ

كإحساســـــــــها  األعـــــــــراضأجرینـــــــــاه  معهمـــــــــا والمقابلـــــــــة التـــــــــي أوضـــــــــحت بعـــــــــض 

    .ألبسط األشیاء  األحیانبالتشاؤم و الضیق ولجوئها إلى البكاء في بعض 
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  :الحالة الثانیة  2- 1

  :تقدیم الحالة 1- 2- 1

  .ماكثة بالبیت :المهنة _ "  .                                     ر  :"االسم _ 

  .بطال : مهنة الزوج _ .                                  سنة  38: السن_ 

  .ابتدائي 6:المستوى التعلیمي _ .                     سنة 22:الزواج  سن_ 

  .ضعیف  :المستوى المعیشي_       .                     سنة  16:مدة الزواج _ 

   .  مرات 6:عدد مرات اإلجهاض _ 

  :الظروف المعیشیة  2- 2- 1

سنة ،تعیش مع زوجها في بیت  16سنة متزوجة منذ  38الحالة تبلغ من العمر 

مرات حیث قامت  6مستقل عن عائلة الزوج ،تعاني من إسقاط معاود  فقد أجهضت  

بزیارة عدة أطباء مختصین في أمراض النساء و التولید و تبین أن سبب اإلجهاض هو 

  . ارتفاع ضغط الدم 

  " :ر"  لثانیة لحالة املخص المقابلة مع ا3- 2- 1

سنة ماكثة بالبیت ،لیس لدیها أطفال ،تعاني من إجهاض  38الحالة تبلغ من العمر 

مرات على التوالي ،المرة األولى  من زوجها السابق ،والتي  6متكرر و لقد أجهضت 
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عانت كثیرا  حیث تلقت اإلهمال من قبل زوجها و عائلته ،ولم تمكث الكثیر فطلقت منه 

صین في بعد قیامها بزیارة عدة أطباء مختمرات و 5ت من بعده ،أیضا أجهضت ثم تزوج

هذا المرض .أمراض النساء والتولید  و جد أن سبب اإلجهاض هو ارتفاع ضغط الدم 

حساسها بقیمتها ،أما عن عالقتها بزوجها فتتمیز بالتفاهم و  ٕ حرمها من شعور األمومة ،وا

ورغم هذا كله ،فإن حالتها النفسیة متدهورة الن التواصل ومساندتها  في محنتها هذه ،

حساسها بأنها ) أي ضغط الدم (المرض  ٕ من جهة واإلجهاض المعود من جهة أخرى ،وا

بال فائدة بدون أوالد ألنها  تنظر إلى األوالد  بأنهم األمل و المستقبل ،ومن دونهم ال 

ا هذه  فإنها لم تفكر في یكتمل شيء في هذه الدنیا و ألنهم زینة الحیاة ،ومن معاناته

االنتحار أبدا و بالنسبة لها فكرة االنتحار ال تجدي نفعا و إنما تستمر في محاوالتها 

  . للحمل إلى أن یتحقق حلمها و آمالها 

  " :ر"  لثانیة تحلیل المقابلة مع الحالة ا 4- 2- 1

والكآبة من تبین أنها تعاني من الحزن "  ر" من خالل تطبیق المقابلة مع الحالة 

مالفة  <<:جراء فقدانها لحملها لعدة مرات و كان هذا على التوالي و هذا في قولها 

إضافة إلى  >>بصح ماكان والوا  أملبالحزن ،جربت ستة خطرات ،وفي كل مرة ندیر 

حدث لها و تكرر هذا لعدة مرات ،وكانت  هذا فإنها تشعر بالضیق والتوتر من جراء ما

نحس  <<:التي تعتبرهم مستقبلها في قولها األوالدعند الحدیث عن تبكي دائما و خاصة 

روحي مخنوقة من الداخل ،وكنت نبكي بزاف الصحة ما كانش و زاد األوالد  ما 
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التي لدیهن أوالد  األخریاتالحالة إلى مقارنة نفسها بالنساء باألمر الذي أدى   .>>كانش

 <<:بال قیمة و بال فائدة  في قولها  لهذا تحس نفسها بأنها األمومةو یتمتعن بشعور 

محقورة ،والناس یخزرو فیا ،و یقولولي بلي  بال فایدة بالشي والد و المجتمع میرحمش 

  .و هذا راجع إلى الوسط الذي تعیش فیه  >>

مالقاتها بهم یبدؤون بالحدیث عن  كما تقلصت  عالقتها االجتماعیة هذا من جراء  

الذي یزعجها كثیرا و رغم هذا فإنها ال تحب المكوث و حدها،ألنها  األمرو هو  األوالد

وهذا یشعرها بالیأس من الحیاة في قولها .تراودها أفكار حول األوالد و ال فكرة  سواها 

ال قیمة عندي یأست من حیاتي وكرهت منها ،ولوكان جات مرة و ال مرتین  <<:

ر في لم تفك أنهاا ولحیاتها ككل إال ،ورغم  كرهها لنفسه >>خطرات بزاف 6نقولو،بصح 

في أن یتحقق حلمها و یستمر  حملها  األمل،ولكن عموما فإنها عندها بعض  االنتحار 

  . ،كما الحظنا علیها كثرة التنهد ،والرغبة في البكاء

  : الثانیة للحالة " سلم بیك الثاني لالكتئاب " نتائج االختبار  1-2-5  

  .مرات 6أجهضت ابتدائي  6ماكثة بالبیت ،مستواها التعلیمي  سنة 38تبلغ من العمر 

ــــابة    المحـــور   الرقم  ــــ   الدرجة   االستجــــ

  3  .ال أشعر بالحزن   الحزن   1

  3  . ال انتظر أن تتحسن األشیاء من اجلي  التشاؤم  2
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اإلخفاقات في   3

  الماضي 

لیس لدي اإلحساس، بالفشل في حیاتي ،أو أن 

  . أكون فاشال 

3  

  2  .أشعر بلذة اكبر من السابق بخصوص األشیاء   فقان اللذة   4

  3  ال أحسن نفسي مذنبا   بالذنب  اإلحساس  5

  1  بالعقاب  إحساسلیس لدي   توقع العقاب   6

الشعور السلبي   7

  تجاه الذات 

  3  ال أحب نفسي إطالقا 

موقف نقد  اتجاه   8

  الذات 

  1  أصبحت أنتقد نفسي أكثر مما سبق 

أفكار أو رغبة في   9

  االنتحار 

  0  ال أفكر في االنتحار إطالقا 

  2  أبكي ال كن ال أستطیع  أنأرید   البكاء  10

إنني ثائر إلى درجة أنه ال بد  علي أن أتحرك    االستثارة   11

  أو افعل أي شيء  

0  

  0  أجد صعوبة في االهتمام بأي شيء   فقدان االهتمام   12

صعوبة اتخاذ   13

  القرار 

  0  أجد صعوبة في اتخاذ أي قرار 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عرض النتائج ومناقشتھا :الفصل الخامس   
 

 
 

88 

  2  أشعر انني شخص ذو قیمة   انحطاط قیمة الذات   14

  1  كنت من قبل  الدي دوما طاقة كبیرة  كم  فقدان الطاقة   15

تغیرات في عدات   16

  النوم 

  1  عادات النوم لم تتغیر 

سرعة االنفعال و   17

  اإلثارة 

  1  إنني سریع االنفعال على العادة 

  ب – 3  شهیتي أكثر بكثیر من العادة   تغیرات الشهیة   18

صعوبات التركیز   19

   هواالنتبا

  1  أجد صعوبة في التركیز طویال  على أي شيء 

  1  لست متعبا أكثر من العادة   التعب   20

فقدان االهتمام   21
   الجنسي

  0  .تغییرا جدیدا یخص اهتمامي بالجنس  لم أسجل

  .أي لدى الحالة اكتئاب حاد  63- 28مابین 31عدد الدرجات 

  : تحلیل نتائج االختبار   6- 1- 1

 31بعد تطبیق االختبار مع الحالة  ،كان مجموع الدرجات المحصل علیها هو    

  .)Niveau sèvere( أي لدى الحالة اكتئاب حاد 63-28درجة و هي واقعة  بین 
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تم  كان بادیا على الحالة ارتیاحا و تقبال أثناء  تطبیق االختبار  علیها و ما  

و جدت صعوبة في فهم بعض العبارات وخاصة في محور  أنهاتسجیله على الحالة 

،توقع العقاب ،فقدان الطاقة ،كما علقت  على محور أفكار أو الرغبة في فقدان اللذة 

االنتحار و قولها أن من تموت من اجل األوالد هذا فخر واعتزاز لها  و یجب  أن تتفاءل 

  .كل حمل لها ولیس التفكیر في االنتحار وقتل نفسها في 

زن ،التشاؤم و هي الح :محاور 6و تم تسجیلها  على )03( قدرت أعلى درجة ب  

لبي اتجاه الذات ،تغیرات ،اإلخفاقات  في الماضي ،اإلحساس بالذنب ،الشعور الس

  .الشهیة

أفكار أو رغبة في االنتحار : في كل من المحاور)00( و كما سجلنا درجة  

  .القرار ،فقدان االهتمام الجنسي  اتخاذ،صعوبة  االهتمام،االستثارة ،فقدان 

  .فقدان اللذة ،البكاء ،انحطاط قیمة الذات :من المحاور في كل ) 02(و درجة متوسط 

توقع العقاب ،موقف نقد :في كل من المحاور ) 01(و سجلنا أیضا درجة ضعیف 

اتجاه الذات ،فقدان الطاقة ،سرعة االنفعال و اإلثارة ،تغیرات في عادات النوم ،صعوبات 

   .التركیز و االنتباه ،التعب 
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  " :  ر"  الثانیة  للحالةالتحلیل العام 1-1-7

ـــــة    ـــــق المقابل ـــــى الحالـــــة و مـــــن خـــــالل تطبی ـــــاب عل ـــــاني لالكتئ ـــــك الث " ر " ســـــلم بی

ـــین  لـــدیها نـــوع مـــن الحـــزن و التشـــاؤم هـــذا واضـــح بدرجـــة كبیـــرة ســـواء فـــي المقابلـــة  أنتب

یعنــــــي اكتئــــــاب  31أو االختبـــــار لهــــــذا ظهــــــر فـــــي نتــــــائج االختبــــــار و تقـــــدر الدرجــــــة ب 

ـــــه  ـــــاب بأن ـــــي <<:حـــــاد  حیـــــث یعـــــرف االكتئ موقـــــف عـــــاطفي أو اتجـــــاه انفعـــــالي یتخـــــذ ف

ـــــى شـــــعور  با ـــــان  شـــــكال مرضـــــیا واضـــــحا  و ینطـــــوي عل لقصـــــور و عـــــدم بعـــــض األحی

ــــا  ــــى المــــرء أحیان ــــث یظفــــي هــــذا الشــــعور  عل ــــة والیــــأس ،حی ،ویصــــاحبه انخفــــاض الكفای

  ).192،ص 2008سوسن شاكر مجید ،.(>>في النشاط النفسي و العضوي 

كمــــا أن الحالــــة تراودهــــا أفكـــــار ســــیئة فــــي ذهنهــــا حـــــول الحمــــل و اســــتمراره هـــــذا 

ـــــا یشـــــــعرها بالیـــــــأس و التعاســـــــة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل المقابلـــــــة و خاصـــــــة عنـــــــد لقائهـــــــا  مـ

و عــــدم مواجهــــة تلــــك و ترغــــب فــــي التجنــــب  أطفــــالاللــــواتي لــــدیهن  األخریــــاتبالنســــاء 

ـــه هینجـــر و انـــدلر  ـــق علی ســـلوب أ<<):Higgins et Endler(المواقـــف وهـــذا مـــا أطل

ــــب و یقصــــد بــــه  محــــاوالت  الفــــرد تجنــــب المواجهــــات المباشــــرة  مــــع  التوجــــه نحــــو التجن

حســـــــــــین عـــــــــــي فایـــــــــــد .(>>نســـــــــــحاب منهـــــــــــا الالمواقـــــــــــف الضـــــــــــاغطة و أن یكتفـــــــــــي با

   ).88،ص2001،
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ـــــىوهـــــذا إضـــــافة  ـــــة  كعـــــدم  عل أن الحالـــــة تعـــــاني مـــــن بعـــــض األعـــــراض االكتئابی

 علــــىوالشــــعور  بالوحــــدة بســــبب عــــدم وجــــود األطفــــال و لجوئهــــا  ةاالهتمــــام و الالمبــــاال

  .البكاء أحیانا 

ـــــاب  ـــــة تعـــــاني مـــــن اكتئ ـــــبن أن الحال ـــــذكر یت ـــالل المؤشـــــرات الســـــابقة  ال و مـــــن خــ

  ).31(حاد و هذا ما یؤكده االختبار الذي بلغت درجته 

  :الحالة الثالثة  3- 1

  :تقدیم الحالة 1- 3- 1

  .أستاذة علوم طبیعیة:المهنة _ "  .                     ف :" االسم _ 

  .    عامل یومي :مهنة الزوج_ .                    سنة  41:السن _ 

  بكالوریا معهد تكنولوجي     :المستوى التعلیمي_         .        سنة32:الزواج سن _ 

  .  جید:المستوى االقتصادي _ .             سنوات  9:مدة الزواج _ 

       مرات 6:عدد مرات اإلجهاض _
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  :المعیشیة الظروف  2- 3- 1

سنة ،تعیش مع زوجها في بیت مستقل عن أهل الزوج  41الحالة تبلغ من العمر 

سبب حسب  أيمرات و هذا من دون  5،تعاني من إجهاض متكرر حیث أجهضت 

  .زیارتها  لعدة أطباء متخصصین في أمراض النساء و التولید 

  " :ف" ة  لثملخص المقابلة مع الحالة الثا3- 3- 1

حیث تزوجت المرة سنوات  9سنة تزوجت منذ  41تبلغ من العمر " ف " الحالة   

األولى و أجهضت مرة واحدة فقد عانت الحالة من مشاكل عائلیة ثم طلقت وتزوجت للمرة 

الثانیة وكذلك أجهضت أربع مرات و كان هذا على التوالي حیث قامت  بزیارة عدة أطباء 

بدون سبب واضح و أن هذا قضاء اهللا مختصین في أمرا ض النساء و التولید لكن هذا 

وقدره و حسب قولها إن وجد سبب واضح سوف یصلح للعالج ،و حیث كانت زیارتها 

و ال یصلح  أملاألخیرة عند الطبیب المختص بقیامها بتلقیح اصطناعي لكن هذا دون 

  . وضعت أمال كبیرا في هذا العالج  أنفي حالتها بعد 

یكون لدیها طفل تربیه وسط العائلة  أنیستمر حملها و لو لمرة واحدة و  أنالحالة تتمنى 

و بدو ن أطفال تحس  أن حیاتها فارغة و تشعر بالدونیة والنقص حیث تهرب من 

،أما زوجها فهي ال تتحدث معه كثیرا وخصوصا موضوع  األوالدالموضوع و الحدیث عن 

وفي بعض األحیان تلوم .اتها أیضا األوالد حیث أثر علیها و على نفسیتها و على حی
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،وخوفا من نفسها على هذا الشيء و إحساسها بأنه تقصیر منها ،وبال فائدة بدون أوالد

    .زواج زوجها للمرة الثانیة من أجل األطفال 

  " :ف"   لثةتحلیل المقابلة مع الحالة الثا 4- 3- 1

ي من الحزن و التشاؤم من خالل تطبیق المقابلة مع الحالة الثالثة تبین أنها تعان

في حیاتها من جراء ما تعرضت له  من حادث مؤلم في حیاتها حیث عبرت الحالة كثیرا 

عن حسرتها و ضیقها الشدید لفقدان حملها لعدة مرات الذي تمنته أن یستمر و لو لمرة 

كان  <<:واحدة لكن بدون جدوى مما أدى في شعورها بانحطاط في قیمة الذات في قولها

عدت في الخدمة نحس روحي عندي قیمة قدام المجتمع  بصح إذا روحت لدار ،وال نقعد 

الحالة  علىو هذا راجع  .>>لعندهم الذر نحس روحي بال قیمة أبدا  اآلخرینمعا النساء 

بها إلى  أدىالنفسیة السیئة التي تعیشها هذا ألن زوجها ال تتحدث معه إال قلیال مما 

و هذا في قولها  أملما ملحة ترید تحقیقها و لكن دون أن حاجة الشعور بالنقص و 

نحس روحي بلي عندي حاجة فیا ناقصة ،یعني نحس روحي بال فایدة في هاذ الدنیا <<:

  .>>بالشي والد

 <<:الحالة تقارن نفسها كثیرا بالنساء األخریات اللواتي لدیهن أوالد في قولها  أنكما 

خرین و عندهم ممكن ،بصح كیتقعدي مع النساء اآل ،كیتقعدي و حدك نشعر بالنقص 

عند الجلوس مع   األحیانفي بعض  أنهاكما  >>انشغال یعني  نلقى روحي بال فایدة 

تعتقد انه  ألنها األوالدتشعر بالضیق وخاصة  عند حدیثهن عن   األخریاتالنساء  
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نعم <<:قولها موضوع مهم یتكلمن  عنه  و تحاول الهروب من اجل أال تسمع شيء في 

 أصالاشعر بالضیق ،نتقلق و مانیش حابة نسمع حتى شيء عن الموضوع ونهرب منوا 

و ال أستطیع الجلوس معهم و یبدواو ادبروا علیك دیري هذیك ،مادریش هاذیك ،مادریش 

  .>>ألخرى  

من الممكن أن یتزوج علیها  اعتقادهاالحالة تنظر إلى مستقبلها بأنه مجهول و في   

ستقبال وال یهتم بها احد حسب قولها فإن األوالد هم نعمة من اهللا سبحانه و تعالى زوجها م

نیش  ضامنة ممكن یتقلب علیك الراجل ،مستقبال  مستقبلي مجهول وما<<:في قولها 

  .>>متلقایش شكون لیهزك

و عموما فإن الحالة تعاني من الحزن و الضیق والتوتر و هذا بادیا علیها ،أثناء مقابلتها 

  .عند الحدیث عن األوالد كثرة التنهد و تغیر نبرة صوتها 

  : الثانیة للحالة " سلم بیك الثاني لالكتئاب " نتائج االختبار  5- 3- 1

  .مرات 5أستاذة باإلكمالیة ،أجهضت سنة ،تعمل  41تبلغ من العمر

ــــابة    المحـــور   الرقم  ــــ   الدرجة   االستجــــ

  3  .ال أشعر بالحزن   الحزن   1

  3  . ال انتظر أن تتحسن األشیاء من اجلي  التشاؤم  2

  3لیس لدي اإلحساس، بالفشل في حیاتي ،أو أن اإلخفاقات في   3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عرض النتائج ومناقشتھا :الفصل الخامس   
 

 
 

95 

  . أكون فاشال   الماضي 

  1  .أشعر بلذة اكبر من السابق بخصوص األشیاء   فقان اللذة   4

  0  ال أحسن نفسي مذنبا   اإلحساس بالذنب   5

  0  لیس لدي إحساس بالعقاب   توقع العقاب   6

الشعور السلبي   7

  تجاه الذات 

  2  ال أحب نفسي إطالقا 

موقف نقد  اتجاه   8

  الذات 

  1  أصبحت أنتقد نفسي أكثر مما سبق 

أفكار أو رغبة في   9

  االنتحار 

  0  ال أفكر في االنتحار إطالقا 

  1  أرید أن أبكي ال كن ال أستطیع   البكاء  10

إنني ثائر إلى درجة أنه ال بد  علي أن أتحرك    االستثارة   11

  أو افعل أي شيء  

2  

  1  أجد صعوبة في االهتمام بأي شيء   فقدان االهتمام   12

صعوبة اتخاذ   13

  القرار 

  3  أجد صعوبة في اتخاذ أي قرار 

  2  شخص ذو قیمة  أننيأشعر   انحطاط قیمة الذات   14
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  2  لدي دوما طاقة كبیرة  كما كنت من قبل   فقدان الطاقة   15

تغیرات في عدات   16

  النوم 

  ب-3  عادات النوم لم تتغیر 

سرعة االنفعال و   17

  اإلثارة 

  3  إنني سریع االنفعال على العادة 

  ب – 3  شهیتي أكثر بكثیر من العادة   تغیرات الشهیة   18

صعوبات التركیز   19

   هواالنتبا

  3  أجد صعوبة في التركیز طویال  على أي شيء 

  3  لست متعبا أكثر من العادة   التعب   20

فقدان االهتمام   21
   الجنسي

  3  .لم أسجل تغییرا جدیدا یخص اهتمامي بالجنس 

  .أي لدى الحالة اكتئاب حاد  63- 28مابین  42عدد الدرجات 

  : تحلیل نتائج االختبار   6- 3- 1

تحصلنا على مجموع الدرجات  قدرت ب " ف " بعد تطبیق االختبار مع الحالة    

 Niveau(أي أن الحالة لدیها اكتئاب حاد  63-28درجة و هي واقعة ما بین  42

Sévère (.  
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وقد سجلت .أثناء إجراء االختبار علیها  نأبدت الحالة ارتیاحا و تقبال و واضحی  

في  اإلخفاقاتفي كل من محور الحزن والتشاؤم ، )03(أعلى الدرجات و التي تقدر ب

 ،صعوبة اتخاذ القرارات ،تغیرات في عدات النوم ،سرعة االنفعال و اإلثارة ،الماضي 

تغیرات الشهیة ،صعوبات التركیز واالنتباه ، التعب ،فقدان االهتمام الجنسي ،وهذا بحكم 

  .أن جمیعها تصف إحساسها وحالتها 

في كل من محور الشعور السلبي تجاه الذات ،االستثارة )02(ووجدنا تقدیر متوسط   

  .،انحطاط قیمة الذات ،فقدان الطاقة 

فقدان اللذة ،موقف نقد تجاه الذات ، البكاء ، :في كل من  المحاور  )01(و تقدیر معتبر

  .فقدان االهتمام 

،وأفكار اإلحساس بالذنب  توقع العقاب :في ثالث محاور وهي ) 00(و تقدیر ضعیف  

  .آو رغبة في االنتحار 

  .  الحالة تعاني من اكتئاب حاد تقدیرا لنتیجة االختبار الذي طبقتاه علیها و استجابة له 

  " :  ف"  لثةالثا التحلیل العام للحالة1-3-7

ـــــاب  ـــــة تعـــــاني مـــــن اكتئ ـــــین أن الحال ـــــارین تب ـــــائج  االختب ـــــة و نت مـــــن خـــــالل المقابل

ـــــــوالي  اإلجهـــــــاضحـــــــاد جـــــــراء  ـــــــى الت ـــــــذي حـــــــدث لهـــــــا لخمـــــــس مـــــــرات  عل المتكـــــــرر ال

ـــــاب واضـــــحة  علـــــى الحالـــــة  فهـــــي تشـــــعر  بـــــالحزن والیـــــأس  و فقـــــدان  ،وأعـــــراض االكتئ
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الرابـــــع تتمثـــــل  اإلحصـــــائيأعـــــراض االكتئـــــاب   حســـــب التشـــــخیص   أنالقیمـــــة ،حیـــــث 

المــــزاج الحــــزین أغلبیــــة الیــــوم ،مشــــاعر عــــدم القیمــــة ،ضــــعف القــــدرة علــــى التفكیــــر :فــــي 

ـــــــــز ،أرق  أو ـــــــــث یعـــــــــرف  هـــــــــذا )69،ص2004حســـــــــین فایـــــــــد ،(التركی أي  األخیـــــــــرحی

ــــه   األرق ــــى ان ــــعمــــا ی<<:عل ــــق و أخــــرى ت ــــل القل ــــل نفســــیة مث ــــوم عــــن عل رض ســــبیل الن

ـــــوط القلـــــب و مـــــا ی ـــــاب و ثالثـــــة جســـــمیة مثـــــل هب ـــــة مثـــــل االكتئ بعـــــه مـــــن احتقـــــان تعقلی

  ).259،ص2009محمد جاسم العبیدي ،.( >>الدماغ 

ــــة تشــــعر  النقص و تــــرى بــــأن شــــیئا مــــا ینقصــــها و هــــذا لعــــدم اســــتمرار بــــو الحال

حملهــــا  و محاولتهــــا  لعــــدة مــــرات و لكــــن بــــال فائــــدة  و مــــن شــــعورها هــــذا ،أفقــــدها قیمــــة 

ـــــأس و  ـــــیح المجـــــال للتشـــــاؤم و الی ـــــذات و النظـــــرة الســـــلبیة للمســـــتقبل و هـــــذه النظـــــرة تت ال

  .فقدان الدافعیة  مما یجعلها تتوقع نتائج سلبیة دوما 

دونهـــــن ممـــــا یكـــــون فنســـــتنتج أنهـــــا   األخریـــــاتتقـــــارن نفســـــها بالنســـــاء  أنهـــــا وبمـــــا

ــــــــعف تقـــــــــــدیر لــــــــــــذاتها  أو رفضــــــــــــا تامـــــــــــا لهــــــــــــا  محمـــــــــــد قاســــــــــــم عبــــــــــــد .(لـــــــــــدیها ضــــ

  ).132،ص2012اهللا،

ـــــى قلـــــة  ـــــك إل ـــــة ،ویعـــــود ذل ـــــد الحال ـــــدافع الجنســـــي عن ـــــا ضـــــعف ال ـــــد ظهـــــر لن و ق

ثانیـــــة مـــــن اجـــــل الكـــــالم مـــــع زوجهـــــا و اعتقادهـــــا بأنـــــه ســـــوف یـــــأتي یـــــوم و یتـــــزوج مـــــرة 

وممـــــا ســـــبق .األطفـــــال ،كـــــذلك إلـــــى عـــــدم وجـــــود أي هـــــدف مـــــن وراء عالقتهـــــا الجنســـــیة 
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یالحــــظ تـــــوفر المظــــاهر والمؤشـــــرات الدالــــة علـــــى االكتئــــاب و هـــــذا مــــا كشـــــفه االختبـــــار  

   درجة و الذي هو عالمة على اكتئاب حاد  42الذي قدرت درجته ب 
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  :الفرضیة مناقشة النتائج على ضوء  -2

حاجة  إشباعو  المرأةالعاطفیة والحاجة إلى الحمل بالنسبة إلى   المرأةنظرا لطبیعة 

و ثقافیا و طبیعیة  اجتماعیانجاب من خالل اإل المرأةو رمزیة الحمل و قیمة  األمومة

  .یؤدي إلى االكتئاب الحاد  كحدث مؤلم قد تم طرح فرضیة أن اإلجهاض  اإلجهاض

ل المقابالت  مع الحاالت الثالث تحصلنا على نتائج جد و على ضوء تحلی    

و االكتئاب الحاد من خالل سلم بیك  الثاني  يعتدالالامتقاربة وهو وجود االكتئاب 

على نفسیة هذه الفئة من النساء ،حیث  المتكرر اإلجهاض تأثیر،مما یدل على لالكتئاب 

 األخیرالقلق ،التشاؤم و الشعور بالنقص و یعتبر هذا  أعراضیظهر على  الحاالت 

  .عامل أساسي یؤثر على الحیاة النفسیة للفر د

لدیها أربعة مرات ولدیها  اإلجهاضنجد عدد مرات تكرار  األولىفمثال في الحالة     

درجة أي اكتئاب اعتدالي مما یدل على أن  23هو طفل ،وتقدیر درجة االكتئاب لدیها 

ومن  .المتكرر أثر على نفسیتها   اإلجهاض أنرغم وجود طفل في حیاتها إال  هذه الحالة

  .هنا لم تتحقق الفرضیة القائلة بأن اإلجهاض المتكرر یؤدي إلى  اكتئاب حاد 

و تقدر درجة  أطفاللدیها ستة مرات ،لیس لدیها  اإلجهاضو الحالة الثانیة  تكرار     

تشعر بالنقص والدونیة من عدم وجود  أنها درجة أي اكتئاب حاد حیث 31االكتئاب ب 

المتكرر اثر على نفسیتها بدرجة  ضاإلجهاطفل  یمأل الفراغ الذب تحس به ،حیث أن 

  .كبیرة 
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لدیها خمسة  مرات مع عدم وجود أطفال و تقدر  اإلجهاضأما الحالة الثالثة تكرر     

المتكرر و  اإلجهاضها درجة و هذه الحالة أیضا أثر علی   42درجة االكتئاب لدیها ب  

  .حسب سلم بیك فإن مستوى االكتئاب لدیها هو اكتئاب حاد 

الحالتین األخیرتین ممن تعرضن لإلجهاض  المعاود من خالل بحثنا هذا تبین 

في حیاتهن شعورهن بالذنب من هذه الحادثة ألكثر من غیرهن و هذا  أطفالوعدم وجود 

یشعرن بالذنب أكثر من  إجهاضا معاودا  ما بینته الدراسات أن النساء الالتي أجهضن

من  %80غیرهن من النساء اللواتي تحملن حمال طبیعیا ،ویفیدهن العالج النفسي في 

  ).88،ص2005لمنعم الخنقي ،عبد ا.(الحاالت  فتستمر المرأة لنهایة الحمل 

من الرجل هذا من خالل  العاطفة  لالكتئابومن المعروف أن المرأة  هي أكثر تعرضا   

أن هناك زیادة حقیقیة في معدل  المنضبطةالتي تشعر بها المرأة و قد أثبتت األبحاث 

فقد و و خبرات التعلق وال للمرأةالتكوین العاطفي  علىو هذا راجع  المرأةاالكتئاب لدى 

  )/http://www.aljazeera.net/news/pages(.التغیرات البیولوجیة  المتالحقة 

القائلة بأن اإلجهاض المتكرر یؤدي إلى اكتئاب  ومن هنا فقد تحققت الفرضیة 

  .  دون الحالة األولى مع الحالتین األخیرتینحاد  

حدث لهن  جراء ماو قد توصلنا إلى أن الحاالت الثالثة یعانین من االكتئاب من 

  .و هذا لعدة مرات مما أدى إلى تأثیر هذه الحادثة على نفسیتهن بدرجة كبیرة 
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و في األخیر ال یمكن تعمیم هذه النتائج ألن هذا البحث خاص بالحاالت 

  .المدروسة فقط 
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  :خاتـــــــمة 

مســـــتویات االكتئــــاب لـــــدى : " نلخــــص  فـــــي آخــــر بحثنـــــا هــــذا و المتمثـــــل فــــي 

ــــدها اإلجهــــاض  ــــي  یتكــــرر عن ــــى االكتئــــاب  اإلجهــــاضو الن " المــــرأة الت ــــؤدي  إل ی

و عـــــدم وجـــــود  دراســـــات   األخیـــــرةمنتشـــــرة  خاصـــــة فـــــي الســـــنوات  ظـــــاهرة ألنهـــــاو 

ــــــي هــــــذا المجــــــال  ــــــة  ف ــــــار النفســــــیة الســــــلبیة لهــــــذه إكافی   الظــــــاهرةضــــــافة إلــــــى اآلث

للمـــــرأة  ال ســـــیما فـــــي مجتمعنـــــا  واألســـــريباعتبارهـــــا حالـــــة تهـــــدد االســـــتقرار النفســـــي 

ـــــه  كأنهـــــا، حیـــــث تظهـــــر  و  ـــــد عـــــن هـــــذه الوضـــــعیة  التـــــي هـــــي فی المســـــؤول الوحی

و تقـــــدیم بعـــــض االقتراحـــــات مـــــن  لظـــــاهرةا،ومـــــن هـــــذا حاولنـــــا الوقـــــوف علـــــى هـــــذه 

عامــــــة و اإلجهــــــاض المتكــــــرر خاصــــــة و هــــــي تتضــــــمن  اإلجهــــــاضأجــــــل تفــــــادي 

  :مایلي 

ــــة المحــــیط  -1 بضــــرورة االهتمــــام ،وحســــن التعامــــل مــــع  األســــريیجــــب توعی

 .الحامل خاصة في الثالثي االول من الحمل 

ـــــل  -2 المســـــاعدة النفســـــیة للحامـــــل ألول مـــــرة و إلزالـــــة الغمـــــوض و  أوالتكف

 .المخاوف حول مراحل الحمل والوالدة 

ــــــین  -3 ــــــنفس الجــــــنس ذكــــــورا   المســــــاواةالســــــعي لتبی ــــــة ل ــــــین المــــــرأة المنجب ب

ناثا ٕ  .  وا

 .النفساني  األخصائيوجوب المتابعة لدى  -4
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ــــرة حرجــــة تمــــر بهــــا الحامــــل ،والتــــي  -5 ــــوحم كفت ــــة فتــــرة ال تبیــــین مــــدى أهمی

 .على أساسها یستمر الحمل 

و جـــــــــوب التوعیــــــــــة و اإلعــــــــــالن داخـــــــــل األســــــــــر  بــــــــــدور األخصــــــــــائي  -6

 . األحیانالنفساني لكي ال یقابل بالرفض في اغلب 

ـــــد مـــــن الدراســـــات ألجـــــل اإلحاطـــــة  بجوانبـــــه  ـــــاج إلـــــى المزی كمـــــا أن الموضـــــوع یحت

   .المختلفة 
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  : قائمة المراجـــع 

  :اللغة العربیة 

  :الكــــــــــــــــــــتب

األسباب _ االضطرابات النفسیة العقلیة ،2010، إبراهیم سالم الصیخان -1

 .، دار الصفاء  للنشر و التوزیع ،عمان ،األردن و العالج 

،دار وائل  الصحة النفسیة نظریة جدیدة،2009محمد الخالدي ،أدیب  -2

 . 3للنشر ،عمان ،ط

 .،دمشق ، سوریا االكتئاب مرض العصر،2002أذار عباس عبد الطیف ، -3

الخصائص النفسیة -علم النفس الصحة،2009السید فهمي علي ، -4

 ،دار الجامعة الجدیدة  للنشر،االیجابیة و السلبیة للمرضى و األسویاء 

 .اإلسكندریة

،دار الهدى للطباعة والنشر  أول حمل في حیاتيأیمن الحسیني ،د س،  -5

 .و التوزیع ،عین ملیلة ،الجزائر 

 –االكتئاب  –دراسات نفسیة في الذكاء الوجداني ،2009بشیر معمریة ، -6

،المكتبة المصریة  االنتحار–السلوك العدواني  –قلق الموت  - الیأس

 .للنشر والتوزیع ،مصر
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 دار الهدى، ،تقنیات الفحص االكلنیكي،2012ة عبد الوافي زهیر ،بوسن -7

 .،الجزائر للنشر و التوزیع   للطباعة و

،دار أسامة للنشر والتوزیع  الصحة النفسیة،2009جمال نادر أبوا دلوا ، -8

 .، عمان األردن،

أسالیب البحث العلمي ،مفاهیمه ،أدواته ،2007جودت عزت عطوي ، -9

 .،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،األـردن وطرقه اإلحصائیة

،علم الكتب  الصحة النفسیة  والعالج النفسي،1997حامد زهران،  -10

 .2القاهرة ،ط

،دار المعرفة الجامعیة   علم النفس االكلنیكي،1998حسن عبد المعطي ، -11

 .للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،لبنان

،دار الكندي للنشر و التوزیع و  الصحة النفسیة،1988حسن منسي ، -12

 . دار طارق،عمان

 العدوان و االكتئاب في العصر الحدیث،2001حسین علي فاید،  -13

 .،اإلسكندریة  ع،مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزی

 –أسبابها –تشخیصها –االضطرابات السلوكیة ، 2001حسین فاید ، -14

 .لقاهرة،مؤسسة طیبة ،للنشر و التوزیع ،اعالجها 
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 علم النفس النمو الطفولة و المراهقة، 2000رمضان محمد القذافي ، -15

 .،المكتبة الجامعیة ،اإلسكندریة 

،دار  علم النفس العیادي لألطفال والراشدین، 2002زینب محمود شقیر ، -16

 .األردنالفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،

،دار  مناهج البحث في  التربیة وعلم النفس،2000سامي محمد ملحم ، -17

 المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان،األردن 

،دار  اضطرابات الشخصیة ،أنماطها ،قیاسهاسوسن شاكر مجید ، -18

 .2008الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،

 .الجزائر.،دار اآلفاق ،األبیار  ، تساؤالت الحاملسمیح خوري ،دس -19

فولة الط–علم النفس التطوري ،2004صالح محمد علي أبوا جادوا ، -20

 .و الطباعة ،عمان ،األردن ،دار المسیرة للنشر والتوزیع  والمراهقة

النفسیة في المؤسسات  ةالصح،2009عبد الرحمان محمد العیسوي ، -21

 .لبنان,،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت التربویة 

مرض الزهایمر و الذهانات األخرى ،2011عبد الرحمان محمد العیسوي ،  -22

 .،منشورات الحلبي ،اإلسكندریة -العقلیة دراسة في الصحة –

األمراض واالضطرابات النفسیة ، 2004عبد المنعم عبد القادر المیالدي، -23

 .،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة
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،دار الفكر للطباعة  سیكولوجیة الطفولة،1999عزیز سمارة و آخرون ، -24

 .3والنشر و التوزیع ،ط

األمراض و العنایة التمریضیة ،2009عصام حمدي الصفدي وآخرون ، -25

 .،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،عمان 

،  مؤسسة شباب الجامعة علم النفس النمو،2006عصام نور ، -26

 . اإلسكندریة،

االكتئاب ،أنواعه ،أعراضه ،أسبابه ، 2009عال عبد الباقي إبراهیم، -27

الطباعة ،عالم الكتب للنشر والتوزیع و  وطرق عالجه والوقایة منه

 .،القاهرة 

،المكتبة  مناهج البحث في علم النفس والتربیة،1990عمار بوحوش ، -28

 .الجامعیة ،القاهرة

،دیوان المطبوعات الجامعیة  علم النفس الطفل،2010فتیحة كرشوش ، -29

 .،بن عكنون ،الجزائر 

األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى ،1997فؤاد البهي السید ، -30

 .العربي ،القاهرة  ،دار الفكر الشیخوخة

،دار المسیرة للنشر  األسس النفسیة  لنمو الطفل ،2007،كریمان  بدیر  -31

 .و التوزیع والطباعة ،عمان ،األردن
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،دار الثقافة للنشر و علم النفس االكلنیكي،2009،محمد جاسم العبیدي -32

  .2،عمان ،األردن ،طالتوزیع 

،دار الثقافة للنشر  علم النفس االكلنیكي، 2004محمد جاسم محمد، -33

  .والتوزیع ،عمان 

 األمراض النفسیة و العالج اإلسالمي، 2005محمد حسن غانم ، -34

 .،المكتبة المصریة 

،دار غریب للطباعة  أصول الصحة النفسیة،2006محمد شحاته ربیع ، -35

 .6والنشر و التوزیع القاهرة ،ط

نشر و ،دار الشروق لل علم النفس الطفل،2003محمد عودة الریماوي ، -36

 .التوزیع،عمان ،األردن

،دار الفكر للنشر   نظریات اإلرشاد والعالج النفسيمحمد قاسم عبد اهللا ، -37

 .والتوزیع ،عمان ،األردن 

  : الموسوعات عاجم و الم 

،دار نوبلیس ،بیروت  موسوعة الطب النفسي،2005عبد المنعم الحنفي ، -38

  .1،لبنان ،مجلد 

المعجم الموسوعي في علم ،2001وجیه أسعد ،:نور بییر سالمي ،ت -39

 . 1،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،جزءالنفس 
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المعجم الموسوعي في علم ،2000وجیه أسعد ،:نور بییر سالمي ،ت -40

 .2،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،جزء النفس

  :اللغة األجنبیة 

  :المعاجم والقوامیس 

41- Norbert  Sillamy ,Dictionnaire de la psychologie 

larouss ,pour evance,2003 .  

  :مواقع االنترنت 

42- http://www.webteb.com/mental-health/diseases. 

43- http://www.aljazeera.net/news/pages. 

44- www.123esaaf.com/pregnancy/Book/003.html. 

45- Fashion.azyya.com/306550/htm. 

46- sahha.com/medical/pregnancy/Abortion/treatment 
.htm 

47- www .auusat.com/details.asp ?essueno :95322articl :3

38356 

48- http://www.broonzyah.net/vb/T65255.html. 

49- fashion.azyya.com/38937html. 
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  " ص"المقابلة كما وردت مع الحالة األولى 

  صباح الخیر 

  .صباح النور ،تفضلي ،مرحبا بیك 

  قداه في عمرك ؟ ) 1س

  .سنة  35)1ج

  قداه عندك ضرك و أنت متزوجة ؟ وعلى قداه تزوجت ؟) 2س

  .سنة كیزوجت  24سنین و أنا متزوجة ،وكان عمري  10عندي )2ج

  و ھل عندك أوالد؟) 3س

  .سنین  8إیھ عندي واحد عمروا ) 3ج

  قداه نخطرة زروطي؟ )4س

  .خطرات بعد ما جبتوا 2مرات قبل ما نجیب و لدي و 2خطرات ، 4)4ج

  قداه في عمرك كي زروطي أول مرة ؟) 5س

سنة یعني في عامي األول نتاع زواجي ،بصح ما كنتش عارفة  24كان عندي ) 5ج
  .بالي حامل 

  ل ،صعیب؟و كیفاش كان وحامك ساھ)6س

ماحسیتش بالوحام خالص ،أصال لیغافل نتاعي من بكري دیرلي الروطار )6ج
شھر ،علیھا ما حسیتش بالحمل و مادرتش   4بالشھرین بالثالثة و نوصل حتى 

  .حذري 

  و ھل رحت عند طبیب  مختص ؟) 7س

في المرة األولى زروط نورمال بدالي السطر كیرحت لسبیطار قالولي  رایحة ) 8ج
و صرالي  توقف الحمل  في األول ي ،بصح في المرة الثانیة حملت بتوام طزروط

توقف طفل واحد  و رحت عن الطبیبة و قالتلي نورمال ماطیحتش راح یزید خوه 
  .نورمال بصح بعد ایامات زاد اآلخر توقفت و ھذیك الساعة الزم یطیحواو 
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  و قالك و اش ھي السبة نتاع اإلجھاض ؟) 9س

  .مادامني  أنا نخدم حفافة  قالي من البرودوي شمیك  لیشمیتھم  إیھ ،قالي،و) 9ج

  حسیتي بالسطر؟ و قبل ما تجھض بنھار وال نھار بنھارین ) 10س

إیھ بدال السطر بثالث أیام ،أمبعد نروح للطبیب ،ساعات یقولولي ) 10ج
  . أیام  7ماتجھضیش ،وكیزید السطر ارجعي و ساعات یوصل ل 

  و بالنسبة للرقاد ترقد ملیح و خاصة في اللیل ؟) 11س

  .نورمال ،ترقد ملیح ) 11ج

  و شھیتك تغیرت وال ال ؟) 12س

  .  سعات ھك وساعات ھك ،وساعت یقوللي  قلبي ما تحبسیش  من الماكلة ) 12ج

  ھل تحسي بالتعب في األیام األخیرة ھذي ؟) 13س

  .یعني ،بصح ماشي بزاف) 13ج

ممكن  سمعتي باإلجھاض المتكرر ، كنت تعرفیھ ،وعندك  فكرة   في السابق) 14س
  علیھ ؟

  .كنت ماتعرفوش و ماعندي حتى فكرة علیھ حتان صراتلي أنا شخصیا ) 14ج

  بعد اإلجھاض للمرة الثانیة  بواش فكرتي ؟)  15س 

في األیام االولى  تغیضك روحك و تقولي عاله أنا بالضبط ، وكنت متخوفة ) 15ج
  .اني مھددة باإلجھاض  في كل مرة نحمل فیھا و نقول ر

  و اش ھو احساسك  اتجاه  روحك مقارنة  مع النساء اآلخرین ؟ ) 16س

خطرات ،نحس روحي   4تكرت و هللا المرة األولى جاتني  نورمال بصح كی) 16ج
  .،راني في خطر ،وساعات نلوم روحي ونقول  ممكن أنا السبة و اش صرالي 

  في روحك مقارنة مع النساء اآلخرین ؟ كیفاش  تخزري) 17س

نخزر في روحي عادي و أوا نقدرش روحي بالنساء اآلخرین  على خاطر ) 17ج
  .مقتنعة  بروحي  و بواش ندیر ، أوما عندي حلجة في الناس 
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  ھل تفضلین الجلوس وحدك أم مع اآلخرین ؟) 18س

  .ما نحبش نقعد وحدي) 18ج

  وعاله ؟) س

  .قعد وحدي على خاطر نھار كامل في خدمتي و مع الغاشيأصال مانیش مالفة ن) ج

  و كیتقعدي  و حدك واش  ھي األفكار  اللي تجیك ؟) 19س

  .ما نشتیش نقعد وحدي ، وأصال الخدمة نتاعي  ما تسمحلیش نقعد وحدي ) 19ج

  كیفاش تتعاملي مع الناس اآلخرین ؟) 20س

  .ض علیا ھكا الزم نتعامل معاھم بالقدر  على خاطر خدمتي تفر)20ج

  و كیتقعدي مع الناس و یھدروا على الحمل و األوالد تتقلقي وال ال ؟)21س

یعني ساعات  تتقلق  و خاصة إلى كثروا فیھا ،ویبداو كل واحدة  تقولك ) 21ج
  .روحي لھیھ و دیري ھذیك 

  و اش یعني  الحمل بالنسبة لدیك ؟ ) 22س

  .األمومة )22ج

  و األوالد؟) 23س

  .وزینة الحیاة نعمة ) 23ج

  من واش صرالك  ھل تنتقدي وال توبخي روحك ؟) 24س

  .أحیانا ،ساعات  ندیر حاجة ونندم علیھا ،ونقول  عاله درتھا) 24ج

  و تحسي بروحك بلي عندك قیمة ؟) 25س 

  .أكید ،نحس روحي عندي قیمة أو ما عندیش  مشاكل أخرى  غیر الحمل   ) 25ج

  اش صرالك و بواش حسیتي ؟تحدثي على ردة فعلك على و) 26س

في المرة االولى جاتني نورمال بصح في المرة الثانیة  كنت تعبان بزاف و ) 26ج
  .خاصة  نفسیتي ،ونضل نبكي ألتفھ األسباب 
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  كیفاش تخزري في مستقبلك ؟)27س

      .كیما حب ربي ،كیما یجي یجي ) 27ج
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