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 ملخص الدراسة

صررورة الجسررم وعالقتهررا بكررل مررن قلررق الرروالدة واالكتئرراب معرفررة الحاليررة إلررى هرردفل الدراسررة 
جميرررع النسرررا  ن مجتمررع الدراسرررة مررن . وتكررروّ لرردى عينرررة مررن النسرررا  الحوامررل فررري محافظرررة ال ليررل

اسررت دمل الدراسررة المررنهج الوصررفي . فرري محافظررة ال ليررلللريررادات الصررحية المراجعررات الحوامررل 
، ومقيراس صرورة الجسرممقراييس الدراسرة المكونرة مرن: مقيراس  الباحنة بتطروير، وقامل االرتباطي
المراجعررات للريررادات ( امرررأة حامررل مررن 384وتكونررل عينررة الدراسررة مررن )، االكتئرراب ، قلررق الرروالدة
 يات مسرررتو أن . وأظهررررت النترررائج ، ترررم اختيرررارهن بالطريقرررة القصرررديةفررري محافظرررة ال ليرررلالصرررحية 

 . بدرجة متوسطة ت جا  الدراسةلدى عينة  ، وقلق الحمل، واالكتئاب صورة الجسم
لصررورة الجسررم وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية فرري الدرجررة الكليررة توصررلل الدراسررة إلررى و 

سرررا  الحوامرررل اللرررواتي مكررران سررركنهن لصرررالح الن .تبعرررًا لمتغيرررر مكررران السررركن الدراسرررةلررردى عينرررة 
لصررالح النسررا  الحوامررل اللررواتي ، العمررركمررا ظهرررت فرررو  دالررة إحصررائيًا تعررزى لمتغيررر  المدينررة.

تبعرًا لصرورة الجسرم فري الدرجرة الكليرة  دالة إحصرائياً فرو  وظهرت  .( سنة30-22أعمارهن من )
 وظهرررت . يمهن بكررالوريوس فدقررل، ولصررالح النسررا  اللررواتي مسررتوى تعلرر المسررتوى التعليمرريلمتغيررر 
ولصررالح النسررا  ، تبعررًا لمتغيررر حالررة العمررلفرري الدرجررة الكليررة لصررورة الجسررم  دالررة إحصررائياً فرررو  

  ال تعمل. اللواتيالحوامل 
لصررورة الجسررم جررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية فرري الدرجررة الكليررة و النتررائج عرردم  وتبررين مررن

لم تظهر فرو  ذات و . ، شهر الحملحمل، جنس الجنينعدد مرات ال ات تبعًا لمتغير  لدى الحوامل
، عردد العمرر ،مكان السركن ات تبعًا لمتغير واالكتئاب  داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل

  .مرات الحمل، جنس الجنين، شهر الحمل، المستوى التعليمي، حالة العمل
صورة  إحصائيًا بين ة ودالة جود عالقة ارتباطية عكسية سالبو كما أظهرت نتائج الدراسة 

قلق الحمل لدى النسا  الحوامل في محافظة ال ليل، حيث بلغ معامل االرتباو  وبين الجسم 
(. وظهرت عالقة عكسية سالبة بين صورة الجسم وبين مستوى االكتئاب -0.19للعالقة بينهما ) 

وفي ضو   (.-0.39) لدى النسا  الحوامل في محافظة ال ليل، حيث بلغ معامل االرتباو بينهما
 النتائج التي توصلل إليها الدراسة أوصل الباحنة مجموعة من التوصيات.

 .محافظة ال ليل، االكتئاب، النسا  الحوامل، قلق الوالدة، صورة الجسم الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Body Image and Its Relationship to Both Delivery Anxiety and 

Depression Among A Sample of Pregnant Women in Hebron 

Governorate 

Prepared by: Wafaa Dweik 

Supervised by: Dr. Kamil Katalo 

The study aimed to know the Body Image and Its Relationship to Both Delivery 

Anxiety and Depression Among A Sample of Pregnant Women in The Hebron 

Governorate. The study population consisted of all pregnant women visiting health 

clinics in the Hebron Governorate. The study used the relational descriptive approach, 

and the researcher developed the study measures consisting of: body image scale, 

birth anxiety scale, depression, and the study sample consisted of (384) pregnant 

women from the reviews of health clinics in the Hebron governorate, who were 

chosen intentionally. The results showed that the levels of body image, pregnancy 

anxiety, and depression in the study sample were moderate. 

The study found that there were statistically significant differences in the total degree 

of body image of the study sample according to the variable of the place of residence. 

For the benefit of pregnant women whose place of residence the city. There were also 

statistically significant differences attributable to the variable of age, for the benefit of 

pregnant women who are (22-30) years old. There were statistically significant 

differences in the overall degree of body image according to the variable of the 

educational level, and for the benefit of women whose level of education is bachelor's 

degree or less. There were statistically significant differences in the overall degree of 

body image, according to the variable working condition, and in favor of pregnant 

women who did not work. 

The results showed that there were no statistically significant differences in the total 

degree of body image in pregnant women, according to the variables of the number of 

pregnancies, the gender of the fetus, and the month of pregnancy. There were no 

statistically significant differences in the overall degree of pregnancy anxiety and 

depression according to the variables of place of residence, age, number of 



 

 س
 

pregnancies, gender of the fetus, month of pregnancy, educational level, and work 

status. 

The results of the study also showed a negative correlation and statistically significant 

relationship between body image and pregnancy anxiety in pregnant women in the 

Hebron Governorate, where the correlation coefficient of the relationship between 

them was (-0.19). A negative correlation appeared between the body image and the 

level of depression in pregnant women in the Hebron Governorate, where the 

coefficient of correlation between them was (-0.39). In light of the findings of the 

study, the researcher recommended a set of recommendations. 

Key words: Body Image, Childbirth Anxiety, Depression, Pregnant Women, Hebron 

Governorate. 
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 الفصل األول

 راسةاإلطار العام للد

 المقدمة

 يحمررررل كررررل فرررررد صررررورة عقليررررة مناليررررة لذاتررررح الجسررررمية، ويسررررتعمل هررررذ  الصررررور لقيرررراس المفررررا يم

 حإدراكرر  لرردى الفرررد المتعلقررة بصررورة الجسررم، وطبيعررة الش صررية وتكررون سررببًا لسررعادة الفرررد، ويتبرردل 

ماعيررة، مفررا يم صررورة الجسررم الوجدانيررة، ويررؤ ر كررل منهمررا علررى اإدران وردود الفعررل الررنفس اجتل

لررذلك إن نمررو صررورة  ،وتتررد ر الحالررة الررنفس اجتماعيررة غالبررًا بمنررل هررذ  العوامررل كررالقلق واالكتئرراب 

الجسم اإيجابية تساعد الناس في روية أنفسرهم جرذابين وهرذا ضرروري لنمرو الش صرية الناضرجة، 

نررر فالنرراس الررذين يحبررون أنفسررهم ويفكرررون بدنفسررهم علررى نحررو إيجررابي علررى األرجررح، يكونررون أك

صررحة. بينمررا صررورة الجسررم السررلبية يمكررن أن تررو ر علررى حيرراة الفرررد، فالنرراس ذوي صررورة الجسررم 

إخفررررا  أجسررررامهم بررررالمالبس الفضفاضررررة والقاتمررررة  لون او يحرررر السررررلبية لررررديهم تقرررردير ذات مررررن ف ، 

 (.2016ويميلون إلى االنطوا  في العادة وعدم م الطة األخرين )الهور، 

تشرغل برال  أن مظهرر الجسرد مرن األمرور الرئيسرة التري (2018اح )عبد الفتر وفي هذا الصدد يرى 

االجتماعيرررة  الكنيررر مرررن النررراس، ويظهرررر ذلررك جليرررًا فررري النظررررة ال ارجيررة التررري ت رررتص بالترررد يرات 

برالمظهر أو  للمظهر والنظرة الداخلية التي تشير إلى التجارب أو ال برات الش صية التي ت رتص 

بيولوجيرررة، أو  وتترررد ر صرررورة الجسرررد بعررردة متغيررررات سررروا  أكانرررل مرررا يبررردو عليرررح الفررررد فررري الواقرررع، 

 .اعتاللها معرفية، أو انفعالية، أو سمات الش صية قد يؤدي في النهاية إلى الصحة النفسية أو

، فصررورة للفرررد  تعتبررر مررن بررين المسررائل المهمررةأن مسرردلة صررورة الجسررم ( 2010) مشرراعل وتؤكررد 

كتئرراب، وتقرردير الررذات المررن ف ، فالجسررم مصرردر الهويررة أن تررؤدي إلررى اال الجسررم السررلبية يمكررن

أن عدم الرضا عن الجسم لدى اإنسان يترترب عليرح الكنيرر  . كمااألش اص ومفهوم الذات ألكنر 
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الرررنفس جسرررمية التررري ترررؤدي إلرررى تشررروي  صرررورة  مرررن المشررركالت النفسرررية، كرررذلك بعررر  األمررررا  

 .يعد مناليًا حسب تقدير المجتمع مع ما الجسم، تنشد هذ  المشكلة عندما ال يتوافق شكل الجسم

دة الحمر مرن  ى الررغملر مة في حياة النسا ، وعهة ملمرح لالحم ليمنو   حنر أال إ، لالقصرر النسربي لمرّ

دة  نصعدة، سوا  أكانل إبرااألم تلف ى لمة لدى النسا  وعهبالكبيرة والم فتد يرات توص نيتر  مرّ

دة الحمر أنسرا  للسريعة التي تحدث لوا الجوهرية التغيرات  حيث إنا. هبعد  أو، لالحم هري  ل نرا  مرّ

ذ  هر وطبيعرة  لنروا  واشركاأدراسرة  إلرىحاجرة متزايردة  ن هنرانأذ  التد يرات، و هل األساسيالمصدر 

 (.2012 والصمادي، )السوالمةل ا لدى الحوامهالتغيرات وتبعات

اليررة المهمررة المترتبررة ويعررد متغيررري صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة مررن ضررمن التررد يرات النفسررية واالنفع

علررى مجموعررة التغيرررات الجسررمية والبيولوجيررة والفسرريولوجية للحوامررل، ف يمررا يتعلررق بصررورة الجسررم 

لرردى الحوامررل، تحرردث للنسررا  الحوامررل تغيرررات إبرران فترررة الحمررل سررريعة وجذريررة منررل: زيررادة الرروزن 

تغيرررات الجسررمية شرري  وتضرر م الرربطن والنررديين وتغيرررات جلديررة، وعلررى الرررغم مررن اعتبررار هررذ  ال

طبيعرري إال أن العديررد مررن النسررا  الحوامررل يعررانين مررن صررعوبة تقبلهررا، أو التكيررف معهررا، وتتبرراين 

درجررات التقبررل والتكيررف هررذ  تبعررًا لعرردة متغيرررات منهررا: عمررر المرررأة الحامررل، ومرردة الحمررل، وعرردد 

 (.Inanir et al., 2015مرات الحمل، فضاًل عن العوامل النقافية واالجتماعية )

واتجاهررات ومعرراني ومرردركات حولهررا،  اً يبرردأ الفرررد فرري تكرروين نظرررة نحررو ذاتررح، تتضررمن أفكررار حيررث 

كرررات حرررول جسرررمح، اوادر  اً ومشررراعر  اً ن أفكرررار ن الفررررد مفهومرررًا حرررول ذاترررح كمرررا يكررروّ يكررروّ  وبتعبيرررر أد 

الوظي يررررة صررررورة ذهنيررررة نحررررو جسررررمح متضررررمنة ال صررررائص الفيزيقيررررة وال صررررائص  وتنمررررو لديررررح

 (.2007 الدخيل،الجسم ) وهذا ما يطلق عليح صورة جاهاتح نحو هذ  ال صائص،وات
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وعلى الرغم من أهمية حالة قلق الوالدة لدى النسا ، إال أنح يعد من أكنر أنوا  القلق التري تعانيهرا 

ساسرية هنران عردة عوامرل مهمرة وأ نالمرأة الحامل، وتزداد شردتح مرع اقترراب موعرد الروالدة، ويبردو أ

بشررركل أو برررآخر فررري زيرررادة شررردتح أو التقليرررل منرررح، منرررل عمرررر الحامرررل وعررردد مررررات الررروالدة،  همتسررر 

والعوامرررل االجتماعيرررة والنقافيرررة، وترررد ير اإعرررالم والرعايرررة الصرررحية المقدمرررة للحوامرررل، والسرررالمة 

الصرررحية للحامرررل وجنينهرررا، وقررررار الطبيرررب حرررول طبيعرررة الررروالدة )طبيريرررة،  يصررررية( )الهمرررص، 

2010.) 

ل بعرر  الدراسررات الترري أجريررل علررى النسررا  الحوامررل وجررود عالقررة بررين قلررق المرررأة الحامررل وكشررف

( إلررى أن القلررق مررن Margalit, 2010والحالررة الصررحية لهررا ولجنينهررا، فقررد توصررلل مارجاليررل )

يعد مرن أبررز العوامرل المسرببة للضرغف النفسري للنسرا  الحوامرل، إذ يسربب مشراعر ال روف  الوالدة

 .معا  أو مشو ، فضاًل عن مشاعر ال وف من م اطر الوالدة بشكل عام من إنجاب طفل

 نتيجررة للقلررق الررذي تعانيررح المرررأة الحامررل، فررإن ذلررك قررد يررؤدي إلررى شررعورها باالكتئرراب، إذ تصرربحو 

 اوعن توافقهر  ،اعن أدا  دوره يعوقهاأن  يمكن كما أنح، بسبب التغيرات الهرمونية المزاج عصبية

، واضررطراب الررذاكرة، وتوقررع اإدرانفرري ان فررا  تقرردير الررذات، وتشررويح لررك ذ يتمنررل و ، اوارتقائهرر 

عررن االضررطراب  الفشررل وخيبررة األمررل فرري الحيرراة، وعرردم القرردرة علررى التركيررز الررذهني، هررذا فضررالً 

البدني الذي يتمنل في اضطراب الشرهية للطعرام، واضرطراب النروم، والعجرز الجنسري، واضرطراب 

 .(2007 دا  واإنهان، وكنرة البكا  وتناقص الطاقة )بشرى،الجهاز العصبي المستقل، والص

قلرق الروالدة ومرا  صورة الجسم لردى المررأة، ونظررًا ألهميرة موضو  ألهمية ونظراً  هذا المنطلقومن 

جرا ت هرذ  الدراسرة لتبحرث فري العالقرة برين صرورة فقرد  ،الحامرل المررأة لردى  ي لفح من آ ار نفسرية

 لوالدة واالكتئاب لدى عينة الحوامل في محافظة ال ليل.للمرأة الحامل وقلق االجسم 
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 :سئلتهاأو مشكلة الدراسة

تردب فيرح الحيراة برإرادة  م لو  جديرد ، حيث أنها تحمل الحمل يمنل سعادة وفرح لكل امرأة رغم أن 

 ، فممارسرتها لغريرزةوال للمررأة مرن أن تصربح أمراً  أعظم عند الرجل من أن يصبح أبراً  ، فال شي هللا

بهرا كرل  مومرة يزيرد مرن جمالهرا وأنو تهرا، لرذلك تعتبرر مرحلرة الحمرل مرن أهرم المراحرل التري تمرراأل

مرررن لحظرررة  ترررري  سلسرررلة مرررن التغيررررات الفيزيولوجيرررة والنفسرررية حيرررث امررررأة قرررادرة علرررى اإنجررراب، 

كرررل ذلرررك فرررإن المررررأة الحامرررل تمرررر برررالكنير مرررن رغرررم ولكرررن اإخصررراب إلرررى غايرررة لحظرررة الررروالدة، 

تغيررررات  اتت للهررر التررري الحامرررل خرررالل تسرررعة أشرررهر مرررن الحمرررل،  اآلالم التررري تواجههررراالمتاعرررب و 

، مرن هنرا تتحردد مشركلة الدراسرة التقلبات المزاجيرةو االكتئاب، القلق، األر ،  انفعالية منها: التوتر،

 في التساؤل الرئيس اآلتي:

ب لللدى عينللة مللن هللل توجللد عالقللة ارتباطيللة بللين صللورة الجسللم وكللل مللن قلللق الللوالدة واالكتئللا

 ل في محافظة الخليل؟مالنساء الحوا

 والذي انبنق عنح األسئلة اآلتية:

ما مستوى صورة الجسم وقلق الوالدة واالكتئاب لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة   .1

 ال ليل؟ 

اسرتجابات أفرراد برين  ( ≥ 0.05)توجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة هرل  .2

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق  سررة مررن النسررا  الحوامررل علررى مقيرراس الدراسررة لمعرفررةعينررة الدرا

عرردد مرررات الحمررل، جررنس الجنررين، ، العمررر، مكرران السرركن) تبعررًا لمتغيرررات االكتئرراب الرروالدة و 

 ؟(شهر الحمل، المستوى التعليمي، حالة العمل
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 فرضيات الدراسة:
اسرتجابات بين  (α≤0.05)ى الداللة عند مستو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ال  .1

 .قلقالوالدةواالكتئابوصورة الجسم أفراد عينة الدراسة )من النسا  الحوامل( بين 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .2

دة مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروال أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .مكان السكن تبعًا لمتغيراالكتئاب و 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .3

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .العمر تبعًا لمتغير االكتئاب و 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)توى الداللرررررة ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسررررر  .4

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .عدد مرات الحمل تبعًا لمتغير االكتئاب و 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .5

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  سررا  الحوامررل( فرريأفررراد عينررة الدراسررة )مررن الناسررتجابات 

 .جنس الجنين تبعًا لمتغير االكتئاب و 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .6

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .ر الحملشه تبعًا لمتغير االكتئاب و 
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 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .7

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .المستوى التعليمي تبعًا لمتغير االكتئاب و 

 متوسرررررطات  فررررري (α≤0.05)ال توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  .8

مسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة  أفررراد عينررة الدراسررة )مررن النسررا  الحوامررل( فررياسررتجابات 

 .حالة العمل تبعًا لمتغير االكتئاب و 

 أهداف الدراسة:
 الدراسة الحالية إلى: هدفل 

قلقالوالدةواالكتئابلدد ييةدةمدلالة دا وكل مرن  صورة الجسمالتعرف إلى العالقة بين  .1

 .املفيمحافظةالخليلالحو

 .لد ييةةملالة ا الحواملفيمحافظةالخليل صورة الجسممستوى التعرف إلى  .2

 .قلقالوالدةلد ييةةملالة ا الحواملفيمحافظةالخليل مستوى التعرف إلى  .3

 .م تو االكتئابلد ييةةملالة ا الحواملفيمحافظةالخليلالتعرف إلى  .4

صرورة الجسرم وقلرق  اسرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة ال اصرة بكرل مرن  برين التعرف إلى الفررو  .5

مكران تبعرًا لمتغيررات ) لد ييةدةمدلالة دا الحوامدلفديمحافظدةالخليدل الوالدة واالكتئراب 

عرردد مرررات الحمررل، جررنس الجنررين، شررهر الحمررل، المسررتوى التعليمرري، حالررة ، العمررر، السرركن

 .(العمل
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 أهمية الدراسة:
وهرررو صرررورة الجسرررم  حلدراسرررت ىتتصرررد  يالرررذ  الموضرررو ميرررة هالدراسرررة الحاليرررة فررري أ  ميرررةهتتضرررح أ 

 ، حيرث لد ييةةملالة ا الحوامدلفديمحافظدةالخليدلوعالقتح بكل من قلق الوالدة واالكتئاب 

 :التطبيقية واألهميةمية النظرية هاألن م لفي ك نتكم

 :مية النظريةهاأل

 .لدى المرأة المقبلة على الوالدة (ق الوالدةقل) النفسي الوضعفي التعرف على تسهم  •

قلق صورة الجسم و فهم نظري لطبيعة العالقة بين  تقديمهذ  الدراسة في محاولة  أهميةتكمن   •

 مرررن لررردى المررررأة المقبلرررة علرررى الررروالدة، مرررع العلرررم أن متغيررررات الدراسرررة لرررم تعرررالج معررراً  الررروالدة

 حسب علم الباحنة. قبل

فررري هرررذ  الفتررررة الحامرررل للبررراحنين إجررررا  دراسرررات حرررول المررررأة  تعتبرررر هرررذ  الدراسرررة كمجرررال •

 .الحرجة

تتطر  هذ  الدراسة لمشكلة نفسية هامة وهي صرورة الجسرم لردى النسرا  الحوامرل ومرا لهرا مرن  •

 ة.دَّ آ ار سلبية، مما يجعل موضو  الدراسة يحظى باألهمية والج  

 األهمية التطبيقية:

 كردداة ، والمكتبرة العربيرة نرري مكتبرة االختبرارات النفسريةتأن  يمكرناألدوات التري  إضافة بع   •

 االكتئاب لدى النسا  الحوامل. وأداة قلق الحمل،  وأداة صورة الجسم لدى النسا  الحوامل، 

 قد تكون نتائج الدراسة الحالية ملهمة ونواة لدراسات أخرى في هذا المجال. •

 حدود الدراسة:
 تتحدد الدراسة الحالية بما يدتي:



 

9 
 

 ود البشرية: النسا  الحوامل في محافظة ال ليل.الحد 

 الحدود المكانية: محافظة ال ليل.

 م(.2019/2020الحدود الزمانية: أجريل هذ  الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي )

قلدقالدوالدةواالكتئدابلدد ييةدةمدلالة دا الحوامدلفدي، صورة الجسرمالحدود الموضوعية: 

 .محافظةالخليل

 صطلحات الدراسةم
  الحمل

 يوماً ( 266)نمو وتطور الكائن الحي لدى الجنين في مدة ( بدنح عبارة عن 2012عرفتح أيلول )

تحسب مدة اإخصراب مرن أول يروم الحري ، ويبردأ العرد بعرد  من الحمل، حيث  أسبوعاً ( 83) أي

لرة فيزيولوجيرة تسعة أشهر، وهو عبرارة عرن حا أي يوماً ( 280)من أخر الحي  إلى  يوماً ( 14)

خاصة في الشهرين الناني والنالث  القي  أو طبيرية وفيما عدا إحساس األم الحامل بميعاد النفس

 .فيها األم كامل صحتها وحيويتها نسب وقل لكي تستعيد أن مرحلة الحمل هي إمن الحمل ف

 صورة الجسم

فيهرررا ال صرررائص ( بدنهرررا صرررورة ذهنيرررة نكونهرررا عرررن أجسرررامنا ككرررل بمرررا 2009عّرفهرررا القاضررري )

 الفيزيقية وال صائص الوظي ية )إدران الجسم(، واتجاهاتنا نحو هذ  ال صائص )مفهوم الجسم(.

( بدنهررا: الصرررورة العقليررة المناليرررة للررذات الجسرررمية، ويسررتعمل هرررذ  الصرررورة 2011وعرفهررا خوجرررة )

ل الررررنفس لقيرررراس المفررررا يم المتعلقررررة بصررررورة الجسررررم، ويررررؤ ر كررررل منهمررررا علررررى اإدران وردود الفعرررر 
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غالبرًا بمنرل هرذ  العوامرل كرالقلق واالكتئراب، وال روف  (اجتماعية-النفس)اجتماعية، وتتد ر الحالة 

 وتقدير الذات والرضا عن الحياة.

ة المفحوصرر حصرررل عليهرررا تالترري  متوسررف الرردرجات : وتعللرف الباحثللة صللورة الجسللم إجرائيللًا ب نهللا

 في الدراسة الحالية. على مقياس صورة الجسم المست دم )المرأة الحامل(

 الحمل: 

ضررة، تصرربح رشرريمًا بدنررح نمررو فرري الرررحم نرراتج عررن تلقرريح نطفررة لبوي (2013عّرفللأ أبللو القاسللم )

 نالث يدخذ الرشيم اسم الجنين.ويتغذى من طرف األم عن طريقة المشيمة وبعد الشهر ال

 قلق الوالدة" 

برالتوجس  حمشروب الترقب من  حالةو شعور عام غام  قلق الوالدة بدنح:  (2010يعرف الهمص )

الجسرررمية خاصرررة زيرررادة  عرررادة بررربع  اإحساسرررات  حمرررن عمليرررة الررروالدة مصرررحوب والتررروتر وال ررروف

و الشررعور بنبضررات أ فرري الصرردر أو ضرريق فري التررنفس والسرحبةنشراو الجهرراز العصرربي الررالإرادي 

نفسرية تتمنرل  ا  أو فراغ فري فرم المعردة أو عرر  أو أعرر  للجنين، القلق أو الصدا  أو كنرة الحركة

 علرىكانرل  سروا  فاو م ر التركيز أو الشرعور وتتعلرق بعردة  علىفقد القدرة  :في عدة أعرا  منها

 .صحة األم بشكل عام ىالجنين أو عل

تحصررل عليهررا المفحوصررة )المرررأة التررري  ات الرردرجمتوسررف  هرروف لقلررق الرروالدةأمررا التعريررف اإجرائرري 

 .لحاليةي الدراسة االمست دم ف قلق الحملمقياس الحامل( على 

 االكتئاب:

 فري وضروحاً  تكرون  مرا أكنرر تبردو النفسري االضرطراب  مرن حالرة بدنرح( 2014عرفترح خطراب )

 ووخرز، الحيراة نمر  واليردس الشرديد  برالحزن  يتميرز حيرث  المرري   لش صرية االنفعرالي الجانرب 
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 حرد  إلرى متوهمرة تكرون  برل الغالرب  فري الش صرية ترتكبها لم شرور على القاسي وتبكيتح الضمير

 .وتدعمها وتسندها سو هال االكتئاب  حاالت  تصاحب  ما وكنيراً ، بعيد 

، والتشراؤم، الحرزن  أعراضرها ذاتيرة وجدانيرة خبررة بدنرح( االكتئراب Coles, 2001) كرولس ويعررف

، الشرهية وفقردان، الرذات  ايرذا  فري الرغبرة، و االهتمرام فقردانفري  بالفشرل إحسراسوا، والالمبراالة

 برذل أو نجرازإ علرى القردرة عردم، و الرذات  احتقرار، و والدونيرة برالنقص  االحسراس، و بالذنب  الشعورو 

  .االستجابة في وبف  بالتردد  االحساس، و جهد  أي

على مقياس  ة )المرأة الحامل(المفحوصحصرل عليهرا تالتي  ات الدرجمتوسف تعرف إجرائيًا بدنها و 

 .الحالية المست دم في الدراسة االكتئاب 
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 الثاني الفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 مقدمة 

صرررورة الجسرررم، وقلرررق الررروالدة، الحمرررل، و : مرررن الدراسرررة عرضرررًا لمفرررا يم الدراسرررةيشرررتمل هرررذا الجرررز  

 كما يدتي: المحاورلكل محور من هذ   ر  واالكتئاب، وسوف يتم التط

 الحمل

د مرن لحظرة اإخصراب إلرى المريالد، متر ت تكوينيرةمرحلرة  بدنرحالحمرل ( 2014برن عكروش ) ل عرف

الملقحة ليصل عدد  البويضة، ففي هذ  الفترة تتضاعف ال لية األولى أو قمرية ويبلغ تسعة أشهر

زنهررا ليصررل إلررى مليررون ضررعف، وتتحررول و  ، كمررا يتضرراعفخليررة تقريبرراً  ( مليررون 30) إلررى ال اليررا

 للحياة. د  جسمي مع إلى نظام

طبيريرة تمرر بهرا المررأة بفتررات  فيسريولوجيةعلرى أنرح ظراهرة  اً الحمرل أيضر  (2012وتعرف أيلول )

 أن مرردة اإحصررائيات مررن لحظررة اإخصرراب حتررى المرريالد، وتفيررد  والجسررميةالتغيرررات النفسررية  مررن

انقطررا   أسرربو  مررن مرردة( 42-40) أغلررب الرروالدات تررتم مررا بررين أنو  ،يومرراً ( 280يبررًا )الحمررل تقر 

 .الطمث 

 حملالتغيرات المصاحبة لفترة ال

 :( فيما يلي2008إن المرأة في فترة الحمل تمر بتغيرات كبيرة تل صها حسونة )

تتجلى أهم التغييرات الجسمية لدى المرأة الحامل في تض م الندي وتغير لرون  التغيرات الجسمية:

إلى اللون البني القاتم، وكبر حجم الرحم على مرر األيرام وطرول عنقرح، وازديراد حجرم الربطن  ةالاله

ور خيرروو بيضررا  عاليررة مررن تمرردد الرربطن، ظهررور عرررو  دم علررى األرجررل، وتررورم، وانتفررا  وظهرر 

 .أرجلها، كما يمكن أن تصاب األم الحامل بالبواسير والدوالي على اهقدمي
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أن المررأة التري  فري عمومراً  رات النفسية ت تلف من امرأة ألخرى وتظهرغيإن الت: التغيرات النفسية

فررح ألنهرا سرتنبل أنو تهرا تظررت والدة طفرل جديرد ستشرعر بالسرعادة والترغب فري الحمرل وطالمرا ان

لكرن المررأة التري ، لها ومسانداً  وتكتمل سعادتها إذا تلقل حميماً  وأنها ستعطي الحياة لم لو  جديد 

والبكا  وهذا راجع ربما ل وفها من  ا سوف تظهر عليها عالمات الكآبة والحزن لهال ترغب في حم

الرروالدة أو مرروت الحامررل أ نا هررا، وهنرران مررن يعتقررد أن  قرررأت وسررمعل بعسررر ذاإ الرروالدة خصوصرراً 

جمالهن ورشاقتهن كما أن هنان البع  اآلخر ت اف مرن والدة طفرل مشرو   الحمل سيقضي على

النفسررية لرردى  ل تعرراني مررن مررر  مررا وعليررح نسررت لص أن التغيرررات انرر إذا ك معررو  خصوصرراً  أو

 بع  و بين السعادة والحماس لدى األخريات، وهذا نظرراً اللدى بين الحزن والكآبة  حاو تتر الحامل 

 ت لص من آ رار نفسرية عليهرا سروا  باإيجرابي أو السرلبي للظروف التي تريشها الحامل وما وتبعاً 

 (.2004، م زومي)

 إلرررررى أن التغيررررررات الوظي يرررررة (2013أبرررررو القاسرررررم ): أشرررررار الوظيفيلللللة الفيسللللليولوجيةت التغيلللللرا

 الحامل تتمنل فيما يلي: تطرأ على المرأة  الفسيولوجية التي

 نسررربةب لررردى الحامرررل ترررزداد سررررعة الترررنفسفررري األشرررهر األولرررى مرررن الحمرررل  التغيلللرات التنفسلللية:

  م تعود لحالتها أ نا  األشهر األخيرة من الحمل. غير الحامل، التنفس لدى المرأة  عن%30

امتصرراص السرركر  ي عنرردما تكررون قرردرةو زيررادة المعرردل الرردموي الكلرر  الكليللة والجهللاب البللولي:ر تغيلل 

 نبنية سكرية أي وجود السركر فري برد  فائقة وتعيق امتصاص جزيئات الجلوكوز فإنح سوف تظهر

تحرل ترد ير هرمرون البروجسرترون وتحفرز علرى ارتفرا   الحامل، تشرير إلرى اتسرا  المجراري البوليرة

 ى ان فرا  قردرة المنانرة علرىالضغف اآللي للمنانة من طررف الررحم يرؤدي إلر  ية، وإنولالعدوى الب

 (.2013)أبو قاسم،  التحمل وبالتالي تكنر المرأة من البول لكن بكميات قليلة
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الجوفيررة تحررل  يتررد ران بارت ررا  األعضررا  إن المعرردة واألمعررا  أيضرراً  التغيللرات المعديللة المعويللة:

المعردة،  رم  وقرحرةحرقرة  ممرا يتسربب فري مردخل المعردة ال ينغلرق جيرداً إن فر  بالتاليو  ،تد ير الحمل

هنرران ازديرراد كميررات اللعرراب المفرررزة ويكررون  ن التقلصررات المعويررة تررؤدي إلررى اإمسرران، كمررا أنإ

)السرروالمة والصررمادي،  والفلررورالحركررة المفرطررة للكالسرريوم  هنرران ميررل نحررو تسرروس األسررنان بسرربب 

2012). 

ديها صرورة عرن جسرمها التغيرات التري تطررأ علرى جسرم المررأة الحامرل تكرّون لر ن مما سبق يتضح أ

ها قبرررل الحمررل وبعرررد الحمرررل، وهررذا يجعلهرررا عرضررة لكنيرررر مرررن وتبرردأ فررري مقارنررة ذهنيرررة برررين جسررم

االنفعرراالت النفسررية الترري قررد تررؤ ر سررلبًا علررى صررحتها النفسررية، مررن هررذا المنطلررق تبحررث الدراسررة 

لرررك مرررن خرررالل ورة الجسرررم وقلرررق الررروالدة واالكتئررراب لررردى الحوامرررل، وذ صررر  الحاليرررة فررري العالقرررة برررين

 لي: استعرا  ومناقشة متغيرات الدراسة كما ي

 : صورة الجسمأولا 

العامة، والتي تسير  يصل الفرد إلى هذا العالم وهو كيان فيزيقي ي ضع ل صائص النمو وقوانينح

اسرررتمرارية العمليرررة النمائيرررة ع ومررر ، إلرررى األمرررام متجهرررة نحرررو تحقيرررق غرررر  ضرررمني هرررو النضرررج

تشكل بنيان اإنسان سوا  كانل جسمية عقلية أو  على كافة الجوانب التيوتعقدها، والتي تشتمل 

 واتجاهرات بردأ فري تكروين نظررة نحرو ذاترح، تتضرمن أفكرارًا ي ، فرإن الفررد جتماعيرةوجدانية وا انفعالية

فري اآلن  –ن الفررد  حرول ذاترح كمرا يكروّ مراً ن الفرد مفهو حولها، وبتعبير أد  يكوّ  ومعاني ومدركات 

ومشرراعر وإدراكررات حررول جسررمح، وتنمررو لديررح صررورة ذهنيررة نحررو جسررمح متضررمنة  رأفكررا –ذاتررح 

نحرو هرذ  ال صرائص، وهرذا مرا يطلرق عليرح  واتجاهاتحالفيزيقية وال صائص الوظي ية  ال صائص 

 (.2007، الدخيلالجسم ) صورة
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الرذات، وتشركل بعردًا  شراعر إدراكرات تتردرج تحرل مفهروموموصورة الجسم ومرا تتضرمنح مرن أفكرار 

مجملهرررا مكونرررًا مرررن  السررريما أنرررح يتضرررمن صرررفات وخصرررائص تشررركل مرررن ،مرررن أبعررراد  األساسرررية

سروا  كانرل نفسرية داخليرة  مكونات مفهوم الرذات وعلرى هرذا فإنرح إذا كانرل هنران متغيررات متباينرة

السررليم مررع بيئتررح ومحيطررح، فررإن  ال والتوافررقفعرر أو بيئيررة خارجيررة تعررو  قرردرة الفرررد علررى التواصررل ال

أحرررد هرررذ  العوامرررل التررري تعرررو   ، قرررد يكرررون رد السرررلبية نحرررو جسرررمح أو عررردم رضرررا  عنهررراصرررورة الفررر 

معاناترررح مرررن  ذاترررح، وقرررد يكرررون هرررذا سرررببًا فررري الوقرررل التوافرررق مرررع ذاترررح وبيئترررح المحيطرررة برررح فررري 

 (.2011)خوجة،  اضطرابات سلوكية تعكس عدم اتزانح وسو  توافقح

لجسرم إلرى: م طرف الجسرم، والجسرم رة ا( صرو Yetzer, et al, 2004وقد صنف يتزر وآخرون )

 .وصورة الذات  وتقردير الرذات، ومفهوم الرذات، المردرن

 مفهوم صورة الجسم:

 .صورة نكونها في أذهاننا عن أجسامنا على أنها( 2005) ي او العز عرفها 

رررمحقلبدنرررح صرررورة ذهنيرررة وع( 2005) شرررقير اوتعرفهررر  رررن جسر سررروا  فررري مظهرررر   يرررة يكونهرررا الفررررد عر

رف أو في مكوناتح الداخليةال ارجي  هرذ  األعضرا  وإ برات  وأعضائح الم تلفرة، وقدرترح علرى توظير

عرن تلرك الصرور الذهنيرة  سرالبة موجبرة أو اتجاهات كفا تح، وما قد يصاحب ذلرك مرن مشراعر أو 

 .للجسم

بدنها بنا  متعدد األبعراد يتضرمن اإدران الرذاتي  (Cash et al., 2004ويعرفها كاش وآخرون )

أساسرررريان لالتجاهررررات نحررررو المظهررررر االتجاهررررات المتعلقررررة بررررالمظهر الجسررررمي، وهنرررران مظهررررران و 

 الجسمي وهما التقييم بالرضا أو عدم الرضا، وأهمية المظهر الجسمي من الناحية النفسية.
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بدنهرا الصرورة الذهنيرة التري يحملهرا ( Peterson et al., 2004كمرا عرفهرا بيترسرون وآخررون )

الناحيرة الجسرمية،  متضرمنة الحجرم وشركل الجسرم واتجاهاترح نحرو ش صريتح مرن الفرد عن مظهر ،

ولهررذ  الصررورة مكونرران: مكررون معرفرري أو كيررف يرررى الشرر ص جسررمح، ومكررون وجررداني أو كيررف 

 يشعر الفرد تجا  مظهر  الجسمي.

نهررا الشرر ص فرري عقلررح عررن جسررمح الصررورة الترري يكوّ  هررا( فيعرفهررا علررى أن2008أمررا عبررد النبرري )

حقيقيرررررة، وهررررري تترررررد ر بالعوامرررررل النفسرررررية والنقافيرررررة موجبرررررة أو سرررررالبة، حقيقيرررررة أو غيرررررر  وتكرررررون 

 واالجتماعية.

نها عن أجسرامنا، وهري هي صورة ذهنية نكوّ أن صورة الجسم من التعريفات السابقة وترى الباحنة 

هنرا نجرد أن نا االنفعالية، وما نعتقد  عن نظرة اآلخررين لنرا، و اتمستمدة من أحاسيسنا الباطنة وخبر 

شررر ص، إال أنهرررا تتضرررمن جوانرررب أخررررى إدراكيرررة صرررورة الجسرررم ليسرررل فقرررف المظهرررر ال رررارجي لل

 وسلوكية.

 أهمية صورة الجسم:

رب  إن وعمومررًا إن صرورة الجسررم  ،ت المهنيرة وفعاليررة الرذات دورًا فرري ات راذ القرررارا صرورة الجسررم تلعر

رم، الشركل،مو هي  رة الحجر رراد  قف واتجا  اإنسان نحرو جسرمح، خاصر رات األفر والجمرال، أيضرًا تقييمر

 . (Yetzer et al., 2004)الجسميةفعالية فيمرا يتعلرق بصفاتهررم وخبرراتهم االن

 مكونات صورة الجسم:

 ( أن هنان  الث مكونات لصورة الجسم هي:2006يرى دسوقي )

 ن الفرد لحجم ومكونات جسمح.راالمكون اإدراكي: ويعني إد  -

 تمام بح والقلق بشدنح.الرضا عن الجسم، واالهالمكون الذاتي: ويعني  -
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 المكون السلوكي: ويعني تجنب الفرد المواقف التي تسبب عدم الراحة أو التعب. -

 :( على أن هنان عنصرين أساسيين هما2010) مشاعل ل وأضاف

تبررر جررذابًا ومناسرربًا مررن حيررث العمررر ومررن حيررث يعويعنرري الررنمف الجسرردي الررذي : المثللال الجسللدي

رد، وكلمررا اقتربررل صررورة الفرررد العقليررة لجسررد  مررن الررنمف الجسرردي، سرراهم ذلررك فرري زيررادة لفرر ا ة قافرر 

 تقدير الفرد لذاتح، أما التباعد فيسبب مشكلة كبيرة، وتؤدي إلى تدني تقدير الفرد لذاتح.

التري تتعلرق بالجسرد وكرذلك الصرورة اإدراكيرة  ود ويعنري األفكرار والمعتقردات والحرد  مفهوم الجسلد:
 كونها الفرد عن جسد .التي ي

 صورة الجسم الموجبة والسالبة:

صورة جسم موجبة عندما يدرن شكل   أن الفرد يكون عند   ((Sandoval, 2008يرى ساندوفال 

 األجررزا  الم تلفررة للجسررم كمررا هرري فرري ى نحررو واضررح وواقعرري وحقيقرري، وعنرردما يررر  ىالجسررم علرر 

فري عردة أشركال وأحجرام، وعنردما يعررف لحقيقة، وعندما يتقبرل جسرمح ويعررف أن األجسرام تبردو ا

ية تقول القليل عرن الش صرية وعرن  يمرة الفررد كإنسران، وصرورة الجسرم الموجبرة أن الهيئة الجسم

الفرد صورة جسم سالبة عندما يدرن حجم  ىترتبف بتقدير الذات المرتفع والنقة بالنفس، ويكون لد 

والقلرق  ما يشرعر بال جرل وال رزي حرف، عكس ما هو في الواقع، وعند ننحو م علىل الجسم شكو 

تجررا  جسررمح، وعنرردما يشررعر برردن حجررم وشرركل الجسررم يترتررب عليهمررا االحترررام أو عرردم االحترررام، 

 وصورة الجسم السالبة ترتبف بتقدير الذات المن ف  واالكتئاب واضطرابات الطعام.

 زن باألسرررى والحررر يررررتبف عررردم الرضرررا عرررن الجسرررم أن  (Bergeron, 2007) ويررررى بيرجيررررون 

ويؤدي عدم الرضرا ، النفسي على نحو موجب، ويرتبف بمؤشرات للتوافق النفسي على نحو سالب 

 عن صورة الجسم إلى اضطرابات الطعام.  
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االت تظهر لديرح بعر  االنفعر لدى الفرد  السلبية الجسمصورة ( أن 2018) الفتاحرى عبد تبينما 

لررح أهميررة بالنسرربة لررح، لشرر ص ال ررارجي وبمررا أن شرركل ا، ... الرر سررلبية كررالقلق واليرردس وال جررلال

فررإن نظرتررح لشرركل جسررمح تررؤ ر علررى حالتررح النفسررية، أمررا بالنسرربة لصررورة الجسررم اإيجابيررة لرردى 

الفرد، فإن ذلك يجعلح متوافقًا نفسيًا واجتماعيًا على عكس الش ص الذي لديح انطبا  سلبي عرن 

 سمح.ج شكل

أنفسررهم منمقررين ومرررتبين هررم األشرر اص ( أن األشرر اص الررذين يرررون 2016وقررد بررين عبررروس )

ون إلى صورة أجسامهم بشكل إيجابي، وهذا يجعلهم يشعرون بصحة نفسرية جيردة، أم الذين ينظر 

األشرر اص الررذين لررديهم تقرردير ذات مررن ف  ألنفسررهم، فهررؤال  لررديهم انطبررا  سررلبي عررن صررورة 

 أجسامهم. 

 ب صورة الجسم:رااضط

شرركاًل مررن أشرركال االضررطرابات النفسررية، رة الجسررم اضررطراب صررو ( إلررى أن 2006يشررير دسرروقي )

 والتي يكون فيها عدم الرضا عن المظهر الجسمي هو السمة األساسية المحددة.

ها حسرب تإلرى أنروا  م تلفرة مرن اضرطراب صرورة الجسرم، وصرنف ت ( أشرار 2006) حسرنكما أن 

ا  الحميررد، اضررطراب شرركل الجسررم مررا تحررل السررريري، والشررعور باالسررتي: درجررة االضررطراب وهرري

 .واضطراب الطعام، واضطراب سو  شكل الجسم

( أن الشر ص يمكرن أن يصراب بردعرا  اكتئابيرة نتيجرة عردم رضرا  عرن 2010رى مشراعل )تو 

 .شكل جسمح، الذي يجعلح يشعر بالنقص، بالتالي يلجد إلى االبتعاد واالنطوا  عن الناس
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 ظريات المفسرة لصورة الجسمنلا

 :النظرية البيولوجية

 لوالررذي يعررد أو ( Henry Head, 1920) يررد هنررري ه عصرراب ذ  النظريررة طبيررب األهرر ع وضرر 

ا دنها به، فقد وصفالجسمتعبير صورة  واستعمل فوص نم ل، وأو ملنظرية صورة الجسن المؤسسي

حرا  الحسري للتري نظمرل فري الا الحاليرة الجسرماتحاد خبرات الماضري مقترنرة بدحاسريس  نتعبر ع

ر قسررة وتوافرر لذ  الحركررات السهرر  أن" هيررد والحرر" " دماغ،لرر ل ى الرروعي لرر ع ضررمنياً  ليررد  ممواضررع الجسرر

 ن ابرل مر  لتتغيرر بشرك مصرورة الجسر  أن ف، وأضرامالجسر  نوتكوي لوشك ملحج لالمتكام المعرفي

 (.2008)األشرم، لم التع لخال

 نظرية التحليل النفسي:

خالل تطرور  ( في نظريتح على أن مفهوم الجسم يتشكل منFreud, 1895-1899ركز فرويد )

أن لصرورة الجسرم دالالت، وأن تطرور األنرا المبكرر بحسرب مفرا يم مفهومي األنا والجنس، إذ يرى 

تعّلم الطفل إدماج اإحساسات من سطح جسمح، واسرتعمال هرذ  اإحساسرات كقاعردة للتمييرز برين 

ى أن ( فرري نظريتررح عررن اللبيرردو إلرر Freud، كمررا أوضررح فرويررد )ليالعررالم ال ررارجي وعالمررح الررداخ

سية هي المناطق الحساسة في الجسم، وأن ش صية الفرد تتطور وفق تتابع مناطق االستنارة الجن

اإحساسات الجسمية، ويبردأ الفررد فري تكروين صرورة عرن جسرمح عرن طريرق نمرو األنرا التري تهري  

( فرررإن Freudذاترررح واآلخررررين، ووفرررق نظريرررة فرويرررد ) ينالسررربل لرررح ليكرررون قرررادرًا علرررى التمييرررز بررر 

الجسم لدى األفراد واختالل ش صياتهم ترجع كلها إلى تطور الحياة الجنسية فري راب صورة اضط

 (.2011السنوات األولى من عمر اإنسان )خوجة، 
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 لصورة الجسم: ةالمعرفي النظرية

م اسررتقرار بنيررة صررورة الجسررم، عررد  إلررى ( ,1976Beck – 1973)لبيررك تشرير النظريررة المعرفيررة 

المرزاج  وأنغوو، ييم لحجم الجسم الحالي إلرى انفعرال سرالب أو إلرى الضر حيث يمكن أن يرجع التق

السالب يزيد من تقييم حجرم الجسرم لردى النسرا  الالئري يعرانين مرن البوليميرا )شرر  الطعرام( فيجعرل 

بيررك " عررن االكتئرراب ترررى أن ل والنظريررة المعرفيررة "(. Reas, 2002) سرريئة تبرردو صررورة الجسررم

  شوهة تكون عرضًا معرفيًا لالكتئاب.صورة الجسم المحرفة/ الم

 النمائية واالجتماعية الثقافية لصورة الجسم: ةالنظري

تفسررر وتشرررح ( Biajeh, 1920-1980لجران بياجيررح )النظريرات النمائيررة واالجتماعيرة والنقافيررة 

تلك النظريات يساعد علي فهرم لمراذا تتكررر صرورة م كيف أن صورة الجسم تنمو وتتطور؟ وأن فه

؟ ولقد ركزت النظريات النمائية علرى أهميرة مرحلرة الطفولرة ينينم السالبة لدى األش اص البد الجس

" وقررل  والمراهقررة كفترررة هامررة، وفرري أ نائهررا تنمررو وتتطررور صررورة الجسررم، وأن هنرران عوامررل منررل:

هررردف النظريرررات النقافيرررة واالجتماعيرررة إلرررى عقرررد وتالبلررروغ " الرررذي يسرررهم فررري نمرررو صرررورة الجسرررم، 

ص الهيئرة والمظهرر ال رارجي والجمرال نة االجتماعيرة والوسرائل النقافيرة االجتماعيرة، ب صرو المقار 

 .(Reas, 2002كعوامل هامة في نمو وتطور صورة الجسم )

 : قلق الولدةثانياا 

رب، والميرل   يعتبر قلق الوالدة عاماًل بارزًا أ نرا  الحمرل، ويكرون ظهرور  رعور بالتعر ركال كالشر بعردة أشر

رزي قرد يحردث ر وإلى الكآبة، فهو حالة من التوتر نتيجة توقع تهد إلى االنهيا يرد خطرر فعلري أو رمر

 :للمرأة الحامل مع اقتراب موعد والدتها، وفيما يلي عر  لمفهوم قلق الوالدة
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رح، لدرجرة أنرح تحرول إلرى مرر  نفسري ا لردى كنيرر مرن النسر شرائعاً  يعرد قلرق الروالدة أمرراً  رائم بذاتر  قر

ررا  اسررمأطلرررق عليرررح   للقيررام مهيرردة قلرررق الم رررا ، ويحررردث ذلرررك القلرررق برررالرغم مرررن أن أجسررراد النسر

راةمبمهمة الوالدة، وعلى الرغم من أن الوالدة مرن أجر ري حير رر فر ري تمر رات التر رل  ل اللحظر ررأة الحامر المر

 .(2017)تامر،  النسرا  لكنيرعند ا اً وقلرق وخوفراً  فري الروالدة قرد يسربب هلعراً  ركيالتفإال أن مجررد 

كونرات لمل اً هر يكرون موج حاسرتجابة انفعاليرة ل طرر ي شرى مرن وقوعر  حدنر ( ب2010) الرفاعي حعرفو 

 هرودد  و هر خطرر ي حالرة نفسرية تحردث حرين يشرعر الفررد بوجرود  أنرحكمرا يررى  ،ش صريةلاألساسية ل

 .فةلم ت فيسيولوجيةاضطرابات  حوتر انفعالي تصحبت ىلينطوي ع

 : بدنررح حالررة مررن الترقررب وال رروف والترروتر مررن عمليررة الرروالدة،إجرائيرراً قلررق الرروالدة  ف الباحنررةعررر وت

 والجسمية.مصحوب ببع  األعرا  النفسية 

 التي تتعرض لها المرأة الحامل فاو المخ

الم الروالدة فرال وف هري حالرة آن الحمرل و مر  ت اف المرأة أ نا  الحمل من عدة مواقرف فهري ت راف

كما أشار إليها تامر  فاو الم ومن بين هذ  القلق النفسي التي تصيب المرأة الحامل، من التوتر و 

 ( ما يلي:2017)

يررزداد، بحيررث  ال رروف مررن آالم الرروالدة: عنررد اقتررراب عمليررة الوضررع فررإن ال رروف مررن آالم الرروالدة 

لها نزيرف وهرذا أ نا ها وقد يحدث  هي عملية جراحية، تتدلم كنيراً  ع"تعتقد أن عملية الوالدة "الوض

 (.2012، والريماوي عبد هللا ) ما سيحدث لهالعدم المعرفة ب راجع



 

23 
 

ترؤدي إلرى بعر   ال وف من المروت أ نرا  الوضرع: تتوقرع المررأة الحامرل أن عمليرة الروالدة سروف 

يرجرع إلرى م راطر تعرضرل  ال روفا الم اطر لذا نجدها تشعر بال طر وال وف من المروت، هرذ 

 .(2012)أيلول،  لهن من قبلهن تتوقع أن يحدث لها نفس ما حدث إليها إحدى قريباتها و 

للمررة األولرى،  ال وف مرن التمرز : قرد تقرع المررأة فري ال روف مرن التعرر  للتمرز  خاصرة الحامرل

 لررى سررتتعر  حتمرراً و األ وهنرا تكررون قررد سرمعل مررن المحرريف أي مررن النسرا  أن المرررأة الحامررل للمررة

 ب اإحسررراس بررردلم التمرررز  لتجنررر  هرررا الم ررردر الموضررروعيللتمرررز  وقرررد ت ررراف لدرجرررة أن تحضرررر مع

 (.2004مهدي، ال)

، متداولرةألحاديث ال وف من اختنا  الطفل أ نا  الوالدة: وهذا عائد إلى أن المرأة الحامل تستمع 

هنا يكون ال وف مرن خرروج الجنرين و  كميالد أطفال متشوهين أو موت أطفال أ نا  عملية الوالدة،

 (.2014 )بن عكوش، أن المهبل ضيق جداً وهذا لوجود تصورات 

الحوامررل بصررفة  ال رروف مررن الت رردير: إن الفكرررة حررول عمليررة الوضررع مؤلمررة تنقررل هررذ  الفكرررة لرردى

 الحوامرل ال تتمنرى التعرر   مبالغة وهي أن الت دير يؤدي إلى اختنا  الجنين ولذا نجرد أن أغلبيرة

 يعنرررري بعرررردم التصررررريح بالم رررراطر لت رررردير، فعلررررى األطبررررا  إعطررررا  معلومررررات صررررحيحة وهررررذا الل

، ة)داللجرر  إلررى ال طررر علررى األم أو الجنررين الحقيقيررة للت رردير العميررق والطويررل وإن هررذا ال يررؤدي

2015). 

 الروالدة وخاصرة ال وف من المجهول: إن الحامل ت راف مرن المجهرول الرذي ينتظرهرا أ نرا  عمليرة

يحررردث أ نررا  الوضرررع، فإنهرررا  هرررل مررامررل ألول مررررة تكررون أكنرررر جهررل لوضرررعيتها وأن المرررأة تجحاال

 .(Cheung, 2006)تستمر بال وف 
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 :التوجهات النظرية المفسرة للقلق

 :تعددت النظريات المفسرة للقلق، منها

 :النظرية التحليلية للقلق تاتفسير 

والرغبرات  فاو الم ر أن ( Freud, 1939-1856)فرويرد النفسريين وعلرى رأسرهم يعتقرد المحللرين 

 لاو تحر وعنردما حلهرا،  مرن بردالً  عريو الالفري  مرن خرالل دفنهرامعهرا  والتعراي امل التعيتم الصربة 

القلرررق  اضرررطرابات ويرجرررع فرويرررد ، عنهرررا القلرررق هرررذ  الرغبرررة أو ال ررروف أن تعبرررر عرررن نفسرررها ينرررتج

بسربب معهرا أو مناقشرتها  عراي تلا سرتطعنيلرم  جنسريةعالجهن إلرى رغبرات  اللواتيلبع  النسا  

 (.2013)مكنزي،  البوح بهاال جل من مناقشتها أو 

 :السلوكيةالنظرية  تاتفسير 

، القلررق فرري التصررور السررلوكي يمرردنا بدسرراس دافعرري للتوافررق، تسررتنير ميكانيزمررات متعررددة للتوافرررق

 لررقيمرردنا بتصررور عررن اكتسرراب الق( Pavlov, 1936)عنررد بررافلوف  الكالسرريكيالشرررطي  فررالتعلم

ن القلرق يقروم بردور مرزدوج، إفر ( Pavlov, 1936)وحسب برافلوف  ،التجريبيمن خالل العصاب 

 وذلررك عررن طريررق خفرر  القلرررق، ومصرردر تعزيررز مررن ناحيررة أخرررى  ،اً حررافز  فهررو مررن ناحيررة يمنررل

كرف السرلون غيرر مرغروب فيرح، وبالترالي يتولرد القلرق الرذي يعرد  والعقاب في هذ  الحالة يؤدي إلى

 شرررطيةأن القلررق هرو اسررتجابة  ن السررلوكيو ويؤكرد ، السررلون تعرديلؤدي إلررى ترر  صرفة تعزيزيررة سرلبية،

 (.2018)سكران،  فرويد  مؤلمة تحدد مصدر القلق عند 
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 :تفسيرات النظرية المعرفية

الواحردة،  حترى للحالرة طريقرةبدكنر مرن  تفسير تعر  اإنسان للقلق يمكن ( أن 2009يرى فرج )

هرا ألحرداث، باعتبرار أنبالطر  التي يتوقرع فيهرا ا توجح نفسياً ص التي يقوم بها الش  العمليات وأن 

 .عملية توقع وخوف من المستقبل

المعروفررة  الت او المحرر أفضرل ( Beck & Clark, 1990وكررالرن ) كيرر لب الصريغة نظريررةوتعتبرر 

، إذ يعتبررر طبيعتهررافرري  معرفيررةبات القلررق تكررون ااضررطر  القلررق، باعتبررار أن لنظريررة تفسررير لتقررديم

لبيرررك  الصررريغة نظريرررةوجررروهر منظرررور ، للقلرررق الرررواقعي هرررو المكرررون األساسررري التفكيرررري فررر  ال لرررل

إن البنررا ات : النحررو التررالي عررة علررىا تررم التعبيررر عنهررا ببر ( Beck & Clark, 1990) وكررالرن

 ت افررالمنير المعلومررات،  واسررتعادة والتصررنيف والتنظرريم والترميررزتوجررح الغربلررة  غالصرريالمعرفيررة أي 

البنررا ات  متسررقة مررعالالمعلومررات غيررر  الموجررودة يررتم اإبقررا  عليهررا، أمررا غيلصرر ا الترري تتسررق مررع

 التكيرف لرردى مرضرى القلرق تتضرمن تهديررداً  السريئةأمررا الصريغ ينسراها، الفررد و  فيسرتبعدهاالمعرفيرة 

 (.2008)فايد،  باالستهداف المبالغ بح لمجال الفرد الش صي وكذا إحساساً  ونفسياً  بدنياً  مدركاً 

 :نظرية الذاتت تفسيرا

يعتقد أن أي خبرة يمر بهرا الفررد فري حياترح ( Rogers) روجرزأن ( إلى 2013أشارت محمود )

ازداد جمود الرذات ممرا  التهديد لح، وكلما ازداد هذا  كتهديد ستعمل  أو بنا  ذاتح تنظيموال تتفق مع 

عررن طريررق  بعادهرراوإالفرررد إلررى إنكررار مسررببات هررذا القلررق،  يررؤدي إلررى الشررعور بررالقلق الررذي يرردفع

ت المؤلمرة فري امتماسركة فري حالرة ترواتر ال برر  للبقرا  علرى صرورة الرذات  ةلر و اآليات الدفا  فري مح

 .الفرد  تفكير
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 : الكتئابثالثاا 

السعادة شعور عميرق بالرضرا والقناعرة، فهري ليسرل سرلعة معروضرة فري ( أن 2016يرى الهور )

ل فيهرررا منهرررا الفقررررا ، ولكنهرررا سرررلعة ربانيرررة تبرررذ م وتشرررترى، فيشرررتريها األغنيرررا  ويحرررر  األسررروا  ُتبرررا 

يتمتررع بهررا، وسررعادة اإنسرران ليسررل دائمررة فهرري نسرربية فرري هررذ   شرر ص مررن حقررح أن النفرروس، أي

بالهموم واألحرزان والمآسري واآلالم، والتري قرد يتغلرَّب عليهرا فيعرود إلرى حيراة السرعادة  الدنيا الممتلئة

  .ان وتوصلح إلى الحزن واليدس واالكتئاب نسواالطمئنان، أو يغر  بها اإ والسكينة

االنتشرار فري  االكتئاب حقيقة من حقرائق الحيراة التري ترافقنرا فري كرل مكران، وهرو آخرذ فريوأصبح 

االكتئراب بنسربة كبيررة  عصرنا الحالي الملي  بالمتغيرات الضاغطة واألحداث المتسارعة، ويحدث 

 مررا بررينعمررر لإلصررابة بررح فرري    معررر  مررر ال مررنهم، إال أن( 3%) عنررد المررراهقين، حيررث يصرريب 

الرئيسرة المؤديرة إلرى دمرار  ، وَتْكمن خطورة هذا االضطراب في أنَّح أحرد األسرباب (سنة 15-24)

مرررن حررراالت االنتحرررار ( 70%-%50) ، وأنرشرررير البحررروث إلرررى ارتباطرررح باالنتحرررااإنسررران، إذ ت

 (.2000، )بركات  االكتئاب  سببها

 مفهوم الكتئاب:

 عوري منها العديد من األفرراد، ويتسرم بالشر كتئاب أحد المظاهر النفسية التي يعاناالاضطراب يعد 

فرري  باإحبراو، والفقردان الرذي يظهرر فري المراحرل العمريرة الم تلفرة عبرر الحيراة، وبرذلك فرإن الفرر  

االكتئرراب ال يكررون فرري النررو  ولكررن فرري الدرجررة، ومعظررم األفررراد يصرريبهم اكتئرراب خ يررف، اسررتجابة 

تجرا  هرذ  ال اكتئرابي شرديد دد أقرل لرديهم رد فعر فري حيراتهم، بينمرا عر  ن األحداث الصرادمةم للعديد 

تشررر يص االكتئررراب لررردى األفرررراد أو قرررابليتهم لإلصرررابة برررح علرررى عوامرررل  األحرررداث نفسرررها، ويعتمرررد 

أبررو ) والورا يررة، والعوامررل النفسررية الترري ربمررا تتررد ر بالعوامررل ال ارجيررة عديرردة كالعوامررل البيولوجيررة

 (.2010 يد،فا
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ح: اضررطراب نفسرري يصرراحبح مجموعررة مررن األعرررا  كاال( 2007األنصرراري )ف ويعرررّ  تئرراب بدنررَّ

توضح الحالة النفسية والمزاجية للفرد، والتي تتمنرل فري الحرزن الشرديد، واإحبراو،  اإكلينيكية التي

ي عمرررل، بررردوعررردم االسرررتمتا  بررردي شررري ، والشرررعور بالتعرررب، واإرهرررا  عنرررد القيرررام  وفترررور الهمرررة،

ة علرررى ات ررراذ القررررارات والشرررعور بالرررذنب، واإحسررراس القررردر  ، وعررردمزعلرررى التركيررر  وضرررعف القررردرة

 .القيمة، وعدم القدرة على النوم، وانعدام النقة بالنفس بالتفاهة، وعدم

ح( 2003) هنديررة ويعرفررح الفرررد باالنقبررا  والحررزن  حالررة انفعاليررة وقتيررة أو دائمررة يشررعر فيهررا: بدنررَّ

أعررا  محرددة متصرلة بالجوانرب  ذ  الحالرةشيع فيها مشاعر الهم والغم، وُتصراحب هر وتوالضيق، 

 .المزاجية والمعرفية والسلوكية والجسمية

ح أيضرراً  بررالهبوو الحركرري واللفظرري،  : مجموعررة مررن السررلوكيات تتَّسررم( بدنررح2007المسررحر ) وعرفررَ

باألشرريا ، وفقرردان النقررة بررالنفس،  موالبكررا ، والحررزن، وفقرردان االسررتجابة المرحليررة، وفقرردان االهتمررا

 . ، وفقدان الشهيةواألر 

االكتئاب بدنرَّح ( DSM-IV, 1994) جمرية الطب النفسي األمريكية في تصنيفها الرابع حكما عرفت

 اضرررطراب يتميرررز بوجررود خمسرررة أعررررا  أو أكنررررأي أنرررح يتميررز بررردعرا  تغيرررر األدا  الرروظيفي. 

 تقررل عررن أسرربوعين،المررزاج المكتئررب غالبيررة اليرروم لمرردة ال  :ُتمنررل تغيرررًا فرري األدا  الرروظيفي وهرري

برردي شرري ، ونقررص الرروزن الملحررو  برردون عمررل رجرريم أو  والررنقص الواضررح فرري االهتمررام والمتعررة

زيرادة فرري النرروم،  يراج نفسررحركي أو بررف  فري النشرراو النفسرري  زيرادة الرروزن، وقلرة أو عرردم النرروم أو

شررعور بالررذنب علررى العمررل، الشررعور بالالمبرراالة أو ال قررةفقرردان الطا والحركرري، الشررعور بالتعررب أو

القردرة علرى التفكيرر أو التركيرز أو ات راذ القررارات، أفكرار متكرررة عرن  الزائد عن الحد، الرنقص فري

لرة انتحاريرة حقيقيرة، وتتحردد األعررا  مرن و اانتحاريرة متكرررة بردون خطرة أو مح الموت أو أفكار
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المرراهقين فال و األط عند يكون المزاج  ين بح، ويمكن أنيطالمري  أو مالحظة المح خالل شكوى 

 يتميز بسرعة الغضب، وتسبب هذ  األعرا  اضطرابًا واضحًا في المجراالت االجتماعيرة متهيجاً 

 .والمهنية، وهي ليسل نتيجة مر  عضوي وال تعزى إلى فقدان أو موت ش ص عزيز

غالبررًا بعوامررل عرردة  ولرروجي يتررد ربيلررح أسرراس  اضررطراب ( االكتئرراب بدنررح: 2009) برروقري ويعرررف 

والتغيررررات فررري وظيفرررة  مررراعي، وعوامرررل أخررررى كالورا رررة والتررروترا  النفسررري والفكرررري واالجتكاإرهررر 

 عوارضرررح قرررد تترررداخل مرررع الجسرررم والررردماغ...ال ، ممرررا يصرررعب تعريفرررح أو التعررررف إليرررح حيرررث إن

شركالت النروم أو التقردم م أو إلرى عوار  أمرا  أخرى، أو قد تعزى إلى الحزن أو التعب الشديد 

 .، وقد يرجع االكتئاب لعامل بيولوجيعمل المفروفي العمر أو ال

  :أنواع الكتئاب

 :االكتئاب كاآلتي( 2005) يصنّ ف زهران

ويبدو فري شركل شرعور باإجهراد، و بروو العزيمرة  ،وهو أَخف صور االكتئاب  :كتئاب الخفيفاال

 .الشعور بلذة الحياة وعدم

 -إلرى حرد مرا-فيرح المعنيرون يقومرون وهرو أبسرف صرور االكتئراب الرذي مرازال  :طسلليكتئاب الباال

ويكرون المرري  فري حالرة ، كبيرراً  جهرداً  بحيرث يبرذلون اليومية، كالتدبير المنزلري والمهنرة  واجباتهمب

والتفاهرررة، ولكرررن ال يوجرررد اخرررتالل فررري  ذهرررول، غيرررر قرررادر علرررى تحمرررل المسرررؤولية ويشرررعر بالرررذنب 

 (.2007 رضوان،) الوظائف العقلية

، الشديد كلمة السواد تطلق على االكتئاب و  ،وهو أشد صور االكتئاب  :وي"السودااالكتئاب الحاد "

الشررهية وعرردم القرردرة علررى االسررتمتا  بالنشرراطات اليوميررة، واالسررتيقا  المبكررر  الررذي يسرربب فقرردان

حرزن واالنقبرا  الويشعر المري  بموجرة مرن ، وكذلك الشعور بالذنب بدون مبرر وبف  الحركة،
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يفقررد فيهررا ذاكرتررح ويصررعب عليررح إدران مررا حولررح، وتبرردو عليررح  تريررح فترررات والرغبررة فرري البكررا ، وتع

 المطيررري،) مررن كنيررر مررن األمرررا  الجسررمية الترري ال وجررود لهررا الرربالدة الذهنيررة، ويشرركو المررري  

2011.) 

شهور أطلق عليح ( 6) منر فإذا استمر ألكن، وهو دائم وليس في مناسبة فقف :االكتئاب المزمن 

 (.2011، مطيري لا) مزمن اكتئاب 

وهو اكتئاب مصدر  األصلي يعود إلى خبرة جارحة تعود إلرى الظهرور بظهرور  :االكتئاب الشرطي

 (.2001 شاذلي،ال) مشابح أو خبرة مما لة للوضع أو ال برة السابقة وضع

يًا، ألنَّح عادة ما يكون نتيجة لبع  ابيسمى االكتئاب العصابي اكتئابًا استج" :كتئاب العصابياال

ال ارجية كفقردان قريرب أو صرديق أو نتيجرة فري أدا  عمرل أو مهنرة أو عالقرة اجتماعيرة  األزمات 

 (.2005)زهران،  و يقة

( فيصررنف DSM5, 2013) لالضررطرابات النفسررية ال ررامسالتش يصرري اإحصررائي أمررا الرردليل 

 :التالية األصنافإلى  -ية ومحدداتحانحسب حدتح وطبيعتح الذه-مستويات االكتئاب 

 توجررررد بعرررر  األعرررررا  االكتئابيررررة البسرررريطة غيررررر المريقررررة لفاعليررررة اإنسرررران المهنيررررة :يطبسلللل ال

 .واالجتماعية وغير المؤ رة على عالقتح

 توجررد األعرررا  أو بعضررها بدرجررة متوسررطة مررن حيررث تد يرهررا علررى فاعليررات الفرررد، :المتوسللط 

 .لحاد واوهي حالة وسف بين الوسيف 

 .ادة ومريقة بشكل كبير لفاعليات الفرد تئابية حأعرا  اك ة:ذهانيحاد بال خصائص 
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أعررررا  اكتئابيرررة حرررادة ومريقرررة لفاعليرررات الفررررد مرررع ظهرررور  :حلللاد ملللع وجلللود خصلللائص ذهانيلللة 

تررررتبف لررردى الررربع  بموضرررو  االكتئررراب فررري حرررين ال تررررتبف برررح لررردى  سو وهرررالأعررررا  ضررراللية 

 .البع  اآلخر

 مللحاكتئاب ا

 تئرررررررراب الررررررررذيهورهررررررررا تبعررررررررًا لنررررررررو  ودرجررررررررة االكوت تلررررررررف شرررررررردة األعرررررررررا  ووفرررررررررة ظ ت تتفرررررررراو 

تحل كل فئة مجموعة  رئيسيين، ويندرج صنفينإلى ( 2001) شاذلياليصيب المري ، يصنفها 

 :من األعرا  كالتالي

انقبررا  الصرردر واإحسرراس بالضرريق، فقرردان الشررهية، نقررص الرروزن،  :األعللراض الجسللمية -أواًل 

، الرتابررة الحركيررة والالزمررات الحركيررة، رالظهرر  آالمالتعررب عنررد بررذل أقررل جهررد،  سرران، الصرردا ،ماإ

الجنسية والضعف الجنسري واضرطراب الردورة عنرد النسرا  وبررودهن، ضرعف النشراو  نقص الشهوة

 (.2001شاذلي، ال) وتدخر زمن الرجع، توهم المر ، االنشغال على الصحة العام

ن الشررديد الررذي ال يتناسررب مررع اليرردس وهبرروو الررروح المعنويررة، والحررز  :ةسللياألعللراض النف -ثانيللًا 

المررزاج وتقلبررح، عرردم ضرربف الررنفس، ضررعف النقررة بررالنفس والشررعور بررالنقص وعرردم  انحرررافسررببح، 

 والتوتر واألر ، فتور االنفعال، االنطوا  واالنسحاب والوحدة والسكون والشرود حتى  الكفاية، القلق

 ا وعرردم االسررتمتا  بمباهجهررا، البكررا ،رو والنظرررة السررودا  للحيرراة والتبرررم بهرر مفرر الررذهول، التشرراؤم ال

 الالمبرراالة، إهمرررال النظافرررة والمظهررر الش صررري، قلرررة الكرررالم وان فررا  الصررروت، الشرررعور بالرررذنب 

 .المري  أفكار االنتحار أحياناً  د او تر وتصيد أخطا  للذات وتض يمها، احتقار الذات، 
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 :ية لالكتئاب وهي كالتالياعكما وتظهر أعراض اجتم

التفاعررل  المواقررف االجتماعيررة، الصررعوبة فرري البررد  وتكرروين عالقررات جديررة،يجابيررة فرري االفتقررار لإل

مناسب أو الدفا   المحدود وقلة المشاركة مع اآلخرين، عدم القدرة على التعبير عن أنفسهم بشكل

الجتماعيرة كالعالقرات برالزوج ا عما ينسب إليهم من خطد أو تصرفات، عدم الرضرا عرن العالقرات 

الشررعور بررالقلق والكرردر تجررا  المواقررف  سررحاب، ، يشررعر بعضررهم بالوحرردة ويميررل إلررى االنأو الررزمال

نقرررص الميرررول واالهتمامرررات وإهمرررال  االجتماعيرررة المتوقعرررة أو القائمرررة بالفعرررل، الالمبررراالة بالبيئرررة،

 المعايطررة،) فرري المنررزل والعمررل عاديررةال النظافررة الش صررية واإهمررال العررام وعرردم االهتمررام برراألمور

2002.) 

   :اكتئاب ما بعد الولدة

النسا  يشعرن  بعد الوالدة تشعر المرأة بحزن مبكر مع العلم أنها ال تحتاج ألي عالج، لكن بع  

 (.2011 المطيري،) باكتئاب كبير بعد اإنجاب، وعوارضح تكون دائمة ووخيمة

 مرررررن هاديولررررر  ودورهرررررا، لش صررررريتها ةصررررر خا وطبيعرررررة ميرررررز،متال سررررريتكوينهرررررا النف للمررررررأة ن وبمرررررا أ

 حةصررر ال حالرررة فرري عرررنهم ت تلررف إنهرررا حيررث  الرجرررال، دون  بهرررا ص ال برررات والمواقرررف مررا هرررو خررا

 حترررى الطفولرررة بمرحلرررة برررد اً  النمرررو مراحرررل كرررل فررري برررح تتميرررز مرررا لرررديها المررررأة  أن كمرررا.   والمرررر 

مرن  مرحلرة ولكرل. األطفرال ورعايرة ،مومرةألوا ،سالبلوغ، وظهور الطمث،  م الحمل والروالدة والنفرا

الررزواج  عرردم أو الررزواج،  ررم المراهقررة، فترررة كالت شرر م فهنرران ؛اهكالتشرر وم خصائصررهاالمراحررل  هررذ 

 سررؤوليات م أو بيررل، كربررة للمرررأة  المنزليررة الواجبررات   ررم سرربب، ألي حرردث  إذا والطررال  ,(سررة)العنو 

 ةيسر بدنيرة ونف أعبرا ً  حياتهرا إلرى يفضر وت ،أة المر  كاهل تنقل األمور هذ  فكل المنزل، خارج العمل

 (.2012)أيلول،  افيةضإ
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 سا من الن  ركني عرشت  حيث  الوالدة، بعد   ما  اكتئاب   هو ،المرأة   يب صي الذي  االكتئاب  كالشأ وأحد 

 ،ترردريجياً  اؤلضرر إلررى الت (األطفررال  الكآبررة الترري تعرررف )بكآبررة هررذ  وتميررل. الرروالدة بعررد  مؤقررل  بحرزن 

 إنجررابهن، بعررد  ديد شرر اكتئرراب  نمرر  يعررانين النسررا  بعرر   لكررن. معالجررة أيررة - عررادة - تسررتدعي فررال

 كآبرة   بردعرا مقارنرة أ رراً  د شدائمة وأ حضعوار  تكون  حيث  الوالدة، بعد  ما باكتئاب  يعرف ما وهو

 مرن متكرررة لنوبرات  المررأة    تزيد من احتمال تعرر  . والواقع أن نوبة اكتئاب ما بعد الوالدةاألطفال

 ا ات صر واإح الدراسرات    أخررى. إن بعر أو فري أوقرات  اإنجراب  عمليرة تكررار بعد  اإم االكتئاب،

دة، دفعررل باتجررا  الرروال بعررد  مررا اكتئرراب  مررن تعرراني رةشرر بررين ع مررن امرررأة  هنرران أن إلررى ارت شرر أ الترري

 (.Lanes et al., 2011) االهتمام بهذا النو  من االكتئاب 

 الناحيررررة مررررن الرررروالدة بعررررد  مررررا ئرررراب تكا   التعرررررف إلررررى أعرررررا( أن 2015ويرررررى شرررراهين واعميررررة )

 النوم،  عوبةصوذلك لوجود مظاهر نمطية مرافقة لما بعد الوالدة، منل   ،رباً قد يكون ص  نيكيةاإكلي

 اعر،شر م أو سأحاسري كلشلوالدة على ا بعد  ما اكتئاب    االهتمام. وقد تظهر أعرا وقلة والتعب،

 رو عشر وال البكرا ، علرى المقردرة عردم أو نررةبك والبكرا  ،سوباليرد وباالنزعراج برالحزن  عورشر ال لمشوت

 عورشر ال ، وفقرداناألموربر  االهتمام وفقدان ،رالضمي بتدنيب  عورشبعدم القيمة، وتذبذب المزاج، وال

واالنفعرررال. أمرررا  ب ضررر الغ رعةسررر و  ديد،شررر ال واالنزعررراج والرررذعر برررالقلق عورشررر وال والسرررعادة، بالمتعرررة

 زائرردة،لا رعةسرر أو ال والرربف  النرروم، طرابات ضرر وا ، باإرهررا عورشرر ال فرري فتتمنررل الجسرردية األعرررا  

 فررري ات ر وتغيررر  سرررية،الجن االهتمرررام بالعالقرررة وفقررردان االسرررترخا ، علرررى القررردرة وعررردم طراب،ضررر واال

 مرن يعرانين اللرواتي سرا الن لردى األفكرار بحصر وت( كافيرة رغي بكمية األكل أو الزائد  األكل) هيةشال

 التركيرز، علرى ةضر ولديهن قردرة من ف الكئيب، السلبي ركيتفال في خبرة أكنر الوالدة بعد  ما اكتئاب 

 .ت القرارا ات اذ  على القدرة وعدم
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 :أسباب االكتئاب

 :هي كالتالي أسباب االكتئاب إلى ثالثة عوامل أساسية( 2011) المطيري يرِجع 

 زبالجهرررا (المررواد الكيميائيررة) حرردوث خلررل فرري المنيرررات العصرربيةإن  :األسلللباب البيولوجيلللة أوالً 

 ،)السررريروتونين)ة مرررن خليرررة عصررربية إلرررى أخررررى منرررل العصررربي التررري تقررروم بنقرررل اإشرررارة العصررربي

 األدويرررة والعقرراقير الترررين هررذا ال لررل هرررو المسررؤول عررن اإصرررابة باالكتئرراب النفسررري، كمررا  بررل أ

 هنرران خلرراًل فررري تعررالج االكتئرراب تررؤ ر علررى االسرررتجابات العصرربية لهررذ  المركبررات، وقرررد وجررد أن

 هرررذا االخرررتالل إلرررى اضرررطراب ال اليرررا الهرمونرررات فررري مرررر  االكتئررراب، وقرررد يرررؤدي عررر  إفرررراز ب

 العصررربية التررري تحتررروي علرررى المنيررررات الكيميائيرررة، وأيضرررًا اخرررتالل بعررر  الهرمونرررات لغررردد الجسرررم

 مرررن مظررراهر االضرررطراب  -فررري أغلبرررح -كالغررردة الدر يرررة والغررردة فرررو  كلويرررة، هرررذا االخرررتالل يكرررون 

مرضرى  دىلجهراز المنراعي لر هنران خلراًل فري ا وقد أ برل البراحنون أن، عصبيفي الم  والجهاز ال

كرران هررذا  االكتئرراب أو يرررى مررن يعررانون مررن الحررزن نتيجررة فقررد قريررب أو صررديق أو رفيررق، وربمررا

من أن خلل  ك لل المناعي نتيجة خلل في الغدد التي لها عالقة لها بالمناعة، وهنان احتمال أقل

 (.2005 زهران،) أعرا  نفسية لالكتئاب النفسي وث الجهاز المناعي يؤدي إلى حد 

باالضررررطرابات  العوامررررل الورا يررررة تلعررررب دورًا مررررؤ رًا فرررري اإصررررابةإن  :العوامللللل الوراثيللللة ثانيللللاً 

 .دور مهم في اإصابة باالكتئاب  وجود عوامل في الجينات الورا ية، لهاو الوجدانية، 

نوبرة الضرطراب   ضراغطة تسربق حردوث أول اً هنران أحردا :ثالثًا ضغوط الحياة والعواملل النفسلية

الترري صرراحبل النوبررة  النوبررات التاليررة، وربمررا كرران االحتمررال فرري كررون الضررغوو لوجرردان أكنررر مررنا

هررذ  التغيرررات فقرردان  األولررى قررد أحررد ل تغيرررات مسررتمدة مررن الناحيررة البيولوجيررة للمرر ، وقررد تشررمل

لنوبات أخررى أكنر عرضة  يصبح المري  ا بع  ال اليا العصبية وتغير المنيرات الكيميائية، لذ 
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وظروفهررا، فررالبع  يرررى أنهررا  ، وقررد اختلررف العلمررا  علررى مرردى تررد ير ضررغوو الحيرراةاالكتئرراب  مررن

 (.2003 عكاشة،) حدوث المر   تلعب دورًا رئيسًا، والبع  اآلخر يرى أن لها دورًا محددًا في

 :النظريات المفَسرة لالكتئاب

 :يالتحليل النفس أواًل نظرية

كبررل وتحويررل انفعرراالت الشرر ص إلررى الررداخل،  لو ايحرر نمررف الش صررية ( أن 2002يرررى غررانم ) 

 لالكتئاب أكنر من ذلك النمف الذي يعبر عن هذ  االنفعاالت بطرائق م تلفة. وأن ويكون عرضة

 الذين مروا بتجربة َفْقد والديهم أكنر عرضة لالكتئاب من غيرهم في سرنين رشردهم، حيرث  األطفال

هرذ   منرلالقديمرة، ولمرا كران األنرا األعلرى يررف  المشاعر المؤلمة الحاضرة مشاعر الفقرد ر تستني

ضرررد  المشررراعر فإنرررح يحولهرررا إلرررى الرررذات. ومرررا االكتئررراب فررري حقيقترررح إال نرررو  مرررن العررردوان الموجرررح

 .الذات 

 ة،الجنسري للش صري فسر فرويد االكتئاب على أنَّح نكوص للمرحلة الفمية السادية فري التطروروقد 

ونتيجررة لإلحبرراو، وعرردم  ،م(األ)حيررة موضررو  الحررب األول المكتئررب يحمررل شررعورًا متناقضررًا نا وأن

والكرا يرة وااللتحرام والنبرذ، وعنردما  اإشبا  في مراحل نمرو  األولرى، يتولرد عنرد  اإحسراس بالحرب 

 يررةيررنكص لحاجتررح األوليررة، وبعمليررات دفاع يصرراب بفقرردان عزيررز أو خيبررة أمررل عنررد نضرروجح فإنررح

 (.2003 عكاشة،) ص الشعورية من اإسقاو واإدماج والنكو 

 :النظرية المعرفية ثانياً 

اإدران والتفكير ال اطئ،   اضطراب ناجم عن عملية  االكتئاب هو أن(  Beck, 1967)يرى بيك  

بدنفسرهم عرن طريرق نرزعتهم إلرى  األش اص المكتئبين هم الذين ي لقون االكتئاب  إذ يعتقد بيك أن

األشرر اص المعرضررين لالكتئرراب عررادة  تحديررد يرررى سررلبي أو مررا سررما  "بالالعقالنيررة"، وبالالالتفكيررر 
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متعلقررة بهررم أنفسررهم، ويهملررون أو يقلّ لررون مررن  يلجئررون لتبريررر أي فشررل يررواجههم بدسررباب ش صررية

االكتئراب نراتج مرن إدراكرات ترؤدي إلرى المعرفرة وإلرى  وأن، دور الظروف التي أحاطل بهذا الفشرل

وتكون اإدراكات المعرفيرة عنرد األفرراد المكتئبرين ًا، أيض نيواالكتئابي ند األفراد العاديينع االنفعال

المفرطة في الحساسية، وهذ  اإدراكات هي التي تحدد طريقة االستجابة،   مسيطرة عليها العمليات 

ضر يم ت تفكير المكتئبين وجد بيك مفا يم مشوشة وغيرر واقريرة، فهرم يميلرون إلرى وباختبار طريقة

 (.2009 بوقري،) رهموالعوائق التي تعتر  مسا أخطائهم

 :النظرية الوجودية ثالثاً 

عررن نفسررح، وهررذ   المررري  باالكتئرراب يعرراني مررن وجررود فكرررة يرررى أصررحاب النظريررة الوجوديررة أن

نشراو لينبرل لنفسرح أنرَّح  جاهدًا ات اذ عدة سبل والقيام بدوجح لاو فيحالفكرة أكنر مما تحتملح ذاتح، 

نفسرح ومرن مشركلتح، فرإذا  ويسرتمر هروبرح مرن مواجهرةسن مما يشعر وكنيرًا ما يرنجح فري ذلرك، أح

نفسررح، وبررذلك يجرررد مررن  بضررعفح وحقررارة فكرتررح عررن انهررارت إمكانياتررح الجسررمانية والصررحية أحررس

االكتئراب، فرإذا مرا مررت مرحلرة  سالحح الذي كران يواجرح برح شرعور  برالنقص والضرعف فيعبرر عنرح

 ليقنرع نفسرح بدنرَّح لريس كمرا يحرس او زائرد نشاطح ليمر بمرحلة هوس تتمنل في نشر  د او عاالكتئاب 

انحطرراو فكرررة المررر  عررن نفسررح وعجررز   مراحررل الهرروس واالكتئرراب وتتضررمن ب او تتنرر ، وهكررذا رشررعوي

 (.2002غانم، ) عن مواجهة ذلك

 :ًا النظرية الطبية النفسيةرابع

وظي ية في لا ة في االكتئاب وعالقتها باالضطرابات بييهتم األطبا  النفسيون بدراسة األعرا  الط

ينصررب علررى  العررالج الجسررم، واخررتالل النظررام الكيميررائي أو العصرربي أو الهرمرروني، وبالتررالي فررإن

األعررا  أو الكشرف  تلك األعرا  المرضية دون البحرث فري الجرذور الحقيقيرة الكامنرة ورا  تلرك

العالجيررة باسررت دام األسررباب  سررية الم تلفررة، وذلرركنفعررن ديناميررة االكتئرراب وعالقتررح بالصررراعات ال
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والعرالج بالجراحرات النفسرية، ويعتبرر  نل العالج الكيميرائي والعرالج بالصردمات الكهربائيرةالطبية م

التشر يص الفرارقي  دليرل( DSM 5) ال امس لالضرطرابات النفسرية اإحصائي يدليل التش يصال

 (.2002 الحسين،) يين في العالمفسالرئيس الذي يعتمد عليح معظم األطبا  الن
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 لسابقةسات االدرا

بصورة الجسم والقلق  عرضا لمجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة  يتناول هذا الجز 

األقرب الى موضو  دراستها، وهي مرتبة  وقد حاولل الباحنة التركيز على الدراسات  ،واالكتئاب 

لصلة لمحور األول يشتمل على الدراسات ذات اا ، وتم تقسيمها إلى محورين:وفق تسلسل زمني

محور الناني فيشتمل على الدراسات ذات الصلة بالقلق  بصورة الجسم لدى الحوامل، أما ال

 .واالكتئاب لدى الحوامل

 أول الدراسات المتعلقة بصورة الجسم:

ق النفسري افر إلى التعررف علرى صرورة الجسرم وعالقتهرا بتقردير الرذات والتو ( 2019الزبارقة ) قامت

واست دمل الباحنة المرنهج  اهقين من المرحلة اإعدادية في النقب،واالجتماعي لدى عينة من المر 

( طالبررًا وطالبررًة، واسررت دمل 500الوصررفي االرتبرراطي، وأجريررل الدراسررة علررى عينررة مكونررة مررن )

النفسري ق الباحنة  الث مقاييس هي )مقياس صورة الجسم، ومقيراس تقردير الرذات، ومقيراس التوافر 

توى صرورة الجسرم لردى الباحنرة، وقرد توصرلل الدراسرة إلرى أن مسر واالجتماعي( تم بناؤها مرن قبرل 

عينة من المراهقين كان متوسطًا، كما توصلل الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة بين صرورة 

دالرة  و  الجسم وكل من تقدير الذات والتوافرق النفسري واالجتمراعي، كمرا أظهررت النترائج وجرود فرر 

 جسم. ة )الجنس، والصف، والمعدل( في صورة الإحصائيًا تبعًا لمتغيرات الدراس

وقلرررق الررروالدة لررردى  مهررردفل إلرررى التعررررف علرررى صرررورة الجسررر  دراسرررة (2017األعرجلللي ) وأجلللرت

( امررررأة 126الحوامرررل وعالقتهرررا بررربع  المتغيررررات، واسرررت دمل الدراسرررة علرررى عينرررة مكونرررة مرررن )

الجسرم، والنانيرة للكشرف  اتين من تصرميمح، األولرى للكشرف عرن صرورةأد حامل، واست دم الباحث 

ة، وتوصررلل الدراسررة إلررى وجررود عالقررة سررلبية بررين صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة لرردى عررن قلررق الرروالد 
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الحوامررل، وأن عمررر الحامررل أسررهم فرري التنبررؤ بصررورة الجسررم، فرري حررين أسررهم عمررر الحامررل وعرردد 

 .دةمرات الحمل في التنبؤ بقلق الوال

علرى  التعررف إلرىدفل هر  دراسرة (Susanne & Koch, 2015)كلو  و اني سوسل  كما أجلرى 

ر العصرربي الشرهية نفقردابررين  العالقرة طبيعرة الدراسرة المررنهج  ل واسرت دم، د واضرطراب صرورة الجسرر

( طفررراًل مرررن أطفرررال 19تكونرررل عينرررة الدراسرررة مرررن )وقرررد الوصرررفي بشرررقيح التحليلررري واالرتبررراطي، 

فقدان الشهية، وقد توصلل الدراسة احنان المقاييس ال اصة بصورة الجسم وبلبالذاتوية، واست دم ا

وجررود ارتبرراو صررورة الجسررم لرردى مرضررى فقرردان الشررهية العصرربي بررالمتغيرات النفسررية )الرضررا إلررى 

صورة عن الجسم، وتقدير حجم الجسم(، كما توصلل الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 

   م الجسم والرضا عنح.حجالجسم وكل من تقدير 

صرورة ل بدراسرة هردفل إلرى معرفرة إدران الحامرل (Inanir et al., 2015) خرون آنانير و إ وقام

ربعررة أى لرر امرررأة موزعررات ع (180)الدراسررة  وقررد شررملل ، لفترررة الحمرر  لوتقرردير الررذات خررالم الجسرر 

 مراأبطة، ضراا مجموعرة هبوصرف لامررأة غيرر حامر  (30المجموعة األولى تكونل من )، مجموعات 

 للكر  لامرأة حامر ( 50) بواقع مجموعات ى  ال ة لبالتساوي ع ات خرى فكانل موزعاأل المجموعات 

 ال ررة  نمرر  أقررل) لر الحمرر هشرر أ وفررقالنال ررة  المجموعررات  ذ هرر ى لرر ع لمجموعررة، وقررد توزعررل الحوامرر 

 المجموعررات ى لرر طبقرل ع، وقررد (ركندفرر  أشرهر، سررتة رهشرر أ سرتة مررن أقررلر لغايرة هشرر أة ر،  ال رر هشر أ

 مصورة الجس إدران أنالنتائج  وأظهرت الذات،  قديرومقياس ت مصورة الجس نربعة مقياس ادراألا

 نمرر  أقررل) للرردى فئررة الحوامرر  لأقرر ( وكانررل فرردكنرأشررهر )سررتة  لبية لرردى فئررة الحوامرر لكنررر سرر أكانررل 

 ن( مر أشهر ال ة  نم أقل) لى لدى فئة الحوامأعل مستوى تقدير الذات  نكا ن( في حيأشهر ال ة 

 .األخرتين نيئتالف
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 للكشرف عرن العالقررة برين الرضرا عرن صررورة الجسرم وكرل مررن (2013) العبادسللةوهلدفت دراسلة 

العمرررررر، البررررررامج اإعالميرررررة المشررررراهدة، أبعررررراد الجسرررررم، سرررررن البلررررروغ لررررردى المراهقرررررات  االكتئررررراب،

 عتممراهقًا، تم اختيارهم من المج(  377)  بقطا  غزة، حيث تكونل عينة الدراسة من  الفلسطينيات 

صرررورة  الرضرررا عرررن دم الباحرررث األدوات التاليرررة: مقيررراساألصرررلي بطريقرررة عشررروائية طبقيرررة، واسرررت 

اسرررتمارة  الجسرررم، البررررامج اإعالميرررة المشررراهدة مرررن إعرررداد ، ومقيررراس بيرررك لالكتئررراب، إضرررافة إلرررى

وتوصرلل نترائج  المعلومات الش صرية، واعتمرد الباحرث المرنهج الوصرفي التحليلري منهجرًا للدراسرة،

عررن صررورة الجسررم،  بررين السررن عنررد البلرروغ والرضررا اسررة إلررى عرردم وجررود عالقررة دالررة إحصررائياً در ال

العمررر وصررورة الجسررم،  ووجررود عالقررة ارتباطيررة طرديررة دالررة لررم تررر  إلررى عالقررة التنبررؤ الدالررة بررين

وكرل مرن البررامج اإعالميرة  ووجود عالقة ارتباطية وتنبؤية عكسرية برين الرضرا عرن صرورة الجسرد 

 .بين الرضا عن صورة الجسم والطول تنبؤية طرديةة، االكتئاب، الوزن وعالقة ارتباطية و هد المشا

بدراسة هدفل إلى معرفة العالقة بين صورة الجسد لردى المررأة وعردد مرن  (2010وقام العبد هللا )

ر بين النسرا  العرامالت وغير  المتغيرات الش صية، وتحديد إذا ما كان هنان فروقات دالة إحصائياً 

ا يتعلررق بصررورة وكررذلك النسررا  وفقررًا لمتغيررر العمررر فيمرر  العررامالت، والمتزوجررات وغيررر المتزوجررات،

، ( سرررنة50-20راوحرررل أعمرررارهن برررين )( امررررأة  ت300الجسررد لرررديهن، حيرررث تكونرررل العينرررة مررن )

حيرررث ترررم اختيرررارهن بالطريقرررة العشررروائية المقصرررودة مرررن نسرررا  مدينرررة دمشرررق، واسرررت دمل الباحنرررة 

نترائج الدراسرة إلرى عردم وجرود فررو   ل صرل  الجسرد كردداة لجمرع المعلومرات، حيرث ة مقياس صور 

بين العازبات والمتزوجات في صورة الجسد، بينما يوجد فررو  برين العرامالت وغيرر العرامالت فري 

 صورة الجسد لصالح العامالت، كما ويوجد فرو  في صورة الجسد وفقًا لمتغير العمر.

العالقرة برين الرضرا بدراسرة هردفل إلرى معرفرة  (Liao et al., 2009كملا قلام ليلاو وآخلرون )

رة الجسرررم وبرررين القلرررق االجتمررراعي واالكتئررراب لررردى طرررالب الجامعرررات الصرررينية، وركرررزت عرررن صرررو 
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الدراسرررة علرررى مشررراعر طرررالب الكليرررات الطبيرررة الرررذين يدرسرررون بالفرقرررة األولرررى عرررن صرررورة الجسرررم 

ها نترررائج الدراسرررة أن سرررتة حررراالت تحققرررل لرررديت وعالقتهرررا برررالقلق االجتمررراعي واالكتئررراب، واظهرررر 

( الضرطراب ال روف مرن تشرو  الجسرم، DSM 4العقليرة ) معايير الدليل التش يصي لالضطرابات 

%( مرن أفرراد عينرة الدراسرة مهتمرون بربع  جوانرب مظراهرهم، 32كما توصرلل الدراسرة إلرى أن )

راد الرررذين لرررديهم صرررورة جسرررم فوهرررؤال  يكرررون لرررديهم مشررراعر قلرررق واكتئررراب مرتفعرررة بالمقارنرررة بررراأل

 ورة الجسم والقلق االجتماعي واالكتئاب.ا توصلل الدراسة إلى وجود عالقة بين صإيجابية، كم

دراسرة هردفل إلرى التعررف علرى  (Robertson & Tanya 2005) وتانيلا ون تسل روبر  وأجلرى 

، (The theory of reasoned action) المبرررر لنظريرة الفعر  فررقو  للحوامرل مالجسر  صرورة

( 242لغررل )مررن طالبررات الجامعررة فرري قسررم علررم الررنفس بوأجريررل الدراسررة علررى عينررة مررن اإنرراث 

طالبة، حيث طلب مرنهن إبردا  آرائهرن حرول الحمرل وصرورة الجسرم أ نرا  فتررة الحمرل، وقرد جرا ت 

 آرائهن إيجابية اتجا  الحمل، في حين كانل سلبية حول صورة الجسم للمرأة الحامل.

فل إلررى المقارنررة فرري سررة هررد بدرا (Boscagilia et al., 2003آخللرون )و  وقللام بوسللكاجليا

اشهر فردكنر( فري الرضرا عرن صرورة أجسرامهن، وقرد كانرل المقارنرات  6تقييمات النسا  الحوامل )

( حامرل، 40، والتي بلرغ عرددهن )بشكل كبيربين النسا  الحوامل الممارسات للتمرينات الرياضية 

( حامرررل، 31غ عرررددهن )التمرينرررات الرياضرررية بشررركل قليرررل، والبرررالن وبرررين النسرررا  اللرررواتي يمارسررر 

ى أن مسررتوى الرضررا عررن صررورة الجسررم كرران أعلررى لرردى الحوامررل الممارسررات وتوصررلل الدراسررة إلرر 

للتمرينرررات الرياضرررية بكنررررة منرررح لررردى الحوامرررل الممارسرررات للتمرينرررات الرياضرررية بشررركل قليرررل، كمرررا 

دون تحررول ى اسررتيعاب التغيرررات الجسرردية مررن الحمررل علرر أشررارت النتررائج إلررى أن النسررا  قررادرات 

هن، وأن النسرا  التري تمرارس الرياضرة أ نرا  الحمرل تسرتجيب سلبي في رضاهن عن صورة أجسام
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بصررورة أكنررر إيجابيررة للتغيرررات فرري أجسرردهن فرري مرحلررة مبكرررة مررن الحمررل مقارنررة بالنسررا  اللررواتي 

 يبقين دون ممارسة تمارين رياضية. 

جسرم، رف علرى االضرطراب فري البدراسرة هردفل إلرى التعر  (Lovejoy, 2001)ي لفيجلو  وأجرى 

االختالفرررات فررري صرررورة الجسرررم ومشررراكل األكرررل برررين النسرررا  األمريكيرررات مرررن األصرررل اإفريقررري، 

واألمريكيررات البرري ، حيررث أشررارت نتررائج الدراسررة إلررى وجررود اختالفررات عر يررة كبيرررة بررين النسررا  

ت مررررن األصررررل لنسررررا  البرررري ، حيررررث أن النسررررا  األمريكيرررراوااألمريكيررررات مررررن األصررررل اإفريقرررري 

زنهن ومظهرررررهن أكنررررر مررررن النسررررا  البرررري ، كمررررا أنهررررن أقررررل عرضررررح اإفريقرررري أكنررررر ارتياحررررًا لررررو 

لممارسات ضبف الوزن بطريقة غير صحية، ومع ذلك فإن لرديهن معردل أعلرى مرن السرمنة، حيرث 

بي وجمرالي كحرل برديل لمقاومرة الوصرمة جرابينل الدراسة أن النسا  السود تلجد إلى وضع تقيريم إي

ابة باضرررطرابات الطعرررام وذلرررك بسررربب اخرررتالف البنرررا  جتماعيرررة، كمرررا أنهرررن أقرررل احتمرررااًل لإلصررر اال

 النقافي لألنو ة في المجتمعات اإفريقية السودا .

 ات المتعلقة بصورة الجسم:يب على الدراستعق

حيررث هرردفل بعرر  الدراسررات السررابقة إلررى التعرررف علررى ، ماقشررل الدراسررات السررابقة صررورة الجسرر ن

كدراسة الزبارقة  : تقدير الذات والتوافق النفسية بين صورة الجسم وبين متغيرات أخرى منهاالعالق

اسررة األعرجرري الدة كدر وقلررق الررو  ،(Inanir et al., 2015) خرررون آنررانير و إودراسررة  (،2019)

 .(Susanne & Koch, 2015)كوش و اني سوسدراسة (، وفقدان الشهية ك2017)

م وجود عالقة طردية موجبرة برين صرورة لسابقة المتعلقة بصورة الجسوقد أظهرت نتائج الدراسات ا

 & Susanne)كرروش و اني سوسر (، ودراسررة 2019الجسرم ومتغيرررات أخررى، كدراسررة الزبارقرة )

Koch, 2015) ت وجرررود عالقرررة ا، بينمرررا أظهررررت بعررر  الدراسررر (2013) الربادسرررة، ودراسرررة

 .(2017) األعرجية بين صورة الجسم وقلق الوالدة كدراسة عكسي
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ا الدراسات المتعلقة بقلق الولدة  :والكتئاب ثانيا

فرري األمهررات  لرردىدة الرروالقلررق مسررتوى  علررىف عررر الت إلررى بدراسررة هرردفل  (2018العجميللة ) قللام

دة الرروال قلررقبررين  العالقررةمعرفررة  وإلررىلررديهن، الحيرراة جررودة  مسررتوى  معرفررة وإلررىمسررقف،  محافظررة

 األم،  عمرر مرنكرل فري الفررو  عرن  الكشرف وكرذلكمسرقف، محافظرة  فري لألمهرات  اةالحير وجودة 

التعرررف إلررى تهرردف كمررا دة، الرروالقلررق مسررتوى وبررين دات، الرروالوعرردد الحمررل،  هروشرر األسرررة،  ونررو 

اسرت دام تم الدراسة هذ   أهدافولتحقيق المستقبل.  بقلقالتنبؤ  فيالحياة جودة  إسهام مقدارعلى 

إعررداد مررن  الحيرراةة ود جرر ( ومقيرراس 2010الهمررص ) إعررداد مررن دة الرروالقلررق مقيرراس همررا: مقياسررين 

( 40-20برين )ح او تترر  أعمرارهنحامل ( امرأة 59) من الدراسة عينة تدلفل ( وقد 2010الهمص )

الحيرررل  مركرررزيرررراجعن  اللرررواتي التاسرررع( النرررامن،بع، السررراحملهرررن ) مرررناألخيررررة األشرررهر وفررري  سرررنة

بطريقة العينة اختيار  تم حيث  عمان،  سلطنةبمسقف محافظة في الطبي السيب ومجمع  الصحي

كران مسرقف  محافظرةفري األمهرات لردى دة الروالقلرق  انتشرارالدراسرة أن  نتائج أظهرت  وقد قصدية، 

 قلق بين سالبةعكسية  عالقة جودة الحياة كانل مرتفعة، وتوصلل الدراسة إلى وجود أن ، و اً مرتفع

 عرردد  وبررين دةالرروال قلررق متغيررر بررين إحصررائية لررةدال ذات  الحيرراة. وعرردم وجررود فرررو   وجررودةة الد الررو 

 األسرة. نو  األم، عمرالحمل،  شهر الولدات،

ق الروالدة والصرالبة النفسرية لردى لإلى معرفة العالقة بين قهدفل  بدراسة (2016قامت التركي )و 

 لنسررا  الحوامررل فرري مشررفى التوليررد فررياجموعررة مررن م الحوامررل وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن النسررا 

مررن  دوات الدراسررةتكونررل أمررن النسررا  الحوامررل، و  ( امرررأة 150)غ عرردد أفررراد العينررة لرر دمشررق وقررد ب

 رت هر ، وقرد أظمرن إعرداد الباحنرةة النفسرية لباحنرة ومقيراس الصرالبق الوالدة من تصرميم المقياس ق

والصرالبة النفسرية لردى  ق الروالدةلر لرة إحصرائيًا برين قدابية لالنتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية س

ق الروالدة تبعرًا لر ى مقيراس قلر ع فرو  ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وعدم وجود أفراد العينة، 
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ق الوالدة تبعًا لى مقياس قلد العينة عاأفر  بين، وتوجد فرو  ذات داللة إحصائية لمتغير عمل األم

فرررررو  ذات داللررررة  ( ووجررررود 9-7) رهالشرررر  ات الحوامررررل مررررنهرررر ألما ر الحمررررل لصررررالحهلمتغيررررر شرررر 

ق الررروالدة تبعرررًا لمتغيرررر عررردد الولررردات لصرررالح الررروالدة لررر ى مقيررراس قلررر ع إحصرررائية برررين أفرررراد العينرررة

 .األولى

 هدفل إلى معرفة العالقة بين القلق والضغوو النفسية لردى المررأة  دراسة( 2015) ةداللج وأجرى 

المررأة،  ة القيصررية، ومعرفرة الفررو  التري تعرزى لمتغيرري السرن ونشراولير الحامل المقبلرة علرى العم

القلرررق  امررررأة حامرررل، وذلرررك باسرررت دام مقيررراس( 70مهرررا )حيرررث طبقرررل هرررذ  الدراسرررة علرررى عينرررة قوا

لضغف النفسي، وقد اعتمد المنهج الوصفي االرتباطي، وقد أسفرت النترائج إلرى بيان ا، واسترلتايلو 

والضرررغف النفسررري لررردى المررررأة الحامرررل المقبلرررة علرررى العمليرررة  ين القلرررقبررر  أن هنررران عالقرررة ارتباطيرررة

داللرة إحصرائية فري درجرة القلرق تعرزى لمتغيرر نشراو المررأة، كمرا  القيصرية، كما توجرد فررو  ذات 

 .درجة الضغف النفسي تعزى لمتغير السن في دالة إحصائياً توجد فرو  

العالقرة برين االكتئراب واحتررام الررذات ة هردفل إلرى معرفر بدراسرة ( Gopal, 2013) وبلالج وقلام

طالرب  ( 100) طالب الجامعة في البنغرال، وقرد تكونرل عينرة الدراسرة مرن والرضا عن الحياة بين

عامرررًا، وترررم اختيرررار العينرررة بطريقرررة عشررروائية، ( 25-20) أعمرررارهم مرررا برررين حرررل او تر مرررن الرررذكور 

دم الباحرررث األدوات التاليرررة: ت الوصرررفي لتحقيرررق أهرررداف الدراسرررة، واسررر  واسرررت دم الباحرررث المرررنهج

مقيرراس الرضررا عررن الحيرراة، مقيرراس االكتئرراب، وأسررفرت نتررائج الدراسررة عررن  مقيرراس احترررام الررذات،

 .عن الحياة بين طالب الجامعةلذات والرضا من احترام ا كل  اب و ئبين االكت وجود عالقة سلبية

عرفة مستوى الضغوو النفسية م هدفل هذ  الدراسة إلى بدراسة( 2012) ي او الريمو عبد هللا  وقام

الضغوو النفسرية لردى األم  األم الحامل في منطقة رام هللا بفلسطين ومعرفة الفرو  في درجة لدى
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ومتغيرررر عررردد مررررات الحمرررل،  العمرررر، ومتغيرررر، الحامرررل تعرررزى لمتغيرررر كرررل مرررن المسرررتوى التعليمررري

حامررل، اسررت دم المررنهج ة امرررأ ( 186مهررا )للضررغف النفسرري مطبررق علررى عينررة قوا اسررتبيانبإعررداد 

نتيجررة  أن النسررا  يعررانين مررن ضررغوو نفسررية عررنأسررفرت النتررائج وقررد الوصررفي فرري هررذ  الدراسررة، 

النفسررية لرردى  فرري درجررة الضررغووالحمررل بدرجررة عاليررة، وأنررح ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية 

ئية فري درجررة صراإح األم الحامرل تعرزى لمتغيرر المسرتوى التعليمري، كمرا ال توجرد فررو  ذات داللرة

درجررة الضررغوو النفسررية  الضررغوو النفسررية تعررزى لمتغيررر عرردد مرررات الحمررل، لكررن توجررد فرررو  فرري

 .تعزى لمتغير العمر

 قانتشرار القلر هردفل إلرى تحديرد مردى ة بدراسر  (Mina et al., 2012) وآخلرون  مينلا كملا قلام

النسررا   قسررم فرريالنسررا   مررنعينررة  علررىالدراسررة  تطبيررقم ترر ، و والرروالدةأ نررا  وبعررد الحمررل  واالكتئرراب 

 ىن إلهقسيمة تم تامرأ ( 100) عدد أفراد العينة غ. إذ بلبالهند  الت صصي هيدل بمستشفىوالتوليد 

-4الروالدة ) لنانيرة مرا بعرد الحمل والمجموعة االنلث األخير من  يف ىالمجموعة األول :مجموعتين

 قمسررتوى القلرر ن ف عرر للكشرر  (HADSس )دام مقيررا باسررت البرراحنون ، وقررام الرروالدةبعررد  ( أسرربو 12

 كمرا، واالكتئراب  قالقلر  سمقيرا يفر  المجموعتينبين  فرو   توجد ال  حأن النتائج وأظهرت ؛ واالكتئاب 

%( مرررن 27بررردن ) الدراسرررة نترررائجا بينرررل كمررر ، لرررديهن قالقلررر  مسرررتوى  فررري للعمرررر ترررد يرال  حأنررر  تبرررين

 تجراوزن جموعرة النانيرة لم%( مرن ا17المجموعة األولى لديهن قلق أعلى من نسبة القطرع، بينمرا )

 نسبة القطع على المقياس.

الحوامررل  هرردفل إلررى التعرررف علررى الضررغف النفسرري لرردى النسررا دراسررة  (2012) يلللولأجللرت أو 

الحوامرررل  حررراالت مرررن النسرررا ( 5) حيرررث تكونرررل العينرررة مرررن المقرربالت علرررى الررروالدة للمررررة األولرررى،

 ترررم االعتمرراد علرررى األدوات المتمنلررة فررريد وقرر  فرري الجزائرررر، بمستشرررفى إمشرردالة البرررويرة المتواجرردين
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باعتبرار أن هرذ   (Levenstein, 1993) المقابلة الريادية النصف موجهرة، ومقيراس ليفسرتاين

لنتررائج علررى أن النسررا  الحوامررل الحامررل، وقررد أسررفرت ا األنجررح لتقيرريم المرررأة  األدوات هرري الوسررائل

معظم الحاالت لرديها إدران ضرغف فلنفسي ا الوالدة للمرة األولى تعانين من الضغف المقبالت على

 ترري  ضرغف نفسري مرتفرع وذلرك راجرع إلرىفمعظمهن تبين أنهرا الدرجات،  نفسي لكن ي تلف في

  .ية التي تطرأ على المرأة الحاملصعوبة فترة الحمل والتغيرات النفسية والجسد 

لردى  ودة الحيراةبجر التعررف علرى قلرق الروالدة وعالقترح  ىإلر  هردفل بدراسرة  (2010الهملص ) وقام

ررررة  أجريررررل الدراسررررة علررررىاألمهررررات فرررري المحافظررررات الجنوبيررررة بقطررررا  غررررزة،  األمهررررات مررررن شريحر

عشرروائية لتمنررل األمهررات  الرروالدة، هررذا وقررد تررم اختيررار عينررة الدراسررة بصررورة المقرربالت علررى عمليررة

ومستشرفى ح رفر  –قسم استقبال الوالدة فري كرل مرن مستشرفى الهرالل اإمراراتي  ترددن على اللواتي

وبلغ ( 30/10/2009) وحتى( 20/10/2009) خانيونس، وذلك في الفترة الممتدة من–مبارن 

فررري هرررذ  الفتررررة تررررددن علرررى قسرررم اسرررتقبال الررروالدة  اللرررواتيأمهرررات مرررن ( 203)العينرررة  عررردد أفرررراد 

ة، وير فري األسررة النو  أن أكنر مستويات قلق الروالدة كانرل  ل الدراسة إلىوقد توصرل، بغر  الوالدة

م لحظرة الروالدة، النفسرية لرأل وأن طبيعة األسرة التري ترري  بهرا األم كران لرح برالغ األ رر فري الحالرة

نح في األسرة النووية أا  حظنوال حيث السكن كونح مستقاًل أو ضمن األسرة الممتدةالسكن، وطبيعة  

، كمرا توصرلل لهراي القلق وقلة الردعم النفسر  تفقد األم الحامل جميع هذ  األبعاد حيث يزيد مستوي 

الروالدات  فرو  ذات داللة إحصائية بين قلق الوالدة وبرين عمرر األم، ومتغيرر عردد إلى عدم وجود 

المصرابة بمرر  سرركري  األم، األم م، متغيرر عمررلمتغيرر المؤهرل العلمرري لرأل ،التري مررت بهررا األم

الحمرل وبرين األم   الردم المرتفرع أ نرا الحمل وبين األم الغير مصابة، األم المصرابة بمرر  ضرغف

عرردم  رفررة،الجنررين وبررين الترري لرريس لررديها مع الغيررر مصررابة، األم الترري لررديها معرفررة مسرربقة بجررنس
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قلرق الروالدة ونرو  ة إحصائية بين فرو  ذات دالل ووجدت . رضا األم عن جودة الحياة التي تريشها

 . األسرة

القلرق  رابات طاضعرفة م هدفل إلىدراسة ( Martini et al., 2010) مارتيني وآخرون  وأجرى 

 نررا  الحمرل، واسرت دمل الدراسرة المرنهج التجريبري، واشررتملل أقبرل الروالدة والضريق الرذاتي المردرن 

دوات لتقيررريم االضرررطرابات النفسرررية ( مرررن األمهرررات، حيرررث اسرررت دمل أ992عينرررة الدراسرررة علرررى )

د البررراحنين، داوالضررريق الرررذاتي المررردرن أ نرررا  الحمرررل واالضرررطراب الرررذاتي لألمهرررات وهررري مرررن إعررر 

وتوصلل الدراسة إلرى أنرح يوجرد عالقرة برين اضرطرابات القلرق قبرل الروالدة والضريق الرذاتي المردرن 

الدة من جهة أخرى، كما وجردت وبين اكتئاب األمهات في مرحلة ما بعد الو أ نا  الحمل من جهة 

دة والروالدة المبكررة الضيق الذاتي المدرن أ نا  الحمل باالكتئاب في مرحلة مرا بعرد الرو عالقة بين ال

 وعمليات الوالدة القيصرية لألمهات.

 :بقلق الولدة والكتئابالتعقيب على الدراسات المتعلقة 

هرردف إلررى   بعضررهادة واالكتئرراب تبررين أنّ ات السررابقة المتعلقررة بقلررق الرروالمررن خررالل عررر  الدراسرر  

 ي او الريمرر و عبررد هللا ودراسررة  (،2018)دة لرردى األمهررات كدراسررة العجمرري معرفررة مسررتوى قلررق الرروال

وبعضرها   ،(2012) يلرولأ، ودراسرة (Mina et al., 2012) وآخررون  مينراودراسرة  ،(2012)

 .(2016التركي )كدراسة قلق الوالدة ومتغيرات أخرى، هدف إلى التعرف على العالقة بين 

، وهررذا مررا عرراً ن مرتفئرراب لرردى الحوامررل يكررو قلررق الرروالدة واالكتوأظهرررت الدراسررات المتعلقررة بمجررال 

هررررت أن هنررران عالقرررة طرديرررة برررين قلرررق الررروالدة كمرررا أظ(. 2018توصرررلل إليرررح دراسرررة العجمررري )

 .(2015) داللجةوالضغوو النفسية لدى الحوامل كدراسة 
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 ت السابقة:لدراساعلى ا العام التعقيب

رل  اهتماماتهرا  من خالل استعرا  الدراسات السابقة يتضح بدنها تباينل مرن حيرث الهردف، وتنوعر

ررة وأخررررى  البحنيررة، كمررا تنوعررل مرررن حيررث المجتمعررات التررري أجريررل فيهررا، فمنهرررا مجتمعررات عربير

لررروالدة كرررل مرررن قلرررق ابصرررورة الجسرررم وبسررربب نررردرة الدراسرررات السرررابقة التررري ترررربف متغيرررر  ،أجنبيرررة

صرورة قامل الباحنة بتقسيم الدراسات السابقة إلى محرورين: المحرور األول يتحردث عرن  كتئاب واال

ة كرل وعالقر قلرق الروالدة واالكتئراب وعالقتها ببع  المتغيرات، والمحور الناني يتحدث عن  الجسم

   المتغيرات.بعب منهما

بررة بررين صررورة الجسررم طرديررة موج وجررود عالقررة بصررورة الجسررمأظهرررت الدراسررات السررابقة المتعلقررة 

، كمرا أظهررت وجرود عالقرة عكسرية سرالبة برين صرورة (2019دراسة الزبارقة )وبع  المتغيرات ك

عدم ى ( إل2013(، بينما توصلل دراسة الربادسة )2017الجسم وقلق الوالدة كدراسة األعرجي )

، سرررم، ووجرررود عالقرررةوجرررود عالقرررة دالرررة إحصرررائيًا برررين السرررن عنرررد البلررروغ والرضرررا عرررن صرررورة الج

 إلررى عالقررة التنبرؤ الدالررة بررين العمررر وصررورة الجسررم، ووجررود عالقررة تصررلارتباطيرة طرديررة دالررة لررم 

ارتباطيررة وتنبؤيررة عكسررية بررين الرضررا عررن صررورة الجسررد وكررل مررن البرررامج اإعالميررة المشرراهدة، 

  .الطولتئاب، الوزن وعالقة ارتباطية وتنبؤية طردية بين الرضا عن صورة الجسم و كاال

تد يرهمرا علرى ، ومردى قلرق الروالدة واالكتئراب يتبين من الدراسات السابقة التنرو  فري طررح موضرو  

رن حيررث  الحالرة النفسرية للنسرا  الحوامرل بصررفة عامرة، وهرذا مرا ينرري الدراسررة الحاليرة واالنطرال  مر

، (2016التركرري )دراسةةة ، و(2018العجميررة )دراسررة  اآلخرررون. ويتضررح ذلررك مرررن خررراللى انتهرر 

 .(2010الهمص ) دراسةو

فري  بصرورة الجسرم وقلرق الروالدة واالكتئراب  المتعلقرةاستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السرابقة 

ررى مفهرروم  ررر ف ، كررذلك التعررر صررورة الجسررم ومفهرروم قلررق الرروالدة واالكتئرراب التعرررف علر علررى عناصر
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لدراسرات السرابقة فري راسرة الحاليرة مرن ا، كمرا اسرتفادت الد بهذ  المتغيرات اإطرار النظرري المتعلقة 

 تها.وتحديد متغيرا ،الدراسة أدوات تطوير 

رراالدراسررة الحاليررة تميررزت و  جمعرررل عرردة متغيرررات معررًا فررري  عررن بررراقي الدراسررات السررابقة فرري كونهر

النسرررا  الحوامرررل فررري محافظرررة لررردى  (واالكتئررراب  ،ق الررروالدةقلررر صرررورة الجسرررم، ) وهررري دراسرررة واحررردة

 .ال ليل
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة: 
  الباحنةبها  مل التي قا الدراسة طريقة وإجرا ات لهذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل  لاو تن

، دراسة، أداة الدراسة، وعينة الدراسة، مجتمع الدراسةج النه وشمل وصف م دراسةلتنفيذ هذ  ال

 التحليل اإحصائي. و ، دراسةجرا ات ال بات األداة، إصد  األداة، 

 :دراسةمنهج ال
رررن واالرتبررراطي بشرررقيح التحليلررري الوصرررفي المرررنهجالباحنرررة  ل اسرررت دم رررث عر ررري البحر رررة فر رررو طريقر  وهر

رررساؤالت   ، وتهررردف إلرررى تجهيرررز بيانرررات إ برررات فررررو رالحاضررر  رررى تر رررة علر ررردًا لإلجابر  معينرررة تمهير

 التري يمكرن جمرع المعلومرات عنهرا واهر الحاليرة واألحرداث الراهنرةبدقة تتعلرق برالظ -سلفاً  -محددة

 . (2005)الكيالني والشريفين،  في زمان إجرا  البحث وذلك باست دام أدوات مناسبة

صددورةالج دد  التعرررف علررى " هررووالتحليلرري  االرتبرراطي والهرردف مررن اسررت دام المررنهج الوصررفي

  ".  ييةةملالة ا الحواملفيمحافظةالخليلويالقتهابكلملقلقالوالدةواالكتئابلد 

 :دراسةمجتمع ال
من جميع النسا  الحوامل المراجعات للريادات الصحية في محافظة   دراسةتكون مجتمع ال

لي: مديرية الصحة في شمال ال ليل ي امرأة حامل توزعل كما (48400والبالغ عددهن ) ال ليل

( امرأة حامل، مديرية الصحة  11880ف ال ليل )( امرأة حامل، مديرية الصحة وس17037)

، وفقًا إحصائيات مديريات الصحة في المديريات النالث ( امرأة حامل19483جنوب ال ليل )

 . م2018للعام 
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 عينة الدراسة:

 العينة الستطالعية: -أ

في محافظة  امرأة حامل( 50إجرا  دراسة استطالعية على عينة مكونة من )ب قامل الباحنة

وذلك من أجل الّتحقق من صد    دون أن تدخل في المجمو  الكلي لعينة الدراسة، ، ليللا

أدوات الّدراسة و باتها، حيث تبّين أّن األدوات تتمتع بصد  و بات جيدين، مما أعطى الباحنة  

 .ات من أجل تحقيق أهداف الّدراسةدو مؤشرًا على است دام األ

 ةاألساسيالعينة  -ب

من النسا  الحوامل المراجعات  ( امرأة حامل400ة من )ى عينة مكونالدراسة عل أجريل 

، وذلك ألنح تم اختيار النسا  الحوامل طريقة القصديةالبتم اختيارهن  للريادات الصحية،

( 387انات، بلغ عدد االستبانات المستردة )تب، وبعد جمع االسالمراجعات للريادات الصحية فقف

عليها بشكل صحيح، حيث بلغل االستبانات  تبانات لعدم اإجابة ( اس3، وتم استبعاد )استبانة

، والجدول التالي يوضح خصائص أفراد العينة  استبانة( 384الصالحة للمعالجة اإحصائية )

 الديموغرافية: 

 افيةغر(: خصائص أفراد العينة الديمو1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 مكان السكن

 61.7 237 مديةة

 21.9 84 قرية

 16.4 63 مخي 

 100.0 384 المجموع

 العمر

 23.2 89 سةة22أقلمل

 43.0 165 (30-22) مل

 33.9 130 سةة30أكثرمل

 100.0 384 المجموع

 عدد مرات الحمل

 18.0 69 أولى

 24.7 95 ثانية

 26.0 100 ثالثة
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 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 31.3 120 رابعةفأكثر

 100.0 384 المجموع

 جنس الجنين

 29.2 112 ذكر

 34.6 133 أنثى

 36.2 139 الأيرف

 100.0 384 المجموع

 شهر الحمل

(3-1) 114 29.7 

(6-4) 114 29.7 

(9-7) 156 40.6 

 100.0 384 المجموع

 المستوى التعليمي

 43.8 168 قلتوجيهيفأ

 15.9 61 دبلوم

 29.2 112 بكالوريوس

 11.2 43 ماج تيرفأيلى

 100.0 384 المجموع

 حالة العمل

 28.9 111 أيمل

 71.1 273 الأيمل

 100.0 384 المجموع

 أدوات الدراسة:

 صورة الجسم لدى الحوامل مقياسأواًل: 

 :األداةوصف 

مررن خررالل الرجررو  إلررى الدراسررات السررابقة، كدراسررة  سررمصررورة الج مقيرراسقامررل الباحنررة بتطرروير 

(، ودراسرررة الرشررريدي 2017(، ودراسرررة غزالررري )2018ة عبرررد الررررحمن )(، ودراسررر 2019الزبارقرررة )

( فقرررة توزعررل علررى  ررالث مجرراالت، 30د تكونررل األداة فرري صررورتها النهائيررة مررن )(، وقرر 2018)

اآلخررين لشركل الجسرم، والمجرال النالرث  برلالمجال األول تقبل الرذات الجسرمية، والمجرال النراني تق

( فقررات، بحيرث تقريس مجتمعرة صرورة الجسرم 10) ولكرل مجرال ،صورة الجسرم النفسرية واالنفعاليرة

 لدى الحوامل.  
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 :صدق األداة -1

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -أ

من  محكماً ( 12للتحقق من الصد  الظاهري لألداة قامل الباحنة بعر  األداة على )

محكمين،  ين في الجامعات الفلسطينية ومن ذوي االختصاص وال برة، وفي ضو  آرا  الملالعا

( فقرة، وذلك من أجل التوصل إلى الصد  30وبعد التعديالت أصبحل األداة مكونًة من )

 (. %90(، وقد بلغل نسبة االتفا  بين المحكمين ) 2،  1الظاهري للمقياس أنظر الملحقين )

 صدق االتساق الداخلي: -ب

( Pearson Correlationبحسرراب معامررل ارتبرراو بيرسررون ) األداة التحقررق مررن صررد   ترم

، وذلرك كمرا هرو واضرح فري للمجرالمع الدرجرة الكليرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليح  فقرةلكل 

 (2)الجدول 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من  (Pearson correlationالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2)جدول 

 ات المجال مع الدرجة الكلية للمجال.قرف
 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

ط معامل ارتبا

 (بيرسون )ر

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 أولا: تقبل الذات الجسمية

 0.00 **0.69 أشعرباالنزياجملوزنيكلماوقفتيلىالميزان.  .1

 0.00 **0.63يشعرنيشكلج ميبالثقةفينف ي.  .2

 0.00 **0.71 اأقارنشكلج ميمعأج اماألخريات.دمأشعربالحرجية  .3

 0.00 **0.62اتاالجتمايية.لج ميفيالمةاسبأشعربالخجلملشك  .4

 0.00 **0.65يشعرنيشكلج ميوأناحاملبأنوثتي.  .5

0.00 **0.70أنزيجكونيالأستطيعارتدا المالبسالمحببةلي.  .6

 0.00 **0.68 أجملمماكانيليهقبلالحمل.نأيتقدأنج ميبعدالوالدةسيكو  .7

 0.00 **0.58 مل.أصبحتغيرجذابةب ببالح  .8

 0.00 **0.87 أشعربالحرجملشكلج مييةدماأنظرإلىالمرآة.  .9

 0.00 **0.75 اشعرباالنزياجب ببالتغيراتالتيطرأتيلىبشرتي.  .10

 ثانياا: تقبل األخرين لشكل الجسم

 0.00 **0.74 ةدمايةظراآلخرونإلّي.يأشعربالقلق  .11

 0.00 **0.77 رتييلىشكلج مي.تضايقةيالتعليقاتال لبيةألس  .12

 0.00 **0.66 ير األشخاصاآلخرونأنج ميل يعدجميالًأثةا فترةالحمل.  .13
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

ط معامل ارتبا

 (بيرسون )ر

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.63 اشعربالقلقب ببتعليقاتصديقاتيال لبيةيلىج ميوهيئتيأثةا الحمل.  .14

 0.00 **0.71 أشعربالقلقب ببظةوناآلخريلحولمظهرج مي.  .15

 0.00 **0.74 ألنج ميوشكليغيرمقبوليلأثةا فترةالحمل.آلخريلأتجةبا  .16

0.00 **0.68 مظهريي ببلياإلحراجأمامالةاس.  .17

 0.00 **0.66 أفضلالعملبمفرديب ببشكليالمختلفيلالةاسأثةا فترةالحمل.  .18

 0.00 **0.68 أشعربأنالةاسيعاملونةيبعةايةب ببالحمل.  .19

 0.00 **0.79 دةالحركةب ببشكلج مي.نةيمقيأشعربأ  .20

ا:   صورة الجسم النفسية والنفعاليةثالثا

 0.00 **0.75أميلإلىااليتةا بمظهرج ميمابعدالوالدة.  .21

0.00 **0.65يليهقبلالحمل.نأتمةىأنيكونج ميبعدالوالدةأفضلمماكا  .22

 0.00 **0.73دة.أخشىأنتبقىالزيادةفيوزنيبعدالوال  .23

 0.00 **0.65أخشىأنأفقدشكلخصريبعدالوالدة.  .24

 0.00 **0.55أشعربأنالحملغيرشكلأردافيإلىاألسوأ.  .25

0.00 **0.66أشعرأنزوجياليرتاحلمظهرج مي.  .26

 0.00 **0.62يأبدويليهأثةا الحمل.لذالأحبالمظهرا  .27

 0.00 **0.69ولوكانتمالب يرائعة.أشعربأنمظهريغيرأنيقحتى  .28

 0.00 **0.51أشعربأنمظهريل يعدجذاباًكماكانسابقاً.  .29

 0.00 أرتديمالبستشتتانتباهاآلخريليلوزنيالزائد.  .30

 (α≤ 0.05) عند  إحصائياً  لةدا*  ، (α≤ 0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

ميرع  ريم مصرفوفة ارتبراو فقررات المجرال ( إلرى أن ج2تشير المعطيات الرواردة فري الجردول )

، مقيرراسالكليررة للمجررال دالررة إحصررائيًا، ممررا يشررير إلررى قرروة االتسررا  الررداخلي لفقرررات ال مررع الدرجررة

 قياسح.ل وضعل وهذا يعبر عن صد  فقرات األداة في  ياس ما 

رامل  ت صرد  االتسرا  الرداخلي للمجراال نوللتحقق مر رساب  الباحنرة قر رالت  بحر  االرتبراو معامر

 ة كل مجال من مجاالت األداة مع الدرجة الكلية لألداة والجدول التالي يوضح ذلك.بين درج

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجالت األداة مع الدرجة الكلية لألداة.(: 3جدول )

 لكليةا الدرجة المتغيرات
تقبل الذات 

 الجسمية 

تقبل اآلخرين 

 لشكل الجسم

صورة الجسم 

 النفسية

 والنفعالية

   1 0.83** تقبل الذات الجسمية

 تقبل اآلخرين لشكل الجسم
**0.89 0.63**   

صورة الجسم النفسية 

 والنفعالية

**0.87 0.59** 0.64** 1

 (α≤0.05ند )ع دالة إحصائياً (، * α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )



 

55 
 

جررراالت تررررتبف بالدرجرررة ( أن جميرررع الم3يتضرررح مرررن خرررالل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول )

حيررث أن معامررل ارتبرراو  ،(α≤0.01ائية عنررد مسررتوى داللررة )الكليررة لررألداة ارتباطررًا ذو داللررة إحصرر 

( وهررري 0.89-0.83تراوحرررل بررين )بيرسررون للعالقرررة بررين درجرررة كررل مجرررال والدرجررة الكليرررة لررألداة 

فري  وأنهرا تشرترن معراً  مقيراسالالرداخلي لفقررات ، مما يشير إلى قوة االتسرا  ةقويامالت ارتباو مع

 .صورة الجسم لدى الحوامل في محافظة ال ليل ياس 

 :الثبات -2

حسرراب النبررات بطريقررة االتسررا  الررداخلي وبحسرراب معادلررة النبررات كرونبررا  قامررل الباحنررة ب
 .(4وذلك كما هو موضح في الجدول )التجزئة النص ية، ة وكذلك تم حساب النبات بطريق ،لفاأ

  صورة الجسم لدى الحوامل مقياسلالثبات (: معامالت 4جدول )

 المتغيرات
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات
 معامل الرتباط

معامل سبيرمان 

 المصحح ناوبر

 معامل جتمان

0.68 0.69 0.52 0.69 10 تقبل الذات الجسمية

0.77 0.78 0.63 0.82 10 تقبل اآلخرين لشكل الجسم

 0.61 0.63 0.46 100.73 النفسية والنفعالية الجسمصورة 

 0.87 0.87 0.76 0.89 30 لألداةالدرجة الكلية 
 نصفي المقياس ي اوتس في حال  نوابريتم اعتماد معامل سبيرمان )**(  //نصفي المقياس ي اوتسيتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(

مة معامل  بات كرونبا  ألفا لجميع مجاالت  ي  ( أن4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 يم معامل  بات كرونبا  ألفا لمجاالت   حل او تر ، حيث مناسبةاألداة وللدرجة الكلية لألداة كانل 

(، 0.89للدرجة الكلية لألداة )ا (، وبلغ معامل  بات كرونبا  ألف 0.82 – 0.69المقياس ما بين )

 يم   حل او تر لنبات بطريقة التجزئة النص ية، حيث كذلك تم التحقق من  بات المقياس بحساب ا

المصحح   ن او بر (، وبلغ معامل سبيرمان 0.78 – 0.63المصحح بين ) ن او بر معامل سبيرمان 

رتفعة من النبات، وهذا م (. مما يشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة0.87للدرجة الكلية للمقياس )

 .الدراسة يشير إلى أن األداة صالحة للتطبيق وتحقيق أهداف
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 :مقياس صورة الجسمتصحيح 

حيرث يحرصل  Likertوزعل درجات اإجابة على فقرات المقياس بطريقرة ليكررت 

ة )بدرجدرجرات عنردما يجيرب  4، )بدرجة كبيرة جدًا(درجات عندما يجيرب  5علرى المرستجيب 

، ودرجرة )بدرجة قليلة( درجتران عنردما يجيرب و ، )بدرجة متوسطة(درجرات عنردما يجيرب  3، كبيرة(

هذا بالنسبة للفقرات الموجبة، أما بالنسبة للفقرات السالبة   )بدرجة قليلة جدًا(.واحردة عنردما يجيرب 

تعطى اإجابة )بدرجة و  فقد تم عكس اتجا  السلم لتعطى اإجابة )بدرجة كبيرة جدًا( درجة واحدة،

( يوضح  5(، والجدول )22، 21، 7، 5، 2، 1درجات(، والفقرات الموجبة هي ) 5قليلة جدًا( )

على صورة الجسم لدى الحوامل في والحكم رجة الموافقة فئات المتوسطات الحسابية لتحديد د 

 محافظة ال ليل.  

افقررة أفررراد عينررة الدراسررة علررى مو وتررم تقسرريم طررول السررلم ال ماسرري إلررى  ررالث فئررات لمعرفررة درجررة 

 ، وتم حساب فئات المقياس ال ماسي كما يلي:صورة الجسم لدى الحوامل في محافظة ال ليل

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 

 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 

ا ( للحررد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابية كمرر 1.33لفئررة )ا بإضرافة طررول
 (:5)هو موضح في الجدول 
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(: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على صورة الجسم لدى الحوامل في 5)جدول 

 محافظة الخليل

 صورة الجسم فئات المتوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 ضةخفمن 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 قلق الوالدة مقياسثانيًا: 

 ف األداة:صو  -1

قلرق الروالدة مرن خرالل الرجرو  إلرى الدراسرات السرابقة، كدراسرة ترامر  مقيراسقامل الباحنة بتطوير 

(، وقررررد 2018(، ودراسررررة بوعقررررال )2016(، ودراسررررة ناصررررر )2012(، ودراسررررة أيلررررول )2017)

 ( فقررة توزعرل علرى مجرالين، المجرال األول األعررا  30صورتها النهائيرة مرن )ي تكونل األداة ف

ي األعرا  النفسية لقلق ( فقرة، والمجال النان14الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل وتكون من )

 ( فقرة، بحيث تقيس مجتمعة قلق الحمل لدى الحوامل. 16الحمل وتكون من )

 :صدق األداة -2

  ي:صدق االتساق الداخل -أ

( Pearson Correlationبحسرراب معامررل ارتبرراو بيرسررون ) األداة ترم التحقررق مررن صررد  

 (6)الجدول ، وذلك كما هو واضح في لألداة مع الدرجة الكلية من فقرات األداة  فقرةلكل 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من  (Pearson correlationالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 6)جدول 

 الدرجة الكلية لألداة. معفقرات األداة 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 أولا: األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل

 0.00 **0.64 .أيانيملصعوبةفيالتةفس  .1

 0.00 **0.66.أشعربجفاففيالف والحلق  .2
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.67.أشعربزيادةفيضرباتالقلب  .3

 0.00 **0.69أشعرببرودةفياألطراف.  .4

 0.00 **0.65.دميلأشعرببرودةفيالق  .5

 0.00 **0.69.أيانيملاإلم اكبشكلم تمر  .6

0.00 **0.67.أيانيملاضطراباتفيالهض   .7

 0.00 **0.70 .أيانيملالغثيانوالدوار  .8

 0.00 **0.71 .أشتكيملآالمفيصدري  .9

 0.00 **0.66 (.لالصداع)وجعالرأسمأياني  .10

 0.00 **0.65 .أيانيملآالمفيالمعدة  .11

 0.00 **0.71 أيانيملفقدانالشهية.  .12

 0.00 **0.72 يشةفيأطرافي.رشعربأ  .13

 0.00 **0.68 أشعرباإلرهاقبشكلم تمر.  .14

 ثانياا: األعراض النفسية لقلق الحمل

0.00 **0.71مفاجئأشعربالقلقملحدوثنزيف  .15

 0.00 **0.66.الوالدةأشعربالخوفمليدماهتمامالطاق الطبيأثةا   .16

 0.00 **0.62.الوالدةأخافملتع ريملية  .17

 0.00 **0.64أشعربالقلقملالفحوصاتالج ديةقبلالوالدة.  .18

 0.00 **0.58.الوالدةأشعربالقلقملالغرزبعد  .19

 0.00 **0.67اسبحركةالجةيلداخلالرح .ح أشعربالقلقملفقداناإل  .20

 0.00 **0.65.يترافقيمليةالوالدةأشعربالقلقملاآلالمالت  .21

 0.00 **0.65أشعربأنيأصبحتمتعكرةالمزاج.  .22

 0.00 **0.67.أشعربالقلقملقلبرأسالجةيل  .23

 0.00 **0.62يةتابةيالخوفملوالدةطفلغيرسلي .  .24

 0.00 **0.67رواإلرباككلمااقتربمويدالوالدة.وتأشعربالت  .25

 0.00 **0.73ةالتركيز.أصبحتأيانيملقل  .26

 0.00 **0.73أتجةبالحديثيلأيراضالوالدةويملياتها.  .27

 0.00 **0.72أشعربالخوفيلىحياةالجةيل.  .28

 0.00 **0.67ترهقةياألحالمالمزيجةأثةا الةومقبلالوالدة.  .29

 0.00 **0.71القيامبأيمالالمةزلب ببشعوريباإلييا .ستطيعأال  .30
ا عند )ة إحصا** دال ا عند )(، * α≤0.01ئيا  ( α≤0.05دالة إحصائيا

( إلى أن جميع  يم مصفوفة ارتباو فقرات األداة مرع 6تشير المعطيات الواردة في الجدول )

، وهررذا مقيرراساالتسررا  الررداخلي لفقرررات الة الدرجررة الكليررة لررألداة دالررة إحصررائيًا، ممررا يشررير إلررى قررو 

قلررق الحمررل لرردى النسررا  فرري  يرراس  ، وأنهررا تشررترن معرراً سيررامقعررن صررد  فقرررات الر بالتررالي يعبرر 

 .الحوامل

رامل  ت صرد  االتسرا  الرداخلي للمجراال وللتحقق مرن رساب  الباحنرة قر رالت  بحر االرتبراو  معامر

 ة لألداة والجدول التالي يوضح ذلك.ليبين درجة كل مجال من مجاالت األداة مع الدرجة الك
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 ألداة مع الدرجة الكلية لألداة.رجة كل مجال من مجالت امصفوفة معامالت ارتباط د(: 7جدول )

 الدرجة الكلية المتغيرات

األعراض الجسدية 

)الفسيولوجية( لقلق 

 الحمل

األعراض النفسية 

 لقلق الحمل

األعراض الجسدية )الفسيولوجية( 

 لقلق الحمل
**.820 1  

 األعراض النفسية لقلق الحمل
**0.85 0.34** 

 
1 

 (α≤0.05دالة إحصائيًا عند )(، * α≤0.01ئيًا عند )** دالة إحصا

( أن جميرررع المجررراالت تررررتبف بالدرجرررة 7يتضرررح مرررن خرررالل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول )

حيررث أن معامررل ارتبرراو  ،(α≤0.01الكليررة لررألداة ارتباطررًا ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى داللررة )

لرألداة كران قويرًا، ممرا يشرير إلرى قروة االتسرا  بيرسون للعالقة بين درجة كل مجرال والدرجرة الكليرة 

قلق الحمل لدى النسرا  الحوامرل فري محافظرة في  ياس  وأنها تشترن معاً  مقياسالالداخلي لفقرات 

 .ال ليل

 :الثبات -3

 ،كرونبررا ألفررا النبررات  معامررلداخلي وبحسرراب الرر حسرراب النبررات بطريقررة االتسررا  قامررل الباحنررة ب

 .(8وذلك كما هو موضح في الجدول )التجزئة النص ية،  وكذلك تم حساب النبات بطريقة

 ألداة قلق الحمل الثبات ت(: معامال8جدول )

 المتغيرات
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات
 معامل الرتباط

معامل سبيرمان 

 المصحح ناوبر
 معامل جتمان

األعراض الجسدية )الفسيولوجية( 

 لقلق الحمل
14 0.78 0.51 0.68 0.68

0.75 0.76 0.61 0.85 16 األعراض النفسية لقلق الحمل

 0.81 0.83 0.64 0.86 30 الدرجة الكلية لألداة
 نصفي المقياس ي اوتس في حال  ناوبرماد معامل سبيرمان عتيتم ا)**(  //نصفي المقياس ي اوتسيتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(

    

كرونبا  للدرجة الكلية ألفا  يمة معامل  بات  ( أن8دول )الواردة في الجتشير المعطيات 

(، كذلك تم 0.86لألداة كانل مرتفعة، حيث بلغ معامل  بات كرونبا  ألفا للدرجة الكلية لألداة )
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بات بطريقة التجزئة النص ية، حيث بلغ معامل سبيرمان  لنالتحقق من  بات المقياس بحساب ا

(. مما يشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة مرتفعة من  0.83مقياس )جة الكلية للالمصحح للدر  ن او بر 

 .النبات، وهذا يشير إلى أن المقياس صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الدراسة

 تصحيح المقياس:

حيرث يحرصل  Likertس بطريقرة ليكررت ياوزعل درجات اإجابة على فقرات المق 

درجرات عنردما يجيرب  (4)، )بدرجة كبيرة جدًا(جيرب درجات عندما ي  (5) علرى المرستجيب 

)بدرجة  درجتران عنردما يجيرب و ، )بدرجة متوسطة(درجرات عنردما يجيرب  (3) ، )بدرجة كبيرة(

( يوضح فئات المتوسطات 9الجدول )و  )بدرجة قليلة جدًا(.، ودرجرة واحردة عنردما يجيرب قليلة(

 قلق الحمل لدى الحوامل في محافظة ال ليل.  سيامقالحسابية لتحديد درجة الموافقة على 

قلرق وتم تقسيم طول السلم ال ماسي إلى  الث فئات لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسرة علرى 

 س ال ماسي كما يلي:يا، وتم حساب فئات المقالحمل لدى الحوامل في محافظة ال ليل

 4( = 1-5مقياس = )الحد األدنى لل-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 

 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 

( للحررد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابية كمررا 1.33بإضرافة طررول الفئررة )
 (:9)هو موضح في الجدول 
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قلق الحمل لدى الحوامل  اسمقي(: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على 9)جدول 

 في محافظة الخليل

 قلق الحمل فئات المتوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 ثالثًا: مقياس االكتئاب

 وصف المقياس: 

تئرراب لالك (Beck) مقيرراس بيرركإلررى مررن خررالل الرجررو  االكتئرراب  مقيرراساحنررة بتطرروير لبقامررل ا

متردرج مرن أربرع بردائل مرتبرة حسرب شردتها، والتري  سرّلم، لكل سرؤال ( سؤاالً 20الذي يتكون من )

( لتوضرريح مرردى شرردة األعرررا .  ررم قامررل 3-0تمنررل أعراضررًا لالكتئرراب، وتسررت دم األرقررام مررن )

( سررؤااًل، واسررت دمل األرقررام مرررن 30، ليصرربح مكونرررًا مررن )سررئلة للمقيرراسأ (9الباحنررة بإضررافة )

 ( لتوضيح شدة األعرا .0-4)

 :صدق المقياس -1

 صدق االتساق الداخلي:

( Pearson Correlationبحساب معامل ارتباو بيرسون ) المقياستم التحقق من صد  

 (10)الجدول هو واضح في  ما، وذلك كللمقياسمع الدرجة الكلية من فقرات المقياس  فقرةلكل 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من  (Pearson correlationالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 10)جدول 

 فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.54.أشعربالحزن  .1

ًأنأشعر  .2  0.00 **0.53.ةيأكثرتشاؤما

 0.00 **0.58.إنشهيتيللطعامأصبحتسيئة  .3

 0.00 **0.59.إنشهيتيللطعامأصبحتأفضلملالمعتاد  .4

 0.00 **0.55أواجهصعوبةفيالةوم.  .5
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

الحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.60أنامكثيراًجداً.  .6

 0.00 **0.52أشعربالمللالشديد.  .7

 0.00 **0.61أشعربتباطؤفيحركةج مي.  .8

 0.00 **0.59.الأستطيعأنأقومبعملأيشي يلىاإلطالق  .9

 0.00 **0.63اشعرأنيملخبطة.  .10

 0.00 **0.59اشعربأنةيفاشلةتماماً.  .11

 0.00 **0.49لدّيمشكلةفياالتصالمعاآلخريل.  .12

 0.00 **0.58أصبحملالصعبيلّياتخاذالقرارات.  .13

 0.00 **0.57 ة.اشعربضيقملالحيا  .14

0.00 **0.63 أصبحتأكرهالحياةاثةا الحمل.  .15

0.00 **0.52 قبلبالأمل.نالم تأيتقدأ  .16

 0.00 **0.63 الاستمتعبجوانبالحياةيلىالةحوالذيتعودتيليه.  .17

0.00 **0.56 اشعربشعوريميقبالذنبفيأغلباألوقات.  .18

 0.00 **0.55 الأحبنف يإطالقاً. .19

 0.00 **0.56 نتقدنف يب ببضعفي.أ  .20

 0.00 **0.54 الومنف ييلىكلشي سي يحدث.  .21

 0.00 **0.52أصبحتأبكيأكثرملال ابق.  .22

 0.00 **0.46بكيلكلالأستطيع.أأريدأن  .23

 0.00 **0.57أشعربالتوتركلالوقت.  .24

 0.00 **0.51إنيأقلاهتماماًباآلخريلمماايتدتأنأكون.  .25

0.00 **0.55أصبحملالصعبيلّياتخاذالقرارات.  .26

 0.00 **0.57يمظهريتجعلةيأبدواقلحيوية.غيراتم تديمةفاشعربأنهةاكت  .27

 0.00 **0.55أحتاجلجهدكبيرلكيأبدأفييملشي ما.  .28

0.00 **0.54أستيقظقبلمويديب ايةأوسايتيلوأجدصعوبةفيالةوممرةأخر .  .29

 0.00 **0.59دةواإلم اك.إنيمشغولةجداًببعضالمشكالتالبدنيةمثلاألوجاعواضطراباتالمع  .30

 (α≤0.05)  عند إحصائياً  دالة*  ، (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )  

( إلررررى أن جميررررع  رررريم مصررررفوفة ارتبرررراو فقرررررات 10تشررررير المعطيررررات الررررواردة فرررري الجرررردول )

يرراس دالررة إحصررائيًا، ممررا يشررير إلررى قرروة االتسررا  الررداخلي لفقرررات مقالمقيرراس مررع الدرجررة الكليررة لل

وأنهرا تشرترن  وهذا يعبر عن صد  فقررات األداة فري  يراس مرا صريغل مرن أجرل  ياسرح. المقياس،

 .الحوامل درجة االكتئاب لدى النسا في  ياس  معاً 

 :الثبات -2
 ،كرونبررا ألفررا النبررات  امررلمعحسرراب النبررات بطريقررة االتسررا  الررداخلي وبحسرراب قامررل الباحنررة ب

 .(11وذلك كما هو موضح في الجدول )ة، وكذلك تم حساب النبات بطريقة التجزئة النص ي



 

63 
 

  الكتئابلمقياس (: معامالت الثبات 11جدول )

 عدد الفقرات المتغير
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 المصحح  ن اوبر معامل سبيرمان  معامل االرتباط معامل الثبات

 0.87 0.76 0.89 30 درجة الكلية للمقياسال
 يمة معامل  بات كرونبا  ألفا للدرجة الكلية  ( أن11دول )تشير المعطيات الواردة في الج

(، 0.89للمقياس كانل مرتفعة، حيث بلغ معامل  بات كرونبا  ألفا للدرجة الكلية للمقياس )

التجزئة النص ية، وبلغ معامل  ة كذلك تم التحقق من  بات المقياس بحساب النبات بطريق

ن المقياس يتمتع  (. مما يشير إلى أ0.87ياس )المصحح للدرجة الكلية للمق ن او بر سبيرمان 

 .بدرجة مرتفعة من النبات 

 تصحيح المقياس:

( لتوضرريح مرردى شرردة األعرررا . وقررد أعطيررل اإجابررة لرريس 4-0األرقررام مررن )الباحنررة اسررت دمل 

(، وأحيانرًا يكرون صرحيحًا 1، واإجابة نادرًا ما يكون صحيحًا )(0صحيحًا على اإطال  الدرجة )

كليرررررة (،  رررررم يرررررتم جمرررررع الدرجرررررة ال4(، ودائمرررررًا يكرررررون صرررررحيحًا )3لبرررررًا يكرررررون صرررررحيحًا )(، وغا2)

وتررررم تصررررنيف مسررررتوى أعرررررا   (،120( والدرجررررة العليررررا )0، وتكررررون الدرجررررة الرررردنيا )للمفحرررروص 

 االكتئاب كما يلي:

 4=  0 – 4طول المقياس = 
 1.33=  3÷  4طول الفئة = 
 3عدد الفئات = 

 (.12وفق الجدول )ى الحوامل ف مستوى أعرا  االكتئاب لد ليتم بعد هذا اإجرا  تصني

 (: يبين فئات المتوسطات الحسابية لتصنيف مستوى الكتئاب12جدول )

 مستوى الكتئاب الفئة

 منخفض 1.33 – 0

 متوسط 2.67 – 1.34

 عمرتف 4.00 – 2.68
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 متغيرات الدراسة:
لحمرررل، جرررنس الجنرررين، شرررهر الحمرررل، مكررران السررركن، العمرررر، عررردد مررررات االمتغيلللرات المسلللتقلة: 

 المستوى التعليمي، حالة العمل.

  المتغيرات التابعة:

صررورة الجسررم لرردى الحوامررل بدبعرراد  )تقبررل الررذات الجسررمية، تقبررل اآلخرررين لشرركل الجسررم،  -

 .صورة الجسم النفسية واالنفعالية(

سررية   النفاألعرررا، األعرررا  الجسرردية )الفسرريولوجية( لقلررق الحمررلقلررق الحمررل بدبعرراد  ) -

 (.لقلق الحمل

 االكتئاب. -

 إجراءات الدراسة:
تررم الرجررو  إلررى مررا أترريح مررن األدب التربرروي، المررررتبف بمتغيرررات الدراسررة، الررذي سرراعد الباحنررة  •

 .على تكوين خل ية علمية لموضو  الدراسة

( امرأة حامرل فري محافظرة ال ليرل مرن 50عينة استطالعية مكونة من ) ب سحقامل الباحنة ب •

 لتحقق من صد  و بات أدوات الدراسة.أجل ا

قامررل الباحنررة بتجهيررز المقرراييس الترري اسررت دمتها لجمررع البيانررات. وذلررك بعررد الحصررول علررى  •

مكونرة ة ، حيرث طبقرل أدوات الدراسرة علرى عينر الموافقات ال اصة ببد  تنفيذ توزيرع المقراييس

ومن  رم ترم جمعهرا  ية.( امرأة حامل من النسا  الحوامل المراجعات للريادات الصح400من )

 وإجرا  المعالجات اإحصائية الالزمة. 
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 األساليب اإلحصائية:
حزمة  ،عينة الدراسة أفراد على  األدوات في تحليل بيانات دراستح بعد تطبيق  ةالباحن ت اعتمد 

   ،جتماعيةاال البرامج االحصائية للعلوم 

on (24), VersiStatistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 وتم است دام االختبارات اإحصائية التالية: 

 . لمعرفة خصائص أفراد العينة الديموغرافية التكرارات واألوزان النسبية •

لدراسة على كل  ا لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة المتوسطات الحسابية، االنحرافات المريارية •

 . محافظة ال ليلمن صورة الجسم، وقلق الحمل، واالكتئاب لدى الحوامل في 

 . مقياساختبار كرونبا  ألفا لمعرفة  بات فقرات ال •

 لمعرفة النبات بطريقة التجزئة النص ية.   ن او بر معامل ارتباو سبيرمان  •

، ولمعرفة مقياس الت لمعرفة صد  فقرا (Pearson Correlationمعامل االرتباو بيرسون ) •

 . كتئاب من جهة أخرى صورة الجسم من جهة وبين قلق الوالدة واالالعالقة بين  

(، لمعرفة الفرو  بين متوسطات عينتين  Independent samples T-Testاختبار )ت( ) •

 مستقلتين. 

( للمقارنة بين  One-Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التباين األحادي ) •

 متوسطات. الالتوصل إلى قرار يتعلق بوجود أو عدم وجود فرو  بين  أوالمتوسطات 

 ( للمقارنات الننائية البعدية إيجاد مصدر الفرو .Scheffe) شي يح اختبار •
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 الفصل الرابع

 مقدمة:

 .راسةلد ة اجل اإجابة على أسئلأوذلك من  دراسة،ال عرضًا لنتائجيتضمن هذا الفصل  

عينة من النساء الحوامل  ما مستوى صورة الجسم وقلق الوالدة واالكتئاب لدى السؤال األول: 

 في محافظة الخليل؟ 

المتوسررررطات الحسررررابية واالنحرافررررات المرياريررررة واألوزان  حسرررراب تررررم  األول،لإلجابررررة عررررن السررررؤال 

ا  الحوامرل فري محافظرة نسر مستوى صورة الجسم وقلق الروالدة واالكتئراب لردى عينرة مرن اللالنسبية 

 وذلك كما هو موضح على النحو اآلتي:. ال ليل

، ويبينلأ الجلدول مستوى صورة الجسم لدى عينة من النساء الحوامل في محافظلة الخليلل: أوالً 

(13:) 

مستوى صورة الجسم لواألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(: 13جدول )

 .ء الحوامل في محافظة الخليلسالدى عينة من الن

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

راف النح

 لمعياريا

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

 متوسطة 5 66.2 1.37 3.31 أشعرباالنزياجملوزنيكلماوقفتيلىالميزان.1

 متوسطة 6 65.6 1.30 3.28يشعرنيشكلج ميبالثقةفينف ي.2

3
بالحرجيةدماأقارنشكلج ميمعأج امعرأش

 األخريات.
 طةوسمت 2 73.2 1.36 3.66

4
أشعربالخجلملشكلج ميفيالمةاسبات

االجتمايية.
 كبيرة 1 75.2 1.37 3.76

 متوسطة 8 62.6 1.36 3.13يشعرنيشكلج ميوأناحاملبأنوثتي.5

 متوسطة 10 61.0 1.43 3.05لي.ةأنزيجكونيالأستطيعارتدا المالبسالمحبب6

7
لمماكانأيتقدأنج ميبعدالوالدةسيكونأجم

 يليهقبلالحمل.
 متوسطة 9 62.0 1.36 3.10

متوسطة 4 70.0 1.32 3.50 أصبحتغيرجذابةب ببالحمل.8

9
أشعربالحرجملشكلج مييةدماأنظرإلى

 المرآة.
متوسطة 3 70.6 1.42 3.53

10
االنزياجب ببالتغيراتالتيطرأتيلىباشعر

 بشرتي.
متوسطة 7 63.2 1.40 3.16

 متوسطة  3 67.0 1.37 3.35 الدرجة الكلية لتقبل الذات الجسمية

 متوسطة 7 71.8 1.45 3.59 أشعربالقلقيةدمايةظراآلخرونإلّي.11

 متوسطة 6 73.2 1.36 3.66 تضايقةيالتعليقاتال لبيةألسرتييلىشكلج مي.12

13
ير األشخاصاآلخرونأنج ميل يعدجميالً

 الحمل.أثةا فترة
 متوسطة 8 71.2 1.40 3.56
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

راف النح

 لمعياريا

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

14
اشعربالقلقب ببتعليقاتصديقاتيال لبيةيلى

 ج ميوهيئتيأثةا الحمل.
 كبيرة 3 75.0 1.32 3.75

15
أشعربالقلقب ببظةوناآلخريلحولمظهر

 ج مي.
 كبيرة 4 74.4 1.35 3.72

16
أتجةباآلخريلألنج ميوشكليغيرمقبوليلأثةا 

 الحمل.فترة
 كبيرة 1 76.8 1.33 3.84

 كبيرة 2 75.8 1.32 3.79 مظهريي ببلياإلحراجأمامالةاس.17

18
أفضلالعملبمفرديب ببشكليالمختلفيلالةاس

 أثةا فترةالحمل.
كبيرة 5 74.0 1.40 3.70

متوسطة 10 58.8 1.29 2.94 ربأنالةاسيعاملونةيبعةايةب ببالحمل.عشأ19

متوسطة 9 65.4 1.36 3.27 أشعربأنةيمقيدةالحركةب ببشكلج مي.20

 متوسطة  1 71.6 1.36 3.58 الدرجة الكلية لتقبل األخرين لشكل الجسم

 متوسطة 4 71.2 1.36 3.56أميلإلىااليتةا بمظهرج ميمابعدالوالدة.21

22
أتمةىأنيكونج ميبعدالوالدةأفضلمماكان

قبلالحمل.يليه
 كبيرة 1 74.6 1.32 3.73

 متوسطة 10 57.0 1.43 2.85أخشىأنتبقىالزيادةفيوزنيبعدالوالدة.23

 متوسطة 9 59.2 1.43 2.96أخشىأنأفقدشكلخصريبعدالوالدة.24

 متوسطة 8 66.8 1.37 3.34رشكلأردافيإلىاألسوأ.غيأشعربأنالحمل25

 كبيرة 2 73.8 1.38 3.69ج مي.أشعرأنزوجياليرتاحلمظهر26

متوسطة 5 69.2 1.40 3.46الأحبالمظهرالذيأبدويليهأثةا الحمل.27

28
أشعربأنمظهريغيرأنيقحتىولوكانتمالب ي

رائعة.
طةوسمت 3 72.2 1.37 3.61

متوسطة 7 67.8 1.38 3.39أشعربأنمظهريل يعدجذاباًكماكانسابقاً.29

متوسطة 6 68.0 1.42 3.40أرتديمالبستشتتانتباهاآلخريليلوزنيالزائد. 30

 متوسطة  2 68.0 1.39 3.40 الدرجة الكلية لصورة الجسم النفسية والنفعالية

 متوسطة  68.8 0.67 3.44 الدرجة الكلية لصورة الجسم

موضرو  لردى النسرا  الحوامرل مستوى صرورة الجسرم أن  (13تشير المعطيات الواردة في الجدول )

( 3.44جرررا  بدرجرررة متوسرررطة، إذ بلرررغ المتوسررف الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة لصرررورة الجسرررم ) الدراسررة

 . (68.8ونسبة مئوية )%

( أن مجررال تقبرررل اآلخرررين لشررركل الجسررم احترررل المركررز األول بمتوسرررف 13ويتضررح مررن الجررردول )

( علرررى أعلرررى درجرررة 16%(، وحصرررلل الفقررررة )71.6بلغرررل ) ( ونسررربة مئويرررة3.58) بلرررغ حسرررابي

أتجنب اآلخرين ألن جسمي وشكلي غير موافقة بالنسبة لتقبل اآلخرين لشكل الجسم والتي نصها )

( علرررى أقرررل درجرررة موافقرررة بالنسررربة لتقبرررل 19الفقررررة ) (، بينمرررا حصرررلل مقبرررولين أ نرررا  فتررررة الحمرررل

 (.الناس يعاملونني بعناية بسبب الحملأشعر بدن اآلخرين لشكل الجسم والتي نصها )



 

69 
 

( ونسرربة 3.40بمتوسررف حسررابي بلررغ )صررورة الجسررم النفسررية واالنفعاليررة وجررا  فرري المركررز النرراني 

صررورة الجسررم ة موافقررة بالنسرربة ل( علررى أعلررى درجرر 22%(، وحصررلل الفقرررة )68.0مئويررة بلغررل )

الدة أفضررل ممررا كرران عليررح قبررل أتمنررى أن يكررون جسررمي بعررد الررو والترري نصررها ) النفسررية واالنفعاليررة

صررررورة الجسررررم النفسررررية ( علررررى أقررررل درجررررة موافقررررة بالنسرررربة ل23(، بينمررررا حصررررلل الفقرررررة )الحمررررل

 (.ةأخشى أن تبقى الزيادة في وزني بعد الوالد والتي نصها ) واالنفعالية

ة ( ونسربة مئوير 3.35أما المركز النالث فاحتلح مجال تقبرل الرذات الجسرمية بمتوسرف حسرابي بلرغ )

( علرررى أعلرررى درجرررة موافقرررة بالنسررربة تقبرررل الرررذات الجسرررمية 4%(، وحصرررلل الفقررررة )67.0بلغرررل )

(، بينمررا حصررلل الفقرررة أشررعر بال جررل مررن شرركل جسررمي فرري المناسرربات االجتماعيررةوالترري نصررها )

أنررزعج كرروني ال أسررتطيع أقررل درجررة موافقررة بالنسرربة تقبررل الررذات الجسررمية والترري نصررها )( علررى 6)

 (.بس المحببة ليارتدا  المال

، ويبينلأ الجلدول لدى عينة من النسلاء الحواملل فلي محافظلة الخليلل قلق الوالدةمستوى ثانيًا: 

(14:) 

مستوى قلق الولدة لدى لالنسبية واألوزان  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(: 14جدول )

 .عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليل

رقم 

 الفقرة
 رةالفق

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

 متوسطة 6 58.8 1.37 2.94 .أيانيملصعوبةفيالتةفس1

 متوسطة 7 55.4 1.32 2.77.أشعربجفاففيالف والحلق2

 متوسطة 8 54.8 1.32 2.74 .أشعربزيادةفيضرباتالقلب3

 متوسطة 11 52.8 1.33 2.64طراف.أشعرببرودةفياأل4

 متوسطة 14 51.0 1.32 2.55.أشعرببرودةفيالقدميل5

 متوسطة 12 52.4 1.38 2.62.أيانيملاإلم اكبشكلم تمر6

 متوسطة 9 54.6 1.36 2.73 .ض أيانيملاضطراباتفياله7

متوسطة 2 64.2 1.31 3.21 .أيانيملالغثيانوالدوار8

متوسطة 10 53.6 1.28 2.68 .كيملآالمفيصدريأشت9

متوسطة 3 62.8 1.33 3.14 (.أيانيملالصداع)وجعالرأس10

متوسطة 4 60.4 1.35 3.02 .أيانيملآالمفيالمعدة11

متوسطة 5 59.4 1.34 2.97 قدانالشهية.أيانيملف12

متوسطة 13 52.0 1.38 2.60 أشعربريشةفيأطرافي.13

متوسطة 1 66.0 1.32 3.30 أشعرباإلرهاقبشكلم تمر.14
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رقم 

 الفقرة
 رةالفق

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

 متوسطة  2 57.0 1.34 2.85 الدرجة الكلية لألعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل

 متوسطة 12 61.0 1.43 3.05 مفاجئأشعربالقلقملحدوثنزيف15

16
أشعربالخوفمليدماهتمامالطاق الطبيأثةا 

 .الوالدة
 متوسطة 8 64.2 1.41 3.21

 متوسطة 1 70.8 1.33 3.54 .أخافملتع ريمليةالوالدة17

متوسطة 6 66.0 1.34 3.30 أشعربالقلقملالفحوصاتالج ديةقبلالوالدة.18

متوسطة 1 70.8 1.37 3.54 .الغرزبعدالوالدةأشعربالقلقمل19

20
لداخلأشعربالقلقملفقداناإلح اسبحركةالجةي

 الرح .
متوسطة 4 68.4 1.35 3.42

 متوسطة 5 68.0 1.39 3.40.أشعربالقلقملاآلالمالتيترافقيمليةالوالدة21

 سطةمتو 6 66.0 1.28 3.30أشعربأنيأصبحتمتعكرةالمزاج.22

 متوسطة 14 59.4 1.27 2.97.أشعربالقلقملقلبرأسالجةيل23

 متوسطة 7 64.4 1.45 3.22دةطفلغيرسلي .يةتابةيالخوفملوال24

 متوسطة 2 70.2 1.33 3.51أشعربالتوترواإلرباككلمااقتربمويدالوالدة.25

 وسطةمت 11 61.8 1.35 3.09أصبحتأيانيملقلةالتركيز.26

متوسطة 9 62.8 1.31 3.14أتجةبالحديثيلأيراضالوالدةويملياتها.27

متوسطة 3 68.6 1.43 3.43وفيلىحياةالجةيل.أشعربالخ28

متوسطة 13 60.0 1.39 3.00ترهقةياألحالمالمزيجةأثةا الةومقبلالوالدة.29

30 
الأستطيعالقيامبأيمالالمةزلب ببشعوري

إلييا .با
متوسطة 10 62.6 1.32 3.13

 متوسطة  1 65.4 1.36 3.27 الدرجة الكلية لألعراض النفسية لقلق الحمل

 متوسطة  61.4 0.59 3.07 الدرجة الكلية لقلق الحمل

موضررو  لرردى النسررا  الحوامررل مسررتوى قلررق الحمررل ( أن 14تشررير المعطيررات الررواردة فرري الجرردول )

( ونسربة 3.07ذ بلغ المتوسف الحسابي للدرجة الكلية لقلق الحمرل )جا  بدرجة متوسطة، إالدراسة 

 . (61.4مئوية )%

جررررا  فرررري المركررررز األول  مجررررال األعرررررا  النفسررررية لقلررررق الحمررررلأن ( 14جرررردول )ويتضررررح مررررن ال

 (19والفقرة ) (17%(، وحصلل الفقرة )65.4( ونسبة مئوية بلغل )3.27بمتوسف حسابي بلغ )

أخرراف مررن تعسررر والترري نصررها ) لألعرررا  النفسررية لقلررق الحمررللنسرربة علررى أعلررى درجررة موافقررة با

( علرى أقرل درجرة 23، بينمرا حصرلل الفقررة )(مرن الغررز بعرد الروالدةأشعر بالقلق ، )(عملية الوالدة

 (.أشعر بالقلق من قلب رأس الجنينوالتي نصها ) لألعرا  النفسية لقلق الحملبالنسبة  موافقة

بمتوسرف حسرابي بلرغ  األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملال وجا  في المركز الناني مج

( علرى أعلرى درجررة موافقرة بالنسرربة 14%(، وحصرلل الفقرررة )57.0( ونسربة مئويرة بلغررل )2.85)
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(، بينمرا أشعر باإرها  بشكل مسرتمروالتي نصها ) ألعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملل

 ألعررا  الجسردية )الفسريولوجية( لقلرق الحمرللموافقرة بالنسربة ( على أقرل درجرة 5حصلل الفقرة )

 (.مينأشعر ببرودة في القد والتي نصها )

، ويبينللأ الجللدول لللدى عينللة مللن النسللاء الحوامللل فللي محافظللة الخليلللثالثللًا: مسللتوى االكتئللاب 

(15:) 

لدى الكتئاب مستوى واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(: 15جدول )

 .عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليل

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 الكتئاب

 مرتفع 9 70.00 1.37 2.80 .أشعربالحزن1

2ً  مرتفع 12 67.75 1.47 2.71.أشعرأنةيأكثرتشاؤما

 مرتفع 7 71.00 1.34 2.84.صبحتسيئةإنشهيتيللطعامأ3

 مرتفع 3 74.00 1.25 2.96 .إنشهيتيللطعامأصبحتأفضلملالمعتاد4

 مرتفع 4 72.50 1.27 2.90 أواجهصعوبةفيالةوم.5

 مرتفع 8 70.50 1.42 2.82 أنامكثيراًجداً.6

 مرتفع 1 75.25 1.24 3.01 أشعربالمللالشديد.7

 مرتفع 2 74.25 1.23 2.97 فيحركةج مي.أشعربتباطؤ8

 مرتفع 6 72.00 1.31 2.88 .الأستطيعأنأقومبعملأيشي يلىاإلطالق9

 مرتفع 5 72.25 1.33 2.89 اشعرأنيملخبطة.10

 متوسط 26 53.25 1.76 2.13 اشعربأنةيفاشلةتماماً.11

 متوسط 24 57.75 1.68 2.31لدّيمشكلةفياالتصالمعاآلخريل.12

 متوسط 19 63.25 1.57 2.53أصبحملالصعبيلّياتخاذالقرارات.13

 متوسط 16 64.50 1.50 2.58بضيقملالحياة.اشعر14

 متوسط 23 59.50 1.67 2.38أصبحتأكرهالحياةاثةا الحمل.15

 متوسط 27 52.50 1.74 2.10أيتقدأنالم تقبلبالأمل.16

17
تعبجوانبالحياةيلىالةحوالذيتعودتالاستم

يليه.
 متوسط 18 63.50 1.55 2.54

 متوسط 15 64.75 1.57 2.59قبالذنبفيأغلباألوقات.اشعربشعوريمي18

 متوسط 25 55.50 1.73 2.22الأحبنف يإطالقاً.19

 متوسط 22 60.00 1.67 2.40أنتقدنف يب ببضعفي.20

متوسط 21 61.75 1.65 2.47كلشي سي يحدث.الومنف ييلى21

متوسط 13 67.50 1.52 2.70أصبحتأبكيأكثرملال ابق.22

متوسط 20 62.00 1.65 2.48أريدأنابكيلكلالأستطيع.23

مرتفع 10 69.25 1.45 2.77أشعربالتوتركلالوقت.24

متوسط 17 64.25 1.54 2.57إنيأقلاهتماماًباآلخريلمماايتدتأنأكون.25

سطمتو 19 63.25 1.57 2.53أصبحملالصعبيلّياتخاذالقرارات.26

27
اشعربأنهةاكتغيراتم تديمةفيمظهريتجعلةي

أبدواقلحيوية.
مرتفع 14 67.25 1.48 2.69

مرتفع 11 69.00 1.40 2.76أحتاجلجهدكبيرلكيأبدأفييملشي ما.28

29
تيقظقبلمويديب ايةأوسايتيلوأجدصعوبةأس

فيالةوممرةأخر .
مرتفع 6 72.00 1.36 2.88
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 الكتئاب

30
إنيمشغولةجداًببعضالمشكالتالبدنيةمثل

األوجاعواضطراباتالمعدةواإلم اك.
مرتفع 6 72.00 1.37 2.88

 متوسط 66.00 1.49 2.64 الدرجة الكلية لالكتئاب

موضرررو  لررردى النسرررا  الحوامرررل مسرررتوى االكتئررراب ( أن 15دة فررري الجررردول )تشرررير المعطيرررات الررروار 

( ونسرربة مئويررة 2.64غ المتوسررف الحسررابي للدرجررة الكليررة لالكتئرراب )كرران متوسررطًا، إذ بلرر الدراسررة 

-2.10المتوسرررطات الحسرررابية مرررا برررين ) حرررل او تر وقرررد . ممرررن يعرررانين مرررن االكتئررراب  (66.0)%

3.01.) 

( قررد حصررلل علررى أعلررى درجررة موافقررة بالنسرربة 4، 8، 7قرررات )( أن الف15ويتضررح مررن الجرردول )

أشعر بتبراطؤ فري حركرة ، أشعر بالملل الشديد قرات حول: ، وقد تمحورت هذ  الفلمستوى االكتئاب 

 .إن شهيتي للطعام أصبحل أفضل من المعتاد ، جسمي

لمسررررتوى ( قررررد حصررررلل علررررى أدنررررى درجررررة موافقررررة بالنسرررربة 19، 11، 6فرررري حررررين أن الفقرررررات )

، اشعر بدنني فاشرلة تمامراً ، أعتقد أن المستقبل بال أمل، وقد تمحورت هذ  الفقرات حول: االكتئاب 

 .ال أحب نفسي إطالقاً 

بررين  ( ≥ 0.05)توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة هررل السللؤال الثللاني: 

مسرررتوى صرررورة  عرفررةاسررتجابات أفرررراد عينررة الدراسرررة مررن النسرررا  الحوامررل علرررى مقيرراس الدراسرررة لم

ت الحمررل، جررنس عرردد مرررا، العمررر، مكرران السرركن) تبعررًا لمتغيرررات االكتئرراب الجسررم وقلررق الرروالدة و 

 ؟(الجنين، شهر الحمل، المستوى التعليمي، حالة العمل

 وانبنق عنح الفرضيات اآلتية:

 فللي (α≤0.05)ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة الفرضللية األولللى: 

مسلتوى صلورة الجسلم وقللق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فلياستجابات  توسطاتم

 .مكان السكن تبعًا لمتغيراالكتئاب و  الوالدة
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أفررراد سرتجابات الالمتوسررطات الحسرابية واالنحرافرات المرياريررة  إيجراد ترم  لفحرص الفرضرية األولررى،

تبعرًا لمتغيرر  االكتئراب الجسرم وقلرق الروالدة و  مسرتوى صرورة عينة الدراسة )من النسا  الحوامل( فري

 (.16) ولالجد ، وذلك كما هو موضح في مكان السكن

أفراد عينة الدراسة )من النساء ستجابات ل(: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 16جدول )

ا لمتغير مك الكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الولدة و الحوامل( في  ان السكنتبعا

 العدد مكان السكن المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 تقبل الذات الجسمية

 0.71 2373.49مديةة

 0.68 843.15 قرية

 0.55 633.10 مخي 

 0.70 3.35 384 المجموع

تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

 0.86 2373.79مديةة

 0.77 843.36 قرية

 0.54 633.08 مخي 

 0.85 3.58 384 المجموع

صورة الجسم 

 النفسية والنفعالية

 0.80 2373.55مديةة

 0.66 843.23 قرية

 0.46 633.06 مخي 

 0.75 3.40 384 المجموع

الدرجة الكلية 

لصورة الجسم لدى 

 الحوامل

 0.70 2373.61مديةة

 0.61 843.24 قرية

 0.37 633.08 مخي 

 0.67 3.44 384 المجموع

األعراض الجسدية 

)الفسيولوجية( لقلق 

 الحمل

 0.76 2372.79مديةة

 0.58 842.96 قرية

 0.45 632.92 مخي 

 0.68 2.85 384 المجموع

األعراض النفسية 

 لقلق الحمل

 0.84 2373.35مديةة

 0.64 843.21 قرية

 0.46 633.02 مخي 

 0.75 3.27 384 المجموع

كلية لقلق الدرجة ال

 الحمل

 0.68 2373.09مديةة

 0.45 843.09 قرية

 0.32 632.97 مخي 

 0.59 3.07 384 المجموع

الدرجة الكلية 

 لالكتئاب

 23.91 23777.80مديةة

 15.70 8481.64 قرية

 12.11 6381.92 مخي 

 20.81 79.32 384 المجموع
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أفرراد سرتجابات الن المتوسرطات الحسرابية بري ظاهريرة( وجود فررو  16يتضح من الجدول )

تبعرًا لمتغيرر  االكتئراب سرم وقلرق الروالدة و مسرتوى صرورة الج عينة الدراسة )من النسا  الحوامل( فري

 One Way). وللتحقرق مرن داللرة الفررو  اسرت دم اختبرار تحليرل التبراين األحرادي مكران السركن

Anova)،  (17)كما هو موضح في الجدول: 

لفروق بين دللة ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ئج اختبار تحليل التباين األحادي( نتا17جدول )

لدى عينة من النساء الحوامل في الكتئاب لمستوى صورة الجسم وقلق الولدة ولحسابية المتوسطات ا

 تبعاا لمتغير مكان السكن محافظة الخليل

مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

سط متو

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 تقبلالذاتالج مية

 5.97 2 11.94بيلالمجمويات
 0.46 381 176.82 داخلالمجمويات 0.00 12.86**

 ----- 383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 15.45 2 30.91بيلالمجمويات
 0.64 381 242.98 اتداخلالمجموي 0.00 24.23**

 ----- 383 273.89 المجموع

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 7.63 2 15.27لمجموياتبيلا
 0.52 381 199.11 داخلالمجمويات 0.00 14.61**

 ----- 383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 9.20 2 18.41بيلالمجمويات
 0.41 381 155.93 داخلالمجمويات 0.00 4922.**

 ----- 383 174.34 المجموع

يةاأليراضالج د

)الف يولوجية(لقلق

 الحمل

 1.00 2 2.01بيلالمجمويات
 0.46 381 175.92 داخلالمجمويات 0.12 2.17//

 ----- 383 177.93 المجموع

األيراضالةف ية

 لقلقالحمل

 3.00 2 5.99اتبيلالمجموي
 0.56 381 211.71 داخلالمجمويات 0.00 5.39**

 ----- 383 217.70 المجموع

الدرجةالكليةلقلق

 الحمل

 0.38 2 0.76بيلالمجمويات
 0.35 381 133.12 داخلالمجمويات 0.34 1.09//

 ----- 383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 لالكتئاب

 714.35 2 1428.71بيلالمجمويات
 431.70 381 164478.17 داخلالمجمويات 0.19 1.65//

 ----- 383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 ( ما يلي: 17أظهرت البيانات الواردة في الجدول )
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لصورة الجسم  في الدرجة الكلية ( α≤0.05فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود 

خرين لشكل الجسم، وصورة الجسم  آلوفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، وتقبل ا وامللدى الح

، حيث بلغل  يم  تبعًا لمتغير مكان السكنلدى عينة من النسا  الحوامل النفسية واالنفعالية( 

( وهي أصغر من  0.000ة اإحصائية للدرجة الكلية لصورة الجسم ولجميع المجاالت )الدالل

 إحصائيًا.  ( ودالة 0.05)

في ( α≤0.05أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

  الجسدية األعرا الدرجة الكلية لقلق الحمل، أيضًا لم تظهر فرو  دالة إحصائيًا في مجال 

دالة  . في حين ظهرت فرو  تبعًا لمتغير مكان السكن العينةلدى  )الفسيولوجية( لقلق الحمل

( وهي  0.00، حيث بلغل الداللة اإحصائية )األعرا  النفسية لقلق الحملإحصائيًا في مجال 

 ( ودالة إحصائيًا. 0.05أصغر من )

الننائية البعدية   للمقارنات(Scheffeشي يح )وإيجاد مصدر الفرو  است دم اختبار 

الحوامل في محافظة   لدى عينة من النسا صورة الجسم وقلق الحمل متوسطات  بينللفرو  

 (. 18، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )تبعًا لمتغير مكان السكن ال ليل

صورة وسطات متبين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )18جدول )

ا لمتغير مك لدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليلالجسم وقلق الحمل   ان السكنتبعا

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 مخيم قرية

تقبلالذات

 الج مية

 *0.39 *0.34 3.49 مديةة

----- 3.15قرية

----- 3.10 مخي 

تقبلاآلخريل

 لشكلالج  

 *4400.72.* 3.79 مديةة

 ----- 3.36 قرية

 ----- 3.08 مخي 

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 *3200.49.* 3.55 مديةة

 ----- 3.23 قرية

----- 3.06 مخي 

 *0.53 *0.37 3.61 مديةةالدرجةالكلية
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 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 مخيم قرية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

----- 3.24 قرية

 ----- 3.08 مخي 

 يةاأليراضالةف

لقلقالحمل

 *0.34----- 3.35مديةة

 ----- 3.21قرية

 ----- 3.02مخي 

ا عند ) * الفرق في  ( 0.05المتوسطات دال إحصائيا

صورة  متوسطات إلى أن الفرو  في  ( 18وفق الجدول ) تشير المقارنات الننائية البعدية

في الدرجة الكلية ، ظهرت السكن تبعًا لمتغير مكانعينة من النسا  الحوامل ستجابات الالجسم 

اتي مكان سكنهن المدينة من جهة  ، وقد كانل الفرو  بين النسا  الحوامل اللو وفي جميع األبعاد 

وبين اللواتي مكان سكنهن القرية أو الم يم من جهة أخرى، وكانل الفرو  لصالح النسا  

 لديهن أعلى. كانل صورة الجسم اللواتيالحوامل اللواتي مكان سكنهن المدينة، 

 لمتغير  تبعاً  لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلوظهرت فرو  في قلق الوالدة 

في مجال األعرا  النفسية، حيث كانل الفرو  بين النسا  الحوامل سكان المدينة   مكان السكن

 كانل األعرا  النفسية لديهن أعلى.  اللواتيوبين سكان الم يم ولصالح المدينة 

فلم تظهر  ،تبعًا لمتغير مكان السكن من النسا  الحوامل الدراسة لدى عينة بالنسبة لالكتئاب  أما

من النسا  الستجابات عينة الدراسة فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب 

( وهذ  القيمة  0.19، حيث بلغل  يمة الداللة اإحصائية )تبعًا لمتغير مكان السكنالحوامل 

 ( وغير دالة إحصائيًا. 0.05ر من )أكب

 فللي (α≤0.05)وى الداللللة ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتالفرضللية الثانيللة: 

مسلتوى صلورة الجسلم وقللق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فلياستجابات  متوسطات

 .العمر تبعًا لمتغير االكتئابالوالدة و 
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أفررراد عينررة سررتجابات الوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المرياريررة المت إيجرراد تررم  لفحررص الفرضررية،

، تبعًا لمتغير العمر االكتئاب مستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و  يالدراسة )من النسا  الحوامل( ف

 (.19) ولالجد وذلك كما هو موضح في 

اد عينة الدراسة )من النساء أفرستجابات ل(: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 19جدول )

ا لم الكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الولدة و الحوامل( في  تغير العمرتبعا

 العدد العمر المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 تقبل الذات الجسمية

 0.63 893.36سةة22أقلمل

 0.75 1653.45 (30-22مل)

 0.67 1303.22 سةة30أكثرمل

 0.70 3.35 384 المجموع

تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

 0.77 893.58سةة22أقلمل

 0.88 1653.78 (30-22مل)

 0.79 1303.33 سةة30أكثرمل

 0.85 3.58 384 المجموع

صورة الجسم 

 النفسية والنفعالية

 0.74 893.42سةة22أقلمل

 0.80 1653.53 (30-22مل)

 0.66 1303.22 سةة30أكثرمل

 0.75 3.40 384 المجموع

الدرجة الكلية 

لصورة الجسم لدى 

 الحوامل

 0.62 893.45سةة22ملأقل

 0.73 1653.59 (30-22مل)

 0.59 1303.26 سةة30أكثرمل

 0.67 3.44 384 المجموع

األعراض الجسدية 

)الفسيولوجية( لقلق 

 الحمل

 0.60 892.84سةة22أقلمل

 0.76 1652.81 (30-22مل)

 0.62 1302.91 سةة30أكثرمل

 0.68 2.85 384 المجموع

األعراض النفسية 

 لقلق الحمل

 0.67 893.32سةة22أقلمل

 0.88 1653.25 (30-22مل)

 0.62 1303.24 سةة30أكثرمل

 0.75 3.27 384 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 الحمل

 0.50 893.10سةة22أقلمل

 0.70 1653.05 (30-22مل)

 0.49 1303.09 سةة30أكثرمل

 0.59 3.07 384 عالمجمو

الدرجة الكلية 

 لالكتئاب

 20.97 8978.62سةة22أقلمل

 23.44 16578.39 (30-22مل)

 16.83 13080.97 سةة30أكثرمل

 20.81 79.32 384 المجموع
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أفرراد سرتجابات البرين المتوسرطات الحسرابية  ظاهريرة( وجود فررو  19دول )يتضح من الج

تبعرًا لمتغيرر  االكتئراب مسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الروالدة و    الحوامل( فريعينة الدراسة )من النسا

 One Way). وللتحقرررق مرررن داللرررة الفررررو  اسرررت دم اختبرررار تحليرررل التبررراين األحرررادي العمرررر

Anova)، (20)دول كما هو موضح في الج: 

لفروق بين ا دللة ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي20جدول )

مستوى صورة الجسم وقلق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فيستجابات لالمتوسطات الحسابية 

ا لمتغير العمر الكتئابالولدة و  تبعا

مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 تالج ميةتقبلالذا

 1.99 2 3.98بيلالمجمويات
 0.48 381 184.78 داخلالمجمويات 0.02 4.10*

 ----- 383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 7.35 2 14.70بيلالمجمويات
 0.68 381 259.19 داخلالمجمويات 0.00 110.8**

 ----- 383 273.89 المجموع

صورةالج  

  يةواالنفعاليةالةف

 3.53 2 7.05بيلالمجمويات
 0.54 381 207.33 داخلالمجمويات 0.00 6.48**

 ----- 383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 3.99 2 7.98تبيلالمجمويا
 0.44 381 166.35 داخلالمجمويات 0.00 9.14**

 ----- 383 174.34 المجموع

األيراضالج دية

)الف يولوجية(لقلق

 الحمل

 0.35 2 0.71بيلالمجمويات
 0.47 381 177.22 داخلالمجمويات 0.47 0.76//

 ----- 383 177.93 المجموع

األيراضالةف ية

 الحمللقلق

 0.20 2 0.40بيلالمجمويات
 0.57 381 217.30 داخلالمجمويات 0.70 0.35//

 ----- 383 217.70 عالمجمو

الدرجةالكليةلقلق

 الحمل

 0.09 2 0.18بيلالمجمويات
 0.35 381 133.70 داخلالمجمويات 0.78 0.25//

 ----- 383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 ئابلالكت

 270.40 2 540.81بيلالمجمويات
 434.03 381 165366.06 داخلالمجمويات 0.54 0.62//

 ----- 383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 ( ما يلي: 20أظهرت البيانات الواردة في الجدول )
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رة الجسم  لصو في الدرجة الكلية ( α≤0.05وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

خرين لشكل الجسم، وصورة الجسم  بل اآلوفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، وتق لدى الحوامل

جة الكلية لصورة  ، حيث بلغل  يم الداللة اإحصائية للدر مرالعتبعًا لمتغير النفسية واالنفعالية( 

 ( ودالة إحصائيًا.  0.05( وهي أصغر من )0.000الجسم ولجميع المجاالت )

في ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  أما ب

الحملالدرجة الكلية لقلق الحمل وفي مجاالت ) لقلق )الف يولوجية( الج دية ، األيراض

، حيث كانل الداللة اإحصائية للدرجة الكلية العمرتبعًا لمتغير  (لةف يةلقلقالحملاأليراضاو

( وغير  0.05وهي أكبر من ) ( 0.70(، )0.47، )(0.78حمل ومجاالتح على الترتيب )لقلق ال

 دالة إحصائيًا. 

الننائية البعدية   للمقارنات(Scheffeشي يح )وإيجاد مصدر الفرو  است دم اختبار 

تبعًا   لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلصورة الجسم متوسطات  بين  للفرو 

 (. 21، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )العمرلمتغير 

صورة متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )21جدول )

 العمرتبعاا لمتغير  افظة الخليللدى عينة من النساء الحوامل في محالجسم 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 ةةس30أكثرمل (30-22مل)

تقبلالذات

 الج مية

 ----- ----- 3.36 سةة22أقلمل

 *0.23 3.45(30-22مل)

----- 3.22 سةة30أكثرمل

تقبلاآلخريل

 لشكلالج  

 ---------- 3.58 سةة22أقلمل

 *0.45 3.78 (30-22)مل

 ----- 3.33 سةة30أكثرمل

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 ---------- 3.42 سةة22أقلمل

 *0.31 3.53 (30-22مل)

----- 3.22 سةة30أكثرمل

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 ----- ----- 3.45 سةة22أقلمل

 *0.33 3.59 (30-22مل)

 ----- 3.26 سةة30أكثرمل

ا عند )  ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا
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صورة  متوسطات إلى أن الفرو  في  ( 21وفق الجدول ) مقارنات الننائية البعديةتشير ال

في الدرجة الكلية وفي جميع ، ظهرت العمرتبعًا لمتغير لدى عينة من النسا  الحوامل الجسم 

( سنة من جهة  30-22انل الفرو  بين النسا  الحوامل اللواتي أعمارهن من )، وقد كاألبعاد 

( سنة من جهة أخرى، وكانل الفرو  لصالح النسا  الحوامل 30ن )أكنر من وبين اللواتي أعماره 

 كانل صورة الجسم لديهن أعلى.  اللواتي( سنة، 30-22اللواتي أعمارهن من )

فلم تظهر فرو  ذات  العمر،تبعًا لمتغير نسا  الحوامل لدى عينة من الأما بالنسبة لالكتئاب 

تبعًا لمتغير  لدى عينة من النسا  الحوامل ئاب داللة إحصائية في متوسطات مستوى االكت

( وغير دالة 0.05( وهذ  القيمة أكبر من ) 0.54، حيث بلغل  يمة الداللة اإحصائية )العمر

 إحصائيًا. 

 فللي (α≤0.05)ت داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة ال توجللد فللروق ذاالفرضللية الثالثللة: 

مستوى صورة الجسلم وقللق  لنساء الحوامل( فيأفراد عينة الدراسة )من ااستجابات  متوسطات

 .تبعًا لمتغير عدد مرات الحمل االكتئابالوالدة و 

أفراد ستجابات الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية  إيجاد تم  لفحص الفرضية،

تبعًا لمتغير   االكتئاب مستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و  نة الدراسة )من النسا  الحوامل( فيعي 

 (.22) ولالجد ، وذلك كما هو موضح في عدد مرات الحمل

أفراد عينة الدراسة )من النساء ستجابات ل(: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 22جدول )

ا لمتغير عدد مرات الحمل الكتئابورة الجسم وقلق الولدة ومستوى ص الحوامل( في  تبعا

 ددالع عدد مرات الحمل المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 تقبل الذات الجسمية

 0.64 693.45أولى

 0.64 953.25 ثانية

 0.66 1003.31 ثالثة

 0.80 1203.40 رابعةفأكثر

 0.70 3.35 384 المجموع
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 ددالع عدد مرات الحمل المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

 0.80 693.67أولى

 0.74 953.45 ثانية

 0.80 1003.48 ثالثة

 0.96 1203.72 رابعةفأكثر

 0.85 3.58 384 المجموع

صورة الجسم 

 النفسية والنفعالية

 0.79 693.44أولى

 0.62 953.27 ثانية

 0.69 1003.39 ثالثة

 0.85 1203.49 رابعةفأكثر

 0.75 3.40 384 المجموع

الدرجة الكلية 

لصورة الجسم لدى 

 الحوامل

 0.67 693.52أولى

 0.56 953.33 ثانية

 0.62 1003.39 ثالثة

 0.78 1203.54 رابعةفأكثر

 0.67 3.44 384 المجموع

األعراض الجسدية 

)الفسيولوجية( لقلق 

 الحمل

 0.68 692.78أولى

 0.66 952.93 ثانية

 0.59 1002.86 ثالثة

 0.77 1202.82 رابعةفأكثر

 0.68 2.85 384 المجموع

النفسية  األعراض

 لقلق الحمل

 0.78 693.30أولى

 0.61 953.13 ثانية

 0.67 1003.29 ثالثة

 0.89 1203.33 رابعةفأكثر

 0.75 3.27 384 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 الحمل

 0.60 693.06أولى

 0.46 953.04 ثانية

 0.49 1003.09 ثالثة

 0.74 1203.09 رابعةفأكثر

 0.59 3.07 384 عالمجمو

الدرجة الكلية 

 لالكتئاب

 23.09 6978.39أولى

 19.16 9577.37 ثانية

 16.60 10080.82 ثالثة

 23.75 12080.13 رابعةفأكثر

 20.81 79.32 384 المجموع

السرتجابات أفرراد عينررة ( وجرود فررو  ظاهريررة برين المتوسرطات الحسرابية 22مرن الجردول )يتضرح 

تبعرًا لمتغيرر عردد النسرا  الحوامرل( فري مسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الروالدة واالكتئراب  الدراسة )من

 One Wayمررات الحمرل. وللتحقرق مرن داللرة الفررو  اسرت دم اختبرار تحليرل التبراين األحرادي )

Anova(:23هو موضح في الجدول ) (، كما 
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لفروق بين دللة ا لتعرف على( لOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي23جدول )

مستوى صورة الجسم وقلق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فيستجابات لالمتوسطات الحسابية 

ا لمتغير عدد مرات الحمل الكتئابالولدة و  تبعا

مصدر التباين تغيرالم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

لة مستوى الدل

 اإلحصائية

 تقبلالذاتالج مية

 0.73 3 2.20بيلالمجمويات
 0.49 380 186.56 داخلالمجمويات 0.22 1.49//

  ----- 383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 1.87 3 5.62جموياتبيلالم
 0.71 380 268.27 داخلالمجمويات 0.05 2.65*

 -----  383 273.89 المجموع

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 0.85 3 2.54بيلالمجمويات
 0.56 380 211.84 داخلالمجمويات 0.21 1.52//

 -----  383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لد لصورةالج  

 الحوامل

 1.02 3 3.06بيلالمجمويات
 0.45 380 171.27 داخلالمجمويات 0.08 2.26//

 -----  383 174.34 المجموع

األيراضالج دية

)الف يولوجية(لقلق

 الحمل

 0.37 3 1.12بيلالمجمويات
 0.47 380 176.81 داخلالمجمويات 0.49 0.80//

 -----  383 177.93 المجموع

األيراضالةف ية

 لقلقالحمل

 0.78 3 2.33بيلالمجمويات
 0.57 380 215.37 داخلالمجمويات 0.25 1.37//

-----  383 217.70 المجموع

الدرجةالكليةلقلق

 الحمل

 0.06 3 0.19بيلالمجمويات
 0.35 380 133.69 داخلالمجمويات 0.91 0.18//

 -----  383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 لالكتئاب

 241.90 3 725.71بيلالمجمويات
 434.69 380 165181.17 وياتداخلالمجم 0.64 0.56//

 -----  383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 ( ما يلي: 23ت البيانات الواردة في الجدول )أظهر 

لصورة  في الدرجة الكلية ( α≤0.05لة )جود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالعدم 

وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، وصورة الجسم النفسية واالنفعالية(   الجسم لدى الحوامل

ث بلغل  يم الداللة اإحصائية للدرجة ، حيعدد مرات الحملتبعًا لمتغير  الدراسةلدى عينة 

على  وصورة الجسم النفسية واالنفعالية( )تقبل الذات الجسمية،  ها ولمجاالتالكلية لصورة الجسم 
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في حين  دالة إحصائيًا. غير ( و 0.05من )  أكبروهي  (0.21(، )0.22، )(0.08) الترتيب 

لجسم، حيث كانل الداللة ظهرت فرو  ذات داللة إحصائية في مجال تقبل اآلخرين لشكل ا

 ( وهي دالة إحصائيًا. 0.05اإحصائية ) 

في ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ظهر فرو  أما بالنسبة لقلق الحمل فلم ت

الحملالدرجة الكلية لقلق الحمل وفي مجاالت ) لقلق )الف يولوجية( الج دية ، األيراض

، حيث كانل الداللة اإحصائية  عدد مرات الحمل لمتغير تبعاً  (األيراضالةف يةلقلقالحملو

وهي أكبر من   (0.25)(، 0.49، )(0.91)لى الترتيب للدرجة الكلية لقلق الحمل ومجاالتح ع

 ( وغير دالة إحصائيًا.0.05)

الننائية البعدية   للمقارنات(Scheffeشي يح )وإيجاد مصدر الفرو  است دم اختبار 

تبعًا   لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلصورة الجسم متوسطات  بينللفرو  

 (.24ك كما هو واضح من خالل الجدول )، وذلعدد مرات الحمللمتغير  

صورة متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )24جدول )

 عدد مرات الحملتبعاا لمتغير  الخليللدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الجسم 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 أكثررابعة ف  ثالثة ثانية

تقبلاآلخريل

 لشكلالج  

 ----- ---------- 3.67 أولى

 *0.27- ----- 3.45 ثانية

 *0.25- ----- 3.48 ثالثة

  ---------- 3.72 رابعةفأكثر

ا عند ) * الفرق في المتوسطات دال  ( 0.05إحصائيا

صورة  توسطات مإلى أن الفرو  في  ( 24وفق الجدول ) تشير المقارنات الننائية البعدية

في مجال تقبل اآلخرين لشكل  ، ظهرت عدد مرات الحمل تبعًا لمتغير  الدراسةلدى عينة الجسم 

نالنة من  الانية و نللمرة ال، وقد كانل الفرو  بين النسا  الحوامل اللواتي عدد مرات حملهن الجسم

لصالح النسا   جهة وبين اللواتي عدد مرات حملهن رابعة فدكنر من جهة أخرى، وكانل الفرو  
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 كان تقبل اآلخرين لشكل أجسامهن أعلى. اللواتياللواتي عدد مرات حملهن رابعة فدكنر، 

فلم  لحمل،عدد مرات اتبعًا لمتغير من النسا  الحوامل الدراسة لدى عينة وبالنسبة لالكتئاب 

عدد مرات تبعًا لمتغير تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب 

( وغير دالة  0.05( وهذ  القيمة أكبر من )0.64، حيث بلغل  يمة الداللة اإحصائية ) لحملا

 إحصائيًا. 

 فللي (α≤0.05)ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة الفرضللية الرابعللة: 

مسلتوى صلورة الجسلم وقللق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فلياستجابات  متوسطات

 .جنس الجنين تبعًا لمتغير االكتئابدة و الوال

أفراد عينة  ستجابات الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المريارية  إيجاد تم  لفحص الفرضية،
تبعًا لمتغير جنس   االكتئاب م وقلق الوالدة و مستوى صورة الجس الدراسة )من النسا  الحوامل( في

 (. 25) ولالجد ، وذلك كما هو موضح في الجنين
أفراد عينة الدراسة ستجابات ل(: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 25) جدول

ا لمتغير جنس الج الكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الولدة و )من النساء الحوامل( في  نينتبعا

 المتوسط الحسابي  العدد  جنس الجنين المتغير 
النحراف  

 المعياري 

 تقبل الذات الجسمية 

 0.70 1123.33ذكر

 0.72 1333.33 أنثى

 0.69 1393.39 الأيرف

 0.70 3.35 384 المجموع 

تقبل اآلخرين لشكل  

 الجسم 

 0.85 1123.60ذكر

 0.85 1333.55 أنثى

 0.84 1393.59 الأيرف

 0.85 3.58 384 المجموع 

صورة الجسم النفسية  

 والنفعالية 

 0.77 1123.41ذكر

 0.75 1333.43 أنثى

 0.74 1393.36 الأيرف

 0.75 3.40 384 المجموع 

الدرجة الكلية لصورة  

 الجسم لدى الحوامل

 0.69 1123.45ذكر

 0.68 1333.44 أنثى

 0.67 1393.45 الأيرف

 0.67 3.44 384 المجموع 
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 المتوسط الحسابي  العدد  جنس الجنين المتغير 
النحراف  

 المعياري 

األعراض الجسدية  

)الفسيولوجية( لقلق  

 الحمل 

 0.66 1122.73ذكر

 0.67 1332.83 أنثى

 0.69 1392.97 الأيرف

 0.68 2.85 384 المجموع 

األعراض النفسية  

 لقلق الحمل 

 0.81 1123.32ذكر

 0.77 1333.22 أنثى

 0.70 1393.27 الأيرف

 0.75 3.27 384 المجموع 

الدرجة الكلية لقلق  

 الحمل 

 0.62 1123.04ذكر

 0.58 1333.04 أنثى

 0.58 1393.13 الأيرف

 0.59 3.07 384 المجموع 

الدرجة الكلية  

 لالكتئاب

 20.32 11280.45ذكر

 20.47 13379.42 أنثى

 21.61 13978.30 الأيرف

 20.81 79.32 384 المجموع 

أفرراد سرتجابات البرين المتوسرطات الحسرابية  ظاهريرةوجود فررو  ( 25يتضح من الجدول )
تبعرًا لمتغيرر  االكتئراب مسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الروالدة و  ( فريعينة الدراسة )من النسا  الحوامل

 One Way). وللتحقرق مرن داللرة الفررو  اسرت دم اختبرار تحليرل التبراين األحرادي جنس الجنرين
Anova)،  (26)كما هو موضح في الجدول: 

روق بين لفدللة ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي26جدول )

مستوى صورة الجسم وقلق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فيستجابات لالمتوسطات الحسابية 

ا لمتغير جنس الجنين الكتئابالولدة و  تبعا

مصدر التباين  المتغير 
 مجموع

 المربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة  

 اإلحصائية 

 اتالج ميةتقبلالذ

 0.15 2 0.30بيلالمجمويات
 0.49 381 188.46 داخلالمجمويات 0.74 0.30//

 -----  383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 0.10 2 0.21بيلالمجمويات
 0.72 381 273.69 داخلالمجمويات 0.87 .140//

  ----- 383 273.89 المجموع

صورةالج  

 ةف يةواالنفعاليةال

 0.17 2 0.34بيلالمجمويات
 0.56 381 214.04 داخلالمجمويات 0.74 0.30//

 -----  383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 0.01 2 0.01وياتبيلالمجم
 0.46 381 174.32 داخلالمجمويات 0.99 0.01//

 -----  383 174.34 المجموع

األيراضالج دية

)الف يولوجية(لقلق

 0.02 3.76* 1.72 2 3.44بيلالمجمويات
 0.46 381 174.49 داخلالمجمويات
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مصدر التباين  المتغير 
 مجموع

 المربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة  

 اإلحصائية 

 -----  383 177.93 المجموع الحمل

األيراضالةف ية

 قلقالحملل

 0.27 2 0.55بيلالمجمويات
 0.57 381 217.16 داخلالمجمويات 0.62 0.48//

  ----- 383 217.70 مجموعال

الدرجةالكليةلقلق

 الحمل

 0.33 2 0.66بيلالمجمويات
 0.35 381 133.22 داخلالمجمويات 0.39 0.94//

 -----  383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 لالكتئاب

 143.73 2 287.46بيلالمجمويات
 434.70 381 165619.41 داخلالمجمويات 0.72 0.33//

 -----  383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 ( ما يلي: 26لجدول )أظهرت البيانات الواردة في ا

لصورة  الكلية  في الدرجة( α≤0.05جود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و عدم 

وصورة   تقبل اآلخرين لشكل الجسم، وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، الجسم لدى الحوامل

اإحصائية للدرجة   ، حيث بلغل  يم الداللةجنس الجنينتبعًا لمتغير الجسم النفسية واالنفعالية( 

وصورة   جسم،تقبل اآلخرين لشكل ال )تقبل الذات الجسمية،ولمجاالت الكلية لصورة الجسم 

من   أكبروهي  (0.74(، )0.87(، )0.74، )(0.99) على الترتيب الجسم النفسية واالنفعالية( 

 .دالة إحصائياً غير ( و 0.05)

في ( α≤0.05صائية عند مستوى الداللة )أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إح

،  جنس الجنينتبعًا لمتغير  لقلق الحمل(األعرا  النفسية الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي مجال )

 األعرا  النفسية لقلق الحمل،الكلية لقلق الحمل ولمجال حيث كانل الداللة اإحصائية للدرجة 

وغير دالة إحصائيًا. في حين ظهرت  (0.05( وهي أكبر من )0.62(، )0.39على الترتيب ) 

، حيث كانل الداللة ة( لقلق الحملاألعرا  الجسدية )الفسيولوجيفرو  دالة إحصائيًا في مجال 

   ( ودالة إحصائيًا.0.05( وهي أصغر من )0.02اإحصائية ) 
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الننائية البعدية   للمقارنات(Scheffeشي يح )وإيجاد مصدر الفرو  است دم اختبار 

، وذلك كما هو  جنس الجنينتبعًا لمتغير  الدراسةلدى عينة قلق الحمل متوسطات  بينللفرو  

 (.27ل الجدول )واضح من خال

قلق متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )27جدول )

 نس الجنينجتبعاا لمتغير  لدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليلالحمل 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 ل أعرف  أنثى

األيراضالج دية

لقلق)الف يولوجية(

 الحمل

 *0.23------ 2.73 ذكر

 ----- 2.83 أنثى

 ----- 2.97 الأيرف

ا عند )  ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا

لدى قلق الحمل متوسطات لى أن الفرو  في ( إ27تشير المقارنات الننائية البعدية وفق الجدول )

في مجال ، ظهرت غير جنس الجنينتبعًا لمت عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليل

األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل، وقد كانل الفرو  بين النسا  الحوامل اللواتي 

من جهة أخرى، وكانل   نال يعرفن جنس الجني من جهة وبين اللواتي  ذكر )الجنين(جنس 

را  الجسدية األع ل كان اللواتي، ال يعرفن جنس الجنينالفرو  لصالح النسا  اللواتي 

 أعلى. لديهن )الفسيولوجية( لقلق الحمل 

فلم تظهر  جنس الجنين،تبعًا لمتغير من النسا  الحوامل الدراسة لدى عينة وبالنسبة لالكتئاب 

جنس  تبعًا لمتغير  الدراسةلدى عينة مستوى االكتئاب  فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات 

( وغير دالة  0.05( وهذ  القيمة أكبر من ) 0.72ية ) ، حيث بلغل  يمة الداللة اإحصائ الجنين

 إحصائيًا. 
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 فللي  (α≤0.05)ال توجللد فلروق ذات داللللة إحصللائية عنلد مسللتوى الداللللة الفرضلية الخامسللة: 

مسلتوى صلورة الجسلم وقللق  سة )من النساء الحوامل( فليأفراد عينة الدرااستجابات  متوسطات

 .لشهر الحم تبعًا لمتغير االكتئابالوالدة و 

أفررراد عينررة سررتجابات الالمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المرياريررة  إيجرراد تررم  لفحررص الفرضررية،

يرر شرهر تبعرًا لمتغ االكتئراب مسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الروالدة و  الدراسة )من النسا  الحوامل( في

 (.28) ولالجد ، وذلك كما هو موضح في الحمل

أفراد عينة الدراسة ستجابات لالنحرافات المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية و28جدول )

ا لمتغير شهر الحمل الكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الولدة و )من النساء الحوامل( في  تبعا

 العدد جنس الجنين المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 تقبل الذات الجسمية

(3-1)1143.40 0.65 

(6-4) 1143.29 0.71 

(9-7) 1563.35 0.74 

 0.70 3.35 384 المجموع

تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

(3-1)1143.65 0.86 

(6-4) 1143.51 0.81 

(9-7) 1563.59 0.86 

 0.85 3.58 384 المجموع

سم صورة الج

 النفسية والنفعالية

(3-1)1143.42 0.71 

(6-4) 1143.37 0.72 

(9-7) 1563.41 0.80 

 0.75 3.40 384 المجموع

الدرجة الكلية 

لصورة الجسم لدى 

 الحوامل

(3-1)1143.49 0.65 

(6-4) 1143.39 0.65 

(9-7) 1563.45 0.71 

 0.67 3.44 384 المجموع

األعراض الجسدية 

الفسيولوجية( لقلق )

 الحمل

(3-1)1142.96 0.72 

(6-4) 1142.84 0.59 

(9-7) 1562.78 0.71 

 0.68 2.85 384 المجموع

األعراض النفسية 

 لقلق الحمل

(3-1)1143.31 0.68 

(6-4) 1143.16 0.66 

(9-7) 1563.31 0.86 

 0.75 3.27 384 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 الحمل

(3-1)1143.15 0.55 

(6-4) 1143.01 0.54 

(9-7) 1563.06 0.65 

 0.59 3.07 384 المجموع
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 العدد جنس الجنين المتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الدرجة الكلية 

 لالكتئاب

(3-1)11476.67 22.71 

(6-4) 11479.42 18.71 

(9-7) 15681.17 20.75 

 20.81 79.32 384 المجموع

أفرراد عينررة سرتجابات الت الحسرابية ( وجرود فررو  ظاهريررة برين المتوسرطا28يتضرح مرن الجردول )
تبعرًا لمتغيرر شرهر  االكتئراب والدة و مسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الر  الدراسة )من النسا  الحوامل( في

 One Wayالحمررل. وللتحقرررق مرررن داللررة الفررررو  اسرررت دم اختبررار تحليرررل التبررراين األحررادي )
Anova( كما هو موضح في الجدول ،)29:) 

لفروق بين دللة ا ( للتعرف علىOne Way Anova) حليل التباين األحادي( نتائج اختبار ت29جدول )

مستوى صورة الجسم وقلق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فيتجابات سلالمتوسطات الحسابية 

ا لمتغير شهر الحمل الكتئابالولدة و  تبعا

مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 مربعاتال

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 تقبلالذاتالج مية

 0.31 2 0.63بيلالمجمويات
 0.49 381 188.13 داخلالمجمويات 0.53 0.64//

 -----  383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 0.60 2 1.19بيلالمجمويات
 0.72 381 272.70 داخلالمجمويات 0.44 0.83//

 -----  383 273.89 المجموع

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 0.06 2 0.13بيلالمجمويات
 0.56 381 214.25 داخلالمجمويات 0.89 0.11//

 -----  383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 0.28 2 0.55بيلالمجمويات
 0.46 381 173.78 داخلالمجمويات 0.55 0.60//

 -----  383 174.34 المجموع

األيراضالج دية

لوجية(لقلق)الف يو

 الحمل

 1.09 2 2.18بيلالمجمويات
 0.46 381 175.75 داخلالمجمويات 0.10 2.36//

 -----  383 177.93 المجموع

األيراضالةف ية

 لقلقالحمل

 0.94 2 1.88بيلالمجمويات
 0.57 381 215.82 داخلالمجمويات 0.19 1.66//

-----  383 217.70 المجموع

رجةالكليةلقلقالد

 الحمل

 0.55 2 1.10بيلالمجمويات
 0.35 381 132.78 داخلالمجمويات 0.21 1.58//

 -----  383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 لالكتئاب

 669.71 2 1339.42بيلالمجمويات
 431.94 381 164567.45 داخلالمجمويات 0.21 1.55//

 -----  383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )
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 ( ما يلي: 29أظهرت البيانات الواردة في الجدول )

لصورة  في الدرجة الكلية ( α≤0.05و  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )جود فر عدم 

وصورة   تقبل اآلخرين لشكل الجسم، وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، لالجسم لدى الحوام

، حيث بلغل  يم الداللة اإحصائية للدرجة  شهر الحملتبعًا لمتغير الجسم النفسية واالنفعالية( 

وصورة   تقبل اآلخرين لشكل الجسم، )تقبل الذات الجسمية،ولمجاالت الجسم الكلية لصورة 

من   أكبروهي  (0.89(، )0.44(، )0.53، )(0.55) على الترتيب عالية( الجسم النفسية واالنف

 .دالة إحصائياً غير ( و 0.05)

في ( α≤0.05أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ،األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل) ت الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي مجاال

، حيث كانل الداللة اإحصائية للدرجة شهر الحملتبعًا لمتغير  عرا  النفسية لقلق الحمل(األ

األعرا  النفسية   ،األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل) ت الكلية لقلق الحمل ولمجاال 

( وغير دالة 0.05( وهي أكبر من )(0.19، )(0.10(، )0.21على الترتيب )) لقلق الحمل(،

   .إحصائياً 

فلم تظهر فرو  ذات داللة  شهر الحمل،تبعًا لمتغير  الدراسةلدى عينة وبالنسبة لالكتئاب 

، حيث بلغل  يمة الداللة  شهر الحملتبعًا لمتغير إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب 

 ( وغير دالة إحصائيًا. 0.05( وهذ  القيمة أكبر من ) 0.21حصائية ) اإ

 فللي (α≤0.05)روق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة ال توجللد فلل الفرضللية السادسللة: 

مسلتوى صلورة الجسلم وقللق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فلياستجابات  متوسطات

 .وى التعليميالمست تبعًا لمتغير االكتئابالوالدة و 
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أفررراد عينررة سررتجابات الالمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المرياريررة  إيجرراد تررم  لفحررص الفرضررية،
تبعرررًا لمتغيرررر  االكتئررراب مسرررتوى صرررورة الجسرررم وقلرررق الررروالدة و  الدراسرررة )مرررن النسرررا  الحوامرررل( فررري

 (.30)، وذلك كما هو موضح في الجدول المستوى التعليمي
أفراد عينة الدراسة )من النساء ستجابات لتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (: األعداد والم30جدول )

ا لمتغير المستوى التعليمي الكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الولدة و فيالحوامل(   تبعا

 المتغير
المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 تقبل الذات الجسمية

 0.69 1683.45توجيهيفأقل

 0.76 613.27 دبلوم

 0.72 1123.40 بكالوريوس

 0.45 432.94 ماج تيرفأيلى

 0.70 3.35 384 المجموع

تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

 0.83 1683.81توجيهيفأقل

 0.87 613.39 دبلوم

 0.84 1123.56 بكالوريوس

 0.48 433.01 ماج تيرفأيلى

 0.85 3.58 384 المجموع

صورة الجسم 

 النفسية والنفعالية

 0.80 1683.52توجيهيفأقل

 0.74 613.28 دبلوم

 0.74 1123.41 بكالوريوس

 0.43 433.10 ماج تيرفأيلى

 0.75 3.40 384 المجموع

الدرجة الكلية 

لصورة الجسم لدى 

 الحوامل

 0.68 1683.59توجيهيفأقل

 0.70 613.31 دبلوم

 0.69 1123.46 بكالوريوس

 0.26 433.02 ماج تيرفأيلى

 0.67 3.44 384 المجموع

لجسدية األعراض ا

)الفسيولوجية( لقلق 

 الحمل

 0.76 1682.73توجيهيفأقل

 0.54 612.88 دبلوم

 0.68 1122.94 بكالوريوس

 0.39 433.05 ماج تيرفأيلى

 0.68 2.85 384 المجموع

نفسية األعراض ال

 لقلق الحمل

 0.88 1683.32توجيهيفأقل

 0.63 613.18 دبلوم

 0.70 1123.30 بكالوريوس

 0.40 433.10 ماج تيرفأيلى

 0.75 3.27 384 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 الحمل

 0.73 1683.04توجيهيفأقل

 0.47 613.04 دبلوم

 0.50 1123.13 بكالوريوس

 0.26 433.08 ىماج تيرفأيل

 0.59 3.07 384 المجموع

الدرجة الكلية 

 لالكتئاب

 24.94 16877.39توجيهيفأقل

 16.99 6180.64 دبلوم
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 المتغير
المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 19.05 11279.39 بكالوريوس

 7.52 4384.77 ماج تيرفأيلى

 20.81 79.32 384 المجموع

أفرراد سرتجابات الية برين المتوسرطات الحسراب ظاهريرة( وجود فررو  30يتضح من الجدول )
تبعرًا لمتغيرر  الكتئراب امسرتوى صرورة الجسرم وقلرق الروالدة و  عينة الدراسة )من النسا  الحوامل( فري

 One). وللتحقررق مررن داللررة الفرررو  اسررت دم اختبررار تحليررل التبرراين األحررادي المسررتوى التعليمرري
Way Anova)،  (31)كما هو موضح في الجدول: 

لفروق بين دللة ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ليل التباين األحادي( نتائج اختبار تح31جدول )

مستوى صورة الجسم وقلق  أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فيجابات ستلالمتوسطات الحسابية 

ا لمتغير المستوى التعليمي الكتئابالولدة و  تبعا

مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

وسط مت

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 تقبلالذاتالج مية

 3.22 3 9.66بيلالمجمويات
 0.47 380 179.10 داخلالمجمويات 0.00 6.83**

 ----- 383 188.76 المجموع

تقبلاآلخريللشكل

 الج  

 8.44 3 25.31بيلالمجمويات
 0.65 380 248.58 داخلالمجمويات 0.00 12.90**

 ----- 383 273.89 المجموع

صورةالج  

 الةف يةواالنفعالية

 2.36 3 7.09جموياتبيلالم
 0.55 380 207.29 داخلالمجمويات 0.01 4.33**

 ----- 383 214.38 المجموع

الدرجةالكلية

لصورةالج  لد 

 الحوامل

 4.23 3 12.69بيلالمجمويات
 0.43 380 161.64 داخلالمجمويات 0.00 9.94**

 ----- 383 174.34 المجموع

األيراضالج دية

لف يولوجية(لقلق)ا

 الحمل

 1.65 3 4.94بيلالمجمويات
 0.46 380 172.99 داخلالمجمويات 0.01 3.62**

 ----- 383 177.93 المجموع

األيراضالةف ية

 لقلقالحمل

 0.73 3 2.20بيلالمجمويات
 0.57 380 215.51 داخلالمجمويات 0.28 1.29//

 ----- 383 217.70 المجموع

الدرجةالكليةلقلق

 الحمل

0.55// 0.19 3 0.58بيلالمجمويات

 

 

0.65 

 

 

 0.35 380 133.30 داخلالمجمويات

 ----- 383 133.88 المجموع

الدرجةالكلية

 لالكتئاب

 670.19 3 2010.57بيلالمجمويات
 431.31 380 163896.31 داخلالمجمويات 0.20 1.55//

 ----- 383 165906.87 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )
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 ( ما يلي: 31أظهرت البيانات الواردة في الجدول )

لصورة الجسم  في الدرجة الكلية ( α≤0.05فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )جود و 

وصورة الجسم   تقبل اآلخرين لشكل الجسم، وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، امللدى الحو 

 يم الداللة اإحصائية للدرجة  كانل ، حيث المستوى التعليميتبعًا لمتغير النفسية واالنفعالية( 

وصورة   تقبل اآلخرين لشكل الجسم، )تقبل الذات الجسمية،ولمجاالت ية لصورة الجسم الكل

 . دالة إحصائياً ( وهي 0.01(، )0.00)ية واالنفعالية( الجسم النفس 

في ( α≤0.05أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تبعًا   الدراسةلدى عينة  األعرا  النفسية لقلق الحمل()الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي مجال 

الكلية لقلق الحمل ولمجال لداللة اإحصائية للدرجة ، حيث كانل االمستوى التعليميلمتغير 

( وغير  0.05(( وهي أكبر من )0.28(، )0.65على الترتيب )) األعرا  النفسية لقلق الحمل،

األعرا  الجسدية )الفسيولوجية(  صائيًا في مجال دالة إحصائيًا. في حين ظهرت فرو  دالة إح

   ( ودالة إحصائيًا.0.05( وهي أصغر من )0.01، حيث كانل الداللة اإحصائية )لقلق الحمل

الننائية البعدية   للمقارنات(Scheffeشي يح )وإيجاد مصدر الفرو  است دم اختبار 

، وذلك كما هو  المستوى التعليمير تبعًا لمتغيقلق الحمل صورة الجسم و متوسطات  بينللفرو  

 (.32واضح من خالل الجدول )

صورة الجسم متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe) (: نتائج اختبار شيفيه32جدول )

ا لمتغير  الدراسةلدى عينة وقلق الحمل   المستوى التعليميتبعا

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 وريوسبكال دبلوم

ماجستير 

 فأعلى

تقبلالذات

 الج مية

 *0.51 ------ ------ 3.45 توجيهيفأقل

 *0.33 ------ 3.27دبلوم

 *0.46 ------ 3.40بكالوريوس

------------ 2.94 ماج تيرفأيلى

 *0.80 ------ *0.42 3.81 توجيهيفأقلتقبلاآلخريل
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 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 وريوسبكال دبلوم

ماجستير 

 فأعلى

 *0.38 ------ 3.39 دبلوم لشكلالج  

 *0.55 ------ 3.56 بكالوريوس

  ------------ 3.01 ماج تيرفأيلى

صورةالج  

يةالةف 

 واالنفعالية

 *0.42 ------------ 3.52 توجيهيفأقل

 ------ ------ 3.28 دبلوم

 *0.31 ------ 3.41 بكالوريوس

------------ 3.10 ماج تيرفأيلى

الدرجةالكلية

لج  لصورةا

 لد الحوامل

 *0.58 ------ *0.28 3.59 توجيهيفأقل

 ------ ------ 3.31 دبلوم

 *0.44 ------ 3.46 وريوسبكال

  ------------ 3.02 ماج تيرفأيلى

األيراض

الج دية

)الف يولوجية(

لقلقالحمل

 *0.32- ------------ 2.73 توجيهيفأقل

 ------ ------ 2.88 دبلوم

 ------ ------ 2.94 بكالوريوس

  ------------ 3.05 ماج تيرفأيلى

ا عند )* الفرق في المتوسط  ( 0.05ات دال إحصائيا

صورة  متوسطات إلى أن الفرو  في  ( 33وفق الجدول ) تشير المقارنات الننائية البعدية

درجة الكلية وفي مجالي  في ال، ظهرت المستوى التعليمي تبعًا لمتغير لدى عينة الدراسة الجسم 

  الحوامل اللواتي مستوى  ، وقد كانل الفرو  بين النسا)تقبل الذات، وتقبل اآلخرين لشكل الجسم(

تعليمهن )توجيهي فدقل، ودبلوم، وبكالوريوس( من جهة وبين اللواتي مستوى تعليمهن ماجستير  

مستوى تعليمهن )توجيهي  فدعلى من جهة أخرى، وكانل الفرو  لصالح النسا  الحوامل اللواتي 

لك ظهرت فرو  في كانل صورة الجسم لديهن أعلى. كذ  اللواتيفدقل، ودبلوم، وبكالوريوس(، 

الدرجة الكلية وفي مجال تقبل اآلخرين لشكل الجسم، وكانل الفرو  بين توجيهي فدقل وبين  

 دبلوم ولصالح التوجيهي فدقل.

اللواتي بين النسا  وجية( لقلق الحمل وظهرت فرو  في مجال األعرا  الجسدية )الفسيول

ن ماجستير فدعلى، وكانل الفرو  وبين اللواتي مستوى تعليمه مستوى تعليمهن توجيهي فدقل

 أعلى.  األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل لصالح الماجستير فدعلى اللواتي كانل 

فلم تظهر فرو  ذات داللة  التعليمي،المستوى تبعًا لمتغير الدراسة لدى عينة وبالنسبة لالكتئاب 
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، حيث بلغل  يمة ى التعليميالمستو تبعًا لمتغير إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب 

 ( وغير دالة إحصائيًا. 0.05( وهذ  القيمة أكبر من )0.20الداللة اإحصائية ) 

 فللي (α≤0.05)ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة الفرضللية السللابعة: 

 مسلتوى صلورة الجسلم وقللق أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فلياستجابات  متوسطات

 .حالة العمل تبعًا لمتغير االكتئابالوالدة و 

( Independent-Sample T-Test) للعينات المستقلة اختبار )ت(است دم  لفحص الفرضية،

مستوى   دراسة )من النسا  الحوامل( فيأفراد عينة ال استجابات بين متوسطات لفرو  إيجاد ا

 .العملتبعًا لمتغير حالة  االكتئاب صورة الجسم وقلق الوالدة و 

متوسطات  بينلفروق للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 33جدول )

ا  الكتئابلدة ومستوى صورة الجسم وقلق الو أفراد عينة الدراسة )من النساء الحوامل( فياستجابات  تبعا

   لمتغير حالة العمل.

 التكراراتحالة العملالمتغير
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الدللة 

 اإلحصائية

 تقبلالذاتالج مية
 0.62 1113.19أيمل

-2.80 0.01 
 0.72 2733.41 الأيمل

 تقبلاآلخريللشكلالج  
 0.69 1113.26أيمل

-4.87 0.00 
 0.87 2733.71 الأيمل

صورةالج  الةف ية

 واالنفعالية

 0.65 1113.17أيمل
-3.89 0.00 

 0.77 2733.49 الأيمل

الدرجةالكليةلصورةالج  

 لد الحوامل

 0.55 1113.21أيمل
-4.46 0.00 

 0.70 2733.54 الأيمل

األيراضالج دية

 لقالحمل)الف يولوجية(لق

 0.55 1112.87أيمل
0.40 0.69 

 0.73 2732.84 الأيمل

 لحملاأليراضالةف يةلقلقا
 0.59 1113.11أيمل

-2.57 0.01 
 0.80 2733.33 الأيمل

 الدرجةالكليةلقلقالحمل
 0.43 1113.00أيمل

-1.53 0.13 
0.64 2733.10 الأيمل

 الدرجةالكليةلالكتئاب
 16.48 11180.75ملأي

0.86 0.39 
 22.34 27378.73 الأيمل

 382(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01لة )* *دالة إحصائياً عند مستوى دال

 2.58 = ( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 = ( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 ( إلى ما يلي: 33شير النتائج الموضح في الجدول )ت



 

96 
 

في الدرجة الكلية  ( ≥ 0.05)داللة عند مستوى الوجود فرو  ذات داللة إحصائية  

الدرجة الكلية لصورة الجسم لدى الحوامل وجميع مجاالتح )تقبل الذات الجسمية، وتقبل اآلخرين  

تبعًا  عينة الدراسة من النسا  الحوامل  لدى لشكل الجسم، وصورة الجسم النفسية واالنفعالية( 

(  1.96أكبر من  يمة )ت( الجدولية ) ، حيث كانل جميع  يم )ت( المحسوبةلمتغير حالة العمل

وكانل الفرو  في الدرجة الكلية وفي جميع المجاالت لصالح النسا    (. 0.05عند مستوى داللة )

 ال تعمل.  اللواتيالحوامل 

في   ( ≥ 0.05) عند مستوى الداللة تظهر فرو  ذات داللة إحصائية  أما بالنسبة لقلق الحمل لم

في الدرجة الكلية وفي مجال األعرا   عًا لمتغير حالة العمل تب متوسطات مستوى قلق الحمل

الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل، حيث بلغل )ت( المحسوبة للدرجة الكلية ولمجال األعرا   

( وهي أصغر من  يمة )ت( 0.40(، )1.53على الترتيب ) لحملالجسدية )الفسيولوجية( لقلق ا

( 0.69(، )0.13(. وبلغل  يمة الداللة اإحصائية )0.05( عند مستوى داللة )1.96الجدولية )

إحصائيًا. في حين ظهرت فرو  دالة إحصائيًا في مجال ( وغير دالة 0.05وهي أكبر من )

(  1.96( وهي أكبر من )2.57)ت( المحسوبة ) ، حيث بلغل  يمةاألعرا  النفسية لقلق الحمل

مل غير العامالت بمتوسف حسابي بلغ  ودالة إحصائيًا، وكانل الفرو  لصالح النسا  الحوا

 ( للعامالت.3.11( مقابل ) 3.33)

في متوسطات  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة أيضًا لم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية 

( 0.86، حيث بلغل )ت( المحسوبة )تبعًا لمتغير حالة العمل سةالدرالدى عينة  االكتئاب مستوى 

(. وبلغل  يمة الداللة 0.05( عند مستوى داللة )1.96)وهي أصغر من  يمة )ت( الجدولية 

 ( وغير دالة إحصائيًا. 0.05( وهي أكبر من )0.39اإحصائية )
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قلق الولدة وة الجسم صور هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين : السؤال الثالث

 ؟ والكتئاب لدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليل

 السؤال النالث، تم تحويلح إلى الفرضية اآلتية: لإلجابة على

 (α≤0.05)الفرضية الثامنة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللة 

 .لدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليلقلق الوالدة واالكتئاب و بين صورة الجسم 

( إيجاد العالقة بين Pearson Correlationلفحص الفرضية، است دم معامل ارتباو بيرسون )

، كمرا هرو قلقالوالدةواالكتئابلد ييةةملالة ا الحواملفيمحافظدةالخليدلوصورة الجسرم 

 (.34واضح من خالل الجدول )

قلق الولدة والكتئاب لدى وصورة الجسم بين تائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة (: يبين ن34جدول )

  اء الحوامل في محافظة الخليلعينة من النس



 مجالت صورة الجسم
الدرجة الكلية لصورة 

 تقبل الذات الجسمية الجسم
تقبل اآلخرين لشكل 

 الجسم

صورة الجسم 

 النفسية والنفعالية

 )ر(
مستوى 

 ةالدلل
 )ر(

مستوى 

 الدللة
 )ر(

مستوى 

 الدللة
 )ر(

مستوى 

 الدللة

األعراض الجسدية 

 لقلق الحمل)الفسيولوجية( 
-0.29** 0.00 -0.34** 0.00 -0.33** 0.00 -0.36** 0.00 

األعراض النفسية لقلق 

 الحمل
-0.01 0.79 0.04 0.49 -0.01 0.85 0.01 0.90 

 0.00 **0.19- 0.00 **0.18- 0.00 **0.16- 0.00 **0.16- الدرجة الكلية لقلق الحمل

 0.00 **0.39- 0.00 **0.32- 0.00 **0.36- 0.00 **0.34- الدرجة الكلية لالكتئاب

 ( ≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

قة ارتباطية عكسية سالبة ودالة ( إلى وجود عال34تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ية )الفسيولوجية( لقلق  األعراض الجسدمن جهة وبين  تقبل الذات الجسميةإحصائيًا بين 

( بداللة إحصائية  -0.29جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما )  من  الحمل

تقبل الذات  زاد (، مما يعني أنح كلما 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.00)
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لنسبة  والعكس صحيح. أما با األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملقلل  الجسمية

فكانل العالقة عكسية   األعراض النفسية لقلق الحملوبين  تقبل الذات الجسمية للعالقة بين 

ير  ( وهي غ0.79( بداللة إحصائية )-0.01سالبة، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما )

والدرجة الكلية لقلق من جهة  تقبل الذات الجسميةدالة إحصائيًا، كذلك كانل العالقة بين 

(  -0.16من جهة أخرى عالقة عكسية سالبة، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما ) لحملا

  تقبل الذات الجسمية ( وهي دالة إحصائيًا، وهذا يشير إلى أنح كلما زاد 0.00بداللة إحصائية )

 قّل قلق الحمل، والعكس صحيح. 

مستوى االكتئاب من جهة وبين  تقبل الذات الجسمية وظهرت عالقة عكسية سالبة بين 

(، وهذا يشير -0.34من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو بينهما )لدى النساء الحوامل 

، والعكس ملمستوى االكتئاب لدى النساء الحواان ف   تقبل الذات الجسميةإلى أنح كلما زاد 

 صحيح.

اآلخرين قبل تإحصائيًا بين جود عالقة ارتباطية عكسية سالبة ودالة و كما أظهرت النتائج 

جهة أخرى،   من األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملمن جهة وبين  لشكل الجسم

ائيًا  ( وهي دالة إحص0.00( بداللة إحصائية )-0.34حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما )

ض األعراقّلل  اآلخرين لشكل الجسمتقبل (، مما يعني أنح كلما زاد 0.05عند مستوى داللة ) 

اآلخرين تقبل والعكس صحيح. أما بالنسبة للعالقة بين  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل

فكانل العالقة طردية موجبة، حيث بلغ  األعراض النفسية لقلق الحملوبين  لشكل الجسم

( وهي غير دالة إحصائيًا، بينما  0.49( بداللة إحصائية )0.04االرتباو للعالقة بينهما )معامل 

من جهة   والدرجة الكلية لقلق الحملمن جهة  اآلخرين لشكل الجسمتقبل العالقة بين كانل 

( بداللة إحصائية  -0.16أخرى عالقة عكسية سالبة، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما )
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قّل قلق  اآلخرين لشكل الجسمتقبل هي دالة إحصائيًا، وهذا يشير إلى أنح كلما زاد ( و 0.00)

 عكس صحيح. الحمل، وال

مستوى  من جهة وبين  اآلخرين لشكل الجسمتقبل وظهرت عالقة عكسية سالبة بين 

من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو   االكتئاب لدى النساء الحوامل في محافظة الخليل

مستوى ان ف   اآلخرين لشكل الجسمتقبل (، وهذا يشير إلى أنح كلما زاد -0.36بينهما ) 

 ، والعكس صحيح. ساء الحوامل في محافظة الخليلاالكتئاب لدى الن

صورة الجسم إحصائيًا بين جود عالقة ارتباطية عكسية سالبة ودالة و كما أظهرت النتائج 

جهة   من ة )الفسيولوجية( لقلق الحملاألعراض الجسديمن جهة وبين  النفسية واالنفعالية

( وهي دالة 0.00داللة إحصائية )( ب-0.33أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما ) 

  صورة الجسم النفسية واالنفعالية (، مما يعني أنح كلما زادت 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

صحيح. أما بالنسبة للعالقة بين   والعكس األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل قّلل 

فكانل العالقة عكسية   الحمل األعراض النفسية لقلقوبين  صورة الجسم النفسية واالنفعالية

( وهي غير  0.85( بداللة إحصائية )-0.01سالبة، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما )

والدرجة الكلية من جهة  النفعالية صورة الجسم النفسية وادالة إحصائيًا، بينما كانل العالقة بين 

االرتباو للعالقة بينهما   من جهة أخرى عالقة عكسية سالبة، حيث بلغ معامل لقلق الحمل

صورة ( وهي دالة إحصائيًا، وهذا يشير إلى أنح كلما زادت 0.00( بداللة إحصائية )-0.18)

 قّل قلق الحمل، والعكس صحيح.  الجسم النفسية واالنفعالية

من جهة وبين   صورة الجسم النفسية واالنفعاليةقة عكسية سالبة بين وظهرت عال

من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو بينهما   ء الحواملمستوى االكتئاب لدى النسا
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مستوى ان ف   صورة الجسم النفسية واالنفعالية(، وهذا يشير إلى أنح كلما زادت -0.32)

 صحيح. ، والعكس االكتئاب لدى النساء الحوامل

إحصائيًا بين  جود عالقة ارتباطية عكسية سالبة ودالة و أظهرت النتائج  النتيجة الكلية:

جهة   من األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملمن جهة وبين  صورة الجسم بشكٍل عام

( وهي دالة 0.00( بداللة إحصائية )-0.36أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما ) 

األعراض قّلل صورة الجسم (، مما يعني أنح كلما زادت 0.05يًا عند مستوى داللة )إحصائ 

صورة الجسم والعكس صحيح. أما بالنسبة للعالقة بين  سيولوجية( لقلق الحملالجسدية )الف

فكانل العالقة طردية موجبة، حيث بلغ معامل   األعراض النفسية لقلق الحملوبين  بشكٍل عام

( وهي غير دالة إحصائيًا، بينما كانل  0.90( بداللة إحصائية ) 0.01بينهما )االرتباو للعالقة 

من جهة أخرى عالقة   والدرجة الكلية لقلق الحملبشكل  عام من جهة الجسم صورة العالقة بين 

( وهي  0.00( بداللة إحصائية ) -0.19عكسية سالبة، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما ) 

 قّل قلق الحمل، والعكس صحيح.صورة الجسم ذا يشير إلى أنح كلما زادت دالة إحصائيًا، وه

مستوى  بشكل  عام من جهة وبين صورة الجسم ة بين وظهرت عالقة عكسية سالب

من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو   االكتئاب لدى النساء الحوامل في محافظة الخليل

مستوى االكتئاب لدى ان ف  صورة الجسم  (، وهذا يشير إلى أنح كلما زادت -0.39بينهما )

 ، والعكس صحيح.النساء الحوامل في محافظة الخليل
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 لفصل الخامسا

 مناقشة النتائج والتوصيات



 

102 
 

 الفصل الخامس

 تقدم الباحنة في هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج الدراسة، واالقتراحات والتوصيات. 

 أولا: مناقشة النتائج

ما مستوى صورة الجسم وقلق الوالدة واالكتئاب لدى السؤال األول: تعلقة بمناقشة النتائج الم

 امل في محافظة الخليل؟ عينة من النساء الحو 

جررا  بدرجررة  لرردى النسررا  الحوامررل فرري محافظررة ال ليررل مسللتوى صللورة الجسللمأن  أظهرررت النتررائج

بة مئويررررررة ( ونسرررررر 3.44متوسرررررطة، إذ بلررررررغ المتوسررررررف الحسرررررابي للدرجررررررة الكليررررررة لصرررررورة الجسررررررم )

وجررا  فرري المركررز  ،المركررز األول فرريمجررال تقبررل اآلخرررين لشرركل الجسررم حيررث جررا  . (68.8)%

لردى أما المركز النالث فاحتلح مجال تقبل الذات الجسمية  ،صورة الجسم النفسية واالنفعاليةالناني 

 .ال ليل عينة من النسا  الحوامل في محافظة

جرا  بدرجرة  مرن النسرا  الحوامرل فري محافظرة ال ليرل لردى عينرة مستوى قلق الحمللأن  كما تبين

 . (61.4( ونسبة مئوية )%3.07لية لقلق الحمل )متوسطة، إذ بلغ المتوسف الحسابي للدرجة الك

األعرررررا  الجسرررردية مجررررال و  ،فرررري المركررررز األول مجررررال األعرررررا  النفسررررية لقلررررق الحمررررل وجررررا 

 .النانيجا  في المركز  )الفسيولوجية( لقلق الحمل

كرران متوسررطًا، إذ بلررغ  لرردى النسررا  الحوامررل فرري محافظررة ال ليررل مسللتوى االكتئللابأن  لك تبررينكررذ 

 . (66.0( ونسبة مئوية )%2.64سف الحسابي للدرجة الكلية لالكتئاب )المتو 

هررذ  النتيجررة إلررى أن درجررة تقبررل النسررا  الحوامررل لصررورة الجسررم كانررل متوسررطة  وتفسللر الباحثللة

الذي يؤ ر بشكل  مباشرر علرى حرالتهن النفسرية واالنفعاليرة، حيرث إن  بسبب المظهر العام لجسمها

ون أجسامهن تتمتع بالجمال والجاذبية، لذا فإن التغيرات التي تطرأ على النسا  يرغبن دائمًا أن تك
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أجسادهن تجعل تقبل اآلخرين لهن أقل مما كان عليح الحال عندما كن يتمتعن بالنحافة والرشاقة، 

 .ا  الحوامل يفقدن تقديرهن لذواتهنوهذا يجعل النس

بحن بردينات، وهرذا يشرعرهن بالضريق ذلك إلى شعور النسا  الحوامل بدنهن أصر  تعزو الباحثةكما 

قل جمااًل بسبب أوزانهن أوالتوتر بسبب زيادة أوزانهن، كذلك شعورهن بنقص النقة بالنفس، وأنهن 

لقررة، باإضررافة إلررى قلقهررن وخرروفهن مررن وشرركل أجسررامهن، كررل هررذا يجعررل المرررأة الحامررل مترروترة وق

عملية  يصرية وهذا يجعلهن يشعرن  لحظة الوالدة التي قد تكون غير طبيرية أي والدة عن طريق

 (2018دراسرة العجميرة )بالقلق من هذ  اللحظة ألنها فري علرم الغيرب. واختلفرل هرذ  النتيجرة مرع 

 .مرتفعاً كان مسقف  محافظةي فاألمهات لدى دة الوالقلق  انتشارأن التي أظهرت 

عن جسمها أي تكون صرورة الجسرم  أن المرأة الحامل عندما يكون لديها عدم الرضا الباحثةترى و 

لررديها سررلبية، فإنهررا تنشررد لررديها اضررطرابات وسررو  توافررق وعرردم اتررزان نفسرري، ويصرربح لررديها شررعور 

، واختلفل هذ  النتيجة لشعور باالكتئاب بالمعاناة والميل للعزلة، وتجنب اآلخرين والوقو  في آالم ا

ري  ضغف نفسي مرتفع وذلك راجع ت التي أظهرت أن معظم الحوامل (2012) يلولأمع دراسة 

، كرذلك اختلفرل صعوبة فترة الحمل والتغيرات النفسية والجسدية التي تطررأ علرى المررأة الحامرل إلى

نتيجرة الحمرل واكتئاب  من ضغوو نفسية أن النسا  يعانين (2012عبد هللا والريماوي )مع دراسة 

  .بدرجة عالية

توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى هررل : الثللانيالسللؤال مناقشللة النتللائج المتعلقللة ب

بين اسرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة مرن النسرا  الحوامرل علرى مقيراس الدراسرة  ( ≥ 0.05)الداللة 

عرردد ، العمررر، مكرران السرركن) تبعررًا لمتغيرررات الكتئرراب امسررتوى صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة و  لمعرفررة

 ؟(وى التعليمي، حالة العملمرات الحمل، جنس الجنين، شهر الحمل، المست

 الفرضيات اآلتية:لمناقشة نتائج السؤال الناني تمل مناقشة نتائج و 
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ى ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتو الفرضللية األولللى: بمناقشللة النتللائج المتعلقللة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  متوسللطات فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .مكان السكن تبعًا لمتغيراالكتئاب صورة الجسم وقلق الوالدة و مستوى 

لصورة الجسم لدى  وجود فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية توصلل الدراسة إلى 

خرين لشكل الجسم، وصورة الجسم  اآل ت الجسمية، وتقبلوفي مجاالتها )تقبل الذا الحوامل

لصالح النسا  الحوامل اللواتي مكان سكنهن   .السكن تبعًا لمتغير مكانالنفسية واالنفعالية( 

  .المدينة

أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل، 

تبعًا   األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملائيًا في مجال أيضًا لم تظهر فرو  دالة إحص

األعرا  النفسية لقلق  ظهرت فرو  دالة إحصائيًا في مجال . في حين لمتغير مكان السكن

 المدينة. سكان ولصالح ، الحمل

فلم  ،تبعًا لمتغير مكان السكن لدى النسا  الحوامل في محافظة ال ليلبالنسبة لالكتئاب  أما

 . تبعًا لمتغير مكان السكنهر فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب تظ

يسكن في المدينة يكون لديهن   اللواتيهذ  النتيجة إلى أن النسا  الحوامل  حثةوتعزو البا

احتكان أكنر بالناس، كما أنها تكون أكنر اهتمامًا بدن يظهر جسمها بدرجة من الجمال والنحافة 

، لذا فإن النسا  الحوامل اللواتي يقطن في المدينة تكون درجة رضاهن عن صورة  والرشاقة

، وتتفق هذ  النتيجة  كن في القرية أو الم يمسفترة الحمل أقل من النسا  اللواتي يأجسامهن أ نا  

وجود اختالفات عر ية كبيرة بين النسا   التي بينل ( Lovejoy, 2001ل يجوي )مع دراسة 

األصل اإفريقي والنسا  البي ، حيث أن النسا  األمريكيات من األصل   األمريكيات من
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الهمص مع دراسة  ، كذلك اتفقل لوزنهن ومظهرهن أكنر من النسا  البي   اإفريقي أكنر ارتياحاً 

  أن طبيعة األسرة التي تري  بها األم كان لح بالغ األ ر في الحالة  التي أظهرت  ( 2010)

 . السكنة طبيعة م لحظة الوالد النفسية لأل 

بالنسربة ألنفسرهن يسكن، سواً   الحوامل في أي مكان كنّ أن القلق يالزم السيدات  وترى الباحثة:

لت رروف مررن عمليررة الرروالدة ااألمررر إلررى  هررذا يعررزى يمكررن أن أو بالنسرربة لقلقهررن علررى الجنررين، كمررا 

فري حالرة مرن  حوامرلالنسا  اليجعل  ، مماالجنين بشكل عام وتوقع مضاعفات لعملية الوالدة على

  سلبي.كل مستمر، األمر الذي يؤدي إلى تد ر حالتهن النفسية بشكل  شب ال وف وال شية

هررذ  النتيجررة إلررى أن النسررا  الحوامررل بغرر  النظررر عررن مكرران سرركناهن، فهررن  تعللزو الباحثللةكمللا 

تري التري تطررأ علريهن منرل: التغيررات ال التغيررات بسربب ذلرك و دعرا  االكتئراب، عرضة للشعور بر 

كرل  ، والحالرة النفسرية المتروترة،الشرهيةان فا  و لديهن، مستوى النشاو ان فا  و  ،النومتطرأ في 

 .ذلك يجعل مستوى شدة االكتئاب لديهن متقاربة بغ  النظر عن مكان السكن

ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الثانيللة: الفرضللية بمناقشللة النتللائج المتعلقللة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  متوسللطات فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .العمر تبعًا لمتغير االكتئابلوالدة و مستوى صورة الجسم وقلق ا

 لصورة الجسم لدى الحواملوجود فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية أظهرت النتائج 

شكل الجسم، وصورة الجسم النفسية  خرين لبل اآلوفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، وتق

 . ( سنة30-22لواتي أعمارهن من )لصالح النسا  الحوامل ال، العمرتبعًا لمتغير واالنفعالية( 

أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي 

لدى  األعرا  النفسية لقلق الحمل(، و األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملمجاالت )
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 .عمرتبعًا لمتغير ال عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليل

فلم  العمر،تبعًا لمتغير  لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلبالنسبة لالكتئاب و 

 .العمرتبعًا لمتغير تظهر فرو  ذات داللة إحصائية 

( سنة يكون لديهن  30-22أن النسا  في الفئة العمرية من )هذ  النتيجة إلى  وتعزو الباحثة

مرية األخرى، كون هذ  هي الفئة التي تتزوج فيها  صورة عن أجسامهن أعلى من الفئات الع

وهذ  المرحلة التي يكون فيها الشباب مقبلون   النسا  وتنجب أكنر من الفئات العمرية األخرى، 

أن النسا  في هذ  المرحلة العمرية يكون اهتمامهن   كما على الحياة واكتساب األمل والطموح،

 الحمل. غيرات التي تطرأ على أجسامهن أ نا  فترة بدجسامهن كبير، وهذا يؤ ر على تقبلهن للت

  وجود عالقة ارتباطية طردية دالة بين توصلل إلى التي  (2013) الربادسةاتفقل مع دراسة و 

فرو  التي توصلل إلى وجود  (2010عبد هللا )ال، كذلك اتفقل مع دراسة العمر وصورة الجسم

 .في صورة الجسد وفقًا لمتغير العمر

جميع المراحل   لقلق الوالدة في الحوامل يتعرضنأن السيدات ذلك إلى  ةاحثتعزو البكما 

مما  لدى النسا  لح نفس األهمية تقريبًا، الزواج أو اإنجاب  أي أن ،وهذا قلق منطقي العمرية،

التي توصلل   (2010الهمص )، واتفقل هذ  النتيجة مع دراسة متقارباً لديهن  دةالوالجعل قلق ي

، كذلك اتفقل مع دراسة و  ذات داللة إحصائية بين قلق الوالدة وبين عمر األمفر إلى عدم وجود 

 دةالوالقلق  متغيربين  إحصائية  داللةذات عدم وجود فرو  ( التي توصلل إلى 2018العجمية )

 . األم  عمر وبين

األسرة  أن النسا  الحوامل في محافظة ال ليل وبحكم العادات والتقاليد وحب  الباحثةوترى 

الفلسطينية لألطفال، فإن النسا  الحوامل يتلقين نفس الدرجة من الرعاية الصحية واالجتماعية  



 

107 
 

ة  متوسطوالنفسية بغ  النظر عن أعمارهن، لذا فإن مستوى شدة االكتئاب لديهن جا ت 

 التي توصلل إلى وجود (2012عبد هللا والريماوي )، واختلفل هذ  النتيجة مع دراسة ومتقاربة

 .تعزى لمتغير العمرللمرأة الحامل درجة الضغوو النفسية  فرو  في

ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الثالثللة: الفرضللية بمناقشللة النتللائج المتعلقللة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  اتمتوسللط فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .عدد مرات الحمل تبعًا لمتغير كتئاباالمستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و 

لصورة الجسم لدى  جود فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية و عدم توصلل الدراسة إلى 

لدى عينة من  جسم النفسية واالنفعالية( وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، وصورة ال الحوامل

في حين ظهرت فرو  ذات . رات الحملعدد متبعًا لمتغير  النسا  الحوامل في محافظة ال ليل

لصالح النسا  اللواتي عدد مرات حملهن   داللة إحصائية في مجال تقبل اآلخرين لشكل الجسم

 .رابعة فدكنر

اللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات د 

لدى  األعرا  النفسية لقلق الحمل(، و الحمل األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلقمجاالت )

 .تبعًا لمتغير عدد مرات الحمل عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليل

فلم تظهر   عدد مرات الحمل، تبعًا لمتغير لدى الحوامل في محافظة ال ليلوبالنسبة لالكتئاب 

 .عدد مرات الحمل تبعًا لمتغيرفرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات مستوى االكتئاب 

هذ  النتيجة إلى أن النسا  التي حملن مرات أكنر تصبح أجسامهن مترهلة أكنر   وتفسر الباحثة

لى أجسامهن بصورة  ويظهر عليها التشققات ويزداد وزنهن، األمر الذي يجعل اآلخرين ينظرون إ

سية أقل من النسا  سلبية. بينما هن يكون لديهن تقبل لذواتهن الجسمية، وتكون انفعاالتهن النف
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 اللواتي عدد مرات انجابهن أقل.

مرن القلرق حيرث تعراني النسرا  مرن بعر   أن عملية الروالدة عمليرة يشروبها كنيرر الباحثة كما ترى 

فربع  النسرا  قرد ، ليس لهرا أسراس فاو الم كنير من هذ  الوالدة، و  جوانب القلق أ نا  الحمل أو

وما يتبع ذلك من   بيل المنال في عملية إخراج الجنينيكون عندهن قلق من عملية الوالدة وعلى س

، األم الحامل الكنيرر مرن المعلومرات ال اطئرة التري ترؤ ر عليهرا ىتتلقكما يمكن أن  ،تدخل جراحي

 داللرةذات عردم وجرود فررو  ( التري توصرلل إلرى 2018يرة )واتفقل هذ  النتيجة مع دراسرة العجم

األعرجرري واختلفررل هررذ  النتيجررة مررع دراسررة ، الولرردات  عرردد وبررين  الولرردةقلررق  متغيررربررين  إحصررائية

، كرررذلك اختلفرررل مرررع دراسرررة التررري أشرررارت إلرررى أن عررردد مررررات الحمرررل تتنبرررد بقلرررق الررروالدة (2017)

ق لى مقياس قلع فرو  ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة( التي أظهرت وجود 2016التركي )

 .الوالدة تبعًا لمتغير عدد الولدات 

وقد يعود ، عرضة لالكتئاب المرأة تكون في سنوات الحمل واإنجاب ذلك إلى أن  وتعزو الباحثة

القلق، والتوتر، وضعف الدعم االجتماعي، والحمل غير المرغوب فيح،  ب ذلك إلى شعورها

، لذا جا ت درجة الشعور باالكتئاب لدى النسا  الحوامل في ابة السابقة باالكتئاب واإص

التي أظهرت   (2012عبد هللا والريماوي )، واتفقل هذ  النتيجة مع دراسة يل متقاربةمحافظة ال ل

إحصائية في درجة الضغوو النفسية تعزى لمتغير عدد مرات  فرو  ذات داللةعدم وجود 

 .الحمل

ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الرابعللة: الفرضللية بنتللائج المتعلقللة مناقشللة ال

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  متوسللطات فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .جنس الجنين تبعًا لمتغير االكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و 
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لصورة الجسم لدى لة إحصائية في الدرجة الكلية جود فرو  ذات دالعدم توصلل الدراسة إلى 

وصورة الجسم النفسية   قبل اآلخرين لشكل الجسم،ت وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، الحوامل

 .جنس الجنينتبعًا لمتغير واالنفعالية( 

أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي 

تبعًا   لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليل األعرا  النفسية لقلق الحمل(مجال )

األعرا  الجسدية في حين ظهرت فرو  دالة إحصائيًا في مجال ، جنس الجنينغير لمت

 . ال يعرفن جنس الجنينلصالح النسا  اللواتي   ،)الفسيولوجية( لقلق الحمل

فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في   جنس الجنين، تبعًا لمتغيروبالنسبة لالكتئاب 

 .جنس الجنين لمتغير  تبعاً لدى الحوامل متوسطات مستوى االكتئاب 

ن معرفررة جررنس الجنررين مررن خررالل التصرروير التلفزيرروني أ نررا  أإلررى هررذ  النتيجررة  وتفسللر الباحثللة

ذلررك إلررى سرربب فرري الرجررع يوقررد  ،األخيرررة مررن الحمررل أصرربح عررادة عنررد كنيررر مررن األسررر المراحررل

قة بجرررنس وبرررالرغم مرررن المعرفرررة المسرررباالطمئنررران علرررى حرررال الجنرررين، وبالترررالي  حرررب الفضرررول أو

أن هنران عردم قلرق بصرورة كبيررة، وكرذلك  ن من خالل النترائجبيّ  الجنين أو عدم المعرفة فإن ذلك

و فرري تشرر يص جررنس الجنررين وهررذا يحرردث كنيرررًا، أ بسرربب خطررديكررون  القلررق بصررورة متوسررطة قررد 

ى وم اطرها، لذا فإن جنس الجنين ال يؤ ر على صورة الجسم لد  القلق المعتاد من عملية الوالدة

بررالرغم مررن أن  النسررا  الحوامررل بشرركل كبيررر، كمررا أنررح ال يسرربب لررديهن القلررق واالكتئرراب الشررديدين

النتيجرة  ، واتفقل هذ العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني تفضل الذكور على اإناث 

فررو  ذات داللرة إحصرائية برين قلرق عردم وجرود ( التري توصرلل إلرى 2010مع دراسة الهمص )

 .الجنين لوالدة وبين األم التي لديها معرفة مسبقة بجنسا
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ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى الخامسلة: الفرضلية بمناقشة النتائج المتعلقة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فلليبات اسللتجا متوسللطات فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .شهر الحمل بعًا لمتغيرت االكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و 

لصورة الجسم لدى جود فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية عدم توصلل الدراسة إلى 

وصورة الجسم النفسية   م،تقبل اآلخرين لشكل الجس وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية، الحوامل

 .شهر الحملمتغير تبعًا ل لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلواالنفعالية( 

أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي 

تبعًا لمتغير  لقلق  األعرا  النفسية ،األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل) ت مجاال

  .شهر الحمل

لدى  سطات مستوى االكتئاب فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في متو  وبالنسبة لالكتئاب 

 . شهر الحملتبعًا لمتغير عينة من النسا  الحوامل 

إلى أن المرأة تهتم بمظهرها وبجمال جسمها بغ  النظر عن شهر   هذ  النتيجة وتفسر الباحثة

 لذا نا  فترة الحمل، التغيرات التي تطرأ على أجسامهن أالحوامل تحاول تقبل الحمل، لذا فإن 

، واتفقل هذ  النتيجة مع دراسة  لمفحوصات متقاربة حول صورة الجسمجا ت استجابات ا

قادرات الحوامل أن النسا  التي أظهرت  (Boscagilia et al., 2003بوسكاجليا وآخرون )

  من الحمل دون تحول سلبي في رضاهن عن صورة أجسامهن على استيعاب التغيرات الجسدية 

 ,.Inanir et al)  خرون آنانير و إتيجة مع دراسة  واختلفل هذ  الن  بغ  النظر عن شهر الحمل،

)ستة   لبية لدى فئة الحوامل كنر سأكانل  م صورة الجس إدران أنالتي توصلل إلى  (2015

 .(أشهرال ة   نم أقل) للدى فئة الحوام لفاكنر( وكانل اقأشهر 
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لى أن  عدم وجود فرو  بين النسا  الحوامل بالرغم من اختالف شهر الحمل إوتعزو الباحثة 

الحوامل يكون لديهن قلق وت وف من عملية الوالدة، األمر الذي يبدأ من اللحظات األولى لفترة  

صلل إلى التي تو  (2018العجمية )، واتفقل هذ  النتيجة مع دراسة الحمل ويستمر حتى الوالدة

واختلفل مع   ،الحملوبين شهر  دةالوالقلق  متغير بين  إحصائية  داللةذات عدم وجود فرو  

ى  لد العينة عاأفر  فرو  ذات داللة إحصائية بينالتي توصلل إلى وجود  (2016التركي )دراسة 

 .ر الحملهق الوالدة تبعًا لمتغير شلمقياس ق

ترة الحمل يتعرضن النفعاالت نفسية م تلفة خالل فترة الحمل أن الحوامل أ نا  فوترى الباحثة 

يتعرضن لنفس المستوى من اضطرابات االكتئاب التي   حتى وضع الجنين، لذا فإن الحوامل

 ترافق الحمل.

ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى السادسلة: الفرضلية بمناقشة النتائج المتعلقة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  تمتوسللطا فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .المستوى التعليمي تبعًا لمتغير كتئاباالمستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و 

 لصورة الجسم لدى الحواملجود فرو  ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية و أظهرت النتائج 

وصورة الجسم النفسية   كل الجسم،تقبل اآلخرين لش وفي مجاالتها )تقبل الذات الجسمية،

  ،المستوى التعليميتبعًا لمتغير  لدى عينة من النسا  الحوامل في محافظة ال ليلواالنفعالية( 

وكانل الفرو  لصالح النسا  الحوامل اللواتي مستوى تعليمهن )توجيهي فدقل، ودبلوم، 

 . وبكالوريوس(

إحصائية في الدرجة الكلية لقلق الحمل وفي أما بالنسبة لقلق الحمل فلم تظهر فرو  ذات داللة 

. في حين ظهرت فرو  المستوى التعليميتبعًا لمتغير  األعرا  النفسية لقلق الحمل(مجال )



 

112 
 

لصالح الماجستير   ،األعرا  الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحملدالة إحصائيًا في مجال 

   .فدعلى

فلم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في   ي،المستوى التعليم بعًا لمتغير ت وبالنسبة لالكتئاب 

   .المستوى التعليميمتغير تبعًا للدى النسا  الحوامل متوسطات مستوى االكتئاب 

)توجيهي فدقل، ودبلوم، مستوى تعليمهن  اللواتيإلى أن الحوامل هذ  النتيجة  وتفسر الباحثة

هن على نحو واضح  يكون لديهن صورة جسم موجبة ألنهن يدركن شكل أجسام وبكالوريوس(

  يسعين  مستوى تعليمهن ماجستير فدعلى فهؤال اللواتي، على عكس الحوامل وواقعي وحقيقي

ظهورهن بمظهر الرشاقة والنحافة بسبب أن معظمهن يشغلن وظائف تجعلهن أكنر  دائمًا إلى 

 اهتمامًا بدجسامهن، لذا تظهر لديهن صورة سلبية  عن أجسامهن. 

 الحوامل هن  بالنسبة لألعرا  الجسدية )الفسيولوجية(الفئات قلقًا أن أكنر  وترى الباحثة 

زادت المعرفة بما  كلما حمنطقيًا ألنهذا يبدو اجستير فدعلى، و م صاحبات المستوى التعليمي 

  .الوالدةقلق المتعلقة ب لهواجس نا  الوالدة، كلما زادت اسيحدث ومتوقع أ

اجهن نفس الظروف النفسية والمجتمرية، لذا لم أما بالنسبة لالكتئاب فإن جميع الحوامل يو 

، واتفقل النظر عن مستواهن التعليميتظهر فرو  في مستوى االكتئاب لدى الحوامل بغ  

فرو  ذات التي توصلل إلى عدم وجود  (2012عبد هللا والريماوي ) هذ  النتيجة مع دراسة 

 . زى لمتغير المستوى التعليميالنفسية لدى األم الحامل تع داللة إحصائية في درجة الضغوو

دالللة إحصلائية عنلد مسللتوى ال توجلد فلروق ذات السلابعة: الفرضلية بمناقشلة النتلائج المتعلقلة 

 أفللراد عينللة الدراسللة )مللن النسللاء الحوامللل( فللياسللتجابات  متوسللطات فللي (α≤0.05)الداللللة 

 .حالة العمل تبعًا لمتغير االكتئابمستوى صورة الجسم وقلق الوالدة و 
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وجرررود فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية فررري الدرجرررة الكليرررة لصرررورة الجسرررم لررردى وصرررلل الدراسرررة إلرررى ت

جميرررع مجاالترررح )تقبرررل الرررذات الجسرررمية، وتقبرررل اآلخررررين لشررركل الجسرررم، وصرررورة الجسرررم الحوامرررل و 

وكانرررل الفررررو  فررري الدرجرررة الكليرررة وفررري جميرررع ، تبعرررًا لمتغيرررر حالرررة العمرررلالنفسرررية واالنفعاليرررة( 

العبرررد هللا ، واختلفرررل هرررذ  النتيجرررة مرررع دراسرررة ال تعمرررل اللرررواتيلح النسرررا  الحوامرررل المجررراالت لصرررا

 .بين العامالت وغير العامالت في صورة الجسد لصالح العامالت أظهرت وجود التي  (2010)

  أما بالنسبة لقلق الحمل لم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات مستوى قلق الحمل 

في الدرجة الكلية وفي مجال األعرا  الجسدية  ًا لمتغير حالة العملتبعلدى عينة الحوامل 

، في حين ظهرت فرو  دالة إحصائيًا في مجال األعرا  النفسية  )الفسيولوجية( لقلق الحمل

 ، وكانل الفرو  لصالح النسا  الحوامل غير العامالت.لقلق الحمل

لدى عينة من النسا   االكتئاب ى مستو أيضًا لم تظهر فرو  ذات داللة إحصائية في متوسطات 

 .تبعًا لمتغير حالة العملالحوامل 

مع المجتمع   تفاعالً أكنر  يكنّ  العامالت الحوامل النسا أن ة إلى هذ  النتيج تفسر الباحثةو 

والهواجس والتي  فاو الم كنير من  التفاعلعر  خالل هذا المحلي وزميالتهن العامالت حيث يُ 

الحامل، في حين على العكس   من األسئلة التي تت وف منها األم قد تجد اإجابة على كنير

تتعلق بالحمل والوالدة مما يجعلها   التي ف او الم رهينة لكنير من  ربة البيل تكون لتماما بالنسبة 

 .أكنر عرضة لقلق الوالدة

ن  هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بي: السؤال الثالثبمناقشة النتائج المتعلقة 

 ؟ قلق الولدة والكتئاب لدى عينة من النساء الحوامل في محافظة الخليلوصورة الجسم 

 الفرضية اآلتية:ل مناقشة نتائج السؤال النالث، تم ة نتائجلمناقش
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الثامنللة: ال توجللد عالقللة ارتباطيللة ذات داللللة إحصللائية عنللد الفرضللية بمناقشللة النتللائج المتعلقللة 

قلللق الللوالدة واالكتئللاب لللدى عينللة مللن النسللاء و صللورة الجسللم  بللين (α≤0.05)مسللتوى الداللللة 

 .الحوامل في محافظة الخليل

  صورة الجسم بشكٍل عامإحصائيًا بين جود عالقة ارتباطية عكسية سالبة ودالة و  لنتائجأظهرت ا

(  -0.19من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو للعالقة بينهما ) قلق الحملمن جهة وبين 

قّل قلق صورة الجسم ( وهي دالة إحصائيًا، وهذا يشير إلى أنح كلما زادت 0.00صائية ) بداللة إح 

 العكس صحيح. الحمل، و 

مستوى االكتئاب لدى بشكل  عام من جهة وبين صورة الجسم وظهرت عالقة عكسية سالبة بين 

(،  -0.39من جهة أخرى، حيث بلغ معامل االرتباو بينهما ) النساء الحوامل في محافظة الخليل

ي  مستوى االكتئاب لدى النساء الحوامل فان ف  صورة الجسم وهذا يشير إلى أنح كلما زادت 

 ، والعكس صحيح.محافظة الخليل

يكررون لررديهن  صررورة أجسررامهنالراضرريات عررن  النسررا  الحوامررلأن هررذ  النتيجررة إلررى  وتعللزو الباحثللة

وقردرتهن  ى االنفعراالت النفسرية لرديهن، الذي ينعكس إيجابًا علر األمر تقدير لذواتهن و قة بدنفسهن، 

ون تررد ر نفسررياتهن بررالتغيرات الجسررمية المجتمررع بشرركل طبيعرري د  ضررمن  قافررة ،علررى الترردقلم والررري 

الترري تطرررأ علررى أجسررادهن أ نررا  الحمررل، وهررذا برردور  يقلررل مررن قلررق الرروالدة واالكتئرراب لررديهن، وعلررى 

 اللرواتيالحوامرل الزم السريدات تر  التري ةالمتالزمر بمنابرة  بشركل  عرام يعتبرر القلرقفإن ذلك العكس من 

الجسرردية النررواحي  يهن مررنالتررد ير علرر يكررون بغررر  الفحررص، حيررث  الريررادات الصررحيةيررذهبن إلررى 

 األمرررر إلرررى ويمكرررن أن نعرررزو هرررذا ،)الفسررريولوجية( لقلرررق الحمرررل، واألعررررا  النفسرررية لقلرررق الحمرررل

يجعررل  ، ممرراالجنررين عمليررة الرروالدة علررىلت رروف مررن عمليررة الرروالدة بشرركل عررام وتوقررع مضرراعفات لا

 .هؤال  السيدات في حالة من ال وف وال شية المستمرين
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أظهرررت وجررود عالقررة عكسررية سررالبة بررين الترري  (2017دراسررة األعرجرري )تفررق هررذ  النتيجررة مررع وت

عالقررة ( الترري أظهرررت وجررود 2016وتتفررق أيضررًا مررع دراسررة التركرري ) ،صررورة الجسررم وقلررق الرروالدة

كمرا تتفرق ، والصالبة النفسية لردى أفرراد العينرة ق الوالدةلبية دالة إحصائيًا بين قلعكسية سارتباطية 

ارتباطيرة وتنبؤيرة عكسرية برين الرضرا  عالقرةالتري توصرلل إلرى ( 2013دراسة الربادسرة )زئيًا مع ج

 التري (2019دراسرة الزبارقرة )وت تلرف مرع  عن صورة الجسد وكل من البررامج اإعالميرة المشراهدة

، وت تلرف أيضرًا مرع دراسرة وبعر  المتغيررات وجود عالقة طردية موجبة بين صورة الجسرم  أظهرت 

عالقرة دالرة إحصرائيًا برين التري أظهررت وجرود  (Susanne & Koch, 2015)كروش ني و اسوسر 

ليرراو وآخرررون ، واختلفررل أيضررًا مررع دراسررة صررورة الجسررم وكررل مررن تقرردير حجررم الجسررم والرضررا عنررح

(Liao et al., 2009)  عالقررة بررين صررورة الجسررم والقلررق االجتمرراعي الترري توصررلل إلررى وجررود

  .واالكتئاب 

 اتثانياا: التوصي

 من خالل النتائج التي توصلل إليها الدراسة الحالية، فإن الباحنة توصي بما يلي:

رررادة  .1  وعررري النسرررا تزويرررد المستشررر يات بمت صصرررين فررري الصرررحة النفسرررية والعرررالج النفسررري لزير

 قبل التغيرات التي تطرأ على أجسادهن أ نا  فترة الحمل. الحوامل على ت

 فريمسراعدتهن  لرةاو ومحكار سلبية حول صرور أجسرامهن، إرشاد النسا  اللواتي يعانين من أف .2

 هنها.التغلب على الصعوبات النفسية التي يواج

 مرررن الت  يرررفسررررة والمجتمرررع لغرررر  منرررع أو االجتمررراعي الرررذي تررروفر  األ علرررى الررردعمتدكيرررد ال .3

مرررن خرررالل النشررررات  واالكتئررراب لررردى النسرررا  الحوامرررل الررروالدة وقلرررق الجسرررمضرررطراب صرررورة ا

 .صحية التي ت ص الحواملالنقافية وال
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الررنفس والصررحة  بعلررم نمت صصرري لقبرر  نمرر  للحوامررل فرري الريررادات الحكوميررةسررات لاجرررا  ج .4

بية لالسرر  ملجسر ى صرورة الرر بيات والم راطر المترتبرة علواالجتماعيرة لتوعيرة النسررا  بالسر  النفسرية

 .ما بإيجابيةهمع للتعاملة لالفاع   بالطر  هنوارشاد  الوالدة، وقلق

 .الوليد  للطفلى السالمة الصحية لالوالدة ع وقلق متد يرات صورة الجسلمعرفة دراسة إجرا   .5
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 (: أدوات الدراسة في صورتها األولية 1ملحق رقم )

جامعةالخليل

كليةالدراساتالعليا

برنامجاإلرشادالةف يوالتربوي



تحيةوبعد:

صورة الجسم وعالقتها بكل من قلق الولدة والكتئاب لدى ) دراسةحولتقومالباحثةبإجرا

ل في محافظة الخليل(عينة من النساء الحوام في الماج تير درجة يلى اإلرشادللحصول

آراؤك سيت األخذبهاوتطبيقهايلماًأنالرجا التكرمبتحكي هذهالمقاييس،الةف يوالتربوي،

بشكلدقيق.

....حتراموالتقديرالمعفائقا

.وفا الدويكالباحثة:

.كاملكتلوإشرافالدكتور:

(فيxلوماتشخصيةيلخلفيةالم تجيبيل،لذايرجىوضعإشارة)يتضملهذاالجز مع

المكانالذييةطبقوحالتكمعالشكر

  مخي قريةمديةةمكان السكن: .1

 (30)أكبرمل(22-30)(22)أقلملالعمر: .2

 رابعةفأكثرثالثةثانيةأولىعدد مرات الحمل: .3

 الأيرفأنثىذكرجنس الجنين: .4

 (4-6)(7-9) (3-1)شهر الحمل: .5

 ماج تيرفأيلىبكالوريوسدبلومتوجيهيفأقلالمستوى التعليمي:   .6

الأيملأيمل          لة العمل:حا .7
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 صورة الجسم لدى الحواملمقياس أواًل 

 الفقرة الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

 ير 
 موافق

 ير موافق 
 نهائياً 

 تقبل الذات للجسم: أوالً 
      أشعر باالنزعاج من وزني كلما وقفل على الميزان.  .1
      سمي بالنقة في نفسي.يشعرني شكل ج  .2
أشعر بالحرج عندما أقارن شكل جسمي مع أجسام    .3

 األخريات.
     

أشعر بال جل من شكل جسمي في المناسبات   .4
 االجتماعية.

     

      دنو تي.يشعرني شكل جسمي وأنا حامل ب  .5
      أنزعج كوني ال أستطيع ارتدا  المالبس المحببة لي.  .6
الوالدة سيكون أجمل مما كان   أعتقد أن جسمي بعد  .7

 عليح قبل الحمل. 
     

      أصبحل غير جذابة بسبب الحمل.  .8
أشعر بالحرج من شكل جسمي عندما أنظر إلى    .9

 المرآة.
     

التي طرأت على  اشعر باالنزعاج بسبب التغيرات   .10
 بشرتي.

     

 تقبل اآلخرين لشكل الجسمثانيًا: 
      خرون إلّي. أشعر بالقلق عندما ينظر اآل  .11
      . شكل جسمي سرتي على  أل   السلبية   تعليقات ال تضايقني    .12
لم يعد جمياًل يرى األش اص اآلخرون أن جسمي   .13

 .أ نا  فترة الحمل
     

  على  السلبية تيصديقا اشعر بالقلق بسبب تعليقات  .14
 .وهيئتي أ نا  الحمل جسمي

     

بالقلق بسبب ظنون اآلخرين حول مظهر   أشعر  .15
 .سميج

     

مقبولين.  غير وشكلي جسمي ألن اآلخرين أتجنب  .16
 .أ نا  فترة الحمل

     

      الناس. أمام اإحراج لي يسبب مظهري   .17
       عن الم تلف شكلي بسبب بمفردي العمل أفضل   .18
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 الفقرة الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

 ير 
 موافق

 ير موافق 
 نهائياً 

   فترة الحمل.الناس أ نا
      الحمل. بسبب يعاملونني بعناية الناس بدن أشعر  .19
      ة الحركة بسبب شكل جسمي.أشعر بدنني مقيد  .20

 صورة الجسم النفسية واالنفعالية ثالثًا: 
      أميل إلى االعتنا  بمظهر جسمي ما بعد الوالدة.  .21
أتمنى أن يكون جسمي بعد الوالدة أفضل مما كان   .22

 يح قبل الحمل. عل
     

      أخشى أن تبقى الزيادة في وزني بعد الوالدة.  .23
      خصري بعد الوالدة. أخشى أن أفقد شكل   .24
      أشعر بدن الحمل غير شكل أردافي إلى األسوأ.   .25
      أشعر أن زوجي ال يرتاح لمظهر جسمي.  .26
      ال أحب المظهر الذي أبدو عليح أ نا  الحمل.  .27
بدن مظهري غير أنيق حتى ولو كانل مالبسي أشعر   .28

 رائعة.
     

      ان سابقًا.أشعر بدن مظهري لم يعد جذابًا كما ك  .29
      أرتدي مالبس تشتل انتبا  اآلخرين عن وزني الزائد.   .30
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  ثانياا: مقياس قلق الحمل

 الفقرة الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

 ير 
 موافق

وافق  ير م
 نهائياً 

 أواًل: األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل  
      . فسفي التن أعاني من صعوبة  .1
      . أشعر بجفاف في الفم والحلق  .2
      .أشعر بزيادة في ضربات القلب  .3
      .  األطرافأشعر ببرودة في   .4
      . أشعر ببرودة في القدمين  .5
      .ستمرأعاني من اإمسان بشكل م  .6
      . أعاني من اضطرابات في الھضم   .7
      . أعاني من الغنيان والدوار  .8
      . من آالم في صدري  يأشتك  .9

      (.أعاني من الصدا   )وجع الرأس  .10
      . أعاني من آالم في المعدة  .11
      . أعاني من فقدان الشهية  .12
      أشعر برعشة في أطرافي.   .13
      بشكل مستمر. باإرها أشعر   .14

 ثانيًا: األعراض النفسية لقلق الحمل 
      مفاجئ أشعر بالقلق من حدوث نزيف  .15
أ نا    من عدم اهتمام الطاقم الطبي بال وفأشعر   .16

 . الوالدة
     

      . من تعسر عملية الوالدة أخاف  .17
      أشعر بالقلق من الفحوصات الجسدية قبل الوالدة.  .18
      . من الغرز بعد الوالدةأشعر بالقلق   .19
أشعر بالقلق من فقدان اإحساس بحركة الجنين داخل    .20

 الرحم. 
     

      .أشعر بالقلق من اآلالم التي ترافق عملية الوالدة  .21
      أشعر بدني أصبحل متعكرة المزاج.  .22
      . قلب رأس الجنينأشعر بالقلق من   .23
      م.ينتابني ال وف من والدة طفل غير سلي  .24
      أشعر بالتوتر واإربان كلما اقترب موعد الوالدة.  .25
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 الفقرة الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

 ير 
 موافق

وافق  ير م
 نهائياً 

      كيز.أصبحل أعاني من قلة التر   .26
      أتجنب الحديث عن أعرا  الوالدة وعملياتها.  .27
      أشعر بال وف على حياة الجنين.  .28
      ترهقني األحالم المزعجة أ نا  النوم قبل الوالدة.  .29
دعمال المنزل بسبب شعوري ال استطيع القيام ب  .30

 باإعيا .
     

 

  ثالثاً: مقياس االكتئاب

 أمام اإلجابة التي تناسب حالتك () مة الرجاء التكرم بوضع عال

 الشعور بالحزن  1

 0 ال اشعر بالحزن 
 1 أشعر بالحزن  
 2 أنا حزينة دوماً 

 3 أنا حزينة أو تريسة إلى درجة غير محتملة
  
 

 شاؤمالشعور بالت

 0 لسل متشائمة تجا  مستقبلي
 1 أشعر أنني أكنر تشاؤمًا على مستقبلي 2
 2 تتحسن األشيا  من أجلي  ال أنتظر أن 
 3 أشعر أن مستقبلي دون أمل   
  
 

 الشعور بالفشل

 0 ليس لدي اإحساس بالفشل في حياتي
 1 أشعر أنني فشلل أكنر من المعتاد 
 2 ال أرى سوى الفشل الذريععندما أفكر في الماضي  3
 3 اشعر بدنني ش ص فاشل تماماً  
  
 

 الشعور بالمتعة

 0 رجة كافية بجوانب الحياة كما اعتدت من قبلاستمتع بد
 1 ال استمتع بجوانب الحياة على النحو الذي تعودت عليح  
 2 لم أعد احصل على استمتا  حقيقي في أي شي  في الحياة  4
 3 القًا بدي شي  في الحياةال استمتع إط 
  
 0 ال أشعر بالذنب الشعور بالذنب 
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 1 ةً اشعر بدني قد أكون مذنب 
 2 اشعر بشعور عميق بالذنب في أغلب األوقات 5
 3 أشعر بالذنب بصفة عامة  
  
 

الشعور السلبي اتجاه 
 الذات

 0 ال أشعر بعدم الرضا عن نفسي 
 1 أنا غير راضيًة عن نفسي  6
 2 أنا مستا ة من نفسي 
 3 ال أحب نفسي إطالقاً  
  
 

 نقد الذات

 0 ين ال أشعر بدني أسوأ من اآلخر 
 1 أنتقد نفسي بسبب ضعفي وأخطائي 7
 2 ألوم نفسي معظم الوقل على أخطائي 
 3 الوم نفسي على كل شي  سي  يحدث 
  
 

الشعور السلبي تجاه 
 الحياة

 0 اشعر بضيق من الحياة
 1 ليس لي رغبة في الحياة 8
 2 أصبحل أكر  الحياة 
 3 أتمنى الموت إذا وجدت فرصة لذلك 
  
 

 الرغبة في البكاء

 0 ال أعد أبكي كما كنل أفعل من قبل
 1 أصبحل أبكي أكنر من السابق 
 2 إنني أبكي أكنر من السابق 9
 3 أريد أن ابكي لكن ال أستطيع 
  
 

 الشعور بالتوتر

 0 متوترًة أكنر من ذي قبل  لسل
 1 أتضايق أو أتوتر بسرعة أكنر من ذي قبل  10
 2 كل الوقلأشعر بالتوتر  
 3 ال أتوتر أبدًا من األشيا  التي كانل توترني فيما مضى 
  
 

 فقدان االهتمام

 0 لم أفقد االهتمام بالناس اآلخرين
 1 إني أقل اهتمامًا باآلخرين مما اعتدت أن أكون  
 2 لقد فقدت معظم اهتمامي بالناس اآلخرين 11
 3 لقد فقدت كل اهتمامي بالناس اآلخرين 
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 صعوبة اتخاذ القرارات

 0 أت ذ القرارات كما كنل أفعل من قبل
 1 أصبح من الصعب علّي ات اذ القرارات 
 2 أجد صعوبة أكنر مما سبق في ات اذ القرارات 12
 3 قرار  أجد صعوبة في ات اذ 
  
 

 قيمة الذات

 0 ال اشعر أني أبدو في حالة أسوأ عما اعتدت أن أكون 
 1 أبدو اقل حيويةيقلقني أن  
اشعر بدن هنان تغيرات مستديمة في مظهري تجعلني أبدو اقل   13

 حيوية 
2 

 3 أعتقد أني أبدو  بحاً  
  
 

 فقدان الطاقة

 0 استطيع أن أقوم بعملي كما تعودت
 1 ج لجهد كبير لكي أبدأ في عمل شي  ماأحتا 
 2 إن علّي أن أضغف على نفسي بشدة لعمل أي شي  14
 3 ال أستطيع أن أقوم بعمل أي شي  على اإطال   
  
 

 تغيرات في عادات النوم

 0 أستطيع أن أنام كالمعتاد
 1 ال أنام كالمعتاد 
في النوم مرة  أستيق" قبل موعدي بساعة أو ساعتين وأجد صعوبة 15

 أخرى 
2 

أستيق" قبل بضعة ساعات من موعدي المعتاد وال أستطيع العودة   
 مرة أخرى للنوم 

3 

  
 

 الشعور بالتعب

 0 ال اشعر بتعب كالمعتاد
 1 أتعب بسرعة عن المعتاد 16
 2 أتعب من القيام بدي جهد في عمل أي شي   
 3 عمل  إني أتعب لدرجة أنني ال استطيع أن أقوم بدي 
  
 

 تغيرات الشهية 

 0 إن شهيتي للطعام ليسل اقل من المعتاد
 1 جيدة كالمعتاد إن شهيتي للطعام ليسل 
 2 إن شهيتي للطعام أسوأ كنيرًا اآلن 17
 3 ليس لدي شهية على اإطال  في الوقل الحاضر  
  
 0 زاد وزني في اآلونة األخيرة التغيرات في الوبن  
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 1 أكنر من كيلو جرام زاد وزني  18
 2 زاد وزني أربعة كلو جرامات  
 3 زاد وزني ستة كيلو جرامات  
  
 

 االنشغال بالصحة
 

 0 لسل مشغولًة على صحتي أكنر من السابق
إني مشغولة جدًا ببع  المشكالت البدنية منل األوجا  واضطرابات  

 المعدة واإمسان
1 

الت اليومية ومن الصعب أن أفكر إني مشغولة جدًا ببع  المشك 19
 في أي شي  آخر 

2 

درجة أني ال أستطع أن  إن مشغولة جدًا ببع  المشكالت البدنية ل 
 أفكر في أي شي  آخر 

3 

  
20 

فقدان االهتمامات 
 الجنسية

 0 لم أالح" أي تغيرات حدينة في اهتمامي الجنسي
 1 إنني اقل اهتمامًا بالجنس عن المعتاد 
 2 اآلن اهتمامي بالجنس كنيراً   لقد قل 
 3 لقد فقدت اهتمامي بالجنس تماماً  

 كن نأوشاكرةا لكن حسن تع
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 (: أدوات الدراسة في صورتها النهائية 2ملحق )

جامعةالخليل

كليةالدراساتالعليا

برنامجاإلرشادالةف يوالتربوي

تحيةوبعد:

القتها بكل من قلق الولدة والكتئاب لدى صورة الجسم وع)تقومالباحثةبإجرا دراسةحول

للحصولعينة من النساء الحوامل في محافظة الخليل( في الماج تير درجة اإلرشاديلى

  ، واإجابة عليها بكل دقة وموضوعية ،أرجو التكرم بقرا ة كل فقرة بعناية تامةالةف يوالتربوي،
في المكان المناسب. علمًا بدن أي ( Xوذلك بوضع إشارة )  ،والتعبير عن رأيك بكل صراحة

وسيتم است دامها ألغرا   ،مةمعلومات ستدلين بها ضمن سيا  هذا المقياس ستعامل بسرية تا
  فقف.البحث العلمي 

 

 نكن و لكن حسن تع ةً شاكر 
.وفا الدويكالباحثة:

.كاملكتلوإشرافالدكتور:

(فيالمكانxلذايرجىوضعإشارة)يتضملهذاالجز معلوماتشخصيةيلخلفيةالم تجيبيل،

الذييةطبقوحالتكمعالشكر

  مخي ريةقمديةةمكان السكن: .1

 (30)أكبرمل(22-30)(22)أقلملالعمر: .2

 فأكثررابعةثالثةثانيةأولىعدد مرات الحمل: .3

 الأيرفأنثىذكرجنس الجنين: .4

 (4-6)(7-9) (3-1)حمل:شهر ال .5

 ماج تيرفأيلىبكالوريوسدبلومتوجيهيفأقلالمستوى التعليمي:   .6

الأيملأيمل          حالة العمل: .7
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 صورة الجسم لدى الحواملمقياس أواًل 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جداً 

 تقبل الذات الجسمية أواًل: 
      أشعر باالنزعاج من وزني كلما وقفل على الميزان.  .31
      يشعرني شكل جسمي بالنقة في نفسي.  .32
بالحرج عندما أقارن شكل جسمي مع أجسام   أشعر  .33

 األخريات.
     

سبات أشعر بال جل من شكل جسمي في المنا  .34
 االجتماعية.

     

      يشعرني شكل جسمي وأنا حامل بدنو تي.  .35
      أنزعج كوني ال أستطيع ارتدا  المالبس المحببة لي.  .36
أعتقد أن جسمي بعد الوالدة سيكون أجمل مما كان    .37

 ح قبل الحمل. علي
     

      أصبحل غير جذابة بسبب الحمل.  .38
ظر إلى  أشعر بالحرج من شكل جسمي عندما أن  .39

 المرآة.
     

اشعر باالنزعاج بسبب التغيرات التي طرأت على    .40
 بشرتي.

     

 تقبل اآلخرين لشكل الجسمثانيًا: 
      أشعر بالقلق عندما ينظر اآلخرون إلّي.   .41
      . شكل جسمي سرتي على  أل   السلبية   يقات تعل ال تضايقني    .42
لم يعد جمياًل يرى األش اص اآلخرون أن جسمي   .43

 .  فترة الحملأ نا
     

  على  السلبية صديقاتي اشعر بالقلق بسبب تعليقات  .44
 .وهيئتي أ نا  الحمل جسمي

     

بالقلق بسبب ظنون اآلخرين حول مظهر   أشعر  .45
 .جسمي

     

مقبولين.  غير وشكلي سميج ألن اآلخرين أتجنب  .46
 .أ نا  فترة الحمل

     

      الناس. أمام اإحراج لي يسبب مظهري   .47
       عن الم تلف شكلي بسبب بمفردي العمل أفضل   .48
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جداً 

 الناس أ نا  فترة الحمل.
      الحمل. بسبب يعاملونني بعناية الناس بدن أشعر  .49
      أشعر بدنني مقيدة الحركة بسبب شكل جسمي.  .50
 صورة الجسم النفسية واالنفعالية الثًا: ث

      أميل إلى االعتنا  بمظهر جسمي ما بعد الوالدة.  .51
أتمنى أن يكون جسمي بعد الوالدة أفضل مما كان   .52

 عليح قبل الحمل. 
     

      أخشى أن تبقى الزيادة في وزني بعد الوالدة.  .53
      أخشى أن أفقد شكل خصري بعد الوالدة.   .54
      دن الحمل غير شكل أردافي إلى األسوأ. أشعر ب  .55
      أشعر أن زوجي ال يرتاح لمظهر جسمي.  .56
      أحب المظهر الذي أبدو عليح أ نا  الحمل.ال   .57
أشعر بدن مظهري غير أنيق حتى ولو كانل مالبسي   .58

 رائعة.
     

      أشعر بدن مظهري لم يعد جذابًا كما كان سابقًا.  .59
      شتل انتبا  اآلخرين عن وزني الزائد. أرتدي مالبس ت  .60
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  ثانياا: مقياس قلق الحمل

 الفقرة الرقم
بدرجة 

بيرة ك
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جداً 

 أواًل: األعراض الجسدية )الفسيولوجية( لقلق الحمل  
      . في التنفس أعاني من صعوبة  .31
      . والحلقأشعر بجفاف في الفم    .32
      .أشعر بزيادة في ضربات القلب  .33
      .  األطرافأشعر ببرودة في   .34
      . ببرودة في القدمين أشعر  .35
      .أعاني من اإمسان بشكل مستمر  .36
      . أعاني من اضطرابات في الھضم   .37
      . أعاني من الغنيان والدوار  .38
      . من آالم في صدري  أشتكي  .39
      (.ي من الصدا   )وجع الرأسأعان  .40
      . أعاني من آالم في المعدة  .41
      . أعاني من فقدان الشهية  .42
      أشعر برعشة في أطرافي.   .43
      بشكل مستمر. باإرها أشعر   .44

 ثانيًا: األعراض النفسية لقلق الحمل 
      مفاجئ أشعر بالقلق من حدوث نزيف  .45
أ نا    م الطاقم الطبيمن عدم اهتما بال وفأشعر   .46

 . الوالدة
     

      . من تعسر عملية الوالدة أخاف  .47
      ن الفحوصات الجسدية قبل الوالدة.أشعر بالقلق م  .48
      . أشعر بالقلق من الغرز بعد الوالدة  .49
أشعر بالقلق من فقدان اإحساس بحركة الجنين داخل    .50

 الرحم. 
     

      .ترافق عملية الوالدةأشعر بالقلق من اآلالم التي   .51
      أشعر بدني أصبحل متعكرة المزاج.  .52
      . س الجنينقلب رأأشعر بالقلق من   .53
      ينتابني ال وف من والدة طفل غير سليم.  .54
      أشعر بالتوتر واإربان كلما اقترب موعد الوالدة.  .55
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 الفقرة الرقم
بدرجة 

بيرة ك
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جداً 

      أصبحل أعاني من قلة التركيز.  .56
      ا  الوالدة وعملياتها.أتجنب الحديث عن أعر   .57
      أشعر بال وف على حياة الجنين.  .58
      أ نا  النوم قبل الوالدة. ترهقني األحالم المزعجة  .59
ال استطيع القيام بدعمال المنزل بسبب شعوري   .60

 باإعيا .
     

 

  ثالثاً: مقياس االكتئاب

 ليس صحيحاً على اإلطالق=  0

 = نادراً ما يكون صحيحاً  1

2  ً  = أحياناً يكون صحيحا

3  ً  = غالباً يكون صحيحا

 = دائماً يكون صحيحاً  4

 أمام اإلجابة التي تناسب حالتك () ع عالمة الرجاء التكرم بوض
 4 3 2 1 0 الفقرة الرقم

      . أشعر بالحزن   .1
      .أشعر أنني أكنر تشاؤماً   .2
      .أصبحل سيئةإن شهيتي للطعام   .3
      . أصبحل أفضل من المعتادإن شهيتي للطعام   .4
      أواجح صعوبة في النوم.   .5
      أنام كنيرًا جدًا.  .6
      ر بالملل الشديد. أشع  .7
      أشعر بتباطؤ في حركة جسمي.  .8
      . ال أستطيع أن أقوم بعمل أي شي  على اإطال   .9

      اشعر أني مل بطة.  .10
      .تماماً  ةاشعر بدنني فاشل  .11
      شكلة في االتصال مع اآلخرين.لدّي م  .12
      .أصبح من الصعب علّي ات اذ القرارات  .13
      .من الحياةاشعر بضيق   .14
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 4 3 2 1 0 الفقرة الرقم

      أصبحل أكر  الحياة ا نا  الحمل.  .15
      أعتقد أن المستقبل بال أمل.  .16
ال استمتع بجوانب الحياة على النحو الذي تعودت   .17

 . عليح
     

      .ب في أغلب األوقاتاشعر بشعور عميق بالذن  .18
      .ال أحب نفسي إطالقاً   .19
      .أنتقد نفسي بسبب ضعفي  .20
      .نفسي على كل شي  سي  يحدث الوم  .21
      .أصبحل أبكي أكنر من السابق  .22
      .أريد أن ابكي لكن ال أستطيع  .23
      .أشعر بالتوتر كل الوقل  .24
      . أن أكون إني أقل اهتمامًا باآلخرين مما اعتدت   .25
      .أصبح من الصعب علّي ات اذ القرارات  .26
في مظهري تجعلني اشعر بدن هنان تغيرات مستديمة   .27

   .أبدو اقل حيوية
     

      .أحتاج لجهد كبير لكي أبدأ في عمل شي  ما  .28
أستيق" قبل موعدي بساعة أو ساعتين وأجد صعوبة    .29

 . في النوم مرة أخرى 
     

دًا ببع  المشكالت البدنية منل إني مشغولة ج  .30
 .األوجا  واضطرابات المعدة واإمسان

     

 
 نكن أوتعشاكرةا لكن حسن  
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 (: قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة 3ملحق )

 مكان العمل االسم  الرقم

 جامعة ال ليل د. محمد عجوة -1

 جامعة ال ليل المصري د. إبرا يم  -2

 عة ال ليلجام د. كمال م امرة -3

 جامعة ال ليل د. عبد الناصر السويطي -4

 جامعة القدس د. إياد فهمي العزة -5

 جامعة القدس د. إياد الحال  -6

 جمرية اإغا ة الطبية د. دنيا حريزات -7

 جامعة النجاح الوطنية د. فايز محاميد -8

 جامعة القدس المفتوحة د. خالد كتلو -9

 جامعة القدس المفتوحة اح شاهينأ.د. محمد عبد الفت -10

 جامعة االستقالل د. عامر شحادة -11

 ال ليلالتربية والتعليم /  ةمديري فايز شرف  أ. -12
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 ب تسهيل المهمة ا(: كت4ملحق )

 
 

 


