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 اإلىداء

الرسالة إلى مف منحتني دؼء الحياة وعممتني أسمى معػاني التحػحية والوءػاء     إلػى أىدي ىذه 

 ميجة قمبي وشمس دربي والدتي الغالية حفظيا اهلل وأطاؿ ءي عمرىا 

إلػػى معممػػي ااوؿ الػػذي أحػػاء لػػي دروب الحيػػاة وشػػجعني بحيمانػػو وعممػػو وحكمتػػو عمػػى ت طػػي 

 زيز حفظو اهلل وأطاؿ بعمره الصعاب وتحقيؽ اامنيات     إلى والدي الع

 الى طبيب قمبي ومصدر قوتي   زوجي

 وبناتي ابنيأجمؿ ما رزقت    إلى

 وأ ص بالذكر أ تي الغالية "عيود" اشقاء الروح ورءقاء الطفولة   أ واتي وا  وتي إلى

 إلييـ جميعًا أىدي ىذا العمؿ
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 قرارإ

، وأّنيػػا نتيجػػة رجامعػػة ال ميػػؿ لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتيإلػػى دمت بأّنيػػا قُػػ ،الرسػػالةىػػذه  ةّ عػػدأّنػػا مُ  قػػرّ أُ 

جػزء منيػا، لػـ  أيَّ  حيثمػا ورد، وأّف ىػذه الدراسػة أو إليػوشػارة اإل تمػا تّمػ ما عػداة، أبحاثي ال اصّ 

  ر آمعيد  اّي جامعة أوأ رى ـ لنيؿ درجة عميا قدّ يُ 
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 وتقدير شكر

ُُ بػو رحػاؾ، أؤدي بػو شػكرؾ واسػتوجب بػو المزيػد مػف ءحػمؾ،  الميـ لػؾ الحمػد حمػداً  أبمػ
الميـ لؾ الحمد كما أنعمت عمينػا نعمػًا بعػد نعػـ، ولػؾ الحمػد ءػي السػراء والحػراء، ولػؾ الحمػد ءػي 

 الشدة والر اء، ولؾ الحمد حتى ترحى، ولؾ الحمد عمى كؿ حاؿ 

سار عمى دربو إلى يـو  وصالًة وسالمًا عمى محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( وصحبو ومف
اواًل أف مّف عمػّي بالصػبر والعاءيػة ورزقنػي التوءيػؽ إلتمػاـ ىػذه -عز وجؿ–ءحنني أحمد اهلل  الديف 

واسػػتدالاًل بحػػديث الرسػػوؿ )صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ( " مػػف ال يشػػكر النػػاس ال يشػػكر اهلل"،  الرسػػالة 
ؿ الشػكر والتقػدير إلػى أحػد شػارات العمػـ اعتراءًا بالفحؿ والجميؿ ورده إلى أىمو، ءحنني أتقدـ بجزي

الذي حظيػت بػو مشػرءًا، ومنحنػي  نبيل الجنديالدكتور/ ااستاذ وأعالمو     ُمشرؼ ىذه الرسالة 
جؿ وقتو واىتمامو ولـ يد ر جيدًا ءي التوجيو واإلرشاد لي، لكي ترى ىذه الرسالة النػور بمسػتوى 

  راـواالحت عممي الئؽ، ءمو مني كؿ الشكر والتقدير

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة ال ميؿ ىذا الصرح العممي العظيـ، الذي منحنػي ءرصػة 
 التعمـ والبحث العممي 

 وأتقدـ ب الص الشكر، والتقدير اعحاء لجنة المناقشة كؿ مف:

 ياً ممتحنًا  ارج -/ الجامعة ااردنية  إبراىيـ زريقات الدكتورااستاذ 

 متحنًا دا مياً م مرؽجماؿ أبو ر الدكتو ااستاذ 

لتفحميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، وتقديـ مالحظاتيـ القيمة التي ستسيـ ءي إثرائيا، ءجزاىـ اهلل 
 عني  يرًا 

ءػػػي ىػػػذا البحػػػث سػػػواء بالكممػػػة أو النصػػػيحة أو  وفكمػػػا وأشػػػكر كػػػؿ مػػػف قػػػدـ لػػػي يػػػد العػػػ
 التشجيع، جزاىـ اهلل جميعًا  ير الجزاء 

ف كنػػت قػد أ طػػأت ءمنػي، ومػػا وأ يػرًا إف كنػت قػػد أحسػ نت ءيػػذا بتوءيػؽ مػػف اهلل وحػده، وا 
 توءيقي ااّل باهلل 
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 ممخص الدراسة:

المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػػاء و اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة العالقػة بػيف ىػدءت الدراسػة التعػرؼ إلػى 
ف مجتمػع الدراسػػة ، واسػت دمت الباحثػة المػػنيج الوصػفي االرتبػاطي، وتكػو العربيػات بمنطقػة النقػب

مػػف جميػػع النسػػاء المػػواتي ولػػدف مػػرة عمػػى ااقػػؿ ءػػي منطقػػة النقػػب، وأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة 
( امػػرأة مػػف النسػػاء الالتػػي ولػػدف مػػرة أو أكثػػر ءػػي منطقػػة النقػػب تػػـ ا تيػػارىف 321تكونػػت مػػف )

اس المسػػاندة بالطريقػػة القصػػدية، واسػػت دمت الدراسػػة مقيػػاس إدنبػػرة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة، ومقيػػ
 مػف النسػاء عينػة الدراسػة لػدييف أعػراض اكتئابيػة %(8 57)أف أظيرت النتػائج االجتماعية، وقد 

وأف أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة التي عانت منيا النساء العربيات بمنطقة النقب  ،ءوؽ المتوسط
مػػارىف تراوحػػت بػػيف بدرجػػة شػػديدة كانػػت وءقػػًا لعمػػر المولػػود )أربػػع أسػػابيع(، وعمػػر ااـ لمػػواتي أع

ومكػاف السػكف سنة(، وجنس المولود )أنثى(، وعػدد مػرات الػوالدة )أوؿ مػرة(،  23أقؿ مف  – 18)
)رىػػط وحػػواحييا(، والحالػػة االقتصػػادية )لممتدنيػػة والمتوسػػطة(، المؤىػػؿ العممػػي )التعمػػيـ المدرسػػي 

المسػػػػاندة مسػػػػتوى ف أ )البجػػػروت أو أقػػػػؿ(، وطريقػػػػة الػػػوالدة )لمػػػػوالدة الطبيعيػػػػة(  وأظيػػػرت النتػػػػائج
توصػمت و   كاف بدرجة متوسطة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف

درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى وجود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات الدراسة إلى 
لنسػاء المػواتي عمػر الصػال   ،عمػر المولػود بااسػبوعتعزى لمتغيػر  النساء العربيات بمنطقة النقب

سػنة ءػأكثر(، وجػنس  28)، وعمر ااـ لصػال  مولودىف )أسبوعيف، وثالثة أسابيع، وأربع أسابيع(
المولػػػود لصػػػال  )جػػػنس المولػػػػود أنثػػػى(، وعػػػدد مػػػرات الػػػػوالدة لصػػػال  )ال امسػػػة وأكثػػػر(، الحالػػػػة 

ينما لـ تظير ءروؽ االقتصادية لصال  )متوسطة( أو)متدنية(، طريقة الوالدة لصال  )الطبيعية(  ب
درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات 

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف وعػػدـ  مكػػاف السػػكف، المؤىػػؿ العممػػي  تعػػزى لمتغيػػر النقػػب
عمر  ات:لمتغير  تعزى درجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقبمتوسطات 

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة بينمػػا أظيػػرت النتػػائج إلػػى   ، وعمػػر ااـ، ومكػػاف السػػكفالمولػػود بااسػػبوع
تعػزى  درجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػبإحصائية بيف متوسطات 

لثػػػػة، والحالػػػػة ات: جػػػػنس المولػػػػود لصػػػػال  )الػػػػذكر(، وعػػػػدد مػػػػرات الػػػػوالدة لصػػػػال  المػػػػرة الثالمتغيػػػػر 
)لقػػػػػب ثػػػػػاني(، طبيعػػػػػة الػػػػػوالدة لصػػػػػال  )ممتػػػػػازة(، المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي لصػػػػػال  االقتصػػػػػادية لصػػػػػال  
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 اكتئػاب مػا بعػد الػوالدةبيف  وأظيرت النتائج وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائياً  )القيصرية( 
رتبػػاط لمعالقػػة وبػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب، إذ بمػػُ معامػػؿ اال

 ( 0.432-بينيما )
 وءي حوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة،  رجت الباحثة بمجموعة مف التوصيات 

 اكتئاب ما بعد الوالدة، المساندة االجتماعية، النساء العربيات، منطقة النقب  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the relationship between postpartum depression and 

social support among Arab women in the Negev region, and the researcher used the 

correlational descriptive approach, and the study population consisted of all women 

who gave birth at least once in the Negev region, and the study was conducted on a 

sample consisting of (301) women from Women who gave birth one or more times in 

the Negev region were chosen by the intentional method, and the study used the 

Edinburgh Postpartum Depression Scale and the Social Support Scale, and the results 

showed that (57.8%) of the study sample women had depressive symptoms above 

average, and that symptoms of post-depression The birth that Arab women suffered in 

the Negev region severely was according to the age of the newborn (four weeks), the 

age of the mother for those whose ages ranged between (18 - less than 23 years), the 

gender of the newborn (female), the number of births (the first time), and the place of 

residence (Rahat and its environs), the economic situation (for the low and middle 

class), the educational qualification (school education (Bagrut or less), and the 

method of childbirth (for natural childbirth). The results showed that the level of 

social support among Arab women in the Negev region from the point of view 

Mortgage was medium grade. The study found statistically significant differences 

between the mean degrees of postpartum depression among Arab women in the 

Negev region due to the variable age of the newborn by week, in favor of women 

whose birth age (two weeks, three weeks, and four weeks), and the mother's age in 

favor of (28 years and over). And the gender of the newborn in favor of (the gender of 

the newborn female), the number of births in favor of (the fifth and more), the 

economic situation in favor of (medium) or (low), the method of birth in favor of 

(natural). While there were no statistically significant differences between the mean 

degrees of postpartum depression among Arab women in the Negev region, due to the 

variable of residence, educational qualification. The absence of statistically significant 

differences between the mean scores of social supports among Arab women in the 

Negev region due to variables: the age of the newborn per week, the age of the 

mother, and the place of residence. While the results showed that there are statistically 

significant differences between the average scores of social supports among Arab 

women in the Negev region due to variables: the gender of the child in favor of the 



 

 م 

 

(male), the number of births in favor of the third time, the economic status in favor of 

(excellent), the scientific qualification in favor of (second title) The nature of 

childbirth is in favor of (cesarean section). The results showed a statistically 

significant negative inverse relationship between postpartum depression and social 

support among Arab women in the Negev region, as the correlation coefficient for the 

relationship between them reached (-0.432). 

In light of the results of the study, the researcher came up with a set of 

recommendations. 

Key words: Postpartum depression, social support, Arab women, Negev region. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة

ي عمػػـ الػػنفس، ءػػالبػػاحثيف والم تصػػيف  الكثيػػر مػػف انتبػػاه لفتػػتالتػػي  مػػف المواحػػيع باإلكتئػػا ُيعػػد

ؼ ءػػي انتشػػاره مػػوىػػو ي ت ،ة واسػػعة ءػػي م تمػػؼ المجتمعػػات والثقاءػػاتانتشػػاره بصػػور  وذلػػؾ بسػػبب

ت تمػػؼ المػػرأة  وذلػػؾ كػػوف ،النسػػاء ثػػالث أحػػعاؼ الرجػاؿ وينتشػر عنػػد ،وشػدتو مػػف مػػريض   ػػر

أف المػػػرأة تممػػػؾ بعػػػض الصػػػفات والقػػػدرات البيولوجيػػػة ءػػػي الش صػػػية والتكػػػويف، كمػػػا عػػػف الرجػػػؿ 

ياة المرأة بمواقؼ انفعالية متعددة ولعؿ السبب ءي ذلػؾ مراحؿ ح وتمروالعاطفية بما يفوؽ الرجؿ، 

 ىو ما تتميز بو المرأة مف  صائص بيولوجية ونفسية ءي الدورة الشيرية والحمػؿ والػوالدة والنفػاس

 ( 2219)بف عماره، 

، مػف حيػاة المػرأة أكثر  طورة ءي أوقات م تمفةيصب  االكتئاب أف  (Keita, 2007كيتا )وترى 

النػاس إلػى التفكيػر  غالبيػةومػع ذلػؾ يميػؿ  ،عد الوالدة أو ءترة ما قبؿ انقطاع الطمثمثؿ ءترة ما ب

ءػي حػيف أف ىػذا قػد يكػوف صػحيًحا بالنسػبة  ،العاطفيػة تشعر ءيو المرأة بالسعادةءي الحمؿ كوقت 

مػػف أعػػراض مؤلمػػة يمكػػف أف تجعػػؿ الحمػػؿ يعػػانيف مػػف النسػػاء  اً كبيػػر  اً عػػدد إال أفالنسػػاء،  لػػبعض

  مف أكثر التجارب المزعجة ءي حياتيف واامومة

 يجعميػػاءػػي ءتػػرة النفػػاس المػػرأة لػػذي تمػػر بػػو الصػػراع النفسػػي ا( إلػػى أف 2217) الزىرانػػي وأشػػار

متػػأثرة  وذلػػؾ انيػػا تكػػوف ؛صػػغيرة ااـكانػػت  إذاباكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة  اصػػة  عرحػػة لاصػػابة

وبػػػيف متطمباتيػػػا  واانوثػػػة،ف االمومػػػة بػػػي ءيتولػػػد عنػػػدىا حيػػػرة ،عمػػػى جسػػػميا تطػػػرأالتػػػي  بػػػالتغيرات

  وواجباتيا
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( يست دـ PPDاكتئاب ما بعد الوالدة )( إلى أف Shitu et al., 2019شيتو وآ ريف ) بينما يرى

 ويتميػػػز ،لوصػػػؼ أعػػػراض االكتئػػػاب التػػػي تحػػػدث  ػػػالؿ السػػػنة ااولػػػى مػػػف ءتػػػرة مػػػا بعػػػد الػػػوالدة

الػػػػػوظيفي  ض الطاقػػػػة والنشػػػػػاط، والحػػػػػعؼبان فػػػػاض الحالػػػػػة المزاجيػػػػػة، وءقػػػػداف المتعػػػػػة، وان فػػػػػا

يعتبر تحوؿ المرأة  ،الممحوظ، وان فاض احتراـ الذات، وااءكار أو أءعاؿ إيذاء النفس أو االنتحار

إلػػػى مرحمػػػة اامومػػػة ءتػػػرة صػػػعبة تنطػػػوي عمػػػى تغيػػػرات كبيػػػرة ءػػػي الجوانػػػب النفسػػػية واالجتماعيػػػة 

  والفسيولوجية

الػوالدة  لممرأة الحامؿ المقبمػة عمػى مالزماً  يكوفقمؽ الذي استمرارية الأف ( 2211) سحيري وتعتقد

والقمػؽ كحالػة موجػود عنػػد  ،المػػرأة ءتػرة الحمػؿ عنػدو اصػػة ءػي  ،االسػتجابات االنفعاليػة أحػدكونػو 

 ا ر  إلىمف ش ص  اونوعي اوحدتي ابأشكاؿ م تمفة تتفاوت ءي شدتي الجميع

 مشكمة الدراسة

لوسػػػط العربػػػي ءػػػي منطقػػػة النقػػػب اف السػػػيدات ءػػػي ىػػػذه الحظػػػت الباحثػػػة مػػػف  ػػػالؿ عيشػػػيا ءػػػي ا

المنطقػػػة تعػػػاني مػػػف اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة، كمػػػا الحظػػػت اف ىنػػػاؾ عالقػػػة وثيقػػػة بػػػيف المسػػػاندة 

ءػاف ذلػؾ مػف شػانو اف يسػاعد  ،سػر سػواء كانػت مػف االزواج او االىػؿاالجتماعية التي توءرىػا اا

ماتيجػػازاءيتش وىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة  الػػوالدة،ىػػذه الزوجػػات عمػػى مواجيػػة مشػػكمة اكتئػػاب مػػا بعػػد 

مػػف النسػػاء ٪( 6 16)أف نسػػبة التػػي أظيػػرت ( Matijasevich and Tabb, 2020وتػػاب )

وأف ، مػف الػوالدةشػيًرا  (12) مػع شػريكيف بعػد عالقػتيف من فحػة الجػودةالمشاركات ءػي التجربػة 

دراسة تتبمور ءي استكشاؼ طبيعة لذا ءاف مشكمة ال ،اكتئاب ما بعد الوالدةمنيف لدييف ٪( 1 22)

الدراسػػة مشػكمة تتحػػدد وبنػاء عمػػى ذلػؾ  الػػوالدة،العالقػة بػػيف المسػاندة االجتماعيػػة واكتئػاب مػػا بعػد 

 التالي: الرئيس بالسؤاؿ
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اكتئللاب مللا بعللد الللوالدة وبللين المسللاندة ىللل توجللد عالقللة ارتباطيللة ذات داللللة إحصللائية بللين 

 ؟منطقة النقباالجتماعية لدى النساء العربيات ب

 اسئمة الدراسة

 تناولت الدراسة االسئمة التالية:

 ؟مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقبما   1

 ؟المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىفمستوى ما   2

ا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات مػػػا طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف المسػػػاندة االجتماعيػػػة واكتئػػػاب مػػػ  3

 بمنطقة النقب؟

لػػدرجات درجػػػات المسػػاندة االجتماعيػػػة لػػدى النسػػػاء ت تمػػػؼ تقػػديرات أءػػػراد عينػػة الدراسػػػة ىػػؿ   4

)عمػػر المولػػود بااسػػبوع، عمػػر ااـ، جػػنس المولػػود، ات: لمتغيػػر  وءقػػاً  العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

 ؟(دية، المؤىؿ العممي، وطريقة الوالدةعدد مرات الوالدة، مكاف السكف، الحالة االقتصا

 أىداف الدراسة

 تيدؼ الدراسة إلى:

  مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب التعرؼ إلى  1

المسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب مػػػف وجيػػػة مسػػػتوى  التعػػػرؼ إلػػػى  2

  نظرىف

بػػػيف المسػػػاندة االجتماعيػػػة واكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدى النسػػػاء  طبيعػػػة العالقػػػة التعػػػرؼ إلػػػى  3

  العربيات بمنطقة النقب
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لػػدرجات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات تقػػديرات أءػػراد عينػػة الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى   4

)عمر المولود بااسػبوع، عمػر ااـ، جػنس المولػود، عػدد مػرات ات: لمتغير  وءقاً  بمنطقة النقب

  (دة، مكاف السكف، الحالة االقتصادية، المؤىؿ العممي، وطريقة الوالدةالوال

 أىمية الدراسة

عمػى نفسػية المػرأة، ِلمػا أشػارت  تشمؿ الدراسة أىميػة موحػوع اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة، لمػدى تػأثيره

 اكتئػاب إلػىيو الدراسات واإلحصػائيات ونتيجػة لمنظريػات المعروءػة، ومػف أىػـ ااسػباب المؤديػة إل

المتأ رة، والدة طفؿ بعيوب َ مقيػة عػالوة  أوما بعد الوالدة، صعوبة الوالدة، حاالت الوالدة المبكرة 

عمى ذلؾ اءتقار المساندة ااسرية، أو مرور المرأة بمشكالت وصػدمات  ػالؿ ءتػرة الحمػؿ أو بعػد 

 الوالدة مباشرة 

امؿ التي قػد تسػبب االكتئػاب بعػد كما وتتجمى أىمية الدراسة ءي تحذير وتوعية النساء لتجنب العو 

الػػوالدة، ولفػػت اانظػػار لمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مػػف أجػػؿ مسػػاندتيا والتكفػػؿ بمسػػاعدتيا الجتيػػاز ىػػذه 

الفتػػػرة، لمػػػا تحممػػػو مػػػف احػػػطرابات، كػػػالتييؤ النفسػػػي لمػػػوالدة، أيًحػػػا العمػػػؿ عمػػػى توعيػػػة ااسػػػرة 

حاطتيػػػا بالرعايػػػة التامػػػة ليػػػا  وااقػػػارب و اصػػػة الػػػزوج، بموجػػػب تقػػػديـ المسػػػاندة والػػػدعـ لمنفسػػػاء وا 

ولطفميا، جميعيا عوامؿ ت فؼ عمػى المػرأة نفسػًيا وتسػاعدىا عمػى التكيػؼ مػع ءتػرة الػوالدة، وتقمػؿ 

 نسبة تعرحيا باإلصابة باالكتئاب 

كػػذلؾ تكمػػف أىميػػة الدراسػػة ءػػي مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي أعدتػػو الباحثػػة وتػػـ التحقػػؽ مػػف 

يكػػػوف متاحػػػًا السػػػت داـ البػػػاحثيف ءػػػي دراسػػػات مسػػػتقبمية حػػػوؿ المسػػػاندة  صائصػػػو السػػػيكومترية ل

 االجتماعية 



 

6 

 

 حدود الدراسة

 الحدود البشرية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى الواحعات العربيات ءي منطقة النقب 

 حدود المكانية: تـ تطبيؽ الدراسة ءي مستشفيات النقب )سوروكا(   

   2221 - 2222الدراسة  الؿ العاـ الدراسي  الحدود الزمانية: قامت الباحثة بحجراء

 الحدود الموحوعية: تتمحور الدراسة حوؿ اكتئاب ما بعد الوالدة وعالقتو بالمساندة االجتماعية 

 مصطمحات الدراسة

ويسود  أسبوعيفاالكتئاب عبارة عف احطراب وجداني مزمف يتكرر كؿ يـو تقريبا لمدة  االكتئاب:

 ااكػؿزيػادة ممحوظػة ءػي  أوبنقص شديد ءي الشيية  أعراحويض وتتسـ مزاج المر  والكآبةالحزف 

 القػػرارات،حػػعؼ ءػػي التركيػػز وصػػعوبة ءػػي ات ػػاذ  الػػذات،ان فػػاض مفيػػـو  ،النػػـو الزائػػد أواالرؽ 

حالػة صػحية  أوسػبب عحػوي  إلػىراجعػة  ااعػراضوال تكػوف ىػذه  ،وعدـ الرحػا باليأسالشعور 

وال تكػوف ىػذه  ،اادويػةتناوؿ مواد معينػة مثػؿ سػوء اسػت داـ  ،الغدة الدرقية إءرازعامة مثؿ نقص 

  (69: 2226)غانـ،  مترتبة عمى احطراب ذىاني مزمف مثؿ الفصاـ ااعراض

 أنيػػاحالػػة مرحػػية حيػػث ( بأنػػو: "121: 2218عّرءػػو بػػوزار وجعػػالب ) اكتئللاب مللا بعللد الللوالدة:

امتػداد لالحػطراب  كأنػوويظيػر  ،قالئػؿ بأيػاـبالمائة مف النساء بعد الػوالدة  52تحدث ءي حوالي 

 ااعػراضتكػوف الصػورة واحػحة منػذ البدايػة بسػبب شػدة  وأحيانػاالمزاجي الذي يحدث بعػد الػوالدة 

لتصػؿ  أحيانػالفتػرات متفاوتػة وقػد تطػوؿ  ااعػراضوتستمر ىػذه  ،المصابة المرأةالتي تعاني منيا 

 دوف عالج  المرأة تركت إذا أكثر أوسنة  إلىتصؿ  وأحياناعدة شيور  إلى

اكتئاب ما بعد الػوالدة إجرائيػًا بمجمػوع الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا المشػاركة ءػي  وتعرف الباحثة

 الدراسة عمى مقياس إدنرة المست دـ ءي الدراسة الحالية 



 

7 

 

 والمعونػػة والتعػػاطؼ والػػدعـ المػػؤازرة" ( بأنػػو:23: 2215تعّرءيػػا سػػمور ) المسللاندة االجتماعيللة:

 مف تقدـ رسمية مساندة كانت سواء ءييا يعيش التي البيئة مف اإلنساف عمييا يحصؿ يالت النفسية

 المحيطيف ااش اص مف تقدـ رسمية غير أو الم تمفة، االجتماعية والمنظمات المؤسسات  الؿ

 ."بو عالقة ليـ ممف وغيرىـ وزمالئو وأصدقائو وأقربائو أسرتو كأءراد باإلنساف

ًا بمجمػوع الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا المشػاركة ءػي الدراسػة عمػى مقيػاس إجرائي وتعرفيا الباحثة

 المساندة االجتماعية المست دـ ءي الدراسة الحالية 

حيػػث يشػػترؾ ءػػي حػػدوده مػػع  ءمسػػطيف،المنطقػػة الجغراءيػػة التػػي تقػػع ءػػي جنػػوب  منطقللة النقللب:

مػا أ الجنوب،مف جية  إيالتمدينة  ااحمرشرقا وصحراء سيناء غربا ويفصمو عف البحر  ااردف

ويتميػػػز بجػػػوه الصػػػحراوي  ليػػػو،إالمػػػدف الفمسػػػطينية  أقػػػربمػػػف الجيػػػة الشػػػمالية ءتعػػػد مدينػػػة ال ميػػػؿ 

نسػمة مػف البػدو العػرب الػػذيف  ألػؼ( 322ويبمػُ عػدد سػكاف النقػب حػوالي ) ،صػيفا الحػرارةالشػديد 

، النقػب أراحػيف ( مميوف دونػـ مػ3( ويممكوف ما يقارب )1948بقوا ءي ىذه المنطقة بعد حرب )

  وبقية السكاف مف الييود
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

النظري الذي يقدـ تعريفًا عامًا بمفيػوـ اكتئػاب مػا بعػد  اادبيشتمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى 

لمسػػاندة االجتماعيػػة ومػػا يتصػػؿ بػػو مػػف الػػوالدة ومػػا يػػرتبط بػػو مػػف توحػػيحات ومفػػاىيـ، ومفيػػـو ا

ذات العالقػة  وااجنبيػةعناويف ءرعية، وينتيي ىذا الفصؿ بعرض أبػرز الدراسػات السػابقة العربيػة 

 بموحوع الدراسة 

 أواًل: اكتئاب ما بعد الوالدة

 االكتئاب

باإلحبػاط،  ريعد االكتئاب أحد المظاىر النفسية التي يعاني منيا العديد مف ااءراد، ويتسـ بالشعو 

ءػي االكتئػاب ال  والفقداف الذي يظير ءي المراحؿ العمرية الم تمفة عبر الحيػاة، وبػذلؾ ءػحف الفػرؽ

درجػة تتػراوح مػف  يشػير إلػى -ءػي حػد ذاتػو -يكوف ءي النوع ولكف ءػي الدرجػة، ومصػطم  اكتئػاب

ًا أـ شػديدًا، ومعظػـ بسػيط المزاج الطبيعي الذي يتأثر أغمبنا بأي تغير ءػي حياتنػا سػواء أكػاف تػأثراً 

ءي حيػاتيـ، بينمػا عػدد أقػؿ  ااءراد يصيبيـ اكتئاب  فيؼ، استجابة لمعديد مف ااحداث الصادمة

تشػ يص االكتئػاب لػدى ااءػراد أو  لدييـ رد ءعؿ اكتئابي شديد تجاه ىذه ااحػداث نفسػيا، ويعتمػد

ثية، والعوامؿ النفسػية التػي ربمػا والورا قابميتيـ لاصابة بو عمى عوامؿ عديدة كالعوامؿ البيولوجية

 ( 0202 أبو ءايد،) تتأثر بالعوامؿ ال ارجية

التػػي تشػػير  سػػيتـ عػػرض بعػػض ىػػذه التعريفػػات جيػػود متعػػددة ومتنوعػػة لتعريػػؼ االكتئػػاب، ىنػػاؾ

   وسموكية وجسمية لالكتئاب بوصفو حالة مرحية مركبة مف عدة أعراض؛ عاطفية ومعرءية
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 االكتئاب بأنو: "مجموعة مػف ااعػراض؛ التػي تتسػـ بالشػعور بفقػد (13: 2214ءعّرؼ أبو وردة )

 اامػػػؿ والحػػػعؼ والعجػػػز والنظػػػرة السػػػوداوية لرمػػػور، والتػػػي تظيػػػر عمػػػى شػػػكؿ أعػػػراض نفسػػػية

وءكرية وجسدية؛ متمثمة بان فاض المزاج وءقد المتعة واحػطراب النػـو والشػيية، وحػعؼ التركيػز 

اوى الجسدية غير المعممة طبيًا، وىذه ااعراض جميعيا والشعور باإلرىاؽ، وقد تظير بعض الشك

تػػؤثر سػػمبا عمػػى حيػػاة الفػػرد ءتعيػػؽ تكيفػػو مػػع نفسػػو وبيئتػػو، وت تمػػؼ ءػػي أسػػبابيا ومػػدتيا وشػػدتيا، 

 ."اإلنسافومدى تأثيرىا عمى حياة 

( بأنو: احػطراب نفسػي ذو أعػراض مميػزة تعبػر ءػي عمميػا عػف 129: 2214وعّرءو اانصاري )

نسػػػاني الػػػذي قػػػد يصػػػؿ ءػػػي شػػػدتو حػػػد الػػػذىاف، وىػػػو نتيجػػػة لم بػػػرات المؤلمػػػة ءػػػي حيػػػاة العجػػػر اال

 ".ذاتو وا  ريف لم الص مف الحياة وعذابيا إيذاءاإلنساف، وقد يدءع المصاب بوِ إلى 

( ءعّرءو بأنو: "احػطراب نفسػي، عالماتػو المميػزة التحػرر الحاصػؿ 177: 2216أما ىاوتسنغر )

 داف المتعة والفراغ االنفعالي وءقػداف الػداءع واالىتمامػات وعػدد كبيػر مػفءي المزاج واالنقباض وءق

الشػكاوى الجسػػدية، كػػالحزف واالنقبػاض وتعكػػر المػػزاج وءقػػداف الطاقػة وان فػػاض الداءعيػػة والتشػػتت 

معنػػى والتػػي تتراءػػؽ عمػػى ااغمػػب مػػع القمػػؽ وعػػدـ اليػػدوء  وءقػػداف القيمػػة )التفاىػػة( واليػػأس والػػال

احػػػطرابات الشػػػيية وءقػػػداف الػػػوزف واحػػػطرابات النػػػـو واالػػػـ ومشػػػكالت التركيػػػز وءقػػػداف الطاقػػػة و 

 وأءكار االنتحار" 

 مػػرض نفسػػي أولػػي يالزمػػو انيبػػاط ءػػي الحالػػة المزاجيػػة وءقػػداف"بأنللو  ة االكتئللابعللرف الباحثللتو 

 ويميػزه الحػزف الشػديد وااسػى وتأنيػب الحػمير ولػـو الػذات، ويظيػر ،االىتمامات وتراجع الداءعيػة

الحػوادث االيمػة، ويعبػر عػف ءقػداف  ءي صورة تغييػرات عاطفيػة وجسػدية ومعرءيػة وسػموكية، تثيػره
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واحػػ  ءػػي ااداء العػػاـ لمفػػرد، وقػػد يػػؤدي لالنتحػػار ءػػي الحػػاالت  حػػدث  مػػؿيُ و مػػادي أو معنػػوي، 

  الشديدة منو

 أنواع االكتئاب

الفػػرد عمػػى العمػػؿ، النػػوـ،  مجموعػػة مػػف ااعػػراض التػػي تػػؤثر سػػمبًا عمػػى قػػدرةاالكتئللاب الرئيسللي: 

يعيقو عف أداء وظائفو بشػكؿ جيػد، ويمكػف  الدراسة، ااكؿ، واالستمتاع باليوايات، ويمنع الفرد أو

 أف تحػدث نوبػة اكتئػاب مػرة واحػدة ءػي العمػر، ولكػف ءػي كثيػر مػف ااحيػاف تتكػرر ءػي حيػاة الفػػرد

(Roca, 2017 ) 

ىػػػذه مػػػا تكػػػوف  عنيفػػػة، وغالبػػػاً  قويػػػة لصػػػدمة عػػػف ردة ءعػػػؿ : وىػػػو الػػػذي ينػػػتجاالكتئلللاب التفلللاعمي

 قصػػير وىػػذا النػػوع مػػف االكتئػػاب يكػػوف، الم يفػػةنتيجػػة لمكػػوارث أو الحػػروب أو الشػػدائد الصػػدمة 

 عنػد تعرحػوإلػى المصػاب إال ال يعػود المػرض  كمػا أف ىػذاالمدى ال يبقى طويال ويمكػف شػفاؤه، 

  مف االكتئابمشابو لمحالة ااصمية التي أصيب ءييا بحالة  وحعإلى 

أ ػرى، ولػيس مشػكمة صػحية  االكتئػاب يكػوف عػارض لحالػةالنػوع مػف ءػي ىػذا : االكتئاب الثانوي

 ةرؼ، وقد ينجـ عف أمػراض ءػي الغػديع أساسية، وىو االكتئاب الناجـ عف حالة طبية محددة كما

  القمب أو داء السكري ت مرضاالدرقية، وقد يكوف مرتبط بتأثير 

يكػػػوف لػػػدى الشػػػ ص اكتئػػػاب شػػػديد  دث ىػػػذا النػػػوع مػػػف االكتئػػػاب عنػػػدمايحػػػ: االكتئلللاب اللللذىاني

معتقػدات  اطئػة راسػ ة مزعجػة أو سػماع أو  باإلحاءة إلى شػكؿ مػف أشػكاؿ الػذىاف، مثػؿ وجػود

 National Institutes) ا  روف أو رؤيتيػا )اليموسػة(عيا سما رؤية أشياء مزعجة ال يستطيع

of Health[NIMH], 2015 ) 
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تتموىػا أو تسػبقيا  ءػي شػكؿ دوراتبأنػو يظيػر ىذا النػوع مػف االكتئػاب : ويعرؼ ليوسياالكتئاب ا

مػػف   طػػراً  أنػػو أشػػدب مػػف االكتئػػابالنػػوع  ويعػػد ىػػذادورات مػػف االىتيػػاج واليػػوس، والنشػػاط الزائػػد، 

مػف قدراتػػو  انػو ال يصػيب مشػاعر المػريض وعواطفػػو ءحسػب، بػؿ يصػيب كثيػراً اانػواع اا ػرى؛ 

 يػػا قدرتػػو عمػػى التفكيػػر السػػميـ، وعالقاتػػو االجتماعيػػة، وتشػػويو إدراكػػو لنفسػػو ولمعػػالـبمػػا ءي اا ػػرى

 ( 2225)المطيري،  عمى نفسو اً المحيط بو، ومف ثـ قد يصب  المريض  طر 

حالػة نكػوص  حيػث يتعػرض المصػاب إلػىأنػواع االكتئػاب  طػورة،  أشد: يعتبر الذىول االكتئابي

وال يشػارؾ ءػي شػيء، وال  ،الفػراش، وال يتحػدث أبػداً  ءييػا المػريضبدائية يمـز الإلى مرحمة الطفولة 

ويدءعػػو لمتبػوؿ، وال بػػد مػػف مسػاعدتو حتػػى ال تتػػدىور  يأكػؿ وال يشػػرب، مػالـ يطعمػػو أحػػد، ويغسػمو

 ( 2225)الداىري،  صحتو

شػػيور السػػنة  اصػػة ءػػي أشػػػير  عنػػد بعػػض ااشػػػ اص ءػػي بعػػض: ينتشػػر االكتئللاب الموسللمي

يجػػيء ىػػذا النػػوع مػػف االكتئػػاب ءػػي  عػػادة مػػاو  ،، والميػػؿ طػػويالً اً نيػػار قصػػير الشػػتاء، حيػػث يكػػوف ال

، لرطعمػػة الغنيػػة بالػػدىوف والكربوىيػػدرات شػػكؿ رغبػػة ءػػي االنعػػزاؿ، والميػػؿ لمحػػزف، مػػع ميػػؿ شػػديد

بحػػػوء الشػػػمس الػػػذي ي تفػػػي أو يقػػػؿ ظيػػػوره ءػػػي ىػػػذه الفصػػػوؿ، ويتصػػػؼ  أف لػػػو عالقػػػة ويعتقػػػد

 ( 2226 ط ءي الطعاـ )غانـ،النـو واإلءرا المصاب بو بفرط

  اكتئاب ما بعد الوالدةمفيوم 

الحمػػؿ والػػوالدة أحػػداث معقػػدة، مميئػػة بػػالحوادث الجسػػدية والنفسػػية، ءحػػاًل عػػف التحػػوؿ البيولػػوجي 

عمى الرغـ مػف أف ردود أءعػاؿ القمػؽ والحػزف شػائعة أثنػاء الحمػؿ،  ،واالجتماعي والعاطفي العميؽ

 ( Dennis, 2003ذه التحوالت دوف عمـ نفسي بيا )إال أف معظـ النساء يمررف بي
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العديػػد مػػف  تعػػاني منيػػاالكآبػػة النفاسػػية التػػي  أكثػػر  طػػورة بكثيػػر مػػف ُيعػػد اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة

والجسدية ومسؤوليات رعاية المولود الجديػد، وتشػير  النساء بعد الوالدة، بسبب التغييرات اليرمونية

 ويشػػ ص ىػػذا النػػوع، لنسػػاء تصػػاب باكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدةا مػػف%( 15-12)التقػػديرات إلػػى أف 

والدتيػػػا  مػػػف االكتئػػػاب عنػػػدما تصػػػاب ااـ حديثػػػة الػػػوالدة بنوبػػػة اكتئػػػاب  ػػػالؿ الشػػػير ااوؿ مػػػف

(Roca, 2017  ) 

 االحطرابات النفسية التي تحدث مف أنواع ما بعد الوالدة نوعاً  ( اكتئاب2219) بف عمارة عتبرتو 

مػا بعػد الػوالدة  اكتئابأثناء الحمؿ ولكف ال يطمؽ عميو  االكتئابيبدأ  يمكف أفو  ،بعد والدة الطفؿ

حػػػاوؿ  االكتئػػػابالفتػػػرة التػػػي يحصػػػؿ ءييػػػا  وءػػػي محاولػػػة لتحديػػػد ،إال إذا اسػػػتمر بعػػػد والدة الطفػػػؿ

 الػػػػوالدة ويكػػػػوف ءتػػػػرة النفػػػػاس عمػػػػى أنيػػػػا ءتػػػػرة أربعػػػػة أسػػػػابيع ءقػػػػط بعػػػػد ااطبػػػػاء النفسػػػػييف تحديػػػػد

  ىذه ااسابيع ااربعة التي تحدث ءي االكتئابيةا بعد الوالدة ىو النوبة م اكتئاب بذلؾ

 بمثابة وقت متزايدُتعد ءترة ما بعد الوالدة  أف( Stewart et al., 2003ويرى ستيوارت وآ ريف )

حيػػث تمثػػؿ احػػطرابات المػػزاج بعػػد الػػوالدة أحػػد أكثػػر  ،ل طػػر اإلصػػابة باحػػطراب مزاجػػي  طيػػر

تتػراوح االحػطرابات العاطفيػة التػي تعقػب الػوالدة ءػي و  ،ات انتشاًرا بعد الوالدةأشكاؿ اعتالؿ اامي

"كآبة اامومة" إلى ذىاف ما بعد الوالدة، وىي حالػة  طيػرة تػؤثر عمػى ااميػات  شدتيا منذ البداية

وحظ ، حيث لعمى طوؿ ىذا الطيؼ ىناؾ اكتئاب ما بعد الوالدةو  ،وتتطمب عادًة د وؿ المستشفى

  منذ زمف أبقراط النفسيةبيف ءترة ما بعد الوالدة واالحطرابات  االرتباط

عمػػى طػػوؿ ىػػذا الطيػػؼ )كآبػػة إلػػى أنػػو ( Tannous et al., 2008ويشػػير طنػػوس وآ ػػريف )

ىػو أكثػر محػاعفات اإلنجػاب ؛ الػذي ما بعد الوالدة( يوجد اكتئاب ما بعد الوالدة ذىاف -اامومة 

ىػػو حالػػة تتميػػز و  ،امػػة كبيػػرة تػػؤثر عمػػى النسػػاء وأسػػرىفشػػيوًعا، وبالتػػالي يمثػػؿ مشػػكمة صػػحية ع
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بتجربة مستمرة مف الحزف أو تقمص القدرة عمى الشعور بالسعادة، والتيػيج، ومشػاعر تػدني احتػراـ 

الػػذات، والقمػػؽ، والميػػؿ إلػػى التفكيػػر ءػػي صػػحة الرحػػيع ورءاىيتػػو، والتعػػب، وكػػذلؾ التغيػػرات ءػػي 

راب اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة عػادًة بعػد ااسػبوع الرابػع بعػد تظير بداية احػطو  ،أنماط النوـ والشيية

  الوالدة، ولكنيا قد تظير حتى نياية السنة ااولى بعد الوالدة

(، اكتئاب ما بعد الوالدة بأنو حػدوث نوبػة APA, 2013وعّرءت جمعية الطب النفسي اامريكية )

 أسابيع بعد الوالدة  4اكتئاب كبرى ءي غحوف 

 ا بعد الوالدةأعراض اكتئاب م

الرغـ مػػف تحديػػد ، وبػػمثػػؿ اامػػراض العقميػػة اا ػػرى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة مثميػػاتعتبػػر مسػػببات 

 ال يمكػف تجاىػؿ أىميػةإال أنػو العوامؿ البيولوجية التي تسبب اكتئاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء، 

 ( Wisner et al., 2010) اكتئاب ما بعد الوالدة تسبب التيالعوامؿ النفسية واالجتماعية 

ض يمكػف أف االتعػرؼ عمػى ااعػر  أف مػف الناحيػة اإلكمينيكيػة( Gauthier, 2007يػرى جػاوثير )

المراءػػػؽ لمظػػػاىر نمطيػػػة لمػػػا بعػػد الػػػوالدة، مثػػػؿ صػػػعوبة النػػػوـ والتعػػػب وّقمػػػة  لمتواجػػػد يكػػوف صػػػعباً 

مميػػػة اا ػػػرى أكثػػػر  صوصػػػية يمكػػػف أف تتواجػػػد ممػػػا يسػػػيؿ ع االىتمػػػاـ، ولكػػػف بعػػػض المظػػػاىر

حساس كبير  التش يص ومنيا قمؽ كبير  اصة حوؿ صحة الرحيع وأمنو وسيولة كبيرة لمتييج وا 

حسػػػاس بالتنػػػاقض الوجػػػداني وّقمػػػة  بالػػػذنب مػػػرتبط بػػػحدراؾ ذاتػػػي عػػػف عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى اامومػػػة وا 

 شػية وسواسػية حػوؿ  االىتماـ بالرحيع وميؿ لالنسحاب ولمعزلة االجتماعيػة ءػي بعػض الحػاالت

 طػر تواجػد  إيػذاء الرحػيع، وقػد تتطػور إلػى أءكػار عػف المػوت واالنتحػار، باإلحػاءة إلػى احتماؿ

  أعراض ذىانية ثانوية

 ( ءي ا تي:2211ومف أىـ أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة، ءقد حددتيا سحيري )
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الشػػعورية: وتتمثػػؿ ءػػي اسػػتمرار تػػدني الحالػػة المزاجيػػة، والغحػػب مػػف المولػػود وعػػدـ تحممػػو،  -1

اس بعػػدـ التقبػػػؿ مػػف المحيطػػيف، وءقػػػداف الثقػػة بػػالنفس، واإلحسػػػاس المسػػتمر بالتعػػػب واإلحسػػ

واإلرىػػػاؽ، واإلحسػػػاس بتبمػػػد المشػػػاعر، وال ػػػوؼ مػػػف ال مػػػوة أو ال ػػػروج، وانعػػػداـ الرغبػػػة ءػػػي 

 الحياة وتمني الموت 

السموكيات: وتظير ءػي عػدـ االىتمػاـ أو المتعػة ءػي اانشػطة المعتػادة، وعػدـ تنػاوؿ الطعػاـ،  -2

وان فػػاض الطاقػػة والػػداءع، واالنعػػزاؿ وتجنػػب اال ػػتالط، وسػػوء رعايػػة المولػػود، ونقػػص الرغبػػة 

 الجنسية، والميؿ لكثرة البكاء 

ااءكار: وتظيػر ءػي عػدـ القػدرة عمػى التفكيػر بوحػوح وات ػاذ القػرارات، وأءكػار وسواسػية عػف  -3

 إيذاء الشريؾ أو المولود 

 ىو أىـ أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة  ( أف ءقداف التحكـBeck, 1993ويرى بيؾ )

 تأثير اكتئاب ما بعد الوالدة
 ة،اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة مشػػكمة صػػحية عامػػة ليػػا آثػػار حػػارة عمػػى ااميػػات والرحػػع وااسػػر يعػػد 

يسبب معاناة كبيرة و  ،%( 22-5ما بيف )مف النساء، ويتراوح انتشاره  %( 15-12)ؤثر عمى وي

كمػػػا أنػػػو يسػػػبب احػػػطراب ءػػػي العالقػػػة قػػػات االجتماعيػػػة لرميػػػات، ولػػو عواقػػػب سػػػمبية عمػػػى العال

 ( Grigoriadis & Ravitz, 2007الزوجية، ويؤثر عمى نمو ااطفاؿ )

تأثيره عمى ااـ: يمكف أف يتسبب اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ءػي معانػاة النسػاء مػف ااعػراض التاليػة: 

واالرتبػػػػػاؾ، والقمػػػػػؽ، والشػػػػػعور بالػػػػػذنب، عسػػػػر اليحػػػػػـ، والمسػػػػػؤولية العاطفيػػػػػة، والبكػػػػػاء، واارؽ، 

وااعراض الجسدية، والتفكير ءي االنتحار، كؿ ذلؾ يؤثر بشكؿ كبيػر عمػى نوعيػة حيػاة ااميػات 

(Dennis & Stewart, 2004 ) 
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اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة أو اكتئػاب ااميػات أحػد عوامػؿ ال طػر لمنمػو  : ُيعتبػرالرضليعتأثيره عمل  

رـ الػذي يػؤثر سػمًبا عمػى لػاالحطراب العاطفي ، وىذا يحدث مف  الؿ المعرءي والعاطفي لمطفؿ

أعراض االكتئاب مع القدرة عمى إقامة عالقة والتواصؿ والتفاعؿ بشػكؿ جيػد مػع وتتدا ؿ  ،الطفؿ

 ( Storkey, 2006الطفؿ )

بػيف يمكف أف يؤثر اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة بشػكؿ كبيػر عمػى العالقػة تأثيره عم  الشريك والعائمة: 

يسػػبب ىػػذا قػػدًرا كبيػػًرا مػػف الحػػغط عمػػى ااسػػرة و اصػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ  وىػػذا بػػدوره ،ااـ وشػػريكيا

يشعر ا باء أيًحا بتأثير اكتئاب ما بعد الوالدة ويمكف أف يصبحوا قمقيف أو  ، حيثأطفاؿ آ روف

 ( Leitch, 2002مكتئبيف أو عصبييف )

 والدةالنماذج والنظريات المفسرة الكتئاب ما بعد ال

وىػػي تنبػػع مػػف أطػػر متنوعػػة مثػػؿ  اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة،تػػـ تطبيػػؽ نمػػاذج نظريػػة م تمفػػة لفيػػـ 

  ونظرية العالقات الش صية ،نظرية التعمؽ ،النظرية النسوية ،الطبيالنموذج 

 النموذج الطبي

ب ءمػف وجيػة نظػر أصػحاكاف ىذا النموذج ىو المنظور النظػري السػائد الكتئػاب مػا بعػد الػوالدة، 

 احػطراب المػزاج ىػذا إلػى ، ءيػو يعػزويعتبر اكتئاب ما بعد الوالدة مرًحا وحالة طبيةىذه الفكرة، 

حالػة اكتئػاب مػا  الظروؼ االجتماعية أو البيئية ءي تطور إلىأمراض ءردية؛ ونادًرا ما يتـ النظر 

 ( Beck, 2002بعد الوالدة )

عمػى العمميػات الفيزيائيػة، مثػؿ عمػـ  ( أف ىػذا النمػوذج يركػزStorkey, 2006ويعتقػد سػتوركي )

وال يأ ػػػذ ءػػػي االعتبػػػار العوامػػػؿ  ،وعمػػػـ وظػػػائؼ ااعحػػػاء لممػػػرض ،اامػػػراض والكيميػػػاء الحيويػػػة

العوامػػػػػؿ ، كمػػػػػا أشػػػػػار إلػػػػػى أف ال ارجيػػػػة والنفسػػػػػية االجتماعيػػػػػة ءػػػػػي سػػػػػبب االحػػػػػطراب وعالجػػػػػو
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اساسػػية لالكتئػػاب الػػذي ال صػػائص ا تتشػػارؾ مػػع ،البيولوجيػػة المرتبطػػة باكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة

   يحدث ءي أوقات أ رى

اسػػاس التجػػارب التػػي تسػػتند إلػػى الػػذلؾ ءػػحف ىػػذا النمػػوذج يسػػتند إلػػى حقيقػػة أف ىنػػاؾ القميػػؿ مػػف 

حػػدث االكتئػػاب بعػػد الػػوالدة بسػػبب التغيػػرات  انػػو لػػوالبيولػػوجي لالكتئػػاب ءػػي ءتػػرة مػػا بعػػد الػػوالدة، 

باالكتئػاب ءػي ىػذه  ال يصاب عدد كبيػر مػف النسػاء إذاً  ذااليرمونية، كما اقترحو ىذا النموذج، لما

أف ما يعاب عمى ىذا النموذج ىو نيجو الفردي، حيث يعتبر االكتئػاب بعػد الػوالدة المرحمة؟، كما 

حالة مرحػية متجػذرة ءػي أوجػو القصػور المتعمقػة بػااـ وحػدىا؛ لػذا ءػحف أ ػذ الفػرد كوحػدة أساسػية 

والطػػرؽ ؽ االجتمػػاعي والسياسػػي واالقتصػػادي والييكميػػة ااوسػػع لمتحميػػؿ يسػػتبعد النظػػر إلػػى السػػيا

 (  Mauthner, 2002)التي تتقاطع بيا مع ظروؼ المرأة الفردية 

 النظرية النسوية
تعارض النظرية النسوية نيج النموذج الطبي الكتئاب ما بعد الوالدة، وتقترح أف مصػطمحات مثػؿ 

 أنصػار ىػذه النظريػةيؤكػد ، حيػث اعيػة لمشػاكؿ المػرأة" ت في الطبيعػة االجتمالمعاناة"المرض" و "

  سحر اامومة الذي يفرحو النموذج الطبيالمستحيمة لمعايير الأف اكتئاب ما بعد الوالدة مرتبط ب

ينظر المنّظروف النسويوف إلػى اامومػة ءػي سػياؽ اجتمػاعي وسياسػي وثقػاءي أوسػع ويػدعوف إلػى 

ة بؿ أف ينظر إلييا مف  الؿ أعيف النساء نظػًرا اف الػوالدة تجريد الوالدة مف أيديولوجيتيا الذكوري

، لػػذا ءػػحف ردود ءعػػؿ (الطبيػػة واالجتماعيػػة واالقتصػػادية)تحػػدث ءػػي العديػػد مػػف السػػياقات المتزامنػػة 

ااـ تجاىيا تتشكؿ منيػا جميعيػا، ممػا يشػير إلػى أف المراقبػة الطبيػة لمػوالدة تعػزز العجػز اانثػوي 

  (Beck, 2002)صابة باالكتئاب بعد الوالدة وتزيد مف احتمالية اإل

ويػرى أنصػار النظريػػة النسػوية أف نمػوذج المػػرض الطبػي الػذي ُينظػػر ءيػو الكتئػاب مػػا بعػد الػػوالدة 

عمػػػػى أنػػػػو مػػػػرض ءػػػػردي غيػػػػر مناسػػػػب انػػػػو يحجػػػػب الطبيعػػػػة االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية وسػػػػياقات 
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كر النسوي ءيما يتعمؽ باكتئػاب مػا بعػد المرأة النفسية، إال أنو توجد انقسامات دا ؿ الف تاحطرابا

الػػوالدة، ءبعحػػيـ ينظػػر إلػػى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة عمػػى أنػػو اسػػتجابة طبيعيػػة ومفيومػػة لمظػػروؼ 

القمعية لرمومة ءي العديد مف المجتمعات، ويسػمط ىػؤالء الحػوء عمػى الظػروؼ الييكميػة ااوسػع 

كتئػاب بوحػع المػرأة المتػدني ءػي المجتمػع التي يجب عمى ا بػاء ءييػا تربيػة أطفػاليـ ويربطػوف اال

وبػالظروؼ والقيػود الييكميػة، بمػا ءػي ذلػؾ إحػػفاء الطػابع الطبػي عمػى الػوالدة، وسػوء تػوءير رعايػػة 

ااطفػػاؿ الممولػػة مػػف الدولػػة، وىياكػػؿ سػػوؽ العمػػؿ الحاليػػة والسياسػػات، و يػػارات اإلجػػازة الوالديػػة 

لعزلػة، والتقسػػيـ حسػب النػػوع لمعمػؿ المنزلػػي، ءػػي غيػر الكاءيػػة، وءقػداف الوحػػع المينػي واليويػػة، وا

أف تصاب ااميات باالكتئػاب، والػبعض ا  ػر ال " الطبيعي"ظؿ ىذه الظروؼ يجادلوف بأنو مف 

يستكشؼ ءقط الظروؼ الييكمية والمادية لحياة المػرأة، ولكػف أيًحػا المواقػؼ الثقاءيػة تجػاه اامومػة 

ىؤالء أف المناىج الييكمية مفرطة ءي الحتمية وتيمؿ المرأة واانوثة واكتئاب ما بعد الوالدة، ويرى 

 ,Mauthner)والطريقػة التػػي تتفػاوض بيػػا بنشػػاط عمػى السػػياقات االجتماعيػػة التػي تعػػيش ءييػػا 

2002  ) 

 نظرية التعمق

ركزت نظريػة التعمػؽ ءػي ااصػؿ عمػى أىميػة الرابطػة العاطفيػة القويػة بػيف الرحػيع ومقػدـ الرعايػة 

ىناؾ ثالثة أنماط مف نظرية التعمػؽ التػي تػـ تمديػدىا ا ف إلػى مػا ، ة ما تكوف ااـااساسي وعاد

يحتػػػاج التعمػػػؽ إلػػػى الصػػػدارة ءػػػي ، حيػػػث بعػػػد عالقػػػة ااـ بالرحػػػيع لشػػػرح العالقػػػات بػػػيف البػػػالغيف

نػػوعيف آ ػػريف مػػف ، باإلحػػاءة إلػػى يمكػػف أف يكػػوف التعمػػؽ التجنبػػي مزعًجػػا، و أوقػػات عػػدـ اليقػػيف

لػدى البػالغيف الػذيف يتجنبػوف ال ػوؼ رغبػة ءػي  ال ػوؼ واالسػتبعاد: ب عنػد البػالغيفالتعمؽ المتجنػ
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عمػى العكػس مػف ذلػؾ، ءػحف ، ىـو أف يكونوا قريبيف مف ا  ريف الميميف، لكنيـ ي شػوف أف يرءحػ

 ( Beck, 2002) الراغبيف ءي االستبعاد ال يرغبوف ءي التقارب مع ا  ريف الميميف البالغيف

 بػػاء وااميػػات عمػػى بعحػػيـ الػػبعض لمحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ أثنػػاء االنتقػػاؿ الممػػيء ءعنػػدما يعتمػػد ا

بالقمؽ إلى اابوة، وعندما يػتـ ربػط كػؿ مػف ااـ وااب بشػكؿ آمػف، ءسػوؼ يسػتجيباف الحتياجػات 

بعحيما البعض لمدعـ، ومع ذلؾ إذا كاف أحػد الوالػديف مرتبًطػا بشػكؿ غيػر آمػف أو كػاف متجنًبػا، 

قػػد ( Beck, 2002)اكؿ قػػد تػػؤدي إلػػى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة، ووءقًػػا لبيػػؾ يمكػػف أف تحػػدث مشػػ

تشػػعر ااـ المكتئبػػة بػػأف زوجيػػا غيػػر المسػػتجيب قػػد ت مػػى عنيػػا، ومػػع ذلػػؾ ءػػحف ااميػػات الالتػػي 

ان فاًحػػا كبيػػًرا ءػػي الرحػػا الزواجػػي وأزواجيػػف غيػػر مشػػاركيف بنشػػاط ءػػي رعايػػة الطفػػؿ  يالحظػػف

  كتئابيتعرحف لمزيد مف أعراض اال

 نظرية العالقات الشخصية

أف نظريػة العالقػات الش صػية تنظػر إلػى البشػر ( Hayes et al., 2000)يػرى ىػايز وآ ػريف 

أنيػـ كائنػات اجتماعيػة بشػكؿ أساسػي يػتـ تحديػد ش صػياتيـ مػف  ػالؿ التجػارب الش صػية  عمى

   بداًل مف ال برة دا ؿ النفس

ثناء انتقاؿ دورىػف مػف الفرديػة إلػى اامومػة يتعرحػف إلػى وءًقا ليذه النظرية، ءحف ااميات الجدد أ

احػػػػطرابات عديػػػػدة ءػػػػي عالقػػػػاتيف الش صػػػػية، ولػػػػدييف معارحػػػػة بػػػػيف مسػػػػتوى الػػػػدعـ المطمػػػػوب 

 ( Beck, 2002)والمستوى الفعمي لمدعـ الذي يتمقينو 
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 ثانيًا: المساندة االجتماعية

ال ػػػتالط مػػػع غيػػػره مػػػف بنػػػي اف يحػػػب ابسػػػماتو االجتماعيػػػة، ءاإلنسػػػ مػػػؽ اهلل تعػػػالى اإلنسػػػاف لقػػػد 

بغيػػره مػػف  االرتبػػاط ءيػػو بحاجػػة إلػػىيعػػيش وحػػده دوف رءقػػة وأنػػيس،  أف وال يمكنػػبحيػػث البشػػر، 

سواء كانػت عالقػات أسػرية أو عالقػات عمػؿ أو  ،بعالقات يسودىا الحب والتعاوف والتفاىـ الناس

اال ػتالط مػع ا  ػريف،  أو أي نػوع مػف العالقػات االجتماعيػة التػي تفػرض عمػى الشػ ص صداقة

ال دمات الم تمفة لبعحيـ البعض، ومساعدة بعحيـ البعض،  اصػة ءػي  تقديـذلؾ مف  الؿ و 

ءييػػػػا الفػػػرد عائقػػػػا أو صػػػػعوبة أو مشػػػػكمة تحػػػوؿ بينػػػػو وبػػػػيف أدائػػػػو لوظائفػػػػو  ااوقػػػات التػػػػي يواجػػػػو

مػف ىنػا ظيػرت ءاإلنساف بطبيعتو يحتاج إلػى مػف يسػانده ءػي حياتػو،  االجتماعية بصورة طبيعية،

 ( 2218االجتماعية )البطي،  إلى المساندة اإلنسافحاجة 

تقوـ بػدور كبيػر ءػي  فػض ا ثػار السػمبية لمفرد أف المساندة االجتماعية  (2218ويرى ال مشي )

 طياتيػػاوتحمػػؿ المسػػاندة ءػػي  ،الحػػاغطة التػػي يتعػػرض ليػػا ءػػي حياتػػو اليوميػػة لرحػػداث والمواقػػؼ

والمساعدة عمى مواجية المواقؼ الم تمفػة التػي يتمقاىػا الفػرد مػف  ػالؿ والمؤازرة  معنى المعاحدة

 كااسرة وااصدقاء والزمالء  الجماعات التي ينتمي إلييا

 المساندة االجتماعيةمفيوم 

( بأنيا: "مػدى الرحػا الػذي يشػعر بػو الفػرد نتيجػة تػواءر المسػاعدة 42: 2213عّرءتيا أبو قوطة )

والتشػػػجيع والتقػػويـ مػػػف ا  ػػريف، ومػػػدى إشػػباع حاجاتػػػو مػػف  ػػػالؿ  والمشػػاركة والنصػػػ  واإلرشػػاد

 تفاعميـ معو" 
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( المساندة االجتماعية بأنيػا: "شػبكة مػف العالقػات التػي تقػدـ مسػاندة 73: 2214وعّرءت ىوارية )

مستمرة لمفرد، سواء أكاف يعاني مف حغوط نفسية ءي حياتو أـ ال، حيث يدرؾ الفػرد أف المسػاندة 

 ستنشط ءي حالة وجود حغوط االجتماعية 

( بأنيا: "عبارة عف كؿ ما يقدمو أءراد البيئة لمفرد مف دعػـ ومػؤازرة 314: 2216وعّرءيا كجواف )

 بحيث يتماشى ىذا الدعـ مع المعايير االجتماعية السائدة ءي المجتمع 

ومادي وأدائي  ( بأنيا: "ما يتمقاه الفرد مف دعـ انفعالي46: 2217عّرءيا منير وعبد الرازؽ )كما 

دراؾمف قبؿ المحيطيف بو، ومدى قدرة الفرد عمى تقبؿ   .ىذا الدعـ وا 

( إلػػػػى أف المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة سػػػػموؾ ممػػػػ  بالػػػػدعـ والعػػػػوف 131: 2218وأشػػػػارت إسػػػػماعيؿ )

والمسػػػػاندة حيػػػػث يجعػػػػؿ الفػػػػرد يشػػػػعر بالطمأنينػػػػة والثقػػػػة بػػػػالنفس وأنػػػػو محبػػػػوب ويحظػػػػى بالتقػػػػدير 

رعاية واىتماـ مف قبؿ المحيطيف بو مما يساعده ءي حؿ مشكالتو وتعزيػز واالحتراـ، وأنو موحع 

 .أدائو وتحقيؽ التواءؽ والتكيؼ مع البيئة المحيطة بو

وتعرؼ الباحثة المساندة االجتماعية: أنيا كميػة الػدعـ والمػؤازرة والمحبػة والمشػاركة والنصػ  التػي 

كالوالػػػديف واا ػػػوة  دا ػػػؿ ااسػػػرةيحصػػػؿ عمييػػػا الفػػػرد مػػػف جميػػػع المحيطػػػيف بػػػو سػػػواء كػػػاف مػػػف 

واا ػػػوات والػػػزوج والزوجػػػة وااقػػػارب، أو مػػػف  ػػػارج ااسػػػرة كااصػػػدقاء والػػػزمالء، ومػػػدى إشػػػباع 

 حاجاتو مف  الؿ تفاعميـ معو 

 أىمية المساندة االجتماعية

 السػتمرار اإلنسػاف وبقائػو، حيػثميػـ أف المسػاندة االجتماعيػة ليػا دور  ( إلى0202عطية )أشار 

 ا بالقمب الذي يحخ الدـ إلى أعحاء الجسـ وىي التي تؤكػد كيػاف الفػرد مػف  ػالؿ إحساسػوشبيي

 بالمسػػاندة والػػدعـ مػػف المحيطػػيف بػػو، كمػػا يشػػعر الفػػرد بالمسػػاندة مػػف  ػػالؿ التقػػدير واالحتػػراـ مػػف
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مواجيػػة الحػػػغوط النفسػػػية  تسػػػاعد الفػػرد عمػػػى يػػاقبػػؿ الجماعػػػة التػػي ينتمػػػي إلييػػا، كمػػػا أوحػػػ  أن

  إيجابية ءعالة، وتدعـ احتفاظ الفرد بالصحة النفسية والعقميةبأساليب 

المسػاندة االجتماعيػة، ءمػف  أف اإلنساف ال يستطيع العيش مػف دوف وجػود( 2216) عباسوبّينت 

دعميػػـ لػػو، كمػػا أنػػو مػػف   الليػػا اسػػتطاع أف يتفاعػػؿ مػػع مجتمعػػو، وأف يحقػػؽ أىداءػػو مػػف  ػػالؿ

حػػاؿ تعرحػػو لرزمػػات  ف كػػاف أكثػػر احتياجػػا ليػػا ءػػيا  و، و د مجتمعػػا الليػػا يتبػػادؿ الػػدور مػػع أءػػر 

والمػػػؤازرة والمسػػػاعدة عمػػػى  يػػػا معنػػػى المعاحػػػدةحيػػػث تحمػػػؿ المسػػػاندة ءػػػي طيّ  ،والمواقػػػؼ الطارئػػػة

 الحاغطة  مواجية المواقؼ

الم تمفػة تسػاعد عمػى ت فيػؼ  أف المساندة االجتماعية بكاءػة أشػكاليا( 2217) يرى الحاج أحمدو 

 شػػػػػبكة مػػػػػف العالقػػػػػات حػػػػػاغطة والعمػػػػػؿ عمػػػػػى مواجيتيػػػػػا، والعمػػػػػؿ عمػػػػػى بنػػػػػاءأحػػػػػداث الحيػػػػػاة ال

دور  االجتماعيػة ليػا حاجاتو، كما أف المساندة إشباعاالجتماعية، حيث يستطيع الفرد مف  الليا 

 .ءي الت فيؼ مف حدة المشكالت التي تواجو الفرد ءي حياتو اليومية

 النقاط اآلتية: أىمية المساندة االجتماعية في( 5115) سمور ولخصت

 .تعمؿ عمى زيادة شعور الفرد بالرحا عف ذاتو وعف حياتو  1

 .تزيد مف قدرة الفرد عمى تحمؿ المسؤولية وتبرز الصفات القيادية لو  2

 .تساعد الفرد عمى حؿ المشكالت بطريقة جيدة ومقاومة لاحباط  3

 .تقمؿ مف آثار ااحداث الصادمة عمى الصحة النفسية  4

ءػي سػرعة الشػفاء مػف  د مف اإلصابة باالكتئػاب، كمػا أف ليػا دور كبيػرتعمؿ عمى حماية الفر   5

 .اامراض النفسية
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 ءمػػػػف  الليػػػا يصػػػػب  ،االجتماعيػػػة ليػػػػا أىميػػػة كبيػػػػرة ءػػػي حيػػػػاة الفػػػرد تػػػرى الباحثػػػة أف المسػػػػاندةو 

 عػػف حياتػػو ولػػو بنسػػبة معينػػة، كمػػا يسػػتطيع الفػػرد مػػف  الليػػا أف يواجػػو حػػغوطات الفػػرد راحػػياً 

 ءػػي  فػػػض ميمػػػاً  دوراً بػػات التػػػي تواجيػػو أثنػػػاء ممارسػػتو لحياتػػػو اليوميػػة، ءيػػػي تمعػػب الحيػػاة والعق

 المعانػػػػاة الناتجػػػػة عػػػػف شػػػػدة ااحػػػػداث الحػػػػاغطة، كمػػػػا تعمػػػػؿ المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة عمػػػػى زيػػػػادة

  االرتباط بمصادر المساندة التي تتمثؿ ءي ااسرة والزوج والزوجة واابناء وااقارب وااصدقاء

 دة االجتماعيةأنواع المسان

( أنواع المساندة االجتماعية إلى عدة أنواع، حيث أكدت أف ىذه اانواع 2218صنفت ال مشي )

نماليست مستقمة عف بعحيا البعض،   بينيا قدر مف التشابؾ واالرتباط، وىي: وا 

 أنوالمساندة المرتبطة بشبكة العالقات االجتماعية: ويقصد بيا ما يقدـ لمفرد مف معمومات تشعره ب

 .جزء مف شبكة عالقات اجتماعية يتبادؿ أءرادىا االلتزامات والمساعدة

 المسػػاندة العاطفيػػة: ىػػي كػػؿ مػػا يقػػدـ لمفػػرد مػػف أءعػػاؿ تشػػعره بأنػػو محبػػوب وموحػػع اىتمػػاـ مػػف

 .ا  ريف

 المسػػػػاندة المعموماتيػػػػة: كاءػػػػة النصػػػػائ  والمعمومػػػػات والميػػػػارات التػػػػي تقػػػػدـ لمفػػػػرد وتسػػػػاعده عمػػػػى

 .لتغمب عمى الصعوبات التي تواجيوحؿ مشكالتو وا

 .المساندة التقويمية: يقصد بيا التغذية الراجعة المتعمقة بآراء الفرد وسموكو

 المسػػػػاندة اإلجرائيػػػػة: كػػػػؿ مػػػػا يقػػػػدـ لمفػػػػرد مػػػػف مسػػػػاعدات ماديػػػػة و ػػػػدمات ومسػػػػاعدة ءػػػػي العمػػػػؿ،

 .مما يساعد الفرد عمى مواجية الموقؼ

 :االجتماعية ءي أربعة أنواع ىي( المساندة 2213بينما أجمؿ القطراوي )
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 المسػػػاندة المعنويػػػػة: ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف مسػػػػاندة نفسػػػية يجػػػػدىا اإلنسػػػػاف ءػػػػي كممػػػػات الثنػػػػاء والشػػػػكر

 .والتقدير واالستحساف ءي السراء، كما يجدىا ءي كممات المواساة ءي الحراء

تيـ لػػو ءػػي لػػو، حيػػث يجػػد ءػػي مسػػاند ا  ػػريفالمسػػاندة الوجدانيػػة: مػػا يشػػعر بػػو الفػػرد مػػف مسػػاندة 

أءراحو التقبؿ والحب والتقدير واالستحساف، كما يجػد ءػي مواسػاتيـ لػو الت فيػؼ مػف مشػاعر القمػؽ 

 .والتوتر، حيث أف مساندتيـ لو تشجعو عمى التفكير بطريقة تفاؤلية ءييا رحا بقحاء اهلل وقدره

تو عمػى ءيػـ الموقػؼ المساندة المعموماتية: ىي كاءة المعمومات والنصائ  التي تقدـ لمفػرد لمسػاعد

الػػػذي يواجػػػو بطريقػػػة واقعيػػػة موحػػػوعية، تجعمػػػو أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى تحقيػػػؽ النجػػػاح ومواجيػػػة الفشػػػؿ 

 .واإلحباط

المسػػاندة الماديػػة: مسػػاعدة ا  ػػريف لمفػػرد بػػاامواؿ واادوات وتحمػػؿ الموقػػؼ وت فيػػؼ المسػػؤولية 

 .شياء عينيةوتقميؿ ال سائر، كما تقدـ المساندة المادية ءي صورة ىدايا أو أ

 وظائف المساندة االجتماعية

 النقاط ا تية:وظائؼ المساندة االجتماعية ءي ( 2217) الحاج أحمد لّ ص

 .زيد مف شعوره بالسعادةتزيد مف التفاؤؿ لدى الفرد و ت  1

 .تقدير ذاتو الحقاً  تزيد مف شعور الفرد بالرحا عف ذاتو وعف حياتو، مما يتسنى لو  2

 .أحداث الحياة الحاغطةتساعد الفرد عمى مقاومة   3

 .تعمؿ عمى استبعاد عواقب ااحداث الحاغطة عمى الصحة النفسية  4

 .المشكالت بطريقة جيدة ، وحؿاإلحباطاتتزيد قدرة الفرد عمى المقاومة والتغمب عمى   5
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 .المسؤولية تعمؿ عمى إبراز الصفات القيادية ءي الفرد ومساعدتو عمى تحمؿ  6

 مصادر المساندة االجتماعية

( أف أىـ المصادر التي يحصؿ مف  الليا الفرد عمى المساندة االجتماعية 2218ال مشي ) ترى

 :ىي

ااسػػرة: حيػػث تعتبػػر ااسػػرة مػػف أقػػوى المصػػادر لمحصػػوؿ عمػػى المسػػاندة العاطفيػػة والماديػػة عنػػد 

 الشدة،  اصة ءي ااحداث الحادة المستمرة، وتشمؿ ااسرة عمى الزوج والزوجة والوالػديف واابنػاء

 .واا وة واا وات وااقارب بوجو عاـ

ااصػػدقاء: يتميػػز ااصػػدقاء الحميمػػوف بػػأنيـ أقػػدر عمػػى تقػػديـ المسػػاندة المطموبػػة ءػػي وقػػت مبكػػر 

 ءػػػػػػي بدايػػػػػػة وقػػػػػػوع الحػػػػػػدث نظػػػػػػرًا لقػػػػػػربيـ المكػػػػػػاني، يشػػػػػػمؿ مفيػػػػػػوـ ااصػػػػػػدقاء الرءػػػػػػاؽ وزمػػػػػػالء

قارب تتسـ بالتمقائية، حيػث يبػادروف العمؿ، كما أف المساعدة التي يتمقاىا الفرد مف ااصدقاء واا

 .بالمساعدة طواعية دوف مقابؿ، ءيي عالقات متبادلة تتسـ بالمودة وال صوصية والثقة

ااشػػ اص المينيػػوف: ىػػـ مػػف يقػػدموا لمفػػرد  ػػدمات ءػػي م تمػػؼ المجػػاالت، كػػؿ حسػػب ت صصػػو 

حػػداث حػػاغطة ءينػػاؾ أطبػػاء وأ صػػائييف نفسػػييف واجتمػػاعييف، يمجػػأ إلػػييـ الفػػرد عنػػد تعرحػػو ا

ذاحيث ءي البداية يعتمد عمى قدراتو الذاتية، ءحف عجز يمجأ إلى أىمو وأقاربو وأصدقائو،  احتاج  وا 

 .اامر ءحنو يمجأ إلى ااش اص المينييف

 العالقة بين المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة

الوظيفػػػة  قتيػػػا بالحػػػغوط،يشػػػير التػػػراث السػػػيكولوجي أف لممسػػػاندة االجتماعيػػػة وظيفتػػػيف ءػػػي عال

الوظيفػػة  ااولػػى ىػػي الوظيفػػة الوقائيػػة حػػد التػػأثيرات السػػمبية لمحػػغوط عمػػى الصػػحة النفسػػية، أمػػا
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معػػيف )إسػػماعيؿ،  الثانيػػة ءيػػي الوظيفػػة العالجيػػة لممسػػاندة الحقيقيػػة حينمػػا يقػػع الفػػرد تحػػت حػػغط

2218 ) 

ؼ لنتػػائج ااحػػداث الحػػاغطة، ف ػػم  أف المسػػاندة االجتماعيػػة ليػػا أثػػر( 2213القطػػراوي ) يشػػيرو 

السػػػمبية مثػػػػؿ القمػػػػؽ  حػػػػداث مؤلمػػػة تتفػػػػاوت اسػػػػتجاباتيـا يتعرحػػػػوفااشػػػػ اص الػػػذيف حيػػػث إف 

االجتماعيػة حيػث يػزداد  واالكتئاب لتمؾ ااحداث تبعا لتوءر مثػؿ ىػذه العالقػات الػودودة والمسػاندة

 .جتماعيةاال احتماؿ التعرض لالحطرابات النفسية كمما نقص مقدار المساندة

الجامعػػة تػػؤثر  أف الحػػغوط النفسػػية التػػي تتعػػرض ليػػا طالبػػات (2213) صػػباربػػف  كػػذلؾ أشػػارت

وتجعميػػػف أكثػػػر  بشػػػكؿ سػػػمبي عمػػػى حيػػػاتيف ااكاديميػػػة واالجتماعيػػػة، وتيػػػدد اسػػػتقرارىف النفسػػػي

نفسػي واجتمػاعي  عرحة لالحطرابات النفسية واالجتماعية، ءيف بحاجة دائمة إلػى مصػادر دعػـ

  يؼ مف حدة ىذه االحطراباتلمت ف

 النظريات المفسرة لممساندة االجتماعية

ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف النظريػػات التػػي قامػػت بتفسػػير المسػػاندة االجتماعيػػة ومػػدى تأثيرىػػا عمػػى سػػموؾ 

 :الفرد، وءيما يمي سيتـ عرض بعض تمؾ النظريات

 (Eriksonنظرية أريك اريكسون )
أوسع وأشػمؿ مػف نظريػة ءرويػد، حيػث  الجتماعي لمفردجاءت نظرية اريكسوف ءي النمو النفسي وا

تعدياًل مػف نػاحيتيف ىمػا: أواًل  عميياأد ؿ  طور النظرية مف  مس مراحؿ إلى ثمانية مراحؿ، كما

زيػػادة  :حػػؿ البيولوجيػػة المعينػػة، ثانيػػاً االمحتػػوى االجتمػػاعي وبػػيف المر  تأكيػػد التفاعػػؿ المتبػػادؿ بػػيف

أف الش صػية ال تتحػدد  ػالؿ مرحمػػة  إلػػىحػؿ، كمػا أشػار ار ثمػاني م حػؿ مػف  مػس إلػػىاعػدد المر 

المراحػؿ ، و نموىا طواؿ حياة اإلنساف اف  برة الفرد تزداد يوما بعػد يػوـ نما يستمرا  الطفولة ءقط و 
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 إيجػابيوأف كؿ أزمة تحػؿ عمػى نحػو  ،ترتيب ىرمي متسمسؿ الثمانية لنظرية أريكسوف مرتبة وءؽ

مرحمة يعتمد عمى النجاح السابؽ، واإلحساس باستمرارية الفػرد  أو سمبي، وأف الحؿ اإليجابي اي

الفشؿ أو الحؿ السمبي ءحنػو يػؤدي إلػى الشػعور بالوحػدة واإلحسػاس  نفسو والشعور بقوة الذات، أما

ىنػػػا تكمػػػف أىميػػة المسػػػاندة االجتماعيػػػة ءػػػي مسػػػاعدة الفػػػرد عمػػػى  بأنػػو شػػػ ص غيػػػر مػػػألوؼ، مػػػف

 ( 0202)سمور،  النجاح

 (Adler)نظرية آدلر 

( أف اإلنساف بطبعو يميؿ إلى إقامة عالقات مع ا  ريف، كما يميػؿ إلػى عمػؿ Adlerيرى آدلر )

متعاونػػة، ءاإلنسػػاف عنػػد "آدلػػر" كػػائف اجتمػػاعي تحركػػو الحػػواءز االجتماعيػػة،  نشػػاطات اجتماعيػػة

لػػذي االجتماعيػػة عمػػى المصػػمحة الذاتيػػة، كمػػا يعتقػػد أف االىتمػػاـ االجتمػػاعي ا ويفحػػؿ المصػػمحة

البشػػري ءطػػري، باإلحػػاءة أف اليػػدؼ ااوؿ الػػذي تنػػدرج تحتػػو كػػؿ أنمػػاط السػػموؾ  يحػػرؾ السػػموؾ

ءكؿ ءرد يبدأ حياتو حعيفًا ال حيمة لو ويمتمؾ الدواءع الفطريػة لمتغمػب  ،حماية الذات اإلنساني ىو

اعي بػػالنقص والسػػػيادة عمػػى البيئػػة المحيطػػػة بػػو، كمػػا يػػػرى أىميػػة االىتمػػاـ االجتمػػػ عمػػى الشػػعور

ولػذلؾ يبحػػث  اإلنسػػانيةالش صػية السػػوية حيػث أف الفػرد يػػدرؾ حالتػو كجػػزء مػف الجماعػة  لتكػويف

المكانة ءي العائمة والمجتمع ويبدأ منذ الطفولػة البحػث عػف االرتبػاط بػا  ريف ويسػاعده عمػى  عف

 ( 2218)البطي،  وجود االستعداد والقابمية والقدرة والميارة والمميزات الش صية النشيطة ذلؾ

 (Solivan) نظرية سوليفان 

المالحظة المباشرة لمظواىر الماديػة  ءي التحميؿ النفسي عمى (Solivanسوليفاف ) ترتكز نظريات

العالقػات االجتماعيػػة، حيػث أكػػد  بالحػػديث عػف ف الجػدد، اىػػتـ كثيػراً يالممموسػة، وىػو مػػف الفرويػدي

ميمة وىي التواصؿ كعامؿ ميػـ  ى نقطةءي نظريتو القائمة عمى العالقات الش صية المتبادلة عم
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المركزيػػة ءػػي العالقػػات الش صػػية  جػػدًا لمتفاعػػؿ بػػيف ااشػػ اص باعتبػػار أف التواصػػؿ ىػػو النقطػػة

حاجاتػو  إشػباعنشػاطو لتحقيػؽ  اإلنسػافءييػا  المتبادلة، كما أكد أف البيئة االجتماعية التػي يمػارس

والعالقػات المتبادلػة  ،ىػا وتػدعيـ عناصػرىاونمو  البيولوجية والثقاءية تساعده عمػى تكػويف ش صػيتو

ديناميكيػة وتػنعكس آثارىػا عمػى الش صػية وتسػاعد  التي يقيميا اإلنساف مع ا  ريف ىي عالقػات

المسػاندة االجتماعيػة التػي تػأتي مػف العالقػات االجتماعيػػة  عمػى تكػويف ونمػو الػذات، كمػا يػرى أف

 التػي تصػيب الفػرد )أبػو أسػعد وعربيػات، القمػؽ والتػوتر المحيطة بالفرد تعمػؿ عمػى  فػض حػاالت

2229 ) 

 (Watson and Skinerالنظرية السموكية )

يتكػوف مػف صػنفيف، الصػنؼ  أف سػموؾ اإلنسػاف (Watson and Skiner) يرى واطسف وسػكنر

االسػػتعدادات واانمػػاط السػػموكية  ااوؿ ىػػو السػػموؾ النفسػػي الػػذي يتشػػكؿ بنػػاء عمػػى مجموعػػة مػػف

باإلحػػاءة إلػػى العناصػػر البيولوجيػػة  النعكاسػػية التػػي يرثيػػا الطفػػؿ ءػػي تكوينػػووالحركيػػة وااءعػػاؿ ا

السػػموؾ والعواطػػؼ واالسػػتجابات عنػػػد  كالغػػدد الصػػماء واليرمونػػات التػػػي ليػػا عالقػػة واحػػحة ءػػػي

عػػف مجموعػة مػػف اانمػاط السػػموكية  الطفػؿ، أمػا الصػػنؼ الثػاني ىػػو السػموؾ اإلنسػػاني وىػو عبػارة

االجتماعيػة واالستحسػاف الػذي يتمقػاه  عمميات التعمـ والتشجيع والمساندةالتي نمت وتكونت نتيجة ل

أف سػػموؾ إلػػى كمػػا أشػػارت النظريػػة  نتيجػػة لمسػػموؾ الصػػادر منػػو ءػػي البيئػػة االجتماعيػػة والعائميػػة،

 الطفولػػة المبكػػرة أـ عنػػد الكبػػر اإلنسػػاف يتحػػدد مػػف  ػػالؿ مػػا تعممػػو سػػابقا سػػواء كػػاف ءػػي مرحمػػة

 ( 2216)عباس، 
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 (Rogers) اإلنسانيةظرية الن

 إلى أىمية النمو النفسي السميـ لمفػرد، انػو ينػتج ءػردًا متكامػؿ الوظػائؼ (Rogers) أشار روجرز

 النفسية، وبذلؾ يستطيع الفرد أف يحقػؽ ذاتػو ويسػعى ل دمػة وتطػور مجتمعػو، كػذلؾ يوصػؼ بأنػو

 عمى االستمتاع بكؿ لحظة عمى وعي تاـ بكامؿ  براتو حيث يتصؼ الفرد المتكامؿ نفسيا بالقدرة

 مػػف حياتػػو عػػف طريػػؽ المتعػػة التػػي تجمبيػػا ال بػػرات السػػارة ءػػي الحيػػاة كالمسػػاندة االجتماعيػػة مػػف

 ر المناسػب والشػعوراااسرة وااصدقاء، كما يتصػؼ الفػرد المتكامػؿ نفسػيًا بالقػدرة عمػى ات ػاذ القػر 

أف اإلنسػػاف ءػػي و  ،حقيػػؽ ذاتػػوعمػػى ت اً بالحريػػة مػػف أجػػؿ التحػػرؾ ءػػي أي اتجػػاه يرغػػب ليكػػوف قػػادر 

ال اصػة، والمحػيط الػذي يعػيش ءيػو ءبقػدر  ؾ التػاـ لذاتػواوعاقػؿ يحكمػو اإلدر  ااساس م مػوؽ واعٍ 

 يكػوف نمػوه النفسػي واالجتمػاعي صػحيحا المساندة االجتماعية التي يتمقاىا الفرد مف المحيطيف بو

 ( 2213)بف صبار، 

 



 

31 

 

 الدراسات السابقة

 اكتئاب ما بعد الوالدة والمساندة االجتماعية لمنساء ما بعػد الػوالدة،حوؿ  بقةتتمحور الدراسات السا

، وتػػـ تقسػػيميا إلػػى محػػوريف: المحػػور وقامػػت الباحثػػة بعػػرض الدراسػػات مػػف ااحػػدث إلػػى ااقػػدـ

ااوؿ يشتمؿ عمى الدراسات ذات الصمة باكتئاب ما بعد الوالدة، أما المحػور الثػاني ءيشػتمؿ عمػى 

  الصمة بالمساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدةالدراسات ذات 

 المحور األول: الدراسات المتعمقة باكتئاب ما بعد الوالدة

االسػػػتجابة االكتئابيػػػة لػػػدى المػػػرأة النػػػاءس، درجػػػة  إلػػػى التعػػػرؼ (2219ىػػػدءت دراسػػػة بػػػف عمػػػارة )

لػػة  يػػػرة لواليػػػة بمستشػػفى اامومػػػة والطفولػػػة ال أربػػع حػػػاالت نسػػػاء حػػديثات الػػػوالدة دراسػػة عياديػػػة

المػػػنيج العيػػػادي مػػػف  ػػػالؿ اسػػػتعماؿ ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػت دـ  مسػػػتغانـ ءػػػي الجزائػػػر،

قػد أجريػت ومقياس بيؾ لالكتئاب، و  ،المالحظة العيادية، المقابمة النصؼ موجية التقنيات التالية:

، يصػػػريةق ولػػػدف بعمميػػػةوحػػػالتيف  ،طبيعػػػي ولػػػدف بشػػػكؿمػػػف حػػػالتيف  مكونػػػةعينػػػة  الدراسػػػة عمػػػى

بمستشػفى  فوقػد تػـ ايجػادى ( مرات والدة،3-1) سنة بمعدؿ (35 – 22)بيف  فأعمارى وتراوحت

ا ػتالؼ ءػي شػدة االسػتجابة  وتوصػمت الدراسػة إلػى وجػوداالمومة والطفولة باللة  يرة بمسػتغانـ، 

أف مسػػػتوى  كمػػػا توصػػػمت إلػػػىاالكتئابيػػػة حسػػػب طبيعػػػة الػػػوالدة وعػػػدد الػػػوالدات وجػػػنس المولػػػود، 

سػػتجابة االكتئابيػػة ا تمػػؼ لػػدى حػػاالت الدراسػػة مػػف اكتئػػاب شػػديد لػػدى حػػاالت الػػوالدة الطبيعيػػة اال

 واكتئاب  فيؼ لدى حاالت الوالدة القيصرية 

اكتئاب ما بعد الوالدة والعوامؿ التعرؼ إلى ( Shitu et al., 2019وىدءت دراسة شيتو وآ ريف )

ثنػػػي عشػػػر شػػػيًرا الماحػػػية ءػػػي منطقػػػة أنكيشػػػا ي ولػػػدف  ػػػالؿ االتػػػالمرتبطػػة بػػػو بػػػيف ااميػػػات الال

أًمػػا بعػػد الػػوالدة  (596) أجريػػت دراسػػة مقطعيػػة مجتمعيػػة عمػػى، و بمنطقػػة أوي شػػماؿ غػػرب إثيوبيػػا
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تـ است داـ تقنية أ ذ العينات العنقودية مػف مرحمػة واحػدة و ءي منطقة أنكيشا شماؿ غرب إثيوبيا، 

مف إعدادىـ، ومقياس إدنبرغ  االستبياف احثوفواست دـ الب ،لمحصوؿ عمى المشاركات ءي الدراسة

(Eden Burg )انتشػار اكتئػاب مػا بعػد  ، وتوصػمت الدراسػة إلػى أفلتقيػيـ اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة

، ااميػػات المشػػاركات المطمقػػات/ اارامػػؿ/ غيػػر المتزوجػػات لػػدى (٪7 23بمغػػت نسػػبتو )الػػوالدة 

الحمػػؿ غيػػر  ييف اكتئػػاب بعػػد الػػوالدة بسػػببكمػػا توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف نسػػبة النسػػاء الالتػػي لػػد

%(، كػػػػذلؾ بينػػػػت الدراسػػػػة أف متغيػػػػرات: )جػػػػنس الرحػػػػيع، مػػػػرض 82 8بمغػػػػت )المرغػػػػوب ءيػػػػو 

 الرحيع، المساندة االجتماعية المن فحة( كانت منبئات مستقمة الكتئاب ما بعد الوالدة 

لذاتيػة لػدى ااميػات إلػى التعػرؼ عمػى نوعيػة الحيػاة ا (2218ىػدءت دراسػة بػوزار وجعػالب )كما 

العازبػػػات وعالقتيػػػا بظيػػػور اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة، وأجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف النسػػػاء 

سػػنة(، حيػػث اتبػػع المػػنيج العيػػادي الػػذي يقػػـو  42و 32مػػا بػػيف) فأعمػػارى تراوحػػت(، 4عػػددىف )

التابعػػة الدراسػػة بمصػػمحة ااسػػرة والتحػػامف االجتمػػاعي  وقػػد أجريػػتعمػػى أسػػاس دراسػػة الحالػػة، 

لمديريػػة النشػػاط االجتمػػاعي والتحػػامف لواليػػة الشػػمؼ باسػػت داـ كػػؿ مػػف المقابمػػة العياديػػة النصػػؼ 

موجيػػة ومقياسػػي نوعيػػة الحيػػاة الذاتيػػة واكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة، وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود 

عػد الػوالدة ا تالؼ ءي نوعية الحياة لدى ااميػات العازبػات ممػا يػنعكس عمػى ظيػور اكتئػاب مػا ب

 .اكتئاب ما بعد الوالدةو نوعية الحياة  توصمت إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيفلدييف، كما 

اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة وعوامػػؿ التعػرؼ إلػػى  (Do et al., 2018وىػدءت دراسػػة دو وآ ػػريف )

مػػراض مػػا إذا كػػاف مسػػتوى التعمػػيـ، أو ااكمػػا ىػػدءت إلػػى معرءػػة النسػػاء الفيتناميػػات،  لػػدىال طػر 

أثناء الحمؿ، أو اامومة اوؿ مرة، أو عدـ الرحا عف ااسرة، أو التواصؿ والتفاعؿ المحدود مػع 

دراسػة كميػة مقطعيػة  وأجػرى البػاحثوف ،ا  ريف تؤثر عمى  طر اإلصابة باكتئاب ما بعػد الػوالدة
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ءيتنػاـ مػع  -ي كػف يعشػف ءػي ىػانويتعاًما أو أكثر الال (18)ي يبمغف مف العمر تبيف النساء الال

اسػػت دـ و ، امػػرأة (116أعمػػارىـ أقػػؿ مػػف سػػنة، وأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )أطفػػاؿ 

إلػػػى  (116)، تػػـ تقسػػيـ ااميػػػات الػػػ البيانػػػات( لمحصػػوؿ عمػػى EPDSدنبػػرة لالكتئػػػاب )إمقيػػاس 

(، EPDS)نقطػػة أو أكثػػر ءػػي  (12المجموعػػة ااولػػى النسػػاء المػػواتي حصػػمف عمػػى )مجمػػوعتيف: 

وتوصػػػمت  (،EPDS)ءػػػي  ( نقطػػػة12أقػػػؿ مػػػف موعػػػة الثانيػػػة النسػػػاء الالتػػػي حصػػػمف عمػػػى )المج

أف ااميػات الجػدد ذوات التعمػيـ المػن فض والنسػاء المػواتي كػف راحػيات عػف أسػرىف الدراسة إلى 

كانػػت ااميػػات ءػػي المػػرة ااولػػى أكثػػر ، بينمػػا كػػف أقػػؿ عرحػػة لاصػػابة باكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة

وأف ااميػات اوؿ مػرة المػواتي كػاف لػدييف تفاعػؿ  ،بة باكتئاب ما بعد الوالدةعرحة مرتيف لاصا

أ يًرا ارتبطت أمػراض الحمػؿ مثػؿ  ،أو تواصؿ محدود مع ا  ريف كانوا أكثر عرحة بأربع مرات

السكري وارتفاع حغط الدـ والتياب الكبػد والتيػاب أمػراض النسػاء بزيػادة  طػر اإلصػابة باكتئػاب 

   ما بعد الوالدة

 مػا بعػد الػوالدة بػيف ااميػات اكتئػابإلى تقييـ مػدى انتشػار  ( بدراسة ىدءت2217وقاـ الزىراني )

السػػعوديات اثنػػاء زيػػارتيف عيػػادات الطفػػؿ السػػميـ بػػالمراكز الصػػحية ااوليػػة بجػػدة وكػػذلؾ العوامػػؿ 

، اسػػػػػت دمت الدراسػػػػػة المػػػػػنيج الوصػػػػػفي المػػػػػرض وعالقتػػػػػو بالرحػػػػػاعة الطبيعػػػػػة المرتبطػػػػػة بيػػػػػذا

 تتػػػػألؼ مػػػػف قسػػػػـ المواءقػػػػة عمػػػػىالتػػػػي أدوات التقيػػػػيـ  رتبػػػػاطي، حيػػػػث اعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػىاال

والديمغراءيػػة لممػػرأة، وبيانػػات إجتماعيػػة، وبيانػػػات  االقتصػػػاديةالمشػػاركة بالدراسػػة، وقسػػـ البيانػػات 

 بػػراإدن واسػػتمارةبػػالوالدة وبيانػػات متعمقػػة بالرحػػاعة الطبيعيػػة  التػػاريخ المرحػػي والبيانػػات المتعمقػػة

 مػف النسػاء( امػرأة 562، وأجريػت الدراسػة عمػى )مػا بعػد الػوالدة اكتئاببالمغة العربية والتي تقيس 

 بعػد الػوالدة حتػػى الالتػي قمػف بزيػارة مراكػػز الرعايػة الصػحية ااوليػػة ءػي مدينػة جػػدة  ػالؿ ءتػرة مػػا
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دة بػػػػيف كتئػػػػاب مػػػػا بعػػػػد الػػػػوالوتوصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف مػػػػدى انتشػػػػار اأشػػػػير بعػػػػد الػػػػوالدة، ( 6)

 واكتئػابمػا بعػد الػوالدة  اكتئابوجود عالقة مؤكدة بيف  وتبيف، %(66 45بمُ نسبة ) المشاركات

مػا بعػد الػوالدة واإلكتئػاب قبػؿ الحمػؿ،  اكتئػاب عالقة بيفووجود  ،الحمؿ ( اكتئابقبؿ الوالدة ) ما

عالقػػة  ووجػودمػا بعػد الػػوالدة وال ػوؼ المرحػي قبػػؿ الحمػؿ،  اكتئػػابكمػا كانػت ىنػػاؾ عالقػة بػيف 

مػا بعػد الػوالدة  اكتئػاببيف  كما كانت ىناؾ عالقة ،الزوج دة وحعؼ دعـالو لما بعد ا اكتئاببيف 

   والمشاكؿ الزوجية

لدى  اكتئاب ما بعد الوالدة وتجارب الوالدة( بدراسة ىدءت التعرؼ إلى Fox, 2016وقاـ ءوكس )

اسػػتبانة لتحقيػػؽ أىػػداؼ   ػػالؿ تطػػويرمػػف  الدراسػػة المػػنيج الوصػػفيواتبعػػت النسػػاء ءػػي بمغاريػػا، 

عاًمػا  (45-18)مجموعػة مػف النسػاء الالئػي تتػراوح أعمػارىف بػيف  ، وطبقت الدراسة عمػىالدراسة

تػػػـ تشػػػجيع النسػػػاء المػػػواتي  حػػػعف و  ،أو يعػػػانيف حالًيػػػا مػػػف اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة عػػػانيفممػػػف 

سػػبب تجػػربتيف الفريػػدة ءػػي لعمميػػات قيصػػرية غيػػر م طػػط ليػػا عمػػى المشػػاركة ءػػي ىػػذه الدراسػػة ب

المشػاركات ءػي تػـ الحصػوؿ عمػى وقد  ،مف ىذا المس  فلـ يمد الالتي النساءتـ استبعاد و  ،الوالدة

التي مف  الؿ البحث عبر اإلنترنت عف مجموعات دعـ اكتئاب ما بعد الوالدة ءي المدف  الدراسة

( امػرأة ممػف مػررف بػوالدة 123) لدييا توأمة ءي بمغاريا، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف

نػوع الػوالدة كػاف لػو تػأثير عمػى قيصرية م طط ليا أو غير م طط ليا، وتوصمت النتائج إلػى أف 

الم طػػط لػػو والحمػػؿ باإلحػػاءة إلػػى الػػدعـ االجتمػػاعي والعػػاطفي،  ،اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة تطػػور

ة القيصػرية غيػر الم طػط ليػا، والعمميػ الحمؿ غير الم طط لو، الوالدة القيصرية الم ططة مقابؿ

  ءي حدوث اكتئاب ما بعد الوالدة لرـ التي ساىمت النفسية الحطرابءي اوالتاريخ العائمي 
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 لػػدى الػػوالدة بعػػد مػػا اكتئػػاب درجػػة إلػػى التعػػرؼ ىػػدءت ( بدراسػػة2215كمػػا قػػاـ شػػاىيف واعميػػة )

أنجػػبف مػػرة واحػػدة التػػي ال، و ءػػي محاءظػػة بيػػت لحػػـ عامػػاً ( 84) أعمػػارىف عػػف تقػػؿ المػػواتي النسػػاء

عمػى  سػةالدراأجريػت وقػد است دـ مقياس اكتئاب ما بعد الوالدة مػف إعػداد الباحثػاف، و  ،عمى ااقؿ

 تتػراوح ءتػرة إنجػابيف عمىالالتي محى  لحـ بيت محاءظة نساء مف ( امرأة092) مفعينة مكونة 

 أف إلػػى سػةالدرا وصػػمت، وقػد تالمػػنيج الوصػفي الباحثػاف واسػػت دـ، يرشػأ سػتة إلػػى أسػبوعيف بػيف

وتوصػمت أيحػًا  سػطة،متو كانػت محاءظػة بيػت لحػـ  ءي النساء لدى الوالدة بعد ما االكتئاب درجة

ءي ائياصإح دالة ءروؽ وجود عدـإلى   عمػر رات:لمتغيػ تبعػا لػدييف الػوالدة بعد ما اكتئاب درجة ًً

ءػي حػيف  المولود اا ير، س، جنر يااالتعميمي لمزوج أو الزوجة، ترتيب المولود  المستوى ااـ،

 محاءظػة ءػي سػاءمػا بعػد الػوالدة لػدى الن اكتئػابدالػة ءػي درجػة  ءػروؽ توصمت الدراسػة إلػى وجػود

 تعزى لمتغير مكاف السكف لصال  المدينة والقرية  لحـ بيت

مػػػػدى انتشػػػػار اكتئػػػػاب مػػػػا بعػػػػد الػػػػوالدة والعوامػػػػؿ  ( التعػػػػرؼ إلػػػػى0208وىػػػػدءت دراسػػػػة أيػػػػوب )

( عامػػػًا ءػػػي محاءظػػػة نػػػابمس، 84( و)04و بػػػيف النسػػػاء الالتػػػي تتػػػراوح أعمػػػارىف بػػػيف )المرتبطػػػة بػػػ

( مػف ااميػات الالتػي 082واعتمد الباحػث عمػى الدراسػة المقطعيػة، ءقػد قػاـ بػحجراء مقػابالت مػع )

( عيادة مػف عيػادات 00( عامًا، تـ ا تيارىف بالطريقة القصدية مف )84-04تتراوح أعمرىف بيف )

حية ااوليػػػة وصػػػحة ااـ والطفػػػؿ التابعػػػة لػػػوزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية ووكالػػػة غػػػوث الرعايػػػة الصػػػ

( أسػػػبوعًا بعػػػد الػػػوالدة، 00-7وتشػػغيؿ الالجئػػػيف ءػػػي منطقػػػة نػػػابمس، وأجريػػػت المقػػػابالت مػػػا بػػػيف )

واسػػت دمت النسػػ ة العربيػػة مػػف مقيػػاس إدنبػػرة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 

%( مػػف ااميػػات 4.9ات كػػاف لػػدييف اكتئػػاب بدرجػػة متوسػػطة، وأف مػػا نسػػبتو )%( مػػف ااميػػ07)

كػػاف لػػػدييف اكتئػػػاب شػػػديد، كمػػػا توصػػػمت الدراسػػة إلػػػى أف االكتئػػػاب أثنػػػاء الحمػػػؿ، وسػػػوء العالقػػػة 
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الزوجية، وسوء الرحا عػف مسػاعدة الػزوج ودعمػو، وسػوء الرحػا عػف العالقػة مػع الحمػاة، والػدعـ 

تبط بقػوة مػع حػػدوث اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة، وتوصػمت الدراسػة إلػػى االجتمػاعي المػن فض كميػا تػر 

 عدـ وجود ارتباط بيف اكتئاب ما بعد الوالدة ومتغيرات )العمر، التعميـ، السكف، والد ؿ( 

 إلػػػى اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة بػػػيف ااميػػػات ( التعػػػرؼKleiber, 2013وىػػػدءت دراسػػػة كميبػػػر )

وات الد ؿ المن فض الالتػي يعػانيف مػف أعػراض اكتئػاب المراىقات: ءحص ومعالجة المراىقات ذ

المنيج الوصفي، وقد أجريت الدراسة عمػى عينػة مكونػة واعتمد الباحث ءي دراستو ، ما بعد الوالدة

بحثػػػت الدراسػػػة ءػػػي العالقػػػة بػػػيف شػػػدة أعػػػراض االكتئػػػاب والحػػػعؼ ( أـ مراىقػػػة، حيػػػث 020مػػػف )

أف ، وأظيػػػػرت النتػػػػائج ااميػػػػات المراىقػػػػات لػػػػدىالفػػػػردي المحتمػػػػؿ وعوامػػػػؿ السػػػػياؽ االجتمػػػػاعي 

أحػػداث الحيػػاة السػػمبية، والتمييػػز، والعجػػز بأعػراض اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى المػػراىقيف مرتبطػػة 

ءػػػي الػػػدعـ االجتمػػػاعي، وشػػػدة أعػػػراض القمػػػؽ، واإلجيػػػاد، وحػػػعؼ التػػػرابط والعجػػػز ءػػػي الفعاليػػػة 

 تمتنبئػػاأعػػراض القمػػؽ كانػػت أءحػػؿ أف اإلجيػػاد وشػػدة  ، كمػػا تبػػيفالش صػػية وتنظػػيـ العواطػػؼ

 ااميات المراىقات بشدة أعراض احطراب اكتئاب ما بعد الوالدة لدى 

حديػد مػدى انتشػار اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة إلػى ت(  ,2211Shahwanكمػا ىػدءت دراسػة شػيواف )

 بػػػيف عينػػػػة مػػػف النسػػػػاء العربيػػػات ءػػػػي القػػػدس الشػػػػرقية وءحػػػص االرتبػػػػاط بػػػيف عػػػػدد مػػػف العوامػػػػؿ

دراسػة عرحػية  إجػراءولتحقيؽ أىداؼ ىػذه الدراسػة تػـ ، وغراءية وتطور اكتئاب ما بعد الوالدةالديم

شػػيرًا تػػـ ( 12-1) اطفػػاؿ تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف امػػرأة، جمػػيعيف أميػػات( 274) عمػػى عينػػة مػػف

ءػػػي القػػػدس العربيػػػة، اثنػػػاف حكوميػػػاف وآ ػػػراف غيػػػر  مػػػف أربعػػػة مراكػػػز أمومػػػة وطفولػػػة ىفا تيػػػار 

يرت نتائج الدراسة أف نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة بيف المشاركات ءي عينة أظو حكومييف، 

اكتئػػاب  %( لػػدييف56 29) و ،اكتئػػاب شػػديد %( لػػدييف55 25) منيػػا( 11 55) كانػػت الدراسػػة
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الدراسػػة أف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط بػػيف انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة  أظيػػرت نتػػائج، كمػػا متوسػػط

أحػػد عشػػر عػػاماًل مػػف العوامػػؿ  إلػػى باإلحػػاءةتػػـ دراسػػتيا،  الديموغراءيػػة التػػي وتسػػعة مػػف العوامػػؿ

عشػػػر عػػػاماًل تسػػػاعد ءػػػي التنبػػػؤ  اثنػػػيالدراسػػػة أف  إلػػػى ذلػػػؾ أظيػػػرت ، باإلحػػػاءةغيػػػر الديمغراءيػػػة

الػوالدات، والعمػر عنػد الػزواج وعنػد أوؿ  عػدد ااطفػاؿ، وعػدد: بوجود اكتئاب مػا بعػد الػوالدة وىػي

لمسػيدة ولمػزوج، ووحػع عمػؿ الػزوج  الحمؿ، ومنطقة السكف، المستوى التعميمػي حمؿ، والرغبة ءي

  وعمره وممتمكاتو ود ؿ العائمة

 احػطرابات النػـو عنػد الرحػيع وعالقتيػا ب صػائص إلػى ( التعػرؼ3122) سحيريدراسة وىدءت 

مػػػنيج ال ، واسػػػت دمت الدراسػػػةوعػػػادات النػػػـو لديػػػو و صػػػائص ااـ واكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدييا

 مػػف اسػػت دمت كػػؿ ،حالػػة( 212مكونػػة مػػف )عمػػى عينػػة الوصػػفي االرتبػػاطي، وأجريػػت الدراسػػة 

توصػػمت إلػػى انتشػػار احػػطرابات النػػـو و الكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة،  ةالمقابمػػة العياديػػة ومقيػػاس إدنبػػر 

الرحػػع المػػذيف لػػدييـ أميػػات مكتئبػػات، كمػػا تعتمػػد أميػػاتيـ ءػػي إنامػػة الرحػػيع عمػػى التقػػارب  عنػػد

بات نػـو ءنجػدىـ يعتمػدف اليس لػدييـ احػطر  المواتيواليز، أما أميات الرحع  لجسدي والرحاعةا

تّركز عمى االستقاللية عف ااـ،  اصة اإلبياـ الذي يمثؿ وسيمة  وسائؿعمى أكثر مف اا ريات 

 اً دة تػأثير ّأف لممشػاكؿ بعػد الػوالدة وأرؽ ااـ قبػؿ وبعػد الػوالكمػا  لقدرة الرحيع عمػى التيدئػة الذاتيػة،

  بات النـو عند الرحيعاعمى احطر 

 المحور الثاني: الدراسات المتعمقة بالمساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدة

جػػودة ب إلػػى التنبػػؤ( Matijasevich and Tabb, 2020ىػػدءت دراسػػة ماتيجػػازاءيتش وتػػاب )

ي ءػػػي الواليػػػات المتحػػػدة لػػػدى النسػػػاء بواليػػػة ىيمسػػػنكاكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة و العالقػػػة مػػػع الشػػػريؾ 

تـ إجراء مقابمة منزليػة مػع كما ( امرأة، 517عمى )وعمد الباحثاف إلى تطبيؽ اادوات اامريكية، 
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كشػػػفت المقارنػػػة بػػػيف المجمػػػوعتيف، المشػػػاركيف وغيػػػر ( بعػػػد الػػػوالدة، و 9-6( مػػػنيف بعػػػد )356)

سػػرة مقارنػػة مػػع غيػػر (، أف ااولػػى لػػدييا مسػػتويات أعمػػى مػػف التعمػػيـ ود ػػؿ اا161المشػػاركيف )

، مػػع اا ػػذ ءػػي االعتبػػار عمميػػة التوزيػػع العشػػوائي أثنػػاء الحمػػؿ ءػػي الدراسػػة العنقوديػػة ،المشػػاركيف

ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت ، ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة اسػػت دـ الباحثػػاف المػػنيج الوصػػفي

مف ٪( 6 16)أف نسبة و دة، لعدد ااشير بعد الوال ا تالؼ بالنسبة تبيف أنو ال يوجدالدراسة إلييا 

، مف الوالدةشيًرا  (12) مع شريكيف بعد عالقتيف من فحة الجودة التجربةالنساء المشاركات ءي 

 اكتئاب ما بعد الوالدة منيف لدييف ٪( 1 22)وأف 

المسػػػػاندة الرحػػػػا عػػػػف مػػػػدى  التعػػػػرؼ إلػػػػى( Anderson, 2019وىػػػػدءت دراسػػػػة أندرسػػػػوف )

)القمػػػؽ واالكتئػػػاب(، واسػػػت دـ الباحػػػث دراسػػػة  ة ااـ بعػػػد الػػػوالدةكعامػػػؿ وقػػػائي لحػػػائق االجتماعيػػػة

أطفاليف بيف شيريف إلى ثالثة أشير  ت أعمارامرأة كان (127) ا تيارتـ طولية مستقبمية، حيث 

عالنػػات الدراسػػة عمػػى  بعػػد الػػوالدة باسػػت داـ مجموعػػة مواحػػيع قسػػـ عمػػـ الػػنفس بجامعػػة دنفػػر، وا 

، ونشرات الدراسػة المنشػورة ءػي جميػع أنحػاء منطقػة (Facebook)صفحات المجموعة ااـ عمى 

عمػى قػراءة  ةسػنة ؛ )ب( قػادر  (45-18)تحمنت معايير اال تيار: )أ( الفئة العمرية بػيف و  ،دنفر

أو ءػػػي عالقػػػة مسػػػتقرة؛ )د( حمػػػؿ منفػػػرد كامػػػؿ المػػػدة دوف  ةوءيػػػـ المغػػػة اإلنجميزيػػػة؛ )ج( متزوجػػػ

عقػاقير غيػر مشػروعة أثنػاء الحمػؿ أو بعػد الػوالدة؛  يااممحاعفات طبية؛ )ىػ( لـ يبمُ عف است د

ااميػػات  ا تيػػارباإلحػػاءة إلػػى ذلػػؾ ، تػػـ  (،12 – 5 1))د( نسػػبة الػػد ؿ إلػػى االحتياجػػات مػػف 

اسػتبياف  تطبيػؽتػـ  ،أشػير بعػد الػوالدة (5إلػى  4)ءقط إذا كانت متاحة إلكماؿ تقييـ المتابعػة ءػي 

حالػػة الػػزواج والمعاشػػرة ود ػػؿ  :مثػػؿ ةسػػكانية لممشػػاركمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات حػػوؿ التركيبػػة الل

 بعػدمقياس الرحا عف الدعـ االجتمػاعي ءػي ءتػرة مػا ، كما است دـ رؽااسرة ومستوى التعميـ والعِ 
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ات عػف الػدعـ لقيػاس رحػا المشػارك ءقػرة 22مػف مكػوف ( Razurel & Kaiser, 2015الػوالدة )

كسػية سػالبة بػيف الرحػا عػف الػدعـ االجتمػاعي االجتماعي، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقػة ع

بأعراض حائقة أموميػة  الكبير ارتبط الدعـ العاطفيعف الرحا  كما أف، وحائقة ااـ بعد الوالدة

  أقؿ بعد الوالدة

المسػاندة تػأثير التعػرؼ إلػى  ( دراسػة ىػدءتYuexin et al., 2019وأجػرى يوكسػيف وآ ػريف )

أسػػػابيع بعػػػد الػػػوالدة: دراسػػػة  6  ػػػالؿى أعػػػراض االكتئػػػاب أثنػػػاء الحمػػػؿ المبكػػػر عمػػػ االجتماعيػػػة

 (ENRICHD( امػػػػػرأة، واسػػػػػت دـ مقيػػػػػاس إنريشػػػػػد )3312تػػػػػـ إجػػػػػراء الدراسػػػػػة عمػػػػػى )، مسػػػػػتقبمية

، توصػػػمت ( عمػػػى التػػػواليEPDSلالكتئػػػاب بعػػػد الػػػوالدة ) إدنبػػػرهومقيػػػاس  لممسػػػاندة االجتماعيػػػة، 

أظيػرت  االجتماعيػة واكتئػاب مػا بعػد الػوالدة، الدراسة إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف المساندة

التحمػػيالت الطبقيػػة أنػػو كػػاف ىنػػاؾ القميػػؿ مػػف اادلػػة عمػػى عػػدـ تجػػانس االرتبػػاط ءػػي المجموعػػات 

 السكانية الفرعية حسب ال صائص ااساسية لممشاركيف 

العالقػة بػيف التعػرؼ إلػى ( Banihashemi et al., 2019وىدءت دراسة بني ىاشمي وآ ػريف )

مػف  (222)تػـ ا تيػار ، واكتئػاب مػا بعػد الػوالدة عنػد النسػاء: دراسػة مقطعيػة ةاالجتماعيػالمساندة 

تـ تقيػيـ اكتئػاب مػا  ،إيراف ءي ي ححرف ثالثة مستشفيات تعميمية ءي طيرافتجدد الالااميات ال

وتػـ قيػاس مسػتويات  ،الكتئػاب بعػد الػوالدة إدنبػرهبعد الوالدة باست داـ النس ة اإليرانية مف مقياس 

، وتوصػػػمت الػػػدعـ االجتمػػػاعي لممػػػرأة باسػػػت داـ النسػػػ ة اإليرانيػػػة مػػػف اسػػػتبياف الػػػدعـ االجتمػػػاعي

، بػػيف ااميػػات الجػػدد (٪5 43كػػاف بنسػػبة ) معػػدؿ انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدةراسػػة إلػػى أف الد

وتوصػمت الدراسػة إلػى وجػود عالقػة عكسػية سػالبة دالػة ؛ بدرجػة قميمػة المساندة االجتماعيػة تكانو 

https://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(17)30572-3/abstract


 

39 

 

واكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة بعػػػد حػػػبط المتغيػػػرات المربكػػػة مثػػػؿ  المسػػػاندة االجتماعيػػػةبػػػيف إحصػػػائيًا 

 لتاريخ السابؽ لالكتئاب ومرض الطفؿ واستيالؾ اادوية أثناء الحمؿ ا

استكشػػػػػاؼ الػػػػػدعـ المينػػػػػي  ( دراسػػػػػة ىػػػػػدءت إلػػػػػىBackstrom, 2018وأجػػػػػرى باكسػػػػػتروـ )

أثنػػػػاء اإلنجػػػػاب ءيمػػػػا يتعمػػػػؽ بجػػػػودة العالقػػػػة الزوجيػػػػة  واالجتمػػػػاعي لرميػػػػات والشػػػػركاء اوؿ مػػػػرة

تػػـ اسػػت داـ كػػؿ مػػف و  ،تكشػػاءي واستشػػراءي وطػػوليالدراسػػة اس ، وكػػاف تصػػميـوالشػػعور بالتماسػػؾ

أف الػػدعـ المينػػي يمكػػف أف يسػػيؿ مشػػاركة الشػػريؾ، وأظيػػرت النتػػائج ااسػػاليب النوعيػػة والكميػػة، 

عمػى عالقتيمػا الزوجيػة ويسػيؿ التواصػؿ مػع ا بػاء ا  ػريف الػذيف ينتظػروف وءقًػا لتجػػارب  ويػؤثر

جيػػة بشػػريكيا مػػف  ػػالؿ الػػدعـ االجتمػػاعي أثنػػاء تعػػززت أيًحػػا عالقتيػػا الزو و ااميػػات اوؿ مػػرة، 

أظيػػػرت النتػػػائج أف جػػػودة العالقػػػة بػػػيف الػػػزوجيف المتصػػػورة لرميػػػات لممػػػرة ااولػػػى كمػػػا  ،الحمػػػؿ

أظيػػرت النتػػائج أف و  ،والشػػركاء بعػػد سػػتة أشػػير مػػف الػػوالدة، مرتبطػػة بالػػدعـ االجتمػػاعي الممحػػوظ

الزوجيػػة تػػن فض وأف اإلحسػػاس بالتماسػػؾ  كػػال مػػف ااميػػات والشػػركاء أدركػػوا أف جػػودة عالقػػتيـ

يػػزداد بعػػد سػػتة أشػػير مػػف الػػوالدة مقارنػػة بالحمػػؿ  كانػػت اال تالءػػات التػػي تػػـ الكشػػؼ عنيػػا مثػػؿ: 

الجػودة المتصػورة لمعالقػة الزوجيػة،  اإلحساس العػالي بػالترابط كػاف مرتبًطػا ءقػط بااميػات ااعمػى

عـ االجتمػػاعي مقارنػة بالشػػركاء أثنػػاء الحمػػؿ وأءػادت ااميػػات اوؿ مػػرة عػػف إدراؾ المزيػد مػػف الػػد

 وااسبوع ااوؿ وستة أشير بعد الوالدة 

( التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي Cremonese, 2017ىػػدءت دراسػػة كريمػػونيز )كمػػا 

 مػف  ػالؿ مقػابالت شػبو نوعيػة دراسػةتػـ إجػراء و المراىقات بعد الوالدة مف وجية نظػرىف،  تتمقاىا

ءػػػي مستشػػػفى  فأطفػػػالي أنجػػػبف الالتػػػيمراىقػػػة بعػػػد الػػػوالدة،  (11)التحػػػدث مػػػع  منظمػػػة و ريطػػػة

تـ تحميؿ البيانات عػف و  ،البرازيؿ ءي تعميمي ءي المناطؽ الدا مية مف والية ريو غراندي دو سوؿ
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 تمقتػػػولػػػدعـ االجتمػػػاعي الػػػذي ا ، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أفطريػػػؽ تحميػػػؿ المحتػػػوى الموحػػػوعي

التػي تػـ تقػديميا بشػكؿ أساسػي  المعمومػات والػدعـ العػاطفي تاله، كاف ءعاالً بعد الوالدة  المراىقات

 مف قبؿ أءراد ااسرة  

 المسػػاندةلعالقػػة بػػيف ( التعػػرؼ إلػػى اAlbuja et al., 2016وىػػدءت دراسػػة ألبوجػػا وآ ػػريف )

حػوؿ مف  الؿ تحميؿ البيانػات الثانويػة لدراسػة طوليػة  اكتئاب ما بعد الوالدةوأعراض  ةاالجتماعي

، واسػػػت دمت انتشػػػار وعوامػػػؿ ال طػػػر الكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة بػػػيف النسػػػاء المكسػػػيكيات البالغػػػات

 (6)تـ قياس أعراض االكتئػاب  ػالؿ الثمػث الثالػث مػف الحمػؿ و الدراسة المنيج الوصفي، حيث 

سػػت دمت الدراسػػة ، كمػػا اأشػػير بعػػد الػػوالدة عبػػر النسػػ ة اإلسػػبانية مػػف اسػػتبياف صػػحة المػػريض

، DSM-5لية العناصر التسعة ااولى مف المقياس، والتي تتناوؿ معايير تش يص االكتئاب الحا

تمػػػت مقابمػػػة النسػػػاء المػػػواتي واءقػػػف عمػػػى المشػػػاركة  ػػػالؿ الثمػػػث الثالػػػث مػػػف الحمػػػؿ ءػػػي غرءػػػة و 

، حيػػػث كػػػف يسػػػعيف لمحصػػػوؿ عمػػػى رعايػػػة مػػػا قبػػػؿ الػػػوالدة ،االنتظػػػار ءػػػي مركػػػز صػػػحة المجتمػػػع

النسػػػاء  أف ، حيػػػثالمتنبػػػ  الوحيػػػد ىػػػو أعػػػراض االكتئػػػاب قبػػػؿ الػػػوالدةأف وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

أعػػراض االكتئػػاب بعػػػد  كػػاف لػػدييفالمػػواتي أبمغػػف عػػف المزيػػد مػػف أعػػراض االكتئػػػاب قبػػؿ الػػوالدة 

اكتئػاب مػا ، كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف المساندة االجتماعيػة و الوالدة

 بعد الوالدة 

( بدراسػػة ىػػدءت التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة Corrigan et al., 2015يغػػاف وآ ػػريف )وقػػاـ كور 

، واكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة، والمسػػاعدة المينيػػة: دراسػػة استقصػػائية لرميػػات ءػػي الغػػرب االجتماعيػػة

تصػػػميـ دراسػػػة وصػػػفية مقطعيػػػة مػػػع عينػػػة مالئمػػػة  ، اسػػػت دـ البػػػاحثوفااوسػػػط لمواليػػػات المتحػػػدة

المعمومػػػات  لمتعػػػرؼ إلػػػى ءقػػػرة (47) اسػػػت دـ اسػػػتبياف مكػػػوف مػػػف لدراسػػػة،الاجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة 
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)أ(  ويشػػترط أف تكػػوف المشػػػاركة: ،المتعمقػػة بالبيانػػات الديموغراءيػػػة والػػدعـ االجتمػػاعي واالكتئػػػاب

 أنجبػتعمى القراءة والكتابة بالمغة اإلنجميزيػة، و )ج(  قادرة، )ب( ءأكثر عاًما 18مف العمر  تبمُ

أشػػػير لرميػػػات بوقػػػت لمتعػػػاءي مػػػف تجربػػػة  8سػػػمحت ءتػػػرة الػػػػ و لثمانيػػػة الماحػػػية  ػػػالؿ ااشػػػير ا

الجوانػب ( ءقػرات لقيػاس الػدعـ االجتمػاعي وتعكػس 6، كما تـ است داـ استبانة مكونة مػف )الوالدة

مػوف واالعتقػاد بػأنيـ العاطفية لمعالقات أو الدرجػة التػي يشػعر بيػا ااشػ اص بػأنيـ محبوبػوف وقيّ 

( أمػػًا، وأظيػػرت 58، وأجريػػت الدراسػػة عمػػى )دة مػػف ااشػػ اص الػػذيف ييتمػػوف بيػػـيتمقػػوف المسػػاع

 ػالؿ السػت أسػابيع ااولػى  متابعة روتينية مػع طبيػب التوليػد فلدييالمشاركات جميع الدراسة أف 

أسػػػػابيع تمػػػػت  (6)قبػػػػؿ  كانػػػػت زيػػػػارتيفمػػػػف النسػػػػاء المػػػػواتي  (٪52)، مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف بعػػػػد الػػػػوالدة

 فأنيػػ %( مػػف ااميػػات ذكػػرف21وأف ) ،روتينػػي بعػػد الجراحػػة القيصػػريةمعػػاينتيف إلجػػراء ءحػػص 

مف حغوط إحاءية ءػي وقػت الػوالدة ممػا أدى إلػى تعقيػد انتقػاليـ إلػى اامومػة )انتقمػوا  يعانيف كف

الشػ ص الػداعـ ااساسػي ااكثػر شػيوًعا ىػو الػزوج أو كػذلؾ أظيػرت النتػائج أف إلى منزؿ جديد، 

 الشريؾ 

تػأثير الػدعـ االجتمػاعي حػوؿ ( التعػرؼ إلػى Kim et al., 2014وآ ػريف )وىػدءت دراسػة كػيـ 

الحمؿ عمى اكتئاب ما بعد الوالدة بيف ااميات الكنػديات المراىقػات وااميػات البالغػات ءػي مسػ  

تػـ تحميػؿ مػا  ، حيثاستندت الدراسة إلى التحميؿ الثانوي لمس  تجارب اامومة، و تجارب اامومة

تػػـ تحديػػد و  ،سػػنة ومػػا ءػػوؽ 15ة مػػع مواليػػد أحيػػاء، تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف امػػرأ (6421)مجموعػػو 

ااميػػات البالغػػات بعمػػر و  ،عاًمػػا (19-15)ااميػػات المراىقػػات عمػػى أنيػػف تتػػراوح أعمػػارىف بػػيف 

، وأظيرت نتائج الدراسة أف انتشار الكتئاب بعد الوالدة ةإدنبر مقياس  است دـ ، عاًما ءما ءوؽ 22

بػػيف ااميػػات  (٪2 7)و  ،بػػيف ااميػػات المراىقػػات (٪2 14)بنسػػبة  الدة كػػافاكتئػػاب مػػا بعػػد الػػو 
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عمػػػى دعػػػـ أثنػػػاء الحمػػػؿ وبعػػػد  حصػػػمفااميػػػات المراىقػػػات وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف البالغػػػات، 

لػػـ ت تمػػؼ العالقػػة بػػيف الػػدعـ االجتمػػاعي واكتئػػاب مػػا بعػػد و  ،الػػوالدة أكثػػر مػػف ااميػػات البالغػػات

ااميات  ، كما تبيف مف النتائج أفسبة لممراىقات مقارنة بااميات البالغاتالوالدة بشكؿ كبير بالن

أكثػػر عرحػة بنحػو  مػػس مػرات لاصػابة باكتئػاب مػػا بعػد الػوالدة إذا لػػـ كػّف المراىقػات والبالغػات 

  يتمقيف دعًما بعد والدة

ة التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة االجتماعيػػ (Kazmi et al., 2013وىػػدءت دراسػػة كػػازمي وآ ػػريف )

وعالقتيا باكتئاب ما بعد الوالدة لػدى النسػاء المتزوجػات ءػي أبػوت أبػاد، حيػث أجريػت عمػى عينػة 

)مجمػع أيػوب  :امرأة مف المستشفيات وعيادات ما بعد الػوالدة ءػي مستشػفيات (1222مكونة مف )

مانسػييرا وبػاالكوت مػف  DHQالطبي أبوت آباد، مستشفى النساء وااطفاؿ أبوت آباد، مستشػفى 

تشػػمؿ الدراسػػة الحاليػػة النسػػاء المػػواتي أنجػػبف طفػػاًل ءػػي قسػػـ ، و ؿ تقنيػػة أ ػػذ العينػػات المالئمػػة ػػال

المنيج الوصؼ االرتباطي مف  الؿ ( سنة، وتـ است داـ 45-18، وتراوحت أعمارىف بيف )ىزارا

ار مقيػػاس اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة المطػػور محميػػًا بالمغػػة اارديػػة، وأظيػػرت النتػػائج أف انتشػػتطبيػػؽ 

وجػود عالقػة  النتػائج تأظيػر  ، كـبشكؿ عاـ (٪22) كاف بنسبةاكتئاب ما بعد الوالدة بيف النساء 

كشػفت الدراسػة الحاليػة أيًحػا أف و  عكسية سالبة بيف المساندة االجتماعية واكتئاب ما بعػد الػوالدة،

يف أو ي يعشػػػف ءػػػي إطػػػار مشػػػترؾ يتمقػػػيف المزيػػػد مػػػف الػػػدعـ االجتمػػػاعي مػػػف عػػػائالتتػػػالنسػػػاء الال

ي تػػػأصػػػدقائيف أو أزواجيػػػف أقػػػؿ عرحػػػة لاصػػػابة باكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة ، مقارنػػػة بالنسػػػاء الال

  ويتمقيف دعمًا اجتماعيًا قميالً يعشف ءي إطار ااسرة النووية 
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 تعقيب عم  الدراسات السابقة:

مؤشػػرات عامػػة التػػي  إلػػىتوصػػمت الباحثػة  ءقػػدمدراسػات السػػابقة العػػرض السػػابؽ لمػف  ػػالؿ 

 اإلحصػائية وااسػاليبوالمنيجيػة والعينػات  ااىداؼدراستيا وتنظيميا مف حيث  إعدادءي  ياأءادت

  تي:لييا، ويمكف استعراض ذلؾ عمى النحو ا إالمست دمة والنتائج التي توصمت 

 ىداف: من حيث األ 

ت ىػدءت التعػرؼ الجزء ااوؿ مف الدراسات السابقة المتعمقة باكتئاب ما بعد الوالدة، جميع الدراسا

 إلى اكتئاب ما بعد الوالدة وارتباطو بعوامؿ أ رى  

أمػػػػا الجػػػػزء الثػػػػاني مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة المتعمقػػػػة بالمسػػػػاندة االجتماعيػػػػة، ءيػػػػدءت جميػػػػع 

 الدراسات التعرؼ إلى المساندة االجتماعية وعالقتيا باكتئاب ما بعد الوالدة  

النسػاء الالتػي أنجػبف لمػرة واحػدة عمػى ااقػؿ، يدءت اسػتالسابقة الدراسات  جميعمن حيث العينة: 

( امرأة، أما الدراسة الحاليػة 3312-2وتراوحت أحجاـ العينات مف ) ،( سنة ءأكثر18وأعمارىف )

 ( امرأة 321ءبمُ حجـ عينتيا )

اسػت داـ مقيػاس مػع الدراسػات السػابقة ءػي الحالية ءقد اتفقت الدراسة الدراسة:  أدوات إل بالنسبة 

رة لقياس اكتئاب ما بعد الوالد، واست داـ استبانة لمعرءة درجة المسػاندة االجتماعيػة لمنسػاء مػا إدنب

  بعد الوالدة 

عمػػػى حػػػد عمػػػـ -عػػػف الدراسػػات السػػػابقة ءػػػي أنيػػػا مػػػف الدراسػػات ااولػػػى  وانفػػردت الدراسػػػة الحاليػػػة

عيػػػة لػػػدى النسػػػاء اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة وعالقتػػػو بالمسػػػاندة االجتماالتػػػي تبحػػػث ءػػػي  -الباحثػػػة

، حيػػث لػػـ تػػتمكف الباحثػػة مػػف الوصػػوؿ إلػػى أي دراسػػة عربيػػة تبحػػث ءػػي العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

 المساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدة، لذا اعتمدت عمى الدراسات ااجنبية ءي ىذا الجانب 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 مقدمة

جراءات الدراسة  ىذا الفصؿ يحتوي نيج م حيث اشتمؿ عمى:وصفًا كاماًل ومفصاًل لطريقة وا 

 وااساليبالدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، أداة الدراسة، صدؽ ااداة، ثبات ااداة، 

  ةاإلحصائي

 منيج الدراسة

الوصػفية،  أحد أنػواع المنػاىجالمنيج الوصفي االرتباطي وىػو  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ءقد است دـ

     ُموجبة أـ سالبة ويبيف اتجاه العالقةوُيست دـ ءي قياس العالقة بيف متغيريف، 

 مجتمع الدراسة

دراستيا مف  الؿ الرجوع إلى البيانات المتعمقة بالنساء مجتمع عمدت الباحثة إلى تحديد 

الالتي  عربياتالنساء المف جميع  العربيات المنجبات بمنطقة النقب، وقد تكوف مجتمع الدراسة

   بمنطقة النقب أنجبف مرة واحدة أو أكثر

 عينة الدراسة:

( امرأة عربية واحعة مف منطقة النقب، اجؿ 32أجرت الباحثة دراسة استطالعية مكونة مف )

 التحقؽ مف صدؽ ااداة وثباتيا وذلؾ مف  الؿ إجراءات الصدؽ والثبات الالحقة 

تـ  ،بمنطقة النقبالواحعات النساء العربيات رأة مف ام( 321عينة مف )وطبقت الدراسة عمى 

العينة أءراد يوح   صائص  (1)، والجدوؿ بطريقة العينة العشوائية القصدية فا تيارى

 الديموغراءية:
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   العينة الديموغرافيةأفراد (: خصائص 1جدول )ال

 انُسجخ % انعذد يستويبد انًتغير انًتغير

 عًر انًونود ثبألسجوع

 27.9 84 أسجٕع

 17.9 54 أسجٕػٍٛ

 12.6 38 ثالثخ أسبثٛغ

 41.6 125 أسثغ أسبثٛغ

 100.0 301 انًجًوع

 عًر األو

 40.5 122 02يٍ  ألم - 18

 30.2 91 08ألم يٍ  - 23

 29.3 88 فأكثش 08

 100.0 301 انًجًوع

 جُس انًونود

 55.8 168 ركش

 44.2 133 أَثٗ

 100.0 301 انًجًوع

 راد انوالدحعذد ي

 44.2 133 األٔنٗ

 20.3 61 انثبَٛخ

 19.6 59 انثبنثخ

 8.3 25 انشاثؼخ

 7.6 23 انخبيسخ ٔأكثش

 100.0 301 انًجًوع

 يكبٌ انسكٍ

 42.9 129 سْظ ٔضٕاحٛٓب

 21.3 64 حٕسح ٔضٕاحٛٓب

 17.9 54 كسٛفخ ٔضٕاحٛٓب

 17.9 54 ػشػشح ٔضٕاحٛٓب

 100.0 301 انًجًوع

 بنخ االقتصبديخانح

 25.9 78 يًزبصح

 66.8 201 يزٕسطخ

 7.3 22 يزذَٛخ

 100.0 301 انًجًوع

 انًؤهم انعهًي

 52.2 157 انزؼهٛى انًذسسٙ )انجدشٔد أٔ ألم(

 42.2 127 نمت أٔل

 5.6 17 نمت ثبَٙ

 100.0 301 انًجًوع

 طريقخ انوالدح

 81.1 244 طجٛؼٛخ

 18.9 57 لٛصشٚخ

 100.0 301 انًجًوع

 أدوات الدراسة:
 Edinburgh Postnatal Depression Scale الوالدةمقياس إدنبره الكتئاب ما بعد أواًل: 

 وصف المقياس:-1

 مػػػفوقػػػد تكػػػوف المقيػػػاس ، Edinburgh إلدنبػػػرهاكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة  اعتمػػػدت الباحثػػػة مقيػػػاس

  (1ممحؽ رقـ ) ات، أنظر( ءقر 12)
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 صدق المقياس-5
الدرجػة الكميػة لممقيػاس، وذلػؾ و فقػرات الءقػرة مػف  إيجاد العالقػة بػيف كػؿتـ قياس صدؽ الم لفحص

 (2كما ىو واح  ءي الجدوؿ )

 .لمقياس إدنبرهفقرات مع الدرجة الكمية ال(: مصفوفة ارتباط كل فقرة من 2جدول )ال

 انفقراد انرقى
يعبيم ارتجبط 

 ثيرسوٌ )ر(

64. شٛبءكُذ لبدسحً ػهٗ االثزسبو ٔاالسزًزبع ثبأل  .1
**

2 

64. كُذ أَظش نألشٛبء ثُٕع يٍ االسزًزبع  .0
**

2 

60. نًذ َفسٙ دًَٔب ضشٔسح ػُذيب سبسد األشٛبء ػهٗ غٛش يب ٚشاو  .3
**

2 

76. كُذ لهمخً أٔ يُضػدخً دٌٔ سجت ٚزكش  .4
**

2 

72. كُذ يزػٕسحً ٔخبئفخً دًَٔب سجت ٚزكش  .5
**

2 

66. انًشكالد انزٙ ٔاخٓزُٙ  .6
**

2 

62. إر ٔاخٓزُٙ يشكالد فٙ انُٕوكُذ غٛش سؼٛذحً   .7
**

2 

83. ػبَٛذ يٍ انحضٌ ٔانزؼبسخ  .8
**

2 

85. كُذ غٛش سؼٛذحً يًب سجت نٙ انجكبء  .9
**

2 

54. اػزشاَٙ انزفكٛش فٙ إٚزاء َفسٙ خسذٚبً   .12
**

2 

 (α≤1.11** دالة إحصائيًا عند ) 

 وىػذا، داللػة إحصػائية ارتباطػًا ذومع الدرجة الكميػة لممقيػاس  ترتبط ءقرات المقياسأف جميع  تبيف

لقياس اكتئاب مػا  اومالئمتي، ويعبر عف صدقيالفقرات المقياس،  دا مي اتساؽ وجود عمى مؤشر

  بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 الثبات: -3

بطريقة التجزئة النصفية، وذلؾ  حسب كمامعادلة الثبات كرونباخ ألفا، باست داـ الثبات  حسب

 ( 3ءي الجدوؿ )كما ىو موح  

  لمقياس اكتئاب ما بعد الوالدة (: معامالت الثبات 3جدول )ال

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 1.871 1.771 1.877 11 الدرجة الكمية لممقياس
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حيث بمُ معامؿ  بدرجة مرتفعة مف الثبات،لمقياس يتمتع أشارت نتائج ءحص الثبات إلى أف ا

بمُ معامؿ سبيرماف براوف المصح  و (، 877 2ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس )

  وىذا مف  الؿ التحقؽ مف الثبات بطريقة التجزئة النصفية (872 2لمدرجة الكمية لممقياس )

  )منطقة النقب( ئة الفمسطينيةءي البييشير إلى أف المقياس صال  لمتطبيؽ 

 تصحيح المقياس:

مف  (4، 2، 1( إجابات، حيث تصح  الفقرات )4( ءقرات، لكؿ ءقرة )12تكوف المقياس مف )

(، 3، 2، 1، 2 الؿ إعطاء اإلجابات مف ااعمى إلى أسفؿ ءي سمـ إجابة الفقرة الدرجات )

تعطى اإلجابات مف ااعمى ( بشكؿ عكسي بحيث 12، 9، 8، 7، 6، 5، 3الفقرات ) وتصح 

(، وتكوف الدرجة العظمى التي يحصؿ 2، 1، 2، 3إلى أسفؿ ءي سمـ إجابة الفقرة الدرجات )

(  وقد تـ تقسيـ ءئات اكتئاب ما بعد الوالدة وءقًا إلجمالي درجات 32عمييا المبحوث )

 (:4المشاركات، كما ىو موح  ءي الجدوؿ )

 والدة(: فئات اكتئاب ما بعد ال4)جدول ال

 شذح أعراض اكتئبة يب ثعذ انوالدح انفئخ

 ال ٕٚخذ أػشاض 9- 1

 أػشاض خفٛفخ 12 – 11

 أػشاض يزٕسطخ 16 – 13

 أػشاض شذٚذح 31 – 17

 ثانيًا: مقياس المساندة االجتماعية

 وصف المقياس-1
، وقػد مػف  ػالؿ الرجػوع إلػى الدراسػات السػابقة المسػاندة االجتماعيػةقامت الباحثة بتطوير مقيػاس 

المساندة االجتماعية لدى النسػاء ( ءقرة تقيس مجتمعة 21ءي صورتو النيائية مف ) المقياستكوف 

   (2، أنظر ممحؽ رقـ )العربية بمنطقة النقب
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 صدق المقياس -2
 ظاىريالصدق ال - أ

مف ( محكميف مف العامميف ءي الجامعات الفمسطينية 8قامت الباحثة بعرض المقياس عمى )

الذيف أبدوا مالحظات حوؿ صياغة بعض الفقرات التي تـ تعديميا بناًء ، أصحاب اال تصاص

 ( 3أنظر ممحؽ رقـ ) %(،82عمى مالحظاتيـ، وقد بمغت نسبة اتفاقيـ )

 صدق البناء - ب
الدرجػة الكميػة و  المقيػاسءقػرة مػف ءقػرات ، تـ إيجاد العالقػة بػيف كػؿ صدؽ المقياسمف أجؿ التأكد 

 (5لجدوؿ )، وذلؾ كما ىو واح  ءي الممقياس

لمقيللاس المسلللاندة مللع الدرجللة الكميللة  المقيللاس(: مصللفوفة ارتبللاط كللل فقللرة مللن فقللرات 5جللدول )ال
 .االجتماعية

رقى 

 انفقرح
 انفقراد

يعبيم ارتجبط 

 ثيرسوٌ )ر(

59. أَب ػهٗ ٔفبق دائى يغ أْم صٔخٙ  .0
**

2 

55. ٚمذو نٙ أصذلبئٙ انًسبَذح ػُذيب أحزبج إنٛٓب  .0
**

2 

73. ًْٛزٙٚشؼشَٙ صٔخٙ ثأ  .2
**

2 

60. انذػى انُفسٙ ٔانًؼُٕ٘ أْهٙ أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب أرهمٗ يٍ  .4
**

2 

68. أػزًذ ػهٗ صٔخٙ ثًسبػذرٙ ػُذيب أرؼشض نًشكهخ  .2
**

2 

66. رٕفش نٙ أسشرٙ انًسبَذح االخزًبػٛخ ػُذيب أحزبخٓب  .6
**

2 

69. ٚشكم صٔخٙ سُذا نٙ  .7
**

2 

58. (ٔانؼبئهخ ءأرشدد فٙ طهت انًسبَذح يٍ اٜخشٍٚ )األصذلب  .8
**

2 

73. إنٛٓى أخذ يٍ أحجٓى حٕنٙ ػُذيب أحزبج  .9
**

2 

53. أشؼش ثبنشضب ػُذيب أكٌٕ يشكض نهًسبَذح يٍ اٜخشٍٚ  .02
**

2 

51. أَب ػهٗ اسزؼذاد دائى نمجٕل ػاللبد اخزًبػٛخ خذٚذح  .00
**

2 

65. رزٕاصم يؼٙ أسشرٙ نالطًئُبٌ ػُٙ ثبسزًشاس  .00
**

2 

65. انًشٕسح حٍٛ ٔلٕػٙ فٙ ضبئمخ انذػى انُفسٙ ٔرمذٚى رٕفش نٙ أسشرُٙ يب أحزبج يٍ  .02
**

2 

71. ًُٚحُٙ انًمشثٍٛ انثمخ انزٙ أحزبخٓب  .04
**

2 

69. أشؼش ثبنسؼبدح نضثبسح ألبسثٙ نٙ يٍ فزشح ألخشٖ  .02
**

2 

75. أَب ساضٛخ ػٍ يؼبيهخ صٔخٙ نٙ  .06
**

2 

75. أشؼش أٌ يٍ حٕنٙ ٚمذسَُٔٙ ٔٚٓزًٌٕ أليش٘  .07
**

2 

51. ٍ حٕنٙ ضؼٛفخأشؼش ثأٌ ثمزٙ ثً  .08
**

2 

57. فٙ األيٕس انزٙ رضبٚمُٙ أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب ٚمذو نٙ األْم انُصح ٔانًسبػذح  .09
**

2 

59. ثأًْٛزٙ دؼهُٙ أشؼشٚيب ثمذيّ نٙ صيالئٙ يٍ َصح ٔدػى   .02
**

2 

58. ٚشؼشَٙ أخٕرٙ ٔأخٕارٙ ثأَٓى إنٗ خبَجٙ  .00
**

2 

 (α≤1.11** دالة إحصائيًا عند ) 
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 وىػػذا، ةإحصػػائيارتباطػػًا ذو داللػػة  لممقيػػاسالدرجػػة الكميػػة تػػرتبط ب المقيػػاست أف جميػػع ءقػػراتبػػيف 

بالتػالي يعبػر عػف صػدؽ ءقػرات ااداة و قػوة االتسػاؽ الػدا مي لفقػرات المقيػاس،  عمى يعطي مؤشر

  النساء العربيات بمنطقة النقبلدى المساندة االجتماعية قياس ءي قياس 

 الثبات -3
بطريقػػػػة التجزئػػػػة  كمػػػػا تػػػػـ حسػػػػابومعادلػػػػة الثبػػػػات كرونبػػػػاخ ألفػػػػا،  بحسػػػػابالثبػػػػات بطريقػػػػة  حسػػػب

 ( 6النصفية، وذلؾ كما ىو موح  ءي الجدوؿ )

   لمقياس المساندة االجتماعية(: معامالت الثبات 6جدول )ال

عدد  المقياس
 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
معامل سبيرمان  معامل االرتباط معامل الثبات

 ححبراون المص
 معامل جتمان

 1.911* 1.914 1.855 1.914 51 الدرجة الكمية لممقياس
)*(
// يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي وصفي المقياس 

 )**(
يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي وصفي المقياس

 

 

، بدرجة عالية مف الثبات تبيف أف مقياس المساندة االجتماعية المست دـ ءي الدراسة الحالية يتمتع

لمدرجة جتماف بمُ معامؿ و (، 914 2حيث بمُ معامؿ ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس )

  (921 2الكمية لممقياس )

 تصحيح المقياس
ال ماسػػية، حيػػػث يحػػػصؿ  Likertتػػـ توزيػػع درجػػات اإلجابػػة عمػػى ءقػػرات المقيػػاس بطريقػػػة ليكػػػرت 

 3درجػػػات عنػػػدما يجيػػػب )مواءػػؽ(،  4عنػػدما يجيػػػب )مواءػػؽ بشػػدة(، درجػػات  5المػػػستجيب عمػػػى 

درجػػػػات عنػػػػدما يجيػػػػب )محايػػػد(، ودرجتػػػػاف عنػػػػدما يجيػػػػب )غيػػػر مواءػػػؽ(، ودرجػػػػة واحػػػػدة عنػػػػدما 

( بحيث أعطيت اإلجابػة )مواءػؽ 18، 8يجيػب )غير مواءؽ بشدة(، وتـ عكس تصحي  الفقرتيف )

 ( درجات 5ة )غير مواءؽ بشدة( )بشدة( درجة واحدة، وأعطيت اإلجاب
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لمعرءة درجة مواءقة أءراد عينة الدراسة عمى مسػتوى  ؛إلى ثالث ءئات المقياسوقد تـ تقسيـ طوؿ 

 :كما ىو موح  ءي ا تيالمساندة االجتماعية لدييـ، وتـ حساب ءئات المقياس 

 4( = 1-5الحد اادنى لممقياس = )-مدى المقياس = الحد ااعمى لممقياس

 3دد الفئات = ع

 عدد الفئات÷ طوؿ الفئة = مدى المقياس 

    =4  ÷3  =1333 

عمى ءئات المتوسطات الحسابية كما  لمحصوؿ لمفئات الدنيا ود( لمحد1333إحاءة طوؿ الفئة )تـ 
 (:7)ىو موح  ءي الجدوؿ 

 مستوى المساندة االجتماعيةمتوسطات (: فئات 7)جدول ال

 درجة الموافقة عم  مقياس المساندة االجتماعية النسبيالوزن  فئات المتوسط الحسابي
 من فحة %6 46 -% 22 ءأقؿ 33 2
 متوسطة 4 73 -% 7 46 67 34-3 2
 كبيرة %122 -% 5 73 ءأعمى 68 3

 متغيرات الدراسة

  عمػػر المولػػود بااسػػبوع، عمػػر ااـ، جػػنس المولػػود، عػػدد مػػرات الػػوالدة، مكػػاف السػػكف، الحالػػة

 مؤىؿ العممي، وطريقة الوالدة االقتصادية، ال

 تقديرات النساء العربيات بمنطقة النقب الكتئاب ما بعد الوالدة  

 تقديرات النساء العربيات بمنطقة النقب لممساندة االجتماعية  

  النساء العربيات بمنطقة النقبلدى  والمساندة االجتماعية اكتئاب ما بعد الوالدةالعالقة بيف  
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 إجراءات الدراسة

 اادب التربوي، المػرتبط بمتغيرات الدراسة، الذي سػاعد الباحثػة عمػى تكػويف  عمى االعتماد تـ

الرجوع إلى بعض الدراسات واابحاث المحمية والعربية ، كما تـ  مفية عممية لموحوع الدراسة

 .والعالمية ذات العالقػة بمتغيرات الدراسة لالستفادة منيا ءي بناء أدوات الدراسة

 ( مبحوثًا لمتأكد مف صدؽ اادوات وثباتيا 32ثة دراسة استطالعية مكونة مف )أجرت الباح 

 عمػػى أءػػراد عينػػة  توزيػػع المقػػاييسالدراسػػة )الحصػػوؿ عمػػى المواءقػػات ال اصػػة ببػػدء تنفيػػذ  تػػـ

 الدراسة( 

 وتوزيعيػػػػا إلكترونيػػػػًا بسػػػػبب الظػػػػروؼ  تجييػػػػز المقػػػػاييس التػػػػي اسػػػػت دمت لجمػػػػع البيانػػػػات تػػػػـ

  استقباؿ الردود واإلجابات   ومف ثـ تـ جائحة كورونا(الصحية السائدة )

  لمبيانات بعد ءرزىا وتبويبيا وتحويميا إلى أرقاـ إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمةتـ   

 األساليب اإلحصائية

حزمة البرامج االحصائية لمعمـو است دمت ، بعد االنتياء مف تححير البيانات لممعالجة اإلحصائية

 Version (26)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS ,، االجتماعية

المتوسطات الحسابية، ، التكرارات وااوزاف النسبية وتـ است داـ اال تبارات اإلحصائية التالية:

معامؿ ارتباط سبيرماف ، ا تبار كرونباخ ألفا لمعرءة ثبات ءقرات االستبانة، االنحراءات المعيارية

معامؿ ارتباط بيرسوف ، و لمعرءة الثبات بطريقة التجزئة النصفيةعامؿ جتماف ومبراوف 

(Pearson Correlation لمعرءة صدؽ ءقرات االستبانة، ولمعرءة العالقة بيف ) اكتئاب ما بعد

 Independentا تبار )ت( )، و مف جية أ رى والمساندة االجتماعيةمف جية الوالدة 

samples T Test ا تبار تحميؿ التبايف ، و وؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف(، لمعرءة الفر

( لممقارنة بيف المتوسطات أو التوصؿ إلى One-Way Analysis of Varianceااحادي )
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( لممقارنات Scheffeا تبار شيفيو )، قرار يتعمؽ بوجود أو عدـ وجود ءروؽ بيف المتوسطات

 الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروؽ 
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 صل الرابعالف

 نتائج الدراسةعرض 
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 الفصل الرابع

 مقدمة

مف  الؿ إجراءات ، وذلؾ اشتمؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، وءحص ءرحياتيا

  المعالجة اإلحصائية المالئمة لبيانات الدراسة

 نتائج أسئمة الدراسة

 ؟بيات بمنطقة النقبمدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العر ما السؤال األول: 

انتشػػػار اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدى النسػػػاء مػػػدى عرءػػػة اسػػػت رجت التكػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة ل

 ( يوح  ذلؾ:8العربيات بمنطقة النقب، والجدوؿ )

لللدى النسللاء  الكتئللاب مللا بعللد الللوالدة إدنبللرهوالنسللب المئويللة لنتللائج مقيللاس  (: األعللداد8جللدول )ال
 بالعربيات بمنطقة النق

 انُسجخ انًئويخ انتكرار أعراض االكتئبة

 %29.9 90 ال ٕٚخذ أػشاض اكزئبة

 %12.3 37 أػشاض اكزئبة خفٛفخ

 %25.2 76 أػشاض اكزئبة يزٕسطخ

 %32.6 98 أػشاض اكزئبة شذٚذح

 %100.0 301 انًجًوع

راض ( امػػػرأة مػػػف النسػػػاء عينػػػة الدراسػػػة لػػػيس لػػػدييف أعػػػ92( أف )8البيانػػػات ءػػػي جػػػدوؿ ) ُتظيػػػر

( امػػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الدراسػػة لػػدييف أعػػراض 37%(، و)9 29اكتئابيػػة، بنسػػبة مئويػػة بمغػػت )

( امػػػرأة مػػػف النسػػػاء عينػػػة الدراسػػػة لػػػدييف 76%(، و)3 12اكتئابيػػػة  فيفػػػة، بنسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت )

( امرأة مػف النسػاء عينػة الدراسػة 98%(، و)2 25أعراض اكتئابية متوسطة، بنسبة مئوية بمغت )

 %(  6 32ييف أعراض اكتئابية شديدة، بنسبة مئوية بمغت )لد
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المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ملن وجيلة مستوى ما : السؤال الثاني

 ؟نظرىن

المتوسػػػطات الحسػػػػابية واالنحراءػػػػات المعياريػػػػة وااوزاف  حسػػػػابتػػػػـ  الثػػػاني،لاجابػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ 

وذلؾ   الجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىفالمساندة امستوى لالنسبية 

 ( 9كما ىو موح  ءي الجدوؿ )

المسللللاندة مسللللتوى واألوزان النسللللبية ل المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريللللة(: 9جللللدول )ال
 ، مرتبة تنازلياً االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب من وجية نظرىن

رقى 

 فقرحان
 انفقرح

انًتوسط 

 انحسبثي

االَحراف 

 انًعيبري

انوزٌ 

انُسجي 

% 

 انرتجخ
درجخ 

 انًوافقخ

 كجٛشح 0 78.2 0.43 3.91 أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب أرهمٗ يٍ أْهٙ انذػى انُفسٙ ٔانًؼُٕ٘ 4

 كجٛشح 0 78.0 0.44 3.90 رزٕاصم يؼٙ أسشرٙ نالطًئُبٌ ػُٙ ثبسزًشاس 12

و نٙ األْم انُصح ٔانًسبػذح فٙ أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب ٚمذ 19

 األيٕس انزٙ رضبٚمُٙ

 كجٛشح 2 77.8 0.47 3.89

 كجٛشح 4 77.6 0.50 3.88 ٚشؼشَٙ أخٕرٙ ٔأخٕارٙ ثأَٓى إنٗ خبَجٙ 21

رٕفش نٙ أسشرُٙ يب أحزبج يٍ انذػى انُفسٙ ٔرمذٚى انًشٕسح  13

 حٍٛ ٔلٕػٙ فٙ ضبئمخ

 كجٛشح 2 77.0 0.56 3.85

 كجٛشح 6 76.2 0.58 3.81 ذيب أكٌٕ يشكض نهًسبَذح يٍ اٜخشٍٚأشؼش ثبنشضب ػُ 10

 كجٛشح 7 75.8 0.66 3.79 رٕفش نٙ أسشرٙ انًسبَذح االخزًبػٛخ ػُذيب أحزبخٓب 6

 كجٛشح 8 75.4 0.67 3.77 أشؼش ثبنسؼبدح نضثبسح ألبسثٙ نٙ يٍ فزشح ألخشٖ 15

 كجٛشح 9 75.2 0.73 3.76 ٚشكم صٔخٙ سُذا نٙ 7

 يزٕسطخ 02 73.4 0.74 3.67 ذيّ نٙ صيالئٙ يٍ َصح ٔدػى ٚدؼهُٙ أشؼش ثأًْٛزٙيب ثم 20

 يزٕسطخ 00 73.2 0.78 3.66 أخذ يٍ أحجٓى حٕنٙ ػُذيب أحزبج إنٛٓى 9

 يزٕسطخ 00 72.8 0.79 3.64 ًُٚحُٙ انًمشثٍٛ انثمخ انزٙ أحزبخٓب 14

 يزٕسطخ 02 72.6 0.84 3.63 ٚشؼشَٙ صٔخٙ ثأًْٛزٙ 3

 يزٕسطخ 04 72.4 0.82 3.62 أٌ يٍ حٕنٙ ٚمذسَُٔٙ ٔٚٓزًٌٕ أليش٘أشؼش  17

 يزٕسطخ 04 72.4 0.85 3.62 أَب ساضٛخ ػٍ يؼبيهخ صٔخٙ نٙ 16

 يزٕسطخ 02 71.0 0.93 3.55 أػزًذ ػهٗ صٔخٙ ثًسبػذرٙ ػُذيب أرؼشض نًشكهخ 5

 يزٕسطخ 06 69.8 0.94 3.49 أَب ػهٗ ٔفبق دائى يغ أْم صٔخٙ 1

 يزٕسطخ 07 69.6 0.92 3.48 اسزؼذاد دائى نمجٕل ػاللبد اخزًبػٛخ خذٚذح أَب ػهٗ 11

 يزٕسطخ 08 68.4 0.99 3.42 ٚمذو نٙ أصذلبئٙ انًسبَذح ػُذيب أحزبج إنٛٓب 2

 يزٕسطخ 09 60.8 1.00 3.04 أشؼش ثأٌ ثمزٙ ثًٍ حٕنٙ ضؼٛفخ 18

 يزٕسطخ 02 54.6 1.03 2.73 أرشدد فٙ طهت انًسبَذح يٍ اٜخشٍٚ )األصذلبء ٔانؼبئهخ( 8

 يتوسطخ  72.4 0.75 3.62 انذرجخ انكهيخ نهًسبَذح االجتًبعيخ
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المسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات مسػػػتوى ( أف 9)الجػػػدوؿ الػػػواردة ءػػػي  البيانػػػاتتشػػػير 

كػػاف بدرجػػة متوسػػطة، إذ بمػػُ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة  بمنطقػػة النقػػب مػػف وجيػػة نظػػرىف

   (4 72( ونسبة مئوية )%62 3) االجتماعيةلممساندة 

(: قد حصمت عمى أعمى درجة مواءقػة بالنسػبة 19، 12، 4أف الفقرات ) (9ويتح  مف الجدوؿ )

 المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف، والتي نصيا:لمستوى 

تتواصػػػػؿ معػػػػي أسػػػػرتي  "، و"والمعنػػػػويأشػػػػعر بالراحػػػػة عنػػػػدما أتمقػػػػى مػػػػف أىمػػػػي الػػػػدعـ النفسػػػػي  "

أشعر بالراحة عندما يقدـ لي ااىػؿ النصػ  والمسػاعدة ءػي اامػور  ، و""لالطمئناف عني باستمرار

  "التي تحايقني

المسػػاندة لمسػتوى (: قػػد حصػمت عمػى أقػؿ درجػػة مواءقػة بالنسػبة 2، 18، 8ءػي حػيف أف الفقػرات )

أتردد ءي طمب  " قب مف وجية نظرىف، والتي نصيا:االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة الن

يقػدـ لػي  ، و""أشعر بأف ثقتػي بمػف حػولي حػعيفة "، و")ااصدقاء والعائمة( ا  ريفالمساندة مف 

 " أصدقائي المساندة عندما أحتاج إلييا

اكتئلاب ملا بعلد اللوالدة وبلين ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بلين : الثالثالسؤال 

 ؟المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

( إليجاد Pearson Correlationاست دـ معامؿ ارتباط بيرسوف ) ال امس، لاجابة عف السؤاؿ

مف  النساء العربياتلدى  المساندة االجتماعيةمف جية وبيف  اكتئاب ما بعد الوالدةالعالقة بيف 

 ( 12لجدوؿ )، كما ىو واح  مف  الؿ اجية أ رى
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مللن جيللة وبللين  اكتئللاب مللا بعللد الللوالدةبللين (: نتللائج معامللل ارتبللاط بيرسللون لمعالقللة 11جللدول )ال
 من جية أخرى النساء العربياتلدى  المساندة االجتماعية

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات
 0.000 **0.432- اكتئاب ما بعد الوالدة * المساندة االجتماعية

 (≥ 1.15(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )≥ 1.11إحصائيا عند مستوى الداللة )** دالة 

 اكتئاب ما بعد الوالدةمعامؿ االرتباط لمعالقة بيف أف ( 12تشير المعطيات الواردة ءي الجدوؿ )

بداللة إحصائية  (0.432-وبيف المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب بمُ )

 اكتئاب ما بعد الوالدةبيف  دالة إحصائياً  سالبة عكسيةعالقة (، وىذا يدؿ عمى وجود 222 2)

زادت كمما  وحيث يتح  بأن، وبيف المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

دّؿ ذلؾ عمى أف كمما  أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب،

  والعكس صحي  ،ة االجتماعية التي يتمقينيا قميمةالمساند

للدرجات اكتئلاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات تختمف تقديرات أفلراد عينلة الدراسلة ىل : الرابعالسؤال 

)عملللر الموللللود ات: لمتغيلللر  وفقلللاً  المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب

ت الللوالدة، مكللان السللكن، الحالللة االقتصللادية، باألسللبوع، عمللر األم، جللنس المولللود، عللدد مللرا

 ؟(المؤىل العممي، وطريقة الوالدة

 أواًل: الفروؽ وءقًا لمتغير عمر المولود بااسبوع

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسطات الحسابية  إيجادتـ  ،ود بااسبوعلمتغير عمر المول وءقاً  النساء العربيات بمنطقة النقب

درجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء واالنحراءػػات المعياريػػة لػػ

، وذلػػػػؾ كمػػػػا ىػػػػو موحػػػػ  ءػػػػي عمػػػػر المولػػػػود بااسػػػػبوعتعػػػػزى لمتغيػػػػر  العربيػػػػات بمنطقػػػػة النقػػػػب
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 (11)الجدوؿ

درجات اكتئللاب مللا بعللد لللحسللابية واالنحرافللات المعياريللة يبللين األعللداد والمتوسللطات ال(: 11جللدول )ال
عملر الموللود تعلزى لمتغيلر  الوالدة ودرجات المساندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب

 باألسبوع

 انًتغير
عًر انًونود 

 ثبألسجوع
 انًتوسط انحسبثي انعذد

االَحراف 

 انًعيبري

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

 6.62 11.20 84 أسجٕع

 5.64 13.48 54 أسجٕػٍٛ

 6.07 16.08 38 ثالثخ أسبثٛغ

 6.19 13.98 125 أسثغ أسبثٛغ

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.38 3.65 84 أسجٕع

 0.52 3.52 54 أسجٕػٍٛ

 0.39 3.60 38 ثالثخ أسبثٛغ

 0.42 3.66 125 أسثغ أسبثٛغ

 0.43 3.62 301 انًجًوع

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات  متوسػػطاتبػػيف  ا ػػتالؼ( وجػػود 11مػػف الجػػدوؿ ) يتبػػيف

  عمػػر المولػػود بااسػػبوعتعػػزى لمتغيػػر  المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

( كمػا ىػو One Way Anova)داللػة الفػروؽ اسػت دـ ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي  ولفحػص

 :(12)لجدوؿ موح  ءي ا

( لمتعلرف عمل  الفلروق بلين One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي )12جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .عمر المولود باألسبوعتعزى لمتغير  النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتوسط 

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 انذالنخ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 240.031 3 720.092 ثيٍ انًجًوعبد

6.229
**

 38.534 297 11444.732 داخم انًجًوعبد 0.000 

  300 12164.824 انًجًوع

انًسبَذح 

 االجتًبعيخ

 0.252 3 0.756 ثيٍ انًجًوعبد

 0.183 297 54.212 داخم انًجًوعبد 0.249 1.380

  300 54.968 انًجًوع
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21** دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )
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وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة  (12)الػػواردة ءػػي الجػػدوؿ  البيانػػات ُتظيػػر

(α≤0.05بػػي ) درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبف متوسػػطات 

الكتئػاب مػا بعػد حيث بمغت الداللة إحصػائية لمدرجػة الكميػة ، عمر المولود بااسبوعتعزى لمتغير 

  دالة إحصائيًا و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 222 2) الوالدة

الثنائيػػة البعديػػة لمفػػروؽ  لممقارنػػات( Scheffeشػػيفيو )اسػػت دـ ا تبػػار  ،وإليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ
تعػػزى لمتغيػػر  درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبمتوسػػطات بػيف 

 ( 13)ذلؾ كما ىو واح  مف  الؿ الجدوؿ ، و عمر المولود بااسبوع

درجللات متوسللطات بللين فلروق ( لممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمScheffe: نتللائج اختبللار شليفيو )(13)جلدول ال
 عمر المولود باألسبوعتعزى لمتغير  اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 انًقبرَبد انًتغير
انًتوسط 

 انحسبثي
 أرثع أسبثيع ثالثخ أسبثيع أسجوعيٍ

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

2.27910- 11.20 أسجٕع
*
 -4.87657

*
 -2.77362

*
 

2.59747-  13.48 أسجٕػٍٛ
*
 -0.49452 

2.10295   16.08 ثالثخ أسبثٛغ
*
 

    13.98 أسثغ أسبثٛغ

 (1.15* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

درجات اكتئػاب متوسطات إلى أف الفروؽ بيف ( 13) ات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿتشير المقارن

عمػر المولػود بااسػبوع، ظيػرت تعػزى لمتغيػر  قػة النقػبما بعػد الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنط

بيف النساء المواتي عمر مولودىف أسبوع مف جية وبيف النساء المواتي عمر مولػودىف )أسػبوعيف، 

النسػاء المػواتي عمػر مولػودىف )أسػبوعيف، ، ولصال  وثالثة أسابيع، وأربع أسابيع( مف جية أ رى

الالتػي كانػت درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدييف  أ ػرىوثالثة أسابيع، وأربع أسػابيع( مػف جيػة 

كما ظيرت ءروؽ بيف النساء المواتي عمر مولودىف )أسبوعيف( أو )أربع أسابيع( مف جية   أعمى

النسػػػاء المػػػواتي عمػػػر وبػػػيف المػػػواتي عمػػػر مولػػػودىف )ثالثػػػة أسػػػابيع( مػػػف جيػػػة أ ػػػرى، ولصػػػال  

  اكتئاب ما بعد الوالدة لدييف أعمىالالتي كانت درجات مولودىف )ثالثة أسابيع( 
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وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( إلى عدـ 12ر البيانات الواردة ءي الجدوؿ )وتشي

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة ( بػػيف متوسػػطات α≤0.05الداللػػة )

لممسػاندة إحصػائية لمدرجػة الكميػة  حيػث بمغػت الداللػة، عمر المولػود بااسػبوعتعزى لمتغير  النقب

  دالة إحصائيًا وغير ( 25 2مف ) أكبر( وىي 249 2) االجتماعية

 عمر ااـلمتغير  ثانيًا: الفروؽ وءقاً 

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسطات الحسابية واالنحراءػات  إيجادتـ  ،ااـ لمتغير عمر وءقاً  النساء العربيات بمنطقة النقب

درجات اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة ودرجػػػات المسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات المعياريػػػة لػػػ

 ( 14)، وذلؾ كما ىو موح  ءي الجدوؿ عمر ااـتعزى لمتغير  بمنطقة النقب

درجات اكتئللاب مللا بعللد لللات المعياريللة (: يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافلل14) جللدولال
 عمر األمتعزى لمتغير  الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 انًتوسط انحسبثي انعذد عًر األو انًتغير
االَحراف 

 انًعيبري

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

 6.63 12.20 122 02يٍ  ألم-18

 5.97 13.85 91 08ألم يٍ -23

 6.18 14.53 88 فأكثش 08

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.40 3.63 122 02يٍ  ألم-18

 0.38 3.65 91 08ألم يٍ -23

 0.51 3.58 88 فأكثش 08

 0.43 3.62 301 انًجًوع

جػات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودر  متوسطاتبيف  ا تالءات( وجود 14)يتح  مف الجدوؿ 

داللػػة  لفحػص  عمػر ااـتعػػزى لمتغيػر  المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػػاء العربيػات بمنطقػة النقػب

( كمػػا ىػػو موحػػ  ءػػي One Way Anova)الفػػروؽ اسػػت دـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف ااحػػادي 

 (:15الجدوؿ )
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ق بلين ( لمتعلرف عمل  الفلروOne Way Anova( نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي )15جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .عمر األمتعزى لمتغير  النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتوسط 

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 انذالنخ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 153.901 2 307.801 ٍ انًدًٕػبدثٛ
*

 39.789 298 11857.023 داخم انًدًٕػبد 0.022 3.868

  300 12164.824 انًدًٕع

انًسبَذح 

 االجتًبعيخ

 0.108 2 0.217 ثٍٛ انًدًٕػبد

 0.184 298 54.752 داخم انًدًٕػبد 0.555 0.590

  300 54.968 انًدًٕع
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21وى دالنخ )** دانخ إحصبئيبً عُذ يست

( وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى 15)الجدوؿ  يظير مف  الؿ البيانات ءي

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة ( بػػيف متوسػػطات α≤0.05الداللػػة )

 الكتئاب مػا بعػد الػوالدةاللة إحصائية لمدرجة الكمية حيث بمغت الد، عمر ااـتعزى لمتغير  النقب

  دالة إحصائياً و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 222 2)

الثنائيػػػة البعديػػػة  لممقارنػػػات( Scheffeشػػػيفيو )اسػػػت دـ ا تبػػػار  ،وإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ
تعػػزى  درجػػات اكتئػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػاء العربيػػات بمنطقػة النقػػبمتوسػطات لمفػروؽ بػػيف 

 ( 16) ذلؾ كما ىو واح  مف  الؿ الجدوؿ، و عمر ااـلمتغير 

متوسللطات بللين ( لممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق Scheffe(: نتللائج اختبللار شلليفيو )16جللدول )ال
 عمر األمتعزى لمتغير  درجات اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 انًقبرَبد انًتغير
انًتوسط 

 ثيانحسب

 فأكثر 08 08أقم يٍ -23

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

2.33737- 1.64943- 12.20 02يٍ  ألم-18
*
 

 68794.-  13.85 08ألم يٍ -23

   14.53 فأكثش 08

 (1.15* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

درجات اكتئػاب سطات متو ( إلى أف الفروؽ بيف 16تشير المقارنات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿ )

عمػػر ااـ، ظيػػرت بػػيف النسػػاء تعػػزى لمتغيػػر  مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب
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، ولصػػال  سػػنة ءػػأكثر( 28( وبػػيف النسػػاء المػػواتي عمػػرىف )23أقػػؿ مػػف  – 18المػػواتي عمػػرىف )

الػوالدة لػدييف الالتػي كانػت درجػات اكتئػاب مػا بعػد  سػنة ءػأكثر( 28النساء المواتي عمر عمرىف )

  أعمى

وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( إلى عدـ 15شير البيانات الواردة ءي الجدوؿ )وت

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة ( بػػيف متوسػػطات α≤0.05الداللػػة )

 سػػاندة االجتماعيػػةلممحيػث بمغػػت الداللػػة إحصػائية لمدرجػػة الكميػة ، عمػػر ااـتعػػزى لمتغيػر  النقػب

  دالة إحصائيًا وغير ( 25 2مف ) أكبر( وىي 555 2)

  ثالثًا: الفروؽ وءقًا لمتغير جنس المولود

درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسػطات لفحص الفروؽ 

ر )ت( لمعينػات المسػتقمة اسػت دـ ا تبػا ،جػنس المولػودلمتغير  وءقاً  النساء العربيات بمنطقة النقب

(Independent-Sample t-test)( 17، كما ىو موح  ءي الجدوؿ)  

بلين ( لمتعلرف عمل  الفلروق Independent- Sample t-testنتلائج اختبلار )ت( ) :(17) جلدولال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 .(311)ن =  جنس المولودتعزى لمتغير  النقب

 انًتغير
جُس 

 انًونود
 انعذد

انًتوسط 

 انحسبثي

االَحراف 

 انًعيبري

قيًخ د 

 انًحسوثخ
 انذالنخ اإلحصبئيخ

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح
** 5.85 11.58 168 ركش

2.829 2.222 
 6.29 15.65 133 أَثٗ

 انًسبَذح االجتًبعيخ
** 0.36 3.69 168 ركش

0.877 2.224 
 0.49 3.55 133 أَثٗ

 599(، درجات الحرية = 1.15(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1.11**دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 5.58( = 1.11، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

إلػػػى وجػػػود ءػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ( 17ءػػػي الجػػػدوؿ ) البيانػػػاتتشػػػير 

(2 25 ≤  ) النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػبلػدى درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة بػيف متوسػطات 
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مػػف قيمػػة  أكبػػر( وىػػي 829 5، حيػػث بمغػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة )جػػنس المولػػودتعػػزى لمتغيػػر 

بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية و (، 25 2( عند مستوى داللة )96 1)ت( الجدولية )

( ودالػة 25 2( وىػي أصػغر مػف )222 2الكتئاب ما بعد الوالدة لمنساء العربيات بمنطقة النقب )

وكانػػت الفػروؽ لصػػال  النسػاء العربيػػات المػػواتي جػنس مولػػودىف أنثػى بمتوسػػط حسػػابي   إحصػائياً 

ىف ذكػػػر، أي أف النسػػػاء المػػػواتي جػػػنس ( لمنسػػػاء المػػػواتي جػػػنس مولػػػود58 11( مقابػػػؿ )65 15)

  مولودىف أنثى يكوف لدييف اكتئاب ما بعد الوالدة أعمى مف النساء المواتي جنس مولودىف ذكر 

بػيف (  ≥ 25 2)ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ( وجود ءروؽ 17ويتح  مف الجدوؿ )

جػنس تعػزى لمتغيػر  بمنطقػة النقػبالنسػاء العربيػات لػدى درجػات المسػاندة االجتماعيػة متوسطات 

( 96 1مػف قيمػة )ت( الجدوليػة ) أكبر( وىي 877 2، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )المولود

وبمغػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة لممسػػاندة االجتماعيػػة (، 25 2عنػػد مسػػتوى داللػػة )

وكانػػػت   لػػػة إحصػػػائياً ( ودا25 2( وىػػػي أصػػػغر مػػػف )224 2لمنسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب )

( مقابػػػؿ 69 3الفػػروؽ لصػػػال  النسػػػاء العربيػػػات المػػػواتي جػػنس مولػػػودىف ذكػػػر بمتوسػػػط حسػػػابي )

( لمنساء المػواتي جػنس مولػودىف أنثػى، أي أف النسػاء المػواتي جػنس مولػودىف ذكػر يتمقػيف 55 3)

  مساندة اجتماعية أعمى مف النساء المواتي جنس مولودىف أنثى 

 عدد مرات الوالدةلمتغير  ءقاً رابعًا: الفروؽ و 

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسػػطات الحسػػابية  إيجػػادتػػـ  ،لمتغيػػر عػػدد مػػرات الػػوالدة وءقػػاً  النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

ت المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء درجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػاواالنحراءػػات المعياريػػة لػػ

 ( 18)، وذلؾ كما ىو موح  ءي الجدوؿ عدد مرات الوالدةتعزى لمتغير  العربيات بمنطقة النقب
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درجات اكتئللاب مللا بعللد للل(: يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة 18جللدول )ال
عللدد مللرات تعللزى لمتغيللر  ربيللات بمنطقللة النقللبالللوالدة ودرجللات المسللاندة االجتماعيللة لللدى النسللاء الع

 الوالدة

 انًتوسط انحسبثي انعذد عذد يراد انوالدح انًتغير
االَحراف 

 انًعيبري

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

 6.73 12.41 133 األٔنٗ

 6.13 14.77 61 انثبَٛخ

 5.40 13.15 59 انثبنثخ

 6.26 13.40 25 انشاثؼخ

 6.43 15.87 23 انخبيسخ ٔأكثش

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.36 3.67 133 األٔنٗ

 0.49 3.53 61 انثبَٛخ

 0.37 3.70 59 انثبنثخ

 0.53 3.64 25 انشاثؼخ

 0.52 3.38 23 انخبيسخ ٔأكثش

 0.43 3.62 301 انًجًوع

مػػػا بعػػػد الػػػوالدة درجػػػات اكتئػػػاب  متوسػػػطات( وجػػػود ءػػػروؽ ظاىريػػػة بػػػيف 18يتحػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

  عدد مرات الوالدةتعزى لمتغير  ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

( كمػا One Way Anova)ولمتحقػؽ مػف داللػة الفػروؽ اسػت دـ ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي 

 (:19ىو موح  ءي الجدوؿ )

( لمتعلرف عمل  الفلروق بلين One Way Anova)( نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي 19جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .عدد مرات الوالدةتعزى لمتغير  النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتوسط 

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 النخانذ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 97.432 4 389.726 ثٍٛ انًدًٕػبد

2.449
*

 39.781 296 11775.098 داخم انًدًٕػبد 0.046 

  300 12164.824 انًدًٕع

 0.632 4 2.527 ثٍٛ انًدًٕػبد 
**

انًسبَذح  0.007 3.566

 االجتًبعيخ

 0.177 296 52.441 داخم انًدًٕػبد

  300 54.968 عانًدًٕ
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21** دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )
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( وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد 19الواردة ءػي الجػدوؿ ) البياناتيتح  مف  الؿ 

ت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػا( بػػيف متوسػػطات α≤0.05مسػػتوى الداللػػة )

حيػػػث بمغػػػت الداللػػػة إحصػػػائية لمدرجػػػة الكميػػػة ، عػػػدد مػػػرات الػػػوالدةتعػػػزى لمتغيػػػر  بمنطقػػػة النقػػػب

  دالة إحصائياً و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 246 2) الكتئاب ما بعد الوالدة

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  (19)كمػػا يتحػػ  مػػف  ػػالؿ البيانػػات الػػواردة ءػػي الجػػدوؿ 

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات ف متوسػػطات ( بػػيα≤0.05مسػػتوى الداللػػة )

حيػػػث بمغػػػت الداللػػػة إحصػػػائية لمدرجػػػة الكميػػػة ، عػػػدد مػػػرات الػػػوالدةتعػػػزى لمتغيػػػر  بمنطقػػػة النقػػػب

  دالة إحصائيًا و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 227 2) لممساندة االجتماعية

الثنائيػػة البعديػػة لمفػػروؽ  قارنػػاتلمم( Scheffeشػػيفيو )اسػػت دـ ا تبػػار  ،وإليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ
درجات اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات متوسطات بيف 

 ( 22، وذلؾ كما ىو واح  مف  الؿ الجدوؿ )عدد مرات الوالدةتعزى لمتغير  بمنطقة النقب

درجللات متوسللطات بللين ئيللة البعديللة لمفلروق ( لممقارنللات الثناScheffe(: نتللائج اختبللار شليفيو )21)جلدول ال
تعلزى لمتغيلر  اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب

 عدد مرات الوالدة

 انًقبرَبد انًتغير
انًتوسط 

 انحسبثي
 انراثعخ انثبنثخ انثبَيخ

انخبيسخ 

 وأكثر

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 *3.46- 0.99- 0.75- *2.36- 12.41 األٔنٗ

 1.10- 1.37 1.62  14.77 انثبَٛخ

 *2.72- 0.25-   13.15 انثبنثخ

 0.47*    13.40 انشاثؼخ

     15.87 انخبيسخ ٔأكثش

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.29068 0.02576 0.03241- 0.13616 3.67 األٔنٗ

 0.15453 0.11040- 0.16857-  3.53 انثبَٛخ

32310. 0.05817   3.70 ثخانثبن
*

2 

 0.26493    3.64 انشاثؼخ

     3.38 انخبيسخ ٔأكثش

 (1.15* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )
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درجات اكتئػاب متوسطات ( إلى أف الفروؽ بيف 22تشير المقارنات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿ )

عػػدد مػرات الػػوالدة، ظيػػرت بػػيف تعػػزى لمتغيػػر  قػػة النقػبمػا بعػػد الػػوالدة لػدى النسػػاء العربيػػات بمنط

النساء المواتي عدد مرات الوالدة عندىف )ااولى( مف جية وبيف النساء المػواتي عػدد مػرات الػوالدة 

النسػاء المػواتي عػدد مػرات الػوالدة مػف جيػة أ ػرى، ولصػال   عندىف )الثانية( أو )ال امسػة وأكثػر(

  الالتػػي كانػػت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدييف أعمػػى كثػػر(عنػػدىف )الثانيػػة( أو )ال امسػػة وأ

وظيرت ءروؽ بيف النساء المواتي عػدد مػرات الػوالدة عنػدىف )الثالثػة( أو )الرابعػة( مػف جيػة وبػيف 

النساء المواتي مف جية أ رى، ولصال   النساء المواتي عدد مرات الوالدة عندىف )ال امسة وأكثر(

الالتػػي كانػػت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدييف  )ال امسػػة وأكثػػر( عػػدد مػػرات الػػوالدة عنػػدىف

  أعمى

أما ءي المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ءقد ظيرت الفروؽ بيف النساء 

المواتي يمدف لممرة الثالثة مف جية وبيف النساء المواتي يمدف لممرة ال امسة ءأكثر مف جية أ رى، 

 لنساء المواتي يمدف لممرة الثالثة، الالتي كانت المساندة االجتماعية لدييف أعمى ولصال  ا

 مكاف السكفلمتغير   امسًا: الفروؽ وءقاً 

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسػػػػطات الحسػػػػابية  إيجػػػػاد تػػػػـ ،لمتغيػػػػر مكػػػػاف السػػػػكف وءقػػػػاً  النسػػػػاء العربيػػػػات بمنطقػػػػة النقػػػػب

درجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء واالنحراءػػات المعياريػػة لػػ

 ( 21)، وذلؾ كما ىو موح  ءي الجدوؿ مكاف السكفتعزى لمتغير  العربيات بمنطقة النقب
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درجات اكتئللاب مللا بعللد لللياريللة (: يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المع21جللدول )ال
 مكان السكنتعزى لمتغير  الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 انًتوسط انحسبثي انعذد يكبٌ انسكٍ انًتغير
االَحراف 

 انًعيبري

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

 6.34 13.40 129 سْظ ٔضٕاحٛٓب

 6.88 13.03 64 حٕسح ٔضٕاحٛٓب

 5.40 14.81 54 كسٛفخ ٔضٕاحٛٓب

 6.60 12.31 54 ػشػشح ٔضٕاحٛٓب

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.45 3.60 129 سْظ ٔضٕاحٛٓب

 0.46 3.58 64 حٕسح ٔضٕاحٛٓب

 0.31 3.68 54 كسٛفخ ٔضٕاحٛٓب

 0.43 3.68 54 ػشػشح ٔضٕاحٛٓب

 0.43 3.62 301 انًجًوع

درجػػػات اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة ودرجػػػات  متوسػػػطاتبػػػيف  ا تالءػػػات( وجػػػود 21) الجػػػدوؿ يشػػػير

داللة  لفحص  مكاف السكفتعزى لمتغير  المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

( كمػػا ىػػو موحػػ  ءػػي One Way Anova)الفػػروؽ اسػػت دـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف ااحػػادي 

 (:22الجدوؿ )

( لمتعلرف عمل  الفلروق بلين One Way Anovaنتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي )( 22جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .مكان السكنتعزى لمتغير  النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

توسط ي

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 انذالنخ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 60.084 3 180.253 ثٍٛ انًدًٕػبد

 40.352 297 11984.571 داخم انًدًٕػبد 0.218 1.489

  300 12164.824 انًدًٕع

انًسبَذح 

 االجتًبعيخ

 0.187 3 0.560 ثٍٛ انًدًٕػبد

 0.183 297 54.409 بدداخم انًدًٕػ 0.385 1.018

  300 54.968 انًدًٕع
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21** دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )

وجػػػػود ءػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة عػػػػدـ ( 22الجػػػػدوؿ ) يتبػػػػيف مػػػػف

(α≤0.05 بػػيف متوسػػطات )اء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبدرجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػ 
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 الكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدةحيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة ، مكػػاف السػػكفتعػػزى لمتغيػػر 

  دالة إحصائياً وغير ( 25 2مف ) أكبر( وىي 218 2)

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عػػدـ  (22ؿ البيانػػات الػػواردة ءػػي الجػػدوؿ )كمػػا يتحػػ  مػػف  ػػال

درجػػػػات المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة لػػػػدى النسػػػػػاء ( بػػػػيف متوسػػػػػطات α≤0.05) عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة

حيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة ، مكػػاف السػػكفتعػػزى لمتغيػػر  العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

  دالة إحصائيًا وغير ( 25 2مف ) أكبر( وىي 385 2) لممساندة االجتماعية

 ةالحالة االقتصاديلمتغير  سادسًا: الفروؽ وءقاً 

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسػػطات الحسػػابية  إيجػػادتػػـ  ،لمتغيػػر الحالػػة االقتصػػادية وءقػػاً  النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

النسػػاء درجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى واالنحراءػػات المعياريػػة لػػ

، وذلػػػؾ كمػػػا ىػػػو موحػػػ  ءػػػي الجػػػدوؿ الحالػػػة االقتصػػػاديةتعػػػزى لمتغيػػػر  العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب

(23 ) 

درجات اكتئللاب مللا بعللد للل(: يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة 23)جللدول ال
الحاللللة متغيلللر تعلللزى ل اللللوالدة ودرجلللات المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب

 االقتصادية

 انًتوسط انحسبثي انعذد انحبنخ االقتصبديخ انًتغير
االَحراف 

 انًعيبري

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

 5.44 10.45 78 يًزبصح

 5.67 13.29 201 يزٕسطخ

 1.34 24.55 22 يزذَٛخ

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.33 3.76 78 يًزبصح

 0.43 3.61 201 يزٕسطخ

 0.49 3.26 22 يزذَٛخ

 0.43 3.62 301 انًجًوع
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درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات  متوسػػطاتبػػيف  ا تالءػػات( وجػػود 23مػػف الجػػدوؿ ) تبػػيف

  الحالػػػػة االقتصػػػػاديةتعػػػػزى لمتغيػػػػر  المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة لػػػػدى النسػػػػاء العربيػػػػات بمنطقػػػػة النقػػػػب

( كمػا One Way Anova)ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي  ولمتحقػؽ مػف داللػة الفػروؽ اسػت دـ

 (:24) ىو موح  ءي الجدوؿ

( لمتعلرف عمل  الفلروق بلين One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي )24جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .الحالة االقتصاديةعزى لمتغير ت النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتوسط 

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 انذالنخ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 1707.196 2 3414.393 ثٍٛ انًدًٕػبد
**

 29.364 298 8750.431 داخم انًدًٕػبد 0.000 58.139

  300 12164.824 عانًدًٕ

 2.177 2 4.355 ثٍٛ انًدًٕػبد 
**

انًسبَذح  0.000 12.820

 االجتًبعيخ

 0.170 298 50.613 داخم انًدًٕػبد

  300 54.968 انًدًٕع
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21** دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )

ات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة ( وجػػػػػػود ءػػػػػػروؽ ذ24الجػػػػػػدوؿ ) اتحػػػػػػ  مػػػػػػف

(α≤0.05 بػػيف متوسػػطات )درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب 

الكتئػػاب مػػا بعػػد حيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة ، الحالػػة االقتصػػاديةتعػػزى لمتغيػػر 

  دالة إحصائياً و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 222 2) الوالدة

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  (24)يتحػػ  مػػف  ػػالؿ البيانػػات الػػواردة ءػػي الجػػدوؿ  كمػػا

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات ( بػػيف متوسػػطات α≤0.05مسػػتوى الداللػػة )

حيػػػث بمغػػػت الداللػػػة إحصػػػائية لمدرجػػػة الكميػػػة ، الحالػػػة االقتصػػػاديةتعػػػزى لمتغيػػػر  بمنطقػػػة النقػػػب

  دالة إحصائيًا و ( 25 2مف ) أصغر( وىي 222 2) ماعيةلممساندة االجت

الثنائيػػػة البعديػػػة  لممقارنػػػات( Scheffeشػػػيفيو )اسػػػت دـ ا تبػػػار  ،وإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ
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درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء متوسػػطات لمفػروؽ بػػيف 
 ذلؾ كما ىو واحػ  مػف  ػالؿ الجػدوؿ، و قتصاديةالحالة االتعزى لمتغير  العربيات بمنطقة النقب

(25)  

درجللات متوسللطات بللين ( لممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق Scheffeنتللائج اختبللار شلليفيو ) (25)جللدول ال
تعلزى لمتغيلر  اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب

 الحالة االقتصادية

 يتذَيخ يتوسطخ انًتوسط انحسبثي انًقبرَبد تغيرانً

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح

2.84- 10.45 يًزبصح
*
 -14.10

*
 

 *11.25-  13.29 يزٕسطخ

   24.55 يزذَٛخ

 انًسبَذح االجتًبعيخ

15. 3.76 يًزبصح
*

2 .50
*

2 

0.35  3.61 يزٕسطخ
*
 

   3.26 يزذَٛخ

 (1.15د مستوى )* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عن

درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى متوسػطات ( أف الفروؽ بػيف 25)الجدوؿ تبيف المعمومات ءي 

الحالػػػة االقتصػػػادية، ظيػػػرت بػػػيف النسػػػاء المػػػواتي تعػػػزى لمتغيػػػر  النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب

متوسػػػػطة( حػػػػالتيف االقتصػػػػادية )ممتػػػػازة( مػػػػف جيػػػػة وبػػػػيف النسػػػػاء المػػػػواتي حػػػػالتيف االقتصػػػػادية )

 النسػػاء المػػواتي حػػالتيف االقتصػػادية )متوسػػطة( أو)متدنيػػة(مػػف جيػػة أ ػػرى، ولصػػال   أو)متدنيػػة(

وظيػػػرت ءػػػروؽ بػػػيف النسػػػاء المػػػواتي   الالتػػػي كانػػػت درجػػػات اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدييف أعمػػػى

ف مػػالنسػػاء المػػواتي حػػالتيف االقتصػػادية )متدنيػػة( حػػالتيف االقتصػػادية )متوسػػطة( مػػف جيػػة وبػػيف 

الالتي كانت درجػات اكتئػاب مػا النساء المواتي حالتيف االقتصادية )متدنية( جية أ رى، ولصال  

  بعد الوالدة لدييف أعمى

أمػػػا بالنسػػػبة لممسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب ءقػػػد ظيػػػرت الفػػػروؽ بػػػيف 

اء المػػواتي حػػالتيف االقتصػػادية النسػػاء المػػواتي حػػالتيف االقتصػػادية )ممتػػازة( مػػف جيػػة وبػػيف النسػػ
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مػػػف جيػػػة أ ػػػرى، ولصػػػال  النسػػػاء المػػػواتي حػػػالتيف االقتصػػػادية )ممتػػػازة(،  )متوسػػػطة( أو)متدنيػػػة(

الالتػػي كانػػت المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدييف أعمػػى  كمػػا ظيػػرت الفػػروؽ بػػيف النسػػاء المػػواتي حػػالتيف 

مػػػف جيػػػة  )متدنيػػػة(تصػػػادية االقتصػػػادية )متوسػػػطة( مػػػف جيػػػة وبػػػيف النسػػػاء المػػػواتي حػػػالتيف االق

أ رى، ولصال  النساء المواتي حالتيف االقتصادية )متوسطة(، الالتي كانػت المسػاندة االجتماعيػة 

 لدييف أعمى 

 المؤىؿ العمميلمتغير  سابعًا: الفروؽ وءقاً 

درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسطات لفحص الفروؽ 

المتوسػػػطات الحسػػػابية  إيجػػػادتػػػـ  ،لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي وءقػػػاً  لعربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػبالنسػػػاء ا

درجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء واالنحراءػػات المعياريػػة لػػ

 ( 26)، وذلؾ كما ىو موح  ءي الجدوؿ المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  العربيات بمنطقة النقب

درجات اكتئللاب مللا بعللد للل: يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة (26)جللدول ال
 المؤىل العمميتعزى لمتغير  الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 انًتوسط انحسبثي انعذد انًؤهم انعهًي انًتغير
االَحراف 

 انًعيبري

 دحاكتئبة يب ثعذ انوال

 6.68 12.83 157 )انجدشٔد أٔ ألم( 

 5.97 14.30 127 نمت أٔل

 5.65 11.53 17 نمت ثبَٙ

 6.37 13.38 301 انًجًوع

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 0.44 3.57 157 )انجدشٔد أٔ ألم( 

 0.42 3.67 127 نمت أٔل

 0.28 3.81 17 نمت ثبَٙ

 0.43 3.62 301 انًدًٕع

درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات  متوسطاتبيف  ا تالءات( وجود 26يتح  مف الجدوؿ )

  ولمتحقػؽ المؤىػؿ العممػيتعػزى لمتغيػر  المساندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب
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( كما ىو موح  One Way Anova)مف داللة الفروؽ است دـ ا تبار تحميؿ التبايف ااحادي 

 (:27ءي الجدوؿ )

( لمتعلرف عمل  الفلروق بلين One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي )27جدول )ال
درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة متوسطات 

 (311)ن=  .المؤىل العمميتعزى لمتغير  النقب

 يصذر انتجبيٍ انًتغير
يجًوع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتوسط 

 انًرثعبد

قيًخ ف 

 انًحسوثخ

 انذالنخ

 اإلحصبئيخ

اكتئبة يب ثعذ 

 انوالدح

 106.132 2 212.264 ثٍٛ انًدًٕػبد

 40.109 298 11952.559 داخم انًدًٕػبد 0.073 2.646

  300 12164.824 انًدًٕع

 0.635 2 1.271 ثٍٛ انًدًٕػبد 

3.526
*

انًسبَذح  0.031 

 االجتًبعيخ

 0.180 298 53.697 دًٕػبدداخم انً

  300 54.968 انًدًٕع
 (2.25* دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )  (.2.21** دانخ إحصبئيبً عُذ يستوى دالنخ )

وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة عػػدـ تبػػيف  (27)الجػػدوؿ مػػف  ػػالؿ 

(α≤0.05 بػػيف متوسػػطات ) لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبدرجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة 

 الكتئػاب مػا بعػد الػوالدةحيث بمغػت الداللػة إحصػائية لمدرجػة الكميػة ، المؤىؿ العمميتعزى لمتغير 

  دالة إحصائياً وغير ( 25 2مف ) أكبر( وىي 273 2)

( بػػيف α≤0.05وجػود ءػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى الداللػة ) ءػي حػػيف أظيػرت النتػػائج

المؤىػؿ تعػزى لمتغيػر  درجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقػب متوسطات

 أصػغر( وىػي 31 2 2) لممساندة االجتماعيػةحيث بمغت الداللة إحصائية لمدرجة الكمية ، العممي

  دالة إحصائيًا و ( 25 2مف )

ائيػػػة البعديػػػة الثن لممقارنػػػات( Scheffeشػػػيفيو )اسػػػت دـ ا تبػػػار  ،وإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ
تعػػزى  درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبمتوسػػطات لمفػػروؽ بػػيف 

 ( 28، وذلؾ كما ىو واح  مف  الؿ الجدوؿ )المؤىؿ العمميلمتغير 
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متوسللطات بللين ( لممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق Scheffe(: نتللائج اختبللار شلليفيو )28)دول جللال
 المؤىل العمميتعزى لمتغير  دة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقبدرجات المسان

 انًقبرَبد انًتغير
انًتوسط 

 انحسبثي

 نقت ثبَي نقت أول

 انًسبَذح االجتًبعيخ

 *0.23864- 0.09687- 3.57 )انجدشٔد أٔ ألم( 

 0.14177  3.67 نمت أٔل

   3.81 نمت ثبَٙ

 (1.15حصائيًا عند مستوى )* الفرق في المتوسطات دال إ

درجػػػػات المسػػػػاندة متوسػػػػطات ( إلػػػػى أف الفػػػػروؽ بػػػػيف 28الجػػػػدوؿ )تظيػػػػر البيانػػػػات الػػػػواردة ءػػػػي 

االجتماعيػػػة لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب ظيػػػرت بػػػيف النسػػػاء المػػػواتي مػػػؤىميف العممػػػي 

جيػػة أ ػػرى،  مػػف)لقػػب ثػػاني( )البجػػروت أو أقػػؿ( مػػف جيػػة وبػػيف النسػػاء المػػواتي مػػؤىميف العممػػي 

، الالتػػي كانػػت المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدييف )لقػػب ثػػاني(ولصػػال  النسػػاء المػػواتي مػػؤىميف العممػػي 

 أعمى  

 ثامنًا: الفروؽ وءقًا لمتغير طريقة الوالدة

درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى بيف متوسػطات لفحص الفروؽ 
اسػت دـ ا تبػار )ت( لمعينػات المسػتقمة  ،طريقػة الػوالدةلمتغيػر  وءقػاً  بالنساء العربيات بمنطقة النق

(Independent-Sample t-test) (29)الجدوؿ ، كما ىو موح  ءي  

بلين ( لمتعلرف عمل  الفلروق Independent- Sample t-testنتلائج اختبلار )ت( ) :(29جلدول )ال
الجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة امتوسطات 

 .(311)ن =  طريقة الوالدةتعزى لمتغير  النقب

 انًتغير
طريقخ 

 انوالدح
 انعذد

انًتوسط 

 انحسبثي

االَحراف 

 انًعيبري

قيًخ د 

 انًحسوثخ
 انذالنخ اإلحصبئيخ

 اكتئبة يب ثعذ انوالدح
** 6.16 14.22 244 طجٛؼٛخ

4.922 2.222 
 6.01 9.79 57 لٛصشٚخ

 انًسبَذح االجتًبعيخ
** 0.59 3.82 244 طجٛؼٛخ

4.940 2.222 
 0.44 4.23 57 لٛصشٚخ

 599(، درجات الحرية = 1.15(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1.11**دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 5.58( = 1.11توى داللة )، قيمة )ت( الجدولية عند مس1.96( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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 ≥ 25 2)وجود ءروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (29)الجدوؿ  أظيرت النتائج ءي

تعػزى لمتغيػر  النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػبلػدى درجات اكتئاب ما بعد الوالدة بيف متوسطات ( 

قيمػػة )ت( الجدوليػػة  مػػف أكبػػر( وىػػي 925 4، حيػػث بمغػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة )طريقػػة الػػوالدة

وبمغػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة الكتئػػاب مػػا (، 25 2( عنػػد مسػػتوى داللػػة )96 1)

  ( ودالػة إحصػػائياً 25 2( وىػي أصػغر مػف )222 2بعػد الػوالدة لمنسػاء العربيػات بمنطقػة النقػػب )

ة( بمتوسػػط حسػػابي وكانػػت الفػػروؽ لصػػال  النسػػاء العربيػػات المػػواتي كانػػت طريقػػة والدتيػػف )طبيعيػػ

  ( لمنساء المواتي كانت طريقة والدتيف )قيصرية( 79 9( مقابؿ )22 14)

بػيف متوسػطات (  ≥ 25 2)وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  كمػا أظيػرت

، طريقػػة الػػوالدةتعػػزى لمتغيػػر  النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػبلػػدى درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة 

( عنػػػد 96 1مػػػف قيمػػػة )ت( الجدوليػػػة ) أكبػػػر( وىػػػي 941 4قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة )حيػػػث بمغػػػت 

وبمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية لممسػاندة االجتماعيػة لمنسػاء (، 25 2مستوى داللة )

وكانػػػت الفػػػروؽ   ( ودالػػػة إحصػػػائياً 25 2( وىػػػي أصػػػغر مػػػف )222 2العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب )

( مقابػػؿ 23 4المػػواتي كانػػت طريقػػة والدتيػػف قيصػػرية بمتوسػػط حسػػابي ) لصػػال  النسػػاء العربيػػات

  ( لمنساء المواتي كانت طريقة والدتيف )طبيعية( 82 3)

 

 



 

76 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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 الفصل الخامس

 أواًل: مناقشة النتائج

بعد الوالدة لدى النساء مدى انتشار اكتئاب ما ما السؤال األول: مناقشة النتائج المتعمقة ب

 ؟العربيات بمنطقة النقب

( امرأة مف النساء عينة الدراسة ليس لدييف أعراض اكتئابيػة، 92أف ) أظيرت نتائج السؤاؿ ااوؿ

( امػػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الدراسػػة لػػدييف أعػػراض اكتئابيػػة 37%(، و)9 29بنسػػبة مئويػػة بمغػػت )

مػػػرأة مػػػف النسػػػاء عينػػػة الدراسػػػة لػػػدييف أعػػػراض ( ا76%(، و)3 12 فيفػػػة، بنسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت )

( امػػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الدراسػػة لػػدييف 98%(، و)2 25اكتئابيػػة متوسػػطة، بنسػػبة مئويػػة بمغػػت )

 %(  6 32أعراض اكتئابية شديدة، بنسبة مئوية بمغت )

 انتشػار أفالتػي أظيػرت  (Shitu et al., 2019شػيتو وآ ػريف )واتفقػت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة 

ااميػات المشػاركات المطمقػات/ اارامػؿ/ غيػر  لػدى (٪7 23بمغت نسبتو )كتئاب ما بعد الوالدة ا

كتئػاب مػا بعػد الػوالدة أف مػدى انتشػار االتػي توصػمت إلػى ( 2217، ودراسة الزىراني )المتزوجات

 (,2211Shahwanدراسػػة شػػيواف )، كػػذلؾ اتفقػػت مػػع %(66 45بمػػُ نسػػبة ) بػػيف المشػػاركات

 كانػػػت الدراسػػػةف نسػػػبة انتشػػػار اكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة بػػػيف المشػػػاركات ءػػػي عينػػػة أظيػػػرت أ التػػػي

  اكتئاب متوسط %( لدييف56 29) و ،اكتئاب شديد %( لدييف55 25) منيا( 11 55)

العربيػػات بمنطقػػة بػػيف النسػػاء  اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدةسػػبب ارتفػػاع معػػدؿ انتشػػار  وتعػػزو الباحثػػة

عمى الصحة الجسدية لرـ وحديثي الوالدة، إلى جانب اسػتبعاد الصػحة التركيز المتزايد النقب إلى 

قػػد يكػوف معػدؿ اإلصػػابة باكتئػاب مػا بعػػد ، و النفسػية لػرـ، والتػي نػػادًرا مػا يػتـ أ ػػذىا ءػي االعتبػار

، رعايػػػة أطفاليػػػاعمػػػى  القػػػائـمرتبًطػػػا بػػػحدراؾ المػػػرأة لػػػدورىا ااساسػػػي  النسػػػاء العربيػػػاتالػػػوالدة بػػػيف 

 ،احتياجػػػػاتيف مػػػػف أجػػػػؿ تمبيػػػػة احتياجػػػػات أطفػػػػاليفب االىتمػػػػاـ ج  أف يقمػػػػؿ مػػػػفوالػػػػذي مػػػػف المػػػػر 
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تجاىػػػؿ أطبػػػاء التوليػػػد عػػػدة منيػػػا  باإلحػػػاءة إلػػػى ذلػػػؾ، قػػػد يكػػػوف ليػػػذا االنتشػػػار المرتفػػػع أسػػػباب

عنػػػد تتػػػردد النسػػػاء ءػػػي طمػػػب المسػػػاعدة ، و االكتئػػػاب أو غيػػػره مػػػف اامػػػراض النفسػػػية أثنػػػاء الحمػػػؿ

أف مشػاعرىف ىػي رد ءعػؿ طبيعػي ليػذه الحالػة كتئػاب حيػث يعتبػرف شعورىف بالحيؽ النفسػي واال

  الجديدة

المساندة االجتماعية لدى النساء العربيلات مستوى ما : نيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثا

 ؟بمنطقة النقب من وجية نظرىن

قػػب مػػف وجيػػة المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النمسػػتوى ف أظيػػرت النتػػائج أ

 كػػػػاف بدرجػػػػة متوسػػػػطة، إذ بمػػػػُ المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة لممسػػػػاندة االجتماعيػػػػة نظػػػػرىف

   (4 72( ونسبة مئوية )62% 3)

ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث مناقشة

 ؟النساء العربيات بمنطقة النقب اكتئاب ما بعد الوالدة وبين المساندة االجتماعية لدى

وبيف المساندة  اكتئاب ما بعد الوالدةبيف  أظيرت النتائج وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائياً 

 ( 0.43-)االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب، إذ بمُ معامؿ االرتباط لمعالقة بينيما 

أف أعراض اكتئاب ما التي توصمت إلى  (Kleiber, 2013دراسة كميبر )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

أحداث الحياة السمبية، والتمييز، والعجز ءي الدعـ ببعد الوالدة لدى المراىقيف مرتبطة 

توصمت إلى وجود عالقة التي  (2218دراسة بوزار وجعالب )، كما اتفقت مع االجتماعي

التي  (2217الزىراني )ت أيحًا مع ، واتفقاكتئاب ما بعد الوالدةو نوعية الحياة  عكسية سالبة بيف

أيوب ، ودراسة الزوج دة وحعؼ دعـالو لما بعد ا اكتئاببيف عكسية عالقة  وجودتوصمت إلى 

(0208)  سوء العالقة الزوجية، وسوء الرحا عف مساعدة الزوج ودعمو، وسوء أف التي بينت
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ا ترتبط بقوة مع حدوث اكتئاب الرحا عف العالقة مع الحماة، والدعـ االجتماعي المن فض كمي

  ما بعد الوالدة

ىذه النتيجة إلى النساء بطبيعتيف عاطفيات وىف بحاجة إلى الحب والحناف بشكؿ  وتفسر الباحثة

عاـ، كما أنيف يحتجف إلى الدعـ النفسي والمساندة االجتماعية بعد الوالدة، لذا ءحف حعؼ 

لعربي ءي منطقة النقب يؤدي إلى سوء حالتيف مستوى الدعـ النفس الذي يتمقينو ءي المجتمع ا

 النفسية وتعرحيف الكتئاب ما بعد الوالدة 

لدرجات اكتئلاب تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة ىل : الرابعالسؤال مناقشة النتائج المتعمقة ب

 وفقلللاً  ملللا بعلللد اللللوالدة ودرجلللات المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب

)عمر المولود باألسبوع، عمر األم، جنس المولود، عدد مرات الوالدة، مكلان السلكن، ات: ير لمتغ

 ؟(الحالة االقتصادية، المؤىل العممي، وطريقة الوالدة

 أواًل: مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقًا لمتغير عمر المولود باألسبوع

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد متوسػػطات وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف توصػػمت الدراسػػة إلػػى 

النسػػاء لصػػال   ،عمػػر المولػػود بااسػػبوعتعػػزى لمتغيػػر  الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

  المواتي عمر مولودىف )أسبوعيف، وثالثة أسابيع، وأربع أسابيع(

 درجػات المسػاندةوجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات كما توصمت الدراسة إلى عدـ 

   عمر المولود بااسبوعتعزى لمتغير  االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النساء العربيػات بمنطقػة النقػب بعػد مػرور وقػت عمػى إنجػابيف 

ءػػحف المحػػيط ااسػػري يبػػدأ ءػػي تػػركيف لحيػػاتيف، بحيػػث تصػػب  المػػرأة المنجبػػة بعػػد مػػرور أسػػبوعيف 

عمى إنجابيا قادرة عمى االعتناء بنفسيا وبمولودىا، لذا ءحنيا تبدأ بالشعور بالوحدة والعزلػة، ءأكثر 
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 اامر الذي يؤدي إلى تعرحيا لحالة مف االكتئاب 

 عمر األملمتغير  وفقاً مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق ثانيًا: 

اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة  درجػػاتوجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات  أظيػػرت النتػػائج

 28النسػاء المػواتي عمػرىف )لصػال  ، عمػر ااـتعػزى لمتغيػر  لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

  سنة ءأكثر(

 دالػػة ءػػروؽ وجػػود عػػدـ( التػػي أظيػػرت 2215وا تمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة شػػاىيف واعميػػة )

ءي ائياصإح   لدييف الوالدة بعد ما اكتئاب درجة ًً

( سػنة ال تمقػى اىتمامػًا وعنايػػة 28ىػذه النتيجػة إلػى أف المػرأة العربيػػة ااكبػر مػف ) حثػةوتفسػر البا

بمسػػتوى المػػرأة الصػػغيرة التػػي تكػػوف تجربتيػػا ءػػي اإلنجػػاب حديثػػة، كمػػا أف المػػرأة كممػػا تقػػدمت ءػػي 

العمػػػر تػػػزداد الحػػػغوط النفسػػػية لػػػدييا كونيػػػا تبػػػدأ ءػػػي ءقػػػد جماليػػػا وجمػػػاؿ جسػػػميا بالتػػػالي تكػػػوف 

 لالكتئاب أكثر مف النساء الصغيرات معرحة 

درجػػػات المسػػػاندة وجػػػود ءػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ 

   عمر ااـتعزى لمتغير  االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

الدرجػة مػف مػرأة العربيػة ءػي كاءػة مراحػؿ عمرىػا تتمقػى نفػس ىػذه النتيجػة إلػى أف ال وتعزو الباحثة

الػػدعـ االجتمػػاعي، وذلػػؾ كػػوف المجتمعػػات العربيػػة مجتمعػػات ذكوريػػة، أي أف المػػرأة بعػػد الػػوالدة 

بغض النظر عف عمرىا ءحنيا ال تتمقى المساندة االجتماعيػة المطموبػة التػي تبعػدىا عػف اليػواجس 

 النفسية التي تؤدي إلى حاالت اكتئاب ال تحمد عقباىا 
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 .وفقًا لمتغير جنس المولودالمتعمقة بالفروق  مناقشة النتائجثالثًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد بػػيف متوسػػطات إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  توصػػمت الدراسػػة

لصػال  النسػاء العربيػات ، جػنس المولػودتعػزى لمتغيػر  النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػبلدى الوالدة 

  المواتي جنس مولودىف أنثى 

ا ػػتالؼ ءػػي شػػدة  وجػػود( التػػي توصػػمت إلػػى 2219دراسػػة بػػف عمػػارة )مػػع واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة 

  ( 2214شاىيف واعمية )  وا تمفت مع االستجابة االكتئابية حسب جنس المولود

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة بػػيف متوسػػطات ذات داللػػة إحصػػائية كمػا توصػػمت إلػػى وجػػود ءػػروؽ 

لصػال  النسػاء العربيػات المػواتي ، نس المولػودجػتعػزى لمتغيػر  النساء العربيات بمنطقة النقبلدى 

  جنس مولودىف ذكر 

ىذه النتيجة إلى أف النساء الالتي ينجبف بنات تكوف النظرة ااسرية إلييف أقػؿ مػف وتعزو الباحثة 

المواتي ينجبف ذكورًا، اف المجتمع العربي مجتمع ذكوري، وىذا بدوره ينعكس عمى الحالة النفسػية 

يتمقػػيف الػػدعـ والمسػػاندة االجتماعيػػة مػػف المحيطػػيف بيػػف بشػػكؿ أءحػػؿ مػػف النسػػاء  لممػػرأة، بالتػػالي

 الالتي ينجبف إناث 

 عدد مرات الوالدةلمتغير  وفقاً مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق رابعًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات  توصػػمت الدراسػػة إلػػى

النسػاء المػواتي لصػال  عدد مرات الوالدة، تعزى لمتغير  العربيات بمنطقة النقب الوالدة لدى النساء

  عدد مرات الوالدة عندىف )ال امسة وأكثر(

درجػػػػػات المسػػػػػاندة وجػػػػػود ءػػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات وتوصػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػى 

لصػػال  النسػػاء ، الدةعػػدد مػػرات الػو تعػػزى لمتغيػر  االجتماعيػة لػػدى النسػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػب
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 المواتي يمدف لممرة الثالثة 

ىذه النتيجة إلى أف المرأة كمما أنجبت أكثػر يعتبرىػا المحيطػيف بيػا مػف زوج وأسػرة  وتفسر الباحثة

أنيا أصبحت ذات قدرة عمى اإلنجاب دوف  وؼ أو قمؽ عمييا، عمى عكس النساء الالتي ينجبف 

عف ثالث مرات، ءيذه النساء يتمقيف المساندة والػدعـ مػف لممرة ااولى أو عدد مرات إنجابيف تقؿ 

المحيطيف بيف أكثر مف النساء الالتي أنجبف  مس مرات وأكثر الالتي يتعرحف الكتئاب ما بعد 

 الوالدة بدرجة أكبر لقمة المساندة االجتماعية ليف 

 مكان السكنلمتغير  وفقاً مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق خامسًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػػد وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات عػػدـ  النتػػائجأظيػػرت 

  مكاف السكفتعزى لمتغير  الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

درجػػات المسػاندة االجتماعيػػة وجػػود ءػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػطات كمػا أظيػػرت عػدـ 

   مكاف السكفمتغير تعزى ل لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 دالػة ءػي ءػروؽ إلػى وجػود( التػي توصػمت 2215وا تمت ىذه النتيجة مع دراسػة شػاىيف واعميػة )

تعػزى لمتغيػر مكػاف السػكف لصػال   لحػـ بيت محاءظة ءي ساءما بعد الوالدة لدى الن اكتئابدرجة 

 المدينة والقرية 

ر إلػػى المػػرأة بػػنفس الطريقػػة بغػػض ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المجتمعػػات العربيػػة تنظػػوتفسػػر الباحثػػة 

والثقاءػػػة النظػػػر عػػػف ا ػػػتالؼ مكػػػاف السػػػكف، وذلػػػؾ كػػػوف المجتمعػػػات العربيػػػة مجتمعػػػات ذكوريػػػة، 

السائدة ءي ىذه المجتمعات تعتبر أف دور المرأة محصور ءػي اإلنجػاب وتربيػة اابنػاء بػالرغـ مػف 

 المجتمعات العربية  ءةءي كانزوؿ المرأة إلى العمؿ إال أف ىذه النظرة ال زالت طاغية 
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 الحالة االقتصاديةلمتغير  وفقاً مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق سادسًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات  توصػػمت الدراسػػة إلػػى

المواتي  النساء، لصال  الحالة االقتصاديةتعزى لمتغير  الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

  حالتيف االقتصادية )متوسطة( أو)متدنية(

درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػػطات كمػا توصػػمت إلػػى 

لصػػػال  النسػػػاء المػػػواتي ، الحالػػػة االقتصػػػاديةتعػػػزى لمتغيػػػر  لػػػدى النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػب

 .حالتيف االقتصادية )ممتازة(

 (0208أيػػوب )، وا تمفػػت مػػع دراسػػة (Kleiber, 2013دراسػػة كميبػػر )يجػػة مػػع واتفقػػت ىػػذه النت

 الدراسة إلى عدـ وجود ارتباط بيف اكتئاب ما بعد الوالدة والد ؿ التي توصمت 

ىذه النتيجة إلى أف النساء الالتي حالتيف االقتصادية متدنية أو متوسػطة ال يكػوف  وتعزو الباحثة

مثؿ النساء الغنيات، كما أف الظروؼ االقتصادية الصعبة لدييف لدييف عالقات اجتماعية واسعة 

تجعميف ال يتمقيف العناية والرعاية الالزمة مثػؿ غيػرىف، وال يأ ػذف ءتػرة الراحػة والػدعـ االجتمػاعي 

التي تتمقاه المرأة الغنية، لذا ءيػف عرحػة الكتئػاب مػا بعػد الػوالدة أكثػر مػف النسػاء الالتػي حػالتيف 

 ازة االقتصادية ممت

 المؤىل العمميلمتغير  وفقاً مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق سابعًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات عػػدـ  توصػػمت الدراسػػة إلػػى

  المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

عػدـ وجػود ارتبػاط بػيف التي توصمت إلػى  0208أيوب دراسة واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

  التعميـ اكتئاب ما بعد الوالدة ومتغير
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درجػػػػػات المسػػػػػاندة ءػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات  النتػػػػػائج وجػػػػػودبينمػػػػػا أظيػػػػػرت 

لصػػال  النسػػاء ، المؤىػػؿ العممػػيتعػػزى لمتغيػػر  االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب

   )لقب ثاني(تي مؤىميف العممي الموا

ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المجتمػػع العربػػي ينظػػر إلػػى المػػرأة التػػي تنجػػب بػػنفس النظػػرة  وتعػػزو الباحثػػة

بغػػض النظػػر عػػف مؤىميػػا العممػػي، ولكػػف النسػػاء المتعممػػات ذوات الػػدرجات العمميػػة العاليػػة يكػػوف 

سػتطعف العنايػة بأنفسػيف ويكػوف يلدييف أصػدقاء مػف  ػالؿ عمميػف، كمػا أف ذوات التعمػيـ العػالي 

لػػدييف عمػػـ ومعرءػػة بطػػرؽ حػػؿ المشػػكالت ومواجيػػة الحػػغوط، كمػػا أنيػػف يتمقػػيف المسػػاندة والػػدعـ 

مػػف  ػػالؿ العالقػػات االجتماعيػػة التػػي يبنينيػػا مػػف  ػػالؿ احتكػػاكيف ءػػي المجتمػػع أكثػػر مػػف ذوات 

 التعميـ المدرسي 

 متغير طريقة الوالدةوفقًا لمناقشة النتائج المتعمقة بالفروق ثامنًا: 

درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد بػػيف متوسػػطات إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  توصػػمت الدراسػػة

لصػال  النسػاء العربيػػات ، طريقػػة الػوالدةتعػزى لمتغيػر  النسػاء العربيػات بمنطقػػة النقػبلػدى الػوالدة 

  المواتي كانت طريقة والدتيف )طبيعية( 

درجػػات المسػػاندة بػػيف متوسػػطات ذات داللػػة إحصػػائية ءػػروؽ وتوصػػمت الدراسػػة أيحػػًا إلػػى وجػػود 

لصػػػال  النسػػػاء ، طريقػػػة الػػػوالدةتعػػػزى لمتغيػػػر  النسػػػاء العربيػػػات بمنطقػػػة النقػػػبلػػػدى االجتماعيػػػة 

  العربيات المواتي كانت طريقة والدتيف قيصرية 

تػأثير  نػوع الػوالدة كػاف لػوأف  التػي أظيػرت (Fox, 2016ءػوكس )واتفقت ىذه النتيجة مع دراسػة 

الم طػط والحمػؿ باإلحػاءة إلػى الػدعـ االجتمػاعي والعػاطفي،  ،اكتئاب مػا بعػد الػوالدة تطورعمى 

  الحمؿ غير الم طط لو لو مقابؿ
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ىذه النتيجػة إلػى أف النسػاء أصػبحف يطمػبف إجػراء الػوالدة بالطريقػة القيصػرية  وءػًا  وتفسر الباحثة

لتقميديػػػػة تسػػػبب لممػػػػرأة  ػػػوؼ وقمػػػػؽ يجعميػػػػا مػػػف آالـ الم ػػػػاض، لػػػذا أصػػػػبحت الػػػوالدة بالطريقػػػػة ا

تتعرض لحاالت اكتئابية أكثر مف المواتي يمدف بالطريقػة القيصػرية  وتحصػؿ النسػاء المػواتي يمػدف 

عػػػف طريػػػؽ العمميػػػة القيصػػػرية يسػػػاندىا المحيطػػػيف بيػػػا مػػػف  ػػػالؿ الزيػػػارات إلػػػى المشػػػفى والػػػدعـ 

 جرت عممية جراحية النفسي التي تتمقاه بعد رجوعيا لمبيت كونيا أنجبت وأ

 ثانيًا: التوصيات

 توصي الباحثة بما يمي: الدراسةنتائج ما أسفرت عنو مف  الؿ 

والوالدة لتييئة  لمحمؿ مسبقة استشارية دورات عقد  الؿ مف اا صائييف النفسييفتفعيؿ دور   0

  ةاليواالنفع سيةالنف وحالتيا سدىا،التي تطرأ عمى ج التغيراتالمرأة ليذه المراحؿ، وءيـ 

 مػػة،واامو  الطفولػػة ومراكػػز الصػػحية المراكػػز ءػػي الزواجػػي اإلرشػػادتفعيػػؿ مجػػاؿ العمػػؿ عمػػى   2

 غيػر عالقػات نتيجػة المػرأة عمػى الػواقعيف والجسػدي سػيمػف العػبء النف رقدر كبي تقمؿبحيث 

  متكاءئة بينيا وبيف زوجيا

 سػػرة وااىػػؿ والػػزوج،اا قبػػؿ مػػف لمنسػػاء العربيػػات المنجبػػاتتقػػديـ كاءػػة أنػػواع الػػدعـ الممكػػف   3

  لمت فيؼ مف الحغوط التي يتعرحف ليا

النسػاء  عمػ التعامػؿارات ءػي يالم تطويرإلى  تيدؼالمساندة االجتماعية،  ـلتدعي جإعداد برام  4

 ،تػػواجييفالتػػي  الحػػغوطى مصػػادر مػػع لمتعػػرؼإلػػى مسػػاعدة  الالتػػي يكػػف بحاجػػة المنجبػػات

الصػػحية  العػػاداتب االجتماعيػػة، وتعػػريفيف وتػػدريبيف عمػػى السػػيطرة عمػػى الػػذات ءػػي المواقػػؼ

  الجيدة
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نشػر ثقاءػة المسػاواة بػيف الجنسػيف ءػي المجتمػع العربػي، بحيػث تصػب  النظػرة إلػى المػرأة التػػي   5

تنجػػب أنثػػى بػػنفس النظػػرة إلػػى المػػرأة التػػي تجػػب ذكػػورًا، وتقػػديـ الػػدعـ والمسػػاندة ليػػف بػػنفس 

 الدرجة 

تماعيػة لكاءػة النسػاء العربيػات بغػض النظػر عػف مسػتوى تقديـ العناية والرعاية والمسػاندة االج  6

 تعميميف 

وتقػػديـ الػػدعـ  زيػػادة االىتمػػاـ بالنسػػاء العربيػػات ذوات الحالػػة االقتصػػادية المتدينػػة والمتوسػػطة  7

 المناسب ليف مف أجؿ ت فيؼ الحغوط النفسية واالجتماعية عنيف 



 

87 

 

 المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع العربية

 دار :عمػػػاف، نظريػػػات اإلرشػػػاد النفسػػػي والتربػػػوي  (2229د، عربيػػػات، أحمػػػد  )أبػػػو أسػػػعد، أحمػػػ

  الميسرة لمنشر والتوزيع

ءاعمية برنامج إرشادي مقترح لت فيؼ حدة االكتئاب لدى مرحى الفشػؿ (  2212أبو ءايد، ريـ  )

 اإلسالمية، غزة، ءمسطيف  منشورة، الجامعة، رسالة ماجستير غير الكموي

 برنػػػامج إرشػػػادي نفسػػػي إسػػػالمي مقتػػػرح لت فيػػػؼ أعػػػراض االكتئػػػاب ( 2214  )أبػػػو وردة، نائػػػؿ

، الجامعػػػة اإلسػػػالمية، غػػػزة ،رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة(، دراسػػػة تأصػػػيمية) النفسػػػي

 ءمسطيف 

وءقػػًا  المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى طمبػػة كميػػة اإلعػػالـ ءػػي جامعػػة بغػػداد  (2218إسػػماعيؿ، ريػػا  )

(: 9)28 ،اديميػػػػة اامريكيػػػػة العربيػػػػة لمعمػػػػـو والتكنولوجيػػػػامجمػػػػة ااك، تالػػػػبعض المتغيػػػػر 

131-132  

مركػػز الكتػػاب ، عمػػاف: الحػػغوط النفسػػية لممطمقػػات وأسػػاليب مواجيتيػػا  (2218البطػػي، آمنػػة  )

  ااكاديمي

واالكتئػاب لػدى  الحػغوط النفسػية وعالقتيػا بالمسػاندة االجتماعيػة  (2213بف صػبار، الجػوىرة  )

منشػورة  جامعػة  رسالة ماجسػتير غيػر، اـ محمد بف سعود اإلسالميطالبات جامعة اإلم

 ، السعودية اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، كمية العموـ االجتماعية

االستجابة االكتئابية لدى المرأة الناءس: دراسػة عياديػة اربػع حػاالت (  2219بف عمارة، ب تة  )

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، تغانـبمستشػػفى اامومػػة والطفولػػة اللػػة  يػػرة لواليػػة مسػػ

 جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، الجزائر 
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لػػدى ااميػػات  اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدةو نوعيػػة الحيػػاة (  2218بػػوزار، يوسػػؼ، وجعػػالب، محمػػد  )

  111-97(: 1)7، مجمة العمـو النفسية والتربويةالعازبات، 

وأسػػػاليب مواجيػػػة  وعالقتيػػػا بالحػػػغوط النفسػػػية المسػػػاندة االجتماعيػػػة  (2217الحػػػاج، صػػػالح  )

جامعػة السػوداف، ، رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة، الحغوط وجودة الحياة ءػي محاءظػة غػزة

 ، السوداف معيد تنمية ااسرة والمجتمع

دار روابػط ، القػاىرة: ممارسة ال دمة االجتماعية ءي الدءع االجتمػاعي  (2218)ال مشي، سارة  

  عموماتلمنشر وتقنية الم

  عماف: دار وائؿ لمنشر، مبادئ الصحة النفسية(  2225) الداىري، صال  

اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة لػػدى النسػػاء السػػعوديات أثنػػاء زيػػارتيف مراكػػز (  2217الزىرانػػي، سػػعيد  )

، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة مستعرحػة الرعاية الصحية ااولية بجدة: دراسػة

 لسعودية الممؾ عبد العزيز، ا

النوـ لديو  اداتعو  صائصع وعالقتيا ب حيعند الر  النوـاحطرابات (  2211  )ي، زينبر سحي

جامعػػػة  ورة،شػػػمن رغيػػػ ر  رسػػػالة ماجسػػػتيااـ واكتئػػػاب مػػػا بعػػػد الػػػوالدة لػػػدييا صائصػػػو 

  ااغواط، الجزائر

لػػػدى  عيػػػةتقػػػدير الػػػذات وعالقتػػػو بالحػػػغوط النفسػػػية والمسػػػاندة االجتما  (2215سػػػمور، أمػػػاني  )

الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، الفتيات المتأ رات ءي الزواج ءي محاءظات غزة

 ، ءمسطيف اإلسالمية، غزة
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الفمسػطينيات درجػة اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء (  2215شاىيف، محمد، واعمية، جيػاد  )

ت التربويػػػػة مجمػػػة جامعػػػػة القػػػدس المفتوحػػػة لربحػػػػاث والدراسػػػا، ءػػػي محاءظػػػة بيػػػػت لحػػػـ

  45-13(: 12)3، والنفسية

عينػة  ساليب مواجية الصدمة النفسية وعالقتيا بالمساندة ااسػرية لػدىأ  (2216) عباس، عبير 

 رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر، مػػػف المػػػراىقيف المقيمػػػيف ءػػػي مراكػػػز اإليػػػواء ءػػػي مدينػػػة دمشػػػؽ

  سوريا، منشورة  جامعة دمشؽ، كمية التربية

مكتبػة اانجمػػو  :القػاىرة ،المػراىقيف والشػباب وكيفيػة مواجيتيػا وطحػغ  (2212، محمػود  )ةعطيػ

  المصرية

مجمة دراسات عربيػة  ،مشكالت النوـ وعالقتيا بالقمؽ الصري  واالكتئاب ( 2226) غانـ، محمد 

  119-65(: 4)1 عمـ النفس، ءي

ية وعالقتيا  دمات الرعا اإلىماؿ والرحا عف -المساندة االجتماعية  (2213القطراوي، حسف  )

الجامعػػة  منشػػورة  غيػػر رسػػالة ماجسػػتير، بالصػػالبة النفسػػية لممعػػاقيف حركيػػًا بقطػػاع غػػزة

 ، ءمسطيف اإلسالمية، غزة

مجمة ، الجامعة الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى طمبة  (2217كجواف، قاسـ  )

  329-329(: 27)1آداب الفراىيدي، 

 لقػػػاىرة: مكتبػػػة الفػػػالحا يا(،احػػػطرابات -مفيوميػػػا) الصػػػحة النفسػػػية(  2225  )لمطيػػػري، سػػػييؿا

  لمنشر والتوزيع
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 ةبعد الوالد (: مقياس إدنبرة الكتئاب ما1ممحق رقم )

تقوـ الباحثة بحجراء دراسة حوؿ اكتئاب ما بعػد الػوالدة وعالقتػو بالمسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء 
 العربيات بمنطقة النقب 

يرجى منكف التكـر باإلجابة عف جميع الفقرات بصدؽ وموحوعية، مع العمـ أف ىذه ا راء سوؼ 
 تست دـ اغراض البحث العممي ءقط 

 يرجى منؾ التكـر بوحع دائرة حوؿ اإلجابة ااقرب العتبار أف لديؾ طفال صغيراً آ ذيف بعيف ا
 ا ءي ااسبوعيف الماحييف وليس ءقط ما تشعريف بو ا ف ْالتي تشعريف ب

 عامةالجزء األول: معمومات 
 مستويات المتغير المتغير

   تـ المولد قبؿ       يوما -1
   عمر ااـ            -2
 أنثى ذكر لمولودجنس ا -3
  ا أطفاالْي المرة            التي تمديف ءیْذه ْ -4
 اعرعرة وحواحيي كسيفة وحواحييا حورة وحواحييا رىط وحواحييا :مكاف السكف -5
 متدنية متوسطة ممتازة :الحالة االقتصادية -6
 لقب ثاني لقب اوؿ التعميـ المدرسي )البجروت أو أقؿ(  :المؤىؿ العممي -7
   قيصيرية طبيعية :طريقة الوالدة -8

 
 الجزء الثاني: فقرات المقياس

 ( كنت قادرا عم  االبتسام واالستمتاع باألشياء1
   بشكؿ كبير جدا1
   بشكؿ كبير2
   ليس كثيرا3
   عمى اإلطالؽ4
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 ( كنت أنظر لألشياء بنوع من االستمتاع5
   أكثر مما كنت أت يؿ1
   تقريبا أقؿ مف المعتاد2
   تحديدا أقؿ مف المعتاد بكثير3
   قطعا لـ يحدث ذلؾ4
 ( لمت نفسي دونما ضرورة عندما سارت األشياء عم  غير ما يرام3
   ءي معظـ ااوقات1
   ءي بعض ااوقات2
   قميال جدا3
   قطعا لـ يحدث ذلؾ4
 ( كنت قمقا أو منزعجا دون سبب يذكر4
 ائياْ  ال لـ أكف ف1
   قميال جدا2
 ي بعض المرات  نعـ، ء3
   نعـ، ءي أغمب ااوقات 4
 ( كنت مذعورا وخائفا دونما سبب5
   دائما1
   غالبا2
   أحيانا3
   نادراً 4
 تنيه( المشكالت التي واج6
 اْتْمواج أستطع  غالبًا لـ 1
 ا كما ينبغيْتْ  أحيانا كنت قادرة عمى مواج2
 اْتْ  ءي معظـ الوقت كنت قادرا عمى مواج3
 ا أكثر مف أي وقت محىْتْعمى مواج  كنت قادرة 4
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 تني مشكالت في النومه( كنت غير سعيدة إذ واج7
   معظـ الوقت1
   أحيانا2
   نادراً 3
   إطالقا4
 ( عانيت من الحزن والتعاسة8
   معظـ الوقت1
   بعض الوقت2
   ءي المناسبات ءقط3
   إطالقا4
 ( كنت غير سعيدة مما سبب لي البكاء9
   معظـ الوقت1
 بعض الوقت  2
   نادراً 3
   إطالقا4

 ( اعتراني التفكير في إيذاء نفسي جسديا11
   معظـ الوقت1
   بعض الوقت2
   نادراً 3
   إطالقا4
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 (: مقياس المساندة االجتماعية0ممحق رقم )

 خبيؼخ انخهٛم

 كهٛخ انذساسبد انؼهٛب

 ثشَبيح اإلسشبد انُفسٙ ٔانزشثٕ٘

 

 رحٛخ ٔثؼذ:

اكتئبة يب ثعذ انوالدح وعالقته ثبنًسبَذح االجتًبعيخ نذى )دساسخ حٕل رمٕو انجبحثخ ثإخشاء 

اإلسشبد انُفسٙ نهحصٕل ػهٗ دسخخ انًبخسزٛش فٙ  (انُسبء انعرثيبد في يُطقخ انُقت

آساؤكى سٛزى األخز ثٓب ٔرطجٛمٓب ثشكم ػهًبً أٌ  انشخبء انزكشو ثزحكٛى ْزِ انًمبٚٛس، ٔانزشثٕ٘،

 دلٛك.

 ....انزمذٚشحزشاو ٔيغ فبئك اال

 .غذٚش أثٕ يذٚغى انجبحثخ:

 .َجٛم اندُذ٘ انذكزٕس:األسزبر إششاف 

( فٙ xٚزضًٍ ْزا اندضء يؼهٕيبد شخصٛخ ػٍ خهفٛخ انًسزدٛجٍٛ، نزا ٚشخٗ ٔضغ إشبسح )

 انًكبٌ انز٘ ُٚطجك ٔحبنزك يغ انشكش

 ثٛغأسثؼخ أسب   ثالثخ أسبثٛغ   أسجٕػٍٛ    اسجٕع     :عًر انًونود ثبألسجوع .0

      (فأكثش 08)         ( 08ألم يٍ  -02)       (  02ألم يٍ  - 08) :عًر األو .0

                  أَثٗ                    ركش        :انًونودجُس  .2

 انخبيسخ فأكثش انشاثؼخ  انثبنثخ انثبَٛخ   األٔنٗ      :عذد يراد انوالدح .4

 ػشػشح ٔضٕاحٛٓب كسٛفخ ٔضٕاحٛٓب سح ٔضٕاحٛٓبحٕ سْظ ٔضٕاحٛٓب  :يكبٌ انسكٍ .2

 يزذَٛخ        يزٕسطخ  يًزبصحانحبنخ االقتصبديخ:  .6

      نمت ثبَٙ نمت أٔل       انزؼهٛى انًذسسٙ )ثدشٔد أٔ ألم(: انًؤهم انعهًي .7

 لٛصشٚخ   طجٛؼٛخ          :طريقخ انوالدح .8
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 مقياس المساندة االجتماعية:

 ( ءي الحالة التي تنطبؽ عميؾ X) يرجى وحع إشارة

 الفقرة الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق معارض موافق

 بشدة

      أنا عمى وءاؽ دائـ مع أىؿ زوجي   1

      يقدـ لي أصدقائي المساندة عندما أحتاج إلييا   2

      يشعرني زوجي بأىميتي   3

4   
الدعـ النفسي  أىمي أشعر بالراحة عندما أتمقى مف

 المعنوي و 
     

      أعتمد عمى زوجي بمساعدتي عندما أتعرض لمشكمة   5
      توءر لي أسرتي المساندة االجتماعية عندما أحتاجيا    6
      يشكؿ زوجي سنًدا لي   7

8   
أتردد ءي طمب المساندة مف ا  ريف)ااصدقاء 

      والعائمة(

      إلييـ أجد مف أحبيـ حولي عندما أحتاج   9
      الرحا عندما أكوف مركز لممساندة مف ا  ريفأشعر ب   12
      أنا عمى استعداد دائـ لقبوؿ عالقات اجتماعية جديدة    11

      تتواصؿ معي أسرتي لالطمئناف عني باستمرار   12

13   
توءر لي أسرتني ما أحتاج مف الدعـ النفسي وتقديـ 

      والمشورة حيف وقوعي ءي حائقة   

      ثقة التي أحتاجيايمنحني المقربيف ال   14

      أشعر بالسعادة لزيارة  أقاربي لي مف ءترة ا رى    15
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      أنا راحية عف معاممة زوجي لي    16

      أشعر أف مف حولي يقدرونني وييتموف امري   17

      أشعر بأف ثقتي بمف حولي حعيفة   18

19   
أشعر بالراحة عندما يقدـ لي ااىؿ النص  والمساعدة 

      لتي تحايقنيءي اامور ا

ما يقدمو لي زمالئي مف نص  ودعـ  تجعمني أشعر    22
 بأىميتي

     

      يشعرني أ وتي وأ واتي بأنيـ إلى جانبي    21
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 (: قائمة المحكمين لمقياس المساندة االجتماعية3ممحق رقم )

 مكان العمل االسم الرقم

 جامعة ال ميؿ د  كامؿ كتمو -1

 معة ال ميؿجا د  إبراىيـ المصري -2

 جامعة ال ميؿ د  حاتـ عابديف -3

 كمية س نيف د  إيياب زبيدات -4

 كمية س نيف د  جناف ءالح -5

 كمية كي د  بديع القشاعمة -6

 جامعة بنجريوف د   الد السيد -7

 الجامعة العربية اامريكية د  وائؿ أبو الحسف -8

 

 


