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ممخص الدراسة:
ىػدءت الد ارسػة التعػرؼ إلػى العالقػة بػيف اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة والمسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػػاء
العربيػات بمنطقػة النقػب ،واسػت دمت الباحثػة المػػنيج الوصػفي االرتبػاطي ،وتكػوف مجتمػع الد ارسػػة
مػػف جميػػع النسػػاء الم ػواتي ولػػدف م ػرة عمػػى ااقػػؿ ءػػي منطقػػة النقػػب ،وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة
تكونػػت مػػف ( )321ام ػرأة مػػف النسػػاء الالتػػي ولػػدف م ػرة أو أكثػػر ءػػي منطقػػة النقػػب تػػـ ا تيػػارىف
بالطريقػػة القصػػدية ،واسػػت دمت الد ارسػػة مقيػػاس إدنب ػرة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،ومقي ػاس المسػػاندة
االجتماعية ،وقد أظيرت النتػائج أف ( )%57 8مػف النسػاء عينػة الد ارسػة لػدييف أعػراض اكتئابيػة
ءوؽ المتوسط ،وأف أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة التي عانت منيا النساء العربيات بمنطقة النقب
بدرجػػة شػػديدة كانػػت وءقػاً لعمػػر المولػػود (أربػػع أسػػابيع) ،وعمػػر ااـ لمػواتي أعمػػارىف تراوحػػت بػػيف
( – 18أقؿ مف  23سنة) ،وجنس المولود (أنثى) ،وعػدد مػرات الػوالدة (أوؿ مػرة) ،ومكػاف السػكف
(رىػػط وحػواحييا) ،والحالػػة االقتصػػادية (لممتدنيػػة والمتوسػػطة) ،المؤىػػؿ العممػػي (التعمػػيـ المدرسػػي
(البج ػػروت أو أق ػػؿ) ،وطريق ػػة الػ ػوالدة (لمػ ػوالدة الطبيعي ػػة) وأظي ػػرت النت ػػائج أف مس ػػتوى المس ػػاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف كاف بدرجة متوسطة وتوصػمت
الدراسة إلى وجود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى
النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغيػر عمػر المولػود بااسػبوع ،لصػال النسػاء المػواتي عمػر
مولودىف (أسبوعيف ،وثالثة أسابيع ،وأربع أسابيع) ،وعمر ااـ لصػال ( 28سػنة ءػأكثر) ،وجػنس
المول ػػود لص ػػال (ج ػػنس المول ػػود أنث ػػى) ،وع ػػدد مػ ػرات الػ ػوالدة لص ػػال (ال امس ػػة وأكث ػػر) ،الحال ػػة
االقتصادية لصال (متوسطة) أو(متدنية) ،طريقة الوالدة لصال (الطبيعية) بينما لـ تظير ءروؽ
ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة
النقػػب تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف ،المؤىػػؿ العممػػي وعػػدـ وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متوسطات درجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغيرات :عمر
المولػػود بااسػػبوع ،وعمػػر ااـ ،ومكػػاف السػػكف بينمػػا أظيػػرت النتػػائج إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف متوسطات درجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى
لمتغي ػػرات :ج ػػنس المول ػػود لص ػػال (ال ػػذكر) ،وع ػػدد مػ ػرات الػ ػوالدة لص ػػال المػ ػرة الثالث ػػة ،والحال ػػة
االقتصػ ػػادية لصػ ػػال (ممتػ ػػازة) ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي لصػ ػػال (لقػ ػػب ثػ ػػاني) ،طبيعػ ػػة ال ػ ػوالدة لصػ ػػال
ي

(القيصرية) وأظيرت النتائج وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائياً بيف اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
وبػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب ،إذ بمػػُ معامػػؿ االرتبػػاط لمعالقػػة
بينيما ()-0.432
وءي حوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،رجت الباحثة بمجموعة مف التوصيات
الكممات المفتاحية :اكتئاب ما بعد الوالدة ،المساندة االجتماعية ،النساء العربيات ،منطقة النقب

ك

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
ل

(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
ُيعػػد اإلكتئػػاب مػػف المواحػػيع التػػي لفتػػت انتبػػاه الكثيػػر مػػف البػػاحثيف والم تصػػيف ء ػي عمػػـ الػػنفس،
وذلػػؾ بسػػبب انتشػػاره بصػػورة واسػػعة ءػػي م تمػػؼ المجتمعػػات والثقاءػػات ،وىػػو ي تم ػؼ ءػػي انتشػػاره
وشػدتو مػػف مػريض

ػػر ،وينتشػر عنػػد النسػػاء ثػػالث أحػػعاؼ الرجػاؿ ،وذلػػؾ كػػوف المػرأة ت تمػػؼ

ع ػػف الرج ػػؿ ء ػػي الش ص ػػية والتك ػػويف ،كم ػػا أف المػ ػرأة تمم ػػؾ بع ػػض الص ػػفات والق ػػدرات البيولوجي ػػة
والعاطفية بما يفوؽ الرجؿ ،وتمر مراحؿ حياة المرأة بمواقؼ انفعالية متعددة ولعؿ السبب ءي ذلػؾ
ىو ما تتميز بو المرأة مف صائص بيولوجية ونفسية ءي الدورة الشيرية والحمػؿ والػوالدة والنفػاس
(بف عماره)2219 ،
وترى كيتا ( )Keita, 2007أف االكتئاب يصب أكثر طورة ءي أوقات م تمفة مػف حيػاة المػرأة،
مثؿ ءترة ما بعد الوالدة أو ءترة ما قبؿ انقطاع الطمث ،ومػع ذلػؾ يميػؿ غالبيػة النػاس إلػى التفكيػر
ػحيحا بالنسػبة
ءي الحمؿ كوقت تشعر ءيو المرأة بالسعادة العاطفيػة ،ءػي حػيف أف ىػذا قػد يكػوف ص ً
ػر مػػف النسػػاء يعػػانيف مػػف أعػراض مؤلمػػة يمكػػف أف تجعػػؿ الحمػػؿ
لػػبعض النسػػاء ،إال أف عػػدداً كبيػ اً
واامومة مف أكثر التجارب المزعجة ءي حياتيف
وأشػػار الزى ارنػػي ( )2217إلػػى أف الص ػراع النفسػػي الػػذي تمػػر بػػو الم ػرأة ءػػي ءت ػرة النفػػاس يجعميػػا
عرحػػة لاصػػابة باكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة اصػػة إذا كانػػت ااـ صػػغيرة؛ وذلػػؾ انيػػا تكػػوف متػػأثرة
بػػالتغيرات التػػي تط ػ أر عمػػى جسػػميا ،ءيتولػػد عنػػدىا حي ػرة بػػيف االمومػػة واانوثػػة ،وبػػيف متطمباتيػػا
وواجباتيا
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بينما يرى شيتو وآ ريف ( )Shitu et al., 2019إلى أف اكتئاب ما بعد الوالدة ( )PPDيست دـ
لوص ػػؼ أعػ ػراض االكتئ ػػاب الت ػػي تح ػػدث ػػالؿ الس ػػنة ااول ػػى م ػػف ءتػ ػرة م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة ،ويتمي ػػز
بان فػ ػػاض الحالػ ػػة المزاجيػ ػػة ،وءقػ ػػداف المتعػ ػػة ،وان فػ ػػاض الطاقػ ػػة والنشػ ػػاط ،والحػ ػػعؼ الػ ػػوظيفي
الممحوظ ،وان فاض احتراـ الذات ،وااءكار أو أءعاؿ إيذاء النفس أو االنتحار ،يعتبر تحوؿ المرأة
إلػػى مرحمػػة اامومػػة ءت ػرة ص ػػعبة تنطػػوي عمػػى تغي ػرات كبيػػرة ءػػي الجوانػػب النفسػػية واالجتماعي ػػة
والفسيولوجية
وتعتقد سحيري ( )2211أف استم اررية القمؽ الذي يكوف مالزماً لممرأة الحامؿ المقبمػة عمػى الػوالدة
كونػو أحػد االسػتجابات االنفعاليػة ،و اصػػة ءػي ءتػرة الحمػؿ عنػد المػرأة ،والقمػؽ كحالػة موجػود عنػػد
الجميع بأشكاؿ م تمفة تتفاوت ءي شدتيا وحدتيا ونوعيا مف ش ص إلى ا ر
مشكمة الدراسة
الحظػػت الباحثػػة مػػف ػػالؿ عيشػػيا ءػػي الوسػػط العربػػي ءػػي منطقػػة النقػػب اف السػػيدات ءػػي ىػػذه
المنطقػػة تعػػاني مػػف اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،كمػػا الحظػػت اف ىنػػاؾ عالقػػة وثيقػػة بػػيف المسػػاندة
االجتماعية التي توءرىػا ااسػر سػواء كانػت مػف االزواج او االىػؿ ،ءػاف ذلػؾ مػف شػانو اف يسػاعد
ىػػذه الزوجػػات عمػػى مواجيػػة مشػػكمة اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،وىػػذا مػػا أكدتػػو د ارسػػة ماتيجػػازاءيتش
وتػػاب ( )Matijasevich and Tabb, 2020التػػي أظيػػرت أف نسػػبة ( )٪16 6مػػف النسػػاء
ػير مػف الػوالدة ،وأف
المشاركات ءػي التجربػة عالقػتيف من فحػة الجػودة مػع شػريكيف بعػد ( )12ش ًا
( )٪22 1منيف لدييف اكتئاب ما بعد الوالدة ،لذا ءاف مشكمة الدراسة تتبمور ءي استكشاؼ طبيعة
العالقػة بػػيف المسػاندة االجتماعيػػة واكتئػاب مػػا بعػد الػوالدة ،وبنػاء عمػػى ذلػؾ تتحػػدد مشػكمة الد ارسػػة
بالسؤاؿ الرئيس التالي:
3

ىللل توجللد عالقللة ارتباطيللة ذات داللللة إحصللائية بللين اكتئللاب مللا بعللد ال لوالدة وبللين المسللاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب؟
اسئمة الدراسة
تناولت الدراسة االسئمة التالية:
 1ما مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب؟
 2ما مستوى المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف؟
 3مػػا طبيعػػة العالقػػة بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة واكتئػػاب م ػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات
بمنطقة النقب؟
 4ىػػؿ ت تمػػؼ تقػػديرات أء ػراد عينػػة الد ارسػػة لػػدرجات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيػػات بمنطقػػة النقػػب وءقػاً لمتغيػػرات( :عمػػر المولػػود بااسػػبوع ،عمػػر ااـ ،جػػنس المولػػود،
عدد مرات الوالدة ،مكاف السكف ،الحالة االقتصادية ،المؤىؿ العممي ،وطريقة الوالدة)؟
أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى:
 1التعرؼ إلى مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب
 2التعػػرؼ إلػػى مس ػػتوى المسػػاندة االجتماعي ػػة لػػدى النسػػاء العربي ػػات بمنطقػػة النق ػػب مػػف وجي ػػة
نظرىف
 3التعػػرؼ إلػػى طبيعػػة العالقػػة بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة واكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء
العربيات بمنطقة النقب
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 4التعػػرؼ إلػػى تقػػديرات أءػراد عينػػة الد ارسػػة لػػدرجات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات
بمنطقة النقب وءقاً لمتغيرات( :عمر المولود بااسػبوع ،عمػر ااـ ،جػنس المولػود ،عػدد مػرات
الوالدة ،مكاف السكف ،الحالة االقتصادية ،المؤىؿ العممي ،وطريقة الوالدة)
أىمية الدراسة
تشمؿ الدراسة أىميػة موحػوع اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ،لمػدى تػأثيره عمػى نفسػية المػرأة ،لِمػا أشػارت
إليو الدراسات واإلحصػائيات ونتيجػة لمنظريػات المعروءػة ،ومػف أىػـ ااسػباب المؤديػة إلػى اكتئػاب
ما بعد الوالدة ،صعوبة الوالدة ،حاالت الوالدة المبكرة أو المتأ رة ،والدة طفؿ بعيوب َ مقيػة عػالوة
عمى ذلؾ اءتقار المساندة ااسرية ،أو مرور المرأة بمشكالت وصػدمات ػالؿ ءتػرة الحمػؿ أو بعػد
الوالدة مباشرة
كما وتتجمى أىمية الدراسة ءي تحذير وتوعية النساء لتجنب العوامؿ التي قػد تسػبب االكتئػاب بعػد
ال ػوالدة ،ولفػػت اانظػػار لمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مػػف أجػػؿ مسػػاندتيا والتكفػػؿ بمسػػاعدتيا الجتيػػاز ىػػذه
أيح ػػا العم ػػؿ عم ػػى توعي ػػة ااسػ ػرة
الفتػ ػرة ،لم ػػا تحمم ػػو م ػػف اح ػػطرابات ،ك ػػالتييؤ النفس ػػي لمػ ػوالدةً ،
وااقػػارب و اصػػة الػػزوج ،بموجػػب تقػػديـ المسػػاندة والػػدعـ لمنفسػػاء واحاطتيػػا بالرعايػػة التامػػة ليػػا
ولطفميا ،جميعيا عوامؿ ت فؼ عمػى المػرأة نفس ًػيا وتسػاعدىا عمػى التكيػؼ مػع ءتػرة الػوالدة ،وتقمػؿ
نسبة تعرحيا باإلصابة باالكتئاب
كػػذلؾ تكمػػف أىميػػة الد ارسػػة ءػػي مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي أعدتػػو الباحثػػة وتػػـ التحقػػؽ مػػف
صائصػػو السػػيكومترية ليكػػوف متاحػ ػاً السػػت داـ البػػاحثيف ءػػي د ارس ػػات مسػػتقبمية حػػوؿ المس ػػاندة
االجتماعية
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حدود الدراسة
الحدود البشرية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى الواحعات العربيات ءي منطقة النقب
حدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة ءي مستشفيات النقب (سوروكا)
الحدود الزمانية :قامت الباحثة بحجراء الدراسة الؿ العاـ الدراسي 2221 - 2222
الحدود الموحوعية :تتمحور الدراسة حوؿ اكتئاب ما بعد الوالدة وعالقتو بالمساندة االجتماعية
مصطمحات الدراسة
االكتئاب :االكتئاب عبارة عف احطراب وجداني مزمف يتكرر كؿ يوـ تقريبا لمدة أسبوعيف ويسود
الحزف والكآبة مزاج المريض وتتسـ أعراحو بنقص شديد ءي الشيية أو زيػادة ممحوظػة ءػي ااكػؿ
االرؽ أو النػػوـ ال ازئػػد ،ان فػػاض مفيػػوـ الػػذات ،حػػعؼ ءػػي التركيػػز وصػػعوبة ءػػي ات ػػاذ الق ػ اررات،
الشعور باليأس وعدـ الرحػا ،وال تكػوف ىػذه ااعػراض راجعػة إلػى سػبب عحػوي أو حالػة صػحية
عامة مثؿ نقص إءراز الغدة الدرقية ،تناوؿ مواد معينػة مثػؿ سػوء اسػت داـ اادويػة ،وال تكػوف ىػذه
ااعراض مترتبة عمى احطراب ذىاني مزمف مثؿ الفصاـ (غانـ)69 :2226 ،
عرءػػو بػػوزار وجعػػالب ( )121 :2218بأنػػو" :حالػػة مرحػػية حيػػث أنيػػا
اكتئللاب مللا بعللد ال لوالدةّ :
تحدث ءي حوالي  52بالمائة مف النساء بعد الػوالدة بأيػاـ قالئػؿ ،ويظيػر كأنػو امتػداد لالحػطراب
المزاجي الذي يحدث بعػد الػوالدة وأحيانػا تكػوف الصػورة واحػحة منػذ البدايػة بسػبب شػدة ااعػراض
التي تعاني منيا المرأة المصابة ،وتستمر ىػذه ااعػراض لفتػرات متفاوتػة وقػد تطػوؿ أحيانػا لتصػؿ
إلى عدة شيور وأحيانا تصؿ إلى سنة أو أكثر إذا تركت المرأة دوف عالج
وتعرف الباحثة اكتئاب ما بعد الػوالدة إجرائيػاً بمجمػوع الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا المشػاركة ءػي
الدراسة عمى مقياس إدنرة المست دـ ءي الدراسة الحالية
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تعرءيػػا سػػمور ( )23 :2215بأنػػو" :الم ػؤازرة والػػدعـ والتعػػاطؼ والمعونػػة
المسللاندة االجتماعيللةّ :
النفسية التي يحصؿ عمييا اإلنساف مف البيئة التي يعيش ءييا سواء كانت مساندة رسمية تقدـ مف
الؿ المؤسسات والمنظمات االجتماعية الم تمفة ،أو غير رسمية تقدـ مف ااش اص المحيطيف
باإلنساف كأءراد أسرتو وأقربائو وأصدقائو وزمالئو وغيرىـ ممف ليـ عالقة بو".
وتعرفيا الباحثة إجرائياً بمجمػوع الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا المشػاركة ءػي الد ارسػة عمػى مقيػاس
المساندة االجتماعية المست دـ ءي الدراسة الحالية
منطقللة النقللب :المنطقػػة الجغراءيػػة التػػي تقػػع ءػػي جنػػوب ءمسػػطيف ،حيػػث يشػػترؾ ءػػي حػػدوده مػػع
ااردف شرقا وصحراء سيناء غربا ويفصمو عف البحر ااحمر مدينة إيالت مف جية الجنوب ،أمػا
مػػف الجيػػة الشػػمالية ءتعػػد مدينػػة ال ميػػؿ أقػػرب المػػدف الفمسػػطينية إليػػو ،ويتميػػز بجػػوه الصػػحراوي
الشػديد الحػ اررة صػيفا ،ويبمػُ عػدد سػكاف النقػب حػوالي ( )322ألػؼ نسػمة مػف البػدو العػرب الػػذيف
بقوا ءي ىذه المنطقة بعد حرب ( )1948ويممكوف ما يقارب ( )3مميوف دونػـ مػف أ ارحػي النقػب،
وبقية السكاف مف الييود
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
يشتمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى اادب النظري الذي يقدـ تعريفاً عاماً بمفيػوـ اكتئػاب مػا بعػد
ال ػوالدة ومػػا ي ػرتبط بػػو مػػف توحػػيحات ومفػػاىيـ ،ومفيػػوـ المسػػاندة االجتماعيػػة ومػػا يتصػػؿ بػػو مػػف
عناويف ءرعية ،وينتيي ىذا الفصؿ بعرض أبػرز الد ارسػات السػابقة العربيػة وااجنبيػة ذات العالقػة
بموحوع الدراسة
أوالً :اكتئاب ما بعد الوالدة
االكتئاب
يعد االكتئاب أحد المظاىر النفسية التي يعاني منيا العديد مف ااءراد ،ويتسـ بالشعور باإلحبػاط،
والفقداف الذي يظير ءي المراحؿ العمرية الم تمفة عبر الحيػاة ،وبػذلؾ ءػحف الفػرؽ ءػي االكتئػاب ال
يكوف ءي النوع ولكف ءػي الدرجػة ،ومصػطم اكتئػاب -ءػي حػد ذاتػو -يشػير إلػى درجػة تتػراوح مػف
المزاج الطبيعي الذي يتأثر أغمبنا بأي تغير ءػي حياتنػا سػواء أكػاف تػأث اًر بسػيطاً أـ شػديداً ،ومعظػـ
ااءراد يصيبيـ اكتئاب فيؼ ،استجابة لمعديد مف ااحداث الصادمة ءي حيػاتيـ ،بينمػا عػدد أقػؿ
لدييـ رد ءعؿ اكتئابي شديد تجاه ىذه ااحػداث نفسػيا ،ويعتمػد تشػ يص االكتئػاب لػدى ااءػراد أو
قابميتيـ لاصابة بو عمى عوامؿ عديدة كالعوامؿ البيولوجية والو ارثية ،والعوامؿ النفسػية التػي ربمػا
تتأثر بالعوامؿ ال ارجية (أبو ءايد)0202 ،
ىنػػاؾ جيػػود متعػػددة ومتنوعػػة لتعريػػؼ االكتئػػاب ،سػػيتـ عػػرض بعػػض ىػػذه التعريفػػات التػػي تشػػير
لالكتئاب بوصفو حالة مرحية مركبة مف عدة أعراض؛ عاطفية ومعرءية وسموكية وجسمية
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ءعرؼ أبو وردة ( )13 :2214االكتئاب بأنو" :مجموعة مػف ااعػراض؛ التػي تتسػـ بالشػعور بفقػد
ّ
اام ػػؿ والح ػػعؼ والعج ػػز والنظػ ػرة الس ػػوداوية لرم ػػور ،والت ػػي تظي ػػر عم ػػى ش ػػكؿ أعػ ػراض نفس ػػية
وءكرية وجسدية؛ متمثمة بان فاض المزاج وءقد المتعة واحػطراب النػوـ والشػيية ،وحػعؼ التركيػز
والشعور باإلرىاؽ ،وقد تظير بعض الشكاوى الجسدية غير المعممة طبياً ،وىذه ااعراض جميعيا
تػػؤثر سػػمبا عمػػى حيػػاة الفػػرد ءتعيػػؽ تكيفػػو مػػع نفسػػو وبيئتػػو ،وت تمػػؼ ءػػي أسػػبابيا ومػػدتيا وشػػدتيا،
ومدى تأثيرىا عمى حياة اإلنساف".
وعرءو اانصاري ( )129 :2214بأنو :احػطراب نفسػي ذو أعػراض مميػزة تعبػر ءػي عمميػا عػف
ّ
العجػػر االنسػػاني الػػذي قػػد يصػػؿ ءػػي شػػدتو حػػد الػػذىاف ،وىػػو نتيجػػة لم ب ػرات المؤلمػػة ءػػي حيػػاة
اإلنساف ،وقد يدءع المصاب بوِ إلى إيذاء ذاتو وا

ريف لم الص مف الحياة وعذابيا".

ءعرءو بأنو" :احػطراب نفسػي ،عالماتػو المميػزة التحػرر الحاصػؿ
أما ىاوتسنغر (ّ )177 :2216
ءي المزاج واالنقباض وءقداف المتعة والفراغ االنفعالي وءقػداف الػداءع واالىتمامػات وعػدد كبيػر مػف
الشػكاوى الجسػػدية ،كػػالحزف واالنقبػاض وتعكػػر المػزاج وءقػػداف الطاقػة وان فػػاض الداءعيػػة والتشػػتت
وءقػػداف القيمػػة (التفاىػػة) واليػػأس والػػال معنػػى والتػػي تت ارءػػؽ عمػػى ااغمػػب مػػع القمػػؽ وعػػدـ اليػػدوء
وءق ػػداف الطاق ػػة واح ػػطرابات الش ػػيية وءق ػػداف ال ػػوزف واح ػػطرابات الن ػػوـ واال ػػـ ومش ػػكالت التركي ػػز
وأءكار االنتحار"
وتعللرف الباحث لة االكتئللاب بأنللو "مػػرض نفسػػي أولػػي يالزمػػو انيبػػاط ءػػي الحالػػة المزاجيػػة وءقػػداف
االىتمامات وتراجع الداءعيػة ،ويميػزه الحػزف الشػديد وااسػى وتأنيػب الحػمير ولػوـ الػذات ،ويظيػر
ءي صورة تغييػرات عاطفيػة وجسػدية ومعرءيػة وسػموكية ،تثيػره الحػوادث االيمػة ،ويعبػر عػف ءقػداف
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مػػادي أو معنػػوي ،وُيحػػدث مػػؿ واح ػ ءػػي ااداء العػػاـ لمفػػرد ،وقػػد يػػؤدي لالنتحػػار ءػػي الحػػاالت
الشديدة منو
أنواع االكتئاب
االكتئللاب الرئيسللي :مجموعػػة مػػف ااعػراض التػػي تػػؤثر سػػمباً عمػػى قػػدرة الفػػرد عمػػى العمػػؿ ،النػػوـ،
الدراسة ،ااكؿ ،واالستمتاع باليوايات ،ويمنع الفرد أو يعيقو عف أداء وظائفو بشػكؿ جيػد ،ويمكػف
أف تحػدث نوبػة اكتئػاب مػرة واحػدة ءػي العمػر ،ولكػف ءػي كثيػر مػف ااحيػاف تتكػرر ءػي حيػاة الفػػرد
()Roca, 2017
االكتئلللاب التفلللاعمي :وىػػو الػػذي ينػػتج عػػف ردة ءعػػؿ قويػػة لصػػدمة عنيفػػة ،وغالب ػاً مػػا تكػػوف ىػػذه
الصػػدمة نتيجػػة لمك ػوارث أو الحػػروب أو الشػػدائد الم يفػػة ،وىػػذا النػػوع مػػف االكتئػػاب يكػػوف قصػػير
المدى ال يبقى طويال ويمكػف شػفاؤه ،كمػا أف ىػذا المػرض ال يعػود إلػى المصػاب إال عنػد تعرحػو
إلى وحع مشابو لمحالة ااصمية التي أصيب ءييا بحالة مف االكتئاب
االكتئاب الثانوي :ءػي ىػذا النػوع مػف االكتئػاب يكػوف عػارض لحالػة أ ػرى ،ولػيس مشػكمة صػحية
أساسية ،وىو االكتئاب الناجـ عف حالة طبية محددة كما يعرؼ ،وقد ينجـ عف أمػراض ءػي الغػدة
بتأثيرت مرض القمب أو داء السكري
ا
الدرقية ،وقد يكوف مرتبط
االكتئلللاب اللللذىاني :يحػ ػدث ىػػذا الن ػػوع مػػف االكتئػػاب عن ػػدما يكػػوف لػػدى الشػ ػ ص اكتئػػاب ش ػػديد
باإلحاءة إلى شػكؿ مػف أشػكاؿ الػذىاف ،مثػؿ وجػود معتقػدات اطئػة ارسػ ة مزعجػة أو سػماع أو
رؤية أشياء مزعجة ال يستطيع سماعيا ا

روف أو رؤيتيػا (اليموسػة) ( National Institutes

)of Health[NIMH], 2015
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االكتئاب اليوسي :ويعرؼ ىذا النػوع مػف االكتئػاب بأنػو يظيػر ءػي شػكؿ دورات تتموىػا أو تسػبقيا
دورات مػػف االىتيػػاج واليػػوس ،والنشػػاط ال ازئػػد ،ويعػػد ىػػذا النػػوع مػػف االكتئػػاب بأنػػو أشػػد طػ اًر مػػف
اانػواع اا ػرى؛ انػو ال يصػيب مشػاعر المػريض وعواطفػػو ءحسػب ،بػؿ يصػيب كثيػ اًر مػف قد ارتػػو
اا ػػرى بمػػا ءييػػا قدرتػػو عمػػى التفكيػػر السػػميـ ،وعالقاتػػو االجتماعيػػة ،وتشػػويو إد اركػػو لنفسػػو ولمعػػالـ
طر عمى نفسو (المطيري)2225 ،
المحيط بو ،ومف ثـ قد يصب المريض
اً
الذىول االكتئابي :يعتبر أشد أنػواع االكتئػاب طػورة ،حيػث يتعػرض المصػاب إلػى حالػة نكػوص
إلى مرحمة الطفولة البدائية يمزـ ءييػا المػريض الفػراش ،وال يتحػدث أبػداً ،وال يشػارؾ ءػي شػيء ،وال
يأكػؿ وال يشػػرب ،مػالـ يطعمػػو أحػػد ،ويغسػمو ويدءعػػو لمتبػوؿ ،وال بػػد مػػف مسػاعدتو حتػػى ال تتػػدىور
صحتو (الداىري)2225 ،
االكتئللاب الموسللمي :ينتشػػر عنػػد بعػػض ااش ػ اص ءػػي بعػػض شػػيور السػػنة اصػػة ءػػي أشػػير
ػير ،والميػػؿ طػػويالً ،وعػػادة مػػا يجػػيء ىػػذا النػػوع مػػف االكتئػػاب ءػػي
الشػػتاء ،حيػػث يكػػوف النيػػار قصػ اً
شػػكؿ رغبػػة ءػػي االنعػزاؿ ،والميػػؿ لمحػػزف ،مػػع ميػػؿ شػػديد لرطعمػػة الغنيػػة بالػػدىوف والكربوىيػػدرات،
ويعتق ػػد أف ل ػػو عالق ػػة بح ػػوء الش ػػمس ال ػػذي ي تف ػػي أو يق ػػؿ ظي ػػوره ء ػػي ى ػػذه الفص ػػوؿ ،ويتص ػػؼ
المصاب بو بفرط النوـ واإلء ارط ءي الطعاـ (غانـ)2226 ،
مفيوم اكتئاب ما بعد الوالدة
الحمػػؿ والػوالدة أحػػداث معقػػدة ،مميئػػة بػػالحوادث الجسػػدية والنفسػػية ،ءحػالً عػػف التحػػوؿ البيولػػوجي
واالجتماعي والعاطفي العميؽ ،عمى الرغـ مػف أف ردود أءعػاؿ القمػؽ والحػزف شػائعة أثنػاء الحمػؿ،
إال أف معظـ النساء يمررف بيذه التحوالت دوف عمـ نفسي بيا ()Dennis, 2003
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ُيعػػد اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة أكثػػر طػػورة بكثيػػر مػػف الكآبػػة النفاسػػية التػػي تعػػاني منيػػا العديػػد مػػف
النساء بعد الوالدة ،بسبب التغييرات اليرمونية والجسدية ومسؤوليات رعاية المولود الجديػد ،وتشػير
التقػػديرات إلػػى أف ( )%15-12مػػف النسػػاء تصػػاب باكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،ويشػ ص ىػػذا النػػوع
م ػػف االكتئ ػػاب عن ػػدما تص ػػاب ااـ حديث ػػة الػ ػوالدة بنوب ػػة اكتئ ػػاب ػػالؿ الش ػػير ااوؿ م ػػف والدتي ػػا
()Roca, 2017
وتعتبر بف عمارة ( )2219اكتئاب ما بعد الوالدة نوعاً مف أنواع االحطرابات النفسية التي تحدث
بعد والدة الطفؿ ،ويمكف أف يبدأ االكتئاب أثناء الحمؿ ولكف ال يطمؽ عميو اكتئاب مػا بعػد الػوالدة
إال إذا اسػػتمر بع ػػد والدة الطفػػؿ ،وء ػػي محاولػػة لتحدي ػػد الفت ػرة الت ػػي يحصػػؿ ءيي ػػا االكتئػػاب ح ػػاوؿ
ااطبػ ػػاء النفسػ ػػييف تحديػػػد ءت ػ ػرة النفػ ػػاس عمػ ػػى أنيػ ػػا ءت ػ ػرة أربعػ ػػة أسػ ػػابيع ءقػ ػػط بع ػػد ال ػ ػوالدة ويكػ ػػوف
بذلؾ اكتئاب ما بعد الوالدة ىو النوبة االكتئابية التي تحدث ءي ىذه ااسابيع ااربعة
ويرى ستيوارت وآ ريف ( )Stewart et al., 2003أف ءترة ما بعد الوالدة تُعد بمثابة وقت متزايد
ل طػػر اإلصػػابة باحػػطراب م ازجػػي طيػػر ،حيػػث تمثػػؿ احػػطرابات المػزاج بعػػد الػوالدة أحػػد أكثػػر
انتشار بعد الوالدة ،وتتػراوح االحػطرابات العاطفيػة التػي تعقػب الػوالدة ءػي
ًا
أشكاؿ اعتالؿ ااميات
شدتيا منذ البداية "كآبة اامومة" إلى ذىاف ما بعد الوالدة ،وىي حالػة طيػرة تػؤثر عمػى ااميػات
وتتطمب عادةً د وؿ المستشفى ،وعمى طوؿ ىذا الطيؼ ىناؾ اكتئاب ما بعد الوالدة ،حيث لوحظ
االرتباط بيف ءترة ما بعد الوالدة واالحطرابات النفسية منذ زمف أبقراط
ويشػػير طنػػوس وآ ػريف ( )Tannous et al., 2008إلػػى أنػػو عمػػى طػػوؿ ىػػذا الطيػػؼ (كآبػػة
اامومة  -ذىاف ما بعد الوالدة) يوجد اكتئاب ما بعد الوالدة؛ الػذي ىػو أكثػر محػاعفات اإلنجػاب
ػيوعا ،وبالتػػالي يمثػػؿ مشػػكمة صػػحية عامػػة كبي ػرة تػػؤثر عمػػى النسػػاء وأسػػرىف ،وىػػو حالػػة تتميػػز
شػ ً
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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 التغي ػرات ءػػي
أنماط النوـ والشيية ،وتظير بداية احػطراب اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة عػادةً بعػد ااسػبوع ال اربػع بعػد
الوالدة ،ولكنيا قد تظير حتى نياية السنة ااولى بعد الوالدة
وعرءت جمعية الطب النفسي اامريكية ( ،)APA, 2013اكتئاب ما بعد الوالدة بأنو حػدوث نوبػة
ّ
اكتئاب كبرى ءي غحوف  4أسابيع بعد الوالدة
أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة
تعتبػػر مسػػببات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة مثميػػا مثػػؿ اام ػراض العقميػػة اا ػػرى ،وب ػالرغـ مػػف تحديػػد
العوامؿ البيولوجية التي تسبب اكتئاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء ،إال أنػو ال يمكػف تجاىػؿ أىميػة
العوامؿ النفسية واالجتماعية التي تسبب اكتئاب ما بعد الوالدة ()Wisner et al., 2010
ػرض يمكػف أف
يػرى جػاوثير ( )Gauthier, 2007مػف الناحيػة اإلكمينيكيػة أف التعػرؼ عمػى ااع ا
يكػػوف صػػعباً لمتواجػػد الم ارءػػؽ لمظػػاىر نمطيػػة لمػػا بعػػد ال ػوالدة ،مثػػؿ صػػعوبة النػػوـ والتعػػب وّقمػػة
االىتمػػاـ ،ولكػػف بعػػض المظػػاىر اا ػػرى أكثػػر صوصػػية يمكػػف أف تتواجػػد ممػػا يسػػيؿ عمميػػة
التش يص ومنيا قمؽ كبير اصة حوؿ صحة الرحيع وأمنو وسيولة كبيرة لمتييج واحساس كبير
بالػػذنب مػ ػرتبط بػػحدراؾ ذات ػػي عػػف ع ػػدـ القػػدرة عم ػػى اامومػػة واحس ػػاس بالتنػػاقض الوج ػػداني وّقم ػػة
االىتماـ بالرحيع وميؿ لالنسحاب ولمعزلة االجتماعيػة ءػي بعػض الحػاالت شػية وسواسػية حػوؿ
احتماؿ إيػذاء الرحػيع ،وقػد تتطػور إلػى أءكػار عػف المػوت واالنتحػار ،باإلحػاءة إلػى طػر تواجػد
أعراض ذىانية ثانوية
ومف أىـ أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة ،ءقد حددتيا سحيري ( )2211ءي ا تي:
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 -1الشػػعورية :وتتمثػػؿ ءػػي اسػػتمرار تػػدني الحالػػة المزاجيػػة ،والغحػػب مػػف المولػػود وعػػدـ تحممػػو،
واإلحس ػاس بعػػدـ التقبػػؿ مػػف المحيطػػيف ،وءقػػداف الثقػػة بػػالنفس ،واإلحسػػاس المسػػتمر بالتعػػب
واإلرىػػاؽ ،واإلحسػػاس بتبم ػػد المشػػاعر ،وال ػػوؼ م ػػف ال مػػوة أو ال ػػروج ،وانع ػػداـ الرغبػػة ء ػػي
الحياة وتمني الموت
 -2السموكيات :وتظير ءػي عػدـ االىتمػاـ أو المتعػة ءػي اانشػطة المعتػادة ،وعػدـ تنػاوؿ الطعػاـ،
وان فػػاض الطاقػػة والػػداءع ،واالنعػزاؿ وتجنػػب اال ػػتالط ،وسػػوء رعايػػة المولػػود ،ونقػػص الرغبػػة
الجنسية ،والميؿ لكثرة البكاء
 -3ااءكار :وتظيػر ءػي عػدـ القػدرة عمػى التفكيػر بوحػوح وات ػاذ القػ اررات ،وأءكػار وسواسػية عػف
إيذاء الشريؾ أو المولود
ويرى بيؾ ( )Beck, 1993أف ءقداف التحكـ ىو أىـ أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة
تأثير اكتئاب ما بعد الوالدة
يعػػد اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة مشػػكمة صػػحية عامػػة ليػػا آثػػار حػػارة عمػػى ااميػػات والرحػػع وااسػػرة،
ويؤثر عمى ( % )15-12مف النساء ،ويتراوح انتشاره ما بيف ( ،% )22-5ويسبب معاناة كبيرة
ولػػو عواقػػب سػػمبية عمػػى العالقػػات االجتماعيػػة لرميػػات ،كمػػا أنػػو يسػػبب احػػطراب ءػػي العالقػػة
الزوجية ،ويؤثر عمى نمو ااطفاؿ ()Grigoriadis & Ravitz, 2007
تأثيره عمى ااـ :يمكف أف يتسبب اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ءػي معانػاة النسػاء مػف ااعػراض التاليػة:
عسػ ػػر اليحػ ػػـ ،والمسػ ػػؤولية العاطفيػ ػػة ،والبكػ ػػاء ،واارؽ ،واالرتبػ ػػاؾ ،والقمػ ػػؽ ،والشػ ػػعور بالػ ػػذنب،
وااعراض الجسدية ،والتفكير ءي االنتحار ،كؿ ذلؾ يؤثر بشكؿ كبيػر عمػى نوعيػة حيػاة ااميػات
()Dennis & Stewart, 2004
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تأثيره عمل الرضليعُ :يعتبػر اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة أو اكتئػاب ااميػات أحػد عوامػؿ ال طػر لمنمػو
ػمبا عمػى
المعرءي والعاطفي لمطفؿ ،وىذا يحدث مف الؿ االحطراب العاطفي لػرـ الػذي يػؤثر س ً
الطفؿ ،وتتدا ؿ أعراض االكتئاب مع القدرة عمى إقامة عالقة والتواصؿ والتفاعؿ بشػكؿ جيػد مػع
الطفؿ ()Storkey, 2006
تأثيره عم الشريك والعائمة :يمكف أف يؤثر اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة بشػكؿ كبيػر عمػى العالقػة بػيف
ػر مػػف الحػػغط عمػػى ااسػرة و اصػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ
ػدر كبيػ ًا
ااـ وشػريكيا ،وىػػذا بػػدوره يسػػبب ىػػذا قػ ًا
أيحا بتأثير اكتئاب ما بعد الوالدة ويمكف أف يصبحوا قمقيف أو
أطفاؿ آ روف ،حيث يشعر ا باء ً
مكتئبيف أو عصبييف ()Leitch, 2002
النماذج والنظريات المفسرة الكتئاب ما بعد الوالدة
تػػـ تطبيػػؽ نمػػاذج نظريػػة م تمفػػة لفيػػـ اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،وىػػي تنبػػع مػػف أطػػر متنوعػػة مثػػؿ
النموذج الطبي ،النظرية النسوية ،نظرية التعمؽ ،ونظرية العالقات الش صية
النموذج الطبي
كاف ىذا النموذج ىو المنظور النظػري السػائد الكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ،ءمػف وجيػة نظػر أصػحاب
مرحا وحالة طبية ،ءيػو يعػزو احػطراب المػزاج ىػذا إلػى
ىذه الفكرة ،يعتبر اكتئاب ما بعد الوالدة
ً
ونادر ما يتـ النظر إلى الظروؼ االجتماعية أو البيئية ءي تطور حالػة اكتئػاب مػا
ًا
أمراض ءردية؛
بعد الوالدة ()Beck, 2002
ويعتقػد سػتوركي ( )Storkey, 2006أف ىػذا النمػوذج يركػز عمػى العمميػات الفيزيائيػة ،مثػؿ عمػـ
اام ػراض والكيميػػاء الحيويػػة ،وعمػػـ وظػػائؼ ااعحػػاء لممػػرض ،وال يأ ػػذ ءػػي االعتبػػار العوام ػػؿ
ال ارجيػ ػػة والنفسػ ػػية االجتماعيػ ػػة ءػ ػػي سػ ػػبب االحػ ػػطراب وعالجػ ػػو ،كمػ ػػا أشػ ػػار إلػ ػػى أف العوامػ ػػؿ
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البيولوجيػػة المرتبطػػة باكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،تتشػػارؾ مػػع ال صػػائص ااساسػػية لالكتئػػاب الػػذي
يحدث ءي أوقات أ رى
لػػذلؾ ءػػحف ىػػذا النمػػوذج يسػػتند إلػػى حقيقػػة أف ىنػػاؾ القميػػؿ مػػف التجػػارب التػػي تسػػتند إلػػى ااسػػاس
البيولػػوجي لالكتئػػاب ءػػي ءتػرة مػػا بعػػد الػوالدة ،انػػو لػػو حػػدث االكتئػػاب بعػػد الػوالدة بسػػبب التغيػرات
اليرمونية ،كما اقترحو ىذا النموذج ،لماذا إذاً ال يصاب عدد كبيػر مػف النسػاء باالكتئػاب ءػي ىػذه
المرحمة؟ ،كما أف ما يعاب عمى ىذا النموذج ىو نيجو الفردي ،حيث يعتبر االكتئػاب بعػد الػوالدة
حالة مرحػية متجػذرة ءػي أوجػو القصػور المتعمقػة بػااـ وحػدىا؛ لػذا ءػحف أ ػذ الفػرد كوحػدة أساسػية
لمتحميػػؿ يسػػتبعد النظػػر إلػػى السػػياؽ االجتمػػاعي والسياسػػي واالقتصػػادي والييكميػػة ااوسػػع والطػػرؽ
التي تتقاطع بيا مع ظروؼ المرأة الفردية ()Mauthner, 2002
النظرية النسوية
تعارض النظرية النسوية نيج النموذج الطبي الكتئاب ما بعد الوالدة ،وتقترح أف مصػطمحات مثػؿ
"المرض" و "المعاناة" ت في الطبيعػة االجتماعيػة لمشػاكؿ المػرأة ،حيػث يؤكػد أنصػار ىػذه النظريػة
أف اكتئاب ما بعد الوالدة مرتبط بالمعايير المستحيمة لسحر اامومة الذي يفرحو النموذج الطبي
ينظر المنظّروف النسويوف إلػى اامومػة ءػي سػياؽ اجتمػاعي وسياسػي وثقػاءي أوسػع ويػدعوف إلػى
ػر اف الػوالدة
تجريد الوالدة مف أيديولوجيتيا الذكورية بؿ أف ينظر إلييا مف الؿ أعيف النساء نظ ًا
تحػػدث ءػػي العديػػد مػػف السػػياقات المتزامنػػة (الطبيػػة واالجتماعيػػة واالقتصػػادية) ،لػػذا ءػػحف ردود ءعػػؿ
ااـ تجاىيا تتشكؿ منيػا جميعيػا ،ممػا يشػير إلػى أف المراقبػة الطبيػة لمػوالدة تعػزز العجػز اانثػوي
وتزيد مف احتمالية اإلصابة باالكتئاب بعد الوالدة ()Beck, 2002
ويػرى أنصػار النظريػػة النسػوية أف نمػوذج المػػرض الطبػي الػذي ُينظػػر ءيػو الكتئػاب مػػا بعػد الػوالدة
عمػ ػػى أنػ ػػو مػ ػػرض ءػ ػػردي غيػ ػػر مناسػ ػػب انػ ػػو يحجػ ػػب الطبيعػ ػػة االجتماعيػ ػػة والسياسػ ػػية وسػ ػػياقات
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احطرابات المرأة النفسية ،إال أنو توجد انقسامات دا ؿ الفكر النسوي ءيما يتعمؽ باكتئػاب مػا بعػد
الػوالدة ،ءبعحػػيـ ينظػػر إلػػى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة عمػػى أنػػو اسػػتجابة طبيعيػػة ومفيومػػة لمظػػروؼ
القمعية لرمومة ءي العديد مف المجتمعات ،ويسػمط ىػؤالء الحػوء عمػى الظػروؼ الييكميػة ااوسػع
التي يجب عمى ا بػاء ءييػا تربيػة أطفػاليـ ويربطػوف االكتئػاب بوحػع المػرأة المتػدني ءػي المجتمػع
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
غيػر الكاءيػػة ،وءقػداف الوحػػع المينػي واليويػػة ،والعزلػة ،والتقسػػيـ حسػب النػػوع لمعمػؿ المنزلػػي ،ءػػي
ظؿ ىذه الظروؼ يجادلوف بأنو مف "الطبيعي" أف تصاب ااميات باالكتئػاب ،والػبعض ا

ػر ال

أيحػا المواقػؼ الثقاءيػة تجػاه اامومػة
يستكشؼ ءقط الظروؼ الييكمية والمادية لحياة المػرأة ،ولكػف ً
واانوثة واكتئاب ما بعد الوالدة ،ويرى ىؤالء أف المناىج الييكمية مفرطة ءي الحتمية وتيمؿ المرأة
والطريقػة التػػي تتفػاوض بيػػا بنشػػاط عمػى السػػياقات االجتماعيػػة التػي تعػػيش ءييػػا ( Mauthner,
)2002
نظرية التعمق
ركزت نظريػة التعمػؽ ءػي ااصػؿ عمػى أىميػة الرابطػة العاطفيػة القويػة بػيف الرحػيع ومقػدـ الرعايػة
ااساسي وعادة ما تكوف ااـ ،ىناؾ ثالثة أنماط مف نظرية التعمػؽ التػي تػـ تمديػدىا ا ف إلػى مػا
بعػػد عالقػػة ااـ بالرحػػيع لشػػرح العالقػػات بػػيف البػػالغيف ،حيػػث يحتػػاج التعمػػؽ إلػػى الصػػدارة ءػػي
عجػػا ،باإلحػػاءة إلػػى نػػوعيف آ ػريف مػػف
أوقػػات عػػدـ اليقػػيف ،ويمكػػف أف يكػػوف التعمػػؽ التجنبػػي مز ً
التعمؽ المتجنػب عنػد البػالغيف :ال ػوؼ واالسػتبعاد لػدى البػالغيف الػذيف يتجنبػوف ال ػوؼ رغبػة ءػي
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أف يكونوا قريبيف مف ا

ريف الميميف ،لكنيـ ي شػوف أف يرءحػوىـ ،عمػى العكػس مػف ذلػؾ ،ءػحف

البالغيف الراغبيف ءي االستبعاد ال يرغبوف ءي التقارب مع ا

ريف الميميف ()Beck, 2002

ءعنػػدما يعتمػػد ا بػػاء وااميػػات عمػػى بعحػػيـ الػػبعض لمحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ أثنػػاء االنتقػػاؿ الممػػيء
بالقمؽ إلى اابوة ،وعندما يػتـ ربػط كػؿ مػف ااـ وااب بشػكؿ آمػف ،ءسػوؼ يسػتجيباف الحتياجػات
متجنبػا،
طػا بشػكؿ غيػر آمػف أو كػاف
بعحيما البعض لمدعـ ،ومع ذلؾ إذا كاف أحػد الوالػديف مرتب ً
ً
يمكػػف أف تحػػدث مشػاكؿ قػػد تػػؤدي إلػػى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،ووءقًػػا لبيػػؾ ( )Beck, 2002قػػد
تشػػعر ااـ المكتئبػػة بػػأف زوجيػػا غيػػر المسػػتجيب قػػد ت مػػى عنيػػا ،ومػػع ذلػػؾ ءػػحف ااميػػات الالتػػي
ػر ءػػي الرحػػا الزواجػػي وأزواجيػػف غيػػر مشػػاركيف بنشػػاط ءػػي رعايػػة الطفػػؿ
فاحػػا كبيػ ًا
يالحظػػف ان
ً
يتعرحف لمزيد مف أعراض االكتئاب

نظرية العالقات الشخصية
يػرى ىػايز وآ ػريف ( )Hayes et al., 2000أف نظريػة العالقػات الش صػية تنظػر إلػى البشػر
عمى أنيػـ كائنػات اجتماعيػة بشػكؿ أساسػي يػتـ تحديػد ش صػياتيـ مػف ػالؿ التجػارب الش صػية
بدالً مف ال برة دا ؿ النفس
وءقًا ليذه النظرية ،ءحف ااميات الجدد أثناء انتقاؿ دورىػف مػف الفرديػة إلػى اامومػة يتعرحػف إلػى
اح ػػطرابات عدي ػػدة ء ػػي عالق ػػاتيف الش ص ػػية ،ول ػػدييف معارح ػػة ب ػػيف مس ػػتوى ال ػػدعـ المطم ػػوب
والمستوى الفعمي لمدعـ الذي يتمقينو ()Beck, 2002

19

ثانياً :المساندة االجتماعية
لقػػد مػػؽ اهلل تعػػالى اإلنسػػاف بسػػماتو االجتماعيػػة ،ءاإلنس ػاف يحػػب اال ػػتالط مػػع غي ػره مػػف بنػػي
البشػػر ،بحيػػث ال يمكن ػو أف يعػػيش وحػػده دوف رءقػػة وأنػػيس ،ءيػػو بحاجػػة إلػػى االرتبػػاط بغي ػره مػػف
الناس بعالقات يسودىا الحب والتعاوف والتفاىـ ،سواء كانػت عالقػات أسػرية أو عالقػات عمػؿ أو
صداقة أو أي نػوع مػف العالقػات االجتماعيػة التػي تفػرض عمػى الشػ ص اال ػتالط مػع ا

ػريف،

وذلؾ مف الؿ تقديـ ال دمات الم تمفة لبعحيـ البعض ،ومساعدة بعحيـ البعض ،اصػة ءػي
ااوق ػػات الت ػػي يواج ػػو ءيي ػػا الف ػػرد عائق ػػا أو ص ػػعوبة أو مش ػػكمة تح ػػوؿ بين ػػو وب ػػيف أدائ ػػو لوظائف ػػو
االجتماعية بصورة طبيعية ،ءاإلنساف بطبيعتو يحتاج إلػى مػف يسػانده ءػي حياتػو ،مػف ىنػا ظيػرت
حاجة اإلنساف إلى المساندة االجتماعية (البطي)2218 ،
ويرى ال مشي ( )2218أف المساندة االجتماعية لمفرد تقوـ بػدور كبيػر ءػي فػض ا ثػار السػمبية
لرحػػداث والمواقػػؼ الحػػاغطة التػػي يتعػػرض ليػػا ءػػي حياتػػو اليوميػػة ،وتحمػػؿ المسػػاندة ءػػي طياتيػػا
معنى المعاحدة والمؤازرة والمساعدة عمى مواجية المواقؼ الم تمفػة التػي يتمقاىػا الفػرد مػف ػالؿ
الجماعات التي ينتمي إلييا كااسرة وااصدقاء والزمالء
مفيوم المساندة االجتماعية
عرءتيا أبو قوطة ( )42 :2213بأنيا" :مػدى الرحػا الػذي يشػعر بػو الفػرد نتيجػة تػواءر المسػاعدة
ّ
والمشػػاركة والنص ػ واإلرشػػاد والتشػػجيع والتقػػويـ مػػف ا
تفاعميـ معو"
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ػريف ،ومػػدى إشػػباع حاجاتػػو مػػف ػػالؿ

وعرءت ىوارية ( )73 :2214المساندة االجتماعية بأنيػا" :شػبكة مػف العالقػات التػي تقػدـ مسػاندة
ّ
مستمرة لمفرد ،سواء أكاف يعاني مف حغوط نفسية ءي حياتو أـ ال ،حيث يدرؾ الفػرد أف المسػاندة
االجتماعية ستنشط ءي حالة وجود حغوط
وعرءيا كجواف ( )314 :2216بأنيا" :عبارة عف كؿ ما يقدمو أءراد البيئة لمفرد مف دعػـ ومػؤازرة
ّ
بحيث يتماشى ىذا الدعـ مع المعايير االجتماعية السائدة ءي المجتمع
عرءيا منير وعبد الرازؽ ( )46 :2217بأنيا" :ما يتمقاه الفرد مف دعـ انفعالي ومادي وأدائي
كما ّ
مف قبؿ المحيطيف بو ،ومدى قدرة الفرد عمى تقبؿ وادراؾ ىذا الدعـ.
وأشػ ػػارت إسػ ػػماعيؿ ( )131 :2218إلػ ػػى أف المسػ ػػاندة االجتماعيػ ػػة سػ ػػموؾ مم ػ ػ بالػ ػػدعـ والعػ ػػوف
والمس ػػاندة حي ػػث يجع ػػؿ الف ػػرد يش ػػعر بالطمأنين ػػة والثق ػػة ب ػػالنفس وأن ػػو محب ػػوب ويحظ ػػى بالتق ػػدير
واالحتراـ ،وأنو موحع رعاية واىتماـ مف قبؿ المحيطيف بو مما يساعده ءي حؿ مشكالتو وتعزيػز
أدائو وتحقيؽ التواءؽ والتكيؼ مع البيئة المحيطة بو.
وتعرؼ الباحثة المساندة االجتماعية :أنيا كميػة الػدعـ والمػؤازرة والمحبػة والمشػاركة والنصػ التػي
يحص ػػؿ عميي ػػا الف ػػرد م ػػف جمي ػػع المحيط ػػيف ب ػػو سػ ػواء ك ػػاف م ػػف دا ػػؿ ااسػ ػرة كالوال ػػديف واا ػػوة
واا ػوات وال ػػزوج والزوجػػة وااق ػػارب ،أو مػػف ػػارج ااس ػرة كااص ػػدقاء والػػزمالء ،وم ػػدى إش ػػباع
حاجاتو مف الؿ تفاعميـ معو
أىمية المساندة االجتماعية
أشار عطية ( )0202إلى أف المسػاندة االجتماعيػة ليػا دور ميػـ السػتمرار اإلنسػاف وبقائػو ،حيػث
شبييا بالقمب الذي يحخ الدـ إلى أعحاء الجسـ وىي التي تؤكػد كيػاف الفػرد مػف ػالؿ إحساسػو
بالمسػػاندة والػػدعـ مػػف المحيطػػيف بػػو ،كمػػا يشػػعر الفػػرد بالمسػػاندة مػػف ػػالؿ التقػػدير واالحتػراـ مػػف
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قبػػؿ الجماعػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا ،كمػػا أوح ػ أنيػػا تسػػاعد الفػػرد عمػػى مواجيػػة الحػػغوط النفسػػية
بأساليب إيجابية ءعالة ،وتدعـ احتفاظ الفرد بالصحة النفسية والعقمية
وبينت عباس ( )2216أف اإلنساف ال يستطيع العيش مػف دوف وجػود المسػاندة االجتماعيػة ،ءمػف
ّ
الليػػا اسػػتطاع أف يتفاعػػؿ مػػع مجتمعػػو ،وأف يحقػػؽ أىداءػػو مػػف ػػالؿ دعميػػـ لػػو ،كمػػا أنػػو مػػف
ػرد مجتمع ػو ،واف كػػاف أكثػػر احتياجػػا ليػػا ءػػي حػػاؿ تعرحػػو لرزمػػات
الليػػا يتبػػادؿ الػػدور مػػع أءػ ا
طييػػا معنػػى المعاحػػدة والم ػؤازرة والمسػػاعدة عمػػى
والمواقػػؼ الطارئػػة ،حيػػث تحمػػؿ المسػػاندة ءػػي ّ
مواجية المواقؼ الحاغطة
ويرى الحاج أحمد ( )2217أف المساندة االجتماعية بكاءػة أشػكاليا الم تمفػة تسػاعد عمػى ت فيػؼ
أحػ ػػداث الحيػ ػػاة الحػ ػػاغطة والعمػ ػػؿ عمػ ػػى مواجيتيػ ػػا ،والعمػ ػػؿ عمػ ػػى بنػ ػػاء شػ ػػبكة مػ ػػف العالق ػ ػػات
االجتماعية ،حيث يستطيع الفرد مف الليا إشباع حاجاتو ،كما أف المساندة االجتماعيػة ليػا دور
ءي الت فيؼ مف حدة المشكالت التي تواجو الفرد ءي حياتو اليومية.
ولخصت سمور ( )5115أىمية المساندة االجتماعية في النقاط اآلتية:
 1تعمؿ عمى زيادة شعور الفرد بالرحا عف ذاتو وعف حياتو.
 2تزيد مف قدرة الفرد عمى تحمؿ المسؤولية وتبرز الصفات القيادية لو.
 3تساعد الفرد عمى حؿ المشكالت بطريقة جيدة ومقاومة لاحباط.
 4تقمؿ مف آثار ااحداث الصادمة عمى الصحة النفسية.
 5تعمؿ عمى حماية الفرد مف اإلصابة باالكتئػاب ،كمػا أف ليػا دور كبيػر ءػي سػرعة الشػفاء مػف
اامراض النفسية.
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وت ػػرى الباحث ػػة أف المس ػػاندة االجتماعي ػػة لي ػػا أىمي ػػة كبيػ ػرة ء ػػي حي ػػاة الف ػػرد ،ءم ػػف اللي ػػا يص ػػب
الفػػرد ارحػػياً عػػف حياتػػو ولػػو بنسػػبة معينػػة ،كمػػا يسػػتطيع الفػػرد مػػف الليػػا أف يواجػػو حػػغوطات
الحيػػاة والعقبػػات التػػي تواجيػػو أثنػػاء ممارسػػتو لحياتػػو اليوميػػة ،ءيػػي تمعػػب دو اًر ميم ػاً ءػػي فػػض
المعان ػػاة الناتجػ ػػة ع ػػف شػػػدة ااح ػػداث الحػ ػػاغطة ،كم ػػا تعمػ ػػؿ المس ػػاندة االجتماعي ػػة عم ػػى زيػ ػػادة
االرتباط بمصادر المساندة التي تتمثؿ ءي ااسرة والزوج والزوجة واابناء وااقارب وااصدقاء
أنواع المساندة االجتماعية
صنفت ال مشي ( )2218أنواع المساندة االجتماعية إلى عدة أنواع ،حيث أكدت أف ىذه اانواع
ليست مستقمة عف بعحيا البعض ،وانما بينيا قدر مف التشابؾ واالرتباط ،وىي:
المساندة المرتبطة بشبكة العالقات االجتماعية :ويقصد بيا ما يقدـ لمفرد مف معمومات تشعره بأنو
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.

المسػ ػػاندة المعموماتيػ ػػة :كاءػ ػػة النصػ ػػائ والمعمومػ ػػات والميػ ػػارات التػ ػػي تقػ ػػدـ لمفػ ػػرد وتسػ ػػاعده عمػ ػػى
حؿ مشكالتو والتغمب عمى الصعوبات التي تواجيو.
المساندة التقويمية :يقصد بيا التغذية الراجعة المتعمقة بآراء الفرد وسموكو.
المس ػػاندة اإلجرائي ػػة :ك ػػؿ م ػػا يق ػػدـ لمف ػػرد م ػػف مس ػػاعدات مادي ػػة و ػػدمات ومس ػػاعدة ء ػػي العم ػػؿ،
مما يساعد الفرد عمى مواجية الموقؼ.
بينما أجمؿ القطراوي ( )2213المساندة االجتماعية ءي أربعة أنواع ىي:
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المس ػػاندة المعنوي ػػة :ى ػػي عب ػػارة ع ػػف مس ػػاندة نفس ػػية يج ػػدىا اإلنس ػػاف ء ػػي كمم ػػات الثن ػػاء والش ػػكر
والتقدير واالستحساف ءي السراء ،كما يجدىا ءي كممات المواساة ءي الحراء.
المسػػاندة الوجدانيػػة :مػػا يشػػعر بػػو الفػػرد مػػف مسػػاندة ا

ػريف لػػو ،حيػػث يجػػد ءػػي مسػػاندتيـ لػػو ءػػي

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.
المساندة المعموماتية :ىي كاءة المعمومات والنصائ التي تقدـ لمفػرد لمسػاعدتو عمػى ءيػـ الموقػؼ
الػػذي يواجػػو بطريقػػة واقعيػػة موحػػوعية ،تجعمػػو أكثػػر قػػدرة عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح ومواجيػػة الفشػػؿ
واإلحباط.
المسػػاندة الماديػػة :مسػػاعدة ا

ػريف لمفػػرد بػػاامواؿ واادوات وتحمػػؿ الموقػػؼ وت فيػػؼ المسػػؤولية

وتقميؿ ال سائر ،كما تقدـ المساندة المادية ءي صورة ىدايا أو أشياء عينية.
وظائف المساندة االجتماعية
ل ّ ص الحاج أحمد ( )2217وظائؼ المساندة االجتماعية ءي النقاط ا تية:
 1تزيد مف التفاؤؿ لدى الفرد وتزيد مف شعوره بالسعادة.
 2تزيد مف شعور الفرد بالرحا عف ذاتو وعف حياتو ،مما يتسنى لو تقدير ذاتو الحقاً.
 3تساعد الفرد عمى مقاومة أحداث الحياة الحاغطة.
 4تعمؿ عمى استبعاد عواقب ااحداث الحاغطة عمى الصحة النفسية.
 5تزيد قدرة الفرد عمى المقاومة والتغمب عمى اإلحباطات ،وحؿ المشكالت بطريقة جيدة.
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 6تعمؿ عمى إبراز الصفات القيادية ءي الفرد ومساعدتو عمى تحمؿ المسؤولية.
مصادر المساندة االجتماعية
ترى ال مشي ( )2218أف أىـ المصادر التي يحصؿ مف الليا الفرد عمى المساندة االجتماعية
ىي:
ااس ػرة :حيػػث تعتبػػر ااس ػرة 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
ءػ ػ ػػي بدايػ ػ ػػة وقػ ػ ػػوع الحػ ػ ػػدث نظ ػ ػ ػ اًر لق ػ ػ ػربيـ المكػ ػ ػػاني ،يشػ ػ ػػمؿ مفيػ ػ ػػوـ ااصػ ػ ػػدقاء الرءػ ػ ػػاؽ وزمػ ػ ػػالء
العمؿ ،كما أف المساعدة التي يتمقاىا الفرد مف ااصدقاء وااقارب تتسـ بالتمقائية ،حيػث يبػادروف
بالمساعدة طواعية دوف مقابؿ ،ءيي عالقات متبادلة تتسـ بالمودة وال صوصية والثقة.
ااشػ اص المينيػػوف :ىػػـ مػػف يقػػدموا لمفػػرد ػػدمات ءػػي م تمػػؼ المجػػاالت ،كػػؿ حسػػب ت صصػػو
ءينػػاؾ أطبػػاء وأ صػػائييف نفسػػييف واجتمػػاعييف ،يمجػػأ إلػػييـ الفػػرد عنػػد تعرحػػو احػػداث حػػاغطة
حيث ءي البداية يعتمد عمى قدراتو الذاتية ،ءحف عجز يمجأ إلى أىمو وأقاربو وأصدقائو ،واذا احتاج
اامر ءحنو يمجأ إلى ااش اص المينييف.
العالقة بين المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة
يش ػػير التػ ػراث الس ػػيكولوجي أف لممس ػػاندة االجتماعي ػػة وظيفت ػػيف ء ػػي عالقتي ػػا بالح ػػغوط ،الوظيف ػػة
ااولػػى ىػػي الوظيفػػة الوقائيػػة حػػد التػػأثيرات السػػمبية لمحػػغوط عمػػى الصػػحة النفسػػية ،أمػػا الوظيفػػة
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الثانيػػة ءيػػي الوظيفػػة العالجيػػة لممسػػاندة الحقيقيػػة حينمػػا يقػػع الفػػرد تحػػت حػػغط معػػيف (إسػػماعيؿ،
)2218
ويشػػير القط ػراوي ( )2213أف المسػػاندة االجتماعيػػة ليػػا أثػػر م ف ػؼ لنتػػائج ااحػػداث الحػػاغطة،
حي ػػث إف ااشػ ػ اص ال ػػذيف يتعرح ػػوف اح ػػداث مؤلم ػػة تتف ػػاوت اس ػػتجاباتيـ الس ػػمبية مث ػػؿ القم ػػؽ
واالكتئاب لتمؾ ااحداث تبعا لتوءر مثػؿ ىػذه العالقػات الػودودة والمسػاندة االجتماعيػة حيػث يػزداد
احتماؿ التعرض لالحطرابات النفسية كمما نقص مقدار المساندة االجتماعية.
كػػذلؾ أشػػارت بػػف صػػبار ( )2213أف الحػػغوط النفسػػية التػػي تتعػػرض ليػػا طالبػػات الجامعػػة تػػؤثر
بش ػػكؿ س ػػمبي عم ػػى حي ػػاتيف ااكاديمي ػػة واالجتماعي ػػة ،وتي ػػدد اس ػػتقرارىف النفس ػػي وتجعمي ػػف أكث ػػر
عرحة لالحطرابات النفسية واالجتماعية ،ءيف بحاجة دائمة إلػى مصػادر دعػـ نفسػي واجتمػاعي
لمت فيؼ مف حدة ىذه االحطرابات
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:
نظرية أريك اريكسون ()Erikson
جاءت نظرية اريكسوف ءي النمو النفسي واالجتماعي لمفرد أوسع وأشػمؿ مػف نظريػة ءرويػد ،حيػث
طور النظرية مف مس مراحؿ إلى ثمانية مراحؿ ،كما أد ؿ عمييا تعديالً مػف نػاحيتيف ىمػا :أوالً
المرحػػؿ البيولوجيػػة المعينػػة ،ثاني ػاً :زيػػادة
تأكيػػد التفاعػػؿ المتبػػادؿ بػػيف المحتػػوى االجتمػػاعي وبػػيف ا
المرحػؿ مػف مػس إلػػى ثمػاني مارحػؿ ،كمػا أشػار إلػػى أف الش صػية ال تتحػدد ػالؿ مرحمػػة
عػدد ا
الطفولة ءقط وانما يستمر نموىا طواؿ حياة اإلنساف اف برة الفرد تزداد يوما بعػد يػوـ ،والم ارحػؿ
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الثمانية لنظرية أريكسوف مرتبة وءؽ ترتيب ىرمي متسمسؿ ،وأف كؿ أزمة تحػؿ عمػى نحػو إيجػابي
أو سمبي ،وأف الحؿ اإليجابي اي مرحمة يعتمد عمى النجاح السابؽ ،واإلحساس باستم اررية الفػرد
نفسو والشعور بقوة الذات ،أما الفشؿ أو الحؿ السمبي ءحنػو يػؤدي إلػى الشػعور بالوحػدة واإلحسػاس
بأنػػو ش ػ ص غيػػر مػػألوؼ ،مػػف ىنػػا تكمػػف أىميػػة المسػػاندة االجتماعيػػة ءػػي مسػػاعدة الفػػرد عمػػى
النجاح (سمور)0202 ،
نظرية آدلر ()Adler
يرى آدلر ( )Adlerأف اإلنساف بطبعو يميؿ إلى إقامة عالقات مع ا

ريف ،كما يميػؿ إلػى عمػؿ

نشػػاطات اجتماعيػػة متعاونػػة ،ءاإلنسػػاف عنػػد "آدلػػر" كػػائف اجتمػػاعي تحركػػو الح ػواءز االجتماعيػػة،
ويفحػػؿ المصػػمحة االجتماعيػػة عمػػى المصػػمحة الذاتيػػة ،كمػػا يعتقػػد أف االىتمػػاـ االجتمػػاعي الػػذي
يحػػرؾ السػػموؾ البشػػري ءطػػري ،باإلحػػاءة أف اليػػدؼ ااوؿ الػػذي تنػػدرج تحتػػو كػػؿ أنمػػاط السػػموؾ
اإلنساني ىو حماية الذات ،ءكؿ ءرد يبدأ حياتو حعيفاً ال حيمة لو ويمتمؾ الدواءع الفطريػة لمتغمػب
عمػػى الشػػعور بػػالنقص والسػػيادة عمػػى البيئػػة المحيطػػة بػػو ،كمػػا يػػرى أىميػػة االىتمػػاـ االجتم ػاعي
لتكػويف الش صػية السػػوية حيػث أف الفػرد يػػدرؾ حالتػو كجػػزء مػف الجماعػة اإلنسػػانية ولػذلؾ يبحػػث
عف المكانة ءي العائمة والمجتمع ويبدأ منذ الطفولػة البحػث عػف االرتبػاط بػا

ريف ويسػاعده عمػى

ذلؾ وجود االستعداد والقابمية والقدرة والميارة والمميزات الش صية النشيطة (البطي)2218 ،
نظرية سوليفان ()Solivan
ترتكز نظريات سوليفاف ( )Solivanءي التحميؿ النفسي عمى المالحظة المباشرة لمظواىر الماديػة
الممموسػة ،وىػو مػػف الفرويػدييف الجػدد ،اىػػتـ كثيػ اًر بالحػػديث عػف العالقػات االجتماعيػػة ،حيػث أكػػد
ءي نظريتو القائمة عمى العالقات الش صية المتبادلة عمى نقطة ميمة وىي التواصؿ كعامؿ ميػـ
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جػػداً لمتفاعػػؿ بػػيف ااش ػ اص باعتبػػار أف التواصػػؿ ىػػو النقطػػة المركزيػػة ءػػي العالقػػات الش صػػية
المتبادلة ،كما أكد أف البيئة االجتماعية التػي يمػارس ءييػا اإلنسػاف نشػاطو لتحقيػؽ إشػباع حاجاتػو
البيولوجية والثقاءية تساعده عمػى تكػويف ش صػيتو ونموىػا وتػدعيـ عناصػرىا ،والعالقػات المتبادلػة
التي يقيميا اإلنساف مع ا

ريف ىي عالقػات ديناميكيػة وتػنعكس آثارىػا عمػى الش صػية وتسػاعد

عمػى تكػويف ونمػو الػذات ،كمػا يػرى أف المسػاندة االجتماعيػة التػي تػأتي مػف العالقػات االجتماعيػػة
المحيطة بالفرد تعمػؿ عمػى فػض حػاالت القمػؽ والتػوتر التػي تصػيب الفػرد (أبػو أسػعد وعربيػات،
)2229
النظرية السموكية ()Watson and Skiner
يرى واطسف وسػكنر ( )Watson and Skinerأف سػموؾ اإلنسػاف يتكػوف مػف صػنفيف ،الصػنؼ
ااوؿ ىػػو السػػموؾ النفسػػي الػػذي يتشػػكؿ بنػػاء عمػػى مجموعػػة مػػف االسػػتعدادات واانمػػاط السػػموكية
والحركيػػة وااءعػػاؿ االنعكاسػػية التػػي يرثيػػا الطفػػؿ ءػػي تكوينػػو باإلحػػاءة إلػػى العناصػػر البيولوجيػػة
كالغػػدد الصػػماء واليرمونػػات التػػي ليػػا عالقػػة واحػػحة ءػػي السػػموؾ والعواطػػؼ واالسػػتجابات عنػػد
الطفػؿ ،أمػا الصػػنؼ الثػاني ىػػو السػموؾ اإلنسػػاني وىػو عبػارة عػػف مجموعػة مػػف اانمػاط السػػموكية
التي نمت وتكونت نتيجة لعمميات التعمـ والتشجيع والمساندة االجتماعيػة واالستحسػاف الػذي يتمقػاه
نتيجػػة لمسػػموؾ الصػػادر منػػو ءػػي البيئػػة االجتماعيػػة والعائميػػة ،كمػػا أشػػارت النظريػػة إلػػى أف سػػموؾ
اإلنسػػاف يتحػػدد مػػف ػػالؿ مػػا تعممػػو سػػابقا س ػواء كػػاف ءػػي مرحمػػة الطفولػػة المبك ػرة أـ عنػػد الكبػػر
(عباس)2216 ،
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النظرية اإلنسانية ()Rogers
أشار روجرز ( )Rogersإلى أىمية النمو النفسي السميـ لمفػرد ،انػو ينػتج ءػرداً متكامػؿ الوظػائؼ
النفسية ،وبذلؾ يستطيع الفرد أف يحقػؽ ذاتػو ويسػعى ل دمػة وتطػور مجتمعػو ،كػذلؾ يوصػؼ بأنػو
عمى وعي تاـ بكامؿ براتو حيث يتصؼ الفرد المتكامؿ نفسيا بالقدرة عمى االستمتاع بكؿ لحظة
مػػف حياتػػو عػػف طريػػؽ المتعػػة التػػي تجمبيػػا ال ب ػرات السػػارة ءػػي الحيػػاة كالمسػػاندة االجتماعيػػة مػػف
ػرر المناسػب والشػعور
ااسرة وااصدقاء ،كما يتصػؼ الفػرد المتكامػؿ نفسػياً بالقػدرة عمػى ات ػاذ الق ا
ػادر عمػػى تحقيػػؽ ذاتػػو ،وأف اإلنسػػاف ءػػي
بالحريػػة مػػف أجػػؿ التحػػرؾ ءػػي أي اتجػػاه يرغػػب ليكػػوف قػ اً
اإلدرؾ التػاـ لذاتػو ال اصػة ،والمحػيط الػذي يعػيش ءيػو ءبقػدر
ا
اع وعاقػؿ يحكمػو
ااساس م مػوؽ و ٍ
المساندة االجتماعية التي يتمقاىا الفرد مف المحيطيف بو يكػوف نمػوه النفسػي واالجتمػاعي صػحيحا
(بف صبار)2213 ،
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الدراسات السابقة
تتمحور الدراسات السابقة حوؿ اكتئاب ما بعد الوالدة والمساندة االجتماعية لمنساء ما بعػد الػوالدة،
وقامػػت الباحثػػة بعػػرض الد ارسػػات مػػف ااحػػدث إلػػى ااقػػدـ ،وتػػـ تقسػػيميا إلػػى محػػوريف :المحػػور
ااوؿ يشتمؿ عمى الدراسات ذات الصمة باكتئاب ما بعد الوالدة ،أما المحػور الثػاني ءيشػتمؿ عمػى
الدراسات ذات الصمة بالمساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدة
المحور األول :الدراسات المتعمقة باكتئاب ما بعد الوالدة
ىػػدءت د ارسػػة بػػف عمػػارة ( )2219التعػػرؼ إلػػى درجػػة االسػػتجابة االكتئابيػػة لػػدى الم ػرأة النػػاءس،
د ارسػػة عياديػػة أربػػع حػػاالت نسػػاء حػػديثات ال ػوالدة بمستشػػفى اامومػػة والطفولػػة اللػػة ي ػرة لواليػػة
مس ػػتغانـ ء ػػي الج ازئ ػػر ،ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػت دـ الم ػػنيج العي ػػادي م ػػف ػػالؿ اس ػػتعماؿ
التقنيات التالية :المالحظة العيادية ،المقابمة النصؼ موجية ،ومقياس بيؾ لالكتئاب ،وقػد أجريػت
الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة مكون ػػة م ػػف ح ػػالتيف ول ػػدف بش ػػكؿ طبيع ػػي ،وح ػػالتيف ول ػػدف بعممي ػػة قيصػ ػرية،
وتراوحت أعمارىف بيف ( )35 – 22سنة بمعدؿ ( )3-1مرات والدة ،وقػد تػـ ايجػادىف بمستشػفى
االمومة والطفولة باللة يرة بمسػتغانـ ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى وجػود ا ػتالؼ ءػي شػدة االسػتجابة
االكتئابي ػػة حس ػػب طبيع ػػة الػ ػوالدة وع ػػدد الػ ػوالدات وج ػػنس المول ػػود ،كم ػػا توص ػػمت إل ػػى أف مس ػػتوى
االسػػتجابة االكتئابيػػة ا تمػػؼ لػػدى حػػاالت الد ارسػػة مػػف اكتئػػاب شػػديد لػػدى حػػاالت الػوالدة الطبيعيػػة
واكتئاب فيؼ لدى حاالت الوالدة القيصرية
وىدءت دراسة شيتو وآ ريف ( )Shitu et al., 2019التعرؼ إلى اكتئاب ما بعد الوالدة والعوامؿ
ػير الماحػػية ءػػي منطقػػة أنكيشػػا
المرتبطػػة بػػو بػػيف ااميػػات الالت ػي ولػػدف ػػالؿ االثنػػي عشػػر شػ ًا
أمػػا بعػػد الػوالدة
بمنطقػػة أوي شػػماؿ غػػرب إثيوبيػػا ،وأجريػػت د ارسػػة مقطعيػػة مجتمعيػػة عمػػى (ً )596
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ءي منطقة أنكيشا شماؿ غرب إثيوبيا ،وتـ است داـ تقنية أ ذ العينات العنقودية مػف مرحمػة واحػدة
لمحصوؿ عمى المشاركات ءي الدراسة ،واست دـ الباحثوف االستبياف مف إعدادىـ ،ومقياس إدنبرغ
( )Eden Burgلتقيػيـ اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى أف انتشػار اكتئػاب مػا بعػد
ال ػوالدة بمغػػت نسػػبتو ( )٪23 7لػػدى ااميػػات المشػػاركات المطمقػػات /اا ارمػػؿ /غيػػر المتزوجػػات،
كمػػا توصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف نسػػبة النسػػاء الالتػػي لػػدييف اكتئػػاب بعػػد ال ػوالدة بسػػبب الحمػػؿ غيػػر
المرغػ ػػوب ءيػ ػػو بمغػ ػػت ( ،)%8 82كػ ػػذلؾ بينػ ػػت الد ارسػ ػػة أف متغي ػ ػرات( :جػ ػػنس الرحػ ػػيع ،مػ ػػرض
الرحيع ،المساندة االجتماعية المن فحة) كانت منبئات مستقمة الكتئاب ما بعد الوالدة
كما ىػدءت د ارسػة بػوزار وجعػالب ( )2218إلػى التعػرؼ عمػى نوعيػة الحيػاة الذاتيػة لػدى ااميػات
العازبػػات وعالقتيػػا بظيػػور اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى مجموعػػة مػػف النسػػاء
عػػددىف ( ،)4تراوحػػت أعمػػارىف مػػا بػػيف( 32و 42سػػنة) ،حيػػث اتبػػع المػػنيج العيػػادي الػػذي يقػػوـ
عمػػى أسػػاس د ارسػػة الحالػػة ،وقػػد أجريػػت الد ارسػػة بمصػػمحة ااس ػرة والتحػػامف االجتمػػاعي التابعػػة
لمديريػػة النشػػاط االجتمػػاعي والتحػػامف لواليػػة الشػػمؼ باسػػت داـ كػػؿ مػػف المقابمػػة العياديػػة النصػػؼ
موجيػػة ومقياسػػي نوعيػػة الحيػػاة الذاتيػػة واكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،وأسػػفرت نتػػائج الد ارسػػة عػػف وجػػود
ا تالؼ ءي نوعية الحياة لدى ااميػات العازبػات ممػا يػنعكس عمػى ظيػور اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
لدييف ،كما توصمت إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف نوعية الحياة واكتئاب ما بعد الوالدة.
وىػدءت د ارسػػة دو وآ ػريف ( )Do et al., 2018التعػرؼ إلػػى اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة وعوامػػؿ
ال طػر لػػدى النسػػاء الفيتناميػػات ،كمػػا ىػػدءت إلػػى معرءػػة مػػا إذا كػػاف مسػػتوى التعمػػيـ ،أو اامػراض
أثناء الحمؿ ،أو اامومة اوؿ مرة ،أو عدـ الرحا عف ااسرة ،أو التواصؿ والتفاعؿ المحدود مػع
ا

ريف تؤثر عمى طر اإلصابة باكتئاب ما بعػد الػوالدة ،وأجػرى البػاحثوف د ارسػة كميػة مقطعيػة
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عاما أو أكثر الالتي كػف يعشػف ءػي ىػانوي -ءيتنػاـ مػع
بيف النساء الالتي يبمغف مف العمر (ً )18
أطفػػاؿ أعمػػارىـ أقػػؿ مػػف سػػنة ،وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ( )116ام ػرأة ،واسػػت دـ
مقيػػاس إدنب ػرة لالكتئػػاب ( )EPDSلمحصػػوؿ عمػػى البيانػػات ،تػػـ تقسػػيـ ااميػػات الػ ػ ( )116إلػػى
مجمػػوعتيف :المجموعػػة ااولػػى النسػػاء المػواتي حصػػمف عمػػى ( )12نقطػػة أو أكثػػر ءػػي (،)EPDS
المجموع ػػة الثاني ػػة النس ػػاء الالت ػػي حص ػػمف عم ػػى (أق ػػؿ م ػػف  )12نقط ػػة ء ػػي ( ،)EPDSوتوص ػػمت
الدراسة إلى أف ااميػات الجػدد ذوات التعمػيـ المػن فض والنسػاء المػواتي كػف ارحػيات عػف أسػرىف
كػػف أقػػؿ عرحػػة لاصػػابة باكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،بينمػػا كانػػت ااميػػات ءػػي الم ػرة ااولػػى أكثػػر
عرحة مرتيف لاصابة باكتئاب ما بعد الوالدة ،وأف ااميػات اوؿ مػرة المػواتي كػاف لػدييف تفاعػؿ
أو تواصؿ محدود مع ا

ير ارتبطت أمػراض الحمػؿ مثػؿ
ريف كانوا أكثر عرحة بأربع مرات ،أ ًا

السكري وارتفاع حغط الدـ والتياب الكبػد والتيػاب أمػراض النسػاء بزيػادة طػر اإلصػابة باكتئػاب
ما بعد الوالدة
وقاـ الزىراني ( )2217بدراسة ىدءت إلى تقييـ مػدى انتشػار اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة بػيف ااميػات
السػػعوديات اثنػػاء زيػػارتيف عيػػادات الطفػػؿ السػػميـ بػػالمراكز الصػػحية ااوليػػة بجػػدة وكػػذلؾ العوامػػؿ
المرتبط ػ ػػة بي ػ ػػذا الم ػ ػػرض وعالقت ػ ػػو بالرح ػ ػػاعة الطبيع ػ ػػة ،اس ػ ػػت دمت الد ارس ػ ػػة الم ػ ػػنيج الوص ػ ػػفي
االرتبػ ػػاطي ،حيػ ػػث اعتمػ ػػدت الد ارسػ ػػة عمػ ػػى أدوات التقيػ ػػيـ التػ ػػي تتػ ػػألؼ مػ ػػف قسػ ػػـ المواءقػ ػػة عمػ ػػى
المشػػاركة بالد ارسػػة ،وقسػػـ البيانػػات االقتصػػادية والديمغراءيػػة لمم ػرأة ،وبيانػػات إجتماعيػػة ،وبيانػػات
التػػاريخ المرحػػي والبيانػػات المتعمقػػة بػػالوالدة وبيانػػات متعمقػػة بالرحػػاعة الطبيعيػػة واسػػتمارة إدنب ػ ار
بالمغة العربية والتي تقيس اكتئاب مػا بعػد الػوالدة ،وأجريػت الد ارسػة عمػى ( )562امػرأة مػف النسػاء
الالتػي قمػف بزيػارة م اركػػز الرعايػة الصػحية ااوليػػة ءػي مدينػة جػػدة ػالؿ ءتػرة مػػا بعػد الػوالدة حتػػى
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( )6أش ػػير بع ػػد الػ ػوالدة ،وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف مػػػدى انتش ػػار اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة بػػػيف
المشاركات بمُ نسبة ( ،)%45 66وتبيف وجود عالقة مؤكدة بيف اكتئاب مػا بعػد الػوالدة واكتئػاب
ما قبؿ الوالدة (اكتئاب الحمؿ ) ،ووجود عالقة بيف اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة واإلكتئػاب قبػؿ الحمػؿ،
كمػا كانػت ىنػػاؾ عالقػة بػيف اكتئػػاب مػا بعػد الػوالدة وال ػوؼ المرحػي قبػػؿ الحمػؿ ،ووجػود عالقػػة
بيف اكتئاب ما بعد الوالدة وحعؼ دعـ الزوج ،كما كانت ىناؾ عالقة بيف اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
والمشاكؿ الزوجية
وقاـ ءوكس ( )Fox, 2016بدراسة ىدءت التعرؼ إلى اكتئاب ما بعد الوالدة وتجارب الوالدة لدى
النسػػاء ءػػي بمغاريػػا ،واتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي مػػف ػػالؿ تطػػوير اسػػتبانة لتحقيػػؽ أىػػداؼ
عامػا
الدراسة ،وطبقت الدراسة عمػى مجموعػة مػف النسػاء الالئػي تتػراوح أعمػارىف بػيف (ً )45-18
حالي ػػا م ػػف اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة ،وت ػػـ تش ػػجيع النس ػػاء المػ ػواتي ح ػػعف
مم ػػف ع ػػانيف أو يع ػػانيف ً
لعمميػػات قيص ػرية غيػػر م طػػط ليػػا عمػػى المشػػاركة ءػػي ىػػذه الد ارسػػة بسػػبب تج ػربتيف الفريػػدة ءػػي
الوالدة ،وتـ استبعاد النساء الالتي لـ يمدف مف ىذا المس  ،وقد تػـ الحصػوؿ عمػى المشػاركات ءػي
الدراسة مف الؿ البحث عبر اإلنترنت عف مجموعات دعـ اكتئاب ما بعد الوالدة ءي المدف التي
لدييا توأمة ءي بمغاريا ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )123امػرأة ممػف مػررف بػوالدة
قيصرية م طط ليا أو غير م طط ليا ،وتوصمت النتائج إلػى أف نػوع الػوالدة كػاف لػو تػأثير عمػى
تطػػور اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة ،باإلحػػاءة إلػػى الػػدعـ االجتمػػاعي والعػػاطفي ،والحمػػؿ الم طػػط لػػو
مقابؿ الحمؿ غير الم طط لو ،الوالدة القيصرية الم ططة والعمميػة القيصػرية غيػر الم طػط ليػا،
والتاريخ العائمي ءي االحطراب النفسية التي ساىمت ءي حدوث اكتئاب ما بعد الوالدة لرـ
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كمػػا قػػاـ شػػاىيف واعميػػة ( )2215بد ارسػػة ىػػدءت التعػػرؼ إلػػى درجػػة اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى
النسػػاء الم ػواتي تقػػؿ أعمػػارىف عػػف ( )84عام ػاً ءػػي محاءظػػة بيػػت لحػػـ ،والالتػػي أنجػػبف م ػرة واحػػدة
عمى ااقؿ ،واست دـ مقياس اكتئاب ما بعد الوالدة مػف إعػداد الباحثػاف ،وقػد أجريػت الد ارسػة عمػى
عينة مكونة مف ( )092امرأة مف نساء محاءظة بيت لحـ الالتي محى عمى إنجػابيف ءتػرة تتػراوح
بػيف أسػبوعيف إلػػى سػتة أشػير ،واسػػت دـ الباحثػاف المػػنيج الوصػفي ،وقػد توصػػمت الد ارسػة إلػػى أف
درجة االكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء ءي محاءظػة بيػت لحػـ كانػت متوسػطة ،وتوصػمت أيحػاً
إلى عدـ وجود ءروؽ دالة إحصائيا ًًءي درجة اكتئاب ما بعد الػوالدة لػدييف تبعػا لمتغيػرات :عمػر
ااـ ،المستوى التعميمي لمزوج أو الزوجة ،ترتيب المولود اا ير ،جنس المولود اا ير ،ءػي حػيف
توصمت الد ارسػة إلػى وجػود ءػروؽ دالػة ءػي درجػة اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء ءػي محاءظػة
بيت لحـ تعزى لمتغير مكاف السكف لصال المدينة والقرية
وى ػػدءت د ارس ػػة أي ػػوب ( )0208التع ػػرؼ إل ػػى م ػػدى انتش ػػار اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة والعوام ػػؿ
المرتبطػػة بػ ػو ب ػػيف النس ػػاء الالت ػػي تتػ ػراوح أعم ػػارىف ب ػػيف ( )04و( )84عامػ ػاً ء ػػي محاءظ ػػة ن ػػابمس،
واعتمد الباحػث عمػى الد ارسػة المقطعيػة ،ءقػد قػاـ بػحجراء مقػابالت مػع ( )082مػف ااميػات الالتػي
تتراوح أعمرىف بيف ( )84-04عاماً ،تـ ا تيارىف بالطريقة القصدية مف ( )00عيادة مػف عيػادات
الرعاي ػػة الصػ ػحية ااولي ػػة وص ػػحة ااـ والطف ػػؿ التابع ػػة ل ػػو ازرة الص ػػحة الفمس ػػطينية ووكال ػػة غ ػػوث
وتشػػغيؿ الالجئػػيف ءػػي منطقػػة نػػابمس ،وأجريػػت المقػػابالت مػػا بػػيف ( )00-7أسػػبوعاً بعػػد ال ػوالدة،
واسػػت دمت النسػ ة العربيػػة مػػف مقيػػاس إدنبػرة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف
( )%07مػػف ااميػات كػػاف لػػدييف اكتئػػاب بدرجػػة متوسػػطة ،وأف مػػا نسػػبتو ( )%4.9مػػف ااميػػات
كػػاف لػػدييف اكتئػػاب شػػديد ،كمػػا توصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف االكتئػػاب أثنػػاء الحمػػؿ ،وسػػوء العالقػػة
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الزوجية ،وسوء الرحا عػف مسػاعدة الػزوج ودعمػو ،وسػوء الرحػا عػف العالقػة مػع الحمػاة ،والػدعـ
االجتمػاعي المػن فض كميػا تػرتبط بقػوة مػع حػػدوث اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ،وتوصػمت الد ارسػة إلػػى
عدـ وجود ارتباط بيف اكتئاب ما بعد الوالدة ومتغيرات (العمر ،التعميـ ،السكف ،والد ؿ)
وىػػدءت د ارس ػػة كميبػػر (2013

 )Kleiber,التعػػرؼ إل ػػى اكتئ ػػاب مػػا بع ػػد ال ػوالدة ب ػػيف اامي ػػات

المراىقات :ءحص ومعالجة المراىقات ذوات الد ؿ المن فض الالتػي يعػانيف مػف أعػراض اكتئػاب
ما بعد الوالدة ،واعتمد الباحث ءي دراستو المنيج الوصفي ،وقد أجريت الدراسة عمػى عينػة مكونػة
مػػف ( )020أـ مراىقػػة ،حيػػث بحثػػت الد ارسػػة ءػػي العالقػػة بػػيف شػػدة أع ػراض االكتئػػاب والحػػعؼ
الفػ ػػردي المحتمػ ػػؿ وعوامػ ػػؿ السػ ػػياؽ االجتمػ ػػاعي لػػػدى ااميػ ػػات المراىقػ ػػات ،وأظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف
أعػراض اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى المػراىقيف مرتبطػػة بأحػػداث الحيػػاة السػػمبية ،والتمييػػز ،والعجػػز
ء ػػي ال ػػدعـ االجتم ػػاعي ،وش ػػدة أعػ ػراض القم ػػؽ ،واإلجي ػػاد ،وح ػػعؼ التػ ػرابط والعج ػػز ء ػػي الفعالي ػػة
الش صػػية وتنظػػيـ العواطػػؼ ،كمػػا تبػػيف أف اإلجيػػاد وشػػدة أع ػراض القمػػؽ كانػػت أءحػػؿ متنبئػػات
بشدة أعراض احطراب اكتئاب ما بعد الوالدة لدى ااميات المراىقات
كمػا ىػدءت د ارسػة شػيواف ( )Shahwan, 2211إلػى تحديػد مػدى انتشػار اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
ب ػػيف عين ػػة م ػػف النس ػػاء العربي ػػات ء ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية وءح ػػص االرتب ػػاط ب ػػيف ع ػػدد م ػػف العوام ػػؿ
الديموغراءية وتطور اكتئاب ما بعد الوالدة ،ولتحقيؽ أىداؼ ىػذه الد ارسػة تػـ إجػراء د ارسػة عرحػية
عمػػى عينػػة مػػف ( )274ام ػرأة ،جمػػيعيف أميػػات اطفػػاؿ تت ػراوح أعمػػارىـ بػػيف ( )12-1شػػي اًر تػػـ
ا تي ػػارىف م ػػف أربع ػػة م ارك ػػز أموم ػػة وطفول ػػة ء ػػي الق ػػدس العربي ػػة ،اثن ػػاف حكومي ػػاف وآ ػ ػراف غي ػػر
حكومييف ،وأظيرت نتائج الدراسة أف نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة بيف المشاركات ءي عينة
الد ارسػػة كانػػت ( )55 11منيػػا ( )%25 55لػػدييف اكتئػػاب شػػديد ،و ( )%29 56لػػدييف اكتئػػاب
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متوسػػط ،كمػػا أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط بػػيف انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة
وتسػػعة مػػف العوامػػؿ الديموغراءيػػة التػػي تػػـ د ارسػػتيا ،باإلحػػاءة إلػػى أحػػد عشػػر عػػامالً مػػف العوامػػؿ
غيػػر الديمغراءيػػة ،باإلحػػاءة إلػػى ذلػػؾ أظيػػرت الد ارسػػة أف اثنػػي عشػػر عػػامالً تسػػاعد ءػػي التنبػػؤ
بوجود اكتئاب مػا بعػد الػوالدة وىػي :عػدد ااطفػاؿ ،وعػدد الػوالدات ،والعمػر عنػد الػزواج وعنػد أوؿ
حمؿ ،والرغبة ءي الحمؿ ،ومنطقة السكف ،المستوى التعميمػي لمسػيدة ولمػزوج ،ووحػع عمػؿ الػزوج
وعمره وممتمكاتو ود ؿ العائمة
وىدءت دراسة سحيري ( )3122التعػرؼ إلػى احػطرابات النػوـ عنػد الرحػيع وعالقتيػا ب صػائص
وعػػادات النػػوـ لديػػو و صػػائص ااـ واكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدييا ،واسػػت دمت الد ارسػػة المػػنيج
الوصػػفي االرتبػػاطي ،وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ( )212حالػػة ،اسػػت دمت كػػؿ مػػف
المقابمػػة العياديػػة ومقيػػاس إدنبػػرة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،وتوصػػمت إلػػى انتشػػار احػػطرابات النػػوـ
عنػػد الرحػػع المػػذيف لػػدييـ أميػػات مكتئبػػات ،كمػػا تعتمػػد أميػػاتيـ ءػػي إنامػػة الرحػػيع عمػػى التقػػارب
ػطربات نػوـ ءنجػدىـ يعتمػدف
الجسدي والرحاعة واليز ،أما أميات الرحع المواتي ليس لػدييـ اح ا
أكثر مف اا ريات عمى وسائؿ ّتركز عمى االستقاللية عف ااـ ،اصة اإلبياـ الذي يمثؿ وسيمة
ػأثير
لقدرة الرحيع عمػى التيدئػة الذاتيػة ،كمػا أّف لممشػاكؿ بعػد الػوالدة وأرؽ ااـ قبػؿ وبعػد الػوالدة ت اً
احطربات النوـ عند الرحيع
ا
عمى
المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بالمساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدة
ىػػدءت د ارسػػة ماتيجػػازاءيتش وتػػاب ( )Matijasevich and Tabb, 2020إلػػى التنبػػؤ بجػػودة
العالقػػة مػػع الش ػريؾ واكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء بواليػػة ىيمسػػنكي ءػػي الواليػػات المتحػػدة
اامريكية ،وعمد الباحثاف إلى تطبيؽ اادوات عمى ( )517امرأة ،كما تـ إجراء مقابمة منزليػة مػع
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( )356م ػػنيف بع ػػد ( )9-6بع ػػد الػ ػوالدة ،وكش ػػفت المقارن ػػة ب ػػيف المجم ػػوعتيف ،المش ػػاركيف وغي ػػر
المشػػاركيف ( ،)161أف ااولػػى لػػدييا مسػػتويات أعمػػى مػػف التعمػػيـ ود ػػؿ ااس ػرة مقارنػػة مػػع غيػػر
المشػػاركيف ،مػػع اا ػػذ ءػػي االعتبػػار عمميػػة التوزيػػع العشػوائي أثنػػاء الحمػػؿ ءػػي الد ارسػػة العنقوديػػة،
ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػت دـ الباحثػػاف المػػنيج الوصػػفي ،ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت
إلييا الدراسة تبيف أنو ال يوجد ا تالؼ بالنسبة لعدد ااشير بعد الوالدة ،وأف نسبة ( )٪16 6مف
شير مف الوالدة،
النساء المشاركات ءي التجربة عالقتيف من فحة الجودة مع شريكيف بعد (ً )12ا
وأف ( )٪22 1منيف لدييف اكتئاب ما بعد الوالدة
وىػ ػػدءت د ارسػ ػػة أندرسػ ػػوف (2019

 )Anderson,التعػ ػػرؼ إلػ ػػى مػ ػػدى الرحػ ػػا عػ ػػف المسػ ػػاندة

االجتماعيػػة كعامػػؿ وقػػائي لحػػائقة ااـ بعػػد ال ػوالدة (القمػػؽ واالكتئػػاب) ،واسػػت دـ الباحػػث د ارسػػة
طولية مستقبمية ،حيث تـ ا تيار ( )127امرأة كانت أعمار أطفاليف بيف شيريف إلى ثالثة أشير
بعػػد ال ػوالدة باسػػت داـ مجموعػػة مواحػػيع قسػػـ عمػػـ الػػنفس بجامعػػة دنفػػر ،واعالنػػات الد ارسػػة عمػػى
صفحات المجموعة ااـ عمى ( ،)Facebookونشرات الد ارسػة المنشػورة ءػي جميػع أنحػاء منطقػة
دنفر ،وتحمنت معايير اال تيار( :أ) الفئة العمرية بػيف ( )45-18سػنة ؛ (ب) قػادرة عمػى قػراءة
وءي ػػـ المغ ػػة اإلنجميزي ػػة؛ (ج) متزوجػ ػة أو ء ػػي عالق ػػة مس ػػتقرة؛ (د) حم ػػؿ منف ػػرد كام ػػؿ الم ػػدة دوف
محاعفات طبية؛ (ىػ) لـ يبمُ عف است داميا عقػاقير غيػر مشػروعة أثنػاء الحمػؿ أو بعػد الػوالدة؛
(د) نسػػبة الػػد ؿ إلػػى االحتياجػػات مػػف ( ،)12 – 1 5باإلحػػاءة إلػػى ذلػػؾ  ،تػػـ ا تيػػار ااميػػات
ءقط إذا كانت متاحة إلكماؿ تقييـ المتابعػة ءػي ( 4إلػى  )5أشػير بعػد الػوالدة ،تػـ تطبيػؽ اسػتبياف
لمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات حػػوؿ التركيبػػة السػػكانية لممشػػاركة مثػػؿ :حالػػة الػػزواج والمعاش ػرة ود ػػؿ
ااسرة ومستوى التعميـ و ِ
العرؽ ،كما است دـ مقياس الرحا عف الدعـ االجتمػاعي ءػي ءتػرة مػا بعػد
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الػوالدة ( )Razurel & Kaiser, 2015مكػوف مػف  22ءقػرة لقيػاس رحػا المشػاركات عػف الػدعـ
االجتماعي ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقػة عكسػية سػالبة بػيف الرحػا عػف الػدعـ االجتمػاعي
وحائقة ااـ بعد الوالدة ،كما أف الرحا عف الدعـ العاطفي الكبير ارتبط بأعراض حائقة أموميػة
أقؿ بعد الوالدة
وأجػرى يوكسػيف وآ ػريف ( )Yuexin et al., 2019د ارسػة ىػدءت التعػرؼ إلػى تػأثير المسػاندة
االجتماعي ػػة أثن ػػاء الحم ػػؿ المبك ػػر عمػ ػى أعػ ػراض االكتئ ػػاب ػػالؿ  6أس ػػابيع بع ػػد الػ ػوالدة :د ارس ػػة
مسػ ػػتقبمية ،تػ ػػـ إج ػ ػراء الد ارسػ ػػة عمػ ػػى ( )3312ام ػ ػرأة ،واسػ ػػت دـ مقيػ ػػاس إنريشػ ػػد ()ENRICHD
لممس ػػاندة االجتماعي ػػة ،ومقي ػػاس إدنبػ ػره لالكتئ ػػاب بع ػػد الػ ػوالدة ( )EPDSعم ػػى التػ ػوالي ،توص ػػمت
الدراسة إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف المساندة االجتماعيػة واكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ،أظيػرت
التحمػػيالت الطبقيػػة أنػػو كػػاف ىنػػاؾ القميػػؿ مػػف اادلػػة عمػػى عػػدـ تجػػانس االرتبػػاط ءػػي المجموعػػات
السكانية الفرعية حسب ال صائص ااساسية لممشاركيف
وىدءت دراسة بني ىاشمي وآ ػريف ( ) et al., 2019Banihashemiالتعػرؼ إلػى العالقػة بػيف
المساندة االجتماعيػة واكتئػاب مػا بعػد الػوالدة عنػد النسػاء :د ارسػة مقطعيػة ،تػـ ا تيػار ( )222مػف
ااميات الجدد الالتي ححرف ثالثة مستشفيات تعميمية ءي طيراف ءي إيراف ،تـ تقيػيـ اكتئػاب مػا
بعد الوالدة باست داـ النس ة اإليرانية مف مقياس إدنبػره الكتئػاب بعػد الػوالدة ،وتػـ قيػاس مسػتويات
الػػدعـ االجتمػػاعي لمم ػرأة باس ػػت داـ النس ػ ة اإليرانيػػة مػػف اس ػػتبياف الػػدعـ االجتمػػاعي ،وتوص ػػمت
الد ارسػػة إلػػى أف معػػدؿ انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة كػػاف بنسػػبة ( )٪43 5بػػيف ااميػػات الجػػدد،
وكانت المساندة االجتماعيػة بدرجػة قميمػة؛ وتوصػمت الد ارسػة إلػى وجػود عالقػة عكسػية سػالبة دالػة
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إحصػػائياً بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة واكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة بعػػد حػػبط المتغي ػرات المربكػػة مثػػؿ
التاريخ السابؽ لالكتئاب ومرض الطفؿ واستيالؾ اادوية أثناء الحمؿ
وأجػ ػػرى باكسػ ػػتروـ (2018

 )Backstrom,د ارسػ ػػة ىػ ػػدءت إلػ ػػى استكشػ ػػاؼ الػ ػػدعـ المينػ ػػي

واالجتم ػػاعي لرمي ػػات والش ػػركاء اوؿ مػ ػرة أثن ػػاء اإلنج ػػاب ءيم ػػا يتعم ػػؽ بج ػػودة العالق ػػة الزوجي ػػة
والشػػعور بالتماسػػؾ ،وكػػاف تصػػميـ الد ارسػػة استكشػػاءي واستش ػراءي وطػػولي ،وتػػـ اسػػت داـ كػػؿ مػػف
ااسػػاليب النوعيػػة والكميػػة ،وأظيػػرت النتػػائج أف الػػدعـ المينػػي يمكػػف أف يسػػيؿ مشػػاركة الش ػريؾ،
ويػؤثر عمػى عالقتيمػا الزوجيػة ويسػيؿ التواصػؿ مػع ا بػاء ا

ػريف الػذيف ينتظػروف وءقًػا لتجػػارب

أيحػػا عالقتيػػا الزوجيػػة بشػريكيا مػػف ػػالؿ الػػدعـ االجتمػػاعي أثنػػاء
ااميػػات اوؿ مػرة ،وتعػػززت ً
الحم ػػؿ ،كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج أف ج ػػودة العالق ػػة ب ػػيف ال ػػزوجيف المتص ػػورة لرمي ػػات لممػ ػرة ااول ػػى
والشػػركاء بعػػد سػػتة أشػػير مػػف ال ػوالدة ،مرتبطػػة بالػػدعـ االجتمػػاعي الممحػػوظ ،وأظيػػرت النتػػائج أف
كػػال مػػف ااميػػات والشػػركاء أدرك ػوا أف جػػودة عالقػػتيـ الزوجيػػة تػػن فض وأف اإلحسػػاس بالتماسػػؾ
يػػزداد بعػػد سػػتة أشػػير مػػف الػوالدة مقارنػػة بالحمػػؿ كانػػت اال تالءػػات التػػي تػػـ الكشػػؼ عنيػػا مثػػؿ:
اإلحساس العػالي بػالترابط كػاف مرتبطًػا ءقػط بااميػات ااعمػى الجػودة المتصػورة لمعالقػة الزوجيػة،
وأءػادت ااميػػات اوؿ مػرة عػػف إدراؾ المزيػد مػػف الػػدعـ االجتمػػاعي مقارنػة بالشػػركاء أثنػػاء الحمػػؿ
وااسبوع ااوؿ وستة أشير بعد الوالدة
كمػػا ىػػدءت د ارسػػة كريمػػونيز ( )Cremonese, 2017التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي
تتمقاىا المراىقات بعد الوالدة مف وجية نظػرىف ،وتػـ إجػراء د ارسػة نوعيػة مػف ػالؿ مقػابالت شػبو
منظم ػػة و ريط ػػة التح ػػدث م ػػع ( )11مراىق ػػة بع ػػد الػ ػوالدة ،الالت ػػي أنج ػػبف أطف ػػاليف ء ػػي مستش ػػفى
تعميمي ءي المناطؽ الدا مية مف والية ريو غراندي دو سوؿ ءي الب ارزيؿ ،وتـ تحميؿ البيانات عػف
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طري ػػؽ تحمي ػػؿ المحت ػػوى الموح ػػوعي ،وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف ال ػػدعـ االجتم ػػاعي ال ػػذي تمقت ػػو
المراىقات بعد الوالدة كاف ءعاالً ،تاله المعمومػات والػدعـ العػاطفي التػي تػـ تقػديميا بشػكؿ أساسػي
مف قبؿ أءراد ااسرة
وىػػدءت د ارسػػة ألبوجػػا وآ ػريف ( )Albuja et al., 2016التعػػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف المسػػاندة
االجتماعية وأعراض اكتئاب ما بعد الوالدة مف الؿ تحميؿ البيانػات الثانويػة لد ارسػة طوليػة حػوؿ
انتشػػار وعوامػػؿ ال طػػر الكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة بػػيف النسػػاء المكسػػيكيات البالغػػات ،واسػػت دمت
الدراسة المنيج الوصفي ،حيث تـ قياس أعراض االكتئػاب ػالؿ الثمػث الثالػث مػف الحمػؿ و ()6
أشػػير بعػػد ال ػوالدة عبػػر النس ػ ة اإلسػػبانية مػػف اسػػتبياف صػػحة الم ػريض ،كمػػا اسػػت دمت الد ارسػػة
الحالية العناصر التسعة ااولى مف المقياس ،والتي تتناوؿ معايير تش يص االكتئاب ،DSM-5
وتم ػػت مقابم ػػة النس ػػاء المػ ػواتي واءق ػػف عم ػػى المش ػػاركة ػػالؿ الثم ػػث الثال ػػث م ػػف الحم ػػؿ ء ػػي غرء ػػة
االنتظػػار ءػػي مركػػز صػػحة المجتم ػػع ،حيػػث كػػف يسػػعيف لمحصػػوؿ عم ػػى رعايػػة مػػا قبػػؿ الػ ػوالدة،
وتوصػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف المتنبػ ػ الوحي ػػد ى ػػو أع ػراض االكتئ ػػاب قب ػػؿ الػ ػوالدة ،حي ػػث أف النس ػػاء
الم ػواتي أبمغػػف عػػف المزيػػد مػػف أع ػراض االكتئػػاب قبػػؿ ال ػوالدة كػػاف لػػدييف أع ػراض االكتئػػاب بعػػد
الوالدة ،كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف المساندة االجتماعيػة واكتئػاب مػا
بعد الوالدة
وقػػاـ كوريغػػاف وآ ػريف ( )Corrigan et al., 2015بد ارسػػة ىػػدءت التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة
االجتماعيػػة ،واكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ،والمسػػاعدة المينيػػة :د ارسػػة استقصػػائية لرميػػات ءػػي الغػػرب
ااوسػػط لمواليػػات المتحػػدة ،اسػػت دـ البػػاحثوف تصػػميـ د ارسػػة وصػػفية مقطعيػػة مػػع عينػػة مالئمػػة
لاجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة الد ارس ػػة ،اس ػػت دـ اس ػػتبياف مك ػػوف م ػػف ( )47ءقػ ػرة لمتع ػػرؼ إل ػػى المعموم ػػات
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المتعمقػػة بالبيانػػات الديموغراءيػػة والػػدعـ االجتمػػاعي واالكتئػػاب ،ويشػػترط أف تكػػوف المشػػاركة( :أ)
عاما ءأكثر( ،ب) قادرة عمى القراءة والكتابة بالمغة اإلنجميزيػة ،و (ج) أنجبػت
تبمُ مف العمر ً 18
ػػالؿ ااشػػير الثمانيػػة الماحػػية وسػػمحت ءت ػرة الػ ػ  8أشػػير لرميػػات بوقػػت لمتعػػاءي مػػف تجربػػة
الوالدة ،كما تـ است داـ استبانة مكونة مػف ( )6ءقػرات لقيػاس الػدعـ االجتمػاعي وتعكػس الجوانػب
وقيمػوف واالعتقػاد بػأنيـ
العاطفية لمعالقات أو الدرجػة التػي يشػعر بيػا ااشػ اص بػأنيـ محبوبػوف ّ
يتمقػػوف المسػػاعدة مػػف ااشػ اص الػػذيف ييتمػػوف بيػػـ ،وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى ( )58أمػاً ،وأظيػػرت
الدراسة أف جميع المشاركات لدييف متابعة روتينية مػع طبيػب التوليػد ػالؿ السػت أسػابيع ااولػى
بع ػػد الػ ػوالدة ،م ػػا يق ػػرب م ػػف ( )٪52م ػػف النس ػػاء المػ ػواتي كان ػػت زي ػػارتيف قب ػػؿ ( )6أس ػػابيع تم ػػت
معػػاينتيف إلجػراء ءحػػص روتينػػي بعػػد الج ارحػػة القيصػرية ،وأف ( )%21مػػف ااميػػات ذكػػرف أنيػف
كف يعانيف مف حغوط إحاءية ءػي وقػت الػوالدة ممػا أدى إلػى تعقيػد انتقػاليـ إلػى اامومػة (انتقمػوا
ػيوعا ىػو الػزوج أو
إلى منزؿ جديد ،كػذلؾ أظيػرت النتػائج أف الشػ ص الػداعـ ااساسػي ااكثػر ش ً
الشريؾ
وىػدءت د ارسػة كػيـ وآ ػريف ( )Kim et al., 2014التعػرؼ إلػى تػأثير الػدعـ االجتمػاعي حػوؿ
الحمؿ عمى اكتئاب ما بعد الوالدة بيف ااميات الكنػديات المراىقػات وااميػات البالغػات ءػي مسػ
تجارب اامومة ،واستندت الدراسة إلى التحميؿ الثانوي لمس تجارب اامومة ،حيث تػـ تحميػؿ مػا
مجموعػػو ( )6421ام ػ أرة مػػع مواليػػد أحيػػاء ،تت ػراوح أعمػػارىـ بػػيف  15سػػنة ومػػا ءػػوؽ ،وتػػـ تحديػػد
عامػػا ،وااميػػات البالغػػات بعمػػر
ااميػػات المراىقػػات عمػػى أنيػػف تتػراوح أعمػػارىف بػػيف (ً )19-15
عاما ءما ءوؽ ،است دـ مقياس إدنبرة الكتئاب بعد الوالدة ،وأظيرت نتائج الدراسة أف انتشار
ً 22
اكتئػػاب مػػا بعػػد الػػوالدة كػػاف بنسػػبة ( )٪14 2بػػيف ااميػػات المراىقػػات ،و ( )٪7 2بػػيف ااميػػات
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البالغػػات ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف ااميػػات المراىقػػات حصػػمف عمػػى دعػػـ أثنػػاء الحمػػؿ وبعػػد
الػوالدة أكثػػر مػػف ااميػػات البالغػػات ،ولػػـ ت تمػػؼ العالقػػة بػػيف الػػدعـ االجتمػػاعي واكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة بشكؿ كبير بالنسبة لممراىقات مقارنة بااميات البالغات ،كما تبيف مف النتائج أف ااميات
المراىقػات والبالغػات ك ّػف أكثػػر عرحػة بنحػو مػػس مػرات لاصػابة باكتئػاب مػػا بعػد الػوالدة إذا لػػـ
دعما بعد والدة
يتمقيف ً
وىػػدءت د ارسػػة كػػازمي وآ ػريف ( )Kazmi et al., 2013التعػػرؼ إلػػى المسػػاندة االجتماعي ػة
وعالقتيا باكتئاب ما بعد الوالدة لػدى النسػاء المتزوجػات ءػي أبػوت أبػاد ،حيػث أجريػت عمػى عينػة
مكونة مف ( )1222امرأة مف المستشفيات وعيادات ما بعد الػوالدة ءػي مستشػفيات( :مجمػع أيػوب
الطبي أبوت آباد ،مستشفى النساء وااطفاؿ أبوت آباد ،مستشػفى  DHQمانسػيي ار وبػاالكوت مػف
ػػالؿ تقنيػػة أ ػػذ العينػػات المالئمػػة ،وتشػػمؿ الد ارسػػة الحاليػػة النسػػاء المػواتي أنجػػبف طفػالً ءػػي قسػػـ
ى از ار ،وتراوحت أعمارىف بيف ( )45-18سنة ،وتـ است داـ المنيج الوصؼ االرتباطي مف الؿ
تطبيػػؽ مقيػػاس اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة المطػػور محمي ػاً بالمغػػة اارديػػة ،وأظيػػرت النتػػائج أف انتش ػار
اكتئاب ما بعد الوالدة بيف النساء كاف بنسبة ( )٪22بشكؿ عاـ ،كـ أظيػرت النتػائج وجػود عالقػة
أيحػا أف
عكسية سالبة بيف المساندة االجتماعية واكتئاب ما بعػد الػوالدة ،وكشػفت الد ارسػة الحاليػة ً
النسػػاء الالت ػي يعشػػف ءػػي إطػػار مشػػترؾ يتمقػػيف المزيػػد مػػف الػػدعـ االجتمػػاعي مػػف عػػائالتيف أو
أصػػدقائيف أو أزواجيػػف أقػػؿ عرحػػة لاصػػابة باكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة  ،مقارنػػة بالنسػػاء الالت ػي
يعشف ءي إطار ااسرة النووية ويتمقيف دعماً اجتماعياً قميالً
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تعقيب عم الدراسات السابقة:
مػف ػػالؿ العػػرض السػػابؽ لمد ارسػات السػػابقة ءقػػد توصػػمت الباحثػة إلػػى مؤشػرات عامػػة التػػي
أءادتيا ءي إعداد دراستيا وتنظيميا مف حيث ااىداؼ والمنيجيػة والعينػات وااسػاليب اإلحصػائية
المست دمة والنتائج التي توصمت إلييا ،ويمكف استعراض ذلؾ عمى النحو ا تي:
من حيث األىداف:
الجزء ااوؿ مف الدراسات السابقة المتعمقة باكتئاب ما بعد الوالدة ،جميع الدراسات ىػدءت التعػرؼ
إلى اكتئاب ما بعد الوالدة وارتباطو بعوامؿ أ رى
أم ػػا الجػ ػػزء الثػ ػػاني م ػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة المتعمقػػػة بالمس ػػاندة االجتماعيػػػة ،ءي ػػدءت جميػ ػػع
الدراسات التعرؼ إلى المساندة االجتماعية وعالقتيا باكتئاب ما بعد الوالدة
من حيث العينة :جميع الدراسات السابقة اسػتيدءت النسػاء الالتػي أنجػبف لمػرة واحػدة عمػى ااقػؿ،
وأعمارىف ( )18سنة ءأكثر ،وتراوحت أحجاـ العينات مف ( )3312-2امرأة ،أما الدراسة الحاليػة
ءبمُ حجـ عينتيا ( )321امرأة
بالنسبة إل أدوات الدراسة :ءقد اتفقت الدراسة الحالية مػع الد ارسػات السػابقة ءػي اسػت داـ مقيػاس
إدنبرة لقياس اكتئاب ما بعد الوالد ،واست داـ استبانة لمعرءة درجة المسػاندة االجتماعيػة لمنسػاء مػا
بعد الوالدة
وانفػػردت الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة ءػػي أنيػػا مػػف الد ارسػػات ااولػػى -عمػػى حػػد عمػػـ
الباحث ػػة -الت ػػي تبح ػػث ء ػػي اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة وعالقت ػػو بالمس ػػاندة االجتماعي ػػة ل ػػدى النس ػػاء
العربيػػات بمنطقػػة النقػػب ،حيػػث لػػـ تػػتمكف الباحثػػة مػػف الوصػػوؿ إلػػى أي د ارسػػة عربيػػة تبحػػث ءػػي
المساندة االجتماعية لمنساء بعد الوالدة ،لذا اعتمدت عمى الدراسات ااجنبية ءي ىذا الجانب
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
مقدمة
يحتوي ىذا الفصؿ وصفاً كامالً ومفصالً لطريقة واجراءات الدراسة حيث اشتمؿ عمى :منيج
الدراسة ،مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،أداة الدراسة ،صدؽ ااداة ،ثبات ااداة ،وااساليب
اإلحصائية
منيج الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ءقد است دـ المنيج الوصفي االرتباطي وىػو أحد أنػواع المنػاىج الوصػفية،
ويست دـ ءي قياس العالقة بيف متغيريف ،ويبيف اتجاه العالقة ُموجبة أـ سالبة
ُ
مجتمع الدراسة
عمدت الباحثة إلى تحديد مجتمع دراستيا مف

الؿ الرجوع إلى البيانات المتعمقة بالنساء

العربيات المنجبات بمنطقة النقب ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع النساء العربيات الالتي
أنجبف مرة واحدة أو أكثر بمنطقة النقب
عينة الدراسة:
أجرت الباحثة دراسة استطالعية مكونة مف ( )32امرأة عربية واحعة مف منطقة النقب ،اجؿ
التحقؽ مف صدؽ ااداة وثباتيا وذلؾ مف الؿ إجراءات الصدؽ والثبات الالحقة
وطبقت الدراسة عمى عينة مف ( )321امرأة مف النساء العربيات الواحعات بمنطقة النقب ،تـ
ا تيارىف بطريقة العينة العشوائية القصدية ،والجدوؿ ( )1يوح
الديموغراءية:
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صائص أءراد العينة

الجدول ( :)1خصائص أفراد العينة الديموغرافية
انًتغير

عًر انًونود ثبألسجوع

عًر األو

جُس انًونود

عذد يراد انوالدح

يكبٌ انسكٍ

انحبنخ االقتصبديخ

انًؤهم انعهًي

طريقخ انوالدح

يستويبد انًتغير

انعذد

انُسجخ %

أسجٕع
أسجٕػٍٛ
ثالثخ أسبثٛغ
أسثغ أسبثٛغ
انًجًوع
 - 18ألم يٍ 02
 - 23ألم يٍ 08
 08فأكثش
انًجًوع
ركش
أَثٗ
انًجًوع
األٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيسخ ٔأكثش
انًجًوع
سْظ ٔضٕاحٓٛب
حٕسح ٔضٕاحٓٛب
كسٛفخ ٔضٕاحٓٛب
ػشػشح ٔضٕاحٓٛب
انًجًوع
يًزبصح
يزٕسطخ
يزذَٛخ
انًجًوع
انزؼهٛى انًذسس( ٙانجدشٔد أٔ ألم)
نمت أٔل
نمت ثبَٙ
انًجًوع
طجٛؼٛخ
لٛصشٚخ
انًجًوع

84
54
38
125
301
122
91
88
301
168
133
301
133
61
59
25
23
301
129
64
54
54
301
78
201
22
301
157
127
17
301
244
57
301

27.9
17.9
12.6
41.6
100.0
40.5
30.2
29.3
100.0
55.8
44.2
100.0
44.2
20.3
19.6
8.3
7.6
100.0
42.9
21.3
17.9
17.9
100.0
25.9
66.8
7.3
100.0
52.2
42.2
5.6
100.0
81.1
18.9
100.0

أدوات الدراسة:

أوالً :مقياس إدنبره الكتئاب ما بعد الوالدة

Edinburgh Postnatal Depression Scale

-1وصف المقياس:

اعتمػػدت الباحثػػة مقيػػاس اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة إلدنب ػره  ،Edinburghوقػػد تكػػوف المقيػػاس مػػف
( )12ءقرات ،أنظر ممحؽ رقـ ()1
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-5صدق المقياس

لفحص صدؽ المقياس تـ إيجاد العالقػة بػيف كػؿ ءقػرة مػف الفقػرات والدرجػة الكميػة لممقيػاس ،وذلػؾ
كما ىو واح ءي الجدوؿ ()2
الجدول ( :)2مصفوفة ارتباط كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس إدنبره.
انرقى
.1
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12

يعبيم ارتجبط
ثيرسوٌ (ر)

انفقراد
كُذ لبدسحً ػهٗ االثزسبو ٔاالسزًزبع ثبألشٛبء
كُذ أَظش نألشٛبء ثُٕع يٍ االسزًزبع
نًذ َفس ٙدًَٔب ضشٔسح ػُذيب سبسد األشٛبء ػهٗ غٛش يب ٚشاو
كُذ لهمخً أٔ يُضػدخً دٌٔ سجت ٚزكش
كُذ يزػٕسحً ٔخبئفخً دًَٔب سجت ٚزكش
انًشكالد انزٔ ٙاخٓزُٙ
كُذ غٛش سؼٛذحً إر ٔاخٓزُ ٙيشكالد ف ٙانُٕو
ػبَٛذ يٍ انحضٌ ٔانزؼبسخ
كُذ غٛش سؼٛذحً يًب سجت ن ٙانجكبء
اػزشاَ ٙانزفكٛش ف ٙإٚزاء َفس ٙخسذٚب ً

**2.64
**2.64
**2.60
**2.76
**2.72
**2.66
**2.62
**2.83
**2.85
**2.54

** دالة إحصائياً عند ()α≥1.11

تبيف أف جميع ءقرات المقياس ترتبط مع الدرجة الكميػة لممقيػاس ارتباطػاً ذو داللػة إحصػائية ،وىػذا
مؤشر عمى وجود اتساؽ دا مي لفقرات المقياس ،ويعبر عف صدقيا ،ومالئمتيا لقياس اكتئاب مػا
بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 -3الثبات:
حسب الثبات باست داـ معادلة الثبات كرونباخ ألفا ،كما حسب بطريقة التجزئة النصفية ،وذلؾ
كما ىو موح ءي الجدوؿ ()3
الجدول ( :)3معامالت الثبات لمقياس اكتئاب ما بعد الوالدة
المقياس

عدد الفقرات

الدرجة الكمية لممقياس

11

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

معامل الثبات معامل االرتباط معامل سبيرمان براون المصحح
1.771

1.877
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1.871

أشارت نتائج ءحص الثبات إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات ،حيث بمُ معامؿ
ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس ( ،)2 877وبمُ معامؿ سبيرماف براوف المصح
لمدرجة الكمية لممقياس ( )2 872مف الؿ التحقؽ مف الثبات بطريقة التجزئة النصفية وىذا
يشير إلى أف المقياس صال لمتطبيؽ ءي البيئة الفمسطينية (منطقة النقب)
تصحيح المقياس:
تكوف المقياس مف ( )12ءقرات ،لكؿ ءقرة ( )4إجابات ،حيث تصح الفقرات ( )4 ،2 ،1مف
الؿ إعطاء اإلجابات مف ااعمى إلى أسفؿ ءي سمـ إجابة الفقرة الدرجات (،)3 ،2 ،1 ،2
وتصح الفقرات ( )12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3بشكؿ عكسي بحيث تعطى اإلجابات مف ااعمى
إلى أسفؿ ءي سمـ إجابة الفقرة الدرجات ( ،)2 ،1 ،2 ،3وتكوف الدرجة العظمى التي يحصؿ
عمييا المبحوث ( )32وقد تـ تقسيـ ءئات اكتئاب ما بعد الوالدة وءقاً إلجمالي درجات
المشاركات ،كما ىو موح ءي الجدوؿ (:)4
الجدول ( :)4فئات اكتئاب ما بعد الوالدة
انفئخ
9- 1

شذح أعراض اكتئبة يب ثعذ انوالدح
ال ٕٚخذ أػشاض

12 – 11

أػشاض خفٛفخ

16 – 13

أػشاض يزٕسطخ

31 – 17

أػشاض شذٚذح

ثانياً :مقياس المساندة االجتماعية

-1وصف المقياس

قامت الباحثة بتطوير مقيػاس المسػاندة االجتماعيػة مػف ػالؿ الرجػوع إلػى الد ارسػات السػابقة ،وقػد

تكوف المقياس ءي صورتو النيائية مف ( )21ءقرة تقيس مجتمعة المساندة االجتماعية لدى النسػاء
العربية بمنطقة النقب ،أنظر ممحؽ رقـ ()2
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 -2صدق المقياس

أ -الصدق الظاىري

قامت الباحثة بعرض المقياس عمى ( )8محكميف مف العامميف ءي الجامعات الفمسطينية مف
بناء
أصحاب اال تصاص ،الذيف أبدوا مالحظات حوؿ صياغة بعض الفقرات التي تـ تعديميا ً
عمى مالحظاتيـ ،وقد بمغت نسبة اتفاقيـ ( ،)%82أنظر ممحؽ رقـ ()3

ب -صدق البناء
مف أجؿ التأكد صدؽ المقياس ،تـ إيجاد العالقػة بػيف كػؿ ءقػرة مػف ءقػرات المقيػاس والدرجػة الكميػة
لممقياس ،وذلؾ كما ىو واح ءي الجدوؿ ()5
الجللدول ( :)5مصللفوفة ارتبللاط كللل فقللرة مللن فقللرات المقيللاس مللع الدرجللة الكميللة لمقيللاس المسلللاندة
االجتماعية.
رقى
انفقرح
.0
.0
.2
.4
.2
.6
.7
.8
.9
.02
.00
.00
.02
.04
.02
.06
.07
.08
.09
.02
.00

انفقراد
أَب ػهٗ ٔفبق دائى يغ أْم صٔخٙ
ٚمذو ن ٙأصذلبئ ٙانًسبَذح ػُذيب أحزبج إنٓٛب
ٚشؼشَ ٙصٔخ ٙثأًْٛزٙ
أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب أرهمٗ يٍ أْه ٙانذػى انُفسٔ ٙانًؼُٕ٘
أػزًذ ػهٗ صٔخ ٙثًسبػذر ٙػُذيب أرؼشض نًشكهخ
رٕفش ن ٙأسشر ٙانًسبَذح االخزًبػٛخ ػُذيب أحزبخٓب
ٚشكم صٔخ ٙسُذا نٙ
أرشدد ف ٙطهت انًسبَذح يٍ اٜخش( ٍٚاألصذلبء ٔانؼبئهخ)
أخذ يٍ أحجٓى حٕن ٙػُذيب أحزبج إنٓٛى
أشؼش ثبنشضب ػُذيب أكٌٕ يشكض نهًسبَذح يٍ اٜخشٍٚ
أَب ػهٗ اسزؼذاد دائى نمجٕل ػاللبد اخزًبػٛخ خذٚذح
رزٕاصم يؼ ٙأسشر ٙنالطًئُبٌ ػُ ٙثبسزًشاس
رٕفش ن ٙأسشرُ ٙيب أحزبج يٍ انذػى انُفسٔ ٙرمذٚى انًشٕسح حٔ ٍٛلٕػ ٙف ٙضبئمخ
ًُٚحُ ٙانًمشث ٍٛانثمخ انز ٙأحزبخٓب
أشؼش ثبنسؼبدح نضثبسح ألبسث ٙن ٙيٍ فزشح ألخشٖ
أَب ساضٛخ ػٍ يؼبيهخ صٔخ ٙنٙ
أشؼش أٌ يٍ حٕنٚ ٙمذسَُٔٓٚٔ ٙزًٌٕ أليش٘
أشؼش ثأٌ ثمز ٙثًٍ حٕن ٙضؼٛفخ
أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب ٚمذو ن ٙاألْم انُصح ٔانًسبػذح ف ٙاأليٕس انز ٙرضبٚمُٙ
يب ثمذيّ ن ٙصيالئ ٙيٍ َصح ٔدػى ٚدؼهُ ٙأشؼش ثأًْٛزٙ
ٚشؼشَ ٙأخٕرٔ ٙأخٕار ٙثأَٓى إنٗ خبَجٙ
** دالة إحصائياً عند ()α≥1.11
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يعبيم ارتجبط
ثيرسوٌ (ر)
**2.59
**2.55
**2.73
**2.60
**2.68
**2.66
**2.69
**2.58
**2.73
**2.53
**2.51
**2.65
**2.65
**2.71
**2.69
**2.75
**2.75
**2.51
**2.57
**2.59
**2.58

تبػػيف أف جميػػع ءق ػ ارت المقيػػاس ت ػرتبط بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ارتباط ػاً ذو داللػػة إحصػػائية ،وىػػذا
يعطي مؤشر عمى قػوة االتسػاؽ الػدا مي لفقػرات المقيػاس ،وبالتػالي يعبػر عػف صػدؽ ءقػرات ااداة
ءي قياس قياس المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب

 -3الثبات

حس ػػب الثب ػػات بطريق ػػة بحس ػػاب معادل ػػة الثب ػػات كرونب ػػاخ ألف ػػا ،كم ػػا ت ػػـ حس ػػابو بطريق ػػة التجزئ ػػة
النصفية ،وذلؾ كما ىو موح ءي الجدوؿ ()6
الجدول ( :)6معامالت الثبات لمقياس المساندة االجتماعية
المقياس

عدد
الفقرات

الدرجة الكمية لممقياس
(*)
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التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل الثبات
1.914

يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي وصفي المقياس//

(**)

معامل االرتباط

معامل سبيرمان

معامل جتمان

1.855

1.914

*1.911

براون المصحح

يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي وصفي المقياس

تبيف أف مقياس المساندة االجتماعية المست دـ ءي الدراسة الحالية يتمتع بدرجة عالية مف الثبات،
حيث بمُ معامؿ ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس ( ،)2 914وبمُ معامؿ جتماف لمدرجة
الكمية لممقياس ()2 921
تصحيح المقياس
تػػـ توزيػػع درجػػات اإلجابػػة عمػػى ءقػرات المقيػػاس بطريقػػة ليكػػرت  Likertال ماسػػية ،حيػػث يحػػصؿ
الم ػػستجيب عم ػػى  5درجػػات عنػػدما يجي ػػب (مواءػػؽ بشػػدة) 4 ،درج ػػات عن ػػدما يجي ػػب (مواءػػؽ)3 ،
درج ػػات عنػػػدما يجيػػػب (محايػػد) ،ودرجتػ ػػاف عنػػػدما يجي ػػب (غي ػػر مواء ػػؽ) ،ودرج ػػة واح ػػدة عنػػػدما
يجيػب (غير مواءؽ بشدة) ،وتـ عكس تصحي الفقرتيف ( )18 ،8بحيث أعطيت اإلجابػة (مواءػؽ
بشدة) درجة واحدة ،وأعطيت اإلجابة (غير مواءؽ بشدة) ( )5درجات
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وقد تـ تقسيـ طوؿ المقياس إلى ثالث ءئات؛ لمعرءة درجة مواءقة أءراد عينة الدراسة عمى مسػتوى
المساندة االجتماعية لدييـ ،وتـ حساب ءئات المقياس كما ىو موح ءي ا تي:
مدى المقياس = الحد ااعمى لممقياس-الحد اادنى لممقياس = (4 = )1-5
عدد الفئات = 3
طوؿ الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات
= 1333 = 3 ÷ 4
تـ إحاءة طوؿ الفئة ( )1333لمحدود الدنيا لمفئات لمحصوؿ عمى ءئات المتوسطات الحسابية كما
ىو موح ءي الجدوؿ (:)7
الجدول ( :)7فئات متوسطات مستوى المساندة االجتماعية
فئات المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة عم مقياس المساندة االجتماعية

 2 33ءأقؿ

%46 6 - %22

من فحة

3 67-2 34

73 4 - %46 7

متوسطة

 3 68ءأعمى

%122 - %73 5

كبيرة

متغيرات الدراسة
 عمػػر المولػػود بااسػػبوع ،عمػػر ااـ ،جػػنس المولػػود ،عػػدد مػرات الػوالدة ،مكػػاف السػػكف ،الحالػػة
االقتصادية ،المؤىؿ العممي ،وطريقة الوالدة
 تقديرات النساء العربيات بمنطقة النقب الكتئاب ما بعد الوالدة
 تقديرات النساء العربيات بمنطقة النقب لممساندة االجتماعية
 العالقة بيف اكتئاب ما بعد الوالدة والمساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب
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إجراءات الدراسة
 تـ االعتماد عمى اادب التربوي ،المػرتبط بمتغيرات الدراسة ،الذي سػاعد الباحثػة عمػى تكػويف
مفية عممية لموحوع الدراسة ،كما تـ الرجوع إلى بعض الدراسات واابحاث المحمية والعربية
والعالمية ذات العالقػة بمتغيرات الدراسة لالستفادة منيا ءي بناء أدوات الدراسة.
 أجرت الباحثة دراسة استطالعية مكونة مف ( )32مبحوثاً لمتأكد مف صدؽ اادوات وثباتيا
 تػػـ الحصػػوؿ عمػػى المواءقػػات ال اصػػة ببػػدء تنفيػػذ الد ارسػػة (توزيػػع المقػػاييس عمػػى أء ػراد عينػػة
الدراسة)
 ت ػػـ تجيي ػػز المق ػػاييس التػ ػػي اس ػػت دمت لجم ػػع البيان ػػات وتوزيعيػ ػػا إلكترونيػ ػاً بس ػػبب الظػ ػػروؼ
الصحية السائدة (جائحة كورونا) ومف ثـ تـ استقباؿ الردود واإلجابات
 تـ إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة لمبيانات بعد ءرزىا وتبويبيا وتحويميا إلى أرقاـ
األساليب اإلحصائية
بعد االنتياء مف تححير البيانات لممعالجة اإلحصائية ،است دمت حزمة البرامج االحصائية لمعموـ
االجتماعيةSPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (26) ،

وتـ است داـ اال تبارات اإلحصائية التالية :التك اررات وااوزاف النسبية ،المتوسطات الحسابية،
االنحراءات المعيارية ،ا تبار كرونباخ ألفا لمعرءة ثبات ءقرات االستبانة ،معامؿ ارتباط سبيرماف
براوف ومعامؿ جتماف لمعرءة الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف
( )Pearson Correlationلمعرءة صدؽ ءقرات االستبانة ،ولمعرءة العالقة بيف اكتئاب ما بعد
الوالدة مف جية والمساندة االجتماعية مف جية أ رى ،وا تبار (ت) ( Independent
 ،)samples T Testلمعرءة الفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف ،وا تبار تحميؿ التبايف
ااحادي ( )One-Way Analysis of Varianceلممقارنة بيف المتوسطات أو التوصؿ إلى
52

قرار يتعمؽ بوجود أو عدـ وجود ءروؽ بيف المتوسطات ،ا تبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات
الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروؽ
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
مقدمة
اشتمؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،وءحص ءرحياتيا ،وذلؾ مف الؿ إجراءات
المعالجة اإلحصائية المالئمة لبيانات الدراسة
نتائج أسئمة الدراسة
السؤال األول :ما مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب؟
اس ػػت رجت التكػ ػ اررات والنس ػػب المئوي ػػة لعرء ػػة م ػػدى انتش ػػار اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة ل ػػدى النس ػػاء
العربيات بمنطقة النقب ،والجدوؿ ( )8يوح ذلؾ:
الجللدول ( :)8األعللداد والنسللب المئويللة لنتللائج مقيللاس إدنبللره الكتئللاب مللا بعللد الللوالدة لللدى النسللاء
العربيات بمنطقة النقب
أعراض االكتئبة
ال ٕٚخذ أػشاض اكزئبة
أػشاض اكزئبة خفٛفخ
أػشاض اكزئبة يزٕسطخ
أػشاض اكزئبة شذٚذح
انًجًوع

انتكرار
90
37
76
98
301

انُسجخ انًئويخ
29.9%
12.3%
25.2%
32.6%
100.0%

تُظي ػػر البيان ػػات ء ػػي ج ػػدوؿ ( )8أف ( )92امػ ػرأة م ػػف النس ػػاء عين ػػة الد ارس ػػة ل ػػيس ل ػػدييف أعػ ػراض
اكتئابيػػة ،بنسػػبة مئويػػة بمغػػت ( ،)%29 9و( )37ام ػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الد ارسػػة لػػدييف أع ػراض
اكتئابيػػة فيفػػة ،بنسػػبة مئويػػة بمغػػت ( ،)%12 3و( )76ام ػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الد ارسػػة لػػدييف
أعراض اكتئابية متوسطة ،بنسبة مئوية بمغت ( ،)%25 2و( )98امرأة مػف النسػاء عينػة الد ارسػة
لدييف أعراض اكتئابية شديدة ،بنسبة مئوية بمغت ()%32 6
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السؤال الثاني :ما مستوى المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ملن وجيلة
نظرىن؟
لاجاب ػػة ع ػػف السػ ػؤاؿ الث ػػاني ،ت ػػـ حس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واالنح ارء ػػات المعياري ػػة وااوزاف
النسبية لمستوى المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف وذلؾ
كما ىو موح ءي الجدوؿ ()9
الجللللدول ( :)9المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريللللة واألوزان النسللللبية لمسللللتوى المسللللاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب من وجية نظرىن ،مرتبة تنازلياً
رقى
انفقرح
4
12
19
21
13
10
6
15
7
20
9
14
3
17
16
5
1
11
2
18
8

انفقرح
أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب أرهمٗ يٍ أْه ٙانذػى انُفسٔ ٙانًؼُٕ٘
رزٕاصم يؼ ٙأسشر ٙنالطًئُبٌ ػُ ٙثبسزًشاس
أشؼش ثبنشاحخ ػُذيب ٚمذو ن ٙاألْم انُصح ٔانًسبػذح فٙ
األيٕس انز ٙرضبٚمُٙ
ٚشؼشَ ٙأخٕرٔ ٙأخٕار ٙثأَٓى إنٗ خبَجٙ
رٕفش ن ٙأسشرُ ٙيب أحزبج يٍ انذػى انُفسٔ ٙرمذٚى انًشٕسح
حٔ ٍٛلٕػ ٙف ٙضبئمخ
أشؼش ثبنشضب ػُذيب أكٌٕ يشكض نهًسبَذح يٍ اٜخشٍٚ
رٕفش ن ٙأسشر ٙانًسبَذح االخزًبػٛخ ػُذيب أحزبخٓب
أشؼش ثبنسؼبدح نضثبسح ألبسث ٙن ٙيٍ فزشح ألخشٖ
ٚشكم صٔخ ٙسُذا نٙ
يب ثمذيّ ن ٙصيالئ ٙيٍ َصح ٔدػى ٚدؼهُ ٙأشؼش ثأًْٛزٙ
أخذ يٍ أحجٓى حٕن ٙػُذيب أحزبج إنٓٛى
ًُٚحُ ٙانًمشث ٍٛانثمخ انز ٙأحزبخٓب
ٚشؼشَ ٙصٔخ ٙثأًْٛزٙ
أشؼش أٌ يٍ حٕنٚ ٙمذسَُٔٓٚٔ ٙزًٌٕ أليش٘
أَب ساضٛخ ػٍ يؼبيهخ صٔخ ٙنٙ
أػزًذ ػهٗ صٔخ ٙثًسبػذر ٙػُذيب أرؼشض نًشكهخ
أَب ػهٗ ٔفبق دائى يغ أْم صٔخٙ
أَب ػهٗ اسزؼذاد دائى نمجٕل ػاللبد اخزًبػٛخ خذٚذح
ٚمذو ن ٙأصذلبئ ٙانًسبَذح ػُذيب أحزبج إنٓٛب
أشؼش ثأٌ ثمز ٙثًٍ حٕن ٙضؼٛفخ
أرشدد ف ٙطهت انًسبَذح يٍ اٜخش( ٍٚاألصذلبء ٔانؼبئهخ)
انذرجخ انكهيخ نهًسبَذح االجتًبعيخ
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انوزٌ
انُسجي
%
78.2
78.0
77.8

انرتجخ

درجخ
انًوافقخ

0
0
2

كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح

4
2

كجٛشح
كجٛشح

6
7
8
9
02
00
00
02
04
04
02
06
07
08
09
02

كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يزٕسطخ
يتوسطخ

انًتوسط
انحسبثي

االَحراف
انًعيبري

3.91
3.90
3.89

0.43
0.44
0.47

3.88
3.85

0.50
0.56

77.6
77.0

3.81
3.79
3.77
3.76
3.67
3.66
3.64
3.63
3.62
3.62
3.55
3.49
3.48
3.42
3.04
2.73
3.62

0.58
0.66
0.67
0.73
0.74
0.78
0.79
0.84
0.82
0.85
0.93
0.94
0.92
0.99
1.00
1.03
0.75

76.2
75.8
75.4
75.2
73.4
73.2
72.8
72.6
72.4
72.4
71.0
69.8
69.6
68.4
60.8
54.6
72.4

تشػػير البيان ػػات ال ػواردة ء ػػي الج ػػدوؿ ( )9أف مسػػتوى المس ػػاندة االجتماعي ػػة لػػدى النس ػػاء العربي ػػات
بمنطقػػة النقػػب مػػف وجيػػة نظػػرىف كػػاف بدرجػػة متوسػػطة ،إذ بمػػُ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة
لممساندة االجتماعية ( )3 62ونسبة مئوية ()72 4%
ويتح مف الجدوؿ ( )9أف الفقرات ( :)19 ،12 ،4قد حصمت عمى أعمى درجة مواءقػة بالنسػبة
لمستوى المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف ،والتي نصيا:
" أشػػػعر بال ارحػػػة عنػػػدما أتمقػ ػػى مػػػف أىمػ ػػي الػػػدعـ النفسػ ػػي والمعن ػػوي" ،و" تتواص ػػؿ معػ ػػي أس ػ ػرتي
لالطمئناف عني باستمرار" ،و" أشعر بالراحة عندما يقدـ لي ااىػؿ النصػ والمسػاعدة ءػي اامػور
التي تحايقني"
ءػي حػيف أف الفقػرات ( :)2 ،18 ،8قػػد حصػمت عمػى أقػؿ درجػػة مواءقػة بالنسػبة لمسػتوى المسػػاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب مف وجية نظرىف ،والتي نصيا " :أتردد ءي طمب
المساندة مف ا

ريف (ااصدقاء والعائمة)" ،و" أشعر بأف ثقتػي بمػف حػولي حػعيفة" ،و" يقػدـ لػي

أصدقائي المساندة عندما أحتاج إلييا"
السؤال الثالث :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بلين اكتئلاب ملا بعلد اللوالدة وبلين
المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب؟
لاجابة عف السؤاؿ ال امس ،است دـ معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlationإليجاد
العالقة بيف اكتئاب ما بعد الوالدة مف جية وبيف المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات مف
جية أ رى ،كما ىو واح مف الؿ الجدوؿ ()12
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الجللدول ( :)11نتللائج معامللل ارتبللاط بيرسللون لمعالقللة بللين اكتئللاب مللا بعللد الللوالدة مللن جيللة وبللين
المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات من جية أخرى
المتغيرات
اكتئاب ما بعد الوالدة * المساندة االجتماعية

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

**-0.432

0.000

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

تشير المعطيات الواردة ءي الجدوؿ ( )12أف معامؿ االرتباط لمعالقة بيف اكتئاب ما بعد الوالدة
وبيف المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب بمُ ( )-0.432بداللة إحصائية
( ،)2 222وىذا يدؿ عمى وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائياً بيف اكتئاب ما بعد الوالدة
وبيف المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ،حيث يتح

بأنو كمما زادت

أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ،كمما د ّؿ ذلؾ عمى أف
المساندة االجتماعية التي يتمقينيا قميمة ،والعكس صحي
السؤال الرابع :ىل تختمف تقديرات أفلراد عينلة الدراسلة للدرجات اكتئلاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات
المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب وفقلللاً لمتغيلللرات( :عملللر الموللللود
باألسللبوع ،عمللر األم ،جللنس المولللود ،عللدد م ل ارت ال لوالدة ،مكللان السللكن ،الحالللة االقتصللادية،
المؤىل العممي ،وطريقة الوالدة)؟
أوالً :الفروؽ وءقاً لمتغير عمر المولود بااسبوع
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النساء العربيات بمنطقة النقب وءقاً لمتغير عمر المولود بااسبوع ،تـ إيجاد المتوسطات الحسابية
واالنح ارءػػات المعياريػػة لػدرجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيػ ػػات بمنطقػ ػػة النقػ ػػب تعػ ػػزى لمتغيػ ػػر عمػ ػػر المولػػػود بااسػ ػػبوع ،وذلػ ػػؾ كمػ ػػا ىػ ػػو موح ػ ػ ءػ ػػي
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الجدوؿ()11
الجللدول ( :)11يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
الوالدة ودرجات المساندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب تعلزى لمتغيلر عملر الموللود
باألسبوع
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

عًر انًونود
ثبألسجوع
أسجٕع
أسجٕػٍٛ
ثالثخ أسبثٛغ
أسثغ أسبثٛغ
انًجًوع
أسجٕع
أسجٕػٍٛ
ثالثخ أسبثٛغ
أسثغ أسبثٛغ
انًجًوع

انعذد

انًتوسط انحسبثي

84
54
38
125
301
84
54
38
125
301

11.20
13.48
16.08
13.98
13.38
3.65
3.52
3.60
3.66
3.62

االَحراف
انًعيبري
6.62
5.64
6.07
6.19
6.37
0.38
0.52
0.39
0.42
0.43

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( )11وجػػود ا ػػتالؼ بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات
المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر عمػػر المولػػود بااسػػبوع
ولفحػص داللػة الفػروؽ اسػت دـ ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي ( )One Way Anovaكمػا ىػو
موح ءي الجدوؿ (:)12
الجدول ( )12نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير عمر المولود باألسبوع( .ن= )311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

يصذر انتجبيٍ
ثيٍ انًجًوعبد
داخم انًجًوعبد
انًجًوع
ثيٍ انًجًوعبد
داخم انًجًوعبد
انًجًوع

يجًوع
انًرثعبد
720.092
11444.732
12164.824
0.756
54.212
54.968

درجبد
انحريخ
3
297
300
3
297
300

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25
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يتوسط
انًرثعبد
240.031
38.534
0.252
0.183

قيًخ ف
انًحسوثخ
**

6.229

1.380

انذالنخ
اإلحصبئيخ
0.000

0.249

تُظيػػر البيانػػات ال ػواردة ءػػي الجػػدوؿ ( )12وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة
( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب
تعزى لمتغير عمر المولود بااسبوع ،حيث بمغت الداللة إحصػائية لمدرجػة الكميػة الكتئػاب مػا بعػد
الوالدة ( )2 222وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
وإليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ ،اسػػت دـ ا تبػػار شػػيفيو ( )Scheffeلممقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة لمفػػروؽ
بػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر
عمر المولود بااسبوع ،وذلؾ كما ىو واح مف الؿ الجدوؿ ()13
الجلدول ( :)13نتللائج اختبللار شليفيو ( )Scheffeلممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفلروق بللين متوسللطات درجللات
اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر المولود باألسبوع
انًتغير

انًقبرَبد

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

أسجٕع
أسجٕػٍٛ
ثالثخ أسبثٛغ
أسثغ أسبثٛغ

انًتوسط
انحسبثي
11.20
13.48
16.08
13.98

أسجوعيٍ

ثالثخ أسبثيع

أرثع أسبثيع

*-2.27910

*-4.87657
*-2.59747

*-2.77362
-0.49452
*2.10295

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()1.15

تشير المقارنات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿ ( )13إلى أف الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئػاب
ما بعػد الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر عمػر المولػود بااسػبوع ،ظيػرت
بيف النساء المواتي عمر مولودىف أسبوع مف جية وبيف النساء المواتي عمر مولػودىف (أسػبوعيف،
وثالثة أسابيع ،وأربع أسابيع) مف جية أ رى ،ولصال النسػاء المػواتي عمػر مولػودىف (أسػبوعيف،
وثالثة أسابيع ،وأربع أسػابيع) مػف جيػة أ ػرى الالتػي كانػت درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدييف
أعمى كما ظيرت ءروؽ بيف النساء المواتي عمر مولودىف (أسبوعيف) أو (أربع أسابيع) مف جية
وب ػػيف المػ ػواتي عم ػػر مول ػػودىف (ثالث ػػة أس ػػابيع) م ػػف جي ػػة أ ػػرى ،ولص ػػال النس ػػاء المػ ػواتي عم ػػر
مولودىف (ثالثة أسابيع) الالتي كانت درجات اكتئاب ما بعد الوالدة لدييف أعمى
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وتشير البيانات الواردة ءي الجدوؿ ( )12إلى عدـ وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة
النقب تعزى لمتغير عمر المولػود بااسػبوع ،حيػث بمغػت الداللػة إحصػائية لمدرجػة الكميػة لممسػاندة
االجتماعية ( )2 249وىي أكبر مف ( )2 25وغير دالة إحصائياً
ثانياً :الفروؽ وءقاً لمتغير عمر ااـ
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النساء العربيات بمنطقة النقب وءقاً لمتغير عمر ااـ ،تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنح ارءػات
المعياريػػة لػ ػدرجات اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة ودرجػػات المس ػػاندة االجتماعي ػػة ل ػػدى النس ػػاء العربي ػػات
بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر ااـ ،وذلؾ كما ىو موح ءي الجدوؿ ()14
الجللدول ( :)14يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحراف لات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر األم
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

عًر األو

انعذد

انًتوسط انحسبثي

-18ألم يٍ 02
-23ألم يٍ 08
 08فأكثش
انًجًوع
-18ألم يٍ 02
-23ألم يٍ 08
 08فأكثش
انًجًوع

122
91
88
301
122
91
88
301

12.20
13.85
14.53
13.38
3.63
3.65
3.58
3.62

االَحراف
انًعيبري
6.63
5.97
6.18
6.37
0.40
0.38
0.51
0.43

يتح مف الجدوؿ ( )14وجود ا تالءات بيف متوسطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات
المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػػزى لمتغيػر عمػر ااـ لفحػص داللػػة
الفػػروؽ اسػػت دـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف ااحػػادي ( )One Way Anovaكمػػا ىػػو موحػ ءػػي
الجدوؿ (:)15
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الجدول ( )15نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير عمر األم( .ن= )311
يصذر انتجبيٍ

انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع

يجًوع
انًرثعبد
307.801
11857.023
12164.824
0.217
54.752
54.968

درجبد
انحريخ
2
298
300
2
298
300

قيًخ ف
انًحسوثخ

يتوسط
انًرثعبد
153.901
39.789

3.868

0.022

0.108
0.184

0.590

0.555

*

انذالنخ
اإلحصبئيخ

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25

يظير مف الؿ البيانات ءي الجدوؿ ( )15وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة
النقب تعزى لمتغير عمر ااـ ،حيث بمغت الداللة إحصائية لمدرجة الكمية الكتئاب مػا بعػد الػوالدة
( )2 222وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
وإليجػػاد مص ػػدر الفػػروؽ ،اس ػػت دـ ا تب ػػار شػػيفيو ( )Scheffeلممقارن ػػات الثنائي ػػة البعدي ػػة
لمفػروؽ بػػيف متوسػطات درجػػات اكتئػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػاء العربيػػات بمنطقػة النقػػب تعػػزى
لمتغير عمر ااـ ،وذلؾ كما ىو واح مف الؿ الجدوؿ ()16
الجللدول ( :)16نتللائج اختبللار شلليفيو ( )Scheffeلممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق بللين متوسللطات
درجات اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر األم
انًتغير

انًقبرَبد

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

-18ألم يٍ 02
-23ألم يٍ 08
 08فأكثش

انًتوسط
انحسبثي
12.20
13.85
14.53

-23أقم يٍ 08

 08فأكثر

-1.64943

*-2.33737
-.68794

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()1.15

تشير المقارنات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿ ( )16إلى أف الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئػاب
مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر عمػػر ااـ ،ظيػػرت بػػيف النسػػاء
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الم ػواتي عمػػرىف ( – 18أقػػؿ مػػف  )23وبػػيف النسػػاء الم ػواتي عمػػرىف ( 28سػػنة ءػػأكثر) ،ولصػػال
النساء المواتي عمر عمرىف ( 28سػنة ءػأكثر) الالتػي كانػت درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدييف
أعمى
وتشير البيانات الواردة ءي الجدوؿ ( )15إلى عدـ وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة
النقػب تعػػزى لمتغيػر عمػػر ااـ ،حيػث بمغػػت الداللػػة إحصػائية لمدرجػػة الكميػة لممسػػاندة االجتماعيػػة
( )2 555وىي أكبر مف ( )2 25وغير دالة إحصائياً
ثالثاً :الفروؽ وءقاً لمتغير جنس المولود
لفحص الفروؽ بيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النساء العربيات بمنطقة النقب وءقاً لمتغير جػنس المولػود ،اسػت دـ ا تبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة
( ،)Independent-Sample t-testكما ىو موح ءي الجدوؿ ()17
الجلدول ( :)17نتلائج اختبلار (ت) ( )Independent- Sample t-testلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير جنس المولود (ن = .)311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ انوالدح
انًسبَذح االجتًبعيخ

جُس
انًونود
ركش
أَثٗ
ركش
أَثٗ

انعذد
168
133
168
133

انًتوسط
انحسبثي
11.58
15.65
3.69
3.55

االَحراف
انًعيبري
5.85
6.29
0.36
0.49

قيًخ د
انًحسوثخ

انذالنخ اإلحصبئيخ

**2.829

2.222

**0.877

2.224

**دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)1.11دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.15درجات الحرية = 599
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ،1.96 = )1.15قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (5.58 = )1.11

تش ػػير البيان ػػات ء ػػي الج ػػدوؿ ( )17إل ػػى وج ػػود ء ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة
( ) ≤ 2 25بػيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب
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تعػػزى لمتغيػػر جػػنس المولػػود ،حيػػث بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )5 829وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة
(ت) الجدولية ( )1 96عند مستوى داللة ( ،)2 25وبمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية
الكتئاب ما بعد الوالدة لمنساء العربيات بمنطقة النقب ( )2 222وىػي أصػغر مػف ( )2 25ودالػة
إحصػائياً وكانػػت الفػروؽ لصػػال النسػاء العربيػػات المػواتي جػنس مولػػودىف أنثػى بمتوسػػط حسػػابي
( )15 65مقابػػؿ ( )11 58لمنسػػاء الم ػواتي جػػنس مول ػػودىف ذكػػر ،أي أف النسػػاء الم ػواتي ج ػػنس
مولودىف أنثى يكوف لدييف اكتئاب ما بعد الوالدة أعمى مف النساء المواتي جنس مولودىف ذكر
ويتح مف الجدوؿ ( )17وجود ءروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ( ) ≤ 2 25بػيف
متوسطات درجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر جػنس
المولود ،حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )2 877وىي أكبر مػف قيمػة (ت) الجدوليػة ()1 96
عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ،)2 25وبمغػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة لممسػػاندة االجتماعيػػة
لمنس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب ( )2 224وى ػػي أص ػػغر م ػػف ( )2 25ودال ػػة إحص ػػائياً وكان ػػت
الفػػروؽ لصػػال النسػػاء العربيػػات الم ػواتي جػػنس مولػػودىف ذكػػر بمتوسػػط حسػػابي ( )3 69مقابػػؿ
( )3 55لمنساء المػواتي جػنس مولػودىف أنثػى ،أي أف النسػاء المػواتي جػنس مولػودىف ذكػر يتمقػيف
مساندة اجتماعية أعمى مف النساء المواتي جنس مولودىف أنثى
رابعاً :الفروؽ وءقاً لمتغير عدد مرات الوالدة
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب وءق ػاً لمتغيػػر عػػدد م ػرات ال ػوالدة ،تػػـ إيجػػاد المتوسػػطات الحسػػابية
واالنح ارءػػات المعياريػػة لػدرجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عدد مرات الوالدة ،وذلؾ كما ىو موح ءي الجدوؿ ()18
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الجللدول ( :)18يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
ال لوالدة ودرجللات المسللاندة االجتماعيللة لللدى النسللاء العربيللات بمنطقللة النقللب تعللزى لمتغيللر عللدد م لرات
الوالدة
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

عذد يراد انوالدح

انعذد

انًتوسط انحسبثي

األٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيسخ ٔأكثش
انًجًوع
األٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيسخ ٔأكثش
انًجًوع

133
61
59
25
23
301
133
61
59
25
23
301

12.41
14.77
13.15
13.40
15.87
13.38
3.67
3.53
3.70
3.64
3.38
3.62

االَحراف
انًعيبري
6.73
6.13
5.40
6.26
6.43
6.37
0.36
0.49
0.37
0.53
0.52
0.43

يتح ػ مػػف الجػػدوؿ ( )18وجػػود ءػػروؽ ظاىريػػة بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة
ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عدد مرات الوالدة
ولمتحقػؽ مػف داللػة الفػروؽ اسػت دـ ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي ( )One Way Anovaكمػا
ىو موح ءي الجدوؿ (:)19
الجدول ( )19نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير عدد مرات الوالدة( .ن= )311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

يصذر انتجبيٍ
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع

يجًوع
انًرثعبد
389.726
11775.098
12164.824
2.527
52.441
54.968

درجبد
انحريخ
4
296
300
4
296
300

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25
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يتوسط
انًرثعبد
97.432
39.781
0.632
0.177

قيًخ ف
انًحسوثخ
*

2.449

**

3.566

انذالنخ
اإلحصبئيخ
0.046

0.007

يتح مف الؿ البيانات الواردة ءػي الجػدوؿ ( )19وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد
مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات
بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر ع ػػدد مػ ػرات الػ ػوالدة ،حي ػػث بمغ ػػت الدالل ػػة إحص ػػائية لمدرج ػػة الكمي ػػة
الكتئاب ما بعد الوالدة ( )2 246وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
كمػػا يتحػ مػػف ػػالؿ البيانػػات الػواردة ءػػي الجػػدوؿ ( )19وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات
بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر ع ػػدد مػ ػرات الػ ػوالدة ،حي ػػث بمغ ػػت الدالل ػػة إحص ػػائية لمدرج ػػة الكمي ػػة
لممساندة االجتماعية ( )2 227وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
وإليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ ،اسػػت دـ ا تبػػار شػػيفيو ( )Scheffeلممقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة لمفػػروؽ
بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات
بمنطقة النقب تعزى لمتغير عدد مرات الوالدة ،وذلؾ كما ىو واح مف الؿ الجدوؿ ()22
الجلدول ( :)21نتللائج اختبللار شليفيو ( )Scheffeلممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفلروق بللين متوسللطات درجللات
اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب تعلزى لمتغيلر
عدد مرات الوالدة
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ
انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

انًقبرَبد
األٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيسخ ٔأكثش
األٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيسخ ٔأكثش

انًتوسط
انحسبثي
12.41
14.77
13.15
13.40
15.87
3.67
3.53
3.70
3.64
3.38

انثبَيخ

انثبنثخ

انراثعخ

*-2.36

-0.75
1.62

-0.99
1.37
-0.25

0.13616

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()1.15
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انخبيسخ
وأكثر
*-3.46
-1.10
*-2.72
*0.47

0.29068 0.02576 -0.03241
0.15453 -0.11040 -0.16857
2.32310* 0.05817
0.26493

تشير المقارنات الثنائية البعدية وءؽ الجدوؿ ( )22إلى أف الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئػاب
مػا بعػػد الػوالدة لػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػب تعػػزى لمتغيػػر عػػدد مػرات الػوالدة ،ظيػػرت بػػيف
النساء المواتي عدد مرات الوالدة عندىف (ااولى) مف جية وبيف النساء المػواتي عػدد مػرات الػوالدة
عندىف (الثانية) أو (ال امسػة وأكثػر) مػف جيػة أ ػرى ،ولصػال النسػاء المػواتي عػدد مػرات الػوالدة
عنػػدىف (الثانيػػة) أو (ال امسػػة وأكثػػر) الالتػػي كانػػت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدييف أعمػػى
وظيرت ءروؽ بيف النساء المواتي عػدد مػرات الػوالدة عنػدىف (الثالثػة) أو (الرابعػة) مػف جيػة وبػيف
النساء المواتي عدد مرات الوالدة عندىف (ال امسة وأكثر) مف جية أ رى ،ولصال النساء المواتي
عػػدد م ػرات ال ػوالدة عنػػدىف (ال امسػػة وأكثػػر) الالتػػي كانػػت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدييف
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،
ولصال النساء المواتي يمدف لممرة الثالثة ،الالتي كانت المساندة االجتماعية لدييف أعمى
امساً :الفروؽ وءقاً لمتغير مكاف السكف
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النسػ ػػاء العربيػ ػػات بمنطقػ ػػة النقػ ػػب وءق ػ ػاً لمتغيػ ػػر مكػ ػػاف السػ ػػكف ،تػ ػػـ إيجػ ػػاد المتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية
واالنح ارءػػات المعياريػػة لػدرجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف ،وذلؾ كما ىو موح ءي الجدوؿ ()21
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الجللدول ( :)21يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير مكان السكن
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

يكبٌ انسكٍ

انعذد

انًتوسط انحسبثي

سْظ ٔضٕاحٓٛب
حٕسح ٔضٕاحٓٛب
كسٛفخ ٔضٕاحٓٛب
ػشػشح ٔضٕاحٓٛب
انًجًوع
سْظ ٔضٕاحٓٛب
حٕسح ٔضٕاحٓٛب
كسٛفخ ٔضٕاحٓٛب
ػشػشح ٔضٕاحٓٛب
انًجًوع

129
64
54
54
301
129
64
54
54
301

13.40
13.03
14.81
12.31
13.38
3.60
3.58
3.68
3.68
3.62

االَحراف
انًعيبري
6.34
6.88
5.40
6.60
6.37
0.45
0.46
0.31
0.43
0.43

يش ػػير الج ػػدوؿ ( )21وج ػػود ا تالء ػػات ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات اكتئ ػػاب م ػػا بع ػػد الػ ػوالدة ودرج ػػات
المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف لفحص داللة
الفػػروؽ اسػػت دـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف ااحػػادي ( )One Way Anovaكمػػا ىػػو موحػ ءػػي
الجدوؿ (:)22
الجدول ( )22نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير مكان السكن( .ن= )311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

يصذر انتجبيٍ
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع

يجًوع
انًرثعبد
180.253
11984.571
12164.824
0.560
54.409
54.968

درجبد
انحريخ
3
297
300
3
297
300

قيًخ ف
انًحسوثخ

انذالنخ
اإلحصبئيخ

يتوسط
انًرثعبد
60.084
40.352

1.489

0.218

0.187
0.183

1.018

0.385

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25

يتبػػػيف مػ ػػف الجػػػدوؿ ( )22عػ ػػدـ وجػػػود ءػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػػائية عن ػػد مسػ ػػتوى الداللػ ػػة
( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النس ػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب
68

تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف ،حيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة الكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة
( )2 218وىي أكبر مف ( )2 25وغير دالة إحصائياً
كمػػا يتحػ مػػف ػػالؿ البيانػػات الػواردة ءػػي الجػػدوؿ ( )22عػػدـ وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
عنػ ػػد مسػ ػػتوى الداللػ ػػة ( )α≤0.05بػ ػػيف متوسػ ػػطات درجػ ػػات المسػ ػػاندة االجتماعيػ ػػة لػ ػػدى النسػ ػػاء
العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف ،حيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة
لممساندة االجتماعية ( )2 385وىي أكبر مف ( )2 25وغير دالة إحصائياً
سادساً :الفروؽ وءقاً لمتغير الحالة االقتصادية
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب وءق ػاً لمتغيػػر الحالػػة االقتصػػادية ،تػػـ إيجػػاد المتوسػػطات الحسػػابية
واالنح ارءػػات المعياريػػة لػدرجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر الحالػػة االقتصػػادية ،وذلػػؾ كمػػا ىػػو موح ػ ءػػي الجػػدوؿ
()23
الجللدول ( :)23يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
اللللوالدة ودرجلللات المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب تعلللزى لمتغيلللر الحاللللة
االقتصادية
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

انحبنخ االقتصبديخ

انعذد

انًتوسط انحسبثي

يًزبصح
يزٕسطخ
يزذَٛخ
انًجًوع
يًزبصح
يزٕسطخ
يزذَٛخ
انًجًوع

78
201
22
301
78
201
22
301

10.45
13.29
24.55
13.38
3.76
3.61
3.26
3.62
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االَحراف
انًعيبري
5.44
5.67
1.34
6.37
0.33
0.43
0.49
0.43

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( )23وجػػود ا تالءػػات بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات
المس ػػاندة االجتماعي ػػة ل ػػدى النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر الحال ػػة االقتص ػػادية
ولمتحقػؽ مػف داللػة الفػروؽ اسػت دـ ا تبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي ( )One Way Anovaكمػا
ىو موح ءي الجدوؿ (:)24
الجدول ( )24نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير الحالة االقتصادية( .ن= )311
يصذر انتجبيٍ

انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع

يجًوع
انًرثعبد
3414.393
8750.431
12164.824
4.355
50.613
54.968

درجبد
انحريخ
2
298
300
2
298
300

يتوسط
انًرثعبد
1707.196
29.364
2.177
0.170

قيًخ ف
انًحسوثخ
**

58.139

**

12.820

انذالنخ
اإلحصبئيخ
0.000

0.000

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25

اتح ػ ػ ػ مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدوؿ ( )24وجػ ػ ػػود ءػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى الداللػ ػ ػػة
( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب
تعػػزى لمتغيػػر الحالػػة االقتصػػادية ،حيػػث بمغػػت الداللػػة إحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة الكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة ( )2 222وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
كمػػا يتحػ مػػف ػػالؿ البيانػػات الػواردة ءػػي الجػػدوؿ ( )24وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات
بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر الحال ػػة االقتص ػػادية ،حي ػػث بمغ ػػت الدالل ػػة إحص ػػائية لمدرج ػػة الكمي ػػة
لممساندة االجتماعية ( )2 222وىي أصغر مف ( )2 25ودالة إحصائياً
وإليجػػاد مص ػػدر الفػػروؽ ،اس ػػت دـ ا تب ػػار شػػيفيو ( )Scheffeلممقارن ػػات الثنائي ػػة البعدي ػػة
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لمفػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير الحالة االقتصادية ،وذلؾ كما ىو واحػ مػف ػالؿ الجػدوؿ
()25
الجللدول ( )25نتللائج اختبللار شلليفيو ( )Scheffeلممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق بللين متوسللطات درجللات
اكتئاب ما بعد الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة النقلب تعلزى لمتغيلر
الحالة االقتصادية
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

انًقبرَبد

انًتوسط انحسبثي

يًزبصح
يزٕسطخ
يزذَٛخ
يًزبصح
يزٕسطخ
يزذَٛخ

10.45
13.29
24.55
3.76
3.61
3.26

يتوسطخ
*

يتذَيخ
*

-2.84

-14.10
*-11.25

*2.15

*2.50
*0.35

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()1.15

تبيف المعمومات ءي الجدوؿ ( )25أف الفروؽ بػيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى
النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر الحال ػػة االقتص ػػادية ،ظي ػػرت ب ػػيف النس ػػاء المػ ػواتي
ح ػػالتيف االقتصػ ػػادية (ممتػػػازة) م ػػف جيػػػة وبػػػيف النسػ ػػاء المػ ػواتي ح ػػالتيف االقتصػ ػػادية (متوسػػػطة)
أو(متدنيػػة) مػػف جيػػة أ ػػرى ،ولصػػال النسػػاء الم ػواتي حػػالتيف االقتصػػادية (متوسػػطة) أو(متدنيػػة)
الالتػػي كانػػت درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدييف أعمػػى وظيػػرت ءػػروؽ بػػيف النسػػاء الم ػواتي
حػػالتيف االقتصػػادية (متوسػػطة) مػػف جيػػة وبػػيف النسػػاء الم ػواتي حػػالتيف االقتصػػادية (متدنيػػة) م ػف
جية أ رى ،ولصال النساء المواتي حالتيف االقتصادية (متدنية) الالتي كانت درجػات اكتئػاب مػا
بعد الوالدة لدييف أعمى
أمػػا بالنسػػبة لممسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب ءقػػد ظيػػرت الفػػروؽ بػػيف
النسػػاء الم ػواتي حػػالتيف االقتصػػادية (ممتػػازة) مػػف جيػػة وبػػيف النس ػاء الم ػواتي حػػالتيف االقتصػػادية
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(متوسػػطة) أو(متدنيػػة) مػػف جيػػة أ ػػرى ،ولصػػال النسػػاء الم ػواتي حػػالتيف االقتصػػادية (ممتػػازة)،
الالتػػي كانػػت المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدييف أعمػػى كمػػا ظيػػرت الفػػروؽ بػػيف النسػػاء المػواتي حػػالتيف
االقتص ػػادية (متوس ػػطة) م ػػف جي ػػة وب ػػيف النس ػػاء المػ ػواتي ح ػػالتيف االقتص ػػادية (متدني ػػة) م ػػف جي ػػة
أ رى ،ولصال النساء المواتي حالتيف االقتصادية (متوسطة) ،الالتي كانػت المسػاندة االجتماعيػة
لدييف أعمى
سابعاً :الفروؽ وءقاً لمتغير المؤىؿ العممي
لفحص الفروؽ بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب وءقػ ػاً لمتغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي ،ت ػػـ إيج ػػاد المتوس ػػطات الحس ػػابية
واالنح ارءػػات المعياريػػة لػدرجات اكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة ودرجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء
العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وذلؾ كما ىو موح ءي الجدوؿ ()26
الجللدول ( :)26يبللين األعللداد والمتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة ل لدرجات اكتئللاب مللا بعللد
الوالدة ودرجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير المؤىل العممي
انًتغير

اكتئبة يب ثعذ انوالدح

انًسبَذح االجتًبعيخ

انًؤهم انعهًي

انعذد

انًتوسط انحسبثي

(انجدشٔد أٔ ألم)
نمت أٔل
نمت ثبَٙ
انًجًوع
(انجدشٔد أٔ ألم)
نمت أٔل
نمت ثبَٙ
انًدًٕع

157
127
17
301
157
127
17
301

12.83
14.30
11.53
13.38
3.57
3.67
3.81
3.62

االَحراف
انًعيبري
6.68
5.97
5.65
6.37
0.44
0.42
0.28
0.43

يتح مف الجدوؿ ( )26وجود ا تالءات بيف متوسطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات
المساندة االجتماعيػة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر المؤىػؿ العممػي ولمتحقػؽ
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مف داللة الفروؽ است دـ ا تبار تحميؿ التبايف ااحادي ( )One Way Anovaكما ىو موح
ءي الجدوؿ (:)27
الجدول ( )27نتائج اختبار تحميل التبلاين األحلادي ( )One Way Anovaلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير المؤىل العممي( .ن= )311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ
انوالدح
انًسبَذح
االجتًبعيخ

يصذر انتجبيٍ
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع
ث ٍٛانًدًٕػبد
داخم انًدًٕػبد
انًدًٕع

يجًوع
انًرثعبد
212.264
11952.559
12164.824
1.271
53.697
54.968

درجبد
انحريخ
2
298
300
2
298
300

قيًخ ف
انًحسوثخ

انذالنخ
اإلحصبئيخ

يتوسط
انًرثعبد
106.132
40.109

2.646

0.073

0.635
0.180

*3.526

0.031

** دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ( * .)2.21دانخ إحصبئيب ً عُذ يستوى دالنخ ()2.25

مػػف ػػالؿ الجػػدوؿ ( )27تبػػيف عػػدـ وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة
( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث بمغػت الداللػة إحصػائية لمدرجػة الكميػة الكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
( )2 273وىي أكبر مف ( )2 25وغير دالة إحصائياً
ءػي حػػيف أظيػرت النتػػائج وجػود ءػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػػيف
متوسطات درجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقػب تعػزى لمتغيػر المؤىػؿ
العممي ،حيث بمغت الداللة إحصائية لمدرجة الكمية لممساندة االجتماعيػة ( )2 2 31وىػي أصػغر
مف ( )2 25ودالة إحصائياً
وإليجػػاد مص ػػدر الفػػروؽ ،اس ػػت دـ ا تب ػػار شػػيفيو ( )Scheffeلممقارن ػػات الثنائي ػػة البعدي ػػة
لمفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى
لمتغير المؤىؿ العممي ،وذلؾ كما ىو واح مف الؿ الجدوؿ ()28
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الج لدول ( :)28نتللائج اختبللار شلليفيو ( )Scheffeلممقارنللات الثنائيللة البعديللة لمفللروق بللين متوسللطات
درجات المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير المؤىل العممي
انًتغير

انًقبرَبد

انًسبَذح االجتًبعيخ

(انجدشٔد أٔ ألم)
نمت أٔل
نمت ثبَٙ

انًتوسط
انحسبثي
3.57
3.67
3.81

نقت أول

نقت ثبَي

-0.09687

*-0.23864
0.14177

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()1.15

تظيػ ػػر البيانػ ػػات ال ػ ػواردة ءػ ػػي الجػ ػػدوؿ ( )28إلػ ػػى أف الفػ ػػروؽ بػ ػػيف متوسػ ػػطات درجػ ػػات المسػ ػػاندة
االجتماعي ػػة ل ػػدى النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب ظي ػػرت ب ػػيف النس ػػاء المػ ػواتي م ػػؤىميف العمم ػػي
(البجػػروت أو أقػػؿ) مػػف جيػػة وبػػيف النسػػاء المػواتي مػػؤىميف العممػػي (لقػػب ثػػاني) مػػف جيػػة أ ػػرى،
ولصػػال النسػػاء الم ػواتي مػػؤىميف العممػػي (لقػػب ثػػاني) ،الالتػػي كانػػت المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدييف
أعمى
ثامناً :الفروؽ وءقاً لمتغير طريقة الوالدة
لفحص الفروؽ بيف متوسػطات درجػات اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة ودرجػات المسػاندة االجتماعيػة لػدى
النساء العربيات بمنطقة النقب وءقػاً لمتغيػر طريقػة الػوالدة ،اسػت دـ ا تبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة
( ،)Independent-Sample t-testكما ىو موح ءي الجدوؿ ()29
الجلدول ( :)29نتلائج اختبلار (ت) ( )Independent- Sample t-testلمتعلرف عمل الفلروق بلين
متوسطات درجات اكتئاب ملا بعلد اللوالدة ودرجلات المسلاندة االجتماعيلة للدى النسلاء العربيلات بمنطقلة
النقب تعزى لمتغير طريقة الوالدة (ن = .)311
انًتغير
اكتئبة يب ثعذ انوالدح
انًسبَذح االجتًبعيخ

طريقخ
انوالدح
طجٛؼٛخ
لٛصشٚخ
طجٛؼٛخ
لٛصشٚخ

انعذد
244
57
244
57

انًتوسط
انحسبثي
14.22
9.79
3.82
4.23

االَحراف
انًعيبري
6.16
6.01
0.59
0.44

قيًخ د
انًحسوثخ

انذالنخ اإلحصبئيخ

**4.922

2.222

**4.940

2.222

**دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)1.11دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.15درجات الحرية = 599
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ،1.96 = )1.15قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (5.58 = )1.11
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أظيرت النتائج ءي الجدوؿ ( )29وجود ءروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ≤ 2 25

) بيف متوسطات درجات اكتئاب ما بعد الوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر
طريقػػة ال ػوالدة ،حيػػث بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )4 925وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة
( )1 96عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ،)2 25وبمغػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمدرجػػة الكميػػة الكتئػػاب مػػا
بعػد الػوالدة لمنسػاء العربيػات بمنطقػة النقػػب ( )2 222وىػي أصػغر مػف ( )2 25ودالػة إحصػػائياً
وكانػػت الفػػروؽ لصػػال النسػػاء العربيػػات المػواتي كانػػت طريقػػة والدتيػػف (طبيعيػة) بمتوسػػط حسػػابي
( )14 22مقابؿ ( )9 79لمنساء المواتي كانت طريقة والدتيف (قيصرية)
كمػا أظيػرت وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( ) ≤ 2 25بػيف متوسػطات
درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر طريقػػة ال ػوالدة،
حيػػث بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )4 941وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة ( )1 96عنػػد
مستوى داللة ( ،)2 25وبمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية لممسػاندة االجتماعيػة لمنسػاء
العربيػػات بمنطق ػػة النق ػػب ( )2 222وىػػي أص ػػغر م ػػف ( )2 25ودالػػة إحص ػػائياً وكان ػػت الف ػػروؽ
لصػػال النسػػاء العربيػػات الم ػواتي كانػػت طريقػػة والدتيػػف قيص ػرية بمتوسػػط حسػػابي ( )4 23مقابػػؿ
( )3 82لمنساء المواتي كانت طريقة والدتيف (طبيعية)
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

76

الفصل الخامس
أوالً :مناقشة النتائج
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما مدى انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء
العربيات بمنطقة النقب؟
أظيرت نتائج السؤاؿ ااوؿ أف ( )92امرأة مف النساء عينة الدراسة ليس لدييف أعراض اكتئابيػة،
بنسػػبة مئويػػة بمغػػت ( ،)%29 9و( )37ام ػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الد ارسػػة لػػدييف أع ػراض اكتئابيػػة
فيفػػة ،بنسػػبة مئويػػة بمغػػت ( ،)%12 3و( )76ام ػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الد ارسػػة لػػدييف أع ػراض
اكتئابيػػة متوسػػطة ،بنسػػبة مئويػػة بمغػػت ( ،)%25 2و( )98امػرأة مػػف النسػػاء عينػػة الد ارسػػة لػػدييف
أعراض اكتئابية شديدة ،بنسبة مئوية بمغت ()%32 6
واتفقػت ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة شػيتو وآ ػريف ( )Shitu et al., 2019التػي أظيػرت أف انتشػار
اكتئاب ما بعد الوالدة بمغت نسبتو ( )٪23 7لػدى ااميػات المشػاركات المطمقػات /اا ارمػؿ /غيػر
المتزوجات ،ودراسة الزىراني ( )2217التػي توصػمت إلػى أف مػدى انتشػار اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة
بػػيف المشػػاركات بمػػُ نسػػبة ( ،)%45 66كػػذلؾ اتفقػػت مػػع د ارسػػة شػػيواف (Shahwan,)2211
التػػي أظيػػرت أف نسػػبة انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة بػػيف المشػػاركات ءػػي عينػػة الد ارسػػة كانػػت
( )55 11منيا ( )%25 55لدييف اكتئاب شديد ،و ( )%29 56لدييف اكتئاب متوسط
وتعػػزو الباحثػػة سػػبب ارتفػػاع معػػدؿ انتشػػار اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة بػػيف النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة
النقب إلى التركيز المتزايد عمى الصحة الجسدية لرـ وحديثي الوالدة ،إلى جانب اسػتبعاد الصػحة
ػادر مػا يػتـ أ ػػذىا ءػي االعتبػار ،وقػػد يكػوف معػدؿ اإلصػػابة باكتئػاب مػا بعػػد
النفسػية لػرـ ،والتػي نػ ًا
طػػا بػػحدراؾ الم ػرأة لػػدورىا ااساسػػي القػػائـ عمػػى رعايػػة أطفاليػػا،
ال ػوالدة بػػيف النسػػاء العربيػػات مرتب ً
والػ ػػذي مػ ػػف المػ ػػرج أف يقمػ ػػؿ مػػػف االىتمػ ػػاـ باحتياجػ ػػاتيف مػ ػػف أجػ ػػؿ تمبيػ ػػة احتياجػ ػػات أطفػ ػػاليف،
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باإلح ػػاءة إل ػػى ذل ػػؾ ،ق ػػد يك ػػوف لي ػػذا االنتش ػػار المرتف ػػع أس ػػباب ع ػػدة مني ػػا تجاى ػػؿ أطب ػػاء التولي ػػد
االكتئػػاب أو غي ػره مػػف اام ػراض النفسػػية أثنػػاء الحمػػؿ ،وتتػػردد النسػػاء ءػػي طمػػب المسػػاعدة عنػػد
شعورىف بالحيؽ النفسػي واالكتئػاب حيػث يعتبػرف أف مشػاعرىف ىػي رد ءعػؿ طبيعػي ليػذه الحالػة
الجديدة
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ما مستوى المساندة االجتماعية لدى النساء العربيلات
بمنطقة النقب من وجية نظرىن؟
أظيػػرت النتػػائج أف مسػػتوى المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب مػػف وجيػػة
نظ ػػرىف ك ػػاف بدرج ػػة متوس ػػطة ،إذ بم ػػُ المتوس ػػط الحس ػػابي لمدرج ػػة الكمي ػػة لممس ػػاندة االجتماعي ػػة
( )3 62ونسبة مئوية ()72 4%
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
اكتئاب ما بعد الوالدة وبين المساندة االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب؟
أظيرت النتائج وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائياً بيف اكتئاب ما بعد الوالدة وبيف المساندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب ،إذ بمُ معامؿ االرتباط لمعالقة بينيما ()0.43-
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كميبر ( )Kleiber, 2013التي توصمت إلى أف أعراض اكتئاب ما
بعد الوالدة لدى المراىقيف مرتبطة بأحداث الحياة السمبية ،والتمييز ،والعجز ءي الدعـ
االجتماعي ،كما اتفقت مع دراسة بوزار وجعالب ( )2218التي توصمت إلى وجود عالقة
عكسية سالبة بيف نوعية الحياة واكتئاب ما بعد الوالدة ،واتفقت أيحاً مع الزىراني ( )2217التي
توصمت إلى وجود عالقة عكسية بيف اكتئاب ما بعد الوالدة وحعؼ دعـ الزوج ،ودراسة أيوب
( )0208التي بينت أف سوء العالقة الزوجية ،وسوء الرحا عف مساعدة الزوج ودعمو ،وسوء
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الرحا عف العالقة مع الحماة ،والدعـ االجتماعي المن فض كميا ترتبط بقوة مع حدوث اكتئاب
ما بعد الوالدة
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى النساء بطبيعتيف عاطفيات وىف بحاجة إلى الحب والحناف بشكؿ
عاـ ،كما أنيف يحتجف إلى الدعـ النفسي والمساندة االجتماعية بعد الوالدة ،لذا ءحف حعؼ
مستوى الدعـ النفس الذي يتمقينو ءي المجتمع العربي ءي منطقة النقب يؤدي إلى سوء حالتيف
النفسية وتعرحيف الكتئاب ما بعد الوالدة
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع :ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجات اكتئلاب
ملللا بعلللد اللللوالدة ودرجلللات المسلللاندة االجتماعيلللة للللدى النسلللاء العربيلللات بمنطقلللة النقلللب وفقلللاً
لمتغيرات( :عمر المولود باألسبوع ،عمر األم ،جنس المولود ،عدد مرات الوالدة ،مكلان السلكن،
الحالة االقتصادية ،المؤىل العممي ،وطريقة الوالدة)؟
أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير عمر المولود باألسبوع
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الػوالدة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر عمػػر المولػػود بااسػػبوع ،لصػػال النسػػاء
المواتي عمر مولودىف (أسبوعيف ،وثالثة أسابيع ،وأربع أسابيع)
كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجػود ءػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات المسػاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر المولود بااسبوع
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النساء العربيػات بمنطقػة النقػب بعػد مػرور وقػت عمػى إنجػابيف
ءػػحف المحػػيط ااسػػري يبػػدأ ءػػي تػػركيف لحيػػاتيف ،بحيػػث تصػػب المػرأة المنجبػػة بعػػد مػػرور أسػػبوعيف
ءأكثر عمى إنجابيا قادرة عمى االعتناء بنفسيا وبمولودىا ،لذا ءحنيا تبدأ بالشعور بالوحدة والعزلػة،
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اامر الذي يؤدي إلى تعرحيا لحالة مف االكتئاب
ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير عمر األم
أظيػػرت النتػػائج وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة
لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعػزى لمتغيػر عمػر ااـ ،لصػال النسػاء المػواتي عمػرىف (28
سنة ءأكثر)
وا تمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة شػػاىيف واعميػػة ( )2215التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود ءػػروؽ دالػػة
إحصائيا ًًءي درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدييف
وتفسػر الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى أف المػرأة العربيػػة ااكبػر مػف ( )28سػنة ال تمقػى اىتمامػاً وعنايػػة
بمسػػتوى المػرأة الصػػغيرة التػػي تكػػوف تجربتيػػا ءػػي اإلنجػػاب حديثػػة ،كمػػا أف المػرأة كممػػا تقػػدمت ءػػي
العمػػر تػػزداد الح ػػغوط النفسػػية ل ػػدييا كونيػػا تب ػػدأ ءػػي ءقػػد جمالي ػػا وجمػػاؿ جس ػػميا بالتػػالي تك ػػوف
معرحة لالكتئاب أكثر مف النساء الصغيرات
كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج ع ػػدـ وج ػػود ء ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات المس ػػاندة
االجتماعية لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عمر ااـ
وتعزو الباحثة ىػذه النتيجػة إلػى أف المػرأة العربيػة ءػي كاءػة م ارحػؿ عمرىػا تتمقػى نفػس الدرجػة مػف
الػػدعـ االجتمػػاعي ،وذلػػؾ كػػوف المجتمعػػات العربيػػة مجتمعػػات ذكوريػػة ،أي أف الم ػرأة بعػػد ال ػوالدة
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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ثالثاً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير جنس المولود.
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة لدى النسػاء العربيػات بمنطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر جػنس المولػود ،لصػال النسػاء العربيػات
المواتي جنس مولودىف أنثى
واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة بػػف عمػػارة ( )2219التػػي توصػػمت إلػػى وجػػود ا ػػتالؼ ءػػي شػػدة
االستجابة االكتئابية حسب جنس المولود وا تمفت مع شاىيف واعمية ()2214
كمػا توصػػمت إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة
لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعػزى لمتغيػر جػنس المولػود ،لصػال النسػاء العربيػات المػواتي
جنس مولودىف ذكر
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النساء الالتي ينجبف بنات تكوف النظرة ااسرية إلييف أقػؿ مػف
المواتي ينجبف ذكو اًر ،اف المجتمع العربي مجتمع ذكوري ،وىذا بدوره ينعكس عمى الحالة النفسػية
لممػرأة ،بالتػػالي يتمقػػيف الػػدعـ والمسػػاندة االجتماعيػػة مػػف المحيطػػيف بيػػف بشػػكؿ أءحػػؿ مػػف النسػػاء
الالتي ينجبف إناث
رابعاً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير عدد مرات الوالدة
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير عدد مرات الوالدة ،لصػال النسػاء المػواتي
عدد مرات الوالدة عندىف (ال امسة وأكثر)
وتوصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى وجػ ػػود ءػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطات درجػ ػػات المسػ ػػاندة
االجتماعيػة لػػدى النسػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػب تعػػزى لمتغيػر عػػدد مػرات الػوالدة ،لصػػال النسػػاء
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المواتي يمدف لممرة الثالثة
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المرأة كمما أنجبت أكثػر يعتبرىػا المحيطػيف بيػا مػف زوج وأسػرة
أنيا أصبحت ذات قدرة عمى اإلنجاب دوف وؼ أو قمؽ عمييا ،عمى عكس النساء الالتي ينجبف
لممرة ااولى أو عدد مرات إنجابيف تقؿ عف ثالث مرات ،ءيذه النساء يتمقيف المساندة والػدعـ مػف
المحيطيف بيف أكثر مف النساء الالتي أنجبف مس مرات وأكثر الالتي يتعرحف الكتئاب ما بعد
الوالدة بدرجة أكبر لقمة المساندة االجتماعية ليف
خامساً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير مكان السكن
أظيػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف
كمػا أظيػػرت عػدـ وجػػود ءػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػطات درجػػات المسػاندة االجتماعيػػة
لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف
وا تمت ىذه النتيجة مع د ارسػة شػاىيف واعميػة ( )2215التػي توصػمت إلػى وجػود ءػروؽ دالػة ءػي
درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء ءي محاءظة بيت لحػـ تعػزى لمتغيػر مكػاف السػكف لصػال
المدينة والقرية
وتفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المجتمعػػات العربيػػة تنظ ػر إلػػى الم ػرأة بػػنفس الطريقػػة بغػػض
النظػػر عػػف ا ػػتالؼ مكػػاف السػػكف ،وذلػػؾ كػػوف المجتمعػػات العربيػػة مجتمعػػات ذكوريػػة ،والثقاءػػة
السائدة ءي ىذه المجتمعات تعتبر أف دور المرأة محصور ءػي اإلنجػاب وتربيػة اابنػاء بػالرغـ مػف
نزوؿ المرأة إلى العمؿ إال أف ىذه النظرة ال زالت طاغية ءي كاءة المجتمعات العربية
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سادساً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير الحالة االقتصادية
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير الحالة االقتصادية ،لصال النساء المواتي
حالتيف االقتصادية (متوسطة) أو(متدنية)
كمػا توصػػمت إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة
ل ػػدى النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر الحال ػػة االقتص ػػادية ،لص ػػال النس ػػاء المػ ػواتي
حالتيف االقتصادية (ممتازة).

واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة كميبػػر ( ،)Kleiber, 2013وا تمفػػت مػػع د ارسػػة أيػػوب ()0208
التي توصمت الدراسة إلى عدـ وجود ارتباط بيف اكتئاب ما بعد الوالدة والد ؿ
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النساء الالتي حالتيف االقتصادية متدنية أو متوسػطة ال يكػوف
لدييف عالقات اجتماعية واسعة مثؿ النساء الغنيات ،كما أف الظروؼ االقتصادية الصعبة لدييف
تجعميف ال يتمقيف العناية والرعاية الالزمة مثػؿ غيػرىف ،وال يأ ػذف ءتػرة ال ارحػة والػدعـ االجتمػاعي
التي تتمقاه المرأة الغنية ،لذا ءيػف عرحػة الكتئػاب مػا بعػد الػوالدة أكثػر مػف النسػاء الالتػي حػالتيف
االقتصادية ممتازة
سابعاً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير المؤىل العممي
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى عػػدـ وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا
بعد الوالدة لدى النساء العربيات بمنطقة النقب تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة دراسة أيوب  0208التي توصمت إلػى عػدـ وجػود ارتبػاط بػيف
اكتئاب ما بعد الوالدة ومتغير التعميـ
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بينمػ ػػا أظيػ ػػرت النتػ ػػائج وجػ ػػود ءػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطات درجػ ػػات المسػ ػػاندة
االجتماعيػػة لػػدى النسػػاء العربيػػات بمنطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،لصػػال النسػػاء
المواتي مؤىميف العممي (لقب ثاني)
وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المجتمػػع العربػػي ينظػػر إلػػى الم ػرأة التػػي تنجػػب بػػنفس النظ ػرة
بغػػض النظػػر عػػف مؤىميػػا العممػػي ،ولكػػف النسػػاء المتعممػػات ذوات الػػدرجات العمميػػة العاليػػة يكػػوف
لدييف أصػدقاء مػف ػالؿ عمميػف ،كمػا أف ذوات التعمػيـ العػالي يسػتطعف العنايػة بأنفسػيف ويكػوف
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
ثامناً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفروق وفقاً لمتغير طريقة الوالدة
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات اكتئػػاب مػػا بعػػد
الػوالدة لػدى النسػاء العربيػات بمنطقػػة النقػب تعػزى لمتغيػر طريقػػة الػوالدة ،لصػال النسػاء العربيػػات
المواتي كانت طريقة والدتيف (طبيعية)
وتوصػػمت الد ارسػػة أيح ػاً إلػػى وجػػود ءػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات المسػػاندة
االجتماعي ػػة ل ػػدى النس ػػاء العربي ػػات بمنطق ػػة النق ػػب تع ػػزى لمتغي ػػر طريق ػػة الػ ػوالدة ،لص ػػال النس ػػاء
العربيات المواتي كانت طريقة والدتيف قيصرية
واتفقت ىذه النتيجة مع د ارسػة ءػوكس ( )Fox, 2016التػي أظيػرت أف نػوع الػوالدة كػاف لػو تػأثير
عمى تطور اكتئاب مػا بعػد الػوالدة ،باإلحػاءة إلػى الػدعـ االجتمػاعي والعػاطفي ،والحمػؿ الم طػط
لو مقابؿ الحمؿ غير الم طط لو
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وتفسر الباحثة ىذه النتيجػة إلػى أف النسػاء أصػبحف يطمػبف إجػراء الػوالدة بالطريقػة القيصػرية وءػاً
م ػػف آالـ الم ػػاض ،ل ػػذا أص ػػبحت الػ ػوالدة بالطريق ػػة التقميدي ػػة تس ػػبب لممػ ػرأة ػػوؼ وقم ػػؽ يجعمي ػػا
تتعرض لحاالت اكتئابية أكثر مف المواتي يمدف بالطريقػة القيصػرية وتحصػؿ النسػاء المػواتي يمػدف
عػػف طريػػؽ العممي ػػة القيص ػرية يسػػاندىا المحيط ػػيف بيػػا م ػػف ػػالؿ الزيػػارات إل ػػى المشػػفى وال ػػدعـ
النفسي التي تتمقاه بعد رجوعيا لمبيت كونيا أنجبت وأجرت عممية جراحية
ثانياً :التوصيات
مف الؿ ما أسفرت عنو نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
 0تفعيؿ دور اا صائييف النفسييف مف الؿ عقد دورات استشارية مسبقة لمحمؿ والوالدة لتييئة
المرأة ليذه المراحؿ ،وءيـ التغيرات التي تط أر عمى جسدىا ،وحالتيا النفسية واالنفعالية
 2العمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ مجػػاؿ اإلرشػػاد الزواجػػي ءػػي الم اركػػز الصػػحية وم اركػػز الطفولػػة واامومػػة،
بحيث تقمؿ قدر كبير مػف العػبء النفسػي والجسػدي الػواقعيف عمػى المػرأة نتيجػة عالقػات غيػر
متكاءئة بينيا وبيف زوجيا
 3تقػػديـ كاءػػة أن ػواع الػػدعـ الممكػػف لمنسػػاء العربيػػات المنجبػػات مػػف قبػػؿ ااس ػرة وااىػػؿ والػػزوج،
لمت فيؼ مف الحغوط التي يتعرحف ليا
 4إعداد برامج لتدعيـ المساندة االجتماعية ،تيدؼ إلى تطوير الميارات ءػي التعامػؿ مػع النسػاء
المنجبػػات الالتػػي يكػػف بحاجػػة إلػػى مسػػاعدة لمتعػػرؼ عم ػى مصػػادر الحػػغوط التػػي ت ػواجييف،
وتػػدريبيف عمػػى السػػيطرة عمػػى الػػذات ءػػي المواقػػؼ االجتماعيػػة ،وتع ػريفيف بالعػػادات الصػػحية
الجيدة
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 5نشػر ثقاءػة المسػاواة بػيف الجنسػيف ءػي المجتمػع العربػي ،بحيػث تصػب النظػرة إلػى المػرأة التػػي
تنجػػب أنثػػى بػػنفس النظ ػرة إلػػى الم ػرأة التػػي تجػػب ذكػػو اًر ،وتقػػديـ الػػدعـ والمسػػاندة ليػػف بػػنفس
الدرجة
 6تقديـ العناية والرعاية والمسػاندة االجتماعيػة لكاءػة النسػاء العربيػات بغػض النظػر عػف مسػتوى
تعميميف
 7زيػػادة االىتمػػاـ بالنسػػاء العربيػػات ذوات الحالػػة االقتصػػادية المتدينػػة والمتوسػػطة وتقػػديـ الػػدعـ
المناسب ليف مف أجؿ ت فيؼ الحغوط النفسية واالجتماعية عنيف
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المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية
أب ػػو أس ػػعد ،أحمػ ػد ،عربي ػػات ،أحم ػػد ( )2229نظري ػػات اإلرش ػػاد النفس ػػي والترب ػػوي ،عم ػػاف :دار
الميسرة لمنشر والتوزيع

أبو ءايد ،ريـ ( )2212ءاعمية برنامج إرشادي مقترح لت فيؼ حدة االكتئاب لدى مرحى الفشػؿ
الكموي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ءمسطيف

أب ػػو وردة ،نائ ػػؿ ( )2214برن ػػامج إرش ػػادي نفس ػػي إس ػػالمي مقت ػػرح لت في ػػؼ أعػ ػراض االكتئ ػػاب
النفس ػػي (د ارس ػػة تأص ػػيمية) ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػورة ،الجامع ػػة اإلس ػػالمية ،غػ ػزة،
ءمسطيف
إسػػماعيؿ ،ريػػا ( )2218المسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى طمبػػة كميػػة اإلعػػالـ ءػػي جامعػػة بغػػداد وءق ػاً
ػرت ،مجم ػػة ااكاديمي ػػة اامريكي ػػة العربي ػػة لمعم ػػوـ والتكنولوجي ػػا:)9(28 ،
ل ػػبعض المتغي ػ ا
132-131
البطػػي ،آمنػػة ( )2218الحػػغوط النفسػػية لممطمقػػات وأسػػاليب مواجيتيػػا ،عمػػاف :مركػػز الكتػػاب
ااكاديمي

بف صػبار ،الجػوىرة ( )2213الحػغوط النفسػية وعالقتيػا بالمسػاندة االجتماعيػة واالكتئػاب لػدى
طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمي ،رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة جامعػة
اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،كمية العموـ االجتماعية ،السعودية

بف عمارة ،ب تة ( )2219االستجابة االكتئابية لدى المرأة الناءس :د ارسػة عياديػة اربػع حػاالت
بمستشػػفى اامومػػة والطفولػػة اللػػة ي ػرة لواليػػة مس ػتغانـ ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،
جامعة عبد الحميد بف باديس ،مستغانـ ،الجزائر
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بػػوزار ،يوسػػؼ ،وجعػػالب ،محمػػد ( )2218نوعيػػة الحيػػاة واكتئػػاب مػػا بعػػد الػوالدة لػػدى ااميػػات
العازبات ،مجمة العموـ النفسية والتربوية111-97 :)1(7 ،

الحػػاج ،صػػالح ( )2217المسػػاندة االجتماعيػػة وعالقتيػػا بالحػػغوط النفسػػية وأسػػاليب مواجيػػة
الحغوط وجودة الحياة ءػي محاءظػة غػزة ،رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة ،جامعػة السػوداف،
معيد تنمية ااسرة والمجتمع ،السوداف
ال مشي ،سارة ( )2218ممارسة ال دمة االجتماعية ءي الدءع االجتمػاعي ،القػاىرة :دار روابػط
لمنشر وتقنية المعمومات
الداىري ،صال

( )2225مبادئ الصحة النفسية ،عماف :دار وائؿ لمنشر

الزى ارنػػي ،سػػعيد ( )2217اكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدى النسػػاء السػػعوديات أثنػػاء زيػػارتيف م اركػػز
الرعاية الصحية ااولية بجدة :د ارسػة مستعرحػة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،جامعػة
الممؾ عبد العزيز ،السعودية

سحيري ،زينب ( )2211احطرابات النوـ عند الرحيع وعالقتيا ب صائص وعادات النوـ لديو
و ص ػائص ااـ واكتئػػاب مػػا بعػػد ال ػوالدة لػػدييا رسػػالة ماجسػػتير غي ػر منش ػورة ،جامعػػة
ااغواط ،الجزائر

سػػمور ،أمػػاني ( )2215تقػػدير الػػذات وعالقتػػو بالحػػغوط النفسػػية والمسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى
الفتيات المتأ رات ءي الزواج ءي محاءظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،ءمسطيف
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شاىيف ،محمد ،واعمية ،جيػاد ( )2215درجػة اكتئػاب مػا بعػد الػوالدة لػدى النسػاء الفمسػطينيات

ء ػػي محاءظ ػػة بي ػػت لح ػػـ ،مجم ػػة جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة لربح ػػاث والد ارس ػػات التربوي ػػة
والنفسية45-13 :)12(3 ،

عباس ،عبير ( )2216أساليب مواجية الصدمة النفسية وعالقتيا بالمساندة ااسػرية لػدى عينػة
م ػػف المػ ػراىقيف المقيم ػػيف ء ػػي م ارك ػػز اإليػ ػواء ء ػػي مدين ػػة دمش ػػؽ ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر
منشورة جامعة دمشؽ ،كمية التربية ،سوريا
عطيػة ،محمػود ( )2212حػغوط المػراىقيف والشػباب وكيفيػة مواجيتيػا ،القػاىرة :مكتبػة اانجمػػو
المصرية

غانـ ،محمد ( )2226مشكالت النوـ وعالقتيا بالقمؽ الصري واالكتئاب ،مجمة دراسات عربيػة
ءي عمـ النفس119-65 :)4(1 ،

القطراوي ،حسف ( )2213المساندة االجتماعية -اإلىماؿ والرحا عف دمات الرعاية وعالقتيا
بالصػػالبة النفسػػية لممعػػاقيف حركيػاً بقطػػاع غ ػزة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة الجامعػػة
اإلسالمية ،غزة ،ءمسطيف

كجواف ،قاسـ ( )2217الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى طمبة الجامعة ،مجمة
آداب الفراىيدي329-329 :)27(1 ،
المطي ػػري ،س ػػييؿ ( )2225الص ػػحة النفس ػػية (مفيومي ػػا -اح ػػطراباتيا) ،الق ػػاىرة :مكتب ػػة الف ػػالح
لمنشر والتوزيع
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) عالقػػة المسػػاندة االجتماعيػػة بحصػػة التربيػػة2217(  عبػػد ال ػرازؽ عسػػالي، عبػػد الوىػػاب،منيػػر
، رس ػػالة ماجسػػتير غي ػػر منش ػػورة،البدنيػػة والرياح ػػية لػػدى تالمي ػػذ مرحمػػة التعم ػػيـ الثػػانوي
 الجزائر،جامعة زياف عاشور الجمفة

) المسػاندة االجتماعيػة ءػي مواجيػة أحػداث الحيػاة الحػاغطة كمػا تػدركيا2214(  قػدور،ىوارية
 الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة وىراف،العامالت المتزوجات
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ممحق رقم ( :)1مقياس إدنبرة الكتئاب ما بعد الوالدة
تقوـ الباحثة بحجراء دراسة حوؿ اكتئاب ما بعػد الػوالدة وعالقتػو بالمسػاندة االجتماعيػة لػدى النسػاء
العربيات بمنطقة النقب
يرجى منكف التكرـ باإلجابة عف جميع الفقرات بصدؽ وموحوعية ،مع العمـ أف ىذه ا راء سوؼ
تست دـ اغراض البحث العممي ءقط
آ ذيف بعيف االعتبار أف لديؾ طفال صغي اًر يرجى منؾ التكرـ بوحع دائرة حوؿ اإلجابة ااقرب
التي تشعريف بْا ءي ااسبوعيف الماحييف وليس ءقط ما تشعريف بو ا ف
الجزء األول :معمومات عامة
مستويات المتغير

المتغير
 -1تـ المولد قبؿ

يوما

 -2عمر ااـ
 -3جنس المولود

ذكر

ْ -4ذه ْي المرة

التي تمديف ءیْا أطفاال

 -5مكاف السكف:

رىط وحواحييا حورة وحواحييا

 -6الحالة االقتصادية:
 -7المؤىؿ العممي:

أنثى

ممتازة

متوسطة

متدنية

التعميـ المدرسي (البجروت أو أقؿ)

 -8طريقة الوالدة:

طبيعية

كسيفة وحواحييا عرعرة وحواحييا

قيصيرية

الجزء الثاني :فقرات المقياس
 )1كنت قاد ار عم االبتسام واالستمتاع باألشياء
 1بشكؿ كبير جدا
 2بشكؿ كبير
 3ليس كثي ار
 4عمى اإلطالؽ
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لقب اوؿ

لقب ثاني

 )5كنت أنظر لألشياء بنوع من االستمتاع
 1أكثر مما كنت أت يؿ
 2تقريبا أقؿ مف المعتاد
 3تحديدا أقؿ مف المعتاد بكثير
 4قطعا لـ يحدث ذلؾ
 )3لمت نفسي دونما ضرورة عندما سارت األشياء عم غير ما يرام
 1ءي معظـ ااوقات
 2ءي بعض ااوقات
 3قميال جدا
 4قطعا لـ يحدث ذلؾ
 )4كنت قمقا أو منزعجا دون سبب يذكر
 1ال لـ أكف فْائيا
 2قميال جدا
 3نعـ ،ءي بعض المرات
 4نعـ ،ءي أغمب ااوقات
 )5كنت مذعو ار وخائفا دونما سبب
 1دائما
 2غالبا
 3أحيانا
 4ناد اًر
 )6المشكالت التي واجهتني
 1غالباً لـ أستطع مواجْتْا
 2أحيانا كنت قادرة عمى مواجْتْا كما ينبغي
 3ءي معظـ الوقت كنت قاد ار عمى مواجْتْا
 4كنت قادرة عمى مواجْتْا أكثر مف أي وقت محى
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 )7كنت غير سعيدة إذ واجهتني مشكالت في النوم
 1معظـ الوقت
 2أحيانا
 3ناد اًر
 4إطالقا
 )8عانيت من الحزن والتعاسة
 1معظـ الوقت
 2بعض الوقت
 3ءي المناسبات ءقط
 4إطالقا
 )9كنت غير سعيدة مما سبب لي البكاء
 1معظـ الوقت
 2بعض الوقت
 3ناد اًر
 4إطالقا
 )11اعتراني التفكير في إيذاء نفسي جسديا
 1معظـ الوقت
 2بعض الوقت
 3ناد اًر
 4إطالقا
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خبيؼخ انخهٛم
كهٛخ انذساسبد انؼهٛب
ثشَبيح اإلسشبد انُفسٔ ٙانزشثٕ٘

رحٛخ ٔثؼذ:
رمٕو انجبحثخ ثإخشاء دساسخ حٕل (اكتئبة يب ثعذ انوالدح وعالقته ثبنًسبَذح االجتًبعيخ نذى
انُسبء انعرثيبد في يُطقخ انُقت) نهحصٕل ػهٗ دسخخ انًبخسزٛش ف ٙاإلسشبد انُفسٙ
ٔانزشثٕ٘ ،انشخبء انزكشو ثزحكٛى ْزِ انًمبٛٚس ،ػهًب ً أٌ آساؤكى سٛزى األخز ثٓب ٔرطجٛمٓب ثشكم
دلٛك.
يغ فبئك االحزشاو ٔانزمذٚش....
انجبحثخ :غذٚش أثٕ يذٚغى.
إششاف األسزبر انذكزٕسَ :جٛم اندُذ٘.
ٚزضًٍ ْزا اندضء يؼهٕيبد شخصٛخ ػٍ خهفٛخ انًسزدٛج ،ٍٛنزا ٚشخٗ ٔضغ إشبسح ( )xفٙ
انًكبٌ انز٘ ُٚطجك ٔحبنزك يغ انشكش
 .0عًر انًونود ثبألسجوع:

اسجٕع

 .0عًر األو - 08( :ألم يٍ )02
 .2جُس انًونود:
 .4عذد يراد انوالدح:

أسجٕػ ٍٛثالثخ أسبثٛغ  أسثؼخ أسبثٛغ
( -02ألم يٍ  )08



ركش 

أَثٗ
انثبنثخ انشاثؼخ انخبيسخ فأكثش

األٔنٗ انثبَٛخ

 .2يكبٌ انسكٍ :سْظ ٔضٕاحٓٛب 

حٕسح ٔضٕاحٓٛب

.6

انحبنخ االقتصبديخ :يًزبصح

.7

انًؤهم انعهًي :انزؼهٛى انًذسس( ٙثدشٔد أٔ ألم)

 .8طريقخ انوالدح:

( 08فأكثش)

يزٕسطخ

طجٛؼٛخ

كسٛفخ ٔضٕاحٓٛب

يزذَٛخ
نمت أٔل نمت ثبَٙ
لٛصشٚخ
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ػشػشح ٔضٕاحٓٛب

مقياس المساندة االجتماعية:
يرجى وحع إشارة ( )Xءي الحالة التي تنطبؽ عميؾ

الرقم

غير

موافق

الفقرة

بشدة

1

أنا عمى وءاؽ دائـ مع أىؿ زوجي

2

يقدـ لي أصدقائي المساندة عندما أحتاج إلييا

3

يشعرني زوجي بأىميتي

4

أشعر بالراحة عندما أتمقى مف أىمي الدعـ النفسي
والمعنوي

5

أعتمد عمى زوجي بمساعدتي عندما أتعرض لمشكمة

6

توءر لي أسرتي المساندة االجتماعية عندما أحتاجيا

7

سندا لي
يشكؿ زوجي ً

8

أتردد ءي طمب المساندة مف ا

والعائمة)

ريف(ااصدقاء

9

أجد مف أحبيـ حولي عندما أحتاج إلييـ

12

أشعر بالرحا عندما أكوف مركز لممساندة مف ا

11

أنا عمى استعداد دائـ لقبوؿ عالقات اجتماعية جديدة

12

تتواصؿ معي أسرتي لالطمئناف عني باستمرار

13

ريف

توءر لي أسرتني ما أحتاج مف الدعـ النفسي وتقديـ

والمشورة حيف وقوعي ءي حائقة

14

يمنحني المقربيف الثقة التي أحتاجيا

15

أشعر بالسعادة لزيارة أقاربي لي مف ءترة ا رى
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غير

موافق

معارض

موافق

موافق

بشدة

16

أنا راحية عف معاممة زوجي لي

17

أشعر أف مف حولي يقدرونني وييتموف امري

18

أشعر بأف ثقتي بمف حولي حعيفة

19
22
21

أشعر بالراحة عندما يقدـ لي ااىؿ النص والمساعدة

ءي اامور التي تحايقني

ما يقدمو لي زمالئي مف نص ودعـ تجعمني أشعر

بأىميتي

يشعرني أ وتي وأ واتي بأنيـ إلى جانبي
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ممحق رقم ( :)3قائمة المحكمين لمقياس المساندة االجتماعية
الرقم

مكان العمل

االسم

-1

د كامؿ كتمو

جامعة ال ميؿ

-2

د إبراىيـ المصري

جامعة ال ميؿ

-3

د حاتـ عابديف

جامعة ال ميؿ

-4

د إيياب زبيدات

كمية س نيف

-5

د جناف ءالح

كمية س نيف

-6

د بديع القشاعمة

كمية كي

-7

د

الد السيد

-8

د وائؿ أبو الحسف

جامعة بنجريوف
الجامعة العربية اامريكية
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