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)درادة على عينة من النداء الفلدطينيات  ودمته القلق حالةمدتوى 
 .المتزوجات الحوامل(

 
 *أبو مصطفى أ.د نظمي عودة

 **د. جناح عواد السمَتي
 الملخص

 
ةت راس   ل الحةلإ   ل رل   ت ى    ر  لق   وسم هةل   ل الكء   ف سس    و  ل   دم ال ق   ة  ال ءق    إ إدفت الده   

  ال  رس  ال   ست ل ال وزسجةت الحسالل ، لع ى ر  عالقل ك ل ل ح هةل ل الكء ف سس  و  ل دتعح، سى  ر  
في  هةلل الكءف سس و   لدتعح ؛ ىب ةً ل وغإرات: ال  ر، لرات الح ل، ى ةرت  ال زسا ، ل رات ال س    

ةفظ ل ز ز ، ( ال رة  فءق  إ إل لوزسج ل هةل ل ف ي لح022الكإصرتل، سق د ىوست ت عإ  ل الدراس ل ل ح  
( س   ل، ساس و دخ ااوب ةر هةل  ل الكء ف  س  بإءبرجر، سااوب ةر س   ل 02س  81ى راس  ةع  ةرهح ل  ة ب إح  

الكءف  سبإءبرجر، ى رتب سىك إح: عبد الرقإب ةه د البحإري، ك  ة اس و دخ لوحءإ ل تو ةلد الدراس ل 
ةط بإرس س،، ااوب ةر  ت األسةلإب اإلهصةلإل الوةلإل: ال وسسط الحقةبي، ال قبل ال ئستل، ل ةلل ارىب 

(، ىحءإل الوبةتح األهة ي، سقد ةظعرت توةلد الدراسل سجس  لقوسًم فس  ال وسسط في هةل ل الكء ف 
سس و  لدم ال ق ة  ال ءق  إ إةت الحسال ل، ك  ة ةظع رت تو ةلد الدراس ل سج س  عالق ل ارىب ةط لسجب ل 

لحسالل، كذلك ةظعرت تو ةلد بإح كل لح هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت ا
الدراس ل ع دخ سج س  ف رس  ل  ست ل ف ي ااوب ةر ك ل ل ح هةل ل الكء ف سس  و  ل دم ال ق ة  ال ءق   إ إةت 
ال وزسج  ةت الحسال  ل؛ ىب   ةً ل وغإ  رات الدراس  ل: ال    ر، ل  رات الح   ل، ى  ةرت  ال  زسا ، ل  رات ال  س    

 الكإصرتل.
 
 
 
 
 
 
 
 . فلسطُتغزة،  ،جامعة األقصى كلية الًتبية،*
 .فلسطُت ،غزة ،جامعة األقصى كلية الًتبية،**
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 ادلقدمة: -1

تتالحق السنون، وتتابع األحداث يف إيقااع راعيع يف عاات مت اَت، فاضار ا اطعا، جدياد، وىاضا راالح 
خطع فتار، وىضه انقالبات، ثورات ،حاعو،، ززز،، باعاكُت، فيناانات، ىاضه األحاداث اةتالحقاة تسا   

رلوكية جديدة، تفعض نفس ا على األفعاد، بوصف ا رد فعا  طييعاي هاضه الت اَتات  يف أن تشيع بيننا أمناطا  
؛ وج ا  لوجو أمام   وط غعيياة عناو السعيعة، اليت تزيد من الن وط اليت يتععض ها الفعد، الضي جيد نفسو

الفعد فعيسة  لكن زبد من التعام  مع ا، والتصدي ها، أو ازرتسالم، ومن ىنا تيدأ رحلة اةشقة اليت يقع
خياعج من ااا قوياا  صاليا ، أو  اعيفا  منااطعبا ، ويتطلا  ذلام مناو عنااد مواج ت اا إرادة قوياة،  لااق هاا، حيا  

  لديو نوع ا من التحدي، قد حيقق الفعد ذاتو من خاللو، أو يزداد ا طعابا .
ه ماان أحااداث، ومااا ممااا ز  اام فيااو أن القلااق يعااد الساامة ال اليااة علااى القااعن العشااعين؛ نظااعا  ةااا يشاا دو 

دراراة عياد تنتابو من ت َتات ما ع اداا القاعون الساابقة، وز  ا دت أم اهاا العصاور الساالفة، وعازز ذلام 
 ؛ (، الاايت أو ااح  أن القلااق أ ااحى ،ااة العصااع، وافااة  يااع األمااعاض الاايت تفتاام بااالفعد 9665اةختااار  

(، وقااد  اااع  966 ،9661،لساامادوياراا  عصااع القلااق عليااو "  ا"ممااا دفااع بعااح الياااح ُت إ  إطااال  
 ،  عناااوان القلاااق  عياااد اظاااالق، حااااف قصااايدة  اااععية  مااا Audenىاااضه التسااامية بعاااد أن و اااع أوديااان 

9655، 959.) 
وإن األفعاد الضين لدي   ،ة قلق عالية ريظ عون ارتفاعا  يف حالة القلق أك ع من قعنائ   الضين لادي   

( 91 ،9651 ،خطااااع أو م اااادد  اليحااااَتي واقف اة ااااَتة كشااااي ،ااااة قلااااق منخفنااااة ؛ وذلاااام لتاااا ثعى  باااااة
 (. 9663،99 ،خال، فًتة حياتو  ال ليان للظعوف الييئية والتكوينية اليت ينش  في ا الفعد

 -يف حااُت تتشااابو حالااة القلااق القلااق و،تااو يف جواناا  معينااة، وماان اةمكاان تشاايي  ما بالطاقااة ا عكيااة 
اليت تشيو الطاقة ا عكية إ  رد فع  وا ا  ملماوس، أو إ  عملياة  -لقلق والطاقة الكامنة، إذ تشَت حالة ا

ً  دادد مان الشادة، يف حاُت تشاَت ،اة القلاق   -الايت تشايو الطاقاة الكامناة  - دث يف زمن معُت، ومساتو
بشااي   إ  الفااعو  الفعديااة يف اعرجاااع ؛ وتعااًز إ  الطاقااة الكامنااة الفعديااة يف كميااة الطاقااة ا عكيااة اةعتيطااة

مااادي داادد، وتتنااامن ،ااة القلاااق فعوقااا  باااُت الناااس يف اةيااا  إ  ازرااتاابة ةواقاااف عصاايية ذات درجاااات 
(، ويف قلااق السامة يكااون الفاعد قلقااا  باراتمعار ماان  99-99، 9661، ة يف حالااة القلاق  عيااد اظاالقخمتلفا

لقلاااق يف منارااايات، ومواقاااف دون  دياااد لوقااا ، أو م اااَت، والفاااعد يف قلاااق السااامة يكاااون م يئاااا  ألن خيااا  ا
عديادة، القلااق و،تااو ،اة مفااعدة معكزيااة للكاائن ا ااي، قائمااة علاى اظاا ات السااابقة، تتكاون بقااوة يف معحلااة 

 (.991، ص9669، الشيا، والع د  السياعي، وعيد العمحن
ياد، ( اليت بين  أن الييئاة حينماا تكاون مملاو ة بعواما  اةشاقة، الت د 1991وعزز ذلم درارة عشعي  

الناااا حل، ا عمااااان، اعحياااااط، قلااااة الفااااعص، ف ااااضا ماااادعاة زراااات ارة القلااااق لاااادً األفااااعاد، الااااضي ياااا ثع يف 
( الايت أ اار 45 ،9665كماا عازز ذلام اظليفاي  طموحاا ، واماه ، وتوج اا  اةساتقيلية تا ثَتا  رالييا ،  

 اض القلق، والشعور بعدم األمن، إ  أن األزمات، تكون ذات وقع م ثع يف واقع األفعاد، إذ يعانون من أعع 
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 واظوف من اةستقي ، واعحساس بال عبة. 
كما أن الفعد خيا  العواما  اة دياة إ  القلاق، من ااع الناعف النفساي العاام، الشاعور بالت دياد الاداخلي 

دمات واظاارجي ةكانااة الفااعد وأىدافااو، التاوتع النفسااي الشااديد، األزمااات، اةتاعا ، اظسااائع الفادحااة، الصاا
 .(165 ،9661 ،عو، الشعور بالنقص، العاز  زىعانالنفسية، الشعور بالضن ، اظوف من العقا،، توق

وتواجو اةعأة الفلسطينية يوميا  العديد من اةواقف اةقلقة، من اع القلاق علاى طفل اا اةقيا ، ىا  رايكون 
سطيٍت اةعيع من القصف، ازجتيااح، رليما  معاىف  من األمعاض أو التشوىات؟ وزريما يف  و  الواقع الفل

ىدم اةناز،؛ مما قد ي دي إ  اعصابة بالقلق؛ لضلم ف ي تًع أن ابن ا روف خيي  ظن ا، ويزعج أيام ا، 
 وأنو من الطييعي أن  شى اجمل و،، بوزدة طف  غَت عادي. 

إ  تزايااد (، والاايت أ ااارت إ  أن إصااابة الفااعد باا ي صاادمة، ياا دي 2 ،1992وعناادت ذلاام  ااقَت  
القلاق لديااو، يزيااد ماان النظااعة التشااا،مية للحا ااع، اةساتقي ، واظااوف ماان مواج ااة ا ياااة اةسااتقيلية مواج ااة 

 إجيابية وروية.
كما أن أغل  النسا  الفلسطينيات ا وام  خيا ن بساي  اةعانااة ازقتصاادية علاى اةتابعاة يف العياادات 

ماع قلاة عادد األطياا ، وعادم تاوافع األدوياة الالزماة ؛ لاضلم تعااي  اليومية، ويف ىضه العيادات األعداد كياَتة
ا ام   من رو  اةعاملة، وازنتظار راعات، و،اع توبيخ عند دخوها إ  عياادة رعاياة ا واما ؛ باد ا  مان 
موظفااة ازرااتقيا، الاايت تكااون مشاا ولة يف الفطااور، أو ا اادي  مااع زميلااة، وتصااعخ بصااوت عااا،  علااى اةااعأة 

  الاايت أتاا  يف موعاادىا، الاايت ماان حق ااا أن تعاماا  معاملااة حساانة؛ لكاان ل رااف، تعاماا  معاملااة ز ا اماا
تليق، معورا  باةمع ة اليت أينا  قد تسمع ا كلمات قارية، انت ا   بالطيي  الضي يكون من كا  من األعداد 

، أو  تاضمع مان اةعيناة، ويف اهائلة الايت راىاا مان السايدات ا واما ، ف او لايا مساتعدا  لساماع أي  اكًو
يتواص  مع ا ب ي حوار أو كلمات، وإمنا يكتفي  دقائق ينت ي من الكشف علي ا، حىت أحيانا  من دون أن

ماان  فاا ن ىااضا يزيااد بالكشااف، والنظااع إ  اةلااف الطااك؛ وإذا كاناا  األم ا اماا  تعاااي ماان أمااعاض عنااوية
بعاد الاوزدة ا ما  غاَت  قمان احتماا، اعصاابة باالقل حالة القلق بعد الوزدة، كما أن من العوام  الايت تزياد

أثنا  ا م ، إ افة يف فصو، التوعية  راةخطحل لو، أي إنو جا  عن طعيق اظط ، أو عن طعيق عدم حنو 
 . إ  الن وط النفسية بعد الوزدة؛ مما قد ي دي إ  زيادة القلق

ا واما  يعاانُت مانع الك،باة، القلاق،  أن النساا   Spies et al (2007)وأثيت  درارة رييا واخعين 
أن النساا  ا واما    Kowalyk et al (2008)اظاوف ازجتمااعي، كماا أثيتا  دراراة كواليام واخاعين 

واج اان قلقااا  بدرجااة أكاا  ماان النسااا  غااَت ا واماا ، وأن القلااق لاادً النسااا  ا واماا  ارتيطاا  زيادتااو باايعح 
    Karmaliani et al (2009)دراراة كارملياان، واخاعين  أثناا  فاًتة ا ما ، كاضلم أثيتا يف الصعوبات 
أثنا   يفأن اةعأة ا ام  واج   جتعبة القلق والك،بة  Manzolli et al (2009) مانزويل واخعين ودرارة 
 ا م .
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وت ريساااا  علاااى ماااا جاااا  أعااااله جاااا ت فكاااعة الدراراااة ا الياااة؛ وذلااام لك اااعة ارتفساااار عااادد كياااَت مااان 
للاوا  ياًتددن علاى الوحادة اعر اادية يف ا امعاة مان عادم قادران علاى تاوفَت ماا  تااج اةتزوجات ا وام  ا

إليو األم من مساتلزمات ا يااة اليومياة، كياف ز وىاي تنتظاع مولاودا  جديادا  يف حاجاة إ  جت يازات ومتابعاة 
العامة اليت ت خض لدً الطيي  اظاص، ف ي ز تستطيع أن توفع ك  ذلم، فتنطع إ  اةتابعة يف العيادات 

الك اااَت مااان وقت اااا وج ااادىا، فناااال  عااان معانااااان مااان النااا وط ا ياتياااة؛ ا يااااة اةفعماااة باااالقلق، اظاااوف، 
ا عمان، الوحدة، عدم األمن، وعادم ازراتقعار؛ بساي  ماا تعانياو مان الو اع غاَت اةساتقع يف جا   اازت 

امة من القلق اةستمع على ك   ي  يف حيااا حيااا؛ وىضا كلو أ ع جعل ا يف قلق دائ ، ب  تعيش يف دو 
 ومستقيل ا.

 مشكلة الدرادة:  -2

 : لىإى حسرت لشوءل الدراسل الحةلإل في القؤال الرلإس اآل
 ما مستوى حالة القلق ومسته لدى النساء الفلسطينيات ادلتزوجات احلوامل؟ -0-1

 إل:ىلرلإس األسئءل ال رعإل اآلسقد اتبثكت لح القؤال ا
 ما عالقة حالة القلق بسمة القلق  لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام ؟ -8
ى  ىنار فعو  معنوية يف  حالاة القلاق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما ، تيعاا   –0

 رنة(؟  19 – 19رنة،  19 – 11رنة،  19ةت َت العمعع  أق  من 
القلاق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما ، تيعاا  ى  ىنار فعو  معنوية يف  حالاة  –3

 ةت َت معات ا م ع  أو، مح  فقحل، مح  وأك ع(؟ 
ى  ىنار فعو  معنوية يف  حالاة القلاق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما ، تيعاا   –0

 م(.  1996  –م  1992م، و 1991  -م1999م،   9666 –م 9662ةت َت تاريخ الزواجع   
ى  ىنار فعو  معنوية يف  حالاة القلاق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما ، تيعاا   –5

 ةت َت معات الوزدة القيصعيةع  وزدة واحدة فقحل، وزدة وأك ع(؟ 
 :أهمية الدرادة -3

 النظعية والتطييقية فيما يليع  تكمن أمهية الدرارة يف أمهية اةو وع الضي تتناولو، وتتم   أمهيت ا
  فمااااان حيااااا  األمهياااااة النظعياااااة تلقاااااى الدراراااااة ا الياااااة الناااااو  علاااااى حالاااااة القلاااااق و،تاااااو، لااااادً النساااااا

؛ مماااا يعااازز الدراراااات واأليااااث النفساااية يف علااا  نفاااا اةاااعأة  يف اجملتماااع الفلساااطينيات اةتزوجاااات ا وامااا 
اراات الايت تناولا  حالاة القلاق و،تاو يف بيئاات عادة ت الفلسطيٍت، فعلاى الاعغ  مان إجاعا  العدياد مان الدر 

جتااعد درارااات تناولاا  مت اااَتات الدرارااة ا اليااة يف دافظاااة غاازة  بيئااة الدرارااة ا الياااة (، وماان ىنااا جاااا ت 
جعا  اةزيد من اليحوث والدرارات اليت تتناو، مت اَتات الدراراة ا الياة ؛  ادف تعاعف إا اجة اةارة إ  

 ،تو لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام  يف دافظة غزة.حالة القلق و 
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أما من حي  األمهياة التطييقياة فاتكمن أمهياة الدراراة ا الياة يف إباعاز اختياار كا  مان حالاة القلاق و،تاو 
القلق، األمع الضي ي دي إ  مساعدة الياح ُت الفلسطينيُت علاى إعاداد دراراات ميدانياة تتناوهاا بالدراراة 

اليح  يف دافظات الوطن، كما قد تسفع نتائج الدرارة ا الية عن نتائج ديكن أن توظف يف ميدان عل  و 
نفا اةعأة من قي  اةختصُت يفع عل   النفا، والصحة النفسية؛ لو ع بعامج إر ادية للتخفيف من ا، مبا 

الفلسطينيات يالة القلق و،تاو يكف  ها التوافق الشخصي، كما قد تس   نتائج الدرارة يف تيصَت النسا  
لدي ن، وىضا قد حيو، دون توافق ن الشخصي، األمع الضي ي دي إ  اليح  عن حلو، ناجحاة ومناراية  

 يف الت ل  عليو. 
 أهداف الدرادة: -4

اااادف الدراراااة ا الياااة إ  تعاااعف مساااتًو حالاااة القلاااق و،تاااو لااادً النساااا  الفلساااطينيات اةتزوجاااات 
عالقة ك  من حالة القلق و،تو  لدي ن، وتععف الفعو  اةعنوياة يف  حالاة القلاق و،تاو  ا وام ، مع تععف

 لدي ن، تيعا  ةت َتاتع العمع، معات ا م ، تاريخ الزواج، معات الوزدة القيصعية.
 مصطلحات الدرادة: -5

 حالة القلق:  -1

من التوتع، والتوجا، يدرك ا الفعد بوعي، "حالة انفعالية وقتية وطارئة ومت َتة، وىى تتميز مبشاعع ذاتية 
يشعع  ا عندما يدرر اديادا  يف اةوقاف، تازو، بازوا، الت اَتات الايت تيع او،  تلاف يف الشادة، تتضباض، مان 

تااااانخفح يف مواقاااااف الطم نيناااااة " وقااااا  وخاااااع، وتت اااااَت يسااااا  اةواقاااااف، فتااااازداد يف مواقاااااف الت دياااااد، و 
 ( .36 ،9665،مصطفى أبو 

جعائي  الة القلق فيقصد بو درجة حالة القلق اليت  صا  علي اا النساا  مو اع الدراراة أما التععيف اع
 يف ازختيار اةستخدم يف  الدرارة ا الية. 

 مسة القلق:  -2

"حالة ثابتة نسييا  يف الشخصية، ز تت ثع جوىعيا  بالعوام  اةوقفية، وتنشحل بواراطة النا وط اظارجياة، 
مبواقااف خطااعة م ااددة، وخيتلااف مسااتواىا ماان فااعد إ  اخااع وفقااا  ةااا اكتساايو كاا   الاايت تكااون عااادة مصااحوبة

 (.49 ،9665 ،فيو ازرتعداد للقلق"  أبو مصطفىمن   يف طفولتو من خ ات رابقة تنمي 
أما التععيف اعجعائي لسمة القلق فيقصد بو درجة ،ة القلاق الايت  صا  علي اا النساا  مو اع الدراراة 

 ستخدم يف الدرارة ا الية.يف ازختيار اة
 :حدود الدرادة -6

 حددت الدرارة فيما يليع 
 .  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام اةو وع الضي يتناو، مستًو حالة القلق و،تو  لدً النسا –8
اةن ج اةتيع، ىو اةن ج الوصفي التحليلي الضي حاو، الياح ان من خاللو تععف  مستًو حالاة  – 0
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و لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام ، مع تععف العالقة بُت ك  من حالة القلاق و،تاو القلق و،ت
لاادي ن، وتعااعف الفااعو  اةعنويااة يف  حالااة القلااق و،تااو لاادي ن؛ تيعااا  ةت ااَتاتع العمااع، مااعات ا ماا ، تاااريخ 

 الزواج، معات الوزدة القيصعية.
ة متزوجة حاما ، ممان ياًتددن علاى معاكاز الععاياة الصاحية ( امعأة فلسطيني199العينة اةكونة من   –3

 ( رنة. 19و95األولياة يف دافظة غزة، وراوح  أعمارىان ما بُت  
، واختيار ،ة القلق زرييل جع، Spielbergerأداتا الدرارة، مهاع اختيار حالة القلق زرييل جع –0

 تععي  وتقنُتع عيد العقي  أمحد اليحَتي.  
(،  تمعام  ارتياط بَترون، اختيار الت اعحصائية، ىيع اةتورحل ا سايب، النسية اةئوية،التحلي –5

  لي  التياين األحادي. 
 الدرادات السابقة: -7

 الدرادات األجنبية: -7-1

قام الياح ان مبعاجعاة أدبياات الدراراة، وحصاال علاى  موعاة مان الدراراات الايت تناولا  القلاق، حالتاو 
 نسا  ا وام ، وفيما يلي أحدث اع و،تو لدً ال

تتععض ع ىدف  إ  تععف از طعابات النفسية اليت  Spies et al (2007)درارة رييا واخعين -
اماعأة حاامال  يف جناو، إفعيقياا،  916ها النسا  ا وام  يف جنو، إفعيقيا، وقد تكونا  عيناة الدراراة مان 

العينااة ماان النسااا  ا واماا  يعااانُت ماانع الك،بااة، القلااق، وقااد أراافعت نتااائج الدرارااة عاان أن أك ااع ماان ثل ااي 
 اظوف ازجتماعي.

ىدف  إ  تععف العالقة بُت القلق وا ما ، :  Kowalyk et al (2008)درارة كواليم واخعين  -
امااعأة غااَت حاماا ، وقااد   12امااعأة يف ال لاا  األخااَت ماان ا ماا ، و 121وتكوناا  الدرارااة ماان عينااة قوام ااا 

درارااة أن النسااا  ا واماا  واج اان قلقااا  بدرجااة أكاا  ماان النسااا  غااَت ا واماا ، كمااا بيناا  كشااف  نتااائج ال
ًتة فااأثنااا  يف نتااائج الدرارااة أن القلااق لاادً النسااا  ا واماا  ارتيطاا  زيادتااو باايعح التعقياادات والصااعوبات 

 ا م .
الك،باة ىادف  إ  الكشاف عان مادً انتشاار القلاق و  عQiao et al (2008) دراراة كياو واخاعين  -

امااعأة حااامال  ماان الصااُت، وقااد أراافعت نتااائج  214لاادً النسااا  ا واماا ، وقااد تكوناا  عينااة الدرارااة ماان 
، كماا أرافعت نتاائج الدراراة أن %3.5،بة لدً النسا  ا واما  كانا  الدرارة أن نسية انتشار القلق والك

راانة، أي إنااو كلمااا زاد عمااع  19نسااية انتشااار القلااق والك،بااة كاناا  أعلااى يف اجملموعااة العمعيااة األقاا   ماان 
 اةعأة ا ام  قل  نسية القلق وازكتئا،.

ىادف  إ  تعاعف العالقاة باُت ا ما  وكا  مانع Bodecs et al (2009): درارة باودكا واخاعين  -
ماا ، وكشااف  نسااا  يف اةعحلااة اةيكااعة ماان ا  194القلااق وازكتئااا،، وتكوناا  الدرارااة ماان عينااة قوام ااا 
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مااان ن كاااان لااادي ن  %99مااا  أظ ااعن عالماااات اكتئاااا، ، وأن مااان النساااا  ا وا %94.6ن نتااائج الدراراااة أ
كاضلم كشاف  نتاائج   مان ن أظ اعن عالماات قلاق، %91.3كماا كشاف  نتاائج الدراراة أن   اكتئا، حااد،
 من ن كان لدي ن قلق مشو، بالضن  الوا  . %1.1الدرارة أن 

  إ  تعااعف الفااع  بااُت ا ماا  اةيكااع ىاادف عPearson et al (2009)درارااة بَترااون واخااعين  -
اماعأة محلا   43اماعأة محلا  ميكاعا ، و 999وا م  اةت خع يف الشعور بالقلق، وتكون  عينة الدرارة من 

مت خعا ، وقد كشف  نتائج الدرارة أن النسا  ا وام  اةت خع محل ن يواج ن حاازت قلاق وحازن واكتئاا، 
 أك ع من النسا  اةيكع محل ن.

ىادف  إ  تعاعف الك،باة والقلاق لادً  ع Karmaliani et al (2009)راة كارملياان واخاعين درا -
، وقاااد اماااعأة حاااامال  مااان الياكساااتان 9135النساااا  ا وامااا  يف الااادو، النامياااة، وتكونااا  عيناااة الدراراااة مااان 

لااق ماان النسااا  ا واماا  كااان لاادي ن اكتئااا، وقلااق؛ ممااا ياادل  علااى أن الق %95أراافعت نتااائج الدرارااة أن 
 أثنا  ا م  لدً النسا  الياكستانيات ا وام .يف والك،بة حيدثان عموما  

ىدف  إ  تععف از طعابات النفسية الايت تتعاعض : Fairlie et al (2009)درارة فَتيل واخعين  -
ة، وقاد اماعأة حاامال  مان الوزياات اةتحادة األمعيكيا 9113ها النساا  ا واما ، وتكونا  عيناة الدراراة مان 

 تعع ن للقلق.  %99ا وام  تعع ن لالكتئا، ، وأن من النسا   %6أو ح  نتائج الدرارة أن 
ىااادف  إ  مععفاااة تااا ثَت ،اااة القلاااق لااادً النساااا  ا وامااا  يف ع Barclay (2009)دراراااة بااااركلي  -

دي ن وزدة ةفااعد حااي، مماان أم اااا  لاا 431النتااائج السااليية للااوزدة، وقااد قوماا  النتااائج عنااد الااوزدة إ  
مساااتويات مااان القلاااق يف ال لااا  األو، وال ااااي وال الااا  ماااان فاااًتة ا مااا ، وقاااد أظ اااعت نتاااائج الدرارااااة أن 

أثناا  ا ما  يف ال لا  ال ااي وال الا  مناو كاان ىناار يف األم ات اللوا  رالن مستويات عالياة مان القلاق 
 ااعت نتااائج الدرارااة أن ىنااار احتمااا، كيااَت لااوزدة أطفااا، يعااانون ماان وزن أقاا ، وقصااع يف الطااو،، كمااا أظ

(، كاضلم أظ اعت ا م  وقصاع مادة ا ما   عماع ا ما ارتياطا   بُت قلق ا وام  يف العبع ال ال  من فًتة 
نتائج الدرارة أن مستويات معتدلة من القلق لدً النسا  ا وام  خال، األ  ع ال الثة، إما ال ل  األو،، 

 نتائج الوزدة. أو ال اي، ت ي ثعا ت ثَتا  كيَتا  يف
ىاادف  إ  تقيااي  قلااق ا الااة والساامة لاادً  عGunning et al(2010)درارااة قيونااق واخااعين   -

مان النساا  ا واما ، وقاد أظ اعت نتاائج الدراراة أن  192األم ات يف فًتة ا ما ، وللا  عيناة الدراراة  
ياة كانا  مان النساا  ا واما  التعليقات العفوية الصادرة عن األم ات بش ن محل ان، والايت اتسام  باعجياب

ممان لاادي ن مسااتويات منخفنااة ماان القلااق، كمااا أظ ااعت نتااائج الدرارااة أن  النسااا  ا واماا  اللااوا  لاادي ن 
مستويات عالية من قلق ا الة والسمة ليا لدي ن العغية يف اةشاركة يف يوث إ اافية، وخلصا  الدراراة 

 النسا  ا وام . إ  أن مقياس حالة القلق و،تو أظ ع خ ات لدً
اتن  من الدرارات السابقة أهنا ألق  الناو  علاى ا يااة النفساية للماعأة ا اما ، وعلاى ماا تعانياو مان 

 عنف، ك،بة، خوف اجتماعي، حزن يف فًتة ا م .
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النسا  ا وام  واج ن قلقا  بدرجة أك  من النسا  غَت ا واما ، وأن نساية انتشاار كما أ ارت إ  أن 
راانة، وأن النسااا  ا واماا  اةتاا خع محل اان يااواج ن  19  أعلااى يف اجملموعااة العمعيااة األقاا   ماان القلااق كاناا

 حازت قلق، حزن، اكتئا، أك ع من النسا  يف ا م  اةيكع.
وا ديع ذكعه أن ج  الدرارات السابقة تناولا  دراراة القلاق بوجاو عاام لادً النساا  ا واما ، ماا عادا  

، اللتااُت تناولتااا Gunning et al(2010)  ودرارااة قيونااق واخااعين، Barclay(2009)درارااة باااركلي 
 حالة القلق و،تو لدً النسا  ا وام . 

ونظعا  لعدم وجود ج د ملحوظ لدً اليااح ُت يتنااو، دراراة مت اَتات الدراراة ا الياة حااو، والياح اان 
وتعاد ىاضه الدراراة مان الدراراات درارة حالة القلق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما ، 

الياااكعة يف الييئااة الفلسااطينية، وتسااتحق اليحاا  والدرارااة، وماان ىنااا جااا ت أمهيت ااا، فنااال  عاان أنااو ت جتااع 
 درارة دلية تناول  مت َتات الدرارة ا الية.

 فروض الدرادة:  - 8
ح اان بصاياغة فاعوض الدراراة نظعا  لعدم وجود درارات ميا عة تناول  مت َتات الدرارة ا الية قام اليا

 على النحو التايلع 
 الفرض الرئيس للدرادة: -8-1

 واماااا  علااااى اةسااااتًو يزيااااد مسااااتًو حالااااة القلااااق و،تااااو لاااادً النسااااا  الفلسااااطينيات اةتزوجااااات ا -8
 .%42ازفًتا ي 

 فروض الدرادة الفرعية: -8-2

 ت اةتزوجات ا وام . ز توجد عالقة بُت حالة القلق و،تو لدً النسا  الفلسطينيا -8
ز توجااد فااعو  معنويااة يف  حالااة القلااق و،تااو لاادً النسااا  الفلسااطينيات اةتزوجااات ا واماا ، تيعااا   -0

 رنة(.  19 – 19رنة،  19 – 11رنة،  19ةت َت العمعع  أق  من 
 ، تيعاا  ز توجد فعو  معنوياة يف  حالاة القلاق و،تاو لادً النساا  الفلساطينيات اةتزوجاات ا واما  -3

 ةت َت معات ا م ع  أو، مح  فقحل، مح  متكعر (. 
ز توجااد فااعو  معنويااة يف  حالااة القلااق و،تااو لاادً النسااا  الفلسااطينيات اةتزوجااات ا واماا ، تيعااا   -0

 م(. 1996  –م  1992م، 1991  -م1999م،  9666 –م9662ةت َت تاريخ الزواجع   
ق و،تااو لاادً النسااا  الفلسااطينيات اةتزوجااات ا واماا ، تيعااا  ز توجااد فااعو  معنويااة يف  حالااة القلاا -5

 ةت َت معات الوزدة القيصعيةع وزدة واحدة فقحل، وزدة وأك ع(.
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 الطروقة واإلجراءات: -9

 :عإ ل الدراسل
 ال جو ع األصءي لءدراسل:

معاكااز الععايااة ( امااعأة فلسااطينية متزوجااة حاماا ، مماان يااًتددن علااى 199 اا  اجملتمااع األصاالي للدرارااة  
و أواخااع  اا ع كااانون  -الصااحية األوليااة يف دافظااة غاازة، وذلاام يف الفااًتة مااا بااُت غااعة  اا ع حزيااعان يونيااو 

 .رنة( 19و 95وراوح  أعمارىن ما بُت  ، 1996األو، ديسم  
 عينة الدرادة:  -9-2

لععايااة الصااحية ( امااعأة فلسااطينية متزوجااة حاماا ، مماان يااًتددن علااى معاكااز ا199للاا  عينااة الدرارااة  
(، وذلاام  53، ص 1992 ،ىاألولياة يف دافظااة غازة، اختيااارىن بالطعيقااة العشاوائية اليسيطاااة  أباو مصااطف

 ( رنة. 19و95راوح  أعمارىن ما بُت  و من أفعاد اجملتمع األصلي للدرارة،  % 29بواقع 
 وفيما يلي اظصائص اعحصائية لعينة الدرارةع 
 (8جدسل  ال

 ل ل إ ل الدراسلال صةلص اإلهصةلإ
 ال قبل ال د  البإة، ال وغإرات

 العمع
 % 12 29 رنة 19أق  من 

 % 12 49 رنة 19 – 11
 % 19 59 رنة 19 – 19

 معات ا م 
 % 21 991 أو، مح  فقحل
 % 15 63 مح  وأك ع

 تاريخ الزواج
 % 11 33 م 9666 –م 9662
 % 12 49 م 1991 -م 1999
 % 11 31 م 1996 –م 1992

 الوزدة القيصعية
 % 44.2 922 وزدة واحدة فقحل

 % 11.2 12 وزدة وأك ع 
 أداة الدرادة: -9-3

 اختبار حالة القلق ومسته: -9-3-1

و ع ازختيار يف األص  ارييل جع، واخعون، وقام بًت تو وتععييو عيد العقي  أمحد اليحَتي، ويشم  
قااديع الااضا ، وذلاام لقياااس مف ااومُت منفصاالُت للقلااق، أطلااق اختيااارين منفصاالُت يعتماادان علااى أراالو، الت

علي ما حالة القلق، و،تو القلق، وصم  ىضا ازختيار لقياس القلق لدً اليال ُت األرويا  من  ، واةع اى 
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ع اةواقاف الايت اةصابُت ب معاض نفسية عصيية أو عنوية، أو الضين رتاًع ه  عمليات جعاحياة، إ  اخا
 .قلقت َت مشاعع ال

يتكااون اختيااار حالااة القلااق ماان عشااعين عيااارة؛ ولكاان تتطلاا  تعليماتااو ماان اةفحوصااُت ازرااتاابة عمااا 
يشععون بو يف  ظة معيناة مان الوقا ،ويتكون اختياار ،اة القلاق مان عشاعين عياارة أيناا ، يطلا  في اا مان 

 األفعاد وصف ما يشععون بو بوجو عام.
عيقااة فعديااة أو  اعيااة، ولاايا ىنااار وقاا  داادد لااو، ولكاان وصاام  اختيااار حالااة القلااق و،تااو ليطيااق بط

دقائق لالنت ا  من ك  اختيار روا  حالاة القلاق أم ،اة القلاق،  5-3تطييقو على طال، الكليات يتطل  
دقيقااة لالنت ااا  مااان ازختيااارين معااا . أمااا األفاااعاد األقاا  يف اةسااتًو التعليمااي أو اةناااطعبون  92وأقاا  ماان 

دقيقاااة عهناااا  أحاااد ازختياااارين، يف حاااُت حيتااااج تطيياااق  91 - 99ياااق ازختياااار يتطلااا  انفعالياااا  فااا ن تطي
 دقيقة تقعييا . 19ازختيارين إ  

درجاااة حااادا  أقصاااى لكااا  مااان  59درجاااة حااادا  أد  و 19وتاااًتاوح قيماااة الااادرجات علاااى ازختياااار باااُت 
تفاااع يف حالااة القلااق و،تااو، وتشااَت الدرجااة إ  ار   59- 39ق و،تااو، تشااَت الدرجااة ااااااااة القلااااااااااري حالاااااختي
إ  أن  16 – 19إ  أن حالة القلق و،تو متورطة، والدرجاة  19إ  فو  اةتورحل، والدرجة  26- 19

 إ  حالة القلق و،تو عادية. 19حالة القلق و،تو أق  من اةتورحل، والدرجة 
سايكومًتية، فمان حيا  ال ياات كانا  زختياار صاالحيتو مان الناحياة العادة وأجعي لالختيار درارات 

 9.49و  9.19لادً عيناات مان الاضكور، وباُت  9.51و  9.11معامالت ثيات اختيار حالة القلق بُت 
لادً  9.53و 9.11لدً عينات من اعناث، أما اختيار ثيات ،اة القلاق فكانا  معاامالت ال ياات باُت 

 9.15راوح معاما  ألفاا كعونيااخ باُت  لادً عيناات مان اعنااث، 9.69و 9.19عينات من الضكور، وبُت 
يف اختيااااار ،ااااة القلااااق. وبارااااتخدام طعيقااااة التازئااااة  9.49و 9.36يف اختيااااار حالااااة القلااااق بااااُت  9.43و

 9.69و 9.19لدً عينات من الضكور، بُت  9.55و 9.19النصفية راوح معام  ثيات اختيار القلق بُت 
لاادً  9.61و 9.19اوحا  معاامالت ال يااات باُت لادً عيناات ماان اعنااث، أماا اختيااار ،اة القلاق فقااد ر 

 لدً عينات من اعناث. 9.69و 9.19عينات من الضكور، وبُت 
أماااا صاااد  ازختياااار فقاااد اراااتخدم  عااادة طعائاااق، ىااايع ازرتيااااط مبحااام خاااارجي، حيااا  حسااااي  

  EFIمعامالت ازرتياط بُت ازختيار ومقيااس كاتا  للقلاق، وبعاد العصاابية مان مقيااس إيزيام للشخصاية 
الصااورة  ،(، والتنارااق الااداخلي عاان طعيااق حسااا، ارتياااط كاا  بنااد بالدرجااة الكلية،وصااد  اختيااار حالااة 

 القلق و،تو.
( يسااااا، ثيااااات ازختيااااار بطعيقااااة إعااااادة القياااااس، فطيااااق 51-59 ،9665وقااااد قااااام أبااااو مصااااطفى  
، مث أعياد تطييقاو علااى زرايما السانة األو   الًتبياة طالياة مان طاليااات قسا 12ازختياار علاى عيناة قوام اا 

زختيااار حالااة  9.52العينااة نفساا ا بفااار  زمااٍت قاادره ثالثااة أرااابيع، وحصاا  الياحاا  علااى معاماا  ثيااات 
زختيار ،ة القلق. كما ارتخدم  سا، ثياات ازختياار طعيقاة التازئاة النصافية، وجاز     9.59القلق، و
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زختيار من اليند األو، حىت اليند العا اع، ك  اختيار على حدة إ  جزأين يي  يتكون ا ز  األو، من ا
ويتكون ا ز  ال اي مان بقياة ازختياار، وبعاد ذلام حسا  معاما  ارتيااط ا ازأين لكا  اختياار علاى حادة، 

زختيار ،ة القلق، مث قام الياح  9.36زختيار حالة القلق، و 9.26فحص  الياح  على معام  ثيات 
بعاون ةععفة معام  ثيات ازختيار الكلي، فحص  على معامالت ثيات -ن بازرتعانة مبعادلة التني  لسيَتما

 زختيار ،ة القلق .9.51زختيار حالة القلق ،و 9.41
واراااتخدم  عيناااة  -الاااداخلي  كماااا قاااام الياحااا  يساااا، صاااد  لالختياااار، وذلااام بطعيقاااة التناراااق

نفساو دكااا  للصاد ، مث قاام يسااا، إذ عاد الياحا  الدرجااة الكلياة يف اختياار حالااة القلاق و،تاو  –ال ياات
ارتياط ك  عيارة بالدرجة الكلية لالختيار الضي تندرج  تو ىضه العيارة، وذلام علاى عيناة ثياات ازختياار، 

 ، وىي معامالت صد  جيدة. 9.49و9.19وراوح  معامالت الصد  بُت 
 نتائج الدرادة: -11

 نتائج الفرض الرئيس للدرادة: -11-1

 لءدراسل عءت ةت :  تص ال رض الرلإس
تزتد لقوسم هةل ل الكء ف سس  و  ل دم ال ق ة  ال ءق  إ إةت ال وزسج ةت الحسال ل عء ت ال ق وسم 

 .%55ا فوراضي 
الااعئيا للدرارااة؛ قااام الياح ااان بتحديااد درجااة القطااع الاايت يكااون عندىاااا مسااتًو  الفااعضماان وللتحقااق 

(، 59ي  مااان الدرجاااة الكلياااة للمقيااااس وىااا % 42( درجاااة، أي ماااا دي ااا  39تفعاااا   حالااااة القلاااق و،تاااو مع 
 .وا دو، التايل يو   ذلم

 (0جدسل  ال
لحةلل الكءف سس و   سال قبل ال ئستل لول لح ال قوسم ا فوراضي سال  ءيال قوسم ا فوراضي سال قوسم ال  ءي 

 ( .022لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت الحسالل  ، = 

 ال قوسم البإة،
 ا فوراضي

 بل ال ئستلال ق
 لء قوسم ا فوراضي

 ال قوسم
 ال  ءي

 ال قبل ال ئستل
 لقوسم الكءف لء قوسم ال  ءي

 فو  اةتورحل % 32.12 21.15 % 42 39 حالة القلق
 فو  اةتورحل % 31.59 29.52  % 42 39 ،ة القلق

طينيات لااادً النساااا  الفلسااايتنااا  مااان ا ااادو، الساااابق أن مساااتًو حالاااة القلاااق و،تاااو  فاااو  اةتوراااحل 
 اةتزوجات ا وام . 

عزا الياح ان ذلم إ  قلق ن على صحت ن؛ إذ يشععن يف فًتة ا م  بالناعف ا سامي العاام، مقارناة 
بفااااًتة مااااا قياااا  ا ماااا ، إ ااااافة إ  قلق اااان ماااان عمليااااة الااااوزدة ؛ ألن اةااااعأة  اااااف أن حياااادث مع ااااا بعااااح 

أثنا  عملية الوزدة، م  ع عسع الوزدة، ارتفاع   حل الادم، ارتفااع دقاات القلا ، كماا أهناا يف اةناعفات 
 أثنا  عملية الوزدة. يف قد تقلق على صحت ا نتياة بعح األخطا  الطيية، اليت  دث 
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، الاايت أو ااح  أن النسااا  ا واماا   Lund et al(2009)وعاازز ذلاام نتااائج درارااة زنااد واخااعين 
،  Hosseini et al(2009)نفساية أثناا  ا ما ، كماا عازز ذلام دراراة حسايٍت واخاعين واج ان  ا وطا  

 أثنا  ا م .يف اليت بين  أن النسا  ا وام  واج ن قلقا  واكتئابا  
كما عزا الياح ان ذلم إ  جنا ا نُت، إذ إن اةعأة ا ام  تقلق ك َتا  على جنا جني اا، ف اي تتماٌت 

ذا كان  قاد أجنيا  قيا  ذلام إناثاا ؛ لكاون اوباا  يفنالون الاضكور علاى اعنااث، أن تنا  ذكعا  وزريما إ
 وىضه ثقافة رائدة يف اجملتمعات الععبية قاطية. 

(، اللضان أ ارا إ  أن من "أى  مظاىع ازىتمام اليت 994 ،9664وعند ذلم  ا ديدي ومسعود  
د ىي توقع جنا اةولود، اظصائص، والصفات اليت تيدو على الوالدين يف أثنا  معحلة انتظار اةولود ا دي

 ريتمتع  ا". 
كمااا أن اةااعأة تقلااق علااى صااحة جنين ااا، فتخشااى أن تنااا  طفااال  معااتال  صااحيا ، أو يعاااي ماان حالااة 
عو ، إذ إن وزدة جنُت معو  ت دي إ  الشعور بالنقص، وخلق حالة توتع نفسي لدي ا، ويعد القلق أى  

 أ كالو.
، الايت أ اارت إ  أن التاوتع والقلاق  Bogaerts et al(2010)رارة بوجاايعتا واخاعين  وعزز ذلم د

 يزيدان لدً األم؛ نتياة  عص ا على منو ا نُت.
كضلم األم ااا روا  كان  حامال  أم و ع  طفال  جديدا  ااا دائمة التفكَت يف مستقي  ابن ا، مان حيا  

  يف  ااو  الواقااع ازقتصاااادي الصااع  الااضي يعيشااو الشاااع  قاادراا علااى إعااداد التا ياازات الالزماااة للطفاا
الفلسااااطيٍت، إذ إن أغلاااا  اوبااااا  ز يسااااتطيعون تااااوفَت اة كاااا  واةلاااايا اةناراااايُت ألبنااااائ  ، وىف ظاااا  ىااااضه 

 ازرتعدادات وازلتزامات، قد يتسي  ذلم كلو يف مشكلة القلق لدً األم ات .
 ون ممتلئاااة بعوامااا ع اةشااااقة، الت دياااد، الناااا حل،( أن الييئاااة حينماااا تكاااا1991وأثيتااا  دراراااة عشااااعي  

 تكون مدعاة زرت ارة القلق لدً الفعد . اعحياط، قلة الفعص، ا عمان،
وللييئة ازجتماعية دور كياَت يف قلاق األم اات، إذ إن غاليياة مان ها  عالقاة أراعية واجتماعياة يتادخلون 

ي ن بارااتمعار عااانع فااًتة الاااوزدة، ناااوع يف  اا ون األم اااات ا واماا ؛ وذلااام ماان خاااال، األرااائلة اةوج ااة إلااا
 ا نُت، وتاريخ الوزدة .

 نتائج الفروض الفرعية للدرادة:  -11-2

 نتائج الفرض الفرعي األول: -11-2-1

 تص ال رض ال رعي األسل عءت ةت :
   ىسجد عالقل بإح هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت الحسالل.  

الفععاي األو، قاام الياح اان باراتخدام معاما  ارتيااط بَتراون ؛ ةععفاة العالقاة باُت   ضالفاع وللتحقق من 
 .لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام ك   من  حالة القلق و،تو 
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 (3جدسل  ال
 ل ةلل ا رىبةط بإح هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت الحسالل.

 لق ل الكءفالدرجل الوءإل  البإة،
 * * 9.15 الدرجة الكلية  الة القلق

 2.818( =0 – 022لدرجل هرتل   2.28  هدس  الد لل اإلهصةلإل  ع د لقوسم 
يتن  من ا دو، السابقع وجود عالقة ارتياط موجية دالة بُت ك  من حالة، القلق و،تو، لدً النسا  

 الفلسطينيات اةتزوجات ا وام .
(، اليت أثيت  وجود عالقة ارتياط رالية  1991ارة ا الية عن نتائج درارة ا سن   تلف نتائج الدر 

 مع حالة القلق لدً األم يف الش ع التارع من ا م ، ومع ،ة القلق يف الش ع ال ال  من ا م .
لفاعد ومما ز  م فيو أن يف ،اة القلاق جناد الفاعد قلقاا  باراتمعار، ومان دون  دياد لوقا  أو م اَت، وأن ا

و ا  ك اَت مان الظاعوف  غعيا ، يكون م ي  ، أو مستعدا  بدرجة عالية ألن خي  القلق يف مواقاف عديادة، 
(، أي إن ،اااة القلاااق ت ااا  اراااتعدادا  رااالوكيا  مكتسااايا  يف معاحااا  الطفولاااة اةختلفاااة، ويظااا   123 ،9665

 (.13 ،9651معاح  العمع الالحقة  حسن،  نسييا  عند األ خاص يف
(، الاايت أظ ااعت وجااود ارتياااط موجاا  بااُت 9659لاام مااا توصاال  إليااو نتااائج درارااة معرااي  وي يااد ذ

(، الااايت أبانااا  أن 9669ازراااتعداد للقلاااق والتعاااعض للخااا ات اة ةاااة يف الييااا ، ونتاااائج دراراااة الطحاااان  
الطفولااة  راالور الفااعد يتاا ثع باااةواقف الاايت ديااع  ااا، وبعالقتااو مااع الوالاادين، وأن اوثااار الاايت  اادث لااو خااال،

 اةيكعة تستمع حىت معاح  عمعية زحقة.   
وإن مااان نافلاااة القاااو،ع إن تكاااوين اةاااعأة الييولاااوجي والفيزيولاااوجي جيعااا  اراااتعدادىا الفطاااعي للقلاااق ثابتاااا  
نسييا ، إذ إن ،ات الشخصية العئيساة تتكاون مناض الصا ع، القلاق و،تاو واحادة مان ىاضه السامات، يساتقع 

ياَت يف معحلااة الطفولاة اةتاا خعة، وز يت اَت ت ااَتا  ملحوظاا  يف معاحااا  ا يااة التاليااة، وي يا  مساتواىا إ  حااد ك
إ اااافة إ  اراااتعداد اةاااعأة لالعاااًتاف باااالقلق علاااى  اااو  الااادور ازجتمااااعي اةساااتقيلي اةتوقاااع من اااا، م ااا ع 

التاادبع يف أمااع الاازواج  التفكااَت يف مسااتقي  ا ياااة، الشااعور بالدونيااة مقارنااة بالعجاا ، التفكااَت ا اااد يف الااتعل 
 اةستقيلي، اعحساس اةفعط جتاه بعح اةشكالت األرعية اةتنوعة.

 (، الايت أثيتا  أن ىناار ت اَتات  وجدانياة  تطاعأ علاى السايدة1991وعزز ذلم نتائج دراراة ا سان  
 ا ام  خال، معاح  محل ا.

عأة الفلسطينية، على خلق دافاع معاُت إ افة إ  أن الواقع اظارجي، وأحداثو هما أثع عميق يف نفا اة
قااع يف الينااا  الال ااعوري للفااعد، حنااو تصااعيف انفعازاااا اةكيوتااة، وعاان الكيفيااة الاايت تاا ثع في ااا أحااداث الوا

فاألنا ىي اةوطن ا قيقي للقلق، فحينما يشعع اعنسان باظطع ي دده من ج ات ثالث، ف نو ييدأ تعلا  "
  ذلام يسا   احنتو النفساية مان إدرار الشاي  الاضي ي ادده، أو مان اهع، كعد فع  منعكا، وىو يفعا

العمليااة اظفيااة الاايت جتااعي يف اهااو، مث تقااوم باا طال  ىااضه الشااحنة النفسااية يف صااورة قلااق، ويياادأ رد الفعاا  
 (.54 ،9665 ،نفسية وقائية"  أبو مصطفى الفطعي ىضا فيما بعد، و   دلو  حنات
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طينية بوجاو عااام الق ااع الاضي يعااد دافع ااا النفساي، فحينمااا ي خااض يف كماا أن ماان خصاائص اةااعأة الفلساا
النمو والتطور، تيدأ بضور األنا األو  يف التكوين خال، احتكاك ا بااوخعين وباالواقع اةعايش، فاألناا يكا  
ور احتكاك ا اةستمع ومس وليااا عن الواقع تنمو بالواقع وتًتععع فيو، وتتشع، ك  أحداث الواقع، وما ياد

فيو، حاىت تصاي  األناا ىاي ماعاة الواقاع اظاارجي، وىاي اةسا ولة عان الواقاع الاداخلي، وتتا ثع باو، فاألناا ىاي 
اليوتقة اليت يلتقي في ا الداخ  اظارج، وك  ما حيدث يف اظارج لو انعكاس يف الداخ ، ومن مث ييدو أك ع 

نعكااس يف اظاارج، وىكاضا تتالقاى حالاة و وحا  يف األنا، ومقاب  ذلام فا ن كا  ماا حيادث يف الاداخ  لاو ا
القلااق مااع ،ااة القلااق لاادً اةااعأة الفلسااطينية، والااضي ياانا   لاادي ا القلااق عاان مماررااة  ااىت أرااالي  الق ااع، 

 والتعسف، من قي  ازحتال، مبختلف األصناف، واأللوان الق عية.
 نتائج الفرض الفرعي الثاني: -11-2-2

 تص ال رض ال رعي الثةتي عءت ةت :
  ىسجد فرس  ل  ستل في  هةلل الكءف سس و  ل دم ال ق ة  ال ءق  إ إةت ال وزسج ةت الحسال ل ؛  

 س ل(.  02 – 38س ل،  32 – 00س ل،  08ىب ةً ل وغإر ال  ر:  ةقل لح 
الفعض الفععي ال اي قام الياح ان بارتخدام   لي  التياين األحادي؛  سا، الفعو  بُت  وللتحقق من

؛ لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا واما اختيار ك  من  حالة القلق و،ة القلق، متورطات درجات 
 تيعا  ةت َت العمع.

 (0جدسل  ال
توةلد ااوبةر ىحءإل الوبةتح األهة ي  اوبةر كل لح هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت 

 الحسالل ؛ ىب ةً ل وغإر ال  ر.

لج سع  بةتحلصدر الو البإة، خ
 ال رب ةت

 رجل 
 الحرتل

لوسسط 
 ال رب ةت

 قإ ل
)   

 لقوسم
 الد لل

حالة  9
 القلق

 /// 9.91 19.69 1 39.51 بُت اةعبعات
 16.31 964 2516.21 داخ  اجملموعات

 966 2699.13 اجملموع

 ،ة القلق 1
 /// 9.96 1.14 1 3.21 بُت اةعبعات

 15.96 964 4211.99 داخ  اجملموعات
 966 4216.23 اجملموع

 .3.19( = 895 – 0لدرجل هرتل   2.25  ( ع د لقوسم   لل  هدس  الد لل اإلهصةلإل لكإ ل/// = زإر  الل رهصةلإًة 
لادً يتن  من ا دو، السابقع عدم وجاود فاعو  معنوياة يف اختياار كا  مان  حالاة القلاق و،تاو القلاق 

 تزوجات ا وام  ؛ تيعا  ةت َت العمع.النسا  الفلسطينيات اة
الايت أثيتا  أن  ،Qiao et al (2008)   تلاف نتاائج الدراراة ا الياة عان نتاائج دراراة كياو  واخاعين
 رنة. 19نسية انتشار القلق كان  أعلى يف اجملموعة العمعية األق   من 
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وط ا ياتيااة، ونااوع القلااق الااضي وعاازا الياح ااان ذلاام إ  تشااابو ظااعوف ا ياااة اةفعمااة بشااىت أنااواع الناا 
 تعيشو اةعأة الفلسطينية الناج  عن اةعاناة النفسية، واليت تتععض في ا ةواقف الق ع النفسي.

ومبااا أن اةااعأة الفلسااطينية بوجااو عااام تعع اا  للعديااد ماان اةواقااف الصااعية والناااغطة، وتعع اا  ةواقااف 
حااتال، غااعس بيئااة الق ااع يف اجملتمااع الفلسااطيٍت إمعانااا  اعحياااط اةتعااددة يف  ااىت أبعاااد حيااااا، "وحاااو، از

بتدمَت الينية النفسية لإلنساان قيا  تادمَته للينياة ازجتماعياة، اةادياة للساكان، والو اع اةتا زم الاضي يعيشاو 
اجملتماع الفلساطيٍت يف ظاا  السالطة الفلساطينية، حياا  ت تتانفا فيااو الشخصاية نساي  حعيت ااا، با  عا اا  

ازحتال،، وأمام ىضه الو اعية الصاعية والقاراية الايت عايشا ا اعنساان الفلساطيٍت، خلقا  مكيلة    نَت 
لديااو حالااة غااَت مسااتقعة ماان فقاادان األماان النفسااي، ودوام ىااضا الشااعور؛ ممااا أدً إ  ظ ااور أ ااد حااازت 

 (. 912 – 911 ،9664 ، أبو ىُت التوتع"
تمعااات الاايت عانااا  ويااالت ا اااعو،، (، الااضي أ اااار إ  أن اجمل 199 ،9666وعنااد ذلاام الناصاااع  

ظ اااعت اثارىاااا يف وعايشااا  خااا ات ا اااع، عانااا  مااان مشاااكالت نفساااية، تنااااعف  ماااع ماااعور الوقااا ، و 
 .رلوكيات غَت روية

، از اطعابات اهنامية، م ا ع القاي  وىاضا كلاو أ اع، جيعا  اةاعأة تظا  قلقاة طاوا، فاًتة ا ما ؛ بساي 
نفساية، م اا ع تيااد، اةاازاج،  اااع الازوج أحيانااا  ماان و ااع زوجتااو ال  ياان، فقاادان الشاا ية،  واز ااطعابات ال

النفسي، الصحي، ازجتماعي؛ مما جيعلو دينع ا مان اةشااركة يف اةنارايات ازجتماعياة اةختلفاة خوفاا  علاى 
 محل ا من اعرقاط.

 نتائج الفرض الفرعي الثالث:  -11-2-3

 تص ال رض ال رعي الثةلث عءت ةت : 
 ست ل ف  ي  هةل ل الكء ف سس  و  ل  دم ال ق ة  ال ءق  إ إةت ال وزسج ةت الحسال  ل،   ىسج د ف رس  ل 

 ىب ةً ل وغإر لرات الح ل:  ةسل ه ل فكط، ه ل لوورر (. 
الفاااااعض الفععااااي ال الاااا  قاااااام الياح ااااان بارااااتخدام اختياااااار  ت(  سااااا، الفااااعو  باااااُت  تحقااااق ماااانولل

؛  سااا  الفلسااطينيات اةتزوجااات ا واماا لاادً النمتورااطات درجااات اختيااار كاا  ماان  حالااة، القلااق و،تااو، 
 تيعا  ةعات ا م .

 (5جدسل  ال
ال وسس ةت الحقةبإل سا تحرافةت ال  إةرتل سقإ ل  ت(  اوبةر كل لح  هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  

 ال ءق إ إةت ال وزسجةت الحسالل؛ ىب ةً ل وغإر لرات الح ل.
 لقوسم الد لل  ت( قإ ل تحرا  ال  إةريا  ال وسسط الحقةبي ال د  ال وغإر البإة،
حالة 
 القلق

 /// 9.13 2.94 21915 991 أو، مح  
 2.43 21.15 63   متكعرمح

،ة 
 القلق

 /// 9.33 2.61 29.23 991 أو، مح  
 3.19 21.91 63 مح  متكعر
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 8.91( = 0 – 022رجل هرتل  لد 2، 25هدس  الد لل اإلهصةلإل ع د لقوسم   لل ، /// = زإر  الل رهصةلإةً 
  لدً النساايتن  من ا دو، السابقع عدم وجود فعو  معنوية يف اختيار ك  من  حالة القلق و،تو، 

 ؛ تيعا  ةت َت معات ا م .الفلسطينيات اةتزوجات ا وام 
ألو  (، الاايت أثيتاا  أن ا واماا  للمااعة ا9651 تلااف نتااائج الدرارااة ا اليااة عاان نتااائج درارااة حساان  

 أك ع قلقا  يف الش ور األخَتة للحم  من ا وام  أك ع من معة.
الايت  ،(Pearson et al  1996 كما  تلف نتائج الدرارة ا الياة عان نتاائج دراراة بَتراون واخاعين

أن النسا  ا وام  اةت خع محل ن يواج ن حاازت قلاق، حازن، اكتئاا،، أك اع مان النساا  يف ا ما   أثيت 
 اةيكع.
ا ز  اام فياو أن عاادد ماعات ا ماا  ماعتيحل ب قافااة اجملتماع، إذ إن اةااعأة جتاد أن كياهنااا ماعتيحل بقاادراا ومما

أثناا  ا ما  حعصاا  من اا علاى اعجناا،، حاىت لاو يف اعجنابية، لضا تظ  منزعاة من أية خماطع قاد تواج  اا 
عجناا،، وتاًع اةاعأة الفلساطينية تكعرت لدي ا ماعات ا ما ، فااجملتمع الفلساطيٍت بعاداتاو وتقالياده يشااع ا

؛ ممااا يساااعدىا علااى ا فاااظ علااى بيت ااا ا اعجنابيااة، وعاادد أفااعاد أرااعااأن ارااتقعارىا األرااعي معىااون بقاادرا
 وزوج ا؛ لضا تظ  يف خوف على محل ا ب ح النظع عن عدد معاتو.

 نتائج الفرض الفرعي الرابع:   -11-2-4

 تص ال رض ال رعي الرابع عءت ةت :
ت الحسال ل، ىسجد فرس  ل  ستل في  هةل ل الكء ف سس  و  ل دم ال ق ة  ال ءق  إ إةت ال وزسج ة   

 خ(. 0229 –خ 0225خ، 0220  -خ0222خ،8999 –خ8995زسا :  لىب ةً ل وغإر ىةرت  ا
ن الفعض الفععي العابع قام الياح ان باراتخدام  ليا  التيااين األحاادي  ساا، الفاعو  باُت تحقق مولل

؛ تيعا   لدً النسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام جات اختيار ك  من  حالة القلق و،تو، متورطات در 
 ةت َت تاريخ الزواج.

 (1جدسل  ال
توةلد ااوبةر ىحءإل الوبةتح األهة ي  اوبةر كل لح هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  ال ءق إ إةت ال وزسجةت 

 الحسالل ؛ ىب ةً ل وغإر ىةرت  الزسا  .
 الد لل لقوسم قإ ل  ( لوسسط ال رب ةت  رجل الحرتل لج سع ال رب ةت لصدر الوبةتح البإة، خ

حالة  9
 القلق

 /// 1.45 59.95 1 931.92 بُت اةعبعات
 116.916.31 964 2416.19 داخ  اجملموعات

 966 2699.13 اجملموع

،ة  1
 القلق

 /// 9.93 19.12 1 59.16 بُت اةعبعات
 14.59 964 4116.94 داخ  اجملموعات

 966 4216.23 اجملموع
 .3.19( = 895 – 0لدرجل هرتل   2.25هدس  الد لل اإلهصةلإل لكإ ل  ( ع د لقوسم   لل ، /// = زإر  الل رهصةلإةً 

ا  لدً النسايتن  من ا دو، السابقع عدم وجود فعو  معنوية يف اختيار ك  من  حالة القلق و،تو، 
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 الفلسطينيات اةتزوجات ا وام ؛ تيعا  ةت َت تاريخ الزواج.
عار، وماان دون  ديااد عاازا الياح ااان ذلاام إ  ارااتعداد اةااعأة الفلسااطينية للقلااق، إذ جنااد أهنااا قلقااة بارااتم

؛ ألهنا    القلق يف مواقاف عديادة، و ا  ك اَت مان الظاعوف، ومن اا ا ما ، فناال  عان أن لوق  أو م َت
ألمومة جتعبة خطعة  و  ا األم منض اليوم األو، للحم ، وىي خال، تسعة أ  ع تسا ،، تستفساع، جتعبة ا

 اور ا دات، األم ات، األقار،، وتس هن عن خ ان يف ىضه التاعبة؛ من ن من ااون التاعباة، ومان ن 
ة الاوزدة، وزرايما يف من جتع  الوزدة أرطورة ميال ا  يف ازم ا؛ مما جيع  ا اما   ااف، وتتحسا  لعمليا

أثنااا  عمليااات الااوزدة، كااضلم يف  ااو  ا ااوادث الاايت تساامع ا اةااعأة ماان حااازت الوفيااات يف اةستشاافيات 
، عاالوة علاى األخطاا   أخطا  بعح األطياا  الايت قاد تا ثع يف رحا  األم؛ مماا دينع اا مان اعجناا، ماعة أخاًع

د معظاا  األزواج القلااق بصااورة كيااَتة يف فااًتة ا ماا ، الاايت قااد ااادد صااحة اةااعأة بقيااة حيااااا؛ لااضا يكااون عناا
وىنااار خاااوف مااان اجمل اااو،، وخماااوف علاااى صاااحة ا ناااُت، وعلااى وزدتاااو بصاااورة طييعياااة، إ اااافة إ  اوزم 

 اةصاحية لعملية الوزدة.
 نتائج الفرض الفرعي اخلامس: -11-2-5

 تص ال رض ال رعي ال ةلس عءت ةت : 
ل الكء ف سس  و  ل  دم ال ق ة  ال ءق  إ إةت ال وزسج ةت الحسال  ل،   ىسج د ف رس  ل  ست ل ف  ي  هةل 

 ىب ةً ل وغإر لرات الس    الكإصرتل:  س    ساهد  فكط، س    سةكثر(.
ن الفااااعض الفععااااي اظاااااما قااااام الياح ااااان بارااااتخدام اختيااااار  ت(  سااااا، الفااااعو  بااااُت تحقااااق مااااولل

؛ تيعا   لنسا  الفلسطينيات اةتزوجات ا وام لدً امتورطات درجات اختيار ك  من  حالة القلق و،تو، 
 ةت َت الوزدة القيصعية.

 (5جدسل  
ال وسس ةت الحقةبإل سا تحرافةت ال  إةرتل سقإ ل  ت(  اوبةر كل لح  هةلل الكءف سس و  لدم ال قة  

 ال ءق إ إةت ال وزسجةت الحسالل ؛ ىب ةً ل وغإر لرات الس    الكإصرتل.
 لقوسم الد لل قإ ل ت( ا تحرا  ال  إةري ال وسسط الحقةبي ل د ا ال وغإر البإة،
حالاااااااااااة 
 القلق

 /// 9.13 2.19 21.11 922 وزدة واحدة فقحل 
 3.15 21.11 12 وزدة وأك ع

،ااااااااااااااااااة 
 القلق

 /// 9.33 2.59 21.16 922 وزدة واحدة فقحل
 4.93 29.14 12 وزدة وأك ع

 8.91( = 0 – 022لدرجل هرتل   2، 25الد لل اإلهصةلإل ع د لقوسم   لل هدس  ، /// = زإر  الل رهصةلإةً 
لدً النساا  يتن  من ا دو، السابقع عدم وجود فعو  معنوية يف اختيار ك  من  حالة القلق و،تو، 

 الفلسطينيات اةتزوجات ا وام ؛ تيعا  ةت َت معات الوزدة القيصعية.
ة القيصعية وزدة صعية  تاج إ  مستشفيات   زة ب حدث األج زة، وعزا الياح ان ذلم إ  أن الوزد

وأم ع األطيا ، ىضا كلاو يانقص اةستشافيات يف قطااع غازة، وذلام بساي  ا صاار اةفاعوض علياو؛ مماا مناع 
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دخو، اةعدات، واألج زة الطيية، كما حا، ا صار دون التحا  األطيا  بالدورات التدرييية اةختلفة خارج 
أثنا  العمليات يف ؛ ةتابعة ك  جديد يف ميدان النسا  والوزدة؛ مما تسي  يف تكعار حازت الوفيات الوطن

ةاعأة ا اما  يف اساي  يات ا عاحية يف ىاضا اجملاا،؛ مماا ا عاحية اةختلفة؛ حىت وص  ا د إ  أر   العملي
 أثنا  عملية الوزدة.يف ىاجسا  من حدوث ذلم ها 
لدً اةعأة ا ام ، ونقص اظ ة ينطعاهنا إ  اللاو  إ  النسا  األخعيات؛ لكي وكضلم نقص التوعية 

وىااان  –تستفساااع مااان ن عااان بعاااح األ ااايا ، فمااان ن مااان تكاااون عملياااة وزدااااا رااا لة، وىااان قلاااة، ومااان ن 
ماان تكاون وزداااا صااعية، فتيادأ بعااعض أخطااار ومشاكالاا الااوزدة، رااوا  الايت عاناا  من ااا، أم  –األغلا  
 عت ا؛ مما ي ثع رليا  يف اةعأة ا ام ؛ فتصي  قلقة على مستقيل ا، ومستقي  جنين ا. اليت ،
 توصيات الدرادة:  -11

 ي:أىهثة، في ضس  توةلد الدراسل ب ة تتسصي البة
 عن اةني ات الداخلية واظارجية اليت ت َت حالة القلق لدي ا. ابتعاد اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام   –8
لاادً اةااعأة صااعيف ازنفعااازت اةكيوتااة؛ وعاان الكيفيااة، الاايت ياا ثع في ااا أحااداث الواقااع الشااعوري ت –0

 .الفلسطينية اةتزوجة ا ام 
تعزيز ال قة بالنفا لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام ؛ وذلم من خال، إعطائ ا دورات نفسية  –3

 . حداثوتساعدىا على كيفية مواج ة اةستقي ، والتعام  مع أ
التقلي  من   وط ا ياة لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام ؛ وذلم من خال، خلق بيئة نفسية  –0

 امنة لدي ا .
اعر ام الفاع  يف ح  اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام  على التواصا  ماع العياادات اةتخصصاة،  –5

 لالطمئنان على و ع ا الصحي، ورالمة جنين ا.  
 اسةت لقوكبءإل: ر  -80

نظااعال لعاادم وجااود درارااات كافيااة يف اةكتيااة الفلسااطينية لاادً اةااعأة الفلسااطينية اةتزوجااة ا اماا ؛ حياا  
 تيةع الياح ان الداررُت يف  ا، ازختصاص إجعا   الدرارات او

 معات  خصية اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام  . -8     
 بقلق اةستقي  لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام .حالة القلق و،تو وعالقت ما  -0 
 حالة القلق و،تو وعالقت ما بالتوافق النفسي لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام . -3 
 حالة القلق و،تو وعالقت ما جبودة ا ياة لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام . -0 
 قلق األخالقي لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام .حالة القلق و،تو وعالقت ما بال -5 
 حالة القلق و،تو وعالقت ما بكفاية الضات لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام . -1 
 فاعلية بعنامج إر ادي للتخفيف من قلق ا م  لدً اةعأة الفلسطينية اةتزوجة ا ام . -5 
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