
  المملكة العربیة السعودیة  
  اليوزارة التعلیم الع     
  مكة المكرمة - امعة أم القرىج

  قسم علم النفس-كلیة التربیة
  
  
  

غير ومن المطلقات كتئاب لدى عينة القلق واإل
  مكة المكرمةمدينة المطلقات في 

  
  
  
  

  إعداد
  عديلة حسن طاهر تونسي

  
 

  إشراف
  الدكتور حسين عبدالفتاح الغامدي

  
 
 
  

دراسة مقدمة إلى قسم علم النفس في كلیة التربیة بجامعة أم القرى كمتطلب تكمیلي لنیل 
 درجة الماجستیر في اإلرشاد النفسي

 
  

م2002 –هـ 1423



 أ  

  
  
  
  

  

 
  

  قال تعالى
  ا َطلَّْقُتُم النَِّساء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َوَأْحُصواأَیَُّها النَِّبيُّ ِإَذیَ 

  اْلِعدََّة َواتَُّقوا اللََّه َربَُّكْم َلا ُتْخِرُجوُهنَّ ِمن ُبُیوِتِهنَّ َوَلا
   ِإلَّا َأن َیْأِتیَن ِبَفاِحَشٍة مَُّبیَِّنٍة َوِتْلَكَ َیْخُرْجن

   اللَِّه َفَقْد ُحُدوَد َُّحُدوُد اللَِّه َوَمن َیَتَعد
  َظَلَم نَْفَسُه َلا َتْدِري َلَعلَّ اللَّه

   َ ُیْحِدُث َبعَد َذِلَك َأْمًرا
  ).1الطالق، ایة (



 ب  

 ملخص الدراسة

  لمكرمةا مكةمدينة من المطلقات وغير المطلقات في كتئاب لدى عينة القلق واإل
  

  عديلة حسن طاهر تونسي
  

القلق  كل من  متوسطبين المطلقات وغير المطلقات فيالفروق في محاولة للكشف عن 
على عينة من ) 1414، 1413الدليم وآخرون، (تطبيق مقياسي الطائف للقلق واالكتئاب كتئاب، تم واإل

مستخدمة المنهج . في مدينة مكة المكرمةغير المطلقات من  180 من المطلقات وعينة ضابطة من 180
 هي الفروق أبعاد تساؤال موزعة على خمسة 13 البحث  وفرضيات وقد شملت تساؤالت .السببي المقارن

البعد الزمني ومن ذلك العامة بين المطلقات وغير المطلقات، الفروق بين المطلقات تبعا لمصدر الطالق، 
 األمومةي والفترة بعد الطالق، الظروف االجتماعية واالقتصادية، عمر المطلقة عند الزواج والعمر الحال

متبوعا احادي األتجاه  ت وتحليل التباين ياختبار بتطبيق  إحصائياوبتحليل البيانات. األبناءورعاية 
  :انتهت الدراسة إلى النتائج التالية المقارنة في كل فرضية مجموعات تبعا لعدد باختبار شيفيه

 . من القلق واالكتئاب مقارنة بغير المطلقات ودالة إحصائياً من درجة أعلىالمطلقاتتعاني مجموعة  .1

 . بدرجة دالةكتئابار عامل من عوامل زيادة القلق واإل في القرتهامشاركعدم  .2

 كتئاب في سن مبكرة أكثر عرضة للقلق واإل، والمطلقاتللعامل الزمني أهميته فالمتزوجات مبكراً .3
 .مع طول المدة بعد الطالقحصائية وبداللة إ، إال أن اثر الطالق يمكن أن يخف اًيبدرجة دالة إحصائ

جتماعية وعلى غير المتوقع كانت اقل أهمية، حيث تبين أن مكان اإلقامة عنصر غير الظروف اإل .4
ستقاللية وإشباع حاجات دخل الخاص أهميتهما ألثرهما على إفاعل، في حين تبين أن للمهنة وال

 . اقل أهميةتأن نتيجة مستوى التعليم كانالمطلقة، إال 

العالقة باألبناء والمسئولية عنهم غاية في األهمية فعدد األبناء أو زيارتهم ليست ذات قيمة، إال أن  .5
فتراض ويدعم مثل هذا اإل. م يرتبط بدرجة أعلى من القلق واإلكتئابالحرمان منهم أيا كان عدده

ن أن األمهات العائالت  للصرف على األبناء، إذ تبيت تبعاًبأهمية األمومة ظهور فروق بين األمها
 .ستقرار ناتج عن معيشة األبناء معهن مثل هذا اإل، مما يعني أنكتئاباً قلقا وأقل إقلألبنائهن أ

جتماعية لى تأكيد أهمية تبني المؤسسات اإل على النتائج السابقة إعتماداًوقد إنتهت الدراسة إ
 يكون من مهامها تقديم اإلرشاد الزواجي لحماية األسرة من التفكك والوقاية من  لبرامج توعوية وإرشادية

كما  .  وضع البرامج اإلرشادية للمطلقين والمطلقات واألبناء لمساعدتهم على تحقيق التكيفالطالق، وأيضاً
لمزيد للكشف عن المطلق والمطلقة ثر الطالق على اة بإجراء المزيد من الدراسات عن أأوصت الدراس

  . النفسية والسلوكيةاالضطراباتمن 
  

  عميد الكلية                  المشرف        الباحثة     
محمود محمد كسناوي. د.   أ    حسين عبدالفتاح الغامدي. د     عديلة حسن تونسي
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 د  

  شكر وتقدير
  

، )زيدنكمولئن شكرتم أل:( لقائل في محكم تنزيله  الذي بحمده تتم النعم والشكر لالحمد هللا
  .والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إلى . أتقدم بخالص الشكر إلى من تقصر كل كلمات الشكر وعبارات الثناء عن الوفاء بحقه

 الرسالة، هذا الرجل المعطاء  المشرف علىديحسين عبد الفتاح الغامأستاذي الفاضل سعادة الدكتور 

قت والجهد له الشكر على ما منحني إياه من الو.  في عطائه كل معاني الكرم والمروءةدتتجس الذي
فضل صورة ممكنة، فكان نعم المشرف ونعم أنه تعزيزي إلخراج هذا العمل في أهتمام وكل ما من شواإل

لشرف وفقت في تقديم ما يرضيه وما يليق بإسمه الكبير الذي كان لي عظيم اأرجو أن أكون قد . المعلم
  .أن أضعه على ُأطروحتي العلمية

ي  الذي شرفنزايد عجير الحارثيكتور  من األستاذ الدكما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كٍل

 ثم  الذي شرفني بمناقشة الخطة أوالًأحمد السيد إسماعيلبمناقشة خطة هذا العمل، وسعادة الدكتور 

 والذي نهلت من محمد جمل الليلعادة الدكتور كما ال يفوتني شكر س. األطروحة في صيغتها النهائية

 اهللا جزى. قد كان نعم اإلنسان والعالمفيض علمه طالبة  وتوجيهاته خالل المراحل المختلفة لدراستي ف
  .الجميع خيرا

، لتشجيعهم لي  الحبيبتين وإلى زوجيهما الفاضلينايالشكر إلى أخواني األعزاء، وأختكما أتقدم با
 التعليمي، وعلى تهيئتهم لكافة الظروف التي ساعدتني على تحقيق ذلك، إضافة على مواصلة مشواري

أسال اهللا أن يحقق آمالهم ويوفقهم لما يحبه . إلى ما قدموه لي من خدمات جليلة لن أنساها ما حييت
  .ويرضاه

دة لى كل من قدم لي العون والمساعتذتي الكرام من قسم علم النفس، وإأتقدم بالشكر إلى أساكما 
ختيار عينة الدراسة من ومساعداتهن الالتي أتحن لي فرصة إمن الزميالت والسيدات مديرات المدارس 

  .أشكر كل من تكرمت وسمحت  بتطبيق الدراسة عليها أن كما وال يفوتني. مدارسهن
الباحثة



 ه  

  المحتويات
  

 ب ............................................................................................ملخص الدراسة

 ج .......................................................................................................اإلهداء

 د ..................................................................................................شكر وتقدير

 ه ....................................................................................................المحتويات

 ح ...............................................................................................قائمة الجداول

  1........................................................................................................المقدمة
  

  ولالفصل اال
  3......................................................................................مشكلة الدراسة: المدخل إلى الدراسة

 3..........................................................................مشكلة وتساؤالت الدراسة .1

 5..................................................................................سةمصطلحات الدرا .2

 8............................................................................أهداف  وأهمية الدراسة .3

 8.........................................................................................حدود الدراسة .4

  

  الفصل الثاني
  9.........................................................................................النظري اإلطار :أوال

 9........................................................................................الطالق  مشكلة .1

 21......................................................................................القلق ضطرابإ .2

 38...................................................................................كتئابإلا ضطرابإ .3
  

 54..................................................................................السابقة الدراسات : ثانیا
 54.............كتئابالنفسية للمطلقة ومنها القلق واإل االضطرابات لعالقة بين الطالق وا .1

 56...................)كتئابالقلق واإل( النفسية االضطراباته بمصدر قرار الطالق وعالقت .2



 و  

 57.......................................البعد الزمني النفسية بعد الطالق باالضطراباتعالقة  .3

 59........................جتماعيةلنفسية في عالقتها بالمتغيرات اإل ااالضطراباتالطالق و .4

 60......................... النفسية للمطلقة في عالقتها بإعالة األبناءاالضطراباتطالق وال .5

  62................................................ت السابقةتجاه العام لنتائج الدراساملخص لإل .6
 

  63............................................................................................الدراسة فروض
  

  لثالفصل الثا
  65................................................................................منهج وإجراءات الدراسة

 65.......................................................................................منهج الدراسة .1

 65........................................................................................عينة الدراسة .2

 66......................................................................................أدوات الدراسة .3

 70...................................................................................إجراءات الدراسة .4

 70................................................................................حصائيةاالساليب اإل .5
  
  

  رابعالفصل ال
  72...........................................................................تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

 72........................................المطلقة المرأة لدى واإلكتئاب بالقلق وعالقته الطالق .1

 74.................................المطلقة المرأة لدى واإلكتئاب بالقلق وعالقته الطالق  قرار .2

 76.................................المطلقة المرأة لدى واإلكتئاب بالقلق وعالقته الزمني البعد .3

 82...........................واإلكتئاب بالقلق وعالقته للمطلقة االقتصادي جتماعياإل الوضع .4

 89...............................المطلقة لدى واإلكتئاب بالقلق األبناء ورعاية األمومة عالقة .5

  

  خامس الالفصل
 94..............................................................................الخاتمة وتوصیات الدراسة

 94....................................................................تفسير شمولي لنتائج الدراسة .1

 97............................................................................................التوصيات .2



 ز  

 98....................................................................المقترحات البحثية .3

  99.....................................................................................................المراجع

 99.....................................................................................المراجع العربية .1

 105..................................................................................المراجع األجنبية .2

  109...................................................................................................المالحق

 109................................................ستمارة البيانات األولية إ)1(ملحق  .1

  111.............................................................ختبار القلقإ) 2(ملحق  .2

  113..........................................................كتئابختبار اإلإ) 3(ملحق  .3
 



 ح  

  قائمة الجداول
  

رقم   عنوان الجدول  الرقم
  الصفحة

  35 (DSM-IV)تصنيف القلق وفق دليل جماعة الطب النفسي األمريكية   1
  51 (DSM-IV)كتئاب وفق دليل جماعة الطب النفسي األمريكية تصنيف اإل  2
  72  .ختبار ت للفروق بين المطلقات وغير المطلقات في القلق واإلكتئاب نتائج إ  3

  74  .قرار الطالق  لمصدرختبار تحليل التباين للفروق بين المطلقات تبعاًنتائج إ   أ-4

  74  .ختبار البعدي شيفيهنتائج اإل   ب-4
  76  .ختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق واإلكتئاب تبعاً للعمر عند الزواجإ  5

  77  .اً للعمرختبار تحليل التباين لتحديد الفروق بين العينات تبعنتائج إ   أ-6

  77  .ختبار شيفيه البعدينتائج إ   ب-6

  78  .كتئاب تبعاً لطول فترة الطالقلفروق بين المطلقات في القلق واإلتحليل التباين ل   أ-7

  79  .ختبار شيفيه البعدينتائج إ   ب-7

  82  . لمستوى التعليمكتئاب تبعاًفروق بين المطلقات في  القلق واإلتحليل التباين لل   أ-8

  82  .ختبار شيفيه البعدينتائج إ   ب-8

  83  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات من مهن مختلفة في القلق واالكتئاب   أ-9

  83  .نتائج اختبار شيفيه البعدي   ب-9

  84  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات في القلق واإلكتئاب تبعاً للدخل الخاص   أ-10

  85  . البعدينتائج اختبار شيفيه   ب-10

  86  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات في القلق واالكتئاب تبعاً لمكان اإلقامة   أ-11

  86  .نتائج اختبار شيفيه البعدي   ب-11

  89  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات في القلق واالكتئاب تبعاً لعدد األبناء   أ-12

  89  .د األبناءالبيانات الوصفية للعينة تبعاً لعد   ب-12
  90  .اختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق واإلكتئاب تبعاً لمكان إقامة األبناء  13
  91  .اختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق واإلكتئاب تبعاً لرؤية األبناء  14
  92  .اختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق واإلكتئاب تبعاً لإلنفاق على األبناء  15



 1 

  مقدمة
  

  ولذلك يتوقف نمو المجتمع وتقدمه علىاألسرة الخلية األولى في المجتمع،تمثل 
وال تقوم األسرة في . جتماعيةترابطها وتماسكها وقدرتها على إعداد أبنائها للحياة اال

 وهي العالقة التي على أساسها تقوم وتبنى كافة المجتمع اإلسالمي إال على الزواج،
 تحت التزامات شرعية زوجينوالزواج فعل قانوني يضع ال .ألخرىالعالقات األسرية ا

 اآلخر، ويكونان عالقة يرضى عنها الدين والقانون ويقرها  تجاهواجتماعية لكل منهما
الواجبات عالقة الزوجين ببعضهما وبغيرهما متضمنة تحديد المجتمع وتحدد على أساسها 
ويتوقف ثبات الزواج واستمراره على  . الخاصة بكل منهماوالحقوق والوظائف واألدوار

وبالرغم من أن األسرة تتكون في  .مدى التفاهم والتوافق ومدى التكيف بين الزوجين
، إال أن لكل منهما  لتحقيق االستقرار واالرتباط العاطفيبدايتها من زوجين يعيشان معاً

وبالتالي  قائمة، احتياجاته وقيمه الخاصة، ونتيجة لهذا االختالف تكون إمكانية الصراع
  .يبقى احتمال الطالق قائماً

. ويعتبر الطالق الحلقة األخيرة في سلسلة المشكالت األسرية و التفكك األسري
 عندما يصبح الوسيلة التي ال مفر منها للهرب من توترات وبالرغم من ضرورته أحياناً

 من  لكثيريبقى سبباً الزواج ومتاعبه ومسئولياته، إال أن هذه الضرورة ال تمنع الضرر إذ
المشكالت لجميع أفراد األسرة، وقد يحتاج األفراد إلى زمن طويل للتكيف والعودة للحياة 

  .الطبيعية
لقة وبالرغم من تأكيد الكثير من الدراسات الغربية لآلثار السلبية للطالق على المط

 ابكتئ والضغوط النفسية كالقلق واإللالضطراباتومن ذلك تعرضها بوجه خاص 
(Cartwright et al., 1984; Hill & Hilton., 1999)،  و بالرغم من االرتفاع المطرد

لنسب الطالق في المجتمع العربي في السنوات األخيرة، فأن مشكلة الطالق في عالقتها 



 2 

بالنتائج المترتبة على الزوجين المطلقين وتحديداً المطلقة كعنصر سالب ال خيار له في 
هتمام، حيث تبين من مراجعة أدبيات البحث ذات م تحظى باإلملية لالغالب في هذه الع

جتماعية المرتبطة بالطالق أو اآلثار النفسية قة تركيز البحوث على العوامل اإلالعال
؛ 1999الثاقب، (المترتبة على األبناء، وقلة من الدراسات أشارت إلى بعض اآلثار النفسية 

  ).1996الجابر، 
جتمع السعودي وخصوصية الحياة األسرية وحياة المرأة وكنتيجة لخصوصية الم

بشكل خاص، تواجه الدراسات المتعلقة بأثر الطالق العديد من العقبات والمصاعب، 
؛ 1411، شلبي(وتحاشيا لذلك فقد ركزت الدراسات المحدودة على أسباب الطالق 

  .)1993، الخطيب
 المحتملة للطالق والعوامل ثاراآلو في محاولة لمعرفة وانطالقاً من هذه الخلفية، 

المرتبطة به على المرأة المطلقة، قامت الباحثة بدراسة الفروق في كل من القلق واالكتئاب 
لدى عينة من المطلقات وعينة من غير المطلقات في مدينة مكة المكرمة، كما قامت 

 األسريةورافية  لبعض المتغيرات الديموغأنفسهن تبعاًبدراسة الفروق بين المطلقات 
 كأساسواالجتماعية ذات العالقة، وذلك في محاولة لفهم الظاهرة وبالتالي اعتماد هذا الفهم 

 للتقليل من الطالق نفسه والنتائج المترتبة عليه واإلرشاديةلبناء البرامج التربوية والوقائية 
.ثانياً
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة: المدخل إلى الدراسة
  

  :ةراسمشكلة وتساؤالت الد
  

تمثل مشكلة الطالق واحدة من أهم المشكالت االجتماعية، حيث تؤكد الدراسات 
األثر السلبي للطالق على األسرة بصفة عامة، وعلى المرأة بشكل خاص، و من ثم 

 مختلفةال هاجوانبهذه المشكلة من  الدراسات الغربية فقد تناولتولذلك . المجتمع بشكل عام
 الكحول إدمانومخاطرة  القلق واالكتئابوالسلوكية على المرأة كومن ذلك نتائجه النفسية 

(Fisher, 1998; Cheung & Liu, 1997; Richards et al., 1997).  
المكتبة العربية إلى مثل تلك الدراسات، حيث ركز وعلى النقيض من ذلك، تفتقر 
 ه أثرق أو على العوامل االجتماعية المرتبطة بالطالالباحثون العرب جل اهتمامهم على

قضايا المرأة، وكنتيجة لخصوصية وفي المجتمع السعودي  . بشكل خاصعلى األبناء
، تواجه والحذر الشديد عند تناولها بالدراسة العتبارات تتعلق بعادات المجتمع وتقاليده

أبحاث الطالق العديد من العقبات مما دفع إلى التركيز على دراسة أسباب الطالق أو آثاره 
ق  لم يتناول اآلثار النفسية المترتبة على الطالألبناء، وعلى حد علم الباحثة فان أحداًعلى ا

  .لدى المطلقات في المجتمع السعودي
 االضطرابات على بعض  الدراسة إلقاء الضوءت من هذا العجز حاولوانطالقاً

اق منهج وفي سي. النفسية المرتبطة بالطالق وما يرتبط به أو ما يترتب عليه من مشكالت
ما " وبشكل عام في تساؤل عام هو تحدد إجرائياً) المنهج السببي المقارن(البحث المستخدم 

 المحتملة بين المطلقات وغير المطلقات في درجتي القلق واالكتئاب، وما الفروق قالفرو
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ومن هذا التساؤل ".  للظروف الخاصة بهن؟بين المطلقات أنفسهن في هذين المتغيرين تبعاً
  : التالية لألبعاد وفقاًالتساؤالت الفرعيةعدد من يسي تبرز لنا الرئ

  
  الطالق: ولالبعد األ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة من المطلقات وعينة من غير المطلقات  .1
 كتئاب؟ من القلق واإلمن مكة المكرمة في متوسط درجة كٍل

  

  . قرار الطالق مصدر:البعد الثاني

 لمصدر قرار ات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاًهل توجد فروق ذ .1
 كتئاب؟ من القلق واإلالطالق في متوسط درجة كٍل

  

  .البعد الزمني: البعد الثالث

 ألعمارهن عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .1
 كتئاب؟ من القلق واإلج في متوسط درجة كٍلالزوا

ة روق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً ألعمارهن الحاليهل توجد ف .2
 كتئاب؟ من القلق واإلفي متوسط درجة كٍل

  لطول الفترةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .3
 كتئاب؟ من القلق واإلة في متوسط درجة كٍل بعد الطالق في الدرجة الكليالزمنية

  

  .قتصاديةاإل/ الظروف اإلجتماعية: لرابع االبعد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات من مستويات تعليمية  .1
 كتئاب؟ من القلق واإلمختلفة في متوسط درجة كٍل
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات من أوضاع مهنية  .2
 كتئاب؟لق واإل من القة في متوسط درجة كٍلمختلف

ة  لدخولهن الخاصهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .3
 كتئاب؟ من القلق واإلفي متوسط درجة كٍل

ن في  لمكان أقامتههل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .4
 كتئاب؟ من القلق واإلمتوسط درجة كٍل

 

  .بناءاأل  عنمسئوليةالومة وماأل: البعد الخامس

ء في  لعدد األبناهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .1
 كتئاب؟ من القلق واإلمتوسط درجة كٍل

ء  لمكان إقامة األبناهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .2
 كتئاب؟ من القلق واإلفي متوسط درجة كٍل

ء في  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً لرؤية األبناهل .3
 كتئاب؟ من القلق واإلمتوسط درجة كٍل

 للمسئولية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .4
 كتئاب؟ من القلق واإلء في متوسط درجة كٍلقتصادية عن األبنااإل

 

  :مصطلحات الدراسة
  

انفصال بين الزوجين تقره " في هذه الدراسة على أنه  يحدد الطالق إجرائياً :الطالق •
 المنفصلة ن المطلقة هيوعليه فإ. مملكة العربية السعودية في اللشرعيةاالسلطات 

 .نفصالها من إحدى المحاكم الشرعية في المملكةعن زوجها والمصدق على ا
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وتقسم . الطرف الذي اتخذ قرار الطالقإلى  لحطمصاليشير : قرار الطالقمصدر  •
قرار الطالق من الزوجة، من الزوج، : "الدراسة هذا البعد إلى ثالثة أنماط تشمل

 ."باتفاق جميع األطراف

  
تحدد الدراسة الحالية العمر عند الزواج من خالل تصنيفه إلى : عمر عند الزواجال •

وقد تم ". فأكثر سنة 36ة،   سن35-25 سنة، 24أقل من : " الفئات العمرية التالية
 .جمع الفئة الثالثة مع الثانية لعدم توفر العدد المطلوب للتعامل معها كفئة مستقلة

  
 من خالل تصنيفه إلى الفئات يالعمر الحال تحدد الدراسة الحالية:  الحاليالعمر •

 ." سنة فأكثر36 سنة، 35 -25 سنة، 24-18": العمرية التالية

  
تحدد الدراسة الحالية طول المدة الزمنية بعد الطالق : عد الطالقطول المدة الزمنية ب •

 9-5 سنوات، 4-2أقل من سنتين، : "من خالل تصنيفها إلى الفئات الطولية التالية
 ." سنوات فأكثر10سنوات، 

  
:   تحدد الدراسة الحالية مهنة المطلقة من خالل تصنيفها إلى الفئات التالية:لمهنةا •

 ".ر عاملةاملة، غيع، طالبة"

  
 الخاص  تحدد الدراسة الحالية مستوى الدخل:الدخل الشهري الخاص بالمطلقة •

 6000-2000 ريال، 6000 من أكثر: " إلى الفئات التاليةهمن خالل تصنيفللمطلقة 
 ." ال يوجد دخل، ريال2000ريال، أقل من 
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ل تصنيفه إلى  تحدد الدراسة الحالية مكان إقامة المطلقة من خال:المطلقةمكان إقامة  •

 ".، سكن مستقلاألخوة معاإلقامة مع الوالدين، : " التاليةتالفئا

  
 المطلقة من خالل تصنيفه إلى الفئات أبناء تحدد الدراسة الحالية عدد :عدد األبناء •

 ." أبناء فأكثر4أبناء،   3ال يوجد أبناء، أقل من : "العددية التالية

  
تصنيفه حالية مكان إقامة أبناء المطلقة من خالل  تحدد الدراسة ال:مكان إقامة األبناء •

 ."مع األب، مع األم: " التاليتينن الفئتيإلى

  
حدد هذا : عدد المرات التي يسمح فيها برؤية األم ألبنائها في حالة إقامتهم مع األب •

مرة واحدة، : "البعد من خالل تصنيف عدد مرات زيارة األبناء لوالدتهم إلى ما يلي
 ".فأكثررات  م3مرتين،  

  
 إلى تصنيفه تحدد الدراسة الحالية نفقة أبناء المطلقة من خالل : األبناء علىنفقةال •

 ". األبى، النفقة علعلى األمالنفقة " :الفئتين التاليتين

  
الدرجة التي تتحصل عليها ": يحدد القلق إجرائيا في هذه الدراسة على أنه :القلق •

 .)هـ1413الدليم وآخرون،  ("للقلقالمفحوصة على مقياس مستشفى الطائف 

  
تحصل عليها تالدرجة التي ": كتئاب في هذه الدراسة على أنهيحدد اإل :كتئاباإل •

 .)هـ1414الدليم وآخرون، ("كتئابحوصة على مقياس مستشفى الطائف لإلالمف
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  :هداف  وأهمية الدراسةأ

ن إف، المحددة سابقاً من أهداف الدراسة المتمثل في اإلجابة على تساؤالتها نطالقاًإ
من المتوقع أن تساهم نتائجها في تقديم فهم أفضل لآلثار النفسية المنعكسة على المطلقة في 

الحياة األسرية بشكل عام وحياة فيه مكة المكرمة كنموذج للمجتمع السعودي والذي تتميز 
 عبر كما يمكن من خالل مقارنتها بالدراسات. المرأة بشكل خاص بالخصوصية الشديدة

الثقافية كشف الفروق المحتملة في هذا الجانب مما يعني إسهاماً نظريا عبر ثقافي من 
  .الناحية النظرية

ن نتائج الدراسة يمكن أن تكون قاعدة لبناء برامج تربوية وعلى المستوى العملي فإ
خاص، وذلك نفصال بشكل  بصفة عامة، والزواج المريض واإلوإرشادية في مجال الزواج

ختيار الزواجي السليم، وتحقيق أعلى الدرجات الممكنة لتحقيق عدة الشباب على اإللمسا
 مساعدة من يتعرض للطالق لتحقيق التكيف والعودة للحياة التوافق الزواجي، ثم أخيراً

  .الطبيعية
 

 :حدود الدراسة

الحالية على عينة من المطلقات وعينة من غير المطلقات من أجريت الدراسة 
 من القلق  الطالق بكٍل لكشف عالقة هجرية،1422 العام المكرمة في مدينة مكة

وعليه فان تفسير النتائج يجب أن . عتماد على المنهج السببي المقارنكتئاب، وذلك باإلواإل
كما ال . يرتبط بهذه المتغيرات وأن ال تعمم ليشمل أبعاد أخرى أو فترات زمنية بعيدة

نه البد وأخيراً فإ. كتئاب نفسية أخرى غير القلق واإلاتاضطراب تعميم النتائج ليشمل زيجو
من أخذ محاذير المنهج السببي المقارن والذي يعد أحد المناهج الوصفية في الحسبان 

لطالق كمتغير بدرجة تؤكد عدم قدرته على التأكيد التام للعالقة السببية الموجهة بين ا
  .كتئاب كمتغيرات تابعةمستقل والقلق واإل
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  : الثانيالفصل

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوالً
  

  :مشكلة  الطالق. أ
  

  
  : من الناحية اللغوية والشرعيةالطالقمفهوم 

 

الجوهري، ( يذكر في الصحاح حيث "إخالء السبيل" بأنه الطالق في اللغةيعرف 
 ؛ أي خليته،رأطلقت األسي" فيقال معنىهذا الأن الطالق جاء ب) 1518: 4، ج1399

أي بغير ، اًحبس فالن في السجن طلق؛ و األسير الذي أطلق إساره وخلي سبيله هووالطليق
  ".طالق وطالقة" وطلق الرجل امرأته تطليقاً وطلقت هي طالقاً فهي ؛قيد

 إن و العامةقواعد العلىالفقهاء في تعريف الطالق ومن الناحية الشرعية يتفق 
قيد رفع  " الطالق على أنهاألحناففعلى سبيل المثال يعرف  الجزئيات، في بعض اختلفوا

نه  على أالحنابلة و يعرفه ) .ت. الحصكفي د (" ل بلفظ مخصوصمآالنكاح في الحال أو ال
حل النكاح " ويعرفه علماء الشافعية على أنه ). ت. البهوتي، د ("حل قيد النكاح أو بعضه" 

رفع القيد الثابت "ما علماء المالكية يعرفونه بأنه أ). ت. الشربيني، د ("بلفظ الطالق ونحوه
ت. التسولي، د" (ا بالنكاحشرع.(.  
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  :حجم مشكلة الطالق  ومعدالته

جتماعية اإل للعديد من المتغيرات تختلف معدالت الطالق من مجتمع آلخر تبعاً
طالق حوادث الإلى أن  )1985(و يشير غالب . قتصاديةالسياسية واإلوالثقافية والظروف 

قد تزايدت منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وهي نسبة آخذة في الزيادة خصوصاً 
قتصادي والصناعي بالكثير من العوامل  وذلك نتيجة لتالزم التغير اإلفي المدن الصناعية

  .المساعدة على التفكك األسرى
ية إلى أن نسبة الطالق ترتفع في المجتمعات الصناع) 1993(يشير الشعراوي و

 أعلى نسبة طالق لصالح الواليات 1988بمرور الوقت، فقد سجلت اإلحصاءات في عام 
 حالة زواج، تليها 1000 حالة لكل 246المتحدة األمريكية، حيث بلغت حاالت الطالق 

 حالة، ثم 100 حالة زواج، ثم فرنسا 1000 حالة طالق لكل 175 حيث بلغتالسويد 
 1000لكل وذلك  حالة طالق 74 حالة وأخيراً إنجلترا 89 ألمانياتليها   حالة،90أستراليا 

  .حالة زواج لنفس العام
 أن نسبة الطالق في المجتمع المصري )1986( يذكر كيال ،لعالم العربيوفي ا

 حالة زواج، بمعنى أن حاالت الطالق تصل إلى ما 1000لكل % 30– 20بلغت بين 
.  حاالت زواج4ا إلى حالة طالق لكل  ألف حالة طالق سنوياً، وتصل نسبته60يقرب من 

 1000 حالة طالق تقريباً لكل 154إلى أنها بلغت  )1999 (أما في الكويت فيشير الثاقب
  .حالة زواج

وزارة العدل المبنية على ما  إحصاءات تشير، وفي المملكة العربية السعودية
 الزواج خالل من حاالت/ 24 إلى% 18 تدرج  حاالت الطالق بين إلىصدر من المحاكم 

  مكة المكرمةوفي).  1420وزارة العدل، (هـ 1420 إلى 1410العشر السنوات من 
 حالة 1000لكل  حالة 228م إلى أن عدد حاالت الطالق بلغ 1422تشير إحصائية عام 

 على ن النسب السابقة تقدم مؤشراًوبطبيعة الحال فإ). 1422ة بمكة،  المدنيحوالاأل (زواج
رتفاع وبدرجة توجب على مراكز البحوث و الباحثين التصدي ق نحو اإلإتجاه نسبة الطال

هتمام بمعالجة أسبابها للتخفيف من البحث، كما توجب على المؤسسات اإلجتماعية اإللها ب
  . ارتفاعها المستمرحدتها وضبط
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  :وقيوده في اإلسالم قالطالأحكام 

 أيها النبي إذا يا{ : لعز وج، حيث يقول  بالكتاب والسنة واإلجماعباحالطالق م
وردت  كما ) .1:سورة الطالق ، آية(}  طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة

) 1جالقشيري، دون تاريخ، ( منها ما جاء في صحيح مسلم إباحتهأحاديث كثيرة تدل على 
 عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد أن رواه  نافع ما

 النبي ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اهللا عن ذلك، فقال لهرسو
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن : "صلى اهللا عليه وسلم

 ".شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها النساء
علماء األمة اإلسالمية وفقهاؤها منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه ق يجمع  مما سبو انطالقاً

، إال أن الجميع يتفق  الطالق ولم ينكر ذلك أحد منهمإباحةوسلم إلى عصرنا هذا على 
نفصال  توخي العدالة عند التفكير في اإلعلى وجود الكثير من المحاذير المؤكدة لضرورة

لتقريره  ة والسالم كما يظهر من الحديث السابق، وأيضاً الصاله من إرشاداته عليانطالقاً
 سماحة الشيخ أفتىوفي هذا السياق ". أبغض الحالل عند اهللا الطالق"صلى اهللا علية وسلم 

  (www.ibnbaz.org.sa) بن باز بالفتوى التالية عبد العزيز

 وبين أهله من بينهالمشروع للمسلم اجتناب استعمال الطالق فيما يكون "
 الحالل إلى أبغض: س لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو فيما بينه وبين النانزاعال

 يباح الطالق عند وإنما . على ذلك من عواقب وخيمةيترتب قد ولمااهللا الطالق 
 مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه عليهالحاجة إليه وقد يستحب ذلك إذا ترتب 

 إال طلقة واحدة حتى يمكن من الرجعة إذا الطالقإلى والمعنى أال يطلق عند الحاجة 
 جديد بعد خروجها من العدة، كما يشرع له نكاحأراد ذلك ما دامت في العدة أو بعقد 

 النبي صلى اهللا عليه ألن لم يجامعها فيه طهرأن يطلقها في حال كونها حامال أو في 
ائض أن يراجعها ثم  عمر رضي اهللا عنهما لما طلق امرأته وهي حابنوسلم أمر 

 ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء، قبل أن يمسها وقال له فتلك تحيضيمسكها حتى تطهر ثم 
 لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى اهللا عليه وفي لها النساء طلقتالعدة التي أمر اهللا أن 

وال . "راجعها ثم يطلقها طاهرا أو حامال فلي- بعني ابنه عبد اهللا-مره "لعمروسلم قال 
 يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه وليست أنجوز ي

http://www.ibnbaz.org.sa
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 َأيها النَِّبي ِإذَا يا ابن عمر المذكور وهو تفسير لقوله تعالى لحديثحبلى وال آيسة 
 نفَطَلِّقُوه اءالنِّس طَلَّقْتُمِتِهنوز له أيضا أن يطلقها بالثالث جميعا بكلمة  يجوال  ِلِعد

 النبي أن أو في مجلس واحد لما روى النسائي بسند حسن عن محمود بن عبيدواحدة
ام غضبان ثم  امرأته ثالث تطليقات جميعا فقطلقصلى اهللا عليه وسلم بلغه أن رجال 

 في الصحيحين عن ابن عمر رضي ولما أظهركمأيلعب بكتاب اهللا وأنا بين : قال 
لقد عصيت ربك فيما أمرك :  جميعاتطليقاتاهللا عنهما أنه قال لمن طلق زوجته ثالث 

  ."به من طالق امرأتك

 ألسرار  على فهمهم وتفسيرهماعتماداًاستنبط الفقهاء أحكام الطالق وحاالته ولقد 
 وفيما يلي. فهمهمالتشريع القرآني والتوجيه النبوي، وتبعاً لذلك اختلفت األحكام باختالف 

ت؛ . ، دابن رشدت؛ .، دأبو زهرة؛ 1398، السرخسي( األساسيةأحكام الطالق  خصمل
 :)ت. ، دالبهوتي

يكون الطالق واجباً إذا لزم من عدم الطالق اإلضرار بالمرأة وفي حالة : اًواجب •
  .طالق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطالق الحكمين في الشقاق

 يكون الطالق مندوباً أي مستحباً في عدد من الحاالت منها تضرر المرأة :مندوباً •
ق اهللا الواجبة عليها بالنكاح لبغضها لزوجها، وعند تقصير الزوجة في حقو

كالصالة ونحوها وعجز الزوج عن إصالحها، أو كونها غير عفيفة قد يكون في 
 .إمساكها نقص ودناءة

يكون الطالق مباحاً عند الحاجة إليه كالتضرر من بقاء النكاح، كما يكون : مباحاً •
ي مباحاً في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ثم ال يتبعها طالقاً آخر حتى تنقض

 .العدة

يكون الطالق مكروهاً عند سالمة الحال، أي الطالق بدون حاجة، أو : مكروهاً •
 .جمع الطلقات الثالث في طلقة واحدة

 طالق ىوهو الطالق في الحيض، أو في طهر أصابها فيه وهو ما يسم: اًمحرم •
 .البدعة
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 :أسباب الطالق

ث تعتمد الدراسات على حي،  صعباًتأسيس السببية بالنسبة للطالق مازال أمراًإن 

 متخلفاً في بحوث التفسيرات البديهية أكثر من التفسيرات النظرية، فالنظرية مازالت جزءاً

الطالق هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هناك صعوبة في حصر أسبابه نظراً لوجود 

 في تجفالطالق ال ين، تؤدي إليهيمكن أن عدد كبير من العوامل المتداخلة والمختلفة والتي 

 لعدة عوامل متعددة ومتداخلة متصلة بوظائف الحياة  نتيجة بل هووحيد عن حادث الغالب

 قد تفضي في نهاية المطاف إلىاألسرية، حيث تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعض 

، فما يؤدي  من مجتمع إلى آخرفان األسباب قد تختلف نسبياًوبطبيعة الحال  .الطالق

له في األرياف، كما تختلف األسباب من  كون سبباً كافياً ومقنعاًللطالق في المدن قد ال ي

قتصادي، بل داخل األسرة الواحدة جتماعي واإللى أسرة حسب تباينها الثقافي واإلأسرة إ

مع ما سبق أظهرت الدراسات الغربية اختالفاً في أسباب  اتفاق  وفي .من جيل آلخر

 التي 1990عام  Whiteدراسة وايت على ذلك ب) 1999( حيث يستدل الثاقب الطالق

بعوامل مثل ترتيب الزواج، وطالق الوالدين، والعمر عند الزواج، والحمل ربطت الطالق 

أن تبين كما . واإلنجاب قبل الزواج أو أثناء الزواج، والعمر ومدة الزواج، والعنصر

وقد  . قإلى انخفاض معدالت الطالناث والسن المتأخر للزواج تؤدي  اإلنسبةانخفاض 

قتصادية وعمالة المرأة لها عالقة ذات اإلو جتماعية  أن التنمية اإلأظهرت الدراسة أيضا

ختالف  إلى إأيضاً) 1999(ويشير الثاقب . داللة إحصائية بارتفاع معدالت الطالق

ومن ذلك على . التي أجريت في المجتمعات النامية بنتائج بعض الدراسات األسباب مستدالً

 والتي أشارت إلى أن 1992 في عام  Lia & Heaten  دراسة ليا و هيتن سبيل المثال

معدالت الطالق في الصين ترتفع بين الفئات الشابة و الفئات التي يتم الزواج فيها بترتيب 

 على عينة من بورتيريكو والتي وجدت 1990 في عام Canabal العائلة، ودراسة كانبال 
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لزواج، وعدد األبناء، وتعليم المرأة، كما وجدت أن أن الطالق ذو عالقة سلبية بمدة ا

  .للطالق عالقة إيجابية بعمالة المرأة، واإلقامة في المناطق الحضرية، والزواج القانوني

 األسباب  العديد منالعالم العربي نجد أن المتوفر من الدراسات يناقش أيضاًوفي 

لمشكلة ) 1967(في دراسة بسيوني ختالف الثقافة والمجتمعات، فإالمختلفة للطالق وذلك ب

  :الطالق على عينة مصرية تبين أن للطالق العديد من األسباب الممكن تلخيصها في

 .نشأة المطلقات خالل طفولتهن في أسر تتسم بالتفكك .1

  .تدخل األهل في الزواج سواء قبله أو بعده وسماح الزوج بهذا التدخل .2

  .الجهل باألمور الجنسية لكل من الزوجين .3

م الكفاءة من الناحية االجتماعية والتعليمية بين الزوجين وما ينشأ عنهما من  عد .4

  .اختالف في العادات والتقاليد والبيئة

عدم تأهيل كل من الزوجين لحياة الزوجية عن طريق التوعية والتعليم في المدارس  .5

  .والمعاهد بواجبات األسرة وحقوقها على كل من الزوجين وكيفية حل مشكالتها

عف المرأة في أغلب األحيان وعدم مشاركتها في الحياة والمسئولية مشاركة ض .6

  .إيجابية

الفرق في السن بين الزوجين، كأن يكبر الزوج زوجته بعشرين سنة فال تلبث الغيرة  .7

  . ما تنحرف الزوجة وتخرج عن تقاليد األسرةأن تدب في قلب الزوج وكثيراً

  .امة من األسباب الهعقم أحد الزوجين أيضاً .8

الزوجين يؤدي سهولة الطالق وإباحته جعل األمر هيناً وبسيطاً، فأي خالف يقع بين  .9

  .ختالف داخل األسرةإلى الطالق أو اإل

خروج الزوج من البيت وغيابه لمدة طويلة وميله للحرية التي كان يتمتع بها قبل  .10

كك الزواج وقد تخرج الزوجة هي األخرى تاركة مسؤولياتها مما يؤدي إلى تف

األسرة وانحالل روابطها من تعاون ومشاركة وهذا يحدث في المدينة بنسبة أعلى 

  .من القرية
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 أسباب الطالق على عينة من األردن تبين أن) 1977( برهوم وفي دراسة

 تدخل أسرتي الزوجين في المشكالت الخاصة بهما، وجود نساء  إلىترجع بصفة عامة

  .كالت الجنسية، وجود مشاكل اقتصاديةأخريات في حياة الزوج، العقم، والمش

عدد على عينة قطرية أسباب الطالق إلى ) 1996(دراسة الجابر كما أرجعت 

 وتدخل ،التقاليد الموروثة بما تمثله من عدم الرؤية قبل عقد الزواجشملت عوامل من ال

، لوزواج البدن، فارق السن الكبير بين الزوجي، و ختيار الزوج أو الزوجةإاألهل في 

 فيها إال مربية ألطفاله  المرأة ال ترى وبدرجةنظرة الرجل إلى الزوجة نظرة دونية

الجهل وعدم الفهم السليم ألحكام ،  وزوجةكإنسانوراعية لبيته دون مراعاة لمشاعرها 

الشريعة الخاصة ببناء األسرة، وما فرض اهللا على كل من الزوجين من حقوق نحو 

عراض من الزوجين وما وضعه من قيود على إ نشوز أو ر، وما أمر به عند حدوثاألخ

فساد األخالق، والسعي وراء ، و الطالق وجعله في أضيق الحدود أو عند الضرورة

الشهوات، وتبديد األموال في المحرمات وسوء التربية مع انتشار مظاهر الترف 

 في النهاية إلى  وتدفعهاالقتصادي التي تدفع إلى التسابق في شكليات ترهق الزوج مادياً

  .الطالق

 األسباب السابقة كثير منل ا إلىعلى عينة كويتية) 1999(تشير دراسة الثاقب و

عتبار إ و ومشكالت النفور وعدم االقتناع بالزوج أو الزوجة،باإلضافة إلى تعدد الزوجات

الزواج غلطة يجب تصحيحها، و الزواج دون أخذ رأي كال الطرفين كزواج أبناء العمومة 

يرة مشكالت المرض النفسي والجسدي والغ معاناة أحد الزوجين من ، وأيضاًاألقاربو

  . على العيادات النفسية أو المشعوذيناأحداهمتردد  وعتقاد بالسحروالشك واإل

 من المطلقين إلى أن كثيرا على عينة عراقية) .ت. د(الجنابي  وتضيف دراسة

نعدام أو قصر إ والبعض جين لبعضهما ختيار الزوإسوء   إلىمن حاالت الطالق  ترجع

 بحيث ال تسمح للمخطوبين التعرف على بعضهما قبل اإلقدام على الزواج فترة الخطوبة

  .ختالفطيهما الفرصة للتراجع في حالة اإلبحيث تع
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 على عينة سعودية ا في دراسته)هـ1411(شلبي شير  تالمجتمع السعوديوفي 

  :الق في السعودية وتشمل إلى عدد من أسباب الطفي مدينة جدة

عدم النضج الكافي بالنسبة للزوجة فمعظم المطلقات في المجتمع السعودي تزوجن  .1

  . سنة20في سن أقل من 

  .هأو الزوجختيار الزوج إ سوء .2

  .المرأة تفهم الحياة الزوجيةقدرة عدم  .3

  .هتمامها بالزوج وباألوالد إلى عدم إعمل المرأة المؤدي .4

  .م أسباب الطالق في المجتمع السعوديعدد الزوجات كان من أهت .5

ختيار الزوج والضغط من األهل على الفتاة أو الشاب إلتمام اأسلوب األسرة في  .6

  .احداهما من الطرفين أو زواج مرفوض

عدم التوافق الجنسي بين الزوجين بظاهرة الطالق في المجتمع المشكالت الجنسية و  .7

أن عدم التوافق الجنسي مع الزوجة من الذكور المطلقين  %30 حيث يشير السعودي

بب،  اإلناث هذا السنه وعلى العكس من ذلك يرفض إال أ.كان السبب في الطالق

جتماعية التي تمنعهن من التصريح بمثل هذه األمور ولعل ذلك يرجع إلى البيئة اإل

  .والخجل من مجرد الكالم في مثل هذه الموضوعات

أثره السلبي حيث تبين أن مثل هذا  الشخصية تدخل أسرة الزوجين في الحياة الزوجية .8

  .من الرجال والنساء% 40 في طالق التدخل كان سبباً

، ويرجع ذلك قوية بالطالق في المجتمـع السعوديال تهعالقوسفر الزوج المتكرر  .9

  .إلى قناعة النساء بخيانة األزواج للرباط الزواجي عند سفرهم

 أسباب الطالق في باإلمكان تصنيفأنه الباحثة ترى ن  فإقعتماداً على ما سبوإ

وتشمل األسباب . إلى أسباب عامة وأسباب خاصة  المجتمعات الغربية والعربية والمحلية

جتماعية وحريتها ونزولها إلى ميدان تطور مركز المرأة اإلقتصادية، العامة الظروف اإل

 إذ قد ى أسس واضحة،عدم قيام الزواج عل، قتصاديستقاللها اإلال وشعورها بقيمتها والعم
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جتماعي ف في المستوى الثقافي والوضع اإلختالاإل يقوم على دوافع المنفعة أو التورط،

ستقرار العائلي وتعذر الوصول إلى حل عدم اإل، اإلخالل بالشروط المتفق عليها، والسن

ضعف الوازع الديني ة، وسط بصدد المشاكل والعوامل المؤدية إلى التوتر في محيط األسر

  .يواألخالق

سوء ، تعدد الزوجات، الكراهيةأما األسباب الخاصة فمنها ما يرتبط بالزوج مثل 

عدم ، المرض، الفرق في السن، عدم القدرة على تحمل نفقات األسرة، معاملة الزوجة

، لتزام وعدم القدرة على التوافقضعف اإل، توفر العمل المناسب ألداء واجبات األسرة

سوء أخالق الزوج ، كراهية الزوج والنفور منهق بالزوجة مثل  ما يتعلومنها أيضاً

خيانة ، مرض الزوجة وعدم قدرتها على أداء واجباتها الزوجية المشروعة، ورعونته

  .فارق السن وعدم طاعة الزوج، األمانة الزوجية

  

  :لطالقتطور عملية ااجتماعية  ل نفس رؤية

  كيان المجتمعداعي خطير يهد علماء االجتماع إلى أن الطالق مرض اجتميذهب

 زاد استهتار الناس  كلما واألفراد، وقد لوحظ أنه كلما أصبح الطالق ميسوراًواألسرة

 ومن هنا تزايدت معدالت الطالق في العالم الغربي والعربي .بالزواج كنظام اجتماعي

قوانين  وتيسير أسباب الطالق، فضالً عن معرفة الناس بال.نتيجة تخفيف القيود الزوجية

  .المتعلقة بالطالق حتى قبل إقدامهم على الزواج

 تبدأ بظهور األسباب ثم تستمر العملية ،وال شك في أن الطالق عملية تطورية

إلى أن الطالق يمر بسبعة مراحل  )1992(  وفي ذلك يشير عمرإلى ما بعد الطالق،

األخرى، وتعتبر سيكولوجية منفصلة ولكنها مترابطة مع بعضها حيث تؤدي إحداها إلى 

ويمر الزوجان بهذه المراحل على حد . المرحلة التالية نتيجة طبيعية للمرحلة السابقة عنها

 :سواء حيث يتأثر كل منهما بها، وهي على الترتيب التالي
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 كفيل اريته استمراإن بداية ظهور المشكالت بين الزوجين و :نفصال الفكريمرحلة اإل. أ

ن طريقة تفكير عنهما حيث يفكر كل منهما بطريقة مختلفة نفصال فكري بيإبأن يحدث 

اآلخر حول هذه المشكالت، بل قد تكون مضادة لها وعلى النقيض منها مما يزيد من شدة 

. لتقاء بينهما على فكرة مشتركةومما يصعد الخالفات حتى ليصعب اإل .الخالف بينهما

ؤدي استمرارها إلى المرحلة الثانية تجاه نحو الطالق، إذ يوتمثل هذه الحالة البداية لإل

 .والمتمثلة في التباعد الوجداني

  

نفصال الفكري بين الزوجين واحتفاظ رارية اإلستم مع إ:وجدانينفصال المرحلة اإل. ب

 يبدأ كل منهمارأيه الخاص المخالف والمنفصل عن رأي الطرف اآلخر، بل منهما ك

هذا االنفصال . بولة في نطاق األسرةممارسة سلوكيات قد تكون غير مرغوبة وغير مق

 مشاعرهما وأحاسيسهما يؤدي إلى انفصالهما الوجداني و برود الفكري والسلوكي

  .وعواطفهما نحو بعضهما

  

ستمرارية التباعد الوجداني والعاطفي، تبدأ مرحلة  مع إ:نفصال الجسديمرحلة اإل .ج

يصبح أداء الحقوق المادي فجديدة حيث يؤدي ذلك إلى التباعد الحقيقي على المستوى 

والواجبات الزوجية بين الزوجين عمل روتيني أشبه بأداء الواجب، مما يزيد من كرههما 

نفصال الجسدي عن اآلخر بطريقة عملية حيث ، وبالتالي يعمد كل منهما إلى اإللبعضهما

 .يستخدمان فراشين منفصلين عن بعضهما

  

المادي نفصال إلما تصل الحالة بالزوجين إلى اعند :نفصال الشرعي القانونيمرحلة اإل. د

 أدنى حيث ال تتحقق يكون هناك مبرر لوجودهما مع بعضهما في بيت واحد ، ال)الجسدي(
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 أو اأحداهمموضع تفكير ، فيصبح الطالق منهمامعاني الحياة الزوجية التي ينشدها كل 

 .لزوجية بالطالقكليهما، وقد يتحول التفكير إلى قرار فعلي حيث تنتهي الحياة ا

  

قتصادية إصاحب عادة واقعة الطالق إجراءات ي :قتصادي المادينفصال اإلمرحلة اإل. هـ

يحكمها الشرع والقانون، حيث يبدأ كل من الزوجين دفع ما عليه من التزامات مادية وأخذ 

حترام  بالحسنى، وفي جو من التسامح واإلماله منها، وقد تتم التسوية المادية بينهما

 يثير أحد الطرفين  ترتبط هذه المرحلة بالكثير من المشكالت، حيث قد لآلخر، وقدلمتبادلا

نتقام وشدة مشاعر الحقد واإل عن تنفيسالأو كليهما المشكالت التي ال هدف منها إال 

يقود  مما  وقد يكون ذلك لعدم رغبته في أداء التزاماته،الكراهية من الطرف الذي يثيرها

يواجه كل منهما اآلخر بأسراره، وكشف عيوبه وتعرية ما ف، صراعاتإلى مزيد من ال

  .خفي من سلوكياته في ساحات المحاكم وأمام األصدقاء واألسرة
 

لزوجين، ولكنه ا  نهاية لبعض مشكالتالطالق في قد يكون :نفصال األبويمرحلة اإل. و

ا إذا كان لهما  تؤثر تأثيراً مباشراً على أطفالهم أخرىبال شك سيتسبب في مشكالت

وقد يتفق المطلقان بطريقة ودية متميزة بالتسامح والتفاهم على كيفية رعاية . أطفال

األطفال من حيث توفير المكان المناسب الذي يأويهم،  وتحديد الشخص المناسب الذي 

يشرف على رعايتهم، وعلى مصدر اإلنفاق، ومقداره الالزم لتغطية مصروفاتهم ونفقاتهم، 

قائهم بأبويهم، وغيرها من األمور التي عادة تنظم عالقة المطلقين ببعضهما وطريقة ل

 التالية لها ألنها تعتبر مرحلة وبأطفالهما بعد حدوث الطالق مباشرة وخالل الفترات

نفصالهما هما إله لوجودهم عند الطرف اآلخر، أو نفصالية بالنسبة ألحد األبوين عن أطفاإ

م مع أحد األقارب أو في أماكن خاصة تتولى رعايتهم ثنان عن أطفالهما لوجودهاإل

 .واألشراف عليهم
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ي بالطالق  يعتقد بعض المطلقين أن المشكالت تنته:نفعالينفصال النفسي اإلمرحلة اإل. ز

، إال أن هناك مشكالت تظهر من تفاق على حل مشكالت األبناءأو حتى بالقدرة على اإل

 ألنها تتعلق بالحالة النفسيةين والمطلقات  للمطلقنوع جديد تمس الجانب الشخصي

 التي تضطرب بصورة ملحوظة مانفعاالتهإوالتي تؤثر بالضرورة على لهما،  المضطربة

 في نفعالي النفسي التي يمر بها الشخصإلانفصال تتصف مرحلة اإل و.وواضحة للجميع

ستعادة إاته، وختالء بنفسه لمراجعة حساب بانعزاله عن الناس وتفضيله اإلهذه المرحلة

ذكرياته بحلوها ومرها مع الطرف اآلخر، وتقويم سلوكياته معه، وتحديد إيجابياته 

وسلبياته، ومقارنة واقعه بعد الطالق بحاله أثناء الزواج، ورسم خططه المستقبلية، 

 وقدراته ومدى إمكانية البدء من جديد في خطوة أخرى نحو زواج هإمكانياتوالتعرف على 

كتئاب مباشرة حالة من القلق الدائم واإل ينتاب الشخص المطلق عقب طالقه ثان، ومن ثم

باشرة، فال وقد يتعثر المطلق بعد طالقه م. المستمر، مما يجعله يشرد بذهنه عما حوله

نفعالي النفسي، مما يدفعه لمقاومتها والتغلب عليها بكافة نفصال اإليستطيع عبور مرحلة اإل

فقد يغرق نفسه في أعمال إضافية جادة ترهق أعصابه . يةالوسائل السوية وغير السو

وتوترها، أو في أعمال ترفيهية تبعده عن الواقع الذي يعيشه، فيصبح على هامش الحياة ال 

لآلثار السلبية سيكولوجية إلى تأكيد الدراسات ال) 1992 ( ويشير عمر.نفع منه وال قيمة

ن والمطلقات يعانون من تنوع متباين من  تفيد بأن نسبة كبيرة من المطلقي حيث لطالقل

كتئاب شعور بالقلق واإلال ومنها  االنفعالية الحادة واألمراض النفسية الشديدةاالضطرابات

 االضطرابات وألذاتوكره ألذات والصراع وعقدة الذنب، وتأنيب الضمير وإيالم 

 م والقهرالسيكوجنسية ويتعرضون كثيراً لإلحباط، ويخبرون مشاعر الحرمان والظل

وجميعها مشاعر وأفكار سيئة  والتوتر، وتتسلط عليهم أفكار العداوة والتشاؤم واالنهزامية،

 والعادات السلوكية كتعاطي المخدرات يةتئمة طويلة من األمراض السيكوسوماترتبط بقا

  .وإدمان الكحول
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ǜ  .اضطراب القلق Anxiety Disorder:  

  

  :تقديم

ضوعي كمحفز لإلنسان إلشباع حاجاته المختلفة، فقد بالرغم من أهمية القلق المو

عانى اإلنسان منذ القدم من الجوع والمرض والعبودية والحرمان، ومن الحروب 

.  الدرجة الموضوعية بدرجات تفوق أحياناًوالكوارث الطبيعية، مما جعله يعاني من القلق

 أكثرسان يواجه ظروفا  عند هذا الحد، حيث أصبح اإلن األمرلم يقفوفي العصر الحديث، 

جتماعي، والتفكك التعقد الحضاري، وسرعة التغير اإلشدة فهو يعاني اآلن من مواجهة 

العائلي بمختلف أشكاله، وضعف القيم الدينية والخلقية، وزيادة أعباء الحياة، ومتطلباتها، 

 أكثر وانتشار الفقر والجهل والصراع الطبقي والمادي والطائفي، وانتشار الحروب بشكل

 المرضي وما القلقزادت من حدة ضراوة ووحشية، كل هذه العوامل وعوامل أخرى 

  كافياًولعل ذلك سبباً. عند األفراد نفسية وسيكوسوماتية أخرى اضطراباتيرتبط به من 

  .العصر بعصر القلقلتسمية 

هذا التطور الكبير دفع الكثير من العلماء وخاصة من الوجوديين والتحليليين إلى 

أن "مما يثير االنتباه أن نعلم  ولعل . النفسيةلالضطراباتالتركيز على القلق كأساس 

حتى الثالثينات من هذا القرن، ثم بدأ ينتشر في الدراسات النفسية المفهوم لم يكن مألوفا 

  ).1408سوين، " (بظهوره في كتابات فرويد

لكثيرون ممن كتبوا وقد شاع استخدام هذا المفهوم منذ ذلك التاريخ، واستخدمه ا

، واستخدمه  التحليليون بعد فرويداستخدمهفقد في علم النفس في مجاالته المختلفة، 

، كما استخدمه من يتخذون المنحى الوجودي في نظرتهم إلى اإلنسان، ولم يغفل السلوكيون
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عن استخدامه من يتحدثون اآلن في علم النفس اإلنساني، بحيث أصبح من الواجب على 

  .رض للحديث عن هذا المفهوم أن يحدد أوالً اإلطار النظري الذي يتناوله فيهمن يتع

  

  :لقلقمفهوم  ا

نزعاج والحركة المضطربة  في المعاجم العربية إلى حالة اإليشير مصطلح القلق

، كما يعرف في المعاجم اإلنجليزية على نفس النحو، حيث يعرف )ت. ابن منظور، ب(

 مزعج في العقل ينشأ إحساس"على أنه  Oxford (Hornby, 1989)اكسفورد في معجم 

 Webster (1991)  معجم وبستر يعرف فيما ك".من الخوف وعدم التأكد من المستقبل

 يتصف بعالمات إحساس غير عادي وقاهر من الخوف والخشية، وهو دائماً" على أنه

بشأن حقيقة فسيولوجية مثل التعرق والتوتر وازدياد ضربات القلب وذلك بسبب الشك 

  ."التهديد وبسبب شك اإلنسان بنفسه حول قدرته على التعامل مع التهديد بنجاح

نظرية التي  في الغالب باألطر الصطالحي ترتبط التعريفاتوعلى المستوى اإل

ن هناك تعريف شامل  وعلى هذا األساس فإنه ال يمكن القول بأ.ينتمي إليها المعرفون

القلق  فرويدفعلى سبيل المثال يعرف . ل هذه التوجهاتلمصطلح القلق يمكن أن يعكس ك

شعور غامض غير سار بالتوقع والخوف والتحفز والتوتر مصحوب "  أنه علىالعصابي

الزراد، ( " الجسيمة، ويأتي في نوبات تتكرر لدى نفس الفردحساساتاإلعادة ببعض 

" نه على أ) 1967فهمي،  (ي ودوركسين ينظر إليه السلوكيون ومنهم شامزفي ح). 1984

وعلى خالف ذلك ينظر ". تعميم الستجابات الخوف الحادثة كنتيجة لمواقف أو أحداث ما

) 1990باترسون،  (Beckك بإليه المعرفيون على انه نتاج لخلل فكري، حيث يعرفه ب

  ".توقع لخطر محتملبانفعال يرتبط "على انه 

كس نظرة المنظرين حيث ن هذه التعاريف تع مما سبق يمكن القول بأوانطالقاً

هذا بطبيعة الحال يستوجب . ركزت تعريفاتهم على طبيعة نمو وتطور هذا االضطراب
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 لذلك فإن وخالفاً. ختصار في نظريات القلقيل أكبر وهو ما سوف يستعرض بإتقديم تفاص

 على ذلك  دقة، ومثاالًأكثرعتماد على األعراض المالحظة يمكن أن يكون التحديد باإل

  .القلق في دليل الطب النفسي األمريكي وهو ما سيأتي الحديث عنه مستقبالًتصنيف 

  
  :النظريات النفسية المفسرة للقلق

  
 :التحليل النفسي القلق في نظرية •

 من أوائل من تحدثوا عن القلقرائد مدرسة التحليل النفسي  Freud فرويديعتبر 
 استخدامه إال عندما شاع في ، بل ويرى البعض أن هذا المفهوم لم يشيعفي علم النفس

في توجيه علماء النفس إلى الدور الهام الذي يلعبه يه يعود الفضل إلحيث كتابات فرويد، 
شعور غامض غير سار " أنهعلى القلق العصابي  فرويدو يعرف . القلق في حياة اإلنسان

ي في  الجسيمة، ويأتحساساتاإلبالتوقع والخوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض 
نشأة هذا النوع من القلق إلى وال ترجع ). 1984الزراد، ( "نوبات تتكرر لدى نفس الفرد

 المكبوتة للتعبير عن نفسها وكسر غرائزمن ضغط الهو قلق ينشأ فمصدر خارجي، 
عندما كميكانيزم داخلي غير مدرك وبعبارة أخرى ينشأ القلق العصابي . حواجز الكبت

 وإشباع تلك "Ego Defense Mechanism دفاعات األنا "لى بالتغلب ع"Idألهو "تهدد 
 في سبيل "Ego األنا"الحفزات الغريزية التي ال يوافق المجتمع على إشباعها والتي جاهد 

، لتحفيزها على العمل على كبت تلك الرغبات" لألنا"القلق إشارة إنذار تطلق ف. كبتها
التبرير واإلسقاط والنكوص كالدفاعية  ما تلجأ األنا في سبيل ذلك إلى الحيل وغالباً

ستخدام هذه الحيل ال يؤدي إال إلى راحة مؤقتة، ويشتد احيل دفاعية، غير أن  وغيرها من
لتحقيق استمرارية كبت  إلى وسيلة أخرى في محاولة أخيرة للتمويه القلق وتلجأ ال شعورياً

 يمكن أن يظهر قلق العصابي ويرى فرويد أن ال.  من القلق نفسههذه الخبرات األشد إيالماً
 غير العامبحالة من الخوف فيه الفرد يشعر   بموضوع محددفي صورة قلق عام ال يرتبط
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 كما يمكن أن تظهر المخاوف كمخاوف عصابية حتى وإن كانت من موضوعات .المحدد
محددة إذا فاقت في شدتها ما هو متوقع أو إذا كانت المثيرات ال تثير القلق أساساً لدى 

نه يمكن  فإأخيراً. ت عند رؤية الدم أو الحشرا الخوف مثالًاألشخاص العاديين ومن ذلك
 كالهستيريا مثال، إن الشخص  اشدضطراباتاليظهر في صورة قلق مصاحب أن 

المصاب بهذه األعراض يشعر بقلق أحيانا خوفا من توقع حدوثها، إن هذا التوقع يجعله 
  ).1997فهمي،  (في حالة تهديد
ولقد ذهب .  بفكرهنه بقي متأثراًعن فرويد، إال أJung رغم من انفصال ينج  وبال

. جتماعيةرته إشارة ألهمية العوامل اإلن كان في نظإلى أبعد مما قال به فرويد حتى وإ
 من نظريته في الالشعور الجمعي المؤكد لتأثير  انطالقاً)1997 ،فهمي(يونج ويشير 

 الشخصية وأيضا  األجيال السابقة كأساس لتكوينالخبرات الالشعورية الموروثة من
براته  قد يجعله ينسى كل خ شعور الفرد في موقف مهدد لكيانهأن كأساس للقلق، إال

 ويرتد إلى بعض التصرفات الالمعقولة، فاإلنسان في حياته الحضارية وحصيلته الثقافية
نه ينتابه إ، ف القبور ليالًالعادية المنظمة ال يشعر بتأثير األشباح، ولكنه إذا مر بجوار

  .مشاعر الخوف والقلق ألنه قد حدث نوع من الغزو من محتويات الالشعور الجمعي
 لفرويد في بداية عمله بالتحليل النفسي فقد طور  أيضاAdlarًدلرومع تبعية آ

جتماعية  أهمية العوامل اإلنظريته الخاصة حيث ربط القلق بمشاعر العجز والنقص مبرزاً
 والترتيب الميالدي يمكن كالتدليل الزائد للطفل أو نبذهيد ذلك وخاصة األسرية منها في تأك

  ).1997؛ فهمي، 1991حوالة، (أن تزيد من مشاعر العجز وحدة القلق 
فرويديين الجدد الذين قللوا من  كل هذه األفكار لظهور جيل من الولقد مهدت

جتماعية وأهمية فاعلية ية العوامل اإللغريزية مبرزين أهمأهمية العوامل البايولوجية وا
 أهمية القلق األساسي رابطة إياه  بالحاجات Hornyفعلى سبيل المثال تؤكد هورني . األنا

عتراف وخاصة من واضح بالحب والتقبل والتعاطف واإلاألساسية والتي ترتبط بشكل 
 من والحرمان بذ ه بالننعدام الدفء العاطفي في األسرة وشعورإأن الوالدين، مؤكدة على 
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 وسط عالم عدواني هو أهم مصدر من مصادر القلق والضعف الحب والعطف والحنان
 لتربط بين القلق  Fromm ظهرت نظرية فروم وفي هذا اإلطار أيضاً. )1997 ،فهمي(

نتماء والحاجة إلى الحاجة إلى اإل في  األساسية والمتمثلة من وجهة نظرهوالحاجات
أن بيؤكد فروم  حيث حاجة إلى الهوية والحاجة إلى إطار توجيهي،رتباط بالجذور والاإل

 إعاقة  مؤكداًرتقائهإن طبيعة اإلنسان والزمه لتطوره وهذه الحاجات اإلنسانية جزء م
جتماعي إلشباعها حيث يقود ذلك إلى القلق ومن الظروف اإلجتماعية السيئة والصراع اإل

  موقفاً(Monte, 1987)ا اتخذ سوليفان كم). 1991حوالة، ( النفسية االضطراباتثم 
نه بادلة بدء من لحظة الميالد  إال أ حيث ركز على أهمية العالقات الشخصية المتقريباً

ظهر أهمية نمو هذه العالقات عبر مراحل من مفهوم العالقات اإلجتماعية حيث أوسع 
بدأ مع بداية الحياة  القلق ينو يرى أ. النمو المختلفة من خالل ربطها بالخبرات المعرفية

وينتج من العالقات الشخصية المتبادلة مع األم، ففي المرحلة األولى ال تسمح قدرات 
ن قلق األم أثناء رعايتها ألبنها  بين ذاته وذات أمه، وبالتالي فإالطفل المعرفية بالتفريق

عة أنماط من يعتبر قلقه، وال يمكن خفض القلق لديه إذا استمر قلقها، وقد حدد سوليفان أرب
األمهات لتمثيل األم كمصدر لإلشباع في المرحلة األولى وتشمل األم الجيدة المشبعة، األم 

 بطبيعة الجيدة غير مشبعة، األم غير الجيدة المشبعة، األم الشريرة، ويستمر ارتباط القلق
المرحلة للفرد، ففي  الخبرة المعرفية  لمستوى العالقات االجتماعية المتبادلة وفقاًإدراك

، بأسبابهارتباط  دون اإللألحداث قلق الطفل بالنتائج السلبية طرتبالثانية على سبيل المثال ي
 . باألسبابمقترنة المرحلة الثالثة بالنتائج في حين يرتبط في

عتبار جميع  مجتمعة لظهور نظريات تأخذ في اإلولقد مهدت هذه األفكار
 يربط  لذلك حيث  مثاالًErikson (1963)المتغيرات، ولعل في نظرية اريكسون 

 حيث يفشل اً طبيعي النفسية ومنها القلق واالكتئاب بالفشل في نمو األنا نمواًاالضطرابات
  في المراحل األولى حالًالفرد في حل أزمات النمو في مراحل العمر المختلفة وخاصةً
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 في حياة ل بهذا الفشتاالضطرابارتباط هذه د أورد اريكسون أمثلة متعددة من إإيجابيا ولق
  .كثير من المحاربين واألطفال الهنود

ن التحليليين يربطون ظهور اً على ما سبق فإنه يمكن القول بإعتمادوإ
 النفسية ومنها القلق بخبرات الفرد المؤلمة المعيقة للنمو السوي كنتيجة االضطرابات

ل القادر على التكيف لسيطرة بعض الرغبات المكبوتة من جانب ولضعف نمو األنا الفاع
  .في المقابل

  
 :التفسير السلوكي للقلق •

يركز السلوكيون الراديكاليون إجماال على عملية التعلم، ويؤكدون بأن اإلنسان 
ويركز األوائل من . يتعلم القلق والخوف والسلوك المرضي كما يتعلم السلوك السوي

عمليات التعلم تتم عن طريق  على أن Watson من أمثال واطسن نالسلوكيين الراديكاليي
اقتران بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي وبالتالي يستجيب الفرد لظاهرة الخوف أو 
القلق ويصبح الخوف من المؤثر الشرطي دافعاً مكتسباً، وعن طريق مبدأ التعميم في تعلم 

 يخاف أو يقلق الخوف أو القلق يالحظ أن المثيرات الشبيهة لتلك التي تعلم الكائن الحي أن
ولقد تأثر ). 1404الخالدي، (منها واألكثر شبهاً بها هي األكثر إثارة للقلق أو الخوف 

فهمي، (ي شتراط الكالسيكي فعلى سبيل المثال يرى كل من شامز ودوركسالكثير بفكرة اإل
ظروف أو ستجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت أن القلق المرضي إ) 1967

، كما أشارا إلى أن الكثير من األمثلة للمواقف " ستجابة بعد ذلكنة، ثم تعمم اإلمواقف معي
العادية التي يمكن أن تؤدي إلى القلق ومنها على سبيل المثال المواقف غير المشبعة أو 
المؤلمة، فقد يتعرض الفرد منذ طفولته األولى لبعض المواقف التي يحدث فيها خوف أو 

ف ناجح، ويترتب على ذلك مثيرات إنفعالية من أهمها عدم يتهديد وال يصاحبها تك
  .ستقرارفعالي وما يصاحبها من توتر وعدم إناإلرتياح اإل
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 عن مسار التفسير اإلشتراطي  كثيراSkinerًوال تختلف نظرية سكنر 
 بما في ذلك السلوك غير السوي والمرضي الكالسيكي، حيث يرى أن السلوك إجماالً

  ومستمراً قوياًد بخبرات مثيرة للقلق عززت بدرجة جعلت منها مثيراًكنتيجة لمرور الفر
  .(Monte, 1987) االضطراباتلمثل هذه 

إلى مفهوم القلق وفقاً للتطور في المدرسة السلوكية، حيث ومع تطور النظرة 
آخذين في اعتبارهم  حاول السلوكيون الجدد الخروج من الدائرة الضيقة لفكر واطسن

قلية كعوامل وسيطة بين المثير واالستجابة،  ولعل من أهمهم كل من دوالرد  العمليات الع
Dolard  وميلر Miller حيث نظرا إلى القلق كنتاج لتوقع األلم والذي يرتبط بالمثيرات 

  .(Monte, 1987)الخارجية من جانب والعمليات الداخلية من جانب آخر 
 Bnaduraجتماعي لباندورا إلر السلوكي بظهور نظرية التعلم اوقد تطور الفك

جتماعية منها، والسلوك،  المتبادل بين المثيرات وخاصة اإلالذي أكد على أهمية التفاعل
والعوامل الشخصية العقلية المعرفية واالنفعالية الوجدانية، وبذلك يرى أن ظهور القلق 

ظهوره مرتبط بحدوث مثيرات غير مرغوبة شريطة أن يكون لدى الفرد استعداد نفسي ل
ن القلق وان عبر عن استجابات وعليه فإ. السالب للفرد عن قدراتهمتمثالً في المفهوم 

 من جانب آخر  مرتبطاً جزئياً يبقى ارتباطاًطبمثيرات خارجية مؤلمة، فان هذا االرتبا
بالسمات الشخصية العقلية منها والوجدانية ولعل من أهمها مشاعر عدم الكفاية التي تعمل 

  .(Monte, 1987). ي للقلقكمعزز ذات
 

 :التفسير الوجودي واإلنساني للقلق •

يقول كيركيجار . بدأ الحديث عن القلق مع بداية ظهور الفلسفة الوجودية
Kearkigard المخاطرة إن االختيار يجر إلى المخاطرة و" أحد مؤسسي هذه الفلسفة

. ه الذي اختاره اإلنسان عامة وقلق من الوجتاإلمكانياقلق على  :بطبعها تؤدي إلى القلق
 وهذا شبيه بالدوار الذي يصيب المرء حينما ينظر في ،قلق على هذا فهذا قلق من و

 لدى جميع الفالسفة  أساسياًولقد بقي القلق موضوعاً). 1405الفيومي، " ( هاوية
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الوجوديين على اعتبار انه جزء من الحياة، كما استمر هذا االهتمام لدى علماء النفس 
  أحد أهم رواد هذا االتجاه في الواليات Rolo Mayدي من أمثال رولو مي الوجو
االضطراب وسيلة غير سوية يسعى الفرد من خاللها  أن Mayويعتقد مي . المتحدة

للحفاظ على إحساسه بوجوده في ظروف يكون اإلحساس بالوجود فيها بالشكل السوي 
 من شيء موضوعي بل قلق ليس خوفاًجزء من وجود اإلنسان، وال ويرى أن القلق .معاقاً

يمكن أن  درجة القلق ويرى أن.  من مهددات الوجود عاماً وخوفاً غامضاًيعبر عن شعوراً
وقد يدفع الفرد لكبتها أو تجاهلها .  للنموةمعوق إلى الشديدة المقبولةتتدرج من الدرجات ال

لذي ال يتحقق إال بقبول  هذا ال يحقق له االستقرار الفعلي واأنلتحقيق االستقرار، إال 
هذا يساعد على قبولنا لحياتنا و استغاللها .  كجزء من الوجودالمهددات المثيرة للقلق أصالً

فقدان القيم من أهم مشكالت اإلنسان الناتجة عن سيطرة الحياة المادية  ويعتقد أن .بفاعلية
 بنماذجه المختلفة  فقدان اإلحساس بالوجودإلى، حيث تدفع التي أدت إلى اضطهاد وجودنا

 ، حيث)، والوجود في العالم الذاتيادي، الوجود في العالم االجتماعيالوجود في العالم الم(
 إحساسهيفشل في الموازنة بين اإلحساس بالوجود في هذه النماذج، مما يعني غلبة 

جتماعي ويتمركز حول ذاته، وقد يهمل ، فقد يهمل العالم المادي واإلبالوجود في أحدها
 في العالم المادي مما يعني هرضاء المجتمع، وقد يركز على وجودحاجاته في مقابل إ

هذا الفقدان لإلحساس بالوجود يؤدي بالفرد إلى الشعور . النظرة السطحية لذاته وللمجتمع
الحل هو قبوله كجزء من وجودنا واستغالله كدافع  أن May يرى مي و. العجز والذنبب

ساليب المعاملة  أن أل  ويؤكد مي.وهو التكامل بين نماذج الوجودلتحقيق الهدف اإليجابي 
األساليب الخاطئة عامل مثير للقلق ، فرها في تكوين إحساس الفرد بوجودهالوالدية أث

 ,Monte) ه بالوجود أو لخلق التكامل بين جوانبلإلحساسولمشاعر الذنب العالية المعيقة 

1987). 

 أن القلق لفكر الوجودي، ولذا يرى اإلنسانيونل اًوتمثل المدرسة اإلنسانية امتداد
هو الخوف من المستقبل وما قد يحمله من أحداث تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانيته، 
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في فشل الفرد في تحقيق أهدافه وفشله أن  ون المثير األساسي للقلق، كما يرنه فإولهذا
 ن يحيا الحياة التي هو يريدهاحتمال حدوث الفشل في أإاختيار أسلوب حياته وخوفه من 

 Maslow من مازلو  ولعل من أهم من يمثل هذا الفكر كٌل).1976عبد الغفار، (
 من لو أن الكائنات الحية البشرية تهتم بالنمو بدالًزما، حيث يعتقد Rogersوروجرز 

 عتقاد وضع نظريته الشهيرةت أو إعادة التوازن، وعلى هذا اإلحباطاإلعملها على تجنب ا
أنجلر، (ات يمكن أن يؤدي إلى القلق  الحاج هذهأن عدم تحقيقإال . حول هرم الحاجات

 هإمكانياتروجرز أن اإلنسان يشعر بالقلق حين يجد التعارض بين كما يرى ). 1411
إن القابلية ف وباختصار ،وطموحاته أو بين الذات الواقعية الممارسة وبين الذات المثالية

  هناك تعارض بين ما يعيشه الكائن العضوي وبين مفهوم الذاتللقلق تحدث عندما يكون
  ).1990أبو العال، (

 
 
 

 :تجاه المعرفي للقلقتفسير اإل •

 في علم النفس المعاصر حيث اثر على  قوياًيمثل علم النفس المعرفي اتجاهاً
ا العديد من المنظرين من مدارس مختلفة ومن ذلك سوليفان في المدرسة التحليلية وباندور

ولعل ما يهمنا . كما تعددت االتجاهات المعرفية وتعددت أغراضها. في المدرسة السلوكية
ويعتبر جورج كيلي من علماء النفس .  النفسيةاالضطراباتوفي هذا المجال هو القلق  

 في تفسير الشخصية في حالتي السواء والمرض، الذين أعطوا المعرفة اإلنسانية وزناً
بل لمختلف التفسيرات وهذا يعني أن تعرض اإلنسان للقلق يمكن أن أي حدث قا يرىحيث 

 أن العمليات التي يقوم بها الشخص كما يرى. تفسيره بأكثر من طريقة حتى للحالة الواحدة
توجه نفسيا بالطرق التي يتوقع فيها األحداث وعلى اعتبار أن عملية القلق ليست إال عملية 

  .)1411انجلر، (توقع وخوف من المستقبل 
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  أن القلق انفعال يظهر مع تنشيط الخوف الذي يعتبر تفكيراً Beckك يويرى ب
معبراً عن تقويم أو تقديم لخطر محتمل، ويرى أن أعراض القلق والمخاوف تبدو معقولة 
للمريض الذي تسود تفكيره موضوعات الخطر، والتي قد تعبر عن نفسها من خالل تكرار 

القدرة على التمعن أو التفكير المتعقل فيها وتقويمها التفكير المتصل بها و انخفاض 
هذا يؤدي إلى تعميم المثيرات المحدثة للقلق إلى الحد الذي يؤدي إلى إدراك . بموضوعية

أي مثير أو موقف كمهدد، فانتباه المريض يبدو مرتبط بتصور أو مفهوم الخطر مع 
و توقف معظم انتباه المريض على وبسبب تثبت أ. انشغال البال الدائم بالمثيرات الخطيرة

المفاهيم أو المثيرات المتصلة بالخطر، فإنه يفقد كثيراً من القدرة على أن ينقل فكره إلى 
عمليات أخرى داخلية أو إلى مثيرات أخرى خارجية، فموضوع الخطر مبالغ فيه، مع 

قيقية، الميل إلى تهويل المآسي واألخطار االفتراضية وجعلها مساوية لألخطار الح
  ).1990باترسون، (

 
 

 :قلق الحالة وقلق السمة •

 النظريات السابقة أهمية للتفريق بين القلق من حيث هل هو حالة طارئة يم تعطل
 توصال بعد دراسات Spielbergerيرجر بوسبل Chattle ل إال أن كات،الزمةأم سمة 

ول هو حالة القلق وبحوث عديدة إلى أن الضطراب القلق شكالن يجب التفريق بينهما، األ
الذي يشعر به اإلنسان في موقف محدد ويزول بزواله وعرف هذا النوع من القلق على 

حالة انفعالية مؤقتة يشعر به اإلنسان في مواقف التهديد،  فينشط جهازه العصبي "انه 
وتزول هذه الحالة بزوال مصدر . المستقل وتتوتر عضالته، ويستعد لمواجهة هذا التهديد

  أما الشكل اآلخر من القلق فهو ." إلى حالته العادية ونفسياًيد، فيعود اإلنسان جسمياًالتهد
 حتى أنه عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب يظل كامناً"سمة القلق وعرف هذا النوع  

تنبهه وتنشطه منبهات داخلية أو خارجية فتثير حالة القلق ويتوقف مستوى إثارة حالة 
االستعداد  والتي تعني  وتوجد سمة القلق ،"ى مستوى استعداده للقلقالقلق عند اإلنسان عل
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عند جميع الناس بدرجات متفاوتة فتوجد عند البعض بدرجة منخفضة وعند آخرين للقلق 
والشخص ، الوسطمن بدرجة عالية بينما توجد عند الغالبية بدرجة متوسطة أو قريبة 

ير الذات في مواقف كثيرة، ويستجيب له صاحب االستعداد العالي للقلق يدرك تهديد تقد
بحالة قلق زائدة ال تتناسب مع ما في الموقف من خطر حقيقي، أما الشخص صاحب 
االستعداد المنخفض للقلق فيدرك التهديد في مواقف الخطر الحقيقي ويستجيب بقلق مناسب 

  .)1979 ،مرسي( غير مبالغ فيه
 الشعور بالقلق في مواقف اإلحباط فان"  السمة قلق–الحالة قلق  "في ضوء نظرية

والصراع مسألة نسبية، تختلف من شخص آلخر بحسب االستعداد للقلق عند كل منهما، 
 االستعداد العالي يظهر القلق والتوتر في مواقف اإلحباط والصراع أكثر من  ذوفالشخص
 يثق المنخفض للقلق، ألن األول يدرك العجز والفشل بسرعة، والاالستعداد   ذوالشخص

وينمو االستعداد للقلق من  .، ويتوقع الشر، ويعجز عن اتخاذ قراراتههوإمكانياتفي قدراته 
قد تبين من العديد من التفاعل بين المعطيات الوراثية وأساليب التنشئة الخاطئة، و

 أساليب التنشئة الخاطئة في تنمية هذا االستعداد تأثير) 1985(يشير مرسي الدراسات كما 
عانوا من  سمة القلق العالية  من ذويوجد أن األشخاص حيث الوراثة،فوق تأثير بدرجة ت
في مرحلة  النبذ والحرمان والقسوة سلبية كما تعرضوا لدرجة أعلى من أكثرتنشئة 
  . مقارنة بغيرهمالطفولة

 

 :التفسير الفسيولوجي للقلق •

ز أن أعراض القلق تنشأ من زيادة في نشاط الجها) 1992(يذكر عكاشة 
العصبي الالإرادي بنوعيه السمبثاوي والباراسمبثاوي، ومن ثم تزيد نسبة األدرينالين 

وتزيد ضربات  ينالين في الدم من تنبيه الجهاز السمبثاووي فيرتفع ضغط الدم،روالنوراد
القلب، وتجحظ العينان، ويتحرك السكر من الكبد وتزيد نسبته في الدم، مع شحوب في 

  . األطراف، ويعمق التنفس العرق، وجفاف الحلق، وأحياناًالجلد، وزيادة إفراز
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  :تصنيف القلق

 ,American Psychiatric Association)يمثل دليل الطب العقلي األمريكي 

ومع .  النفسية ومنها القلقاالضطرابات المرجع األكثر شهرة وأهمية لتصنيف ( 1994
العام أو القلق بعد األحداث المؤلمة إذا العلم بان الدراسة الحالية تركز على دراسة القلق 

أخذنا الطالق كأزمة، إال أن من المهم استعراض أنواع القلق كما يصنفها هذا الدليل 
بالرغم من اشتمالها على أنواع قد تكون خارج حدود البحث لقيمة إذا أخذنا في االعتبار 

فقا للمعايير التشخيصية ويصنف القلق و. أهمية إدراك موقع القلق العام في هذا التصنيف
  :اإلكلينيكية في هذا الدليل إلى

 
 Panic Disorderاضطراب الهلع غير المصحوب برهاب األماكن المتسعة .1

Without Agoraphobia : الفزع والخوف (يتميز بحدوث نوبات مفاجئة من الهلع
هر المتكرر والذي يستمر في العادة ألقل من ساعة، وعادة ما يرتبط بمظا) الشديد

فسيولوجية كضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والعرق واالرتجاف وألم الصدر 
والغثيان والدوخة واضطراب اإلدراك ، كما قد يرتبط بأفكار غير مبررة كالخوف من 

 .الموت أو الهالك المحتوم

 
 Panic Disorder Withاضطراب الهلع المصحوب برهاب األماكن المتسعة  .2

Agoraphobia:ى نفس األعراض المشار إليها في النوع السابق، إال انه  يشتمل عل
 . يرتبط بالخوف من األماكن المتسعة والمفتوحةأيضاً

 
 Agoraphobia Withoutرهاب األماكن المتسعة بدون تاريخ من الهلع  .3

history of Panic : يرتبط بالخوف  الشديد من التواجد في أماكن أو مواقف يصعب
 سبيل المثال التواجد في األماكن شديدة االزدحام، وتتمثل أهم الهرب منها ومنها على

أعراض الرهاب في الدوخة واختالل اإلدراك واختالل اآلنية والقيء وقد تصل 
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هذا النوع على أية حال يتسم بعدم . األعراض إلى فقدان السيطرة على عمليات اإلخراج
 .وجود تاريخ من الهلع

 
 في األدلة السابقة بالخواف البسيط تعرف أيضاً: aSpecific phobiالرهاب المحدد  .4

Simple Phobia  وهو خوف من مثير محدد ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،
الخوف من بعض الحيوانات والحشرات أو الدم واألماكن المرتفعة أو األماكن المغلقة أو 

 انه اقل إعاقة المرتفعات وما إلى ذلك، وهو أكثر انتشارا وخاصة بين اإلناث إال
 .لنشاطات الفرد

 
 هو خوف من المواقف االجتماعية التي يمكن :Social phobiaالرهاب االجتماعي  .5

وتتمثل أهم األعراض في عدم القدرة على . أن يتعرض فيها الفرد إلى النقد من اآلخرين
 .التحدث في جمع عام، أو األكل أمام اآلخرين

 
 :Compulsive Disorder-Obsessive اضطراب الوساوس واألفعال القهرية .6

قهرية على تفكير اإلنسان بدرجة تسبب له اليتميز هذا االضطراب بسيطرة الوساوس 
والشخصية إذ ال بل  ونشاطاته المختلفة ومنها المهنية واالجتماعيةالكرب و تعيق حياته 

لة ومن أمث. يقتصر أثرها على وجود الوساوس بل ترتبط في العادة بأفعال قهرية
 .الوساوس واألفعال القهرية كثرة غسيل اليدين خوفا من التلوث

 
يحدث : Posttraumatic Stress Disorder الضغوط بعد الحوادث اضطرابات .7

وتتمثل أهم أعراضه . هذا النوع من االضطراب بعد الحوادث والصدمات الشديدة المؤلمة
، والميل للعزلة، واضطراب في تكرار التعايش مع الحادث واالستغراق في التفكير فيه

إلى % 50وقد وجد أن .  االنتباه والذاكرة والتركيز، الشعور بالذنباضطراباتالنوم، 
ممن يتعرضون لصدمات قوية يمكن أن يقعوا ضحية لهذا االضطراب، إال أن % 80

ويمكن أن تقسم أيضا إلى حاد إذا استمر لمدة %. 5انتشاره عامة بين الناس ال يتجاوز 
كما يمكن أن ال تظهر األعراض .   اشهر3 اشهر، ومزمن إذا استمر أكثر من 3ن اقل م
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 اشهر من حدوث الحادث وفي هذه الحالة يصنف على انه نفس االضطراب مع 6إال بعد 
 .Posttraumatic Stress Disorder With Delayed Onsetتأخر بدايته 

 
 اضطراباتمن نوع : Acute Stress Disorderضطراب الضغوط الحادة إ .8

 حيث اريتهجة أساسية في مدة حدوثها واستمراالضغوط بعد الحوادث ويكمن الفرق بدر
لفرق تحدث خالل الشهر األول من حدوث الحادث وتحل في حدود الشهر مما يعني أن ا

  .اريتهفي مدى استمرا
 
يتمثل هذا : Generalized Anxiety Disorderاضطراب القلق العام  .9

 عام غير محدد يرتبط بتوقع مكروه  ويستمر لمدة ستة اشهر أو االضطراب في خوف
 العضلية ومنها االرتجاف والرعشة والتوتر االضطراباتوتتمثل أهم أعراضه في . أكثر

كما يزداد نشاط الجهاز العصبي المستقل ويظهر ذلك من . العضلي وسرعة اإلجهاد
والشعور باالختناق أو ضيق خالل زيادة دقات القلب وسرعة التنفس وبرودة األطراف 

ضافة إلى ما سبق فان الفرد يظهر إ. التنفس وجفاف الحلق والدوخة والغثيان واإلسهال
األرق وقد  وعقلية ومن ذلك الحذر الشديد وصعوبة التركيز وة اضطرابية نفسيضاًاعرأ

 .كتئابيةيتصاحب أيضا مع أعراض إ

  
ue to General Anxiety Dاضطراب القلق المرتبطة بالوضع الصحي  .10

Medical Condition:ناجمة عن الحالة الصحية السيئة  يظهر القلق  كنتائج . 
 

Substance ) القلق المرتبط بتعاطي األدوية(المسببة للقلق  والمواد األدوية  .11

Induced Anxiety Disorder: يظهر القلق  كنتائج فسيولوجية لتعاطي األدوية  
 ).االنسحاب( أو االنقطاع عنها  أو المنبهات الكيميائية كالمخدراتالموادو
 

: Anxiety Disorder Not Otherwise Specifiedالقلق غير المحدد  .12
 المصنفة أعاله، ويمكن أن يشمل االضطراباتاضطراب قلق غير محدد كواحد من 
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 المصحوبة بقلق أو رهاب والتي ال تقابل شروط التصنيف تحت أي من االضطرابات
 التوافق اضطرابات التصنيف تحت  ال تقابل شروطة المحددة أعاله وأيضاًاألنواع السابق

 التوافق اضطرابات، أو Adjustment Disorders With Anxiety قالمصحوبة بالقل
-Adjustment Disorders with Mixedمع القلق المختلط والمزاج المكتئب 

Anxiety and Depressed Mood .تئاب المختلط ومن ذلك اضطراب القلق واالك
Mixed Anxiety-Depressive Disorder.  
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  :ملخص لتصنيف جماعة الطب العقلي األمريكية ألنواع القلق): 1(جدول رقم 
 

  الرمز  النوع

 Panic Disorder.  ضطراب الهلع غير المصحوب برهاب األماكن المتسعةإ

Without Agoraphobia  
300.01 

 Panic Disorder Withكن المتسعة ضطراب الهلع المصحوب برهاب األماإ

Agoraphobia  
300.21 

 Agoraphobia Withoutرهاب األماكن المتسعة بدون تاريخ من الهلع 

History of Panic 

300.22 

 Specific.....) مثل الرهاب من بعض الحشرات، الدم (الرهاب المحدد 

phobia 

300.29 

 Social phobia  300.23الرهاب االجتماعي 

 Obsessive-Compulsive 300.3طراب الوساوس واألفعال القهرية ضإ

 Posttraumatic Stress Disorder 300.81 الضغوط بعد الحوادث اضطرابات

 Acute Stress Disorder  300.03ضطراب الضغوط الحادة إ

 Generalized Anxiety Disorder 300.02اضطراب القلق المعمم 

 Anxiety Due to Generalلوضع الصحي اضطراب القلق المرتبطة با

Medical condition 

293.89 

 Substance Induced) القلق المرتبط بتعاطي األدوية(األدوية المسببة للقلق 

Anxiety Disorder  
----- 

 Anxiety Disorder Not otherwise  specified 300.00القلق غير المحدد  
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  :النظرة التكاملية ألسباب القلق

 من خالل استعراض النظريات المختلفة أن علماء النفس يختلفون في تفسير تبين

أسباب القلق تبعاً لخلفياتهم النظرية، فهناك من يركز على القلق كعصاب ناتج عن 

الخبرات المكبوتة، وهذا ما نجده لدى المنظرين في المدرسة التحليلية، بينما يركز 

ه، أما اإلنسانيون فيرون أن عدم تحقيق الذات من أهم السلوكيون على عملية التعلم وتعميم

من جانب آخر أشارت نتائج البحوث إلى أن األسباب وإن كانت موضوعية . أسباب القلق

ومثيرات داخلية فإنها تختلف، إال أن النظرة الشمولية توجب األخذ في االعتبار جميع 

بصفة عامة باالعتماد على األسباب المحتملة، وفيما يلي تلخيص ألهم أسباب القلق 

  :النظريات السابقة ونتائج البحوث العلمية

  

تشير بعض الدراسات إلى احتمال تدخل العامل الوراثي كعامل : االستعداد الوراثي .1

من عوامل االستعداد للقلق، فقد أثبتت هذه الدراسات وجود تشابه في الجهاز العصبي 

وقد وجد في بعض ). التوأم القلق( التوائم المستقل واستجابته للمنبهات الخارجية لدى 

أن نسبة القلق بين التوائم المتشابهة تصل ) 1997(الدراسات كما يشير محمد ومرسي 

من آباء وأخوة % 15 غير المتشابهة، وإن مفقط بين التو أت% 4، في مقابل %50إلى 

 .مرضى القلق يعانون من نفس المرض

 

بعض الخصائص النفسية على ظهور القلق، ومن تساعد :  االستعداد النفسي العام .2

ذلك الضعف النفسي العام، والشعور بالتهديد الداخلي أو الخارجي الذي تفرضه بعض 

الظروف البيئية بالنسبة لمكانة الفرد وأهدافه، والتوتر النفسي الشديد، والشعور بالذنب 

عي لظروف الحياة، وعدم والخوف من العقاب وتوقعه، وتعود الكبت بدالً من التقدير الوا

تقبل مد الحياة وجزرها، كما يؤدي فشل الكبت إلى القلق وذلك بسبب طبيعة التهديد 
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الخارجي الذي يواجه الفرد أو لطبيعة الضغوط الداخلية التي تسببها رغبات الفرد الملحة 

 ).1997زهران، (

 

نظريات علم النفس من  لغالبية تعتبر العوامل االجتماعية وفقاً:  جتماعيةالعوامل اإل .3

وال شك . المثير األساسي للقلق، إذ تؤكد أهمية هذه العوامل كعوامل أساسية إلحداث القلق

في أن حصر مثل هذه األسباب أمر مستحيل لتعددها وتشعب جوانب الحياة المقلقة خاصة 

وتشمل هذه العوامل مختلف الضغوط كاألزمات الحياتية، . في عصر اتسم بالقلق

ط الحضارية والثقافية والبيئية المشبعة بعوامل الخوف والحرمان والوحدة وعدم والضغو

األمن، واضطراب الجو األسري وتفكك األسرة، وأساليب التعامل الوالدي القاسية، وتوفر 

النماذج القلقة ومنها الوالدين، والفشل في الحياة ومن ذلك الفشل الدراسي والمهني 

 .والزواجي

 

 ببعض العوامل أحياناًإلى ارتباط القلق ) 1992(يشير عكاشة : لوجيةالعوامل الفسيو .4
البنائية و الفسيولوجية ومن ذلك عدم نضج الجهاز العصبي في الطفولة، وكذلك ضمور 
هذا الجهاز في الشيخوخة، وما يتبع ذلك من خلل في الوظائف الفسيولوجية والنفسية 

 . الوظيفيةلالضطراباتة المحتملة كنتائج  النفسياالضطراباتويمثل القلق واحد من أهم 

  
بالرغم من تحديد أسباب القلق السابقة إال أنها تبقى أسباب عامة، بمعنى أنها 
تختلف من شخص آلخر، وبالنسبة للدراسة الحالية فمن المتوقع أن يرتبط القلق بالطالق 

ألبناء بالنسبة وما يترتب على الطالق من مشكالت اجتماعية واقتصادية، والحرمان من ا
لألم المطلقة، وقد يكون أحد هذه العوامل أكثر تأثيراً من العوامل األخرى، أو أن تؤدي 

 .هذه العوامل في مجملها إلى القلق
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  :Depression Disorder اإلكتئاب ضطرابإ.ج

  
  :تقديم

 إلى ما قبل الميالد، فقد أثار التحول الشديد لدى اإلكتئابيرجع البحث في 
 Mania الشديد، حيث ربطها بالهوس   اإلكتئاب حالة اإلثارة الشديدة إلى حالة البعض من

بأنظمته ) اإلكتئاب (االمنخول ي، وقد ربط اإلكتئاب  وهي Melancholiaو والمنخوليا   
 في العصر الروماني Aretaeusالمزاجية وتحديداَ بالمزاج السوداوي، كما ربط اريتوس 

هما لنفس األسباب، وقد استمر هذا االعتقاد إلى بدايات القرن بين الهوس واالكتئاب وأرجع
 هذا االعتقاد وسماها جنون الهوس واالكتئاب Bonetالسابع عشر حيث أكد بونت  
Manic-depressive Insanity وقد تم تبني هذه الفكرة خالل القرنين الثامن والتاسع 

رتباط بصورة مطلقة  ال تدعم هذا اإل األبحاث الحديثةعشر وبدايات القرن العشرين، إال أن
ودائمة كما ال تدعم إرجاعها العام لنفس األسباب، وإن كان البعض يتعرض لنوبات ثنائية 

 .(Costin & Draguns, 1989). أو دورية من الهوس واالكتئاب

  
  :مفهوم اإلكتئاب

 ال، واالنكسار من الحزن،الكآبة على أنها سوء الح.) ت. د(يعرف ابن منظور 
حزن واغتم وانكسر، فهو كئيب، والكآبة أيضاً تغير النفس باالنكسار، من : كتئاباًوإكتأب إ

) 1997(الموسوعة العربية العالمية كما تعرفه .  ومكتئببشدة الهم والحزن، وهو كئي
مرض عقلي يشعر فيه اإلنسان بالحزن العميق وفقدان األمل وبعدم األهمية في "بأنه 
  ."الحياة

بأنه عبارة عن  Emerry (1988) يعرفه ايمري توى االصطالحي وعلى المس
خبرة وجدانية ذاتية أعراضها الحزن والتشاؤم وفقدان االهتمام والالمباالة والشعور "

بالفشل وعدم الرضا والرغبة في إيذاء المرء لنفسه والتردد وعدم البت في األمور 
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جابة وعدم القدرة على بذل أي واإلرهاق وفقدان الشهية واحتقار الذات وبطء االست
وفي المؤلفات العربية يجمع الكتاب على انه حالة من االنكسار والحزن والشعور . "مجهود

والضيق تنتج اثر تعرض الفرد لمواقف حياتية ضاغطة يصاحب ذلك زملة من بالتعاسة 
؛ 1998؛  العبد الرحيم، 1990؛ كفافي، 1994العيسوي،   ( األعراض النفسية والجسمية

   .) 1990، شرف
 تعبر لإلكتئابوكما هو الحال بالنسبة للقلق، فان الكثير من التعريفات النفسية 

. اإلكتئاب في األساسيةعن وجهات نظرية مختلفة، وهو ما يستوجب استعراض النظريات 

  . وفق دليل الطب النفسي األمريكياإلكتئابواستعراض تصنيف 

  

  :ابأهم النظريات التي تناولت االكتئ
 

 :التحليل النفسي  في نظريةاإلكتئاب •

جنسي، ويرجع / يرتبط بتطور نظريته في النمو النفسلإلكتئابال شك في أن تفسير فرويد 
 Mourningالحداد والمنخوليا" بعنوان 1917 إلى مقالته التي نشرت عام ه بالقلقاهتمام

and  Melancholia "ليل النفسي يرى البعض أنها مثلت نقطة تحول في التححيث  .
 Schwartz and) تحول إلى الداخل كتئاب على انه نوع من الكرهيد اإلويفسر فرو

Schwartz, 1993) . اإلكتئابإال أنه بعد تطوير نظريته وتحديد بناءات الشخصية، ربط 
 Ego والذات Super-egoبالصراع الداخلي حيث أرجعه إلى الصراع بين الذات العليا 

الخوف من فقدان موضوع الحب، وقد ربطه بالعدوان، حيث يعتبر مع إبقاء فكرته عن 
عدوان على الذات، وقد يرتفع إلى الدرجة التي يؤدي فيها إلى إقدام المكتئب على االنتحار 

جماالً على أثر الخبرات ك في أن فرويد قد ركز في نظريته اومما ال ش). 1989فرويد، (
 Abrahamلة األوديبية، ولقد أثار ابراهام األولى في حياة اإلنسان وخاصة في المرح
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 مؤكداً بأن لإلكتئابوهو أحد تالمذة فرويد المطبقين لنظريته هذا الموضوع في تفسيره 
  . فيما بعداإلكتئابهذه الخبرات هي األساس في إحداث 

 لذلك ومع تطور مدرسة التحليل النفسي، وظهور النظريات المختلفة، تغير تبعاً 
 النفسية بطريقة مشابهة لما سبق الحديث عنه في الجزء السابق عن باتاالضطراتفسير 
 ينظر أصبحوبصفة إجمالية ومع ظهور النظريات المركزة على سايكولوجية األنا، . القلق
 كنتائج لضعف األنا وقدرته على التكيف، حيث اإلكتئاب النفسية ومنها االضطراباتإلى 

ألهدافه ومن ثم يبدأ فقدان الفرد لتقدير ذاته مفضيا يؤدي هذا إلى الفشل في تحقيق الفرد 
. (Schwartz and Schwartz, 1993) اإلكتئابإلى درجات أعلى من القلق ومن ثم 

هذا التفسير يمكن أيضا أن ينطبق على نظريات األنا األكثر حداثة كنظرية اريكسون الذي 
 المحاربين وغيرهم، إلى  في دراساته على األطفال والجنوداالضطراباتأعاد كثير من 

الفشل في نمو األنا وحل أزماته المتتابعة والتي تمثل متطلبات للنمو السوي، حيث يفقد 
و ما ذكره في حاالت الجنود .  يفقد هويتههن دقة فإأكثرالفرد اهتماماته وأهدافه وبمعنى 

هم ممثلة في العصابيين حيث تبين من متابعة حاالتهم بأنهم أشخاص فقدوا اإلحساس بهويات
عدم الشعور باستمرارية ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وبضياع أهدافهم ذات المعنى في 

  .(Erikson, 1963)الحياة 
  
 :التعلم  في نظريةاإلكتئاب •

قد تطور  مكتسب شأنه شأن أي سلوك آخر، واإلكتئابيرى السلوكيون  أن   
 الكالسيكي أو طاالشتراات من نظريمع التطور في نظريات المدرسة السلوكية تفسيره 
 الكالسيكي فإنه لما كان شأن طاالشترافي ف.  اإلجرائي أو التعلم االجتماعيطاالشترا

أن تولد استجابات انفعالية مشروطة فإن األفراد يتجنبون هذه ) مشروطة(مثيرات معينة 
جي،  بايولوواكتئب  موقفياكتئب إلىكتئاب ينقسم  أن اإلWolpeوولب يرى  و.المثيرات
ويرى .  العصابي هو موضوع العالج النفسي السلوكياإلكتئاب عصابي معتقدا أن واكتئب
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أن هذا النوع ينتج من استمرارية القلق الناتج عن مثيرات خارجية حيث يتحول إلى مثير 
  .(Schwartz and Schwartz, 1993) حيث يصبح المشكلة األساسية لهم لإلكتئاب

 لالضطرابات ينظر أصبح اإلجرائيظهور نظرية التعلم وبتطور المدرسة السلوكية و
 فيرستر أن وفي هذا السياق يرى .  كسلوك مرتبط بالتعزيزاإلكتئابالنفسية ومنها 

 قد ينتج عنه معدالت منخفضة من التدعيم، ومعدالت عالية من العقاب، واستبعاد اإلكتئاب
 على أساس لإلكتئاب  ريهم نموذجاًكما اقترح. التدعيم-المثيرات المميزة لنتائج االستجابة

عيوب ضبط النفس، حيث حدد في النموذج النواقص الخاصة بضبط الذات في ثالث 
جوانب هي مراقبة الذات وتقييم الذات، وتعزيز الذات، فبالنسبة لمراقبة الذات فإن األفراد 

، وكذلك )السيئة( يكونون منتبهين بشكل انتقائي لألحداث السالبة اإلكتئابالذين يعانون من 
وبالنسبة لتقويم الذات . منتبهين بشكل انتقائي إلى النتائج الفورية أكثر من النتائج المؤجلة

يكونون مخفقين في استنتاج األسباب من داخلهم، كما يضعون معايير قاسية في تقويم 
ات، أنفسهم، وبالنسبة للتعزيز الذاتي يكون لديهم معدالت منخفضة من سلوكيات تدعيم الذ

  .)1991  الشناوي،خضر و(ومعدالت عالية من سلوكيات عقاب الذات  
اث غير سارة فانه يتعلم عدم  أن تعرض الفرد ألحدSeligman مانويرى سيلج

 عدم قدرته على تغيير أومواجهتها انطالقا من اعتقاده بعدم وجود طائل من االستجابة 
. اإلكتئابق الفرد وخوفه يمهد لظهور ، فان قلشديدة ، وعندما تصبح هذه األحداثاألحداث
 كعجز اإلكتئابمان بتطوير نظريته في أساس يلجلتقدم في نتائج األبحاث قام سومع ا

عي داف يرتبط بأنواع من الخلل تشمل خلل اإلكتئابمتعلم، حيث انتهى إلى أن 
Motivational Deficit خلل معرفي ،Cognitive Deficit ، في مفهوم الذات خلل

Self Concept ، خلل وجداني وAffective Deficitألولى الثالثة ااألنواع ، حيث تنتج 
نتائج النتيجة لتوقع  في حين ينتج النوع الرابع تعلم عدم القدرة على ضبط األحداث،نتيجة ل

 األفراد بأن النتائج المرغوبة غير محتملة أو غير متوقعة دعندما يعتقف. لألحداث سلبيةال
 اإلكتئاب  إلى مؤدياً يحدثHelplessnessن العجز المتعلم  فإان تعديلهامكباإلوأن ليس 
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Depression . على درجة تعميم العجز المتعلم، أي على اإلكتئابوتعتمد درجة تعميم 
 على اإلكتئاباعتقاد الفرد بالعجز المتعلم أمام العديد من المواقف، وتعتمد استمرارية 

 كما تعتمد درجة سلبية احترام الذات المصاحبة .استمرارية هذه المعتقدات بالعجز
وتعتمد درجة العجز في .   على الدرجة التي تستدخل بها مشاعر العجز المتعلملإلكتئاب

على درجة شدة التوقع ) الوجدانية/ مفهوم الذات/ المعرفية/ الدافعية(الجوانب المشار إليها 
ج السلبية تتفاعل مع مشاعر العجز التي بالنتائج السلبية، إضافة إلى ذلك فإن توقع النتائ

يربطها الفرد بنتائج األحداث، فكلما كانت النتائج أكثر أهمية فإن مشاعر العجز أو عدم 
 سلبية، وبالتالي يحدث أكثرالقدرة على ضبط األحداث يمكن أن يؤدي إلى مفهوم ذات 

 & Seligman,1975; Price et al., 1978;  Costin)كتئاب واإلمشاعر أكبر بالحزن 

Draguns, 1989).  
  
 : في النظريات المعرفيةاإلكتئاب •

 من لإلكتئاب واحدة من أهم النظريات المفسرة Beckك تمثل وجهة نظر بي
وجهة نظر معرفية، حيث يرى إجماال أن طريقة التفكير الخاطئ هي األصل في نمو 

 إدراك األمور، وفي  بخطأ فياإلكتئاب إذ تبين من دراساته األولى ارتباط اإلكتئاب
أسلوب التفكير فيها، وأن المكتئبين يرون أن فشلهم يرجع إلى أخطاء فيهم ويضخمون ذلك 

 عتماداًت الحق إفي وق اإلكتئاب نظريته المعرفية في وقد طور بيك . اإلكتئابإلى درجة 
دراك  عناصر شملت الطرق السلبية إلة إياه إلى ثالث مرجعاًيدانيةعلى نتائج األبحاث الم

الميل إلى إدراك الخبرات الحالية بطرق سلبية، والنظرة السلبية للمستقبل والفرد لذاته، 
 إلى أن  المجموعات المعرفية  رتباط هذه العناصر بالبنية المعرفية للفرد مشيراً إمؤكداً

Schemas تفسر سبب ميل البعض إلى تكوين اتجاهات سالبة نحو ذاته أو تكوين 
له بالرغم من إمكانية وجود بعض الجوانب اإليجابية في حياته، ونعني اتجاهات مؤلمة 

بالمجموعات المعرفية هنا الطرق أو النماذج المعرفية التي يستخدمها األفراد لتفسير 
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األحداث والمثيرات، هذه النماذج تحدد الطرق التي يبني بها األفراد خبراتهم، والمشكلة 
يتعرضون له من أحداث آنية بالخبرات المؤلمة السابقة لدى المكتئبين تكمن في ربطهم ما 

مما يحرمهم من ضم الخبرات المعرفية الجديدة إلى مجموعات أكثر مناسبة وأكثر إيجابية 
 لفقدانهم للسيطرة على البنية المعرفية لديهم، كما يعمدون إلى اختيار ةوذلك كنتيج

أيضا للمعالجة الخاطئة للمعلومات  المجموعات غير المناسبة لتفسير األحداث الحالية، و
Faulty Information Processing والتي  تشمل تكوين العالقات السببية غير 

الصحيحة أو الوصول إلى نتائج في ظل غياب الدليل على عالقة سببية واضحة، والتركيز 
 اًعلى عناصر قد تكون خارج الحدث، وإهمال عناصر أكثر قرباً وهي أكثر إيجابية، وأيض

لوصول إلى نهايات أو استنتاجات معتمدة على عناصر مفككة وغير االتعميم المبالغ فيه، و
مور والنتائج السلبية تضخيم األعدم ارتباط المقدمات بالنتائج، ومترابطة مما يعني 

ربط األحداث الخارجية بالنفس، و التفكير األحادي والمطلق غير المرن والذي لألحداث، و
ائج الخبرة على أنه ضدين ال عتبار مختلف االحتماالت، كالنظر إلى نتال يأخذ في اال

  .Beck et al. (1979)والنظر إلى أن األحداث يجب أن تكون تامة أو ال تكون أ أكثر،
  
 : من وجهة النظر البايولوجيةاإلكتئاب •

تركز هذه النظرية على الخلل الحادث في كيان المخ وبصفة خاصة المواد 
 تنينوريو الس Norepinepherineرين ييبنفرصيل العصبي مثل النوالخاصة بالتو

Serotonin حيث يعمالن على نقل السيال العصبي بين األعصاب عبر الوصالت ،
العصبية، حيث أن هاتين المادتين تتركزان في الجهاز العصبي الطرفي، ويقترح 

 على حين أن زيادة بكتئاباإلسيكالكروت في نظريته أن النقص في النوريبنفرين يقترن 
أن النظريات البيولوجية  Holen and Beckويرى هولن وبيك . هذه المادة يرتبط بالهوس

 إذارتباطية، وبذلك ال يمكن تحديد ما إلال زالت تعتمد في جانب كبير منها على الدراسات ا
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ج عنه  هو الذي ينتاإلكتئابكتئاب أو أن إات في فسيولوجيا المخ ينتج عنها كانت التغير
  .)1991  الشناوي،خضر و( تغييرات في فسيولوجيا المخ

  
  :أنواع االكتئاب وأعراضه

 باختالف أعراضه وأسبابه، وفي ذلك يشير الزراد اإلكتئابيختلف تصنيف 
إلى أن بعض العلماء يقولون بوحدة األمراض الوجدانية وعدم اختالفها إال في ) 1984(

كتئاب عقلي ذهاني، كما أنه ال يوجد ما إ نفسي وئابإكتشدة األعراض فقط، وأنه ال يوجد 
، في حين يرى فريق آخر من اإلكتئابيثبت فسيولوجياً اختالف هذين النوعين من مرض 

نفسي وعقلي ذهاني، ويرى فريق ثالث أن هناك نوع من :  نوعاناإلكتئابالعلماء أن 
 االختالف الواضح في وقد أعتمد هؤالء في تصنيفهم على.  خليط بين االثنيناإلكتئاب

إلى أنواع ) 1990( ويشير العفيفي .األسباب واألعراض وفي استجابة المريض للعالج
  : فيما يلياإلكتئاب

  
 نتيجة اإلكتئابينتج هذا النوع من  :Neurotic Depression العصابي اإلكتئاب .1

 شيوعاً، باإلكتئاللشعور بالذنب، والكبت، والتعرض للحوادث المؤلمة، وهو أكثر أنواع 
 الشعور بالتعب ألقل مجهود ، حزينالمكتئب المزاج تشمل الاألعراض عدد من ويتميز ب

النوم المتقطع مع أحالم ، فقدان األمل، ويسود تفكير المريض التشاؤم واألفكار السوداء
 ضغط ارتفاعأعراض جسمية خفيفة مثل ، مزعجة ،ويتميز بحدوث القلق في أول الليل

 .هية للطعامالدم وفقدان الش

 

هو اضطراب ذهاني داخلي المنشأ  : Psychotic Depressionي  الذهاناإلكتئاب .2
الحركي، ويميل إلى التكرار الدوري، وهو ال -جذور يمتاز بالكآبة والبطء النفسوراثي ال

يكون استجابة لحادثة محزنة يمكن تحديدها أو التعرف عليها بالفعل فهو يحدث دون أن 
بكثير من  إلى فترات أطول اإلكتئابهذا النوع من ويمتد  .ة أو قريبةتقع حادثة مباشر
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الهبوط في النشاط الحيوي ل معدد من األعراض تشيتميز بو . العصابياإلكتئابفترات 
 فقدان الشهية،، البطء الشديد في العمليات العقلية والجسمية، القنوط المسيطر، أو الحركي

الهلوسة والهذاءات ، و تهام النفس ومشاعر اإلثما، ووتوهم المرض، والبكاء، واألرق
 : وينقسم هذا النوع من حيث الدرجة إلى. تصل بالمريض إلى االنتحار قدالتي

يظهر في الحلقة الرابعة والخامسة من : Mild Depression  البسيطاإلكتئاب •
العمر، حيث تكون الشخصية ناضجة ومشغولة بالكفاح للوصول إلى الهدف المنشود، 

حيث يكون اإلنسان في أوج نشاطه، ونادراً ما يظهر هذا النوع في شكل حزن يشكو و
. منه المريض أو يكون الحزن ظاهراً عليه، وغالباً ما يشكو المريض من قلبه ومعدته

 ما يبقى  أنه غالباًإذ، ةنادر في حاالت إال حاد إكتئاب البسيط إلى اإلكتئاب يتحول وال
  . بال عالجتلقائياً يزول د لفترات طويلة، وقبسيطاً

، إذا وصل اإلكتئابوهو أقصى درجات  : Acute Depression الحاداإلكتئاب •
الجمود في تشمل األعراض بعض المريض إلى هذا النوع قد يصعب تشخيصه، ويتميز ب

، اليأس ال يستطيع الكالم أبداً التفكير والحركة والكالم تصل بالمريض إلى حد البكم حيث
 الوعي بشكل واضح فال  بالمريض إلى درجة القنوط والكدر، اضطرابوالذي يصل

العزلة الشديدة، مع صعوبة ، في حالة غيبوبة يتعرف المريض على البيئة ،ويبدو وكأنه
ظهور هالوس ، لتشتت االنتباه نـظـراً في تحديد الزمان والمكان واألشخاص

الشكاوى المرضية العضوية د ، ازدياوضالالت تدور حول الشعور بالذنب واتهام النفس
نتحارية إال أنه ال ينفذها نظراً لبطء حركته، ولذا  يخشى عليه ، األفكار االبشكل ملحوظ

 . لتحسن نشاطه الحركي قبل االنفعاليمن تنفيذ االنتحار أثناء تماثله للشفاء

 

 يحدث للمرء في إكتئابهو  :Aging Depression ِِ م في العمرالتقِد إكتئاب .3
 الثاني من عمره بسبب التقدم في العمر وما يصحب ذلك من ضعف في الحيوية، النصف

 بين الرجال والنساء، فعادة تصاب المرأة اإلكتئابوتختلف سن اإلصابة بهذا النوع من 
 ويعود ، سنة60-50 سنة تقريباً، بينما يصاب به الرجل في سن 50-40به في سن من 



 47 

لوراثي دوراً ص بعض األمينات، ويلعب العامل االسبب في اإلصابة بهذا النوع إلى نق
كتئاب سن اليأس والقعود، باإلضافة إلى ما تحدثه الظروف إهاماً في اإلصابة ب

االجتماعية مثل التقاعد عند الرجال وانقطاع الحيض عند المرأة وغيرها من الظروف 
 أن هذا إلى) 1977( يضيف شاهين والرخاوي .التي يشعر معها المسن بنقص الكفاية

الشك والقلق والشعور بالهم عدد من األعراض من أهمها يتميز ب اإلكتئابالنوع من 
 .الشعور بعدم األهمية، رفض الطعام، التوتر العاطفي، والهواجس السوداوية، والهذاء

 

هو عبارة عن رد فعل قوي  :Situational Depressionٍ   الموقفيٍٍاإلكتئاب .4
موقف صعب أو عقب مصيبة كفقدان ثروة أو فشل لصدمة عنيفة ومؤثرة نتيجة ل
وهو قصير المدى ال يبقى طويالً، ومن الممكن شفاؤه، . اجتماعي أو أسري أو عاطفي

وال يعود للظهور إال بعودة وضع مشابه أو خبرة مماثلة للوضع أو الموقف الذي سبب 
 Conditioned الشرطياإلكتئابكتئاب في الحالة الثانية ، ويسمى اإلاإلكتئاب

Depression و  التفاعلياإلكتئاب أن هناك اختالف بين ) 1407(يضيف عزت  و 
صعوبة النوم في أول الليل حيث يكون  المرضي في عدد من الجوانب منها اإلكتئاب

 من لوم الذات وإلقاء أسباب الفشل على اآلخرين، دم المعاناة، عالمريض مشغوالً بهمومه
للمهدئات ستجابة ، اإلبطء حركي أو بطء في التفكير، عدم ةعدم سيطرة األفكار االنتحاري

 .ذات المفعول البسيط والعالج النفسي المساند 

 

هذا النوع يمثل أقصى درجات الحدة،  :Stupor Depression لذهولي  اكتئاباإل .5
حيث أن المصاب به يظل واقفاً بدون حركة إذا ترك، وعنده استعداد تام للعزوف عن 

باإلضافة إلى  اب لدرجة أنه إذا وضع األكل في فمه يتركه دون مضغ،الطعام والشر
إهمال النظافة الشخصية، حتى ليصعب التمييز أحياناً بين هذا النوع والفصام الكتاتوني 

 . منهمالتشابههم في حالة الذهول والتخشب التي يكون عليها المريض في كٍل
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 هذا النوع بأنه مثل أي عصاب يتميز :Defensive Depression الدفاعياإلكتئاب .6
آخر ليس سوى دفاعاً ميكانيزمياً للتخلص من جرعة زائدة من القلق غير محدد المعالم 

 بإزالة هذا التهديد بأن يعيش خبرة مثالية وكأن اإلكتئابيحمل تهديداً باإلحباط، فيقوم 
ياً لدى الشخص، اإلحباط قد تم فعالً، وهذا التخيل رغم قسوته إال أنه يحدث توازناً نفس

وذلك أن النفس تستطيع أن تتحمل اإلحباط الذي تم فعالً وأصبح أمراً واقعياً أكثر من 
 .قدرتها على تحمل التهديد باإلحباط

 

يتميز هذا النوع  :Bipolar Disorder "كتئابيالهوس اإل" ثنائي القطب ضطرابالا .7
 والشعور الشديد بالفرح غير  شديد إلى االبتهاجإكتئاب بدورات مختلفة من اإلكتئابمن 

المألوف لدى الشخص وأحياناً يكون هذا التغيير تدريجياً وأحياناً يكون سريعاً جداً، 
 لمزاجعدد من األعراض تشمل تغير اوعندما يكون المريض في دورة الهوس فأنه يمر ب

 ةرق وقل، األير مالئم للظروفمن السرور الشديد إلى الحزن الشديد والعكس وبشكل غ
سرعة الكالم وعدم ترابط ، شعور بالعظمة، ال التفكيرضطرابا، النومواضطراب 

ة، جتماعيفي المواقف اإلتصرف السوء ، ملحوظ في الرغبة الجنسيةالزدياد ، االاألفكار
  ).1998 عبد السالم،( يادة في الحركة والطاقةز

يمكن أن وال شك في أن التصنيف السابق اقل انتظاما ومنطقية فمعظم ما ذكر 
 اضطرابات المزاجية االضطراباتيندرج تحت االضطراب العصابي حيث تعد غالبية 

عصابية، ولذا فان ذلك يوجب استعراض بعض التصنيفات العالمية لهذا االضطراب 
 (American Psychiatric Association, 1994)كتصنيف جماعة الطب النفسي 

 والتي تشمل Mood Disordersجية  المزااالضطرابات ضمن اإلكتئابوالذي يصنف 
 للدليل اإلحصائي وفيما يلي ملخص هذا التصنيف وفقاً.  الهوس واالكتئاباضطرابات

  :والتشخيصي في طبعته الرابعة
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 Major Depressive) العظمىاإلكتئابنوبة ( األساسي اإلكتئاباضطراب  .1

Disorder: ن على األقل يعاني ، وتستمر هذه النوبة أسبوعياإلكتئاب وتتسم بنوبة من
على األقل من أعراض االضطراب وذلك بشكل متالزم  الفرد فيها من خمسة أعراض

فقدان ك واثنان على األقل من األعراض األخرى اإلكتئابهذه الفترة، وتشمل خالل 
االهتمامات  والتلذذ واالستمتاع بأي نشاط، فقدان الوزن، فقدان الطاقة والشعور بالخمول، 

، تقريباًدان القدرة على التفكير والتركيز وذلك بشكل يومي م النفع والذنب، فقدالشعور بع
 والتشاؤمية ومنها أفكار الموت واالنتحار من غير وجود أي خطط ةسيطرة األفكار السيئ

  .نتحار محاولة اإلوأحياناً
 
 حالة اضطرابية  وهي:)Dysthemic Disorder  الديسثيميا( العصابي اإلكتئاب .2

كتئابي مستمر عادة سنتين على األقل لدى الراشدين وسمة على األقل لدى زاج إتتسم بم
 فان الفرد أيضا يعاني من عدد من األعراض باإلكتئاباألطفال، وإضافة إلى الشعور 
، وضعف الطاقة والوهن وضعف تقدير الذات وعدم ةكفقدان الشهية للطعام أو الشراه

ومن الجدير بالذكر أن هذا . اتخاذ القراراتالقدرة على التركيز وعدم القدرة على 
كما أن .  عظمى أو حاالت من الهوسإكتئابيةاالضطراب ال يحدث فيه أي نوبات 
 .األعراض ال تنقطع ألكتر من شهرين

 
: Depressive Disorder Not otherwise specifiedغير المحدد  إلكتئابا .3

ه التصنيف والتي يمكن أن تأتي كتئابية غير المحددة في هذاألعراض اإلويرجع إلى 
 . أخرىاضطراباتكأعراض مع 

 
 يتسم بحدوث  اضطراب:I-Bipolar Disorder  1-االضطراب ثنائي القطب .4

 العظمى على األقل، أو اإلكتئابنوبة هوس واحدة أو أكثر أو نوبة واحدة من نوبات 
اله في الفقرة  العظمى فيما ذكر أعاإلكتئابوتتلخص خصائص نوبة . النوبات المختلطة

ة كبيرة في الشعور بالعظمة وسرعة ، أما أهم أعراض نوبة الهوس فتتلخص بدرجىاألول
ستثارة، إضافة إلى ثالثة على األقل من األعراض المصاحبة وتشمل تضخم األنا اإل
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ومفهوم الذات، عدم الحاجة للنوم، الحديث الكثير، األفكار الطائرة االنتباه لألشياء 
  أو أحياناً أو عملياًي قد ال تكون مهمة، زيادة النشاط الهادف اجتماعياًالصغيرة والت

نغماس في األنشطة المختلفة التي يكون احتمال كإستجابة لمثيرات خارجية أخرى، اإل
األلم فيها قليال وتستمر الحالة ألسبوع على األقل كما أنها تكون شديدة بالدرجة التي 

ما ك. جتماعيةاإلوالعالقات المختلفة مستوى األنشطة  ىتؤدي إلى العجز االجتماعي عل
 بنفس األعراض السابقة إال أنها تدوم على Hypomanicتتلخص أهم أعراض الهوس 

األقل أربعة أيام، كما انه يمكن مالحظتها من اآلخرين إال أنها اقل شدة بحيث ال تصل 
ذا النمط إلى أنواع حسب درجة ويقسم الدليل ه.  أو عملياًإلى درجة إعاقة الفرد اجتماعياً

 ).2(حدوث هذه النوبات كما هو مبين في الجدول رقم 

 

نوبات  ويشمل على عدد من :II- DisorderBipolar 2-االضطراب ثنائي القطب .5
 .الهوس وعدد من نوبات كتئاباإل

 

تستمر نوبات الهوس واألعراض : Cyclothymic Disorderاالضطراب الدوري  .6
 هذه األعراض تستمر سنتين على األقل.  العظمىاإلكتئاب والتي ال تقابل نوبة اإلكتئابية

كما أنها ال تنقطع أكثر من . لدى الراشدين، وسنة على األقل لدى المراهقين واألطفال
  .شهرين

 

 Bipolar Disorder Not otherwiseاالضطراب ثنائي القطب غير المحدد   .7

Specified : القطب التي ال تقابل أعراضها معايير التصنيف ة ثنائياالضطراباتوتشمل 
ومن ذلك التحول السريع بين .   ثنائية القطب السابقة الذكراالضطراباتتحت أي من 

 من غير أعراض الخفيفالهوس واالكتئاب في اليوم الواحد مثال، أو دورية الهوس 
  ،إكتئابية
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 Mode) المرضية( المزاجية المرتبطة بالحالة الصحية العامة االضطرابات .8

 Due to General MedicalsDisorder:  في ظهور تتمثل أعراض هذا النوع
 .سيئةلحالة الصحية اللو نوبات هوس تظهر كنتائج فسيولوجية  إكتئابيمزاج 

 
 Substance الكيميائيةاألدوية أو المواد  المزاج المرتبطة بتعاطي اضطرابات .9

Induced mood Disorder:أو نوبات إكتئابيذا النوع من مزاج  أعراض ه تتمثل 
 وتظهر خالل الشهر يةئميا الكي المواد أوهوس تظهر كنتائج فسيولوجية لتعاطي األدوية

  ).االنسحاب(األول من التعاطي أو االنقطاع 
 

therwise O Not sMood Disorder المزاجية غير المحددة االضطرابات .10

Specified : ها أعراض اضطراب مزاجي والتي ال  التي يظهر فياالضطراباتوتشمل
تقابل المعايير المحددة للتصنيف تحت أي من األنماط سابقة الذكر، وعندما يكون هناك 

 غير المحدد أو االضطراب تنائي القطب اإلكتئابيصعوبة في االختيار بين االضطراب 
  .غير المحدد

 ومحدداته إلى  حسب حدته وطبيعته الذهانيةاإلكتئابكما يقسم الدليل مستويات 
  :األقسام التالية

غير معيقة لفاعلية  البسيطة اإلكتئابيةض األعراض  توجد بع:.)Mild )1xالبسيط  .1
 .اإلنسان المهنية واالجتماعية وغير المؤثرة على عالقته

توجد األعراض أو بعضها بدرجة متوسطة من حيث  :.)Moderate )2xالمتوسط  .2
 .ط والحاديلة وسط بين البسوهي حا. تأثيرها على فاعليات الفرد

 :.)Sever Without Psychotic Features )3xحاد بال خصائص ذهانية  .3
 . حادة ومعيقة بشكل كبير لفاعليات الفردإكتئابيةأعراض 

 : .)Sever With Psychotic Features )4xحاد مع وجود خصائص ذهانية  .4
اض ضاللية وهالوس  حادة ومعيقة لفاعليات الفرد مع ظهور أعرإكتئابيةأعراض 

 . في حين ال ترتبط به لدى البعض األخراإلكتئابترتبط لدى البعض بموضوع 
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  :اإلكتئاب المزاج ومنها تتصنيف دليل الطب العقلي األمريكي الضطرا با): 2(جدول 

  الرمز  اإلكتئابأنواع 

 Major Depressive) العظمىاإلكتئابنوبة ( األساسي اإلكتئاباضطراب 

Disorder:النوبة الواحدة :  ويشمل(2-296x) النوبات المتكررة ، (3-296x).  

296-
xx 

 Dysthemic Disorder 300.4  الديسثيميا:  العصابياإلكتئاب

 Depressive Disorder Not otherwise specified  311 الغير المحدد  اإلكتئاب

  :Bipolar Disorder-I 1-االضطراب ثنائي القطب
  :ن األنواع تشملويشتمل على عدد م

  Single Manic Episode .(296.0x)نوبة الهوس الوحيدة  •
  .Most Recent Episode Hypomanic.(296.40)النوبة الحديثة للهوس الخفيف •
  .Most Recent Episode Manic .(396.4x)النوبة الحديثة للهوس  •
  .Most Recent Episode Mixed .(296.6x)النوبة الحديثة المختلطة  •
  .Most Recent Episode Depressed .(396.5x)كتئاب بة الحديثة لإلالنو •
  .Most Recent Episode Unspecified .(296.7)النوبة الحديثة غير المحددة   •

296.xx 

 Bipolar Disorder-II 296.89 2-االضطراب ثنائي القطب

 Cyclothymic Disorder  301.13االضطراب الدوري 

 Bipolar Disorder Not otherwiseير المحدد الضطراب ثنائي القطب غ

specified  
296.80 

 Mood) المرضية( المزاجية المرتبطة بالحالة الصحية العامة االضطرابات

Disorder Due to General medical 

293.87 

  ----- Substance Induced Mood Disorder لإلكتئاباألدوية المسببة 

 Mood Disorder Not otherwiseحددة  المزاجية غير الماالضطرابات

Specified 

296.90 
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  :نظرة عامة ألسباب اإلكتئاب

 تبعاً للخلفيات النظرية للمنظرين اإلكتئابختالف في تفسير أسباب هناك إ
والباحثين، إال أن النظرة الشمولية توجب األخذ في االعتبار جميع األسباب المحتملة، 

 بصفة عامة باالعتماد على النظريات السابقة كتئاباإلوفيما يلي تلخيص ألهم أسباب 
  :ونتائج األبحاث العلمية

  
 تشير الكثير من الدراسات إلى أهمية الوراثة في : الوراثية والفسيولوجيةالعوامل. أ

 باالضطراب البايوكيميائي للدماغ اإلكتئابكما يشير البعض إلى ارتباط . اإلكتئابإحداث 
ولدعم هذه األفكار . (Goldstein, 1988)وامل الوراثية الجينية والذي يرتبط بدوره بالع

 بين األقارب والمجتمع بصفة عامة، اإلكتئابقام البعض بدراسة الفروق في درجة انتشار 
 بين األقارب يمكن أن يصل إلى عشرة لإلكتئابوقد تبين أن االرتباط بين درجة التعرض 

 عندما يظهر في فرد فان احتماالت إلكتئاباأضعاف مقارنة بالمجتمع عامة، بمعنى أن 
 والعوامل الوراثية اإلكتئابوجوده في العائلة أكبر مما يعني احتمال وجود ارتباط بين 

(Costin & Draguns 1989) . كما نهج آخرون نهجاً آخر وذلك من خالل المقارنة بين
كتئاب بين التوائم إلد وجد أن احتماالت ترابط درجة االتوائم المتطابقة والمتآخية، وق

المتطابقة أعلى منه بين التوائم المتآخية مما يعني أيضاً دعم فكرة مساهمة العوامل 
 .(Costin  & Draguns, 1989) اإلكتئابالبيولوجية في إحداث 

  
تبين من الدراسات أن الظروف الضاغطة وخاصة في الطفولة، :  العوامل االجتماعية.ب

عتمادية يمكن أن تؤدي  في المعاملة الوالدية، أسلوب اإلالقسوةكفقدان أحد الوالدين، أو 
  .اإلكتئاببالفرد إلى 
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الصراعات والخبرات المؤلمة وعدم القدرة على مواجهة العقبات : العوامل النفسية. ج
، والبعض يرى أن  كل العوامل النفسية اإلكتئاب في نشوء مرض والتحديات قد تكون سبباً
سببا له، غير أن بعض الدراسات أثبتت العكس  مثل دراسة رينيه نتيجة للمرض وليست 

Rennie مرضىمن  208من بين  %80كتئاب فوجد أن التي أجراها حول أسباب اإل 
) 1997( ذكر زهرانكما ) . 1992عكاشة، ( يرجع أسبابها إلى عوامل نفسية اإلكتئاب

نفعالي والخبرات األليمة التوتر اال  منهالإلكتئابعدد من العوامل النفسية المسببة 
فقد ، الصراعات الالشعورية، والكوارث القاسية مثل موت عزيز أو طالق أو هزيمة

الوحدة والعنوسة وسن  اليأس وتدهور الكفاية ، الحب والحرمان من المساندة العاطفية
ضعف األنا واتهام الذات والشعور بالذنب الذي ال يغتفر ، الجنسية والشيخوخة والتقاعد

التفرقة في المعاملة  ،التربية الخاطئة، )خاصة حول األمور الجنسية(بالنسبة لسلوك سابق 
عدم التطابق بين مفهوم الذات الواقعي أو المدرك وبين مفهوم الذات ، والتسلط واإلهمال

  .المثالي
  
تؤكد بعض الدراسات أن تناول أدوية معينة مثل األدوية :  والمخدراتاألدويةتعاطي . د
ستخدمة في عالج ضغط الدم وكذلك المستخدمة في عالج الروماتيزم مثل مشتقات الم

ائية في الدماغ يحدث نتيجة لذلك ظهور آثار يالكورتيزون والسلفات تؤدي إلى تغيرات كيم
إلى أن العديد من ) 1419 (الذويبييشير و).  1994 مراد،(  النفسياإلكتئابجانبية منها 

حلية والتي أجريت بغرض الكشف عن آثار تعاطي المخدرات الدراسات األجنبية أو الم
بمختلف أنواعها من الناحية النفسية واالجتماعية أثبتت جميعها شيوع القلق واالكتئاب لدى 

أن بعض ) 1412(كما يذكر الخاطر .  نفسية أخرىاضطراباتالمتعاطين إلى جانب 
  .ا توقف عن تعاطيها الشخصذإ بنفسها وبعضها اآلخر تسببه اإلكتئابالمخدرات تسبب 
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  الدراسات السابقة: ثانيا 
  

تعاني المكتبة العربية من قلة الدراسات في مجال أثار الطالق السلبية على 
المطلقة، حيث أن كل ما أمكن الباحثة الحصول عليه ال يتعدى المقاالت أو الدراسات 

 العكس من ذلك فقد تناول وعلى ،الطالق على األبناء، أو أسباب الطالقالمرتبطة بأثر 
الباحثون في العالم الغربي بوجه خاص اثر الطالق على المرأة المطلقة وذلك في عالقتها 

في العالم أدبيات البحث بالمتغيرات المختلفة، وبمراجعة ما أمكن الحصول عليه من 
  : على متغيرات الدراسة إلى ما يليالغربي أمكن تصنيفها اعتماداً

  
  : النفسية للمطلقة ومنها القلق واالكتئاباالضطراباتين الطالق وا لعالقة ب. 1

 للطالق آثاره النفسية بصورة  إلى أنالغربية الدراسات  العديد من جتشير نتائ
 . بصفة خاصةبإجمالية على الصحة النفسية للمطلقة، وعلى رفع درجة القلق واالكتئا

 دراستهما على Tcheng & Prince (1983)   أجرى تشنج  وبرنسوفي هذا السياق
 من الكنديات من 33 من الكنديات من أصل فرنسي و 3(عينة من األمهات المطلقات 

 ضابطةوعينة . سنة على التوالي40.8سنة و39.4، وذلك بمتوسط عمري )اصل إنجليزي
. على التوالي سنة37.6  و سنة40.1من المتزوجات من نفس األصل وبمتوسط عمري 

 الرضا ها ضعفاسة أن األمهات المطلقات يعانين من عدة مشكالت منوقد تبين من الدر
، Self-Esteemاحترام الذات ضعف و، General Satisfaction Life العام عن الحياة

 للضغوط  تعرضاًأكثر تبين  أنهن ، كماSexual Satisfaction  الجنسيضعف اإلشباعو
كما تبين أن الكنديات من اصل ،  للعالج النفسيلقياً توأكثر Health Stressالصحية 

 ويعاودن العالج النفسي بشكل اكبر من ذوات اإلكتئابإنجليزي يظهرن درجة أعلى من 
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األصل الفرنسي أو غير المطلقات وهو ما يشير إلى ضعف الدعم االجتماعي والظروف 
  .السياسية

والتي  Cartwright et al. (1984) دراسة كارترايت وآخرونكما تبين من 
ثر الطالق على كل من القلق واالكتئاب أن للطالق أثره الكبير على كزت على دراسة  أر

 أساليب التكيف الشعورية علىحياة المطلقة ومشاعرها وما تتعرض له من ضغوط وأيضاً 
وفي محاولة لمعرفة طبيعة األساليب الالشعورية للتكيف قام الباحثون . والالشعورية

 حيث تم تطبيق ، سنة55 و30 من المطلقات بين سن 29بدراسة أحالم مجموعة من 
،  من غير المكتئبات10 من المكتئبات و19 عليهن وتم تقسيمهن إلى لإلكتئابك ياختبار ب

 9 مت المقارنة بمجموعة ضابطة منكما ت. لإلكتئابمنهن تعرضن  % 66وهذا يعني أن 
وقد . دة ستة ليالي، حيث تمت متابعة أحالمهن لم سنة35.2ري متزوجات بمتوسط عم

أن أحالم غير المكتئبات من المطلقات أطول زمنياً، كما يغطي الحلم  من الدراسةتبين 
فترات زمنية أطول مقارنة باألخريات، وأنهن يتعاملن مع قضايا زواجية وهو ماال يحدث 

أن المطلقات المكتئبات يظهرن في أحالمهن تغيرات  كما تبين .في أحالم المكتئبات
ية، وقد أظهرن في أحالمهن توحداً مع أدوارهن الزواجية إيجاباً، مما يعني محاولتهن إيجاب

ل األحالم، وهذا ما يؤكد أيضاً للتكيف وخفض القلق عن طريق التنفيس الالشعوري خال
  . نفسه بالطالق لديهناإلكتئابرتباط إ

 االضطرابات لعالقة Bruce & Kim (1992) س وكيمرو دراسة بكما تبين من
 العظمى من بيانات دراسة طولية لعينة من اإلكتئابالزواجية واالكتئاب وتحديداً نوبات 

 بدرجة كبيرة ودالة بنوبات االضطرابات عالقة هذه ، سنة60-18النساء بين سن 
نه وجد أن الذكور يصابون بهذه النوبات للمرة األولى أإال .  العظمى لدى الجنسيناإلكتئاب

 ، وأن الفروق بين الجنسين ال تظهر إال بين المتزوجين الذين ال باتاالضطراكنتيجة لهذه 
  .بمعنى آخر أن ال فروق بين المطلقين والمطلقات  متزوجونيزالون
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للعالقة بين الطالق  Richards et al. (1997) آخرون وزوفي دراسة رتشارد
على عينة من   من جانب آخركتئاب ومخاطرة إدمان الكحول من القلق واإلمن جانب وكٍل

 المطلقات أو المنفصالت لمرة من المتزوجات والذي لم يسبق لهن االنفصال وأيضاً 2085
عانين من تبين من نتائج الدراسة أن المطلقات والمنفصالت ي، حيث واحدة على األقل

 وأنهن يتعرضن لمخاطرة إدمان الكحول بدرجة اكبر من ،كتئابدرجة أعلى من القلق واإل
 بالمستوى التعليمي والعمر عند الزواج وطالق الوالدين وان ذلك يرتبط أيضاً ،المتزوجات

والعدوان في الطفولة والعصاب والمصاعب المالية وضعف الثقة بالنفس وضعف العالقات 
حيث تبين أن العالقة تصبح غير دالة بين الطالق ، أو التواصل بين األصدقاء والعائلة

كتئاب يبقى أعلى بدرجة دالة لدى ت  إال أن القلق واإلهذه المتغيراوالتعاطي عند ضبط 
  .المطلقات والمنفصالت حتى إن تزوجن أو عدن إلى أزواجهن

  
  ):كتئابالقلق واإل( النفسية االضطراباتمصدر قرار الطالق و عالقته ب.2

لم يتوفر للباحثة في هذا البعد أي دراسة رغم محاوالتها المستمرة للبحث، ويرجع 
تقاد الباحثة إلى اشتراك األزواج في اتخاذ القرار النهائي للطالق في العالم ذلك في اع
. ثر الطالق على المطلق أو المطلقة في العالم العربي أقلة الدراسات عنإلى الغربي، و

ومع ذلك فالوضع يختلف في المملكة العربية السعودية، إذ أن قرار الطالق في نهاية 
غالب، وال شك في أن المشكالت يمكن أن تكون مشتركة أو األمر هو في يد الرجل في ال

العدل أو حرص من طرف واحد، إال أن قرار الطالق من طرف الرجل دون توخي 
أسرتها، ثم ما يتبع ذلك من مشكالت من أهمها الحرمان من األبناء المرأة على بيتها و

  يمكن أن يكون سبباً واالضطهاد وهو ماباإلذالليمكن أن يكون عامل من عوامل الشعور 
  .كتئاب للقلق واإلوجيهاً
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  :عد الزمنيب النفسية بعد الطالق بالاالضطرابات عالقة .  3

أظهرت نتائج الدراسات الغربية عالقة عمر الزواج والفترة الزمنية بعد الطالق 

 Spivey and Scherman (1980) سبايفي وسكيرمان فقد قام.  النفسيةاالضطراباتب

 ، مطلقة48  لدى عينة منبعد الطالق وضغوط ما اضطراباتعة وتطور بدراسة طبي

اختبار ذلك تم تطبيق وللتحقق من . حيث افترضا انخفاض درجة هذه الضغوط مع الزمن

على   (16FP)األبعاد الستة عشر للشخصيةاختبار  و (.M.M.P.I)منيسوتا للشخصية

وقد تبين من . نوات بعد الطالقإلى أربعة مجموعات حسب السأفراد العينة والتي قسمت 

الل الستة األشهر األولى، إال أن اإلحساس بهذه خنتائج الدراسة أن الضغوط تكون مرتفعة 

مع المتزوجات، أو الضغوط يتراجع مع الزمن إلى أن يصل في نهاية األمر إلى التساوي 

  .نعدام الفروق فيها بين المطلقات وغير المطلقاتإبمعنى آخر إلى 

والتي سبق اإلشارة إليها  أن   Lindsay (1985)ليندزيين من دراسة كما تب

نفعالية ومشاعر الغضب وأعراض  اإلاالضطراباتهناك أثر للمدة بعد الطالق على 

  .ةجتماعيوإعادة بناء الثقة اإل الحزن

على المتقدمات في السن ألثر الطالق  Sandin (1989)وفي دراسة ساندين 

 مصاعب عن التخلي عن ى المتقدمات في السنغر سناً، تبين أن لدمقارنة بالمطلقات األص

أنهن أكثر كما تبين . أدوارهن التقليدية وتبني أدوار جديدة، مقارنة بمن هن أصغر سناً

كما أنه . قتصادية، وأنهن يعانين من قلة العالقات مع الجنس اآلخرمعاناة من المشكالت اإل

ستقرار المادي  واإلناية الصحية والعالقات الحميمة،بالرغم من حاجاتهن الكبيرة إلى الع

  . حرمانهن من هذه الرعاية أو من إضعافهاإلىفي هذه السن المتقدمة، فأن الطالق أدى 

 رجل 48 امرأة مطلقة، و53على عينة من    Bailey (1991)يبيلفي دراسة و

وات  سن3 رجال من مطلقين ألكثر من 10 نساء و10 سنوات، و3مطلق ألقل من

 سنة، وقد تم تجميع معلومات عن مدى 14سنوات و  5 أطفال بين نيعيلوم ممن هوجميع
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العام، ضغوط الحياة،  ، الدخل، الرضاستقرارباإلالقيام بالوظائف الوالدية، اإلحساس 

 أن الرجال كانوا أفضل حاالً ةالدراسنتائج تبين من و قد . الرضا الوظيفي، وتقدير الذات

  .ظم األبعاد السابقةمن النساء في مع

كتئاب ومفهوم الذات وآثار األزمات بدراسة اإل Thabes (1997)ثابس كما قام 

 سنة بهدف معرفة التوافق طويل 83 وسنة 25من المطلقات بين سن  272على عينة من 

، بدأ القياس األول  لعينة من المطلقاتقام الباحث بدراسة تتبعيةحيث المدى بعد الطالق، 

 سنوات كما  خمس أدنى فترة بعد الطالقبلغتوقد  1995ء  ثم شتا1994خالل صيف 

 وقد تبين من نتائج الدراسة  سنة،14  كان متوسط عدد السنوات بعد الطالق للعينة ككل

كما تبين . اإلكتئابمن ) مرضية(من أفراد العينة قد تعرضن لدرجة عالية % 26أن 

تقالل سستقالل والعنف البدني أو اإلإل ببعض المتغيرات مثل ااإلكتئابرتباط درجة إ

اً التمثيل ، وأيضاإلكتئابمن الالتي أظهرن % 75خالل الزواج لدى ) المعنوي (نفعالي اإل

تجاهات السالبة نحو الزوج السابق، وضعف دعم األصدقاء القانوني الضعيف، واإل

منهن % 48جتماعية خالل الطالق لدى ل فترة الطالق وضعف المشاركة اإلواألسرة خال

  .منهن% 46وأخيراً عدم وجود شريك بعد الطالق لدى 

كما تبين من نتائج دراسات أخرى أن الطالق قد يكون أحياناً وسيلة مفضلة 

لتحقيق صحة نفسية أعلى عندما تزداد الضغوط النفسية بسبب الزواج المفكك والمشكالت 

 والتي  Fisher (1998) فشرفي دراسةف. األسرية وخاصة عند استخدام العنف البدني

هدفت إلى الكشف عن الصحة النفسية والعقلية لألمهات المطلقات وأثر ذلك أيضاً على 

تبين من نتائج ، المراهقين، ومدى تأثر الحالة النفسية والعقلية بالمدة الزمنية بعد الطالق

 أن  إال. الناتجة عن الطالق يمكن أن تكون أكبر عند الطالقاالضطراباتالدراسة أن 

 خالل السنوات الثالث بعد  إحصائياًدال واألمهات المطلقات يظهرن تحسن ملحوظ



 60 

كما أظهرت الدراسة عدد من النتائج المؤكدة لتدخل بعض العوامل أو المتغيرات ، الطالق

  :األخرى ومن ذلك ما يلي

  .األمهات المطلقات ممن كان لديهن مشكلة تعاطي الخمور يتحسن مع مرور الزمن •

ت المطلقات من ذوات الدخل الضعيف والذي كان ألزواجهن مشكالت مرتبطة األمها •

  .بالتعاطي يظهرن أعلى درجة في التحسن أو التخلص من القلق بعد عملية الطالق

األمهات المطلقات ممن كن يتعرضن للعنف الجسدي يظهرن أعلى درجة من التحسن  •

  . بعد عملية الطالقاإلكتئابأو التخلص من 

الت المطلقات الذي يستمر تعرضهن للعنف البدني تستمر خبرتهن للمشكاألمهات  •

  .كتئابالنفسية والتعاطي والقلق واإل

  

  :جتماعيةلنفسية في عالقتها بالمتغيرات اإل ااالضطراباتالطالق و. 4

أظهرت نتائج العديد من الدراسات الغربية أهمية العوامل االجتماعية 
 واألسرى والحالة االقتصادية بعد الطالق على يجتماعواالقتصادية ممثلة في الدعم اال

 Friedman  فريدمانفقد تبين من دراسة. الصحة النفسية للمطلقة وقدرتها على التكيف

 من فعلى التخفيعم االجتماعي دأثر ال التتبعية على عينة من المطلقات (1984)
لدعم االجتماعي عند  بعد الطالق، وقد دلت النتائج على تأثير ا النفسيةاالضطرابات

  . خالل الثالث السنوات مدة الدراسةهت و استمراريالطالق
 من المطلقات لفترة 103على عينة من   Zovoina (1996)فونياووفي دراسة ز

والوضع ، ة إلى تحديد أثر الدعم االجتماعيسنوات، وقد هدفت الدراس 5اقل من 
، على طبيعة التوافق لدى  الذاتيةلكفاية ومشاعر ا،واالتجاه نحو أدوار النساء، االقتصادي

 وقد انتهت الدراسة إلى تأكيد تأثير كل من الدعم االجتماعي، والوضع، المرأة بعد الطالق
  .االقتصادي، ومشاعر الكفاية على درجة توافق المرأة بعد الطالق
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على عينة من  بدراسةArditti & Birckley (1996)  كما قام ارديتي وبريكلي 
دعم  إلى معرفة أثر تهدفسنة،  36 األمهات المطلقات بمتوسط عمري  من212

 وقد تبين ، األب في تربية األبناء وأثر ذلك في الضغوط لدى األم المطلقةومشاركة
عندما في حال اإلبقاء على عالقة جيدة بين الوالدين المنفصلين، و الضغوط انخفاض حدة

ن يحدث عند التدخل المبالغ فيه من األب، إال أن الصراع يمكن أ.  يكون لهن دخل كافي
 إذ وجد أن هذه الضغوط ترتبط بخصائص األطفال ،ؤدي إلى الضغوط النفسيةت كنها اللو

  .والدخل أكثر منها بأي عامل آخر
دراسة الضغوط النفسية ب Cheung & Liu (1997) ج وليوكما قام كالً من تشين

 301على عينة من جتماعي ماعية والدعم اإلوعالقتها بالضغوط اإلجت) القلق واإلكتئاب(
ج الدراسة عالقة كل من وقد تبين من نتائ، سنة 59-28من المطلقات الصينيات من سن 

جتماعية إيجاباً بالضغط النفسي لدى األمهات المطلقات حيث تزداد الضغوط اإل
 سلباً جتماعيجتماعية، وعالقة الدعم اإل النفسية كلما زادت الضغوط اإلاالضطرابات

  .جتماعي كلما توفر الدعم اإلاالضطراباتبالضغوط النفسية حيث تقل الضغوط النفسية و
  
  : النفسية للمطلقة في عالقتها بإعالة األبناءاالضطراباتالطالق و. 5

أظهرت نتائج العديد من الدراسات الغربية أهمية وجود األبناء وإعالتهم بعد 
 بدراسة  Lindsay (1985)ليندزيفقد قام الطالق على الصحة النفسية للمطلقة  

، وذلك في عالقتها بوجود هالمشكالت التي تواجهها المطلقة بعد الطالق ودرجة توافقل
 مطلقة في المرة 60 على ذلك أجريت الدراسةللتحقق من  و.أطفال أو عدم وجودهم

امات، وقد هتمق مع الطالق وقائمة المشكالت واإل طبق عليهن اختبار للتوافثاألولى حي
 3قسمت المجموعة إلى مجموعتين تبعاً لوجود أو عدم وجود أطفال، كما قسمت إلى 

، وقد ) شهر48 - 36، شهر30– 18،  شهر12 - 0(مجموعات حسب المدة بعد الطالق 
نفعالي، مشاعر مشاعر القيمة، االضطراب اإل: وافقتم قياس األبعاد التالية في مقياس الت
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 هتمامات قائمة المشكالت واإل كما شملت،جتماعيةبناء الثقة اإلغضب، الحزن، إعادة ال
قتصادية، وتدعيم استخدام جتماعي، الوحدة، الظروف اإل التفاعل اإلشملت األبعاد عدد من

هناك أثر للمدة بعد الطالق على  أن دلت النتائج على وقد تحليل التباين المصاحب،
، جتماعيةوإعادة بناء الثقة اإل ض الحزننفعالية ومشاعر الغضب وأعرا اإلاالضطرابات
 أثر للتفاعل بين ، في حين تبين وجود ال أثر لوجود األطفال أو عدم وجودهمكما تبين أن 

  .وجود أطفال ومدة الطالق
 State لقلق الحالة  Dreman & Aldor (1994)   دريمان والدوروفي دراسة

Anxiety   ثم دراسة بعض األبناءرعاية  أب مطلق ممن يقومون ب25 مطلقة و27لدى ،
 Time واإلدراك الزمني  Sense Of Competence المتغيرات منها مشاعر الكفاية

Perspectiveب والقلق والغض  Anxiety and Anger  ، تبين من نتائج الدراسة أن
األمهات يقيمن الماضي على أنه أسوأ من الحاضر، وقد أظهرن درجة أعلى من الغضب 

قد الباحث أن هذا الغضب ناتج عن بعض االتجاهات السالبة تجاه األم العاملة تجاهه، ويعت
نه ورغم هذا الغضب فقد تبين أنهن أجتماعية إال  وضعف االتصاالت اإلوقلة المصادر

  .يتمتعن بدرجة عادية من مشاعر الكفاية ودرجة عادية من القلق 
 المرتبطة  للعوامل Hill & Hilton (1999) وفي دراسة هل وهلتون 

 المطلقين واآلباء لدى عينة من األمهات المطلقات القائمات على رعاية أطفالهن باإلكتئاب
حيث افترضت الدراسة اختالف مدى درجة تعرض . القائمين على رعاية أبنائهم

وللتحقق من هذا االفتراض  . تبعاً لألدوار التي يعيشونها بعد الطالقلإلكتئابالمجموعتين 
-27 أب مطلق بين سن 100سنة و 64-23 أم مطلقة بين سن 626ات عن تم جمع بيان

 مقارنة باآلباء وذلك اإلكتئابسنة ، وقد تبين أن األمهات يخبرن درجة أعلى من 63
 اإلكتئابنحدار لدراسة درجة التغير في درجة وبتطبيق اإل. تخدام تحليل التباينباس

القدرة  األدوار، الرضا عن الدور، ،الدخل(باستدخال عدد من المتغيرات األخرى شملت 
كمتغيرات مستقلة تبين أن الرضا عن الدور واتجاه ) واتجاه الضبط على القيام بالدور،



 63 

، حيث يمكن اعتبارها عوامل تنبؤية لدى اإلكتئابالضبط من أهم العوامل المؤثرة على 
  .الذكور واإلناث على حد سواء

  

  :ةلسابقتجاه العام لنتائج الدراسات املخص لإل

 النفسية ومنها االضطراباتيؤدي الطالق إلى تعرض المطلقات لدرجات أعلى من  •

 .كتئاب مقارنة بغير المطلقاتالقلق واإل

صادية ممثلة في الدعم األسرى واإلجتماعي قتتعمل الظروف اإلجتماعية واإل •

.  النفسيةلالضطراباتقتصادية للمطلقة كعوامل وسيطة في التعرض والظروف اإل

 االضطراباتقتصادي يمكن أن تخفف من حدة لدعم اإلجتماعي واإلستقرار اإلفا

 .النفسية

وعددهم يزيد من مسئوليات األم وجود األطفال ورعاية األبناء من قبل األم  •

 لالضطراباتحتماالت التعرض اإلجتماعية واإلقتصادية ومعاناتها وقد يزيد من إ

 .أن يخفف من حدة المشكالتإال أن مشاركة األب ودعمه يمكن . النفسية

 النفسية يكون في أعلى درجاته بعد الطالق ويمكن أن يخف لالضطراباتالتعرض  •

 .مع الزمن

جتماعية دم يقلل من فرص الدعم والحياة اإلالطالق بعد سنوات كبيرة أو في عمر متق •

 النفسية االضطراباتويزيد من أعباء المطلقة، مما يعني احتمال درجة أعلى من 

 .واإلكتئابكل خاص القلق وبش
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  :فروض الدراسة
  

  الطالق: ولالبعد األ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة من المطلقات وعينة من غير المطلقات  .1
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمن مكة المكرمة في مت

  

  .قرار الطالقمصدر : البعد الثاني

 لمصدر قرار  المطلقات تبعاً منعيناتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .1
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلالطالق في مت

  

  .البعد الزمني: البعد الثالث

 ألعمارهن عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .1
 .اإلكتئابلقلق و  من االزواج في متوسط درجة كٍل

ية بين عينات من المطلقات تبعاً ألعمارهن الحالية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ .2
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلفي مت

 لطول الفترة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .3
 .اإلكتئاب  من القلق وبعد الطالق في الدرجة الكلية في متوسط درجة كٍلالزمنية 

  

  .قتصاديةاإل / إل جتماعيةالظروف ا: البعد الرابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات من مستويات تعليمية  .1
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمختلفة في مت
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات المطلقات من أوضاع مهنية مختلفة في  .2
 .اإلكتئاب من القلق و رجة كٍلمتوسط د

 لدخولهن الخاصة في  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات المطلقات تبعاًال .3
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

 لمكان أقامتهن في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .4
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

  

  .بناءاأل عنمسئولية المومة واأل: البعد الخامس

 لعدد األبناء في المطلقات تبعاًمن عينات جد فروق ذات داللة إحصائية بين ال تو .1
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

 لمكان إقامة األبناء المطلقات تبعاًمن عينات جد فروق ذات داللة إحصائية بين ال تو .2
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلفي مت

داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً لرؤية األبناء في ال توجد فروق ذات  .3
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

قتصادية  للمسئولية اإلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً .4
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلعن األبناء في مت
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  :الفصل الثالث

  لدراسةمنهج وإجراءات ا
  

  :منهج الدراسة. 1

على اعتبار أن الدراسة الحالية تهدف إلى دراسة الفروق بين المطلقات وغير 
كتئاب، أيضاً الفروق بين المطلقات تبعاً لبعض المتغيرات  من القلق واإلالمطلقات في كٍل
ي قتصاداإل-لطالق، والبعد الزمني، والوضع اإلجتماعي قرار ا مصدرالفرعية وتشمل

ن الباحثة اعتمدت على المنهج الوصفي السببي المقارن لقة، والعالقة باألبناء، فإللمط
لمناسبته ألهداف الدراسة، حيث يهدف المنهج إلى تحديد الفروق بين العينات كمؤشر 

 من القلق للعالقة السببية بين الطالق والمتغيرات األخرى المشار إليها أعاله وكٍل
يطة كما تم اإلشارة إليه في حدود الدراسة، حيث تبقى هذه نه يجب الحواإلكتئاب، إال أ

  .العالقة السببية متوقعة وليست مؤكدة كما هو الحال في الدراسات التجريبية
  
  :عينة الدراسة. 2

من غير ) 180(سيدة مطلقة، و) 180(الدراسة على عينة مكونة من أجريت 
ر بعض المجموعات من جامعة أم ولتحديد عينة البحث تم اختيا. المطلقات كعينة ضابطة

 . بتدائية والمتوسطة في مدينة مكة المكرمة بطريقة عشوائيةمدارس اإلالقرى وبعض ال
من طالبات جامعة أم القرى وبعض ستمارة العامة لتحديد المطلقات تطبيق اإلتلى ذلك 

 إلى أن تارة  من المدارس المخ، والمعلمات في المراحل التعليمية المختلفةالمدارس الثانوية
 العينة الضابطة من  خصائصها تم اختيار علىعتماداًوإ، عينة المطلقاتم الحصول على ت
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 لبعض فراد العينة في المجموعتين تبعاً أشمولية توزيععتبار المتزوجات مع األخذ في اإل
  .  لضمان تحييدهالمتغيرات التي لم تدرس إال ا

حيث شملت ثالث فئات هي : العمرية للفئة توزيع عينة المطلقات وغير المطلقات تبعاً .1
 غير إلىوقد بلغ عدد المطلقات . فأكثر سنة 36 سنة، 35 إلى 25 سنه فاقل، 24

  . 68: 65، 83: 76، 19: 39المطلقات في الفئات السابقة على التوالي 

حيث شملت ثالث فئات : ي التعليم للمستوىتوزيع عينة المطلقات وغير المطلقات تبعاً .2
 غير إلىوقد بلغ عدد المطلقات . ، تعليم عام، تعليم جامعي)أمية(دون تعليم هي ب

 .95: 59، 71: 96، 14: 25المطلقات في الفئات السابقة على التوالي 

 حيث شملت ثالث فئات : للوضع المهنيتوزيع عينة المطلقات وغير المطلقات تبعاُ .3
ير المطلقات في الفئات السابقة  غإلىوقد بلغ عدد المطلقات . هي طالبة، عاملة، بدون

  .60: 79، 97: 62، 23: 39على التوالي 
  

  :أدوات الدراسة. 3

  : استمارة البيانات العامة. أ
ستمارة من قبل الباحثة بهدف تحديد المتغيرات المستقلة موضوع الدراسة أعدت اإل

متزوجة أو (جتماعية الحالة اإل: لعدد المتغيرات وتشمل بة وفقاًالي حجم العينات المناسوبالت
قرار الطالق، طول المدة مصدر العمر عند إجراء الدراسة، العمر عند الزواج،  ،)مطلقة

، مكان اإلقامة، عدد )الخاص( بعد الطالق، المستوى التعليمي، المهنة، دخلك الشهري
 األبناء،  العمر عند الزواج، مكان إقامة األبناء، في حال إقامة األبناء مع األب، عدد

المرات التي يسمح لك فيها برؤيتهم في الشهر، الجهة التي تتولى النفقة على األبناء 
  . )1الملحق (
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  :مقياس مستشفى الطائف للقلق . ب

س عبارة عن والمقيا. بإعداد مقياس الطائف للقلق) 1413(قام الدليم و آخرون 
ى المرضى المترددين ستخدم في تشخيص حاالت القلق النفسي لدأداة موضوعية ومقننة ت

  .على العيادات النفسية، وتستخدم كذلك في البحوث النفسية والطبية النفسية والنفس جسمية
الدليل عتماد على عدد من المصادر والمقاييس مثل ولقد تم بناء المقياس باإل

 المختصرة للطب الموسوعة، و)D.S.M III( العقلية لألمراض اإلحصائيالتشخيصي 
 ودائرة معارف التحليل النفسي في الواليات ، للطب النفسيأكسفورد النفسي، كتاب

المتحدة، ودائرة المعارف المختصرة للطب النفسي التي أعدها كل من دنسي ليج، 
 من سبيلبيرجر والذي اختبارات القلق لكٍل، وبيروجون ماركس، كتاب الطب النفسي للدباغ

و اختبار   للعربية أحمد عبدالخالق وآخرون، التي أعدها)الحالة والسمة(أعد قائمة القلق 
للقلق الظاهر تيلر والذي أعده للعربية غريب عبد الفتاح، ومقياس كوستلو وكوري القلق ل

  .والذي أعده بالعربية مصطفى فهمي وآخرون
ولتحديد عبارات المقياس تم استخالص العناصر األساسية التي تمثل المحاور 

تحليلها إلى عناصر فرعية تشتمل على المكونات الدقيقة الرئيسية ألعراض القلق وتم 
تم تحكيم وقد .   مفردة47ألعراض القلق حيث صيغت عبارات المقياس والمكونة من 

الصورة األولية للمقياس من قبل عدد من األخصائيين في الطب النفسي بمستشفى الصحة 
المئوية لدرجة الموافقة والتكرار النفسية بالطائف، وتم تحليل آراء المحكمين وتحديد النسبة 

  .لكل عبارة
 أعمار   من الجنسين من فردا4500ً المقياس على عينة قوامها وبتقنين

جتماعية ومناطق مختلفة تبين تمتعه بدرجة مقبولة من ومستويات تعليمية وظروف إ
صدق (صدق المحكمين الصدق حيث حسب صدق المقياس بعدد من الطرق شملت 

  طبيبا25ًتفاق بين المحكمين وعددهم إل درجة عالية من ا أثبتت النتائج، حيث)المحتوى
وجود عاملين   العاملي كما أظهرت نتائج التحليل. بمستشفى الصحة النفسية بالطائفنفسياً

إلى  0.06وكانت أغلب العبارات متشبعة مع العامل األول وقد تدرجت درجات التشبع من 
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ن العامل األول يحتوي على معظم عبارات المقياس إذ ومن خالل النتائج تبين أ. 0.57
عتماد على تطبيق االختبار  باإلالصدق التالزمي كما تم حساب .من التباين 32.2سر يف

حيث إكلينيكيا على إنها حاالت تعاني من القلق المرضي، ممن تم تشخيصها حالة 16على 
 حاالت، والى 9عة لدى عليها وصول القلق إلى درجة مرتف المقياس تبين من تطبيق

 منها مما يعني الحصول على 5الدرجة الحدية لدى حالتين، وعدم وجود أعراض لدى 
  .وهو عامل مقبول% 69االتفاق بين التشخيص اإلكلينيكي والمقياس معامل 

، حيث تم حسابه بعدد من الطرق شملت حساب  مقبوالًكما اظهر المقياس ثباتاً
تساق  معامل اإل، وأيضاً وهو معامل مرتفع%91.8ت قيمته معامل الفا كرونباخ وقد بلغ

تدرجت قيم ، إذ  الداخليالداخلي، حيث تبين أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من االتساق
وهي قيم دالة 0.61 إلى 0.151 منوالدرجة الكلية كل عبارة درجة رتباط بين معامالت اإل

  .ياس كما يدل على صدقه وهذا يؤكد ثبات المق0.05  عند مستوىإحصائياً
 10وتستغرق اإلجابة على المقياس  ، أو فردياً جماعياً المقياستطبيقويمكن 

 يطلب من المفحوص اإلجابة على جميع العبارات وذلك بوضع و. دقائق في المتوسط
، نادراً، أحياناً، دائماً( واألوزان هي ،أمام العبارات المالئمة لحالة المفحوص) x(عالمة 

 أي أن الدرجات العالية تمثل درجة عالية ، ويصحح المقياس في اتجاه درجة القلق.)أبداً
 ولحساب درجة المفحوص تجمع الدرجات التي ،من القلق لدى المفحوص والعكس صحيح

 للحالة التي تنطبق حصل عليها من جميع العبارات ثم مقارنتها بالجداول المعيارية طبقاً
  .عليه

  
  :لإلكتئابائف  مقياس مستشفى الط. ج

والمقياس عبارة . لإلكتئاببإعداد مقياس الطائف ) 1414(قام الدليم و آخرون 
 النفسي لدى المرضى اإلكتئابأداة موضوعية ومقننة تستخدم في تشخيص حاالت عن 

  . في البحوث النفسية والطبيةالمترددين على العيادات النفسية، ويستخدم أيضاً
على عدد من إعداد المقياس عتماد في لق، فقد تم اإلالحال في مقياس القوكما هو 

 الموسوعة ،)D.S.M III( العقلية لألمراض اإلحصائيالدليل التشخيصي المصادر شملت 
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 للطب النفسي، ودائرة معارف التحليل أكسفوردالمختصرة للطب النفسي، وقاموس 
لنفسي للدكتور النفسي، ودائرة المعارف المختصرة للطب النفسي وكتاب أصول الطب ا

مقياس   تحت أسماإلكتئاب مقياس  الذي أعدBeckك يب لاإلكتئابمقاييس ، وفخري الدباغ
 لألطفال اإلكتئاب مقياس ، ووترجمه للعربية غريب عبدالفتاح) .B. D. I (لإلكتئاببيك 

  .).C. D. I(تحت أسم لكوفكس 
 التي تمثل  على المصادر السابقة تم استخالص العناصر األساسيةاًواعتماد

، وتم تحليلها إلى عناصر فرعية تشتمل على اإلكتئابالمحاور الرئيسية ألعراض 
تم .  عبارة47، ثم صيغت عبارات المقياس لتشمل اإلكتئابالمكونات الدقيقة ألعراض 

تحكيم الصورة األولية للمقياس من قبل عدد من األخصائيين في الطب النفسي بمستشفى 
  .فالصحة النفسية بالطائ

 من الجنسين من أعمار   فردا4156ًتقنين المقياس على عينة قوامها و ب
ومستويات تعليمية وظروف اجتماعية ومناطق مختلفة وذلك بهدف ضمان أفضل درجات 
التمثيل، تبين تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الصدق حيث تم حساب صدق المحتوى حيث 

وقد أثبتت النتائج درجة . النفسية بالطائف بمستشفى الصحة  نفسياً طبيبا25ًعرض على 
التحليل العاملي وجود عاملين وكانت أغلب كما أظهرت نتائج . همعالية من االتفاق بين
ومن ) 0.67 إلى 0.47( من التشبع العامل األول وقد تدرجت درجاتع العبارات متشبعة م

 24.1لمقياس إذ يفسر اعلى معظم  عبارات يحتوي خالل النتائج يتبين أن العامل األول 
  حيث تبين من تطبيق المقياس و جيداً تالزمياًختبار صدقاً  كما أظهر اإل.من التباين

 حالة من الذكور واإلناث ممن يراجعون مستشفى الصحة 19 على لإلكتئابمقياس بيك 
 وعند تصحيح المقياس ومقارنتها ،باإلكتئاب اإكلينيكيالنفسية بالطائف وشخصت حاالتهم 

 وفي اإلكتئابلمعايير المتوفرة لوحظ أن هناك اتفاق بين المقياسين في تشخيص حاالت با
  .هذا مؤشر على صدقة التالزمي
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للثبات كرونباخ  معامل الفا ختبار درجة جيدة من الثبات حيث بلغ كما أظهر اإل
 تدرجت ، إذ الداخلي وأيضا درجات مقبولة من االتساق. وهو معامل مرتفع0.905
 0.028(ت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس وبين مجموع العبارات من معامال
 وهذا يؤكد ثبات المقياس كما يدل 0.05وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.62إلى 

  .على صدقه أيضاً
دقائق ) 10( بصورة جماعية أو فردية، ويستغرق تطبيقه  المقياسيمكن تطبيق

 ) x(فحوص اإلجابة على جميع العبارات وذلك بوضع إشارة في المتوسط، يطلب من الم
 حيث اإلكتئابأمام العبارة المالئمة لحالة المفحوص ويصحح المقياس في اتجاه درجة 

 والعكس صحيح، وتحسب درجة اإلكتئابتمثل الدرجات العالية درجة عالية من 
رنتها بالجداول جميع العبارات ثم مقا المفحوص بجمع الدرجات التي حصل عليها من

  .المعيارية طبقا للحالة التي تنطبق عليه
 

  إجراءات الدراسة. 4

بعد إعداد الخطة األولية تم التأكد من إمكانية الحصول على عينة المطلقات ألآلتي  •
  :يمكن أن يجبن على االختبار، عندها تمت الدراسة وفقاً للخطوات التالية

 .لجيدة التي تخدم أغراض التطبيقإخراج وطباعة المقياس األصلي بالصورة ا •

 .اختيار العينة الممثلة لمجتمع الدراسة •

 .تطبيق المقاييس على العينة المختارة •

 .تفريغ البيانات بيانياً تبعاً لمتغيرات الدراسة •

 .استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات التي تم تفريغها •

 .تفريغ النتائج اإلحصائية وجدولتها •

  .فسير النتائج ومناقشتها، واستخالص التوصيات والمقترحات المناسبةت •
  



 72 

  :ساليب االحصائيةاأل. 5

اعتماداً على عدد من الحقائق والتي تشمل مستوى القياس للمتغير التابع هو 
مستوى القياس الفئوي، عدد المتغيرات التابعة الداخلة في التحليل هي متغير واحد حيث 

الكتئاب كالً على حدة، تتدرج المتغيرات المستقلة والمتمثلة بالعينات حللت درجات القلق وا
  :المختلفة من عينتين أو أكثر قامت ألباحثه باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

  
مستوى   المتغيرات  العينات  الفرضيات

  القياس
  االختبار المناسب

  يناختبار ت لمجموعتين مستقلت  فئوي  1  مجموعتين  13، 12، 4، 1
2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
9 ،10 ،11  

أكثر من 
  مجموعتين

اختبار تحليل التباين أحادي   فئوي  1
  االتجاه متبوعا باختبار شيفيه
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  الفصل الرابع

  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
  

  .كتئاب لدى المرأة المطلقةالطالق وعالقته بالقلق واإل: والًأ
  

  :الفرض األول
ئية بين عينة من المطلقات وعينة من غير المطلقات من ال توجد فروق ذات داللة إحصا

 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمكة المكرمة في مت

  
  نتائج اختبار ت للفروق بين المطلقات وغير المطلقات في متوسطي درجات القلق واالكتئاب) 3(جدول 

حجم     العينة  المتغير
  العينة

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  ةدرج  قيمة ت
  الحرية

  الداللة

  القلق  6,7  136  180  مطلقات

  4,17  89  180  غير مطلقات

6,33  358  000, 

  اإلكتئاب  3,10  143  180  مطلقات

  6,12  99  180  غير مطلقات

36  358  000, 

  
جاءت نتائج الدراسة الحالية مؤكدة للفروق بين المطلقات وغير المطلقات في 

في اتفاق مع نتائج بعض الدراسات الغربية ذلك كتئاب، ومتوسطي درجات كل من القلق واال
السابقة والمشار إليها في اإلطار النظري لهذه الدراسة ومنها على سبيل المثال دراسة 
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 Richards ودراسة ريتشاردز وآخرون Cartwright et al. (1984) كارترايت وآخرون 

el al. (1997)  لمرأة ممثلة في العديد من والمؤكدة لآلثار السلبية للطالق على ا
 ومنها القلق واالكتئاب، إذ تبين من النتائج كما تشير البيانات في الجدول رقم االضطرابات

وجود فروق دالة بين المجموعتين في متوسطي درجات  كل من القلق واالكتئاب، حيث ) 3(
كما بلغت قيمة ، 0.0001 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 33.6بلغت قيمة ت بالنسبة للقلق 

 وبمراجعة المتوسطات، ،0.0001 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 36 لإلكتئابت بالنسبة 
ن تناسبها نجد أن متوسط الدرجات لدى المطلقات كان أكبر منه لدى غير المطلقات، حيث كا

  .لإلكتئاب بالنسبة 99:143 بالنسبة للقلق و 89:136
  مقارنة بغير المطلقاتنهذين االضطرابيي ات منهذه النتيجة المؤكدة لمعاناة المطلق

افي تعني أن الطالق وبصفة عامة ودون تدخل من أي من المتغيرات األخرى عامل ك
العقائدية و ولعل ذلك واحد من العوامل التي حدت بالنظم . االضطراباتإلحداث مثل هذه 

على األبناء الذين ال على التحذير من مخاطر الطالق، إذ أن خطره ال يقتصر االجتماعية 
 ذنب لهم فيه، بل وعلى المرأة أيضا والتي يعتقد بأنها ضحية للطالق وقد ال تكون سبباً

 في  فيه في كثير من الحاالت، ومع ذلك وبصرف النظر عن ما إذا كانت طرفاًأساسياً
يدة القضية أو لم تكن فالطالق ليس نهاية المشكالت كما يتوقع البعض بل بداية لمرحلة جد

  .من المعاناة
جتماعية كالنظرة ألخرى المرتبطة بالطالق وخاصة اإلكما ال شك في أن للضغوط ا

الدونية ونظرات اللوم والقيود األسرية المبالغ فيها تجاه المطلقة عوامل من الممكن أن تزيد 
 ومن مشاعر األلم لدى المطلقة والتي تنتهي بها إلى المزيد من االضطراباتمن حدة هذه 

  .درجات القلق واالكتئاب
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  . لدى المرأة المطلقةواإلكتئابقرار  الطالق وعالقته بالقلق : ثانياً
  

 :الفرض الثاني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعا لمصدر قرار الطالق في 
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

  
  .لقرار الطالقلمصدر لتباين للفروق بين المطلقات تبعاً نتائج اختبار تحليل ا):  أ- 4(جدول 
  الداللة  )ف(قيمة   درجة الحرية  مجموع المربعات  التباين  المتغير

  2  2347.2  بين المجموعات

  177  7885.5  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.7  المجموع

  
26.3  

  
0.000  

  2  4777.64  بين المجموعات

  177  14264.02  داخل المجموعات
  

  اإلكتئاب

  179  19041.7  المجموع

  
29.6  

  
0.000  

  
  :نتائج االختبار البعدي شيفيه)  ب-4(جدول 

  جميع األطراف  الزوج  المتوسطات  العينة  الرغبة في الطالق  المتغير
  0.691  0.000  133.96  62  الزوجة

  0.000    140.9  67  الزوج
  
  القلق

      132.9  51  جميع األطراف
  0.995  0.000  138.8  62  الزوجة

  0.000    149.4  67  الزوج
  

  اإلكتئاب

      138.7  51  جميع األطراف



 76 

وجود ل)  أ-4(جاءت نتائج الدراسة الحالية مؤكدة كما تشير البيانات في الجدول 
 تبعا لمشاركتهن في قرار الطالق في متوسطات كل من فروق دالة بين عينات من المطلقات

وهي قيمة دالة إحصائياً عند  26.3 ث بلغت قيمة ف بالنسبة للقلقالقلق واالكتئاب، حي
 وهي قيمة دالة إحصائياً عند 29.6 لإلكتئاب كما بلغت بالنسبة ،0.0001 مستوى الفا

طلقات في يظهر وجود فروق بين الم)  ب-4(، وبمراجعة الجدول 0.0001مستوى الفا 
 تم طالقهن برغبة من الالئيات كتئاب وذلك لصالح المطلقمتوسطي درجات القلق واإل

 إذ  بلغ تناسب متوسطات بكتئا من القلق واإلأزواجهن إذ اظهرن درجات أعلى في كٍل
 هذه النتيجة يجب .لإلكتئاب بالنسبة 149.4: 132.8 بالنسبة للقلق و 134: 141درجاتهن 

د بين رتباط المؤكهج السببي المقارن والذي تعني اإلمكانات المنأن تدرك في حدود إ
حتمالية الكبيرة لسببية العالقة بين اإلكتئاب واإل من القلق والمشاركة في قرار الطالق وكٍل

  . كتئاب كمتغير تابع من القلق واإلالمشاركة في القرار كمتغير مستقل وكٍل
 يمكن نهدى الباحثة يمكن المقارنة بها، فإبالرغم من عدم توفر دراسات سابقة لو

ن وجهة نظر الباحثة بربطها بعدد من العوامل منها على سبيل المثال تفسير هذه النتيجة م
عنصر المفاجأة الذي يلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب، حيث أن معظم حاالت الطالق تأتي 
بعد سلسلة طويلة من الخالفات الزوجية، وقد يستمر الصراع بين الزوجين أياماً وشهوراً 

سيعيد تحديد العالقة بطريقة تقود إلى المزيد من وأحياناً سنوات، وكل خالف جديد 
نفصال، وقد تطرح فكرة الطالق ويتم استبعادها، بمعنى أن الفكرة تكون واردة، وربما اإل

تقترحها المرأة وتصر عليها، فإذا ما نفذت ستكون المرأة في هذه الحالة على استعداد لتقبلها، 
إذا سعت الزوجة طيلة الوقت الستمرار الحياة وسيكون األمر أقل مما لو كان مفاجئاً، أما 

الزوجية، وحاولت المحافظة على كيان األسرة، وجاء الطالق برغبة من الزوج فالبد أن 
تشعر بمشاعر الرفض وعدم تقبلها كزوجة رغم محاوالتها في استبقاء األسرة والمحافظة 

يمة، أيضاً المرأة التي تشعر أن على الزوج، وبالتالي يتولد لديها الشعور بعدم األهمية أو الق
قرار الطالق قد اتخذ بدون مراعاة لحاجاتها أو لرغبتها واعتبارها شيء من الممكن التخلص 
منه في أي وقت يشاء فيه الزوج، قد تعمم هذه المشاعر على كل من حولها مما يشعرها 

  .بعدم األمان وانعدام الثقة بنفسها وباآلخرين
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  .كتئاب لدى المرأة المطلقةوعالقته بالقلق واإلالبعد الزمني : ثالثاً
  
  :الفرض الثالث. أ

ألعمارهن عند الزواج في ائية بين عينات من المطلقات تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحص
  .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

  
 24 : الشباب المبكر:بداية تجدر اإلشارة إلى أن العينة صنفت في ثالث فئات وهي

 فأكثر، وكان يفترض استخدام تحليل 36:  العمرأواسط، 35-25: سنة أو اقل، الشباب
، ولكن لعدم كفاية  سجل في الجدول الخاص باألساليب اإلحصائيةا كمالتباين آحادي االتجاه
 -25، 24أقل من : ، تم إعادة تصنيف المجموعة إلى فئتين هي والثالثةالعينة في الفئة الثانية

  .تحليلها باستخدام اختبار ت لتحديد داللة الفروق بين المجموعتين، وتم فأكثر
  

  .اختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق واالكتئاب تبعاً للعمر عند الزواج):  5(جدول 
االنحراف   المتوسط  حجم العينة  العينة  المتغير

  المعياري
درجة 
  الحرية

  الداللة  )ت(قيمة 

  القلق  178  7.5  136.9  148  24 -
25-  32  133.3  7.2  46.9  

2.5  0.014  

  االكتئاب  178  10.3  143.8  148  24 -
25-  32  137.9  9  50.4  

3.24  0.004  

  
وجود ) 5(جاءت نتائج الدراسة الحالية مؤكدة كما تشير البيانات في الجدول رقم 

  فئاتى المطلقات منكتئاب لد من القلق واإل كٍلبين متوسطي درجات فروق دالة إحصائياً
 0.01وهي قيمة دالة عند مستوى الفا  2.5، حيث بلغت قيمة ت بالنسبة للقلق عمرية مختلفة

 وبمراجعة المتوسطات 0.004 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 3.24كتئاب كما بلغت في اإل
كتئاب عند الطالق من كن أكثر عرضة للقلق واإل) 24ت سن تح( نجد أن األصغر سناً 

 بالنسبة 137.9:143.8 بالنسبة للقلق، و133.3:136.9حيث كان تناسبها األكبر سناً، 
ن تدرك في حدود امكانات المنهج السببي المقارن والذي  يجب أيضاً هذه النتيجة أ.كتئابلإل
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حتمالية  من القلق واإلكتئاب واإليعني االرتباط المؤكد بين العمر عند الزواج للمطلقات وكٍل
  . كتئاب كمتغير تابع من القلق واإلة بين العمر كمتغير مستقل وكٍل العالقالكبيرة لسببية

  

 :الفرض الرابع. ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً ألعمارهن الحالية في 
  .كتئاب من القلق و اإلوسط درجة كٍلمت
  

  .لعينات تبعاً للعمرنتائج اختبار تحليل التباين لتحديد الفروق بين ا):  أ- 6(جدول 

  
  :نتائج اختبار شيفيه البعدي)  ب- 6(جدول 

  فأكثر-36  35-25  المتوسطات  العينة  فئات العمر  المتغير
18-24  39  142.1  0.000  0.000  

25-35  76  136    0.036  
  
  القلق

      133  65  فأكثر-36
18-24  39  150.5  0.000  0.000  

25-35  76  142.6    0.036  
  

  االكتئاب

      138  65  أكثرف-36

  لداللةا مستوى  )ف(قيمة   الحرية درجة  المربعات مجموع  التباين  المتغير
  2  2027  بين المجموعات

  177  6,8205  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  7,1023  المجموع

  
9,21  

  
000,0  

  2  3622  بين المجموعات

  177  15419  داخل المجموعات
  

  االكتئاب

  179  179  المجموع

  
8,20  

  
000,0  
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تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المطلقات من مستويات 
 من عمرية مختلفة وذلك في الوقت الحاضر عند إجراء البحث في متوسطات درجات كٍل

وجود فروق )  أ-6(كتئاب، إذ تبين من النتائج كما تشير البيانات في الجدول رقم القلق واإل
وهي قيمة دالة إحصائياً ) 21.9(لقات في هذين المتغيرين، حيث بلغت قيمة ف دالة بين المط

 وهي قيمة دالة 20.8كتئاب نسبة للقلق، كما بلغت بالنسبة لإل بال0.0001عند مستوى الفا 
يتبين أن الفروق الدالة )  ب-6(وبمراجعة الجدول . 0.0001إحصائياً عند مستوى الفا 

 لصالح ك جانب والفئتين الثانية والثالثة من جانب أخر وذل مناألولىانحصرت بين الفئة 
كتئاب كما تشير قات فيها درجة أعلى من القلق واإل المطلنظهر حيث أالفئة األصغر سناً

ن لم تحقق الداللة بين  مع المستويات العمرية وإالمتوسطات  والتي تدرجت عكسياً
: 143: 151 بالنسبة للقلق، و 133: 136: 142المجموعتين الثانية والثالثة إذ بلغ تناسبها 

خر على التاثير السلبي للطالق في  آ وربما يكون في ذلك دليالً.كتئابلإل بالنسبة  تقريبا138ً
  .سن مبكر على عدم القدرة على مواجهة الصدمة

  
  :الفرض الخامس. ج

 بعد الطالق  لطول الفترةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً
 .كتئاب من القلق و اإلوسط درجة كٍلفي الدرجة الكلية في مت

  
  :تحليل التباين للفروق بين المطلقات في القلق واالكتئاب تبعاً للفترة بعد الطالق):  أ- 7(جدول 
  الداللة  )ف( قيمة  الحرية درجة  المربعات مجموع  التباين  المتغير

  3  655.6  بين المجموعات

  176  9577.1  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.7  المجموع

  
4.016  

  
0.009  

  3  1856.3  بين المجموعات

  176  17185.4  داخل المجموعات
  

  االكتئاب

  179  19041.7  المجموع

  
6.337  

  
0.000  
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  :نتائج اختبار شيفيه البعدي):  ب -7( الجدول 
  كثرفأ-10  9-5  4-2  المتوسطات  العينة  الفئات  المتغير

  0.012  0.22  0.46  138.8  46  أقل من سنتين

2-4  67  136.5    0.897  0.189  

5-9  37  135.3      0.629  

  
  القلق

        132.9  30  فأكثر-10
  0.001  0.036  0.113  147.4  46  أقل من سنتين

2-4  67  142.7    0.855  0.160  

5-9  37  140.9      0.634  

  
  اإلكتئاب

        137.8  30  فأكثر-10
  

على كل من نتائج الدراسة الحالية مؤكدة لتأثير المدة الزمنية بعد الطالق جاءت 
)  أ-7(كتئاب لدى المطلقات، إذ تبين من النتائج كما تشير البيانات بالجدول رقم القلق واإل

 بين المطلقات في متوسطات هذين المتغيرين تبعاً لطول وجود فروق ذات دالة إحصائياً
 وهي قيمة دالة إحصائياً عند 4.016بلغت قيمة ف بالنسبة للقلق المدة بعد الطالق، حيث 

 وهي قيمة دالة إحصائياً عند 6.34 لإلكتئاب، كما بلغت قيمة ف بالنسبة 0.01مستوى الفا 
والذي يلخص نتائج اختبار شيفيه البعدي )  ب-7(، وبمراجعة الجدول 0.0001مستوى الفا 

 10قل من سنتين وفئة العمر ق هما فئة العمر أى فئتين في القلأن الدالالت اقتصرت عل
قل من سنتين مقارنة  على فئة العمر أاإلكتئابكما اقتصرت الفروق في بعد . فأكثرسنوات 

 ظهرنأ حيث  وذلك لصالح األصغر سناًفأكثر سنوات 10 سنوات و9-5بفئتي العمر 
هر النتيجة لم تظومع أن هذه . كتئاب على حد سواءدرجات أعلى في متغيري القلق واإل

الدرجات كانت أكبر لدى أن نه بالنظر إلى المتوسطات نجد الفروق بين جميع الفئات، إال أ
، في حين كانت الدرجات أقل لدى من مر على )أقل من سنتين(من مر على طالقهن مدة 

 بالنسبة للقلق و 132.9:138.8، حيث كان تناسبها ) سنوات فأكثر10(طالقهن مدة أطول 
  .لإلكتئاب بالنسبة 137.8:147.4
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  :التفسير الشمولي لعالقة البعد الزمني بالطالق

لعالقة ت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج العديد من الدراسات المؤكدة جاء
لدى   النفسية االضطراباتب كالعمر عند الطالق وطول الفترة بعد الطالق ة الزمنيالمتغيرات
 ,Spivey and Scherman, 1980; Lindsay, 1985; Sadin, 1989; Baily(المطلقات 

1991; Thabes, 1997 .( ن التقدم في السن وطول الفترة إلى النتائج مجملة يتبين أوبالنظر
 زيادة إلىويرجع ذلك .  المطلقةالمرآةفي درجة تكيف كبيرة  درجة إلىبعد الطالق تسهم 

 العمر، كما تصبح أكثر ا كلما تقدم بها لمشكالتهتصبح أكثر إدراكاًحيث  المرآةنضج ووعي 
تخاذ القرارات المهمة لتنظيم حياتها بالشكل الذي تريده، ال بالشكل الذي يريده قدرة على إ
 يتسم بضعف النضج وضعف  سن مبكروعادة تتزوج الفتاة في مجتمعنا في. اآلخرون لها
 كالمجتمع السعودي  صيةعلى ذلك فان الفتاة في مجتمع ذي خصووعالوة . نفعاليالثبات اإل

تعاني من ضعف الخبرة الكافية ونقص المعلومات التي تهيئوها للحياة الزوجية الناجحة، 
 باألفكار الخاطئة والمقلقة عن الحياة الزوجية هذا من جانب، ومن جانب آخر قد وأيضاً

ترتبط بشاب غير ناضج يعاني من نفس المشكالت مما يقلل من قدرته على تحمل 
كل ذلك قد يقود إلى سوء التوافق الزواجي مبكر بدرجة . وليات الجديدة التي أقدم عليهاالمسئ

وبطالقها تواجه الفتاة مشكلة من أصعب المشكالت التي . ترفع من احتماالت الطالق المبكر
تواجهها المرأة في حياتها، بل المجتمع ككل، إذ تعود إلى بيت أهلها وهي مثقلة بكل مشاعر 

 أحالمها التي انهارت في وقت مبكر من حياتها، ومشاعر اضطهاد في الغالب إذ األلم على
وال . يشعر الكثيرات بان حياتهن قد دمرت بطريقة لم يخترنها و أنهيت بشكل لم يساهمن فيه

شك أن القيود األسرية المبالغ فيها تزيد من حدة المعاناة مما ينتهي إلى الوقوع فريسة 
وتتفق .  تحديدا للقلق واالكتئاب وهي مازالت في أجمل سنوات العمر النفسية ولالضطرابات

هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الكثير من الدراسات السابقة المشار إليها في إطار هذه 
من صعوبة الفترة التالية للطالق حيث ) 1999(الدراسة، وأيضا إلى ما يشير إليه الثاقب 

 االضطراباتأعراض مختلفة من ويظهر عليها ق صدمة الطال فيها منتعاني المطلقة 
  .كتئاب ثم تتراجع تلك األعراض بمرور الزمنالقلق واإلكالنفسية 
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ومن جانب آخر أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه كلما كان عمر المرأة المطلقة 
ال إلى أن كتئاب، وهذا يرجع بطبيعة الحواج كلما انخفضت درجات القلق واإلأكبر عند الز

 و تضع في اعتبارها جميع االحتماالت،  نضجاًأكثر تكون كبر سناًلمرأة حين تتزوج وهي أا
فهي تتوقع النجاح لحياتها الزوجية كما تتوقع الفشل، كما أن توقعاتها من الزواج أكثر واقعية 

 التكيف مع نتائجه أو ىمن توقعات الفتاة األصغر عمراً، فإذا حصل الطالق كانت اقدر عل
  . له باعتباره حل البد منه إلنهاء عالقة خاسرةقبالً تأكثر

ن  أ تستطيع تدريجياًالمرأة  أن للمدة الزمنية بعد الطالق أهميتها إذ أنكما الشك 
 يتضح ذلك من أنويمكن . تتكيف مع مشكالتها وهذا بطبيعة الحال ال يعني إنهاء المشكلة

لمطلقات وغير المطلقات، ثم الفروق بين  للفروق بين ا الفرضيات األولى المؤكدة أوالًجنتائ
 وصل إلى  تدريجياً لمدة الطالق والتي أظهرت كما تشير المتوسطات تغيراًالمطلقات تبعاً

تحت سنتين مقارنة بعشر سنوات (حد الوضوح والداللة بين المجموعتين األولى واألخيرة 
  .ن الفترة فوق خمس سنواتبالنسبة للقلق، والفئة األولى واألخيرتين والتين تشمال) فأكثر

 Spivey وسيرمان يسبا يفوتتفق هذه الرؤية مع بعض الدراسات الغربية كدراسة 

& Scherman (1980) والضغوط بعد الطالق، وطبيعة االضطرابات لمدى ظهور 
تطورها مع المدة الزمنية بعد حدوثه، وقد تبين من نتائج الدراسة أن الضغوط تكون مرتفعة 

 إال أن اإلحساس بهذه الضغوط يتراجع مع الزمن إلى أن يصل في نهاية األمر عند الطالق،
وبالرغم من . إلى التساوي مع المتزوجات، أو انعدام الفروق بين المطلقات وغير المطلقات

 عن أثر الطالق على Sandin (1989)مخالفتها لنتائج دراسات أخرى كدراسة ساندين 
أنهن أكثر معاناة من لقات األصغر سناً، حيث تبين المتقدمات في السن مقارنة بالمط

قتصادية، وأنهن يعانين من قلة العالقات مع الجنس اآلخر، وأن الطالق أدى المشكالت اإل
وترى الباحثة أن هذا . إضعافهاإلى حرمانهن من الرعاية الصحية والعالقات الحميمة أو 

ختالف بيئة وثقافة العينة، وات وإلى إاإلختالف في النتائج يعود إلى إختالف العينة واألد
حيث أن المرأة المطلقة في مجتمعنا ما زالت تحاط بالرعاية من قبِل األبناِء واألخوة، وهي 
ال تفقد هذه الرعاية إال في ظروف ُأسرية نادرة جداً، فضالً عن تأثير الثقافة المؤثرة على 

سن متقدمة في مجتمعاتنا تقلل من قيمة إدراك وتقييم المرأة لحاجاتها الجنسية، فالمرأة في 
  .لالضطراباتهذه الحاجات مما قد يكون عامالً مثبطاً 
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  :كتئابواإلقتصادي للمطلقة وعالقته بالقلق الوضع اإلجتماعي اإل: رابعاً
 
  :الفرض السادس. أ

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات من مستويات تعليمية مختلفة
  .تئابك من القلق و اإلتوسط درجة كٍلفي م

  
  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات في القلق واالكتئاب تبعا لمستوى التعليم):   أ-8(الجدول 
  مجموع  التباين  المتغير

  المربعات
درجة  
  الحرية

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  2  122.9  بين المجموعات

  177  10109.8  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.7  المجموع

  
1.076  

  
0.343  

  2  683.3  بين المجموعات

  177  18358.4  داخل المجموعات
  

  اإلكتئاب

  179  19041.7  المجموع

  
3.294  

  
0.039  

  
  :نتائج اختبار شيفيه البعدي)  ب -8( جدول رقم 
  تعليم جامعي  تعليم عام  المتوسطات  العينة  الفئات  المتغير

  0.969  0.320  141.08  25  أمية

  0.057    144.54  96  تعليم عام
  

  اإلكتئاب
      140.5  59  تعليم جامعي

  
عدم وجود فروق )  أ-8(أظهرت نتائج الدراسة الحالية كما هو موضح بالجدول 

ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات في القلق تبعاً للمستوى التعليمي للمطلقات، 
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يمة غير دالة، بينما تشير النتائج إلى وجود فروق دالة ، وهي ق1.076حيث بلغت قيمة ف 
إال . 0.04 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 3.3، حيث بلغت قيمة ف اإلكتئابإحصائياً في 

أن هذه الداللة ال تعتبر ذات قيمة كبيرة في ظل نتائج اختبار شيفيه الذي لم يظهر أي فروق 
  ). ب-8(ح بالجدول رقم دالة بين المجموعات الثنائية كما هو واض

  
  :الفرض السابع. ب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات من أوضاع مهنية مختلفة في 
  .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت
  

  .تحليل التباين للفروق بين المطلقات من مهن مختلفة في القلق واالكتئاب)  أ-9(جدول 
 مجموع  التباين  المتغير

  المربعات
درجة 
  الحرية

  الداللة  )ف(قيمة 

  2  538.1  بين المجموعات

  177  9694.7  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.73  المجموع

  
4.912  

  
0.008  

  2  1056.64  بين المجموعات

  177  17985.02  داخل المجموعات
  

  اإلكتئاب

  179  19041.7  المجموع

  
5.199  

  
0.006  

  
  .نتائج اختبار شيفيه البعدي)  ب-9(جدول رقم 
  ال تعمل  تعمل  المتوسطات  العينة  المهنة  المتغير

    0.113  0.008  139.2  39  طالبة
  0.403    134.5  62  تعمل  القلق

    0.220  0.007  146.5  39  طالبة
  0.118    139.9  62  تعمل  اإلكتئاب
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وجود )  أ -9(م كما تشير البيانات في الجدول رقاسة الحالية أظهرت نتائج الدر

فروق دالة إحصائياً بين المطلقات في هذين المتغيرين تبعاً لمهنة المطلقة، حيث بلغت قيمة 
 لإلكتئاب، كما بلغت بالنسبة 0.01 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 4.912 بالنسبة للقلق ف

 -9(جدول ، وبمراجعة نتائج االختبار البعدي بال0.01 وهي قيمة دالة عند مستوى الفا 5.2
ي اظهرن لطالبات الالتصالح ا الفروق قد حدثت بين الطالبات والعامالت وذلك لأنيتبين ) ب

 هذه النتيجة وفي ظل انعدام الفروق بين العامالت أنإال . كتئابدرجات أعلى في القلق واإل
  .قتصادية للظروف العملية أو الحالة اإلا منهأكثر ترجع للسن أنوغير العامالت يمكن 

  

 :الفرض الثامن. ج

 لدخولهن الخاصة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً
 .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت

  
  .كتئاب تبعاً للدخل الخاصلفروق بين المطلقات في القلق واإلتحليل التباين ل):  أ-10(جدول 
مجموع   التباين  المتغير

  المربعات
درجة 

  ريةالح
  الداللة  )ف(قيمة 

  3  559.8  بين المجموعات

  176  9672.97  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.73  المجموع

  
3.395  

  
0.019  

  3  1216.16  بين المجموعات

  176  17825.5  داخل المجموعات
  

  اإلكتئاب

  179  19041.7  المجموع

  
4.003  

  
0.009  
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  .يفيه البعدينتائج اختبار ش)  ب-10(جدول 
أكثر من   المتوسط  العينة  الدخل  المتغير

6000  
2000-

6000  
من  أقل

2000  
ال يوجد 
  دخل

  0.103  0.037  0.630    132.44  25  6000أكثر من 

2000 - 6000  33  135.03      0.485  0.680  

  0.999        137.43  82  2000أقل من 

  
  القلق

          137.18  40  ال يوجد دخل
  0.041  0.046  0.385    137  25  6000 أكثر من

2000 – 6000  33  141.7      0.041  0.461  

  0.808        143.6  82  2000أقل من 

  
  اإلكتئاب

          145.5  40  ال يوجد دخل

  
وجود فروق ذات داللة )  أ-10(أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول 

غت قيمة ف بالنسبة إحصائية بين عينات المطلقات في القلق تبعاً لدخلهن الخاص، حيث بل
، وهي لإلكتئاب بالنسبة 4.003، كما بلغت 0.02 ألفا وهي قيمة دالة عند مستوى 3.4للقلق 

  .0.009 ألفاقيمة دالة عند مستوى 
لفروق اقتصار ا)  ب-10(يتضح من نتائج االختبار البعدي شيفيه كما هو مبين في الجدول 

  6000 جد لهن دخل ومن كانت دخولهن منيوكتئاب بين من ال الدالة في كل من القلق واإل
 الجدول ، وذلك لصالح من ال يوجد لديهن دخل، حيث تشير قيم المتوسطات في نفسأكثرف

لها دخل، وتنخفض كتئاب مرتفعة جداً في المجموعة التي ليس أن أعلى درجات القلق واإل
  .كتئاب في المجموعات كلما زاد الدخلدرجات القلق واإل
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  :تاسعالفرض ال. د
وسط  لمكان أقامتهن في متال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً

  .كتئاب من القلق و اإلدرجة كٍل

  
  .كتئاب تبعاً لمكان اإلقامةلفروق بين المطلقات في القلق واإلتحليل التباين ل)  أ - 11(جدول 

مجموع   التباين  المتغير
  المربعات

درجة 
  الحرية

  الداللة  )ف(قيمة 

  2  235.3  بين المجموعات

  177  9997.4  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.73  المجموع

  
2.083  

  
0.128  

  2  649.6  بين المجموعات

  177  18402.110  داخل المجموعات
  

  اإلكتئاب

  179  19041.661  المجموع

  
3.076  

  
0.049  

  
  :يهختبار البعدي شيفنتائج اإل)  ب-11(جدول 

  سكن مستقل  األخوة  المتوسطات  العينة  مكان اإلقامة  المتغير

  0.164  0.520  143.2  116  الوالدين

  0.066    145.8  24  األخوة
  

  اإلكتئاب

      139.6  40  سكن مستقل
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عدم وجود فروق دالة )  أ-11(أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول 
 إقامة المطلقة بعد الطالق والتي يقصد بها تبعاً إحصائياً بين المطلقات في القلق تبعاً لمكان

في . اإلقامة مع الوالدين، اإلقامة مع اإلخوة، أو اإلقامة في سكن مستقل: للتعريف اإلجرائي
 وهي قيمة دالة عند 3.1، حيث بلغت قيمة ف اإلكتئابحين أظهرت النتائج فروق دالة في 

ر ذات قيمة إذا أخذنا في اإلعتبار نتائج بر غي، إال أن هذه الداللة تعت0.05 ألفامستوى 
والتي لم تظهر أي فروق دالة بين )  ب-11(ختبار شيفيه كما يتضح من الجدول إ

  .المجموعات الثنائية
  

  :اإلقتصادي بالقلق واإلكتئاب لدى المطلقات-تفسير عام لعالقة الوضع اإلجتماعي

 قتصادي للمطلقة بكٍلاإل- الدراسة إلى ضعف تأثير الوضع اإلجتماعيتشير نتائج
كتئاب، حيث أشارت النتائج بصفة عامة وعلى غير ما هو متوقع إلى ضعف من القلق واإل

أثر التعليم، فالمطلقات من مستويات تعليمية مختلفة يعانين من هذين االضطرابين بدرجات 
 تظهر كما لم تتضح أهمية مهنة المطلقة حيث لم. متقاربة، مما يقلل من أهمية هذا العامل

، ويرجع ذلك كتئاباًوإالفروق سوى بين الطالبات والعامالت، وقد تبين أن الطالبات أكثر قلقاً 
من وجهة نظر الباحثة إلى أن هذه الفئة من العينة أخذت من مدارس الثانوية، وطالبات 
مرحلة البكالوريوس، وبطبيعة الحال فإن عمر المرأة في هاتين المرحلتين تقع في المرحلة 

على األغلب، مما يعني ظهور الفرق كأثر للسن وليس للوضع  سنة 24-18 لعمرية ا
تفاق مع نتيجة الفرضية الخاصة بالسن والتي أظهرت تعرض قتصادي، وفي هذا إاإل

  .كتئابمطلقات لدرجات أعلى من القلق واإلصغيرات السن من ال
ختبارات  اإللدخل الخاص كما يظهر من نتائجثر اكما تبين من النتائج ضعف أ

ستقرار لباحثة إلى اإلالبعدية، كما لم يظهر أثرا لمكان اإلقامة، ويرجع ذلك من وجهة نظر ا
 العيش جتماعية، بل إن مع التوقعات اإلنسجامه  إلالمادي وتقبل السكن مع األسرة في الغالب
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لمستقلة في  التام عن األسرة، فعادة ما تقطن المطلقة الستقالفي منازل مستقلة ال تعني اإل
  .مسكن مستقل ضمن حدود األسرة كالسكن في شقة في نفس العمارة
ها على سبيل المثال دراسة هذه النتيجة تختلف مع نتائج بعض الدراسات الغربية من

 من الدعم اإلجتماعي، والوضع والتي انتهت إلى تأكيد تأثير كٍلZovoin (1996)   زوفوني
ال أنها أيضاً أكدت على رجة توافق المرأة بعد الطالق، إقتصادي، ومشاعر الكفاية، على داإل

تجاه نحو أدوار النساء، وأيضاً عدم وجود أي تأثير للتفاعل بين مشاعر الكفاية تأثير اإل
 & Cheung والعوامل األخرى كمؤثر على التوافق، كما تختلف النتيجة مع نتائج دراسة  

Liu (1997)جتماعية إيجاباً بالضغط النفسي لدى ط اإل من الضغو والتي أظهرت عالقة كٍل
 زادت الضغوط اإلجتماعية، ا النفسية كلماالضطراباتاألمهات المطلقات حيث تزداد 

ضغوط النفسية كلما توفر الدعم جتماعي سلباً بالضغوط النفسية، حيث تقل الوعالقة الدعم اإل
  .جتماعياإل

قتصادية على تماعية واإلق أنه بالرغم من أهمية الظروف اإلجنستنتج مما سب
المستوى العام للحياة إال أن أهميتها ال تتغير كثيرا بحدوث الطالق، وذلك لشدة وقع الطالق 
نفسه على المطلقة للدرجة التي تقل فيها أهمية بعض العوامل، وهذا يدعم ما توصلت إليه 

كما يمكن . طلقة في حياة الماضطراباتالدراسة الحالية من أن الطالق وحده كافي إلحداث 
تفسير ذلك بتشابه الظروف قبل وبعد الطالق على وجه اإلجمال واتساقها مع ما هو متوقع 

  .من المرأة نفسها في مجتمع المملكة ذو الخصوصية الكبيرة فيما يتعلق بحياة المرأة
 شك في أن ما سبق طرحه من عوامل إجتماعية ال تعبر عن كل الظروف وال

بالمطلقة ولعل من أهمها النظرة الدونية للمطلقة ، نظرات اللوم من جتماعية المحيطة اإل
كل هذه العوامل يمكن أن تكون ذات اثر . األسرة، إشعار المطلقة بأنها عبء على األسرة

 من المتغيرات التي درست في هذه الدراسة وهو ما يجب تغطيته في دراسات الحقة أكثر
  .بعدثر هذا ال وضوح حول أأكثرلتقديم صورة 
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  .كتئاب لدى المطلقةمومة ورعاية األبناء بالقلق واإلعالقة األ: خامسا
  
  :الفرض العاشر.  أ

وسط  لعدد األبناء في متال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً
  .اإلكتئاب من القلق و درجة كٍل

  
  .كتئاب تبعاً لعدد األبناء القلق واإللفروق بين المطلقات فيتحليل التباين ل):  أ - 12(جدول 
  الداللة  )ف(قيمة   درجة الحرية  مجموع المربعات  التباين  المتغير

  3  165.7  بين المجموعات

  176  10067  داخل المجموعات
  
  القلق

  179  10232.7  المجموع

  
0.966  

  
0.410  

  3  379.344  بين المجموعات

  176  18662.317  وعاتداخل المجم
  

  اإلكتئاب
  179  19041.661  المجموع

  
1.093  

  
0.314  
  

  
  . للعينة تبعاً لعدد األبناءالصفيةالبيانات )  ب- 12(جدول 
  المتوسطات  العينة  عدد األبناء  المتغير

  135.8  66  3أقل من 
3  31  136  

  135.4  43   فأكثر4

  
  القلق

  138  40  ال يوجد أبناء

  142.4  66  3أقل من 
3  31  142.5  

  141.04  43   فأكثر4

  
  اإلكتئاب

  145.2  40  ال يوجد أبناء
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عدم وجود فروق دالة إحصائياً )  أ-12(أظهرت النتائج كما هو موضح في جدول 
 0.966 لعدد األبناء، حيث بلغت قيمة ف  بين متوسطات درجة القلق لدى المطلقات تبعاً

 اإلكتئابلة بين متوسطات وهي قيمة غير دالة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دا
 وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وبالرغم من أن النتيجة 1.093لديهن، حيث بلغت قيمة ف 

كتئاب بصرف النظر طالق عامل كافي إلحداث القلق واإلتدعم تفسير الفرضية األولى بأن ال
همية األبناء إال أن ذلك ال يعني عدم أ. عن العوامل األخرى بما في ذلك وجود وعدد األبناء

في حياة المطلقة، إذ أنه ال يمكن النظر إليها بعيداً عن المتغيرات األخرى ومنها الحرمان 
 الفردي للنتيجة لن يكون ذا قيمة كبيرة، ولعل رمنهم بدرجة أساسية، وعليه فإن التفسي

ة  الشمولي المعتمد على تفسير نتيجة الفرضية في ضوء النتائج الالحقة المرتبطرالتفسي
  .برعاية األبناء يقدم توضيحاً لذلك

  
  :رالفرض الحادي عش.ب

 لمكان إقامة األبناء في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً
  .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلمت
  

  :بناءكتئاب تبعاً لمكان إقامة األلفروق بين المطلقات في القلق واإلختبار ت لإ ): 13(جدول 
إقامة   المتغير

  األبناء
حجم 
  العينة

االنحراف   المتوسط
  المعياري

 ةدرج
  الحرية

  الداللة  )ت(قيمة 

  القلق  6.4  134.6  85  مع األم
  7.8  137.4  53  مع األب

136  - 2.35  0.02  

  اإلكتئاب  8.8  140.6  85  مع األم
  12  144  53  مع األب

136  - 1.9  0.06  

  
 فروق دالة إحصائيا بين وجود) 13( موضح في الجدول أظهرت النتائج كما هو

 وهي قيمة 2.35المطلقات في متوسط القلق، تبعاً لمكان إقامة األبناء، حيث بلغت قيمة ت 
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  كما تبين وجود فروق بينهن اقتربت من الداللة في متوسط 0.02 لفاادالة عند مستوى 
، وبالنظر 0.06 لفاالة عند مستوى  وهي قيمة دا1.9-، حيث بلغت قيمة ت اإلكتئابدرجات 

عانين من درجة أعلى من القلق إلى المتوسطات نجد أن األمهات المحرومات من أبنائهن ي
 140.6:144 في القلق، و 134.6:137.4كتئاب، حيث بلغت المتوسطات على التوالي واإل
دد األبناء يمكن وبالنظر إلى نتيجة الفرضية الحالية والفرضية السابقة عن ع.  اإلكتئابفي 

  .ن المتغير المهم هو الحرمان من األبناء بصرف النظر عن عددهم  إلى أالخالص
  

  :الفرض الثاني عشر. ج
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً لرؤية األبناء في متوسط 

  .اإلكتئاب القلق و  مندرجة كٍل
  

  .كتئاب تبعاً لرؤية األبناءالمطلقات في القلق واإللفروق بين ختبار ت لإ ):  14(جدول 
رؤية   المتغير

  األبناء
حجم 
  العينة

االنحراف   المتوسط
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  القلق  6.8  137.9  31  مرة واحدة
  8.4  135.9  22   مرات3

51  0.991  0.33  

  اإلكتئاب  11.3  144.9  31  مرة واحدة
  12.2  141.73  22   مرات3

51  0.967  0.34  

  
عدم وجود فروق دالة إحصائياً ) 14(أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول 

وهي  0.911بين المطلقات في متوسط درجات القلق تبعاً لرؤية األبناء، حيث بلغت قيمة ت 
 درجات كما أظهر النتائج عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في متوسط. قيمة غير دالة

وبالنظر إلى .  وهي قيمة غير دالة0.967 تبعاً لرؤية األبناء، حيث بلغت قيمة ت اإلكتئاب
ن رؤية األبناء يمكن لفرضيتين السابقتين يمكن القول بأنتيجة هذه الفرضية في ضوء نتيجة ا
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ثر بدليل ألأن تخفف من حدة االضطراب كما يظهر من المتوسطات، إال أن ذلك ليس كبير ا
  . إلى مستوى الداللة وصول الفروقعدم

  
  :الفرض الثالث عشر. د

قتصادية عن  للمسئولية اإلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات من المطلقات تبعاً
  .اإلكتئاب من القلق و وسط درجة كٍلاألبناء في مت

  
  .فاق على األبناء تبعاً لإلناإلكتئابختبار ت للفروق بين المطلقات في القلق و إ):  15(جدول 
جهة   المتغير

  النفقة
حجم 
  العينة

االنحراف   المتوسط
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  القلق  7.8  137.14  58  األب
  4.9  133.13  55  األم

111  3.2  0.002  

  اإلكتئاب  10.9  144.3  58  األب
  7.7  138.8  55  األم

111  3.1  0.003  

  
أن هناك فروق دالة إحصائياً بين ) 15(ا هو موضح في الجدول أظهرت النتائج كم

عينات من المطلقات في متوسط درجة القلق تبعاً للنفقة على األبناء، حيث بلغت قيمة ت 
، وأيضا فروق دالة في متوسط درجة   0.002 لفاا وهي قيمة دالة عند مستوى 3.2

        لفاايمة دالة عند مستوى  وهي ق3.1  لدى المطلقات، حيث بلغت قيمة تاإلكتئاب
من تي ال يصرفن على أبنائهن يعانين لى المتوسطات نجد أن األمهات ألال، وبالنظر إ0.003

 133.13:137.14 لتوالياكتئاب، حيث بلغت المتوسطات على درجات أعلى من القلق واإل
ت الالتي تؤكد نتيجة هذا الفرض أن األمها. اإلكتئاب في 138.8:144.3في القلق، و 

 أقل قلقاً وهذا يعني أن وجود األبناء مع األم يخفف من المعاناة النفسية يصرفن على أبنائهن
هذا . للمطلقة، فبالرغم من تحملها التكاليف المادية إال أنه أفضل بكثير من الحرمان منهم



 94 

 إضافة إلى احتمال تلقي األمهات مساعدات خارجية سواء من األب أو أي جهة أخرى، أو
  .وجود دخل خاص للمطلقة مما يعني عدم وجود مشكالت مادية

  
  :التفسير الشمولي لبعد األمومة والمسئولية عن األبناء

ختبار الفرضيات مجتمعة في هذا البعد  يتبين األثر السلبي بالنظر إلى نتائج إ
ها أبناؤحيث تبين أن األم التي يقيم . لحرمان المطلقة من ممارسة أمومتها ورعاية أبنائها

كتئاب لق واإلها بعيد عنها فهي أكثر تعرضاً للق، أما من يقيم أبناؤكتئاباًلقاً وإمعها كانت أقل ق
بصرف النظر عن عدد األبناء، وبصرف النظر عن عدد مرات رؤيتهم، فطالما أنهم بعيدون 

ثر فتراض األوبالرغم من ا. عنها فهي قلقة من أجلهم وتعاني من افتقادهم والحنين إليهم
 لما قتصادية فقد أظهرت النتائج عكس ذلك ويمكن أن يكون ذلك داعماًالسلبي للمسئولية اإل

سبق وان ذكر فالمسئولية تعني عيش األبناء مع أمهم وهذا هو األمر المهم أو األكثر أهمية 
قة  لسعادتها حتى مع تحملها عبء النفاًبالنسبة لها، إذ أن مجرد وجود األبناء معها يبقى مثار

  .عليهم
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  الفصل الخامس

  الخاتمة وتوصيات الدراسة
  

  :تفسير شمولي لنتائج الدراسة: أوالً

 بغض النظر عن أي من كتئاب إلحداث القلق واإل كاٍفالطالق في حد ذاته عامٌل
زيادة أو الإال أن ذلك ال يعني عدم تدخل عدد من العوامل في . المتغيرات األخرى

  .تئابك واإلالتخفيف من حدة القلق
 حيث تبين أن عدم أهمية مصدر قرار الطالق لما سبق أظهرت الدراسة تأكيداً
شكل مباشر يزيد من تخاذ مثل هذا القرار الخطر والذي يمس حياتها بأة في إمشاركة المر
ما إلى عدم قناعتها به وتمسكها  وهذا يرجع من وجهة نظر الباحثة إكتئاب،حدة القلق واإل

وجية، أو لخوفها من الطالق والضياع بالرغم من عدم سعادتها، كما بأسرتها وحياتها الز
يمكن أن يكون نتيجة لمشاعر األلم الناتجة عن مشاعر الظلم والضعف والتبعية المطلقة 

  .وعدم قدرتها على المشاركة حتى في أخص ما يمس حياتها
كتئاب لدى  في زيادة حدة القلق واإلأهمية المتغيرات الزمنيةكما أظهرت الدراسة 

فقد تبين أن الزواج المبكر للفتاة، والطالق المبكر، . المطلقات وإمكانيات التكيف معه
عوامل مساعدة على ظهور القلق وقصر الفترة بعد الطالق، وصغر سن المطلقة 

متهان و  وقلة خبرتها وشعورها بالظلم واإلكتئاب، ويرجع ذلك إلى عدم نضج المطلقةواإل
تخف مع مرور إال أن مثل هذه المشاعر .  مازالت في سن صغيرالشعور بالفشل وهي

 لميل قدر على التكيف النسبي كنتيجة للتقدم في العمر وأيضاًالزمن وتصبح المرأة أ
إال أن هذا ال يعني انتهاء المشكلة كما تؤكدها . اإلنسان للتكيف التدريجي مع الصدمات

  .الفرضية األولى
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جتماعية إال أنها ال تبدو ذات األثر قتصادية واإلوبالرغم من أهمية العوامل اإل
البالغ، فاألمومة ورعاية األم ألبنائها ذات أثر أكبر حيث أتضح أن البعد عن األم 
وحرمانها من األبناء عامل حاسم، ونتيجة لذلك فأن عدد األبناء سواء واحد أو أكثر غير 

ألم التي يسمح لها برؤية األبناء مهما، حيث أن بعد األبناء عن األم أهم من عددهم، وا
سواء مرة أو أكثر في الشهر هي قلقة من أجلهم طالما أنهم يقيمون بعيداً عنها، حتى حين 

هذا يعني أن الحرمان من طفل واحد كافي لرفع . تراهم فهي قلقة على فراقهم مرة أخرى
مكان إقامة (دي عشر نسبة القلق طالما أنه بعيد عن األم وهذا ما يؤكده نتيجة الفرض الحا

حيث رأينا أنه ال فروق من حيث عدد األبناء وال فروق من حيث عدد مرات ) األبناء
 يعيش رؤية األبناء، ولكن ظهرت الفروق في حالة مكان اإلقامة، حيث أن األم التي

و  عنها أشد قلقاً واكتئاباً حتى وان تخللها عدد كبير من الزيارات التي ال تبداًها بعيدأبناؤ
 األم، ومما يدعم ذلك أنه بالرغم من أن المسئولية وإكتئابمجدية، فهذا العامل مثار لقلق 

ها معها كما يتضح من الفرض الثالث ما تكون على األم التي يعيش أبناؤقتصادية غالباً إلا
قتصادي إال أنه يبدو من نتيجته أن ان من المفترض وضعه ضمن البعد اإلعشر والذي ك

عد العالقة باألبناء هو األصح، حيث بينت النتائج أن األم التي تنفق على وضعه ضمن ب
كتئاباً، وهذا يدل على أن التأثير لم يكن من مجرد ها كانت أكثر سعادة وأقل قلقاً وإأبنائ

النفقة ولكن من توفر األمومة ومن وجود األبناء إلى جانب أمهم، وتجدر اإلشارة إلى أن 
هن معهن، ومع ذلك يجب أن ئهن هن األمهات الالتي يعيش أبناؤبناغالبية من ينفقن على أ

نأخذ في االعتبار إمكانية تلقي البعض منهن نفقات من األب أو من أي جهة أخرى ولو 
  .على شكل إعانة كدعم من الزوج أو من أحد أقارب األبناء

أن نه يمكن القول بان الطالق عامل الضطرابها النفسي، والذي يمكن وعليه فإ
عدم االهتمام لمؤلمة بخبرات مؤلمة أخرى ومنها  حدة عند ارتباط هذه الخبرة اأكثريكون 

بتمسك الزوجة بأسرتها وتفرد الزوج بهذا القرار الخطر، أو وقوعه في سن مبكرة يشعر 
 بما قد يترتب علية من خبرات اشد قسوة من وأيضاً. المرأة بانتهاء أحالمها قبل أن تبدأ
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ولكل ذلك وغيره من . ومن ذلك حرمانها من ممارسة أمومتها ورعاية أبنائهاالطالق نفسه 
  ".إن أبغض الحالل عند اهللا الطالق"  الصالة والتسليم أفضلاآلثار السلبية يقول عليه 

  
  .كتئاب من القلق واإل من الطالق وظروف المطلقة وكٍلنموذج العالقة بين كٍل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:الوضع االجتماعي  
وقد یرجع ذلك إلى شدة اثر الطالق نفسه، وأیضا إلى . تبدوا العوامل االجتماعیة محل الدارسة قلیلة األهمیة

. ، أو تشابه فاعلیتهاتشابه الظروف االجتماعیة  

 الطالق
كتئاب عامل أساسي وكاف إلحداث القلق واإل

 بصرف النظر عن أي من المتغیرات األخرى
 

 القلق 
كتئابواإل  

عدم موافقة المرأة على 
طالق عامل یزید من حدة ال

كتئابالقلق واإل  

 یزید األبناء  الحرمان من
كتئاب بصرف حدة القلق واإل

سماح النظر عن عددهم أو ال
 لهم بالزیارة

:البعد الزمني  
.ا مهمالطالق في السن المبكر عامال  

كتئاب یكون أكثر شدة بعد صدمة القلق واإل
.الطالق  

 



 98 

  :التوصيات: ثانياً

كتئاب اإل عالقة الطالق بالقلق وضوء نتائج الدراسة والتي أظهرت إجماالًفي 
والتأثير السلبي لعدم مشاركة المرأة في مثل هذا القرار، والتأثير السلبي للطالق المبكر 

  :ن الدراسة توصي بما يلين العيش مع األبناء بعد الطالق فإ الحرمان موأيضاً
ئية منها بتخصيص برامج موجهة لألسرة أن تهتم وسائل اإلعالم وخاصة المر •

رك السعودية يومية أو أسبوعية على األقل تقدم من خاللها ندوات ومحاضرات يشت
، تهتم بالدرجة األولى  والتربيةجتماع وعلم النفسفيها علماء الدين والقضاء واإل

بقضايا األسرة، توضح األسس التي يجب أن تبنى عليها األسرة، وأثر الترابط 
سري على الحياة األسرية، كما توضح اآلثار السلبية للطالق على الزوجين، وعلى األ

على أن يراعى بث مثل هذه البرامج في أوقات تتالءم  األبناء وعلى المجتمع ككل،
ووجود جميع أفراد األسرة حول التلفاز حتى يتمكن أكبر عدد من المشاهدين من 

ضوعات بأسلوب علمي يتوخى عرض متابعتها، فال شك أن تناول مثل هذه المو
الحقائق عرضاً منطقياً يخاطب العقل قبل الشعور والفكر قبل الوجدان من شأنه أن 

 .يترك مساحة للتفكير المتعقل لدى المشاهدين حول هذه الموضوعات

إدخال بعض البرامج التعليمية عن األسرة واألسس الشرعية التي تبنى عليها، في  •
 واإلناث، خاصة السنوات األخيرة من المرحلتين الثانوية مناهج التعليم للذكور

والجامعية، فال شك أن  هذا من شأنه تهيئة الشباب لحياة زوجية مستقرة، ألن آفة 
 .الزواج هو الجهل بأمور األسرة وبالواجبات والحقوق

إنشاء مكاتب للتوجيه واإلرشاد األسري، داخل الجامعات وفي مؤسسات الصحة  •
 المدارس، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذه المراكز اإلرشادية، النفسية وفي

 :يكون من ضمن مهامها اآلتي
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رسم الخطط الالزمة لتوجيه أحوال الزواج وإتاحة الفرصة للمقبلين عليه بالتعرف  •
على الحياة الزوجية، وعمل المنشورات والدعاية لتعريف األزواج الشباب بمهام 

 .لحقوق والواجباتاألسرة وبالمسئوليات وا

إعداد برامج عالجية وإرشادية في مجال الزواج المريض على أن يتضمن توفير  •
العالج األسري أو العالج الزواجي لحل المشكالت الشخصية أو النفسية ألي من 

 .الزوجين أو كالهما

العمل بكل الوسائل على معالجة مشكلة الطالق، وإتاحة الفرصة أمام المقبلين عليه  •
 .رف على ما يترتب عليه من أمور قد يصعب مواجهتهاللتع

وضع برامج عالجية ووقائية لمنع أو تقليل سوء التكيف بعد الطالق لدى أطراف  •
العالقة المباشرين كالزوجين واألطفال، يتم من خالله تقديم الدعم النفسي، والتدريب 

 .على الحياة الجديدة

  
  :المقترحات البحثية:ثالثاً

لدراسة هي األولى التي تناقش موضوع اآلثار النفسية للطالق حيث أن هذه ا
على المرأة السعودية، فإن الدراسة تقترح إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال  

  :ومن ذلك
 النفسية األخرى ومن ذلك على سبيل المثال االضطرابات تتناول تإجراء دراسا •

 االضطراباتجتماعية وغيرها من  اإل السيكوسوماتية، اإلنطواء والعزلةاالضطرابات
 .النفسية

إجراء دراسة عن المشكالت السلوكية، كالتدخين وتناول الكحول أو إدمان المخدرات،  •
 .وغيرها من االنحرافات لدى المطلقين والمطلقات

 .إجراء دراسات نفسية مشابهة على عينة من الجنسين لتحديد مدى التأثر بالمشكلة •

 . ومشكالت األسرة السعودية للعمل على مواجهتها وحلهاإجراء دراسات لحاجات •

.إجراء دراسة حول اتجاهات الشباب السعودي نحو الزواج من مطلقة •
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  الحقمال
  

  استمارة البیانات األولیة): 1(ملحق 
 

 )........ ........ ........اختياريا( االسم

  
  :العمر الحالي

   فأكثر- 36   سنة35-25   سنة24 – 18
      
  

  :العمر عند الزواج
   فأكثر- 36   سنة35-25   سنة فاقل24
      
  

  :قرار الطالقمصدر 
  جميع األطراف  قرار الزوج  )المطلقة( شخصي قرار

      
  

  :طول المدة بعد الطالق
   سنوات فأكثر10   سنوات9-5   سنوات4 -2  اقل من سنتين

        
  

  :المستوى التعليمي
  تعليم جامعي  تعليم عام  أمية
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  :المهنة
  ال تعمل  تعمل  طالبة

      
  

  :)الخاص(دخلك الشهري
  ريال فأكثر6001  6000 - 4001  4000    -2001   ريال2000اقل من 

        
  

  :مكان اإلقامة
  سكن مستقل  مع أحد األخوة  مع الوالدين

      
  

  : عدد األبناء
   أطفال فأكثر4   أطفال3   أطفال3اقل من   ال يوجد

        
  

  :مكان إقامة األبناء
  )يحدد(مكان آخر   مع األب  مع األم

      
  

  :ات التي يسمح لك فيها برؤيتهم في الشهرفي حال إقامة األبناء مع األب، عدد المر
   مرات أو أكثر3  مرتين  مرة واحدة  سنة فاقل

      
  

  :الجهة التي تتولى النفقة على األبناء
  آخرون  األب  األم
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  اختبار القلق): 2(ملحق 
  

  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  الرقم
          .اشعر باالرتياح  1
          .أطرافيجسمي يرتجف وخاصة   2
          .اشعر بالتوتر في جسمي عند قيامي بأي مجهود  3
          .باإلرهاقأشعر   4
          .يظهر على وجهي الحزن  5
          .يبدو علي االرتباك  6
          .أبكي بسهولة  7
          .اآلخرينأشعر برغبة في االنتقام من   8
          . الباردةاألياماعرق بسهولة حتى في   9

          .ف االرتباكيخفق قلبي في مواق  10
          .يداي و قدماي باردتان  11
          .اشعر بجفاف في حلقي  12
          .اشعر بزغللة عندما أركز علي شيء ما  13
          .اشعر بالضيق عندما اسمع أصواتا عالية  14
          .ينتابني الضيق عندما أرى أضواء شديدة  15
          .اشعر باضطراب في معدتي  16
          .ن البرودة والحرارة في صدريتصيبني نوبات م  17
          .يزداد عدد مرات تبولي عن المعدل الطبيعي  18
          .أعاني من اإلسهال  19
          .تصيبني نوبات من القيء والغثيان  20
          .اشعر بكتمة في صدري مع صعوبة في التنفس  21
          .أجد صعوبة في ابتالع الطعام  22
          لقلباعتقد بأنني مصاب بمرض ا  23
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  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  الرقم
          .تحدث لي نوبات من الصداع  24
          .اشعر بالطمأنينة واألمن  25
          .اشعر بالخوف من أشياء عادية بسيطة  26
          .اعتقد بأنني مصاب بالعديد من األمراض  27
          .أخاف أن افقد عقلي  28
          .ل حدوثهاشعر بقلق بسبب مكروه يحتم  29
          .اعتقد أن الدنيا تعاملني معاملة حسنة  30
          .أتوقع أن يكون حظ اآلخرين حسنا مثلي  31
          .اعتقد باني عصبي المزاج  32
          .أثق في نفسي  33
          .أتأثر باألحداث حتى لو بدت تافهة  34
          .تبدو لي الحياة سهلة  35
          .يطلب منيأستطيع تحمل مسئولية أي عمل   36
          .تفكيري مركز  37
          .من الصعب أن أركز ذهني في عمل ما  38
          .نومي مضطرب ومتقطع  39
          .أحالمي سعيدة  40
          .اشعر بان نهايتي قريبة  41
          .أنا سريع التأثر باألحداث والمواقف  42
          .أنا أكثر حساسية من معظم الناس  43
          .ت عليه في السابققل وزني عما كن  44
          .اشعر بسعادة كثيرة  45
          .أيأس وتهبط همتي بسهولة  46
اعتقد أن ذاكرتي أصبحت ضعيفة و صرت كثير   47

  .النسيان
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  اختبار اإلكتئاب): 3(ملحق 
  

  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  الرقم
          .أستطيع التخلص من نوبات اليأس  1
          .ألتفه األسبابتثور أعصابي   2
          .أصاب باألرق لدرجة انه يصعب علي العودة للنوم  3
          .وزني يتناقص  4
          .ينتابني القلق  5
          .اشعر بأنه ال فائدة ترجى مني  6
          .اكره نفسي لدرجة أنني ال احتمل صورتي في المرآة  7
          .اشعر بان الحزن يسيطر علي  8
          .شهيتي للطعام جيدة  9

          .أنام بسهولة  10
          .استحق اللوم والنقد الشديد بسبب ما ارتكبه من خطايا  11
          .اشعر بالتفاهة واالحتقار لنفسي  12
          .اهتم بالناس واالختالط بهم  13
          .فقدت اهتمامي ورغباتي الجنسية  14
          .أستطيع االستمرار في إنجاز أي عمل  15
          . الحاضر أو المستقبلال أمل لي في  16
          .استحق العقاب و أتمنى أن أعاقب  17
          .اشعر بالتوتر الشديد و سرعة االستثارة  18
          .أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري  19
          .اشعر ببطء في التفكير والكالم  20
          .أنا راض عن نفسي  21
          .تصيبني نوبات من البكاء  22
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  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  لعبارةا  الرقم
          .اشعر بالتعب الشديد عند قيامي بأقل مجهود  23
          .لدي القدرة على اتخاذ القرارات  24
          .اسمع أصواتا تزعجني  25
          .أرى أشياء تفزعني  26
          .أعاني من األلم في جسمي  27
          .تسيطر علي بعض الوساوس  28
          .ن حياتيأفكر في التخلص م  29
          .اشعر باأللم في مختلف جسمي  30
          .ينظر الناس إلي على أنني غير طبيعي  31
          .اشعر بالغضب والضيق  32
          .عوقبت وما زلت استحق المزيد من العقاب  33
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