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 وتقدير شكر

 شكرتم ولئن(  : تنزيله محكم في للقائل والشكر النعم تتم بحمده الذي هللا دالحم
 )ألزيدنكم 

  وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد وحبيبنا نبينا على والسالم والصالة
 الوفاء عن الثناء وعبارات الشكر آلمات آل تقصر من إلى الشكر بخالص أتقدم

 إلى .بحقه

 ما على الشكر الرسالة، له على المشرف  مسيلي رشيد الدآتور  الفاضل أستاذي
 هذا إلخراج تعزيزي شأنه من ما وآل واالهتمام والجهد الوقت من إياه منحني
 علم قسم من الكرام أساتذتي إلى بالشكر أتقدم آما ممكنة، صورة أفضل في العمل

 األستاذبالذآر  و أخص النفس وعلوم التربية بجامعة عمار الثليجي باألغواط
 آل أشكر أن يفوتني وال آما .العون لي قدم من آل وإلى   الدآتور بوداود حسين
 .عليها الدراسة بتطبيق وسمحت تكرمت من

                                                               
  الساسي آريمة
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  :مقدمة 

تماعية وأقدمها والذي من خالله تتشكل النواة يعتبر الزواج واحداً من أهم النظم االج

استقرار المجتمع عمل على حفظ توازن و تماسك وي فهو، الرئيسية للمجتمع اإلنساني

، واالظطرابات النفسية الكثير من اآلفات االجتماعيةجنب ، وي الروابط االجتماعية يقويو

 هميةأ بالرغم منو ، اركهطرية بشكل يقره المجتمع ويبوعن طريقه يشبع الفرد حاجته الف

دت إلى إال أن التحوالت الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و حتى السياسية أ  الزواج

 العربية بصفة مجتمعاتنا وهذا ما تعانيه تأخرهاألمر الذي أدى إلى ، إحداث تغيرات هامة 

من انتشارها ايجاد حلول للتقليل من  محاولين ،خاصة  بصفة الجزائري ، والمجتمع عامة

محافظتها على قيم أخالقية توجب على الشاب والفتاة االرتباط بعالقة شرعية حددها أجل 

  .الحنيف في إطار مؤسسة الزواج دون سواها اإلسالميالدين 

الباحثين  من التي تؤرق الكثير من أبرز المشاكل االجتماعية الظاهرةوتعد هذه 

المختص النفسي  يخفى علىوال ، متيازوالمختصين ومن ثم فهي قضية اجتماعية با

سلبية على  انعكاساتالمراقب لهذه الظاهرة ما يترتب على ذلك من حتى  وأواالجتماعي 

ومن الطبيعي أن يحسس المرأة المتأخرة عن سن الزواج  بضغط  واألسرة والمجتمع تاةالف

ذا الصدد يشير ، وفي هاجتماعي وعاطفي ذالك الن تربيتهن مرتبطة إلى حد كبير باألسرة

  الفتاة في المجتمعات العربية ترى نتيجة للتنشئة أن ) 1976( الدكتور زهير حطب

االجتماعية في الزواج آمال منشودا ال قيمة  لها بدونه وال معنى لحياتها بغيره وتنشأ وهي 

  .تتلقن أن مكانتها كامرأة ال تكتمل بدون الرجل وبدون الوصول إلى دور الزوجة 
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 فئات المجتمع معظم تفكير من حيزا تأخذ التي القضاياخر عن الزواج من التأ أصبح

 الجزائر بها مرت الجزائري في ظل الضغوط االقتصادية والتغيرات االجتماعية ، كالتي

 الماضي ففي ، بتقدمه وتأخره تميز قد  الزواج سن نجدف،  العشريتين األخيرتين في خاصة

 نموذجا أمام نفسناأ نجد هذه أيامنا في أنه غير النضج سن اداألفر بلوغ بمجرد يتم الزواج كان

   )brahim rabeh ,1991(انتقالية  فترة بداية عن يعلن الذي للزواج جديد

 عرف المجتمع الجزائري أزمات عديدة )1941(إلى  )1936(ففي الفترة الممتدة من 

لمجاعة في الجزائر بعد انعكست على الحياة االجتماعية للشباب الجزائري ، مثل انتشار ا

الحرب العالمية الثانية التي جند فيها الشباب الجزائري بالجيش الفرنسي ، والبعض منهم 

    )132،ص1984عمار بوحوش،(استعانت به لسد النقص في العمالة بمصانعها ومزارعها 

الفترة بارتفاع معدالت الزواج  اتسمت هذه )1952(و  )1946(في الفترة ما بين أما 

انخفاض العزوبة، ويرجع سبب ارتفاع معدالت الزواج إلى عودة المهاجرين الذين و

أما في  ،السبب الذي أدى إلى ارتفاع المواليد )1950 – 1949(هاجروا إلى فرنسا سنتي 

فقد ميزت هذه الفترة اندالع الثورة الجزائرية ضد  ) 1961-1946(الفترة ما بين 

األمر الذي شغلهم  باب في الصفوف جيش التحرير ،الش المستعمر الفرنسي ، حيث جند

 كان  1966)( سنة فيأما  ، وأدى إلى تأجيل الزواج عند البعضعن الحياة األسرية 

بعد االستقالل فقد ارتفع معدل الزواج وعرف تبكيرا في السن وهذا وأما  ، مبكرا الزواج

ريرية والشروط االجتماعية التبكير يمكن تفسيره من جهة بتزايد النساء بعد الحرب التح

الثقافية من جهة أخرى ، كما شجع استقرار البالد الشباب على الزواج واستمر هذا 
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أين بدأ يظهر العكس، بحيث تقلص معدل الزواج نتيجة  )1977(االرتفاع إلى غاية 

ا تغيرات اجتماعية واقتصادية هامة كمجانية التعليم وانتشاره وقد عرف التعليم العالي حينه

   )132ص ،1984 عمار بوحوش،(وضعا أحسن

نالحظ أن سن الزواج تأخر بحوالي أربع سنوات خالل  )1998(و )1987(وفي فترة  

العشرية الواحدة هذا التأخر الواضح في سن الزواج يخفي المشاكل التي تعترض الشباب ، 

ألخص مليون شاب ،منها با )7.6( والتي قدرت بحوالي )34-20(خاصة الشريحة بين 

 سن متوسط قدر حيث، )collection statistique,1999,p10 (مشكل البطالة والسكن

 ذاه وانتقللإلناث ،  سنة (27.6) و للذكور بالنسبة سنة (31.3) ب  (1998)سنة الزواج

 (29.5) و ، للرجال بالنسبة سنة (33.5)  ىإل2006 ) ( سنة رسمية دراسة حسب المعدل

، فقد بلغ عدد المتزوجين األخيرة المعطيات اإلحصائية وحسب)  (Ons. 2006للنساء

كما أن متوسط سن الزواج في الجزائر بالنسبة  ، ألف )325(حوالي  )2008(خالل 

أما بالنسبة لإلناث  ، )2008(سنة في  )33(للذكور قد شهد تقدما ملحوظا، حيث وصل إلى 

 ليبلغ سنة، )20(ف سنوات في ظر خمسفقد ارتفع متوسط سن الزواج األول بمعدل 

وارتفعت نسبة العزوبية بالنسبة لألشخاص الذين تجاوزت أعمارهم  ، )2008(في ) 29.3(

المسح ( بالمائة بالنسبة لإلناث )34.7(بالمائة و 50عتبة الثالثين، وقدرت نسبة الذكور بـ

  )202ص الجزائري،

الظاهرة  الجتماعيين هذهالعديد من الباحثين ا فسرالمعطيات اإلحصائية  هذه إلى واستنادا

إدارة شؤون ة في أكثر حري حيث باتت المرأة، المجتمع  ىبالتحوالت التي طرأت عل
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الدراسة  مدة طول لها الذي يؤخرها عن الزواج بعد مييعلتال المستوى ارتفاعحياتها بعد 

الجامعية ، وتمكنها من الوصول إلى الدراسات العليا كالماجستير أو الدكتوراء وبعد 

 ما جعل الزواج، م شأنها شأن الرجللتفرض وجودها  دخولها بقوة إلى ميدان العمل

اال أن المرأة في نظر العائلة ،   المرتبة الثانية أو الثالثة ىكأولية يتراجعان إل أسرةوتكوين 

وهذا  عاليوالمجتمع تبقى امرأة متأخرة عن الزواج مهما بلغت من مستوى ثقافي أو مادي 

والتوتر، وفقدان الثقة  لقلقبا الشعورعرضة لالصابة باضطرابات نفسية كيجعلها م ما

وقد ارتأينا في دراستنا هذه  للكشف عن المعاناة النفسية للمرأة  .واالكتئاب  بالذات

المتأخرة عن الزواج في ظل المواقف الضاغطة المعرضة لها وتناولنا كل من االكتئاب 

إلى   البحث تقسيم تم وقدفسية شيوعا عند المرأة ،  والقلق كونهما أكثر االضطرابات الن

  :وقسم إلى   للدراسة النظري اإلطارستة فصول ، والذي شمل 

 ، إشكالية البحث فتم تحديد المدروس، للموضوع خالله مهدنا من الذي : األول الفصل

 ، ةفروض الدراس الدراسة، وتحديد أهمية وأهداف تبين ، وتم للموضوع االختيار ودوافع

 . بالموضوع المفاهيم الخاصة تحديد إلى ناتطرق كما

تحديد سن الزواج ، من حيث مفهومه  تأخر سن الزواجتم التطرق فيه إلى  : الثاني الفصل

من خالل بعض المجتمعات و الديانات ، والعوامل المؤدية إلى التأخر ثم  ثم تناول الظاهرة

ما في الجزء الثاني من أرا حلول مقترحة، انعكاسات الظاهرة على الفرد والمجتمع  وأخي

تحديد سن الزواج في  نا فيهالفصل فتناول تأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري وتناول
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تطور نسب العزاب في  وأخيرا تأخر سن الزواج وتؤثره ببعض المتغيرات الجزائر ثم

  .الجزائر

تصنيفاته والنظريات  وأنواعه ثم أهم مهمفهوخالل عرض القلق من  :الفصل الثالث 

  .المفسرة للقلق، تليه أسبابه وأخيرا عالج القلق 

ليه أسباب هم نظرياته وأنواعه وأعراضه تن االكتئاب مفهومه وأويتضم:  الفصل الرابع

   االكتئاب وأخيرا عالجه

  :اإلطار الميداني للدراسة  فقد تضمن فصلين أما 

تم فيه عرض اإلطار المنهجي و المتمثل  و، ةإجراءات الدراسة الميداني: الفصل الخامس

، كيفية اختيار العينة، مجاالت الدراسة، وتم التطرق فيه إلى  في أدوات و مناهج الدراسة

   بناء و تحليل الفرضيات

العامة، ثم الخاتمة و  جوالنتائوتحليل النتائج تناول مناقشة الفرضيات  : الفصل السادس

 المحتملة اآلثار لمعرفة محاولة في و الخلفية، هذه من قاًانطالو .قائمة المراجع والمالحق 

 من كل في الفروق بدراسة الباحثة قامت ، المرأة على به والعوامل المرتبطة لتأخر الزواج

 بين الفروق قامت بدراسة كما ، المتأخرات عن الزواج من عينة واالكتئاب لدى القلق

 لفهم محاولة في وذلك ، العالقة ذات ماعيةاالجت المتغيرات لبعض تبعاً أنفسهن فتياتال

 للتقليل واإلرشادية والوقائية التربوية البرامج كأساس لبناء الفهم هذا اعتماد وبالتالي الظاهرة

  .عليها المترتبة ومن النتائج نفسها الظاهرة  من
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  الفصل األول
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 : ةالدراس مشكلة

ال تزال األسرة الجزائرية رغم التغير االجتماعي و االقتصادي الذي شهده المجتمع 

باعتبار الزواج النموذج  الجزائري تولى أهمية واعتبار اجتماعيين كبيرين لزواج بناتها،

كما يعتبر استكماال ، الوحيد المقبول اجتماعيا و دينيا إلشباع دوافع موروثة و مكتسبة 

أن الزواج  )1984(طوالبي  ةالباحث تشيرو في هذا الصدد  ماعية للمرأةللصورة االجت

تبقى  فقد ،ن األسرة التي تنتمي إليهاأالمبكر يرفع من المكانة االجتماعية للمرأة ومن ش

إذ تتعرض إلى مواقف الشفقة  مكانة المرأة غامضة و متدنية ما لم تتزوج و تنجب أوالدا

من جانب أخر قد تسبب نظرة المجتمع السلبية و ، االجتماعية و االحتقار مما يفقدها هيبتها

وفي كل األحوال تكون المرأة هي ، أحيانا للمرأة المتأخرة احراجات شديدة لها ولعائلتها 

 مما يشكل  لها ضغطا المذنبة والمقصرة والمسئولة عن وضع لم تخلقه هي غالبا ،

خصوصا حين يحدد  ي الزواج و اإلنجاب ،وعليه يتحدد دور المرأة ف، اجتماعيا و عاطفيا 

حرجة قد أسماها المجتمع  سن الثالثين  أو اقل  كحد فاصل لدخول الفتاة مرحلة المجتمع 

و بمرحلة العنوسة و البعض اآلخر أسموها مرحلة عزوبة أ  مرحلة تأخر عن السن الزواج

ا هو الحال في المجتمع كم للفتاة المتأخرة عن الزواجوفي غياب السند االجتماعي دائمة ، 

الدراسات و اإلحصائيات الرسمية إلى وجود نسبة  ظليشير الواقع المالحظ في  الجزائري

تزايدت المخاوف  و في وقت عالية من الفتيات دون زواج رغم تجاوزهن سن الثالثين

مما يدفع  جزائرياتلدى ال تأخر عن الزواج ظاهرة لدى فئات واسعة من المجتمع  من 

لتفكير في هذه الظاهرة وما يمكن أن يترتب عنها من مشاكل و مصاعب على إلى ا
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 ، خصوصا وأنفتاة الصعيد االقتصادي واالجتماعي لألسرة إلى جانب الصعيد النفسي لل

تناول أسبابها ونتائجها من غير تأخر الزواج ب ظاهرة  الدراسات تركز حول معظم 

رض إليه من أزمات نفسية ، مما ينعكس على التطرق إلى الفتاة في حد ذاتها ، وما تتع

 اشيوعأكثرها نفسية واجتماعية بالغة  تأثيراتحصول  إلى والذي يؤديإدراكها لذاتها ، 

من انعكاسات وضغوط نفسية تأخذ المتأخرة عن الزواج حاالت الكآبة والقلق لما تعيشه 

، فالمرأة ) المجتمع إليها نظرة(واآلخر اجتماعي  ،) نظرتها إلى ذاتها(طابعين األول ذاتي 

شيء من شأنه الحيلولة دون الوصول لهذا المطلب يعني ظهور  وأي األسرةلتكوين تسعى 

 إلىهذا الموضوع فقط  يحتاج بحد ذاته أن  األمرالسلبية، وفي حقيقة  اآلثارمجموعة من 

سية وهي النف أقسامثالثة  إلى اآلثارمن الممكن تضيق هذه  إننا إالدراسة معمقة، 

 واإلطارتشبع  إنلديه حاجة طبيعية غريزية يجب  فاإلنسان والفسيولوجيةواالجتماعية 

في الزواج الرسمي المتعارف عليه في جميع المجتمعات وعلى خالف  إلشباعهاالصحيح 

يولد الكثير من المضاعفات  أنهذه الغريزة من الممكن  إشباعلعملية  إعاقة أيةذلك فان 

تلك التأثيرات تكون متفاوتة كلما تقدم العمر ومن  أن إالواالجتماعية  يةوالفسيولوجالنفسية 

االنعزال والشعور  إلىهذه المضاعفات ظهور الكثير من العقد النفسية التي قد تؤدي 

االضطرابات الهرمونية ومنها حالة التأثير على  إلىبالنقص والكآبة والعصبية التي تؤدي 

وقد ارتأينا إلى تناول االكتئاب والقلق تناوال ،  ملجسا ألعضاء الفسيولوجيةالوظائف 

افترض  وكماتشخيصيا  كونهما أكثر االضطرابات النفسية التي تتعرض لها المرأة ، 

بعض الباحثين أن القلق هو االستجابة المبدئية لموقف ضاغط، وإذا حدث أن تعقد الموقف 
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وحديثاَ افترض علماء النفس  ،كتئابإلى درجة ال يمكن التحكم فيه فإن القلق يحل محله اال

اإلكلينيكي أن االكتئاب والقلق يتقاسمان عامالً عاماً للضيق وهذا العامل يفسر كثيراً من 

التداخل بين القلق و االكتئاب، ويتكون هذا الضيق من مستويات مرتفعة من الوجدان 

ن إلى وجود نوع ذهب بعض الباحثي في حين،  )5،ص2002،عبد الخالقاليماني ،( السلبي

مختلط من القلق واالكتئاب، حيث توجد أعراضهما معاً دون بروز أحدهما على 

 ،ويعد االكتئاب من أكثر األمراض النفسية انتشارا، )100، ص 2001حسين فايد، (،اآلخر

نه أش ولو اقتفينا أثر االكتئاب لوجدناه في جميع أوضاعه آلية عقلية شكلت عالجا للحصر 

ثر استجابي لعامل القلق وهي أهذه األعراض النفسية بمثابة  األخرى أي أن ن اآللياتأش

حسين ( استجابات تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو دوافع محيطه وإثارة رمزية

يمكن أن تعوق  التيالنفسية  مشكلة من المشكالت  االكتئاب يعد ، و )61ص، 2001،فايد

تدرك  فتاة المتأخرة عن الزواجالف،  توافقه وارتقائهالفرد عن أداء دوره االجتماعي وعن 

تترتب عنه مشاكل مما عدم تقبل المجتمع لوضعيتها مما ينعكس ذالك على إدراكها لذاتها 

 تشير الدراسات كما ، إلصابتها باالضطراب نفسيتكيفيه تعتبر مؤشرات نفسية اجتماعية 

Dembri,1983)( وجة تعاني من القلق الشديد الذي من إلى أن الفتاة الجزائرية الغير متز

األحالم المزعجة و المحاوالت االنتحارية إلى غير ذالك من و مظاهره األفكار السوداوية

   .المظاهر 

 على ضوء نتائج الدراسات األنفة الذكر تسعى الدراسة الحالية إلى تحديد عما إذا كان

لدى عينة البحث في  الكتئابا القلق وؤدي إلى ظهوريكموقف ضاغط  التأخر عن الزواج 
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 البيئة المحلية وفق معايير اتبعتها الباحثة وهي عامل السن و المستوى الدراسي والمهنة ،

للدراسة  مفتاحا هااعتبار يمكن والتي التساؤالت صياغة لنا للمعطيات السابقة يمكن واستنادا

  :يه تتساؤال في  إجرائياً تحدد )الوصفي المنهج( المستخدم منهج البحث سياق وفي

متغير  إلىراجعة لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في االكتئاب هل  -

  السن

متغير  إلىراجعة لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في االكتئاب هل  -

  العمل

ر متغي إلىراجعة لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في االكتئاب هل   -

  المستوى التعليمي

 إلىراجعة لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق هل   -

  متغير السن

 إلىراجعة لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق  هل  -

  متغير العمل 

 إلىراجعة ات عن الزواج لدى العينة المتأخرتوجد فروق دالة في حالة وسمة القلق هل  -

 متغير المستوى التعليمي

اختيار وانتقاء موضوع الدراسة  وأسبابتتعدد عوامل   : أسباب اختيار الموضوع

الباحث  لدى ةيالذات العوامل على تعتمد التي دةيالوح يه البحث المرحلة من هذه ولعل

 تهلدراس  واستعداده هلويوم الباحث ،اهتمامات   إلى ريكب خضع بشكلي الموضوع اريفاخت
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موضوع القلق  ارياخت نحو ت الباحثةجهو التي األسباب خصي ماي وف ،إمكانياته وكذلك

  ما يلي  المتأخرات عن الزواج واالكتئاب عند 

بشكل ملفت ، األمر الذي أصبح يتطلب منا الدراسة و  تأخر عن الزواجتفشي ظاهرة  -

 والمجتمع واألسرة بالفرد باشرةم وطيدة و صلة ذات  كونها ظاهرة ، المتابعة

واالقتصار  نفسيقلة الدراسات الجزائرية التي تناولت هذه الظاهرة من حيث الطرح ال -

 أو السوسيولوجيعلى الطرح الديني 

 األهمية العلمية للموضوع كون الدراسة ذات بعد اجتماعي وقائي وصحي -

لنساء المتأخرات عن الدراسة تهدف إلى معرفة وتشخيص الحالة الصحية والنفسية ل -

 النفسية التي تخلفها هذه الظاهرة على المرأة  كاالضطرابات الزواج

التركيز بقة التي تناولت الظاهرة من دون خصوصية الدراسة مقارنة بالدراسات السا -

  .على الفتاة ومعاناتها النفسية 

رة عن لمرأة المتأخفي تناول ادراسة  هذه تأتي أهمية   : الدراسة وأهداف أهمية

و  الموضوع أردنا تناوله من الجانب االجتماعي حساسيةونضرا لأساسي الزواج  كمحور

فاجتماعيا المرأة معرضة إلى نظرة جارحة وقاسية مما يولد لديها الشعور   السيكولوجي

بالنقص ورغبتها في االنطواء والعزلة ومن الجانب السيكولوجي فتناولنا االكتئاب مما 

على المجتمع وبدرجات متفاوتة، حيث يؤكـد من أخطار بصورة عامة يشكله

تقل أهمية عن خطر  خطر االكتئاب في درجاته المرضية الأن  )(Wulsin,1996ولسين

يعد  في حين األمراض الجسمية الشائعــة والشديدة كأمراض األوعية الدموية والقلب ،
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فهي  كثير من المشكالتاضطراب القلق من أكثر الحاالت الوجدانية الشائعة والمسببة ل

أكثر جالء ووضوحاً، وتلقى الجانب األكبر من اهتمام العاملين في مجال الصحة النفسية 

فقد أرتبط القلق بالعديد من مظاهر السلوك غير المرغوبة والتي تشكل تعطيالً  ، لإلنسان

  .  لإلنسان وتنشر في حياته التعاسة وتسلبه كل مظاهر السعادة

   : أهداف الدراسة

  العلمية الساحة إثراء إلى األولى بالدرجة الدراسة تهدف -

ز يتركال  تناولت الظاهرة من دون خصوصية الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة التي -

 .على الفتاة ومعاناتها النفسية 

المتأخرات عن الزواج في لدى  واالكتئاب القلق درجاتدراسة الفروق اإلحصائية في  -

 )متغير السن والمستوى التعليمي والمهني(ظل بعض المتغيرات 

 انطالقاو،  لمشكلةا لهذه  سبةالمنا العلمية والتوصيات االقتراحات بعض وضع محاولة -

التعرف على ب سابقاً، المحددة تساؤالتها على اإلجابة في ةالمتمثل الدراسة أهداف من

عض المتغيرات المتأخرات عن الزواج في ظل بمعدالت انتشار القلق واالكتئاب لدى 

 تقديم في نتائجها تساهم أن المتوقع من هفإن  )متغير السن والمستوى التعليمي والمهني(

 للمجتمع المتأخرات عن الزواج كنموذج على المنعكسة النفسية لآلثار أفضل فهم

 خاص بشكل وحياة المرأة عام بشكل األسرية الحياة فيه تتميز والذي الجزائري

 االجتماعية وكشف بالدراسات مقارنتها خالل من يمكن كما ، الشديدة بالخصوصية

 وعلى ،النظرية من الناحية نظريا إسهاماً يعني مما الجانب هذا في المحتملة الفروق
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تربوية وإرشادية  برامج لبناء قاعدة تكون أن يمكن الدراسة نتائج فإن العملي المستوى

  .للحد من هذه الظاهرة   المناسبة العلمية والتوصيات االقتراحات بعض وضع محاولةو

 بها  يقوم التي المنهجية المراحل مهأ من الفروض صياغة مرحلة إن  :الدراسة فرضيات 

 حددت ولقد ، عنها البحث يجب التي الحقائق من نوع اكتشاف إلى الباحث توجه ذإ ،الباحث

  :الفرضيات كالتالي 

 دى العينة المتأخرات عن الزواج ل توجد فروق دالة في االكتئاب: الفرضية األولى -

 متغير السن إلىراجعة 

 لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في االكتئاب : الفرضية الثانية  -

 متغير العمل إلىراجعة 

 لدى العينة المتأخرات عن الزواج توجد فروق دالة في االكتئاب : الفرضية الثالثة  -

 ليميمتغير المستوى التع إلىراجعة 

لدى العينة المتأخرات عن  توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق: الفرضية الرابعة  -

 متغير السن إلىراجعة  الزواج 

لدى العينة المتأخرات عن  توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق: الفرضية الخامسة -

 متغير العمل  إلىراجعة  الزواج 

لدى العينة المتأخرات عن  وسمة القلق توجد فروق دالة في حالة: الفرضية السادسة  -

 متغير المستوى التعليمي إلىراجعة  الزواج 
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  :تحديد المفاهيم

 الزواج  ، وسن فيه الزواج والمرأة للرجل يسمح الذي السن هو الزواج سن : الزواج سن  -

 لكال  ) 1930( عام سنة ) 15( نكا فبعدما  تغيرات ، وعدة مراحل بعدة مر الجزائر في

 ،أما )1959( سنة للرجل بالنسبة سنة )18( و للمرأة بالنسبة سنة )15 (إلى انتقل ثم نسينالج

 ،للرجل سنة )18(و للمرأة سنة  )16( ب الزواج سن القانون حدد فقد )1963(  سنة في

 و للفتاة سنة  )18( يكون أن على ) 1984 ( الجزائري القانون عليه صادق األخير في حيث

 . للفتى سنة )21(

 سن ارتفاع هنا يعني الزواج وتأخر ، التقدم عكس يعني لغة التأخر:  تأخر سن الزواج -

 ال ومما للرجل، )35.5( و للمرأة ) 32.5 ( ب حاليا الزواج سن متوسط يقدر حيث الزواج

 اقتصادية منها عوامل عدة إلى يعود الجزائري المجتمع شهده الذي التأخر ذاه فان فيه  شك

 السن تجاوز مضمونه في يعني ، الزواج سن تأخر فمفهوم،  ثقافية ومنها ةاجتماعي ومنها

 السن هذه تجاوز من وكل مالئمة ويراها المجتمع،يفرضها  التي للزواج والمالئمة المحددة

 .الزواج في متأخرا يعتبر

انفعالية يشعر الفرد فيها بأنه تعيس شقي، سيئ  كثرة تعرض الفرد لحالة :  االكتئاب -

عبد الغفار (محزون لما أصابه من خيبة أمل  ع، متشائم، حزين منقبض النفس،الطال

، كما كتئاب تنبه الجهاز الباراسمبثاوياال ويتضمن ،)1989الدماطي وأحمد عبد الخالق، 

توقف عن النشاط ، مع أفكار متصلة بالعجز  أنه ينشأ نتيجة موقف خسارة أو فقد أو

 ) 1993 خالق،أحمد عبد ال(وعدم األهمية واليأس 
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اإلجرائي لالكتئاب في الدراسة الحالية هو  التعريف إن : لالكتئاب اإلجرائيالتعريف  -

مجموعة من  )21(تتضمنها أداة البحث وعددها  للبنود التي عينة المبحوثاتاستجابة 

كل مجموعة عبارة واحدة متدرجة من بين  العبارات وهذه االستجابة تقاس باختيار من

  .في مقياس بيك لالكتئاب تأربعة مستويا

من ألخطر انفعالي أو رمزي يهدد  ، هو انفعال مكتسب واستجابة انفعالية غير سارة :القلق -

حامد ( والخوف الغامض من مجهول يتميز بالتوتر والشعور بالكدر، الشخص وطمأنينته،

  )71ص ،2000 زهران،

لى النتيجة المعيارية لرائز نشير هنا إلى القلق بالعودة إ : التعريف االجرائي للقلق -

 .ألجوبة المبحوثات القلق  سمة و حالةلسبيلبرجر 

اختلفت الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الدراسة ، إن كان من :  الدراسات السابقة

، فمعظم  هدف الدراسة أو طبيعة العينة المستخدمة، أو المتغيرات ذات العالقةحيث 

سوسيولوجي ، كظاهرة اجتماعية والبحث في واج من منظور الدراسات تناولت تأخرسن الز

الدراسات التي تناولت اضطراب لندرة  نظراوأسبابها واقتراح أنسب الحلول للحد منها ، 

االكتئاب والقلق تناوال تشخيصيا لدى المتأخرات عن سن الزواج في ظل بعض المتغيرات 

  .الدراسة أو بأحد متغيراتها  اكتفينا بعرض بعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع

  :الزواج في البيئة العربية سن دراسات حول تأخر :  أوال 

القلق العصابي وعالقته بتأخر سن الزواج ( : )2004( دراسة لطيفة لطف المهدي .1

التعرف على مدى انتشار القلق العصابي بين النساء إلى  ه الدراسةهذ هدفت) لليمنيات
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ات وذلك من خالل الكشف عن مستويات القلق العصابي المتزوجات و المتزوج   غير

واقتصر البحث على عينة تضم النساء   .وانتشاره بين النساء غير المتزوجات والمتزوجات

الحاصالت على الشهادة الجامعية في مدينة صنعاء ، اللواتي  غير المتزوجات والمتزوجات

ي الدوائر الحكومية ، و تكونت عاما فأكثر من العامالت ف)  25( تراوحت أعمارهن بين 

من النساء غير المتزوجات وهن من خريجات )  200( امرأة منها ) 400(عينة البحث من

الجامعات العامالت في مختلف القطاعات الحكومية العامة في مدينة صنعاء وممن 

من النساء المتزوجات الجامعيات )  200(عاما فأكثر و )  25( تراوحت أعمارهن بين 

عاما فأكثر ، كما استخدمت الباحثة )  25( امالت اللواتي انحصرت أعمارهن بين الع

  :مقياس القلق العصابي و توصلت الدراسة إلى النتائج واالستنتاجات اآلتية 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين غير المتزوجات والمتزوجات في  -

وهو أقل )  130.1( سوب لنساء العينة مستوى القلق العصابي حيث كان المتوسط المح

 ) . 160.0( من المتوسط الفرضي البالغ 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القلق العصابي والعمر لكل من المتزوجات  -

 .وغير المتزوجات 

كلما تقدم العمر بالفتاة اليمنية وخاصة الجامعية العاملة أصبحت أكثر تكيفاً وتوافقاً مع  -

 . فينخفض مستوى القلق العصابي لديها   االجتماعيةاألوضاع 

أن تقدم الفتاة اليمنية الجامعية العاملة بالعمر لما بعد الثالثين عاما يزيد من خبراتها  -

 .وقدرتها على التعايش مع أوضاعها النفسية المرتبطة بتأخر زواجها 
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وافقاً مع أوضاعها كلما ارتفع المستوى التعليمي للفتاة كلما أصبحت أكثر تكيفاً وت -

 . االجتماعية

االكتئاب ومفهوم الذات لدى المعلمات المتأخرات  ( : )2006(دراسة أمل محمد البلوي  .2

 : إلى الدراسةوهدفت ) في الزواج

 .تئابكاال في والمتزوجات الزواج في المتأخرات المعلمات بين الفروق على التعرف -

 ،الذات مفهوم في والمتزوجات الزواج في المتأخرات المعلمات بين الفروق على التعرف  -

 المعلمات بين إحصائية داللة ذات فروق مشكلة الدراسة إن كانت هناك تحددت وبذلك

 عينة تكونت وقد،  الذات مفهوم فيو تئابكاال في والمتزوجات الزواج في المتأخرات

ة معلم  )148 (وة متزوج معلمة ) 192 ( منهن جدة، مدينة في معلمة) 340 ( من الدراسة

 من التعليمية ومستوياتهن سنة، (58) إلى (30 ) بين أعمارهن تتراوح الزواج، في متأخرة 

 الزواج تأخر سن تحديد أداة بتطبيق الدراسة خالل الباحثة قامتو ، الماجستير إلى الثانوي

 الذات مفهوم اختبار، وتئابكلال "بيك" مقياسإضافة إلى  ،األولية البيانات استمارةوكذالك 

 :التاليتين النتيجتين إلى الباحثة توصلتو  .الجامعة لطالب

 الزواج في المتأخرات المعلمات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 .تئابكاال في والمتزوجات

 الزواج في المتأخرات المعلمات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 على المجموعتين متوسطات بين الفروق دراسة ومن ،العام الذات مفهوم في والمتزوجات

 ونقد االجتماعية الذات مفهوم في إحصائياً دالة فروق وجود عدمتبين  الذات مفهوم أبعاد
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 مفهوم في المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد بينما .الذات

  .زواجال في المتأخرات المعلمات لصالح الجسمية الذات

 زواج سن لتأخر والثقافية االجتماعية العوامل (:  )2008(دراسة فاطمة مبارك الشعباني  .3

 إلى الدراسة وهدفت )جدة مدينة علي ميدانية دراسة ،الحضري  المجتمع في الفتيات

 في  زواج سن تأخر إلى أدت التي واالقتصادية والثقافية االجتماعية العوامل عن الكشف

 وهي المناهج من بمجموعة الدراسة استعانت الهدف هذا تحقيق أجل نوم ، جدة مدينة

 العالقة إيجاد في اإلحصائية والطرق االجتماعي المسحي ، الوصفي ، التاريخي المنهج

 ،االستبيان وهي البحثية األدوات بعض إلى باإلضافة ، المتغيرات بعض بين االرتباطية

 مختلف في يعملن متزوجة غير فتاة)  (400جمهاح بلغ عينة على الميدانية الدراسة وطبقت

 إقبال أن أهمها عديدة نتائج عن الميدانية الدراسة أسفرت وقد والخاصة الحكومية القطاعات

 وكلما زواجهن سن ارتفاع إلى أدى المتوفرة العمل بمجاالت والتحاقهن التعليم على الفتيات

 هذه به تتسم لما زواجها سن تأخر تاةالف فيه تقيم الذي للحي االجتماعي المستوى ارتفع

 غالبية أن كما ، المنعزلة العمائر لوجود أو السكنية الوحدات بين المكاني التباعد من األحياء

 الى األصلي موطنها من انتقلت ريفية أصول إلى تعود زواجهن سن المتأخر الفتيات اسر

 وذلك فتياتها زواج سن رتفعا مدينة جدة في األسرة إقامة مدة طالت وكلما ، جدة مدينة

 لضعف وذلك فتياتها زواج سن ارتفع جدة مدينة في األسرة بين والتفاعل الروابط لضعف

 رغبة تقطنه الذي الحي األسرة اختارت وكلما ، وأقرابائها األسرة بين والتفاعل الروابط

 أن ةالدراس أوضحت كما ،صحيح والعكس فتياتها زواج سن انخفض األقرباء مجاورة في
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 ، زواجها تأخير في سببا يكون ربما األقرباء من الفتاة تزويج على األمور أولياء إصرار

 ضعف أن الدراسة أوضحت أخيرا ،زواجهن سن يؤخر لبناتهم بمهور اآلباء مطالبة أن كما

  . الفتيات زواج سن تأخر في دور له األسر بين االجتماعية العالقات

  :زواج في البيئة الجزائرية دراسات حول تأخر ال:  ثانيا 

 دراسة للعزوبة واالقتصادية االجتماعية العوامل( : )2003-2002( دراسة كواش دليلة  .1

 التطور محاولة معرفة :الدراسة من أهدافو ) جاورها وما العاصمة الجزائر وسط ميدانية

 إلى تأد التي والدوافع األسباب مجمل على الضوء وتسليط العزوبة ، نسب شهدته الذي

 خاصة بصفة والديمغرافية عامة بصفة االجتماعية البحوث وإثراء العزوبة ، ظاهرة تفشي

 للتغيرات هل : العام التساؤل طرح الموضوع تم هذا حول دراسات غياب ظل في

 في أثر األخيرتين العشريتين في الجزائري المجتمع عرفها التي واالقتصادية االجتماعية

 و ذكر (70) إلى ينقسمون مبحوث115) ( على تكونت عينة الدراسة ولقد العزوبة ؟ ارتفاع

موضوع الدراسة واستنتجت  طبيعة يالئم ألنه الكمي المنهجالباحثة  وظفت أنثى، ولقد (45) 

 المعطيات  تحليل خالل من الباحثة

 ىالمستو ارتفع كلما إذ للجنسين بالنسبة وذلك الزواج، سن تأخر على بالغ أثر للتعليم أن  -

 العزاب  نسبة زادت التعليمي

 أكثر الرجل على يؤثر الدخل أن كما،العزوبة نسب ارتفاع في بالغ أثر الشهري للدخل أن -

 الفتاة من
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 وذلك الزواج في صعوبة يواجهون العينة أفراد فإن للزواج االختيار طريقة كانت مهما أنه -

 للجنسين بالنسبة

دراسة  ،ل وآثار تأخر زواج الجامعيين عوام(:  )2003 -  2002( بلخيري كمالدراسة  .2

، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  )طلبة الدراسات العليا لحالة 

التحليلي، وتم استخدام االستمارة كأداة رئيسية في جمع البيانات من الميدان إلى جانب 

لت عينة الدراسة وشم  ، أدوات أخرى مثل المالحظة ، المقابلة ، المؤشرات اإلحصائية

مبحوثا من طلبة الماجستير عن طريق االختيار الشخصي في مختلف كليات الجامعة  )40(

) 26(سنة على األقل لدى الذكور (30) ممن تتوفر فيهم شروط السن ، الحالة المدنية أعزب

ر سنة لدى اإلناث وهذا العدد مقسم بالتساوي بين اإلناث والذكور، وبنفس الطريقة تم اختيا

 :لى ما يلي وقد أسفرت نتائج الدراسة ع . مبحوثا من طلبة الدكتوراه )40(

التعليم الجامعي في ما بعد التدرج وقلة فرص العمل وأزمة السكن كانت وراء تأخر إن  -

  الزواج لدى فئة الذكور من طلبة الدراسات العليا ، السلك األول والثاني

روج المرأة للعمل وغياب الشريك المناسب يؤدي إن التعليم الجامعي في ما بعد التدرج وخ -

 إلى تأخير الزواج لدى طالبات الدراسات العليا، السلك األول والثاني

إن العوامل المؤدية لتأخر زواج طلبة الدراسات العليا من شأنها أن تترك جوانب إيجابية   -

لمجتمع وأخرى سلبية على مستوى األفراد أنفسهم وعلى مستوى أسرهم وعلى صعيد ا

  ككل
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وأثره على  تأخر سن الزواج في الجزائر أسباب( :  )2009 -2008( عادل بغزه دراسة  .3

 :هدفت الدراسة إلى ) الخصوبة 

 .الزواج ؤجالني  والمرأة الرجل تؤدي التي والعوامل األسباب على التعرف -

 .الخصوبة على الزواج سن تأخر أثار على الكشف -

 مةلمها األحداث من عتبري والذي بالزواج المرتبطة مةمهال الجوانب بعض دراسة إلى التطرق -

 إلى ةيالمؤد واألسباب العوامل هي فما ، التي تناولها الباحث التساؤالتوأهم  .الفرد اةيح في

 الزواج سن تراجع توقعي لهو ؟ الخصوبة على هاآثار هيوما الجزائر؟ في الزواج سن تأخر

 :هي كالتالي وكانت نتائج الدراسة  ؟

  المشتغلون المتزوجين نسبة تراجع مقابل ترتفع  المشتغلون العزاب األشخاص نسبة إن -

 السكن  نوعية كانت مهما وذلك المتزوجين نسبة  ارتفاع مقابل العزاب نسبة تنخفض -

  للزواج األول السن حسب وذلك المشتغالت  المتزوجات النساء نسبة تنخفض -

 نسبة وانخفضت العزوبة نسبة ارتفعت كلما نسينالج لدى التعليمي المستوى ارتفع كلما -

  الزواج

 األحياء المواليد عدد متوسط أنخفض كلما األول الزواج سن ارتفع أو تقدم كلما -

  أعلى تعليمي مستوى ذوات للنساء الخصوبة معدالت تنخفض -

نظرا إلى قلة المراجع والبحوث السابقة التي عالجت : تعقيب على الدراسات السابقة 

، بأحد المتغيرات وع دراستنا الحالية اكتفينا بعرض الدراسات التي لها عالقة موض
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 ، األسباب الى تأخر سن الزواجالعوامل المؤدية  فيمجمل الدراسات بحثت والحظنا أنها 

  .وأهم االقتراحات للحد من ذالك 

  : ملخص الفصل 

ى أسباب اختيار موضوع تم التطرق في هذا الفصل إلى تقديم عام للدراسة الذي يحتوى عل

الدراسة، األهداف واألهمية وكذا اإلشكالية والفرضيات التي انطلقنا منها كما تم تحديد 

المفاهيم التي استعملناها وأخيرا الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ، سنعرض في 

الفصل الموالي ظاهرة تأخر سن الزواج عرضا تفصيليا ابتداء من القدم في مختلف 

 .الديانات والمجتمعات وصوال إلى البيئة الجزائرية 
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  يالفصل الثان

  تأخر سن الزواج
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 :تمهيد 

إن التأخر عن سن الزواج يعني تأخرا في بناء المجتمع أو توقفا عن البناء فيه وبالتالي 

 المشكالت حدىإانهياره وإن كان في قمة الرخاء االقتصادي واالجتماعي ، فهذه الظاهرة 

خاصة ،  بصفة الجزائري عامة، والمجتمع بصفة اإلسالمية العربية مجتمعاتنا تعانيها التي

 التي والعوامل األسباب مجمل على الفصل هذا من خالل الضوء نسلط أن ارتأينا ولهذا

  .األثار المنعكسة ، والحلول الممكنة لعالج هذه الظاهرة الزواج ،  سن تأخر إلى أدت

  : تأخر سن الزواج : أوال 

 :  مفهوم تأخر سن الزواج .1

 سن ارتفاع هنا يعني الزواج ، وتأخر التقدم عكس يعني لغة التأخر:  التعريف اللغوي -

 شك ال ومما للرجل،  35.5 و للمرأة 32.5  ب حاليا الزواج سن متوسط يقدر حيث الزواج

 ومنها اقتصادية منها عوامل عدة إلى يعود  الجزائري المجتمع شهده الذي هذا التأخر فان فيه

 المحددة السن تجاوز مضمونه في يعني ، الزواج سن تأخر فمفهوم  ،ثقافية ومنها اجتماعية

 يعتبر السن هذه  تجاوز من وكل مالئمة ويراها المجتمع،يفرضها   التي للزواج والمالئمة

ل أعباء الزواج في قد حددت السن التي تؤهل الرجل والمرأة لتحم و ،الزواج في متأخرا

تكتمل " جاء في قانون األسرة في المادة السابعة منه وهذا نصه  لماالمجتمع الجزائري 

سنة والقاضي يرخص  )18(سنة والمرأة بتمام ) 21(أهلية الرجل في الزواج بتمام 

 )06ص قانون األسرة،(  بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة
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السن القانونية للزواج ،  تبلغ  فتاة قدعن الزواج كل  ةعتبر المتأخرت :التعريف اإلجرائي  -

 لها تزوج نتيجة لظروف مختلفة مهما كانت مادية ، اجتماعية أو صحية سواء كانتتولم 

، حتى وان اختلفت التسميات والمصطلحات الدالة على التأخر عن  الرغبة أو لم تكن

ى أخر والتي تشير إلى مفهوم الزواج فكل مصطلح يختلف من بيئة إلى أخرى ومن فرد إل

 التأخر عن الزواج إن كان إراديا واضطراريا  لذالك ارتأينا تناول بعض المصطلحات 

هو ميل اإلعراض عن الزواج مؤقتا ، ويختلف العزوف من مجتمع :  العزوف عن الزواج  . أ

مجتمع ال يعتبر سنا مناسبا للزواج في مجتمع  فيألخر ، حيث ما يطلق عليه العزوف 

إبراهيم بن (خر ، حيث أن سن البلوغ يختلف باختالف حرارة الجو والبيئة االجتماعية أ

 . )53،ص1995الجوير، مبارك

فيمكننا القول بأنه الشخص الذي أصبح مهيأ للزواج  بحسب معايير مجتمعه ولم  :العزوبة   . ب

، يتزوج بعد كما أن عمره لم يتجاوز متوسط عمر الزواج المتعارف عليه في مجتمعه

 مع زواج  روابط  أي  تربطه ال والذي، متزوج غير شخص كل على تطلق العزوبةو

 ةياجتماع ةيوضعتها ذا بحدنهاأ على بلونك شليم ايعرفهو أنثى، أو ذكراسواء  آخر  شخص

  Michel Blanc , p147)( ةيزواج روابط يس لهمل نيالذ األشخاص تخص ةيقانون

إلى مصطلح العنوسة ، فالعانس هي : وس المحيط أشار الفيروزبادي في قام :  العنوسة  . ت

عنست الجارية  : ويقال  .تتزوج ، وجمعها عوانس، وعنس، وعنس م البنت البالغة التي ل

أي طال مكوثها عند أهلها بعد بلوغها حتى خرجت من عداد األبكار ولم تتزوج ،وعنست 

 معجم الوسيط،( إدراكهاطال مكوثها في بيت أهلها بعد أي  ،البنت عنسا وعنوسا وعناسا
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فهي  طويال بعد بلوغها دون زواج، بقيتأي : عنست البنت عنسا وعنوسا و )654ص

 )719ص ،1986( المنجد األبجدي وفي ، )2002المعجم الوجيز،( عانس، والجمع عوانس

المرأة العانس هي التي طال مكوثها في بيت أهلها ولم تتزوج ، أما الرجل العانس فهو 

 ، لم يتزوج ، والعزوبة تطلق على الرجال والنساء الذين لم يتم زواجهمالذي أسس و

مصطلح اجتماعي وليس لفظا علميا وبالتالي فهو متغير بتغير الظروف  والعنوسة

فالعنوسة عادة تعني السن التي تصل  ،واألوضاع االجتماعية والتطور الزمني للمجتمع

   .تعارف عليها وسط أسرتها والمجتمعوالم أليها الفتاة دون زواج مقارنة بالسن السائدة

عن فترة الزواج الذي حدده العرف  تأخرتويقصد به الفتاة التي مصطلح شعبي  :البايرة   . ث

، كأن نقول باَرت  األرض) باَرتْ ( االجتماعي والمجتمع ومصطلح البايرة مأخوذ من 

الفتاة التي بلغت السن  أن إلىواضحة  إشارةلم تُعْد صالحة للزراعة ، وهذه  إي،  األرضْ

 لإلنجاب، وال تصلح  أوالالمحددة من ِقبل المجتمع ولم تتزوج ، تكون خصوبتها ضعيفة 

 . كغيرها ممن تزوجنَ  في سنٍّ مقررة

تبدوا معالم المجتمع واضحة في تحديد سن الزواج، حيث أن بعض : تحديد سن الزواج    -2

 تتزوج أن ينبغي الفتاة أن العربية لتقاليدا فمنالمجتمعات ال زالت تؤيد الزواج المبكر، 

،  العاشرة أو تاسعةال سن في )19( القرن في تتزوج الفتاة كانت وإذا البلوغ سن تصل عندما

 هي والباحثين المفكرين بعض أراء كانت وقد، للزواج معينا سنا تحدد لم اإلسالمية فالشريعة

 االضطرابات بعض من مثال كالعالج تايجابيا من له لما وذلك الزواج تبكير إلى دعوتهم

 ، 1967الحسن، محمود ( المجتمع أو األسرة في سواء المرأة أو الرجل من لكل النفسية
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بينما نلمس مجتمعات أخرى قد ابتعدت عن هذا األسلوب المتأخر ووافقت على ، ) 151ص

السن  وأرسطوقد حدد الفيلسوف  ،ضرورة اقتران الزواج باكتمال النضوج في الشخصية 

أما المشرعون في العصر الحديث فقد تنبؤ  للرجال ، )37(سنة للبنات و  )18( الزواج

سنة للرجال ونتيجة لتغيرات اجتماعية وثقافية ) 18 (سنة بالنسبة للفتاة و )15(بصفة عامة 

العالمية والمحلية ارتفع سن الزواج وخاصة في المناطق الحضرية ألن أعداد كبيرة من 

حقون بالتعليم في مرحلة مختلفة وتستغرق بعض أنواع التعليم سنوات عديدة ال الشباب يلت

بد أن تتلوها فترة من االستقرار المادي واالستعداد للزواج مما جعل سن الزواج في الوقت 

   )263حطب زهير،ص( للشباب) 34و27(سنة للفتيات و) 28و 23( الحالي يتراوح ما بين

 كان إذا أما سنة)  30 و 25 (بين كان ما للزواج األعمار أحسن أن بوبكوت مولس رىي و 

 عرضة انه فيرى  سنة)  35 (فوق الزواج ،أما الزوجين في الطيش منه فيخشى ذلك دون

 فيها له  وصارت ،العزوبة معيشة ما حد إلى واستطاب النفرادا ألفا الزوجين كال نأل للخطر

 العشرة هذه  في يجد أو الزوجة عشرة يطيق ال وعندئذ عنها النزول يمكنه ال عادات

 أن للرجل يجوز الصحية الحيوية الوجهة من أنه األطباء ويقول ،تحملها يتعود لم مصاعب

 عمرها من)  18 (من ابتداء تتزوج أن للمرأة ويجوز عمره من )  21 ( سن من ابتداء يتزوج

 لالطف وحياة حياتهن لىع خطر سنة)  20 ( قبل للنساء األمومة إن نفسه الوقت في ويرون ،

 في المتزوجات الفتيات عدد أن " لياونكت الباحث ذكر وقد،  ) 34ص كحالة ، رضا عمر(

 سنة الهند إحصائيات وحسب،  مليونين بلغ فقد سنوات10 من اقل نهعمر وكان الهند

 أةالمر بأن قال حينما الهند في المبكر الزواج سلبيات عن األطباء احد علق ، وبذلك )1925(
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 مقتبل في ال تزال يهو الهرم يدركها حتى عمرها من الثالثين وصولها بمجرد أنها الهندية

 ؟ يتزوج أن اإلنسان على يجب سن أي في متسائال ) ردثهاهورن ( األمريكي ونجد العمر

 معرضات تكن سنة )20 (  في المتزوجات الفتيات أن الحظ لديه المتوفرة األرقام خالل ومن

 ) 29 (وه للزواج زمن وأسعد خير أن بحثه في وخلص ، نهيكبر اللواتي من أكثر للطالق

  .)41 ،ص 2001 ري ،يكمال بلخ( للمرأة سنة)  24 ( وسن للرجل سنة

من خالل المعلومات التي أوردها علماء النفس واالجتماع بمقدورنا أخيرا نشير الى أنه  

ناحية السيكولوجية ، بعد أن يتم أن نحدد بصورة تقريبية السن المالئمة للزواج من ال

)  28 (االستعداد النفسي للزواج وهذا االستعداد برأي علماء النفس ال يتم عند الرجال قبل

   سنة)  25 (سنة وعند الفتيات قبل

 :تأخر سن الزواج في بعض المجتمعات والديانات   -3

لمجتمعات كانت عزوبة المرأة في بعض ا :تأخر سن الزواج في المجتمعات القديمة   . أ

القديمة بمثابة الموت لها ، وكان األعزب في المجتمعات البدائية ينظر إليه نظرة احتقار 

وينظر إليه نظرة احتقار وتهميش على ،ويمثل حالة غير مرغوب، إذ يعتبر معتل وشاذ 

أن أهالي " بلخراطس" فروى ،أنه غير مؤهل لتحمل مسؤوليات الزواج ، وتكوين األسرة 

يحتقرون العزاب وكان في القانون السبرطي مواد خاصة بمعاقبة الذين  سبرطة كانوا

وأشهر القوانين التي صدرت في " يحجمون عن الزواج أو الذين يقبلون عليه متأخرين 

روما بهذا الصدد هي تلك التي صدرت في عهد أغسطس وكان مؤدى هذه القوانين جعل 

أما  ،) 30ص ،1981، عمر رضا كحالة(الزواج إجباريا لكل من كان في السن المالئمة 
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 كانت حيث بالعقيدة، مرتبطة كالزواج العزوبة كانت في بعض المجتمعات األخرى فقد

 عمل الجنسية المعاشرة أن االعتقاد على العزوبة ظاهرة وتقوم ،وتقديس بحرمة تتمتع

 رؤساء ىعل مفروضة العزوبة كانت لذلك النساء عن االبتعاد في تكون الطهارة وأن دنس،

 عن ويعلنون الخفية بالقوى يتصلون الذين البدائية الجماعات في وهم السحرة الديانة

  . )64ص ، 1984الترمايني، السالم عبد(للناس  إرادتها

 الكهنة إلى السحرة وتحول اآللهة، إلى الخفية القوى تحولت حيث الديني الفكر ارتقى ولما

  ، لآللهة أنفسهن ينذرن الالتي النساء وعلى ،الكهان كبار على مفروضة العزوبة وبقيت

 لهن يحل وال لعبادته المنقطعات للعذارى زوجا الشمس كوكب يعتبر والمكسيك البيرو ففي

 فيها يعتزلن أماكن في حياتهن ويمضين البشرية، بدماء دماؤهن يختلط ال حتى يتزوجن أن

،  األقربين من كان ولو يراهن وأ يكلمهن أن إلنسان يحل ال و اهللا، يتوفاهن حتى الناس،

 وال يحل العبادة، مراسيم أداء في الكهنة بمساعدة العذارى بعض الكناري تقوم جزر وفي

  )6566-ص، نفس المرجع( المهمة يقمن بهذه  مادمن أن يتزوجن لهن

 تلد التي البكر البنت على العزوبة الجماعات بعض تفرض الغربية افريقية وفي سواحل

  تزوجت هي إذا مكانتها وتفقد قومها، عند عظيمة مكانة وتحتل اعة،الجم لزعيم

الجماعات في  بعض كانت فقد األخرى اإلفريقية المناطق عن أما) 65ص،نفس المرجع( 

 لتكوم النساء دون من اإلله أختارها وقد عزباء، المرأة فيه تنام كانت ) جوبيتر( اإلله معبد

 تفرض البوذيين الهنود وعند، ) 66ص،مرجع سابق(نإنسا يمسها أن عليها ويحرم له زوجة

 تروي و والقداسة، الحكمة مع تأتلف  ال اللذة أن  ترى البوذية ألن الكهان، على العزوبة
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 في أما ،سواه تلد ولم خارقة قوة من حملت وّأنها األطهار من كانت بوذا أم أن األساطير

 كانت فقد الفرس قدماء وعند يين،البوذ الكهنة على مفروضة العزوبة كانت فقد الصين

 معبد كاهنات على تفرض العزوبة كانت الرومان وعند ،الشمس إله كاهنات على مفروضة

 سنة، ثالثين  أمضين إذا إالالمعبد  بمغادرة لهن يصح وال Vesta)فيستا ( المقدسة النار

 أن المخالفة جزاء كان خالفتها، فإذا داخله، في حياتهن في شديدة قيود  عليهن تفرض وكانت

 بعض وعند اليونان،Delphes)  دلفس( معبد كاهنات كانت ما بذلك وشبيه حية، وهي تدفن

 الزواج عليهن ويحرم بخدمته، يقمن الذي لإلله زوجات الكاهنات القديمة تعتبر الجماعات

  )55،65،ص صنفس المرجع ( غيره من

اليهودية على أن الزواج فرض نصت الشريعة  :تأخر سن الزواج في الديانة اليهودية   . ب

ديني على كل إنسان القيام به ، والزواج عند اليهود لم يكن بغير مهر فقد يكون هذا األخير 

ماال أو بقرا أو ضأنا أو قد يكون جهدا يقدمه ألهل خطيبته، كما أن الزواج غالبا ما يتم من 

ر اليهود وكهانه وبالتالي دون مراسيم محددة ، ففي مرحلة تاريخية معينة زاد نفوذ األحبا

اعتبروا الزواج رابطة مقدسة يجب أن تنعقد تحت رعاية الكهان ،واحتقرت اليهودية 

العزاب والمرأة العاقر بالرغم من أن فئة العبريين يعتبرون الزواج غير الئق برجال الدين 

 بن مجموعة من ) (16المادة في جاء فقد ، )300،ص1982صالح مصطفى الفوال،(

 أداءه وعدم أعزب، يعيش الذي فاإلنسان ، عباده كل على فرض الزواج ن إنشمعو

 ال الذي إن:  التلمود في جاء إذ إسرائيل، بني على اهللا غضب في سببا كان الزواج لفريضة

كما أن السن المفروضة لصحة الزواج مال   بال ، بركة بال بهجة بال يعيش إنما يتزوج،
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ية عشر للفتاة، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه بلوغ الحلم هي الثالثة عشر للرجل والثان

قبل هذا السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة ، ولقد أحلت الشريعة 

 : اليهودية الزواج وحببت له ونفرت من العزوبية وهذا النفور يظهر فيما يأتي

 لى الزواجيجوز للقضاء أن يرغم األعزب الذي بلغ العشرين من عمره ع  -

 .األعزب يقطع صلته بآبائه األوليين إذ أنه بعدم زواجه ال ينتج نسال  -

 .يقوم بتقديم القرابين ألمواته  -

 .أن األعزب يرتكب جريمة ال تقل عن جريمة القتل  -

أما فيما  ، )22ص،2004،محمد سيد فهمي(أن عدم الزواج سبيل إلى إطفاء نور اهللا  -

عا وبدون حد، ولم يرد بالتوراة و ال بأحكام يخص بتعدد الزوجات فهو جائز شر

األنبياء قبل اإلسالم ينهي عن تعدد الزوجات وال عن تحديد عددهن ، فالتوراة يفيد 

 كما أن هناك عند اليهود ظواهر عامة تتعلق بالزواج، ،التعدد لألنبياء وغير األنبياء 

والظاهرة الثانية ) األخ زواج امرأة ( الظاهرة األولى هي ما يطلق عليه زواج اليبوم 

والغرض من تناول هذه  ، هي تحريم الزواج من األجانب ثم أخيرا زواج الجواري

 )27ص،مرجع سابق( الظواهر هي بيان المركز المتدني للمرأة في الديانة اليهودية 

لقد جاءت المسيحية لتكون امتداد لليهودية ، غير أنه  : تأخر الزواج في الديانة المسيحية   . ت

عطى أهمية للمرأة على عكس اليهودية، فكل من الزوجة والزوج عليهما التزامات أ

متساوية، وقد حرر المسيح المرأة كما حرر الرجل، وأعلن الخالص لمواجهة المشاكل 

واالضطرابات في الشخصية اإلنسانية ولكي يعيد الناس إلى المجتمع ، وأراد أن يحرر 
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ستغالل ألجسادهم لمجرد المتعة والتسلية ، ومن التمييز المرأة من االستغالل الجنسي ، واال

وقد اهتمت المسيحية بالزواج ونظمت أحكامه وجعلته من المقدسات ،  ،العنصري والجنسي

فبعد ، ) 34ص،المرجع السابق( فالنعمة اإللهية تقدس رباط الزيجة وتجعله رباطا روحيا

ن انقطعوا للعبادة وامتنعوا عن ظهور المسيحية انتشرت الرهبنة وظهر الرهبان الذي

أنه ) كونتروس ( يس بوليس األول إلى ممارسة الحياة الزوجية ،وكذلك جاء في رسالة القد

حسن للرجل أن ال يمس امرأة، ولكن بسبب الزنا فليكن لكل واحدة رجلها ، وليس المرأة 

ن الزواج تسلط على جسدها ، وللرجل أيضا ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، أل

 حرمت قد الديانة هذه أن  يعني ال هذا لكن) 56رضا كحالة،ص(أصلح من االنحراف 

 في األخير هذا ألن التزوج، من اهللا إلى يكون أقرب األعزب أن ترى هي وإنما الزواج،

  .اهللا لعبادة وليس زوجته إلرضاء متفرغا يكون الحالة هذه

 المرأة عكس زوجها إرضاء في تتفرغ نهافّإ تزوجت، فإذاللمرأة  بالنسبة الشيء نفس

 أما المؤمنين، مملكة إلى األقصر الطريق العزوبة هي أن مبروازإ القديس يقول إذ العذراء

 فرض إلى فشيئا شيئا اآلراء هذه أدت وقد المملكة، تلك إلى األطول الطريق فهو الزواج

 منهم العليا المراتب أصحاب على فرضها اقتصر ثم الدين المسيحي، رجال على العزوبة

 المتلئلئة والبعض كالنجوم السماء في يسطعن سوف العذارى البنات يقول أن من وهناك

 نجاسة أن الزواج آخرون يرى كما اإلنسانية فناء خشية العزوبية  باختيار يوحي األخر

 نظرة فإن وبهذا تستمر، لم للزواج المتطرفة النظرة هذه أن إال، للمقدسات وتدنيسا

 عقدية، عالقة من أكثر قانوني نظام الزواج وأصبح تغيرت فد العزوبة إلى مسيحيينال
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 يجعل الذي األمر هذا أن باعتبار عليه، للمقبلين بالنسبة ملزوم أمر يعد الزواج في والرضا

 عن األقدام الزوجين ومن حياة مدى تدوم العالقة ، الخطبة مرحلة في الحر االختيار من

 ،حمد شكري سرور(األهمية  بالغ أمر بالزواج نهائي بارتباط االختيار اهذ لتتويج اقتناع

 )129ص

 الكتاب في عليه ثوح ّ الزواج اإلسالم لقد رغب:  تأخر الزواج في الديانة اإلسالمية   . ث

َوِمْن آَياِتِه َأْن خَلَقَ لَكُم مِّْن َأنفُِسكُْم { : قوله تعالى  :الكريم القرآن في ورد إذ والسنة،

سورة }  َواًجا لِّتَْسكُنُوا ِإلَْيَها َوَجَعَل َبْينَكُم مََّودَّةً َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لِّقَْومٍ َيتَفَكَُّروَنَأْز

 الشباب معشر يا : «وسلم عليه اهللا صلى الرسول قول  السنة في ورد وما ،)21( الروم

 فعليه يستطع لم ومن للفرج، حصنوأ للبصر أغض فإنه الباءة فليتزوج، منكم استطاع من

  )17ص الهادي، عبد محمد(  »وجاء فإنه بالصوم

 اهللا فليتق دينه نصف أستكمل فقد العبد تزوج إذا: «  وسلم عليه صلى الرسول وقول   

  )12ص ،1971اهللا ، حسب علي(  »الثاني النصف في

تبرها شطر الدين وركز اإلسالم على رابطة الزواج وأعلى من شأنها و أهميتها حيث اع

ونالحظ مدى انشغال اإلسالم  بحياة الفرد العاطفية واالجتماعية ومدى ، ونصف اإليمان

اهتمامه براحة اإلنسان حيث ينص على العالقة الزوجية التي تسودها الرحمة والمودة 

كما يعطي اإلسالم حق االختيار الحر والموافقة، ومن أهم مميزات الزواج ، واالحترام

، فهو يسمح بتدخل األهل على األسلوب ألوالدي واألسلوب الذاتيمي انه مزيج من اإلسال

وجه الخصوص ويعطى الفتى حق اختيار زوجته لنفسه ، وللفتاة حق إبداء الرأي في أمر 
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سامية (زواجها بالقبول أو الرفض، أي أن رضا المرأة شرط إلتمام الزواج في اإلسالم 

تأزمت األمور واحتدم الحال وأصبحت العشرة  ،ولكن إذا) 87،ص1981الساعاتي،

الزوجية مستحيلة، هنا يكون واحد من الحلين ، الطالق، أو تعدد الزوجات، وهما صورتان 

الزوجين على االنهيار، وال يكره اإلسالم أحد لحقيقة واحدة ،مؤداها أن األسر قد أذنت ب

المودة والرحمة أو الصبر حياة ال تطاق، فعندما تنفذ كل وسائل التوفيق واإلصالح و

إن " واإلحسان ، فإنه ال مفر من الفراق وهو يعد كل منهما بأنه يغنيه من فضله، لقوله 

كما نجد  ،) 62ص، مرجع سابق" (يفترقا يغن اهللا كل من سعته و كان اهللا واسعا حكيما 

ر كبير في أن اإلسالم قد اهتم  اهتماما كبيرا بموضوع االختيار الزواجي لما له من تأثي

بناء األسرة والمجتمع ، فوضع لذلك أسس وأساليب معينة لالختيار الزواجي، فهو مزيج 

من األسلوب الوالدي واألسلوب الذاتي، فهو يسمح بتدخل األهل واألبوين على وجه 

الخصوص في االختيار، لكنه ال يهمل رأي األبناء كلية، ألنه يعطي الفتى حق اختيار 

يعطي للفتاة حق إبداء رأيها في أمر زواجهما بالقبول أو الرفض ،أي  زوجته بنفسه ، كما

ال : " أن رضا المرأة يعتبر شرطا إلتمام الزواج في اإلسالم ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

الثيب أحق بنفسها من ": ، وقال أيضا " حتى تستأمر وال البكر حتى تستأذنتزوج األيم 

نجد أن ، كما  )53ص ،عبد الفتاح تركي" (وإذنها صمتها وليها والبكر تستأذن في نفسها 

أهم الصفات المفضلة عند اختيار الشريكة في اإلسالم هي  التدين ، حسن الخلق والصالح 

  )105ص ،سامية الساعاتي( ، الجمال وحسن الجمال ،الكفاءة بين الزوجين في اإلسالم 
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واألسباب المؤخرة عن الزواج  تتعدد العوامل  :مؤدية لتأخر سن الزواج العوامل ال -4

في ظل التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والشخصية، فمنها ما تكون غير 

 دفعت قاهرة ضغوطات عن ناتجة وهيإرادية أو ما يطلق عليها العزوبة االضطرارية 

و التي يلجأ إليها الفرد بسبب ضغوط قاهرة منها ، وهناك عوامل  الالزواج حالة إلى

  :رادية  أو ما يطلق عليها اسم العزوبة االختيارية والتي سنوضحها كالتالي إ

 أي إرادية، تكون والتياالختيارية  زوبةالعو ما يسمى بأ: تأخر سن الزواج اإلرادي  -

وهي تلك  ضغوطات، ألية خضوعهم دون زواج، دون البقاء في لألشخاص، الذاتية باإلرادة

عي بل تحدث نتيجة للتغيرات االجتماعية والتطورات الحديثة لها بنظام اجتما التي ال عالقة

شباب  وغيرت الكثير من التي أصابت البناء االجتماعي  وأثرت بالتالي على شخصية ال

فضعف عند بعضهم االعتقاد بان العزوف عن الزواج هي حالة مثيرة مفاهيمهم 

اطفته  فتدخل اإلرادة لالستغراب  وأصبح الزواج أو عدم الزواج أمر يختص بالفرد وع

الذاتية إلى حد كبير في اتخاذ مثل هذا القرار دون الخضوع لضغوط قاهرة  تدفع الفرد 

وهناك أمر أخر يرتبط باألنانية المفرطة لالستمتاع بترف . ألن يكون متأخرا عن الزواج

الحياة الصاخبة الغير مسؤولة عن االلتزامات الجادة وقد يتوفر عند هؤالء المال  

فيستخدمونه كوسيلة للتمتع بالحياة  دون التفكير بالزواج الذي يعتبرونه قيدا لحريتهم، 

وهناك ميل عند البعض أيضا نحو العيش الهادئ المنطوي على خصوصية شديدة  

عمر (وانعزال عن تفاعالت البشر ومشاكلهم وهمومهم مما يبعد الفرد عن فكرة الزواج 

التي خصت بها الفتاة  خصوصا وان المرأة المستقلة  نظر لالستقاللية و )245ص،2000،



46 
 

اقتصاديا تستطيع العيش وحدها ، وفي مسكن خاص بها ، حتى وإن كانت تسكن في بيت 

أهلها ، فهي المصدر لرزقهم أو تباهيهم بالشهادات العليا التي تحصلت عليها أو االمتيازات 

أو " السترة " رة للزواج من أجل فتصبح هذه الفتاة غير مضط ،يت بها في العمل ظالتي ح

بل الهدف من ذلك إيجاد شخص متفهم ال يطمع في مالها ، يكمل مشوار " حتى اإلنجاب " 

االستغناء عن الزواج ألنها  المرأة أنها تستطيعفنالحظ انه من وجهة نظر  ،حياته معها 

التحصيل والعلم  مهما بلغوا درجة عالية من  أغلبية الرجالومن وجهة نظر ماديا، مستقلة 

ورغبته في االرتباط بصغيرة السن قليلة العلم  فهناك من يفضل زوجته ماكثة بالبيت ،

 بعض يرى إذ ،أنها أكثر طاعة ويمكن تشكيلها على الصورة التي يرغبها اعتقاداً منه

 البال، خالي يكون حتى الزواج يريد وال حريته، ويقيد  انطالقه من يحد الزواج أن الشباب

 بالنرجسية المسماة جسده، وقوة بجماله افتتانه أي الذات، عن نتيجة هي العزوبة ذهوه

 ، 1994خليل، معنى عمر( وقوته وجماله رشاقته يحافظ على أو به يتباهى لكي الجديدة،

  )245ص

هو كل ما يطرأ على البناء االجتماعي من تغيرات في الوظائف والقيم :  التغير االجتماعي -

تماعية خالل فترة زمنية ويمثل نظام الزواج في المجتمع الجزائري احد والدوار االج

األنظمة المتأثرة بعوامل التغير االجتماعي كما أن سن الزواج تأثر به  فبعد أن كان يعرف  

في العائلة التقليدية تبكيرا أصبح اليوم يعرف تأخيرا واهم جانب من جوانب التغيير في 

تغير مفهوم الزواج   مكانة المرأة وبروز الفردانية  وه  تغير الزواج والتي أدت إلى تأخر

فقديما كانت الحياة ابسط  ومتطلباتها اقل لهذا كان سن الزواج ادني مما هو عليه اليوم إذ 
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أما اليوم ففي ،كانت خطوبة الشاب أو الفتاة تتم قبل سن العشرين  ثم يتم السكن مع األهل

في بداية مرحلته الجامعية  ثم تعقبها البحث عن عمل و  العشرين يكزن الشاب أو الفتاة 

  بناء المستقبل معقول يؤهله للتفكير بالزواج 

من أهم العوامل التي أدت تأخر سن الزواج هي بروز قيم ومعايير :  تغير القيم والمعايير -

جديدة قللت من أهمية الزواج المبكر فأصبح الزواج مرحلة يفكر األفراد فيها  خالل 

حلة شبابهم ألنهم يفضلون هذه المرحلة من حياتهم أساسا في االستعداد للزواج وهذه مر

العملية تأخذ وقتا طويال  في الحاضر كما أن النظرة الفردية للزواج تستدعي التريث في 

على عكس ة الجديدة سوى الزوجين الجديدين اتخاذ القرار ألنه ال يحتمل مسؤولية األسر

ضي حيث كانت النظرة للزواج جماعية وحيث تتولى العائلة كل أمور ما كان عليه في الما

 )  210ص ،سناء الخولي (الزواج من اتخاذ القرارات إلى إعالة األبناء واألسرة الجديدة 

إن سوء الوضع االقتصادي وانخفاض دخل الفرد هما السبب المباشر :  الوضع االقتصادي -

ا من مشكالت تبعد الفرد عن الزواج خاصة وان في خلق أزمة الزواج عموما وما قد يتبعه

 منزل على الحصول وصعوبة العيش، تكاليف ارتفاع، فمتطلبات الزواج تزداد  كلفة 

 إذ ، البطالة مشكلة هي تعقيدا، أكثر تعد التي األخرى والمشكلة مستلزماته، كل من وتأثيثه

 على قدرتهم عدم بسبب الزواج في أبدا البطالين يفكرون ال وبالتالي ، رزقال مصدر ينقطع

،  فالعامل االقتصادي قد لعب دورا هاما في ازدياد الفجوة بين طبقات المسؤولية تحمل

المجتمع  فنجد إن علو الطبقة االجتماعية للشاب  من العوامل التي تسهل  زواجه من الفتاة 

 .التي يرغب بغض النضر إلى مستواها االجتماعي االقتصادي



48 
 

تبين أن العمر عند الزواج يرتفع كلما ارتفعت الطبقة  ) womble،1966(دراسة  ففي

سنة، نجد أن  )28.9(االجتماعية ، فبينما يبلغ معد ل العمر عند الزواج عند الطبقة العليا

لبنى ( سنة لدى أبناء الطبقة الدنيا )23.2( هذا المعدل يتدرج في الهبوط إلى أن يصل إلى

 )11ص ،العيسي

أنماط الحياة البسيطة التي كانت تتصف بالقناعة فمل  لقد تحولت : هالكيةالمظاهر االست  -

كان ينضر إليه في الماضي على انه من الكماليات أصبح ضروريا  وتبع ذالك تغير 

جذري في مظاهر الزواج من مبالغة من ارتفاع المهور وصرف نفقات باهظة لسد 

تبالغ أسرة العروس في استهالكها  احتياجات مراسيم الخطبة والزواج وفي حاالت عديدة

المظهري لتعبر عن مكانتها االجتماعية داخل المجتمع األمر الذي ال يشجع الشباب من 

مما يدفع الكثير منهم إلى تأخير زواجهم   ى الزواج لضعف إمكانياته المادية اإلقدام عل

 من إنفاق منهم فيما يتطلبه الزواج ا الحد األدنى مما يتوقع مجتمعهمحتى يحققو

بسبب غالء المهور والمبالغة في الصداق ، صار الزواج عند ف، )250ص، 2001،عمر(

، فالشاب الذي تخرج حديثاً يقف الكثير حدا ال يطاق إال بجبال من ديون تثقل كاهل الزوج 

 حتى ،حائرا ال يدري كيف يوفق بين البحث عن الوظيفة، واإلعداد للزواج  وتأمين السكن

إضافة إلى غالء البيوت ،ي يحصل على راتب ضئيل ال يفي بمتطلبات الحياةالعامل الذ

وتأثيثه ، وإقامة وليمة الزواج ، وإقامة حفل الزفاف في  سواء لإلستأجار أو الملكية ،

الفنادق أو الصاالت ويتبع ذلك بقضاء شهر العسل الذي غالبا ما يكون خارج البالد وهذا 

مما يدفعهم إلقامة  ،ه إلى الهروب من تكاليف الزواج والديونبالتحديد ما يدفع الشباب بدور
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)  34أو  35 (عالقات متعددة وغير شرعية كبديل للزواج ، وإذا قرر االرتباط في سن

  . )سنة  15أو  10 (فسيلجأ إلى من تصغره سنا بحوالي

رسم مستقبل  في إن انتشار التعليم ال سيما التعليم العالي له األثر الواضح :التعليم والمهنة  -

الشباب حيث أن الشاب أو الفتاة ال يستطيعان اإلقدام على الزواج إال بعد إتمام الدراسة 

،  )209ص، 1993،سناء الخولي (والحصول على عمل مناسب يمكنهما من تكوين أسرة 

عدم اإلقدام عن الزواج من الطرفين بحجة إتمام الدراسة والحصول على عمل مناسب، و

اة رغبة منها في تأمين مستقبلها أو حبا في الوظيفة والمكانة االجتماعية ، و خصوصا للفت

يوافقها أبواها على ذلك ، فبعدما كان في السابق الزواج واألمومة هي الشغل الشاغل 

بالنسبة للمرأة ، األمر تغير كون الدراسة والتوظيف هما الهدف األول في حياة المرأة 

أصبح تعلم الفتاة ال يقل أهمة عن تعليم  ولقد ، فرص االرتباطعليها يؤخر العصرية ، مما 

الذكور ويعتبر ارتفاع سن الزواج وما يعقبه من ابتعاد  كامل عن الزواج نتيجة مباشرة 

إلقبال المرأة على التعلم  ثم العمل، وبالتالي تغير مفهوم الزواج عندها كرغبة في 

أصبح بإمكانها توفيره بنفسها هذا من جهة  الحصول على األمان االقتصادي والنفسي، فقد

إال بعد سن الثانية والعشرين وكل سنة في  ومن جهة أخرى فان الفتاة الجامعية ال تتخرج

التأخير، وقد تقل فرص الزواج المرأة العاملة بسبب التفاوت االقتصادي وخاصة إذا علمنا 

قد يكون أكثر من يتقدم إليها اقل أن دخل المرأة العاملة أحيانا يتجاوز دخل الرجل وبذالك 

منها من الناحية المادية وبذالك لن تجد من يناسبها إال في أحوال نادرة، خاصة إذا علمنا 

الميل االجتماعي الشائع لزواج النساء من يفوقهن مستوى وميل الرجال إلى أن يتزوجوا 
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مرجع ( قتصاديمن هن دونهن وتشمل كلمة مستوى هنا الذكاء والتعليم والمستوى اال

  )14ص، سابق

هناك العديد من الشباب يضطرون إلى الهجرة خارج  : والزواج باألجنبيات هجرة الشباب -

الوطن بسبب فرص العمل وقلة المدخول ، وهذا ألن أغلبيتهم مسئول عن نفسه وعن 

و هناك من يسافر من أجل إكمال الدراسة ، بذلك العديد منهم يتزوجون من  ،عائلته 

وهذا لقوانين السلطات الخارجية بالزواج مقابل بطاقة ت و يستقرون في بالد غربية أجنبيا

حتى الشباب الذين يحصلون على شهادة علمية عالية ، ويعودون إلى الوطن ،  اإلقامة،

فإنهم يعيشون في تناقض فكري بين طريقة الزواج التقليدية وبين الرغبة في زواج 

م إلى العزوف عن الزواج خوفا من النتائج الغير عصري ، وهذا سبب أدى بكثير منه

مضمونة ، خاصة من ناحية التكافؤ الفكري والمساواة الثقافية ، فنجد أغلبيتهم يجتازون 

 .سنة من دون ارتباط بحجة عدم التكافؤ )50(سن

  :انعكاسات تأخر سن الزواج  -5

 :االنعكاسات على الفتاة المتأخرة عن سن الزواج   . أ

 أ الزواج ، سن وتأخير العمر تقدم عن الناجمة الصحية إن التغيرات: وجية الفسيول اآلثار -

 عند الخصوبة نسبة ن أ كما اليأس، سن من اقتربت إذا التوازن عدم لها يحدث المرأة ن

 معها وتكبر السن، في تكبر المرأة أن كما اليأس، سن بلوغها حتى تدريجيا تقل تبدأ المرأة

 األربعين، سن بعد السيما و المنغوليين األطفال نسبة ادةزي إلى يؤدي مما البويضات

 القيصري الوالدة نسبة زيادة إلى المرأة،إضافة عمر زيادة مع التلقائي اإلجهاض ويتزايد
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)Dr.DJENAOUI, 2002 (  ،سن في تحدث التي الهرمونية لالضطرابات ونتيجة 

المرأة  عند العقم نسبة زيدت لذلك مستمر تناقص في الحمل نسبة تصبح المتأخر اإلنجاب

 ما سنهم يتراوح للذين بالنسبة)  %5 (العقم األربعين وقد بلغت نسبة سن من اقتربت كلما

 سنة، الثالثون سن عند )%10( إلى وارتفعت سنة، وعشرين أربعة إلى عشرين بين

  tome.3,( األربعين سن في ) %30(و وثالثون، الخامس سن قبل )%15(و

Encyclopèdie  Medico( 

وما يتولد عنه من أمراض ضغط الدم والقولون وقرحة وحموضة : التوتر العصبي الدائم  -

 المعدة والمزاج العصبي الثائر

والتي غالباً ما تنتج عن الكبت والممارسات والعادات الجنسية غير : األمراض الجنسية   -

 السليمة

إلي إضعاف النشاط الحيوي فالتوتر واالكتئاب الدائم يؤديان : اختالل وظائف الغدد  -

أخرى ومنها  وانعكاسات  والذهني للجسم وبالتالي إضعاف المستوى الصحي بشكل عام

   .تإدمان المنبهات أو المسكنا

من البديهي بطبيعة الحال أن تكون الفتاة نفسها أكثر أفراد األسرة معاناة   : اآلثار النفسية -

عفات الجسدية والنفسية منها الشعور وعلى رأسها المضا، تأخر الزواجمن مضاعفات 

باالضطرابات والقلق والتخوف من المستقبل وعدم االستقرار  أو راحة البال واالكتئاب 

الحاد  وربما حاولت الفتاة التغلب على هذه الدوامات باللجوء إلى توثيق صلتها باهللا أكثر ، 

ميل إلى االنطواء بنفسها وت وكثير منهن تستطيع أن تتقبل ذلك ومنهن من تغلوا دينيا ،
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لحفظ القران مما يؤثر سلبا على معاملتها ألهلها وعدوانية سلوكها و مظهر لبسها،معتقدة 

فقد أنها كانت مقصرة في حق اهللا وكان عقابه لها حرمانها من الزواج ، والعكس من ذلك 

اة المتأخرة عن مضاعفات على الفتاة االنفتاح واالستقاللية ، فقد تسلك الفتمن بين التكون 

 سن الزواج طريقا مغايرا تماما للهروب من دوامات القلق واليأس و االكتئاب فتلجأ 

رغبة منها في إثبات الذات والشعور بأنها مرغوبة مثل باقي  ، االبتذال في هندامها

الفتيات، بل و ربما تسعى إلى كثرة االختالط بالشباب في األماكن العامة وفي العمل 

وقد يتحول هذا االبتذال  إلى االنحالل الخلقي فتندفع الفتاة إلى االنحراف و  ،والجامعة 

إقامة عالقات جنسية سرية عابرة إلشباع رغباتها خارج مؤسسة الزواج ، أو أنها ترضى 

بيد أنها تظل في كلتا الحالتين محرومة من مشاعر األمومة و  بالزواج السري أو العرفي ،

تأخر عن مساحات الخوف من  وفي المقابل تتسع ،الستقرار من اإلحساس باألمان وا

مبكر بعد االطالع على حاالت  الفتيات الجديد في عمر لتكون هاجس وأفكار جيل الزواج

عن  مما جعل هذا الجيل النسائي يحاول البحث إثر الوصول إلى سن متقدمة ، سابقاتهن

وحوارات الدردشة على االنترنت ، وعبر مكاتب الزواج المتنقلة ، ،  للزواج حلول سريعة

االستقرار عن  بعض المجالت ، ويستمر البحث على صفحات طلبات الزواج في واالطالع

وفي األخير ننوه إلى ،  الزوجي ، فيصبح اللجوء إلى الشعوذة والسحر من الحلول الجاهزة

بها شرعي يحرمها من سعادة تتمناها وتترق أن إخفاق المرأة في الحصول على شريك

مسؤوليتها ، فامتالك عائلة تشعرها  والتي تنحصر في تحقيق ذاتها كربة منزل تتحمل
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خاللها تمارس أمومتها وتجلب إليها راحة  سرة والدها منأباستقاللية الشخصية بعيدا عن 

 .البال واالستقرار النفسي 

اجتماعية في األساس ظاهرة  تأخر الزواج إن: انعكاسات تأخر سن الزواج على المجتمع  -

  والتي تخلف ما يلي ، ةالسائد باألوضاعوهي انعكاس مباشر 

 الخصوبة، انخفاض هي العزوبة ظاهرة عن نتجت التي اآلثار من: الخصوبة  انخفاض   . أ

 يؤثر أنه يعني وهذا إطاره ، في إال تتم ال الخصوبة كون من نابعةج الزوا سن أهمية فإن

 عشرية خالل السيما االستقالل، منذ محسوسا انخفاضا عرفتالتي  الخصوبة على مباشرة

 من ةالزواجي الحاالت كل حسب النساء عند األطفال عدد حيث بلغ متوسط  التسعينات

إلى  ليصل ، )1985( سنة في فلط ) 6,24( إلى )1970( سنة في امرأة لكل طفل ) 7,8(

 مقابل )2000 (و ) 1985( سنتي بين أطفال 4 ب انخفاض أي  )2000( سنة طفل 2,45

والسكان  الصحة وزارة( )2000( ةسن في طفل )2,54 ( إلى ) 1985( و )1970(بين طفلين

 من أعمارهن يتراوح الالئي متزوجات غير النساء نسبة ارتفعت وقد،  )6،5ص ،ص

 )1987( سنة) %38,37( إلى )1987( سنة )% 27,09( من اإلنجاب سن بلغت الالئي15

 ما فإن وبالتالي )1998( جوان والسكن للسكان العام ، اإلحصاء)%49,58(إلى لتصل

 التسعينات، نهاية في عازبات كن اإلنجاب سن بلغت اللواتي النساء نصف عدد يعادل

 االقتصادي الوطني المجلس(السبعينات  خالل نساء أربع أصل من واحدة امرأة مقابل

 .)1998( لسنة لسكنوا للسكان العام اإلحصاء معطيات خالل من، و)72 ص ،واالجتماعي

 سن يتراجع أي للزواج، المتوسط السن بتأخر مرتبطة جديدة ظاهرة وجود عن كشف
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 لسنة والسكن للسكان العام لإلحصاء األولية النتائج وتظهر فأكثر، سنة )40(إلى اإلنجاب

 لشريحة بالنسبة )1987( سنة عليه كانت مما أقل الشرعية الخصوبة نسبة أن )1998(

 السن لشريحة أعلى بالنسبة سنة ولكنها )34-30(و سنة )15-19( بين اوحةالمتر السن

 )74ص مرجع سابق،(  فوق فما سنة )35( البالغة

عدم الزواج يحرم المجتمع من العديد من الروابط ان :  ضعف الروابط االجتماعية   . ب

 شبابالعزوف وينعكس االجتماعية التي تربط الناس برباط المصاهرة والنسب ، 

 البحث ويكون البديل على ذالكفي كثير من االحيان انعكاسا سلبيا ،  عن الزواج  شاباتوال

 . عام أخالقي انحاللؤدي الى توالذي  وهو العالقات الغير شرعية آخر سبيل عن

أن الزواج العرفي دال على عدم  ) 368ص،1999(  محمد بيومييشير  : الزواج العرفي  . ج

حي البيولوجية والعاطفية الوجدانية واالجتماعية النوافي  الكتمالاالنضج وبلوغ 

أما النضج العاطفي النضج البيولوجي فالشابة أو الشاب قد يكتمل لديه  واالقتصادية،

لم يكتمل، ،وهو دليل على اضطراب العاطفة وسوء الوعي بمفهوم الحب،و يؤدي  الوجداني

االجتماعي حيث ضعف الشعور إلى تفشي االنحراف الجنسي بأشكاله، وكذا االفتقاد للنضج 

بالمسؤولية االجتماعية واضطراب السلوك االجتماعي حيث العدوانية وممارسة الرذيلة 

وإدمان المخدرات، وأيضا عدم النضج االقتصادي حيث العجز عن ايجاد عمل ينجح فيه 

 .لشخص معتمد اقتصاديا على ذويهويكتسب منه وبالتالي يضل ا

'' ملف زواج عرفي بمخبر ) (284الجزائرخر الزواج في انعكاسات تأانه من ونضيف 

هذا ما ذكر في جريدة الشروق  للشرطة الجزائرية قيد الدراسة، التابع'' اآلي دي آن
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صلة بملف األحوال الشخصية، بأن الشكاوى  حسب مصدر قضائي على )2007(اليومي

زواج ال يلتزم بالقوانين العدالة في السنوات األخيرة تتعلق بمعالجة تبعات  المطروحة على

الذي يسجل انتشارا في المجتمع " الزواج العرفي"بالفاتحة أو ما يعرف بـ و يكتفي

في بعض فقط و لم يعد ذلك شائعا ، إلى عدد القضايا في المحاكم  ناداتإس الجزائري

 تدامالمدية ، الجلفة ، غليزان ، الشلف ، غرداية و مناطق عديدة بل  المناطق الريفية مثل

مختلفة منهم جامعيين و جامعيات  اجتماعيةالمدن الكبرى و مس فئات  إلى العاصمة و

خاصة بعد نص قانون األسرة على ضرورة الحصول على " بالفاتحة " يرتبطون عرفيا

تحقيق سابق قد اجري يشير  إلىويشير كاتب المقال  ، لإلرتباط ثانية موافقة الزوجة األولى

لوقت الحق قبل هجر الزوجة بعد أشهر  واج يؤجلون توثيق الزواجإلى أن العديد من األز

أدنى حقوقها و يتعقد الوضع عند اإلنجاب  و إنكار العالقة، و منها عدم حصول المرأة على

النسب و تسجيل الزواج و  إثباتلطلب  و تقدمت العديد من الزوجات إلى هيئة المحكمة

لكن إنكار الزوج يشكل حاجزا حقيقيا  لمساجد،يحضر والدها أو وليها و شهود منهم أئمة ا

النسب يلزم  يثبتبإجراء تحليل حمضي  ليصدر وكيل الجمهورية في بعض الحاالت أمرا

انتشار بدائل عن نالحظ  وفي ظل هته االنعكاسات ،نسب الولد أوالعكس بإثباتالمعني 

واج المسيار والسعي الزواج وهذا يكون هروبا من الواقع وعدم تحمل المسؤولية ومنها الز

 . االنترنت عن طريق إلى زواج

أساسية من وسائل  االجتماعية وأصبح وسيلة ةحياالبعد أن غزا االنترنيت  : زواج االنترنت  . د

فقد بادرت الدول العربية إلى  االتصال بين الناس و ساهم في تبادل األفكار والمشاعر،
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ال يلبث أن يتطور  القة كحوار عادي ثم، فقد تبدأ العفتح مواقع للزواج وللتعارف الجاد 

قرار  صورهم ليتخذوا بالنهاية المشتركينيتبادل ثم الحوار إلى تقارب روحي وفكري ، 

العصرية أوجدت قنوات عقالنية للتواصل بين الجنسين في مقدمتها  فالحياة، الزواج

 نفس الوقتوسيلة متميزة للتقريب بين الطرفين ،إال انه في  االنترنيت وهو ما يبدو

محفوف باألخطار ألنه ال يعطي الفرصة الكافية كي يتعرف كل طرف على اآلخر 

إذ يحاول كل واحد منهما أن يبرز الجوانب االيجابية من شخصيته مدعياً ما  بصورة جيدة

 والطريقة المثلى إلنجاح هذا النوع من الزواج هي جمع المزيد من، لحقيقته بصلة ديم ال

 ة عن كل طرف بمساعدة األهل واألصدقاء، فالتسرع بإكمال مراسيمالمعلومات الكافي

  الزواج فقد يؤدي إلى فشله

 هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة بكامل شروطه ويتم تسجيله غير أن:  زواج المسيار

 ،المبيت عندها موافال يلزم الرجل بنفقة المرأة وقد ال يد،  المرأة تتنازل فيه عن حق النفقة

لتلك البلد ويسكن  المدينة وغنما يسافر أولبا ما يقع من رجل ال يسكن في نفس البلد وغا

وقد تكون ،  في دول الخليج كثيرا وهو منتشر ،فتكون له زوجة في ذلك المكان أيامفيها 

تحتاج اللتزامات  فيه للمرأة مصلحة بعدم دوام سكنى الرجل عندها لوظيفة أو غير ذلك فال

في خالف دائر  ويترتب عليه كل آثار العقد الصحيح وهناك ،ه الرجلمادية يومية تجا

الدكتور وهبة األستاذ ويشير  ) (/http://www.paldf.netصحته بين العلماء المعاصرين

زواج المسيار  أن جامعة دمشقب ةرئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه بكلية الشريع الزحيلي

الطرفين مع حضور الولي العدل  زواج مكتمل األركان حيث يوجد اإليجاب والقبول من
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حقها   : تتنازل المرأة عن شيئيين ولكن  ، مسلمين بالغين عاقلين ذكور  ، وشاهدي عدل ثقات

 ، وحقها في النفقة  ) خرىالمبيت عند امرأة أ المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن (  في القَْسم

هذا  ، ويكره كتمانه كراهة شديدة  ، والبد من تسجيله عند الدولة حفاظاً عل حقوق المرأة 

  ، ًمشروعاً في الظاهر إال أنه ال يحقق مقاصد الزواج الثابتة صحيحا الزواج وإن كان

 .  فهو في رأيي مكروه  ، واإلشراف على المنزل ونحو ذلك واالطمئنان والسكن

http://gaza-eza.alafdal.net/)        (                 

 : الزواجسن حلول مقترحة للحد من ظاهرة تأخر  -

، وعلى االختيار الزواج المبكر إن تعاليم الشريعة اإلسالمية تحث على :الزواج المبكر  . أ

ى ، وتشدد علرفي المهو المغاالةعن  وتنهى ،على أساس الدين ، وتيسير مؤونة الزواج

 تلك التعاليم وغيرها من قيم اإلسالم تمثل مرجعية ،التوالد وحفظ النفس والنسل  أهمية

وبما أن  ،أساسية لكل سياسة تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها 

واستمراره وأنه هو الوسيلة العظمى  الزواج هو الوسيلة الوحيدة لبقاء النوع اإلنساني

 يخلف مشاكل خطيرة تأخر الزواج فإن  الطبيعي واالجتماعي لإلنسانلالستقرار النفسي و

   .في الحياة البشرية إذا تحول إلى ظاهرة عامة في المجتمع

على الصعيد العربي بدأت المؤسسات االجتماعية والجمعيات الخيرية : الجمعيات الخيرية  . ب

خالل تنظيم الندوات في تجنيد طاقاتها و جهودها لمواجهة تفشي هذه الظاهرة ، وذلك من 

والمحاضرات الدورية للتوعية بالمفهوم اإلسالمي للزواج ، فضال عن إقامة أسواق خيرية 

مختلفة تساهم في توفير متطلبات البيت الزوجية بأسعار معقولة أو تقديم المساعدات المالية 
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ورة ويتصل بهذا التسيير والتسهيل في منح القروض ضر، والقروض للراغبين في الزواج

إنشاء الدول العربية صناديق الزواج ، وهي تجربة بدأت بعض الدول بالفعل تنتبه إليها 

وتنتابها ، حيث أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا الصندوق لمعالجة أسباب 

، وسعى المسئولين على تشجيع الشباب على الزواج من بلدهم  تأخر الزواجوجذور مشكلة 

وبدأ الصندوق عمله ،  ،عدم المغاالة في المهور وتكاليف الزواج  ، وحث األهالي على

ألف درهم،كما يقدم الصندوق أيضا  )70(بتقديم منح مالية للراغبين في الزواج تصل إلى

وفي المملكة العربية السعودية خاضت جمعية البر بالمنطقة الشرقية  ،منحا للزوجة الثانية 

كتقديم المساعدات العينية مثل  ،وع تيسير الزواج تجربة مماثلة أطلقت عليها اسم مشر

األثاث الجديد أو المستعمل الذي يقدمه المتبرعون ومحبو الخير ، إضافة إلى توفير مكان 

مناسب إلقامة حفل الزفاف بسعر تشجيعي ، أو الحصول على تخفيضات في أسعار األثاث 

األعمال ومسئولي الجمعيات أما في الكويت فقد قامت مجموعة من رجال ، والتجهيزات 

ماليين دينار ، تزيد  )05( األهلية و الخيرية بتأسيس صندوق للزواج يبلغ رأس ماله

بهدف التوفيق بين الراغبين ) مليون دوالر 30أكثر من  و ماليين دينار )10(مستقبال إلى

 من الجنسين في الزواج وتقديم قروض مالية بدون فوائد وعلى أقساط قليلة 

http://www.sadaaboarish.com)(  . وعلى نفس الصعيد بدأت معظم البلدان العربية تنظم

مما يوفر  ،حفالت زواج جماعي تظم أعداد من الشباب والشابات في زفاف واحد ضخم 

ما زالت هناك مناطق متمسكة فجزائر في الأما مبالغ ضخمة تتكلفها كل حالة زواج ، 
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 غردايةومثال في ورقلة خصوصا في المناق الصحراوية بتقاليدها بإقامة عرس جماعي ، 

 الخ...

تأخر مشكلة  د الزوجات لتشكل حال أخر من حلولتأتي الدعوة لتعد  : تعدد الزوجات   . ت

هذه مازالت تلقى  ، وبالرغم من أن التعدد أمر شرعي صحيح ، إال أن فكرة التعددالزواج

معارضة شديدة في المجتمعات العربية فقد تشكلت جمعيات نسائية كان همها الوحيد القيام 

بزيارات على مستوى دول الخليج ،إلقناع المتزوجات بقبول زواج أزواجهن من غيرهن ، 

بل وتشجع األزواج على التعدد ، وبذلك يكسبهن الثواب العظيم ، وإال تحملن وزر العانس 

التي تعاني من عدم الزواج بسبب أنانية المتزوجات واستئثارهن بأزواجهن وتحملن 

، 2000،األنصاري عبد الحميد(ويعلق الدكتور  مسؤولية دفع أزواجهن إلى الحرام

على ذلك بأنه كله وهم ، وبأن التعدد بالصورة المطبقة والسائدة في المجتمع  )151ص

 على أنه يساهم في تفاقم مشكلتين هما زيادة مشكلة فضال ازباتالخليجي ال يحل مشكلة الع

بعض ) 2000( الدكتور عبد الحميد األنصاريويعطي ،  الطالق وانحراف األوالد

 : مالحظات حول موضوع التعدد ال

التعدد ال يحل مشكلة العوانس أو المطلقات أو األرامل لسبب بسيط معروف وهو أن   -

ط باألكبر سنا ، بل األصغر سنا ، الستعادة الحيوية معظمي المعددين ال يفضلون االرتبا

وهذا السلوك السلبي يخلق مشكالت أخرى ، وهي حرمان الشباب الغير متزوج  ، للشباب

وهكذا تستمر المشكلة العوانس قائمة من دون  ،من الفتيات التي في نفس المرحلة العمرية 

 .حل 
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سالمي األول كانت تستدعي التعدد فقد الظروف االجتماعية التي كانت تسود المجتمع اإل -

الحرب  ستشهد أزواجهن فيكانت حالة الحرب هي السائدة ، ونسبة األرامل الالتي ا

جتماعية الحالة التي وكانت الحاجة قائمة إلى من يعتني بهن بعكس الظروف اال الكبيرة 

 ذلالتستدعي 

الشباب أيضا كبيرة ، فلنوجه كبيرة فإن نسبة عزوبة  المتأخرات عن الزواجإذا كانت نسبة  -

تعدد الزوجات، ولكننا ضد استغالل البعض لمشاعر  ونحن هنا لسنا ضد ،الجهود لتزوجهم

عابرة غالباً ما تنتهي بالطالق بعد أن يعجز المعدد  الفتيات العازبات من أجل قضاء نزوة

   الزوجتين عن التوفيق بين

األسرية، إال أن هذا ال ينفي أهمية إيجاد  وإن شكل حاالً لبعض الحاالت إن تعدد الزوجات -

مثل مساعدة الشباب على بناء األسر، والتخفيف من الهجرة، التحفيزعلى  حلول أخرى،

وغير ذلك من األمور التي ينبغي من أجل تحقيقها تضافر  الزواج ، التقليل من المهور،

أن الشعور بالوحدة الذي  نذكروأخيرا  ،وبين األهل واألبناء الجهود بين الحاكم والمواطن،

يصيب الفتاة المتأخرة عن الزواج هو شعور يمكن تعويضه نسبيا بالكثير من العالقات 

االجتماعية والصداقات إنما من الجانب اإليجابي و يجب على الفتاة أن تكون قنوعة 

سة وراضية بما هي عليه وأن تقوى إيمانها باهللا إلى الحد المعقول والذي يمكنها من ممار

 .حياتها العادية اليومية بدون توترات أو نوبات قلق
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  : تأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري :  ثانيا 

 الديوان لدى المتوفرة االستقراءات حسب:   تحديد سن الزواج في المجتمع الجزائري .1

 أكثر حاليا البالغ السكان عدد في الحاصل االرتفاع إلى فإنه بالنظر ، لإلحصائيات الوطني

 يعرف الجنسين لدى األول الزواج سن معدل كون من ا، وانطالق نسمة مليون 34 من

 القاهرة االجتماعية للظروف قياسا وأيضا سنوات، عشر كل األقل على بسنتين تصاعدا

 باألحرى أو الزواج عن الشباب عزوف إلى بدورها تؤدي التي األخرى األسباب وجملة

 إلى 2009 ) (عام رتفعسي الزواج سن معدل أن إلى تشير تالتوقعا فإن ما، نوعا تأخيره

  1) ،ص 2007 ة،اليومي الخبر جريدة( فوق فما سنة  (35)

 :تأخر سن الزواج وتؤثره ببعض المتغيرات  .2

 سن تأخر أو تقدم لقياس رئيسيا مؤشرا و حدثا زواج أول سن يعتبر  :الزواج سن متوسط  . أ

 وهذا ، الظاهرة تحليل في للخصوبة العمري النمط لتفسير مستقال متغيرا ، ويعتبر الزواج

 فترة تناقص إلى يؤدي الزواج سن ارتفاع أن أي ، اإلنجاب بفترة وطيدة عالقة له المؤشر

 الن وذلك خاصة بصفة المرأة دراسة على بالتركيز الباحثين الكثير من تمها ، لذلك الخصوبة

 عند للعمر الحسابي المتوسط ويعتبر ، ساليأ وسن البلوغ بين محدودة هاعند اإلنتاج فترة

 وتقدير حساب يمكنو األول، الزواج توقيت بدراسة تسمح التي المقاييس من األول، الزواج

 HAJNAL, Ali ( Kouaouci (طريقة  باستخدام األول الزواج عند للعمر الحسابي المتوسط

1994; p61)( الجنسين  حسب ألولا للزواج المتوسط العمر تطور يبين التالي والجدول :  

  



62 
 

  

  الجنسين بين السن وفارق الجزائر في الزواج سن تطور: ) 01 (رقم الجدول

 19481954196619701977198719921998  2002

 29.6  27.8 27.2 23.7 20.9 19.3 18.3 19.6 20.8النساء

  33  31.3 30.1 27.6 25.3 24.4 23.2 25.2 25.8الرجال

  3.4  3.7 3.9  2.3 4.4 5.1 5.5 5.6  5الفارق

ONS,2001,p4 *Source: 

  (1966)  غاية إلى (1948) سنة من فاألولى مرحلتين تمييز يمكن هذا الجدول خالل من

 (19.6) إلى لينخفض (1948) سنة  (20.8)كان اإلناث لدى الزواج سن متوسط أن نرى

 تمثل لألولى فبالنسبة ،ة هام أحداث السنتين خالل هاتين الجزائر عرفت حيث ، (1954)سنة

 ،ألمانيا ضد فرنسا مع الجزائري الشبابمن  كبير عدد فيها شارك التي العالمية الحرب نهاية

 التجنيد أو التحريرية الكبرى بالثورة الجزائري الشباب مشاركة هو  (1954 )سنة أما

 سنة  25.8 )(الذكور لدى الزواج سن متوسط كان حيث ، عليهم المفروض اإلجباري

 نالحظ (1966) سنة للجزائر إحصاء أول وفي  1954 سنة) (25.2 غاية إلى لينخفض

 ذاه النساء، وسبب لدى سنة (18.3) و الرجال لدى سنة  (23.8) بلغ حيث انخفاض

 االستقرار، إلى البالد أوضاع لعودة نظرا الزواج معدالت ارتفاع إلى يعود االنخفاض

 ، )1954( سنة (% 3.6 ) كانت النهائية العزوبية معدل حيث الطالق معدالت وانخفاض

 . 1969)( سنة  % 2.9 )(إلى وصلت حين في 1966 ) ( سنة % 2.1) (إلى لتنخفض
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 نس ارتفاع فنالحظ ، (1970 )سنة بعد فهي الثانية المرحلة أما ، ) 1970 مربيعي ، السعيد(

 العمل لميدان المرأة خروج إلى ذلك ويعود اإلناث لدى سنة( 20.9 ) كان حيث الزواج

 وثقافية وسياسية واقتصادية اجتماعية ضغوط نتيجة وذلك وغيره، التعليم مجال ودخولهن

 سنوات ثالث ب ارتفاع الزواج سن شهد (1987 ) سنة غاية إلى (1977) سنة فبين مختلفة،

 أما،لإلناث بالنسبة هذا )  (1998سنة غاية إلى سنوات3 بحوالي االرتفاع وواصل، تقريبا

 واسعا فرقا شهدت التي الفترة يهو  (1992)و (1987) بين الممتدة فالفترة للذكور بالنسبة

 األزمة ظهور نتيجة وذلك سنة (30.1) غاية إلى سنة  (27.6 )من أي سنة (2.5) ب

 أثرت كبيرة صعوبات والسياسية االجتماعية المجاالت شهدت وخالل هذه الفترة االقتصادية

  الخ....ةالهجر ،البطالة السكن، ةكأزم الشباب على

 األولياء يأخذ أين الحياة، نموذج على يؤثر المتقدم والتمدرس األمية تراجع إن: التعليم    . ب

 التعليم فترة طول بسبب الزواج تراجع إلى يؤدي الذي أبنائهم تمدرس أهمية االعتبار بعين

 نسب )02(كما يبين الجدولالنسوية، و االهتمامات من ليس فيه والتبكير الزواج فأصبح ،

 تطور في كبير أثر لها للسكان التعليمي المستوى فإن الجزائر في (2002 ) لسنة العزوبة

 في وذلك شاملة تقريبا فالعزوبة ، (19-15)الفئة في الرجال عند ، فنالحظ الزواجية الحالة

 فهذه ،)  -3430 (الفئة في (% 38) تسجيل تم بعدها حيث لتنخفض ،المستويات مختلف

 56اتقريب قدرت العمرية، بينما الفئة نفس في األخرى بالمستويات مقارنة منخفضةالنسبة 

 هذين بين كبيرة فروق توجد ال بأنه نالحظ حيث ، والمتوسط االبتدائي المستوى لذوي  (%)
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العمرية  الفئة في خاصة كبيرة العزاب نسب الثانوي نالحظ المستوى في بينما المستويين،

   : كالتاليسنة وهو ) 39-35(سنة و  )30-34(

 التعليمي المستوىلإلناث حسب  الجزائر في العزوبة نسب تطور ( 02) : رقمجدول 

  المجموع  ثانوي  متوسط  ابتدائي يكتب-يقرأ أمي  إناث

15-19  96.09 96.17 98.11 99.5  99.35  98.2  

20-24  79.28 80.53 77.76 85.01  95.81  83.4  

25-29  50.83 52.08 54.4 59.81  78.52  57.6  

30-34  26.95 28.05 35.11 41.54  49.3  33.8  

35-39  11.18 14.95 20.57 21.81  32.95  16.6  

40-44  5.69 10.35 11.27 16.4  27.59  9.1  

45-49  1.94 5.05 5.41 15.23  5.56  3.7  

50-54  1.62 2.81 5.83 3.85  17.65  2.6  

55-59  1.30 - 8.11 -  -  1.5  

60-64  0.65 - - -  -  0.6  

65-69  0.96 - - -  -  0.9  

+70  0.23 - - -  -  0.2  
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EASF, 2002, P19 )  Source : ( من األقل لنساءا ونالحظ انه لدى) فروق توجد ال سنة)  30 

 ذوات إلى باإلضافة والقراءة الكتابةتجيدن  اللواتي النساء وبين األميات بين واضحة

 الفئات باقي عن مهتمييز يمكن الثانوي المستوى بلغن اللواتي فالنساء ،االبتدائي المستوى

 القول ،فيمكنسنة ) 30-34(العمرية  الفئة في يقارب نصفهن ما مست فالعزوبة األخرى،

 نفس في وذلك ألمياتا النساء ضعفي ه المستوى ذاه في العازبات النساء نسبة بأن كذلك

 في باألميات مقارنة الثانوي المستوى في أضعاف (3)   ب تقدر العزوبة فإن وكذلك الفئة،

 وقد تاألميا عند مهملة تقريبا فهي سنة) 44-40(  الفئة في أماسنة )  39-35(الفئة 

  )EASF, 2002, P19 ( الجامعيين عند )%  (27وصلت

 نسبة التحاق فإن والتكوين تأخر الزواج، التعليم منها نذكر العوامل من جملة هناك:  العمل  . ت

 من ينقص هذا فإن االقتصادي، االستقالل في رغبتهن كذلك بالتعليم، الفتيات من عالية

 تعاني االستعمار زمن في الجزائرية المرأة كانت فلقد،  مبكرة سن في الزواج على إقبالهن

 حالة تواصلت )1962( سنة جزائرال حققته الذي االستقالل بعد وحتى المطلق، الحرمان من

 اإلمكانيات بعض وتوفرت الزمن مع تغيرت األوضاع ولكن المسببات، اختالف مع الحرمان

 قطاعات في متواجدة فأضحت العامة، الحياة مجاالت مختلف في للمرأة واسعا المجال ففتح

 وأضحت ياسةالس معترك المرأة لتخوض ذلك كل تعد بل ،والقضاء اإلعالم الصحة، التعليم،

 بين المساواة على )1989(دستور أقر ولقد ، لةالدو في منصب أعلى على الرجل تنافس

 المساواة هذه أكدت ين، حيثالجنس بين قائم تمييز يوجد ال أنه على العمل، في والمرأة الرجل

 مهتقلد في المواطنين جميع يتساوى أن على تنص والتي )48( المادة منها مواد عدة في
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 ،الدستور الجزائري(القانون  دهايح التي غير أخرى شروط أي دون الدولة في الوظائف

1989(  

  القطاعات حسب يةالجزائر المرأة ليتشغ تطور: )03(رقم جدول 

  المجموع  أخرى الخاص القطاع العام القطاع  السنة

1987  307861 358771343 345081  

1991  317366 41205 1789  360360  

1992 306598 55883 1857  364338 

                   SOURCE : ONS, 1992      

) 05( لخال العمل،حيث لميدان المرأة لخروج مستمر تزايد أن لنا يتبين الجدول خالل من

 بالذكر والجدير عاملة، )19257( تسجيل تم )1992( غاية إلى) 1987( سنة من يأ سنوات

 ما مهوأ،  الخ.. الصحة وقطاع التعليم كقطاع العام القطاع في يتمركزن النساء معظم أن

) 1991( سنة نهعدد يقدر كان ،حيث المشتغالت عدد انخفاض وه الجدول من كذلك نميزه

 الدولة طرف من تهجةنالم السياسة نتيجة ذلك ويفسر) 306598( إلى لينتقل )317366(ب

 يشتغلن اللواتي العامالت من العديد تسريح تم والذي العمومية المؤسسات بخوصصة  وذلك

 مختلف إليه لجأن والذي الخاص القطاع تطور نالحظ حين العمومي، في القطاع في

 )1992(سنة عاملة) 55883(ب القطاع هذا في العامالت عدد يقدر كان العامالت،حيث

 لإلحصائيات الوطني الديوان أرقام وحسب )1991( سنة) 41205( ب يقدر كان بعدما
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 الفئة إلى ينتمين المشتغالت النساء معظم أن الجزائر في المرأة بواقع الخاصة )1996(

  . )64، ص2003عادل بغزة ( المتعلمة

   التعليمي والسن المستوىو الشغل حسب والعازبات المتزوجاتنسب : ) 04(رقم جدول 

 عازبات متزوجات 

 الشغل                      

 26.8 6.1  منشغالت

 73.2 93.6  غير منشغالت

 المستوى التعليمي                  

 39.6 75.0  امي

 18.2 11.6  تكتب -تقرأ

 18.4 7.9  ابتدائي

 13.7 3.5  متوسط

 8.6 1.6  ثانوي واكثر

 الفئات العمرية                                 

40-44  20.96 58.9 

45-49  19.49 20.95 

+50   59.5 21 

                                                     Source : EASF, 2002, P20 
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 العازبات تمثل (73.2 %)و (26.8 %)تمثل المشتغالت العازبات نسبة بأن نالحظ

 معظم أن إلى باإلضافة ، وعازبات أميات الفئة ذهه من (40%) وأن المشتغالتغير

، 22%) ( بنسبة بالريف مقارنة %)   (77.2ب تقدر بنسبة الحضريقطن  الفئة من العازبات

 سنة ) 44- 40 (نبي ما نهأعمار العازبات نصف من أكثر العمر انه حسب التوزيع إن

  (20.95 ب تقدر والتي سنة )  49- 45(  بالفئة مقارنة)  (58.09% تهننسب تقدر ،والتي

  .فأكثر سنة) 50( ال لفئة بالنسبة (21 %) و )%

 سمحت )2002( و )1992(سنتي بين ما التطور أن : اب في الجزائرالعز نسبتطور  .3

 / 30-35 / 34 -39( العمرية  الفئة  عند  خاصة الزواج تطور في التغيرات مختلف بإعطاء

)  29 - 35( الفئة عندنقطة ) 14( يقارب بما ارتفعت العزاب نسبة أن ،حيثسنة  )29-25

-35( الفئة عند مرات ثالثة وتضاعفت سنة)  30-34( الفئة عند مرتين وتضاعفت سنة

 :الجدول التالي  يبينه ما سنة وهو )39

  

  

  

  

  

  

  



69 
 

  والسن الجنس حسب العزاب نسب تطور) :  05 (: رقم الجدول

  اناث     ذكور  الفئات العمرية

1992 2002 1992       2002 

15-19   99.8 99.8 96.4 98.2  

20-24  95.7 98.4 70.4 83.4  

25-29  71.6 85.3 34.8  57.6  

34‐30 28.6 53.7 13.2 33.8  

35‐39  6.8 18.9 6.4 16.6  

44‐40  3.2 7.3 3.1 9.1  

49‐45  2.2 2.3 1.9 3.7  

54‐50  0.7 1.3 1.9 2.6  

59‐55  1.4 0.9 0.6 1.5  

64‐60  0.4 0.3 0.4 0.6  

69‐65  0.3 0.2 0.8 0.9  

70+  0.2 0.4 0.9 0.2  

 Source : EASF, 2002, P17.                                                                 

 سنة )20( دون ما ةبه كليش بايتقر اإلناث لدى العزوبة نبا القول مكني الجدول خالل من

 في ة،يالعمر الفئات ةيبق في تنخفض عدهاوب سنة) 29 25 -( للفئة )58% ( إلى ،لتنخفض

 ثالثة بايتقر تضاعفت سنة )34  30 -( ةيالعمر للفئة العازبات نسبة نبا القول مكني نيح

   ) 34% إلى 13 ( من أي مرات
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  :  ملخص الفصل 

لقد استعرضنا مشكلة تأخر الزواج بشكل موسع حيث تناولنا مفهومه وأهم المصطلحات 

المتداولة في المجتمعات والتي تشير إلى تأخر سن الزواج  كما استعرضنا موقف 

 وصوال إلى ،المجتمعات العربية والغربية وكذا الديانات السماوية من ظاهرة تأخر الزواج

انعكاسات تأخر الزواج على الفتاة وعلى المجتمع بصفة  البيئة الجزائرية  حيث استعرضنا

عامة ثم اقتراحات للحد من هذه الظاهرة ثم تناولنا جداول موضحة لتحديد سن الزواج في 

  . الجزائر وتأثره ببعض المتغيرات كالعمل والتعليم والسن
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  ثالفصل الثال

  القلق
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 أحيانا و معممة إنسانية تجربة فهو ، اإلنساني بالوجود مرتبطة حالة القلق يعد  :هيدمت

 و تكيفيه استجابة فهو ، بنا تحيط التي األخطار لمختلف منبه شكل على ضرورية تكون

 معظم يشعر بينما لكن و،  تفاديها أو مجابهتها و األحداث توقع من الفرد يمكن ضرورية

 فالناس ، الوقت لمعظم بالقلق يشعرون الناس بعض فان ، لوقتا لبعض بالقلق الناس

 خبرتنا في نختلف أننا يعني هذا و ، القلق إلى تؤدي التي للحاالت باالستجابات يختلفون

 أو ذلك تحمل على قدرتنا في نتفاوت أننا كما ، النوع حيث من ال الدرجة حيث من بالقلق

 يؤثر قد بعضنا و إنتاجيته و فعاليته من القلق يزيد قد فالبعض ، نحوه اإليجابية االستجابة

 الوجوديين وخاصة العلماء من الكثير دفع وهذا ما ، الوجدانية حاالته و سلوكه في القلق

 في بظهوره ينتشر بدأ ثم النفسية ، لالضطرابات كأساس القلق على التركيز إلى والتحليليين

 واستخدمه ، التاريخ ذلك منذ المفهوم هذا استخدام شاع وقد) 1408 سوين،( فرويد كتابات

 فرويد، بعد التحليليون استخدمه فقد المختلفة، مجاالته في النفس علم في كتبوا ممن الكثيرون

 اإلنسان، إلى نظرتهم في الوجودي المنحى يتخذون من استخدمه كما السلوكيون، واستخدمه

 الواجب من أصبح بحيث اإلنساني، النفس علم في اآلن يتحدثون من استخدامه يغفل عن ولم

  .فيه يتناوله الذي النظري اإلطار أوالً يحدد أن المفهوم هذا عن للحديث يتعرض على من

 :القلق مفهوم .1
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الهم، األرق، االضطراب، االنزعاج، وعدم االستقرار في مكان  بمعنى:  تعريف اللغوي  . أ

 العربية المعاجم في قلقال مصطلح يشيرو  )762:الوسيط المعجم(  واحد واحد على حال

 المعاجم في يعرف كما، ) ت .ب منظور، ابن( المضطربة والحركة اإلنزعاج حالة إلى

 إحساس أنه على  (Oxford )د اكسفور معجم في يعرف حيث النحو، نفس على اإلنجليزية

 يعرف كما  (Hornby, 1989) المستقبل من التأكد وعدم الخوف من ينشأ العقل في مزعج

 الخوف من وقاهر عادي غير إحساس أنه علىWebste, (1991 وبستر( جممع في

   القلب ضربات وازدياد والتوتر  التعرق مثل فسيولوجية بعالمات يتصف دائماً وهو والخشية،

 باألطر الغالب في التعريفات ترتبط االصطالحي المستوى وعلى:  االتعريف اصطالح  . ب

 تعريف هناك بأن القول يمكن ال فإنه األساس هذا لىوع  المعرفون إليها ينتمي التي النظرية

بأنه حالة انفعالية القلق  ويعرف ،التوجهات هذه كل يعكس أن يمكن القلق لمصطلح شامل

 سارة يستثيرها وجود الخطر وترتبط بمشاعر ذاتية من التوتر والخشية والتغيرات غير

وازدياد العرق في الكفين وازدياد  الحدقة كما تتضمن اتساع .عن القلق الفسيولوجية الناتجة

 القلق تسمى بقلق الحالة أو حالة ، والحالة هذه نبضات القلب، والتنفس السريع

 (State Anxiety) عابرة تتفاوت من حيث الشدة وتتذبذب من وقت آلخر  وهي خبرة

 . )321،ص1988سوين،(

 والتحفز والخوف وقعبالت سار غير غامض شعور أنه على العصابي القلق فرويد يعرف كما

 الفرد نفس لدى تتكرر نوبات في ويأتي الجسيمة، اإلحساسات ببعض عادة مصحوب والتوتر

 1967 )فهمي،( ودوركسي شامز ومنهم السلوكيون إليه ينظر حين في،  )1984الزراد،(
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 ذلك خالف وعلى  "ما أحداث أو لمواقف كنتيجة الحادثة الخوف الستجابات تعميم " أنه على

 بتوقع يرتبط انفعال" انه على يكب يعرفه حيث فكري، لخلل نتاج انه على المعرفيون إليه ظرين

أن القلق مشاعر بغيضة   ميللرو دوالرد، كما يرى )  1990 باترسون، (محتمل لخطر

متشابهة نوعا ما للخوف الذي يصدر بدون تهديد خارجي واضح، وقد يكون القلق حالة 

لمرض جسمي أو حالة مرضية،ويرى أن اإلحباط المستمر  سيكولوجية أولية أو عرضا

، وفي  )217،ص2002جودت عزت عبد الهادي،سعيد حسني العزة ،.(يرسخ المخاوف

اغلب األحيان يكون مزيجا من األعراض تتمثل في ضربات قلب سريعة، ضيق 

،  )18،ص2003علي عسكر،(التنفس،األرق،صعوبة في التركيز،الشعور بالتعب والتوتر

انفعال مكتسب واستجابة انفعالية غير بأنه  القلق  فقد عرف )71،ص2000(زهران،  ماأ

أو رمزي قد يحدث،  يخطر انفعالومستمر نتيجة توقع تهديد  حالة توتر شامل و سارة،

انفعاالً القلق  جسمية ويمكن اعتبار ، وأعراض نفسيةمن المجهول ويصحبها خوف غامض

  . د والخطرمركباً من الخوف وتوقع التهدي

شعور غامض على شكل  في  استجابة انفعالية تتمثل بأنه )37، ص1987( موسى هيعرفو 

يمتاز  كثير من أعراضه ، لكنهفي  توقع عقاب ، أو حدوث أمر خطير ، وهو يشبه الخوف

من داخل الفرد  الواقع ، ألن إشاراته تأتيفي  عنه بأنه خوف من مجهول وال أساس له

وارتبطت باأللم الذي  أو رغبات سبق أن عوقب عليها عندما كان طفالً ،الرتباطه بنزعات 

ويرى .  العدوانية المكبوتة تعقيداً وحده بالنزعاتالقلق  ويزدادالقلق  يتوسطه اكتساب

وأحاسيس غريبة ومؤلمة تنتج عن  بأنه عبارة عن مشاعرالقلق  )71، ص1975( الهيثي
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المرء حين ال يستطيع  هذه المشاعر علىسوء تكيف وعدم انسجام وتوافق ، وتطرأ 

  . ىيعيشه من جهة أخر التوفيق بين دوافعه وحاجاته األساسية من جهة وبين الواقع الذي

أن القلق شعور غامض غير سار مملوء بالتوقع  ) 60-59، ص1985( الفيومي ويرى 

نفس والخوف وهو مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية يأتي في نوبات تتكرر في 

وقد يكون القلق في بعض قدان التوازن وعن فشل في التكيف ، الفرد،أو صراع ناتج عن ف

عبد  أما ،أحواله محاوالت إجرائية وقائية ضد سيطرة الفشل وضد فقدان التوازن

سار وشعور مكدر بتهديد متوقع  انفعال غيرفيعرف القلق أنه ) 297، ص  (1996الخالق

بمشاعر الشك والعجز والخوف من  وخبرة ذاتية تتسم تقرارهم مقيم وعدم راحة أو اس أو

الخوف بالمستقبل أو المجهول ،  وغالبا ما يتعلق هذا ،شر مرتقب ال مبرر موضوعيا له

االستجابة لمواقف الحياة العادية كما  مع استجابة مسرفة لمواقف ال تتضمن خطرا حقيقيا أو

ولقد   وسلوكية جسمية ونفسية(عراضا أالقلق  لو كانت ضرورة ملحة أو طوارئ ويصاحب

لقلق شيوعاً فعرفته بأنه خوف أو اصاغت الجمعية األمريكية للطب النفسي أكثر تعريفات 

توتر وضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوالً إلى درجة كبيرة ، ويعد 

مصدره كذلك غير واضح، ويصاحب كالً من القلق والخوف عدد من التغيرات 

  .) American Psy,1994, p435( ولوجيةالفيزي

كما يعرف القلق بأنه شعور عام بالخشية، أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع، أو تهديداً 

غير معلوم المصدر مع شعور بالتوتر والشد وخوٍف ال ُمسَوغ له من الناحية الموضوعية، 

استجابة مفرطة مبالغاً  وغالباً ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول كما يتضمن القلق
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فيها لمواقف ال تمثل خطراً حقيقياً وقد ال تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية ، لكن 

الفرد الذي يعاني من القلق يستجيب لها غالباً كما لو كانت تمثل خطراً ملحاً أو مواقف 

قلق سرعة النفسية لل من هذه األعراض و  )14، ص1994عبد الخالق، (تصعب مواجهتها 

سماع األصوات المفاجئة،  االهتياج، كما يبدو في سرعة االنزعاج أو الميل إلى القفز عند

التركيز، وشرود الذهن ،  و الحساسية المفرطة للضوضاء والنرفزة، وضعف القدرة على

وصعوبة اتخاذ القرارات  التردد الشاذ والتشكك،عن   والهبوط بين آن وآخر هذا فضالً

وأحالم كابوس  ،وأرق  كار المزعجة على المريض ، مع فقد الشهية للطعام وتزاحم األف

وصعوبة النوم إلى  المستمر والتوتر الدائمالقلق  ومن الطبيعي أن يؤدي به هذا،متواترة

  . ) 36 ، ص مرجع سابق( شعور شديد بالتعب واإلرهاق 

  : ، إلى ثالثة أنواع   anxiétéالقلق  Le Gall  هو يقسم

و هو قلق عادي يتعلق بأحداث الحياة   :  (Anxiété d’objet)موضوع قلق ال .1

  .المعاشة في الواقع  لكن بتهويلها و تضخيمها 

نجدها متعلقة بوضعية جديدة  :  (anxiété après le changement) رقلق بعد التغيي .2

  الخ  …مثل إثر الطالق أو مهنة جديدة 

يعتبر :  (anxiété préconscient fondamentale) القلق ما قبل الشعوري األساسي .3

قلق هائم يحاول الفرد أن يلصق قلقه على أول أمر يقابله ، فيتوقع الفرد الشر في كل شيء 

كنزعة للرؤية المظلمة و المتشائمة ، و نجده يتعلق بأعراض االكتئاب  و الشك و الريبة 

 )p 14-44.Le Gall.1995( الدائمة
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  :التالية  رالقلق وفقا للمعايي ) Fleury Maurice )1924.p73ص شخوقد 

 قلق مفرط وانزعاج، ويحدث ألكثر من يوم -

 يجد الشخص صعوبة في السيطرة على االنزعاج -

 يسبب القلق ضيقا أو عدم التوافق االجتماعي أو المهني أو غيره من مجاالت الحياة -

 شك وبسبب يد ال يرجع االضطراب إلى التأثيرات الفزيلوجية  والى حالة طبية عامة -

 بأن القول يمكن سبق مما وانطالقاً، بنجاح التهديد مع التعامل على قدرته حول بنفسه اإلنسان

 هذا وتطور نمو طبيعة على تعريفاتهم ركزت حيث المنظرين نظرة تعكس التعاريف هذه

 يستعرض سوف ما وهو أكبر تفاصيل تقديم يستوجب الحال بطبيعة هذا ،االضطراب

 المالحظة األعراض على باإلعتماد التحديد فإن لذلك وخالفاً ،القلق ياتنظر في باختصار

 األمريكي النفسي الطب دليل في القلق تصنيف ذلك على ومثاالً دقة، أكثر يكون أن يمكن

 .مستقبالً عنه الحديث سيأتي ما وهو

 : للقلق المفسرة النظريات  .2

 تحدثوا من أوائل من النفسي التحليل ةمدرس رائد Freud يعد  :النفسي التحليل تفسير: أوال 

 كتابات في شاع عندما إال استخدامه يشيع لم المفهوم هذا أن البعض ويرى بل. القلق عن

 في القلق يلعبه الذي الهام الدور إلى النفس علماء توجيه في إليه الفضل يعود حيث فرويد،

  اإلنسان حياة

بدراسة القلق ، و حاول أن يعرف " رويد ف" اهتم عالم النفس : فرويد   القلق عندتفسير  . أ

  :هما سبب نشأته عند الفرد حيث أنه يميز بين نوعين من القلق
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حينما يدرك الفرد أن مصدر القلق خارجي ، نقول أن الفرد يعاني :  القلق الموضوعي -

رد فعل لخطر خارجي معروف : " و يعرف فرويد القلق الموضوعي بأنه  ،قلقا موضوعيا 

القلق الواقعي ، القلق الحقيقي ، :ق فرويد على القلق الموضوعي هذه التسميات وقد أطل" 

القلق السوي و هذا النوع من القلق أقرب إلى الخوف ، ألن مصدره يكون واضح المعالم 

لدى الفرد و يوضح فرويد في نظريته أن القلق و الخوف ما هما إالّ ردود أفعال في موقف 

طر خارجي معروف ، والقلق هو استجابة لخطر داخلي فالخوف استجابة لخ ،معين 

  معروف 

 بالتوقع سار غير غامض شعور" أنه على العصابي القلق فرويد يعرف و : الحصر العصابي -

 نوبات في ويأتي الجسيمة، اإلحساسات ببعض عادة مصحوب والتوتر والتحفز والخوف

ى أنه قلق غامض غير مفهوم ، يمكن تعريفه علو،  )1984 الزراد،( الفرد نفس لدى تتكرر

و  ،ال يستطيع الشخص أن يشعر به أو يعرف سببه ، فهو رد فعل لخطر غريزي داخلي 

يتضح من هذا التعريف ، أن مصدر القلق العصابي يكمن داخل الشخص في الجانب الذي 

فيخاف الفرد من أن تغرقه و تسيطر عليه نزعة غريزية ال يمكن "  الهو"يطلق عليه 

أو التحكم فيها و قد تدفعه ليقوم بعمل أو يفكر في أمر قد يعود عليه باألذى  ضبطها

 مصدر إلى القلق من النوع هذا نشأة ترجع وال )21-20، ص 2001فاروق عثمان ، (

 ،الكبت حواجز وكسر نفسها عن للتعبير المكبوتة الغرائز ضغط من ينشأ قلق فهو خارجي،

 بالتغلبو أله" تهدد عندما مدرك غير داخلي كميكانيزم العصابي القلق ينشأ أخرى وبعبارة

 إشباعها على المجتمع يوافق ال التي الغريزية الحفزات تلك وإشباع األنا دفاعات" على
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 على العمل على لتحفيزه "لألنا" تطلق إنذار إشارة فالقلق .كبتها سبيل في األنا" جاهد والتي

 واإلسقاط كالتبرير الدفاعية الحيل إلى ذلك سبيل في األنا تلجأ ما وغالباً الرغبات، تلك كبت

 راحة إلى إال يؤدي ال الحيل هذه استخدام أن غير ، دفاعية حيل من وغيرها والنكوص

 لتحقيق للتمويه أخيرة محاولة في أخرى وسيلة إلى شعورياً ال وتلجأ القلق ويشتد مؤقتة،

 العصابي القلق أن فرويد ويرى ، نفسه القلق من إيالماً األشد الخبرات هذه كبت استمرارية

 الخوف من بحالة الفرد فيه يشعر محدد بموضوع يرتبط ال عام قلق صورة يظهر في أن يمكن

 من كانت وإن حتى عصابية كمخاوف المخاوف تظهر أن يمكن كما، غيرالمحدد العام

 أساساً القلق تثير ال المثيرات كانت إذا أو متوقع هو ما شدتها في فاقت إذا محددة موضوعات

 يمكن فإنه أخيراً ،الحشرات أو الدم رؤية عند مثالً الخوف ذلك ومن العاديين األشخاص لدى

 المصاب الشخص إن مثال، كالهستيريا اشد الضطرابات مصاحب قلق  صورة في يظهر أن

 هديدت حالة في يجعله التوقع هذا إن حدوثها، توقع من خوفا أحيانا بقلق يشعر األعراض بهذه

إلى أنه ينشأ عن  قلقو ينتهي فرويد من دراساته في النظرية األولى لل )1997 فهمي،(

 و حينما تمنع الرغبة الجنسية من، الرغبة الجنسية أو إحباطها  و منعها من اإلشباعكبت 

و منه فالنظرية األولى ترى أن القلق  إلى قلق) الليبدو ( اقة الجنسية تتحول الطاإلشباع 

و تخلق زيادة للطاقة ،التي ال يمكنها أن فالرغبة الجامحة تسبب ضغطا   ،الرغباتمتعلق ب

عاد فرويد مرة أخرى ، ونتاج عدم استعمال الطاقة  فهو ،تحرر و تؤدي بذلك إلى القلق 

كشف التناقض  فادى ذلك إلى ،في كتاب القلق  إلى دراسة موضوع القلق دراسة تفصيلية

و الحصر في النظرية الثانية نتاج  ،فسير نظري ثاني للحصرو إعطاء تبالنظرية األولى 
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و هو  ،صراع بين الهو و األنا االجتماعي ، و الهو و األنا،  أو األنا االجتماعي  و األنا 

و تمثل بذلك  ،كإشارة إنذار منبثقة منه تجاه رغبة غير مالئمة   األنا  الذي يعيش الحصر

 كل مهدت ولقد ، )78- 67، ص1997غموند فرويد ، سي( القلق وظيفة للحفاظ على الذات 

 البيولوجية العوامل أهمية من قللوا الذين الجدد الفرويديين من جيل لظهور األفكار هذه

 إياه رابطة األساسي القلق أهمية فاعلية وأهمية اإلجتماعية العوامل أهمية مبرزين والغريزية

   .األنا بالحاجات

إنه اإلحساس : " لها بقو  القلق األساسي  عرفت هورني : عند كارن هورني قلقتفسير ال  .2

كما ترى أن  ،الطفل لعزلته و قلة حيلته  في عالم يحفل بالتوتر و العدوانية الذي ينتاب 

 الشعور بالعجز ، الشعور بالعداوة ، الشعور بالعزلة : هي ثالثة عناصرالقلق يرجع إلى 

 ترتبط والتي األساسية هورني تؤكدو  ، )24-23،ص  2001فاروق السيد عثمان ، ( 

 أن على مؤكدة الوالدين، من وخاصة واإلعتراف والتعاطف والتقبل بالحب واضح بشكل

 والحنان والعطف الحب من والحرمان بالنبذ وشعوره األسرة في العاطفي الدفء إنعدام

ترى ، و1997) فهمي،( القلق مصادر من مصدر أهم هو عدواني عالم وسط والضعف

، لكن  يقول فرويدأن مصدر القلق ليس هو بالرغبات الجنسية غير مقبولة مثل ما  ورنيه

الدوافع العدوانية  وزيادة التنبيه و شدة اإلثارة الصادرة عنها ،و خشية الفرد من توجيهها 

فينشأ في و هذا هو أساس العصاب ، ، يحبهم  إلى األشخاص الذين يولي لهم أهمية و

و كي يتخلص من  ،الحياة نتيجة اضطراب العالقة بين الطفل و والديه المرحلة األولى من

هذا القلق األساسي و يجلب لنفسه الطمأنينة فإنه يكون بعض الحيل نحو األشخاص 
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فالشعور ،كأن يتخذ اتجاه التواضع أو الخضوع نحوهم و كذا الحيل العصابية ،اآلخرين

م العوامل التي تفسر شعور الفرد بالعجز بعدم القدرة على الدفاع خوفا من العقاب من أه

هو ضعف فرويد عن أن سبب الشعور بالعجز  أمام عالم معاد و هذا خالفا لما جاء به

عثمان نجاتي في سيغموند فرويد ، (األنا و خضوعه  لكل من الهو و األنا األعلى 

 )38،ص 1997

 ركز حيث قريباًموقفا  ( 1987 )  سوليفان اتخذ:  عند هاري ستاك سوليفان قلقتفسير ال .3

 العالقات مفهوم من وسع أنه إال الميالد لحظة من بدء المتبادلة الشخصية العالقات أهمية على

 ربطها خالل من المختلفة النمو مراحل عبر العالقات هذه نمو أهمية أظهر حيث اإلجتماعية

 الشخصية لعالقاتا من وينتج الحياة بداية مع يبدأ القلق أن يرى و ،المعرفية بالخبرات

 ذاته بين بالتفريق المعرفية الطفل قدرات تسمح ال األولى المرحلة ففي األم، مع المتبادلة

 لديه القلق خفض يمكن وال قلقه، يعتبر ألبنها رعايتها أثناء األم قلق فإن وبالتالي أمه، وذات

 لإلشباع كمصدر األم لتمثيل األمهات من أنماط أربعة  'سوليفان' حدد وقد قلقها، استمر إذا

 الجيدة غير األم مشبعة، غير الجيدة األم المشبعة، الجيدة األم وتشمل األولى المرحلة في

 وفقاً المتبادلة االجتماعية العالقات إدراك بطبيعة القلق ارتباط ويستمر الشريرة، األم المشبعة،

 الطفل قلق يرتبط مثالال سبيل على الثانية المرحلة ففي للفرد، المعرفية الخبرة لمستوى

 بالنتائج الثالثة المرحلة في يرتبط حين بأسبابها،في اإلرتباط دون لألحداث السلبية بالنتائج

فالقلق البسيط يمكن أن  ،القلق بناء و هدام في نفس الوقت  كما يفيد بان  ،بباألسبا مقترنة

ي إلى اضطراب كامل يؤدأما القلق الشامل  الكلي فإنه  ،الخطر  يغير اإلنسان و يبعده عن
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و  ،ر السليم أو القيام بأي عمل عقليو يجعل الشخص عاجزا عن التفكيفي الشخصية ، 

و يعتقد أن نظام الذات يتشكل في  ) (Self Systemقدم سوليفان مصطلحا هو نظام الذات

و موافقتهم  و عن مشاعر  اآلباءصورة  فردية بواسطة القلق الناجم عن عدم رضا 

  ) 36، ص  1995عبيب غنية ، ( و رضاهم  اآلباءة الناجمة عن محبة الطمأنين

عن فرويد اال انه بقي متأثرا  ينج انفصال من وبالرغم :عند كارل يونج  قلقتفسير ال  .4

 ألهمية إشارة نظرته في كان وإن حتى فرويد به قال مما أبعد إلى (Jung ) ذهب ولقدبفكره 

 الجمعي الالشعور في نظريته من انطالقا1997ً ) فهمي،  (يونج ويشير .اإلجتماعية العوامل

 الشخصية لتكوين كأساس السابقة األجيال من الموروثة الالشعورية الخبرات لتأثير المؤكد

 خبراته كل ينسى يجعله قد لكيانه مهدد موقف في الفرد شعور أن إال للقلق، كأساس وأيضا

 حياته في فاإلنسان الالمعقولة، صرفاتالت بعض إلى ويرتد الثقافية وحصيلته الحضارية

 مشاعر ينتابه فإنه ليالً، القبور بجوار مر إذا ولكنه األشباح، بتأثير يشعر ال المنظمة العادية

  .الجمعي الالشعور محتويات من الغزو من نوع حدث قد ألنه والقلق الخوف

 فقد النفسي بالتحليل عمله ةبداي في لفرويد أيضاًمع تبعية ادلر  :عند ألفرد أدلر  قلقتفسير ال .5

 العوامل أهمية مبرزاً والنقص العجز بمشاعر القلق ربط حيث الخاصة نظريته أدلرطور

 والترتيب نبذه أو للطفل الزائد كالتدليل منها األسرية وخاصة ذلك تأكيد فياالجتماعية 

كان ف )1997 فهمي، ؛ 1991 حوالة،( القلق وحدة العجز مشاعر من تزيد أن يمكن الميالدي

ادلر يؤمن بالتفاعل الدينامي بين الفرد و المجتمع ، و هذا التفاعل يؤدي إلى نشأة القلق ، 

و يرى أن الطفل يشعر عادة بضعف و عجز بالنسبة للكبار و البالغين بصفة عامة ، و 
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فاإلنسان  السوي يتغلب على شعوره بالنقص  ،للتغلب على هذا العجز يسلك طريق السوية 

لق عن طريق تقوية الروابط االجتماعية التي تربط الفرد باآلخرين المحيطين به ، و و الق

يستطيع الفرد أن يعيش بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق هذا االنتماء إلى المجتمع الذي 

  )22د عثمان، ص يفاروق الس.( يعيش فيه 

 من والمتمثلة األساسية والحاجات فروم نظرية ظهرت :عند إيريك فروم  قلقتفسير ال .6

 الهوية إلى والحاجة بالجذور االرتباط إلى والحاجة االنتماء إلى الحاجة في نظره وجهة

 طبيعة من جزء اإلنسانية الحاجات هذه بأن فروم يؤكد حيث توجيهي، إطار إلى والحاجة

 والصراع السيئة االجتماعية الظروف إعاقة مؤكداً وارتقائه لتطوره والزمه اإلنسان

 1991) حوالة،(النفسية االضطرابات ثم ومن القلق  إلى ذلك يقود حيث إلشباعها عياالجتما

و خاصة والديه ، لة من الزمن معتمدا على الكبار يرى فروم أن الطفل يقضي فترة طوي ،

و هذا االعتماد يقيده بقيود  يلتزم بها حتى  ال يفقد حنانهما ، و بازدياد نمو الطفل يزداد 

األولية  د ، غير أن هذه القيودعلى نفسه و يسمي هذه العملية بالتفر تحرره و اعتماده

و باالنتماء إلى الجماعة إنما  يعطي للطفل شعورا باألمن  على الوالدينالشعور باالعتماد و

يجة ما يود و القلق نتباألمن  الذي يولد شعورا بالعجز ، واالستقالل يهدد هذا الشعور 

و هكذا يرى فروم أن  ال قدراته إلنجازه هذه األعمال ،تمعدم اكإنجازه من األعمال و

ويرى  ،القلق ينشا عن الصراع بين الحاجة للتقرب من الوالدين و الحاجة إلى االستقالل 

و الرفض من أب قاس أو مجتمع خاص إلمكانات تقابل  بعدم االستحسان فروم أن بعض ا

كبت إمكاناته ، و يصبح  و يضطر الطفل تحت هذه الظروف إلى ،في بيئة الطفل 
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سيغموند ( إظهارها عامال مؤديا إلى ظهور القلق ، ألنه يرى فيها تهديدا لعالقته بوالده 

ظهور  يربطون التحليليين بأن القول يمكن فإنه سبق ما على واعتمادا،  )32فرويد ،ص 

 لسيطرة كنتيجة السوي للنمو المعيقة المؤلمة الفرد بخبرات القلق ومنها النفسية االضطرابات

  .المقابل في التكيف على القادر الفاعل األنا نمو ولضعف جانب من المكبوتة الرغبات بعض

 التعلم، عملية على إجماال الراديكاليون السلوكيون يركز  :للقلق السلوكي التفسير: ثانيا 

 ،يالسو السلوك يتعلم كما المرضي والسلوك والخوف القلق يتعلم اإلنسان بأن ويؤكدون

 عن تتم التعلم عمليات أن على واطسن أمثال من الراديكاليين السلوكيين من األوائل ويركز

 الخوف لظاهرة الفرد يستجيب وبالتالي الطبيعي والمثير الشرطي المثير بين اقتران طريق

 تعلم في التعميم مبدأ طريق وعن مكتسباً، دافعاً الشرطي المؤثر من الخوف ويصبح أوالقلق

 منها يقلق أو يخاف أن الحي الكائن تعلم التي لتلك الشبيهة المثيرات أن يالحظ القلق أو الخوف

 نظرية تختلف وال،  )1404الخالدي،(  الخوف أو للقلق إثارة األكثر هي بها شبهاً واألكثر

 السلوك أن يرى حيث الكالسيكي، اإلشتراطي التفسير مسار عن كثيراً Skiner)  ( سكنر

 للقلق مثيرة بخبرات الفرد لمرور كنتيجة والمرضي السوي غير السلوك ذلك في بما إجماالً

، Monte . (1987 (االضطرابات هذه لمثل ومستمرا قوياً مثيراً منها جعلت بدرجة عززت

 السلوكيون حاول حيث السلوكية، المدرسة في للتطور وفقاً القلق مفهوم إلى النظرة تطور ومع

 كعوامل العقلية العمليات اعتبارهم في آخذين واطسن لفكر الضيقة الدائرة من الخروج الجدد

  :  أهمهم من ولعل واالستجابة، المثير بين وسيطة
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 ) 1927  (بافلوفتعتبر الدراسات العالم الروسي  : من خالل تصور بافلوف قلقتفسير ال .1

إشارة  حالة من الدراسات المبكرة في هذا الموضوع ، فبالنسبة له كان يرى القلق ينجم في

 الذييأتي ليأخذ بصورة ضرورية نفس رد الفعل ) المنبه االصطناعي الشرطي ( الخطر 

لقد أكد بافلوف على ميكانيكية ) المنبه الطبيعي ( نتج سابقا بواسطة الصدمة الحقيقية 

 ) 11، ص 1990، دحام الكيال () التكيف الشرطي ( التعويض للمنبه  

 القلق إلى (Dolard. Miller) من كل نظر: دوالرد و ميللر من خالل تصور قلقتفسير ال  .2

 جانب من الداخلية والعمليات جانب من بالمثيرات الخارجية يرتبط والذي األلم لتوقع كنتاج

" الشخصية و العالج النفسي " عرض دوالرد و ميللر نظريتهما و )(Monte; 1987 آخر

معين يؤدي إلى تدهور في األداء و العكس و القلق ما هو إالّ دافع عندما يزداد إلى حد 

و القلق عند دوالرد و ميللر حالة غير سارة يعمل الفرد على تجنبها  ويعتبر ، صحيح 

دافعا مكتسبا أو قابال لالكتساب ، و يحدث  نتيجة الصراع ، و الصراع يأخذ الكثير من 

 –م ، أو صراع األحجام األقدا –األشكال مثل صراع األقدام  و األحجام أو صراع اإلقدام 

األحجام  إالّ أن هذا الصراع يولد حالة من عدم االتزان تؤدي إلى القلق و ال يكون  هناك 

 .مفر من هذا الصراع حتى يعود االتزان مرة أخرى 

 القلق أن 1967) فهمي،(  دوركسي و شامز من كل يرى:  تفسير شامز ودوركسي  .3

 تعمم ثم معينة، مواقف أو ظروف تحت العادي قلقال عن تنتج قد مكتسبة استجابة المرضي

 تؤدي أن يمكن التي العادية للمواقف األمثلة من الكثير أن إلى أشارا كما ، ذلك بعد اإلستجابة

 منذ الفرد يتعرض فقد أوالمؤلمة، المشبعة غير المواقف المثال سبيل على ومنها القلق إلى
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 ناجح، تكيف يصاحبها وال تهديد أو خوف افيه يحدث التي المواقف لبعض األولى طفولته

 توتر من يصاحبها وما اإلنفعالي اإلرتياح عدم أهمها من إنفعالية مثيرات ذلك على ويترتب

إدراك الفرد بان حياته محدودة والبد أن تنتهي أساس القلق هو وان ،إستقرار وعدم

 الفكر تطور دوق،  )152،ص1999مجدي د محمد،( مما يهدد خططه المستقبلة بالموت،

 بين المتبادل التفاعل أهمية على أكد الذي لباندورا اإلجتماعي التعلم نظرية بظهور السلوكي

 المعرفية العقلية الشخصية والعوامل والسلوك، منها، االجتماعية وخاصة المثيرات

 مرغوبة غير مثيرات بحدوث مرتبط القلق ظهور أن يرى وبذلك الوجدانية، واالنفعالية

 قدراته عن للفرد السالب المفهوم في متمثالً لظهوره نفسي استعداد الفرد لدى يكون أن شريطة

 يبقى االرتباط هذا فان مؤلمة، خارجية بمثيرات استجابات عن عبر وان القلق فإن وعليه

 من ولعل والوجدانية منها العقلية الشخصية بالسمات آخر جانب من مرتبطاً جزئياً ارتباطاً

  )(Monte, 1987للقلق ذاتي تعمل كمعزز التي الكفاية عدم مشاعر أهمها

 الفلسفة ظهور بداية مع القلق عن الحديث بدأ   :للقلق واإلنساني الوجودي التفسير: ثالثا 

 إلى يجر االختيار نا الفلسفة هذه مؤسسي أحد) (Kearkigard كيركيجار يقول .الوجودية

 الذي الوجه من وقلق عامةال اإلمكانيات على قالقل إلى تؤدي بطبعها والمخاطرة المخاطرة

 حينما المرء يصيب الذي بالدوار شبيه وهذا على، قلق هذا و من قلق فهذا ،اإلنسان اختاره

 الفالسفة جميع لدى أساسياً موضوعاً القلق بقي ولقد 1405)  الفيومي، (هاوية في ينظر

 أهم أحد النفس علماء لدى االهتمام هذا استمر كما الحياة، من جزء انه اعتبار على الوجوديين

 أن)  Mayمي (ويعتقد  مي رولو أمثال من الوجودي الواليات المتحدة في االتجاه هذا رواد
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 في بوجوده إحساسه على للحفاظ خاللها من الفرد يسعى سوية غير وسيلة االضطراب

 وجود من جزء لقالق أن ويرى ، معاقاً السوي بالشكل فيها بالوجود اإلحساس يكون ظروف

 من عاماً وخوفاً غامضاً شعوراً عن يعبر بل موضوعي شيء من خوفاً ليس والقلق اإلنسان،

 الشديدة إلى المقبولة الدرجات من تتدرج أن يمكن القلق درجة أن ويرى، الوجود مهددات

 له يحقق ال هذا أن إال االستقرار، لتحقيق تجاهلها أو لكبتها الفرد يدفع وقد .للنمو المعوقة

، الوجود من كجزء أصالً للقلق المثيرة المهددات بقبول إال يتحقق ال والذي الفعلي االستقرار

 مشكالت أهم من القيم فقدان أن ويعتقد .بفاعلية استغاللها و لحياتنا قبولنا على يساعد هذاو

 إلى فعتد حيث وجودنا، اضطهاد إلى أدت التي المادية الحياة سيطرة عن الناتجة اإلنسان

 العالم في الوجود المادي، العالم في الوجود المختلفة بنماذجه بالوجود اإلحساس فقدان

 في بالوجود اإلحساس بين الموازنة في يفشل حيث الذاتي، العالم في والوجود االجتماعي،

 واإلجتماعي المادي العالم يهمل فقد أحدها، في بالوجود إحساسه غلبة يعني مما النماذج، هذه

 في وجوده على يركز وقد المجتمع، إرضاء مقابل في حاجاته يهمل وقد ذاته، حول يتمركزو

 يؤدي بالوجود لإلحساس الفقدان هذا ، وللمجتمع لذاته السطحية النظرة يعني مما المادي العالم

 بالعجز (May ) كدافع واستغالله وجودنا من كجزء قبوله هو الحل أن الشعور إلى بالفرد

 أن مي ويؤكد ، الوجود نماذج بين التكامل وهو اإليجابي الهدف لتحقيق مي يرى و ، والذنب

 عامل الخاطئة فاألساليب ، بوجوده الفرد إحساس تكوين في أثرها الوالدية المعاملة ألساليب

 بين التكامل لخلق المعيقة العالية الذنب ولمشاعر أو بالوجود للقلق لإلحساس مثير

 يرى ولذا الوجودي، للفكر امتداداً اإلنسانية المدرسة وتمثل،  ) (Monte,1987،جوانبه
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 أو اإلنسان وجود تهدد أحداث من يحمله قد وما المستقبل من الخوف هو القلق أن اإلنسانيون

 أهدافه تحقيق في الفرد فشل أن يرون كما للقلق، األساسي المثير فإنه ولهذا إنسانيته، تهدد

 هو التي الحياة يحيا أن في الفشل حدوث إحتمال من وخوفه هحيات أسلوب اختيار في وفشله

)   (Maslowمازلو من كٌل الفكر هذا يمثل من أهم من ولعل )1976 الغفار،  عبد ( يريدها

،  من بدالً بالنمو تهتم البشرية الحية الكائنات أن مازلو يعتقد حيث،  ) (Rogers روجرزو

 الشهيرة نظريته وضع اإلعتقاد هذا وعلى توازن،ال إعادة أو اإلحباطات تجنب على عملها

  القلق إلى يؤدي أن يمكن الحاجات هذه تحقيق عدم أن إال ، الحاجات هرم حول

 بين التعارض يجد حين بالقلق يشعر اإلنسان أن روجرز يرى كما،   )1411أنجلر، (

 فإن وباختصار ة،المثالي الذات وبين الممارسة الواقعية الذات بين أو وطموحاته إمكانياته

 مفهوم وبين العضوي الكائن يعيشه ما بين تعارض هناك يكون عندما تحدث للقلق القابلية

  ) 1990 ،العال أبو( الذات

 النفس علم في قوياً اتجاهاً المعرفي النفس علم يمثل  :للقلق المعرفي اإلتجاه تفسير: رابعا 

 في سوليفان ذلك ومن مختلفة مدارس من المنظرين من العديد على اثر حيث المعاصر

 وتعددت المعرفية االتجاهات تعددت كما ، السلوكية المدرسة في وباندورا التحليلية المدرسة

 جورج ويعتبر ، النفسية واالضطرابات القلق هو المجال هذا في يهمنا ما ولعل ، أغراضها

 حالتي في الشخصية رتفسي في وزناً اإلنسانية المعرفة أعطوا الذين النفس علماء من كيلي

 تعرض أن يعني وهذا التفسيرات لمختلف قابل حدث أي أن يرى حيث والمرض، السواء

 التي العمليات أن يرى كما،  الواحدة للحالة حتى طريقة من بأكثر تفسيره يمكن للقلق اإلنسان
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 القلق عملية أن اعتبار وعلى األحداث فيها يتوقع التي بالطرق نفسيا توجه الشخص بها يقوم

  )1411 ،انجلر( المستقب من وخوف توقع عملية إال ليست

 تنشيط مع يظهر انفعال القلق أن ) Beck( بيك ويرى : تفسير القلق في تصور بيك. 1

 القلق أعراض أن ويرى محتمل، لخطر تقديم أو تقويم عن معبراً تفكيراً يعتبر الذي الخوف

 عن تعبر قد والتي الخطر، موضوعات يرهتفك تسود الذي للمريض معقولة تبدو والمخاوف

 المتعقل التفكير أو التمعن على القدرة انخفاض و بها المتصل التفكير تكرار خالل من نفسها

 يؤدي الذي الحد إلى للقلق المحدثة المثيرات تعميم إلى يؤدي هذا ، بموضوعية وتقويمها فيها

 مع الخطر مفهوم أو بتصور مرتبط بدوي المريض فانتباه كمهدد، موقف أو مثير أي إدراك إلى

 على المريض انتباه معظم توقف أو تثبت وبسبب ،الخطيرة بالمثيرات الدائم البال انشغال

 إلى فكره ينقل أن على القدرة من كثيراً يفقد فإنه بالخطر، المتصلة المثيرات أو المفاهيم

 الميل مع فيه، مبالغ طرالخ فموضوع خارجية، أخرى مثيرات إلى أو داخلية أخرى عمليات

  .الحقيقية لألخطار مساوية وجعلها االفتراضية واألخطار المآسي تهويل إلى

   1990)باترسون،(

كشفت األبحاث التحليلية العملية لكاتل و  : في تصور كاتل و شاير  قلقتفسير ال . 2

حالة و Trait Anxiety)(شاير عن وجود نوعين من مفاهيم القلق أطلقا عليهما سمة القلق 

و يعتبر النوعان األخيران أكثر أنواع القلق شيوعا في التراث  ،) (State Anxietyالقلق

و  ) 25، ص2001فاروق عثمان ،( نقال عن   (Spielberger, 1966, p13 )النفسي

تكون إلى حالة  و مؤقتة أقرب  ما ف أو حالة انفعالية ذاتية موقفيةتصور حالة القلق كظر
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مما يؤدي إلى تنشيط  ها  كل الناس  في مواقف التهديد و يشعر بي ، الخوف الطبيع

شدة الحالة تبعا  و تختلف ،و يهيئهم لمواجهة مصدر التهديد  المستقل ، هم العصبيجهاز

الذي يواجهه ، كما تزول بزوال   كل فرد من درجة خطورة  في الموقفلما يستشعره 

القلق في شدتها و تتذبذب  عبر الزمن تبعا  و تتغير حالة ،مصدر  الخطورة أو التهديد 

و يعتقد سبيلبرجر أن سمة القلق تشير إلى الفروق الثابتة  نسبيا في  ،للموقف المهدد للفرد 

و سمة القلق تشير إلى االختالفات  بين الناس في ميلهم إلى االستجابة  ،القابلية  للقلق 

ك بارتفاع شدة القلق ، و سمة القلق تتأثر  و ذلاقف التي يدركها كمواقف مهددة ، تجاه  المو

التي تكون ا تنشط بواسطة الضغوط الخارجية بالمواقف  بدرجات  متفاوتة ، حيث إنه

و يتضح من العالقة بين حالة القلق و سمة القلق  أن  ،مصحوبة بمواقف خطرة محدودة 

كحالة (بمثيرات مهددة  قطو يستثار ف) كسمة القلق ( االستعداد  أو التهيؤ للقلق  يظل كامنا 

 ) .26فاروق سيد عثمان ، ص .( منحنى الو تأخذ هذه العالقة شكل ) القلق 

 بين للتفريق أهمية السابقة النظريات تعطي لم: تفسيرالقلق في تصور سبيلبيرجر   . 3

 وسبلبيرجر)  (Chattleكاتل أن إال الزمة، سمة أم طارئة حالة هو هل حيث من القلق

Spielberger)( يجب شكالن القلق الضطراب أن إلى عديدة وبحوث دراسات بعد توصال 

 موقف في اإلنسان به يشعر الذي القلق حالة هو األول  السمة وقلق الحالة بينهما، قلق التفريق

 اإلنسان به يشعر مؤقتة انفعالية حالة انه على القلق من النوع هذا وعرف بزواله ويزول محدد

 هذا لمواجهة ويستعد عضالته، وتتوتر المستقل العصبي جهازه فينشط التهديد، مواقف في

 حالته إلى ونفسياً جسمياً اإلنسان فيعود التهديد، مصدر بزوال الحالة هذه وتزول ،التهديد
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 استعداد عن عبارة أنه  النوع هذا وعرف القلق سمة فهو القلق من اآلخر الشكل أما ، العادية

 القلق حالة فتثير خارجية أو داخلية منبهات وتنشطه تنبهه حتى كامناً يظل مكتسب سلوكي

 القلق سمة وتوجد للقلق، استعداده مستوى على اإلنسان عند القلق حالة إثارة مستوى ويتوقف

 بدرجة البعض عند فتوجد متفاوتة بدرجات الناس جميع عند للقلق االستعداد تعني والتي

 من قريبة أو متوسطة بدرجة الغالبية عند توجد بينما عالية بدرجة آخرين وعند منخفضة

 كثيرة، مواقف في الذات تقدير تهديد يدرك للقلق العالي االستعداد صاحب والشخص الوسط،

 الشخص أما حقيقي، خطر من الموقف في ما مع تتناسب ال زائدة قلق بحالة له ويستجيب

 بقلق ويستجيب الحقيقي خطرال مواقف في التهديد فيدرك للقلق المنخفض االستعداد صاحب

 فان " السمة قلق – الحالة قلق" نظرية ضوء فيو 1979 )،مرسي( فيه مبالغ غير مناسب

 بحسب آلخر شخص من تختلف نسبية، مسألة والصراع اإلحباط مواقف في بالقلق الشعور

 مواقف في والتوتر القلق يظهر العالي االستعداد ذو فالشخص منهما، كل عند للقلق االستعداد

 العجز يدرك األول ألن للقلق، المنخفض االستعداد ذو الشخص من أكثر والصراع اإلحباط

 وينمو قراراته اتخاذ عن ويعجز الشر، ويتوقع وإمكانياته، قدراته في يثق وال بسرعة، والفشل

 من تبين وقد الخاطئة، التنشئة وأساليب الوراثية المعطيات بين التفاعل من للقلق االستعداد

 هذا تنمية في الخاطئة التنشئة أساليب تأثير ( 1985 ) مرسي يشير كما الدراسات من العديد

 العالية القلق سمة ذوي من األشخاص أن وجد حيث الوراثة، تأثير تفوق بدرجة االستعداد

 مرحلة في والقسوة والحرمان النبذ من أعلى لدرجة تعرضوا كما سلبية أكثر تنشئة من عانوا

 .بغيرهم مقارنة الطفولة
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 من تنشأ القلق أعراض أن ( 1992 ) عكاشة يذكر  :للقلق الفسيولوجي التفسير: خامسا 

 تزيد ثم ومن والباراسمبثاوي، السمبثاوي بنوعيه الالإرادي العصبي الجهاز نشاط في زيادة

 الدم، ضغط فيرتفع ، السمبثاووي الجهاز تنبيه من الدم في والنورادرينالين األدرينالين نسبة

 مع الدم، في نسبته وتزيد الكبد من السكر ويتحرك العينان، وتجحظ القلب، ضربات وتزيد

 .التنفس ويعمق األطراف، وأحياناً الحلق، وجفاف العرق، إفراز وزيادة الجلد، في شحوب

 البنزوديازبين التي تثبت (G.A.B.A) إن اكتشاف المستقبالونشير إلى 

)Benzodiazépines( ات القلق  حددت مرحلة أساسية في فهم اآللية أي مضاد

فالجهاز اللمبي يظهر أنه يلعب دورا هاما في اندالع نوبات الهلع   ق ،البيوكيماوية  للقل

فتنشأ أعراض ، باإلضافة ما لجهاز األدرينالين و السيروتونين  في تحديد المظاهر القلق 

إرادي بنوعيه السمباتي و القلق النفسي من زيادة في نشاط الجهاز العصبي الال

الباراسمباتي ، ومن ثم تزيد نسبة األدرينالين  و النور أدرينالين في الدم ، و من عالمات 

 …تنبيه الجهاز السمباتي أن يرتفع ضغط الدم و تزيد ضربات القلب  و تجحظ العينين 

عر و زيادة أما ظواهر الجهاز الباراسمباتي  فأهمها التبول و اإلسهال و وقوف الش ،الخ

كما تلعب الوراثة دورا هاما ، الحركات المعوية مع اضطراب الهضم و الشهية و النوم 

فكثيرا ما نالحظ أن والدي المريض و أحيانا أقاربه  يعانون من نفس القلق ،و هذا يدل 

و ، على اضطراب البيئة التي نشأ فيها المريض بقدر ما يدل على أهمية عامل الوراثة

من أقارب الدرجة األولى للمرضى يصابون بالقلق مما يشير إلى  )% 25(أن بالرغم من 
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بل أثارت نتائجها الجدل حول   أن دراسات التوائم لم تؤكد ذلكدور الجينات الوراثية ،إال

 )56-5،ص 2001حسين فايد ،(نقال عن )  1998أحمد عكاشة، (دور الجينات الوراثية 

 المرجع )American Psych, 1994(األمريكي عقليال الطب دليل يمثل : القلق تصنيف  .3

 الدراسة بان العلم ومع ،القلق ومنها النفسية االضطرابات لتصنيف وأهمية شهرة األكثر

 كأزمة، الطالق أخذنا إذا المؤلمة األحداث بعد القلق أو العام القلق دراسة على تركز الحالية

 أنواع على اشتمالها من بالرغم الدليل هذا ايصنفه كما القلق أنواع استعراض المهم من أن إال

 هذا في العام القلق موقع إدراك أهمية االعتبار في أخذنا إذا لقيمة البحث حدود خارج تكون قد

 :إلى الدليل هذا في اإلكلينيكية التشخيصية للمعايير وفقا القلق ويصنف ،التصنيف

 Panic Disorder Withou)  :المتسعة األماكن برهاب المصحوب غير الهلع اضطراب -1

Agoraphobiat  (الهلع من مفاجئة نوبات بحدوث يتميز) المتكرر )الشديد والخوف الفزع 

 التنفس كضيق فسيولوجية بمظاهر يرتبط ما وعادة ساعة، من ألقل العادة في يستمر والذي

 واضطراب والدوخة والغثيان الصدر وألم واالرتجاف والعرق القلب ضربات وسرعة

 .المحتوم الهالك أو الموت من كالخوف مبررة غير بأفكار يرتبط قد كما ، راكاإلد

 Panic Disorder With)(: المتسعة األماكن برهاب المصحوب الهلع اضطراب -2

Agoraphobia  أيضاً انه إال السابق، النوع في إليها المشار األعراض نفس على يشتمل 

  .ةوالمفتوح المتسعة األماكن من بالخوف يرتبط

 Agoraphobia Without history of(: الهلع من تاريخ بدون المتسعة األماكن رهاب -3

Panic( ومنها منها الهرب  يصعب مواقف أو أماكن في التواجد من الشديد بالخوف يرتبط 
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 في الرهاب أعراض أهم وتتمثل االزدحام، شديدة األماكن في التواجد المثال سبيل على

 على السيطرة فقدان إلى األعراض تصل وقد والقيء اآلنية واختالل اإلدراك واختالل الدوخة

 في أيضاً تعرف .الهلع من تاريخ وجود بعدم يتسم حال أية على النوع هذا .اإلخراج عمليات

 بالخواف السابقة األدلة

 المثال سبيل على ذلك ومن محدد مثير من خوف وهو: )   (Simple Phobia المحدد الرهاب -4

 األماكن أو المرتفعة واألماكن الدم أو والحشرات الحيوانات بعض من الخوف، الحصر ال

 إعاقة اقل انه إال اإلناث بين وخاصة انتشارا أكثر وهو ذلك، إلى وما أوالمرتفعات المغلقة

 .الفرد لنشاطات

 أن يمكن التي االجتماعية المواقف من خوف هو :Social phobia )( االجتماعي الرهاب  -5

 التحدث على القدرة عدم في األعراض أهم وتتمثل .اآلخرين من النقد إلى الفرد افيه يتعرض

  .اآلخرين أمام األكل أو عام، جمع في

 هذا يتميز :Obsessive-Compulsive Disorder)( القهرية واألفعال الوساوس اضطراب -6

 تعيق و الكرب له تسبب بدرجة اإلنسان تفكير على القهرية الوساوس بسيطرة االضطراب

 على أثرها يقتصر ال إذ والشخصية بل واالجتماعية المهنية ومنها المختلفة ونشاطاته حياته

 كثرة القهرية واألفعال الوساوس أمثلة ومن .قهرية بأفعال العادة في ترتبط بل الوساوس وجود

 .التلوث من خوفا اليدين غسيل

 من النوع هذا:  ) (Posttraumatic Stress Disorder الحوادث بعد الضغوط اضطرابات  -7

 التعايش تكرار في أعراضه أهم وتتمثل .المؤلمة الشديدة والصدمات الحوادث بعد االضطراب
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 االنتباه اضطرابات النوم، واضطراب للعزلة، والميل فيه، التفكير في واالستغراق الحادث مع

 يتعرضون ممن %80 )(إلى (% 50 )أن وجد وقد بالذنب الشعور والتركيز، والذاكرة

 ال الناس بين عامة انتشاره أن إال االضطراب، لهذا ضحية يقعوا أن يمكن قوية لصدمات

 إذا ومزمن ،أشهر ثالثة من اقل لمدة استمر إذا حاد إلى أيضا تقسم أن ويمكن  (%5 ) يتجاوز

 حدوث من أشهر ستة بعد إال األعراض تظهر ال أن يمكن كما .أشهر ثالثة من أكثر استمر

 بدايته تأخر مع االضطراب نفس انه على يصنف الحالة هذه وفي ثالحاد

 بعد الضغوط اضطرابات من نوع Acute Stress Disorder) :( الحادة الضغوط إضطراب -8

 الشهر خالل تحدث حيث واستمراريتها حدوثها مدة في أساسية بدرجة الفرق ويكمن الحوادث

 .استمراريتها مدى في الفرق أن يعني مما الشهر حدود في وتحل الحادث حدوث من األول

 القلق اضطراب هذا يتمثلGeneralized Anxiety Disorder) : ( العام القلق اضطراب -9

 أو أشهر ستة لمدة ويستمر مكروه بتوقع يرتبط محدد غير عام خوف في االضطراب العام

 والتوتر والرعشة االرتجاف ومنها العضلية االضطرابات في أعراضه أهم وتتمثل ، أكثر

 خالل من ذلك ويظهر المستقل العصبي الجهاز نشاط يزداد كما .اإلجهاد وسرعة العضلي

 التنفس ضيق أو باالختناق والشعور األطراف وبرودة التنفس وسرعة القلب دقات زيادة

 أعراضاً يظهر الفرد فان سبق ما إلى إضافة ،واإلسهال والغثيان والدوخة الحلق وجفاف

 أيضا يتصاحب وقد واألرق التركيز وصعوبة الشديد الحذر ذلك ومن وعقلية نفسية اضطرابية

 .اكتئابية أعراض مع
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 Anxiety Due to Gener Medical( الصحي بالوضع المرتبطة القلق ضطرابا -10

Condition al( السيئة الصحية الحالة عن ناجمة كنتائج القلق يظهرو.  

 : Substance Induced Anxiety Disorder)(للقلق المسببة والمواد ألدويةا-11

 الكيميائية والمواد األدوية لتعاطي فسيولوجية كنتائج يظهر األدوية بتعاطي المرتبط القلقهو

  )االنسحاب( عنها االنقطاع أو المنبهات أو كالمخدرات

 اضطراب):  (Anxiety Disorder Not Otherwise Specified المحدد غير القلق - 11

 االضطرابات يشمل أن ويمكن أعاله، المصنفة االضطرابات نم كواحد محدد غير قلق

 السابقة األنواع من أي تحت التصنيف شروط تقابل ال والتي رهاب أو بقلق المصحوبة

 اضطرابات أو التوافق اضطرابات تحت التصنيف شروط تقابل ال وأيضاً أعاله المحددة

  .بالقلق المصحوبة ، التوافق

  :فرعية متعددة الضطراب القلق منها  توجد فئات :أنواع القلق   .4

وهو القلق الذي ال يدرك المريض أسبابه أي أنها ال  : الهائمأو القلق  القلق العصابي  . أ

 شعورية ويكون داخلي المصدر ال مبرر له وال يتفق مع الظروف المحيطة بالمريض

يستثار عند  والقلق العصابي يفوق التوافق واإلنتاج والتقدم،، )131،ص2004محمد جاسم،(

إدراك المرء بان غرائزه قد تجد منفذا لها للخارج أي انه إنذار يطلق لألنا والذي عليه 

والنكوص للتعامل مع الوضعية المولدة  اإلسقاط اللجوء للحيل الدفاعية مثل الكبت،التبرير،

أنه االضطراب  )كاشا(ويرى  . )103،ص2002بن موسى وزقار، ( للتوتر والضيق

من الراشدين خاصة بين  )% 4.7و  2(في المجتمع الجزائري بنسبة بين  ارااألكثر انتش
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وهي تستعمل النكوص كميكانزم دفاعي كفشل لكبت الرغبات ، سنة  )44(و  )22 (سن

، فهي حالة حصر مزمن  (Kacha.F, 1996,p92-94)المحرمة و العدوانية وأالعتمادية 

رار عن الماضي  و خشية من أشياء ظهر بإحساس من الشعور بانعدام األمن  مع اجت

و يكون المريض غير قادر على اتخاذ القرارات و االختيار،   كثيرة متعلقة بالمستقبل،

فيكون شديد الحساسية غير مستقر  و يستجيب بقوة للمنبهات الخارجية متوقعا الشر في 

جود ألكثر و يمكن أن تكون متناوبة مع نوبات هلع  أين يكون فيها الحصر مو، كل شيء 

اإلدمان  واالنتحار  و و قد تؤدي إلى االكتئاب أشهر على األقل، 6من يوم أو اثنين منذ 

كما أننا نجد من ، لعصاب الخواف أو الهستريا أو توهم المرض اأو تتحول إلى تنظيم 

قلق  الفوبيا، الذعر والهلع، قلق المخاوف المرضية،: خالل عصاب القلق أنواع منها

 . قلق الخصاء قلق االنفصال، قلق الموت،القلق االكتئابي، القلق العضوي،الهستيريا، 

من عامة المجتمع الجزائري ، و يتواجد عند ) 1إلى  0.6(نجده بمعدل  :نوبة القلق الحاد   . ب

ويعتبر نكوصا  و يكثر في نهاية العشرينات. مقابل رجل واحد  اثنانالمرأة بمعدل 

،  فيتميز بظهور نوبات الحصر المفاجئ )  (Kacha.F,1996, p92-93البدائية للمراحل

و تدوم من دقائق إلى  ،كتوقع مرض شديد أو موت أو كارثة ما ، من خطر غير محدد 

عدة ساعات، و قد تؤدي إلى الجلطة الرئوية أو أمراض القلب و قد تكون مقترنة أحيانا 

رض إذا قام المريض على و يمكن التكلم عن نوبة الهلع كم. بالخوف من األماكن الواسعة 

األقل بأربع نوبات هلع  في مدة أربعة أسابيع أو على األقل واحدة متبوعة بالخوف و 
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و تكون نوبات الهلع مفاجئة ، و غير مسببة   ،التوجس من اإلصابة بنوبة هلع أخرى 

 بمواقف محددة أو عوامل عضوية  

على أن  تلك المخاوف غير و يعرف الخواف  )الخواف أو الفوبيا ( اضطراب الرهاب   . ت

المعقولة و غير المنطقية ، فالخواف هو رعب مبالغ فيه من موضوع أو موقف ما ، ال 

يمثل في حد ذاته تهديدا حقيقيا  و هي فئة فرعية الضطرابات القلق، و يمكن التعرف على 

   :األفراد الذين يعانون من المخاوف وفقا لمعيارين أساسيين هما

 .بطريقة غير معقولة من شيء ما في البيئة زيادة خوف الشخص -

قضاء الشخص وقتا طويال و بذله مجهودا كبيرا لتجنب المواقف أو األشياء التي يخاف  -

و من بين المخاوف ، ) 65، ص 2001حسين فايد (نقال عن  ,McGuigan) 1999(منها 

  الضيقة،رهاب األماكن  االجتماعي ،الرهاب رهاب األماكن الواسعة: المعروفة هي 

مصدره داخلي ويكون األنا األعلى أو الضمير الخلقي الذي عبارة على :  القلق الخلقي  . ث

ويظهر عندما تنجح بعض الغرائز المكبوتة في  القوانين واألعراف االجتماعية واألخالق،

فان  اإلشباع أو عندما يرتكب الفرد إثما يتعارض مع القوانين والقيم االجتماعية والدين،

ألعلى ينزل العقاب بالنفس من خالل إشعارها بالندم واإلثم والخجل وهو إلى حد ما األنا ا

المطلب  عبد( على استعادة ثقته بنفسه بارة عن طابع تطهيري يساعد الفردع

  )130،ص1993القرطبي،

 في يختلفون النفس علماء أن المختلفة النظريات استعراض خالل من تبين  :القلق أسباب .4

 عن ناتج كعصاب القلق على يركز من فهناك ، النظرية لخلفياتهم تبعاً القلق أسباب تفسير
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 يركز بينما ، التحليلية المدرسة في المنظرين لدى نجده ما وهذا ، المكبوتة الخبرات

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

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

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

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

 العلمية البحوث ونتائج

 من كعامل الوراثي العامل تدخل احتمال إلى الدراسات بعض تشير :  الوراثي اداالستعد. أ

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

 كما الدراسات بعض في وجد وقد )القلق التوأم  (التوائم لدى الخارجية للمنبهات واستجابته

 في ،% 50 إلى تصل المتشابهة التوائم بين القلق نسبة أن ( 1997 ) ومرسي محمد يشير

 يعانون القلق مرضى وأخوة آباء من % 15 وإن ، المتشابهة غير أتم التو بين فقط %4 مقابل

 .المرض نفس من

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

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

 من والخوف بالذنب والشعور الشديد، النفسي والتوتر وأهدافه، الفرد لمكانة بالنسبة البيئية

 الحياة مد تقبل وعدم الحياة، لظروف الواعي التقدير من بدالً الكبت وتعود وتوقعه، العقاب

 يواجه الذي الخارجي التهديد طبيعة بسبب وذلك القلق إلى الكبت فشل يؤدي كما وجزرها،

 )1997 زهران،(  الملحة الفرد رغبات تسببها التي الداخلية الضغوط لطبيعة أو الفرد
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 من النفس علم نظريات لغالبية وفقاً االجتماعية العوامل تعتبر : اإلجتماعية العوامل . ت

 في شك وال القلق إلحداث أساسية كعوامل لعواملا هذه أهمية تؤكد إذ للقلق، األساسي المثير

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

 والضغوط الحياتية، كاألزمات الضغوط مختلف العوامل هذه وتشمل بالقلق اتسم عصر

 األمن، وعدم وحدةوال والحرمان الخوف بعوامل المشبعة والبيئية والثقافية الحضارية

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

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

 واملالع ببعض أحياناً القلق ارتباط إلى ( 1992 ) عكاشة يشير : الفسيولوجية العوامل. ث

 هذا ضمور وكذلك الطفولة، في العصبي الجهاز نضج عدم ذلك ومن الفسيولوجية و البنائية

 القلق ويمثل والنفسية الفسيولوجية الوظائف في خلل من ذلك يتبع وما الشيخوخة، في الجهاز

 تحديد من بالرغم ، الوظيفية لالضطرابات كنتائج المحتملة النفسية االضطرابات أهم من واحد

 من الطالق على يترتب وما أنها بمعنى عامة، أسباب تبقى أنها إال السابقة القلق بابأس

 هذه أحد يكون وقد ، المطلقة لألم بالنسبة األبناء من والحرمان واقتصادية، اجتماعية مشكالت

  .القلق إلى مجملها في العوامل هذه تؤدي أن أو األخرى، العوامل من تأثيراً أكثر العوامل

يمكن اعتبار القلق  دافعا من الدوافع الهامة التي تساعد على اإلنجاز   :  القلق تمستويا .7

فالقلق ينشط على أهمية الدافعية في التعلم ، و تؤكد نظريات التعلم  ،و النجاح و التفوق 

سلوك الفرد و يحرره من عقاله  و ينقل الفرد من حالة السكون إلى حالة الحركة ، حيث 

و هو عامل توجيهي  أي يوجه السلوك نحو غرض معين  ،ن عدم االتزانأن القلق ينشأ م
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و يعتبر  ،، فالطالب الذي لديه امتحان تنشأ لديه حالة من القلق تساعده على االستذكار 

و ، القلق أيضا صفة تعزيزية  و ذلك بعد إنجاز العمل فإن االتزان يعود إلى ما كان عليه 

القة بين صعوبة العمل و المستوى األمثل للقلق  الالزم أنه توجد ع دودسنو  يركز" يؤكد 

  .لألداء  الناجح 

تكون درجة حساسية الفرد اتجاه األحداث الخارجية مرتفعة ونشير   :المستوى المنخفض   . أ

هذا المستوى بعالمة إنذار الخطر وشيك الوقوع لزيادة درجة استعداده وتأهبه  ىغال

 .بهلمواجهة الخطر في البيئة المحيطة 

تكون استجابات القلق في المواقف الحياتية المختلفة متسمة بالجمود   :المستوى المتوسط  . ب

ويحتاج إلى بذل جهد مضاعف للمحافظة على  وفقد السيطرة على السلوك ومرونته،

 السلوك المناسب

يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات الضارة والغير ضارة، ويرتبط ذالك   :المستوى العالي  . ت

دم القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيج والسلوك العشوائي،ويتأثر تنظيمه بع

السلوكي بصورة سلبية، ويقوم الفرد بأساليب غير مالئمة للمواقف الحياتية المختلفة 

Boutonnier Juliette.1945.p219) (  ،تؤكد الحقائق العلمية على وجود عالقة بين و

، بحيث يصل مستوى األداء إلى الذروة عندما يكون  مستوى القلق و مستوى األداء

 بازوفيترما وصفه   و يتفق ذلك مع القلق في مستوى متوسطمستوى 

, 1955) (Basaowiter  ففي ، لمستويات القلق المنخفضة  و المتوسطة و العالية

تزداد قدراته على مقاومة  ويحدث حالة التنبيه العام للفرد  المستوى المنخفض للقلق
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و يكون الفرد في حالة تحفز و تأهب  لمواجهة  مصادر الخطر في البيئة  التي الخطر 

فاروق ( يعيش فيها ،و لهذا يكون القلق  في هذا المستوى إشارة إنذار لخطر وشيك الوقوع

أنه القلق الذي : بيار داكوو نستشهد في ذلك بقول ،  )28-27،ص 2001السيد عثمان ،

دفع اإلنسان إلى اإلبداع  و التصور  و االكتشاف و القلق بين عوامل أخرى الذي  ي

الطبيعي األساسي هو إذن  منبه،  و يؤدي عادة إلى المحاوالت عادة ما تكون ناجحة  من 

أما في  )Pierre Daco , 1990, p 158 (أجل التأقلم الحسن مع الظروف المحيطة 

و للتنظيم  السلوكي للفرد ،   هيارالمستوى المرتفع  من القلق  فيحدث اضمحالل  و ان

و  الفرد  و هو في مرحلة الطفولة ، يحدث نكوص إلى أساليب أكثر بدائية  كان  يمارسها

و بالتالي  لم يعد الفرد قادرا  على ا كبير في هذه الحالة و التكامل انخفاض ينخفض التآزر

عن  الفرد عاجزا ير الضارة ، و يصبح التمييز  الصحيح  بين المنبهات  الضارة و الغ

اإلجابة المتمايزة  بسبب تشتت فكره و عشوائية سلوكه و كأن أجهزة الضبط  المركزية قد 

الحصر بعدم القدرة على  فيتميز مريض ، )28ص.فاروق عثمان ، مرجع سابق( اختلت 

جهة وهو العرض المعرفي األكثر تواجدا حتى أنه يحس أنه غير قادر على مواز التركي

و هذه األعراض تقلل من إدراك  ،و يفقد السيطرة على ذاته خطرة التي تجابهه المواقف ال

،  (Kacha F, 1996, p 96 ) و تفقد الفرد الثقة بذاته بطريقة سلبية الكفاءة الشخصية  ،

أن القلق داخلي المنشأ هو القلق السلبي  المرضي  المؤدي ) 1988(و يؤكد دافيد شيهان 

في أواخر  العقد  الثاني  و  يبدأء التكيف و يعتبر سمة القلق إلى الفشل و التوتر و سو

أوائل العقد الثالث  من العمر ، أما انتشار  القلق الخارجي المنشأ  الذي هو سوي و 
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فهو موزعا توزيعا   إيجابي  يساعد على البناء و اإلنجاز و النجاح  و يعتبر حالة القلق 

فإذا أصيب الشخص بالقلق في شكله الحاد  ،ن متساويا  عبر كل األعمار  بين الجنسي

المزمن ، فمن شأنه أن يقلل من فاعليته االقتصادية و االجتماعية ، و يجعل منه شخصية 

مترددة فاقدة الثقة بنفسها و بالناس ، شديدة الحساسية االنفعالية ، تتأثر ألتفه األسباب ، 

ث لها من الناس تفسيرا خاطئا ، تسيطر عليها أفكار و خواطر مقبضه ، و تفسر  ما يحد

و من طبيعة أي شخص هذا .و ذلك في ضوء اإلطار النفسي القاتم الذي يسيطر عليها 

معه  ، و يقل أصدقاؤه  إالّ من الذين يعطفون  و يصعب التعامل حاله أن تسوء عشرته ،

  ). 36، ص  1995عبيب غنية ، . ( عليه

مراض النفسية قابلة للشفاء،إذ تبلغ نسبة حاالت القلق هي أكثر األ إن: عالج القلق .8

شدة  تباين األفراد ، :وهناك عدة أسس يتوقف عليها نجاح العالج وهي وأكثر، )95(الشفاء

 .القلق ، الوسائل العالجية المتاحة للفرد

يساعد على تقوية أنا المريض باعتباره الجزء المسيطر على  :التحليلي النفسي العالج   . أ

كما يساعد المريض على  سق بين متطلبات الهو و ضوابط األنا األعلىحفزات الهو و المن

االستبصار بصراعاته  الالشعورية مع محاولة التكيف  و تعديل  األهداف و تنمية 

و في بعض الحاالت يستحسن عدم محاولة الكشف عن الصراعات الخطيرة ،  ،القدرات 

  )58،ص 2001سين فايد، ح(فقد يؤدي ذلك إلى حالة شديدة من القلق نقال عن 

يقوم على التقليل من حساسية المريض  بالموضوع أو الموقف  أو  : السلوكي العالج  . ب

التقليل من عملية االشتراط  و ذلك عن طريق التعرض للموقف المخيف بالتدرج  محاوال 
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كما ،   (1996, p104 (Kacha Farid)االرتياح مقابل استجابة الذعر استجابةإحالل 

العضلي أو تمرينات تنفسية ،أو باستعمال عقاقير لمريض على تمرينات االسترخاء ب ايدر

خاصة باالسترخاء تعطي منبهات خفيفة ويزيد المنبه تدريجيا حتى يستطيع المريض 

مواجهة موقف الخوف،وهو في حالة استرخاء دون ظهور عالمات القلق ومنه يؤدي إلى 

ترابطا شرطيا سويا، والتدريب يكون في العيادة انطفاء الترابط الشرطي المرضي،ويتكون 

ثم يمارسه المريض باستمرار في منزله ويمكن للمعالج أن يعطي للمريض شريطا يحثه 

محروس الشناوي ومحمد عبد .( على القيام به وعلى الخطوات الواجب القيام بها

 )297،ص1998الرحمان،

تفسير وبعيدا عن الجانب التاريخي هونظام إدراكي قائم على عدم ال: العالج الجشطالتي  . ت

وتستعمل فيه عدة تقنيات .للفرد ومحور اهتمامه هو الوعي المباشر الحالي الشخص الذاتية

، يجلس The Empty Chair)(لعالج االضطرابات النفسية أهمها تقنية المقعد الخالي 

يعتمد  و المريض ويضع مقعد أمامه ويتخيل أن شخصا جالسا عليه،ويدخل في حوار معه

كذالك على تقنية االسترخاء والتنفس العميق إلعادة االنتعاش الحيوي للفرد،والعالج 

 )59حسين فايد،ص( الجشطالتي ال يسمح فيه بالتفسيرات العقلية لألسباب أو األعراض

وهو مناقشة األفكار غير المنطقية لدى المريض وتفسير هذه : العالج العقالني االنفعالي  . ث

 )59المرجع السابق،ص.(منطقية مما يؤدي إلى تصحيح السلوكات الخاطئةاألفكار بأخرى 

االسترخاء عالج أساسي عن طريق العالج النفسي و   : أو العقاقيري عالج دوائي  . ج

خاصة منها عائلة  ) (anxiolyptiqueو مضادات القلق باإلضافة إلى المهدءات
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(Benzodiazépines) )Kacha Farid,1996,p95( حيان ال يكفي ذلك بعض األ و في

و ذلك من أجل الوقاية ضد   (antidépresseur)فيجب إضافة مضادات االكتئاب 

العدوان على األخر أو على الذات و للعالج النفسي فائدة كبرى باإلضافة إلى االسترخاء 

   (Kacha F,p100)العالج السلوكي كذاو

يكون لفترة محددة فقط  هصفدورا أساسيا في العالج غير أن و يلعبالعقاقيري  والعالج

لكن عند التوقف عنها فأن المريض يخشى أن يتعرض للقلق من جديد مما يؤدي به إلى 

) 1989عادل صادق ، ( و يمكن إضافة في الحاالت الحادة مضادات االكتئاب  إدمانها

   .)76-75حسين فايد ، مرجع سابق ، ص ( نقال عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



106 
 

  

  

  :ملخص الفصل 

يؤدي إلى المعاناة واأللم النفسي والذي القلق نا في هذا الفصل اضطراب لقد استعرض 

كما أنه ، والجسدي وإلى عدم االستمتاع بالحياة اليومية وإلى تحديد النشاطات وتضييقها 

 يستهلك طاقة اإلنسان النفسية الداخلية ويجعله أقل فعالية وأقل إنتاجاً في مختلف المجاالت

والبد من   عالجه والتخفيف من أضراره وتبديد األوهام المرتبطة بهالقلق و فهموالبد من .

تضافر الجهود الطبية والتربوية واالجتماعية والفكرية واإلعالمية لدراسته وبحثه وتسليط 

األضواء عليه والعمل على إيجاد أفضل الطرق العالجية والوقائية بما يخدم مجتمعاتنا 

الل الفصل ارتباط القلق باالكتئاب في كثير من وكما اشرنا من خ.  وصحتنا النفسية

  . األحيان لذالك سوف نتناول االكتئاب في الفصل الموالي عرضا تشخيصيا 
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  الفصل الرابع

  اإلكتئاب
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 األمراض إلى االكتئاب عبر التاريخ غالبا على أنه من أكثر االضطرابات أو ينظر  :تمهيد

واالكتئاب اضطراب له جوانب انفعالية ومعرفية وبدنية   ،ضاراتالنفسية شيوعا في كل الح

عدم القدرة على الحب ، وكراهية  في االكتئاب فياالنفعالي  ويمكن أن يتمثل االضطراب

اإلقدام الفعلي عليه أما االضطراب  الذات والتي قد تصل إلى التفكير في االنتحار أو

المدركات ، واضطراب الذاكرة ،  تشويهانخفاض تقدير الذات ، و فيالمعرفي فيتمثل 

فهو االضطراب الذي ،  )1988، عسكر1992عكاشة(الحياة  فيوتوقع الفشل وخيبة األمل 

   )1991،الخالق عبد( يرتبط باالنتحار برباط وثيق 

 فتعاري  عدة له أعطيت فلقد االكتئاب، ممفاهي واختلفت اآلراء تعددت  :االكتئاب مفهوم

يشتق اسم االكتئاب في اللغة العربية من الفعل الثالثي كأب ويشير هذا   : تعريف اللغويال  . أ

بوزن من دون مد  كآبةأما ،اسم الكآبة وتعني سوء الحال واالنكسار من الحزن إلىالفعل 

 ). 22ص ،2001،مدحت عبد الحميد أبو زيد(بالمد وكآباءوامرأة كئيبة  رهبة فهو كئيب

 أن يصبح ويمكن المزاج، في تغير أنه على االكتئاب ( 1980) الطبية الموسوعة تعرفهو 

الخاصة بظهوره  الظروف أو مدته طول أو شدته بسبب إما باثولوجي، مرض التغير هذا

)E M C, Psychiatrie 1980.p.01(  ،( 1996 ) المعاصر النفس علم معجم يعرف بينما 

 في وتعتبر سلبية، انفعالية بمواقف وتتميز باإلعتمادية تتسم انفعالية سلبية حالة أنه على

 المصاب الشخص ويمر عموما، السلبي وبالسلوك الموفية الدوافع واالنطباعات مجال

 بأنه 1997 ) (   العالمية العربية الموسوعة تعرفه كما ، الدونية شعور بانفعاالت باالكتئاب،
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  و الحياة في األهمية وبعدم األمل وفقدان العميق بالحزن اإلنسان فيه يشعر عقلي مرض

 بئاوإكت الحزن، من واالنكسار الحال، سوء أنها على الكآبة ).ت .د( منظور ابن يعرف

 الهم شدة من باالنكسار، النفس تغير أيضاً والكآبة كئيب، فهو وانكسر، واغتم حزن، إكتئاباً

 ومكتئب كئيب وهو والحزن،

 وجدانية خبرة عن ارةعب بأنه Emerry ;1988) ( ايمري يعرفه : التعريف االصطالحي .5

 الرضا وعدم بالفشل والشعور والالمباالة االهتمام وفقدان والتشاؤم الحزن أعراضها ذاتية

 الشهية وفقدان واإلرهاق األمور في البت وعدم والتردد لنفسه المرء إيذاء في والرغبة

 العربية المؤلفات وفي ، مجهود أي بذل على القدرة وعدم االستجابة وبطء الذات واحتقار

 تعرض اثر تنتج والضيق بالتعاسة والشعور والحزن االنكسار من حالة انه على الكتاب يجمع

  والجسمية النفسية األعراض ، من زملة ذلك يصاحب ضاغطة حياتية لمواقف الفرد

  ) 1990 شرف، 1998 الرحيم، العبد ، 1990 كفافي، ، 1994 العيسوي، (

 مزاج  في تغير فقط ليس أنه على االكتئاب يعرفف)   Maurice FERRERI )1983 أما 

 الوظائف في وكذلك المزاج في بيولوجيا اختالال يحدث دماغي اضطراب هو بل الفرد

 االجتماعي النفسي والتوازن السيكوسوماتي والتنظيم العقلية و الجسمية

 المدرسة رواد أحد )Beck ( 1979، ويرى )  (FERRERI ;1980.p19للشخص

 مثلث بوجود ويفسره سالبة، مجموعة وجود عن ناتجة انفعالية حالة االكتئاب أن المعرفية،

    120) .ص  1996 سعد ، الفيشاوي  .(المحيط، والمستقبل للذات، السالبة األفكار من
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أن االكتئاب النفسي يطلق عليه أحيانا ) 325ص ،2000(عبد القادر طه  ويرى فرج 

أنه حالة  من الهم الحزن واالنصراف عن االستمتاع االستجابة االكتئابية حيث يعرفه ب

بمباهج الدنيا والرغبة في التخلص من الحياة مع هبوط في النشاط ونقص الحماس للعمل 

 ،واإلنتاج وفتور في الشهية للطعام والجنس ويصاحب كل ذالك ارق واضطراب في النوم

يس شقي، سيئ الطالع، متشائم، انفعالية يشعر الفرد فيها بأنه تع وكثرة تعرض الفرد لحالة

عبد الغفار الدماطي وأحمد عبد (محزون لما أصابه من خيبة أمل  حزين منقبض النفس،

االكتئاب تنبه الجهاز الباراسمبثاوي ، كما أنه ينشأ نتيجة موقف  ويتضمن ،)1989الخالق، 

أحمد (اليأس توقف عن النشاط ، مع أفكار متصلة بالعجز وعدم األهمية و خسارة أو فقد أو

  )  1993عبد الخالق،

 التيلالكتئاب في الدراسة الحالية هو استجابة يقوم بها الفرد للبنود :  اإلجرائي التعريف -

 مجموعة من العبارات وهذه االستجابة تقاس باختيار من) 21(تتضمنها أداة البحث وعددها 

   .كل مجموعة عبارة واحدة متدرجة من بين أربعة مستويات

  : لالكتئاب  المفسرة تالنظريا

أول   (Hippocrates ) أبو قراط" الميالد قدم  قبل 400فى عام    :  النظريات المبكرة .1

 ، االكتئاب ، وهو عبارة عن المصطلح القديم لمفهوم (Melancholia ) السُّواد بحث عن

ظمة مرض عقلى مثل الصرع والهوس وذهان الع االكتئاب إلى أن   "قراط  أبو" وقد أشار 

الطبع األسود الذى يتحرك نحو المخ فيسبب  بالميالنخوليا سوء" أبو قراط "ويعنى  ،

" الميالنخوليا " قبل الميالد إلى أن  370عام  (Aristotle ) كما أشار  أرسطو ،المرض 
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 80عام   Aretaeus "أراتيوس"كما أشار . والمبدعين والحكام موجودة عند كل المفكرين

 يتصف بمجموعة من االكتئاب روما إلى أن فيمارس الطب  ذيوال  قبل الميالد

الموت،  فياليأس، والحزن، واألرق، والفزع، والرغبة : الخصائص النفسية منها

 قدم 1805عام  وفى )  1993،عزت إسماعيل،1992موسى،(بالعجز  واإلحساس

ب فرنسى طبي نشر 1854وفى عام  ، االكتئاب وصفا دقيقا لحاالت Esquirol "إسكيرول"

االضطرابات الوجدانية مثل الهوس واالكتئاب  وصفا لحاالت Falret "فالريه"يدعى 

  .)18، ص 1993إسماعيل،(

أوما تسمى  بالتفسير  : (Psychodynamic Theories) الدينامية لنظريات النفسيةا   .2

 أول من كتب عن )1917(عام Freud التحليلي لالكتئاب ، والمرتبطة بسيغموند فرويد 

التحليل النفسى بوصفه شكال ثالثا لعصاب القلق ، ولقد شعر بأن  فى نظريته عن االكتئاب

الثقة بالنفس ، ووضع القلق  تتميز بانخفاض Neurastheria " النيورستانيا " كل حالة من

الدائم باالكتئاب  أعراض التوهم المرضى، وسمى القلق فيعالقته بالبدن  في

تعد ظاهرة  والتيللسوداوية،  النهائيثم فصل الشكل  (Periodic depression)الدوري

منفصلة ترتبط بالفقدان،وقد  أرجع فرويد االكتئاب إلى االحتياجات القيمة للطفل التي إما 

يبالغ في إشباعها أو يقلل إشباعها ومن ثم فإنه قد ينمي اعتمادية متزايدة بصفته غضبا  أن

ديد الدوافع المحبطة والمثيرة للغضب، وينظر موجها ضد الذات، ولكنهم يختلفون في تح

لالكتئاب نظرة أكثر شمولية وأكبر عصرية حيث يرى الخاصية  ) brbringبيبرينج(

ونالحظ ضمن تفسير فرويد لالكتئاب أنه ينتج عن فقد ال شعوري ، بينما في  ،الرئيسية 
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لتحليل النفسي الحزن العادي يكون الفقد على المستوى الشعوري ، ويضاف على عوامل ا

على عالقة المكتئب بحاجته لالرضاء  )  ,1991abraham(لالكتئاب ، تفسير أبراهام 

التي ترى االكتئاب هو )  klein ,1934 ( الجنسي والحصول على الحب ، و تفسير كالين

 ة طبيعة العالقة بين االبن واالمتذكر الخبرات المؤلمة التي مر بها الفرد وهو طفل خاص

 نظريته بتطور يرتبط لإلكتئاب فرويد تفسير أن في شك الو.  )79ص، 2003، يدحسين فا(

 بعنوان (1917) عام نشرت التي مقالته إلى بالقلق ويرجع اهتمامه جنسي،/النفس النمو في

 نقطة مثلت أنها البعض يرى حيث ) Mourning and Melancholia( المنخوليا و الحداد

 إلى تحول الكره من نوع انه على اإلكتئاب فرويد رويفس،  النفسي التحليل في تحول

 الشخصية، بناءات وتحديد نظريته تطوير بعد أنه إال (Schwartz & Sch, 1993)الداخل

 بين الصراع إلى أرجعه حيث الداخلي بالصراع  (Super-ego )والذات اإلكتئاب ربط

 حيث بالعدوان، ربطه وقد الحب، موضوع فقدان من الخوف عن فكرته إبقاء مع العليا الذات

 أثر على إجماال نظريته في ركز قد فرويد أن في شك ال ومما الذات، على عدوان يعتبر

  ابراهام أثار ولقد األوديبية، المرحلة في وخاصة اإلنسان حياة في األولى الخبرات

(Abraham)   تفسيره في الموضوع هذا لنظريته المطبقين فرويد  تالمذة أحد وهو 

 كما أشار  ،بعد فيما اإلكتئاب إحداث في األساس هي الخبرات هذه بأن مؤكداً تئابلإلك

إلى أن البغض من أهم المشاعر السائدة لدى الفرد المكتئب ، ونظرا ألن مشاعر  أبراهام

 والحقد والكراهية غير مقبولة عند الفرد ، لذا يحاول أن يكبت مثل هذه المشاعر ثم البغض
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نه منبوذ بسبب نقائصه وعيوبه الفطرية ، ومن ثم يصبح اعتقاد بأ ،يسقطها

 .   ( Seligman;1975)مكتئبا

 تفسير لذلك تبعاً تغير المختلفة، النظريات وظهور النفسي، التحليل مدرسة تطور ومع

 ،القلق عن السابق الجزء في عنه الحديث سبق لما مشابهة بطريقة النفسية االضطرابات

 إلى ينظر أصبح األنا، سايكولوجية على المركزة النظريات ظهور ومع إجمالية وبصفة

 يؤدي حيث التكيف، على وقدرته األنا لضعف كنتائج اإلكتئاب ومنها النفسية االضطرابات

 مفضيا إلى ذاته لتقدير الفرد فقدان يبدأ ثم ومن ألهدافه الفرد تحقيق في الفشل إلى هذا

 أن أيضا يمكن التفسير هذا (Schwartz, 1993)  اإلكتئاب ثم ومن القلق من أعلى درجات

 االضطرابات من كثير أعاد الذي اريكسون كنظرية حداثة األكثر األنا نظريات على ينطبق

 أزماته وحل األنا نمو في الفشل إلى وغيرهم، المحاربين والجنود األطفال على دراساته في

 أكثر وبمعنى وأهدافه اهتماماته ردالف يفقد حيث السوي، للنمو متطلبات تمثل والتي المتتابعة

 حاالتهم متابعة من تبين حيث العصابيين الجنود حاالت في ذكره ما و .هويته يفقد فإنه دقة

 ماضيهم باستمرارية الشعور عدم في ممثلة بهوياتهم اإلحساس فقدوا أشخاص بأنهم

 Erikson, 1963). (.  في الحياة المعنى ذات أهدافهم وبضياع ومستقبلهم، وحاضرهم

      :)Behavioural and cognitiveTheories( النظريات السلوكية المعرفية3 ‐ 

السلوكي نموذجين معرفيين فى اإلكتئاب يؤكدان على قيام  -المعرفي  يفترض التفسير

 . سببا لألعراض االكتئابية أفكار معينة تعد
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قيام  في" بيك " آراء ، تتلخص  (Beck, 1976) تفسير بيك لالكتئاب : النموذج األول -

الثالثية المعرفية وأخطاء المنطق ، حيث تتضمن  : هما االكتئاب يحدثان نوعين من اآلليات

أفكار سالبة عن الذات وعن الخبرات القائمة وعن   هيالثالثية المعرفية ثالثة أبعاد 

فى  االستدالل التحكمى والمبالغة فياألخطاء   بينما تتضمن أخطاء المنطق المستقبل

عزت إسماعيل، ( األحداث إلى الذات  التعميم وتضخيم أمور وتصغير أخرى وإرجاع

  )156 – 154 ، ص ص 1993

وهو نموذج تعلم العجز وقلة  العجز المتعلم  :سليجمان لالكتئاب تفسير: الثانيالنموذج  -

يتوقع ، حيث "توقع"لالكتئاب هو حالة  األساسيالنموذج إلى أن السبب  الحيلة، ويشير هذا

 سيئة سوف تحل به، وأنه ليس هناك ما يمكنه عمله لمنع حدوثها الفرد أن أحداثا

(Seligman et al, 1976)،  الفرد عدم  هو توقع االكتئاب إلحداث الكافيوأن السبب

فى  الذى يماثل القصور االكتئاب حالة فيفالقصور . نتائج استجاباته فيقدرته على التحكم 

لن يكون  ة والعجز يحدث عندما يتوقع الفرد أحداثا سيئة، وأن استجاباتهحالة تعلم قلة الحيل

 أن سيلجمان ويرى  ،(Rosenhan & Seligman, 1984)  األحداث لها تأثيرها على تلك

 وجود بعدم اعتقاده من انطالقا مواجهتها عدم يتعلم فانه سارة غير ألحداث الفرد تعرض

 شديدة، األحداث هذه تصبح وعندما األحداث، تغيير على قدرته عدم أو االستجابة من طائل

 سيلجمان قام األبحاث نتائج في التقدم ومع. اإلكتئاب لظهور يمهد وخوفه الفرد قلق فان

 بأنواع يرتبط اإلكتئاب أن إلى انتهى حيث متعلم، كعجز اإلكتئاب أساس في نظريته بتطوير

، ( Cognitive Deficit )معرفي خلل  )(Motivational Deficit دافعي خلل تشمل الخلل من
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 تنتج حيث  ( Affective Deficit )وجداني خلل و (Self Concept )  الذات مفهوم في خلل

 الرابع النوع ينتج حين في األحداث، ضبط على القدرة عدم لتعلم نتيجة األولى الثالثة األنواع

 محتملة غير المرغوبة النتائج بأن راداألف يعتقد فعندما .لألحداث السلبية النتائج لتوقع نتيجة

 مؤدياً يحدث (Helplessness)  المتعلم العجز فإن تعديلها باإلمكان ليس وأن متوقعة غير أو

 المتعلم، العجز تعميم درجة على اإلكتئاب تعميم درجة وتعتمد (Depression)  اإلكتئاب إلى

 اإلكتئاب استمرارية وتعتمد لمواقف،ا من العديد أمام المتعلم بالعجز الفرد اعتقاد على أي

 المتعلم بالعجز الفرد اعتقاد على أي المتعلم، بالعجز العجز المعتقدات هذه استمرارية على

 .بالعجز المعتقدات هذه استمرارية على اإلكتئاب استمرارية وتعتمد المواقف، من العديد أمام

 بها تستدخل التي الدرجة على لإلكتئاب المصاحبة الذات احترام سلبية درجة تعتمد كما

 /المعرفية /الدافعية( إليها المشار الجوانب في العجز درجة وتعتمد ،المتعلم العجز مشاعر

 توقع فإن ذلك إلى إضافة السلبية، بالنتائج التوقع شدة درجة على )الوجدانية /الذات مفهوم

 كانت فكلما األحداث، ائجبنت الفرد يربطها التي العجز مشاعر مع تتفاعل السلبية النتائج

 إلى يؤدي أن يمكن األحداث ضبط على القدرة عدم أو العجز مشاعر فإن أهمية أكثر النتائج

 (Seligman,1975) واإلكتئاب بالحزن أكبر يحدث مشاعر وبالتالي سلبية، أكثر ذات مفهوم

Price et al  1978 ) Costin & Draguns, 1989) (  كتئاباإل أن السلوكيون يرى كما 

 المدرسة نظريات في التطور مع تفسيره تطور وقد آخر، سلوك أي شأن شأنه مكتسب

 ففي االجتماعي التعلم أو اإلجرائي االشتراط أو الكالسيكي االشتراط نظريات من السلوكية

 انفعالية استجابات تولد أن مشروطة معينة مثيرات شأن كان لما فإنه الكالسيكي االشتراط
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 ،بيولوجي باواكتئ موقفي اكتئب إلى ينقسم اإلكتئاب أن هذه يتجنبون ألفرادا فإن مشروطة

 . المثيرات

 العالج موضوع هو العصابي اإلكتئاب أن معتقدا عصابي واكتئب  Wolpe )( وولب ويرى

 خارجية مثيرات عن الناتج القلق استمرارية من ينتج النوع هذا أن ويرى ،السلوكي النفسي

 (Schwartz &Sch,1993) لهم األساسية المشكلة يصبح حيث لإلكتئاب رمثي إلى يتحول حيث

 النفسية لالضطرابات ينظر أصبح اإلجرائي التعلم نظرية وظهور السلوكية المدرسة وبتطور

 ينتج قد اإلكتئاب أن فيرستر يرى السياق هذا وفي ،بالتعزيز مرتبط كسلوك اإلكتئاب ومنها

 المميزة المثيرات واستبعاد العقاب، من عالية ومعدالت التدعيم، من منخفضة معدالت عنه

 النفس، ضبط عيوب أساس على لإلكتئاب نموذجاً ريهم اقترح كما التدعيم-االستجابة لنتائج

 الذات مراقبة هي جوانب ثالث في الذات بضبط الخاصة النواقص النموذج في حدد حيث

 اإلكتئاب من يعانون الذين األفراد فإن اتالذ لمراقبة فبالنسبة الذات، وتعزيز الذات، وتقييم

 النتائج إلى انتقائي بشكل منتبهين وكذلك،  السالبة لألحداث انتقائي بشكل منتبهين يكونون

 األسباب استنتاج في مخفقين يكونون الذات لتقويم وبالنسبة .المؤجلة النتائج من أكثر الفورية

  .أنفسهم تقويم في قاسية معايير يضعون كما داخلهم، من

تفسير هذه : social cognituve theiy depression)(النظرية المعرفية االجتماعية -4

النظرية لالكتئاب من خالل مزج وخلط مفاهيم النماذج العقلية واألهداف الشخصية 

وللدوائر االجتماعية ، وترى أن االكتئاب يمكن أن يفسر باعتباره فقدانا لهدف قيم أو دور 

  )85ص.مرجع سابق(لفرد الذي لديه مصادر أخرى لقيمة الذاتاجتماعي لدى ا



117 
 

ويرى : او ما تسمى التفسير الوراثي لالكتئاب(Heredity Theory) النظرية الوراثية -5

أنصار التفسير الوراثي أن األفراد معينين يرثون استعداد لعمليات بيولوجية مضطربة ، 

ولوجية لالضطرابات الوجدانية على وقد ركزت معظم التوجيهات الخاصة بالمجالت البي

و بالرغم من صعوبة تحديد العالقة الدقيقة بين العامل الوراثي و ،الناقالت العصبية 

االكتئاب ألن البحث في مجال االضطراب ثنائي القطبية ، قد كان أكثر نجاحا بسبب 

ي يبدو أنه وضوح معايير الشخصية  وتشير دراسات التوئم والتبني إلى أن التركيب الوراث

  )76ص.مرجع سابق(يلعب دورا رئيسيا في نمو االضطراب االكتئابي ثنائي القطب 

االكتئاب وراثيا بواسطة جينات متعددة فالظهور المبكر لمرض  أن يقول وهناك من

االكتئاب يعني انه مشبع بالعامل االرثي بينما يكون مثل هذا  التشبع االرثي ضعيفا اذا ما 

وعلى سبيل المثال نجد ، )85ص .1989محمد الحجار،( سن الخمسين ظهر االكتئاب بعد

دراسة هارفالد التي يتضح من خاللها ان نسبة انتشار مرض الهوس االكتئابي بين التوائم 

ارمان لي و (بالنسبة للتوائم الغير متطابقة  )% 5(في مقابل %) 67(المتطابقة هي 

 وآخرونجيلدر  دراسة هي أخرىدراسة  وهذه النسبة تتشابه مع ،)201ص،1983،بارسونز

بذهان الهوس االكتئابي بين التوائم المتطابقة  اإلصابةنسبة التشابه في  أنالذين اوجدوا  

ى التوائم بالمرض لد اإلصابةوبلغت  %67نسبة  إلىالذين تربو منفصلين بالتبني وصلت 

ستار عبد ال.(%23الغير متطابقة  أما %68معا  المتطابقة الذين نشئوا

  )102،ص1998،ابراهيم
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يشير أنصار  : ) (physiological explain of depressionلالكتئابالفسيولوجية  النظرية.6

االتجاه الفزيولوجي إلى أنه يوجد نمطان رئيسيان للنظرية الفسيولوجية لالكتئاب النمط 

 ،ن األول يقوم على أساس اضطراب في األيض االلكتروليت الخاص بالمرض المكتئبي

ويعتبر كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم هامين بصفة خاصة في اإلبقاء على القدرة 

ومن المالحظ أن األشخاص العاديين يوجد م في انتشار الجهاز العصبي ،الكامنة والتحك

لديهم صوديوم أكثر خارج النيرون وبوتاسيوم أكثر داخله ، ولكن في لمرض المكتئبين ، 

النظرية الفسيولوجية الثانية ، فتعتبر االكتئاب عبارة عن  أما،  مضطرباع يكون هذا التوزي

ويشير . )77ص، حسين فايد(قصور موروث في عنصرين رئيسيين في كيمياء الدماغ 

المصابين باالكتئاب يملكون مقادير غير طبيعية من  أن إلىالتفسيرات الهرمونية  أصحاب

الهرمونات الدرقية وذالك عندما ال  :النقصان مثال وأبالزيادة  أمابعض الهرمونات في الدم 

  القليل منها إطالقأو  ،)إفراط( كثير من الهرمونات الدرقية إطالق إماتعمل جيدا فيحدث 

في نشاطات الجسم مثل  أساسيدور  إلىغدة كالهرمونات الكضرية تؤدي ، ف )قصور( 

ئبين يكشفون عن مستوى بعض المكت أنالدراسات  أظهرتااليض ووظيفة المناعة وقد 

الهرمونات الجنسية  يؤثر   إلىكبير من الهرمون الكورتزول الكضري في الدم مما يؤدي 

هرمون االستروجين االنثوي والتسوسترون الذكري في كل شيء بدءا من النشاط الجنسي 

 أنعرضة لالكتئاب من الرجال ويعتقد  أكثروصوال الى الذاكرة، فتكون النساء 

ن يعدل نشاط الناقالت العصبية التي تساهم في االكتئاب وتشهد النساء االستروجي

 أنبينما نجد العكس  ،اإلنجابعقب  أومرحلة الطمث  أثناءاضطراب في المزاج 
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قد يتعرض  أخرىمن جهة  ، واكتئاب سن اليأس إلىاالنخفاض في الهرمون يؤدي 

قص في هرمون بسبب ن االعمر وهذخريف  إلىالرجال لالكتئاب عندما يصل 

 .)50ص،المرجع السابق(التسوستيرون الذي يتضاؤل بعد سن الخمسين 

يرى أنصار :  ) (learning theories of depressionنظريات التعلم في االكتئاب  .9

نظريات التعلم المتنوعة ، أن االكتئاب يعتبر حالة تتميز أساسا بخفض في النشاط الذي يلي 

، وبمجرد ما يوجد السلوك االكتئابي فيتم تدعيمه باالنتباه  سحب أو فقد مدعم كبير ومعتاد

سليجمان وزمالءه أول من وضعوا نظرية االكتئاب قائمة   (seligman)والتعاطف ويعتبر

وقد اقترح أبراسمون وزمالئه  ،على التعلم ، يمثل مفهوم العجز المتعلم محورها الرئيسي 

عرف باعتباره نموذج العجز المعاد صياغته تعديال رئيسيا لنظرية العجز المتعلم الذي 

وقد اقترح أبرامسون نمطا فرعيا إلدراك  ،أهم تلك العوامل   ،ويعتبر أسلوب العزو

االكتئاب وأعتقد أنه ليس اضطرابا منفردا و لكنه نوع من المجموعة متغايرة من 

كار عجز ، االضطرابات وأن االضطراب االمتئابي يتسم ببزوغ ثالوثا إدراكي سلبي  وأف

وهذه األفكار التي تتسم باليأس هي نمط من الغزو الذي يؤدي بالناس إلى شعور بالعجز 

ويرى ال  ،) 83- 81ص ص،حسين فايد(في التعامل بفاعلية مع الضغوط في حياتهم 

و أنه  ،أن االكتئاب هو نتيجة للتعزيز الخاطئ أو التعزيز الكافي  ) (Lazarousزراوس 

طفي والتأييد مع اب عند انسحاب التعزيز الكافي كانسحاب الحب أو العيمكن حدوث االكتئا

 2004،جاسم محمد ( الموت أحد األقارب المقربين الذين كان يشكل مصدر الدعم والتأييد 

وجهة نظر التعلم المعرفي في تفسير االكتئاب والتي تربط بين كل من  أما ،) 255ص
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نظرية العجز المتعلم   نميز منها نظرية سليجمانالنظرية المعرفية ونظرية التعلم والتي 

حيث تأكد هذه النظرية على الطريقة على الطريقة التي يتعلم الفرد فيما كيف يدرك العالقة 

بين النشاط والنتائج التي يقف أمامها عاجزا ال حول له وال قوة وان أي جهد سيكون ضائع 

دئية لمواقف ضاغطة يتم تحويله أو ويشير سيلجمان إلى أن القلق الذي هو استجابة مب

استبداله باستجابة اكتئابية إذا اعتقد الفرد أنه غير قادر على ضبط الموقف ولقد تأكد 

سليمان من نظريته بعد الدراسات المخبرية التي قام بها على مجموعة من الكالب التي 

مواقف توصل من خاللها إلى أن العجز أو اليأس يكتسب بعد الفشل في مواجهة ال

هذه  أن إلى )42ص( عبد الرحمان العيسويويشير  ،)255ص ،المرجع السابق( الضاغطة

الميالين لالكتئاب لديهم مركز تحكم خارجي  األشخاص أنافتراض  إلىتذهب  النظرية

 أهدافهملتحقيق  األحداثعون التحكم في ييستط أنهممن الداخلي،فهم ال يعتقدون  أقوى

ارات االجتماعية تلك التي تقوم على الحصول على مكافأة واثبات ،والمكتئبين تنقصهم المه

بمعنى انه يتعلم االستجابة الحزينة  اإلعاقة،قد يتعلم بالعجز أو الضعف أو اإلنسانيالوجود 

 .ويجد مكافأة على ذالك

 الطب كتب في استخداما األكثر و المطروحة التصنيفات بين من : االكتئاب تصنيف

 األتي صنيفالت نذكر النفسية

 باليأس به المصاب يشعر حيث ،الذهاني باالكتئاب أيضا يسمى :المنشأ داخلي اكتئاب .1

 شهيته يفقد و األخر و الحين بين االنتحار فكرة تراوده كما ،األهمية وعدم العجز و
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 بكل االهتمام يفقد و ،العام بالهزال يصاب بذلك و ,النوم في صعوبة يجد و للطعام

  : نوعين فيه نجد و ، هانتباه يثير شيء

 أي من السابق في يشك لم شخص لدى اكتئابي كتناذر يعرف :األولي االكتئاب .1.1

  جسدي بمرض أو عقلي اضطراب

 عقلي الضطراب تعرض أن سبق شخص لدى اكتئابي تناذر هو :الثانوي االكتئاب .1.2

 : نوعين إلى تقسيمه نستطيع و

 يسمى مبكرة تكون أن يمكن حالةال هذه و ,السوداوية أو :القطب أحادي اكتئاب.أ

  متأخرة أو بالميالنكونيا

 و دورية بطريقة فجأة تحدث وحادة خطيرة اكتئابية حالة هي :القطب ثنائي اكتئاب .ب

   . التهيج و الهوس مراحل مع بالتناوب

 أساسية  أنواع ثالثة فيه نميز و ,ضاغطة بيئية عوامل شبيهة : المنشأ نفسي اكتئاب. ت

Dembri (A) 1983, P 42) ( 

 الذهاني االكتئاب في الموجودة األعراض نفس المريض على تبدو : العصابي االكتئاب. 1

 الشهية فقدان و اليأس و الحزن أحاسيس المريض تصاحب و ,خطورة و حدة أقل لكن و

 و بعمله القيام يستطيع و أوهام من المصاب يشكو ال لكن ,النوم اضطراب مع للطعام

 . الصعوبة من بشيء لكن مهمها كل تحمل

 طويلة لمدة متراكمة توترات إلى الفرد لتعرض نتيجة يأتي ما غالبا: اإلعياء اكتئاب . 2

 . والنفسية البدنية طاقاته كل تستنفذ حيث
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 لموقف فعل كرد أو عنيفة نفسية لصدمة الفرد تعرض نتيجة هو: ارتكاسي اكتئاب .3

 لهذا العالمية التصنيفات بعض استعراض يوجب كما شديد حصر ذلك عن ينتج حيث محبط،

 يصنف والذي  Mood Disorders )(تشمل والتي النفسي الطب جماعة تصنيفك االضطراب

 هذا ملخص يلي وفيما ، واالكتئاب الهوس اضطرابات المزاجية االضطرابات ضمن اإلكتئاب

 : الرابعة طبعته في والتشخيصي اإلحصائي للدليل وفقاً التصنيف

 (Disorder Major Depressive )العظمى اإلكتئاب نوبةأو  األساسي اإلكتئاب راباضط  . أ

 خمسة من فيها الفرد يعاني األقل على أسبوعين النوبة هذه وتستمر اإلكتئاب، من بنوبة وتتسم

 وتشمل الفترة، هذه خالل متالزم بشكل وذلك االضطراب أعراض من األقل على أعراض

 بأي واالستمتاع والتلذذ االهتمامات كفقدان األخرى األعراض من قلاأل على واثنان اإلكتئاب

 القدرة فقدان والذنب، النفع بعدم بالخمول،الشعور والشعور الطاقة فقدان الوزن، فقدان نشاط،

 أفكار ومنها والتشاؤمية السيئة األفكار سيطرة تقريباً، يومي بشكل وذلك والتركيز التفكير على

 .اإلنتحار محاولة وأحياناً خطط أي وجود غير من واالنتحار الموت

 بمزاج تتسم  اضطرابية حالة وهي ,Dysthemic Disorder ) الديسثيميا( العصابي اإلكتئاب  . ب

 األطفال، لدى األقل على وسمة الراشدين لدى األقل على سنتين عادة مستمر إكتئابي

 كفقدان األعراض من عدد من يعاني أيضا الفرد فان باإلكتئاب الشعور إلى وإضافة

 القدرة وعدم الذات تقدير وضعف والوهن الطاقة وضعف الشراهة، أو للطعام الشهية

 ال االضطراب هذا أن بالذكر الجدير ومن .القرارات اتخاذ على القدرة وعدم التركيز على
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 تنقطع ال األعراض أن كما .الهوس من حاالت أو عظمى إكتئابية نوبات أي فيه يحدث

 .شهرين من ألكتر

 ويرجع :Depressive Disorder Not otherwise specified ) ( المحدد غير اإلكتئاب  . ت

 كأعراض تأتي أن يمكن والتي التصنيف هذه في المحددة غير اإلكتئابية األعراض إلى

 .أخرى اضطرابات مع

 هوس نوبة بحدوث يتسم اضطراب  (Bipolar Disorder) :  القطب ثنائي االضطراب  . ث

 النوبات أو األقل، على العظمى اإلكتئاب نوبات من واحدة نوبة أو أكثر أو واحدة

 األولى، الفقرة في أعاله ذكر فيما العظمى اإلكتئاب نوبة خصائص وتتلخص .المختلطة

 وسرعة بالعظمة الشعور في كبيرة بدرجة فتتلخص الهوس نوبة أعراض أهم أما

 األنا تضخم وتشمل المصاحبة راضاألع من األقل على ثالثة إلى إضافة اإلستثارة،

 لألشياء االنتباه الطائرة األفكار الكثير، الحديث للنوم، الحاجة عدم الذات، ومفهوم

 أحياناً أو عملياً أو اجتماعياً الهادف النشاط زيادة مهمة، تكون ال قد والتي الصغيرة

 احتمال يكون التي المختلفة األنشطة في اإلنغماس أخرى، خارجية لمثيرات كإستجابة

 تؤدي التي بالدرجة شديدة تكون أنها كما األقل على ألسبوع الحالة وتستمر قليال فيها األلم

 انه كما ، اإلجتماعية والعالقات المختلفة األنشطة مستوى على االجتماعي العجز إلى

 الفرد إعاقة درجة إلى تصل ال بحيث شدة اقل أنها إال اآلخرين من مالحظتها يمكن

 . النوبات هذه حدوث درجة حسب أنواع إلى النمط هذا الدليل ويقسم  عملياً أو عياًاجتما
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 واألعراض الهوس نوبات تستمر  Cyclothymic Disorder) :( الدوري االضطراب  . ج

 األقل على سنتين تستمر األعراض هذه ،و العظمى اإلكتئاب نوبة تقابل ال والتي اإلكتئابية

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

 .شهرين

 : (Specified  Bipolar Disorder Not otherwise ) المحدد غير القطب ثنائي االضطراب  . ح

 من أي تحت التصنيف معايير أعراضها تقابل ال التي القطب ثنائية االضطرابات وتشمل

 واالكتئاب الهوس بين السريع التحول ذلك منو ،الذكر السابقة القطب ثنائية االضطرابات

 إكتئابية أعراض غير من الخفيف الهوس دورية أو مثال، الواحد اليوم في

 Mode Disorders (  المرضية العامة الصحية بالحالة المرتبطة المزاجية االضطرابات  . خ

Due to General Medica:(  و إكتئابي مزاج ظهور في النوع هذا أعراض تتمثلو 

 .السيئة الصحية للحالة فسيولوجية كنتائج تظهر هوس وباتن

 Substance Induced( الكيميائية المواد أو األدوية بتعاطي المرتبطة المزاج اضطرابات  . د

mood Disorder  (  :هوس نوبات أو إكتئابي مزاج من النوع هذا أعراض تتمثلو 

 األول الشهر خالل وتظهر يائيةالكيم المواد أو األدوية لتعاطي فسيولوجية كنتائج تظهر

 )االنسحاب(  االنقطاع أو التعاطي من

: Mood Disorders Not Otherwise( (Specified(  المحددة غير المزاجية االضطرابات  . ذ

 تقابل : ال والتي مزاجي اضطراب أعراض فيها يظهر التي االضطرابات وتشمل

 صعوبة هناك يكون وعندما الذكر، سابقة األنماط من أي تحت للتصنيف المحددة المعايير
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 غير القطب تنائي االضطراب أو المحدد غير اإلكتئابي االضطراب بين االختيار في

 . المحدد

الجسمية أو  تعتبر األعراض : ) (sympton of dépression: االكتئاب أعراض

ى فإن األخر الفيزيولوجية جزءا مكمال لألعراض النفسية العامة لالكتئاب ، ومن الناحية

فمن  ،واالكتئاب المصابين باألمراض الجسمية الخطيرة معرضون تماما لإلصابة بالقلق

 تاالضطرابابمسألة  النفسيالتاريخية فقد اهتمت الرابطة األمريكية للطب  الناحية

أول دليل لها فى هذا الصدد تحت عنوان الدليل  )1952( فأصدرت فى عام الوجدانية ،

 االكتئاب ‐ ضطرابات العقلية األول ، تناول استجابة الهوسلال واإلحصائي التشخيصي

وهذه الحالة  ،مزاجية حادة  نوبيةاالضطرابات يتصف أساسا بتغيرات  باعتبارها نوعا من

صورة اكتئاب حاد أو شدة االبتهاج ، غالبا ما  فيقد تكون  والتيالمتطرفة،  المزاجية

 DSM ‐ II الثانيالتشخيصى  وعندما صدر الدليل  ، التحسن والعودة إلى الحالة السوية يتبعها

باالستجابات الوجدانية ، ومن أهم هذه  كانت هناك تعديالت كثيرة فيما يتعلق) 1968(عام 

يتضمن صورا عديدة من  والذي،  الرئيسة التعديالت إطالق مسمى االضطرابات الوجدانية

  ، السواد ، النمو النوابى، النمط المكتئب الهوس  نمط: هى االكتئاب ‐ الهوس مرض

تصنيفا لحاالت  الثاني واإلحصائيالتشخيصى  وتضمن الدليل  ،  التحولي) الميالنكوليا ( 

يطلق عليها  االكتئاب فالصور الخفيفة من الوجدانية وفقا لدرجة حدتها ، تاالضطرابا

فض خ   وشعور  ، ، وهى تتصف بحالة من االنقباض ومشاعر مثبطة للهمة بسيط اكتئاب

تتزايد حدة    " الحاد االكتئاب " وفى ، البدنيفى قيمة الفرد ، مع قدر من البطء فى النشاط 
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واألفكار االنتحارية، وفى السبات  وتجنب اآلخرين النفسي الحركيالبطء 

عزت (،   يكون المريض غير فعال وغير مستجيب تماما    (Dépressive Stupor)االكتئابي

   ) 1993إسماعيل ،

كل صور االضطرابات  -  1980 مالصادر عا  DSM III التشخيصى الثالث ن الدليلوتضم

 االكتئاب المعتدلة أو واضحة الحدة ، وتلك االضطرابات التى تتصف بالهوس أو الوجدانية

ويتسم الدليل الثالث بوجود أربع زمالت . الطبيعة المستمرة والنوابية  أو كليهما وذات

ضطرابات الوجدانية ، حيث إن الزمالت ذات الطبيعة الحادة تصنيف اال مرضية رئيسة فى

 فقط ، يطلق عليها االكتئاب ، تكشف عن حالة من Episodes  نوبات تحدث فى والتي، 

  القطب ، أو االضطرابات أحادية( Major Depressions )االكتئابات الرئيسة" لفظ 

Unipolar) disorders   (االضطرابات ثنائية  ة لفظبينما يطلق على الزمالت الحاد

 االكتئاب يطلق عليها أما الزملة الثالثة فإنه Bipolar) (disorder   القطب

فيشار إليها   الرابعة أما الزملة ،أو انحرافات المزاج   Dysthym  Disorders)(العصبى

، حيث تتضمن ) ( Cyclothymic Disorders  الوجدانية النوابية   االضطرابات" بلفظ 

 Millio.1984 ) والهوس االكتئاب ا من أعراضخليط

أنه فى الحقبة األخيرة أصبح واضحا أن الغالبية )  21ص 1993.(ويشير عزت إسماعيل

 Unipolar  Depression )أحادى القطبية االكتئاب هى من نمط االكتئاب العظمى من حاالت

الهوس ، وأن  بحالة من دون أن يمر أبدا االكتئاب حيث يعانى المريض من أعراض 

نمط ثان من   كما يوجد أيضا ،االكتئاب الهوس قد يحدث لدى أفراد لم يمروا أبدا بحالة من
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 - أو ذهان الهوس (Bipolar.Depression)ثنائى القطبية  االكتئاب هو االكتئاب اضطرابات

وقد هدف     . الهوس واالكتئاب معا فى صورة متناوبة ، حيث يحدث كل من االكتئاب

 إلى وضع معايير تشخيصية لحالة DSM - III  الثالث واإلحصائيالتشخيصى  يلالدل

ويختص تصنيف االضطرابات   (Major Dépressive Episode)  الرئيسة االكتئاب

االنخفاض الشديد فى الحاالت المزاجية ، وتنقسم هذه الطائفة من  الوجدانية باالرتفاع أو

  : ى فئات فرعية ثالث هىإل -للدليل الثالث تبعا -االضطرابات 

األساسية ، وتتضمن االضطراب ثنائى القطب ، واالكتئاب  االضطرابات الوجدانية -

 األساسي

أخرى ، وتتسم بزملة وجدانية جزئية ذات دوام لمدة عامين  اضطرابات وجدانية محددة -

 . االضطرابات الدورية والدستيمية على األقل ، وتشمل هذه الفئة

 وتضم اضطرابات غير نمطية ثنائية القطب أو: غير النمطية  نيةاالضطرابات الوجدا -

االضطرابات  وحجرا الزاوية فى  ،  تصنيفها فى الفئتين السابقتين ، والتى ال يمكن االكتئاب

زملة هو اضطراب الحالة المزاجية ،  والهوس ، ومحور كل االكتئاب الوجدانية هما زملتا

يمكن أن تحدث نتيجة لعدد من  إكلينيكى ألعراضوكل زملة من هاتين الزملتين تجمع 

وبما  أن االكتئاب يعتبر من األعراض المركبة التي يطلق عليها العلماء مفهوم  األسباب ،

  : فئات  04فسنعرضها في  ) depressve syndrom(الزملة االكتئابية 

التغيرات  تشير هذه المظاهر االنفعالية التي:  mood symptoms )( أعراض االنفعالية .1

في مشاعر المريض أو التغيرات الحاصلة في سلوكه الصريح ومن المهم في تحديد 
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: المظاهر االنفعالية مستوى سلوك الفرد ومن مزاجه قبل المرض من أهم المظاهر 

المشاعر السلبية تجاه الذات ، فقدان الرضا ، فقدان الروابط العاطفية : المزاج المفهوم 

 )Beck.1994 pp 16-21(. ان االستجابة المرحة اي الحس الفكاهينوبات البكاء ، فقد.

تتألق المظاهر المعرفية لالكتئاب :  )cognitive manifestations (أعراض معرفية .2

التقييم المنخفض : من المواقف المشوهة للمريض وتجاه  وتجاربه و مستقبله وتتضمن 

الذات ، الترددية ، تشوه صورة الجسد للذات ، التوقعات السلبية ، لوم النفس وانتقاد 

).beck. pp22.26(  

يمكن مالحظة المظاهر الدافعية :  ) (motivational. manifistationأعراض دافعية. 3

للمكتئب من تصرفاته وإن أكثر ميزة لدوافع المكتئب هي طبيعتها النكوصية حيث يبدو 

وأقل استهالكا للطاقة وأقل  ،المكتئب غارقا في نشاطات هي أقل حاجة وأهمية لديه 

االتكالية وتجنب  وة يفضل فيها السلبية على النشاط مسؤولية إنها نشاطات طفولي

 ،) شلل اإلرادة ( المسؤولية بدال من مواجهة مشكالته ، االفتقار إلى الدافعية االيجابية 

 27-33(ة االتكالية المتزايد ،الرغبة االنتحارية  ،رغبات التجنب والهروب واالنسحاب 

beck. pp( 

اإلرادية وغير (تعد المظاهر الجسدية  :physical manifistation)  (أعراض جسدية  .4

من قبل بعض الباحثين دليال على وجود خلل رئيسي في الجهاز الودي ونظير ) إرادية

:  الودي أو خلل في نوى تحت المهاد وهي المسؤولية عن الحالة االكتئابية من ذالك
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 –التعب الشديد واألعباء  –فقدان الرغبة الجنسية  –اضطرابات النوم  –ة فقدان الشهي

 )beck, p39 (.الهالوس  –) األوهام ( الهزاءت 

 للمنظرين النظرية للخلفيات تبعاً اإلكتئاب أسباب تفسير في إختالف هناك : اإلكتئاب سبابأ

 وفيما المحتملة، األسباب يعجم االعتبار في األخذ توجب الشمولية النظرة أن إال والباحثين،

 ونتائج السابقة النظريات على باالعتماد عامة بصفة اإلكتئاب أسباب ألهم تلخيص يلي

  :العلمية األبحاث

 إحداث في الوراثة أهمية إلى الدراسات من الكثير تشير  :والفسيولوجية الوراثية لعواملا .1

 والذي للدماغ البايوكيميائي ابباالضطر اإلكتئاب ارتباط إلى البعض يشير كما اإلكتئاب

 قام  األفكار هذه ولدعم  (  Goldstein, 1988) الجينية الوراثية بالعوامل بدوره يرتبط

 وقد عامة، بصفة والمجتمع األقارب بين اإلكتئاب انتشار درجة في الفروق بدراسة البعض

 أضعاف عشرة إلى ليص أن يمكن األقارب بين لإلكتئاب التعرض درجة بين االرتباط أن تبين

 في وجوده احتماالت فان فرد في يظهر عندما اإلكتئاب أن بمعنى عامة، بالمجتمع مقارنة

  الوراثية والعوامل اإلكتئاب بين ارتباط وجود احتمال يعني مما أكبر العائلة

) (Costin & Draguns 1989 بين المقارنة خالل من وذلك آخر نهجاً آخرون نهج كما 

 المتطابقة التوائم بين اإلكتئاب درجة ترابط احتماالت أن وجد وقد والمتآخية، تطابقةالم التوائم

 إحداث في العوامل البيولوجية مساهمة فكرة دعم أيضاً يعني مما المتآخية التوائم بين منه أعلى

   Costin & Draguns, 1989) ( اإلكتئاب
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 الطفولة، في وخاصة لضاغطةا الظروف أن الدراسات من تبين  : االجتماعية العوامل .2

 بالفرد تؤدي أن يمكن اإلعتمادية أسلوب الوالدية، المعاملة في القسوة أو الوالدين، أحد كفقدان

 .اإلكتئاب إلى

 والتحديات العقبات مواجهة على القدرة وعدم المؤلمة والخبرات الصراعات :النفسية العوامل .3

 للمرض نتيجة النفسية العوامل كل أن يرى والبعض اإلكتئاب، مرض نشوء في سبباً تكون قد

 ) Rennie( رينيه دراسة  مثل العكس أثبتت الدراسات بعض أن غير له، سببا وليست

 يرجع اإلكتئاب  مرضى من 208 بين من % 80 أن فوجد اإلكتئاب أسباب حول أجراها التي

 العوامل من دعد (1997 )  زهران ذكر كما  )  1992عكاشة،(  نفسية عوامل إلى أسبابها

 موت مثل القاسية والكوارث األليمة والخبرات االنفعالي التوتر منها لإلكتئاب المسببة النفسية

 المساندة من والحرمان الحب فقد الالشعورية، الصراعات هزيمة، أو طالق أو عزيز

 عفض والتقاعد، والشيخوخة الجنسية الكفاية وتدهور اليأس وسن والعنوسة الوحدة العاطفية،

 األمور حول خاصة( سابق لسلوك يغتفربالنسبة ال الذي بالذنب والشعور الذات واتهام األنا

 مفهوم بين التطابق عدم واإلهمال، والتسلط المعاملة في التفرقة الخاطئة، التربية ،)الجنسية

 .المثالي الذات مفهوم وبين المدرك أو الواقعي الذات

 : منها نذكر االكتئاب لعالج تقنيات عدة هناك  : االكتئاب عالج

 من هي و Les psychotropes) ( النفسية العقاقير في تتمثل و :  الكيميائية العالجات  .1

 وهي المركزي العصبي الجهاز على مباشرة بطريقة تؤثر أنها إذا ، نجاعة التقنيات أكثر

 : إلى تصنف
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 االكتئابي للمزاج مخصصة أدوية وهي ) : (Les antidépresseurs االكتئاب مضادات -

  Didier L,1994, P79) (العقلي الطب في )(1957منذ عالجية كطريقة استخدمت حيث

 : نوعين تتضمن و

  : ) tricycliques) les antidépresseurs الحلقة ثالثية االكتئابية المضادات  -

 اآلالم و المرض توهم ,القلق ,النفسي التعب فيه نجد ما عادة الذي االكتئابي المزاج تخص 

 ودي القرب الجهاز على المباشر التأثير طريق عن ذلك و ، باالكتئاب المرتبطة المختلفة

  (l’enzyme oxydase adrénalineالمؤكسد األميني الحمض لكافة االكتئابية المضادات -

Inhibiteur de (  :بالتأثير ذلك و الجسم في العصبية النواقل معدل من الرفع على تعمل 

 . النفسي التعب من التخفيف بالتالي و السيروتونين و األدرينالين مادتي على

 األعراض من التخفيف على تعمل: (Les anxiolytiques tranquillisants) المهدئات -

 و الهضمية االضطرابات و الشرياني الضغط وارتفاع الوعائية كاالضطرابات السوماتية

   ئابلالكت المصاحب الحصر بتخفيف تقوم كما الجلدية

 األرق من المريض فيها يشكو التي الحاالت في تستخدم:  )Les hypnotiques( المنومات -

 . الشديد

 لها و (1952) امع إلى استعمالها يعود و: ) Les neuroleptiques( العصبية المهدئات -

 .8 )ص ،السابق المرجع نفس( الهذاء من التخفيف على قدرة

 ناجعة وسيلة تعتبر:  La thérapie par électrochoc) ( الكهربائية بالصدمات العالج .2

 تفادي أجل من عضلي  واسترخاء عام تخدير تحت غالبا تستخدم و االكتئاب عالج في
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 لمدة كهربائي تيار إلى الفرد إخضاع يتم حيث التشنج إلى الراجعة الحركية التعقيدات

 . يومين بمدة لبعضا بعضها عن تتباعد حصص ثمانية إلى ستة خالل هذا و ثانية نصف

 ,المستشفى في العالج هذا يستخدم:  (a cure de sommeil ) النوم طريق عن العالج .3

 يكون و أسبوع حوالي طويلة لمدة النوم تثير التي للمنومات ومتابعة شديدة مراقبة تحت

 السابق المرجع نفس ( مطاق غير الفكري األلم يكون أين المالنكوليا حاالت في خاصة ذلك

 . 88 )ص،

 : وهي أنواع عدة النفسي العالج يتضمن :  النفسي العالج

 في عادة تعمل بسيطة تقنية هي:  )La psychothérapie de soutien( التدعيمي العالج .1

 وجعله المريض توتر و قلق من التخفيف محاولة في تتمثل و ,االرتكاسي االكتئاب حاالت

 للتكيف هذا و للمريض النفسي الدفاع تقوية جالعال هذا خالل من نحاول كما تامة راحة في

 .  الوسط مع

 مهمة تقنية هي :Psychothérapies Psychanalytiques )( التحليلي النفسي العالج .2

 األخير هذا يظهر أن شريطة بها، مر التي المحزنة الوضعيات لكل الشخص الستثمار

 و حرية بكل التعبير على يساعده ما هذا و اللغوي التعبير و الذاتية المالحظة على القدرة

 على يساعده مما المحلل يرى ال و سرير، على مستلقيا المريض يكون التقنية هذه في

 ,حكم أي دون و تدخل دون يتقبلها أن المحلل وعلى المؤلمة الماضية الخبرات جميع تذكر

 ةخمس يفوق ما إلى سنتين من تتراوح مدة يستغرق و طويلة مدة يتطلب عالج هو و
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 بعض يلجأ الصرامة و بالدقة التقنية هذه لتميز نظرا و .الحاالت بعض في سنوات

 )PIP (النفسي التحليل من المستوحى العالج إلى المعالجون

 تتميز النفسي التحليل عكس على هي و :PIP النفسي التحليل من المستوحاة العالجات  .3

 يساعده و ,الفاحص مع وجهل وجها المفحوص يجلس حيث ,العالج مدة قصر و بالمرونة

 .مكتئبا تجعله التي الالشعورية ميكانزماته لجميع الشعوري الفهم على

 )Ferreri;1980; P 19(  

 بغض السلوك توجيه هو السلوكي للعالج األساسية األهداف أحد إن :السلوكي  العالج  .4

 و للفرد تحقق و ، مرغوبة و مقبولة وجهات إلى االجتماعية أو الوراثية مسبباته عن النظر

 التوافق و التفاعل من يتمكن حتى الفعالية و الرضى المجتمع و األسرة أفراد من حوله من

 توجيهه و ضبطه يمكن ثم من و تحديده و السلوك بمالحظة ذلك يتم و ،معهم التكيف و

 تغيير و تقييم على يرتكز لالكتئاب السلوكي فالعالج عليه و بناءة و إيجابية وجهات إلى

 قابلة متكيفة سلوكات عن للتعبير المفحوص أو الشخص بتدريب ذلك و الشخص لوكياتس

 . به المحيطين اآلخرين طرف من أكبر بشكل تعزز ألن

 اعتقادات بأن يؤكد الذي النظري المنطق على اعتمادا : المعرفي العالج .5

 عن بحثي المعرفي المعالج فان لذلك ,الخارجي سلوكه تحدد التي هي الشخص أفكار و

 ثم لالكتئاب المسببة واالعتقادات األفكار عن البحث إلى أوال يلجأ إذ ،الباثولوجية األسباب

 :على عمله في المعالج يعتمد و بتغييرها أخيرا و ،بتحليلها يقوم

  الفرد اعتقادات خطأ من التحقق -
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 هذا ويتم Cottraux (J) 1990, P 215) ( منطقية أكثر بأخرى األفكار تلك تغيير -

 النشاط و الذاتية المراقبة تقنيات طريق عن أيضا خارجها يستمر و حصص خالل العالج

 النشاطات من برنامجا المريض يتلقى إذا ,فعاال و نشيطا المفحوص تجعل التي المنزلي

 و قدراته وتبين واالطمئنان الراحة له تجلب التي الوضعيات عدد لرفع أساسا الموجهة

 بصورة الالمنطقية األفكار تلك يختبر تجعله خاصة ببرامج تزويده لىإ باإلضافة فعاليته

  .واقعية

  

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



135 
 

  

  

  :خاتمة الفصل 

النفسية  من المشكالتاالكتئاب عرضا تشخيصيا  والذي يعتبر  بعد عرضنا الضطراب

د يكون أهم قالنفسي واالجتماعي  و اتوافقه وعنتؤثر على الفتاة المتأخرة عن الزواج  التى

هو أن يتعرفوا المعرضة لالكتئاب  المقربين للفتاة ما يمكن عمله من قبل عائلة وأصدقاء

على االستمرار في  فتاةتعرفا صحيحا على التشخيص والعالج ، وهذا يشمل تشجيع ال

الفتاة إن  هحتاجتالعالج حتى تختفي أو تخف األعراض إلى درجة مقبولة ، من أهم ما 

  .اب هو المساندة العاطفية ، وهو يشمل ذلك الصبر والتفهم والحنان باالكتئ أصيبت
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  التطبيقي الجانب  

  للدراسة

  



137 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  يقي للدراسة اإلطار التطب
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الجانب  سنعرض ،عرض الجانب النظري من الدراسة  إلى تطرقنا بعدما:   تمهيد

جابة على التساؤالت التي طرحت سابقا ، واثبات أو والذي نستطيع من خالله اإل الميداني

و فيما يلي توضيح لكافة اإلجراءات المنهجية في هذه الدراسة، . نفي الفرضيات المصاغة

بداية بمجال الدراسة، ثم العينة التي يجرى عليها موضوع الدراسة، و حدودها و التعريف 

، ثم ق، و إجراءات التطبيـبأدواتهـا، و الخصائص السيكومترية ألدوات القيـاس

  .األساليب اإلحصائية التي استعانت بهـا الباحثة في هذه الدراسة

إعداد  في ضروريا أمرا يعد االستطالعية الدراسات إجراء إن :  الدراسة االستطالعية

 في سواء الصعوبات معرفة في كذلك وتكمن العمل في األساس ألنها البحوث والدراسات،

 بالدراسة الجديرة ظواهر على التعرف في أو العلمية القيمة ذات الهامة المشكالت تحديد

 والعينة المستخدمة باألدوات المتعلقة الصعوبات إلى إضافة بها، المحيطة وبالظروف

 الدراسة وتعتبر ومعالجتها، المعلومات جمع وطرق الدراسة ومجاالت المختارة

 السابقة الدراسات و جميع المعلومات ىعل الحصول قصد بها قمنا خطوة أول االستطالعية

 في ساعدتنا كما النظري جانبه عن عامة فكرة أعطتنا والتي بحثنا موضوع تناولت التي

 وكذا البحث ألدوات النهائية الصياغة وضع وفي والفرضيات لإلشكالية أولوية صياغة

 الوسائل ذهه صالحية مدى معرفة وكذا ، البحث ألدوات السيكومترية بالدراسة للقيام

 من مجموعة على بها قمنا التي االستطالعية الدراسة هذه وبفضل بحثنا، في المستعملة

 تمكّنا المستخدمة، كما القياس ووسائل المتبع المنهج سالمة من التأكد استطعنا المبحوثات ،

 كان مع مجموعة من النساء المتأخرات عن سن الزواج والتي مقابالت إجراء  خاللها من
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  باالتصال أوال قمنا حيث معلومات ، جمع بل تشخيصي أو عالجي ليس منها دفاله

على مستوى والية األغواط ، وهذا لجمع اكبر  واالجتماعية التربوية المؤسسات بمختلف

عدد من المعلومات فيما يخص المدرسات المتأخرات عن الزواج المتواجدات في هاته 

ديري المؤسسات لتطبيق االختبار على عينة منهن المؤسسات ، وطبعا بعد اخذ اإلذن من م

والتي تمت بالرفض معظمها ، من طرف المبحوثات أنفسهن والالتي اعتبرن موضوع 

الدراسة تجاوز للحدود وتدخل في خصوصيات النساء العازبات ، فلم يكن هناك تجاوب 

    :  اصفات التاليةالمو مما دفعنا إلى إعداد صفحة مرفقة  باالختبارين وفيه حددت الباحثة

 غير محدد:  السن -

  أرملة –مطلقة  –غير متزوجة  –متزوجة   : الحالة المدنية -

  أمي  -متوسط  -ثانوي -جامعي  :المستوى التعليمي  -

 .ماكثة في البيت  -عاملة :  الحالة االجتماعية -

 غير محدد: نوع المهنة  -

  أو الحضري - شبه الحضري - الريف: األصل الجغرافي  -

يل هذه الوثيقة ومن ثم توزيعها وتطبيقها على عينة المبحوثات في المؤسسات التي تم تعد

واجهنا صعوبة في تطبيق المقياسين فيها ، كذالك تم توزيع الوثيقة على عينة أخرى من 

المبحوثات والالتي لم يبدين أي معارضة لإلجابة على االستمارة ، وهذه الشريحة كن فئة 

شغلن مناصب هامة في المجتمع من بينهن عينة من الطبيبات في من المثقفات والالتي ي

مستشفى األغواط وعينة من األستاذات الجامعيات أو العامالت ببعض المؤسسات 
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و توزيعه وجمعه  وبعد تطبيق المقياسين .سونطراك والمركز الوسط المفتوح االجتماعية ك

 الدراسة لنا سمحت وقد، استطعنا أن نحصل على كم من المعطيات والمعلومات ، 

 مدى معرفة من تمكنا حيث القياس ، لوسائل السيكومترية بالدراسة بالقيام االستطالعية

  ، المتغيرات في بتعديالت بالقيام سهل علينا الدراسة وثباتها، وهذا ما أدوات صدق

  : وكانت كالتالي 

زوجات والمطلقات فرز عينة العازبات من االستمارات التي تم توزيعها على فئة المت -

 واألرمالت 

 سنة  60سنة إلى  30تم ضبط عينة نهائية وهي من : السن  -

ضبط متغير المستوى التعليمي باالستغناء على مستوى المتوسط  لقلة :  المستوى التعليمي  -

  مبحوثات واكتفينا بالمستوى الجامعي والثانوي وبدون مستوى  10العدد حيث لم يتجاوز 

  ضبط متغير المهني للعامالت والماكثات بالبيت :  ةالحالة االجتماعي -

تعددت المهن من مديرة ومعلمة وأستاذة جامعية وطبيبة ومهندسة ، وهذا ما : نوع المهنة  -

 .دفعنا لالستغناء على هذا المتغير 

نظرا الن أغلبية عينة المبحوثات من الحضر وتوفر القلة القليلة من : األصل الجغرافي  -

  .كذالكاالستغناء على هذا المتغير الريف فقد تم 

متغيرات وهي متغير السن  ثالثضبط عينة الدراسة بعد فرز المبحوثات من خالل  -

 .حالة  )131(والمستوى الثقافي والمهني ، وضبطنا العينة باالكتفاء ب 
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 التأكد األولية و الخطة تم إعداد من خالل الدراسة االستطالعية :   الدراسة إجراءات

 على يجبن أن يمكن ألآلتي من المتأخرات عن الزواج عينة على الحصول انيةإمك من

  :التالية للخطوات وفقاً الدراسة تمت عندها االختبار،

  التطبيق أغراض تخدم التي الجيدة بالصورة سينالمقيا وطباعة إخراج -

  .الدراسة لمجتمع الممثلة العينة اختيار -

  .المختارة العينة على المقاييس تطبيق -

   .الدراسة لمتغيرات تبعاً بيانياً البيانات تفريغ -

  .تفريغها تم التي البيانات لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام -

   .وجدولتها اإلحصائية النتائج تفريغ -

 .المناسبة والمقترحات التوصيات واستخالص ومناقشتها، النتائج تفسير -

المتأخرات  بين الفروق دراسة إلى تهدف الحالية الدراسة أن اعتبار على  : الدراسة منهج

 المتغيرات لبعض تبعاً عازبات ال بين الفروق أيضاً ، واإلكتئاب القلق من كٍل في عن الزواج 

 على اعتمدت الباحثة فإن ، المهني والمستوى الدراسي والوضع الزمني، البعدك  الفرعية

 العينات بين الفروق تحديد إلى المنهج هدفي حيث الدراسة، ألهداف لمناسبته الوصفي المنهج

 القلق من وكٍل أعاله إليها المشار األخرى والمتغيرات تأخر الزواج بين  للعالقة كمؤشر

يهدف إلى دراسة الظروف أو الظواهر أو المواقف،أو فالمنهج الوصفي  ،واإلكتئاب

لمشكالت التي العالقات كما هي موجودة والحصول على وصف دقيق يساعد على تفسير ا
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 تتضمنها،ومن ثم تتضح أهمية البحوث الوصفية في دراسة الظواهر السلوكية المختلفة

  .  )92ص، عبد الرحمان سيد(

تحددت هذه الدراسة بالموضوع الذي بحثت فيه، وبالعينة  :الحدود الزمنية والمكانية

، لذلك فإن  احثة، وباألداة التي استخدمتها البالمتأخرات عن سن الزواجالمستخدمة من 

زمان الدراسة  تحديد وتم، إمكانية تعميم نتائج الدراسة واالستفادة منها ترتبط بتلك الحدود

 طرف فقد حدد من الدراسة إجراء ، أما مكان)2009 إلى 2007(في الفترة الممتدة من 

 )( مصلحة الوسط المفتوح: في بعض المؤسسات وهي  ، قبل من محددة مواقع في الباحثة

D A S كذالك ) فرع خياطة والطبخ والحلويات(  2و 1المركز و مدرسة التكوين المهني

أم المؤمنين و مدرسة احمد شطة،  خديجة العيادة الطبية لألسنان و كل من أكمالية

  .، مؤسسة سونطراك  ومستشفى أحميدة بن عجيلة

الدراسة األساسية  تكونت عينةو عشوائية ،قد تم اختيار العينة بطريقة   : الدراسة عينة

  ي والسنمستوى التعليمال، مع األخذ بعين االعتبار خصائص  ) مبحوثة 131(من 

ه ظروف وجرى التطبيق إما بشكل فردي أو في موقف جمعي حسب ما توفر والمهنة

وال يخل هذا األسلوب بالنتيجة، ذلك أن تصميم  ،من إمكانات للتطبيق الدراسة الميدانية

قيام بالتطبيق الفردي و الجمعي معاً علماً أن التطبيق الجمعي للمقياس يعد المقياس يسمح بال

     أكثر اقتصادية واختصاراً للوقت، وبشكل خاص في األبحاث التي تضم عينات كبيرة نسبيا

 أثناء مساره تعرقل صعوبات الباحث يواجه أن الطبيعي من إنه:   صعوبة الدراسة 

 البحث، موضوع نوعية حسب الصعوبات هذه رجةد تتفاوت وقد علمي ببحث القيام
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 نقص هي واجهتنا التي الصعوبات أهم ومن المعاشة، االجتماعية الظروف وحسب

 ،التي ركزت على الجانب النفسي للفتاة المتأخرة عن سن الزواج  واالجتهادات الدراسات

ضوع الدراسة الميداني هي حساسية مو بالعمل القيام أثناء واجهتنا التي الصعوبات ومن

  . بالنسبة للكثيرات من المبحوثات

 للنتائج اإلحصائية المعالجة على باالعتماد النتائج تحليل تم :اإلحصائية التقنيات

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة : باسم المعروف اآللي اإلعالم برنامج على باالعتماد

   ( SPSS ) STATISTICAL PACKAGE SOCIAL SIENCESشمل قد :  

ألفا معامل   -  تحليل التباين ‐ المؤوية نسب- المعيارية االنحرافات - الحسابية المتوسطات

   كرومباخ

 و مقياسين، األول مقياس االكتئاب لبيكعلى  ت الباحثةلقد اعتمد  :  الدراسة أدوات

  مقياس القلق  سمة و حالة لسبيلبرجر 

 "Beckبيك " تعتبر قائمة  :   Depression Inventory (BDI)لالكتئاب  بيك  قائمة/ 1

عبد (من القوائم واسعة االنتشار في ميادين علم النفس اإلكلينيكي والطب النفسي  لالكتئاب

   وتستخدم بنجاح منذ أكثر من ثالثين سنة بوصفها أداة. )7ص ،1996 الخالق، أحمد

ة عشرة وصوالً إلى سن للتقويم الذاتي لتقدير شدة األعراض االكتئابية بدءاً من سن السادس

، )قياس المجرى(كما تصلح القائمة ألغراض قياس العملية العالجية  . الشيخوخة المتأخرة

ولم يتم االستناد إلى خلفية نظرية معينة . وتناسب مرضى الطب النفسي و العالج النفسي

ين في إعداد القائمة، ومن هنا يمكن أن تكون مقبولة من قبل اإلكلينيكيين والمتخصص
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وال تتأثر قدرة . النفسين واألطباء من االتجاهات النظرية المختلفة الذين يهتمون بالقياس

  . القائمة التنبؤية بالسن أو بالجنس أو بالتقسيم التصنيفي الطبي النفسي

إلى وجود عدة ترجمات عربية مختلفة للقائمة منها  )34-33ص(ويشير أحمد عبد الخالق 

ومنها من اعتمد القائمة المختصرة  )1961(ة في عام من اعتمد الصيغة المنشور

المستخرجة من عينات أمريكية ومنها من اعتمد الترجمة الحرفية دون القيام بإجراءات 

اختبار للتكافؤ ومنها من اعتمد في الترجمة على البيئة المحلية التي يصعب فهمها من قبل 

لالكتئاب بيك رجمة من قائمة كما وتتوفر نسخة مت. مفحوصين من بيئات عربية أخرى

وتتضمن بعض االختالف عن النسخة  )82-76ص (عرض لها عبد الستار إبراهيم 

والصورة األصلية للمقياس فيتكون .  )1993(المنشورة في دليل التعليمات الصادر في عام 

مجموعة من األعراض وكل مجموعة تتضمن أربع عبارات تصف األعراض  )21(من 

قام بيك مع احد تالميذه باستخدام هذا  )1972(وفي عام  شدة إلى أكثرها، بتدرج من اقلها

  .المقياس،وطبق على جميع األفراد

  :الخصائص السيكومترية للمقياس

   : في البيئة األمريكية .1

، فلقد  األمريكية  دراسة ثبات وصدق المقياس فى البيئة استخدمت عدة طرق فى :الثبات -

فى دراسة ثبات المقياس ، فباستخدام تحليل التباين ، اتضح  داخليال استخدمت طريقة االتساق

فئات المقياس أظهرت عالقة دالة إحصائياً مع الدرجة الكلية على المقياس ،  فئة من   أن كل
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بعد  التجزئة النصفية ، ووجد ارتباط بين الفئات الفردية والزوجية وصل  استخدمت طريقة كما

  ).97= ن (  0.93راون إلى ب -استخدام معادلة سبيرمان 

وحيث وجد  التالزمى الصدق استخدمت عدة طرق فى دراسته منها طريقة لقد:  لصدقا - 

 نتائج المقياس وبين نتائج مقاييس أخرى معد المقياس األصلى بك معامالت ارتباط مرتفعة بين

مقياس  ين نتائجب )0 ,66إلى  0, 62(تتراوح ما بين  فلقد وجدت معامالت ارتباط. لالكتئاب  

معامالت ارتباط بين نتائج المقياس وبين   السيكياترية ، ووجدت وبين التشخيصات االكتئاب

 ، وبين نتائج المقياس ونتائج MMPI المتعدد األوجه لمقياس الشخصية مقياس االكتئاب نتائج

 على وحيث تراوحت معامالت االرتباط بين النتائج (Hamilton) هاملتون لالكتئابمقياس 

  )1985غريب ، (  ) 0.76إلى  0, 72 (السابقة ما بين ونتائج المقاييس مقياس االكتئاب

  : في البيئة العربية  

في  )50(أسلوب التجزئة النصفية على عينة من )1985(استخدم غريب عام  :الثبات -

 وباستخدام طريقة إعادة التطبيق  على عينة من )0.87 (مصر فوصل عامل االرتباط إلى

وفي اإلمارات  ، ) 0.77 (جزء بفاصل زمني بين التطبيقين وصل معامل االرتباط إلى )33(

بحساب الثبات بطريقة إعادة والتطبيق  في أربع دراسات   )1992(العربية قام  غريب عام 

على عينات  من طالب الجامعية فكانت  معامالت الثبات في الدراسات األربع  دالة 

  . )0.01(إحصائيا عند مستوى 

تم استخدام طريقة الصدق التالزمي بين المقياس ومقياس االكتئاب متعدد : الصدق -

كما تم حساب الصدق  )0.60(من الراشدين فوصل معامل الصدق إلى  43األوجه على 
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مصورة المختصرة من المقياس  بحساب معامل االرتباط بين درجاته، درجات الصورة 

وعلى عينة  ) 0.85 (مفحوصا فوصل معامل االرتباط 40األصلية للمقياس على عينة من 

  ىوكلها معامالت دالة إحصائيا عند مستو )0.63 (مفحوص فوصل إلى 50أخرى من 

) 0.01(  

تم تطبيق المقياس بصورة جماعية والمقياس يتكون : طريقة تطبيق المقياس وتصحيحه -

تصف بتدرج  3ىال 0عبارات مرقمة من  4من مجموعة العبارات في كل مجموعة 

وعلى المفحوص أن يقرأ عبارات كل . العرض االكتئابي من األقل إلى األكثر شدة 

حول العبارة التي تصف حالته النفسية،ويتم التصحيح + مجموعة بتمعن، ثم يضع عالمة 

لجمع الدرجات الخام التي يحصل عليها المفحوص وبالتالي يتحصل كل مفحوص كلية 

  .درجته على المقياس
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 The State Trait –Anxiety رقائمة حالة القلق  لسبيلبرج : مقياس القلق /2

inventorry Spielberger et Al  : مستعمل بكثرة في   إن مقياس القلق لسبيلبرجر

دراسة استعملت هذا المقياس  في  2000فأكثر من  ،و البحوث اإلكلينيكية التطبيقات

و علم النفس اإلكلينيكي  و باقي العلوم  الميدان العلمي مثل الطب و علوم التربية

أن هذه القائمة من أكثر  )Bellack &Herson 1988( و يؤكد بيالك و هرسين، ماعية تاإلج

قوائم تقدير  القلق شهرة  و أوسعها استخداما  في البحث العلمي  و في الممارسة العيادية 

فهي أداة صالحة و مفيدة  ألنها تتصف بجميع خصائص  السيكوميترية للمقياس الجيد ، 

للبحث العلمي حين يتطلب األمر  المقارنة  بين المجموعات العيادية و المجموعات السوية 

أو بين مجموعتين أو أكثر من المجموعات  التي تعاني من اضطرابات مختلفة  و هي أداة 

، حيث أنها  مفيدة  و صالحة  في مجال الممارسة العيادية  لتقدير شدة القلق  قبل العالج

توفر الخط القاعدي  أثناء العالج لتقييم التغيرات التي تنتج عن التدخالت  العالجية  و 

 , Bellack & Herson( فعالية العالج ، كما أنها تستخدم للمقارنة بين فعالية نوعين أو أكثر
1988, p 298  (نقال عن ) ، و قد اتضح أن الدرجات  ، )117، ص 1995عبيب غنية

مقياس حالة القلق تزداد استجابة ألنواع مختلفة  من التعصب  و تنخفض  كنتيجة  على 

ن  للتدريب على االسترخاء ، و تقييم الصفات  بواسطة مقياس سمة القلق بأنها تتضم

ص ،2001فاروق السيد عثمان،( و شدة الهلع و توقع الشر الشعور بالتهديد ، العصبية ، 

  و السمة  (STAI forme Y‐A)قالن  لتقييم الحالة و هو يحوي مقياسان مست،  )71
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  forme Y‐ B)  (STAI  ، فالمقياس. عبارة  20و كل من المقياسين يحويE   لتقييم ما يحسه

 .لمعرفة ما يحسه األفراد عادة   Tاألفراد في اللحظة نفسها ، و المقياس 

كن أن يمأل فرديا أو إن هذا المقياس مخصص للتمرير الذاتي  و يم  : تطبيق المقياس 

 6في   Eالمقياس ئون جماعيا ، و وقت التمرير ليس محدد ، لكن في العادة الطلبة يمل

و التعليمات الكاملة  للتمرير مكتوبة  في  ،دقائق  10دقائق في حين يملؤن المقياسين في 

لك ما الذي يشعرون به فعال في تيقرروا ورقة اإلجابة للمقياسين وعلى المفحوصين ان 

 .اللحظة  

 1و يمثل   4إلى  1كل إجابة لعبارة من االستفتاء تمثل تنقيطا من   : تصحيح المقياس 

و عندما  يشير التصحيح  إلى .درجة القلق األكثر شدة  4درجة القلق األقل ضعفا  و 

و عندما . فإنه يتعلق بسؤال يعبر عن القلق  4،  3، 2، 1: التنقيط في الترتيب التالي 

  عبارة  تعبر عن غياب القلقفإنه يتعلق ب  1،  2،  3، 4: الترتيب يكون 

  تمثل  وجود القلق هي بالنسبة ل  و العبارات التي )369-366ص، 2001،األنصاريبدر(

  18-17-14-13-12-9-7-6-4-3: ، العبارات   Eالمقياس 

  37-35- 32- 31- 29-28-25-24-22: ، العبارات   Tالمقياس 

، فإننا نجمع الحاصل ) (AEفلكي نجد حاصل تنقيط : كون متماثلة تصحيح المقياسين  ت

في أعلى و إلى يمين )   (Eثم نكتبه في الخانة )   (Aالسؤال للصفحة )20(الموجود في 

، فنقوم بجمع الحاصل الموجود ل  ) (ATنفس الورقة  و بالنسبة لحاصل تنقيط المقياس 

و في العموم  )  A(في أعلى الصفحة   T) (ةثم نسجله في الخان ) B(سؤال  للصفحة  )20(
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و إذا لم يجب الفرد على أحد األسئلة  فإنه من ، ) 80و  20(حاصل التنقيط يكون بين 

الممكن دون التغيير من صدق المقياس أن نقوم تنقيط احتمالي  بالقيام بالقاعدة الثالثية 

  . )×  (عبارة  19أو  18التنقيط على : البسيطة 

التنقيط المتحصل عليه في المجموعات المختلفة لألفراد هم بالنسبة  :فرنسية القواعد ال

  . )77و  21(بين )   AT(و بالنسبة للمقياس ) 80و  20 (بين ) (AEللمقياس 

و هذه النقطة المتحصل عليها تعطينا مؤشرا نسبيا لمقياس القلق مقارنة بمجموعة ضابطة  

  :الي و نستطيع ترتيب النقاط على الشكل الت

  قلق حاد جدا  65عالية على 

  قلق حاد  65 -56من 

  قلق متوسط  55 – 46من 

  قلق ضعيف 45 – 36من 

  قلق ضعيف جدا 35دون 

  تمثل الحدود الفاصلة لمنطقة القلق  ذو المستوى المتوسط  55إلى  46النقاط من 

حمد عبد الخالق  و ا )1978 ( لقد نقلت هذه القائمة إلى البيئة العربية من طرف أمينة كاظم

و قد تم حساب ثبات المقياس من طرف  أمينة كاظم  حيث  .و عبد الرقيب البحيري 

و  0.76(للذكور ، و بين )  0.86و  0.73 (كانت قيم ثبات سمة القلق  تتراوح بين

و  0.33(أما قيم معامالت الثبات لمقياس حالة القلق فقد تراوحت بين . لإلناث ) 0.77

  .لإلناث  ) 0.31و  0.16 (، و بينللذكور   )0.54
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بطريق إعادة االختبار لتقدير الثبات  1993و جرى حسابه أيضا من طرف فاروق عثمان 

 )3 (طالبا و طالبة  و كانت الفترة قد تراوحت إلى)  35(للمقياس ، على عينة مكونة  من 

و هي قيمة ) 0.74 (قانت قيمة الثبات لسمة القلأسابيع بين التطبيقين األول و الثاني ، و ك

و قد اعتمد صدق مقياس سمة القلق في صيغته  ) 0.01 (دالة إحصائية  عند مستوى

األمريكية على الصدق التالزمي ، حيث يعتمد هذا النوع من الصدق على درجة ارتباط 

  درجات األفراد  على المقياس بمحك خارجي  و قد استخدم مقياس القلق لكاتل و شاير

 للقلق الصريح  و قائمة الوصف الوجداني لزكيرمان  )1953 (اس تيلورو مقي )1963 (

، كمحكات للصدق التالزمي لمقاس سمة القلق ، حيث كانت معامالت االرتباط  ) 1960(

بين المقياس و مقياس كاتل و شاير للقلق ، و مقياس تيلور للقلق الصريح  و قائمة 

و قد استخدم صدق  ) 0.83،  0.77، 0.75(: الوصف الوجداني  كانت على التالي 

المفهوم لقياس صدق قائمة حالة القلق  حيث يتسق مفهوم  القلق كحالة وقتية متغيرة مع 

نتائج المقياس ، و ذلك بقياس قدرة المقياس على التمييز بين مستوى حالة القلق لمجموعة 

  .من األفراد في مواقف مختلفة الشدة 

ميز بين األفراد في حالة المواقف الضاغطة  و مواقف اتضح أن المقياس يستطيع أن يو 

االسترخاء و قد أطلق سبيلبرجر اصطالح الشدة النوعية  للبند حيث تختلف حساسية البنود 

و استخدم فاروق  هذه  الشدة  ى  الشدة  و ذلك عند بعض مستوياتللتغيير في مستو

قة الصدق التالزمي  و ذلك سمة القلق طري –في قياس صدق قائمة حالة   )1993 (عثمان

 35رتباطية بين صدق قائمة القلق و االغتراب ، لدى عينة مكونة من بإيجاد العالقة اال
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 0.43(طالبا  و طالبة  و تؤكد النتائج أنه يوجد ارتباط موجب بين حالة القلق و االغتراب

ل إحصائيا عند و كال القيمتين لمعامالت االرتباط دا  )0.56(و سمة القلق و االغتراب ) 

  )71.72، ص 2001فاروق السيد عثمان،. ( و هذا يؤكد تحقيق الفرض ) 0.01(مستوى 

  : الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

  :لالكتئاب  beckمقياس بيك :  أوال

عن طريق نظام رزمة  بطريقة ألفا كرونباخ وذلكتم تقدير الثبات :  ثبات مقياس االكتئاب .1

  )SPSS(جتماعية اإل اإلحصاء للعلوم

  :ثبات مقياس بيك لالكتئاب بطريقة ألفا كرونباخ :  1الجدول 

 

 

 

  

  

  

  

  : بيك لالكتئاب صدق المقارنة الطرفية لمقياس .2

ت طريقة الصدق التمييزي حيث تم ترتيب درجاللتحقق من صدق المقياس استخدمنا 

من % 33والدرجات أعلى التوزيع من  % 33األفراد من األدنى إلى األعلى ثم تم أخذ 

معامل 

  الثبات 

  ألفا

Alpha 

 عدد

 الفقرات

عدد

 األفراد

0,83 21 65
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الفرق  د ، بعد ذلك تم حسابفر 22الدرجات أدنى التوزيع وكان عدد األفراد في كل منهما 

  :وكانت النتيجة على النحو التالي ) ت( بين المتوسطين من خالل اختبار

للمقارنة الطرفية بين درجات المجموعة العليا ) ت(نتائج اختبار : ) 2(رقم  جدول 

  :االكتئاب والمجموعة الدنيا في 

مؤشرات إحصائية

  

  المتغيرات

  ع  م
ت 

المحسوبة

  ت

المجدولة

مستوى الداللة 

0.01  
2 -ن 2= دح 

الدرجات العليا

33% 

29,63642,98481

  دالـــــة  2.69  16,79
الدرجات 

  %33الدنيا

9,27274,84210

  

نالحظ أن المتوسط الحسـابي لمجموع الدرجات العليـا )  02(من خـالل الجـدول رقم 

، في حـين بـلغ )2,98481= (، و ينحرف عن القيـم بدرجة ع)29,6364= (بـلغ   م

، و ينحرف عن القيـم )9,2727= (المتوسط الحسـابي لمجموع الدرجات الدنيـا م

= المجموعتين العليا و الدنيا فَوصـل إلى ت أما الفرق بين). 4,84210= (بدرجة ع

عند مستوى الداللة ) 2.69= (المجدولة التي بلغت ت) ت(و بالرجوع إلى قيمة ). 16,79(
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و  ن، و هي قيمة دالة على وجود فروق بين المجموعتي)42= (، و بدرجة حرية)0.01(

                                   .        منه، فإن القائمة تعتبر صادقة في األبعاد الموضوعة لها

   Spielbergerمقياس سبيلبيرجر للقلق : ثانيا 

وذلك عن طريق نظام رزمة  ألفا كرونباختم تقدير الثبات بطريقة : ثبات مقياس القلق .1

  )SPSS(اإلحصاء للعلوم اإلجتماعية 

  :  القلقحالة 

  ألفا كرونباخبطريقة  )حالة(مقياس القلق  تقدير الثبات : )3( رقم جدول

 

 

      

  

 :القلق  سمة

  ألفا كرونباخبطريقة  )سمة(مقياس القلق  تقدير الثبات : )4 (رقم  جدول

 

  

 

  

  

 معامل الثبات 

 ألفا

 عدد

 الفقرات

عدد األفراد

0,82 20 65

  معامل الثبات 

 ألفا

 عدد

 الفقرات

 عدد األفراد

0,79  20 65
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تم حساب صدق مقياس القلق بطريقة الصدق  : T  القلق صدق المقارنة الطرفية لمقياس .2

من   %33التمييزي حيث تم ترتيب درجات األفراد من األدنى إلى األعلى ثم تم أخذ 

من الدرجات أدنى التوزيع وكان عدد األفراد في كل   %33والدرجات أعلى التوزيع 

موعتين لمعرفة الفروق بين المج) ت(أفراد، بعد ذلك تم حساب اإلحصائي  22منهما 

  :كانت النتيجة على النحو التالي و

للمقارنة الطرفية بين درجات المجموعة العليا ) ت(نتائج اختبار : ) 05(رقم  جدول

    : )حالة(والمجموعة الدنيا في القلق 

مؤشرات             

  إحصائية

  

  ع  م
ت 

المحسوبة

  ت

المجدولة

مستوى الداللة 

0.01  
= 2 -ن 2= دح 

57,63646,23008  %33لدرجات العليا ا

  دالـــــة  2.69  12.56
36,95454,56151  %33الدرجات الدنيا

 

نالحظ أن المتوسط الحسـابي لمجموع الدرجات العليـا ) 05(من خـالل الجـدول رقم 

، في حـين )6,23008= (، و ينحرف عن القيـم بدرجة ع) 57,6364= (بـلغ  م

، و ينحرف عن ) 36,9545= (بي لمجموع الدرجات الدنيـا مبـلغ المتوسط الحسـا

أما الفرق بين المجموعتين العليا و الدنيا فَوصـل إلى ). 4,56151= (القيـم بدرجة ع

عند مستوى ) 2.69= (المجدولة التي بلغت ت) ت(و بالرجوع إلى قيمة ). 12.56= (ت
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على وجود فروق بين ، و هي قيمة دالة )42= (، و بدرجة حرية)0.01(الداللة 

  .و منه، فإن القائمة تعتبر صادقة في األبعاد الموضوعة له نالمجموعتي

   - E   : القلق صدق المقارنة الطرفية لمقياس

للمقارنة الطرفية بين درجات المجموعة العليا ) ت(نتائج اختبار :  )06(رقم  لجدو

   )سمة(والمجموعة الدنيا في القلق 

 مؤشرات إحصائية

  

  تغيراتالم

  ع  م

ت 

المحسو

  بة

  ت

المجدولة

مستوى الداللة 

0.01  
=  2 -ن 2= دح 

42
62.63646.30605  %33الدرجات العليا 

  دالـــــة  2.69 11.13
42.68185.55823  %33الدرجات الدنيا

 

نالحظ أن المتوسط الحسـابي لمجموع الدرجات العليـا ) 06( من خـالل الجـدول رقم 

، في حـين بـلغ )6.30605= (، و ينحرف عن القيـم بدرجة ع)62.6364= (بـلغ  م

، و ينحرف عن القيـم )42.6818= (المتوسط الحسـابي لمجموع الدرجات الدنيـا م

= أما الفرق بين المجموعتين العليا و الدنيا فَوصـل إلى ت). 5.55823= (بدرجة ع

عند مستوى الداللة ) 2.69= (المجدولة التي بلغت ت) ت(و بالرجوع إلى قيمة ). 11.13(
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و  ن، و هي قيمة دالة على وجود فروق بين المجموعتي)42= (، و بدرجة حرية)0.01(

  منه، فإن القائمة تعتبر صادقة في األبعاد الموضوعة له

 : توزيع إجابات المبحوثات من خالل أداة الدراسة 

   بنود مقياس بيك لالكتئاب:   )07( جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عدد نقاط العبارات  بنود االكتئاب

145 الضيق

96 التشاؤم

143 اللوم

96  الفشل

 142 العمل

96 شهية الطعام

138 الشكل والصورة

94 الحزن

138 االهتمام

88 الذنب والندم

119  النفس

80 عدم الرضى

119 القرار والتردد

84 الصحة

115 االنتحار أفكار

109 النوم

129 اإلجهاد

82 الجنس

112 العقاب

79 الوزن

121 البكاء
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عبارات بند ،  21بنود مقياس بيك لالكتئاب ويحتوي على )  7(  نالحظ من خالل الجدول

تصف األعراض التي كانت تحسها عينة المبحوثات أثناء إجابتها ، وبنود المقياس تتصف 

كانت األكثر اختيارا من طرف  بتدرج من اقلها شدة إلى أكثرها، ومن هذه األعراض هي

  : عينة الدراسة كانت كالتالي 

  احتد وأتضايق بسهولة أكثر مما كنت، ثم يليه بند : الضيق -

  ال يمكننني القيام بأي عمل على اإلطالق:العمل -

  أنا شديد االنتقاد لنفسي / ألوم نفسي  على كل شيء يحدث :  اللوم -

  ولم أعد أعبأ بهم على اإلطالق فقدت اهتمامي باآلخرين تماما : االهتمام  -

اشعر أن اآلن تغيرات تطرأ على شكلي وتجعله غير مقبول من :  الشكل والصورة   -

  يقلقني أن أبدو أكبر سنا وشكلي غير مقبول / الناس 

 اتعب بسهولة أكثر مما كنت  /اشعر باإلجهاد الزائد إذا قمت بعمل أي شيء: اإلجهاد  -

  عتاد واجد مشقة كبيرة في أن أنام بعد ذالكاستيقظ مبكرا على الم:النوم  -

  ال استطيع اآلن البكاء على اإلطالق : البكاء -

تساورني فكرة اإلضراب بنفسي ولكن / ال أفكر في اذاء نفسي بأي شيء : أفكار االنتحار -

  ال أسعى إلى تحقيقها 

  عندي صعوبة في اتخاذ القرار : القرار والتردد  -

  أو أني أعاقب حتمااشعر أني أعاقب اآلن :العقاب -

  أنا غير راض عن نفسي:النفس -
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  اشعر بحزن او هم /أنا حزين جدا وغير سعيد بدرجة مؤلمة : الحزن  -

  اشعر انه ليس لدي ما أتطلع إلى تحقيقه:التشاؤم  -

  اشعر أني فشلت أكثر من أي شخص آخر: الفشل  -

  شهيتي لآلكل اآلن ليست أسوء من ذي قبل :شهية الطعام  -

  ي بالجنس اآلن اقل بكثير مما كنت من قبلاهتمام: الجنس -

 لم يتقص وزني في الفترة األخيرة :الوزن -

 اشعر أني زهقان وضجران في اغلب األحيان: عدم الرضى  -

 ليس هناك ما يشعرني أني مذنب :الذنب والندم  -

 لست منشغال على صحتي اآلن أكثر من المعتاد:الصحة  -
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 : لمقياس سبيلبيرجر  العبارات التي تمثل وجود القلق

   عبارات سمة القلق: ) 08( جدول رقم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوضح لنا الجدول الموالي عبارات سمة القلق  وتعكس لنا  السمة التي كانت تعبر عنها 

عينة المبحوثات وقت إجابتهن على أسئلة االختبار ويتضح لنا جليا الحالة النفسية التي 

ر بها عينة الدراسة ونالحظ  من خالل الجدول أن أكثر اإلجابة اختيارا من كانت تشع

  .طرف المبحوثات تشير إلى حدة القلق لديهن وصوال إلى أخفها حدة 

  

  

  

 عدد نقاط البند   سمة القلق عبارات بند

333  اشعر بالقلق لتوقع حدوث مشاكل

258  اشعر بالفزع والرعب

314 باإلرهاقاشعر  

291 اشعر بالخوف

313 مهمومإنني

286 اشعر باني شديد النرفزة

  300  يز والحيرةاشعر بفقدان الترك

290 اشعر بالتوتر

309  اشعر باني متردد

  307 اشعر باالضطراب



160 
 

   عبارات حالة القلق  ):09( جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبارات حالة القلق ويتضح لنا جليا الحالة النفسية التي كانت )  19( الجدول رقم يوضح لنا

نالحظ   ئلة االختبار ، من خالل العباراتتشعر بها عينة المبحوثات وقت إجابتهن على أس

  تسلسل العبارات من األكثر حدة إلى أخفها 

  

  

 عدد نقاط البند د حالة القلقعبارات بن

 378 يسيطر علي اليأس كليا

 349 ينكاآلخرلو كنت سعيدأتمنى

 297 عندي شعور بالفشل

 341 اشعر بان الصعوبات متراكمة

 299 الغير مهمةاألشياءتقلقني بعض

 312 تزعجنيأفكارلي

 326 تنقصني الثقة بالنفس

 350اشعر باني غير كفئ ودون مستوى

 307 اشعر بالعصبية والتهيج

 355متهيج كلما فكرت بهموميأصبحت
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  الفصل السادس

  عرض نتائج 

  الدراسة وتحليلها 
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نادا إلى النتائج المتحصل عليها  من خالل  المقاييس اإلحصائية فيما يلي است:  تمهيد

  .رض نتائج الفرضيات يليه مناقشتها من ثم النتائج المستخلصة من الدراسة 

  :   عرض نتائج الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االكتئاب لدى المتأخرات عن :  الفرضية األولى

   السن الزواج راجعة إلى متغير

االنحراف المعياري للدرجات ي والمتوسط الحسابيوضح كل من  : )01(الجدول رقم 

  :عامل السنالمتحصل عليها من مقياس االكتئاب حسب 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي )ن(    العدد  

 8,170 13,90 55 سنة 40اقل من 

 7,626 15,30 36 سنة 49و  40ما بين 

 7,695 25,25 40 سنة  50أكثر من 

 23.491 54.45 131 المجموع

 مبينة الفروقات بين المستويات العمرية ، وبمراجعة )01(الجدول   نتائج قد جاءت

 25.25سنة بمتوسط مرتفع يقدر ب  )50 (من عينة المبحوثات األكثر أن المتوسطات نجد

تي تتراوح أعمارهن ما ثم تليه عينة المبحوثات الال )7.69(وبانحراف معياري يقدر ب 

وأخيرا  )7.69(ب وانحراف معياري يقدر )15.30(سنة بمتوسط قدره  )49و 40(بين 

سنة ب   40قدر المتوسط الحسابي لعينة المبحوثات األتي تتراوح أعمارهن أقل من

   )8.17(وبانحراف يقدر ب  )13.90(
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في الدرجات المتحصل  يبين نتائج تحليل التباين لفحص أثر الفروق:   )2(الجدول رقم 

 السن عليها من مقياس االكتئاب حسب

المهارات 

 الحسابية األربعة

متوسط مجموع مجموع المربعات

  المربعات

درجات 

  الحرية

مستوى الداللة  *ف*قيمة 

0,01  

  2 1638,249 3276,499  بين المجموعات

26,378  

  

 دالة 
 128 62,107 7949,684داخل المجموعات

 130 356;1700 11226,183  المجموع

المتأخرات عن  من العينة االكتئاب لدى درجات متوسط )02(رقم  الجدول أظهر كما

 (3276,499)إن قيمة مجموع المربعات بين المجموعات المساوي لـ  في الزواج

أما  )11226,183( =والمجموع  )7949,684(وداخل المجموعات المساوي لـ 

وداخل المجموعات  1638,249)(لمجموعات المساوي لـمتوسط مجموع المربعات بين ا

 )2(أما درجات الحرية المساوي لـ) (356;1700= والمجموع )(62,107المساوي لـ

والمجموع درجات  )128(بين المجموعات ودرجة الحرية داخل المجموعات المساوي لـ

وعند مقارنتها  )26,378(أما القيمة الفائية المحسوبة المساوي لـ )130(الحرية المساوي 

يتضح أن القيمة الفائية  )0.01(بـ القيمة الفائية المجدولة المساوية  عند مستوى الداللة 

فروق ذات داللة إحصائية   المحسوبة أكبر من القيمة الفائية المجدولة مما يثبت على وجود

  . السنفي حالة القلق لدى المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في االكتئاب لدى المتأخرات عن   :انية الفرضية الث

  الزواج راجعة إلى متغير العمل 

يبين الفروق بين العامالت وغير العامالت في متوسطات الدرجات : )03( الجدول رقم

 المتحصل عليها من مقياس االكتئاب

 الجنس

 المتغير

  غير عاملة  عاملة
ت 

المحسوبة

ت 

المجدولة

جة در

الحرية

  2-ن

مستوى 

  الداللة

0.01 
  ع  م ن  ع  م ن

6  اإلكتئاب

3 
11,98

41  
7,417

27  
6

8

23,23
53  

7,5471
0  

_8,596  2,61  129  
دالـــ

  ة

المتأخرات عن الزواج  فقد بلغ  الفروق بين العامالت وغير العامالت يبين الجدول

أما  )7.41(ب  وبانحراف معياري يقدر )11.98(المتوسط الحسابي لدى العامالت 

وبانحراف معياري ) 23.23(بالنسبة لعينة المبحوثات الغير عامالت فقد بلغ المتوسط ب 

وبلغت قيمته  (T) تم استخدام اختبار اتالختبار الفروق بين المتوسط و )7.54(يقدر ب

وعند مقارنتها بـ القيمة ت المجدولة المساوية  عند مستوى الداللة  )8.59(ت المحسوبة 

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من القيمة الفائية المجدولة مما يثبت على  )0.01(

فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى المتأخرات عن الزواج راجعة إلى   وجود

  العمل متغير
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في االكتئاب لدى المتأخرات عن : الفرضية الثالثة 

  إلى متغير المستوى التعليمي الزواج راجعة

يوضح كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للدرجات :  )04(الجدول رقم 

  المستوى التعليميالمتحصل عليها من مقياس االكتئاب حسب 

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد 

 8.699 23.43 39 بدون مستوى

 8.994 16.60 50 مستوى ثانوي

 27.521 24.88 42 مستوى جامعي

 45.214 64.91 131 المجموع

يبين الجدول نسب االكتئاب عند المتأخرات عن الزواج الراجعة إلى عامل المستوى 

التعليمي حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى عينة المبحوثات ذوات المستوى الثانوي ب 

ات األتي ال ، أما بالنسبة لعينة المبحوث) 8.99(وبانحراف معياري يقدر ب  )16.60(

 )8.69(وبانحراف معياري يقدر ب )23.43(يملكن أي مستوى دراسي فقدر المتوسط ب 

، وأخيرا بالنسبة األفراد عينة المبحوثات ذوات المستوى الجامعي فقد بلغ المتوسط كأعلى 

  .) 27.52(وبانحراف معياري يقدر ب  )24.88(نسبة ب 

ن لفحص أثر الفروق في الدرجات المتحصل يبين نتائج تحليل التباي  :)5(الجدول رقم 

                                  عليها من مقياس االكتئاب حسب المستوى التعليمي
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المهارات 

الحسابية 

مجموع

  المربعات

متوسط مجموع

  المربعات

 مستوى الداللة  *ف*قيمة درجات الحرية

0,01  

   2 910,491 1820,983بين المجموعات

3,075  

  

داخل   دالة 

  المجموعات

37893,995 296,047 128 

 130 1206,538 39714,977  المجموع

المتأخرات  من العينة لدى  )05(رقم  الجدول في البيانات تشير كما  التباينتحليل  أظهر

إن قيمة مجموع المربعات بين المجموعات االكتئاب  درجات متوسطي في عن الزواج

والمجموع  )(37893,995وداخل المجموعات المساوي لـ  1820,983)(المساوي لـ

أما متوسط مجموع المربعات بين المجموعات المساوي لـ  )39714,977(= 

 )(1206,538=والمجموع  )296,047(وداخل المجموعات المساوي لـ )910,491(

بين المجموعات ودرجة الحرية داخل المجموعات  2أما درجات الحرية المساوي لـ

أما القيمة الفائية المحسوبة  )130(والمجموع درجات الحرية المساوي  )128(ساوي لـالم

وعند مقارنتها بـ القيمة الفائية المجدولة المساوية عند مستوى  )3,075(المساوي لـ 

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من القيمة الفائية المجدولة مما يثبت  )0.01(الداللة

ق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى المتأخرات عن الزواج راجعة فرو  على وجود

  المستوى التعليمي إلى متغير
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمة وحالة القلق لدى المتأخرات : الفرضية الرابعة 

  عن الزواج راجعة إلى متغيرالسن

  ) :T(حالة القلق.1

ي و االنحراف المعياري للدرجات المتحصل كل من المتوسط الحساب:   )06(جدول رقم  

 عليها من مقياس حالة القلق حسب عامل السن

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نالعدد 

 8.50 43.29 54  سنة 40أقل من 

 10.37 43.67 37 سنة 49و 40ما بين 

 8.26 51.47 40 وأكثر سنة 50من

 27.13 138.43 131 المجموع

 من المتأخرات عن الزواج لدى عينة المبحوثات روق بين المتوسطاتالف يوضح الجدول

للمتوسط الحسابّي  لدى عينة المبحوثات حيث بلغ أعلى نسبة  ، مختلفة مستويات عمرية

تليه  )8.26(وبانحراف يقدر ب ) 51.47(سنة وأكثر ب )50(األتي تتراوح أعمارهن من 

سنة بمتوسط يقدر  )49و 40( عينة المبحوثات األتي تراوحت أعمارهن ما بين

وأخيرا بأدنى متوسط لدى عينة   )10.37(وبانحراف معياري يقدر ب  )43.67(ب

وبانحراف  ) 43.29(سنة وأقل يقدر ب  )40(المبحوثات األتي تراوحت أعمارهن من 

  )8.50 (يقدر ب



168 
 

ل عليها يبين نتائج تحليل التباين لفحص أثر الفروق في الدرجات المتحص : )7(رقم  الجدو

 عامل الس من مقياس القلق حسب

المهارات 

الحسابية 

مجموع

  المربعات

متوسط مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

 مستوى الداللة  *ف*قيمة 

0,01  

   2 896,184 1792,368بين المجموعات

11,060  

  

داخل   دالة 

  المجموعات

10371,342 81,026 128 

 130 977,21 12163,710  المجموع

إن قيمة مجموع المربعات بين   رقم الجدول في البيانات تشير كما النتائج من تبين

وداخل المجموعات المساوي لـ  )1792,368(المجموعات المساوي لـ

أما متوسط مجموع المربعات بين  )12163,710(=والمجموع  )(10371,342

 (81,026) لـ وداخل المجموعات المساوي 896,184) (المجموعات المساوي لـ 

بين المجموعات ودرجة  )2(أما درجات الحرية المساوي لـ )977,21(= والمجموع

 )130(والمجموع درجات الحرية المساوي  )128(الحرية داخل المجموعات المساوي لـ

وعند مقارنتها بـ القيمة الفائية  )11,060(أما القيمة الفائية المحسوبة المساوي لـ 

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من  )0.01(عند مستوى الداللة المجدولة المساوية  

فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى   القيمة الفائية المجدولة مما يثبت على وجود

 السن المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير
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  :  )E( سمة القلق.2

ف المعياري للدرجات المتحصل كل من المتوسط الحسابي و االنحرا:  08)(جدول رقم 

  عليها من مقياس سمة القلق حسب عامل السن

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نالعدد 

 8.82 49.11 54  سنة 40أقل من 

 11.15 49.40 37 سنة 49و 40ما بين 

 7.90 56.90 40 وأكثر سنة 50من

 27.87 155.41 131 المجموع

 المتأخرات عن الزواج لدى عينة المبحوثات ن المتوسطاتالفروق بي) 08(  يوضح الجدول

للمتوسط الحسابّي  لدى حيث بلغ أعلى نسبة  ، في سمة القلق مختلفة مستويات عمرية من

وبانحراف  )56.90(سنة وأكثر ب  )50(عينة المبحوثات األتي تتراوح أعمارهن من 

سنة  )49و 40 (ن ما بينتليه عينة المبحوثات األتي تراوحت أعماره )7.90(يقدر ب 

وأخيرا بأدنى متوسط   )11.15(وبانحراف معياري يقدر ب  )49.40 (بمتوسط يقدر ب

 ) 49.11(سنة وأقل يقدر ب  40لدى عينة المبحوثات األتي تراوحت أعمارهن من 

  ) . 8.88(وبانحراف يقدر ب 
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ي الدرجات المتحصل يبين نتائج تحليل التباين لفحص أثر الفروق ف:   )09(الجدول رقم 

 عامل السن عليها من مقياس سمة القلق حسب

المهارات 

الحسابية األربعة

مجموع

  المربعات

متوسط مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

مستوى الداللة  *ف*قيمة 

0,01  

   2 818,104 1636,209 بين المجموعات

9,477  

  

داخل   دالة     

  المجموعات

11049,85286,327 128 

 130 12686,061904,431  عالمجمو

إن قيمة مجموع المربعات بين المجموعات المساوي  )09( رقم الجدول في البيانات تشير

والمجموع  11049,852)(وداخل المجموعات المساوي لـ  1636,209لـ 

أما متوسط مجموع المربعات بين المجموعات المساوي لـ  )(12686,061=

، أما  904,431)(=والمجموع (86,327)مساوي لـوداخل المجموعات ال )818,104(

بين المجموعات ودرجة الحرية داخل المجموعات  )2(درجات الحرية المساوي لـ

أما القيمة الفائية المحسوبة  )130(والمجموع درجات الحرية المساوي  )128(المساوي لـ

ية  عند مستوى وعند مقارنتها بـ القيمة الفائية المجدولة المساو )9,477(المساوي لـ

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من القيمة الفائية المجدولة مما يثبت  )0.01(الداللة 

فروق ذات داللة إحصائية في سمة القلق لدى المتأخرات عن الزواج راجعة   على وجود

  السن إلى متغير
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ق لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمة وحالة القل :الفرضية الخامسة 

 المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير العمل

 ) :E( القلق سمة.1

يبين الفروق بين العامالت وغير العامالت في متوسطات الدرجات :  )10(جدول رقم

  المتحصل عليها من مقياس سمة القلق

  االنحراف معياري المتوسط الحسابي العينة  ن   

  9.10 47.37 67  عاملة

  8.66 55.75 64  غير عاملة

  17.76 103.12 131  المجموع

متوسط درجات  )10(رقم  الجدول في البيانات تشير كما الحالية الدراسة نتائج أظهرت

المتوسط الحسابي  بلغ حيث للمتغير المهني، تبعاًمقياس سمة القلق لدي عينة المبحوثات 

ري يقدر ب وبانحراف معيا )55.75(بأعلى نسبة لدى عينة المبحوثات الغيرعامالت ب 

 )47.37(أما بالنسبة لعينة المبحوثات العامالت فقد بلغ المتوسط الحسابي ب )8.66(

  ) .9.10 (وبانحراف يقدر ب
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يبين نتائج تحليل التباين لفحص أثر الفروق في الدرجات المتحصل   : )11رقم  (الجدول 

  العامل المهني عليها من مقياس سمة القلق حسب

 الجنس

 المتغير

  غير عاملة  ةعامل
ت 

المحسوبة

ت 

المجدولة

درجة 

الحرية

  2-ن

مستوى 

  الداللة

0.01  
  ع  م  ن  ع  م  ن

 القلق

 سمة

67
11,
98  

7,4
1  

64 
23,2

3 
دالـــة  129 2,61 8,596_7,54

 القلق لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في سمة )11(يتضح من خالل الجدول رقم 

، و بلغ المتوسط الحسابّي عند العامالت  تغير العملالمتأخرات عن الزواج راجعة إلى م

المعياري عند العامالت بلغ  االنحراف، و )47,31(و عند الغير عامالت  ،) 40,23(

المحسوبة ) ت(و يتضح الفرق بينهما عند مقارنة  )9,12(، و عند الغير عامالت )7,04(

عند مستوى ) 129(ية عند درجة الحر) 2.61= (المجدولة ) ت(مع قيمة ) 4,981-= (

  و هي دالة إحصائًيا   )0.01( الداللة
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 ) :T(حالة القلق.2

يبين الفروق بين العامالت وغير العامالت في متوسطات الدرجات   :  )12(جدول رقم

 المتحصل عليها من مقياس حالة القلق

 الجنس

 المتغير

ت   غير عاملة  عاملة

المحس

  وبة

ت 

المجد

  ولة

درجة

الحر

  ية

ستوى م

  الداللة

0.01  
  ع  م  ن  ع  م  ن

  القلق

  حالة

6740,2
388 

7,043
35 

6447,3
125

9,12
153

-
4,98

1  

2,61129 
دالـــ

  ة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى) 12(يتضح من خالل الجدول رقم 

العامالت  ، و بلغ المتوسط الحسابّي عند المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير العمل

، و اإلنحراف المعياري عند العامالت بلغ )47,31(، و عند الغير عامالت ) 40,23(

) ت(و يتضح الفرق بينهما عند مقارنة  ،)9,12(، و عند الغير عامالت )7,04(

عند ) 129(عند درجة الحرية ) 2.61= (المجدولة ) ت(مع قيمة ) 4,981-= (المحسوبة 

  دالة إحصائًيا     ، و هي)0.01(مستوى الداللة
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فروق ذات داللة إحصائية في سمة وحالة القلق لدى المتأخرات :   الفرضية السادسة

      المؤهل العلمي عن الزواج راجعة إلى متغير

  ): T( حالة القلق .1

يوضح كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للدرجات   :)13(جدول رقم 

  حالة القلق حسب المستوى التعليمي المتحصل عليها من مقياس

عامل المستوى 

 التعليمي

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد

 10.43 54.94 39 بدون مستوى

 9.52 51.41 51 مستوى ثانوي

 11.19 47.65 41 مستوى جامعي

 31.14 154 131 المجموع

المستوى التعليمي  يبين الجدول حالة القلق عند المتأخرات عن الزواج الراجعة إلى عامل

 )51.41(حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى عينة المبحوثات ذوات المستوى الثانوي ب 

، أما بالنسبة لعينة المبحوثات الالتي ال يملكن أي  )9.52(وبانحراف معياري يقدر ب 

، وأخيرا  )9.52(بوبانحراف معياري يقدر ) 54.41(مستوى دراسي فقدر المتوسط ب 

 )47.65(راد عينة المبحوثات ذوات المستوى الجامعي فقد بلغ المتوسط ب بالنسبة األف

  . )11.19(وبانحراف معياري يقدر ب 
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يبين نتائج تحليل التباين لفحص أثر الفروق في الدرجات المتحصل :   )14(الجدول رقم 

 عامل المستوى التعليمي عليها من مقياس حالة القلق حسب

المهارات 

ة ا ال

مجموع

ا ال

درجات متوسط

ة ال

قيمة 

ف

مستوى 

لة ال    2 531,754 1063,507بين 

4,974  

  

داخل   دالة 

المجموعات

13683,470106,902 128 

 130 14746,977638,656  المجموع

المتحصل عليها من  التباين لفحص أثر الفروق في الدرجاتتحليل  )14(يبين الجدول 

فقد بلغت ،  مقياس حالة  القلق حسب المستوى التعليمي لعينة من المتأخرات عن الزواج

وداخل المجموعات المساوي  )1063,507(قيمة مجموع المربعات بين المجموعات ب 

أما متوسط مجموع المربعات بين  14746,977)(=والمجموع  13683,470)(لـ 

 )106,902(وداخل المجموعات المساوي لـ  )531,754 (المجموعات المساوي لـ 

بين المجموعات ودرجة  2أما درجات الحرية المساوي لـ  )638,656 (=والمجموع

 )130(والمجموع درجات الحرية المساوي  )128(الحرية داخل المجموعات المساوي لـ

لقيمة الفائية وعند مقارنتها بـ ا )4,974(أما القيمة الفائية المحسوبة المساوي لـ 

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من  )0.01(عند مستوى الداللة مجدولة المساوية ال

فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى   القيمة الفائية المجدولة مما يثبت على وجود

  . المستوى التعليميالمتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير 
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  ):E( سمة القلق .2

يوضح كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للدرجات  : )15(رقم جدول 

  المتحصل عليها من مقياس سمة القلق حسب المستوى التعليمي

عامل المستوى 

 التعليمي

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد

 10.43 54.94 39 بدون مستوى

 9.52 51.41 51 مستوى ثانوي

  8.56 48.46 41 مستوى جامعي

 28.51 154.81 131 المجموع

نسب القلق لدى عينة من المتأخرات عن الزواج الراجعة إلى عامل  )15(يبين الجدول 

المستوى التعليمي حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى عينة المبحوثات ذوات المستوى الثانوي 

، أما بالنسبة لعينة 9.52)(وبانحراف معياري يقدر ب  )51.41(بأعلى متوسط ب 

وبانحراف  )(54.94لمبحوثات األتي ال يملكن أي مستوى دراسي فقدر المتوسط ب ا

، وأخيرا بالنسبة األفراد عينة المبحوثات ذوات المستوى  )10.43(معياري يقدر ب

   )8.56(وبانحراف معياري يقدر ب 48.46)(الجامعي فقد بلغ المتوسط ب
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حص أثر الفروق في الدرجات المتحصل يبين نتائج تحليل التباين لف  : )16 (الجدول رقم 

  المستوى التعليمي عليها من مقياس سمة القلق حسب

المهارات 

الحسابية 

مجموع

  المربعات

متوسط

مجموع 

درجات 

  الحرية

مستوى *ف*قيمة 

  الداللة

   2 421,037 842,074بين 

4,646 

  

داخل   دالة 

  المجموعات

11600,44590,628 128 

 130 12442,519511,665  المجموع

وداخل المجموعات   )842,074(إن قيمة مجموع المربعات بين المجموعات المساوي لـ

أما متوسط مجموع المربعات  )12442,519(= والمجموع  )11600,445(المساوي لـ 

 )90,628(وداخل المجموعات المساوي لـ  )421,037 (بين المجموعات المساوي لـ

بين المجموعات ودرجة الحرية  2أما درجات الحرية المساوي لـ )511,665(=والمجموع

أما ،) 130(والمجموع درجات الحرية المساوي ) 128(داخل المجموعات المساوي لـ

وعند مقارنتها بـ القيمة الفائية المجدولة )  4,646(القيمة الفائية المحسوبة المساوي لـ

يتضح أن القيمة الفائية المحسوبة أكبر من القيمة )  0.01(الداللة  المساوية  عند مستوى

فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق لدى   الفائية المجدولة مما يثبت على وجود

  المؤهل العلمي المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير
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  : مناقشة نتائج الدراسة 

الدراسة التطبيقية ، وعلى ضوء الجداول  انطالقا من النتائج  المستخلصة من:  تمهيد

اإلحصائية ، نعرض من خالل الفصل مناقشة لفروض الدراسة حسب الترتيب المنهجي، 

  .لننهي الدراسة الميدانية بمناقشة واستنتاج عام وأخيرا خاتمة 

لدى العينة المتأخرات عن  توجد فروق دالة في االكتئاب(  مناقشة الفرضية األولى  -

مثبتة صحة الفرضية   الحالية الدراسة نتائججاءت ) :  متغير السن إلىاجعة ر الزواج 

متوسط  نسب االكتئاب لدى عينة المبحوثات في  فروق ذات داللة إحصائية   بوجود

فنالحظ  متوسط النسب كان مرتفع لدى  من خالل مقياس بيك لالكتئاب المتحصل عليه 

مما يدل على أنهن كن أكثر استجابة  سنة) 50(عينة المبحوثات الالتي تتجاوز أعمارهن 

سنة فقد كان ) 40(، أما الالتي كانت أعمارهن أقل من  )25.25(لالكتئاب بمتوسط قدره 

أما بالنسبة إلى عينة المبحوثات الالتي  ،)13.90(المتوسط االكتئاب منخفض بنسبة 

 ، )15.30(اب ب سنة فبلغ متوسط درجات االكتئ )49(و )40(تتراوح أعمارهن ما بين 

بها في الدراسة الميدانية و نرجع ويمكننا تفسير ذالك من خالل بنود اختبار بيك التي قمنا 

سنة إلى مشاعر الضيق ) 50(أسباب ارتفاع درجات االكتئاب لدى العينة المبحوثات فوق 

واللوم كونهما أكثر األعراض التي أحست بها المبحوثات أثناء اإلجابة على أسئلة 

قياس ، وليس بالضرورة أن تكون عزوبتهن هي العامل األساسي الذي ساهم في الم

اإلحساس بهذه  األعراض ،ألنه في هته السن تفقد المرأة األمل لالرتباط والزواج ،إنما 

تجد نفسها محاطة بضغوطات تسبب لها اضطرابات نفسية ومن أكثر ما يحبطها إحساسها  
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ن لها الذين يكفلونها ، فعلى األرجح والداها قد توفيا و بالوحدة وبأنها عالة على المقربي

مكوثها لدى األهل آو اإلخوة يسبب لها إحراج ، ويحسسها بأنها لم تحضى بعائلة وبأوالد 

سنة من الممكن أن  )49و 40(تتراوح أعمارهن ما بين الالتي وباستقرار ، أما النساء

زيلوجية التي تصحب أغلبية يكن عرضة لإلصابة باالكتئاب تحت وطأة ضغوطات ف

من حياتها التي ترتبط بوجود تغيرات في مستويات الهرمونات ، النساء في هته الفترة 

لزواج في مثل فا ، فترة سن اليأس وما تصحبه من تغيرات نفسية وفزيولوجية باألخص

تزداد احتمالية أن يكون هناك مواليد ذات إعاقات  أو يقلل فرص اإلنجابهذه األعمار 

  . معينة، كما أن نسبة الحمل تكون قد أخذت بالتناقص

لدى العينة المتأخرات عن توجد فروق دالة في االكتئاب  ( مناقشة الفرضية الثانية  -

محققة  الحالية الدراسة نتائججاءت ) : المستوى التعليميمتغير  إلىراجعة  الزواج 

ب عند المتأخرات عن نسب االكتئا في فروق ذات داللة إحصائية  بوجود  للفرضية

الزواج الراجعة إلى عامل المستوى التعليمي ، حيث كان متوسط درجات االكتئاب مرتفع 

، أما  )23.43(بالنسبة لعينة المبحوثات الالتي ال يملكن أي مستوى دراسي فقدر ب 

 ، )16.60(المتوسط فكان منخفض لدى عينة المبحوثات ذوات المستوى الثانوي ب 

دراستنا االستطالعية واحتكاكنا بالمبحوثات وكذا بالرجوع إلى إجابات عينة  واستنادا إلى

النساء الالتي ال  لدىالدراسة على مقياس االكتئاب فإننا نرجع ارتفاع نسب االكتئاب 

تملكن أي مستوى دراسي على أنهن يقعن ضحية الفراغ واإلحباط وفقدان اآلمل لتأسيس 
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لة حرفة معينة كالخياطة أو الحالقة القابلية ، والفكرة ة  والكثير منهن اخترن مزاوعائل

 .هنا هي مأل الفراغ لتقليل االضطرابات النفسية 

أما لدى النساء المتأخرات عن الزواج والتي لديهن مستوى الثانوي والجامعي تنخفض 

في ظل ارتفاع لديهن درجات االكتئاب ألنهن اخترن المسار الدراسي وبعد ذالك امتهنت ، ف

ال تفكر الفتاة في الزواج إال بعد إنهاء تحصيلها الجامعي وبناء  والثقافة مستوى التعليم

بلغت أواخر عقدها  قد تكون وحتى وصولها إلى تحقيق ذالك المهني حينئذ،  مستقبلها

  .وهذا ما يسمى تؤخرا  ،الثاني

متأخرات عن لدى العينة التوجد فروق دالة في االكتئاب  (مناقشة الفرضية الثالثة  -

 مؤكدة صحة الفرضية الحالية الدراسة نتائججاءت ) :  متغير العمل إلىراجعة  الزواج 

،  العمل فروق ذات داللة إحصائية لدى المتأخرات عن الزواج راجعة إلى متغير  بوجود

أما  )23.23(لعينة المبحوثات الغير عامالت فقد كان المتوسط مرتفع بنسبة فالنسبة 

ويمكننا تفسير  ،) 11.98(وسط الحسابي لدى العامالت فقد كان منخفض بنسبة بالنسبة لمت

أن العمل أصبح يشغل حيزا كبيرا من حياة الفتاة ويزودها باالستقاللية المادية  ذالك على 

مما يشجعها على تأجيل الزواج ، والحظنا من خالل الدراسة االستطالعية أن تأخر عن 

نه  بات مقيدا للحرية الشخصية ومعوقا لتحقيق بعض سن الزواج إراديا إذ يرون أ

أما بالنسبة للغير عامالت فيتعرضن الطموحات االقتصادية والشخصية وتحقيق الذات ، 

لإلحساس بأنهن عالة على أسرتهن، وقد اخترن المبحوثات عبارات دالة على ذالك منها 

  . التشاؤم والعقاب وفقدان االهتمام لآلخرين 
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لدى العينة المتأخرات  توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق (رضية الرابعة مناقشة الف -

 وجودب صحة الفرضية  أثبتت نتائج الدراسة) :  متغير السن إلىراجعة  عن الزواج 

حيث بلغت  ، حالة القلق راجعة إلى عامل السنالمتأخرات عن الزواج في  بين فروق دالة

 )50(عينة المبحوثات الالتي تتراوح أعمارهن من للمتوسط الحسابّي  لدى أعلى نسبة 

، وقد كان المتوسط منخفض لدى عينة المبحوثات األتي تراوحت  )51.47(سنة وأكثر ب

، أما بالنسبة إلى سمة القلق فقد أثبتت  )43.29(سنة وأقل يقدر ب ) 40(أعمارهن من 

سط الحسابّي  لدى للمتوحيث بلغت أعلى نسبة كذالك صحة الفرضية بوجود فروق دالة 

، أما كأدنى  )56.90(سنة وأكثر ب )  50(عينة المبحوثات الالتي تتراوح أعمارهن من 

سنة وأقل فقد قدر  )40( متوسط لدى عينة المبحوثات الالتي تراوحت أعمارهن من

، ويمكننا تفسير ذالك من خالل عبارات المشيرة للقلق التي تعانيه  )49.11(المتوسط ب 

 أصبحتوعبارة   يسيطر علي اليأس كليا :ونذكر منها األكثر اختيارا هي  المبحوثات

، ولعل هته األعراض   كاآلخرينلو كنت سعيد  أتمنىوعبارة  متهيج كلما فكرت بهمومي

ترتبط به هذه الفترة من تغيرات كثيرة على المستوى الفزيلوجي والنفسي كما لما   متفاوتة

سنة ال زال لديهن األمل في  )40(الالتي لم يتجاوزن على عكس النساء ذكرنا سابقا ، 

  .بتأخر الزواج  يزيد من قدرتها على التعايش مع أوضاعها النفسية المرتبطةاالرتباط مما 

لدى العينة  توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق (مناقشة الفرضية الخامسة  -

إلى   الحالية الدراسة نتائج أظهرت) : متغير العمل إلىراجعة  المتأخرات عن الزواج 

في متوسط درجات مقياس سمة القلق لدى عينة إثبات صحة الفرضية بوجود فروق دالة 
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المتوسط الحسابي بأعلى نسبة لدى عينة  بلغ حيث للمتغير المهني ، تبعاًالمبحوثات 

غ أما بالنسبة لعينة المبحوثات العامالت فقد بل،  )55.75( المبحوثات الغير عامالت ب

مما يبين أن الغير عامالت أكثر عرضة لإلصابة بالقلق ،  )47.37(المتوسط الحسابي ب 

بلغ المتوسط الحسابّي أما فيما يخص حالة القلق فأثبتت النتائج على وجود فروق دالة  فقد 

المتأخرات عن  أنمما يدل على  )47,31(، وعند الغير عامالت )40,23(عند العامالت 

عمل المرأة المتأخرة ، ونفسر ذالك بان القلق  ت تعرضن الضطرابغير عامالالزواج 

المادية واالجتماعية ثقتها بنفسها من النواحي  دعموي والقيمة لنجاحبا هايشعر عن الزواج 

 ، باإلنتاج واإلنجاز واألهمية سهاوهو يحس اووجوده اذاته للمرأة يحقق ، فالعمل النفسيةو

 العملية والفكرية واالجتماعية ية واغتنائها من النواحيالشخص هاويساهم في تنمية قدرات

على عكس المبحوثات الغير عامالت فين أكثر استجابة إلى اضطرابات القلق ألنه ليس ،

لديهم ما يشغل وقتهن أو يحسسهن بوجودهن في المجتمع ، ونربط ذالك بعبارات مقياس 

 اشعر باني متردد: ، وعبارة  رفزةاشعر باني شديد الن: وعبارة  عندي شعور بالفشلالقلق 

   اشعر بان الصعوبات متراكمة: وكذا عبارة 

لدى العينة  توجد فروق دالة في حالة وسمة القلق (  مناقشة الفرضية السادسة -

  ) :متغير المستوى التعليمي إلىراجعة  المتأخرات عن الزواج 

ط درجات حالة القلق أثبتت الدراسة صحة الفرضيات بوجود فروق دالة في نسب متوس

عند المتأخرات عن الزواج الراجعة إلى عامل المستوى التعليمي حيث بلغ المتوسط 

الالتي ال يملكن أي أما  )16.60(الحسابي لدى عينة المبحوثات ذوات المستوى الثانوي ب
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، مما يدل على أنهن كثر استجابة للقلق  من  )23.43(مستوى دراسي فقدر المتوسط ب

 كلما ارتفع المستوى التعليمي للفتاة أصبحت أكثر تكيفا وتوافقا معر إلى انه ذالك نشي

لديها مستوى القلق وتستطيع التكيف بصورة  فينخفضكامرأة لم تتزوج بعد ،  وضعها 

أما بالنسبة للنساء الالتي ال يملكن أي مستوى دراسي خصوصا مكوثها بالبيت من  ، أفضل

 يضعها تحت ضغوط مستمرة ومتعددة تؤدي فيهذا دون مزاولة أي مهنة أو تربص، 

كالقلق وبرجوعنا إلى مقياس القلق النهاية إلى إصابتها بالعديد من االضطرابات النفسية 

تنقصني الثقة :  ثم عبارة   اشعر باني غير كفئ ودون مستوىفنجد أن أغلبية اإلجابات 

مما . الغير مهمة األشياءبعض تقلقني : وكذا عبارة  عندي شعور بالفشل: وعبارة  بالنفس

  . ن لنا حالة المبحوثات النفسية وخصوصا أنهن يقعن ضحية الفراغ يبي

  : النتائج العامة

إلى إثبات الفروق الدالة في درجات االكتئاب  الحالية الدراسة توصلت الباحثة من خاللقد  -

عامل السن  والقلق لدى عينة من المتأخرات عن الزواج في ظل متغيرات الدراسة وهي

 القلق حدة زيادة في المتغيرات أهمية الدراسة أظهرت كماوعامل الثقافي و عامل المهني ، 

وأعطت الباحثة تفسيرا شموليا من خالل نتائج  الدراسة ،  عينة البحث  لدى و اإلكتئاب

 : وكان كالتالي 

فان كانت ، الت ترتفع نسب االكتئاب والقلق لدى النساء المتأخرات عن الزواج الغير عام -

بأعراض  المرأة الغير متزوجة بدون عمل تقع ضحية للفراغ وتكون معرضة لإلصابة

تندمج في عملها بصورة نشطة للغاية حيث والقلق ، وان كانت عاملة كتئاب الانفسية ك
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إلى عدم  كما أن العمل أدى بها اإلنفاق على نفسها ، قادرة على وتصبحكل وقتها يستغرق 

   .ى الرجل اعتمادا كليا، و أصبح في المنزلة الثانيةاالعتماد عل

كلما انخفض المستوى الثقافي للمرأة المتأخرة عن سن الزواج ارتفع مستوى االكتئاب  -

الوضع االجتماعي للمرأة هو ف، المساندة االجتماعية في غياب ذالك يحدثووالقلق لديها ، 

 هاية إلى إصابتها بالعديد منالن الذي يضعها تحت ضغوط مستمرة ومتعددة تؤدي في

الملتحقين بالتعليم يؤدي إلى تفضيل التعليم االناث ارتفاع نسبة و ،االضطرابات النفسية 

أن التعليم قلل  الفرص لكي تختار الذي تريده بنفسها كما مرأةالتعليم أتاح لل، فعلى الزواج 

مستوى التعليمي للفتاة وكلما ارتفع ال من سيطرة أهلها عليها حيث إنها بهذا التعليم 

 لديها مستوى القلق فينخفضوضعها كامرأة غير متزوجة   أصبحت أكثر تكيفا وتوافقا مع

 .واالكتئاب

كلما ارتفع سن المرأة المتأخرة عن الزواج كلما كانت نسب االكتئاب والقلق مرتفعة ،   -

طفي أو الجنسي أو الحرمان العا والغربة ، وتعاني الفراغ  والوحدة ب لمعاناتها  ولذالك

وإذا لم تجد  وسائل ، كليهما، وتعانى الحرمان من األمومة و الحرمان من الدفء األسري 

ومشبعة فإنها تكون عرضة  كافية للتعويض، وإذا لم تجد معنى لحياتها في أنشطة مفيدة

فسية للقلق أو االكتئاب أو لهما معا، أو تعاني من اضطرابات جسدية كثيرة سببها حالتها الن

تحمل في داخلها خوفًا دفينًا من فهي بشكل مباشر،   التي ال ترغب في التعبير عنها

المستقبل وإحساًسا بعدم األمان ، خاصة حين تكبر في السن وتجد نفسها تعيش وحدها بعد 

نساء وبعض ال،   وفاة الوالدين وانصراف اإلخوة واألخوات إلى حياتهم وانشغاالتهم
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 )سابقا كما ذكرنا(قد يخرجن من هذه األزمة بطرق إيجابية  جالمتأخرات عن الزوا

وبعضهن قد يخرجن منها بطرق سلبية كأن تميل للعنف نظرا لتراكم الغضب بداخلها ، 

وبعضهن ربما يلجأن للغواية العاطفية أو الجنسية كنوع من رد االعتبار أو إثبات الذات أو 

حتراف البغاء في ظروف معينة خاصة حين االنتقام من الرجال، وقد تنزلق بعضهن إلى ا

 زواجب من الممكن ان تفكر في االنتحار أو تقبل باالرتباطييئسن من الزواج نهائيا، و

هو أحد المخارج واالنحراف الخلقي أو االجتماعي  ، وتعتبر هذه انعكاسات علىعرفي 

امرأة عني أن كل وهذا ال ي . بدوافع نفسية واجتماعية ضاغطة نساءالمحتملة لنسبة من ال

ألن هناك شريحة كبيرة من المجتمع  بالضرورة،  لالنحرافمعرضة  متأخرة عن الزواج

تمثلها نساء غير متزوجات تشغلن مناصب هامة وهن ناجحات في عملهن وبمستواهن 

 .  الفكري والثقافي وقد فدمن الكثير لبلدهن ويعتبرن قدوة في محيطهن 
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   :خاتمة

من خبرة  نتائج الدراسة الحالية ضيفهتضوء ما  وعلى ج المتحصل عليها في ظل النتائ

يمكنها  مشابهة لدراسات المجال فتحتقترح الباحثة ب،  علمية متواضعة مضافة للكم المعرفي

دراسة الفروق  على مقتصرةجاءت  الدراسة هذهألن  أن تدرس اضطرابات نفسية أخرى

 وتطبيقها الدراسة عينة توسيع فيها يتم مماثلة اساتدر إجراءقترح ، ن في االكتئاب والقلق

 مقارنة فيها يتم إجراء دراسة أو وثقافاتها تقاليدها باختالف البالد في مختلفة مناطق على

كما تقترح درجات االكتئاب والقلق لديهن ،  على للتعرف ت،متزوجاال بغير تزوجاتالم

اهرة تأخر سن الزواج وتكون الحلول الباحثة بعض الحلول التي من شأنها ان تخفف من ظ

  .في صالح النساء في المرتبة األولى ألنهن األكثر تضررا من الناحية السيكولوجية 

بما يتناسب مع الظروف من طرف العائالت تبسيط وتسهيل إجراءات الزواج ونفقاته   -

   االقتصادية واالجتماعية الحالية

ب العاطل غير المتزوج يعيش حالة من عدم إتاحة فرص العمل للشباب العاطل، فالشا -

وهذا يؤدي إلى شيوع حالة من عدم ) غير مستقرة غالبا متأخرةيقابله فتاة (االستقرار 

  االستقرار في المجتمع ككل ينتج عنها الكثير من مظاهر التطرف أو االنحراف

ت إنشاء صندوق للزواج على غرار ما فعلت اإلمارات العربية المتحدة والكوي -

 ةوالسعودية، وهذا الصندوق يساهم فيه الراغبون في فعل الخير ، وهو مخصص لمنح سلف

  . سنوات طويلة وبشكل يتحمله الشاب والفتاةمدى ط على يتقسبمعقولة لراغبي الزواج 
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خاصة إذا تعرضت لمشكالت  متأخرات عن الزواجتقديم الرعاية النفسية واالجتماعية لل -

ومحاولة توفير مراكز تمهين تستطيع من خاللها المرأة غير عية، مادية أو نفسية أو اجتما

 .  متزوجة احتراف صنعة أو تعلم أمور مفيدة لها 

 الالتيفي اختيار الشريك المناسب أو نالتي لم توفق نساء المتأخرات عن الزواجعلى ال -

ومثمرة  أن تجد معنى لحياتها، وأن توجه طاقاتها في نواح إيجابية عزوبةحياة ال ناختر

 .ومشبعة 
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 إستخبار التقييم الذايت حلالة و ميزة القلق
Questionnaire d'auto-evaluation de C.D. Spielberger et AL 

Inventaire d'anxiété Etat- Trait / forme Y-A 
 

T E 

  

 

بين الربع نقاط على اليمين  و ذلك على ما * أقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة . ذاتك  إليك مجموعة من العبارات التي يمكن بواسطتها أن تصف: التعليمة 
ال تضيع وقتا طويال أمام كل عبارة ، بل قدم الجواب الذي يصف . ليس هناك أجوبة صحيحة أو خاطئة .  هذا الوقت بالذات في  اآلنتشعر به حقيقة 

  :مشاعرك الحالية بشكلها األفضل 

 مطلقا       إلى حد ما      وسطا        آثيرا                                                                                             

                    ……………………..……أشعر بالهدوء  -1

                       ……………………….……أشعر باألمن  -2

        …………………………….. أشعر بالتوتر -3

           ………………………….أشعر باإلرهاق  -4

  .        ...……………أشعر براحة البال و االطمئنان  -5

          …………………………..أشعر باالضطراب-6

         .…أشعر بالقلق لتوقع حدوث مشاآل أو صعوبات  -7

                     .…………………………أشعر براحة البال  -8

        ………………………أشعر بالفزع و الرعب -9

       ……………………………اشعر باالرتياح - 10

         ………………………أشعر بالثقة بالنفس  - 11

         ……………………أشعر باني شديد النرفزة - 12

       ……………………………أشعر بالخوف  - 13

  .                …………………………أشعر باني متردد - 14

  .         ………………………أشعر بأني مستريح  - 15

  .        ……………………………رضا أشعر ال - 16

          ……………………………إنني مهموم  – 17

        ………………أشعر بفقدان الترآيز و الحيرة - 18

  .      ……………………أشعر الرزانة و التعقل  - 19

  .           ……………………أشعر بالفرح و السرور  - 20
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  إستخبار التقييم الذاتي لحالة و ميزة القلق

Questionnaire d'auto-evaluation de C.D.Spielberger et AL 

Inventaire d’anxiété Etat- Trait/ Forme Y- B  
  

T  E  
    

  ا

 : لتعليمة 

في أحد النقاط األربع على اليمين التي توضح كيف تشعر * إليك مجموعة من العبارات التي تصف ذاتك ، اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة 
  . العادةاطئة ، ال تضيع وقتا طويال ، قدم اإلجابة التي تصف شعورك في ليس هناك أجوبة صحيحة أو خ.  عموما

  مطلقا        أحيانا       غالبا      دائما                                                                               

  .             …………………………………أشعر بالسرور - 21

  .             …………………………هيج أشعر بالعصبية و الت - 22

  .              …………………………أشعر بالرضا عن نفسي - 23

  .            ……………………أتمنى لو آنت سعيدا آاآلخرين -  24

              ……………………………عندي شعور بالفشل - 25

              …………………………………أشعر بالراحة - 26

  ...                       ……………………أنا هادئ و ال أنفعل بسرعة  - 27

            …أشعر بأن الصعوبات متراآمة و ال أستطيع التغلب عليها  - 28

            …………………تقلقني بعض أألشياء الغير مهمة  – 29

             ………………………………………أنا سعيد  - 30

  ..            ……………………………لي أفكار تزعجني  - 31

  .           …………………………تنقصني الثقة بنفسي  - 32

              …………………………………أشعر باألمن  - 33

  ..                      …… ………………أخذ قراراتي بسهولة  - 34

  .                                       …………أشعر بأنني غير آفء و دون المستوى  - 35

  ..             …………………………………أنا راض  - 36

              ………………ذهني أشياء تافهة تزعجني تدور في - 37

                                                  ………………………يسيطر عليا اليأس آليا  - 38

                                         ……………………………أنا شخص مستقر  - 39

               ……………أصبح متهيجا آلما فكرت في همومي  - 40
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  لالآتئابbeak   بيك مقياس
 

هذه المجموعة من العبارات تصف مشاعر مختلفة، آما ترى فان هذه العبارة قد وضعت علي شكل 
(   عالمةاقرأ آل مجموعة على حدا واختار منها العبارة التي تناسب مشاعرك أالن ثم ضع . مجموعات

X  (أمام العبارة المختارة الرجاء قراءة آل مجموعة بأآملها قبل اختيار العبارة المناسبة 
  :الحزن -1
    ال أشعر بحزن-أ
       أشعر بحزن أو هم -ب 
 أنا حزين و مهموم طوال الوقت وال أستطيع التخلص من ذل - ج  
 . أنا حزين جدا أو غير سعيد بدرجة مؤلمة  -د 
    .زين جدا أو غير سعيد بدرجة ال يمكنني تحملها أنا ح -ه 
:التشاؤم -2  
.لست متشائما أو شاعرا بهبوط في همتي بالنسبة إلى المستقبل  -أ  
.أشعر بهبوط في همتي إلى المستقبل  - ب  
.أشعر أنه ليس لدي ما أتطلع إلى تحقيقه - ج  
.أشعر أنني ال أستطيع التغلب على متاعبي أبدا  -د  
.ن مستقبلي يائس و أن األمور لن تتحسن أبداأشعر أ -ه  
:الفشل -3  
.ال أشعر أنني شخص فاشل  -أ  
.أشعر أنني فشلت أآثر من أي شخص أخر - ب  
.أشعر أن ما حققته ال قيمة له، ومن الضآلة بحيث ال يستحق الذآر - ج  
.لفشلحين أفكر في حياتي الماضية ال أجد منها غير سلسلة متصلة من صور اإلخفاق و ا -د  
.أشعر أنني فاشل تماما حين أفكر في نفسي آشخص يقوم بدوره في الحياة وعليه واجب نحو بيته و أوالده وعمله -ه  
:عدم الرضا  -4  
.ليس هناك ما يجعلني غير راضي اآلن  -أ  
.أشعر أني زهقان وضجران في أغلب األحيان  - ب  
.قبل  لم أعد أستمتع باألشياء التي آانت مصدرا لمتعتي من - ج  
.لم أعد أجد في أي شيء ما يرضيني  -د  
.أنا مستاء جدا وساخط على آل شيء  -ه  
:الذنب والندم -5  
.ليس هناك ما يشعرني أنني مذنب  -أ  
.آثيرا ما أشعر أني سيء وتافه وال قيمة لي  - ب  
.أشعر أنني مذنب تماما - ج  
.أشعر أنني دائما سيء أو حقير فعال -د  
.لسوء أو حقير جدا أشعر أنني شديد ا -ه  
:العقاب -6  
.ال أشعر أني أعاقب اآلن بشكل ما  -أ  
.لدي شعور بأني سوف يحدث لي مكروه - ب  
.أشعر أني أعاقب اآلن وسأعاقب حتما  - ج  
.أستحق أي عقاب ينزل بي   أشعر أني -د  
.أريد أن أعاقب على آل ما إرتكبت من ذنوب  -ه  
:النفس  -7  
.بة األمل في نفسي ال أشعر بأي نوع من خي -أ  
.أنا غير راضي عن نفسي  - ب  
.خاب أملي في نفسي - ج  
.أشعر بالقرف من نفسي  -د  
.أآره نفسي  -ه  
:اللوم  -8  
.اشعر باني أسوء من أي شخص أخر  -أ  
.أنا شديد االنتقاد لنفسي على ما بها من ضعف أو ما تقع فيه من خطأ - ب  
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.ألوم نفسي على آل خطأ يحدث  - ج  
.اآلن أني المسؤول عن آل ما يحدث حولي من سوء أو ما يقع من أخطاء أشعر -د  
:أفكار االنتحار -9  
.ال أفكر في إيذاء نفسي بأي شكل  -أ  
.تساورني فكرة اإليذاء بنفسي ،لكني ال أسعي لتحقيقها  - ب  
.أشعر أنه من األفضل لي أن أآون ميتا - ج  
.اشعر أنه من األفضل لعائلتي أن أآون ميتا -د  
.لدي خططا محددة لالنتحار -ه  
.سأقتل نفسي إذا استطعت  -و  

:البكاء - 10  
.ال أبكي دون مبرر أو أآثر مما يقتضيه الموقف -أ  
.أبكي اآلن أآثر مما إعتدت من قبل  - ب  
.أبكي طول الوقت و ال أستطيع منع نفسي من البكاء - ج  
.ال أستطيع اآلن على اإلطالق مع رغبتي في البكاء بحرقة  -د  

:الضيق - 11  
.طبعي اآلن ليس أآثر حدة مما آنت طول عمري  -أ  
.أحتد وأتضايق اآلن بسهولة  أآثر مما آنت من قبل  - ب  
.يحتد طبعي وتسهل إثارتي طول الوقت  - ج  
.لم أعد أغضب أو أحتد اآلن على اإلطالق ولم تعد تستفزني آل األشياء التي آانت تثيرني من قبل -د  

:االهتمام - 12  
.لم أفقد إهتمامي بمن حولي  -أ  
.أصبحت اآلن أقل إهتماما باآلخرين عما آنت من قبل  - ب  
.فقدت معظم إهتمامي باآلخرين حولي وتضائل شعوري بهم  - ج  
.فقدت اهتمامي باآلخرين تماما و لم أعد أعبأ بهم على اإلطالق -د  

:القرار و التردد - 13  
.كفاءة التي إعتدت عليها طول عمريأتخذ القرارات في مختلف األمور بنفس ال -أ  
.أنا اآلن قليل الثقة في نفسي فيما يتصل باتخاذ قرار ما - ب  
.عندي صعوبة آبيرة في إتخاذ القرارات - ج  
.ال يمكنني إتخاذ أي قرار على اإلطالق -د  

:الشكل و الصورة - 14  
.ال أشعر أن شكلي يبدو اآلن أسوءا حاال مما آان من قبل -أ  
آلن أني أبدو أآبر سنا و شكلي غير مقبوليقلقني ا - ب  
.الناس  أشعر أن هناك تغيرات دائمة تطرأ على شكلي و تجعله غير مقبول من - ج  
أشعر اآلن أن شكلي قبيح جداومنفر -د  

العمل - 15  
.يمكنني العمل اآلن بنفس المهمة التي آنت أعمل بها من قبل  -أ  
.يئأحتاج إلى جهد زائد عند البدء في عمل ش - ب  
.ال أعمل بنفس الهمة التي آنت أعمل بها من قبل  - ج  
.أجد أنه البد أن أضغط على نفسي بشدة لكي أعمل أي شيء  -د  
                                                       .ال يمكنني اآلن القيام بأي عمل على اإلطالق  -ه

:النوم - 16  
.يمكنني أن أنام آالمعتاد -أ  
.متعبا في الصباح أآثر مما آنت من قبل  أستيقظ - ب  
.أستيقظ مبكرا عن المعتاد ساعة أو ساعتين وأجد مشقة آبيرة في أن أنام بعد ذلك - ج  
.أستيقظ مبكرا عن المعتاد آل يوم وال أستطيع النوم أآثر من خمس ساعات -د  

:اإلجهاد - 17  
.ال أشعر بالتعب أآثر من المعتاد -أ  
.لة أآثر مما آنت من قبل هوبسأتعب  - ب  
.بعمل أي شيء أتعب إذا قمت- ج  
.أشعر باإلجهاد الزائد إذا قمت بعمل أي شيء -د  

:شهية الطعام - 18  
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.شهيتي لألآل اآلن ليست أسوء من ذي قبل -أ  
.شهيتي لألآل ليست جيدة آما آانت من قبل - ب  
.ما آانت عليهأصبحت شهيتي لألآل أسوء جدا م - ج  
.لم تعد لي شهية على اإلطالق -د  

:الوزن - 19  
.األخيرة   لم ينقص وزني في الفترة -أ  
.آيلو جرام 2نقص وزني في الفترة األخيرة ما يزيد عن  - ب  
.آيلو جرام  5نقص وزني في الفترة األخيرة ما يزيد عن  - ج  
.آيلو جرام  7نقص وزني في الفترة األخيرة ما يزيد عن -د   

:الصحة - 20  
.لست منشغال على صحتي اآلن أآثر من المعتاد -أ  
يرهتشغلني اآلن أآثر من ذي قبل األوجاع واآلالم الخفيفة واضطراب المعدة و اإلمساك وغ - ب  
.أنشغل جدا بما يحدث لصحتي اآلن والكيفية التي تحدث بها لدرجة يصعب علي معها التفكير في أي شيء أخر - ج  
.ما ما أشعر به أو أعانيه من متاعب صحيةيستغرقني تما -د  

:الجنس - 21  
.لم الحظ أي تغير في اهتمامي بالجنس في الفترة األخيرة -أ  
.أصبحت أقل اهتماما بالجنس اآلن عما آنت من قبل - ب  
.اهتمامي بالجنس اآلن أقل بكثير مما آنت من قبل  - ج  
.فقدت اهتمامي بالجنس تماما -د  
 
 

                     
  

  


