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 اجلواد عبد سيد عاطف د.

   املشاعد الهفص عمم أستاذ
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 ممخص:
 ،الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق بيغ العبلقة شبيعة معخفة إلى الجراسة ىجفت

الدوجات ذوات  لجى الشفدي باإلنياؾ التشبؤ في اإلنجاب قمق إسياـ درجة عغ الكذفو 
 الستكخر اإلجياض ذوات مغ زوجة (011) مغ الجراسة عيشة وتكػنت .اإلجياض الستكخر

 الػصفي، السشيج الجراسة اتبعت .السشيا بسحافطة والػالدة لمشداء الجامعي سػزاف بسدتذفى
 ومقياس اإلنجاب، قمق مقياس :عمى الباحث بلق   مغ تج  ع  أ   التي الجراسة أدوات واشتسمت
  .الشفدي اإلنياؾ

 اإلنجاب قمق بيغ دالة شخدية ارتباشية عبلقة وجػد :عغ الشتائج سفختوقج أ
 في اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغوأنو  ،الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى الشفدي واإلنياؾ

ا إسيام   الشفدي اإلنياؾ أبعاد أكثخوأف  جياض،اإل متكخرات لمدوجات الشفدي اإلنياؾ ضػء
 السدتقبل، في الدمبي التفكيخ ب عج ثع ،االنفعالي الشفدي جياداإل )ب عج اإلنجاب بقمق التشبؤ في
 قمق مغ كل    مدتػى  وأف   ،الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى السذاعخ( جتبم   جب ع ثع

الدوجات ذوات اإلجياض  لجى السدتػيات أعمى ىإلقج وصل  الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب
 .الستكخر
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 قمل اإلجناب وعالقته باإلنهاك الهفشي لدى الزوجات
 ذوات اإلجهاض املتكرر 

 

 د. عاطف سيد عبد اجلواد
 أستاذ عمم الهفص املشاعد  

 الشعودية -جامعة أم الكرى 

 الدراسة: مكدمة
 في األولىو  الخئيدة الخصػة ج  ع  ي   والدواج األساسية، ولبشتو السجتسع نػاة  األسخة ج  ع  ت  

 ودافع الجشدي، الجافع ي:وى ،الفصخية والجوافع الغخائد أىع إشباع تعي خبللو ومغ ،األسخة
 والتعاشف. السحبة تدػده سميع ونفدي صحي جػ   في وذلظ ؛ةاألبػ   ودافع األمػمة،

 كثيخة، ومدؤوليات متصمبات لجيو يكػف  حياتو مخاحل مغ مخحمة كل   في واإلنداف
 فسطاىخ ،القمق مطاىخ بعس لجيو تزاد وم غ ث ع   ؛متصمباتو زادت الحياة في الفخد ـتقج   فكمسا
 كسا ،السػت مغ الدغ   كبيخ وقمق االختبار، مغ الصالب قمق :ومشيا متعجدة، ومدبباتو القمق

 والقمق ،أبشائيا صحة عمى األسخة قمق مشو: األسخ، بعس يريب قج القمق مغ نػع ا ىشاؾ أف
 بعس تعاني أف الذائع فسغ .اإلجياض تكخار مغاإلنجاب  قمقو  ؽ،ػ  مع شفل إنجاب مغ

 في يؤثخ الحي اإلنجاب لقمق تتعخض األسخ بعس ىشاؾ لكغ عاـ، بذكل القمق مغ األسخ
 حيث ،حسلال أثشاء الدوجات لجى كبيخة برػرة يكػف و  سمبي، بذكل اليػمية وعبلقاتيع حياتيع

 والدتو وعمى الجشيغ صحة عمى ػؼالخ وأ ،الحسل اكتساؿ عجـ مغ الخػؼ مرجره يكػف 
 .(4 ،0101 اليسز، إسساعيل صالح) شبيعية برػرة

 ،الستدوجات الشداءتريب  التي األمخاض أحج الستكخر اإلجياض ضاىخة ج  ع  وت  
 مغ السجيزة السخأة  تعاني وبالتالي الدوجيغ، اةحي في اسمبي   انفدي   أثخ ا تتخؾ مذكمة وىي

 ،السدتقبل وشبيعة ،صحتيا حػؿ السخاوؼ :مثل ،نفدية وضغػشات تحجيات مجسػعة
 الشفدية الطػاىخ مغ ج  ع  ي   الحي ،القمق عشيا جتػل  ي التي الزغػشات ىحه مػاجية وكيفية

 في ديشامي وجانب ،اإلنداني الػجػد حقائق مغ حقيقة فالقمق ؛الحجيث العرخ في الذائعة
 االنفعاالت وىحه األسباب، مختمفة نفدية النفعاالت عخضة أصبح فاإلنداف ؛الذخرية بشاء
 .(Tennenbaum,2008) األفخاد لجى القمق وضيػر بخوز في األكبخ األثخ ليا
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 اإلجياض ذوات الدوجات غبيا وٕازعاج  ا ػع  شي السطاىخ أكثخ مغ القمق ج  ع  وي  
ا ليذسل - الستكخر  عمى تشعكذ الدوجة بيا تذعخ التي السعاناةف ؛جازو األويستج  أثخه أيز 

 التيجيج عقجة مغ الدوجة تمظ تحسمو لسا -العسخ ظشخي ليا يسثل الحي لمدوج الشفدية الحالة
 التي ةاألبػ   غخيدة ذبعي   كي بأخخى  الرتباطى الإ الدوج عتصم  ي أف في الدوجية اتياحي الستقخار

 (.9 ،0100 حساد، ىمرصف )مشيا اةالحي سشغ إحجى ىي
 يحتػي  فيػ آخخ،ى لإ شخز ومغ أخخى ى لإ أسخة مغ يتفاوت قج اإلنجاب وقمق

 ومغ ،واإلنجاب الحسل فكخة تجاه األسخة عشيا خعب  ت   التي والسذاعخ السذتخكة األفكار عمى
 في ألف ى؛خخ أ مخة   واإلنجاب الحسل تجخبة نخػض أف يسكششا ال": والسذاعخ األفكار ىحه

 الججيج الحسلعجـ اكتساؿ  مغ ونخاؼ الحسل، يكتسل لع اإلجياض بدبب األولى السخة
 )صقخ القمق يستمكشا الحسل اكتساؿ عجـ لونتخي   آخخ شفل إنجابفي  نفكخ كمسا؛ فاأيز  
 (.0 ،0108 فؤاد، سعيج

 أعسق مغا واحج   اإلنجاب قمق لذك   ي   إذ ؛السجتسع في حيػية قزية اإلنجاب ومدألة
 الحياة استسخار أسباب أحج نجابفاإل ،شبلؽاإل عمى وأصعبيا اإلندانية السعاناة أوجو

 والرخاعات الحياة وتقمبات نعيذو الحي الحياة ونسط الشفدية لمزغػشات نتيجة  و  .الدوجية
ى لإ ذلظ أحيان ا خجعي وقج ،الستكخراإلجياض  حاالت انتذار حجة زادت قج- والتػتخات

 حدغ )حشاف امع   لدببيغى الإ أخخى ا وأحيان   ،نفدية أسبابى لإ وأحيان ا عزػية، أسباب
 .(041 ،0107 أحسج،

 الشفدي العامل فييا يمعب التي السذكبلت أىع مغ اواحج   الستكخراإلجياض  ج  ع  ي  و 
 يتخؾ ذلظ ومع ،)بيػلػجية( أو عزػية ألسباب نتيجة اإلجياض يحجث فأحيان ا ،اميس  ا دور  
 لىإ تؤدي كثيخة نفدية أسباب تػجج أخخى  أحياف وفي الدوجات، عمىا كبيخ  ا نفدي  ا أثخ  

 األكثخ الدوجات تعيذو نفدي وإنياؾ ضغط الشتيجة الحالتيغ كمتا في أنو فشجج ،اإلجياض
ا  (.5 ،0107 إبخاىيع، عبجه )رياف إجياض 

 كثخة نتيجة يشذأ فيػ الفخد، صحة عمى الخصيخة األمػر مغ الشفدي واإلنياؾ
 الحياة معشى فقجاف إلى يؤدي قج وىحا ،جيجة برػرة معيا التػافق عمى القجرة وعجـ الزغػط

 .(Pines & Keinan,2005,629) قيستيا وانعجاـ
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 يرل قج والتي ،الحالي العرخ في الذائعة كبلتالسذ أبخز مغ الشفدي اإلنياؾو 
ا واألسخة الفخد في سمبية برػرة يؤثخ حيث األسخة، إلى أثخىا  قجرة عجـ عميو يتختب مسا ؛مع 
 ضعف في ذلظ بويتدب   السجتسع، في أو األسخة في سػاء ،اإليجابي التػاصل عمى الفخد
 .(5 ،0101محخز، إحسيج )فادية االجتساعية اتواىتسامو  موتفاع  

 الجانب عمى سمبي أثخ لو الستكخر اإلجياض أف الباحث يخى  ،سبق ما خبلؿ مغ
 واألدب الدابقة الجراسات عمى بلعواش   خبلؿ مغ لو غ  تبي ثحي لمدوجة، واالجتساعي الشفدي
 الدوجيغ بيغ العبلقة في يؤثخ الدوجات بعس ليا تتعخض التي اإلجياض ضاىخة أف التخبػي 

 .الدوجية الحياة استقخار وييجد
 السخأة  ختأث   مجى عمى الزػء إلقاء ةاليالح الجراسة خبلؿ مغ الباحث وسيحاوؿ

 تأكيجىا عجـ في وفذبل   جمةص البعس هعتبخ ي الحيو  ،)اإلجياض( الدابقة بتجخبتيا الحامل
 اتياحي عمىا سمب   شعكذيم غ ث ع  و  أمػمتيا، تحقيق في ورغبتيا السختمفة حاجاتيا وتمبية لحاتيا

 .والرحية واالجتساعية الشفدية
 واإلنياؾ اإلنجاب قمق غبي العبلقة دراسة أىسية الباحث استذعخ فقج ىشا ومغ

  .الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى الشفدي
 الدراسة: مشكمة

 شػاىج مغ زحت  ي لسا "؛والتػتخ القمق عرخ" العرخ ىحا عمى العمساء بعس أشمق
 تمظ تذيخ حيث ،اإلندانية العبلقات مدتػى  عمى حتى والتػتخ القمق انتذار طيخت   خةكثي

 والخػؼ باالضصخاب دةيج  م   مدتػياتيا اختبلؼ عمى اإلندانية العبلقات أف إلى الذػاىج
 .(08 ،0998 ،الفيػمي إبخاىيع )دمحم الخصخ مخاحل إلى ومتجىػرة

 لبعس الدوجة ضتعخ   مشيا العػامل، مغ بعجد الدوجيغ بيغ العبلقة تتأثخ وقج
 الجراسات مغ العجيج نتائج أكجت كسا الستكخر، باإلجياض إصابتيا عغ الشاتجة الزغػشات

 اإلجياض أف (Singletary,Holly,2005؛Marc Reese,2001) كجراسة الدابقة
 الشفدي واإلنياؾ الزغط مغ حالة في جعمياوي الستدوجة السخأة  كاىل ثقلي لمدوجات الستكخر
 وتكػف  الدوجية ةاالحي استقخار تفقج أف مغ جالذجي لخػفيا ؛والحىشي العربي بشػعيو السدتسخ

 أفوتمبيتيا،  الدوج حاجات إشباع عمى قادرة خغي ألنيا اتيا؛حي ظشخي عغ لبلنفراؿ خضةع  
  .السجتسع نطخ وجية مغ باإلنجاب الخجل عشج جتتجد   التي الخجػلة اةبحي شععي  
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 ,Tennenbaum  ؛Abeyasinghe,2008) الجراسات بعس نتائج أشارت كسا
 السجيزة السخأة  لجى االنتكاسة زيادة إلى (Klock C,1999 ؛ Lima ML,2006 ؛2008

 كسا الستكخر،اإلجياض  تجخبة بعج اختمفت قج الحياة بأف األزواج وتأكيج ،مختفع إجياد   مغ
 الدواجي التػافق تجعيع في سػاء ،والدوجة الدوج مغ كل    بذخرية تتأثخ الدوجية العبلقة أف
 الستكخر اإلجياض نتيجة ةالدوجي العبلقة ديج   ي   الحي والتػتخ الرخاع مغ نػع إيجاد في أو

 .لمدوجة
 ؛Nabukera,2007) األجشبية الجراسات مغ جعجي وىشاؾ

Radin,Rose,2014؛ Haynes,2016)   اإلجياض تمي التي ةالثبلث خشياأل فتخة أف غبي   ت 
 تمقى ال الحادثة وىحه ،جشجي وحدف  اكتئاب حالة في السجيزات الشداء إدخاؿفي  تتدبب

 لسػاجية السخأة  تخؾت   حيث ،ثالحجي في الخػض عجـ جتعس   بدبب تدتحقو الحي االىتساـ
 مغ ج  ع  ت   اإلنجاب ختأخ   مذكمة أفإلى  (0107) أحسج حدغ حشاف دراسة أشارت وقج حدنيا.

اإلنياؾ و اإلجياد  وأف ،الدوجيغ لكبلا ومادي  ا نفدي   والسخىقة قةوالسؤر   سةسيال تكبلالسذ
 السبكخ. اإلجياض أو الحسل ختأخ   في ادور   يمعب قج الحسل قبل الشفدي

 ماىخ ؛0114 يػسف، سيج جسعة ؛0110 مذخؼ، )فخيجة دراسة أشارت كسا
 يذعخ التي األعخاض مغ عجد إلى يؤدي الشفدياإلنياؾ  أفإلى  (0102 ،مرصفى مػسى

، عادات في والتغيخ ،والغثياف ،التعب :يمي فيسا زتتمخ   الفخد بيا  الذعػر جانب إلى الشـػ
 عغ الخضا بعجـ والذعػر سبب، دوف  والغزب والحدف  واالكتئاب والعجد واليأس باإلحباط

 عاـ. بذكل الحياة عغ الخضا وعجـ الكفاءة بعجـ والذعػر الحات،
 الدابقة الجراسات أشارت ثيح ة،الحالي الجراسة بإجخاء الباحث قاـ ذلظ وألىسية 

 ؛الشفدية نتكاسةالا إلى التصخؽ  دوف  السجيزة السخأة  ليا تتعخض التي ةالرحي االنتكاسة إلى
 باإلنياؾ وعبلقتو اإلنجاب قمق تشاولت التي الجراساتحيث الحظ الباحث وجػد نجرة في 

لمقياـ  ومسا دفع ؛–وعمس حجود في - وذلظ ،الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى الشفدي
 الشفدي باإلنياؾ وعبلقتو اإلنجاب قمق بيغ العبلقة عغ الكذفبيحه الجراسة التي تدتيجؼ 

  .الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى
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 التداؤؿ عغ اإلجابة حاولةم في الحالية الجراسة مذكمة تحجيج يسكغ سبق ومسا
الدوجات ذوات  مغ عيشة لجى الشفدي باإلنياؾ اإلنجاب قمق عبلقة ما التالي: الخئيذ

 ؟اإلجياض الستكخر
 التالية: التداؤالت التداؤل هحا عن ويتفخع
 لجى الشفدياإلنياؾ و اإلنجاب  قمق بيغا إحرائي   دالة ارتباشية عبلقة تػجج ىل (1

 العيشة؟ أفخاد
 العيشة؟ أفخاد لجى الشفدي اإلنياؾ ضػء في اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغ ىل (2
 أفخاد لجى اإلنجاب بقمق التشبؤ فيا إسيام   أكثخ الشفدي لئلنياؾ أبعاد تػجج ىل (3

 العيشة؟
 لجى السدتػيات ىأعم إلى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق مغ كل    مدتػى  وصل ىل (4

  ؟العيشة أفخاد
 الدراسة: أهداف

 :ىإل الحالية الجراسة تهجف     
 مغ عيشة لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق بيغ العبلقة شبيعية عغ الكذف (0

 .الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر
الدوجات  لجىبقمق اإلنجاب  التشبؤ في اإلنياؾ الشفدي إسياـ درجة عغ الكذف (0

 .ذوات اإلجياض الستكخر
 لجىاإلنجاب  بقمق التشبؤ في اإسيام   الشفدياإلنياؾ  أبعاد أكثخ عغ الكذف (2

 .الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر
الدوجات ذوات  لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق مغ كل    مدتػى  عمى التعخؼ (4

 .اإلجياض الستكخر
  الدراسة: أهمية

 :  :الشظخية األهسيةأوالا
 وما ،اإلنجاب  قمق وىي أال ،الخصػرة بالغة واجتساعية   نفدية   مذكمة   الجراسة تبحث (0

 زوجات لجييا التي األسخ لجى واالجتساعية األسخية الحياة عمى سمبية نتائج مغ لو
  .اإلجياض متكخرات
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اإلنياؾ قج تبخز الجراسة الحالية نتائج واقعية عغ الجور الحي يسكغ أف يديع بو  (0
 لجى الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر. بقمق اإلنجابفي التشبؤ  الشفدي

 ذوات الدوجات فئة وىي ،السجتسع في سةمي شخيحة الجراسة ىحه ستتشاوؿ (2
اإلجياض الستكخر ، ومحاوؿ إلقاء الزػء عمى شبيعة مذكمة الستكخر اإلجياض

 ، وأثخ ىحه السذكمة عمى حياتيغ  الذخرية واألسخية.غ  لجيي
جراسة الحالية باىتساـ الباحثيغ؛ مسا لع تحظ الجراسات التي تشاولت متغيخات ال (4

ج  يجعل الحاجة ماسة  إلى الػقػؼ عمى ىحا السػضػع، وعمى حج  عمع الباحث ت ع 
قمق اإلنجاب وعبلقتو التي تشاولت  العخبية ئةفي البي ىحه الجراسة األولى مغ نػعيا

 عيشة الجراسة الحالية.باإلنياؾ الشفدي لجى 
ربسا تفيج ىحه الجراسة السيتسيغ والباحثيغ بسا تػفخه مغ بيانات ومعمػمات ونتائج قج  (5

وفتح السجاؿ أماـ الباحثيغ في إجخاء السديج مغ  ،تديع في إثخاء الداحة البحثية
 .الجراسات في مػضػع الجراسة الحالية

 :التظبيقية األهسيةثانياا: 
 الباحثػف  مشيا جيدتفي أف سكغي التي ذوالسقايي األدوات بعس الجراسة ىحه تػفخ (0

 الشفدي.اإلنياؾ و اإلنجاب  بقمق تتعمق أخخى  دراسات إجخاء في
 اإلجياض ذوات لمدوجات الشفدي واإلنياؾاإلنجاب  قمق مدتػى  الباحث دحج   ي   (0

 اإلرشاد مجاؿ في ةإرشادي بخامج إعجاد في الجراسة جتفي أف سكغي ثحي الستكخر،
 لمػصػؿ ةعبلجي صطخ   لػضع الفخصة إتاحة عمى عسلي مسا ؛واألسخي  الدواجي

 .األسخي  االستقخار إلى
في  والسخأة  باألسخة تيتع التي والخاصة( ،الحكػمية) بشػعييا السؤسدات الجراسة جتفي (2

 اإلجياض ذوات لمدوجات الشفدية الخاحة دوف  تحػؿ التي تالسعػقا عمى لتعخؼا
 .الستكخر

اإلنجاب  قمق مغ لمتخفيف اإلرشادات بعس نتائجيا خبلؿ مغ الجراسة ىحه تػفخ (4
 ثحي الستكخر، اإلجياض ذوات الدوجات لجى نفدي إنياؾ مغ عشو يشتج وما

 .أخخى  نفدية دراسات في ذلظ جيفي أف سكغي
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 الدراسة: مصطمحات
 Anxiety القمق:

 فييا يتػقع مؤلسة انفعالية خبخة" :بأنو القمق (0111) فػزي  سعيج إيساف تف  عخ  
 يشدؿ أف يػشظا خصيخ   حجث ا أف اإلنداف معو يدتذعخ مؤلع ذتػج   أنيا أو الخصخ، اإلنداف

 ."محجد نحػ عمى تيجيجه يدتذعخ الحي الخصخ شبيعة اإلنداف يجيل ماا وغالب   بو،
 Procreation Anxiety نجاب:ل ا قمق

 والخػؼ التخدد مغ حالة بأنو: الحالية الجراسة في نجابإلا قمق الباحث ؼعخ   ي   
 عجـ خذية   ؛الحسل تجخبة خػض مغ ،الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى الغامس

 أفخاد عمييا يحرل التي بالجرجة الحالية الجراسة في ويقاس .اإلجياض كخارت   بببد إتسامو
   الغخض. ليحا ج  ع  الس  اإلنجاب  قمق مقياس عمى الجراسة عيشة

 Psychological exhaustion الشفدي: النهاك
 حالة عغ "عبارة بأنو:اإلنياؾ الشفدي  (00 ،0118) عمى محسػد حداـ ؼعخ   ي   

 الفخد معيا يذعخ إضافية وأعباء متصمبات وجػد نتيجة والتعب باإلرىاؽ الفخد تريب نفدية
 معو، يتعامل مغ ىعم وكحلظ ،سمب ا عميو يشعكذ مسا ،والتحسل التكيف ىعم قادر غيخ بأنو
 بالقمق الذعػرو  الفخد كاىل عمى الزغػط بػجػد الذعػر :حلخام ثبلث عبخ ذلظ ويتع

 تاالتغيخ  مغ مجسػعة حجوث الزغػط، تمظ مع التكيف عمى القجرة عجـل نتيجة   والتعب
 في اءالجف مثل اآلخخيغ وكحلظ العسل نحػوسمػكو  الفخد اتجاىات ختغي   ،اسمػكي   الدمبية

  التعامل".
 ليا ضتتعخ   التي الزغػشات مغ مجسػعة": بأنو الشفدي اإلنياؾ الباحث ؼعخ   وي  

 إلى ؤديي مسا ؛مكاناتياإو  اتياقجر  تفػؽ  والتي مخات ثبلث مغ أكثخ أجيزت التي الدوجة
 والشفدية واالجتساعية الجدسية األعخاض مغ العجيج ضيػر ع  ث   غوم   ؛اشاقتي داستشفا

 السقياس عمى الجراسة عيشة أفخاد عمييا يحرل التي "الجرجة :بأنو اإجخائي   ؼعخ  وي   والدمػكية".
  .الجراسة" ىحه في ـالسدتخج  

 Repetitive Abortion الستكخر: الجهاض
 الحسل مغ (06) األسبػع قبل اإلجياض حجوث: "بأنوا ي  إجخائ الباحث فوعخ   وي  

 ".أكثخ أو متتالية مخات ثبلث
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  الهظري: اإلطار
 Anxiety القمق: :أوالا 

 القمق: تعخيف
 كسا لو، تفديخاتيع وتشػعت القمق، فتعخي في شيعبي سافي الشفذ عمساء اختمف

 اختبلؼ مغ الخغع وعمى مشو، لمتخمز استخجاميا سكغي التي الػسائل حػؿ آراؤىع تبايشت
ى لإ بالشدبة ةبجاي نقصة ىػ القمق أف عمى اتفقػا قج نيعفإ الشقاط، ىحه حػؿ الشفذ عمساء

 :فاتالتعخي تمظ مغ بعس   ميي ساوفي ،والعقمية ةالشفدي ألمخاضا
 ،سار خغي ،غامس عاـ شعػر: "بأنو القمق (024 ،0112) عكاشة أحسج ؼعخ   ي  

 خاصة   ،ةيالجدس اإلحداسات ببعس عادة   مرحػب والتػتخ، والتحفد والخػؼ بالتػجذ
 فع في بالفخاغ الذعػر :مثل متكخرة، نػبات في أتيوي البلإرادي، العربي الجياز نذاط زيادة

 أو القمب، بشبزات الذعػر أو ،الرجر في قضي أو ،الرجر في الدحبة أو ،السعجة
 الحخكة. كثخة أو الرجاع،

 ومدتسخ شامل ختػت   حالة: "بأنو (097 ،0115) زىخاف الدبلـ عبج حامج فوعخ   وي  
 نفدية وأعخاض غامس خػؼ راحبياوي حجث،ي قج رمدي  أو فعمي خصخ تيجيج عتػق   نتيجة

 ".والخصخ التيجيج عوتػق   الخػؼ مغا مخكب   انفعاال   القمق اعتبار سكغوي ،وجدسية
ا شيػع   مقمقل التعخيفات أكثخ مغ أف (0102) السصيخي  سييل معرػمة وتحكخ

 خصخ   عتػق   مغ يشبع وضيق   تػتخ   أو خػؼ  و: "بأن الشفدي لمصب األمخيكية الجسعية تعخيف
 كبل   ويراحب واضح، غيخ كحلظ مرجره ج  ع  وي   كبيخة، درجة إلى مجيػال   مرجره غيك لع ،ما

 ".الفخد لجى الفديػلػجية خاتالتغي بعس   والقمق الخػؼ مغ
 Procreation Anxiety النجاب: قمق

 كسا الدمػكية، والسذكبلت الشفدية االضصخابات لجسيع السذتخؾ القاسع القمق ج  ع  ي  
 خعب   ي   فيػ؛ سابق جشيغ إجياض تجخبة يدتثيخه الحي القمق جػانب مغا جانب   اإلنجاب قمق ج  ع  ي  

 قبل ما فتخة فأثشاء؛ خخى أ مخة   الحسل تجخبة نتيجة   األسخة ليا ضتتعخ   قج نفدية مذكمة عغ
 حجوث إمكانية نتيجة القمق مغ حالة اآلباء معطع يشتاب الحسل فتخة وخبلؿ الحسل،

 .(02 ،0108 فؤاد، سعيج )صقخاإلجياض 



 

 

 

) 662) 
 2019 أغشطص ، 1ج، 59جممة اإلرشاد الهفشي، العدد 

 الزوجات ذوات اإلجهاض املتكررقمل اإلجناب وعالقته باإلنهاك الهفشي لدى 

 الخاص، السػقفي القمق أنػاع أحج ىػ اإلنجاب قمق أف   ،سبق مسا لمباحث زحويت  
 تجخبة ببتجش   السختبط والسشصقي صبيعيال غيخ والخػؼ بالقمق يتدع اإلنجاب قمق فإ حيث

 سمبية تاتأثيخ  مغ ذلظ يتخكو وما األسخة، في إجياض حاالت لػجػد وذلظ ؛خخى أ مخة الحسل
 األسخة بو تسخ   الحي فالتشاقس فييا، إجياض حاالت لػجػد األسخة ليا تتعخض ومذكبلت

؛ الصفل إجياض وىػ السخيخ الػاقع وبيغ شفل، والدة مغ وردية حبلـأ وبيغ واقعي ىػ ما بيغ
 ضيػر وكحلظ الشفدية، عاتخا والر لمخصخ خضة  ع   األسخة تجعل األشياء ىحه كل

 .ى خخ أ ةمخ اإلجياض  حاالت كخارت   مغ كالقمق ؛لجييا االنفعالية تااالضصخاب
  :لمقمق السفدخة الشظخيات

 :الشطخيات ىحه ىعأ  ومغ ،لمقمق السفدخة الشطخيات تعجدت
 :وىسا ،القمق في نطخيتيغ فخويج وضع لقج :الشفدي التحميل نطخية .0

 أو الجشدية الخغبات كبت مغ يشذأ القمق أف إلى فييا ذىب :األولى الشظخية 
 وذلظ فديػلػجية، بصخيقة قمق إلى المبيجو فيتحػؿ اإلشباع، مغ ومشعيا إحباشيا

 المبيجو كاف ولسا بالقمق، اإلنداف فيذعخ المحاء، مشصقة عمى تأثيخه شخيق عغ
 .اشجيج   بالقمق اإلنداف شعػر كافا عالي   السكبػت

 خػؼ ولكشو السكبػتة، الجشدية الخغبات مغ ليذ القمق أف أدرؾ :الثانية الشظخية 
 الدعبلف، إيساف) الخغبات ىحه كبت حيث يؤدي القمق إلى الخغبات، ىحه إضيار مغ

0105، 00). 
 يعبخ التي الغخائد بيغ القائع لمرخاع نتيجة ىػ نساإ القمق أف فخويج يخى  وبحلظ

 تخخج أف الغخائد ىحه فتحاوؿ ،(األنا) وبيغ السجتسع، معاييخ مع تتشاقس التي (اليػ) عشيا
 بيشيا الرخاع ىػ ،اليػ مع صخاعيا إلى آخخ جانب مغ صخاع في تقع نااأل ولكغ الػاقع إلى

 مػضع ىي األنا تكػف  الحالة ىحه وفي األخبلقية، والقيع السثل صاحبة العميا نااأل وبيغ
 العميا األنا وتجاه اليػ تجاه نااأل عجد لدبب واالضصخاب القمق يشذأ ذإ ؛والخصخ الححر
 (.020 ،0111 جبل، دمحم )فػزي 

 :الدمهكية الشظخية -2
 كل في لمقمق الشفدي التحميل تفديخ الدمػكيػف  يخفس أف الصبيعي مغ كاف

 لحلظ ؛شعػري  ال أساس إلى إندانية ضاىخة أي   خجعت   التي بالتفديخات يقبمػف  ال فيع مخاحمو،
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 لو تكػف  أف يسكغ ال القمق أف أساس عمىا عشيف  ا انتقاد   الشفدي التحميل مػقف انتقجوا فقج
 جسيع لو خزعت الحي الذخشي التعمع لقػاعجا وفق   سةتعم  م   استجابة ىػ وإنسا السثيخ، وضيفة

ا وفق  م تعم سة  استجابة سػى  ليذ اإذ   غيالدمػكي    لجى فالقمق وعاداتو؛ اإلنداف استجابات
 .(000 ،0111 فػزي، سعيج إيساف) الذخشي التعمع لسبادئ

 شيةااشتخ  خػؼ استجابة أو ،عتعم  م   سمػؾ ىػ :الدمػكييغ نطخ وجية مغ فالقمق
 محايج بسثيخ دتثارت   االستجابة ىحه أف الدمػكيػف  ويخى  .ونذأتيا تكػيشيا حيث مغ ةكتدب  م  

 السثيخ ىحا أف إال والخػؼ، بالقمق الذعػر يثيخ ما أصبل   شبيعتو في وال شأنو مغ ليذ
 لمخػؼ، شبيعي بسثيخ مخات عجة اقتخانو نتيجة الخػؼ استجعاء عمى القجرة يكتدب السحايج

 رابصة الفخد يشدى وعشجما االشتخاشيػف، عمييا جأك   التي التعمع ولقػانيغ االشتخاط لعسمية اوفق  
ا محايج   قبل مغكاف  الحي لمسثيخ ضيتعخ   عشجما يخاؼ ما عادة   نوإف وضخوفيا االشتخاط

 أف يخوف  الكبلسيكي لمتذخيط السؤيجيغ فإ :القػؿ يسكغ وبحلظ .لمخػؼ اشخشي   مثيخ ا صبحأو 
 تذخيط عسمية خبلؿ مغ اكتدبشاىا استجابات ىي الذخرية وسساتشا اضصخاباتشا مغا كثيخ  

 صخاعات أو شبيعية لغخائدا نتاج   ليدت وىي مخضية، عادات إلى تحػلت ثع كبلسيكية،
 التذخيط عمى باالعتساد تفديخىا يسكغ جسيعيا والتذاـؤ والتفاؤؿ والخػؼ فالقمق ؛داخمية

 الجػانب ىحه إثارة عمى قجرتيا اكتدبت لسشبيات شخشية استجابة أنو عمى الكبلسيكي
 عمي عبلء) الفائجة أو الشفع أو الزخر عمى تبعث بأحجاث ارتباشيا بدبب الدمػكية،
 .(06 ،0102 حجازي،

 عتعم   ما إذا ومدانجة شائعة ضاىخة يكػف  أف كاف ما القمق أف وميمخ دوالر ويخى 
 ما، وقت في األلع إثارة شأنيا مغ التيو  ،مشعدلة مثيخات مغ فقط يخاؼ أف الحي الكائغ
 :بصخيقتيغ -يعسع :أي– يستج الخػؼ فعل رد   ولكغ
 األلع، مثيخ مغ فقط ليذ ،يخاؼ أف عيتعم   ربسا الحي الكائغ أف :األولى الظخيقة 

 عسمية ىدس  وت   سو،تعم   تع فييا التي وبالطخوؼ بالسثيخ ارتبصت أشياء مغا أيز   لكغ
 .بالعبلمات ىحه التخابط

 تذابو التي السػقف أو السػضػعات يخاؼ أف عيتعم   الكائغ أف :الثانية الظخيقة 
 عسمية وتعتسج .ويلإ بالشدبة السخيفة األصمية السػاقف أو لمسػضػعاتا وصفي  

 :عامميغ عمى التعسيع
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o لمخػؼ السثيخة األصمية والطخوؼ وضخوفيا لمسػضػعات التذابو درجة. 
o (20 ،0100 ،العبػيشي  ةشحات ميداء) الخػؼ دافع قػة. 

 :السعخفية الشظخية .3
 التي الصخيقةعغ  ناتجة خبخة ىػ االنفعالي االضصخاب فإف ،الشطخية ىحه حدب

 غيخ محجدةا نقاش   تسذ   ربسا حجاثاأل فيحه الفخد، ليا ضيتعخ   التي األحجاث بيا خفد  ت  
 االنفعاالت مغ السحجدة األنػاع فإو  ،االحق   بالسخاوؼ السختبصة الترػرات لتدتخخج محرشة

 خبخات حجوثو، وقت الذخري، السداج: )الحجث لسحتػى  السحجد التفديخ عمى تعتسج
 عػاشف يثيخ سػؼ نفدو الحجث أف يعشي ىحا فإف اؿفع   وبذكل (.الدابقة الذخز

 غس  ض   نفدو الفخد لجى مدتقمة عػاشفا أحيان   أو ،السختمفيغ األفخاد لجى مختمفة وانفعاالت
 .(021-099 ،0115 الجاىخي، حدغ صالح) مختمفة مػاقف

 اهيتبش   الحي العقبلني غيخ لمتفكيخ نتاج ىػ إنسا القمق أف Albert Ellis ويفتخض  
 وإنسا ذاتيا، بحج   والطخوؼ األحجاث عغ تشجع ال الشفدية، السذكبلت أف يخى  فيػ اإلنداف،

 .(7 ،0117 الدبعاوي، عخفات فزيمة) والطخوؼ األحجاث لتمظ وتقييسو اإلنداف تفديخ مغ
  :القمق أشكاؿ مغ شكميغ بيغ Ellis ليذإ فخ  ؽ ي   ،اأيز   السعخفية الشطخية سياؽ وفي 

 الفخد يذعخ عشجما يشتج انفعالي ضغط :بأنو ؼعخ  وي   :االرتياح عجم قمق: 
o ميجدة حياتو أو راحتو أف.  
o يخيج. ما عمى يحرل أف بج ال أنو 

 الفخد يذعخ عشجما يشتج انفعالي ضغط :بأنو ؼعخ  وي   :األنا قمق: 
o حػلو. مغ كل   يدتحدشو وأف ،الجيج باألداء يقـػ أف يجب أنو 
o (.67 ،0118 الكيبلني، دمحم إبخاىيع) دةيج  م   والذخرية الحاتية قيستو أف 

مغ خبلؿ الشطخيات السفدخة لمقمق التي تع عخضيا، حيث تشػعت وجيات نطخ 
أصحاب ىحه الشطخيات في تفديخ القمق، فشجج أف الشطخية التحميمية تسيل إلى أف القمق يشذأ 
نتيجة كبت الخغبات والخػؼ مغ إضيارىا، والعجاء الشاتج مغ أجيدة الشفذ التي افتخضيا 

ية الدمػكية اعتبخت أف القمق سمػؾ متعمع واستجابة اشتخاشية فخويج، في حيغ نجج أف الشطخ 
مكتدبة مغ حيث التكػيغ والشذأة، أي أنيا استجابات تع اكتدابيا مغ خبلؿ عسمية التذخيط 
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أما الشطخية السعخفية تحىب بالقػؿ أف القمق يشتج عغ الصخيقة التي ، ثع تحػلت إلى عادة
 القمق نتاج لمتفكيخ غيخ العقبلني الحي يشتاب اإلنداف.نفدخ بيا األحجاث، وافتخض أليذ أف 

وإرجاع القمق إلى شخيقة تفكيخ الذخز  ويسيل الباحث إلى التفديخ السعخفي لمقمق،
وتفديخه لؤلحجاث، وأف مرجر القمق أحيان ا يكػف واحج ولكغ تأثيخه يختمف باختبلؼ 

 التفديخات العقمية ليحا السرجر.
ا، فبعس  وتأثيخ قمق اإلنجاب لجى الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر ليذ واحج 

الدوجات يختبط اإلجياض لجييغ بفكخة الغزب والعقاب اإلليي، وىحا التفديخ سيؤدي إلى 
أما إذا اتدست تمظ ، واالستدبلـ السديج مغ الذعػر بالحدف والزيق واليع وقمة الحيمة واليأس

ا أدى ذلظ إلى التقميل مغ شعػرىا بشسط تفكيخ متدف ومتدق مع األحجاث؛ كمسالدوجة 
والدعي نحػ اإلجخاءات الرحيحة  لؤلقجاربالقمق؛ ومغ ثع ساىع ذلظ بالذعػر بالصسأنيشة 

 التي تزسغ ليا في السدتقبل حسبل  آمشا  بعيجا  عغ الجػ السذحػف بالتػتخ والقمق واالنفعاؿ.
 Psychological exhaustion الشفدي: اإلنياؾ
 الشفدي: النهاك تعخيف

 مغ حالة بأنو: الشفدي اإلنياؾ (000 ،0111) عدكخ عمي ؼعخ   ي       
 مغ مجسػعة ويذسل ،والسدتسخة القػية لمزغػط التعخض عغ الشاتج البجني االستشداؼ

 في والذظ وبالعسل، باآلخخيغ االىتساـ وفقجاف واإلرىاؽ، التعب،: مثل ،الدمبية السطاىخ
 االبتكار. عمى القجرة وفقجاف الحياة، قيسة

 مغ حالة" :ىػ الشفدي اإلنياؾأف  (008 ،0114) زيجاف دمحم عراـ يخى  حيغ في
 الزغػط مػاجية في الفذل نتيجة البجني واإلرىاؽ الشفدي واالستشداؼ باإلجياد الذعػر
 العقمي الدمػكي واالستيبلؾ الذقاء: أبعاد أربعة لوو  .الفخد قجرة تفػؽ  التي القػية الدمبية

 البجني دواالستشفا واإلرىاؽ والعاشفي، االنفعالي الشفدي داؼواالستش واإلجياد والحخكي،
 االجتساعي. والعشاء والعزمي، العزػي 

 عغ عبارة" بأنو: الشفدي اإلنياؾ (210 ،0115) وآخخوف  الخخابذة عسخ ؼعخ   وي  
 معيا يذعخ إضافية وأعباء متصمبات وجػد نتيجة والتعب باإلرىاؽ الفخد تريب نفدية حالة
 يتعامل مغ عمى وكحلظ ،اسمبي   عميو يشعكذ مسا ؛والتحسل التكيف عمى قادر غيخ أنو الفخد
  معو.
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 األعخاض مغ زممة" :ىػ الشفدي اإلنياؾأف  (01 ،0115) راضي دمحم فػقية وتخى 
 الذخري باإلنجاز اإلحداس ونقز السذاعخ، جوتبم   نفعالي،اال اإلنياؾ تذسل التي الشفدية

: أبعاد ثبلثة ولو .اإلنداني والتفاعل تراؿاال يتصم ب بعسل يقـػ لسغ يحجث أف يسكغ الحي
 .الذخري اإلنجاز ونقز السذاعخ، جوتبم   االنفعالي، اإلنياؾ

 مطاىخ مجسػع": بأنو الشفدي اإلنياؾ (Golembiewski,2007,296)خ  ؼ عوي  
 باإلضافة السشخفس، واألداء العسل، في الخغبة انخفاض :في لتتسث   وجدسية وسمػكية نفدية

 ."اآلخخيغ مغ االجتساعية لسدانجةإلى ا الفخد لجى الحاجة وجػدى لإ
 عغ عبارةاإلنياؾ الشفدي بأنو: " (00 ،0118) عمي محسػد حداـ عخؼي   كسا

 معيا يذعخ إضافية وأعباء متصمبات وجػد نتيجة والتعب باإلرىاؽ الفخد تريب نفدية حالة
 يتعامل مغ ىعم وكحلظ ،سمب ا عميو يشعكذ مسا ؛والتحسل التكيف ىعم قادر غيخ بأنو الفخد
 بػجػد الذعػر :مخاحل ثبلث عبخ ذلظ ويتع ،نفديا الخجمة مدتػى  مغ فيقمل يستج   بل معو،

 تمظ مع التكيف عمى القجرة لعجـ نتيجة   والتعب بالقمق الذعػرو  الفخد كاىل عمى الزغػط
 نحػوسمػكو  الفخد اتجاىات ختغي   ،اسمػكي   الدمبية التغيخات مغ مجسػعة حجوث الزغػط،

  ."التعامل في اءالجف مثل اآلخخيغ وكحلظ العسل
 مغ مجسػعة" ىػ: الشفدي اإلنياؾ أف (6 ،0102) مرصفى مػسى ماىخ ى ويخ 
 إلى تؤدي مسا ؛مكاناتوإو  قجراتو تفػؽ  والتي ،العسل في الفخد ليا ضيتعخ   التي الزغػشات

 والدمػكية. والشفدية واالجتساعية الجدسية األعخاض مغ العجيج ضيػر ع  ث   غوم   ؛شاقتو داستشفا
وتتفق التعخيفات الدابقة التي تع عخضيا لئلنياؾ الشفدي بأنو حالة إجياد وإرىاؽ 
نفدي وبجني يرل إلييا الذخز نتيجة تعخضو لزغػط قػية وبذكل مدتسخ؛ نتيجة ألعباء 

ضيػر العجيج مغ األعخاض الجدسية  ومغ ثع تؤدي إلى ؛ات تفػؽ قجرات وإمكاناتوومتصمب
 والشفدية والدمػكية واالجتساعية.

ويسثل اإلجياض الستكخر لمدوجة ضغص ا قػي ا ومدتسخ ا، حيث يػلج شعػر ا 
باالستشداؼ الشفدي واالنفعالي والعاشفي والعشاء االجتساعي؛ نتيجة اإلحداس بالفذل والقمق 
حػؿ السدتقبل، حيث يفػؽ ىحا الزغط  قجرات الدوجة مسا يؤدي إلى شعػرىا باإلنياؾ 

 . والسػاجية الشفدي الشاتج عغ عجـ القجرة عمى التكيف والتحسل
 وأعخاضو: الشفدياإلنياؾ  مطاىخ
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  الخوح انخفاض الغزب، كثخة حباط،اإل تػتخ،ال) في تتسثل :نفدية مظاهخ :أوالا 
 (.االنفعاؿ سخعة بالعدلة، اإلحداس السعشػية،

 اإلنجاز، معجؿ انخفاض العػاشف، ببلدة) في تتسثل :اجتساعية مظاهخ: ثانياا 
 (.االجتساعية العبلقات رتجىػ   ،اليػمية الحياة تكبلمذ عمى التغمب في الفذل

 :عدخ الطيخ، في آالـ الجـ، ضغط ارتفاع) في تتسثل :جدسية مظاهخ ثالثاا 
 متػلي نيمة) الذيية فقجاف العسل، أداء عمى الجدسية القجرة انخفاض اليزع،

 .(09 ،0997 ،الديج
 أف يسكغ التي األدائية االستجابات مغ مجسػعة وتذسل :الدمهكية السظاهخ :رابعاا 

 والدخخية لآلخخيغ الجائع الشقج( :يمي فيسا تتسثل والتي ،الفخد سمػؾ عمى تطيخ
 ،االتكالية روتيشية، بصخيقة العسل أداء الذخرية، اليػية وفقجاف العجوانية ،مشيع

 األصجقاء، بتجش   ،العائمية الحياة مغ االندحاب ،اآلخخيغ حقػؽ  عمى االعتجاء
 سمبية زيادة ،السثاليات عغ التخم  ي ،األداء دافعية نقز اإلنجاز، عمى القجرة تجني
 .الدوجية( الخبلفات حجوث ،األزواج لجى العشف زيادة ،الفخد

 ا  عمى القجرة فقجاف الفكخية، الببلدة" :يمي ما وتذسل :السعخفية السظاهخ: خامدا
 قمة العشج، الذظ، كثخة ،الػسػسة ،الحىشي والذخود اإلدراكي التذتت االبتكار،

 السذكبلت مػاجية عمى القجرة عجـ شػيمة، لفتخة والتخكيد االنتباه عمى السقجرة
 (.41 ،0112 أحسج، صابخ )عرست بكفاءة

 عميه تبجو انفدي   كشه  الس   أنفي  وتذخن  وهاريدهن  كارجخ من كل    مع بيشد تتفق كسا
 :التالية السظاهخ بعض

 الػضائف في وقرػر ،جيةع  الس   االضصخابات وبعس ،والرجاع ،باإلعياء الذعػر (0
 .جةع  الس   في وحسػضة ،الجـ ضغط وارتفاع ،الطيخ في وآالـ ،الجدسية

 بالعجد والذعػر ،واليأس ،الخضا بعجـ والذعػر ،الحساس وفقجاف ،البجني التعب (0
 .االنفعالي داؼستشواال

 وفقجاف ،اآلخخيغ عمى االعتجاء في والخغبة ،والحدف  الكآبة بسذاعخ اإلحداس (2
 .العػاشف في الببلدة إلى باإلضافة ،التػافق عمى القجرة
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 التابعي، دمحم )وجيو خاـحتاال وعجـ والسيانة بالػحجة والذعػر بالعدلة اإلحداس (4
0112، 025). 

 :الشظخيات السفدخة لإلنهاك الشفدي
 :الشفدي التحميل نظخية .1

 يف ادور   األعمى( األنا األنا، )اليػ، الذخرية مكػنات مغ مكػف  لكل فخويج دحج  
 في الفخد يريب الحي والسخض الضصخابى الإ نطخ فقج لحلظ ؛وتفاعميا الذخرية نسػ

 بيغ ضتعار   يحجث وعشجما ،الدابقة الذخرية مكػنات بيغ يحجث الحي الرخاع ضػء
 عغ السحخمة الجشدية الخغبات يكبت الفخد يجعل مسا ؛األعمى األنا وضػابط اليػ متصمبات

 السكبػتة الخغبات تحػيل في الفخد يبجأ ثع تشطيسيا، مغا جدء   األنا تدتعيج وبحلظ ،األنا شخيق
 وعجـ الفخد نسػ مع ثع السكبػتة، لمخغبات بجيمة إشباعات تعتبخ والتي ،عرابية أعخاض إلى

 اد  خك  م  ا عرابي  ا صخاع   يعير فإنو الذخرية، مكػنات بيغ الرخاع لحل كػسيمة الكبت نجاح
 .(04 ،0114 يػسف، سيج )جسعة

 بعس استخجمػا قج (Hakanen,et.al ,2006,496) غوآخخي ىاكانيغأف  ونجج
 خعب  لي   الفخصة لمفخد تتيح حيث ؛االنفعالي التشفيذ فشية :ومشيا ،الشفدي اإلنياؾ لسشع ياتالفش  
 وبالفعل .الشفدي التحميل فشيات مغ الفشية وتمظ لو، السشاسبة بالصخيقة العاشفية مذاعخه عغ

 .عمييع دراستيع او  أجخ   الحيغ السعمسيغ شةلعي   الشفدي اإلنياؾ آثار تقميل استصاعػا
 بيغ الرخاعات مغ مجسػعة اإلنياؾ سبب أف ف يخو  الشطخية ىحه فأصحاب

 .الشفدية األمخاض مغ العجيج بدب   ي   الحي الكبت حجوث إلى تؤدي الذخرية مكػنات
 :الدمهكية الشظخية .2

 مغ عتعم  م   سمػؾ اإلنداني الدمػؾ أف فكخة أساس عمى الدمػكية السجرسة تقـػ
 إف الحي الذجيج بالزغط يذعخ وتجعمو الفخد في تؤثخ عػامل ىشاؾ فإ حيث ؛البيئة خبلؿ

 عغ ناتجة داخمية حالة الشفدي اإلنياؾ ف ػ الدمػكي اعتبخ وقج .اإلنياؾ حج   إلى وصل لو عسم  
 ولحلظ ؛الشفدي اإلنياؾ تقميل ياخبلل   أمكغ صتب  ض   ما إذا مزصخبة وضخوؼ بيئية عػامل
 أعمى ولتحقيق الشفدي، اإلنياؾ آثار مغ لمتخفيف الدمػؾ تعجيل استخاتيجيات استخجاـ يسكغ
 .(4 ،0117 ،عخفات فزيمة) األداء مغ ى مدتػ  
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 :الهجهدية الشظخية .3
 وجية مغ ،الشفدي اإلنياؾ أف إلى (Linden, D,et al,2005) وآخخوف  ليشجف أشارت
 :خبلؿ مغ يحجث ،الػجػدية الشطخ
  لمرجمة ضوعخ   ي   مسا ؛تحقيقيا يسكشو ال عالية أىجاؼب وعسمو حياتو يبجأ الفخدأف. 
  مغ االجتساعي لتقجيخى الإ بحاجة أنو كسا ،الحاتي لتقجيخا إلى بحاجة الفخدأف 

 ويشخفس لحاتو، وتقجيخه نطختو يفقج فإنو أىجافو تحقيق في يفذل عشجما وىػ غيخه،
 .بو السحيصيغ مغ االجتساعي التقجيخ

   الصاقة نقز نتيجة الػجػدي بالفخاغ الفخد ويذعخ ،السعشى فقجاف يحجث حيشئح 
 التي البلمباالة مغ حالةى لإ يؤدي مسا ؛التكيف عمى القجرة وفقجاف الشفدجدسية،

 الشفدي. اإلنياؾ يدسى بسا ريبووت الفخد حياة دبج   ت  
التي وجيات نطخ أصحاب الشطخيات  مغ خبلؿ العخض الدابق نبلحظ تشػع

فشجج أف أصحاب نطخية التحميل الشفدي يخوف أف سبب تفديخ اإلنياؾ الشفدي، حاولت 
حجوث الكبت الحي ي دب  ب  إلى بيغ مكػنات الذخرية تؤدي الرخاعاتاإلنياؾ مجسػعة مغ 

، وقج اعتبخ الدمػكيػف اإلنياؾ الشفدي حالة داخمية ناتجة عغ العجيج مغ األمخاض الشفدية
ب صت أمكغ  عػامل بيئية وضخوؼ مزصخبة إذا ما ، في حيغ خبلل يا تقميل اإلنياؾ الشفديض 

يحىب اصحاب الشطخية الػجػدية إلى أف اإلنياؾ الشفدي يشتج عغ فقجاف السعشى، وشعػر 
 القجرة عمى التكيف. الفخد بالفخاغ الػجػدي نتيجة نقز الصاقة الشفدجدسية، وفقجاف

 :الشفدي النهاك عن الشاجسة اآلثار
، واضصخاب ،واالكتئاب ،القمق :مثل :الشفدية اآلثار (0  ،والسمل ،واإلحباط الشـػ

 والعربية ،السداج وفقجاف الحات، تقجيخ وعجـ ،واإلرىاؽ
 في فخاطواإل ،السخجرات عمى واإلدماف لحػادث،ى الإ السيل :مثل :الدمػكية اآلثار (0

ؿ السػاد السخجرة العجواني، والدمػؾ التجخيغ،  .وتشاو 
 التخكيد، وضعف الدميسة، القخارات خاذات   عمى السقجرة عجـ :مثل :السعخفية اآلثار (2

 الشدياف وتكخار الحاكخة في واضصخاب
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 الحمق، وجفاؼ الجـ، ضغط وزيادة القمب، ضخبات زيادة :مثل :الفديػلػجية اآلثار (4
 حخارة انخفاض أو وارتفاع الجـ، في الجمػكػز ندبة وتدايج العخؽ، فخازاتإ وتدايج

 .(80-80 ،0110 السذعاف، الدمصاف الجدع)عػيج
 Repetitive Abortion الستكخر:الجهاض 

 :الجهاض تعخيف
 استقخ  و ا ش  جشي صبحأ أف بعج أوا ش  جشي ربحي أف قبل سػاء ،السخأة  حسل إسقاط ىػ

 (.977 ،0999 دمحم رواس قمعة، )جي الحامل السخأة  رحع في
 مػعج قبل الحسل حالة إنياء جتعس  : "أنو (510 ،0118) حدغ دمحم نيمة وتخى 

 ـأ اةلمحي قاببل   كافأ سػاء ،مشو إخخاجو أو الخحع داخل غالجشي بإعجاـ وذلظ ،الصبيعية الػالدة
  ."لػالدتو الصبيعي السػعج قبلا ت  مي

 حجوث: "بأنو الستكخر اإلجياض (26 ،0118) الحشاوي  دمحم دمحم ؼعخ   وي  
 مع حجوثو ددادوي ،أكثخ أو ةمتتالي مخات ثبلث الحسل مغ (01) األسبػع قبل اإلجياض

  ."العسخ زيادة
 الخحع مغ غالجشي إسقاط أو شخد :أنو ةالرحي لئلحراءات الػششي السخكد ويخى 

 Cunningham,et)) (اأسبػع   01 حتى الحسل ةبجاي )مغ الحسل مغ األوؿ الشرف خبلؿ
al ,2010. 

 الخحع مغ الحسل أ خخج إذا تحققي: "أنو فيحكخ (00 ،0100) ربيع دمحم حدغ أما
 اة".لمحي قاببل   داؿي ال وىػ لػالدتو الصبيعي السػعج قبل

 ةالصبي الػجية مغ اإلجياض (000 ،0100) الجمبي الػىاب عبج ؼعخ   ي   حيغ في
 ."الحسل أشيخ تساـ قبل وقت أي   في الحامل السخأة  رحع محتػيات خخوج: "بأنو

 الػجية مغاإلجياض  (000 ،0104) ينالكاسا الجيغ عبلء ؼعخ   ي   بالسقابل
 أوليسا: ،نػعاف وىػ .السجة وإنقاص ،قوم  خ   إتساـ قبل فاعل بفعل الحسل إلقاء" :بأنو الفقيية

 عشو خعب  وي   ،جشاية لسث   ي   الحيو  ،فاعل بفعل الحسل إفخاغ وثانييسا: ،التمقائي الحسل إلقاء
   ."واإلمبلص والصخح باإلسقاط
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 :الستكخر الجهاض أسباب
 األجداـ ة،الػراثي الكخمػسػمات ػبعي في تكسغ لئلجياض متعجدة أسباب ىشاؾ

التي مشيا  قيةم  الخ   ػبالعي غوتتزس   التذخيحية الخحع ػبعي ،الجىشية لمفػسفات السزادة
 بصانة تحت ةالميفي األوراـ) السكتدبة ػبالعيا ز  وأي غ(،القخني ذو والخحع ،الخحسي )الحاجد

 س،السبي داتتكي الخحع، عشق ضعف أو إحكاـ عجـ الخحع(، داخل االلتراقاتو  ،الخحع
 األجداـ ة،السيكخوبي اإلصابة دتخوف،البخوجي ىخمػف  إفخاز نقز غ،ليػتي ىخمػف  إفخاز ادةزي

 السػرثات في السذاركة ادةزي الدوج، لسػرثات السزادة األجداـ انعجاـ ة،الجرقي لمغجة السزادة
 األشيخ خبلؿ لئلجياض السدببة والعػامل .البيزاء الجمػية الكخات عمى السػجػدة ةالبذخي
 الثبلثة األشيخ خبلؿ اإلجياض عغ السدؤولة تمظ عغ تختمف قج لمحسل الػسصى الثبلثة
 واإلصابة ،الخحع عشق إحكاـ وعجـ ،التذخيحية الخحع ػبعي) الحاالت فبعس ؛األولى

 ماا ونادر   لمحسل، الػسصى الثبلثة األشيخ خبلؿ لئلجياض معخوفة أسباب ىي (ةالسيكخوبي
 .(El-Shourbagy, & et al,2005,93-95) األولى الثبلثة األشيخ خبلؿ بودب   ت  

  كػف ي سببيا الحسل مغ األولى األشيخ في تحجث التي اإلجياض حاالت ومعطع
 الخبليا وانقداـ التمقيح أثشاء تحجث التي ةالػراثي الربغات تخكيب في اعتبلؿ عادة  

 (Abdel Aziz&Hussein,2001,26.) 
 :الجهاض مزاعفات

 دتسخي قج رحسي فندي حجوث اإلجياض، تخافق التي الفػرية السزاعفات أىع مغ
 وحتى بالخحع، وممترقة متخوكة ابقاي وجػد جةنتي السخأة  عشج دـ فقخ دببي ع،أسابي عجة

 وفحز الخحع عمى الكذف إعادة السفخوض سغف السدمغ فالشدي ليحا قيالحقي الدبب تزحي
 لمصسث ا  نيائيا انقصاع   دببي قج أنو لئلجياض البلحقة السزاعفات ومغ و،يحتػي مسا شةعب

 حػؿ لتتذك   التي االلتراقات بدببا دائس  ا عقس   أو لمخحع، الجاخمية البصانة كحت بدبب
 أنصػف، عبيج) السمػث اإلجياض بيادب   ي   التي والسدمشة الحادة االلتيابات اءجخ   مغ غاألنبػبي
0111، 008). 
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 الدراسة: وفروض الشابكة الدراسات
 كسا الخاهن، البحث متغيخات لتختيب تبعاا الدابقة الجراسات بعخض الباحث يقهم سهف    
 يمي:
 :النجاب قمق تشاولت التي الجراسات :أوالا 

 قمق مغ كل    بيغ العبلقة عمى التعخؼ إلى (0108) فؤاد سعيج صقخ دراسة ىجفت 
 الجراسة عيشة نتوتكػ   .سابقة إعاقة وذو  أبشاء لجييا التي األسخ لجى الحياة وجػدةاإلنجاب 

 الػصفي السشيج الباحث واستخجـ .سابقة إعاقة وذو  أبشاء لجييا التي األسخ مغ (085) مغ
 جػدة ومقياس الباحث(، )إعجاداإلنجاب  قمق مقياس :عمى الجراسة أدوات واشتسمت التحميمي،

  .(0118 ،أحسج بذخى  :تعخيب ،(WHO) العالسية الرحة مشطسة :د إعجا) الحياة
 إحرائية داللة ذات عكدية ارتباشية عبلقة وجػد إلى: الجراسة نتائج وتػصمت

 العيشة. أفخاد لجى الحياة وجػدةاإلنجاب  قمق بيغ
 الزغػط عمى التعخؼإلى  (0107) أحسج حدغ حشاف دراسة ىجفت حيغ في

 مشطػر مغ مقتخح ببخنامج مشيا والتخفيف الدوجات لجىاإلنجاب  بتأخخ السختبصة الحياتية
 ولع الستدوجات الديجات مغ ةمفخد (006) مغ الجراسة عيشة نتكػ  تو  .العامة السسارسة

 مقياس :عمى الجراسة أدوات واشتسمت ،االجتساعي السدح مشيج الجراسة واستخجمت .شجبغي  
 الزغػط أف :إلى الجراسة نتائج وتػصمت .(ةالباحث )إعجاد لمدوجات الحياتية الزغػط

 بيغ عكدية عبلقة وجػد ،اإلنجاب بتأخخ السختبصة الزغػط أكثخ مغ كانت االجتساعية
 الزغػط زادت الدغ في صغيخة الدوجة كانت كمسا :أي– الحياتية والزغػط الدوجة عسخ
والزغػط التي تعيذيا  السجيشة في الدوجة التي تعيذيا الزغػط بيغ فخوؽ  وجػد ،-ككل

 الخيف. في مثيمتيا مغ أكثخ لمزغػط ضتتعخ   الدوجة في الخيف؛ فالتي تعير في السجيشة
 الخػؼ بيغ العبلقة عغ الكذفإلى  (0105) األميغ دمحم رشا دراسة ىجفتو      

 عيشة نتوتكػ   .الخخشـػ بػالية السشجبات غيخ الشداء لجى االنفعالي واالتداف االجتساعي
 الجراسة أدوات واشتسمت الػصفي، السشيج الباحثة استخجمتو  .سيجة (011) مغ الجراسة

 إعجاد) االنفعالي االتداف ومقياس ،(السالح حداف :إعجاد) االجتساعي الخػؼ مقياس :عمى
 واالتداف االجتساعي الخػؼ بيغ سالبة ارتباشية عبلقة وجػد إلى الشتائج وأشارت (.الباحثة

   السشجبات.غيخ  الشداء لجى االنفعالي
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 القمق مدتػى  عمى التعخؼ إلى (0100) حساد مرصفى مشيا دراسة ىجفت بيشسا
 (041)مغ  الجراسة عيشة نتوتكػ   .الستكخر اإلجياض ذوات الدوجات لجى الحياة وضغػط

 ،القمق مدتػى مقياس  :عمى الجراسةأدوات  واشتسمت .الستكخراإلجياض  ذوات مغ زوجة
 عيشة لجى القمق مغ ؿ  عا ى مدتػ   وجػد :إلى الشتائج وأشارت .الحياة ضغػط ومقياس
 الحياة. ضغػط خبلؿ مغ القمق سدتػى ب التشبؤ يسكغوأنو  الجراسة،

 ،الػالدة قمق عمى التعخؼ إلى (0101) اليسز إسساعيل صالح دراسة وىجفت
 شةعي نتتكػ  و  .غدة بقصاع الجشػبية السحافطات في األميات لجى اةالحي بجػدة وعبلقتو
 مغ كل    في الػالدة استقباؿ قدع عمى فد  تخد   البلتي األميات لسث   لت   عذػائية برػرة الجراسة

 (012) شةالعي أفخاد عجد وبمغ ػنذ،ي بخاف مبارؾ ومدتذفى بخفح اإلماراتي اليبلؿ مدتذفى
 الجراسة أدوات واشتسمت .الفتخة ىحه في الػالدة استقباؿ قدع عمى فد  تخد   البلتي األميات مغ

 :أبخزىا كاف نتائج، عجة إلى الجراسة تم  وتػص   .اةالحي بجػدة وعبلقتو الػالدة قمق اختبار عمى
 بيا رتعي التي األسخة عةشبي وأف ة،الشػوي األسخة في كانت الػالدة قمق اتمدتػي أكثخ أف

 أو مدتقبل   كػنو الدكغ عةوشبي الػالدة، لحطة لؤلـ ةالشفدي الحالة في األثخ بالغ لو كاف األـ
 جيدي ثحي األبعاد ىحه عجسي الحامل األـ تفقج ةالشػوي األسخة فيأنو و  ة،السستج   األسخة غس  ض  

 .ليا الشفدي الجعع قمةو  القمق مدتػى 
 إلى (Dayan, C. and et al,2010) غيوآخخ  داياف دراسة ىجفت حيغ في

 الجراسة شةعي نتوتكػ   .السبكخة الػالدة حجوث عمى واالكتئاب القمق مغ كل    ختأثي عغ البحث
 State-Trait مقياس القمق اسلقي خجـواست   .واحجة مخة   غم  حس   امخأة  (624) مغ

Spielberger's،   االكتئاب اسلقي خجـواست depression scale Inventory and the 
Edinburgh. جاتالدي مع ةإيجابي برػرة مختبط االكتئاب أف :ىإل الجراسة نتائج وتػصمت 

 وأف السبكخة، الػالدة في سابق مخضي تاريخ وليغ القمق اضصخاب مغ غيعاني البلتي الحػامل
 والدة عشيسا شتجي فإنو ةوالصبي ةالحيػي العػامل بعس مع تخافقافي عشجما واالكتئاب القمق

 إفخاز الجدع، كتمة القمق، أف إلى الجراسة خمرتكسا  لؤلـ، مبكخة تمقائية
 ةعسميفي  تؤثخ عػامل ىحه كل ؛السبكخة الػالدة العسل، االكتئاب، ،Corticotrophinىخمػف 
 .الػالدة
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 العػامل عتقيي إلى (Klock C, et al,1999) غيوآخخ  كمػؾ دراسة ىجفت بالسقابل
 بالشفذ والثقة واالكتئاب القمق يافي بسا الستكخر اإلجياض حجوث في السداىسة ةالشفدي

 عيادات عمى فد  يتخد   امخأة  (011) عمى الجراسة أجخيتو  .ةالدوجي اةالحي مع والتأقمع
 :اناتاستب حدمة الجراسة واستخجمت .الشداء مدتذفى عمى أو اـبخاي في الستكخر اإلجياض

 ظبي قائسة االجتساعي، لبلستحداف كخاوف  مارلػ ارمعي ة،وصحي ديسػغخافية اناتاستب
 معيار األبعاد، متعجد الرحي التحكع مخكد ارمعي بالشفذ، لمثقة روزنبخغ ارمعي لبلكتئاب،

 غبي القمق مغ عالية ندبة وجػد نتائج الجراسة: ضيختأو  .الستكامل الثشائي التعجيل
 اإلجياض مغ أكثخ الستكخر لئلجياض جة  نتي االكتئاب أف يكػف  الحتساؿ ؛السذاركات

 المػاتي وأولئظ غي  خدارت   غي  عان   المػاتي ألولئظ ةالشفدي الحالة غبي فخؽ  ال وأنو .العخضي
 كػف ي ربسا ةالشفدي األزمة مدتػى  أف الشتيجة ىحه وتقتخح ،أكثخ أو خدائخ ثبلث غي  عان  

  .الخدارات عجد ذولي اإلنجابية األىجاؼ مػافقة في بالفذل امختبص  
 ألولئظ ةالشفدي األزمة مغ متذابية اتمدتػي يغلجي أكثخ أو لصفل األميات أفو 

 غالحي الرحةفي  الستخررػف  بو جاء ما شاقست   الشتيجة ىحهو  أشفاؿ، يغلجي ذلي المػاتي
 .الستكخر اإلجياض اءجخ  مغ  نفدية بأزمة اإلصابة دوف  حػؿي قج شفل وجػد أف عتقجوف ي

 مع التأقمع مغ متجف    ى ومدتػ   قمق مغ غيعانيا ي  ار اختي اإجياض   غي  عان   البلتي الشداء وأف  
 الشداء أف إلى ختذي الجراسة ىحه نتائج أف إلى باإلضافة .الحاتية التحكع وقػة ةالدوجي اةالحي

 مغ أعمى اتمدتػي الغالب في يغلجي التمقائي الستكخر اإلجياض بتجخبة ف ر  مخ   البلتي
 .ةالشفدي األزمات

 الشفدي:النهاك  تشاولت التي الجراسات ثانياا:
 لجى الشفدي والزغطاإلنياؾ  معخفة إلى (0107) إبخاىيع عبجه رياف دراسة ىجفت

 الستغيخات بعس ضػء في الشفدي باألمغ اسوعبلقتياإلنجاب  ختأخ   مغ يعانػف  الحيغ زواجاأل
 مغ الجراسة عيشة نتوتكػ   .الدواج( فتخة التعميسي، السدتػى  العسخ، )الشػع، الجيسػغخافية

 .الخخشـػ بػالية الخرػبة بسخاكداإلنجاب  ختأخ   مغ يعانػف  الحيغ األزواج مغ زوج (011)
 تأخخ مغ يعانػف  الحيغ لؤلزواج الشفدية الزغػط مقياس :عمى الجراسة أدوات واشتسمت
 إلى الجراسة نتائج وأشارت .الباحثة( )إعجاد الشفدي األمغ ومقياس ،الباحثة( )إعجاد اإلنجاب
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 لجى الشفدي واألمغ الشفدياإلنياؾ  بيغ إحرائية داللة ذات عكدية ارتباشية عبلقة وجػد
 .اإلنجاب تأخخ مغ يعانػف  الحيغ زواجاأل

 اإلنياؾ بيغ العبلقة بياف ىإل  (0102) مرصفى مػسى ماىخ دراسة ىجفت كسا
 عيشة نتوتكػ   .األنفاؽ في العامميغ لجى الصسػح ومدتػى  السدتقبل قمق مغ وكل    الشفدي
 واشتسمت ،الػصفي السشيج الباحث واستخجـ .األنفاؽ في العامميغ مغ (272) مغ الجراسة
 مدتػى  ومقياس السدتقبل، قمق ومقياس الشفدي، اإلنياؾ مقياس :عمى الجراسة أدوات

 الشفدياإلنياؾ  بيغ ارتباشية عبلقة وجػد :إلى الجراسة وتػصمت .الباحث( )إعجاد الصسػح
 ومدتػى  الشفدي اإلنياؾ بيغ سالبة ارتباشية عبلقة ووجػد العامميغ، لجى السدتقبل وقمق

  األنفاؽ. في العامميغ لجى الصسػح
 بيغ العبلقة عمى الػقػؼ إلى (0100) أحسج شعباف إيساف دراسة ىجفت حيغ في

 عاممة أسخة ةرب   (084) مغ الجراسة عيشة نتوتكػ   ،التػحجي الصفل ذات لؤلـ الشفدي اإلنياؾ
 وتػصمت (.الباحثة إعجاد) األسخة مػارد استبانة عمى الجراسة أدوات واشتسمت ،عاممة وغيخ
 فخوؽ  تػجج ال وأنو ،لؤلسخة الذيخي  والجخل األـ تعميع بيغ فخوؽ  وجػد :إلى الجراسة نتائج

 محاور بيغ سالبة ةارتباشي عبلقة وأف ىشاؾ وعسميا، األـ وعسخ االقترادية الزغػط بيغ
 عمى السؤثخة العػامل مذاركة ندبة اختمفت وقج .األسخة مػارد إدارة ومحاور الشفدي اإلنياؾ

 ثع ،االقترادية الزغػط يميو ،األوؿ السخكد في والجعع السدانجة نقز جاء فقج ؛السػارد إدارة
 .البجني التعب ثع ،نفعاليةاال

 بيغ العبلقة شبيعة عمى التعخؼ إلى (0118) يعم محسػد حداـ دراسة وىجفت
 سشػات – الجشديغ بيغ الفخوؽ ) متغيخات عجة جانب مغ الدواجي والتػافق الشفدي اإلنياؾ

 مغ الجراسة عيشة وتكػنت (.الجراسة عيشة لجى ليا بالتجريذ السعمع يقـػ التي العيشة – الخبخة
 واشتسمت .التجريدية الخبخة شػعيتم السشيا بسحافطة الخاصة الفئات معمسي مغ (000)

 التػافق ومقياس ،الخاصة الفئات لسعمسي الشفدي اإلنياؾ مقياس :عمى الجراسة أدوات
 ةارتباشي عبلقة وجػد :إلى الجراسة نتائج تػصمت وقج (.الجسػقي راوية :إعجاد) الدواجي

 ذات فخوؽ  تػجج الوأنو  ،الجراسة عيشة لجى الدواجي والتػافق الشفدي اإلنياؾ بيغ سمبية
 .الشفدي اإلنياؾ في والسعمسات السعمسيغ درجات متػسط بيغ إحرائية داللة
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 ىإل (Martinussen,et al, 2007) وآخخيغ مارتشيدغ دراسة ىجفت بالسقابل
 أسخة، ب  ر  (002) مغ الجراسة عيشة وتكػنت األسخة، عمى الشفدي اإلنياؾ أثخ عغ الكذف

 :ىإل الجراسة نتائج وتػصمت .لساسبلش الشفدي اإلنياؾ مقياس عمى الجراسة أدوات واشتسمت
 الزغط بيغ إيجابية فالعبلقة ؛الشفدي اإلنياؾ بحجوث ئ امشب    يعتبخ العائمي الزغط أف

 صخاع ويديج الدوج عشف يديج الشفدي اإلنياؾ أف أوضحت كسا .الشفدي واإلنياؾ السشدلي
  والعسل. األسخة في هدور  بيغ الدوج لجى الجور

 الشابكة الدراسات عمى تعكيب
 واستقخاء الحالية بالجراسة العبلقة ذات الدابقة لمجراسات الدابق العخض خبلؿ مغ

 اآلتي: يتزح نتائجيا،
 )جػدة مثل: ،الستغيخات مغ وعجد   اإلنجاب قمق بيغ عكدية ارتباشية عبلقة وجػد (0

 حدغ حشاف ؛0108 فؤاد سعيج صقخ) دراسة في كسا (،االنفعالي االتداف الحياة،
 صالح ؛0100 حساد، مرصفى مشيا ؛0105 األميغ، دمحم رشا ؛0107 أحسج،

 مع إيجابية برػرة اإلنجاب قمق ارتبط في حيغ .(0101 اليسز لإسساعي
 ،الدوجية الحياة مع التأقمع مدتػى  وتجني ،االكتئاب ومدتػى  ،الحياتية الزغػط
 حدغ )حشاف مغ كل    دراسة في كسا الشفدية، واألزمات ،بالشفذ الثقة وضعف

 (.Klock C, et al,1999 ؛Dayan, C. and et al,2010 ؛0107 أحسج،
 قمق الشفدي، )األمغ مغ: وكل    الشفدي اإلنياؾ بيغ مػجبة ارتباشية عبلقة وجػد (0

 عبجه )رياف دراسة في كسا األزواج(، لجى العشف السشدلي، الزغط السدتقبل،
 ,Martinussen,et al) ؛0102 مرصفى، مػسى ماىخ ؛0107 إبخاىيع،
 إدارة الصسػح، )مدتػى  مغ: كل    مع مػجبة برػرة الشفدي اإلنياؾ وارتبط ،2007

 ؛0102 مرصفى، مػسى )ماىخ دراسة في كسا الدواجي(، التػافق األسخة، مػارد
  .(0118 عمي، محسػد حداـ ؛0100 أحسج، شعباف إيساف

 تمظ نػعية حيث مغ عمييا، أ جخيت التي العي شات في الدابقة الجراسات ؼاختبل (2
 عخضيا: تع التي الجراسات في السدتخجمة العيشات تمظ ومغ ،وخرائريا العيشات
 وغيخ اإلنجاب اتستأخخ ال الدوجات سابقة، إعاقة وذو  أبشاء لجييا التي )األسخ

 وتأتي .(السعمسات العامبلت، وغيخ العامبلت السبكخة، الػالدة حاالت السشجبات،
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 بسحافطة اإلجياض الستكخرالدوجات ذوات  عمى الزػء لت مقي الحالية الجراسة
 مرخ. برعيج السشيا

 يخجـ بسا أخخى  إلى دراسة مغ الدابقة الجراسات في مةالسدتخج   األدوات ؼاختبل (4
 م غ الباحثيغ وم غ جاىدة، مقاييذ استخجمت دراسات فسشيا الجراسات؛ تمظ ىجؼ

 أدوات بإعجاد الباحث قاـ الحالية الجراسة وفي إعجادىع، مغ مقاييذ   استخجمػا
الدوجات ذوات  لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق مقياس في الستسثمة الجراسة

 العخبية السكتبة إثخاء في اإلسيامات أحج ذلظ ليكػف  ؛اإلجياض الستكخر
  الشفدية. والسقاييذ باالختبارات

 الحالية الجراسة في الباحث ات بعقج و  الدابقة، الجراسات في الس ت بعة السشاىج تباي غ (5
ا تتزسغ ومخنة واسعة مطمة لكػنو الػصفي؛ السشيج  واألساليب السشاىج مغ عجد 
 السداعجة. الفخعية

 ؛اإلنجاب بقمق كس شبئ الشفدي اإلنياؾ أبعاد بجراسة الدابقة الجراسات اىتساـ عجـ (6
 اإلنجاب بقمق ت شبئ الشفدي اإلنياؾ أبعاد أي   تػضيح الحالية الجراسة تحاوؿ وليحا
 .الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى

 وتفديخ وأدواتو، البحث، مذكمة بشاء في: الدابقة الجراسات مغ الباحث ةاستفاد (7
 والسقتخحات. التػصيات وتقجيع الحالي، البحث نتائج

 الكذف تتشاوؿ التي -الباحث عمع حجود في – األولى بكػنيا الحالية الجراسة دتسي   (8
الدوجات ذوات  لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق بيغ العبلقة شبيعة عغ

 ىحا في الفجػة سج   لسحاولة تأتي الحالية الجراسة فإف وعميو ؛اإلجياض الستكخر
 السجاؿ.

 :الدراسة فروض
 الشحػػػػ عمػػػى الفػػػخوض صػػػياغة يسكػػػغ سػػػابقة ودراسػػػات نطػػػخي  إشػػػار مػػػغ شخحػػػو سػػػبق مسػػػا  

  التالي:
 أفػػخاد لػػجى الشفدػػياإلنيػػاؾ و اإلنجػػاب  قمػػق بػػيغ إحرػػائي ا دالػػة ارتباشيػػة عبلقػػة تػجػػج (0

 العيشة.
 العيشة. أفخاد لجى الشفدي اإلنياؾ ضػء في اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغ (0
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 العيشة. أفخاد لجى اإلنجاب بقمق التشبؤ فيا إسيام   أكثخ الشفدي لئلنياؾ أبعاد تػجج (2
 لػػجى السدػػتػيات ىأعمػػ إلػػى الشفدػػي واإلنيػػاؾ اإلنجػػاب قمػػق مػػغ كػػل    مدػػتػى  وصػػل (4

 .العيشة أفخاد
 :هاوإجراءات الدراسة مههجية

 الجراسة: مشهج -1
 العبلقة وتحجيج وفخوضيا، الجراسة أىجاؼ لسشاسبتو الػصفي السشيج الباحث ات بع

الدوجات ذوات اإلجياض  درجات متػسصات بيغ الفخوؽ  إلى والتػصل ،امتغيخاتي بيغ
 يرف الػصفي السشيج أف (676 :0990) صادؽ وآماؿ حصب أبػ فؤاد ويحكخ . الستكخر

 مكػناتيا بيغ العبلقة وبياف يتياش  ب   تحميل ذلظ فيذسل الجراسة، مػضع الطاىخة شبيعة
 عمى يعتسج السشيج ىحا أف إلى (254 :0114) عبلـ أبػ محسػد رجاء وتذيخ وتفديخىا.

 أساليب يدتخجـ حيث مجسػعاتيا؛ بيغ الفخوؽ  وتػضيح متغيخاتيا، بيغ العبلقة "تحجيج
 الجاللة". ذات والعبلقات الفخوؽ  استشتاج خبللو مغ ويتع والتفديخ، والترشيف القياس

 الجراسة: مجتسع -2
 السشيا محافطة في الستكخر اإلجياض ذوات الدوجات مغ الجراسة مجتسع ف يتكػ  

 مدتذفى داخل تالدجبل   إلى وبالخجػع سشة، 25و 08 بيغ ما أعسارىغ تتخاوح والبلتي
 تمظ مغ غعانيي زوجة (0180) الجراسة مجتسع حجع بمغ والػالدة لمشداء الجامعي سػزاف

 وذلظ زوجة؛ (621) الجراسة لسجتسع الفعمي العجد ليكػف  حالة (450) استبعاد وتع السذكمة،
 اشبي   بو قرجي   الستكخراإلجياض  أف عمس ا مخات، ثبلث األقل عمى لئلجياض لتعخضيغ
  متتالية. مخات ثبلث األقل عمى اإلجياض

  الجراسة: عيشة -3
 ىسا: ،قدسيغ إلى العيشة الباحث عقد      

 :االستظالعية العيشة أ.
 يعانيغ زوجة (51) قػاميا عذػائية استصبلعية عيشة عمى البحث أدوات تصبيق تع

 أدوات صبلحية مغ التحقق بيجؼ ؛األصمي الجراسة مجتسع مغ الستكخر اإلجياض مغ
 (اإلجياض متكخرات لمدوجات الشفدي اإلنياؾ مقياس ،اإلنجاب قمق )مقياس الجراسة

 السرخية. البيئة في السيجانية العيشة أفخاد عمى التصبيق في الستخجاميسا
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 السيجانية: العيشة-ب
 العيشة أفخاد عجد بمغ وقج ،القرجية بالصخيقة الجراسة عيشة باختيار الباحث قاـ

 ةاناستب 011 تجسيع تعوقج  السشيا، محافطة في الستكخر اإلجياض ذوات مغ زوجة (011)
 مباشخة   ةاناالستب تعبئة عغ يستشعغ غ  ك   الدوجات بعس ىشاؾ أف اعمس   ،011 أصل مغ

 نفدو الصبيب مغ اناتاالستب أخح عمى السػافقة وتع عشيا، باإلفراح غحتفطي عجة ألسباب
 لمدوجة. التالية الديارة في

 :اعتجالي  ا ا تػزيع   العيشة أفخاد تػزيع
 مقياس ضػءفي  البحث قيج ةالعيش أفخاد تػزيع اعتجالية مجى مغ بالتأكج الباحث قاـ

 ذلظ. يػضح (0) والججوؿ الشفدي، اإلنياؾ ومقياس اإلنجاب قمق
 (0) ججوؿ

  البحث قيج ةلمعيش االلتػاء ومعامل السعياري  واالنحخاؼ والػسيط الحدابي الستػسط
        (011 = ف)       الشفدي اإلنياؾ ومقياس اإلنجاب قمق مقياسفي                           

 االنحخاؼ الػسيط الحدابي الستػسط السقياس
 االلتػاء معامل السعياري 

 1.68- 6.81 79.11 77.45 النجاب قمق

 النهاك
 الشفدي

 1.08- 4.80 27.11 26.55 االنفعالي الشفدي اإلجياد
 1.65 2.40 20.11 20.74 السذاعخ جتبم  

 1.22 0.67 08.11 08.09 السدتقبل في الدمبي التفكيخ
 1.05- 8.06 97.11 96.58 الكمية الجرجة

 يمي: ما (0) ججوؿ مغ يتزح
 ومقياس اإلنجاب قمق مقياسفي  البحث قيج ةلمعيش االلتػاء معامبلت قيع تخاوحت

 مسا ؛(2+ ،2-) بيغ ما انحرخت نياإ :أي ،(1.65 ،1.68-) بيغ ما الشفدي اإلنياؾ
 .اعتجالي  ا ا تػزيع   مػزعة ةالعيش تكػف  وبحلظ ،االعتجالي السشحشى داخل تقع أنيا إلى يذيخ

 الجراسة: أدوات -4
 :الجهاض اتمتكخر  لمدوجات النجاب قمق مقياس :أوالا 

 التالية: الخصػات إعجاده في بعات   ،الباحث إعجاد مغ مقياس وىػ
 .السقياس بشاء أجل مغ مشيا واالستفادة الدابقة الجراسات عمى االشبلع (0
 السجاالت تحجيج أجل مغ الجراسة مجاؿ في الستخرريغ مغ عجد رأي استصبلع (0

 .محػر بكل الخاصة والفقخات مسقياسل ةالخئيد
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 .والسعمػمات البيانات جسع في استخجامو أجل مغ لياألو   السقياس إعجاد (2
 الشرح بتقجيع بجورىع قامػا الحيغ سيغالسحك   مغ مجسػعة عمى السقياس عخض (4

 .البلزمة التعجيبلت وإجخاء واإلرشاد،
 .وثباتو السقياس صجؽ لفحز لمسقياس ليةأو   ميجانية استصبلعية دراسة إجخاء (5
 .اإلحرائي التحميل وإجخاء الجراسة عيشة أفخاد جسيع عمى السقياس تػزيع (6
 عمي   تشصبق كثيخ ا، ي  عم )تشصبق :البجائل ثبلثي جتجر   وفق فقخة كل ىعم االستجابة (7

 األوؿ، لمخيار درجات ثبلث السدتجيب يعصي بحيث (،عمي   تشصبق ال أحيان ا،
 دحج   ي   أف السفحػص ىوعم الثالث، لمخيار واحجة ودرجة الثاني، لمخيار ودرجتيغ

 معو. تتفق التي الفقخة أماـ (√) عبلمة بػضع عميو، فقخة كل انصباؽ ىمج
 لمسقياس: العمسية السعامالت

 التالي: الشحػ عمى لمسقياس العمسية السعامبلت بحداب الباحث قاـ
 الجاخمي: االتداق أ.

 (51) قػاميػػػا عيشػػػة عمػػػى بتصبيقػػػو الباحػػػث قػػػاـ لمسقيػػػاس الػػػجاخمي االتدػػػاؽ لحدػػػاب
 بحدػػػػاب الباحػػػث قػػػاـ حيػػػث لمبحػػػث، األصػػػمية العيشػػػة غيػػػخ ومػػػغ البحػػػث مجتسػػػع مػػػغ سػػػيجة

 ػضػػػػحي (0) والجػػػػجوؿ ،لمسقيػػػػاس الكميػػػػة والجرجػػػػة عبػػػػارة كػػػػل درجػػػػة بػػػػيغ االرتبػػػػاط معػػػػامبلت
 الشتيجة.

 (0) ججوؿ
 (51 = )ف   لمسقياس الكمية والجرجة عبارة كل درجة بيغ االرتباط معامل                 

 رقم
 العبارة

 رقم االرتباط معامل
 العبارة

 رقم االرتباط معامل
 العبارة

 رقم االرتباط معامل
 العبارة

 االرتباط معامل

0 1.71** 9 1.44** 07 1.58** 05 1.61** 

0 1.59** 01 1.80** 08 1.72** 06 1.65** 
2 1.71** 00 1.72** 09 1.67** 07 1.44** 
4 1.67** 00 1.67** 01 1.68** 08 1.49** 

5 1.76** 02 1.72** 00 1.56** 09 1.51** 
6 1.72** 04 1.71** 00 1.50** 21 1.60** 
7 1.78** 05 1.65** 02 1.60**   

8 1.75** 06 1.69** 04 1.47**   

 1.270 = (1.10)    1.088 = (1.15) داللة ى مدتػ  عشج الججولية )ر( قيسة
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 (1.10) ى مدتػ  عشج داؿ **  (1.15) ى مدتػ  عشج داؿ *
  يمي: ما (2) ججول من يتزح

 بيغ ما لمسقياس الكمية والجرجة عبارة كل درجة بيغ االرتباط معامبلت تخاوحت
 الجاخمي االتداؽ إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا دالة ارتباط معامبلت وىي ،(1.80 : 44)

 لمسقياس.
  الرجق: ـ ب

 التالية: الصخؽ  الباحث استخجـ السقياس صجؽ لحداب
 السحتهى: صجق (0)

في  الخبخاء مغ مجسػعة عمى السبجئية صػرتو في السقياس بعخض الباحث قاـ
 السقياس مبلءمةفي  الخأي إلبجاء وذلظ ؛خبخاء (8) قػاميا الشفدية والرحة الشفذ عمع مجاؿ

 بيغ ما السقياس عبارات حػؿ الخبخاء راءآل السئػية الشدبة تخاوحت وقج أجمو، مغ ضعو   سال
 %81 مغ أقل ندبة عمى الحرػلي عبارات (6) عجد استبعاد تع وبحلظ ،%(011 : 51%)

 عبارة. (21) مغ نةكػ  م   الشيائية الرػرة لتربح ،الخبخاء اتفاؽ مغ
 بالسحك: السختبط الرجق (2) 

 عيشة عمى بموق   مغ ج  ع  الس   السقياس بتصبيق الباحث قاـ السقياس صجؽ مغ لمتأكج
 بتصبيق قاـ ثع لمبحث، األساسية العيشة غيخ ومغ البحث مجتسع مغ سيجة (51) قػاميا
 الباحث قاـ ثع ،يانفدالعيشة  عمى (0108، فؤاد سعيج صقخ :إعجاد) اإلنجاب قمق مقياس
 ارتباط معامل وىػ ،(1.52) الثبات معامل بمغ وقج السقياسيغ، بيغ االرتباط معامل بإيجاد

  السقياس. صجؽ إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا داؿ  
 الثبات: ـ ج

 اآلتية: الصخؽ  باستخجاـ الباحث قاـ السقياس ثبات لحداب
 :لكخونباخ ألفا معامل (1)

 بتصبيقو وذلظ ،لكخونباخ ألفا عاملم باستخجاـ الباحث قاـ السقياس ثبات لحداب
 معامل بمغ وقج األصمية، العيشة خارج ومغ البحث مجتسع مغ سيجة (51) قػاميا عيشة عمى
  السقياس. ثبات إلى يذيخ مسا ؛اإحرائي   داؿ معامل ػوى ،(1.90) ألفا
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 الشرفية: التجدئة طخيقة (2)
 شخيق عغ وذلظ ،الشرفية التجدئة شخيقة الباحث استخجـ السقياس ثبات لحداب

 حداب تع ثع ؛الدوجية العبارات مقابل ،الفخدية العبارات متكافئيغ: يغجدأ إلى سقياسال تجدئة
 معامل حداب وبعج سيجة، (51) قػاميا عيشة عمى بتصبيقو وذلظ بيشيسا االرتباط معامل

 معامل بمغ وقج الثبات، معامل إليجاد وبخاوف  سبيخماف معادلة بتصبيق الباحث قاـ االرتباط
 الثبات معامل بمغ كسا (،1.79) مسقياسل والدوجية الفخدية العبارات درجات بيغ االرتباط

  سقياس.ال ثبات إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا دالة ارتباط معامبلت وىي ،(1.89)
 :الباحث( )إعجاد اإلجياض اتمتكخر  لمدوجات الشفدي اإلنياؾ مقياس :اثاني  

 السقياس: وصف
 في السدتخجمة األدوات عمى بلعاالش   خبلؿ مغ السقياس بإعجاد الباحث قاـ

 عمى االشبلع خبلؿ ومغ ،الشفدي لئلنياؾ االصصبلحية التعخيفات ومغ ،الدابقة الجراسات
اإلنياؾ  مقياس بشػد برياغة الباحث قاـ حيث ،الشفدي لئلنياؾ السفدخ الشطخي  شاراإل

 تعو  ،السدتقبل( في الدمبي التفكيخ السذاعخ، جتبم   االنفعالي، الشفدي )اإلجياد بأبعاده الشفدي
 ( عبارة28)إلى  الشفدي اإلنياؾ قياس لعبارات الكمي العجد ووصل ،اولغػي  ا عمسي   مخاجعتو

 ي  عم )تشصبق :البجائل ثبلثي جتجر   وفق فقخة كل غع االستجابة وتتع الديجات، ياشع تجيب
 لمخيار درجات ثبلث السدتجيب يعصي بحيث (،عمي   تشصبق ال أحيان ا،عمي   تشصبق كثيخ ا،

 ىمج دحج   ي   أف السفحػص ىوعم الثالث، لمخيار واحجة ودرجة الثاني، لمخيار ودرجتيغ األوؿ،
 معو. تتفق التي الفقخة أماـ (√) عبلمة بػضع عميو، فقخة كل انصباؽ

 لمسقياس: العمسية السعامالت
 التالي: الشحػ عمى لمسقياس العمسية السعامبلت بحداب الباحث قاـ

 الجاخمي: االتداق  أ.
 (51) قػاميػػػا عيشػػػة عمػػػى بتصبيقػػػو الباحػػػث قػػػاـ لمسقيػػػاس الػػػجاخمي االتدػػػاؽ لحدػػػاب

 بحدػػػػاب الباحػػػث قػػػاـ حيػػػث لمبحػػػث، األصػػػمية العيشػػػة غيػػػخ ومػػػغ البحػػػث مجتسػػػع مػػػغ سػػػيجة
 وكػػػػحلظ إليػػػػو، يتشتسػػػػ يالػػػح لمبعػػػػج الكميػػػػة والجرجػػػة عبػػػػارة كػػػػل درجػػػة بػػػػيغ االرتبػػػػاط معػػػامبلت
 االرتبػػاط معػػامبلت وكػػحلظ لمسقيػػاس، الكميػػة والجرجػػة عبػػارة كػػل درجػػة بػػيغ االرتبػػاط معػػامبلت
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 عمػػػى الشتيجػػػة افػضػػػحي (4) (2) فوالوالجػػػج ،لمسقيػػػاس الكميػػػة والجرجػػػة عػػػجب   كػػػل درجػػػة بػػػيغ
 التػالي.

 (2) ججوؿ
 (51 = )ف إليو السشتسية لمبعج الكمية والجرجة عبارة كل درجة بيغ االرتباط معامل

 السدتقبل في الدمبي التفكيخ السذاعخ جتبم   االنفعالي الشفدي الجهاد

 االرتباط معامل العبارة رقم
 رقم

 االرتباط معامل العبارة
 رقم

 االرتباط معامل العبارة

0 1.76** 05 1.51** 08 1.72** 
0 1.85** 06 1.55** 09 1.60** 
2 1.75** 07 1.49** 21 1.58** 
4 1.85** 08 1.50** 20 1.71** 
5 1.75** 09 1.64** 20 1.60** 
6 1.54** 01 1.50** 22 1.78** 
7 1.80** 00 1.58** 24 1.76** 
8 1.59** 00 1.67** 25 1.82** 
9 1.81** 02 1.48** 26 1.62** 

01 1.51** 04 1.65** 27 1.70** 
00 1.80** 05 1.66** 28 1.70** 
00 1.59** 06 1.77**   
02 1.81** 07 1.58**   
04 1.50**     

 1.270 = (1.10)    1.088 = (1.15) داللة ى مدتػ  عشج الججولية )ر( قيسة
 (1.10) ى مدتػ  عشج داؿ **  (1.15) ى مدتػ  عشج داؿ *

  يمي: ما (3) ججول من يتزح
 إليػػو السشتسيػػة لمبعػج الكميػػة والجرجػة عبػػارة كػػل درجػة بػػيغ االرتبػاط معػػامبلت تخاوحػت

 االتدػػػاؽ إلػػػى يذػػػيخ مسػػػا ؛إحرػػػائي ا دالػػػة ارتبػػػاط معػػػامبلت وىػػػي ،(1.85 :1.48) بػػػيغ مػػػا
 لمسقياس. الجاخمي
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 (4) ججوؿ
 (51 = )ف لمسقياس الكمية والجرجة عبارة كل درجة بيغ االرتباط معامل

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل

0 1.67** 00 1.65** 00 1.48** 20 1.60** 
0 1.71** 00 1.59** 00 1.56** 20 1.61** 
2 1.64** 02 1.69** 02 1.25* 22 1.55** 
4 1.71** 04 1.58** 04 1.67** 24 1.59** 
5 1.62** 05 1.50** 05 1.69** 25 1.65** 
6 1.60** 06 1.60** 06 1.74** 26 1.45** 
7 1.65** 07 1.29** 07 1.64** 27 1.62** 
8 1.59** 08 1.54** 08 1.68** 28 1.65** 
9 1.69** 09 1.57** 09 1.60**   

01 1.42** 01 1.27* 21 1.62**   

 1.270 = (1.10)    1.088 = (1.15) داللةمدتػى  عشج الججولية )ر( قيسة
 (1.10)مدتػى  عشج داؿ **  (1.15)مدتػى  عشج داؿ *

  يمي: ما (4) ججول من يتزح
 بيغ ما لمسقياس الكمية والجرجة عبارة كل درجة بيغ االرتباط معامبلت تخاوحت

 الجاخمي االتداؽ إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا دالة ارتباط معامبلت وىي ،(1.74 : 1.25)
  .لمسقياس

  (5) ججوؿ
 (51 = )ف لمسقياس الكمية والجرجة عجب   كل درجات مجسػع بيغ االرتباط معامل

 االرتباط معامل األبعاد م
 **1.89 االنفعالي الشفدي اإلجياد 1
 **1.90 السذاعخ جتبم   2
 **1.86 السدتقبل في الدمبي التفكيخ 3

 1.270 = (1.10)    1.088 = (1.15) داللةمدتػى  عشج الججولية )ر( قيسة
 (1.10)مدتػى  عشج داؿ ** (1.15)مدتػى  عشج داؿ *

  يمي: ما (5) الججول من يتزح
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 ما لمسقياس الكمية والجرجة عجب   كل درجات مجسػع بيغ االرتباط معامبلت تخاوحت
 الجاخمي االتداؽ إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا دالة ارتباط معامبلت وىي ،(1.90 : 1.86) بيغ

 لمسقياس.
 التالية: الصخؽ  الباحث استخجـ السقياس صجؽ لحداب الرجق: ـ ب
 السحتهى: صجق (0)

 في الخبخاء مغ مجسػعة عمى السبجئية صػرتو في السقياس بعخض الباحث قاـ
 السقياس مبلءمةفي  الخأي إلبجاء وذلظ ؛خبخاء (8) قػاميا الشفدية والرحة الشفذ عمع مجاؿ

 بيغ ما السقياس عبارات حػؿ الخبخاء راءآل السئػية الشدبة تخاوحت وقج أجمو، مغ ضعو   سال
 %81 مغ أقل ندبة عمى الحرػلي عبارات (7) عجد استبعاد تع وبحلظ %(،011 %:51)

 عبارة. (28) مغ مكػنة الشيائية الرػرة لتربح ،الخبخاء اتفاؽ مغ
 بالسحك: السختبط الرجق (2)

 عيشة عمى بموق   مغ ج  ع  الس   السقياس بتصبيق الباحث قاـ السقياس صجؽ مغ لمتأكج
 بتصبيق قاـ ثع لمبحث، األساسية العيشة غيخ ومغ البحث مجتسع مغ سيجة (51) قػاميا
 قاـ ثع ،نفديا العيشة ىعم (0101، محخز إحسيج فادية :إعجاد) الشفدي اإلنياؾ مقياس
 معامل وىػ ،(1.56) الثبات معامل بمغ وقج السقياسيغ، بيغ االرتباط معامل بإيجاد الباحث
  السقياس.صجؽ  إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا داؿ ارتباط

 اآلتية: الصخؽ  باستخجاـ الباحث قاـ السقياس ثبات لحداب الثبات: ـ ب
 :لكخونباخ ألفا معامل (1)

 بتصبيقو وذلظ ،لكخونباخ ألفا عاملم باستخجاـ الباحث قاـ السقياس ثبات لحداب
 التالي والججوؿ األصمية، العيشة خارج ومغ البحث مجتسع مغ سيجة (51) قػاميا عيشة عمى

 .ذلظ يػضح (6)
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 (6) ججوؿ
 (51 = )ف لمسقياس لكخونباخ ألفا معامل باستخجاـ الثبات معامبلت

 لفاأ معامل األبعاد
 **1.90 االنفعالي الشفدي اإلجياد

 **1.82 السذاعخ جتبم  
 **1.89 السدتقبل في الدمبي التفكيخ

 **1.92 الكمية الجرجة
 (1.10)مدتػى  عشج داؿ **  (1.15)مدتػى  عشج داؿ *

  يمي: ما (6) ججول من يتزح
ألفا  معامل بمغ كسا (،1.90 :1.82) بيغ ما السقياس ألبعاد ألفا معامبلت تخاوحت

  السقياس. ثبات إلى يذيخ مسا ؛اإحرائي   دالة معامبلت وىي ،(1.92) لمسقياس
 الشرفية: التجدئة طخيقة (2)

 شخيػػق عػػغ وذلػػظ ،الشرػػفية التجدئػػة شخيقػػة الباحػػث اسػػتخجـ السقيػػاس ثبػػات لحدػػاب
 حدػاب تػع ثػع ؛الدوجية العبارات مقابل ،الفخدية العبارات متكافئيغ: يغأجد  إلى سقياسال تجدئة

 معامػػل حدػػاب وبعػػج سػػيجة، (51) قػاميػػا عيشػػة عمػػى بتصبيقػػو وذلػػظ ،بيشيسػػا االرتبػػاط معامػػل
 معامػػل بمػغ وقػج الثبػػات، معامػل إليجػاد وبػػخاوف  سػبيخماف معادلػة بتصبيػػق الباحػث قػاـ االرتبػاط
 الثبػػات معامػػل بمػػغ كسػػا (،1.76) مسقيػػاسل والدوجيػػة الفخديػػة العبػػارات درجػػات بػػيغ االرتبػػاط

  سقياس.ال ثبات إلى يذيخ مسا ؛إحرائي ا دالة ارتباط معامبلت وىي ،(1.86)
 :وتفديخىا ومشاقذتيا الجراسة نتائج

 عمى: يشز الحي األوؿ الفخض صحة مغ التحقق :أوال  
 أفـخاد لجى الشفدي والنهاك النجاب قمق بين إحرائي ا دالة ارتباطية عالقة تهجج"

 ".العيشة
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 (7) ججوؿ
 (011 = )ف العيشة أفخاد لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق بيغ االرتباط معامبلت 

 السقياس
 النجاب قمق

 الجاللةمدتػى  ر قيسة

 الشفدي النهاك

 1.10 **1.50 االنفعالي الشفدي اإلجياد
 1.10 **1.41 السذاعخ جتبم  

 1.10 **1.45 السدتقبل في الدمبي التفكيخ
 1.10 **1.60 الكمية الجرجة

   1.076 = (1.10)     1.015 = (1.15) مدتػى  عشج الججولية )ر( قيسة
 (1.10)مدتػى  عشج داؿ **    (1.15)مدتػى  عشج داؿ *

  يمي: ما (7) ججول من يتزح
 زاد كمسػا أي ،الشفدػياإلنيػاؾ و اإلنجػاب  قمػق بػيغ دالة شخدية ةارتباشي عبلقة وجػد

 )مشيػا دراسػة مػع إجسػاال   الشتيجػة ىػحه وتتفػق .الشفدي اإلنياؾ مدتػى  زاد اإلنجاب قمق مدتػى 
 Dayan, C. and ؛0101 اليسػػػز، إسػػػساعيل صػػػالح ؛0100 حسػػػاد، مرػػػصفى

Others,2010؛ .(Klock C, et al,1999   الزغػط كثخة لىإ الشتيجة ىحه الباحث خجعوي 
ػػػيع   غفيػػػ ،الدوجػػػات ذوات اإلجيػػػاض الستكػػػخر مشيػػػا تعػػػاني التػػػي  نفدػػػية أزمػػػات ضػػػل فػػػي غذ 

 ـبعػػػػج تتدػػػػع بكامميػػػػا الدوجيػػػػة الحيػػػػاة إف بػػػػل ،بالستاعػػػػب مميئػػػػة ةوحيػػػػا ،مدػػػػتسخة واجتساعيػػػػة
ػػ غ؛إرىػػاقي فػػي اإلسػػياـ ىإلػػ يػػؤدي مسػػا ؛االسػػتقخار  ،الشفدػػي واإلنيػػاؾ بػػالقمق غشػػعػرى ع  ث ػػ غوم 

 الزػغػط كثػخةاإلنجػاب  قمػق أسػباب مػغ أف (0107) أحسج حدغ حشاف دراسة أكجتو ما وىحا
  .ةالحياتي

 الدوجػػػات ذوات اإلجيػػػاض الستكػػػخر ليػػػا تتعػػػخض التػػػي الزػػػغػشات حجػػػع أف كسػػػا
 مخحمػػػة ىلػػػإ تػػػؤدي ألنيػػػا ؛والرػػػحية الشفدػػػية الشاحيػػػة مػػػغ خصػػػخ ا األمػػػػر أكثػػػخ مػػػغ أصػػػبحت

ا نفدػػي   مسشيػػظل سطػػاىخالو  عبلمػػاتال أبػػخز مػػغ فأ (0978) ماسػػبلش أكجتػػو مػػا وىػػحا ،نيػػاؾإلا
  عاـ. بذكل الحياة نحػ الدمبي االتجاه

 مذػػكمة أف تػػخى  حيػػث (0100) حسػػاد مرػػصفى مشيػػا دراسػػة مػػع الشتيجػػة ىػػحه وتتفػق
 وسػخعة ،والخػػؼ ،والتػػتخ ،بػالقمق الذعػر زيادة ومشيا: ،متعجدة ثارآ عمييا يتختباإلجياض 

 مذػػاعخ مػػغ يرػػاحبو ومػػا باالكتئػػاب صػػابةاإل وبالتػػالي ،والغثيػػاف ،والرػػجاع ،القمػػب ضػػخبات
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، الحػػدف   التدػػػميع محاولػػة وبػػيغاإلنجػػػاب  فػػي الذػػجيجة الخغبػػػة بػػيغ بالرػػخاع والذػػػعػر والتذػػاـؤ
 أىػػع وأحػػج ،الػػدوجيغ بػػيغ الجشدػػية العبلقػػة كػػحلظ وتتػػأثخ ،إنجػػاب دوف  الحيػػاة واسػػتكساؿ مػاقػػعل

 شػعػرإلػى  يػؤدي مسػا واألدوار؛ السدػؤوليات لػبعس أحػجىسا أو غالدوجي إىساؿ السطاىخ ىحه
 اآلخخ. الصخؼ نحػ والعجواف واليأس باإلحباط الدوجيغ

 بذػػػأف (0101) متػػػػلي ياسػػػخ دمحم إليػػػو أشػػػار مػػػا مػػػع األوؿ الفػػػخض نتيجػػػة تتفػػػقو  
 ؛اإلنجػاب تأخخ وبالتالي ،الستكخر باإلجياض السرابة السخأة  ليا ضتتعخ   التي الشفدية الحالة

 سخػػػػاوؼالو  بػػػػالقمق والذػػػػعػر نفدػػػػية بػػػػأمخاض اإلصػػػػابة ىإلػػػػ األحيػػػػاف بعػػػػس   بيػػػػا يػػػػؤدي مسػػػػا
ػػ أىسيتيػػا بقمػػة إلحداسػػيا  لػػجييا يػػدداد القمػػق فػػإف أخػػخى  حػػاالت وفػػي األنثػيػػة، قيستيػػا عوتخاج 

 الدػػػمبية التػػػأثيخات ليػػػحه أف يػػػخى  الباحػػػث فػػػإف ،ىشػػػا ومػػػغ .بغيخىػػػا زوجيػػػا يتػػػدوج أف لخػفيػػػا
 السخأة  أف سيسا ال الستكخر، اإلجياض ذات الدوجة عمى الخصػرة بالغال الشفدي أثخىا الستعجدة

 مػا دػخعافف ؛يػاكيان في هللا أودعيا التي الفصخية الغخيدة تمظ واألمػمة، العاشفة عمييا ديصخت
ػػت   التػػي الغخيػػدة ىػػحه شػػباعإ دوف  يحػػػؿ بعػػائق ترػػصجـ عشػػجما وتدػػقط تشيػػار  الػػخكغ بسثابػػة ج  ع 

 مػػع إجسػػاال   الجراسػػة ىػػحه نتػػائج وتتفػػق خاصػػة . العخبػػي السجتسػػع فػػي السػػخأة  لكيشػنػػة األساسػػي
 واالكتئاب القمق أف نتائجيا أضيخت التي (Dayan, C. and Others,2010) دراسة نتائج

 إتسػػػاـ وعػػػجـ إجيػػػاض عشيسػػػا شػػػتجي فإنػػػو ةوالصبيػػػ ةالحيػيػػػ العػامػػػل بعػػػس مػػػع تخافقػػػافي عشػػػجما
 ف ر  مػخ   البلتػي الشدػاء أف نتائجيػا أضيػخت التػي (Klock C, et al,1999) ودراسػة الحسػل،
 .الشفدية األزمات مغ أعمى مدتػيات الغالب في لجييغ التمقائي الستكخر اإلجياض بتجخبة

 عمى: يشز الحي الثاني الفخض صحة مغ التحقق :اثاني  
 ".العيشة أفخاد لجى الشفدي اإلنياؾ ضػء في اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغ"
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  (8) ججوؿ

 (011 = ف) العيشة أفخاد لجى الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق مقياس بيغ االنحجار تحميل نتائج   

 االرتباط السقياس
 R الستعجد

 التبايغ
 R2 السذتخؾ

 قيسة
 الثابت

 قيسة
B 

 قيسة
Beta 

 الشدبة
 F الفائية

 ت قيسة

 النهاك
 الشفدي

1.60 1.28 07.96 1.50 1.60 59.46** 7.70** 

 (1.10)مدتػى  عشج داؿ **    (1.15)مدتػى  عشج داؿ *
 :ما يمي (8) الججول من يتزح

 بمغػت حيػث ،العيشػة أفػخاد لػجى الشفدػي اإلنياؾ ضػء في اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغ
 فػػي السدػػتقل الستغيػػخ إسػػياـ لسث  ػػت   وىػػي ،(1.60) الستغيػػخيغ بػػيغ (R) الستعػػجد االرتبػػاط قيسػػة

 إسػػياـ بشدػػبة وذلػػظ ،(1.28) ي تدػػاو  وقيستػػو ،(R2) مقػػجارها تبايش ػػ أحػػجث وقػػج ،التػػابع الستغيػػخ
 ؛(1.10) مدػتػى  عشػج دالػة وىػي ،(59.46) )ؼ( قيسػة وبمغػت ،التػابع الستغيخ في %(28)

 وبالتػػالي ،العيشػػة أفػػخاد لػػجى الشفدػػي واإلنيػػاؾ اإلنجػػاب قمػػق بػػيغ ارتبػػاط وجػػػد عمػػى يػػجؿ مسػػا
 االنحجاريػػة السعادلػػة صػػياغة ويسكػػغ ،الشفدػػي اإلنيػػاؾ ضػػػء فػػي اإلنجػػاب بقمػػق التشبػػؤ يسكػػغ

  التالي: الشحػ عمى ةي  ئ  التشب  
    (الشفدي اإلنياؾفي  العيشة )درجات 1.50 + 07.96 = النجاب قمق

 قمػػق ىػػػ "ص" حيػػث) س × 1.50 + 07.96 = ص ىكػػحا يػػايلإ نخمػػد أف ويسكػػغ
 الشفدػي باإلنيػاؾاإلنجػاب  قمػق ارتبػاطإلػى  ىػحا ويخجع (.الشفدي اإلنياؾ ىػ "سو" اإلنجاب،

ػػ مػػا وىػػحا ،عامػػة ةبرػف  مػػغ العجيػػج أكجتػػو ومػػا األوؿ فخضػػيا فػػي الحاليػة الجراسػػة إليػػو تم  تػص 
 الجراسات.

اإلنيػػػاؾ  ضػػػػء فػػػياإلنجػػػاب  بقمػػػق التشبػػػؤ يسكػػػغ بأنػػػو الشتيجػػػة ىػػػحه الباحػػػث ويفدػػػخ
 الشفدػية والتحػجيات األزمػات مػغ الكثيػخ بدػب   ت   الستكػخراإلجيػاض  مذػكمة ألف وذلػظ ؛الشفدػي

 الثقػة، وضػعف لئلحبػاط الدوجػة تمػظ تتعػخض حيػث ،الدوجات ذوات اإلجياض الستكػخر لجى
ػ  الخرػػػص، وجػػو عمػى وأمػمتيػػا أنػثتيػػا فػي تكسػػغ التػػي الحاتيػة وقيستيػػا تقػػجيخىا تفقػج ث ػػع   غوم 

 التػافػػق عػػجـ مشيػػا: زوجيػػا، وبػػيغ بيشيػػا السذػػكبلت مػػغ عػػجد طيػػخي السطػػاىخ تمػػظ ضػػل وفػػي
ػت   حيث الصخفيغ، بيغ الجشدي  شػعػرىا إلػى يػؤدي مسػا ؛زوجيػا مػع الجشدػي لقاءىػاا جانب ػ يشح  
 إنيػاء فػخص الدوجػة تمػظ قمػق يديػج كسػا .والػشقز والحخمػاف الػدوج تجػاه الحات وتأنيب بالحنب
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 الزوجات ذوات اإلجهاض املتكررقمل اإلجناب وعالقته باإلنهاك الهفشي لدى 

 بغيخىػػػا الػػػدواج أو عشيػػػا رػػػاؿفاالن قػػػخار نحػػػػ الػػػدوج ذلػػػظ لدػػػعي زوجيػػػا وبػػػيغ بيشيػػػا العبلقػػػة
 مجتسػع فػي وخاصػة   ،الخجػل لػجى أساسػي ركػغ بسثابػة وىػػ لجيػو، الغخيػدي  األبػػة دافع إلشباع
 إلى ف  أض   ولػية،األ ذات االجتساعية السطاىخ مغ اإلنجاب وف ج  ع  ي   الحيغ -الرعيج– الجراسة

 مػلػػد مجػيء يشتطػخوف  الػحيغ الػدوج أىػل مػغ وخاصة   ،بالدوجة السحيصيغ نطخة األزمات تمظ
 الدواج. بحلظ فخحتيع إلتساـ

الدوجػػات  تػاجييػػا التػػي الدوجيػػة الزػػغػط وزيػػادة الدوجيػػة العبلقػػة لتػػجىػر ونتيجػػة  
 القمػػق زيػػادة ىإلػػ تػػؤدي شػػجيجة نفدػػية باضػػصخابات الدوجػػات ترػػاب ذوات اإلجيػػاض الستكػػخر

 وتتفػػق .الشفدػػي اإلنيػػاؾ مػػغ مختفعػػة مخحمػػة إلػػى الدوجػػة تمػػظ وصػػػؿ وعشػػ يشػػتج مسػػا ؛والتػػػتخ
 عشػػج الشفدػػياإلنيػػاؾ  مدػػتػى  ارتفػػاع أف كدػػفػردأ فػػي جخيػػتأ   دراسػػة أكجتػػو مػػع الشتيجػػة ىػػحه

 التػػتخ ىخمػنػات بقيػاس العمسػاء قاـ حيث ،الحسل إتساـ عجـ ىإل يؤدي قجا بجني   الدميسة السخأة 
 تقػل   والتػػتخ الشفدي لئلنياؾا تعخض   أكثخىغ أف فػججوااإلنجاب  في يخغبغ البلتي الشداء عشج

  .(0102 ،الجباس دمحم) الحسل إتساـ في فخصتيغ
 الزػغػط عػغ (0100 إيفػاند، كػاورد )ليػدإليػو  أشػار مػا مػع الشتيجػة ىػحه تتفق كسا

 بيػلػػػػجي مؤشػػػخ- أميميػػػد ألفػػػا نػػػديعإ مػػػغ عاليػػػة مدػػػتػيات لػػػجييغ البلتػػػي الشدػػػاء أف الشفدػػػية
  الحسل. إتساـ في ضعيف احتساؿ لجييغ ،-المعاب في قياسو يتع لئلجياد

 عمى: يشز الحي الثالث الفخض صحة مغ التحقق :اثالث  
 ".العيشة أفخاد لجى النجاب قمقب التشبؤ فيا إسهاما  أكثخ الشفدي لإلنهاك أبعاد تهجج"

  (9) ججوؿ
  الشفدي اإلنياؾ مقياس أبعاد بيغ االنحجار تحميل نتائج 
 (011 = )ف    العيشة أفخاد لجى اإلنجاب قمق ومقياس 

 رقم
 االرتباط البعج الخظهة

 R الستعجد
 التباين
 قيسة الثابت قيسة R2 السذتخك

B 
 قيسة
Beta 

 الشدبة
 ت قيسة F الفائية

 **5.81 **22.58 1.50 1.70 50.29 1.06 1.50 االنفعالي الشفدي اإلجياد 0

 االنفعالي الشفدي اإلجياد 2
 1.56 24.60 1.24 1.58 السدتقبل في الدمبي التفكيخ

1.81 
1.29 
1.20 05.14** 4.45** 

2.54** 

3 
 االنفعالي الشفدي اإلجياد

 السدتقبل في الدمبي التفكيخ
 السذاعخ جتبم  

1.60 1.28 07.18 
1.51 
1.66 
1.42 

1.25 
1.06 
1.00 

09.68** 
4.11** 
0.89** 

0.51* 

 (1.10)مدتػى  عشج داؿ **  (1.15)مدتػى  عشج داؿ *
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 (:9) الججول من يتزح
 األولي: الخصػة

 األوؿ التختيػػب فػػي الشفدػػي اإلنيػػاؾ أبعػػاد مػغ (االنفعػػالي الشفدػػي اإلجيػػاد) عػػجب   جػاء
 االرتبػػػاط قيسػػػة بمغػػػت حيػػػث ،العيشػػػة أفػػػخاد ىلػػػج اإلنجػػػاب بقمػػػق التشبػػػؤ فػػػي سػػػياموإ حيػػػث مػػػغ

 ،التػابع الستغيػخ فػي السدػتقل ستغيػخال إسػياـ لسث  ػت   وىػي ،(1.50) الستغيخيغ بيغ (R) الستعجد
 فػػػي %(06) إسػػػياـ بشدػػػبة وذلػػػظ ،(1.06) ي تدػػػاو  وقيستػػػو ،(R2) مقػػػجارها ايش ػػػتب أحػػػجث وقػػػج

 عمػى يػجؿ مسا ؛(1.10) مدتػى  عشج دالة وىي ،(22.58) )ؼ( قيسة وبمغت ،التابع الستغيخ
 ،اإلنجػاب قمػقو  الشفدػي اإلنيػاؾ أبعػاد مػغ (االنفعػالي الشفدػي اإلجيػاد) عػجب   بػيغ ارتباط وجػد

 أبعػػػاد مػػػغ (االنفعػػػالي الشفدػػػي اإلجيػػػاد) عػػػجب   ضػػػػء فػػػي اإلنجػػػاب بقمػػػق التشبػػػؤ يسكػػػغ وبالتػػػالي
 قمــــق  التػػػػالي: الشحػػػػػ عمػػػػى ةي ػػػػئ  التشب   االنحجاريػػػػة السعادلػػػػة صػػػػياغة ويسكػػػػغ ،الشفدػػػػي اإلنيػػػػاؾ
 .(االنفعالي الشفدي اإلجيادفي  العيشة )درجات 1.70 + 50.29 = النجاب
 الثانية: الخصػة

 التختيػػػب فػػػي الشفدػػػي اإلنيػػػاؾ أبعػػػاد مػػػغ (السدػػػتقبل فػػػي الدػػػمبي التفكيػػػخ) عػػػجب   جػػػاء
 االرتبػاط قيسػة بمغػت حيػث العيشة، أفخاد ىلج اإلنجاب بقمق التشبؤ في سياموإ حيث مغ الثاني

 ،لتػابعا الستغيػخ فػي السدػتقل الستغيػخ إسػياـ لسث  ػت   وىػي ،(1.58) الستغيخيغ بيغ (R) الستعجد
 فػػػي (%24) إسػػػياـ بشدػػػبة وذلػػػظ ،(1.24) ي تدػػػاو  وقيستػػػو ،(R2) مقػػػجارها تبايش ػػػ أحػػػجث وقػػػج

 عمػى يػجؿ مسا ؛(1.10) مدتػى  عشج دالة وىي ،(05.14) )ؼ( قيسة وبمغت ،التابع الستغيخ
 أبعػاد مػغ (السدػتقبل فػي الدػمبي التفكيػخ ،االنفعػالي الشفدػي )اإلجيػاد يعػج  ب   بػيغ ارتباط وجػد

 )اإلجيػاد يعػج  ب   ضػػء فػي اإلنجاب بقمق التشبؤ يسكغ وبالتالي ،اإلنجاب وقمق الشفدي اإلنياؾ
 صػػياغة ويسكػػغ ،الشفدػػي اإلنيػػاؾ أبعػػاد مػػغ (السدػػتقبل فػػي الدػػمبي التفكيػػخ ،االنفعػػالي الشفدػي

  التالي: الشحػ عمى ةي  ئ  التشب   االنحجارية السعادلة
 االنفعػالي( الشفدػي اإلجيػادفػي  العيشػة )درجػات 1.56 + 24.60 = النجـاب قمق

      .السدتقبل( في الدمبي التفكيخفي  العيشة )درجات 1.81 +
 الثالثة: الخصػة

 حيػػث مػػغ الثالػػث التختيػػب فػػي الشفدػػي اإلنيػػاؾ أبعػػاد مػػغ (السذػػاعخ جتبم ػػ) عػػجب   جػػاء
 بيغ (R) الستعجد االرتباط قيسة بمغت حيث العيشة، أفخاد ىلج اإلنجاب بقمق التشبؤ في سياموإ
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 الزوجات ذوات اإلجهاض املتكررقمل اإلجناب وعالقته باإلنهاك الهفشي لدى 

ا تبايش ػ أحػجث وقػج ،التػابع الستغيػخ فػي السدػتقل الستغيػخ إسػياـ لسث  ػت   وىػي ،(1.60) الستغيخيغ
 ،التػػػػابع الستغيػػػػخ فػػػػي %(28) إسػػػػياـ بشدػػػػبة وذلػػػػظ ،(1.28) ي تدػػػػاو  وقيستػػػػو ،(R2) مقػػػػجاره
 ارتبػػاط وجػػػد عمػػى يػػجؿ مسػػا ؛(1.10) مدػػتػى  عشػػج دالػػة وىػػي ،(09.68) )ؼ( قيسػػة وبمغػػت

 أبعػاد مػغ (السذػاعخ جتبم ػ ،السدػتقبل في الدمبي التفكيخ ،االنفعالي الشفدي )اإلجياد أبعاد بيغ
 )اإلجيػاد أبعػاد ضػػء فػي اإلنجػاب بقمػق التشبػؤ يسكغ وبالتالي ،اإلنجاب وقمق الشفدي اإلنياؾ
 ،الشفدػػي اإلنيػػاؾ أبعػػاد مػػغ (السذػػاعخ جتبم ػػ ،السدػػتقبل فػػي الدػػمبي التفكيػػخ ،االنفعػػالي الشفدػػي
  التالي: الشحػ عمىالتشب ئ ي ة  االنحجارية السعادلة صياغة ويسكغ

 االنفعػالي( الشفدػي اإلجيػادفػي  العيشػة )درجػات 1.51 + 07.18 = النجـاب قمق
 جتبم ػفػي  العيشػة )درجات 1.42 + السدتقبل( في الدمبي التفكيخفي  العيشة )درجات 1.66 +

     .السذاعخ(
 في جاء (االنفعالي الشفدياإلجياد ) عجب   أف ىإل الشتيجة ىحه الباحث خجعوي  

الدوجات ذوات اإلجياض  ىلج اإلنجاب بقمق التشبؤ في سياموإ حيث مغ األوؿ التختيب
 والزيق بالفذل والذعػر والمـػ والتػتخ القمق مذاعخ إلى البعج اىح يذيخ حيث ،الستكخر
ذات  الدوجة ليا ضتتعخ   التي السذاعخ تمظ باالكتئاب، والذعػر الشفدي واالغتخاب الشفدي

 يميو ،هللا مغ عقاب بأنو الستكخر اإلجياض ف خ  فد   ي   الدوجات بعسو  ،الستكخر اإلجياض
 نياؾإو  سمبية مذاعخ عميو يتختب وىحا ،زوجيا وبيغ بيشيا الدواجي باالغتخاب الدوجة شعػر
 التي الدابقة لمجراساتا شبق   الحسل إتساـ عسمية يعػؽ  أف ويسكغ ،الدوجات في يؤثخ نفدي
 البعج اميسث   ي   يتال الكبيخة األىسية نغفل إال أنشا ال شبي عجب   لووإف كاف اإلجياض  أف تؤكج

 الستكخر.اإلجياض  مذكمة حجوث في الشفدي
 أف الجراسة كذفت حيث (،0105 األميغ، دمحم )رشا دراسة مع الشتيجة ىحه وتتفق

 االجتساعي. والخػؼ االنفعالي االتداف ضعف مغ يعانيغ السشجبات غيخ الشداء
 ىحه تفديخ يسكغ حيث ،الثانية السختبةفي  (بالسدتقبل الدمبي التفكيخ) ب عج جاء ثع

الدوجات ذوات اإلجياض  تريب التي الستعجدة السدتقبمية السخاوؼ ضػء في الشتيجة
 الدوجات تمظ تفكخ حيث زوجيا، مع بسدتقبميا الستعمقة السخاوؼ تمظ وأوليا ،الستكخر
 اسعي   أخخى  أة مخ با الدواج أو ،العبلقة إنياءب الدوج تفكيخ مغ اخػف   يغقمق يديجو  سمبية برػرة

 عائمتو مغ لزغػط الغالب في ضيتعخ   إضافة  إلى أنو ،وإشباعيا ةاألبػ   غخيدة تحقيقى لإ



 

 

 

) 622) 
 2019 أغشطص ، 1ج، 59جممة اإلرشاد الهفشي، العدد 

 عاطف سيد عبداجلوادد. 

 

 ويجفعيا الدوجة عمى اضغص   لسث   ي   مسا ؛بو السحيصيغ جسيع يخاود الحي ةاألبػ   حمع لتحقيق
 الدوجي. واستقخاراىا مدتقبميا نحػ سمبية برػرة التفكيخ إلى

 مغ تعاني التي الدوجة ىحه بحات يتعمق الدمبي التفكيخعػامل  أحج أف كسا
 مغ تقـػ أسخة وتكػيغ األمػمة غخيدة إشباع أماـ اعائق   يقف الحي مخاأل ؛رالستكخ  اإلجياض

 مغ زعد   ي   لؤلشفاؿ نجابياإ أف تعمع الدوجة تمظ أف كسا ة،الكامم األسخية بأدوارىا خبلليا
 الحي األمخ ؛الجسيع أماـ متكاممة برػرة وتطيخ بيا، السحيصيغ ومغ لحاتيا وتقجيخىا قيستيا

 وأـ. كدوجة بشفديا ثقتيا لجييا يشس   ي  
 اءجخ   مغ الشاتج األلع ومعاناة ،لمسخأة  تجخى  التي السعسمية الفحػصات كثخةلا أيز  

 اليأس بسذاعخ ربغي   الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر بعس فإف   العبلجية، العسميات تمظ
 في الدبب أنيغ العتقادىغ ؛أزواجيغ تجاه بالحنب والذعػر والحخماف والشقز واإلحباط

 غحياتي لسدتقبل سػداوية صػر بخسع يقسغ وبالتالي ،األشفاؿ نعسة مغ أزواجيغ حخماف
 سف  ور   ،اإلجياض ثع لحسلى الإ شخيق بأنيا عمسيغ لسجخد السعاشخة فكخة وكخه ية،اإلنجاب
إلى  غبي يؤدي الحي والتػتخ لمقمق عخضة أكثخ يجعميغ مسا ؛امججد   الحسل فكخة اقتخاح

  .الشفدياإلنياؾ 
 تقع التي الزغػط بأف ذلظ خفد  وي   ،الثالث التختيب في (السذاعخ جتبم  ) جب ع ويأتي

ا وأيز   وزوجيا الدوجة بيغ العبلقات سػءإلى  تؤدي الستكخراإلجياض  بدبب الدوجات عمى
 الدواجي ػافقالت عجـ إلى العبلقات ىحه تجىػر ويؤدي صجقاء،واأل والجيخاف زوجيا أسخة

 .االجتساعي والخػؼ واالغتخاب
يجعميا تسيل إلى  ،الدوجة تمظ عمى يديصخ الحي والخػؼ ،العبلقات ىحه تجىػرف

 إلى ؛ مسا يؤديبسذكمتيا ادائس   خىاحك   ي   غم   خاصة   بالسحيصيغ، االختبلط عجـو  النعداؿا
 عائمة مع وخاصة   االختبلط ا فيضعف   ؛ في دب  ب ذلظاالجتساعية السشاسبات حزػر يابتجش  

 والخػؼ باالغتخاب والذعػر الدواجي التػافق عجـ إلى الشياية في وؿ األمخيؤ  وقج الدوج،
 االجتساعي.

 زاد كمسا أنو (0104) ولػغي ةفصيس دراسة وإلي أشارت ما مع الشتيجة ىحه وتتفق
 رأسيا وعمى الشفدية األمخاضب اإلصابة نحػ السخأة  استعجاد زاد الدواجي التػافق سػء

 الجائع. باليأس والذعػر واليدتيخيا السخض وتػىع االكتئاب
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 عمى: يشز الحي الخابع الفخض صحة مغ التحقق :ارابع  
 أفــخاد لــجى السدــتهيات ىأعمــ إلــى الشفدــي والنهــاك النجــاب قمــق مــن كــل    مدــتهى  وصــل" 

 ."العيشة
 (01) ججوؿ

  في العيشة أفخاد لجى السئػية والشدبة الحدابي الستػسط
 (011 = ف)  الشفدي واإلنياؾ اإلنجاب قمق
 السئػية الشدبة الحدابي الستػسط السقياس

 %86.16 77.45 النجاب قمق

 الشفدي النهاك

 %87.10 26.55 االنفعالي الشفدي اإلجياد
 %80.28 20.74 السذاعخ جتبم  

 %85.72 08.09 السدتقبل في الدمبي التفكيخ
 %84.70 96.58 الكمية الجرجة

 
  يمي: ما (11) ججول من يتزح

 إلػػى وصػػل فقػػج وبالتػػالي ،%(86.16) العيشػػة أفػػخاد ىلػػج اإلنجػػاب قمػػقمدػػتػى  بمػػغ
 %:80.72) بػػػػيغ مػػػا العيشػػػة أفػػػخاد ىلػػػج الشفدػػػػي اإلنيػػػاؾ مدػػػتػيات تخاوحػػػت .عػػػاؿ  ى مدػػػتػ  

 .عالية مدتػيات إلى وصمت فقج وبالتالي ،%(87.10
 محافطة– الجراسة مػضع السجتسع شبيعة ضػء في الشتيجة ىحه تفديخ يسكغو 

 الذائعة الدمبية والعادات االعتقادات بعس فيشاؾ -مرخ صعيج إلى تشتسي التي السشيا
 اضغص   السعتقجات تمظ لذك   ت   حيث العقيسة، السخأة  أو اإلجياض ستكخرةال بالسخأة  ستعمقةال

 التي ىي السخأة  أف ىػ مػجػدة تداؿ ال التي االعتقادات ىحه بيغ مغ الفئة، ىحه عمى امدتسخ  
 مذكمة أف نجج لحلظ .عشو واألخيخ األوؿ وؿؤ السد باعتبارىا اإلنجاب مدؤولية لتتحس  

 تؤكج ثقافة لو الحي -مرخ صعيج في خاصة  - السرخي  مجتسعشا في أىسيتيا ليااإلنجاب 
 الخغبة في كػف ت وقج نداني،اإل الشػع وبقاء واألمػمة ةاألبػ   دافع وإشباع ،العدوة إيجاد عمى

 لع يشجب عشجما الذخز أف الكثيخوف  يخى  حيث ؛الدواج في الدبب الخئيذ يى شفل إنجاب
 آيات دراسة أشارت ،الدياؽ ىحا وفي .آلبائيع امتجاد   األبشاء فإ :أي ،اآلخخيغ نطخ في يست
  الدوجيغ. بيغ الخضا مدتػى  ضعفإلى  يؤدياإلنجاب  عجـ أفإلى  (0102) دمحم سعج دمحم
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 االعتقاد مشيا: والعقل، الجيغ تخالف قج معتقجات مغ شائع ىػ ما ىحا لىإ ف  أض  
 السخأة  عمى العقيسات الشداء أو متكخر بإجياض السرابة السخأة  دخػؿ الفأؿ سػء غم   أفب

 ىحه كل .الحدج مغ اخػف   لمسػلػد والتعخض الجخػؿ مغ سشعت   نياإ حتى الػالدة، حجيثة
 مسا ؛الستكخر باإلجياض السرابة السخأة  في اشجيج   انفدي   اأثخ   تتخؾ قج العاداتو  االعتقادات

 لجى مدتػياتو أعمى إلى يرل أف إلى الشفدي باإلنياؾ الذعػر مدتػى  في ارتفاع عشو يشتج
  .لجييغ يةالشفد االضصخابات بعس وضيػر الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر

 الجراسة: تػصيات
 :يهصي بالتالي الباحث فإن ،نتائج من الجراسة إليه تهصمت ما ضهء في

 الشفدياإلنياؾ و  اإلنجاب قمق لخفس وتجريبية رشاديةإ بخامج بإعجاد االىتساـ 
 الستكخر.اإلجياض  ذوات لمدوجات

 بستغيخات وتأثخىا اإلجياض مػضػعات شاقرت   دراسات ؿتشاو   عمى الباحثيغ تذجيع 
 .(وأسخية ،واقترادية ،ونفدية ،اجتساعية) :متعجدة

 الدوجات  لجى الشفدياإلنياؾ  ةحج تخفيفإلى  تيجؼ التي الجراسات في التػسع
 .ذوات اإلجياض الستكخر

 ذات والسؤسدات اداتوالعي السدتذفيات في التخبػي  لئلرشاد مكاتب وجػد ضخورة 
يغم   وجػد ضخورة مع الحاجة، عشج الستدوجات ياإلي تمجأ االختراص،  ختر  

 .السؤسدات بتمظ لمعسل الدواجي اإلرشاد في متخرريغ غنفديي
 السشاسبة الحمػؿ جاديوإ  األسباب لسعخفة الستكخر اإلجياض بقزية االىتساـ زيادة 

 .مؤتسخات فكخية، لقاءات نجوات، عسل، ورشات :خبلؿ مغ
 خبلؿ مغ الستكخر، اإلجياض ذوات لمدوجات السجاني الرحي االىتساـ تػفيخ 

 .اتلمسعشي السجاني العبلج تػفيخ إلى باإلضافة الحكػمة، هقخ  ت   صشجوؽ 
 بالسخأة  الستعمقة واالعتقادات األفكار لسعالجة والجيشية التعميسية السؤسدات سعي 

 مرخ. صعيج في خاصة   والعقيع اإلجياض متكخرة
 السقتخحة: والجراسات البحػث
 والجراسـات البحـهث بعـض اقتـخاح الجراسـة هـح  إليهـا تهصـمت التـي الشتـائج خالل من يسكن
 يمي: كسا
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 الدوجات ذوات  لجى الشفدياإلنياؾ  تخفيف في انتقائي رشاديإ بخنامج فعالية
 .اإلجياض الستكخر

 الدوجات ذوات  لجىاإلنجاب  قمق تخفيف في سمػكي معخفي رشاديإ بخنامج فعالية
 .اإلجياض الستكخر

 الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجىاإلنجاب  بقمق وعبلقتو الجيشي االلتداـ. 
  الدوجات ذوات اإلجياض الستكخر لجى الحياة بجػدة وعبلقتو الشفدياإلنياؾ. 
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 :املراجع
تقجيخ الحات وعبلقتو بقمق السدتقبل لجى الجالية العخبية  (.0118إبخاىيع دمحم الكيبلني )

، األكاديسية العخبية السفتػحة، رسالة ماجدتيخالسقيسة بسجيشة أوسمػ في الشخويج. 
 الجانسارؾ.

 . القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية. الصب الشفدي السعاصخ(. 0112أحسج عكاشة ) 
 . القاىخة: دار السحخوسة.التحخيخ الػششيةاإلرىاب وحخوب (. 0110إماـ حدانيغ خميل )

(. دراسة العػامل السختبصة بسدتػيات الخضا الدواجي بيغ الدوجيغ. 0102آيات دمحم سعج )
 رسالة ماجدتيخ، كمية الخجمة االجتساعية، جامعة حمػاف.

قمق السدتقبل وعبلقتو بدسات الذخرية لجى األشفاؿ (. 0105إيساف حسجي الدعبلف ) 
 رسالة ماجدتيخ، . "في مؤسدات اإليػاء والسحتزشيغ لجى أسخ بجيمة"لشدب مجيػلي ا

 .كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة
 . القاىخة: دار زىخاء الذخؽ.الرحة الشفدية(. 0111إيساف سعيج فػزي ) 
(. اإلنياؾ الشفدي لؤلـ ذات الصفل التػحجي وعبلقتو بإدارة 0100إيساف شعباف أحسج ) 

السؤتسخ العمسي الدشػي العخبي الدادس، الجولي الثالث، )تصػيخ بخامج األسخة. مػارد 
( التعميع العالي والشػعي في مرخ والػشغ العخبي في ضػء متصمبات عرخ السعخفة

(0 ،)082-006 . 
. الشطخيات الحجيثة في تفديخ األمخاض الشفدية: مخاجعة نقجية(. 0114جسعة سيج يػسف )

 يب. القاىخة: دار الغخ 
مجمة (. اإلجياض، مقاؿ في مجمة حزارة اإلسبلـ. دمذق: 0999جي قمعة، ورواس دمحم )

 . 998-977(، 6)8، فكخية جامعية
. القاىخة: دار عالع الرحة الشفدية والعبلج الشفدي(. 0115حامج عبج الدبلـ زىخاف )

 الكتب.
جي وبعس الستغيخات (: اإلنياؾ الشفدي وعبلقتو بالتػافق الدوا0118حداـ محسػد عمي )

، رسالة ماجدتيخالجيسػجخافية لجى عيشة مغ معمسي الفئات الخاصة بسحافطة السشيا. 
 كمية التخبية، جامعة السشيا.
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.القاىخة: دار اإلجياض في نطخ السذخوع الجشائي: دراسة مقارنة(. 0100حدغ دمحم ربيع ) 
 الشيزة العخبية.
خ اإلنجاب لجى الدوجات 0107حشاف حدغ أحسج ) (. الزغػط الحياتية السختبصة بتأخ 

والتخفيف مشيا ببخنامج مقتخح مغ مشطػر السسارسة العامة في الخجمة االجتساعية. 
(، 4) 57الجسعية السرخية لؤلخرائييغ االجتساعييغ،  -مجمة الخجمة االجتساعية 

025- 010. 
. القاىخة: مشاىج البحث في العمـػ الشفدية والتخبػية(. 1140رجاء محسػد أبػ عبلـ ) 

  .لمجامعات الشذخ دار
(. الخػؼ االجتساعي واالتداف االنفعالي لجى الشداء غيخ السشجبات 0105رشا دمحم األميغ )

 . ، كمية اآلداب جامعة رسالة ماجدتيخوعبلقتيسا ببعس الستغيخات بػالية الخخشـػ
 الشيميغ.

(. الزغػط الشفدية وعبلقتيا باألمغ الشفدي لجى األزواج الحيغ 0107اىيع )رياف عبجه إبخ 
يعانػف مغ تأخخ اإلنجاب: دراسة ميجانية بعيادات ومخاكد الخرػبة وعبلج تأخخ 

 .  ، كمية اآلداب، جامعة إفخيقيا العالسية.رسالة ماجدتيخاإلنجاب بػالية الخخشـػ
لجى األميات في السحافطات الجشػبية لقصاع (. قمق الػالدة 0101صالح إسساعيل اليسز )

 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية غدة.رسالة ماجدتيخغدة وعبلقتو بجػدة الحياة. 
 . األردف: دار وائل لمشذخ.مبادئ الرحة الشفدية(. 0115صالح حدغ الجاىخي )

(. قمق اإلنجاب وعبلقتو بجػدة الحياة لجى األسخ التي لجييا أبشاء 0108صقخ سعيج فؤاد )
 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية غدة.رسالة ماجدتيخذوو إعاقة سابقة. 

 . اإلسكشجرية: دار رشاد.الصب الذخعي والدسػميات(. 0100عبج الػىاب الجمبي )
 . لبشاف: دار الجيل.ل وجشيشياقرة حياة الحام(. 0111عبيج أنصػف )

وعبلقتو  اإلنياؾ الشفدي لجى آباء وأميات األشفاؿ التػحجييغ(. 0114عراـ دمحم زيجاف )
 ،، كمية التخبيةمجمة البحػث الشفدية والتخبػيةببعس الستغيخات الذخرية واألسخية. 

 .020-009(، 09)0جامعة السشػفية، 
بلقتو باالحتخاؽ الشفدي لجى معمسي التخبية (. صخاع الجور وع0112عرست صابخ أحسج )

 ، كمية التخبية، جامعة أسيػط.رسالة ماجدتيخالفكخية. 
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 . بيخوت: دار العمسية.بجائع الرشائع في تختيب الذخائع(. 0104عبلء الجيغ الكاساني )
القمق االجتساعي وعبلقتو باألفكار البلعقبلنية لجى شمبة (. 0102عبلء عمي حجازي )

، كمية رسالة ماجدتيخالسخحمة اإلعجادية بالسجارس الحكػمية في محافطات غدة. 
 . التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة

 . الكػيت: دار الكتاب الحجيث. ضغػط الحياة وأساليب مػاجيتيا (.0111عمي عدكخ )
 (: االحتخاؽ الشفدي لجى السعمسيغ0115دمحم، وعبج الحميع أحسج ) عسخ الخخابذة، وعخيبات

مجمة جامعة أـ القخى لمعمـػ مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في غخؼ السرادر. 
 .220-090(، 02)0جامعة أـ القخي،  التخبػية واالجتساعية واإلندانية.

اح عبخ: . متاإلجياض: األسباب واألعخاض وشخؽ العبلج(. 0118عسخو لبيب )
http://www.algamal.net/articles/details.aspx?id=3500 

(. مرادر الزغػط في العسل: دراسة مقارنة بيغ السػضفيغ 0110عػيج الدمصاف السذعاف )
(، 02)0، مجمة جامعة السمظ سعػدالكػيتييغ وغيخ الكػيتييغ في القصاع الحكػمي. 

60-012. 
(. اإلنياؾ الشفدي وعبلقتو بالتػافق الدواجي لجى العامميغ بقصاع 0101فادية إحسيج محخز )

 ، كمية اآلداب، جامعة سبيا، ليبيا.رسالة ماجدتيخالسرارؼ بسجيشة سبيا. 
(. مرادر االحتخاؽ الشفدي التي تتعخض ليا عيشة مغ 0110فخيجة عبج الػىاب مذخؼ )

مجمة دراسات الخميج والجديخة مظ سعػد بالخياض. عزػات ىيئة التجريذ بجامعة الس
 .061-001(، 005العخبية، )

قمق السدتقبل لجى شمبة كمية التخبية وعبلقتو بالجشذ (. 0117فزيمة عخفات الدبعاوي ) 
 .01-0(، 08)، مجمة كمية التخبية، جامعة السػصلوالتخرز الجراسي. 

كػيغ السيل إلى األمخاض الشفدية لجى (. أثخ التػافق الدواجي في ت0104فصيسة ولػغي )
 ، كمية العمـػ اإلندانية واالجتساعية، جامعة بدكخة بالجدائخ.رسالة دكتػراه السخأة. 

مشاىج البحث وشخؽ التحميل اإلحرائي في العمـػ (. 0990فؤاد أبػ حصب، آماؿ صادؽ )
  .القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية الشفدية والتخبػية واالجتساعية.

. اإلسكشجرية: السكتبة الرحة الشفدية وسيكػلػجية الذخرية(. 0111فػزي دمحم جبل )
  الجامعية.
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(. إدارة الرف وعبلقتيا بالذعػر باإلنياؾ الشفدي لجى معمسي 0102فػقية دمحم راضي )
 . 047-014(، 00)0بأسيػط،  مجمة كمية التخبيةالسخحمة االبتجائية. 

مجمة أوفا لمشداء، ة الزغط الشفدي لتحديغ فخص الحسل. (. إدار 0100ليد كاورد إيفاند)
  Women clinic.com    http://www.london، متاح عبخ: لشجف

(. اإلنياؾ الشفدي وعبلقتو بكل   مغ قمق السدتقبل ومدتػى 0102ماىخ مػسى مرصفى )
 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية.جدتيخرسالة ما الصسػح لجى العامميغ في األنفاؽ.

. القاىخة: القمق اإلنداني: مرادره، تياراتو، التجيغ كعبلج لو(. 0998دمحم إبخاىيع الفيػمي ) 
 دار الفكخ العخبي. 

، . مجمة الخوابي الصبية(. الحالة الشفدية لمدوجيغ وراء اإلصابة بالعقع0102دمحم الجباس ) 
 http://www.alrawabimazing.com  Medicalمتاح عبخ:      

  . متاح عبخ:اإلجياض الستكخر(.  0118دمحم دمحم الحشاوي ) 
http://special.alwazer.com/print.php?id=526                   ـ 

 press.com . متاح عبخ:العقع والحالة الشفدية(. 0101حسج ياسخ متػلي )
Htpp://yasermetwaly.word 

 الكػيت:. اضصخاباتيا –الرحة الشفدية: مفيػميا (. 0102معرػمة سييل السصيخي )
 لمشذخ والتػزيع.  مكتبة الفبلح 

(. القمق وضغػط الحياة لجى الدوجات ذوات اإلجياض 0100مشيا مرصفى حساد )
 سبلمية، غدة. ، كمية التخبية، الجامعة اإلرسالة ماجدتيخالستكخر. 

االكتئاب، القمق لجى البالغيغ السخضى بحداسية القسح  (.0100ميداء شحاتة العبػيشي )
 .. الجامعة اإلسبلمية، غدةرسالة ماجدتيخالستغيخات.  وعبلقتو ببعس
 ات خ اإلنياؾ الشفدي لجى السخأة العاممة وعبلقتو ببعس الستغي(. 0997نيمة متػلي الديج )

 . كمية الجراسات اإلندانية، جامعة األزىخ رسالة دكتػراه،خافية. والجيسػج الشفدية
 . جامعة القاىخة.محجدات فقج األجشة في مرخ(. 0118نيمة دمحم شػقي حدغ )

(. القمق وعبلقتو ببعس الستغيخات لجى شمبة الثانػية 0111ىذاـ أحسج محسػد غخاب ) 
 التخبية، الجامعة اإلسبلمية.، كمية رسالة ماجدتيخالعامة بسجارس محافطات غدة. 

http://www.london/
http://www.alrawabi/
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Procreation Anxiety and its Relationship with Psychological 

exhaustion among Wives with Repetitive Abortion 

 

Dr. Atef Sayed Abdel Gawad 
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University 

Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the relationship 

between The Procreation anxiety and Psychological exhaustion, and 

detecting the grade of Procreation anxiety contribution at predicting 

the Psychological exhaustion among wives with repetitive abortion. 

The Sample of study was consisted of (100) wives with repetitive 

abortion at the Suzanne University Hospital for Women and 

Childbirth in Minia Governorate. The Study Methodology: Correlative 

descriptive methodology since it is suitable for the current study aims.  

The Study Tools are: The Procreation anxiety scale, and The 

Psychological exhaustion scale (prepared by the researcher). The most 

important Results in study is a positive relationship between 

Procreation anxiety and Psychological exhaustion among wives with 

repetitive abortion. The Procreation anxiety is contributing statistically 

at predicting the Psychological exhaustion among wives with 

repetitive abortion. The most flexible dimensions of Psychological 

exhaustion to predict the procreation anxiety (The emotional stress 

and then the Negative thinking in the future, and then the Sagging 

feelings) among wives with repetitive abortion. the level of both 

procreation anxiety and Psychological exhaustion  reached  the 

highest levels among wives with repetitive abortion. 

Keywords: Procreation anxiety – Psychological exhaustion - Wives 

with Repetitive abortion. 


