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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء اللواتي تقل 
حلم.  بيت  حمافظة  يف  وي�سكّن  االأقل،  على  واحدة  مرة  واأجننب  عامًا،   )48( عن  اأعمارهن 
وقد تكّونت عينة الدرا�سة من )290( اإمراأة من ن�ساء حمافظة بيت حلم ببيئاتها املختلفة، 
املنهج  الدرا�سة  واتبعت  اأ�سهر.  �ستة  اإىل  اأ�سبوعني  بني  ترتاوح  اإجنابهن فرتة  على  وم�سى 

الو�سفي التحليلي، ومن خالل املقيا�ض الذي بني الأغرا�ض الدرا�سة. 
يف  الن�ساء  لدى  الوالدة  بعد  ما  فرتة  يف  االكتئاب  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
حمافظة بيت حلم متو�سطة، بن�سبة )56.6%(، واأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لديهن تبعًا ملتغي عمر االأم، اأو ملتغّي امل�ستوى 
التعليمي للزوج اأو الزوجة، اأو لرتتيب املولود االأخي، اأو جن�سه. اأما بالن�سبة ملكان ال�سكان، 
فقد تبنّي اأّن هناك فروقًا دالة يف درجة اإكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف حمافظة بيت 
اأكرث  الوالدة  الن�ساء يف املدينة يعانني من االكتئاب يف فرتة ما بعد  اأّن  حلم، حيث تبنّي 
ممن هّن يف القرية، والن�ساء يف القرية يعانني اأكرث ممن هن يف املخيم. واأو�ست الدرا�سة 
ب�رضورة تفعيل دور االأخ�سائيني النف�سيني من خالل عقد دورات ا�ست�سارية م�سبقة للحمل 
وحالتها  ج�سدها،  على  تطراأ  التي  التغيات  وفهم  املراحل،  لهذه  املراأة  لتهيئة  والوالدة 

النف�سية واالنفعالية.
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Degree of Postnatal Depression among Palestinian Women 
in the Directorate of Bethlehem

Abstract:

The aim of this study is to investigate the degree of postnatal depression 
among Palestinian women under the age of (48), who gave birth at least 
once, in Bethlehem Directorate. The sample of the study consists of (290) 
women from different environments in Bethlehem Directorate, who gave birth 
since a period ranging from two weeks to six months. The study followed the 
descriptive analytical method and by the questionnaire that was built for the 
purposes of the study.

The study showed that the degree of postnatal depression among the 
women residing in Bethlehem Directorate was medium with (56.6%), and 
that there were no statistically significant mean differences in the degree of 
postnatal depression among those women depending upon the mother’s age, 
educational level of either husband or wife, order of the last child, or sex 
of the child. As for the place of residency, the study showed that there were 
statistically significant differences in the postnatal depression degree among 
the women residing in Bethlehem Directorate. Women residing in cities 
were found to suffer from postnatal depression more than women residing in 
villages, and women residing in villages were found to suffer more than women 
residing in refugee camps. The study recommended the need to activate the 
role of psychologists through consultative sessions prior to pregnancy and 
childbirth for women to be prepared for these stages, and to enable them 
to understand changes in their bodies as well as their psychological and 
emotional conditions.
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مقدمة:
وغالبًا  الن�ساء،  معظم  حياة  يف  طبيعيتني  تطوريتني  مرحلتني  والوالدة  احلمل  يعُد 
اأن هاتني املرحلتني  الرغم من  لل�سعادة واالنفعال الكبي للمراأة، على  ما ي�سكالن م�سدراً 
اإىل حدوث تغييات اجتماعية كبية يف دور املراأة ووعيها لذاتها، كما  كثياً ما توؤديان 
للمراأة  والوالدة  احلمل  جتربة  تكون  وقد  جديدة.  وانفعالية  نف�سية  تكيفات  منها  تتطلبان 
اأو تكون جتربة  التعامل مع حاالت احلمل والوالدة الالحقه،  اإيجابية ت�سهل عليها  جتربة 
االأعرا�ض  كاأحد  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  منها  �سلبية،  وا�سطرابات  واأعرا�ض  معاناة  فيها 
املنت�رضة لدى كثي من الن�ساء، وما له من اآثار وانعكا�سات على املراأة ومولودها واأ�رضتها، 
فهناك  متعددة،  مراحل  يف  ياأتي  قد  واالكتئاب  عام.  ب�سكل  املجتمع  على  ذلك  وانعكا�ض 
لدى  الوالدة  بعد  ما  واكتئاب  ال�سيخوخة،  واكتئاب  املراهقة،  واكتئاب  الطفولة،  اكتئاب 

الن�ساء.
النف�سي املتميز، وطبيعة خا�سة ل�سخ�سيتها ودورها، ولديها من  اإن للمراأة تكوينها 
اخلربات واملواقف ما هو خا�ض بها دون الرجال، حيث اإنها تختلف عنهم يف حالة ال�سحة 
واملر�ض. كما اأن املراأة لديها ما تتميز به يف كل مراحل النمو بدءاً مبرحلة الطفولة حتى 
البلوغ، وظهور الطمث، ثم احلمل والوالدة والنفا�ض، واالأمومة، ورعاية االأطفال. ولكل مرحلة 
من هذه املراحل خ�سائ�سها وم�سكالتها؛ فهناك م�سكالت فرتة املراهقة، ثم الزواج، اأو عدم 
الزواج )العنو�سة(، والطالق اإذا حدث الأي �سبب، ثم الواجبات املنزلية للمراأة كربة بيت، اأو 
اإىل حياتها  االأمور تثقل كاهل املراأة، وت�سيف  العمل خارج املنزل، فكل هذه  م�سوؤوليات 

اأعباًء بدنية ونف�سية اإ�سافية )اأحمد، 2005(.
ت�سعر  حيث  الوالدة،  بعد  ما  اكتئاب  هو  املراأة،  ي�سيب  الذي  االكتئاب  اأ�سكال  واأحد 
كثي من الن�ساء بحزن موؤقت بعد الوالدة. ومتيل هذه الكاآبة التي تعرف )بكاآبة االأطفال(، 
اإىل الت�ساوؤل تدريجيًا، فال ت�ستدعي - عادة - اأية معاجلة. لكن بع�ض الن�ساء يعانني من 
اكتئاب �سديد بعد اإجنابهن، وهو ما يعرف باكتئاب ما بعد الوالدة، حيث تكون عوار�سه 
الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  نوبة  اأن  والواقع  االأطفال.  كاآبة  باأعرا�ض  مقارنة  اأثراً  واأ�سد  دائمة 
تزيد من احتمال تعر�ض املراأة لنوبات متكررة من االكتئاب، اإما بعد تكرار عملية االإجناب 
اأو يف اأوقات اأخرى. اإن بع�ض الدرا�سات واالإح�ساءات التي اأ�سارت اإىل اأن هناك اإمراأة من 
بني ع�رضة تعاين من اكتئاب ما بعد الوالدة، دفعت باجتاه االهتمام بهذا النوع من االكتئاب 

.)Lanes, Kuk, and Tamim, 2011(
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وفقط يف العقد ال�سابق بداأت هذه امل�سكلة حتظى باهتماٍم اأو�سع، وذلك الأ�سباب عديدة، 
لعل من اأهمها اأن هناك تزايد يف عدد الن�ساء اللواتي يعانني من هذه امل�سكلة. وعلى الرغم 
اأن الوالدة هي وقت �سعادة للعائلة، فاإنه ي�ساحبها كثي من التغييات والت�سوي�سات  من 
يف منطية وعادات العائلة اليومية، واإمكانية اإ�سابتها باكتئاب ما بعد الوالدة، والذي يوؤثر 

.)Coyn, Kahn, and Gotlib, 1987( عليها �سلبًا، وعلى طفلها، وعلى العائلة ب�سكل عام
فاالأمهات ما بعد الوالدة قد ي�سنب مبا يعرف باحلزن ما بعد الوالدة، والذي ي�سيب 
حوايل )50%( من االأمهات اجلدد؛ اإذ ت�سعر االأم التي و�سعت مولودها حديثًا باكتئاب خفيف، 
بالتعب  بالرغم من �سعورها  النوم  اأو توّعك، وقد تعاين من م�سكالت يف  اأو توتر،  اأو قلق، 
معظم الوقت. وقد يدوم هذا النوع من االكتئاب ل�ساعات اأو اأيام قليلة فقط ثّم يختفي، اإال اأن 
هذا ال�سعور باحلزن قد يتطور لدى حوايل )10%( من االأمهات لي�سبح ا�سطرابًا خطياً ُيدعى 

 .)Post-natal depression( اكتئاب ما بعد الوالدة
وعند احلديث عن ن�سب انت�سار اكتئاب ما بعد الوالدة، فاإن �سحيي )2011( قد اأ�سارت 
اإىل اأن ن�سب اكتئاب ما بعد الوالدة تكون عالية عند ال�سعوب ذات الدخل املنخف�ض، حيث 
اأظهرت  ن�سبًا متو�سطة، حيث  العربية، فقد وجدت  البالد  اأما يف  ترتاوح بني )%52-23(. 
نتائج تطبيق مقيا�ض اإدنربغ يف اليوم ال�سابع  بعد الوالدة اأن الن�سبة و�سلت اإىل )18%( يف 
االإمارات العربية املتحدة، ويف لبنان تراوحت الن�سب بني )16%( يف بيوت و )26%( يف 
البقاع، وقد وجد اأن الن�سب يف املغرب كانت: )6.9%،11.8%،5.6%( على التوايل يف كل من 
االأ�سبوع ال�ساد�ض، وال�سهر ال�ساد�ض، وال�سهر ال�سابع. اأما يف تون�ض فكانت الن�سبة )%19.2( 
يف االأ�سبوع االأول بعد الوالدة، بينما و�سلت الن�سبة يف اجلزائر اإىل )39.62%( من خالل 

عينة من الن�ساء بني االأ�سبوع الرابع واالأ�سبوع الرابع ع�رض، وهي تعد ن�سبة مرتفعة.
اإن اكتئاب ما بعد الوالدة له اأ�سباب عديدة، منها قلة النوم، وتغي النمط اليومي حلياة 
بكل  الطبيعية  حياتها  تكملة  عبء  اإىل  باالإ�سافة  العائلة،  يف  جديد  طفل  بوجود  الزوجة 
�سبب،  بال  البكاء  منها  متنوعة؛  فهي  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  اأعرا�ض  عن  اأما  متطلباتها. 
واحلزن، وفقدان ال�سهية، وقلة النوم، والتفكي باملوت، وقد ت�ساب املراأة باأفكار انتحارية 

.)Lynne and Peter, 1997( قد توؤدي اإىل اإيذاء نف�سها اأو اإىل اإيذاء طفلها
وقد يكون التعرف اإىل اأعرا�ض اكتئاب ما بعد الوالدة من الناحية االإكلينيكية �سعبًا، 
وقلة  والتعب،  النوم،  �سعوبة  مثل  الوالدة،  بعد  ملا  مرافقة  منطية  مظاهر  لوجود  وذلك 
االهتمام. وقد تظهر اأعرا�ض اكتئاب ما بعد الوالدة على �سكل اأحا�سي�ض اأو م�ساعر، وت�سمل 
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ال�سعور باحلزن وباالنزعاج وبالياأ�ض، والبكاء بكرثة اأو عدم املقدرة على البكاء، وال�سعور 
بعدم القيمة، وتذبذب املزاج، وال�سعور بتاأنيب ال�سمي، وفقدان االهتمام باالأمور، وفقدان 
الغ�سب  و�رضعة  ال�سديد،  واالنزعاج  والذعر  بالقلق  وال�سعور  وال�سعادة،  باملتعة  ال�سعور 
واالنفعال. اأما االأعرا�ض اجل�سدية فتتمثل يف ال�سعور باالإرهاق، وا�سطرابات النوم، والبطء 
اال�سرتخاء، وفقدان االهتمام بالعالقة  القدرة على  الزائدة، واال�سطراب، وعدم  ال�رضعة  اأو 
اجلن�سية، وتغيات يف ال�سهية )االأكل الزائد اأو االأكل بكمية غي كافية(. وت�سبح االأفكار لدى 
الكئيب،  ال�سلبى  التفكي  اأكرث خربة  يف  الوالدة  اكتئاب ما بعد  اللواتي يعانني من  الن�ساء 
ولديهن قدرة منخف�سة على الرتكيز، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، واأفكارهن م�سو�سة 
وغي منظمة. وتتميز ت�رضفاتهن بتجنب االآخرين، وعدم اخلروج من املنزل، وعدم القيام 
االأ�سياء،  من  بكثي  القيام  حماولة  – اأو  اليومية  بالواجبات  القيام  وعدم  ممتعة،  باأ�سياء 
واخلالفات كثية، وال�رضاخ، وفقدان القدرة على التحكم فيما ي�سدر عنهن من اأفعال، وتظهر 
هذه االأعرا�ض اعتماداً على نوع االكتئاب وحّدته الذي ت�ساب به املراأة. فمثاًل االكتئاب الذي 
ي�ستمر لب�سعة اأيام اأو اأ�سابيع )وهو ما ي�سمى النمط الب�سيط/Baby Blues(، فاإن اأعرا�سه 
تكون اإما تقلبات يف املزاج، اأو القلق، اأو احلزن، اأو اال�ستثارة، اأو البكاء بدون �سبب، اأو قلة 

.)O’Hara, Neunaber, and Zekoski, 1984( الرتكيز، اأو عدم القدرة على النوم
)Postpartum Depression(، فيظهر يف  احلاد  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  اأعرا�ض  اأما 
البداية بنمطه الب�سيط، ثم تتطور االأعرا�ض لت�سبح اأكرث حدة وت�ستمر لفرتة اأطول من الزمن. 
وهنا تتاأثر قدرة املراأة على العناية بوليدها، والقيام باالأن�سطة اليومية. ومن بني اأعرا�ض 
واالأرق، واال�ستثارة احلادة،  الزائد،  االأكل  اأو  ال�سهية  االكتئاب؛ فقدان  النمط احلاد من  هذا 
والغ�سب، واالإرهاق احلاد، وفقدان الرغبة يف ممار�سة اجلن�ض، وافتقاد اال�ستمتاع باحلياة، 
الر�سيع،  الطفل  مع  التوا�سل  و�سعوبة  احلادة،  املزاجية  والتقلبات  بالذنب،  وال�سعور 
واالن�سحاب من التفاعل مع اأفراد العائلة واالأ�سدقاء، و�سعوبة يف اتخاذ القرارات، وال�سعور 
 Neunaber and( ال�سمي  بتاأنيب  وال�سعور  اجل�سدي،  والتوعك  امل�ستمر،  والتعب  بالوحدة 

.)Zekoski, 1984

ويجب االإ�سارة هنا اإىل اأنه لي�ض بال�رضورة اأن تظهر كل هذه االأعرا�ض جمتمعة، فهناك 
اأعرا�ض ترتبط بالوالدة وجتربة االأمومة ال تظهر بعد الوالدة مبا�رضة، لكنها تظهر بعد فرتة 
ما يف مراحل خمتلفة من مراحل تطور العالقة بني االأم والطفل. اإن هذه االأعرا�ض متنوعة 
وقد تكون وا�سحة اأحيانًا، وغي وا�سحة اأحيانًا اأخرى، كما اأنها متنوعة جداً، حيث ميكن 
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اأن يختلف بني حالة واأخرى، وي�سعب هنا التمييز بني ظاهرة اكتئاب ما بعد  لعر�ض ما 
الوالدة، اأو ما اإذا كان الو�سع اعتياديًا نتيجة للتعب، وفقدان القوة، والت�سرت نتيجة الو�سع 
 Field, Sandberg, Garcia, Veglahr,( اجلديد املتمثل يف وجود طفل جديد يف العائلة 

.)Goldstein, and Guy, 1985

وت�ستمر هذه االأعرا�ض لفرتات متفاوتة، وقد تطول لت�سل اإىل �سهور عدة، واأحيانًا ت�سل 
اإىل �سنة اأو اأكرث اإذا تركت املراأة امل�سابة بدون عالج. اإن اكتئاب ما بعد الوالدة يعُد م�سكلة 
ت�ستدعي املتابعة املتخ�س�سة، ومن املهم معرفة اأن االأم تتعر�ض لف�سل يف حياتها الزوجية 
اإذا مل يتفهم الزوج و�سعها ومعاناتها، كما اأنه ي�سكل خطراً على االأم والطفل فقد يوؤثر على 
العالقة الطبيعية بينهما، ويزيد اخلطر اأكرث اإذا كان لدى االأم اأفكار تدعوها الإيذاء نف�سها اأو 
طفلها، حيث اإن الن�ساء املكتئبات ي�سبحن خبيات يف التفكي ال�سلبي ويف االنتقاد ال�سلبي 
وعلى  املواقف،  على  احلكم  يف  ت�رضع  لديهن  يكون  قد  كذلك  لغيهن،  اأو  الأنف�سهن  �سواًء 

.)Field et al., 1985( االأ�سخا�ض، وعلى اأنف�سهن اأحيانًا
لقد اأظهرت درا�سة كا�سلز )Casseles, 2013( اأن هناك عالقة وثيقة بني مكان ال�سكن 
عر�سة  اأكرث  هن  املدن  فى  يقمن  الالتى  االأمهات  اأن  تبني  حيث  الوالدة،  بعد  ما  واكتاب 
لالإ�سابة بنوبات االكتئاب ما بعد الوالدة باملقارنة  مقارنة باالأمهات الريفيات. واأ�سارت 
االأم واكتئاب ما بعد  اأن هناك عالقة وثيقة بني عمر  اإىل   )Nauret, 2012( درا�سة نورت 
الوالدة، حيث اإنه كلما كان عمر االأم اأقل، كلما تعر�ست الكتئاب ما بعد الوالدة ب�سكل اأكرب، 
وعدم  الطفل،  اإر�ساع  وعدم  كالتدخني،  �سنًا؛  االأكرب  بها  تقم  مل  مبمار�سات  قامت  وكذلك 

االهتمام بالتغذية وذلك للمحافظة على ر�ساقتها.
ويف درا�سة دون وماكلدون )Don and Mickelson, 2012( ودرا�سة بي�سون واآخرين  
)Beydoun, Al-Sahab, Bydoun, and Tamim, 2010( وجد اأن هناك عالقة وثيقة بني 
اأنه  الوالدة، حيث  بعد  ال�رضيك واكتئاب ما  اأو عنف  الزوجية،  العالقة  ال�رضيك ور�سا  دعم 
كلما كان دعم ال�رضيك اأو الر�سا الزواجي اأكرب قل اكتئاب ما بعد الوالدة والعك�ض �سحيح. 
ووجدت درا�سة بيبي واآخرين )Beebe et al., 2012( اأن هناك عالقة وثيقة بني اكتئاب 
ما بعد الوالدة وعالقة االأم بر�سيعها، واإر�ساعه طبيعيًا، حيث كلما زاد االكتئاب، كلما قَل 

التوا�سل الب�رضي والتفاعل بني االأم ور�سيعها وقَلت رغبتها يف اإر�ساعه.
هناك  اأن  اإىل  تو�سال  فقد   ،)Held and Rutherford, 2012( وراذرفورد  هيلد  اأما 
الثالث  ال�سنوات  يف  خا�سة  الطفل  مع  التفاعل  وبني  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  بني  عالقة 
االأوىل، حيث كلما اأ�سيبت االأمهات باكتئاب ما بعد الوالدة، كلما قل توا�سلهن االجتماعي 

واللعب مع اأطفالهن.
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 )Mauri, Oppo, Borri, and Banti, 2012( واأكدت درا�ستا كل من موري وزمالوؤه 
هناك  اأن   )Whisman, Davila, and Goodman, 2011( وجودمان  ودافيال  ووايزمان 
عالقة وثيقة بني اكتئاب احلمل، والتفكي االنتحاري، وعدم توازن ال�سخ�سية، واكتئاب ما 

بعد الوالدة، حيث اإن االأم التي ت�ساب باكتئاب احلمل يتطور لديها اكتئاب ما بعد الوالدة.
ويف درا�سة قام بها بترن واآخرون )Buttner et al., 2012( تو�سلوا اإىل اأن هناك عالقة 
بني اأوجاع احلي�ض لدى الن�ساء واكتئاب ما بعد الوالدة، فكلما كانت فرتة احلي�ض �سعبة 
 Murphy,(وموجعة زادت احتمالية االإ�سابة باكتئاب ما بعد الوالدة. وتو�سل مييف واآخرون
Mueller, Hulsey, Ebeling, and Wagner, 2010( اإىل اأن هناك عالقة بني نق�ض بع�ض 
الوالدة،  بعد  ما  واكتئاب   )25)OH(D(( Vitamin D مثل  الن�ساء،  لدى  الفيتامينات  اأنواع 
حيث كلما قلت ن�سبة هذا الفيتامني يف ج�سم املراأة، كلما زادت احتمالية اإ�سابتها باكتئاب 

ما بعد الوالدة.
Ericzen, Mueggenborg, Hartigan, Ha-( اإريكزين وزمالئه درا�سة  اأظهرت   مما 
الكافية  والعناية  احلياة  جودة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن   ،)ward, and Wilke, 2008
كلما  اإذ  الوالدة،  بعد  ما  واكتئاب  للمراأة،  والتعليمي  النف�سي  والتح�سي  احلمل  اأثناء  يف  
زادت ال�سغوطات العاطفية، واالأعمال، وتعددت امل�سوؤوليات، وقل التهيوؤ النف�سي، كلما زاد 

اكتئاب ما بعد الوالدة والعك�ض �سحيح.
 )Patel, Rodrigues, and De Souza, 2002( وتو�سل باتيل ورودريجز ودي�سوزا
اإىل اأن هناك عالقة وثيقة بني جن�ض املولود، والدخل املتدين واكتئاب ما بعد الوالدة، فكلما 
الدخل لالأ�رضة كلما قل االكتئاب،  كان جن�ض املولود ذكراً، كلما قل االكتئاب، وكلما زاد 
والعك�ض �سحيح. واأكد هي�سكوك وواك )Hiscock and Wake, 2001( اأن هناك عالقة بني 
االأم،  الطفل توترت  زاد بكاء  الوالدة، حيث كلما  االأطفال املتوا�سل واكتئاب ما بعد  بكاء 
واأ�سيبت باكتئاب ما بعد الوالدة. وبينت درا�سة هالرب�ستد )Halberstadt, 1993( اأن هناك 
اأ�سيبت  الوالدة واكتئاب بناتهن، حيث كلما  االأمهات ما بعد  اكتئاب  عالقة متوارثة بني 
االأم باكتئاب ما بعد الوالدة زادت احتمالية اأن ت�ساب ابنتها كذلك باكتئاب ما بعد الوالدة. 
Mauri, Oppo, Borri, and Banti, 2012; Whisman, Da-(  ققد اأو�ست الدرا�سات
 vila, and Goodman, 2011; Ericzen, Mueggenborg, Hartigan, Haward, and
Wilke, 2008( ب�رضورة تنظيم جمموعات داعمة، وبرامج تثقيفية، وذلك لتعريف االأمهات 
خا�سة الالتي يلدن الأول مرة على مراحل فرتة احلمل، والوالدة، وما بعد الوالدة. وكذلك 
الوالدة، وخماطره، وكيفية عالجه، باالإ�سافة  الذي يحدث ما بعد  اإىل االكتئاب  تعريفهن 
زيارة  �رضورة  على  اأكدت  كما  املراحل.  هذه  يف  الزوجة  دعم  الأهمية  االآباء  تثقيف  اإىل 
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االأمهات احلوامل لالأطباء خالل احلمل، وذلك ملعرفة تطور منو اأطفالهن، اإ�سافة اإىل مراقبة 
�سلوكياتهن، ملعرفة ما اإذا كان لديهن اأي ميول انتحارية اأو اكتئاب يف هذه املرحلة للوقاية 

من اإ�سابتهن باكتئاب ما بعد الوالدة.
واأبرز هذه  االنتهاكات يف ظروف االحتالل،  للعديد من  الفل�سطينية  وتتعر�ض املراأة 
االنتهاكات اعتقال العديد منهن، واإعاقة و�سول حاالت الوالدة اإىل امل�ست�سفيات مما ا�سطر 
كثيات منهن اإىل الو�سع على حواجز االحتالل، كما تتعر�ض العديد من الن�ساء اإىل عمليات 
ويفر�ض  وال�ستم.  بال�رضب  لالإهانات  الن�ساء  من  العديد  وتعر�ض  املق�سودة،  االإجها�ض 
عادة على الزوجة القيام بدور االأم واالأب عند وجود الزوج يف ال�سجن اأو ا�ست�سهاده، وبذلك 
تت�ساعف امل�سوؤولية عليها، ومن هنا ت�سعر بال�سغوطات واالإرهاق اجل�سدي، والنف�سي، وقلة 
بعد  ما  باكتئاب  اإ�سابتها  رئي�ض يف  دور  لذلك  فيكون  الدائم على طفلها،  واخلوف  النوم، 

الوالدة )فراونة، 2005(.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من تطور معرفة االأخ�سائيني النف�سيني با�سطراب اكتئاب ما بعد الوالدة، 
فاأنه ما زالت كثي من ال�سعوب ال تعطي اأهمية لهذا اال�سطراب، وبالتايل ال ت�سخ�ض االأمهات 
حديثات الوالدة امل�سابات به. كما اأن االأمهات اأنف�سهن ال يدركن اأنهن م�سابات باكتئاب 
ما بعد الوالدة، ويتعاملن مع ما يحدق معهن من تغيات على اأنها مرحلة طبيعية متر بها 
جميع االأمهات. وقد تبني اأن هناك ن�سبة من الن�ساء يف العامل يعانني من اكتئاب ما بعد 
الوالدة، والن�ساء يف فل�سطني كغيهن من الن�ساء ي�سنب باكتئاب ما بعد الوالدة، ومل يت�سّن 
الو�سول اإىل اإح�ساءات �ساملة عن م�ستوى اكتئاب ما بعد الوالدة لدى املراأة الفل�سطينية، 
الوقوف  يف  الدرا�سة  م�سكلة  حتددت  وبالتايل،  ومتخ�س�سة.  موثوقة  م�سادر  خالل  من 
واالجتماعية،  االإنفعالية،  النف�سية  تاأثياته  ومعرفة  الوالدة،  بعد  ما  اكتئاب  م�ستوى  على 
واجل�سدية، واملعرفية لدى الن�ساء الفل�سطينيات يف حمافظة بيت حلم، اللواتي تقل اأعمارهن 
االأ�سئلة  االإجابة عن  وذلك يف حماولة  عن )48( عامًا، واأجننب مرة واحدة على االأقل، 

االآتية:
ما درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف حمافظة بيت حلم؟ ●
هل تختلف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف حمافظة بيت حلم باختالف  ●

العمر لالأم، وجن�ض املولود، وترتيب املولود يف العائلة، وامل�ستوى التعليمي لكل من الزوج 
والزوجة، ومكان االإقامة؟
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أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل لفت نظر املجتمع الفل�سطيني الكتئاب ما بعد الوالدة، وبيان 

تاأثياته ال�سلبية على الن�ساء ب�سكل خا�ض، وعلى االأ�رشة ب�سكل عام، وذلك من خالل:
 التعرف اإىل درجة انت�سار اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف حمافظة بيت حلم  ●

وعالقتها ببع�ض املتغيات.
التعرف اإىل الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة باختالف عدد من املتغيات،  ●

املولود،  وجن�ض  والزوجة،  للزوج  التعليمي  وامل�ستوى  االإقامة،  ومكان  الزوجة،  عمر  هي: 
وترتيب املولود يف االأ�رضة.

أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة يف حماولة الك�سف عن طبيعة العالقة بني متغيات الدرا�سة 
واالكتئاب عند الن�ساء، ومن خالل عدد من االعتبارات النظرية والتطبيقية. اأما من الناحية 

النظرية، فتكمن اأهمية الدرا�سة يف:
اأن هذه الدرا�سة هي االأوىل من نوعها يف املجتمع الفل�سطيني ح�سب علم الباحثني، . 1

حيث ال توجد درا�سات حملية تناولت هذا املو�سوع قباًل.
اإثراء اجلانب النظري من خالل الدرا�سة، حيث تبني اأن االأدب النظري باللغة العربية . 2

واملتعلق باكتئاب ما بعد الوالدة حمدود بدرجة كبية، فا�ستدعى ذلك التو�سع يف االأدب 
النظري.
�ستتناول الدرا�سة متغيات عديدة يف الدرا�سة وعالقتها باكتئاب ما بعد الوالدة، . 3

ما  اإذا  امل�سكلة  جتنب  يف  مل�ساعدتها  خا�ض  ب�سكل  الفل�سطينية  للمراأة  اأهمية  ميثل  وهذا 
تكررت الوالدة.

اأما من الناحية التطبيقية، فاإن:
االكتئاب واقع ميكن اأن تتعر�ض له الن�ساء يف جمتمعنا، مما ي�ستدعي التعامل معه . 1

بجدية من حيث املعاجلة ال�سحية ال�سليمة.
اال�ستفادة من نتائج هذه الدرا�سه يف و�سع خطط اإر�سادية عالجية مل�ساعدة هوؤالء . 2

الن�سوة اللواتي يعانني من اكتئاب ما بعد الوالدة.
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حمددات الدراسة:
اقت�رضت هذه الدرا�سة على املو�سوع الذي تتناوله، وهو اكتئاب ما بعد الوالدة لدى 
الن�ساء اللواتي اأجننب مرة واحدة على االأقل، باالعتماد على املنهج الو�سفي التحليلي، كما 

حددت درجة تعميم نتائج الدرا�سة بالعنا�رش االآتية: 
املحددات الب�رشية: اقت�رضت الدرا�سة على الن�ساء اللواتي تقل اأعمارهن عن )48(  ♦

عامًا واأجننب مرة واحدة على االأقل يف منطقة بيت حلم، وم�سى على اإجنابهن فرتة ترتاوح 
بني اأ�سبوعني اإىل �ستة اأ�سهر.

قرية،  ♦ )مدينة،  حلم  بيت  منطقة  يف  الدرا�سة  هذه  نفذت  لقد  املكانية:  املحددات 
خميم(.
املحددات الزمانية: طبقت هذه الدرا�سة يف العام 2013. ♦
املحددات املفاهيمية: اقت�رضت الدرا�سة على املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف  ♦

هذه الدرا�سة.
�سدقها  ♦ ودرجة  الدرا�سة  اأدوات  على  الدرا�سة  اقت�رضت  االإجرائية:  املحددات 

وثباتها، وعلى عينة الدرا�سة و�سماتها، واملعاجلات االإح�سائية امل�ستخدمة.
مصطلحات الدراسة:

»ي�سي  ◄ العاملية  ال�سحة   منظمة  يف  تعريفه  ورد  كما   :Depression االكتئاب 
االكتئاب اإىل جمموعة من االأعرا�ض منها عدم القدرة على الرتكيز، وانخفا�ض تقدير الذات، 
وال�سعور بعدم االأهمية، وال�سعور بالذنب، وم�سكالت يف النوم، ال�سعور بالتعب، واالإقدام على 

.)WHO, 2012( »االنتحار
اكتئاب ما بعد الوالدة Postnatal Depression: يعّد اكتئاب ما بعد الوالدة  ◄

اأثناء  اأن يبداأ االكتئاب يف  الطفل، وميكن  التي حتدث بعد والدة  اأنواع االكتئاب  نوعًا من 
الطفل  والدة  بعد  ا�ستمر  اإذا  اإال  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  عليه  يطلق  ال  ولكن  احلمل، 
)Spinelli, 2009(. ويعرف اكتئاب ما بعد الوالدة اإجرائيًا من خالل الدرجة التي حت�سل 
عليها املفحو�سة على مقيا�ض الدرا�سة امل�ستخدم الذي طّور الأغرا�ض الدرا�سة، وقنن لينا�سب 

بيئتها وخ�سو�سيتها. 
ن�ساء ما بعد الوالدة: هن الن�ساء اللواتي اأجننب مرة واحدة على االأقل. ◄
الن�ساء يف حمافظة بيت حلم: هن االإناث اللواتي تقل اأعمارهن عن )48( عامًا،  ◄

وي�سكّن يف حمافظة بيت حلم.
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منهجية الدراسة:
وفقًا لطبيعة الدرا�سة احلالية، وم�سكلة الدرا�سة، وت�ساوؤالتها، ا�ستخدم املنهج الو�سفي 
وتف�سيها،  امل�سكلة،  و�سف  احلالية  الدرا�سة  مو�سوع  تطّلب  حيث  الدرا�سة،  يف  التحليلي 
على  يعتمد  الو�سفي  املنهج  اأن  اإىل  اإ�سافة  لديهن،  امل�سكلة  هذه  الأهمية  الن�ساء  وتعريف 
درا�سة الظاهرة، كما توجد يف الواقع ويقوم بو�سفها و�سفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبياً كميًا، 

حيث اإن التعبي الكمي يعطينا و�سفًا رقميًا يو�سح واقع هذه الظاهرة اأو حجمها. 

جمتمع الدراسة وعينتها:

اأعمارهن عن )48( عامًا يف  اللواتي تقل  الن�ساء  الدرا�سة على جميع  ا�ستمل جمتمع 
فرتة  اإجنابهن  على  وم�سى  االأقل،  على  واحداً  مولوداً  اأجننب  اأن  و�سبق  حلم،  بيت  منطقة 
ترتاوح بني اأ�سبوعني اإىل �ستة اأ�سهر، وبلغ جمموعهن ح�سب �سجالت مديرية ال�سوؤون املدنية 

يف حمافظة بيت حلم )2351( اإمراأة.
والأغرا�ض جمع بيانات الدرا�سة، و�سمن خ�سو�سية مو�سوع الدرا�سة وبيئتها، وعدم 
فقد  له،  االإجرائي  التعريف  �سمن  كافة  الدرا�سة  جمتمع  الأفراد  للو�سول  االإمكانات  توافر 
اختيت عينة ق�سدية مكونة من )290( امراأة من الن�ساء اللواتي ي�سكّن يف حمافظة بيت 
ملولودهن  اإجنابهن  على  م�سى  وممن  وخميم(،  ومدينة،  )قرية،  املتنوعة  ببيئاتها  حلم 
االأخي فرتة زمنية ترتاوح بني اأ�سبوعني اإىل �ستة اأ�سهر مع مراعاة ملتغيات الدرا�سة �سمن 
خ�سائ�ض العينة. وقد مت التوا�سل مع اأفراد العينة من خالل زيارة مراكز التطعيم يف ثالثة 
القرية، واالأخي ميثل املخيم، مع  االآخر  اأحدها املدينة، وميثل  مواقع من املحافظة ميثل 
اأن ينطبق على املفحو�سات حمددات جمتمع الدرا�سة، فكان توزيع العينة بح�سب  مراعاة 

ح يف اجلدول )1(.  متغيات الدرا�سة كما هو مو�سّ
الجدول (1(

خصائص عينة الدراسة

الن�سبةالعددخ�سائ�س العينةالرقم

عمر االأم1.

3.1%9اأقل من 18
28-18146%50.3
39-29127%43.8
2.8%408 فاأكرث
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الن�سبةالعددخ�سائ�س العينةالرقم

م�ستوى تعليم االأب2.

45.2%131اأقل من ثانوي
21.0%61دبلوم

28.6%83بكالوريو�ض
5.2%15اأعلى من بكالوريو�ض

م�ستوى تعليم االأم3.

30.7%89اأقل من ثانوي
17.2%50دبلوم

50.0%145بكالوريو�ض
2.1%6اأعلى من بكالوريو�ض

ترتيب املولود االأخي4.
31.0%90االأول
23.8%69الثاين

45.2%131الثالث فاأكرث

جن�ض املولود االأخي5.
49.0%142ذكر
51.0%148اأنثى

مكان ال�سكن6.
37.9%110خميم
38.6%112قرية
23.4%68مدينة

100%290املجموع

أداة الدراسة:

اأداة الدرا�سة، واملكونة من جزئني؛ االأول يتمثل يف املعلومات العامة  اأعّد الباحثان 
التي تغطي متغيات الدرا�سة، اأما اجلزء الثاين فهو مقيا�ض الكتئاب ما بعد الوالدة، حيث 
 )Beck, 2009( بيك  ومقيا�ض   ،“Edinburgh )EPDS(” اإدنبيج  مقيا�ض  من  كل  ا�ستخدم 
بعد مواءمتهما للبيئة الفل�سطينية، وذلك الأنهما املقيا�سان الوحيدان اللذان يقي�سان اأعرا�ض 
اكتئاب ما بعد الوالدة، واآثاره ب�سمولية. وبعد ترجمة هذين املقيا�سني، اأخذت الفقرات التي 
بع�ض  اأ�سيفت  كما  معه،  تتنا�سب  ال  التي  تلك  وحذفت  الفل�سطيني،  جمتمعنا  مع  تتنا�سب 
املقرتحة  الفقرات  �سيغت  ثم  ومن  الفل�سطينية.  املراأة  ظروف  مع  تتنا�سب  التي  الفقرات 
يف  املقيا�ض  تكون  وقد  والثبات.  ال�سدق  الإجراءات  اإخ�ساعها  قبل  امل�ستخدم  للمقيا�ض 
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�سورته االأولية من )54( فقرة موزعة على اأربعة جماالت، هي: املجال النف�سي االنفعايل، 
واملجال االجتماعي، واملجال اجل�سدي، واملجال املعريف. 

بح�سب  الت�سحيح  وطريقة  للمبحوثات  االإجابة  لتكون  املقيا�ض  فقرات  �سيغت  وقد 
مقيا�ض ليكرت )Likert Scale( اخلما�سي االأبعاد، حيث تكون اإجابة املبحوثة على الفقرات 
باملوافقة ح�سب التدرج االآتي: اأوافق ب�سدة )خم�ض درجات(، اأوافق )اأربع درجات(، حمايدة 
الفقرات  وبنيت  واحدة(.  )درجة  ب�سدة  اأوافق  وال  )درجتان(،  اأوافق  ال  درجات(،  )ثالث 
باالجتاهني ال�سلبي واالإيجابي، وعك�ست االأوزان للفقرات ال�سلبية، والتي كانت اأرقامها يف 

املقيا�ض من )52-3(.

إجراءات الصدق لألداة:

بعد بناء فقرات اال�ستبانة، والأغرا�ض تعديل املقيا�ض مبا يتالءم مع البيئة الفل�سطينية 
 )48( اأقل من  اأعمارهن  اللواتي  الن�ساء  عينة من  لدى  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  للك�سف عن 
النف�سي،  االإر�ساد  جمال  يف  الدكتوراه  درجة  حملة  من  حمكمني   )8( على  عر�ست  عامًا، 
قاموا  والذين  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  ومناهج  النف�ض،  وعلم  والرتبوي، 
باالطالع على فقرات االأداة، وحتديد مدى مالءمتها لقيا�ض ما و�سعت لقيا�سه، وانتمائها 
ملجالها، و�سالمة ال�سياغة اللغوية. وبعد مراجعة رد املحكمني عِدلت بع�ض الفقرات بح�سب 
درجة اإجماعهم على كل فقرة، وحذفت فقرتان من املقيا�ض ب�سبب التكرار، كما عِدلت اأرقام 
الفقرات بالرتتيب، وكان املعيار الذي اعتمد يف التعديل عند حذف الفقرات ي�ستند اإىل اتفاق 
)80%( فاأكرث من اأع�ساء جلنة التحكيم على تعديلها، فتكون املقيا�ض يف �سورته النهائية 
من )52( فقرة. وتعرب الدرجة املرتفعة على املقيا�ض عن م�ستوى مرتفع الكتئاب ما بعد 
منخف�ض  م�ستوى  عن  املنخف�سة  الدرجة  تعرب  بينما  درجة،   )260( اأق�سى  بحد  الوالدة 

الكتئاب ما بعد الوالدة، بحد اأدنى للدرجات على املقيا�ض قدره )52( درجة.
فقرة  كل  بني  االرتباط  معامل  بح�ساب  الفقرات،  بني  الداخلي  التجان�ض  فح�ض  كما 
التي  اال�ستطالعية  العينة  خالل  ومن  ككل،  للمقيا�ض  الكلية  والدرجة  املقيا�ض  فقرات  من 
بلغ قوامها )30( اإمراأة من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتها. وبناًء على نتيجة هذا االختبار 
حذفت الفقرات التي كان معامل ارتباطها اأقل من )0.30(، وذلك يف حدود م�ستوى الداللة 

 .)0.05(

إجراءات الثبات لألداة:

من اأجل اختبار ثبات االأداة، طبقت على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة، وخارج 
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عينة الدرا�سة، وا�ستخدمت الطرق االآتية من اأجل التاأكد من ثبات املقيا�س:
حيث  ● الن�سفية،  التجزئة  ومعادلة  جتمان،  ومعادلة  األفا،  كرونباخ  معادلة  اأوالً: 

جمتمع  من  مفردة   )30( من  تكونت  والتي  اال�ستطالعية  العينة  على  املعادالت  طبقت 
الدرا�سة، واجلدول )2( يبني ثبات املقيا�ض.

الجدول (2(
 يبين معامات ثبات المقياس

قيمة معامل الثباتعدد الفقراتمقيا�س الثبات 

520.909معادلة األفا كرونباخ
520.759معادلة جتمان

520.759ومعادلة التجزئة الن�سفية

يت�سح من اجلدول )2( اأن معامالت ثبات مقيا�ض اكتئاب ما بعد الوالدة عالية، حيث 
)Cronbach›s Alpha(، وبلغ )0.759( ح�سب  األفا  بلغ )0.909( ح�سب معادلة كرونباخ 
 ،)Guttman( ح�سب معادلة جومتان )(، وبلغ )0.759Split-Half( معادلة التجزئة الن�سفية
وهذا يدل على اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق 

النهائي للدرا�سة.
ثانياً: طريقة اإعادة االختبار )Test- Retest Method( حيث طبق املقيا�ض على  ●

عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( من الن�ساء يف منطقة بيت حلم، مل يتم ت�سمينهن يف عينة 
ارتباط بي�سون بني  ثم ح�سب معامل  التطبيقني،  يومًا بني   )14( زمني  وبفارق  الدرا�سة 

درجات مرتي التطبيق، فبلغت )0.91(.

متغريات الدراسة:

حددت نتائج الدرا�سة من خالل املتغريات االآتية:
اأكرث  ♦  ،39-29 من   ،28-18 من   ،18 من  )اأقل  االأم  عمر  امل�ستقلة:  املتغريات 

من  اأعلى  بكالوريو�ض،  دبلوم،  اأقل،  اأو  )ثانوي  لالأب/االأم  التعليمي  وامل�ستوى   ،)40 من 
وجن�ض  فاأكرث(،  الثالث  الثاين،  )االأول،  االأ�رضة  يف  االأخي  املولود  وترتيب  بكالوريو�ض(، 

املولود االأخي )ذكر، اأنثى(، ومكان ال�سكن )خميم، قرية، مدينة(.
املتغريات التابعة: درجة اكتئاب ما بعد الوالدة. ♦
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املعاجلة اإلحصائية:
اأ�سئلتها،  لفح�ض   )SPSS( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزم  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
كما ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، والن�سب املئوية لتحديد درجة 
�سيوع كل جمال من املجاالت التي ا�ستملتها اأداة الدرا�سة. ومن خالل ا�ستخدام اختبار “ت” 
One Way ANO- وحتليل التباين االأحادي ،Independent T-test  للمجموعات املنف�سلة

اأما اختبار �سيفيه”Scheffe Test“ ، فتم من خالله  VA اختربت الفروق بني املجموعات. 
التعرف اإىل اجتاه الفروق وداللتها، ليت�سنى التعليق والتف�سي ال�سمويل على النتائج.

نتائج الدراسة:
لالإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة والتحقق من �سحة فر�سياتها، فقد اعتمد على االأدب 
م�ستويات  خم�سة  لتحديد   ،)2004 واآخرون،  )القحطاني  ال�سلة  ذات  والدرا�سات  ال�سابق 
متو�سط  على  للحا�سلني  مرتفعة  اكتئاب  درجة  االآتي:  النحو  على  االكتئاب  درجة  لتقدير 
اكتئاب  ودرجة   ،)3.34-1.67 )بني  متو�سطة  اكتئاب  درجة   ،)3.34( من  اأعلى  ح�سابي 

منخف�سة للحا�سلني على متو�سط ح�سابي اأدنى من )1.67(.
لدى  ◄ الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  ما  االأول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

الن�ساء يف حمافظة بيت حلم؟
املئوية  والن�سب  املتو�سطات احل�سابية  ا�ستخرجت  االأول،  الدرا�سة  �سوؤال  لالإجابة عن 
ودرجة اكتئاب ما بعد الوالدة ال�ستجابات املبحوثني، ورتبت تنازليًا ح�سب درجة اكتئاب 

ما بعد الوالدة، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول )3(.
الجدول (3(

 ترتيب فقرات للمقياس تنازليًا حسب متوسط الدرجات

الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سطالفقرةالرقم

مرتفعة4.021.19فكرت يف اإيذاء نف�سي10
مرتفعة3.851.23كنت اأرى اأ�سياًء ال وجود لها21
مرتفعة3.651.29�سعرت باأنني بال قيمة يف املجتمع15
مرتفعة3.641.32�سعرت باأنني اأعاقب نف�سي25
مرتفعة3.631.36كنت اأ�سمع اأ�سوات غريبة مل اأ�سمعها قباًل20
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الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سطالفقرةالرقم

مرتفعة3.621.35فقدت رغبتي يف اإر�ساع طفلي اجلديد17
مرتفعة3.591.22�سعرت اأين اأهمل طفلي30
مرتفعة3.541.34�سعرت اأن االأمور لن تتح�سن و�ست�سوء24
مرتفعة3.491.40�سعرت اأن امل�ستقبل ال اأمل فيه23
مرتفعة3.481.34�سعرت باخلوف من اإيذاء طفلي اجلديد28
مرتفعة3.481.16كان باإمكاين ال�سحك كما كنت �سابقًا1
مرتفعة3.361.19كنت اأنظر اإىل االأ�سياء با�ستمتاع كما كنت �سابقًا2

متو�سطة3.291.29عانيت من م�سكالت نف�سية مل تكن بال�سابق11
متو�سطة3.121.29فقدت وزنًا ملحوظًا44
متو�سطة3.101.36ملت نف�سي على كل اأمر �سيء يحدث يل8

متو�سطة3.051.28مل اأ�ستطع القيام بالواجبات الدينية كما كنت �سابقًا32
متو�سطة3.011.32كنت اأبكي بال �سبب4

متو�سطة2.901.40اإزداد وزين عن ال�سابق45
متو�سطة2.751.30واجهت �سعوبة يف تذكر االأ�سياء47
متو�سطة2.741.43اإزداد اإقبايل على االأكل41
متو�سطة2.721.37فقدت ال�سهية لالأكل40
متو�سطة2.701.39مل اأ�ستطع القيام بزيارة االأهل واالأقارب31
متو�سطة2.671.45�سعرت بعدم الثقة بالنف�ض19
متو�سطة2.651.36اأح�س�ست باأنني مل اأعد جذابة كما يف ال�سابق27
متو�سطة2.591.21�سعرت باحلزن بال �سبب وا�سح3

متو�سطة2.561.21وجدت �سعوبة يف اإتخاذ القرارات48
متو�سطة2.561.32مل اأعد اأهتم مبتابعة التلفاز كما كنت �سابقًا49
متو�سطة2.541.41اأح�س�ست باأنني اأكرب من عمري26
متو�سطة2.541.28مل اأعد اأهتم بتطوير ذاتي ثقافيًا كما كنت �سابقًا52
متو�سطة2.531.34�سعرت بالوحدة18
متو�سطة2.531.23اأ�سبحت اأقل اإهتمامًا بالنا�ض االآخرين33
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الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سطالفقرةالرقم

متو�سطة2.531.31مل اأعد اأرغب بالذهاب اىل الت�سوق كما كنت �سابقًا38
متو�سطة2.501.30مل اأعد اأرغب باخلروج من البيت كما كنت �سابقًا39
متو�سطة2.481.25فقدت اإهتمامي بهواياتي املعتادة34
متو�سطة2.481.31مل اأعد اأتابع االأخبار للتعرف على امل�ستجدات50
متو�سطة2.471.39ا�ستيقظت من النوم اأبكر من املعتاد22
متو�سطة2.461.18�سعرت باخلوف بال �سبب.5

متو�سطة2.431.29واجهت �سعوبة يف الرتكيز46
متو�سطة2.431.26مل اأعد اأهتم بالقراءة كما كنت �سابقًا51
متو�سطة2.421.29عانيت من االأرق12
متو�سطة2.421.30اأح�س�ست اأن زوجي مل يعد يهتم بي كما يف ال�سابق36
متو�سطة2.381.27فقدت االإهتمام باجللو�ض مع �سديقاتي كما كنت �سابقًا37
متو�سطة2.351.23�سعرت باآالم يف اأجزاء معينة يف ج�سمي43
متو�سطة2.341.13�سعرت بتغييات يف مظهري ال�سخ�سي29
متو�سطة2.341.13كنت قلقة بدون �سبب وجيه لذلك7

متو�سطة2.341.22�سعرت بالتعب اجل�سدي دون �سبب وا�سح42
متو�سطة2.321.20وجدت �سعوبة يف اإمتام االأعمال املنزلية اليومية35
متو�سطة2.321.20عانيت من نوبات خوف دون �سبب وا�سح13
متو�سطة2.311.17كنت اأ�سعر بالغ�سب بدون �سبب6

متو�سطة2.281.20�سعرت باخلوف من اإيذاء طفلي اجلديد16
متو�سطة2.281.17�سعرت بالذنب بال �سبب14
متو�سطة2.141.21وجدت �سعوبة يف النوم9

متو�سطة2.830.54الدرجة الكلية الكتئاب ما بعد الوالدة

يف  الن�ساء  لدى  الوالدة  بعد  ما  الكتئاب  الكلية  الدرجة  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 
حمافظة بيت حلم جاءت متو�سطة مبتو�سط ح�سابي قدره )2.83(، تعادل الن�سبة )%56.6(. 
الوالدة كانت  اكتئاب ما بعد  الوالدة على فقرات مقيا�ض  الن�ساء ما بعد  ا�ستجابة  اأن  كما 
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التي  فقرة   )12( ال  بني  من  فقرة   )11( وكانت  متو�سطة،  اأو  مرتفعة  بدرجة  اإما  جميعها 
ح�سلت على تقدير مرتفع لها عالقة باملوؤ�رضات النف�سية الكتئاب ما بعد الوالدة، مقارنة 

باملوؤ�رضات االأخرى التي ت�سمنها املقيا�ض.
وت�سي النتائج اإىل اأن الن�ساء يتاأثرن من الناحية النف�سية ب�سكل اأكرب مقارنة بالنواحي 
االأخرى، وذلك ب�سبب ال�سغوطات الواقعة عليهن نتيجة وجود فرد جديد يف العائلة، اإ�سافة 
اإىل امل�سوؤوليات االأخرى، من واجبات البيت، واحتياجات الزوج، ومتطلبات االأبناء االآخرين، 

يف حال مل يكن املولود هو االأول.
Eric-( واآخرون اإريكزين  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  مع  الدرا�سة  نتيجة هذه   تتتفق 
zen, Mueggenborg, Hartigan, Haward and Wilke, 2008( ، حيث تبني اأن فرتة ما 
بعد الوالدة تتميز باالإرهاق، وال�سغوط اجلديدة، والتغيات العاطفية، وكان االإرهاق وتعدد 
امل�سوؤوليات هما امل�سدران االأ�سا�سيان لهذا ال�سغط، واإليهما تعزى التغيات العاطفية التي 

تعي�سها الن�ساء ما بعد الوالدة. 
وقد تن�سب هذه النتيجة اإىل طبيعة اكتئاب ما بعد الوالدة باعتبارها نف�سية باملجمل، 
كما اأن املوؤ�رضات النف�سية يف املقيا�ض هي اأكرث عدداً من املوؤ�رضات يف املجاالت االأخرى 
 Lanes,  ;2005 )اأحمد،  النظري  االأدب  اأظهر  حيث  واملعرفية(،  واجل�سدية،  )االجتماعية، 
Kuk, and Tamim, 2011( اأن املوؤ�رضات النف�سية لها احل�سة االأكرب، وهي تاأخذ اأكرث من 
االجتماعية  بالنواحي  مرتبط  هو  وما  بالطفل،  مرتبط  هو  ما  منها  للمراأة؛  بالن�سبة  ُبعد 
واالقت�سادية، وحتى بالعادات والتقاليد، وكل ذلك يعك�ض نف�سه على نف�سية املراأة، ومنها 

تظهر بع�ض االأعرا�ض التي ترتجم بالنواحي اجل�سدية.
التي  القا�سية  الظروف  وب�سبب  عامة،  العربية  املراأة  اأن  اإىل   )2007( �سفيان  واأ�سار 
تعي�سها خا�سة يف املجتمع الفل�سطيني، حيث تقوم بجميع االأعمال املرتتبة عليها والعناية 
باأطفالها االآخرين، خا�سة اإذا مل يكن الطفل هو املولود االأول، باالإ�سافة اإىل كونها امراأة 
عاملة يف معظم حاالت الن�ساء يف املجتمع االفل�سطيني، كل ذلك ينتج عنه �سغوط نف�سية 
اإىل ما هو �سائد من تربية  الوالدة، باالإ�سافة  الن�ساء يف مرحلة ما بعد  كبية تظهر على 
يتعاون  وال  املراأة،  على  امل�سوؤوليات  معظم  تقع  حيث  الفل�سطيني،  جمتمعنا  يف  ذكورية 
ت�سعر  الوالدة  بعد  املراأة  فاإن  وبذلك  غالبًا،  االأطفال  ورعاية  الرتبية  ي�سارك يف  اأو  الرجل 
بالوحدة، وعدم وجود من يدعمها، وي�ساعدها، وي�ساندها نف�سيًا وانفعاليًا، وعليه من واجب 
الزوج اأن يالحظ هذه االأعرا�ض لي�ساند املراأة، والزوجة، واالأم يف هذه املرحلة. وهذا يتوافق 
مع الدرا�سة التي قام بها دون وماكلدون )Don and Mickeldon, 2012(، حيث تبني اأن 
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الدعم والعالقة الوثيقة بني الزوجني تقلل من اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الطرفني، فكلما 
زادت الثقة واحلب وال�رضاحة بني الطرفني، كلما قلت ن�سبة االكتئاب لدى املراأة بعد الوالدة. 
ومبا اأن الن�ساء يتعر�سن لتغيات ج�سدية يف اأثناء فرتة احلمل وما بعد الوالدة فاإن ذلك 
ي�سبب لهن االإرهاق، باالإ�سافة اإىل قلة �ساعات النوم لدى املراأة بعد الوالدة ب�سبب ا�ستيقاظ 
الطفل املتكرر خالل الليل وانعكا�ض ذلك عليها ج�سديًا، فقد جاءت املوؤ�رضات اجل�سدية تالية 
للموؤ�رضات النف�سية الكتئاب ما بعد الوالدة، وهذا يتفق مع الدرا�سة التي قام بها هي�سكوك 
اأن هناك عالقة طردية بني  النتائج  اأظهرت  )Hiscock and Wake, 2001(، حيث  وواك 
يواجهن  مل  اللواتي  االأمهات  واأن  االأطفال،  لدى  النوم  وم�سكالت  الوالدة،  بعد  ما  اكتئاب 
�سعوبة يف نوم اأطفالهن كن اأقل عر�سة الكتئاب ما بعد الوالدة، وهذا ما يوؤدي اإىل جهد 
واإرهاق ج�سدي يوؤثر �سلبًا على املراأة. باالإ�سافة اإىل االأعباء التي تثقل كاهل املراأة، وهذا ما 
يربر اأن متو�سط املجال اجل�سدي الناجت عن ال�سغوط النف�سية جاء يف املرتبة الثانية. وحيث 
اإن املجتمعات ب�سكل عام واملجتمع الفل�سطيني ب�سكل خا�ض قلل من التفاعل االجتماعي 
واالرتباط االأ�رضي عما كان عليه �سابقًا، حيث مل تعد االأ�رضة مرتبطة اجتماعيًا، فاأ�سبحت 

املراأة ال جتد الدعم الكايف من االأ�رضة املحيطة. 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: هل تختلف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة  ◄

لالأم، وجن�س املولود،  العمر  الن�ساء يف حمافظة بيت حلم باختالف  لدى 
وترتيب املولود يف العائلة، وامل�ستوى التعليمي لكل من الزوج والزوجة، 

ومكان االإقامة؟
Ú  باختالف الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  يف  بالفروق  املتعلقة  النتائج  اأوالً- 

عمر االأم:
من اأجل فح�ض الفروق ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، ثم ا�ستخدم حتليل التباين 
االأحادي )One-Way ANOVA( للتعرف اإىل داللة الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

تبعًا  ملتغي عمر االأم، واجلدوالن )4( و )5( يبينان ذلك.
الجدول (4(

 المتوسطات الحسابية الكتئاب ما بعد الوالدة تبعًا لمتغير عمر األم

بح�سب متغري عمر االأم
اأكرث من 40)29-39()18-28(اأقل من 18

املتو�سطاملتو�سطاملتو�سطاملتو�سط

2.402.872.832.68اكتئاب ما بعد الوالدة
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يت�سح من اجلدول )4( اأن اأعلى متو�سط ح�سابي كان للن�ساء يف عمر بني )28-18( 
�سنة، واأن االأدنى كان يف للن�ساء يف عمر اأقل من 18 �سنة. 

الجدول (5(
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

عند النساء في بيت لحم تبعًا لمتغير عمر األم

جمموع م�سدر التباينملتغري عمر االأم
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االإنحراف

»ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

2.1930.73بني املجموعات

2.500.060 83.38286داخل املجموعات
0.29

85.57289املجموع

يت�سح من اجلدول )5( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على الدرجة الكلية الكتئاب 
ما بعد الوالدة تبعًا ملتغي عمر االأم قد بلغت )0.060(، وهذه القيمة اأكرب من قيمة م�ستوى 
اأننا نقبل بالفر�سية ال�سفرية، مبعنى عدم وجود  اأي   .)0.05≤α( الداللة املحدد للدرا�سة
فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

لدى الن�ساء يف حمافظة بيت حلم تبعًا ملتغي عمر االأم. 
وميكن تف�سي عدم داللة الفروق يف اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف بيت حلم 
باختالف العمر من خالل النظر اإىل طبيعة املجتمع الفل�سطيني، فعلى الرغم من اأن املراأة 
�سغية ال�سن التي قد تكون تزوجت حديثًا، تلقى اهتمامًا وعناية اأكرث من املراأة االأكرب �سنًا 
خا�سة من قبل زوجها، وعائلته اأو عائلتها، فاإن هذا املجتمع يعطي اأهمية وانتباهًا من قبل 
االأ�رضة والزوج خا�سة للمراأة عند الوالدة. كما اأن الفئة العمرية التي تعاملت معها الدرا�سة 
)اأدنى من 48(، هي فئة تكون املراأة خاللها تعتد بذاتها، وتقلق على �سكل ج�سدها ب�سكل 
بال�سكل واملظهر  امل�ساعر واالهتمام  �سيطرة  نتيجة  العمر  زالت يف مقتبل  كبي كونها ما 
والوالدة  احلمل  تاأثيات  فهنَّ يخ�سني من  النا�ض مبظهر الئق وجميل،  اأمام  الظهور  وحب 

والر�ساعة على اأج�سادهن، وما يرتتب عليها من تغييات غي مرغوبة لهن. 
Ú  باختالف الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  يف  بالفروق  املتعلقة  النتائج  ثانياً- 

امل�ستوى التعليمي لالأب:
ومن اأجل فح�ض الفروق ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، ثم ا�ستخدم حتليل التباين 
االأحادي )One-Way ANOVA( للتعرف على داللة الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 
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تبعًا  ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأب، واجلدوالن )6( و )7( يبينان ذلك.
الجدول (6(

المتوسطات الحسابية لدرجة اكتئاب ما بعد الوالدة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب

بح�سب متغري امل�ستوى التعليمي لالأب
اأعلى من بكالوريو�سبكالوريو�سدبلوماأقل من ثانوي

املتو�سطاملتو�سطاملتو�سطاملتو�سط

2.862.852.782.77 اكتئاب ما بعد الوالدة

اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجة اكنئاب ما بعد الوالدة كان  اأن  يت�سح من اجلدول )6( 
االأعلى من  التعليمي  امل�ستوى  واأدناها كان يف  لالأب،  ثانوي  اأقل من  التعليمي  للم�ستوى 

بكالوريو�ض.
الجدول (7(

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 
عند النساء في بيت لحم تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب

جمموع م�سدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االإنحراف

»ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

0.4630.16بني املجموعات

0.5200.669 85.10286داخل املجموعات
0.30

85.57289املجموع

يت�سح من اجلدول )7( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على الدرجة الكلية قد بلغت 
تبعًا   )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد  الداللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيمة  وهذه   ،)0.669(
ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأب. اأي اأننا نقبل بالفر�سية ال�سفرية، مبعنى عدم وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى 

الن�ساء يف حمافظة بيت حلم تبعًا ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأب. 
التي  التغيات  الرتبوية يف معاجلة مو�سوع  اإىل ق�سور يف مناهجنا  يعود  قد  وهذا 
ال�سحة  اإن منهاج علوم  اإذ  الوالدة،  والوالدة، وما بعد  الن�ساء يف فرتات احلمل  حتدث مع 
والبيئة يف املنهاج الفل�سطيني ال يتعامل مع هكذا مو�سوعات ب�سورة وا�سحة، حيث يهتم 
بق�سايا تتعلق باملراهقة، وطبيعة التغيات اجل�سدية التي مير بها املراهقون. وعلى الرغم 
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من تطرق كتاب ال�سحة والبيئة لل�سف التا�سع االأ�سا�سي يف املنهاج الفل�سطيني ملو�سوع 
بعدها،  وما  الوالدة  اأثناء  اأثنائه، ويف  احلمل، ويف  قبل  للمراأة  والنف�سية  ال�سحية  الرعاية 
االأم  والطفولة ملراقبة �سحة  االأمومة  الدورية ملراكز  املراجعة  اأهمية  فقط  يناق�ض  اأنه  اإال 
واجلنني اأثناء احلمل، ومتابعة منوه يف الرحم، و�رضورة اأن تتم الوالدة حتت اإ�رضاف طبي 
بعد  فوراً  الطبيعية  بالر�ساعة  البدء  واأهمية  وللمولود،  لالأم  و�سليمة  اآمنة  والدة  ل�سمان 
املتابعة  اإىل  باالإ�سافة  االأوىل،  ال�سنة  الطبيعية وحدها يف  بالر�ساعة  الوالدة واال�ستمرار 
الدورية يف مراكز االأمومة والطفولة بهدف تطعيم الطفل، ومتابعة منوه وتطوره، واحل�سول 
على معلومات متعلقة بالعناية املنزلية بالطفل، وهو ما ي�سي وب�سورة وا�سحة اإىل الرتكيز 
اجل�سدية  للتغيات  اهتمامًا  يويل  وال  االأوىل،  منوه  مراحل  يف  والطفل  اجلنني  �سحة  على 

والنف�سية التي حتدث لالأم )علوم ال�سحة والبيئة لل�سف التا�سع االأ�سا�سي، 2004(.
اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املحور الرئي�ض يف البعد التف�سيي لهذه النتيجة يرتكز على معامل 
الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ال�رضقي، فعدا عن م�ستوى التعليم للزوج وعالقته باكتئاب ما 
واالأنثى،  الذكر  بني  واحلقوق  الواجبات  يف  قائمة  زالت  ال  فروقًا  هناك  فاإن  الوالدة،  بعد 
واعتبار اأن الذكر مميز ومتفوق يف قدراته ومكانته مما يعزز لديه مبداأ الرتفع عن النزول 
اإىل م�ستوى حقوق املراأة وم�ساعدتها وتفهم حاجتها لي�ض فقط كزوجة بل كاإن�سانة. وهنا 
نوؤكد اأن م�ستوى التعليم لي�ض مقيا�سًا وحيداً خلق حالة امل�ساواة بني كل من الزوج والزوجة 

من حيث مفهوم امل�ساركة والفاعلية االإجتماعية والتعاون.
ويوؤكد عدم وجود تاأثي للم�ستوى االأكادميي للزوج يف حالة اكتئاب ما بعد الوالدة 
�سعف اهتمام التعليم االأكادميي بكافة مراحله )الثانوية والعليا( بواقع املراأة وحاجاتها 
االجتماعية، والنف�سية، واجل�سدية، وميثل ق�سوراً وا�سحًا يف التعامل مع املناهج التعليمية، 
وواقع احلال يقول اإن حال املتعلم وغي املتعلم فيما يخ�ض فهم الزوج ملا متر به زوجته 
يف اأثناء احلمل وبعد الوالدة �سيان. وهذا ما يتعار�ض مع النتيجة التي تو�سل اليها خان 
الزوج  معرفة  اأن عدم  اأظهرت  )Khan, Arif, Tahir, and Anwar, 2009(، حيث  واآخرون 
يف  مهمًا  دوراً  يوؤديان  الزوج،  وتفهم  االجتماعي  الدعم  ونق�ض  الوالدة،  بعد  ما  باكتئاب 

ظهور اأعرا�ض اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء. 
Ú  باختالف الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  يف  بالفروق  املتعلقة  النتائج  ثالثاً- 

امل�ستوى التعليمي لالأم:
ومن اأجل فح�ض الفروق ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، ثم ا�ستخدم حتليل التباين 
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االأحادي )One-Way ANOVA( للتعرف على داللة الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 
تبعًا ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأم، واجلدوالن )8( و)9( يبينان ذلك.

الجدول (8(
المتوسطات الحسابية لدرجة اكتئاب ما بعد الوالدة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألم

بح�سب متغري امل�ستوى التعليمي لالأم
اأعلى من بكالوريو�سبكالوريو�سدبلوماأقل من ثانوي

املتو�سطاملتو�سطاملتو�سطاملتو�سط

2.912.802.812.68 اكتئاب ما بعد الوالدة

يت�سح من اجلدول )8( اأن اأعلى متو�سط ح�سابي الكتئاب ما بعد الوالدة كان للن�ساء 
اأعلى من  التعليمي  اأقل من ثانوي، واأدناها كان يف امل�ستوى  التعليمي  اللواتي م�ستواهن 

بكالوريو�ض.
الجدول (9(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 
عند النساء في بيت لحم تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألم

جمموع م�سدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االإنحراف

»ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

0.7930.26بني املجموعات

0.8840.450 84.78286داخل املجموعات
0.30

85.57289املجموع

يت�سح من اجلدول )9( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على الدرجة الكلية قد بلغت 
تبعًا   )0.05≤α( للدرا�سة  املحدد  الداللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيمة  وهذه   ،)0.450(
ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأم. اأي اأننا نقبل بالفر�سية ال�سفرية، مبعنى عدم وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى 

الن�ساء يف حمافظة بيت حلم تبعًا ملتغي امل�ستوى التعليمي لالأم. 
ينق�سها  الرجل،  حال  حالها  املراأة  اأن  اإىل  بالنظر  النتيجة  هذه  تف�سي  وميكن 
تطراأ  التي  التغيات  يخ�ض  الذي  التعليم  تلقيها  عدم  نتيجة  وحلاجاتها  لذاتها  الوعي 
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وغي  امل�ستويات  بجميع  املتعلمة  فاملراأة  الوالدة.  وبعد  احلمل  خالل  حياتها  على 
هو  ما  ومنها  مت�سابهة،  و�سلوكيات  وتوجهات،  وعواطف،  اأفعال،  ردود  تطور  املتعلمة 
ترافقها  والوالدة  احلمل  جتربة  فاإن  االأم،  ثم  ومن  احلامل  للمراأة  فبالن�سبة  غريزي. 
اأن  االأوىل  كان  التي  وامل�سوؤوليات  االجتماعية،  وحتى  والنف�سية  اجل�سدية،  ال�سغوطات 

التغيات.  املراأة لكل هذه  يتم فيها حت�سي 
اأما على امل�ستوى االجتماعي وال�سيا�سي وب�سبب خ�سو�سية املجتمع الفل�سطيني، فاإن 
املراأة الفل�سطينية اأ�سبح لديها وعي لذاتها واعتزاز بكونها اأنثى وامراأة، وبالتايل اأ�سبحت 
بالدونية نتيجة  اإح�سا�سها  الثقة واال�ستقالل، وعدم  تتعامل مع ج�سدها وعقلها بنوع من 
ما مرت به من ظروف �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية قا�سية. وبهذا فاإن عملية االإجناب 
بالن�سبة لها ال حت�رضها يف االأدوار التقليدية العائلية التي تفر�ض عليها اأ�سكااًل من القهر، 
واال�سطهاد االجتماعي، والثقايف، وال�سيا�سي. وبذلك فان املراأة الفل�سطينية كونت مفهومًا 
واهتمامًا  وعيًا  اأكرث  اأ�سبحت  فهي  متعلمة،  غي  اأم  متعلمة  اأكانت  �سواًء  لذاتها،  توعويًا 

بنف�سها وبج�سدها وبرتبية اأطفالها وببيتها. 
Ú  رابعاً- النتائج املتعلقة بالفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة باختالف ترتيب

املولود االأخي:
ومن اأجل فح�ض الفروق ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، ثم ا�ستخدم حتليل التباين 
االأحادي )One-Way ANOVA( للتعرف اإىل داللة الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

تبعًا ملتغي ترتيب املولود االأخي، واجلدوالن )10( و )11( يبينان ذلك.
الجدول (10(

المتوسطات الحسابية لدرجة اكتئاب ما بعد الوالدة تبعًا لمتغير ترتيب المولود األخير

بح�سب متغري ترتيب املولود االأخري
الثالث فاأكرثالثايناالأول

املتو�سطاملتو�سطاملتو�سط

2.842.752.87 اكتئاب ما بعد الوالدة

يت�سح من اجلدول )10( اأن اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجات اكتئاب ما بعد الوالدة لدى 
للن�ساء كان الثالث فاأكرث يليه الرتتيب للمولود االأول، واأدناها للمولود الثاين.
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الجدول (11)  
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

عند النساء في بيت لحم تبعًا لمتغير ترتيب المولود األخير

جمموع م�سدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االإنحراف

»ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

0.5820.30بني املجموعات

0.9840.375 84.98287داخل املجموعات
0.30

85.57289املجموع

يت�سح من اجلدول )11( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على الدرجة الكلية الكتئاب 
ما بعد الوالدة قد بلغت )0.375(، وهذه القيمة اأكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة 
ال�سفرية، مبعنى  اأننا نقبل بالفر�سية  اأي  )α≥0.05( تبعًا ملتغي ترتيب املولود االأخي. 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة اكتئاب ما 

بعد الوالدة لدى الن�ساء يف حمافظة بيت حلم تبعًا ملتغي ترتيب املولود االأخي. 
وتعزى هذه النتيجة اإىل طبيعة الظروف االجتماعية، واالقت�سادية ال�سيئة واملتدنية 
التي تعي�سها االأ�رضة الفل�سطينية يف ظل ارتفاع ن�سب البطالة، واعتماد البناء االقت�سادي 
يف  الفل�سطينية  االأ�رضة  ي�سع  مما  اخلارجية،  امل�ساعدات  على  الفل�سطيني  للمجتمع  الكلي 
حالة اإحباط دائم جتاه امل�ستقبل، واإمكانية االرتقاء يف م�ستوى املعي�سة وحت�سينها، حيث 
تعك�ض حالة االإحباط تلك نف�سها على املراأة الفل�سطينية مما ُي�سعف حدوث تاأثي اإذا ما كان 
مولودها االأول، اأو الثاين، اأو حتى الثالث فاأكرث يف حالة االكتئاب املالزمة للحالة العامة 
االقت�سادية، واالجتماعية للمراأة. اإ�سافة اإىل االعتقاد ال�سائد يف املجتمع الفل�سطيني باأن 
كرثة عدد املواليد هو عزوة و�سند لالأ�رضة وخا�سة لالأب، وبهذا تود املراأة االإجناب الإر�ساء 

زوجها وعائلته، وقناعتها تلك قد تخفف من اإمكانية اإ�سابتها باكتئاب ما بعد الوالدة. 
Ú  باختالف الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  يف  بالفروق  املتعلقة  النتائج  خام�ساً- 

جن�ض املولود االأخي:
 Independent( ملجموعتني م�ستقلتني )ومن اأجل فح�ض الفروق ا�ستخدم اختبار )ت

T-test(، وكما هو مو�سح يف اجلدول )12(.
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الجدول (12(
 نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى النساء 

في محافظة بيت لحم تبعًا الختاف جنس المولود األخير

بح�سب متغري اجلن�س
اأنثى )148(ذكر )142(

م�ستوى الداللة )ت( املح�سوبة
املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

2.840.542.820.550.2800.780درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

يت�سح من اجلدول )12( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 
)α≥0.05( على الدرجة الكلية يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة ملتغي اجلن�ض لدى الن�ساء 

يف حمافظة بيت حلم، حيث كانت قيمة م�ستوى الداللة )0.780(. 
اإن جلن�ض املولود ذكراً كان اأم اأنثى اأهمية خا�سة يف الثقافة الفل�سطينية، على قاعدة 
اأن املجتمع الفل�سطيني وكجزء من املجتمع العربي هو جمتمع ذكوري، حيث تهتم االأ�رضة 
اأي  اأنها ثقافة متوارثة، وكونه )عزوة(  اأ�سا�ض  الفل�سطينية باإجناب الذكور كاأف�سلية، على 
�سنداً للعائلة، ويقوم بحماية اأخواته االإناث، واأنه جزء منتج، واأنه ي�ستمر بحمل ا�سم االأ�رضة 

اأمام االأ�رض االأخرى كما كان يف املا�سي )ال�سعداوي، 1990(. 
لكن نتائج هذه الدرا�سة ت�سي اإىل عدم وجود تاأثي جلن�ض املولود على حالة االكتئاب 
عند املراأة بعد الوالدة. اإن عدم تاأثي جن�ض املولود على اكتئاب ما بعد الوالدة قد يرجع اإىل 
احليل الدفاعية الال�سعورية التي متار�سها الن�ساء والتي تتمثل بحيلة االإنكار، حيث اإنه من 
املمكن اأن تكون بع�ض الن�ساء اللواتي خ�سعن لهذا االختبار، قد مررن بحالة اكتئاب ما بعد 

الوالدة اإال اأنهن اأنكرن ذلك. 
وقد ترتبط هذه النتيجة اأي�سًا بطبيعة الواقع املرتدي لالقت�ساد الفل�سطيني وانعكا�سه 
على الناحية االجتماعية، اأو نظرة االأ�رضة جلن�ض املولود، فتبدو لي�ست ذات اأهمية اأو اأولوية 
اأمام اهتمام االأ�رضة الفل�سطينية بتاأمني لقمة العي�ض الأبنائها. كما اأن عينة الدرا�سة ت�سي 
اإىل اأن معظم الن�ساء امل�ساركات فيها هن ممن اأجننب اأكرث من مرة، وبالتايل قد يكون جن�ض 
االأمر بالن�سبة لالأم ب�سكل  االأ�رضة وتوقعاتها، وكذلك  املولود االأخي متناغمًا مع تطلعات 
اأ�سهر من الوالدة  اإىل املعرفة امل�سبقة ملعظم االأمهات بجن�ض املولود قبل  اإ�سافة  خا�ض، 
من خالل الفحو�ض الطبية احلديثة التي اأ�سبحت متاحة، وانعكا�ض املعرفة امل�سبقة وحدها 
على ردة الفعل حول جن�ض املولود، حتى واإن كانت ال تتوافق مع رغبات االأم وتطلعاتها، 
واالأ�رضة ب�سكل عام. وجاءت هذه النتيجة خمالفة ملا جاء يف نتائج درا�سة باتيل واآخرين 
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)Patel, Rodrigues, and DeSouza, 2002(، والتي اأظهرت اأنه كلما كان جن�ض املولود 
ذكراً، كلما قلت ن�سبة االكتئاب.

Ú  باختالف الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  درجة  يف  بالفروق  املتعلقة  النتائج  �ساد�ساً- 
مكان ال�سكن:

ومن اأجل فح�ض الفروق ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، ثم ا�ستخدم حتليل التباين 
االأحادي )One-Way ANOVA( للتعرف على داللة الفروق يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

تبعًا ملتغي مكان ال�سكن، واجلدوالن )13( و)14( يبينان ذلك.
الجدول (13(

المتوسطات الحسابية لدرجة اكتئاب ما بعد الوالدة تبعًا لمتغير مكان السكن

بح�سب متغري مكان ال�سكن
مدينةقريةخميم

املتو�سطاملتو�سطاملتو�سط

2.692.853.06اكتئاب ما بعد الوالدة

يت�سح من اجلدول )13( اأن اأعلى متو�سط ح�سابي الكتئاب ما بعد الوالدة كان للن�ساء 
من �سكان املدينة، تليها الن�ساء من �سكان القرية، واأدناها كان للن�ساء من �سكان املخيم.

الجدول(14)  
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

عند النساء في بيت لحم تبعًا لمتغير مكان السكن

جمموع م�سدر التبايناملتغري
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة

5.8722.94بني املجموعات

10.5730.000 79.70287داخل املجموعات
0.28

85.57289املجموع

قد  الكلية  الدرجة  على  املح�سوب  الداللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )14( اجلدول  من  يت�سح 
بلغت )0.000(، وهذه القيمة اأقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة )α≥0.05( تبعًا 
ملتغي مكان ال�سكن. اأي اأننا نرف�ض الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة اكتئاب ما بعد الوالدة لدى الن�ساء يف 
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حمافظة بيت حلم تبعًا ملتغي مكان ال�سكن. ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق، اتبع 
حتليل التباين االأحادي  باإختبار )LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )15( يبني ذلك.

الجدول (15(
 نتائج إختبار (LSD) للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة اكتئاب ما بعد الوالدة 

لدى النساء في محافظة بيت لحم تبعًا لمتغير مكان السكن

م�ستوى الداللةالفرق (I-J(مكان ال�سكن (J(مكان ال�سكن (I(املتغري

درجة اكتئاب ما بعد الوالدة
قريةخميم

مدينة
-0.17
-0.37

0.020
0.000

0.210.011-مدينةقرية

ال�ساكنات يف  الن�ساء  االكتئاب بني  يت�سح من اجلدول )15( وجود فروق يف درجة 
ال�ساكنات يف املخيم واملدينة،  الن�ساء  القرية، ووجود فروق بني  املخيم والقرية، ل�سالح 

ل�سالح املدينة، ووجود فروق بني الن�ساء ال�ساكنات يف القرية واملدينة، ل�سالح املدينة.
�ساغطة  حياة  فهي  املدينة،  يف  احلياة  طبيعة  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
العالقات  اإن  وحيث  واملخيم،  القرية  يف  باحلياة  مقارنة  ومتطلباتها  مب�سوؤولياتها 
فاإن  ممتدة،  ولي�ست  نووية  اأ�رض  هي  االأ�رض  واأغلب  ترابطًا،  اأقل  املدينة  يف  االجتماعية 
لوحدها دون دعم من  باالأعمال املرتتبة عليها جميعها  تقوم  اأن  املراأة  ذلك يتطلب من 
القيام  املراأة  من  مطلوبًا  يكون  حيث  احلاالت،  معظم  يف  ال�رضيك  من  حتى  اأو  االأ�رضة، 
بواجباتها االأ�رضية مبا�رضًة بعد الوالدة دون اأخذ الوقت الكايف للراحة، خا�سة اإذا كانت 
ما  جمال  يف  املدينة  يف  املراأة  توقعات  تكون  اأن  الدارج  من  يكون  وقد  عاملة.  املراأة 
اأعلى مما هي لدى قريناتها يف  تنتظره من رعاية واهتمام ودالل من زوجها واأ�رضتها، 
القرية واملخيم. اأما فيما يخ�ض القرية حيث الرتابط االجتماعي اأقوى مقارنة باملدينة، 
واال�ستقالل  اخل�سو�سية  من  يحد  مما  ممتدة،  كاأ�رض  تعي�ض  الفل�سطينية  االأ�رض  من  وكثي 
زالت تر�سخ حتت  فاإنها ما  بالدعم،  املراأة حموطة  النووية، وتكون  االأ�رضة  �سمن نطاق 
اإىل  اإ�سافًة  واجتماعيًا.  نف�سيًا  عليها  نف�سه  يعك�ض  مما  وتدخالتها،  العائلة،  �سغوطات 
ذلك، فقد تكون املراأة تعي�ض مع العائلة املمتدة، ويتوجب عليها امل�ساعدة يف اأمور البيت 
اأو امل�ساعدة يف الزراعة التي يت�سم بها اأهل القرية بعد والدتها. لعل خ�سو�سية الطبيعة 
اجلغرافية والتوزيع ال�سكاين الكثيف للمخيم، اإ�سافة اإىل طبيعة العالقات االجتماعية فيما 
اأو  اإما من العائلة،  بني �ساكنيه تنعك�ض على طبيعة احلياة داخله. فاملراأة هنا جتد الدعم 

حتى اجليان، مما يخفف من عبء امل�سوؤوليات التي تقوم بها. 
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ومبعنى اآخر، فاإن نظام احلياة املدنية بتفا�سيل عالقاته االجتماعية واالقت�سادية 
املعقدة والذي يحكمه الفكر الفردي ولي�ض اجلمعي، مما ي�سبب انخفا�سًا يف قيم التعاون 
واإجتماعية،  نف�سية  اأعباًء  الوقت  مع  ت�سكل  جميعها  االجتماعية،  والفاعلية  وامل�ساركة 
وبالتايل �سغوطات ناجتة عن حجم امل�سوؤوليات التي تفر�ض على املراأة، يف ظل جمتمع 
العالقات  فيه  تتال�سى  جمتمع  اإىل  العوملة  معطيات  مبح�ض  يتحول  مدين  فل�سطيني 
االإجتماعية. وهذا يتفق مع ما اأ�سارت اإليه درا�سة كا�سلز )Casseles, 2013(، باأن )%9( 
بعد  االكتئاب ما  بنوبات  لالإ�سابة  اأكرث عر�سة  املدن هنَّ  ُيقمن فى  الالتى  االأمهات  من 
الوالدة مقارنة بنحو )6%( لدى االأمهات الريفيات، حيث يعتقد الباحثون اأن االإقامة فى 
مقارنة  متا�سكًا  اأقل  لت�سبح  لالأم،  ومعاناة  اإجهاداً  اأكرث  العمرانية  واملجتمعات  املدينة 

باالأمهات الريفيات.

التوصيات:

فاإن  النتائج،  لهذه  قدم  الذي  والتف�سري  واملناق�سة  الدرا�سة،  نتائج  خالل  من 
الباحثني يو�سيان باالآتي:

التعامل مع . 1 لتوعية املجتمع عامة، واملراأة خا�سة بكيفية  اإ�سدار ن�رضات دورية 
التعليمية  املناهج  املراأة يف  واإدراج مو�سوع  تليها،  التي  والفرتة  والوالدة  احلمل  ظروف 
الفل�سطينية بهدف تطوير وعي املجتمع لواقع املراأة، والدور االأ�سا�ض الذي تقوم به يف بناء 

جمتمع �سليم.
اإجراء درا�سات مماثلة مبتغيات جديدة للوقوف على التطورات التي قد حتدث يف . 2

جمال اكتئاب ما بعد الوالدة، واآثاره على االأم ووليدها.
تفعيل دور االأخ�سائيني النف�سيني من خالل عقد دورات ا�ست�سارية م�سبقة للحمل . 3

وحالتها  ج�سدها،  على  تطراأ  التي  التغيات  وفهم  املراحل،  لهذه  املراأة  لتهيئة  والوالدة 
النف�سية واالنفعالية.

تفعيل اجلانب احلقوقي الذي يخت�ض ياملراأة من حيث توعية التجمعات املجتمعية . 4
باأهمية حقوقها يف العمل واحلياة والرفاه.

واالأمومة، . 5 الطفولة  ومراكز  ال�سحية  املراكز  يف  الزواجي  االإر�ساد  جمال  تفعيل 
بحيث نقلل قدر كبي من العبء النف�سي واجل�سدي الواقعني على املراأة نتيجة عالقات غي 

متكافئة بينها وبني زوجها.
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