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  األمن النفسي والوحدة النفسية عند املرأة غري املنجبة يف األردن
  : الدراسةملخص

 األردنـي على ظاهرة عدم اإلنجاب فـي المجتمـع    تعرفال  الدراسة إلى  هدفت
 المـرأة   عند  باآلمن النفسي والوحدة النفسية    الشعورو العالقة بين عدم اإلنجاب    وتحليل

ـ   و . غير منجبة  امرأة) ٢٠٠(  عينة الدراسة من   تكونتو. غير المنجبة   ائجأظهـرت نت
،  غير المنجبـات   يدات مرتفعة لدى الس   بدرجةظهر    الوحدة النفسية  مستوىالدراسة أن   

 وأن، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن النساء غير المنجبات ال يتمتعن باألمن النفسي
 وقد خرجت الدراسة . النفسيةوالوحدةكانت عكسية بين األمن النفسي  العالقة االرتباطية

  . غير المنجباتاءبعدة توصيات تتعلق بضرورة االهتمام بهذه الفئة من النس
Abstract: 

Psychological security and psychological loneliness 
among the maiden's women in Jordan. 

The study aimed at investigating the phenomena of 
maidens in the Jordanian community and analysis the 
relationship between the maidens and psychological loneliness and 
psychological security among the maiden's women. The sample of 
the study consisted of (200) maidens. The results show that the 
level of psychological loneliness came at the high level; 
furthermore, the results revealed that the maidens did not have 
psychological security. On the other hand, the relationship 
between psychological security and psychological loneliness was 
negative. The study recommended with importance of caring of 
this group of maiden women. 

   :مقدمة
 .والنفـسي ، والمادي،  الجسمي منها بعدة أبعاد  وصحته اإلنسان سعادة   ترتبط

ـ   تـرتبط بـشكل مباشـر      فردوقد أثبتت دراسات عديدة بأن الصحة النفسية لل         صحتهب
 ة نظرلولودر للمرأة ا حيث ينظ ،  والتكاثر باإلنجاب  منذ القدم  اإلنسان اهتم لقد و .يةالجسد

 ر نظرة احترام وتقديأيضا لها وينظر، اإلنجاب على  بل كذلك تعظم قدرتهاوتفاخراحترام 
في حياتها على اعتبار أنها تملك أهم مقومات استمرار          واألمن النفسي  بالحماية وتشعر
عـدم   نأو غير سليمة  التي ال تنجب نظرة      للمرأة ينظر   كما. في المقابل  لزوجيةالحياة ا 
 نفـسية حرجـة     حالـة  يفتدخل ف   النفسي واستقرارها عند المرأة يهدد حياتها      اإلنجاب

  .)٢٠١١، فهيمه( عيةواالجتما تنعكس على كل مجريات حياتها الزوجية
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 المرحلـة  ففـي ، تبدأ بالكشف الطبـي  المرأة غير المنجبة عندما    معاناة وتبدأ
 والتي بدورها تستمر اإلحباط لمرحلة لتصثم  األملباألولى تنكر النتيجة لتعلقها في ذلك 

مرحلة  وبعد ذلك تبدأ  ). ٢٠٠٣ ،الصواف والجبلي ( القلق النفسي    رحلةإلى أن تصل لم   
 متقدمـة مـن الـضغط       لمرحلـة حتى تصل    تستمر دون جدوى   يائسة محاولةالعالج ك 
ـ    والوالدة الحمل المرأة في    رغبةكل هذا يعود إلى أن      ، )النفسي ة تترجم رغبتها األنثوي

يلخص المعاناة النفسية التي بدورها وذلك . )١٩٩٣، رفعت(بالكمال  وإحساسها بالتفاخر
أشار ماسلو إلـى     فقد ،قد تشعرها بعدم األمن النفسي وكذلك شعورها بالوحدة النفسية        

النفسي يجعله دائماً يشعر     باألمنن عدم تمتع الفرد     أو، تمتع الفرد باألمن النفسي    أهمية
  .)Maslow, 1942( المستمر للشعور باألمن لتعطش وكذلك اوالخطربالتهديد 
     : الدراسةمشكلة

مع العديد من االضطرابات النفسية   يسببأن فقدان الشعور باألمن من شأنه إن
 ظاهرة العقم عند األردنيات فقد أظهرت نتائج اإلحـصاءات األردنيـة فـي عـام                تزايد

وهذا ما يؤكد تزايـد هـذه   ، %)٣(كانت أن نسبة العقم عند النساء األردنيات  ) ٢٠١٥(
وحـساسية شـعورهن بقلـة القـدرة          حجم هذه الفئة من المتزوجات     ولكبر. هرةالظا

 وعـدم  سـري من عليها من حساسية وضـعها األ      وما يترتب  اإلنجابعلى   البيولوجية
 لتسليط  ةجاءت هذه الدراسة كمحاول   ، وعدم شعورها باألمن النفسي    لزواجياها  راستقرا

  :الية األسئلة التعن اإلجابةالدراسة  كما تحاول .على هذه المشكلةالضوء 
  ؟ األردنفيعند المرأة غير المنجبة   بالوحدة النفسيةالشعور مستوى ما .١
  ؟عند المرأة غير المنجبة في األردن النفسي باألمن مستوى الشعور ما .٢
 عنـد   ةالنفـسي والشعور بالوحدة    نفسي ال األمن بين   ة هناك عالقة ارتباطي   هل .٣

 دن؟ في األرمنجبةالمرأة غير ال
  : الدراسةأهداف

 وتحليـل   فـي المجتمـع    اإلنجابعلى ظاهرة عدم     التعرف  الدراسة إلى  هدفت
فإن  وتحديداً، من النفسي وتمتع المرأة غير المنجبة باألوروشع اإلنجاب بين عدم قةالعال

  :هذه الدراسة هدفت إلى
   المنجبة غير  المرأةعندي الشعور باألمن النفس مستوىالتعرف على  .١
  .منجبة الغير  المرأةعند النفسية بالوحدةالشعور  مستوى علىالتعرف  .٢
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   : الدراسةأهمية
 من الدراسات النادرة التي تناولت هذه الفئة من المتزوجـات       ة هذه الدراس  تعد

  :وتظهر أهميتها من خالل  غير المنجباتاألردنيات
   : النظريةاألهمية
 خـاص مـن موضـوعات المـرأة          موضوع علىالضوء  اسة   هذه الدر  تلقي .١

  .المتزوجة
 عند المـرأة    ةدة النفسي ح موضوع األمن النفسي والو    ناولتقلة البحوث التي ت    .٢

  .غير المنجبة حسب علم الباحثة
والتي  أة عند المراإلنجاب على عدم بةتتر الميةتعكس هذه الدراسة اآلثار النفس .٣

  .عالجي إلى تدخل نفسي تحتاجبدورها 
   : التطبيقيةاألهمية
  هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي تسلط الضوء علـى هـذه الفئـة              تعد .١

 عليها الكثير ترتبوالتي ي اإلنجابالمترتبة على عدم  معاناتهاوالبحث في مدى 
  . الشعور باألمن النفسيعدم اه والزواجية وأهمحياتيةمن الصعوبات ال

 لها ارتباط يراتت نظر الباحثين لتناول متغ   تساهم هذه الدراسة في لف    يمكن أن    .٢
  . وثيق في حياة هذه الفئة وصحتها النفسية

 النفسي على تطبيـق بـرامج       اإلرشادوقد تساهم في حث الباحثين في مجال         .٣
 . عالجية لهذه الفئة من النساءإرشادية

   الدراسة مصطلحات
   : النفسياألمن -١

 ومقـدر مـن قبـل       ومقبـول  بمحبو النفسي شعور الفرد بأنه      باألمن يقصد
 في لنفسية أن اآلخرين ذوي األهمية اوإدراكه،  شعوره بالخطر والتهديد  درةون، اآلخرين

ومساندته عند    معه بدنياً ونفسياً لرعايته وحمايته     وموجودين مستجيبين لحاجاته    حياته
 التي تحـصل    جة بالدر إجرائيا النفسي   من األ ويعرف ).٦١٧: ٢٠٠٣ ،مخيمر( األزمات

  . النفسي المستخدم في هذه الدراسةمنالمتزوجة على مقياس األ ليها المرأةع
  : النفسيةالوحدة -٢

 النفسية بناء علـى اعتبـارات   الوحدة (Young, 1979: 40)  يونج صنف
 وهناك الوحدة االنتقالية والتي تـأتي كاسـتجابة لتغيـر           ، فهناك الوحدة العابرة   ،زمنية
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روف ومستجدات كحدوث بعض الضغوط والـصعوبات        الحالية نتيجة لظهور ظ    روفالظ
 سنتين متتاليتين حيث تظهر على      ن لمدة ال تقل ع    تستمر التيأما الوحدة المزمنة فهي     

  .الفرد خاللها أعراض عدم الرضي عن التفاعل مع اآلخرين
   : غير المنجبةالمرأة -٣

 مينعـا   مـرور  بعد مضى وقد اإلنجابليس لديها قدرة على      التي المرأةهي  
  .)١٩٨٨ ،فاخوري(  الحملع مواناستخدامدون  لصحيحة العالقة الزوجية امن فأكثر
  . الدراسةحدود
 طبقت الدراسة في األردن:نية المكاالحدود .  
 م٢٠١٥/٢٠١٦ طبقت الدراسة في عام : الزمانيةالحدود.  
 ٢٠٠(   طبقت الدراسة على عينة الدراسة البـالغ عـددها         : البشرية الحدود( 

  .ر منجبة غيامرأة
   : النظرياإلطار
  : ومكوناته ومؤشراته وأهم استراتيجياته وأساليبه النفسياألمن

 تحمـل  ألزمة تعرضها عند وطمأنينتها النفس سكون أنهب  األمن النفسيعرف
 لألخطـار  التعـرض  مـن  بالحمايـة  الفرد شعور كذلك األخطار، من خطراً ثناياها في

  بأنهعرفكما . )٧٠: ١٩٩٥ ،الصنيع (به لمحيطةا والعسكرية واالقتصادية االجتماعية
  وهـو ،هحـد  على فرد كل أمن أو  الشخصياألمن وهو االنفعالية أو  النفسيةالطمأنينة

 لتحقيق الفرد محرك وهو للخطر معرض وغير مضموناً الحاجات إشباع فيها يكون حالة
 ،زهـران ( البقـاء  ىعل المحافظة بغريزة وثيقاً  ارتباطااألمن إلى الحاجة وترتبط أمنه

أي سالماً ، كون المرء آمناً" :بقوله )٣٢٩، ١٩٩٠، دسوقي(ه  عرفكما .)٢٩٦ :١٩٨٩
وهو اتجاه مركب من تملـك الـنفس        ، من تهديد أخطار العيش أو ما عنده قيمة كبيرة        

 أن يـرى و. "والثقة بالذات والتيقن من أن المرء ينتمي لجماعات إنسانية لها قيمتهـا           
ويكـون فيهـا إشـباع      ، وفس فيها الفرد بالسالمة واألمن وعدم التخ      حالة يح : األمن
وهو اتجاه مركب من تملك النفس بالثقة بالذات والتـيقن   ، نيها مكفول ؤ وإرضا اتالحاج

  ).٣٢٩ :١٩٩٠، دسوقي( من أن المرء ينتمي إلى جماعات إنسانية لها قيمة
بالحالـة  مـرتبط    إحـساس فقد عرف األمن النفسي بأنه      ) ١٩٩٦(  جبـر أما

 وقد . به والثانويةىالبدنية والعالقات االجتماعية للفرد، وكذلك مدى إشباع الدوافع األول    
 يتمثل في عملية التوافق النفسي مع       : داخلي :دهما أح ،صنف األمن النفسي في مكونين    

 يظهر في عملية التكيف االجتماعي مع اآلخرين والتفاعل معهم   : خارجي : واآلخر .الذات
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 بالتوازن النفسي للشباب والمراهقين وتؤثر علـى        خل العزلة والوحدة، التي ت    بعيداً عن 
بأنـه   األمن النفسي  حمزة يعرف   كما ).٨٠ :١٩٩٦ ،جبر( مستوى توافقهم االجتماعي  

وشعوره  رد الف إحساسفدرجة  ، مفهوم معقد لتأثره بالتغيرات التكنولوجية واالجتماعية     
 حاجاتـه  إشباعومدى   حياته وأسلوب وعالقاته   تهبذا ارتباطيهذو عالقة     النفسي باألمن

   .)١٢ :٢٠٠١ ،حمزة(أو االجتماعية أو النفسية  األساسية
ولكنهـا  ، تع باألمن النفسي ظهرت منذ القـدم       للشعور والتم  نساناإل حاجة   إن

 خوفهعالوة على ، اةوتعقيدات الحي بسبب التطور العصر الحالي أصبحت حاجة ملحة في
أحد حاجات اإلنسان المهمة لبناء       النفسي نيعتبر األم و .آمن غيرو غامض   تقبلمن مس 

 د الفـر  تعتم كما أن ). ٨٠ :١٩٩٦ ،جبر(شخصيته الخالية من التوتر واأللم والضغوط       
 فهو سواء كان ذكراً أم      ،النفسي يتوقف على المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه        األمنب

وكلما  تالي على تمتعه بالصحة النفسيةالوالعطف التي تعمل ب  للدفء والحبج يحتا أنثى
أمـا فقـدان   ). ٥ :١٩٩٥ ،ملحم(زاد شعوره باألمن النفسي  والعطف الرقةتم التعامل ب 

والـنقص   فإنه يؤدي إلى شعوره بعدم االطمئنان والخـوف        شعور الفر باألمن النفسي   
  .)٩٤ :١٩٩٣ ،راجح( بالنفس قةوضعف الث
يتحقق عندما يكون الفرد مطمئناً      سيإلى أن األمن النف    )١٩٩٢( محمد يشيرو

 ما يحقق األمـن     هموأن أ ، ل في المستقب  إشباعها أن جميع حاجاته األساسية يمكن       على
 وقدراته التي تؤهله للنجاح بإمكاناته وشعوره، للفرد شعوره بتقدير الناس واحترامهم له

   .)١٨٨ :١٩٩٢ ،محمد(  المستقبليف
ن األمن النفسي هو عدم الخوف والشعور     إلى أ ) ٢٠٠٤( المجيد عبد أشار   كما

والرعاية والدعم  ،  بالحماية واإلحساس ماءوالقبول واالستقرار واالنت   والحب باالطمئنان
 إلى أن حمزة أشار كما ).٢٤١ :٢٠٠٤ ،المجيد عبد(عند مواجهة المواقف والمفاجئات 

لذلك فدرجة  ، الحقة واالجتماعية المت  التكنولوجية النفسي مفهوم مرتبط بالتغيرات      األمن
 إشـباعه  االجتماعيـة ومـدى      قاتهبحالته البدنية وعال   شعوره باألمن النفسي مرتبطة   

 :رئيسيين همـا   عنصرينويرى أن األمن النفسي يتكون من       . لدوافعه األولية والثانوية  
 حـل  قـدرة الفـرد علـى    بمعنـى ، مع الذات  يتمثل في عملية التوافق النفسي    :داخلي

 التكيف يتمثل في عملية     :ارجي، وخ اجهه وتحمل األزمات والحرمان   ي تو الصراعات الت 
مع البيئة الخارجيـة والتوفيـق بـين المطالـب      التالؤمبمعنى قدرته على  ، االجتماعي

  .)٩٢ :١٩٩٦، حمزة( واألنا األعلى الغريزية ومطالب العالم الخارجي
   :)٢٠٠٨ ،عبدالعزيز( :فتتمثل فيما يلي:  األمن النفسيمكوناتأما عن 
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 الفرد لحاجاته االجتماعية فـي محيطـه        إشباعثل في   مت وي : االجتماعي األمن .١
 حيـث  دورهـا  تمارسمؤثرة و  فيشعر الفرد بأن ذاته االجتماعية    ، االجتماعي

 .يتمثل معايير الجماعة كما لو كانت معاييره هو
 . الفرد لحاجاته الجسمية والبدنيةإشباع ويتمثل في : الجسمياألمن .٢
  . ويتمثل في حرية الفكر والعقيدة عند الفرد:العقائديري و الفكاألمن .٣

  :)٢٠٠٧، األسيد( :فتتمثل فيما يلي:  األمن النفسيمؤشراتأما عن 
 .له وقبولهم  الفرد بمحبة اآلخرين ومودتهمشعور .١
 .والمجتمع الهامة بين العائلة مكانته الفرد بشعور .٢
 .والقلق د شعوره بالتهديعدم .٣
 . وودودين دائما خيرينهم المحيطين به بأنآلخرينل الفرد إدراك .٤
 .تسامح معهم ألنهم يكنون له مشاعر المودة وعدم العداءال وين باآلخرالثقة .٥
 . الصراعوعدمواالستقرار االنفعالي   بالراحة واالسترخاءالشعور .٦
  .والتسامح معها  الذاتتقبل  .٧

  :)٢٠١٠،خويطر( :فتتمثل فيما يلي : األمن النفسيمهدداتأما عن 
ويجعله أكثـر  .  مما يثير الخوف والقلق لدى الفردبالخطر،  أو التهديدالخطر .١

  . حاجة إلى الشعور باألمن
 إال متوافقاً ليكون إشباعها من بد ال حاجات  للفرد:واجتماعية  جسميةعوامل  .٢

 : العواملهذه األمثلة على ومن .اجتماعية بصورة يكون  أنبد ال إشباعها أن
 االقتـصادية  والظروف  األسريكالتفكك السيئة واألسرية االجتماعية الظروف
  .السريعة والتغيرات السيئة

  . الشديدةت والتوتر وفقدان األمل واالنفعاالكالقلق: نفسية  عوامل .٣
 سـببا للـشعور   تكون أن يمكن الكفاية مشاعر وضعف للذات السلبي التقدير  .٤

   .بالتهديد وعدم األمن
 باألمن الشعور انعدام إنف:  النفسياألمن حقيقت وأساليب استراتيجياتأما عن 

أو   سـلبية بسلوكات قيامه أو  النفسية،االضطرابات حدوث في سبباً يكون قدعند الفرد 
 األمن على الحصول أجل  مناألمن إلى حاجته إحباط مصادر تجاه غير سوية كالعدوانية

 ومـن  آخـر  إلى شخص من  يختلفباألمن  الشعورعدم تأثير  أنكما .إليه يفتقر الذي
 من االستراتيجيات التـي  العديد هناك و.آخر إلى  مجتمعومن أخرى إلى ةعمري مرحلة



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٠٩-

يمكن أن يلجأ لها الفرد وخاصة المرأة التي تعاني من عدم التمتع باألمن النفسي بسبب               
  : ومنهامثالًفقدانها لفرصة اإلنجاب 

 هرم وذلـك ألهميتهـا    فقد وضع ماسلو هذه الحاجة في قاعدة ال  : المادي األمن
للبحـث   افعندما يتحقق األمن المادي يصبح المجال مفتوح      ، البالغة لحياة الفرد  

 إذا  لمنجبة تستطيع تحقيق هذه الحاجة    وعليه فالمرأة غير ا   ،  النفسي ألمنعن ا 
 لهـا   يـوفر  عن طريق بحثها عن عمل مناسـب         ائلتهالم تتوفر لها ضمن ع    

  ).١٩٨٣ ،ودرواني، يدوان (ة بكرامعيشمتطلبات الحياة وال
 حيث . النفسي األمن بما يسمى بعمليات     رد حيث يقوم الف   : إلى جماعة  االنضمام

 أنشطة من شأنها تخفيف التوتر والقلق والشعور بالتهديد وتدني الستخداميلجأ 
عة تدعم  ا اعتبار أن هذه الجم    على  الجماعات ك بانضمامه إلى تل   الذاتمفهوم  

  .)٢٠١٠ ،طرخوي( األمن النفسي ألفرادها
 ويطور قدراتـه   ،  الموجودة عند الفرد   اإلمكانات معرفة   تضمن وي :ت الذا تقدير

  .ليتسنى له مواجهة األزمات
 فالثقة بالنفس تعد ،  بالفشلبقة عدم وضع تصورات مس  وتتضمن : بالنفس الثقة

  . لمواجهة األزماتا قوياسالح
 عـن طريـق     ؤلمة عن الخبرات والذكريات الم    اإلفصاح إن   :لي االنفعا التفريغ

  .)٢٠٠٤، العيسوي(  من وطأتهايخففالتفريغ االنفعالي 
 فيـستعيد الفـرد    ، كن عن طريق تحقيق الراحة إلى أقصى حد مم        :االسترخاء

 أن  كمـا . فكل هذا من شأنه أن يجنبه اتخاذ أي قرار خاطئ         ، هدوئه وحيويته 
  .Crider, 2000) ( والتوترواإلجهاد التعب مقاومةاالسترخاء يساعد على 

 يجعله الكمال بلوغه بعدم الفرد وعي نإ حيث: الكمال وعدم بالنقص االعتراف 
 االستغالل القدرات تلك باستغالل يقوم فإنه وبالتالي وضعفها قدراته  طبيعةيفهم

 فـي  يكون عندما يخسرها ال حتى فائدة غير من بإهدارها القيام  دونالمناسب
 طريق عن نقائص من لديه ما سد لىإ يسعى فإنه هنا ومن  إليها،الحاجة أمس

 يستطيع ال بأنه يؤمن يجعله ذلك  ألنباألمن يشعره وهذا  اآلخرين،مع التعاون
 الـصنيع،  (معهـم  التعـاون و اآلخـرين  مساعدة دون وحده األخطار مواجهة
٧٩، ٢٠٠٢.(  
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 وعناصرها ومكوناتهـا وأسـبابها ومـصادرها وأبعادهـا          نفسية ال الوحدة
   :تيجيات وأساليب التغلب عليهاومظاهرها واسترا

 كما ،السلبية العاطفية النتائج وسببها معقدة ظاهرة بأنها النفسية الوحدةت عرف
 الوحدة عرفكما ت. )٢٧: ١٩٩٤ ،زهران (المودة أشكال وغياب ،االنفصال ألم من تنتج

 وذلك به، المحيط الوسط وبين بينه  تباعدنفسية فجوة بوجود الفرد شعور بأنها النفسية
 في الدخول على قدرته وعدم  كيفية،أو كمية بصورة االجتماعية عالقاته في خلل لحدوث
 ممـا  التقبل وعدم  باإلهمال،شعوره إلى إضافة اآلخرين، مع ومرضية مشبعة عالقات
  بأنهـا رفـت  عكمـا ). ١٠، ٢٠٠٣ ،حمادة (.واالنزواء بالوحدة الشعور إلى به يؤدي
 والضيق باأللم  لهوتتسبب ما، بشكل اإلنسان  يخبرهاانيةاإلنس الحياة ظواهر من ظاهرة

 منها يعاني ،معينة عمرية فئة على تقتصر ال منها، مفر ال حياتية حقيقة فهي واألسى،
شقير   عرفتكما ).١٠، ٢٠٠٥ ،جودة( والمسنون والراشدون، والمراهقون، األطفال،
 بـالجلوس  واالسـتمتاع  خريناآل عن االبتعاد  فيالرغبة بأنه النفسية بالوحدة لشعور
 وعـدم  بالنقص الشعور بجانب بهم،  التمسكوصعوبة التودد صعوبة مع عنهم منعزالً
  .)١٦٢ :٢٠٠٠ ،شقير( بالنفس الثقة

 المـزروع، (: فتتمثل فيما يلي  :  بالوحدة النفسية  شعورالومكونات   عناصرأما  
١٦٣-١٦١، ٢٠٠٣:(  
  اآلخرين كمـا  عناخلي واالنفصال  يشعر الفرد بالفراغ الد حيث: اغتراب الذات 

  .عن نفسه وهويته وتدني تقدير الذات يشعر باالغتراب
 عدم قدرة الفرد على بناء عالقـات بينشخـصية مـع           في    ذلك ويتمثل: زلةالع

اآلخرين وشعوره بعدم االنتماء ونقص في العالقات ذات المعنى لديه وغيـاب            
  . المودة والشعور بالخذالن االجتماعي

 والالمباالةابوالغضب واالرتباك واالضطر  بالصداعكالشعور: يةآالم جسد .   
   األلم والمعاناة والخبرة المعاشة للـشعور        عن الناتجة: ردود األفعال الضاغطة

  .بالوحدة النفسية
 والحب من قبل اآلخرينالتوادإحساس الفرد بالضجر نتيجة افتقاد التقبل و .  
 إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية Psychological gap  تباعد بينه وبـين ٍ

 . باآلخرينلثقةالوسط المحيط يصاحبها أو يترتب عليها فقد ا
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  بالملل وانعدام القدرة على اسمعاناة الفرد لعدد من األعراض العصابية كاإلحس 
 . تركيز االنتباه واالستغراق في أحالم اليقظة

 طـه فـي عالقـات       النخرا ة الفرد بافتقاد المهارات االجتماعية الالزم     إحساس
  .مثمرة مع اآلخرينمشبعة 
أن مشاعر الوحدة تنتج من الحاجة لالرتباط     ) ١٩٨٨ خضر والشناوي،  (ويرى

 وإلى مقدرة الفرد على التعبير عـن أفكـاره          ةمع آخرين على أساس من الود والمحب      
 الفـرض أو سـوء الفهـم، وأن الوحـدة أو            ن وبدون خوف م   مة،وعواطفه بحرية تا  

ـ      ال هااإلحساس ب   لـنقص العالقـة الوثيقـة    ة تحدث لكون اإلنسان منفرداً بل هي نتيج
 يكـون  التـي  العالقات االجتماعية   نسيجمع شخص آخر، أو نتيجة نقص في         والودودة

  .فيها الفرد جزءاً من مجموعة من األصدقاء يشتركون في االهتمامات واألنشطة
 األشخاص لطبيعة يعود بعضهاف ،متعددةومصادر  أسباب لها النفسية الوحدةو

خر الضطرابات كمية أو كيفية في شكل العالقات االجتماعيـة          ويعود البعض اآل  ، أنفسهم
 المواقف :إلى نعزوه  أنيمكنأن الشعور بالوحدة ) Weiss, 1974 (ويس يرى حيث

 البيئـة  فـي وهي تركز على النواقص أو المشكالت و الصعوبات القائمـة   . االجتماعية
 يعـرف بمجموعـة   مـا أو  الفـروق الفرديـة   وكذلك   .ؤدية للوحدة  أسبابا م  اعتبارهاب

،  الخجـل واالنطـواء    ثـل  تساعد األفراد بالوحدة النفسية م     التي الخصائص الشخصية 
  ).٩٠، ١٩٩٠ ،ينحس(الفروق الفردية لدي األفراد  والعصابية مع وجود اختالفات في

 ثـالث  فرد لفلك باالنتماء،  أن الوحدة النفسية هي حاجة للشعورRoy يرىو
 يتفهم آخر طرف وجود إلي الحاجة . الوجدانيةوالمشاركة للحب الحاجة: نفسية حاجات

 وفـي  .إليه باالحتياج المرء يشعر من لوجود الحاجةو. المختلفة واألحاسيس المشاعر
الـشعور   في حين أن هـذا ،  إشباع الفرد للحاجات الثالثة يشعر الفرد بالفراغ    دمحالة ع 

 ومن ثم يلزم ، مع اآلخرينواصلتيجة لنقص المهارات االجتماعية للتبالوحدة ينشأ كن
التعامـل مـع    علي األفراد قدرات لتنمية الطفولة منذ الوجداني التواصل بهذا االهتمام
  ).٢٥، ٢٠٠٥ ،شيبي (بالوحدة الشعور دون العزلة

ثالثة أبعاد أساسـية    ) Weiss (وضعفقد  :  الشعور بالوحدة النفسية   أبعادأما  
  ):١٠٢، ١٩٩٣ ،النيال (Weiss, 1987: 10)( برة الشعور بالوحدة النفسية وهيلخ
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 فالفرد يحتاج دائماً إلى الصداقة العاطفية الحميمة من األشخاص : البعد العاطفي
 ويتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لفقـد  الجتماعي التأييد الىالمقربين، وإ 

  . ناألفراد الشعور بالعاطفة من قبل اآلخري
    وهو شعور الفرد بالقلق المرتفع والضغط النفسي عنـد         : بعد األمل أو اإلحباط

  . التوقع الحتياجات ال تتحقق مما يولد الشعور بالوحدة النفسية
   تكـوين   يحول دون   قد فسيةفشعور الفرد بالوحدة الن    :بعد المظاهر االجتماعية

عل الفـرد مـستهدفاً      وقد يج  كتئاب، باال الشعورمع اآلخرين، مما يولد      عالقات
  . لإلدمان، وانحراف المراهقين وسلوكهم سلوكاً يتسم بالعنف والعدوان

عند النـاس    عدة مظاهر  هناكف:  الشعور بالوحدة النفسية   مظاهروفيما يتعلق ب  
بمعنـى   اليأس: من خالل وصف الناس لمشاعرهم وهي    الذين يعايشون الوحدة النفسية   

 etall وانتقاص الذات احتقار و. وعدم الصبرالضجر .باالكتئا .الشعور باإلحباط والعجز
) etal,1988)،Rokach .(الوارد في خضر والشناويراسيل  قدموقد  )١٢٢، ١٩٨٨( 

  :هما النفسية بالوحدة للشعور رئيسين شكلين
 في  اإلشباععدم نتيجة ويحدث المنشأة داخلي ويعتبر: العاطفية النفسية الوحدة 

 من الدافئة الحميمة  العالقاتتلك عن للبحث يدفعه مما دللفر اطفيةالع العالقات
  .اآلخرين مع االندماج خالل

 كفاية  عدمنتيجة ويحدث المنشأة خارجي ويعتبر :االجتماعية النفسية الوحدة 
 الميـول   تشاركهمجموعات عن للبحث يدفعه مما للفرد االجتماعية العالقات

  .واألفكار واالهتمامات
 أشـار فقـد   : التغلب على الوحدة النفسية     وأساليب تيجياتاستراوفيما يتعلق ب  

 ،نموذجا لعالج مـشكلة العزلـة     طور   Young)(إلى أن يونج     )١٥٦،  ٢٠٠١(عثمان  
   : ست مراحل متدرجةونجويتضمن برنامج ي

 أن يشعر الفرد بالرضا عن نفسه.  
 أن يشترك في نشاطات مع عدد من األصدقاء.  
 د صداقة حميمة معهأن يعي نحو صديق يشعر بإمكان عق.  
 إرساء عالقة حميمة مع صديق مناسب من خالل اإلفصاح عن الذات.  
 فيهثوقأن يشترك في إفصاح متبادل عن الذات مع صديق مو .  
 داقتهدعم الشعور بااللتزام الوجداني لصديق اعتز بص.  
  : غير المنجبةالمرأة
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يفة األمومة  هي وظ  للمرأة اهللا   منحها تيال والوظائف  أقوى الخصائص  من إن
 عالقة بيولوجية ونفسية بين امـرأة ومـن تنجـبهم        األمومة أن   كما ،لتعمر بها الحياة  

  أقوى الغرائز لدى المرأة الـسوية      مناألمومة   غريزة إن. وترعاهم من األبناء والبنات   
 فقد نجد أن معظم الفتيات     ، الطفولة المبكرة وتكبر معها    في لديهاهذه الغريزة    تبدأحيث  
 كذلك ولها ن غريزة األمومة لها جذور بيولوجية   إوحيث  ،  أمهات يصبحن أن   لمح لديهن

 فهـي  منها شديد القسوة على المرأة العقـيم         الحرمان فإن ،قوة كبيرة تفوق قوة الحب    
 ومهما حاولت أن تعوض هذا النقص فإنها ،تشعر أنها حرمت من أهم خصائصها كامرأة

 وقد . يمكن أن يمأل هذا الفراغ بداخلها      شيء   النهاية تشعر بفراغ هائل وتشعر أن ال       في
 بالطمأنينة هـام  الشعور إن .عندهاتظهر أعراض االضطرابات النفسية أو النفسجسمية      

لزوجة إلى جانب زوجها  تبنى عليه العالقة الزوجية المتينة وهو أن تشعر ا    وأساسجداً  
 مثالً أو ألي خـالف      اه بالطالق في حالة مرض    هددة ال تشعر بأنها م    أنأي  ، باالطمئنان

 أهـم مـا فـي       ،مهما كان بسيطاً بينهما أو لم تستطع اإلنجاب مثالً أو ثبت أنها عاقر            
(  مـستمرة  حيـاة الطمأنينة أن تشعر المرأة بأن الزوجية قائمة ومستمرة ما دامـت ال           

  )٢٠١٥،جرجس
  بالدونية والفشلر تشعفقد عليها نفسية كثيرة آثار إن لعدم اإلنجاب عند المرأة

 اإلنجـاب  قرتها على القيام بدور      لعدم كأنثى   ذاتهاالثقة في    تفقد يمكن أن    كما، والخجل
 تتجنب أن   :ومن المظاهر التي تشير إلى أنها تعاني من الناحية النفسية          أماًوأن تصبح   

الزيارات العائلية أو الظهور في المجتمعات حتى ال تسمع تعليقات أو تساؤالت جارحة أو 
تصبح شديدة الحساسية تجـاه أي       وأن   ،تة ممن تكرههم أو يكرهونها    ترى نظرات شما  

 بالذنب تجاه زوجها خاصة إذا اعتقدت أنها تشعر، وكلمة أو إشارة إلى موضوع اإلنجاب
 لديها المشاعر هذه تضخمت وإذا ) ٢٠٠٤،المهدي(السبب في حرمانه من أن يصبح أباً      

 للشهية وفاقدةها تبدو حزينة ومنعزلة  يجعللذي في طور االكتئاب اتدخلأن   الممكنفمن
 . العقيمات تزداد لديهن األنانية والنرجـسية النساءبعض و .وفاقدة للرغبة في أي شيء 

 في صراعات كثيرة مع من حولها وتصبح سـريعة االنفعـال            تدخل  بعض الحاالت  فيو
هـا   غاضبة وتوجه عدوانها نحو الزوج وتعتبره سبباً في شقائها إذ حرم           تصبحكثيرة ف 

نعمة اإلنجاب أو توجه عدوانها نحو أهلها وكأنها تتهمهم بأنهم السبب في أنها جـاءت        
إلى الحياة غير مؤهلة لدورها األنثوي أو أن طريقتهم في التربية أثرت عليها فأصبحت              

 على نفسها وعلى انفعاالتها وعلى كثير من أمور    طرةتشعر بفقد السي   أن يمكن و .عقيماً
  ) ٢٠٠٧،سيالوي( مؤلم للغايةوهو شعور، حياتها

  : السابقةالدراسات
  النفـسي المناخ بين العالقة طبيعة على التعرف استهدفت): ٢٠٠٢، عودة( دراسة -

 الجامعة من طالبة ٣٧٦ من العينة وتكونت األنا، وقوة  االنفعاليةوالطمأنينة واالجتماعي
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 وأظهـرت  إعدادها من فعاليةاالن للطمأنينة مقياسا الباحثة واستخدمت بغزة، اإلسالمية
 دالة فروقات تظهر ولم  االنفعالية،والطمأنينة االجتماعي النفسي المناخ بين داال ارتباطًا

  .تخصصاتهم باختالف الطالبات بين  االنفعاليةالطمأنينة مستوى  فيإحصائيا
 واالجتماعية لدى   النفسية دراسة لبعض المتغيرات     بعنوان: )٢٠٠٤،  جليدان( دراسة -

هدفت الدراسة   .رة منطقة المدينة المنو   في المنجبات وغير المنجبات     لسعودياتالنساء ا 
وعدم   زوجها نحو مشكلة العقمالتجاهات ية طبيعة إدراك المرأة السعودعلىإلى التعرف 

وتحقيـق   والضغوط النفسية   الزواجي التوافق إلى معرفة الفروق في      باإلضافة اإلنجاب
أظهرت نتـائج   و .سيدة) ٢٠٠ (نتكونت العينة م  . المنجباتر  الذات بين المنجبات وغي   

 الزواجـي  الرضـا  وغير المنجبات في لمنجبات ذات داللة بين ا    االدراسة أن هناك فروق   
 ذات داللـة بـين      ا هناك فروق  أن أظهرت نتائج الدراسة     كما .لصالح السيدات المنجبات  

كمـا  .  غيـر المنجبـات  داتالسيلصالح  النفسية الضغوط ي وغير المنجبات ف   المنجبات
 ذات داللة بين المنجبات وغيـر المنجبـات فـي         اأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق     

  . السيدات غير المنجباتلصالحالشعور في الوحدة النفسية 
  دراسةالنفسية بالوحدة وعالقته الحياة عن الرضا: بعنوان )٢٠٠٧، علوان( دراسة -

 على التعرف إلى الدراسة هدفتو. الفلسطينيين اءالشهد زوجات من عينة علي ميدانية
 .الدراسـة  عينـه  لدى النفسية والوحدة الحياة، عن  الرضامن كل بين االرتباط عالقة

 مقيـاس  اسـتخدم و .غزة محافظات في شهيد زوجة ٢١١ من الدراسة عينة تتكونو
ـ  بين دالة سالبة عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد الحياة، عن الرضا  مـن  لك

 موجبـة  عالقة وجودو.  النفسيةوالوحدة الحياة، عن الرضا مقياس درجات متوسطات
  .باإلهمال  والشعوراالجتماعي، التقدير: مجالي بين دالة غير

 بكل  الشهداءزوجات لدى النفسية بالوحدة الشعور عالقةعن  )٢٠٠٨، عابد (دراسة -
 بالوحـدة  الشعور عالقة عن الكشف هدفتو .الديني وااللتزام االجتماعية المساندة من

 إذا عما الكشفو الديني، وااللتزام االجتماعية المساندةب  الشهداءزوجات لدى النفسية
 بعـض  إلـى  تعـزى  أن يمكـن  النفسية بالوحدة الشعور مستوى في  فروقهناك كان

 عدد ،األبناء عدد السكن، نمط لألسرة، االقتصادي  المستوىمثل الديمغرافية المتغيرات
 عينـة ال تكونتو .السكن ومكان للزوجة، العلمي  المؤهلالزوج، استشهاد بعد السنوات

ـ  أظهرت و: األقصى انتفاضة شهداء من شهيد زوجة ١٥٣ من  ةوجود عالقـة ارتباطي
 بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية ووجود فروق       رعكسية دالة إحصائيا بين الشعو    

عـدد  ة لدى زوجات الشهداء تعـزى ل      وحدة النفسي  الشعور بال  ستوىدالة إحصائيا في م   
 بين الشعور ةعالقة ارتباطي ولم تظهر الدراسة،  ومكان السكنت والمؤهل العلميالسنوا

وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مـستوى          لم تظهر    كما، دينيبالوحدة وااللتزام ال  
   . األبناءعددو نمط السكنو لمستوى االقتصادي النفسية تعزى لةالشعور بالوحد
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. استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي لدى المرأة العقيم       ) ٢٠١١ ،العربي( دراسة -
 نوع استراتيجيات التعامل مع الضغط النفـسي التـي          لىالتعرف ع  هدفت الدراسة إلى  و

تستخدمها المرأة العقيم وكذلك التعرف فيما إذا كانت هذه االستراتيجيات تضمن لها تحكم 
من النساء المـصابات    ) ٢٠(العينة  وكانت  . داث الضاغطة والتخفيف منها   جيد في األح  

يـوظفن االسـتراتيجيات     الدراسة أن النساء العقيمات    أظهرتو. بالعقم العضوي األولي  
  .  من توظيف االستراتيجيات المتمركزة حول المشكلرأكث المتمركزة حول االنفعال

 باستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى      الذات فاعلية بعنوان) ٢٠١٢، الحضيف( دراسة -
 وقد أظهرت نتـائج     .سيدة غير منجبة  ) ٥٦(تكونت العينة من    و .نجباتالنساء غير الم  

 غيـر  اءبرز االستراتيجيات التي تستخدمها النـس أ الدينية من تراتيجيةالساالدراسة أن   
عـة تـأتي     التخطيط وبالمرتبة الراب   ةواستراتيجي المشكالت ةالمنجبات تليها استراتيجي  

 ة النشطة ثم تأتي استراتيجي    والمواجهةحل  ال ة الذاتي ثم استراتيجي   بط الض ةاستراتيجيو
 ةلمرتبة السابعة تليهـا اسـتراتيجي   المساندة االجتماعية با ةلوم الذات وتأتي استراتيجي   

   .التجنب والهروب ثم استراتيجيه التقبل السلبي وأخيرا استراتيجيه التفريغ االنفعالي
 .لمنجبةالعصابية وعالقتها بالالمعنى لدى المرأة غير ا      عن  ) ٢٠١٣،  خاسكة( ةدراس -
 المنجبـات فـي     ر بين النساء المنجبات وغي    روق إلى التعرف على الف    لدراسةهدفت ا و

مـن محافظـة    . امرأة) ٢٤٠( تكونت عينة الدراسة من   و .الالمعنى والعصابية  انتشار
 بين النساء المنجبات والنساء غير اأن هناك فروق أظهرت الدراسة و.الالذقية في سوريا

  .والالمعنى وذلك لصالح النساء غير المنجبات المنجبات في كل من العصابية
 بعنوان التوافق النفسي االجتماعي للمرأة المنجبة وغيـر         )٢٠١٥ ،جرجس( دراسة -

 –كة  المـشار (الكشف عن الفروق في التوافق النفـسي         هدفت الدراسة إلى   و .المنجبة
 – مـن األمـراض النفـسية        لو الخ – تقبل الذات    – الثقة بالنفس    –اإلحساس بالقيمة   

الكشف عن الفـروق     و . لدى المرأة المنجبة وغير المنجبة     )القدرة على حل المشكالت   و
لـدى  ")  األصـدقاء  -الجيران" بالبيئة المحيطة للمرأة     العالقات(في التوافق االجتماعي    

عالقتها مـع  (الكشف عن الفروق في التوافق األسرى  و.نجبةالمرأة المنجبة و غير الم   
الكشف عن   و . لدى المرأة المنجبة و غير المنجبة      ) عالقتها مع أسرة زوجها    –أسرتها  

 . لدى المرأة المنجبة وغيـر المنجبـة       )عالقتها بزوجها (الفروق في التوافق الزواجي     
 تـشفيات ة والعقم التابعـة لمس    جريت هذه الدراسة بالعيادات الخارجية للنساء والوالد      و

أظهرت نتائج  و.حالة) ٦٠( حجم العينة غبلو .جامعة عين شمس كمجال مكاني للدراسة    
 التوافـق النفـسي   درجات بين متوسطات حصائيايجابية دالة إ  إ افروق الدراسة أن هناك  

 أن أظهرت نتائج الدراسة  كما . المنجبة مرأة ال حلصال.لدى المرأة المنجبة وغير المنجبة    
 بين متوسطات درجات التوافق االجتماعي لدى المرأة        ائيايجابية دالة إحص  إ افروق هناك

يجابية دالة إحصائيا بين  إ افروق وأن هناك  المنجبة وغير المنجبة لصالح المرأة المنجبة     
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متوسطات درجات التوافق األسري لدى المرأة المنجبة وغير المنجبة لـصالح المـرأة             
ابية دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التوافق الزواجـي لـدى           يجإوفروق   .المنجبة

   . لصالح المرأة المنجبةنجبةالمرأة المنجبة وغير الم
 والـشعور  االجتماعيـة  التفاعالت بين العالقة ":بعنوان Rook, 1987): (دراسة -

 إلـى  الدراسـة  هـدفت و" المسنات لدى  االجتماعيةبالعالقات والرضا النفسية بالوحدة
 النفسية بالوحدة  الشعورفي االجتماعية التفاعالت عمق مدى بين العالقة على تعرفال

 أعمارهن تراوحتو األرامل المسنات من عينة على وذلك االجتماعية، بالعالقات والرضا
 الرضا ومقياس النفسية بالوحدة الشعور مقياس الباحث طبق وقدعاماً،  ٨٩ - ٦٠ بين

 أهمها من نتائج عدة إلى وتوصل المتبادلة، االجتماعية التفاعالت ومقياس االجتماعي
 الرضا عدم وكذلك بالوحدة، الشعور زيادة في ينعكس االجتماعية التفاعالت في  الخللأن

 المـساندة  نـوع  بـاختالف  يختلـف  االجتماعي التبادل وأن االجتماعية،  العالقاتعن
) الـود  مـشاعر  إظهار( جدانيةالو والمساندة األصدقاء مساندة  تتضمنالتي االجتماعية
  .اإليوائية والمساندة

هـدفت  . بعنوان الرجال يتركوني ألننـي ال أنجـب   ) ,van et all 2002 (دراسة -
 المرتبطة بعدم اإلنجاب في جنـوب       نساءاهتمامات وخبرات ال   على الدراسة إلى التعرف  

ـ أظهرت نتائج الدراسة أن ا    و .امرأة) ٣٠(تكونت العينة من    و. أفريقيا  أظهـرن   ساءلن
كما أظهرت نتائج الدراسة أن النساء أدركـن   ، اطف عميقة سلبية حول عدم اإلنجاب     عو

  .  االجتماعية السلبية لعدم اإلنجاب بما فيها عدم االستقرار الزواجيبالعواق
 لنفـسي  االجتماعي واهبعنوان عدم اإلنجاب وتأثير)  (Murugesan, 2002دراسة -

الريفية   الدراسة معرفة مستوى الضغوط النفسية عند المرأة  هدفت و .عند المرأة الريفية  
أشـارت  و .سـيدة ) ٥٥(  عينة الدراسة من  تكونتو. غير المنجبة في والية تامبل نادو     

  .سببها هو عدم وجود أطفال نتائج الدراسة إلى أن الضغوط النفسية التي يعانين
 الصحة وضعف لنفسيةا الوحدة بين العالقةعن  Cacioppo etall,2003): (دراسة -
 حيـث  الجسدية، والصحة النفسية الوحدة بين العالقة فحص بهدف الدراسة أجريتو "

 وأظهـرت  شيكاغو، في . أنثى٤٤ ذكرا و٤٥ منها طالباً ٨٩ من الدراسة عينة تكونت
 الـذين  األشـخاص  صحة  علىالمدى بعيد أثراً النفسية للوحدة أن على أدلة الدراسة
 معـدل  ويكـون   الليل،في متقطع نوم من يعانون الوحيدين لطالبا وأن منها، يعانون
  .اتساع ٦-٤من  الوحيدين غير نوم معدل يكون بينما ،اتساع ٨-٥ نومهم

 النـساء  بهـا  تتغلب التي الطرق على التعرف إلى هدفت (Ami, 2006): دراسة -
 وأربع مائة ١٦٤ الدراسة عينة وشملت النفسية، الوحدة على المضطهدات المظلومات

 امرأة ٨٤و األهلي، أو ،العائلي الظلم ضحايا من امرأة ثمانون ٨٠ منهن امرأ وستين
 النـساء  أن إلـى  الدراسة نتائج توصلت وقد مشاكل، أي لهن  ليساللواتي العامة من
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 يفعله عما مختلفة بصورة اآلخرين عن والبعد فسية، النالوحدة مع يتعاملن المظلومات
 عن والفهم الذاتي التطوير في أعلى  أشياءحققن المظلومات اءالنس وأن الناس، عامة

 .األخرى المقياس جوانب من غيرها
والرفاه النفـسي فـي منتـصف        عدم اإلنجاب  بعنوان) ,Thomas 2009( دراسة -

أشارت نتائج و . من المجتمع النرويجيافرد )٥١٨٩( العينة من تكونت و.وأواخر العمر 
 نوالرضا عن الحيـاة بـي   رفاهال  في رمة كان لها األثر الكبي     األمو حالةالدراسة إلى أن    

 أطفال كان شعورهن    ن ليس لديه   الالتي النساء النساء، كما أشارت النتائج كذلك إلى أن      
 تظهروأ. بالرضا عن الحياة واحترام الذات أقل من ذلك بكثير من األمهات مع األطفال             

 أخرى علـى مجموعـة مـن     وعيةضالنتائج أهمية دراسة أثر حالة أبوية وظروف مو       
تشير إلى آثار أكثر إيجابية إلى حد ما من األبوة في بلـدان        الرفاه النفسي كما  والنتائج  

   .الشمال األوروبي منه في الواليات المتحدة
 صـدمة فقـدان الحمـل والعقـم     بعنـوان  )and Karina, 2011 Kami( دراسة -

  ردود الفعل طويلة األمـد لفقـدان الحمـل   على إلى التعرف    الدراسة هدفت و .الالإرادي
 .سيدة) ٢٨٤٩(تكونت عينة الدراسة من     و. األطفالوالعقم عند النساء المحرومات من      

 أظهـرن هن عقـم  لـدي  تيرت نتائج الدراسة أن السيدات الالتي فقدن الحمل والال  أظهو
  . عن الحياةالرضا من ومستوى قليال االكتئاب من يامستوى عال
 الحالية دراستها أن الباحثة وجدت السابقة الدراسات على طالعاال خالل منو

 تتفق الحالية الدراسة فإن وبالتاليالمتغيرات  بعض في السابقة  الدراساتمع اتفقت قد
ـ واألمـن  النفـسية  الوحدة تناولها في عرضها تم التي السابقة الدراسات مع  سي النف

 :أنهـا  في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة اختلفتو .سةكمتغيرين رئيسيين للدرا
 لم حين  غير المنجبات فيالنساء  واألمن النفسي لدىالنفسية الوحدة لدراسة صصتخ

ـ  وأ الفئة بهذه اهتمت أن  - الباحثةاطالع حدود في - يسبق  .مـستقل  بـشكل  تدرس
 .األردن في هاؤإجرا يتم دراسة أول الحالية الدراسة عتبرتو

   :واإلجراءات الطريقة
   .الرتباطيا الباحثة المنهج الوصفي اتبعت  : الدراسةمنهج

   : وعينتها الدراسةمجتمع
يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء غير المنجبات واللـواتي مـر علـى           

سـيدة  ) ٢٠٠( تكونت عينة الدراسة مـن  و. إنجابسنوات دون   ) ٥(زواجهن أكثر من    
  .يوضح توزيع أفراد العينة )١ (جدول وال.قصدية غير منجبة وهي عينة

   حسب المحافظاتنة أفراد العيتوزيع )١ (جدول
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 العدد المحافظة م
 ٢٠ العاصمة ١
 ٤٢ اربد ٢
 ٣٨ الزرقاء ٣
 ٤٠ الكرك ٤
 ٢٨ العقبة ٥
 ٣٢ معان ٦

 ٢٠٠ المجموع
  :الدراسة راتمتغي

  . عند المرأة األردنيةاإلنجاب عدم:  المستقلالمتغير
  : التابعةالمتغيرات

 . غير المنجبة باألمن النفسيرأة شعور الممستوى -١
  . شعور المرأة غير المنجبة بالوحدة النفسيةمستوى -٢

  : الدراسةأدوات
، قشوش( كيفه على البيئة العربية الذي الوحدة النفسية مقياس  - أ

١٩٨٨:( 
   :مقياسالئص خصا

استجابات ) ٤( نقاط يتضمن )  ٤(فقرة  متدرج من     ) ٣٤(يتكون المقياس من    
للعبارة  التي تنطبق على الفرد فـي        ) ٤(بحيث تعطى الدرجة    ) ٤-١( لها الدرجات من  

، للعبارة  التي تنطبق على الفـرد فـي بعـض األحيـان        ) ٣( والدرجة، معظم األحيان   
للعبارة  التـي ال  تنطبـق   ) ١(والدرجة ، طبق على الفرد للعبارة  التي تن   ) ٢( والدرجة

  :ويتكون المقياس من أربعة  أبعاد هي. على الفرد
  .إحساس الفرد بالضجر نتيجة لفقدان المحبة والمودة من قبل اآلخرين -١
  .إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية بينه وبين المحيطين به -٢
  .معاناة الفرد من الملل واإلرهاق -٣
  . بافتقاد المهارات االجتماعية الالزمة  لبناء عالقات مع اآلخرينمعاناة الفرد -٤

  :صدق المقياس
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تم حساب  الصدق العاملي  حيث ظهر أربعة عوامل يتشبع بكل منها عدد من               
 : البنود في المقياس والعوامل األساسية هي

حيث بلغت . إحساس الفرد بالضجر نتيجة لفقدان المحبة والمودة من قبل اآلخرين -١
 .) .،٧٢٠(إلى .) ،٤٩٧(يمة التشبع على هذا العامل منق

حيث بلغـت قيمـة     . إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية بينه وبين المحيطين به           -٢
 .).،٣٤٩(التشبع على هذا العامل 

حيث بلغت قيمة التشبع على هذا العامل  مـن     . معاناة الفرد من الملل واإلرهاق       -٣
 .).،٦١٢( إلى.) ،٤١٨(

. افتقاد المهارات االجتماعية الالزمة  لبناء عالقات مـع اآلخـرين          معاناة الفرد ب   -٤
وهي قيم  .)  ،٧٤١( إلى  .) ،٤٠٩( حيث بلغت قيمة التشبع على هذا العامل  من        

 .).،٠١(دالة عند مستوى

  :ثبات المقياس
بفاصل ) ٦٠(تم استخراج قيمة الثبات بطريقة إعادة التطبيق على عينة قوامها 

وهي قيمة دالـة عنـد      .) ،٨١٩(صل إلى  معامل ثبات  مقداره        وتو) أسبوعين(زمني  
 .)٢٥ ص ١٩٨٨، قشوش.) (،٠١( مستوى الداللة 

 ، بكروأبو التل (األردنية كيفه للبيئة الذي األمن النفسي مقياس  - ب
١٩٩٦(:  

  :خصائص المقياس
  :موزعة على أبعاد هي. فقرة) ٤٧(تكون المقياس من 

 الشعور بتقبل اآلخرين.  
 الستقرار النفسيالشعور با.  
 الشعور باألمن في الجماعة.  
 الــشعور بالراحــة النفــسية والجسمي.  
 الشعور بالرضا والقناعة.  

  :تصحيح المقياس
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حيث تأخذ  ،  وال يحدث ،  من ثالثة خيارات دائماً وأحياناً       اإلجابةتكونت خيارات   
) صـفر (تأخذ دائما أما العبرات السالبة ف   ) صفر(و) ١) (٢(العبارات الموجبة  الدرجات     

  ).٢(وال يحدث ) ١(وأحيانا

  :صدق وثبات المقياس
تم استخراج الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على مجموعة من المحكمـين            

وقد تـم تعـديل بعـض       ، من أجل إبداء الرأي في مدى مناسبة فقرات لهدف الدراسة           
  .الفقرات

ث بلغت قيمة معامل    كما  تم استخراج معامل الثبات باستخدام كرومباخ ألفا حي         
أي ، ) ٠،٩٧٧٤٠(أما معامل الصق فقد بلـغ       .)  ،٩٥٥٣(الثبات لألبعاد المقياس ككل     

  .أن المقياس يتمتع بعاملي الصدق والثبات بقيم مناسبة لقياس الصفة المطلوبة
   الدراسةنتائج

عند المـرأة غيـر       مستوى الشعور بالوحدة النفسية    ما : األول السؤالاإلجابة عن   
  ؟بة في األردنالمنج

 على هذا السؤال تم استخراج والمتوسطات الحـسابية واالنحرافـات          ولإلجابة
  . يوضح ذلك)٢(جدول و،  مقياس الوحدة النفسية اد الداللة لألبعتوىالمعيارية و مس

  والمتوسطات الحسابية   مقياس الوحدة النفسيةأبعاد )٢ (جدول
   الداللةومستوىواالنحرافات المعيارية 

   مقياس دأبعا
 الوحدة النفسية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى  تقيمة المعياري

 الداللة
 ٠,٠٠١ ٣,٤٣٠ ٧,١٣٢ ١٥,٥٥٠  واالنسحابالعزلة
 ٠,٠٢٩ ٢,٢٠١ ١٠,٢٥٢ ٢٣,٤٣٠ اقة الصدقلة

 ٠,٠٤٧ ١,٩٩٧ ٦,٩٤٨ ١٤,٨٨٠  االتصالفقدان
 ٠,٠١٧ ٢,٣٩٧ ٨,٣٥٤ ١٩,٢٦٩  االجتماعيالنبذ

 ٠,٠٠٠ ٤,٥٢٠ ١٧,٩٠٥ ٧٣,١٢٩ ي الكلالمجموع
بدرجـة    النساء ظهـر   لدى  الوحدة النفسية  مستوىأن  ) ٢(جدول    من نالحظ

 غير المنجبة رأة عليه المتكونمن خالل ما يمكن أن   هذه النتيجةتفسير ويمكن. مرتفعة
 يابفي ضل غ  ،  الداخلية  متاعبها وتخفي ،شاعرهاوتخفي م ،  بصمت تتألم قد تكون    التي

  فـي الرغبـة   بعـدم فشعورهاليفهم مشاعرها     أو مستمع في غالب األحيان     محاور لها 
 فـي  االنخراط لديها عدم رغبة في    يولديعتبر حساس جداً بالنسبة لها       مناقشة موضوع 
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 علـى  ليست أنها بإحساسها خالل عدم   من قد تفسر هذه النتيجة      كما .الحياة االجتماعية 
قـد  و . المنجبـات ءف عنهم وخاصة النساقرب نفسي من اآلخرين كونها تشعر باالختال 

 عن حالة يخبرها الفرد ناتجة عن عبارة بالوحدة الشعور أن   إلى )٢٠٠٥(ة  أشارت جود 
 ة أن الوحـد إلـى ) Rokach, 2004(وقد أشـارت  . قصوره في العالقات االجتماعية

قد تكون غيـر متوقعـة      و معينة تحدث    ظروف ظلالنفسية هي حالة يخبرها الفرد في       
ـ مثل المشبعة غير  اتحاجكال ونـستطيع   .ا الحب أو االنتماء أو المرض المزمن وغيره

 فمـن  وبالتـالي  يعد من أهم الحاجات غير المشبعة عند المـرأة  اإلنجابن عدم إالقول  
، علوان( دراسة  هذه الدراسة مع نتيجةنتيجة تتفق و. أن تشعر بالوحدة النفسيةمتوقعال

   Cacioppo, 2000).( ودراسة (Rocach , 2003 Ami, 2007) و2007)
 المـرأة غيـر     عنـد  فسيالن  ما مستوى الشعور باألمن    :الثاني السؤالاإلجابة عن   

  المنجبة في األردن؟ 
ـ     استخراج  تم السؤال على هذا    ولإلجابة ات  والمتوسطات الحـسابية واالنحراف

  . يوضح ذلك) ٣ (جدول المعيارية و مستوى الداللة و
   النفسياألمنجموعة الواحدة لمعرفة مستوى للم) ت( اختبار) ٣ (جدول

 المتوسط  مقياس األمن النفسيأبعاد
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى  تقيمة المعياري

 الداللة
 ٠,٠٠٠ ١١,٦٣٤ ٢,١٧٩ ٧,٦٠٦ الرضا عن الحياة

 ٠,٠٠٠ ١٢,٩٤٦ ١,٧٣٨ ٦,٤٢٦  النفسية والجسميةالراحة
 ٠,٠٠٠ ١٣,١١٥ ٣,٦٢٤ ١٥,٠١٢ االستقرار النفسي

 ٠,٠٠٠ ١٣,٠٧٢ ٤,٨١٤ ١٨,٩٨٨ الشعور بتقبل اآلخرين
 ٠,٠٠٠ ١١,٨٨٢ ٣,٠٠٣ ١١,٢٦١ الجماعةالشعور باألمن في 

 ٠,٠٠٠ ٢٧,٩٤٦ ٦,٩٤١ ٥٩,٢٩٣ الكلي
 فـي جميـع أبعـاد    إحصائية يوجد فروق ذات داللة   أنه) ٣ (جدول من   يتضح

 هـذه   الباحثة وتفسر .نفسي ال يتمتعن باألمن ال    لمنجبات أن النساء غير ا    أي .المقياس
 باألمن النفسي بالنـسبة للمـرأة   الشعور أن من أهم مقومات ها خالل معرفت  منالنتيجة  

 زوجيـة  تريد حياة رأةفالم، واالستقرار في حياتها الزوجية المتزوجة هو تمتعها باألمن 
 إن . اإلنجاب مثالً  طعمطمئنة أي أن ال تكون مهددة بالطالق في حالة مرضها أو لم تست            

 أن ترى الباحثـة  كما. جود األبناء يعزز ويوطد العالقات الزوجية ويزيدها متانة وقوة      و
يعتبر  وقد تكون منطقية بالنظر إلى أن العقم بالنسبة للمرأة خاصة          هذه النتيجة متوقعة  

 تشكل عليها غالباً ظروف     تفرضمن أخطر المشكالت التي يمكن أن تواجه المرأة حيث          
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تقـدير   تدني حرمان مشاعر انفعالية كزيادة مشاعر النقص وال      تفرز نفسيةعندها أزمة   
 2009(ودراسـة    )٢٠٠٢ (عودة  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة دراسة       .الذات

Thomas( ودراسة and Karina,2011) Kami(.  
 والوحـدة  النفـسي   األمن بين   ة هناك عالقة ارتباطي   هل :ثالث ال السؤالابة عن   اإلج

   ؟ المرأة غير المنجبة في األردنعند النفسية
 تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات         على هذا السؤال   ولإلجابة

ل المعيارية لكل من ألبعاد مقياس الوحدة النفسية وأبعاد مقياس األمن النفسي والجـدو            
  :يوضح ذلك) ٤( رقم

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )٥ ( جدول
  لكل من ألبعاد مقياس الوحدة النفسية وأبعاد مقياس األمن النفسي

أبعاد مقياس الوحدة 
  النفسية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت
  الداللة

 0.001 3.323 4.796 19.09 العزلة واالنسحاب
 0.000 5.010 3.190 22.559 قلة الصداقة

 0.000 958 .5 4.388 19.989 فقدان االتصال
 0,000 4,226 5.555 21.072 النبذ االجتماعي
 0,000 5.058 14.723 82.713 المجموع الكلي

أبعاد مقياس األمن 
  النفسي

        

 0.001 1.428 3.939 28.881 الرضا عن الحياة
 0.002 3.58 5.17 30.000  الطمأنينة النفسية

االستقرار 
  االجتماعي

36.928 3.284 2.606 0.001 

 0.001 3.216 3.838 28.000  التقدير االجتماعي
 0.006 0.526 11.462 123.809  الكلي



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٢٣-

وللتأكد من مدى وجود ارتباط بين األمن النفسي والوحدة النفسية تم استخراج        
.  النفسية عند المـرأة    والوحدة األمن النفسي  بيرسون لمعرفة العالقة بين      ارتباط معامل

  . ذلكحيوض) ٥( والجدول رقم
   بيرسون لمعرفة العالقة ارتباط معامل )٥ ( جدول
   النفسية عند المرأةوالوحدة األمن النفسيبين 

 الداللة مستوى  االرتباطمعامل العدد
  النفسيةالوحدة  النفسياألمن

200 0.866- 0.0001 
األمـن النفـسي      أن العالقة االرتباطية عكـسية بـين       )٥(  من الجدول  نالحظ

 توى أي كلما ارتفع مـس     .)-0.866(  بلغت االرتباط حيث قيمة معامل     . النفسية والوحدة
وتـرى  .  كلما انخفض شعورها بالوحدة النفسية     المنجبة غير   أةاألمن النفسي عند المر   

 الفرد  وتنعم األساسية للفرد     النفسي من الحاجات   فاألمنالباحثة أن هذه النتيجة منطقية      
 يجعله عرضة   نفسيكما أن عدم تمتع الفرد باألمن ال      ،  النفسية بالصحة تمتعه يعنيفيه  

وقـد  .  النفـسية الوحدة مرحلة الصحية والنفسية ويمكن أن يصل إلى    شكالتلبعض الم 
 ارتباطيهالتي أشارت إلى وجود عالقة      ) ٢٠٠٧ ،علوان(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة      

 أن المرأة غير    لى إ جة قد تعود هذه النتي    كما.كسية بين األمن النفسي والوحدة النفسية     ع
 قـدوم  بإمكانيـة  دائماً تكون في حالة ترقب وخوف على مستقبلها األسري إما           نجبةالم

 وبالتالي تفقد أهم مساند قأو تصل لمرحلة الطال، زوجة أخرى تشاركها زوجها وحياتها
 األمن النفسي عندها حاجة إلشباع  المقوماتتمتلكن يعني أنها ال  وعلى كلتا الحالتي.لها

الذي قد يؤدي إلى وحدتها النفسية فتبقى منطوية على ذاتها تعايش هموماً وصـعوبات          
 ،خـويطر (كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة    . أغلب الحاالت   متوقعة في  مستقبلية
 النفـسية عنـد     الوحدة على   ي النفس التي أشارت إلى أثر عدم الشعور باألمن      ) ٢٠١٠

 التي) ٢٠٠٧، اإلسيد( وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة      . طلقات واألرامل مال
  . عند النساء المطلقاتبالوسطية واألمن النفسي يتسم االكتئابأشارت إلى أن 

  :التوصيات
  :توصي الدراسة بما يلي

 العربيـة   المكتبـة لتعزيز ين؛الباحث قبل من المستقبلية  الدراساتبعض إجراء 
 . الفئة من النساءبهذه تتعلق بدراسات

 من ضمن أعمالها    يكون بحيث اإلرشاديةوالمراكز   المؤسسات  اهتمام ضرورة 
، توعيـة  لقـاءات ، النفـسي  الدعم برامج (إرشادية برامج تقوم بتصميممن 



   األمن النفسي والوحدة النفسية عند المرأة غير المنجبة في األردن

 -٦٢٤-

 تخفيـف  فـي  المـساهمة  أجل من  المنجباتغير بالنساء تعنى )عمل ورشو
  .لديهن النفسية ضغوطال

 مـن تجاه هذه الفئة بدورها   المرأةبشؤون تهتم التي النسوية  الجمعياتقيام 
 النفسية اآلثار حدة من التخفيف أجل من ثقافية برامج بعمل النساء بحيث تقوم

 رائدة اجتماعية أدوار في وإشراكهن اإلنجاب مة من نعحرمانها على المترتبة
 .بالنفس الثقة  تعززلكي

 خالل  منالمرأة لدى االجتماعي االستقرار زيادة قبل الحكومات على ن مالعمل 
 .لهن والمادي المعنوي الدعم

   
  
  

  :المراجع
  :العربيةالمراجع 

 إطار في النفسي لألمن مقياس تطوير) ١٩٩٦( عصام ةبكر وأبو ةشادي، التل 
. ةواإلنـساني  االجتماعيـة  العلـوم  سلـسلة ، اليرموك أبحاث مجلة. إسالمي

  .٢ددع .١٣لدمج
 الذات باستراتيجيات مواجهة الضغوط     فاعلية) ٢٠١٢( أريج عبداهللا ، الحضيف 

جامعة اإلمام محمد   .  منشورة رستير غي جرسالة ما . ى النساء غير المنجبات   لد
  .بن سعود

 األمن النفسي لدى العـاملين بمراكـز اإلسـعاف         ): ٢٠٠٣(جهاد  ، الخضري
 رسـالة ،  الشخصية ومتغيرات أخـرى    بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات    

 . الجامعة اإلسالمية غزة:ماجستير لكلية التربية
 لـدى النـساء      واألمن النفـسي   االكتئاب) ٢٠٠٧( هبه النعيم عبداهللا  ، األسيد

ـ          المطلقات  بـبعض   ابمحاكم األحوال الشخـصية بواليـة الخرطـوم وعالقته
  .ومجامعة الخرط.  غير منشورهكتوراهرسالة د. المتغيرات

 ،مؤسـسة األهـرام    ٢مجلـد  ، علوم النفس  ذخيرة) ١٩٩٠( كمال   الدسوقي ، :
 .القاهرة
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 ،الرياض،  النفسم في التأصيل اإلسالمي لعلدراسات): ١٩٩٥( صالح الصنيع .
  .دار عالم الكتب

    في علم الـنفس مـن منظـور      دراسات :)٢٠٠٢ (براهيمالصنيع، صالح بن إ 
  .النشر والتوزيعدار عالم الكتب للطباعة و، رياضال، إسالمي

 دار  .النفسية للمرأة العربيـة    الصحة) ٢٠٠٣( قتيبة ، والجلبي ىمن ،الصواف
  .مصر .زيعللنشر والتو المطبوعات

 استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي لدى المـرأة         )٢٠١١( فهيمة، العربي
 .جامعة الجزائر. رسالة ماجستير غير منشور. العقيم

 الـوجيز فـي علـم الـنفس العـام      ) ٢٠٠٤(عبـد الـرحمن   ،  عيسـويال
  .القاهرة، المعرفة الجامعية دار، والقـدرات العقليـة

  
    فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية      ): ٢٠٠٣(المزروع، ليلى

 بالوحدة النفسية لدى عينة مـن طالبـات جامعـة أم            ورفي تخفيف حدة الشع   
  .٦عدد ، اإلرشاد النفسيمجلة، القرى

    لـدى   نتـشارها  الوحدة النفسية ومدى ا    اس بناء مقي  :)١٩٩٣(النيال، مايسة 
 علم الـنفس،   مجلة عمرية متباينة من أطفال المدارس بدولة قطر،         مجموعات

 .١١٧ – ١٠٢ ص،٢٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد ،لقاهرةا
 توزيع البيطاس للنشر وال   .النفسية للمرأة   الصحة )٢٠٠٤(الفتاح عبد ،المهدي

 .مصر بدون طبعة ،العامرية
 بعض المتغيرات الديمغرافيـة المرتبطـة بـاألمن        ) ١٩٩٦( محمد جبر ، جبر

  .١٢ ص،٣٩ددالمصرية العامة للكتاب ع  الهيئة.مجلة علم النفس. النفسي
 النفسي االجتماعي للمرأة المنجبة وغيـر       التوافق) ٢٠١٥( سوزان، جرجس 

 .جامعة حلوان. رسالة ماجستير غير منشورة. المنجبة
   دراسة لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعيـة      ) ٢٠٠٤( جليدان تغريد صالح

 .ة السعوديات المنجبات وغير المنجبات في منطقة المدينة المنـور    ءلدى النسا 
  .العزيز د جامعة الملك عب.رسالة دكتوراه غير منشورة

  لدى األطفال في  الوحدة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات:)٢٠٠٥(جودة، آمال 
محافظة غزة، المؤتمر التربوي الثاني الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقـع           
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ــستقب ــات الم ــالمية ، لوطموح ــة اإلس ــة بالجامع ــة التربي ــزة، : بكلي          غ
  .٨٠٥ -٧٧٥ص

 النفسي في ضـوء متغيـرات       نالشعور باألم ): ١٩٩٠(محمود عطا   ، حسين 
لدى طالب المرحلة الثانويـة فـي       المستوى والتخصص و التحصيل الدراسي      

  .٣٢٦-٣٠٥ص ،الكويت ،٦مجلد، ٢٢عدد،  التربويةالمجلة، لرياضمدينة ا
 لبعض العوامل المرتبطة بالـشعور بالوحـدة        دراسة): ٢٠٠٣( محمد   دة،حما 

 رسـالة ،  الغـوث ةالنفسية لدى المتقاعدين من معلمي القطاع الحكومي ووكال  
  .فلسطينغزة، :  الجامعة اإلسالمية،ماجستير

 سلوك الوالدين اإليذائي للطفل وأثره على األمن       ) ٢٠٠١( جمال مختار ، حمزة
  .١٤٣-١٢٨ ص،٣٨ددع.مجلة علم النفس. النفسي له

 وعالقتها بالالمعنى لدى المرأة غيـر       العصابية) ٢٠١٣( سمر محمد  ،خاسكة 
  .جامعة دمشق.  منشورةررسالة ماجستير غي. المنجبة

  بالوحـدة  ر الـشعو :)١٩٨٨(، محمد محـروس  خضر، علي السيد والشناوي 
ــةتماعيــةوالعالقــات االج ــيج العربــيرســالة،  المتبادل         ،٢٥عــدد ، الخل

  .١٤٨-٩١٩ص
 النفـسية لـدى   وحدة والشعور بالسياألمن النف ) ٢٠١٠( وفاء حسن  ،خويطر 

رسـالة  . المرأة الفلسطينية األرملة والمطلقة وعالقتهما بـبعض المتغيـرات        
  .غزه. الجامعة اإلسالمية. منشورةماجستير غير 

 والصحة األسـرية   السكان مسح .)٢٠٠٨(  األردنية العامة  اإلحصاءات ئرةدا  .
  . األردن.عمان

 ماسلو للشعور باألمن النفـسي     اراختب) ١٩٨٣( عيد ،كمال وديراني ، دواني  .
  .٣دد ع،١٠لدمج. الجامعة األردنية. مجلة دراسات .دراسة على البيئة األردنية

 المكتـب المـصري     .)٩(ط أصول علم الـنفس    .)١٩٩٣( أحمد عزت ، راجح
  .مصر. اإلسكندرية. الحديث

 مؤسسة عز الدين للطباعة    ، العقم واألمراض التناسلية  ) ١٩٩٣( محمد ،رفعت
  . مصر.)٢(وللنشر ط

    مجلـة ،  القومي العربـي   ألمناألمن النفسي دعامة ل   ): ١٩٨٩(زهران، حامد 
 .دراسات
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 عالم الكتـب . الطبعة الرابعة،  علم النفس االجتماعي   .)١٩٩٤( حامد، زهران .
 القاهرة

 تستحق التوقفإنسانيةفقدان األمومة معاناة ). ٢٠٠٧( إيمان، سيالوي :    
.http://www.odabasham.net  

 ،القاهرة، مكتبـة   ، السوية والمضطربة  الشخصية): ٢٠٠٠( زينب محمد    شقير
 . العربيةلنهضةا

 وعالقاتها  نفسيةالشعور بالوحدة ال  ): ٢٠٠٥(ادر  الجوهرة بنت عبد الق   ، شيبي 
 رسـالة ، بسمات الشخصية لدى عينة من جامعة أم القـرى بمكـة المكرمـة        

  . جامعة أم القرى،ماجستير
 لدى زوجات الـشهداء     ية الشعور بالوحدة النفس   عالقة): ٢٠٠٨(وفاء  ، عابد 

 .لجامعة اإلسالمية كلية التربية ا  ، بكل من المساندة االجتماعية وااللتزام الديني     
 .غزة

 المعاملة واألمن النفسي لدى عينـة       إساءة) ٢٠٠٤( السيد محمد ، المجيد عبد 
  .٢٤١ ص،٢ددع. مجلة دراسات نفسية. من تالميذ المدرسة االبتدائية

 لدى عينة مـن     لىأثر القبول والرفض الوالدي ع     )٢٠٠٨( دالل، العزيز عبد 
  .العزيز  الملك عبدمعةجا .منشورات. األمهات على األمن النفسي لدى أطفالهن

 ،االجتماعيـة مـن األزواج      دة المـسان  :)٢٠٠١( أحمد عبد الـرحمن      عثمان 
وعالقتها بالسعادة والتوافق مع الحيـاة الجامعيـة لـدى طالبـات الجامعـة              

  .١٤٣-١٩٥ص ،٣٧عدد ، كلية التربية بالزقازيقمجلة، المتزوجات
 النفسية دراسـة    حدةالقته بالو  وع لحياة عن ا  الرضا): ٢٠٠٧ (اتنعم، علوان 

 .غزة:  علي عينة من زوجات الشهداء الفلسطينيين جامعة األقصىيةميدان
 النفسي لدى طالبات الجامعة اإلسالمية وعالقته ناخالم): ٢٠٠٢( فاطمة ودة،ع 

 الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،بكل من الطمأنينة االنفعالية وقوة األنا 
 .غزة: اإلسالمية

 دار العلـم لماليـين    . العقم عند النساء والرجـال    ) ١٩٨٨( سبيرو، خوريفا .
  .لبنان

 بالوحدة النفسية وعدد    اإلحساس بين   قة العال دراسة) ١٩٨٨( إبراهيم. قشوش 
 مجلـة . الصف األول ثانوي في قطر     يذاتمن األبعاد التوادية بين تالميذ وتلم     
  .مركز البحوث التربوية بجامعة قطر
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 العالقة بين نمط السلوك القيادي لمدربي كرة القدم   ) ١٩٩٥( نمحمد أمي ، ملحم
 ماجـستير غيـر     رسـالة .  الالعبين في األردن   دىوالشعور باألمن النفسي ل   

   األردنيةامعةالج. شورةمن
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