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إىل والدي الغايل قدويت وسندي، الشمعة اليت احرتقت من أجل أن تنري حيايت إىل رمز العطاء والفداء 

الوطين الذي لن تكفي هذه السطور تعبريا عن ما يكابده من أجلي حبييب الذي كان دائما يف جانيب هو الذي 

به وصلت وعلى وصاياه تفوقت ألنه علمين أن ال أنظر إىل  ،علمين أن القوة واإلرادة واإلميان أساس النجاح

إىل الذي أفديه بروحي وبدمي وبكل ما أملك من قوة  ،الوراء طاملا هناك أمل يف احلاضر وآمال يف املستقبل

إليك يا "الساحي" أهدي هذا العمل، وأقول أين أحبك كما مل أحب أي إنسان يف  -إليك أيب يا عبد العزيز

إىل من يضيق اbال لوصفها إىل سيدة القلب وملكة الروح إىل اليت سهرت من أجلي إىل من  -هذا الكون

إىل من جعلتين أنسى ضعفي و قلة حيليت إىل من  ،علمتين أن احلياة والعلم ال يتحققا إال بالفضيلة واألخالق

ين أمامها إجالال هلا نور عيين دعمها العاطفي الذي غمرين طوال حيايت ويف مسرية تعليمي إىل اليت أحنبأمدتين 

 ضرة)خالغالية السيدة صاحلي نفيسة.( امام

 ،إىل أحلى وأحن ما أعطاين اهللا يف هذه الدنيا أخوايت احلبيبات اللوايت كن دعما وسندا يل يف كل وقت

ش بدوsما تان ال ميكن أن أعيلسليمة احلبيبة وأبنائها خاصة محيدة إىل سعاد وفطيمة اللؤلؤتان واجلوهرتان أل

ة رمز اجلمال والقوة معا إىل خامتة العنقود و اليت هي توأم روحي حتس يإىل مس ،إىل خولة بلسم كل جرح عشه

 إىل الغايل الصغري أشرف عبد العزيز.أمولة بكل ما جيول يف نفسي ومتدين بطاقة املرح والسعادة 

 ة وكل أوالدها.إىل أسريت الثانية عائلة دبلة عبد اbيد والغالية قطاف أمين

وفاء، وكذا خولة وسارة بالذكر شالة أمرية، وسهام شريفة، خولة أمينة،  صخإىل صديقايت  احلبيبات وأ

 .إبراهيمي



 

  

 

 

 

احلمد هللا رب العاملني محدا كبريا طيبا مباركا فيه، على إعانته يل يف كل شيء، وخالل مسرية حيايت 

 الدراسية باخلصوص وإين أسأله التوفيق والسداد.

وامتناين وتقديري إىل أستاذي الكرمي أعزه اهللا ونصره، وأدام صحته وعطائه لنا: األستاذ  وأتقدم بعظيم شكري

الدكتور إبراهيمي الطاهر. على نصائحه وتوجيهاته وحرصه على أن يكون هذا العمل مقبوال ويرقى إىل اهلدف 

 به.املنشود من خالله فهو ليس مؤطرا بالنسبة يل فحسب بل هو قدويت ومثلي وأنا أعتز 

كما أتقدم بشكري وتقديري إىل أساتذيت الكرام خصوصا الذين درسوين يف السنة النظرية بدون استثناء، 

أشكر كذلك األستاذة اعتدال دبابش على عوyا يل ومؤازرwا يل وكذا أتقدم بالشكر إىل كل من أعانين على 

 اجتياز هذه املرحلة من البحث.

يق.وأخص بالذكر األستاذ ومان حممد توف  
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ویتطور من خالل عالقات أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، ویبنى  نسانيإیقوم كل مجتمع 

. وینشأ هؤالء األفراد الذین إلیهالمجتمع البشري بواسطة قیام كل فرد من أفراده بدوره األساسي المنوط 

التي تعتبر  یعمرون األرض بواسطة عالقة غایة في القداسة، عالقة الزواج الذي به تبنى األسرة

لم نقل  إنا یتلقى الطفل، ویتشرب مبادئ وتقالید مجتمعه، یهفاللبنة األساسیة في البناء االجتماعي، 

لتي تعكس انتمائه لمجتمع دون آخر، فهو بشكل أو بآخر یعبر عنها بسلوكه وكل ما یصدر الثقافة ا

الجنسین الذكر واألنثى هذه في مختلف المجاالت، كما أن هذه الرابطة یشترك فیها عنه من أفعال 

األخیرة التي لطالما عبرت عن نصف المجتمع، نظرا لما تحمله من خصائص، وما تقوم به من 

وظائف راقیة، فنحن نلمس دورها في تربیة النشء، وفي تطویر المجتمع، نظرا لدخولها مجاالت 

سات نحوها، االجتماعیة منها عدیدة تسهم بها في تنمیة ة تطویر المجتمع لذا فال أقل أن تتجه الدرا

الداخلي، واستراتیجیات تطویر شخصیتها، واألهم هو التعرف على  هامعالوالنفسیة لكشف اللثام عن 

 .مشاكلها ألنها تعتبر بمثابة معوقات تقف أمام قیامها بالتزاماتها كامرأة وأم وزوجة

لغرائز الجنسیة في إطار زوجة هذه الكلمة بما تحمله من معاني تتضمن تكوین أسرة وٕاشباع ا

وهي أشبعت أو في طریق إشباع غریزة أخرى هي األمومة، كل هذا یعني أنها  ،یقبله الدین والمجتمع

حققت ما تصبو إلیه كل امرأة أشیاء تحتاجها المرأة في حیاتها مهما بلغت من علم، ومال، وصیت، 

ویظهر ذلك  ،ر ذلك النقص وتلمسهوهذا یعني أن المرأة إذا حرمت من تحقیق هذه األمور فستستشع

لذا سیحاول بحثنا هذا  ،في صور شتى وقد یترجم في معاناة نفسیة تتجسد في قلق أو ضغط نفسي

أن تربط بین التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي لدى المرأة، وفي  التعرف عن العالقة التي یمكن

 قسمین. إلىهذا الهدف قمنا بتقسیم الدراسة  إلىسبیل الوصول 

النظري للدراسة وقد تضمن الفصل التمهیدي والذي احتوى على تحدید  اإلطار: األولالقسم 

مرورا بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، ثم تحدید  ،وأهمیة الدراسة وأهدافها اإلشكالیة



 

 ب

الزواج كنظام اجتماعي  موضوع إلىالمفاهیم األساسیة في الدراسة، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه 

ثم مراحل الزواج في األسرة العربیة بعدها تم استعراض بعضا من النماذج لنظام  ،من زاویة التعریف

ثم تم التطرق لعنصر الزواج بالنسبة للفتاة الجزائریة العازبة والمكانة االجتماعیة للمرأة  ،الزواج

اج وهو محور الدراسة وذلك بتحدید سن أهلیة والزوجة الجزائریة. ثم تناولنا عنصر التأخر عن الزو 

الزواج، مفهوم التأخر عن الزواج، أسباب ومشاكل التأخر عن الزواج وأخیرا آثار ونتائج التأخر عن 

 الزواج.

 ،ن الفصل الثالث باالكتئاب والمرأة، والذي تضمن تعریفا باالكتئاب وأعراضه وتصنیفاتهنوِ وعُ 

وكذا الشخصیة االكتئابیة ثم تناولنا عنصر المرأة واالكتئاب  ،تشخیصه مرورا بالنظریات المفسرة له ثم

 ثم عنصر الرقابة من االكتئاب وأخیرا عالج االكتئاب.

المنهجیة  لإلجراءات: تتضمن الجانب التطبیقي وقد خصصنا فصله األول القسم الثاني

مستعملة في جمع البیانات للدراسة، المنهج المستعمل، حدود الدراسة، عینة الدراسة واألدوات ال

اإلحصائیة المعتمدة، أما الفصل الثاني فتضمن عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء واألسالیب 

    الفرضیات.
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 :تحدید اإلشكالیة -1

د بعید، ومواضیع المرأة أمیت مواضیع األسرة باهتمام الباحثین والدارسین منذ حظ

في  تهفي المجتمع، أو كفرد له فعالی كلبنةبالخصوص، باعتبارها عضوا أساسیا سواء في بناء األسرة 

ة كما یعتبر میز مت وجسمیةمرأة بخصائص سیكولوجیة المجتمع بصفة عامة، وتنفرد ال رتنمیة، وتطوی

الزواج من بین أهم المواضیع التي تشغل بال المرأة مند بدایة بلوغها، فالبلوغ الجنسي یمثل نقطة 

نسیة للتفكیر في هذه األخیرة تتكون الناحیة الجانتقال من الطفولة إلى المراهقة، و  تحول وعالمة

رة الجاذبیة الجنسیة للجنس فت، وٕانجاب أطفال وتكوین أسرة، وتظهر في هذه البالمستقبل والزواج

، والتخطیط واالستعداد للزواج والعمل، وبذلك یتحول ة االجتماعیة والنشاط االجتماعي، والتنشئاآلخر

تفكر في الزواج فإن  حینفالمرأة  )41(عزیز سمارة ، عصام النمر ص الفرد من نرجسي إلى راشد مفكر واقعي

، رمت المرأة من إشباع هذه الغریزة، فإذا حهو األمومةقوي لدافع أقوى أال و  ذلك یكون تحت تأثیر

فأنها في النهایة  ،ومهما حاولت أن تعوض ذلك النقص ،علیها فإنه قد یكون لذلك تبعات بالغة التأثیر

أل ذلك الفراغ الذي یسكن بداخلها، ولذلك تظهر أعراض ستشعر بفراغ هائل وال شيء یمكن أن یم

 . سجسمیةاألمراض النفسیة والنف

ي ، عالقة تلیق برقم على رابطة تجمع الرجل والمرأةوهكذا فالزواج باعتباره نظاما اجتماعیا یقو 

، نسبة للنوع اإلنساني ضمان لبقائه، وهو بالاإلنسان وهي أساس بناء األسرة، فیه تنشأ وتنمو في ظله

 )312ص  1998بیري،  أحمد حیشي(الو ، وتفرده بالتكاثر وفق هذا النظام نوعومحافظة على رقي هذا ال

، واألمومة ي غرائزها الجنسیة منهاب، وتلاتها، وبه تحقق غایواج یشكل للمرأة السند في الحیاةفالز 

، واالستقرار ألطفال تقوم برعایتهم وتنشئتهم لنفسها مكانة اجتماعیة  تلیق بها كربة بیت، وأم وتصنع

وهو یرتبط بالدرجة األولى بنوعیة العالقات ، الحیاة الزوجیة الزواجي یشكل عامال هاما في استقرار

األطراف  ، وقد یصاب نظام الزواج باختالل مما ینعكس سلبا علىالزواجاالجتماعیة ونوعیة 

، فالزواج المستقر هو الذي تتوفر فیه عوامل الراحة المشاركة فیه عموما، والمرأة بالخصوص

، وتقدم أة. فإذا تأخرت المرأة عن الزواجمر والسكون واألمن وهي مؤشرات مدعمة للصحیة النفسیة لل
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األمن مما قد یجعلها تشعر و تحقیق نوع من االستقرار و  ،ستحرم من إشباع غرائزهابها العمر فإنها 

كتئاب الذي یعد واحدا من العالمات وقد تكون عرضة الضطرابات نفسیة عدیدة كاال ،بالنقص

سیة للمرأة لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث هذا الموضوع اإلكلینیكیة ذات األثر السیئ على الحیاة النف

 مترجمة في تساؤل رئیس مفاده.

 الزواج واالكتئاب النفسي لدى المرأة؟ عن تأخرالهل توجد عالقة بین  -

     یة التالیة:ئوتتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الجز 

هر علیها االكتئاب لدى هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج  واألعراض النفسیة التي یظ -1

 المرأة؟

هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض الجسمیة التي یظهر علیها االكتئاب   -2

 لدى المرأة؟

التي یظهر علیها االكتئاب  میةنفسجسالهل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض   -3

 لدى المرأة؟

 االكتئاب حسب العمل؟ درجة في عینةهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد ال -4

       

  :أهمیة الدراسة -2

تظهر أهمیة الدراسة في توضیح وتبیین طبیعة العالقة التي یمكن أن تربط بین التأخر عن 

الزواج واالكتئاب لدى المرأة، والوقوف على الصورة التي یظهر علیها االكتئاب لدى المرأة المتأخرة 

في تنمیة وتطویر  همستة عضو أساسي وحیوي في المجتمع، فهي عن الزواج باعتبار أن المرأ

المجتمع بكل أنساقه وأبنیته وموضوع الزواج یعتبر من األمور التي تهم المرأة بالدرجة األولى، 

وعائلتها أیضا، فتزویج العائلة ابنها أو ابنتها یعني تحدید مكانة اجتماعیة لها أوال داخل العائلة، 

ال ینتمي إلى جماعة معینة، ثانیا یحقق مكانة اجتماعیة في وسط المجتمع باعتباره عضوا كام

الشامل، في هذا الصدد قامت جماعة من الباحثین بدراسة حول الزواج في العائلة الجزائریة، وأكدت 
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بأن ظاهرة الزواج تكون حلقة بین العائلة والمجتمع فمجموع العائالت تشكل مجتمعا ثم بلدا ثم وطنا 

 ) 61،62،ص ص1991(رابیة نادیة،ثم أمة.

لذا فالتأخر عن الزواج یعتبر مشكلة لدى المرأة وقد یطول حتى المجتمع. ألنه قد یترك 

مجموعة من المخلفات ذات األثر السيء ویعتبر االكتئاب واحد من بین أهم المواضیع التي حضیت 

عن الزواج في هذه الدراسة إلى  بدراسات عدیدة. وتعود أهمیة دراسة االكتئاب لدى المرأة المتأخرة

 الرغبة في:

الكشف عن واحدة من المشكالت التي تعاني منها المرأة المتأخرة عن الزواج أال وهي مشكلة  .1

 االكتئاب.

لفت االنتباه بظاهرة التأخر عن الزواج التي أصبحت منتشرة على صعید المجتمع ككل ریفي  .2

 (*)كان أم حضري.

 :أهداف الدراسة -3

ات تسعى للرقي والتقدم والتنمیة، غیر أن هذا ال یمكن تحقیقه دون التعرف على إن المجتمع

مرتكزات البناء االجتماعي والثقافي وما ینجم عن هذه المرتكزات من ظواهر اجتماعیة قد تكون من 

تأخر  وٕاذا كان )49، ص2000.(نایف عودة البنوي،عبد الخالق یوسف الختاتنة، األسباب المعوقة لعملیة التنمیة

 المرأة عن الزواج ظاهرة أصبحت منتشرة في مجتمعنا فان هذه الدراسة تهدف إلى:

 دراسة العالقة بین التأخر عن الزواج و االكتئاب لدى المرأة. -

                                                           

من اإلخباریین الریفیین أنه عندما تبلغ البنت سن  %10,4اإلخباریین الریفیین عن السن المناسب للزواج رأى  وفي بحث قام به (*) 

من اإلخباریات الحضریات كما لم تتفق  %3,8وال تتفق مع هذا الرأي سوى  الخامسة والعشرین ولم تتزوج تعتبر قد تأخرت عن الزواج،

(محمد عبده معه امرأة واحدة من اإلخباریات الریفیات وهذا یعني وجود تباین في سن الزواج لدى الریفیین والحضریین 

 .)246، ص2006محجوب،
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محاولة التعرف على الصورة التي یظهر علیها االكتئاب لدى المرأة أو العالقة التي تربط بین  -

لالكتئاب، األعراض الجسمیة لالكتئاب، األعراض  التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة

 النفسجسمیة لالكتئاب.

دراسة الفروق بین النساء العامالت وغیر العامالت (المتأخرات عن الزواج) في درجة  -

 االكتئاب.

 :الدراسات السابقة -4

 :دراسة العالقة الوالدیة والزوجیة واالكتئاب -4-1

 Parker.Gلز بأسترالیا أجرى جوردون باركر الطب النفسي بجامعة نیوسوث وی في مدرسة

) 79، دراسة حول االكتئاب والعالقة الوالدیة والزوجیة، وقام الباحثان باختیار (1984وآخرون سنة 

سنة) 12-7عاما من الالتي قد توفیت والدة كل منهن عندما كن في سن ( 32,7امرأة بواقع عمري 

 وتزوج والد كل منهن امرأة أخرى.

 باحثان المقیاسان اآلتیان:استخدم ال

 استخبار معلومات تاریخ العائلة. -

 .یاس التقریر الذاتي لالكتئابقم -

من اآلباء أو زوجات اآلباء   )Lack of Caveأن نقص الرعایة ( علىوأسفرت النتائج 

ت باعتبارها متغیرات والدیة ترتبط ارتباطا جوهریا بسمة االكتئاب المرتفع لدى اإلناث، وأن المتزوجا

من أفراد عینة الدراسة غیر الحاصالت على مستوى رعایة كاف من األزواج تزداد لدیهن معدالت 

 نسبة االكتئاب.

 Enns( 2000ومن أمثلة الدراسات الحدیثة التي أوضحت ذلك أیضا: دراسة أنیس وآخرون  

et autres,2000 (–  2000دراسة ساتو وآخرون )Sato et autres ,2000( مدحت عبد ال) حمید أبو

 )125، ص2001زید،
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وهي دراسة جد مهمة كون العالقة الوالدیة والزوجیة من العالقات األساسیة والهامة في تأثیرها 

على نفسیة األبناء وخصوصا اإلناث منهم، وهذا التأثیر یالزم المرأة حتى بعد الزواج، وعموما هي 

 دراسة تكشف عن متغیرات ترتبط باكتئاب المرأة.

 :سة االكتئاب و المرحلة قرینة الحیض وسن الیأسدرا -4-2 

دراسة حول  Boyle .G 1985بویل  في جامعة دیالوایز بنیویورك بأمریكا أجرى جریجور

العالقة بین المرحلة قرینة الحیض وحاالت المزاج السلبیة لدى عینة سویة من اإلناث في سن الشباب 

دة لالكتئاب، وعالقتها بمرحلة اإلفراز المتأخر وهدفت الدراسة إلى فحص تأثیرات العبارات المول

لهرمون اللوئیتین الذي یفرزه الجسم األصفر بالمبیض في مرحلة قرینة الحیض، تكونت عینة الدراسة 

أنثى من طالب جامعة دیالوایر بالفرق الدراسیة األولى، والثانیة،، والثالثة بمتوسط عمري  154من 

) سنة وقد تم 44-18ومدى عمري یتراوح من ( 4,36ي قدره سنة وانحراف معیار  )20.93قدره (

) وفیها یتم االستقبال (سماع) 53تقسیم العینة إلى المجموعات اآلتیة: مجموعة االنتقال االكتئابي (ن:

عبارة عن طریق شریط كاسیت ومجموعتان غیر عالجیة  60المولدة لالكتئاب وحجمها  قیلتنعبارة 

) 60العادیة وحجمها ( قیلتنأنثى وفیها یتم استقبال سماع عبارة  25انیة أنثى، والث 46قوام األولى 

مجموعات فرعیة قوام  3عبارة أیضا باإلضافة إلى مجموعة المرحلة قرینة الحیض، والتي قسمت إلى 

أنثى، ثم تم تطبیق مقیاس االنفعاالت المختلفة  12أنثى، والثالثة  11إناث، والثانیة  7األولى منها 

)DES ( مفردة، وباستخدام أسلوب تحلیل التباین المتعدد تبین أن استجابات اإلناث  49و التي تحوي

في المرحلة قرینة الحیض أكثر سلبیة من المجموعات األخرى، تبین داللتها بالنسبة ألرباب المرحلة 

خوف، قرینة الحیض أكثر سلیبة من المجموعات األخرى، وهذه المقاییس هي: الحزن، الكراهیة، ال

الخجل، وثبت أیضا أن اإلناث، یكن أكثر حساسیة للمثیرات االكتئابیة أكثر من أیة مرحلة أخرى، 

وما تالها من  1990ولقد أوضحت دراسات عدیدة منها دراسة أحمد عبد الخالق وماسة النیال 

دحت عبد (ماالكتئاب بسن الیأسارتباط  أثبتتدراسات عدیدة لدى عینات مختلفة للغرض نفسه، والتي 

 )129،130، ص ص2001الحمید أبو زید، 
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وهذه الدراسة مهمة من حیث تبیین عالقة االكتئاب بمتغیرات فیزیولوجیة وعمریة كالمرحلة 

القرینة الحیض وسن الیأس، إال أن المتغیر األول قد یكون االكتئاب فیه عابرا مرتبطا بمرحلة وینتهي 

 ارتباط االكتئاب بسن المرأة وخاصة إذا لم تكن متزوجة.    بانتهائها وهي تفید الدراسة الحالیة في 

 :دراسة العالقة بین االنتحار وكل من الیأس واالكتئاب لدى المراهقین -4-3

دراسة هدفت إلى فحص العالقة بین االنتحار وكل من االكتئاب  1989أجرى الباحث كول 

ذكر  114من طالب المدارس العالیة  281والیأس لدى المراهقین، أجریت الدراسة على عینة قوامها 

 17,0أنثى بلغ متوسط أعمارهن  167سنة و 0,9سنة بانحراف معیاري  17,2بلغ متوسط أعمارهم 

 ، وبعد تطبیق الباحث لمقیاس االكتئاب، والیأس والسلوك االنتحاري.0,9راف معیاري سنة بانح

وقد أسفرت النتائج عن أنه عند تثبیت الیأس لم تتغیر العالقة بین االكتئاب والسلوك 

 )81، ص 2001(حسین علي فاید، االنتحاري لدى الذكور بینما انخفضت العالقة بینهما لدى اإلناث.

مة من ناحیة أن متغیرات الیأس واالكتئاب قد تؤدي الرتباط بمتغیر أكثر وهي دراسة مه

 دراسة العالقة بین إلمكانیةخطورة أال وهو االنتحار وخصوصا لدى المراهقین، وهو ما یفتح المجال 

 اكتئاب التأخر في الزواج واالنتحار لدى المرأة.

 :ب والهستیریادراسة العالقة بین التحصیل العلمي ومظاهر االكتئا -4-4

دراسة في مدینة طنطا في جمهوریة مصر العربیة هدفت إلى  1985أجرى الباحث الطویل 

إیجاد العالقة بین التحصیل العلمي ومظاهر االكتئاب والهستیریا لدى عینة من الطالب الجامعیین 

د بلغ عدد لكل من كلیتي الطب والتربیة، في جامعة طنطا، كذا أعراض االكتئاب لدى الجنسین، وق

 200طالب وطالبة من كلیتي الطب والتربیة من طالب السنة الرابعة، ومن كل كلیة  400العینة 

طالبة، واستخدم الباحث استبیان مینوسوتا المتعدد  100طالب و 100طالب و طالبة، مقسمین الى 

 ا.بند 40وتضمن هذا االستبیان، مقیاس االكتئاب ویضم   )MPIاألوجه لقیاس الشخصیة (
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 نتائج البحث:

لیست هناك عالقة معنویة بین التحصیل الدراسي وبین درجة االكتئاب والهستیریا حیث ال  -

 وجود لمثل هذه العالقة في طالب التربیة والطب.

 استجابات طالبات كلیتي الطب أعلى منه لدى طالب كلیة التربیة. -

 ة.یمكن مالحظة مظاهر اكتئابیة بین طالب وطالبات كلیة التربی -

 یمكن مالحظة مظاهر اكتئابیة واضحة بین طلبة وطالبات كلیة الطب. -

 تكثر االستجابات الدالة علیه في محیط طالب التربیة أكثر من طالب الطب. -

 ) 220،221، ص ص2004(محمد جاسم محمد، 

وهي دراسة ذات أهمیة من ناحیة معرفة المتغیرات المؤثرة على التحصیل كاالكتئاب 

ى كل من الجنسین وكذا التخصصات الدراسیة مما یكشف عن عوامل أخرى ترتبط والهستیریا لد

باكتئاب المرأة ویفید الدراسة في التحصیل الذین یمكن أن یرتبط بعمل المرأة الذي نحاول معرفة 

 الفروق بین العامالت وغیر العامالت في االكتئاب.

 :االكتئابو األفكار الالعقالنیة العالقة بین دراسة  -4-5

طبیعة العالقة هدفت إلى التعرف على دراسة في األردن  1989وآخرون سنة  أجرى الریحاني

العینة   .االكتئاب لدى طلبة كلیات األردن الجامعة األردنیة، مجتمع الدراسةو األفكار الالعقالنیة بین 

-1987ول تشمل طلبة الجامعة األردنیة من مستوى البكالوریوس المسجلین في الفصل الدراسي األ

) شعبة من 13) طالبا وطالبة، وقد تم عشوائیا اختیار (11828، والبالغ عددهم حوالي (1988

 مختلف الشعب التي تضمها كلیات الجامعة المختلفة.

وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة بین األفكار الالعقالنیة واالكتئاب مما ال شك فیه أن كل 

عامل مهم  نعرته لها أو ما یتعلق بها وهي دراسة تكشف اإلنسان ونظ وربتصحالة اضطراب ترتبط 

 ذو عالقة باالكتئاب.
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  Lara et al 1997دراسة الرا و آخرون  -4-6

فقد أجریت بهدف التعرف على ما إذا كانت المساندة االجتماعیة المرتبطة بسیر االكتئاب 

Course of depression على عینة قوامها،  بعد الضبط اإلحصائي لمتغیر العصابیة، وأجریت

) وطبق الباحثون DSM111Rوفقا لمعاییر ( ىمعظمریضا تم تشخیصهم كنوبات اكتئاب  59

مقیاس المساندة االجتماعیة و مقیاس العصابیة ومقیاس بیك لالكتئاب، وذلك بشكل تتبعي لمدة ستة 

شدة االكتئاب  أشهر وأشارت النتائج إلى أن المساندة االجتماعیة قد تنبأت بدرجة دالة بكل من

والعالج منه بعد العزل اإلحصائي للعصابیة واستخلص الباحثون أن المساندة االجتماعیة قد تتوسط 

 . )347، ص2001(حسین علي فاید، العالقة بین العصابیة واالكتئاب.

وهي دراسة هامة من حیث معرفة المتغیرات التي تدعم االكتئاب كالعصابیة والمتغیرات التي 

دته كالمساندة االجتماعیة مما یفتح مجال توفیر مساندة اجتماعیة لدى المصابین تقلل من ح

 باالكتئاب خصوصا المرأة المتأخرة عن الزواج.

 :دراسة العالقة بین الذاكرة االنتقائیة واالكتئاب -4-7

أجرى جمعة السید یوسف دراسته في مصر حول العالقة بین الذاكرة االنتقائیة واالكتئاب 

عینة الدراسة األساسیة من عینتین فرعیتین إحداهما من الطالب والثانیة من الطالبات من تكونت 

مجتمعین مختلفین هما جامعة الزقازیق فرع بنها، وجامعة جنوب الوادي فرع مسوهاج، وتتكون العینة 

 طالبا و طالبة، وقد تم استخدام قائمة بیك لالكتئاب كأداة للقیاس. 430الكلیة للدراسة من 

 أسفرت نتائج الدراسة أنه ال یوجد فروق بین طالب وطالبات الجامعة في األعراض االكتئابیة.

 ال توجد فروق بین طالب وطالبات الجامعة في متغیرات الذاكرة. -

توجد عالقة بین األعراض االكتئابیة ومتغیرات الذاكرة اللفظیة لدى كل من عینتي الطالب  -

 والطالبات على حده.
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ین الطالب مرتفعي ومنخفضي األعراض االكتئابیة في متغیرات الذاكرة اللفظیة توجد فروق ب -

 (قصیرة المدى).

توجد فروق بین الطالبات مرتفعات ومنخفضات األعراض االكتئابیة في متغیرات الذاكرة  -

 اللفظیة وفئات الذاكرة االنتقائیة (ایجابیة سلبیة محایدة).

الطالبات المرتفعات في األعراض االكتئابیة في ال توجد فروق بین الطالب المرتفعین و  -

 متغیرات الذاكرة اللفظیة، وفئات الذاكرة االنتقائیة.

ال توجد فروق بین الطالب المنخفضین والطالبات المنخفضات في األعراض االكتئابیة في  -

 متغیرات الذاكرة اللفظیة وفئات الذاكرة االنتقائیة.

.( جمعة السید مواد التذكر على فئات الذاكرة االنتقائیةال یؤثر االختالف في طریقة تقدیم  -

 )109، ص2000یوسف، 

من ناحیة تسلیط الضوء على الجوانب المعرفیة كالذاكرة االنتقائیة وعالقتها وهي دراسة هامة 

باالكتئاب وكذا الفروق بین الجنسین في هذه المتغیرات مما یفتح المجال لتخفیف حدة االكتئاب لدى 

 ذه (طلبة) من أجل التحصیل الجید.عینات كه

 :   أحداث الحیاة المثیرة للمشقة والمظاهر االكتئابیة -4-8

وآخرون على عینة  C.Hammonمن طرف كرنستانس هامن  1986أجریت الدراسة سنة 

 18إناث ممن تصل أعمارهم إلى  67ذكور و  27طالب وطالبة في جامعة كالیفورنیا منهم  94من 

إلى مجموعتین وفقا لدرجاتهم على قائمة بیك لالكتئاب تمثل األولى األفراد المكتئبین سنة وقد صنفوا 

وتمثل الثانیة األفراد غیر المكتئبین، واستخدم الباحثون في هذه الدراسة األسلوب التتبعي حیث قاموا 

 بقیاس أحداث الحیاة وأعراض االكتئاب أربع مرات بواقع مرة كل شهر، بهدف تقدیر األعراض

االكتئابیة واألحداث الواقعیة خالل الشهر السابق، وقد خلص الباحثون من هذه الدراسة الى أن هناك 

واألعراض االكتئابیة، بینما لم  قیاسمالعالقة بین األحداث الواقعیة خالل الشهر السابق فقط على 

ر) أو األحداث أشه 4توجد عالقة بین األحداث الواقعة قبل أكثر من شهر خالل فترة المتابعة (
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الواقعة خالل العام الماضي من وقت القیاس واألعراض االكتئابیة، كما كشفت نتائج المقارنة بین 

أحداثا سلبیة أكثر جوهریا من  رتبخالمجموعات غیر االكتئابیة وبین المكتئبین على أن األولى قد 

 )232، ص1999.(زین العابدین درویش، الثانیة أثناء المتابعة

سة ذات أهمیة خصوصا فیما یتعلق بمتابعة عینة الدراسة من أجل الكشف عن وهي درا

العوامل أو األحداث التي تؤثر في حدوث االكتئاب وأن األحداث السلبیة هي المؤثرة في حدوث 

االكتئاب، وتفید الدراسة الحالیة على اعتبار عامل تأخر الزواج من الحوادث السلبیة في حیاة المرأة 

 دیها االكتئاب.مما یخلق ل

عموما الدراسات التي تم عرضها في هذا البحث هي دراسات: البعض منها ذات عالقة 

مباشرة بالموضوع والبعض ذو عالقة غیر مباشرة بالموضوع، إال أنها تبقى دراسات تثمن وتزید من 

تغیرات قیمة هذه الدراسة من حیث منهجیة البحث ومن حیث األدوات واختبار العینة، وتكشف عن م

 ذات أهمیة بالغة وتفتح المجال لدراسات أخرى لم تتناول بعد. 

  

 :تحدید المفاهیم -5

هو رابطة تقوم بین الرجل والمرأة على أساس عقد شرعي یحل من خالله لكل منهما  :الزواج -1

 االستمتاع باآلخر، وتكوین أسرة.

زت سن الواحد والثالثون یقصد بتأخر الزواج لدى المرأة، كل امرأة تجاو  :التأخر عن الزواج -2

 سنة، ولم تتزوج، ویخرج من هذه الدائرة النساء اللواتي یرفضن الزواج أو ال یرغبن فیه.

هو اضطراب انفعالي باثولوجي یظهر في صورة أعراض نفسیة كالحزن والیأس  :االكتئاب -3

كن أن والضیق وفقدان األمل، وعدم الكفاءة، وأعراض جسمیة كالصداع والتعب والخمول، ویم

 یظهر في صورة أعراض نفسیة جسدیة كالصداع النصفي، ألم المفاصل، ألم المعدة...الخ
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 د:ـیـهـمـت

الزواج ظاهرة اجتماعیة كانت والزالت المجتمعات البشریة تشهدها، وٕان اختلفت في نظرتها 

لهذه الظاهرة أو تباینت طرق معایشة هذه الظاهرة، وأسالیب قیامها إال أن الزواج یعتبر ظاهرة تمیز 

باع الجنسي، فان له المجتمع اإلنساني، وهي تختلف عن التزاوج وٕان تشابه معه في أنه وسیلة لإلش

أهمیة، منها أن الزوجان یعیشان عیشة واحدة یقرها ویقبلها كل أعضاء  ثرأكوظائف اجتماعیة أخرى 

المجتمع اآلخرون، ویتوقع منهما تكوین أسرة وٕانجاب أطفال ورعایتهم وتربیتهم وفق ما تملیه علیهم 

استمرار وبقاء النوع اإلنساني، والتأخر قواعد ونظم المجتمع، فالزواج هو الوسیلة الوحیدة التي تضمن 

عن الزواج یعتبر بذلك مؤشر عن خلل أو اضطراب یترك آثار بالغة سواء على نفسیة األفراد والنساء 

 منهم بالخصوص أو اجتماعیة. 
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 :تعریف الزواج-1

في  بالرغم من أن الزواج یعد مصطلحا شائع التداول لدى معظم الناس، ویبدو أمرا غایة

الوضوح، إال أنه یظل بحاجة إلى تعریف یضبط حدود داللته ألن الزواج باعتباره نظاما اجتماعیا، 

وجود قواعد وأسس ومرتكزات لهذا النظام إال  علىبل یقوم لیس معزوال عن وتیرة الحیاة، وتغیراتها 

 أنها غیر ثابتة بل هي خاضعة للتغیرات االجتماعیة والثقافیة.

غة: لفظ عربي موضوع القتران أحد الشیئین باآلخر وازدواجهما بعد أن كان كل والزواج في الل

البعث لألجساد أي ردت إلیها وقیل قرنت  دها عناندبأبمنهما منفردا عن اآلخر وقرنت األرواح 

 )18، ص1985(عبد الحمید حراز، النفوس بأعمالها، فصارت االختصاصات بها كالتزویج.

لما شایعت أي  عةشیقال تعالى:"وٕاذا النفوس زوجت"، أي قرنت كل والزواج في لغة القرآن: 

. وهناك تعریف تقلیدي للزواج )10،ص2004(أحمد فراج حسین،  قرنت بأعمالها ألنه لیس في اآلخرة تزویج.

والذي یصف الزواج بأنه عالقة بین الرجل  1926عام  Ewester Markالذي قال به وستر مارك 

وتنطوي على حقوق وواجبات معینة، تترتب على  ،كثر یقرها القانون أو العاداتأو أكثر مع امرأة أو أ

 )25ص ،2001(غریب سید وآخرون،  الطرفین وعلى إنجاب األطفال اللذین یولدون نتیجة لهذا الزواج. داحات

وهذا التعریف یحتاج إلى نقاش أكثر، ذلك أن هذا النمط من الزواج یرتبط أكثر بثقافة مجتمعات 

ت سائدة من قبل، وأن هذه الرابطة التي یقرها القانون والعادات كما یتصورها ویعتقدها المنتمون كان

یسعى لتأسیس  يجیة منها إلى قداسة اإلنسان الذمإلى مثل هذه الثقافات وهذه النظرة أقرب إلى اله

اج فقال: أن عن عادات الهمج والمتوحشین في الزو  ینسربسو ما روى حنظام مقدس " الزواج" وعلى ن

" بأمریكا وقبائل "البوشمان" بإفریقیا فعندما یرید الرجل أن یلبي "الشیوبانبهیمة الذكر تتضح في قبائل 

نداء الغریزة الجنسیة فتعجبه أنثى یقاتل زوجها حتى یتغلب علیه، فتنقاد له المرأة طائعة مسوقة بدافع 

لك المرأة إن أرادت أن تستأثر بقلب رجل، اإلعجاب بشجاعة الذكر الجدید الذي هو قرة عینها، وكذ

تشترك معها عدة ضرائر، فهي تقاتلهن وتغالبهن في معركة بالعصي الغلیظة تحت سمع الرجل 

 )364، ص2002(حمزة الفقیر، وبصره حتى تفوز وهذا شائع في قبائل "كینسالت" بإفریقیا.
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تكون حتمیة في أغلب وهذا التعریف یركز على غرض أساسي من الزواج أو نتیجته التي 

األحیان، في حین هناك من یرى، أن الزواج عبارة عن عالقة شخصیة بین فردین مستقلین لكل 

 )120، ص1996، 37(مجلة علم النفس، العددمنهما شخصیته المتمیزة هما الزوج والزوجة.

 ا نصوصها وأحكامها وقوانینهاویمكن تعریف الزواج باعتباره مؤسسة اجتماعیة مهمة له

قیمها التي تختلف من حضارة إلى أخرى، وهو عالقة جنسیة تحدث بین شخصین مختلفین في و 

الجنس (رجل و امرأة)، یشرعها ویبرر وجودها المجتمع وتستمر لفترة طویلة من الزمن یستطیع 

 خاللها الشخصان البالغان إنجاب األطفال وتربیتهم تربیة اجتماعیة وأخالقیة، ودینیة یقرها المجتمع

 وهو تعریف أكثر اتساعا ووضوحا. )48،ص2005(إحسان محمد الحسن، ویعترف بوجودها وأهمیتها.

ویعرف قانون األسرة الجزائري الزواج: على أنه ذلك العقد الذي یتم بین الرجل والمرأة على 

الوجه الشرعي الذي یتمثل في الرخصة الشرعیة أو السند الوثائقي، الواقعة الزواج، یسجل في 

الت الحالة المدنیة ومن أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وٕاحسان الزوجین سج

 )62،63، ص صعبد الرحمن الوافي، بدون سنة(والمحافظة على األنساب.

 كما فسر الطهطاوي عقد الزواج بأنه ارتباط أحد الزوجین باآلخر وٕایجاد عالقة االتحاد بینها.

وهو تعریف مبسط لكنه ینتقص لتحدید طبیعة العالقة التي یمكن أن  )70،71ص ص،1985، ن(تغارید بیضو

 تنشأ عن هذا االتحاد.

ویعرف الزواج أیضا على أنه نظام اجتماعي یتصف بقدر من االستمرار واالمتثال للمعاییر 

ة وهو تعریف اجتماعي أكثر منه تعریف یرتبط بشخصی )50.(سناء الخولي، بدون سنة، صاالجتماعیة

 ومعقد یضیف المجال لوصفه وتحدید جوانبه. شعبتمالفردین ألن النظام االجتماعي مصطلح 

 

 :الزواج نظامالتعریف ب -1-2

 : تطور الزواج -
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یعود تاریخ الزواج في حیاة البشر إلى اإلنسان األول، آدم وحواء ورغم هذا أو بسببه فقد 

بر التاریخ الطویل للبشریة والمهم أن نستوعب استطاع الزواج التكیف مع كل التبدالت والتطورات ع

هنا أن هذا التطور لم یقف عند الحد األدنى الذي نحن فیه وٕانما هو عملیة مستمرة مادامت الحیاة 

وٕاذا كانت الدراسات التي أجریت حول نظام الزواج قدیما ) 71، ص2000(مأمون مبیض،على هذه المعمورة.

حكام و القوانین النظریة التي تفسر التطور والتحول التاریخي كانت في مجملها تدور حول بناء األ

للزواج، وتهتم بدراسة الفرضیات التي تفسر أصل الزواج وعالقته بأصل نشوء العائلة، فمثال حاول 

وضع نظام تطویري تاریخي للزواج الذي أشار فیه  L. Morganاألنثروبولوجي لویس مورجان  مالعال

سبق الزواج األبوي من الناحیة التاریخیة ونظام الزواج األحادي هو آخر إلى أن الزواج األمي ی

 مرحلة شهدها نظام الزواج البشري.

أما الدراسات االجتماعیة الحدیثة التي تدور حول موضوع الزواج فإنها تركز على باثولوجیة 

ریة ونفسیة الزواج أي تركز على الطالق الذي یشیر إلى تحطیم الزواج ألسباب اجتماعیة وحضا

تتعلق بهما. تشیر الدراسات اإلحصائیة االجتماعیة بأن هناك زیادة ملحوظة في تكرار حاالت 

وقد أثبتت العدید من  )50،51، ص ص2005.(إحسان محمد الحسن، الطالق في المجتمعات الصناعیة الحدیثة

دیثة أعدتها "أیوا" الدراسات وجود أمراض نفسیة مرتبطة بالعالقة الزوجیة فمثال أثبتت دراسة ح

زواج اآلباء كانوا عرضة لإلصابة باالكتئاب ما بعد الوالدة التي تصیب األمهات األاألمریكیة أن 

وأضافوا أنهم أجروا دراسة على عینة شملت  %10حیث بلغت نسبة انتشاره في األزواج اآلباء 

 حدوث االكتئاب لألب.حالة تألفت كل حالة من زوجین أبوین لطفل حدیث الوالدة وأثبتت  5000

)http// :portable.whati.com/mother/delail-php ?ID :4570 6/4/2008  11 ,52(   

بقوة أكبر من قوة المرأة وبینما  فیه یتمتع الرجلكان  الذي ومن جهة أخرى فالزواج التقلیدي      

ن البیت ویتعهد كال الزوجین بأدوارهما الجنسیة التقلیدیة، یوفر الرجل تقضي المرأة أوقاتها بإدارة شؤو 

مستلزمات الحیاة األسریة وتتعهد المرأة القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلیة للبیت، أما في الزواج 
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الحدیث فتتشابه حقوق الزوجین من حیث اتخاذ القرارات ویحق للمرأة العمل ویخرج هذا الزواج من 

 )147،148، ص ص2001(شكوة نوابي نراد،  ألدوار الجنسیة التقلیدیة لكال الجنسین قلیال.قاعدة ا

 :الحكمة من الزواج و فوائده -1-3

 منها: لیديجاللقد شرع الزواج ألغراض سامیة وبه تتحقق العدید من المصالح یذكر الدكتور 

عن السلوك المدفوع بالغریزة و أنه ینظم العالقة بین الجنسین بما یتفق وكرامة اإلنسان ویبعده  -

 التشبه بالحیوان.

به تحصل المودة واأللفة والرحمة مع التعایش المشترك والتعاون التام بین الزوجین في جو من  -

 الراحة النفسیة والسعادة الروحیة.

 به تتم حمایة األنساب والمحافظة علیها واالعتناء بتربیة األوالد واالهتمام بشؤونهم. -

، 1998(الوحشي أحمد بیري،  في بناء األسرة وتنظیمها وانتشار عالقة قرابة ومصاهرة.هو األساس  -

 )313ص

 :نذكرومن فوائده 

 امتثال أمر اهللا ورسوله الذي هو غایة سعادة العبد في الدنیا واآلخرة. -

 قضاء الوطر وفرح النفس والسرور. -

 ترابط األسر وتقویة أواصر المحبة بین العائالت. -

 الزوجین إلى اآلخر في السكن النفسي والجسمي والروحي.حاجة كل من  -

 الزواج سبب لكثرة الرزف. -

(محمد بن حصول األجر العظیم والثواب الجسیم بالقیام بالحقوق الزوجیة واألوالد والنفاق علیهم. -

   )17،18، ص ص2005براهیم آل الشیخ، 

 :أشكال الزواج -1-4
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عرفها المجتمعات البشریة، فهناك الزواج األحادي متعددة لالرتباط الزواجي ت أنماإن هناك 

والتعددي والزواج الجمعي وتعدد الزواج، كما أن هناك صور عدیدة إلجراءات الزواج وٕاعطائه 

المشروعیة ونجد أن هناك اختالفا بین الزواج الذي یتم فقط مستوفیا للشروط الرسمیة وذلك الذي 

 األصول أو الزعماء والجماعات المتمایزة التي یمثلونها.یعتبر تعاقدا نتیجة إجراءات جماعیة بین 

 )98، ص2006(محمد عبده محجوب، 

 وفیما یلي أهم تقسیمات الزواج:

من المعتقد أن هذا الشكل من الزواج كان شائعا لدى المجتمعات البدائیة في  الزواج االجتماعي: -1

قة حتى اآلن وهو یعني زواج عدد العصور القدیمة إال أن هذا الرأي لم یتأكد بصورة علمیة دقی

من الذكور مع عدد مساو لهم من اإلناث إال أن هذا الشكل من الزواج نادر الحدوث في 

، 2000ي، طاع(السید عبد ال الوقت الحالي، إال في حاالت نادرة فردیة تعتبر شاذة إلى حد كبیر.

 )11ص

احد بامرأتین أو أكثر، وتعدد وهو صنفین: تعدد الزوجات، وهو زواج رجل و  الزواج التعددي: -2

األزواج وهو زواج امرأة واحدة برجلین أو أكثر وغالبا ما یجمع نظاما تعدد الزوجات وتعدد 

 )292.(محمد الجوهري، بدون سنة، ص األزواج تحدد مصطلح واحد هو الزواج التعددي

عات الغربیة یعتبر الزواج األحادي هو الشكل العائلي الذي یسود المجتم الزواج األحادي: -3

یجمع فیه بین رجل واحد وامرأة واحدة وقد توصل میردوك  ذيلاو ومعظم المجتمعات اإلنسانیة 

من خالل الدراسة التي أجراها على العینة األثنوجرافیة التي اختارها من مناطق ومجتمعات 

نظام الزواج  یةفوجرانثأمجتمع حددهم كعینة  565من  %24مختلفة من العالم أن نسبة 

ألحادي، ویعتبر هذا النوع المفضل عند المجتمعات التي تعیش على جمع الثمار مثل قبائل ا

 )78(محمد حسین غامري، بدون سنة، ص "السیمانج" في اندونیسیا وقبائل فیداس في الهند.

وهناك تقسیم آخر وفقا لطریقة الزواج وهو نوعان: الزواج المخطط، وهو شائع في المجتمعات 

رعویة والزراعیة، وزواج الحب وهو الشائع في المجتمعات الغربیة والصناعیة وهو عالقة التقلیدیة ال

 )372، ص2002(سلوى عبد الحمید الخطیب،  بین فردین عكس األول الذي هو عالقة بین عائلتین.
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وفي الوقت الحاضر، ونظرا لتغیر الظروف االقتصادیة واالجتماعیة في كثیر من المجتمعات، 

سرة النوویة أصبح زواج الحب هو الزواج الشائع في معظم المجتمعات الغربیة والحضریة وانتشار األ

 والصناعیة، فالفرد في هذه المجتمعات ال یعتبر الزواج عالقة بین عائلتین بل هو عالقة بین فردین.

 )372،ص2002(سلوى عبد الحمید الخطیب، 

 

 :االختیار الزواجي -1-5

الزوجین لقرینه من أهم مراحل تكوین أسس الحیاة الزوجیة  كل من تعتبر مرحلة اختیار

تأثیرا نظرا لما یترتب علیها من استقرار في الحیاة الزوجیة أو عدمه في المستقبل، إن  هامأعظو 

االختیار للزواج هو الطریقة التي یغیر بها الفرد وضعه من أعزب إلى متزوج، وهو سلوك اجتماعي: 

عدد من المعروضین وقد جعلت أعراف الشعوب وتقالیدها الرجل هو یتضمن فردا ینتقى من بین 

المبادئ صراحة في عملیة التودد إلى المرأة التي تنتهي بالزواج، لكن ذلك ال ینفي دور المرأة في 

ال یتحدد برغبات الشخص  لزواجاأن تطویر العالقة فهي لیست سلبیة دائما، فیما قد یظن في الواقع 

المجتمع أیضا سواء أكانت هذه المعاییر واضحة جلیة كما هو الحال في التحریم  فقط بل وفق معاییر

أو كانت تلك المعاییر مستترة في شكل توقعات، ومرغبات في أن یسیر االختیار للزواج وفق  ،وإلباحة

صیر، لقا(عبد القادر لهذا اختلفت عملیة االختیار للزواج وأنماطه باختالف ثقافة كل مجتمع. ،اتجاه معین

 ) 121،122،ص ص1999

 :نظام اختیار الزوجة -

عن وجود نظامین أساسیین الختیار  نةالمقار تكشف الدراسات السوسیولوجیة واالنثروبولوجیة 

 الزوجة، قد یسود أي منهما أو قد یحدث الجمع بینهما كما في كثیر من المجتمعات.

النظام الذي یتضمن  أنهب Murdokو یعرفه میردوك  Endogamyنظام الزواج الداخلي:  -

 قاعدة تتطلب أن یختار اإلنسان زوجته من جماعة أو وحدة قرابة محددة.
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ویتضمن قاعدة تتطلب من كل شخص أن یبحث عن   Exogamyنظام الزواج الخارجي: -

(محمد توفیق  عروسه خارج وحدته أو جماعته القرابیة (سواء البیولوجیة أو االجتماعیة).

 )144، ص1981السمالوطي، 

 :النظریات المفسرة لالختیار الزواجي -1-6

تذهب نظریة التجانس إلى أن االختیار للزواج یرتكز في المحل األول على نظریة التجانس:  -1

والتجانس في الخصائص االجتماعیة العامة وفي الخصائص والسمات  أساس من التشابه

نس والمستوى االجتماعي الجسمیة أو أن یكون هناك تشابه بین الشریكین في الدین والج

اجیة...الخ إلى جانب وجود تجانس أو تشابه في مز واالقتصادي وفي السن والتعلیم والحالة ال

لكن هذه النظرة قد تصدق مع بعض ) 123، ص1999لقصیر، ا(عبد القادر الطول ولون البشرة...الخ.

بعض الخصائص أن األفراد وال تصدق مع البعض اآلخر لذلك أنه یمكن لفردین مختلفین في 

 یتزوجا ویقیما أسرة سویة ذلك أن كل منهما یكمل اآلخر فما نقص عند هذا وجد عند ذلك.

حسب هذه النظریة تتسم عملیة االختیار للزواج في نطاق جغرافي  نظریة التجاور المكاني: -2

معین یكون بمنزلة مجال مكاني یستطیع الفرد أن یختار منه، وهذا ما یطلق علیه الفرصة 

االیكولوجیة لالختیار، وتفترض هذه النظریة أن الناس یمیلون إلى الزواج بهؤالء الذین 

یعیشون قربهم أي هؤالء الذین یدرسون معهم في مدرسة واحدة ومعهد واحد أو كلیة واحدة أو 

یعملون معا في مكان واحد أو یلعبون معهم في ناد معین، وبهذا المعنى فان نظریة التقارب 

قرر ما هو واضح فعال من أن الزواج یتم بین هؤالء الذین تتاح لهم فرص مقابلة المكاني ت

 )124، ص1999لقصیر، ا(عبد القادر بعضهم بعضا.

حسب هذه النظریة یكون على أساس القیمة  لزواجفي االختیار ل إن التركیزنظریة القیمة:   -3

أهمیة كبیرة في عملیة االختیار،  التي یحملها الفرد والتي یعتبرها الفرد الذي ینوي الزواج ذات

ونتیجة لذلك فان الفرد یختار شریكة حیاته من هؤالء الذین یشاركونه أو على األقل یقبلون 

قیمه األساسیة ألن األمان العاطفي یكمن في ذلك وفي العموم یالحظ أن التجانس یعد محور 

ة التي ال تتالقى عندها نظریة االرتكاز بالنسبة إلى النظریات االجتماعیة والثقافیة، والنقط
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التقارب المكاني ونظریة القیمة، فنظریة التجاور المكاني ما هي إال وجه یتكامل مع أوجه 

التجانس أما نظریة القیمة فتلتقي أیضا مع نظریة التجانس وذلك ألن التشابه في القیم یؤدي 

 )124، ص1999 لقصیر،ا.(عبد القادر إلى التجانس بل هو أحد مظاهر هذا التجانس

 :مراحل الزواج في األسرة العربیة -2 

الخطبة هي الفترة التي تسبق عقد الزواج بصفة رسمیة، و هي في الواقع المرحلة  :الخطبة -

التحضیریة أو اإلنشائیة لتوثیق العالقات بین أسرتي الزوج والزوجة ووضع أسس الحیاة 

ل من األسرتین وخاصة أسرة الفتاة وتشترط ك )261، ص2005(محمد عبده محجوب،  الزوجیة.

التكافؤ في المكانة االجتماعیة حسب الشریعة اإلسالمیة، ومن ثمة توجه كافة الجهود للحیلولة 

دون قیام العالقات الغرامیة بین الفتیات والشبان الذین یخضعون في أغلب الحاالت لقرارات 

 الكبار الحكیمة.

تعدد الزوجات وقیدت هذا التعدد بأربع زوجات  أباحت الشریعة اإلسالمیة تعدد الزوجات: -

واشترطت على الزجل توفیر العدالة في معاملتهن، وبالرغم من أن تعدد الزوجات نظام 

معترف به في البناء االجتماعي العربي كغیره من المجتمعات التي تأخذ بنظام التعدد إال أننا 

وجة واحدة في وقت واحد، وقد یلجأ نالحظ أن عددا محدودا من الرجال یتزوجون بأكثر من ز 

الرجل إلى الزواج بزوجة أخرى بسبب عقم الزوجة وعدم قدرتها على اإلنجاب إال أن الدافع 

السائد على الزواج بأخرى كان مرجعه تبدل العاطفة واالنصراف عن الزوجة األولى في معظم 

 ) 151،150، ص ص 1981(محمود الحسن،  الحاالت.

قالید العربیة أن الفتاة ینبغي أن تتزوج عندما تصل إلى سن البلوغ ومع من الت :سن الزواج -

ذلك فان هذه الحالة ال تقاس بالسنین وتخضع لمرونة كبیرة وقد كانت الفتاة تتزوج في القرن 

الماضي في سن التاسعة أو العاشرة، ومن الناحیة الواقعیة ال توجد إجراءات شرعیة تمنع مثل 

تي االلتباس نتیجة الخلط بین احتفاالت عقد الزواج والزفاف الفعلي الذي هذا الزواج، ولكن یأ

یتم بعد فترة مالئمة وال تجد الشریعة اإلسالمیة سنا معینا للزواج وال تقضي بعدم صحة زواج 
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الصغیرة أو الصغیر، وٕاذا كانا في المهد، وعندما توجد مثل هذه القیود تكون األعمار صغیرة 

 ) 156، ص 1981، (محمود حسن نسبیا.

كما هو الحال في كافة المجتمعات الزراعیة تعطي الثقافة العربیة  وبة وتنظیم النسل:صالخ -

قیمة كبیرة إلنجاب األطفال وخاصة الذكور، ویسود االعتقاد في أن عدم إنجاب األطفال 

ق لكل نتیجة الظروف االقتصادیة یعبر عن ضعف اإلیمان باهللا الذي یتكفل دائما بتدبیر الرز 

اء والولد ال یعتبر نمخلوق، فیقبل الفالح على اإلنجاب وحب الذریة وخاصة الذكور من األب

(محمود حسن،  عونا ألبیه في شیخوخته فقط بل كذلك من العوامل المساعدة لألب في شبابه.

 )  158، ص1981

 :نماذج من نظام الزواج-3

الم میثاق غلیظ، وعالقة الزوجین عالقة سكن و عقد الزواج في نظر اإلس :نظام الزواج في اإلسالم -

مودة، و هو أساس إلنجاب الذریة، وهناك مجموعة من األسس البنائیة التي تقوم علیها األسرة 

والتي تضمن لها القوة واالستمراریة والعالقات الطبیعیة  اإلسالمیة التي تبنى على أساس الزواج

 والوقائیة من التفكك نوجزها فیما یلي:

ال: التعرف: یستوجب اإلسالم أن یتعرف كل من الرجل والفتاة على بعضهما بحیث ال یترك األمر أو 

 للمصادفة العمیاء فیوحي اإلسالم هنا أن یكون معیار االختیار هو الدین والخلق.

 

 

 

 ثانیا: الرضا الكامل: الذي من الطرفین دون ضغط أو إكراه.
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ن الزوجین و حسن العشرة و إمكان التفاهم و بناء العالقة ثالثا: الكفاءة و ضمان لحسن التوافق بی

الزوجیة حرصت الشریعة اإلسالمیة على أن یكون الزوج كفئا للزوجة في كل القیم التي یعبر بها 

  Socio économique statusالناس في حیاتهم خاصة بالنسبة للمكانة االجتماعیة و االقتصادیة 

سالمیة منحة تقدیر للزوجة تحفظ علیها حیائها و كرامتها یتقدم بها رابعا: المهر: فرضت الشریعة اإل

 الزوج معبرا عن تقدیره لزوجة المستقبل وكامل رغبته في الزواج و هذه المنحة هي المهر. 

(نبیل السمالوطي،  علیها نظام الزواج في اإلسالم. یبنىعموما هذه مجموعة من العوامل التي 

  )80،81، ص ص1988

 لیةحقالمعتمدین على الدراسة  Tikopoieلو أخذنا سكان جزیرة تیوكیبا  :نظام الزواج لدى األسترالیین -

 لهم التضحت لنا الحقائق التالیة: R.Firthالتي قام بها ریموند فیرث 

 في إشباع حاجاتهم الجنسیة إال أن بمن الحریة الممنوحة للشبابأنه بالرغم  :أوال: نظام الزواج و أشكاله

الزواج یتم لدى جزیرة تیوكیبا بطریقتین أغرب ما توحیان به من وجود معارضة حقیقیة أو مفتعلة لدى 

 أسرة الفتاة إلتمام زواجها بمن تحب لذلك یلجأ الشاب إلى:

الهروب بالزوجة: یرى فیرث أن تلك هي الطریقة السائدة وتتم غالبا بعلم ورضا وتدبیر أي من  -

لفتى مع محبوبته لیال وغالبا ما تكون أسرة الفتى على علم وفي األسرتین حیث یتم هروب ا

 الیوم التالي ینتشر الخبر فیعرفه كل من یهمهم األمر خصوصا والد الفتاة.

االستیالء على الزوجة بالقوة: ویرى فیرث أن ذلك یحدث نادرا وٕان حدث فهو نتیجة لرفض  -

إذا ما رغب شاب ما في فتاة بعینها  أسرة الفتاة ألن تزوجها للفتى الذي أحبته وقد یحدث

 ولكنها رفضت الزواج منه.

 

 



الزواج كنظام                        الفصل الثاني:
 اجتماعي

 

 24 

عرف سكان جزیرة تیوكیبا تعدد الزوجات و خصوصا الرؤساء منهم وٕان  ثانیا: تعدد الزوجات:

كان نظام الزواج المونوجامي أي االكتفاء بزوجة واحدة. للرجل الواحد یكاد یكون هو النمط السائد 

 )20، ص2002(صالح مصطفى الفوال،  السكان إلى الدیانة المسیحیة. وخصوصا بعد أن تحول معظم

 :ام الزواج لدى العشائر الكندیةظن -

والزواج لدى قبائل هنود السواحل یتم غالبا بمعرفة اآلباء، والسن المناسبة له هي العشرین 

قومه  للذكور والسابعة عشر لإلناث، وأهم خصائص الشاب المقبل على الزواج هو حضوته بین

من مهارة، وبعد موافقة كبار األسرتین على إتمام  دیهبیومدى ما یتمتع به من نفوذ وشجاعة وما 

الزواج یتم الزفاف في احتفال مهیب، ولو أن بعض الباحثین یرى أن الزواج عند هنود السواحل ما 

ومعها بعض  هو إال عملیة تبادل أو مبادلة اقتصادیة مصحوبة باحتفال حیث یشتري الزوج زوجته

امتیازاتها الخاصة في سلسلة احتفاالت ویعود أهل الزوجة برد ثمنها في السنوات التالیة بطریقة 

 مماثلة مع إضافة أرباح مناسبة عن كل مولود جدید یكون ثمرة لذلك الزواج.

ذلك العقد شریطة أن  خویتم الزواج طبقا لشروط معتبرة ومتفق علیها وفي قدرة الزوجة أن تفس

نظام الخلع في الشریعة اإلسالمیة وتعدد الزوجات لیس  هیشبد أهلها ما دفع فیها من أموال فیما یر 

 ) 54، ص2002(صالح مصطفى الفوال،  شائعا لدى قبائل هنود السواحل اللهم فیما یخص أبناء الطبقة الغنیة.

من ناحیة  یالحظ في هذا النموذج من نماذج الزواج أنه یشبه نظام الزواج لدى المسلمین

معرفة اآلباء أي رضا اآلباء به واالحتفال أي إعالن الزواج ومباركته وقدرة الزوجة على فسخ العقد 

ما یشبه الخلع في اإلسالم إال أنه یعاب علیه أنه زواج یقوم على المصالح االقتصادیة بالدرجة 

 إلنسان.األولى والمفروض أن یعبر الزواج عن عالقة روحیة اجتماعیة تلیق برقي ا

  

 :الزواج بالنسبة للفتاة العازبة الجزائریة-4

 LACOSTE du(إن الزواج بالنسبة للفتاة العازبة الجزائریة ما هو إال بمرحلة مفروضة 

Jardin,1987,p87(  مستمر الحتالل مكانة اجتماعیة ثابتة فالزواج كان وال زال الوسیلة  انتظارفي فهي
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للخروج من مرحلة العزوبیة الستقبال حیاة أفضل كما أن الزواج للتخلص من سیطرة العائلة وكذلك 

بالنسبة للفتاة الجزائریة حدث عظیم والطریق الذي یؤدي إلى التحرر من المراقبة والقیود التي تفرضها 

علیها العائلة بشكل عام واإلخوة بشكل خاص وٕاذا تحدثنا عن الزواج بالنسبة للفتاة من المهم أن نشیر 

لخطبة في وسطنا الحضري الجزائري، فال تزال تقریبا كل الحموات أو األمهات اللواتي لهن كیف تتم ا

ابن في سن الزواج تفضل بل ترید أن تختار له بنفسها زوجة فتقوم بعملیة البحث عن الفتاة المناسبة 

وذلك بإقامة  والمالئمة للنموذج التي رسمته للزوجة المثلى فتقوم أوال بجمع معلومات وافرة عن الفتاة

زیارات إلى أقاربها أو أصدقاء العائلة بشكل عام لتسأل عن الفتاة، وعن عائلتها، وعادة  ال تفصح 

أعجبت أم االبن بعائلة البنت  إذا ماالبنت وفي حالة  سمعةعن أسباب الزیارة حتى ال تسوء 

یث تدعو نفسها لشرب المقصودة فإنها تبدأ في الخطوات األولى باالقتراب أكثر من أسرة البنت ح

القهوة من أجل أن تمعن النظر في الفتاة، وتقوم هذه األخیرة بتقدیم المشروبات وتبادل معها الحدیث، 

وترتدي أحسن ما عندها من ثیاب وفساتین، تظهر أسرتها عالمات القبول إذا كانت قد أعجبت هي 

، مركزه االجتماعي المسكن المستقل األخرى بالفتى من ناحیة الوظیفة التي یمارسها، مدخوله الشهري

إن كان ممكنا وغیرها من امتیازات أما اإلجراءات، وترتیبات الزواج الفعلیة یكون االتفاق علیها بین 

    ) 183،ص1979(علیاء شكري،  الرجال من األسرتین.

  

 :المكانة االجتماعیة للمرأة و الزوجة الجزائریة-5 

أما ما تقول صونیا  حبوتصفتاة الجزائریة إال بعد أن تتزوج، ال تتحدد المكانة االجتماعیة لل

  (Sonia Ramzi Abadir, 1986, ,p113) أبادیر" إن المرأة خلقت لتتزوج وتنجب أطفاال لزوجها" يز مر 

إن میالد البنت في مجتمعنا الجزائري ال یستقبل بنفس الفرحة التي یستقبل بها میالد االبن وهذا 

ات وتقالید اجتماعیة ونظرة المجتمع السیئة للبنت فمثال نجد في منطقة القبائل األمر راجع إلى عاد

تطلق المرأة إذا كانت تلد إال اإلناث، وقد یضیف الزوج ضرة دون استشارة زوجته األولى لتلد له 

 Yamina( هانات الموجهة لها.ذكورا، وعلى الزوجة األولى تقبل وضعیتها الجدیدة وأن تتحمل اإل
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AitAmar OuSaid, p83(  لذا نجد الكثیر من األمهات تفضل االبن على البنت من جهة لترتفع قیمتها

زوجها، فبالرغم من ما أحرزته بالدنا من تقدم وازدهار في  ةعائلومكانتها االجتماعیة خاصة أمام 

ن بین الذكر المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فانه ال یزال الكثیر من الناس الذین یفرقو 

واألنثى وٕان المكان الطبیعي للمرأة هو البیت ورعایة شؤون العائلة، والبنت منذ والدتها عبء ثقیل 

على الوالدین، ویرتفع العبء إذا كان عددهن كبیر، فیجب على األم أن تحرص علیها وأن تراقبها 

بیتها، هل تشكو من شيء إلى أن یحین زواجها ومن ثم یستمر التفكیر فیها مثال هل هي سعیدة في 

هل یعاملها زوجها وأهله معاملة حسنة هل ستصبح أم...الخ من األسئلة التي تشغل بال 

 )LAARDES,1977.p196(األم.

وتتحد مكانة الزوجة بمركز عائلتها في المجتمع فهي مثل السفیر الذي یمثل بلده في 

من عائلة فقیرة أو یتیمة األبوین تنظر إلیها فإذا كانت مثال  )L’ACOSTE Du JARDIN, 1987, P59(الخارج.

واالحتقار ألنها لیس لها من ترتكز علیه لترد اعتبارها، أما إذا كانت من أسرة  فلضعاالحماة نظرة 

غنیة ذات سمعة معروفة، فان هذا بدون شك یزید من قیمتها ومكانتها في وسط أفراد عائلة 

  )LAARDES,1977.p197(زوجها.

 :واجالتأخر عن الز  -6

 : تحدید سن أهلیة الزواج -6-1

سنة  21األسرة حین عالج مسألة أهلیة الزواج حدد للفتى  قانوننالحظ في هدا المجال أن 

بذلك قد عالج نفس الموضوع الذي سبق أن عالجته أو تضمنته المادة  نو یكسنة، وهو  18وللفتاة 

وأهلیة  18دت أهلیة الفتى للزواج سن المذكورة أعاله والتي قد حد 63-224األولى من القانون رقم 

سنة وبذلك تكون المادة السابعة من قانون األسرة قد ألغت ضمنیا المادة األولى من 16الفتاة سن 

-224الشتمالها على موضوع واحد والمخالفة ما تضمنته المادة األولى من القانون 63-224القانون 

زمني لصدور القوانین، ومن حیث دخولهما حیز للثانیة التي جاءت بعدها من حیث الترتیب ال 63

أوال وقانونا األسرة ثانیا، لكن  63-224التطبیق في فترات من الزمن متالحقة ومتتالیة القانون رقم 
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یقتصر  63-224هل أن ما تضمنته المادة السابعة من إلغاء ضمني للمادة األولى من القانون رقم 

األخرى التالیة لها التي كانت قد اشتملت على أحكام تتعلق علیها وحدها أم أنه یمتد إلى المواد 

بتنظیم قواعد لم یعالجها قانون األسرة ولم تتضمنها أحكامه ونصوصه، لقد تضمنت المادة الثانیة من 

قاعدة قانونیة تعاقب ضابط الحالة المدنیة والموثق والزوجین وممثلیهما  63-224القانون رقم 

إلى  400أشهر بالغرامة من  3یوما إلى  15وا السن القانوني بالحبس من والشركاء الذین لم یحترم

فرنك جدید أو بإحدى العقوبتین، وٕان قانون األسرة لم یشتمل على هذه القاعدة في أیة مادة  1000

           )98، ص1989(عبد العزیز سعد،  من مواده.

 : مفهوم التأخر عن الزواج -6-2

سن الزواج، ذلك أن التأخر عن الزواج مفهوم  عنللتأخر  من الصعب وضع مفهوم محدد

یرتبط بثقافة المجتمع، طبیعة الجنس، واالنتماء والمستویات، ونوعیة المجتمع والتصورات االجتماعیة 

للزواج عموما، وهل هو مجتمع حضري أم ریفي...الخ لذلك فإن تأخر سن الزواج في مجتمع ما قد 

الزواج الذي اعتمدنا علیه في هذه الدراسة هو  سن عنفالتأخر . لذلك ال یكون تأخرا في مجتمع آخر

بأن تتجاوز الفتاة سن الواحد و ثالثون سنة فأكثر، ولم تتزوج مع رغبتها في الزواج وكان هذا نتیجة 

 (x)لعمل استطالعي.

 :أسباب التأخر عن الزواج -6-3

 :األسباب النفسیة لتأخر سن الزواج .أ

المتعلقة بتأخر سن الزواج بالفئات أو الحاالت التي ال یجوز لها أن  یةترتبط األسباب النفس

تتزوج نظرا لما تحمله شخصیات هذه الفئات من خصائص ال تؤهلهم للدخول في عالقة ارتباط 

 زواجي، وعموما نستطیع أن نصنف هؤالء إلى ثالث فئات:
                                                           

 (x)
تصمیم استبیان یتكون من سؤال بغیة التعرف عن السن التي من أجل تحدید سن التأخر عن الزواج تم  في الدراسة االستطالعیة 

مفردة من  120یراها أفراد المجتمع هي سن تأخر المرأة عن الزواج و وضعت مجموعة من االختیارات و وزعت هذه االستمارة عن 

من أفراد عینة الدراسة   %45مفردات المجتمع بطریقة عشوائیة و بعد تفریغ اإلجابات و جدولتها و حساب نسبها المئویة كانت 

 سنة هو سن التأخر. 35-31االستطالعیة اختارت سن 
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هم ال یمكنه من التكیف مع فئة ال یجوز لها أن تتزوج إطالقا: إما ألن استعداد الواحد من -

الجنس اآلخر أو ألن توازنه متذبذب وأقل ضغط یحدثه الزواج، یسلمه إلى المرض بل یقذف 

به قذفا في ألوان البلبلة النفسیة، وهذه الفئة قد تشمل على الشاذ المعادي للزواج الذي لم 

 "نیازوفیكذلك الشخص المصاب بالفصام "الشییشعر قط بالحنین للجنس اآلخر، و 

وهو المعروف بانعزاله وانطوائه الذي تكون طاقته محاصرة، مقیدة عاجزة عن إحداث التكیف  -

سببا فیما یبدیه من مقاومة شدیدة لكل تغییر أو تعدیل فمن مجرى حیاته وهذان الشخصان 

 خیر لهما أن ال یتزوجا، وسیعیشان بشيء من الراحة والهدوء البال إن ضال عازبین

ینبغي للداخل ضمنها أن یتزوج ألنه طفولي في بنیانه وتركیبه، معتمدا على وفئة ثانیة ال  -

الغیر إلى أبعد ما یكون علیه االعتماد. ذاتي، متكیف بذاته، غیر قادر على إحداث أي 

عالقة عاطفیة مع أحد وهذا اإلنسان حتى بالهدایة واإلرشاد وحتى بالعالج النفسي لن یتحقق 

ذا اإلنسان ال یجد الدافع الذي یحثه على الزواج. الدافع النفسي له النضج العاطفي أبدا، ه

 ، وهو یقاوم كل مسؤولیة فال یتحملها وهو أیضا ال یشعر بالحث الجنسي. الداخلي

وهناك أخیرا الفئة الثالثة تلك الفئة التي یتسنى للمنتمي إلیها أن یتزوج ویسعد إن فهمت أسباب  -

في األوصاف أو اإلرشاد وٕاذا تعذر هذا ولم یفلح، وكذا  مقاومته المحیرة، ووجدت لها الحل

الصراع أعمق جذورا فقد یكون للعقدة في الخضوع للعالج النفسي، هذه الفئة تشمل أصناف 

شتى ومختلفة من الناس العصابیین وفي الوسع مساعدتهم على اعتبار الزواج عالقة طیبة 

فهم یتزوجن نزوال، فهم یتزوجون نزوال على  مثمرة وعموما هذه الفئات الثالث عندما یتزوجون،

ضغوط أو استجابة إللحاح دون أي اعتبار للنقص الذي یعتري عاطفتهم، وهذا الدفع الخاطئ 

(منشورات دار  إلى الزواج یساهم بأوسع نطاق في ما تشاهده من زیارة كبیرة في حوادث الطالق.

 ).12،13، ص ص1983اآلفاق الجدیدة، 

 فسیة لتأخر سن الزواج مایلي:ومن األسباب الن
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النضج: حیث أن المراهقة تمر بأزمة بحث عن هویتها من هي؟ وماذا ترید؟ ومن ثم یكون لها 

دور في االختیار فهي لیست شیئا یختاره من یرغب الزواج ولیست مفعوال به، ولكنها فاعل في 

وح الرؤیة للظروف الحالیة االختیار لشریك حیاتها، ومن هنا نرى أن النضج وتجدید الهویة، ووض

(عكاشة عبد المنان الطیبي، بدون سنة،  و في المستقبل ضروري الختیار الشریك ولذا یتأخر سن الزواج.

 )70ص

 : األسباب االجتماعیة واالقتصادیة لتأخر سن الزواج  .ب

 من األسباب االجتماعیة لتأخر سن الزواج مایلي:

 التعلیم أو العمل...الخ إعطاء المرأة مزیدا من الحریة في ما یخص -

 تغییر النظرة إلى من تتزوج في سن مرتفعة نسبیا عن ذي قبل. -

عمل المرأة بعد التخرج لسنوات تقلل كذلك من فرص زواجها لحد كبیر بسبب عامل آخر  -

 وهو التفاوت االقتصادي، لذلك ال تجد من یناسبها إال في أحوال نادرة.

(عكاشة عبد المنان الطیبي،  للشباب المقدم على الزواج. ارتفاع تكالیف الزواج عموما بالنسبة -

 )133بدون سنة، ص

العرف ال یسمح للمرأة أن تتزوج إال من رجل یماثلها سنا أو یكبرها مما یقلل فرصها في  -

 الزواج.

التعلیم یجعل المرأة تقطع أشواطا أبعد مرورا بمراحل التعلیم، والتعلیم العالي فهذا ال شك  -

ن سن الزواج، ولكن األمر یحتاج إلى تغییر المفاهیم والقیم االجتماعیة یؤخر نسبیا م

 ) 132(عكاشة عبد المنان الطیبي، ص والثقافیة المتصلة بالمرأة و الزواج.

 مشكلة اإلسكان وهي تلعب دورا كبیرا في تأجیل سن الزواج و ترفع معدله. -

 :مشاكل التأخر في سن الزواج -6-4

لى حیاة مستقرة، فانه قد یشوب الحیاة الزوجیة شيء من المتاعب إذا كان الزواج یؤدي إ

بسبب األوالد وأعباء األسرة، فان المتزوج مع ذلك یشعر بالرضا والطمأنینة، وٕاشباع النفس، في حین 
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غالبا ما یشعر بفراغ في حیاته، ونقص في معیشته، إن  -المتأخر عن الزواج–أن األعزب 

دخلون المستشفیات العقلیة نسبتهم عادة أربعة من غیر المتزوجین إلى اإلحصائیات دلت أن اللذین ی

واحد من المتزوجین، وتدل اإلحصائیات التي قام بها برتلون على أن حوادث االنتحار بین غیر 

المتزوجین أكثر منها بین المتزوجین وأن المتزوجین یتصفون عادة باالتزان العقلي، والخلقي، وحیاتهم 

ها الشذوذ الذي یتصف به عدد غیر قلیل من غیر المتزوجین، إن أغلب العازفین عن هادئة ال یشوب

قادرون علیه یفكرون في الزمن، والزمن یبعد اإلنسان عن طریق اإلیمان فكأنما اإلنسان  همو الزواج 

 )35، 34، ص ص1985(عبد الحمید حراز، بدینه. غامریالذي ال یتزوج 

عزوبیة إن طالت أو دامت فلها مضاعفات نفسیة واجتماعیة كذلك التأخر في سن الزواج أو ال

حیث یمیل األعزب الكبیر إلى األنانیة، فال یتحمل معها المسؤولیة الزوجیة ة تقدیم أیة تضمینات، 

(أمال  والعزوبیة تتناقص مع سنة الحیاة البشریة، ویترتب علیها آثار ضارة جسمیة وخلقیة واجتماعیة.

     )175، ص2003سعدي قطینة، 

 :آثار و نتائج التأخر في سن الزواج -6-5

 للتأخر في سن الزوج آثار ونتائج جمة من بینها:

(عكاشة عبد المنان  انحرافات الشباب األخالقیة، اللجوء إلى إدمان المخدرات والتطرف الدیني. -

 )133الطیبي، بدون سنة، ص

تظمة، مما یدعو إلى الجنون : إن العزوبیة ینشأ عنها حیاة غیر مستقرة ومنRégisوقال  -

: تبین اإلحصاءات التي أجریت Sédillotبسبب حیاة العزلة التي یقضون أوقاتهم فیها. وقال 

 )238، ص1985(عمر رضا كحالة،  أن الجنون كان أكثر انتشارا عند العزاب من المتزوجین.

 تشجیع الزیجات التي ال تحترم عامل تكافؤ السن لدى الزوجین. -

وهو مرض خطیر یكتفي فیه الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهذا المرض  مرض الشذوذ -

أصیبت به مجتمعات كثیرة كأمریكا وانجلترا وروسیا فناك نصف ملیون من النساء والرجال 

 مصابون بهذا الشذوذ في مدینة نیویورك وحدها.
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حیالت قد یصاب بمرض الهلوسة الجنسي حیث یرى المریض مشغوال في جمیع أوقاته بت -

 شهوانیة غریزیة.

 عصابات القتل والخطف، واالغتصاب الجنسي. -

 وبیع الفتیات وتأجیر البغایا.، تجار الشهوات -

 تهدید األسرة بالزوال. -

 ظلم الموالید األطفال اللذین یخرجون إلى هذه الحیاة ال یعرفون لهم أبا أو أما. -

 قطع صلة الرحم و ذوي القربى. -

ذین یسیرون وراء اللذة یسببون انهیار اقتصاد األمة لضعف الخطر االقتصادي فهؤالء الل -

 )45، 44، ص ص1985(عبد الحمید حراز،  القوى، قلة اإلنتاج، واتحاد الوسائل غیر المشروعة.

حالة القلق والتوتر، والصراع والكبت واإلثارة والحرمان تنعكس على سلوك المرأة في الحدیث  -

اقمة على المجتمع وعلى الجنس اآلخر كما أنها تصبح والمشي والطعام والمعامالت فتصبح ن

تعاني من سادیة شدیدة أو مازوشیة وقد تؤدي بها إلى االنتحار لذلك فان المجتمع بنضمه 

وتربیته بلعب دورا هاما في تولید الكآبة لدى األنثى بالذات ومن هنا كان علینا أن ننظر للفتاة 

فهي لیست عبارة جنس أو متعة فقط بل هي أسمى نظرة إنسان إلنسان ال نظرة رجل المرأة 

 ) 95، ص1983من هذه األمور كلها.(فیصل خیر الزرار، 

ومن أهم النتائج المشتركة باعتراف بعض األطباء والباحثین االجتماعیین والنفسیین الشعور  -

ت بالوحدة النفسیة الذي یصیب المرأة المتأخرة عن الزواج، یمكن تعریفه بالكثیر من عالقا

 االجتماعیة والصداقات.

http://www.alsakher.com/vb2/archive/index.php/t.80139.htm.12/4/2007 

صاب بعقد نفسیة وحاالت من االنطواء و االعتزال و ما إلى ذلك بسبب تعتیم المجتمع قد تو  -

 الغریزي الفطري من جهة أخرى.الضغط  لوضعها من جهة و

http://www.Sotaliroq.com/iq/or.Nasar-alhaq-17122004.htm.12/4/2007             

وهي عامل من العوامل التي تساعد  ا تولد العادة السیئة المقیتة االستمناءومن نتائجه أیض -

على السقوط واالنهیار إلى ناحیة التحلل وتكون نتائجها وخیمة على فاعلها ألنها بعیدة عن 
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الداخلي الذي یحاسب ویراقب كل تحریات الوجدان عرف القیم ومیزان العقیدة التي تمثل الوازع 

 و ما یقوم به من أمور علنیة أو سریة.

تصل إلى الشذوذ واإلفراط لسهولة أجوائها ألنها تتم غالبا في  غلى أن إلىوعندما تكون دائمة  -

 )29،30،ص ص 2007(محسن النوري الموسوي، الخفاء و السریة.

 :خـالصــة

یة كبیرة في حیاة المجتمعات، مهما اختلفت ومهما تباینت، وأن وكخالصة نجد أن للزواج أهم

الزواج شهد تطورا عكس أو لخص نمط الحیاة الذي كان سائدا وصوال إلى هذه الحقبة من الزمن، 

وأن الزواج في األسرة العربیة یقوم أساسا على نصوص الشریعة اإلسالمیة، ممزوجا ببعض من 

تشابه في أغلب مرتكزات هذا النظام، وأن الزواج اإلسالمي یختلف عادات وتقالید المجتمعات التي ت

في كثیر من األمور مع بعض نظم الزواج لدى عشائر أخرى ال تنتمي للدین اإلسالمي، ویتشابها في 

بعض األمور، وكجزائریین یعتبر الزواج بالنسبة لنا أهم شيء خصوصا في حیاة المرأة فهو الذي 

االجتماعیة وٕاذا تأخرت المرأة عن الزواج فان ذلك سیفسح مجاالت عدة  یعطیها قیمتها ومكانتها

لحاالت نفسیة سیئة ووضعیات اجتماعیة أسوأ، وفي الفصل الموالي سنناقش مشكلة قد تكون نتیجة 

 لتأخر المرأة عن الزواج أال وهي االكتئاب.
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 :تمــهـیـد

یعد االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسیة شیوعا، ویعد جزءا من الحیاة نظرا لما یالحق 

اإلنسان من عوائق، وخیبات األمل في حیاتهم النفسیة أو االجتماعیة وغیرها من المواضیع التي 

االهتمام منصب هذا المرض ال مجال، وهو قدیم قدم التاریخ فمنذ عهد أبقراط و  فریسةتجعل اإلنسان 

في بحث موضوع االكتئاب حیث میز أبقراط ما ال یقل عن ستة أنواع من مرض المیالنخولیا 

التي أعطاها لبعض هذه األنواع یمكن أن تطبق في ضوء  ةكیاألكلینی(االكتئاب) غیر أن الصورة 

 صاب. هان الفصام و العُ هان االضطهاد و ذُ الطب العقلي الحدیث على ذُ 

وتتالت  مسبباتهالى األبحاث في موضوع االكتئاب إلى أن حددت تعاریفه وأنواعه ثم بدأت تتو 

أیضا النظریات المفسرة لظهوره، وجاءت أبحاث تدرس على نطاق واسع االكتئاب في ارتباطاته بشتى 

 الحیاة. يحمنا

 من أهم جوانب االكتئاب. اعرض بعضستا الفصل سنهذوفي 
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 :االكتئابتعریف .1

األخیر الذي یعرف في اللغة  هذا لالكتئابالعلماء  المفكرون في تحدید معنى دقیق  اختلف

(معاجم دار  من الحزن " انكساربمعنى كئیب أي كان في غم وسوء حال و  [كأب] اكتئابانه :"على أ

 ) 483ص ، 1986، المشرق

 الث مقاطعوهو یتكون من ث Dépressionأما في اللغة االنجلیزیة فیحمل االكتئاب مصطلح 

(De-presh-un)، من  اشتقفقد  یكتئبالفعل  أماDepressus  الذي اشتق منDepremere 

أما اصطالحا فان االكتئاب یعرف بأنه حالة من الحزن الشدید المستمر  )58ص ،2000(سهیر احمد، 

حیث  )289صة، (مصطفى خلیل الشرقاوي، بدون سنیعیش فیها الفرد دون أن یدري السبب الحقیقي الكتئابه 

اإلصابة به  أساسانه ركز على االكتئاب كمرض عصابي یجهل فیه الفرد یالحظ من هذا التعریف 

انه هموم على سباب الحقیقیة لمرضه. ویعرف "ي المریض األنه في المرض العصابي غالبا ال یعأل

جعیة هموما ر  ىسمتو وال تتحسن حتى بعد مضي الوقت مع وقوع مسبباتها،  مزمنة تصیب الفرد

réactive dépression ألفت .يء عزیز علیهمبخیبة أمل وفقدان ش وتظهر عادة في أفراد أصیبوا)

ناة التي یعیشها ركز على المعا .و المتأمل في هذا التعریف یستقرؤ انه)458، 457، ص ص،2001حقى، 

 لف لدیه شعورا بالغا باالكتئاب، أي انه اكتئاب ناتج عن موقف.الفرد والتي تخ

الخصوص فهذا  قة بحث لدارسي علم النفس على وجهوقد شكل االكتئاب موضوعا وحل هذا

Norbert sillamy " تزید مدتها أو تنقص تتمیز بنقص في  حالة عقلیة مرضیةیعرفه على انه

یبقى غیر ، والشخص المكتئب "الحیویة والنشاط العضلي والنفسي، الحزن، التعب وفقدان الشجاعة

 Norbert.(استنفاد الطاقةمن المبادرة واالهتمام، نومه مضطرب، فقدان الشهیة فعال ویتهرب كلیا 

Sillamy,1980,p342(  یصف هذا التعریف االكتئاب كحالة مركز على األعراض التي تنتاب المكتئب

والتي توصف بالمرضیة، و التي تؤثر عموما على نواحي الحیاة الجسمیة والنفسیة، والتناسق العام، 

ذي یرجع إلى فیرى أن االكتئاب هو اضطراب في العالقة مع العالم ومع الذات ال yung غأما یون

ركز هذا التعریف على طبیعة  )ADRE VURAL,1977,P 9(یاع النفس األبدي.فقدان طاقة الوعي، وض
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العالقة بین مكونات النفس من جهة، والعالم الخارجي، وأن اضطراب هذه العالقة هو الذي یخلق 

ف االكتئاب على انه الحالة التي یشعر بها رِّ عَ ) فیُ Abraham )1911و یرى كارل أبراهام  ،باالكتئا

مشابهة، أي خبرة حزن أو اكتئاب سابقة، قد خبرها  خبرةل Réactivationالراشد بأنه عملیة ترجیع 

لمة الشخص عندما كان طفال، و هو یرى أن أهم أسباب االكتئاب هو فقدان الحب واالستجابة المؤ 

 .)63، ص2001(مدحت عبد الحمید أبو زید،  لهذا الفقدان أو الحرمان.

"اضطراب مزاجي أو وجداني ویتسم ذلك االضطراب  Ingramواالكتئاب حسب إنجرام 

  ).95، ص2001(حسین فاید، بانحرافات تفوق التقلبات المزاجیة األخرى."

ل في االضطراب المزاجي، وهذا یالحظ من هذا التعریف انه ركز على االكتئاب كعرض یتمثو

 هاني.صابي دون االكتئاب الذُ العرض خاص باالكتئاب العُ 

ولكمال الدسوقي رؤیة أخرى حیث یجد أن االكتئاب هو اتجاه باثولوجي في النهایة، أحیانا 

ینطوي على شعور بعدم الكفایة، وفقدان األمل وفي بعض األحیان یكون ساحقا، عموما النشاط 

. یشیر هذا التعریف الى أن االكتئاب یمكن اكتسابه كاتجاه )10، ص2003(سعد ریاض،  فسي.الجسمي والن

 باثولوجي بحیث یكون له تأثیر كبیر یطال الناحیتین الجسمیة والنفسیة.

أن االكتئاب ما هو إال ظاهرة ذاتیة أو ظاهرة  Bibking) 1953بیرنج ( ادواردویرى كذلك 

 لعالقة بین الفرد وبیئته االجتماعیة أكثر من أي صراع داخل ذات الفرد.أنویة والعامل المهم هنا هو ا

. ركز هذا التعریف على أثر البیئة االجتماعیة  في ظهور )66، ص201(مدحت عبد الحمید أبو زید، 

 االكتئاب وأهمل العوامل الشخصیة في ظهوره. 

 :راض االكتئابعأ-2    

 عراض منها الفیزیولوجیة والنفسیة واالنفعالیة والمعرفیة.یتجلى االكتئاب في جملة من المظاهر واأل

      :األعراض الفیزیولوجیة -2-1
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غالبا ما تعرف المكتئب عند اللقاء األول من خالل هیئته ووضعیته، بالرغم من ذلك ال یمكن 

في الظن بأنه سیبقى دائما على تلك الحالة. واالكتئاب یمكن أن یظهر وراء واجهة مبتهجة، لكن 

باهت، وأكثر من ذلك یتخذ قناع من  Atoneالحاالت النموذجیة المكتئب یظهر نظرة حزینة و وجهه 

الحزن العمیق أو القلق، نشاطه یتراجع، ویقتصد في حركاته، ویمكن أن یبقى خامدا أو جالسا أو 

أرق، بطء  مستلقیا، اندفاعاته بطیئة بدون لیونة، غالبا ما تأخذ العالمات صعوبة عصبیة، نحافة،

 )Maurice Donjier,1976,pp94 ,95(الوظائف الهضمیة (النهم، التخمة، اإلمساك...الخ).

ومن أعراضه الفیزیولوجیة أیضا انقباض الصدر، فقدان الشهیة لألكل، الصداع التعب بدون 

لك السیكوسوماتیة من ذ )255، ص2006.(عبد الرحمان الوافي، مبررات، الضعف الجنسي والنشاط العام

 Arthritis قرسنالأو التهاب المفاصل الروماتیزمي أي داء  Migraineالصداع النصفي 

Rheumatiod .154، ص2004(عبد الرحمان العیسوي،  أو الشعور بالوعكة الصحیة( 

 

 :األعراض النفسیة -2-2

المظاهر االنفعالیة: وتظهر في حالة من القنوط، تعاسة ظاهرة، قلق حاد هبوط في معنویات 

 )80، ص1998(عبد العالي الجسماني،  النفسیة، عدم القدرة على تحدید ما یریده المریض.

ü .فقدان المتعة بالحیاة وعدم االهتمام بشؤونها 

ü .انعدام الدافع والدافعیة لممارسة أي عمل 

ü .الشعور بالضیق والتوتر والتأزم والتهیج، وعدم االستقرار 

ü رجل والبرود الجنسي واضطرابات العادة الشهریة ضعف الشهوة الجنسیة وحدوث العنه عند ال

 عند النساء.

ü .سرعة الغضب واالنفعال وفقدان الثقة بالنفس ومحاولة االبتعاد عن الناس والتشاؤم المفرط 

 )121، ص2002(عبد الكریم قاسم أبو الخیر، 

 :أعراض تتعلق بالوظائف العقلیة -2-3
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 األعـراض االكتئـابیــة

 وجود مرض عقلي مشترك

 نعم ال

 اكتئاب ثانوي لمرض عضوي وجود مرض نفسي

 ازنفقدان التو

 اكتئابي الُعصاب

 الفصـام

 ِذھان الھوس االكتئابي

 الشخصیة المرضیة

 اكتئاب یدشن الُعصاب

 والُذھــان

 اكتئاب فصلي

Dépression Saisonnière 

 تطور فصلي اكتئاب رد فعلي

Evolution Saisonnière 

 صدمات نفسیة جدیدة

 نعم ال

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

هیئة ممیزة من البطء وقلة االنتباه والسرحان  تتأثر هذه الوظائف باالكتئاب ویبدو ذلك في

اء سرعة البدیهة واالستجابة االنفعالیة، بل وتتأخر أحیانا الذاكرة نظرا فوعدم القدرة على التركیز واخت

لصعوبة التركیز واستدعاء المواد الماضیة ویتخلل هذا أعراض تردد واضح في اتخاذ القرارات وارتباط 

 )433(أحمد عكاشة، بدون سنة، ص ریض التلقائیة والبت في األمور.الم فقدیفي السلوك مما 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )64، ص2002،زهیر بوسنة (عبد الوافيDhechemia االكتئابیة حسب راضعألمخطط السیاق التطوري 

 :تصنیف االكتئاب -3
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خطیر، ارتباطه مع  نیكيیإكلمتعددة (داخلیة المنشأ، عرضیة، اضطراب التصنیفات تسمى معاییر 

أمراض جسمیة أو عقلیة أخرى) والتي تشرح فعالیة أكثر من عشر تصنیفات للحالة االكتئابیة البدایة 

كانت لألنجلوسكسون في تحدید مفهوم االكتئاب األولي (اكتئاب غیر مرتبط بحادث جسمي أو 

نوي (اكتئاب مرتبط باضطرابات عقلیة أو اضطرابات جسمیة) إذن یمكن أن عقلي)، واالكتئاب الثا

 نصنف تطور الخصائص اإلكلینیكیة المختلفة لالكتئاب في مجموعتین.

                                       (Farid Kacha, 2002, p76) 

 :التصنیف العالمي لالكتئاب

· DS.IV   96(اإلصدار الفرنسي( 

x x296 اكتئاب بالغ، فصل، عزل، ترمز لحاالت االكتئاب البالغ 

 = خفیف1

 = متوسط2

 شدید بدون ممیزات نفسیة. -

 تشكل اكتئاب ثنائي القطب. -

 شكل اكتئاب متكرر، مبكر أو متأخر. -

اكتئاب داخلي  

 المنشأ

    

 

Dépression    
    Primaire 
 اكتئاب أولي    

 تئاب رد فعل لألحداث الصدمیة.اك -

اكتئاب عصابي یفترض وجود  -

 صراعات مكبوتة.

 اكتئاب نفسي  

 المنشأ  

 Dépression    اكتئاب ثانوي الضطرابات جسمیة. -

       Secondaire     

اكتئاب ثانوي الضطرابات عقلیة أو اضطرابات في  - اكتئاب ثانوي       

 الخ)الشخصیة (وسواسیة، أو بارانویا...
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 معفى من التحیز. -

 متحیز كلیا. -

، مكترر خاصة یوحد ممیزات الفصلي میلنخولیاتخصیص، خصوصیته دائم مزمن نمط  بدون -

 أو اضطراب اكتئابي غیر متخصص.

x x296   Réourent  : 

 اعتالل المزاج أولي أو ثانوي بدایته مبكرة أو متأخرة. 300. 4

 = اضطراب اكتئابي غیر متخصص.311

· CIM.10  93(اإلصدار الفرنسي( 

أنواع (حادث طارئ، خفیف، متوسط، شدید مع أو بدون  10مع  .F32اكتئاب مفاجئ  -

 أعراض نفسیة)

 مع أنواع. F.33اضطرابات اكتئابیة متكررة  -

 )Farid Kacha, 2002, p77(أنواع.       4مع  F.34اضطرابات المزاج (الطبع) الدائمة  -

 

 4- النظریات المفسرة لالكتئاب:

اب نشأة مرض االكتئاب وفیما یلي أهم هذه لقد تعددت آراء النظریات والمدارس في أسب

 النظریات.

 4-1- التفسیرات البیولوجیة: 

: و یرى أصحابها أن الوراثة تلعب دورا كبیرا بالنسبة لذهان االكتئاب وقد النظریة الوراثیة -4-1-1

لدى المریض، إما في عصاب االكتئاب فیكاد یكون تأثیرها  )%80(حوالي  إلىیصل مدى تأثیرها 

 )61، ص2001(مدحت عبد الحمید أبو زید،  یفا للغایة إذ أن التأثیر األكبر یكون للعوامل البیئیة األخرى.ضع
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یشیر أنصار االتجاه الفیزیولوجي إلى أنه یوجد نمطان رئیسیان  لالكتئاب: ولوجيیالفسالتفسیر  -4-1-2

في األیض االلكترولیت للنظریة الفیزیولوجیة لالكتئاب: یقوم النمط األول على أساس اضطراب 

بصفة في اإلبقاء  ینمهاالمكتئبین ویعتبر كلورید الصودیوم وكلورید البوتاسیوم  ىبالمرضالخاص 

الجهاز العصبي ومن المالحظ أن األشخاص العادیین یوجد  ارةثاستعلى القدرة الكامنة والتحكم في 

المكتئبین یكون هذا  ىالمرضفي  لدیهم صودیوم أكثر خارج النیرون، وبوتاسیوم أكثر داخله، ولكن

الثانیة فتعتبر االكتئاب عبارة عن قصور حدوث في  الفسیولوجیةالتوزیع مضطربا أما النظریة 

(حسین فاید،  عنصرین رئیسیین في كیمیاء الدماغ نوربایین فرین وسیروتونین وكالهما ناقالت عصبیة.

 )77ن ص2004

تئاب أنها ألقت الضوء على تأثیر العوامل الوراثیة یولوجیة لالكیتضح من خالل التفسیرات الفس

والفیزیولوجیة في ظهور االكتئاب النفسي لكن هذا ال ینفي وجود بعض من أوجه القصور في هذه 

 التفسیرات، ففي النظریة الوراثیة تحدید العالقة بین االستعداد الوراثي واالكتئاب أمر صعب جدا.

فقد ركز على تقص مواد ناقلة في الدماغ وأهمل بذلك دور یولوجي لالكتئاب أما التفسیر الفس

 العوامل النفسیة واالجتماعیة مثل الصدمات النفسیة والضغوط والعالقات الزواجیة المضطربة.

  :التفسیرات التحلیلیة الكتئاب -4-2

یفسر المحللون النفسیون االكتئاب بأنه میل عدواني مكبوت یتحول إلى عقاب الذات وتعذیبها 

ألن المریض یعتقد أنه بعقاب ذاته یقیها من عقاب اآلخرین له، وأنه إذا بدا تعیسا، وبائسا، فان 

  )115، ص2003(أمال سعدي قطینة،  اآلخرین لن یقوموا بإیذائه.

في التطور  الفمیة السادیةفي المرحلة  نكوصكما فسر فروید وأبراهام االكتئاب على أنه 

ناحیة موضوع الحب األول (األم) ونتیجة  امتناقضیحمل شعورا  الجنسي للشخصیة، وأن المكتئب

اإلحباط وعدم اإلشباع في مراحل نموه األولى یتولد عنده اإلحساس بالحب والكراهیة، وااللتحام والنبذ 

وعندما یصاب بفقدان عزیز أو خیبة أمل عند نضوجه وتتناقض عواطفه تجاه موضوع الحب المفقود 
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نحو ذاته نحو األنا، ومن هنا یبدأ المكتئب في االنطالق والعدوان الذاتي  یمتص طاقاته ویدمجها

 )13،14، ص ص 2003(سعد ریاض،  واتهام األنا واإلحساس بالدونیة التي تطلق المیول االنتحاریة.

وقبل وفاة كارل أبراهام بعام واحد استطاع التوصل إلى خمسة عوامل مؤدیة إلى 

 (المیالنكولیا).االكتئاب

 ادة الطاقة لتخبیر اللذة في المنطقة الفمیة.زی .1

 تثبیت خاص في النمو النفسي الجنسي عند المرحلة الفمیة. .2

 خیبة األمل المبكرة أو المتكررة المتعلقة بموضوع حب في الطفولة. .3

 األودیبیةحدوث خیبة األمل األولى المهمة للطفل في سن قبل السن التي تحل فیه الرغبات  .4

 للطفل.

 )64، ص2001(مدحت عبد الحمید أبو زید،  ث خیبة األمل األولیة في الحیاة المقبلة.تكرار حدو  .5

فسرت نظریة التحلیل النفسي االكتئاب على أنه نكوص إلى المرحلة الفمیة السادیة إال أن 

االكتئاب قد یكون نتیجة حادث مفاجئ ال یستدعى بالضرورة نكوص الفرد إلى تلك المرحلة ألنه من 

بدون مشاكل أو تثبیتات تستدعي نكوصا في مرحلة  ديبیاللین یتجاوز مراحل النمو النفسي المحتمل أ

أخرى إال أنه رغم ذلك یحتمل أن یصاب باالكتئاب. كما ربط التحلیلیون االكتئاب بفقدان موضوع 

الحب إال أنه من المحتمل أن تلعب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة دورها في ظهور االكتئاب 

 في سن الزواج...الخ أخرتاللفقر مثال كا

  :التفسیر المعرفي لالكتئاب -4-3

عن أحداث وقعت لنا  نتجخطیرا في الحالة االنفعالیة، قد یفترض المنحنى المعرفي أن تغیرا 

األحداث فاألفراد وفقا لهذا المنحنى یصابون باالكتئاب، إذا تعلموا في  ذهله إدراكنافي حیاتنا أو عند 

، الضاغطةالمبكرة من حیاتهم أن یستجیبوا بطریقة معینة لبعض أشكال الفقدان واألحداث  الخبرات

واألفراد المكتئبون كما یرى "بیك" یستجیبون للخبرات الضاغطة عن طریق تنشیط مجموعة من 



االكتئاب             الفصل الثالث:

 والمرأة

 

 43 

األفكار تدعى بالثالوث المعرفي، وهو النظرة السلبیة حیال الذات والعالم والمستقبل هذا الثالوث 

 الكتئابيامعرفي یكون ما یسمى بالمخطط االكتئابي الذي یجعل الفرد یبدأ الدوران في دائرة التفكیر ال

عرفي، فان هناك تأثیرا یأتي من التشویهات المعرفیة، وهي األخطاء التي إلى الثالوث الم باإلضافة

وهذه األخطاء ناتجة عن أحداث ورسم نتائج لخبراتهم  تفسیریرتكبها األفراد المكتئبون في طریقتهم في 

تطبیق قواعد غیر منطقیة على خبرات الحیاة واألحداث، ویعمل على زیادة الشعور باالكتئاب وعدم 

السعادة لألفراد المكتئبین أما عن محتوى أفكارهم فهم یشعرون بالحزن المدرك، یتضمن تهدیدا لهم 

 االتجاهاتعن هذا الفقدان وهذه  أنهم مقتنعون بأنهم مسؤولون إلى إضافةولتقدیراتهم لذواتهم 

الحیلة وأن مجهوداتهم سیكتب لها الفشل، فهم  قلیلواالمضطربة تجعلهم یفترضون أنهم عدیموا القیمة و 

یشوهون أي خبرة بما في ذلك االیجابیة لكي تتناسب مع معتقداتهم العامة. فهم ال یستطیعون التعلم 

وه وغیر واقعي ویعد إدراكهم األولي لهذه الخبرات مشن من خبراتهم، و أن یقاوموا هذه المعتقدات أل

زیزي السید ( منحى "بیك" في التفسیر و العالج لالكتئاب هو أبرز التفسیرات المعرفیة وأكثرهم شیوعا.

 ) 70،71، ص ص2006إبراهیم، 

 :التفسیر السلوكي -4-4

الم أن هناك انحرافات من الذین درسوا هذا المرض دراسة واقعیة "بروتوبونوف" ویرى هذا الع

جسمیة واضحة لهذا المرض، توجد سواء في حالة االكتئاب أو الهوس، مما یجعل هاتین الحالتین 

وفقدان  العینین وسرعة النبض واإلمساك هي اتساع حدقة اإلعراضمظهرین لمرض واحد، وهذه 

طبقات  ؤرة لالستشارة فيالفرق الذي یقدمه هذا العالم هو تكوین بو لوزنه منذ بدایة المرض،  المریض

كل األفعال المنعكسة التي تمر خالل طبقات ما تحت  إلىموس) تؤدي ما تحت القشرة (الهیبوتاال

زیادة حساسیة المرض بالهوس واالكتئاب للمنبهات الكهربیة  إثبات إلىالقشرة وقد أدت بحوثه 

لمریض مزیدا من السكر وتنخفض ویستخدم ا المریضالسكر في دم  إفرازوالحراریة والبرودة كما یزید 

 جهادباإلألنه یفرز سریعا من الجسم وهذا یفسر بسبب عدم شعور المریض  كللیسینیانسبة حامض 
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لم توضح هذه النظریة العالقة المباشرة بین اإلصابة  )114، ص2005(محمد حسن غانم،  في حالة الهوس.

 االستشارة وكیف تتم االستشارة...الخ باالكتئاب واألعراض المصاحبة لظهوره، وكیف تعمل بؤرة 

   :تفسیر نظریة تعلم العجز (سیلجمان) -4-5

مواجهة الفرد ألحداث كرب ومشقة مستمرة تؤدي إلى الالمباالة واالنسحاب تتلخص في أن 

وعدم االستجابة ومن ثم اإلحساس بالیأس والعجز وعدم الحیلة، ثم یتبع ذلك أعراض االكتئاب 

هذه النظریة على أساس نظریة التعلم في الحیوانات وما یحدث لها عند تعرضها  األخرى، وقد بینت

بناء هذه النظریة استنادا على نظریة التعلم في  )14، ص203(سعد ریاض،  لمنبهات كرب وشدة ومشقة.

العواطف التي یتحلى بها اإلنسان لذا فنمو  هیدلالحیوانات ولكن الحیوان یحس ولكنه ال یشعر ولیس 

 عر االكتئاب لدى اإلنسان ال یمكن أن تقارن بما یمكن أن یستجیب به الحیوان.مشا

 :تشخیص االكتئاب -5

والتوعك والنفور من مباهج الحیاة باإلضافة إلى مظهر المریض  إن وجود عاطفة البؤس والحزن

ة وقد ال تعتبر من الدالئل األساسیة لتشخیص الكآب لموتلالكئیب أو تصریحه بتفاهة الحیاة ومیله 

العوامل  منتجدي محاولة التفریق بین الكآبة االنفعالیة والذهانیة شیئا بل األجدى أن نعرف كم 

الخارجیة والنفسیة شاركت في ظهور الكآبة وكم من العوامل الوراثیة أو الباطنیة تشاركت بدورها أیضا 

 و قد وضع یاسبرز ثالث شروط تشخص الكآبة االنفعالیة هي:

 أن یكون محتوى الكآبة متماشیا و متعلقا بالتجربة النفسیة التي یمر بها المریض. .1

 أن الكآبة لم تكن لتحدث بدون تلك التجربة أو الحادثة. .2

 )108،109،ص ص 1983(فخري الدباغ،  أن أعراض الكآبة تختفي و تزول بزوال األسباب. .3

 

 



االكتئاب             الفصل الثالث:

 والمرأة

 

 45 

  :تصنیف األمریكيصیة للنوبة االكتئابیة الشدیدة في الیشختالمعاییر ال �

لمعظم النشاطات المعتادة أو  أو) مزاج متموج أو فقدان االهتمام أو المتعة لكل Aالمعیار ( -

بدون  يو سودامكتئب حزین،  -التسلیات الخفیفة والمزاج المتموج یتصف باألعراض التالیة: 

مستمرا ، واضطراب المزاج، یجب أن یكون واضحا و لإلثارةأمل فقدان جمیع وسائله، قابل 

نسبیا، ولكن لیس من بالضروري العرض المهیمن، كما أنه ال یشمل التغیرات المفاجئة بمزاج 

االكتئاب والغضب كتلك التغیرات  إلىمزاج متموج آخر كالعبور مثال من القلق  إلىمتموج 

 التي تشاهد في حاالت االضطراب النفسي الحاد.

یجب أن تكون موجودة تقریبا كل األیام و  من األعراض التالیة 4) على األقل Bالمعیار ( -

 لمدة ال تقل عن أسبوعین.

نقص الشهیة أو نقص واضح في الوزن(في غیاب حمیة غذائیة) أو زیادة الشهیة أو  )1(

 زیادة واضحة في الوزن.

 األرق أو فقدان النوم. )2(

 الهیاج أو التباطؤ النفسي الحركي. )3(

 فقدان الطاقة، التعب. )4(

 هتمام الذاتي أو الشعور المتزاید بالذنب في غیر محله.مشاعر عدم األهلیة، واال )5(

 نقص القدرة على التفكیر والتركیز غیر مصحوب بنقائض في التفكیر المنطقي. )6(

 أفكار معاودة حول الموت، التفكیر في االنتحار، الرغبة في الموت محاولة االنتحار. )7(

أو  التناذرتشكل هذا  قبل يأ )B، المعیارAالمعیار ) في غیاب تناذر انفعالي (Cالمعیار ( -

بعد شفائه ال یهیمن على اللوحة السریریة أي من العناصر التالیة: االنشغال بفكرة هذیانیة أو 

 ال تتوافق مع المزاج سلوك غریب. هالساتبإ

) النوبة االكتئابیة الشدیدة غیر مضافة إلى حالة فصامیة أو اضطراب فصامي Dالمعیار(  -

 الشكل أو اضطراب زوري.
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) النوبة ال تعود إلى اضطراب عقلي عضوي المنشأ أو إلى حداد غیر معرقل بآفة Eالمعیار ( -

 )109،110ص ص بدون سنة،(مطیع رئیف سلیمان، مرضیة.

 :التشخیص التفریقي �

الدقیق والكشف البیولوجي بسبب كثرة  اإلكلینیكيوجود حالة اكتئاب ال یعفي من الفحص  -أ

، اإلكلینیكيأن ترتبط بأعراض اكتئاب مبینة في الجدول  العضویة التي من الممكن األمراض

 نقص الدرقیة مثال وآثار أخرى مثل األورام الجبهیة.

، التحفظسنة یختلط األمر مع حالة الرزانة أو  60عند األشخاص الكبار الذین یفوق سنهم  -ب

الكشف  األمراض العضویة بالمكانة األولى، أو تناذر بعدي،سلبیة إلقصاءحالة صعبة تدفع 

 واالستجابة الجیدة لمضادات االكتئاب في التشخیص والشفاء. اإلشعاعيالبیولوجي 

 لتدشین الفصام.  Atypicitesعند األفراد الشباب اكتئاب مع بعض -ج

-Farid Kacha, 2002,P P82) الخصائص الشاذة التي تقودها، حدوث خالف أو نزاع اتصال سيء.

83) 

 :الشخصیة االكتئابیة -6

ماء الطباع الشخصیة االكتئابیة إلى وسیط بین شخصیة ذي الطبع العاطفي یصنف عل

وشخصیة ذي الطابع العصبي فهي حسبهم تأخذ من كل واحد من هذین الطباعین صفات معینة 

خاصة به، و یتفق هاذان الطبعان بوجود االنفعال، وعدم االنفعالیة معا في شخص واحد مما یخلق 

تكون الشخصیة االكتئابیة عادة قبیل مرضها ذات مساحة اهتمام ضیقة، لدیه مزاجا حزینا كئیبا، و 

  وذات عادة نمطیة كما تتسم باالنطواء والهدوء والخجل واالنعزال والجمود وقلة التحمل و لحساسیة

المبالغ فیها مع الخضوع واالعتماد على اآلخرین كما تتمیز بالصالبة الناجمة عن آلیات دفاعیة 

مة الذات، وكبت الدوافع و الشعور بالخیبة وعدم األمن وعدم التوافق الجنسي عصابیة وضغط قی

 )95،60، ص ص1999(عبد الرحمان الوافي،  والمیل إلى تصنع الحیاء.
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 إنسانكما تشارك الشخصیة االكتئابیة الطبع العصبي بصفة تسمى التشرد النفسي فالعصبي 

عاطفة أي أنها شخصیة تتمیز بالتقلب  إلى من عاطفة ،مكان إلىمتشرد النفس یتنقل من مكان 

الشخصیة االكتئابیة مع كل من الطبع العصبي والطبع العاطفي بصفة  اشتراك إلى إضافةاالنفعالي، 

التشاؤم منها إلى الحزن العادي، وهناك صفة الغیرة في صاحب الشخصیة  إلىالكآبة أي أنها أقرب 

العاطفي، كما أن صاحب الشخصیة االكتئابیة وصاحب االكتئابیة، وهي وجود في الطبعین العصبي و 

المزاج العصبي عاجزان عن بذل الجهد، ویشعر كل منهما أن المسافة ما هو علیه في الواقع وبین ما 

یؤجل أعاله وال اجتیازها، كیف یلزم أحدهما نفسه بأن ال  إلىیجب أن یكون علیه مسافة ال سبیل له 

  الالزمة لیس أمامه إال العاطفة. یهمل مشاریعه وال یملك اإلرادة

كما تأخذ الشخصیة االكتئابیة من الطبع العاطفي صفات عدة فكالهما أي المكتئب والعاطفي 

انطوائي انفعالي یحب الوحدة كثیر االهتمام لنفسه عمیق الكآبة وكالهما خجول یبتعد عن المجتمع 

ا علیها الشيء الكثیر من عندیاته، وینطوي على نفسه وسیعید دائما ما مر معه من حوادث مضیف

لذا  وهو مسرف في تحلیل مشاعره الخاصة وكل منهما متردد وال یرى في الحوادث إال جانبها السلبي

، وكذلك فإن صاحب الشخصیة االكتئابیة یمتاز كالعاطفي، بالضجر والسآمة، ياو سودفهو مكتئب 

حقیق رغباته فیحیط به الفراغ من كل یضجر حین یرغب وال یستطیع أن یعمل فیصاب بالیأس من ت

عن عدة عوامل متداخلة: األسرة وما تحتویه من أم  تنجمأن یمكن جانب أي أن الشخصیة االكتئابیة 

(سعید حافظ یعقوب،  مقهورة وأب عصبي أو عاطفي مقهور هو أیضا، والمدرسة بأنظمتها المختلفة،

ومن خالل تطور الشخصیة وفي فترة فتنمو لدى الطفل مشاعر االكتئاب  )25-22، ص ص1983

المراهقة بالتحدید من أجل اإلشارة أوال إلى أن نقطة اكتئاب معینة تشترط مع نشأة كل أزمة مراهقة 

 ,Majet houzel( التي هي واحدة من بین المظاهر النفس حركیة األساسیة وخصوصا عمل الحداد.

sans année, P260 ( 

كتئابیة كما تصورها بعض العلماء، أو المنظرین لكن من عموما هذه الممیزات للشخصیة اال

تصادف أشخاص لدیهم بعض من هذه الخصائص إن لم نقل أغلبها لكنهم ال یشعرون أن  الممكن
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داخلیا بأي نوع من الكآبة فالحكم على الشخصیة عموما بأنها اكتئابیة یتطلب دراسة معمقة 

 .ومستفیضة

 :المرأة و االكتئاب -7

النفس أن العالم یعیش في وقتنا الحاضر في عصر االكتئاب حیث یتزاید انتشار  یؤكد علماء

حاالت األمراض النفسیة بصفة عامة واالكتئاب بصفة خاصة، في كل بالد العالم كما تذكر تقاریر 

من سكان العالم مصابون باالكتئاب أي ما یقارب  %7منظمة الصحة العالمیة التي تؤكد أن نسبة 

ویبدو ارتباط المرأة باالكتئاب هو األكثر  )70، ص2003(لطفي الشربیني،  ون إنسان.ملی 300-500

وضوحا وأن نسبة االكتئاب في المرأة هي ضعف النسبة في الرجل وقد تأكد أن هذا االرتفاع في 

سلوك البحث عن المساعدة الذي تتسم به المرأة أي أن هذه الزیادة  إلىباالكتئاب لیس راجعا  اإلصابة

قیقیة ولیست ناتجة عن مجرد اختالف في درجة القبول بالمرض النفسي ومحاولة البحث عن ح

       (http://aawsat.com/delails-asp?article:2786848jssue:95528 Section3 :Dat6/4/2008)العالج.

 :شخصیة المرأة -7-1

بها الكثیر من أوجه  تختلف المرأة في تركیبها النفسي عن الرجل حیث شخصیة المرأة وحیاتها

الخصوصیة، وٕاذا تتبعنا الحیاة من الطفولة نجد أن البنات أقل تأثرا باالضطرابات النفسیة مقارنة 

بالذكور بنفس مراحل السن مرورا بالمراهقة وما تصاحبها من تغیرات جسمیة ونفسیة نتیجة البلوغ 

ة المراهقة التي ترتبط بالكثیر من بحیث یكون بدایة نزول الحیض للمرة األولى، هو اإلیذان ببدای

العوامل التي تسبب االضطراب النفسي: و إذا انتقلنا إلى المراحل األخرى التالیة من حیاة المرأة فإننا 

أنها تمر بمواقف متعددة، وفي مرحلة الشباب والنضج تواجه المشكالت المتعلقة باالرتباط  نجد

المحطات المهمة في حیاة المرأة بدایة من مرحلة  العاطفي والزواج حیث یعتبر هذا األخیر أحد

.(لطفي الشربیني، االختیار للزواج ثم التحضیر والتوافق ثم االرتباط الفعلي واالنتقال إلى حیاة زوجیة

 )70، ص2001
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 :مشكالت الزواج و الطالق -7-2

غیر أن  عادة الكثیر من الصعوبات في التفاهم بین الزوجین لزواجلاألولى  واتنالستشهد 

من النساء الالتي تطلبن الطالق ألنها ترید  االمرأة عادة تكون هي الطرف األكثر تضررا، وٕان كثیر 

حیاة مستقلة حیث تعود المسؤولیة على االثنین فقط وهما الزوج والزوجة دون تدخل الحماة أو الحمو 

تشتت العائلة الكبیرة  كما تطالب بالطالق ألنها ترید مسكنا مستقال ومعنى هذا ،الزوج إخوةأو 

ونظرا لصعوبة التوافق الذي یحدث نتیجة الظروف الجدیدة التي  )DISMANE, 1987, p45(وانقسامها.

 تصاحب االنتقال إلى الحیاة الزوجیة.

فقد یحدث في الغالب من الشد والجذب بین المتزوجین حدیثا، فالتوافق التام بین طرفي الزواج 

یة العلمیة خالفا لما یدور بخیال الذین لم یخوضوا بعد تجربة الزواج، هو من غیر الممكن من الناح

من حاالت الزواج، وقد  %50تحدث بصورة واضحة في أكثر من  یةالزوجوقد وجد أن هذه الخالفات 

تكون الخالفات الزوجیة من الشدة بحیث ال یكون هناك مخرج منها سوى الطالق كحل مشروع 

لطالق هو أحد الخبرات المریرة في حیاة المرأة لما یترتب علیه من نتائج للموقف بانفصال الزوجین وا

نفسیة واجتماعیة عمیقة لكن االستمرار في حیاة زوجیة غیر متوافقة خوفا من تجربة الطالق قد یؤدي 

أي استمرار الصراعات الزوجیة أو  –آثار سلبیة أسوأ من الناحیة النفسیة، وكلتا الحالتین  إلى

 .)71، ص2003.(لطفي الشربیني، المرأة باالكتئاب إصابةبالطالق قد تكون السبب في االنفصال 

 :اكتئاب سن الیأس -7-3

إن هذا المرض الذي یحدث في سن الیأس واالنتكاس (في المرأة عند انقطاع الدورة الشهریة 

الشخصیة  في حوالي الخامسة واألربعین)، هذا المرض یجمع في أعراضه االكتئاب والهیاج وتكون

نفسیة مؤهلة لهذه اإلصابة صاحبها شخص حساس دقیق قلیل األصدقاء نشیط في  بنیةت ذاعادة 

عمله یشعر بالواجب والمسؤولیة قویم األخالق، شدید الكبت مع بعض النقص في النشاط الجنسي 
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هذا الشخص المؤهل حین یصل إلى سن االنتكاس ویحدث له انفصال أو إصابة یزعزع توازنه 

نفسي تظهر فیه طالئع المرض بأعراض منذرة كالصداع واألرق وعدم الرغبة في العمل والتململ ثم ال

 )48، ص1984.(سعید حافظ یعقوب، تتضح معالم المرض باكتئاب واضح مصحوب بقلق

 :هـابـأسب �

ترجع أسباب اكتئاب سن الیأس إلى عوامل بیئیة واجتماعیة ونفسیة مثل الوفاة أو الخوف من 

أو عالقة حب ناجحة  حناجزواج  تحقیقفي التقاعد، وخیبة األمل، والفشل  إلى اإلحالةو الموت 

رغباته ومیوله ودوافعه، وفقدان السند،  إشباعوالصراعات المستمرة لدى الفرد بسبب عدم قدرته على 

ج مع عدم القدرة على التعویض وفقدان أغراض األنوثة، والتأخر الواضح في الزواوالشعور بالنقص 

وفقدان الرعایة والتوجیه، وكذلك تعقد الحیاة وغالء المعیشة وزیادة متطلبات الزواج وانتشار الفسق 

 )93، ص1983(فیصل خیر الزراد،  وبیوت اللهو والدعارة، وعدم وعي األهل.

 :الوقایة من االكتئاب في المنظور اإلسالمي -8

حیاة اإلنسان، ویضمن تحقیق التوازن  یهتم المنظور اإلسالمي بالجوانب الروحیة والمادیة في

بینهما، واالضطرابات النفسیة هي خلل في االتزان النفسي ینتاب اإلنسان نتیجة الصراع الداخلي في 

قوى الخیر والشر أو بین المثل العلیا والرغبات اإلنسانیة الجامحة وفي تعالیم الدین نفسه بین 

لنفسیة ومنها االكتئاب، وحل الصراعات الداخلیة مما ، ما یضمن الوقایة من االضطرابات ااإلسالمي

السویة لإلنسان وغرس القیم  التنشئةالشفاء والعالج وتركز تعالیم الدین اإلسالمي على  إلىیؤدي 

فالمسلم یجب أن یؤمن باهللا سبحانه  ،النفسي االتزانو التي تحقق السلوك السوي  القویمةواألخالق 

یجب أن یعبد اهللا سبحانه وتعالى ویذكره في كل المواقف، وذكر اهللا وتعالى، وبالقدر خیره وشره و 

، كما مقدارا كامال من الطمأنینة، والسالم النفسي في مواجهة ما یتهدده من أمور الحیاة لإلنسانیوفر 

أن لإلیمان القوي باهللا تعالى دور مهم في الوقایة والعالج من االكتئاب، فالمؤمن یثق في الخالق 

 وحل لألزمات التي تواجهه الرجوع إلى اهللا تعالى: الهممن وتعالى ویجد له دائما المخرج سبحانه 
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"الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا هللا و إنا إلیه راجعون" فالتوكل على اهللا واالتصال به على الدوام 

الء یؤدي إلى عن طریق الذكر والصالة یؤدي إلى الوقایة والخروج من الهم كما أن الصبر على الب

(لطفي ما أصابك إن ذلك من عزم األمور."  التحمل دون االستسالم للیأس قال تعالى:"واصبر على

     )273، ص2001الشربیني، 

 :عالج االكتئاب-9

أو مع بعضهما أو  هحدعالج االكتئاب یتم بمجموعة من الطرق قد تتم كل منهما على 

 :هيالوسائل باختیار المناسب منها بحسب كل حالة وهذه 

 :العالج النفسي -9-1

ویركز أساسا على  االكتئابیة،تفهم وتعدیل رد فعل األعراض  إلىیهدف هذا النوع من العالج  

احترام المریض لذاته وفهمها على المستوى المناسب، ویعتمد العالج النفسي على استبعاد  إعادة

عن طریق فنیات التحلیل فرد والتخفیف منها المشاعر الالشعوریة المرتبطة باألحداث المكبوتة لدى ال

االكتئاب الحاد یكون استخدام التحلیل النفسي صعبا ألن المریض  النفسي، إال أنه وفي بعض أشكال

المعالج النفسي، ومع ذلك  إلىوفي هذه الحالة ینطوي على نفسه وال یكون قادرا على نقل مشاعره 

عض مشاعره المرتبطة بموقف مؤلم أو موقف صعب لكي یعبر عن بفرصة  إلىفان المریض یحتاج 

، 89، ص ص1999(صالح حسن الداهري، ناظم هاشم العبیدي،  وهذا یمكن أن یكون مصدر راحة كبیرة للمریض.

90( 

 : العالج االجتماعي -9-2

بدراسة أحوال المریض االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة یمكن تشخیص مواطن الضعف والقوة 

 Psychiatic Social Worldالعالجات العضویة والنفسیة، وبمساعدة البحث االجتماعي التي تكمل 

یمكن نصح المریض، وتسهیل السبل أمامه للتكیف من جدید تجاه الظروف الجدیدة التي سیواجهها 
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، 1983(فخري الدباغ،  إن العالج االجتماعي یضع اللمسات األخیرة على حیاة منظمة خاصة أو عامة.

 )111ص

 

 

 :المعالجة بالصدمات الكهربائیة -9-3

یهدف هذا النوع من العالج أساسا إلى محاولة تغییر ظروف البیئة التي یعیش فیها المریض 

له أحسن الخدمات في هذا االتجاه، ومهما كان وتقدم تغییرا یتیح التنفیس لهذا المریض المضطرب 

 إذا ساعد المریض على تأهیل نفسه لكي یواجه نوع العالج الذي یقدم للمریض فانه لن یؤتي ثماره إال

 مجتمعه بعد عودته إلیه وبعد العالج بالعمل والعالج الترفیهي والعالج بالموسیقى ضمن أشكال

  )90، ص1999(صالح حسن الداهري، ناظم هاشم العبیدي،  العالج المستخدمة في عالج االكتئاب.

 :العالج باألدویة -9-4

 مضادات االكتئاب: ·

بالمقارنة  Tofranil(توفغانیل): الدواء الذي یبقى المصدر دائما هو توفغانیل  یسرامینإیم .1

 بمضادات االكتئاب األخرى التي تقدر بمدى فعالیتها في الدراسات االختیاریة.

كلومیبغامیین (أنافغانیل): یعتبر األنافغانیل مع توفغانیل من األدویة المضادة لالكتئاب األكثر  .2

 ي توصف في حاالت االكتئاب الشدیدة، والوضعیات االستشفائیة.استعماال الت

دیسیبرامین (بارتوفغان): النشاط اإلكلینیكي للبارتوفغان تظهر أدنى التوقعات الصیدالنیة التي  .3

 یمكن أن تعطي آمال.

 (سیبومونتیل): وهو في األصل ذو فعالیة مهدئة. مینیتغمیبر  .4

 مضادات االكتئاب الحدیثة: ·

 (لیدیومیل). المابوتیلین -
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 زین (فیفالن).الفیلوكسا -

 النومیفوسین (ألفیال). -

 )PTH5.)Ginestel et autre, 1979, p116وفي الخمسة هیدروكسیبتوفان أو  -

وفي االضطراب ثنائي القطب یصف األطباء اللیثیوم للدواء المختار للوقایة من االنتكاس  -

 )288، ص2002حجار، (أرنولد الروس، ترجمة محمد حمدي ال واالكتئاب والهوس.

 :خـالصـة

وكخالصة لهذا الفصل الذي تم فیه استعراض بعض الجوانب ذات األهمیة في موضوع  

الرؤى وهذا ما لمسناه في تعدد التعاریف  شعبتوماالكتئاب یمكن القول أن االكتئاب موضوع واسع 

، ةسیئخبرة  إلىرة یشیر التي تحاول كلها أن تضع مفهومها واضح المعالم ومحدد ودقیق لالكتئاب فتا

لكن  ،وتارة یعبر عن جملة أعراض متعددة ،وتارة یشیر إلى حالة باثولوجیة ،وتارة یشیر إلى عرض

كل هذه التوجیهات تشترك في كون االكتئاب هو حالة من الحزن یعیشها اإلنسان تؤثر علیه سلبا  

الموضوع بالمرأة فان تأثیر  وعلى جوانب حیاته النفسیة منها واالجتماعیة. وخصوصا إذا تعلق

االكتئاب علیها یكون بالغ األثر، وهو قد ینشأ عن مجموعة من العوامل من بینها العامل االجتماعي 

أو الفروق االجتماعیة ویمكن اعتبار التأخر عن الزواج من بین هذه العوامل وهو ما سنتطرق إلیه 

  في الدراسة المیدانیة.
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 :دــیـتمه

تعتبر مرحلة ضبط وتحدید اإلجراءات المنهجیة للدراسة، خطوة أساسیة ال یمكن بأي حال من 

لما تتضمنه هذه الخطوة من علمیة صحیحة، وذلك نظرا  ةدراساالستغناء عنها، في أي  األحوال

نقاط یستوجب على الباحث التحصن بها خشیة الحیاد عن الصفة العلمیة خاصة على الدراسة من 

بدقة المنهجیة  هحدد الباحث أمور  ذافإمستوى المنهج والعینة واألدوات المستخدمة في جمع البیانات، 

 فهو في إطار إعداد بحث علمي صحیح وسلیم.
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 :فرضیات الدراسة .1

v الفرضیة العامة : 

 توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي لدى المرأة.

v الفرضیات الجزئیة: 

توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة التي یظهر علیها االكتئاب  -

 لدى المرأة.

علیها االكتئاب  یظهرتوجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض الجسمیة التي  -

 لدى المرأة.

جسمیة التي یظهر علیها ستوجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النف -

 االكتئاب لدى المرأة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب العمل. -

 :مجاالت الدراسة .2

v حیث شملت مفردات العینة مفحوصات من  ،ُأجریت الدراسة الحالیة في والیة بسكرة :مكانیا

جمیع نواحي الوالیة، وبعض القرى المجاورة وذلك بحسب اإلمكانیات التي تهیأت لهذا 

 .البحث من وقت وجهد وٕامكانیة على االتصال

v 2008-2007تم إجراء هذه الدراسة خالل السنة الجامعیة  :زمنیا. 

v مفردة من النساء اللواتي  40لقد اعتمدت هذه الدراسة على عینة قصدیة قوامها  :بشریا

 .تأخرن عن الزواج

 :منهج الدراسة .3

لكون هذه الدراسة تسعى إلى معرفة العالقة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي  نظرا

الذي یعرف  الوصفي االرتباطي المنهجهو ، فإن المنهج الذي تم اعتماده في هذه الدراسة لدى المرأة
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على أنه البحث الذي یعتمد على دراسة العالقة بین متغیرین أو أكثر وكذلك معرفة اتجاه العالقة هل 

 )27، ص1999(منى أحمد األزهري، مصطفى حسین باهي، هي عالقة إیجابیة أم عالقة سلبیة 

 ا في:وقد تم تطبیق هذا المنهج وفق سیرورة بحثیة تمثلت أهم مراحله

المتعلقة بأبعاد ومالمح المشكلة المدروسة، وقد شملت بحثا مكتبیا،  :مرحلة جمع البیانات -1

القیاس  وبحثا استطالعیا تمهیدیا، ثم وصوال إلى الدراسة األساسیة بعد ضبط أدوات

 المناسبة والتأكد من مالءتها وخصائصها السیكومتریة.

باستخدام األسالیب اإلحصائیة المالئمة واالستعانة بما أمكن جمعه  :مرحلة تحلیل البیانات -2

معهن  اورحوالتمن معلومات من خالل دراسة الحالة ومن خالل التواجد مع المفحوصات، 

 بشكل تلقائي حر.

قیمیة تكشف لنا عن وقائع حیاة الفرد منذ میالده أداة  : وهيتقنیة دراسة الحالة -

لهدف مجرد الوصف وٕانما تسعى إلى تفسیر مصدر حتى مشكلته الراهنة ولیس ا

ونموها وتطورها إلى الحالة الراهنة، مستخدمین المقابلة كأداة مشكالتها ونشأتها 

لجمع المعلومات، وتعرف المقابلة على أنها: "عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین 

 )275، ص2002(سامي محمود ملحم، شخصین أو أكثر." 

 :الدراسة االستطالعیة .4

الدراسة االستطالعیة من أجل تحدید سن التأخر عن الزواج وكذا البحث عن  إجراء تم

ما هو السن الذي تعتبر مفردات العینة األساسیة، وقد قمنا بإنشاء استبیان یتضمن سؤال محتواه: 

 وكانت االختیارات هي هل: فیه المرأة متأخرة عن الزواج حسب رأیكم؟

 سنة 20أقل من  -

 سنة 25-21بین  -

 سنة 30-26 بین -
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 سنة 35-31بین  -

 سنة 40-36بین  -

 سنة 45-40بین  -

 سنة 45أكبر من  -

مفردة من النساء اختیرت بطریقة عینة الصدفة  120مفردات عینة الدراسة االستطالعیة  تبلغ

سنة هدفت إلى معرفة التصورات االجتماعیة لسن التأخر عن  60-20یتراوح المدى العمري لها بین 

 الزواج لدى النساء، فكانت نتائج تفریغ هذا العمل االستطالعي كما یلي:

 سنة لم یختاره أحد من أفراد العینة. 20االختیار األول: أقل من 

فقط من أفراد العینة بنسبة  04سنة فقد اختیر من طرف  25-21أما االختیار الثاني: بین 

 واالختیار الرابع، %11.66بنسبة  14سنة  30-26وكانت اإلجابات عن االختبار الثالث بین ، 3.33%

وهو االختیار  %38.33إجابة أي بنسبة مئویة مقدارها  46سنة كانت اإلجابات علیه  35-31بین 

إجابة  31، أما االختیارات المتبقیة فكانت األكبر لذا اعتمدنا هذا المدى العمري في دراستنا وما یفوقه

لالختیار  %13.33إجابة بنسبة  16وسنة،  40-36بالنسبة لالختیار الخامس بین  %25.83بنسبة 

 سنة. 45بالنسبة لالختیار أكثر من  %7.5بنسبة إجابات  09سنة وأخیرا  45-41بین

 :العینة .5

سنة بمتوسط عمري  45-31مفردة یتراوح المدى العمري لهم من  40تكونت عینة الدراسة من 

، التي تعّرف على أنها "العینة ةودقصمطریقة العینة السنة، وقد استخدمت في البحث  35.99مقداره 

میر (یوسف عبد األأغراض الدراسة أو البحث"  ققتحالتي یقوم الباحث باختیارها حرا على أساس أنها 

 )170، ص2007صباحة، 

سنة أو تتجاوز  31وقد كان اختیارنا لهذه العینة بناء على السن أي أن یبلغ أفراد العینة سن 

طریق االتصال ببعض الجمعیات بوالیة بسكرة،  نعهذا السن ولم تتزوج، حیث تم اختیار هذه العینة 
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وكذا االتصال المباشر ببعض الحاالت التي كنا على علم بتوافر خصائصها حسب أغراض الدراسة 

وكذا االستعانة ببعض الزمالء واألصدقاء في توفیر مفردات العینة، وقد اشتملت عینة الدراسة على 

 من الخصائص: مجموعة

 

 :أفراد العینة حسب السنتوزیع ) یوضح 01جدول ( �

 س.ت س % ك الفئات

[35-31] 20 50% 32.80 656 

[40-36] 06 15% 38 228 

[45-41] 14 35% 39.71 555.9 

 1439.9 110.51 %100 40 المجمـوع

 

 

 

 

الذي یوضح عامل السن بالنسبة للمبحوثات أن عینة دراستنا ) 01لنا من الجدول ( تضحی

عمریة لكن بنسب متفاوتة حیث وجدنا أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن  فئةمن موزعة على أكثر 

) وتلتها %50ن الحصة األكبر المقدرة بنصف العینة بنسبة (سنة هن اللواتي أخذ 35و 31بین 

التي بلغت سنة  40-36) وأخیرا فئة السن مابین %35بنسبة (سنة  45-41مباشرة فئة مابین 

سنة في عینة دراستنا إلى سهولة االتصال  35-31، ویرجع ارتفاع نسبة السن مابین %15تها نسب

  بهذه الفئة العمریة نظرا لكون أغلب أفرادها من المتعلمات والعامالت

 

 

 =35.99  س = 
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 لتعلیمي: یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى ا)02جدول ( �

 % ك المستوى التعلیمي

 07.5 03 بدون مستوى

 10 04 االبتدائي

 15 06 المتوسط

 40 16 الثانوي

 27.5 11 الجامعي

 %100 40 المجمـوع

 

ویقابل هذه  %40باستقراء معطیات الجدول یتضح جلیا أن غلبة ذوي المستوى الثانوي بـ 

وهي نسبة  %27.5جاءت نسبة ذوي المستوى الجامعي بـ  امبینمفردة من مفردات العینة  16النسبة 

مرتفعة نوعا ما مقارنة بإجمالي عدد العینة ویعزى ذلك إلى أن عامل التعلیم وخاصة العالي وانشغال 

ما ارتفاع نسبة ذوي أالمرأة بالتعلیم والعمل بعدها من العوامل األساسیة التي تؤخرها عن الزواج، 

ختارت كلوریا فاان في النجاح أغلبهن في شهادة البلى أن هؤالء لم یوفقانوي فیرجع إالمستوى الث

البعض منهن المكوث في البیت والبعض اآلخر منهن لجأن إلى العمل كمربیات مثال أما ما تبقى من 

 %15وذوي المستوى المتوسط بنسبة  %10نسب فكانت من نصیب ذوي المستوى االبتدائي بنسبة

أنه في هذا الجدول والمالحظ  ،مفردات من العینة الكلیة 03أي بمقابل  %7.5 وبدون مستوى بنسبة

كلما قل المستوى التعلیمي إلى حد انعدام  المستوى كلما قلت ظاهرة تأخر الزواج وهذا یعزى إلى أن 

ینوعها في الزواج وشروط القبول أو االختیار یكون ذو الفتاة الماكثة في البیت تفكر منذ بدایة 

 سیطة نوعا ما، ونالحظ خاصة لدى عینة الذین یسكنون الریف.متطلبات ب
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 : یوضح توزیع افرد العینة حسب مكان اإلقامة)03جدول ( �

 % ك مكان اإلقامة

 62.5 25 المدینة

 37.5 15 القریة

 %100 40 المجموع

ما یمكن مالحظته من هذا الجدول أن أغلب مفردات العینة یسكنون المدینة، حیث النسبة 

وهو ما یعكس أن لمكان اإلقامة دور ذو أثر على الزواج عموما طبیعته ونسبه  %62.5تقدر بـ 

 وغیر ذلك.

فالمدینة تفرض على اإلنسان توفیر العدید من مستلزمات الحیاة، وخصوصا المادیة منها 

تعتمد على  ، أما القریة فكانت والزالت، السكن والكمالیات وكذا التعلیم لمختلف مراحلهكتوفیر العمل

تغلب كثیرا األسرة الممتدة وتتدخل غالبا في البساطة في الحیاة وفي الزواج بالخصوص، حیث 

اختیار الزوجة، وكذا یهم أن تعیش األسرة الزوجیة مع أو في كنف األسرة الكبیرة، مما یخفف نوعا ما 

) حیث 03ي الجدول (عبء التفكیر في الزواج من نواحي السكن والدخل... وغیرها. وهذا ما ظهر ف

وهي نسبة قلیلة مقارنة بالمتأخرین من سكان  %37.5كانت نسبة المتأخرات عن الزواج في القریة 

 المدینة.

 : یوضح توزیع أفراد العینة حسب العمل)04جدول ( �

 % ك العمل

 55 22 عامالت

 45 18 غیر عامالت

 %100 40 المجموع
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هن نساء عامالت،  %55أفراد العینة أي ما نسبته  أكثر من نصفما یالحظ من هذا الجدول أن 

منها في تأكید وتحقیق رغبة وهذا راجع بالدرجة األولى إلى تحرر المرأة وخروجها لمیدان العمل 

ذاتها، وهي وسیلة كذلك من الوسائل التي تشغل نفسها وتعوض بها ذلك النقص الذي تعانیه جراء 

المناسب لها، فهي تحاول أن تعطي قیمة لنفسها وتعمل  عدم توفیقها في الحصول على الزوج

نساء ناجحات في  هنمیكانیزمات دفاع نفسیة كاالستعالء مثال والتعویض، فأغلب هؤالء العامالت 

ستاذة في طور الثانوي، والمربیة...الخ. أما الغیر عامالت أعمالهن فمنهن األستاذة الجامعیة واأل

أغلبهن من القرى حیث المستوى التعلیمي المتدني خاصة الالئي فكانت  %45والتي بلغت نسبتهن 

 سنة حیث لم یتلقین تعلمهن في وقت مبكر، وكذا فرص العمل لدیهن ضعیفة. 45یقرب عمرهن 

 :أدوات الدراسة واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة .6

v أدوات الدراسة: 

 هما: اعتدنا في جمع البیانات الخاصة بالدراسة المیدانیة على أداتین

 :لالكتئاب Beckمقیاس بیك  -1

وهي الصورة المختصرة  1985عبد الفتاح عام  بهاوعرّ أعد هذا المقیاس في األصل بیك، 

) عبارات 04مجموعة من العبارات تتكون كل منها من أربع ( 21للمقیاس الكامل الذي یتكون من 

 )110، ص2004المسیلي، (أحمد فاضلي، رشید  3-0شدة االكتئاب من  عكستم ترتیبها بحیث تی

 Beck Depressionوالمقیاس المعتمد في هذه الدراسة هو الصورة المختصرة لقائمة بیك 

Inventory  العینات اإلكلینیكیة أو العینات وهو من أكثر األدوات شیوعا في االستخدام سواء على

مجموعة من العبارات تتعلق كل منها بعرض من أعراض  13غیر اإلكلینیكیة، وتتكون القائمة من 

االكتئاب وتندرج بحسب الشدة في أربع عبارات بجوار كل عبارة درجة موضوعة تتراوح ما بین صفر 

للعبارة التي یرى أنها تنطبق علیه ة إلى ثالثة درجات ویضع المبحوث دائرة حول الدرجة الموضوع

 )299، ص2001(حسین علي فاید، درجة  39ویتراوح مجموع الدرجات ما بین صفر إلى 
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نتیجة دراسات أشرف علیها  0.96وهذه القائمة مرتبطة بالمقیاس الكلي بمعامل ارتباط قدره 

-4-الشعور بالفشل  -3-التشاؤم  -2-الحزن  -1مفردة وهي:  13بیك نفسه والقائمة تتكون من 

االنسحاب  -8-إیذاء الذات  -7-عدم حب الذات  -6-الشعور بالذنب  -5-عدم الرضا 

 -13-التعب  -12-صعوبة العمل  -11-تغیر تصور الذات  -10-التردد  -9-االجتماعي 

 )189، ص2001(مدحت عبد الحمید أبو زید، فقدان الشهیة 

 :االستبیان -2

من األسئلة أو الجمل الخبریة التي ُیطلب من المفحوص أداة تتضمن مجموعة  االستبیان

، 2000(ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد عنیم، اإلجابة عنها بطریقة یحددها الباحث حسب أغراض البحث 

 )82ص

وهو یقیس العالقة بین التأخر عن الزواج  واالستبیان الذي اعتمدته في الدراسة قمت بتصمیمه

) 2) أحیانا (3النفسیة والجسدیة والنفجسمیة، ویصحح ببدائل كاآلتي: دائما ( واالكتئاب بأعراضه

) محاور بما یخدم فرضیات 04عبارة مقسمة على أربع ( 32الحالي من  ) ویتكون االستبیان1أبدا(

 البحث وهو كاآلتي:

 ة للزواج.المحور األول: نظرة المرأ -

 المحور الثاني: العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة لالكتئاب. -

 الحور الثالث: العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض الجسمیة لالكتئاب. -

 المحور الرابع: العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسجسمیة لالكتئاب. -

 

 :الخصائص السیكومتریة لالستبیان �

اخترن امرأة  55وقد تم حساب صدق وثبات هذا االختبار على عینة (للتقنیین) تكونت من 

 )1) وأبدا (2)، أحیانا (3( بطریقة عشوائیة كما أن االختبار یصحح على بدائل هي: دائما
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 :صدق االستبیان )1

جمع لقیاسه، وقد تم حسابه بطریقة عرضه یقصد بصدق االختبار أن االختبار یقیس فعال ما 

محكمین، تمحورت مالحظاتهم حول صیغة بعض البنود  09على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم 

أن كل المحكمین التسعة وافقوا على أن هذا ، إال ذا مالحظات حول بدائل االستجاباتوتعدیلها وك

ظات المحكمین تم تعدیل بنوده واختصار االستبیان عموما یقیس ما صمم لقیاسه، وبناء على مالح

 بعضها.

 الدرجة العلمیة أسماء المحكمین

 أ. د جابر نصر الدین

 د م. أ. نور الدین تاوریریت

 د.  نور الدین جبالي

 دأ.  نور الدین زمام

 أ. د عبد الرحمن برقوق

 دم. أ.  محمد بلوم

 دم. أ.  عائشة نحوي

 أ. د لوكیا الهاشمي

 أ. م. د سنةزهیر بو 

 

    :ثبات االستبیان )2

یقصد بثبات االختبار مدى استقرار ظاهرة معینة في مناسبات مختلفة، وقد تم حسابه بطریقة 

التجربة النصفیة حیث تم تجزئة األسئلة إلى فردیة وزوجیة وحساب معامل االرتباط بینهما حیث 

 كانت قیمة 
ص مج س مج ص س مج ن

ص مج ص مج ن س مج س مج ن
      ر

 یدل على أن االستبیان ثابت. وهو ربعد تطبیق هذه المعادلة 
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 المالحظة:  -3

نجمع خبراتنا من وهي وسیلة یستخدمها اإلنسان العادي في اكتسابه لخبرات ومعلومات حیث 

مالحظته خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحث حین یالحظ فإنه یتبع منهجا معینا یجعل من 

 أساسا لمعرفة واعیة، وفهم دقیق لظاهرة معینة.

وقد اعتمدت على المالحظة في هذا البحث لتحدید طبیعة األعراض التي تعاني منها المرأة 

المتأخرة عن الزواج وخاصة فیما یتعلق باألعراض االكتئابیة، كذلك حركاتها وٕایماءاتها وتنهیداتها 

بحوث ناة التي تعیشها، فالمالحظة أداة هامة جدا خصوصا في الأحیانا التي تدل على مقدار المعا

 النفسیة فما تقدمه المالحظة المباشرة قد ال تقدمه أسالیب أخرى.

 المقـابلـة: -4

تم استخدام المقابلة النصف موجهة مع حالة واحدة تمثل نموذج للمرأة المكتئبة المتأخرة  وقد

 ثالثة محاور وهي كالتالي:و  شخصیة والعائلیة للحالةعن الزواج، وقد شملت المقابلة المعطیات ال

 .محور تاریخ الحالة وتضمن: الطفولة، المراهقة -

 محور نرجسیة المرأة والزواج. -

 محور مشاعر القصور والنقص والمشاكل المترتبة عن التأخر في سن الزواج. -

 :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -5

 اإلحصائیة تمثلت في:اعتدت الدراسة على بعض األسالیب 
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وتطلق على عدد الحاالت من مجموع أو فئة معینة باعتبارها تكرارات بظهور  :التكرارات )1

 )06، ص2000(هالة منصور، وقد رمز لها بالمز "ك"  الحاالت أو القیم أو األفراد داخل العینة

2(  

 التالیة:) وتحسب بالعالقة %وهي معروفة ویرمز لها بالرمز ( :المئویة النسبة )3

االحتماالت تكرارات

التكرارات مجموع
  

ما هو إال مجموع ذلك المتغیر مقسوما على قیم ل الحسابيالمتوسط  :المتوسط الحسابي )4

 )161، ص 2002(سامي محمد ملحم، عدد هذه القیم 

 )104، ص2004(كمال سلطان، محمد سالم، ویتم حسابه باستخدام القانون التالي: 

س ت مج

ن
  س

 س: هي القیمة حیث أن: 

 ت: هو التكرار  

 ن: مجموع التكرارات  

ویعرف على أنه الجـذر التربیعـي لمتوسـط مربعـات القـیم عـن متوسـطها  :االنحراف المعیاري )5

ــــب االنحـــــــراف المعیـــــــاري بالطریقـــــــة التالیـــــــة: ـــــــد الحفـــــــیظ،  الحســـــــابي، ویحســـ ، 2003(مقـــــــدم عب

)71ص
س مج

ن
 ع

وآخر وقد استخدمنا عدة تقنیات لحساب معامل االرتباط بین متغیر  هناك: معامل االرتباط )6

 معامل ارتباط بیرسون لحساب العالقة بین متغیري الدراسة وتم حسابه بالمعادلة التالیة:

ص مج س مج ص س مج ن

ص مج ص مج ن س مج س مج ن
 ر

الالبارامتریة  اإلحصائیةوهو من أهم اختبارات الداللة لداللة الفروق : ²استخدام اختبار كا )7

 ویتم حسابه بالقانون التالي:
م ت وت مج

م ت
 حیث كا
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 ت و: التكرار الواقعي (تكرار التجریبي أو المحصل علیه أو المالحظ)

 )113، ص2003(مقدم عبد الحفیظ، ت م: التكرار المتوقع 

 



 

 

 

 

 

 

 تمھید -

 عرض النتائج .1

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات .2
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 :دـیـهـمـت

تعتبر عملیة عرض البیانات وتحلیلها وتفسیر النتائج من أهم المراحل التي یشتمل علیها البحث 

فهي خطوة تلي مباشرة عملیة جمع البیانات من أفراد  ،عموما، والبحث في مجال علم النفس بالخصوص

 عینة الدراسة واعتمدنا في بحثنا هذا الخطوات التالیة في عرض وتحلیل البیانات:

 ترمیز البیانات الخام. ·

 جدولة البیانات. ·

التحلیل اإلحصائي للبیانات، ویتولى هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إلیها في  ·

ق األمر بجملة من األبعاد التي تصدت لها األدوات المستخدمة في القیاس وهي ویتعل ،الدراسة

 كاآلتي:

 نتائج سلم بیك. -

 المحور األول:نظرة للزواج. -

 المحور الثاني:العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة لالكتئاب. -

 اب.المحور الثالث:العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض الجسمیة لالكتئ -

 میة لالكتئاب.سالمحور الرابع:العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسج -
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 ) یوضح نتائج تطبیق سلم بیك على عینة الدراسة.5جدول (

 أفراد العینة
درجاتهم في االكتئاب 

 حسب مقیاس بیك
 أفراد العینة

درجاتهم في االكتئاب 

 حسب مقیاس بیك

1 26 21 19 
2 17 22 21 
3 20 23 22 
4 22 24 18 
5 24 25 20 
6 17 26 20 
7 16 27 21 
8 5 28 20 
9 20 29 6 
10 15 30 7 
11 21 31 16 
12 26 32 19 
13 29 33 26 
14 23 34 35 
15 23 35 244 
16 27 36 20 
17 24 37 19 
18 22 38 21 
19 25 39 26 
20 26 40 27 

نتائج تطبیق مقیاس بیك لالكتئاب على أفراد العینة فنسبة ) الذي یوضح 5یتضح من الجدول (

من أفراد العینة یعانین االكتئاب حیث تثبت درجاتهم ذلك، فاالكتئاب حسب سلم بیك الثاني هو  94,8%

فما فوق، وتوجد ثالث مفردات فقط من العینة لدیهن اكتئاب ذو حد  15درجات الكلیة للمقیاس ال لغأن تب

فیف، كما أن فئة المكتئبات تتراوح بین المكتئبات وشدیدات االكتئاب حیث أنه كلما أدنى أي اكتئاب خ

 35فنجد حالة واحدة بلغت درجة اكتئابها حسب سلم بیك  ،كلما زادت الحدة 39اقتربت درجاتهم من 

 15، نهایة ب27،26،15،24،23بینما تراوحت الدرجات األخرى بین  ،مما یوحي أنها شدیدة االكتئاب

وهي درجات متفاوتة نوعا ما، وفیما یخص محاور أو مجموعات سلم بیك فقد أجابت معظم أفراد العینة 

وهي أقصى درجة حیث أنهن یعانین  3حول المحور األول والذي یعبر عن الحزن فكانت درجتهم فیها 
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مما یعكس النظرة  3إلى  2لتشاؤم فقد كانت أغلب االستجابات حول درجة أما محور ا ،من الحزن

أما عنصر الشعور بالفشل فقد كانت  ،الملل والضجر قد سیطرا على حیاتهن وأن عامال ،السلبیة للحیاة

 ،عانین فشال متواصال في حیاتهن هنوبعضأنهن فشلن أكثر من الشخص المتوسط، أغلب استجابتهن 

أما محور  ،خبرات الفشل الدراسي وكذا الفشل العاطفي، و إحباطات تأخر سن الزواجویرجع ذلك إلى 

عدم الرضا فقد تراوحت االستجابات بین الشعور بالرضا، والشعور النسبي أو ضآلة الشعور بالرضا، أما 

دم وهي كلها الجوانب النفسیة لالكتئاب، أما محور ع ،شعور بالذنب فغالبا ما تشعرن بالذنبلاحور م

والبعض القلیل فقط كره  ،حب الذات فكانت أغلب االستجابات تدور حول عامل االشمئزاز من الذات

الذات وهذا مرده إلى النظرة الدونیة للذات أو النفور السلبي لها، خاصة عند مقارنة ذواتهن بغیرهن ممن 

ارات و تأجیل اتخاذ وكذا محور التردد فهو كذلك یتراوح بین صعوبة اتخاذ القر  ،حصلن على أزواج

صعوبة  رأما محو  ،مما یعكس عنصر ضآلة الثقة بالنفس وكذلك الحال بالنسبة لتصور الذات ات،القرار 

مما یعكس  3وأحیانا  2و1وهي الجوانب الجسمیة لالكتئاب فتراوح بین  ،العمل والتعب وفقدان الشهیة

 مدى المعاناة الجسمیة للمكتئبات.
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فكان ترتیبها من  ،وقد تم ترتیب عبارات المحور األول بناءا على المتوسطات الحسابیة للعبارات

ئریة المبحوثة في هذه الدراسة أن المرأة الجزاإلى  األكبر إلى األصغر، وعموما تشیر نتائج هذا المحور

تضع الزواج في مكانة تؤسس لها حیاتها االجتماعیة كإنسانة، وما إشارتها إلیه كونها سندها إال بیان 

هها جتماعیة المحافظة متأتیة في توجعلى وجهة نظر راسخة في الثقافة النسویة التي تكرسها الثقافة اال

الزواج كظاهرة شرعیة واجتماعیة، ویؤكد ذلك المنحى القول  هذا بتعالیم اإلسالم الذي یشكل مصدر فهم

تباعا للمعتقد المذكور في تصور المبحوثات أن الزواج أهم شيء بالنسبة لها في الحیاة، فالزواج سنة 

األنبیاء و المرسلین بقوله تعالى:"ولقد أرسلنا رسال من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذریة" شرعه اهللا لعباده 

وأهمیة  )10، ص2004(أحمد فراج حسین،  م به من عهد آدم علیه السالم إلى اآلن وحتى یوم القیامة.وتعبده

الزواج بالنسبة للمرأة ترجع باألساس إلى دوره وفوائده في حیاتها فهو نصف دینها، وبه تشبع حاجاتها 

األساسیة، وهذا ما أكدته اتفاق المبحوثات على أن الزواج یحمي المرأة من نظرة اآلخرین الدونیة لها 

أن المرأة ال تكون لها مكانة أو وتفسیر هذا التصور االجتماعي للمرأة الجزائریة والذي یعبر على 

ة في تكوین یفهو الذي یمنحها الدور والفعال ،باألحرى ال تثبت مكانتها وقیمتها االجتماعیة إال بالزواج

أسرة وتربیة األبناء، وكذا یوسع دائرة تفاعلها االجتماعي، ومعارفها، مما یعكس اتفاق معظم المبحوثات 

تي تشغل بال المرأة مما یدل على أن الزواج هو الموضوع الذي في أن الزواج هو أكثر المواضیع ال

ذلك أن للمرأة طاقة جنسیة مثلها مثل الرجل ال بد من صرفها وٕاشباعها،  ،تفكر فیه المرأة بصورة مستمرة

والزواج هو السبیل الوحید إلشباع هذه الغریزة في مجتمعنا اإلسالمي، فالزواج ال یحدث بصورة تلقائیة 

، بل هو نظام یشمل مجموعة متداخلة ومتناسقة من العادات والتقالید واالتجاهات واألفكار، وكذا كالتزاوج

تشغل المرأة بالها بالزواج رغبة في تكوین أسرة وٕاشباع غریزة أخرى هي غریزة األمومة، كما یذهب 

ا األسرة، وتمد األجیال علماء االجتماع إلى تعریف الزواج: بأنه الركیزة األولى واألساسیة التي تبنى علیه

 )65، ص1984(حامد عبد السالم زهران، والمجتمعات، یحقق به األفراد اندماجه االجتماعي.

ویأتي بعد هذا عنصر التصور المشترك بین أغلب المبحوثات في أن الزواج هو محور سعادة 

وذلك من خالل  ،ا بالزواجعلى أن المرأة تنظر إلى أن السعادة الحقیقیة هي التي تحققه لالمرأة، مما ید

قیامها بدورها الذي خلقت أساسا من أجله، دور الزوجة واألم، فنجاح العالقة التي تربط الزوجین معا 
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بعضهما، وكذا استقامة سلوك األبناء ال یتحقق إال إذا كانت األم تقوم بدورها على أكمل صورة، 

عاییر وقیم إذا اتجهت نحو السواء كانت وباإلضافة إلى أن األم تكسب أبناءها عادات وسلوكات وم

وٕاذا أهملت األم دورها، أثر ذلك  ،نتائجها ظاهرة في معامالت أبنائها و تفوقهم في شتى مناحي الحیاة

تشترك في فكرة أنه بالزواج تعوض المرأة أشیاء  يوه ،على أسرتها خصوصا وعلى المجتمع عموما

مرأة للزواج على أنه العامل الذي تكتمل به حیاتها كثیرة كانت تنقصها، وهي فكرة تعكس نظرة ال

وشخصیتها، فالمرأة مخلوق ضعیف بالفطرة تحتاج دائما إلى من یكفلها ویرعاها، فالمرأة كما جاء في 

مما  ،مضمون الحدیث الشریف أنها مخلوقة من ضلع أعوج فإذا أتیت تقومه كسرته وكسرها طالقها

یخلفه الطالق في نفسیة المرأة وقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم  یوحي مدى األثر النفسي السيء الذي

في حقها أو أنها سیئة بخلقها بل هي مخلوقة من  نأن المرأة مخلوقة من ضلع أعوج ال یعني نقصا

لكي ال یلحق  ،الضلع الذي فوق القلب فهو یقوم بوظیفة الحمایة للقلب من الكدمات أو العوامل الخارجیة

یلي هذا القول جانب نفسي یؤثر على المرأة المتأخرة عن  ،عضو األساسي في الجسمالضرر بهذا ال

بأن حضورهن لحفل زفاف من هن في مثل سنهن أو أقل  ت،الزواج وهو ما أقرت به أغلبیة المبحوثا

منهن سنا یشعرهن بنوع من األلم النفسي، مما یدل على مقدار معاناة المرأة المتأخرة عن الزواج واأللم 

الذي یخلفه في نفسها كون أنها لم تتزوج، خصوصا إذا ما شاهدت أو حضرت زفاف من هن في مثل 

أي حال من ه في منها سنا، وكأنهن فزن و تفوقن علیها بشيء ال یمكن للمرأة أن تستغني عن أقلسنها أو 

سها ما الذي األحوال، فتنتابها بذلك مشاعر النقص واإلحباط، وتبدأ في طرح جملة من التساؤالت لنف

ینقصني عن هؤالء لكي ال أتزوج؟ لماذا هن تزوجن وأنا ال؟ وقد تتجه إلى معتقدات أخرى كأن تعتقد 

أو تذهب للرقاة بحثا منها عن وسیلة تخلصها  ،أنها مسحورة أو بها شيء فتلجأ إلى العرافین والمشعوذین

ا كتب اهللا لها و تعوض ذلك النقص من العقبة التي تقف أمام زواجها واستقرارها، وهناك من ترضى بم

إال أنها رغم هذا  ،بشيء یلهیها أو ینسیها هذه المعاناة كالعمل أو ممارسة هوایة مفضلة أو حرفة یدویة

وهذا ما أكدته المبحوثات في  ،تبقى امرأة والزواج في مجتمعنا هو الذي یعطیها المكانة التي تستحقها

 مكانتها االجتماعیةبالزواج تثبت استجاباتهن بأنه 
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نظرة المرأة للزواج بأنها  ددعموما هذا المحور الذي یعبر عن نظرة المرأة للزواج هو محور حو 

وهو أهم شيء في  ،فالزواج یشكل السند بالنسبة لها ،نظرة ذات أهمیة وقیمة كبیرتین في حیاة المرأة

وعلى ذلك كانت  ،من الذي تنشده دوماوهو سعادتها وعامل األ ،حیاتها به تحقق مكانتها وتبلغ غایتها

متوسطات بنود هذا المحور كلها متقاربة وهي تحقق وتصدق ما وضعت من أجله وكذلك نتائج هذا 

واالنحرافات المعیاریة للبنود  ،المحور هي نتائج موافقة وتخدم موضوع البحث وأغراضه وتحقق أهدافه

 ه النتائج بأن عامل التباین أو االختالف ضعیف.یؤكد هذ 0,28عموما واالنحراف المعیاري الذي بلغ 

 

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات:

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة األولى: -1
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 الكتئاب.لتوجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة 

وتشیر نتائج المحور الثاني الذي یقیس العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة 

بأن المرأة الجزائریة المبحوثة المتأخرة عن الزواج تعاني وتتألم جراء تأخرها عن الزواج  ،لالكتئاب

حسرة لم یأتي جزافا أو وهذا الشعور بال ،معبرة عن ذلك بقولها إن التأخر عن الزواج یشعرها بالحسرة

 حسرتها هذه تتأتى من جملة عوامل نوجزها كاآلتي: ا،الفتقادها شيء ثانوي في حیاته

وهذا بطبیعة الحال یحققه لها الزواج وهو ما  ،أن المرأة بطبعها تبحث عن حیاة آمنة مستقرة

حیاة  ل بتهیئةفیكدستور العالقة بین الزوجین وٕاتباع هذا الدستور  ،یبینه القرآن الكریم في إیجاز بلیغ

زوجیة سعیدة قال تعالى:"ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة 

ورحمة" إن "المودة والرحمة" هما أساس التعامل بین الزوجین وٕاذا كانت بین الزوجین مودة ورحمة 

ویكون بوسع كل من الزوجین تلبیة  ،لتوافق واالنسجام التامین بین الزوجینفسیحصل عامل ا

وهي النقطة األساسیة الثانیة التي تشكل عامل حسرة بالنسبة للمرأة  ،متطلبات وحاجیات اآلخر

المتأخرة عن الزواج ألنها لم تستطع تحقیق رغباتها، والمرأة حینما تقبل بالزواج فذلك ألن الفطرة التي 

ا اهللا علیها هي التي تدفعها لهذا القبول لقوله تعالى:"ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا" خلقه

فهذه اآلیة هي من آیات الفطرة اإللهیة وهي أقوى ما تعتمد علیه المرأة في ترك أبویها وٕاخوتها وسائر 

 السراء والضراء، فكأنه یقول إن المرأة ال تقدم على شاركهأهلها والرضا باالتصال برجل غریب عنها ت

الزوجیة، وترضى أن تترك أنصارها و أحبائها ألجل زوجها إال وهي واثقة بأن تكون صلتها به الحیاة 

أقوى من كل صلة وعیشتها معه أهنأ من كل عیشة، وهذا میثاق فطري من أغلظ المواثیق وأشدها 

فقه هذا المعنى اإلنسان الذي یحس یوٕانما  ،ن الرجل والمرأةإحكاما تدخل في مضمار نفسیة كل م

فتأمل الحالة التي ینشئها اهللا تعالى بین الرجل والمرأة یجد أن المرأة أضعف من  ،إحساس اإلنسان

الرجل وأنها تقبل علیه، و تسلم نفسها إلیه مع علمها بأنه قادر على هضم حقوقها وهو جانب یدخل 

یة للمرأة التي من أهمها الجمع بین النقیضین فهي تحب وتنفر أحیانا، كما في إطار الصفات النفس

 أنها تتصف باالحتواء لنوازع الحیاة و الوفاء للطبیعة.

http://www.maganim.com/artickes/defaut.asp?Cmd=veset14 Avril 2007 
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نین زوجة لفالن: ا إلى التساؤل ترى ما الذي یقع في نفس المرأة إذا قیل لها ستكو رنوهذا یج

عنه هو أنها  األمر أو التفكیر فیه، وٕان لم ُتسأللعل أول شيء یخطر ببالها عند سماع مثل هذا 

ستكون عنده على حال أفضل من حالها عند أبیها وأمها وما ذلك إال لشيء استفرغ في فطرتها وراء 

 الشهوة.

مخصوصة لم تعتدها من  صلةذلك الشيء هو عقل إلهي، وشعور فطري أودع فیها میال إلى 

 لمخصوصة ال تجدها في أي أحد من األهل وحفوا مخصوصا ال تجد له مكانا إال البع قبل وثقة

نظام الفطرة الذي یوثق به ما ال یوثق  ضيفمجموع ذلك هو المیثاق الغلیظ الذي أخذته من الرجل یقت

ج قد أقبلت على سعادة لیس وراءها د المرأة أنها بالزواقوبه تعت ،بالكالم الموثق بالعهود واإلیمان

(عكاشة المنان  سعادة في هذه الحیاة وٕان لم تر من رضیت به زوجا ولم تسمع عنه من قبل كالما.

كل هذا أال یعد حجة قاطعة یجعل المرأة تتحسر الفتقادها الزواج، وهذا  )12،13الطیبي، بدون سنة، ص ص

من المبحوثات في أن تأخرهن عن الزواج یشعرهن بالملل نظرا لروتین و  %87,5ما أكده اتفاق 

لها أهداف تعیش علیها  رتابة الحیاة التي تعیشها، و كأنها تعیش بال هدف وأقصد بالهدف أنه لیس

یجعلها ال تحس بقیمة ما حققته  ،ن عجزها عن تحقیق بناء أسرة وهو الهدف األسمى في حیاتهاأل

وٕان فكرت في مستقبلها  ،حقیق األهم فهي إن تزینت فلمن وٕان بذلت مجهودا فلمننظرا لعجزها عن ت

من المبحوثات فبقدر ما هي  %82,5ولذلك تنتابها مشاعر التعاسة التي صرحت بها  ،فمع من

فنجدها أحیانا تمیل إلى الكراهیة والتدمیر وهو ، ییدالتشمدفوعة بحاجة ملحة إلى الحب  والخلق و 

وما تعاسة المرأة التي تعبر عن عرض نفسي  ،قد یمیز اإلنسان في حاالت عدیدةتناقض وجداني 

خص عزیز أو شفقدان  ،أساسي لالكتئاب إال دلیل على سبب هذا المنشأ وهو الفقدان بشكل عام

مما یخلق آثار نفسیة  األولى موضوع أو فشل عالقة عاطفیة، فاالكتئاب عموما مرتبط بالفقد بالدرجة

هناك ثالث   D.Widlocherبالغ بالحزن والتعاسة والملل، وحسب ویدلوشارالالشعور  هاكون أهمتقد 

 مكونات كبرى نجدها في السلوك االكتئابي:

 فقدان الموضوع وتحوالت المكونة النرجسیة للشخصیة. -

 ما یدور حول العدوان والتهدید والتناقض الوجداني. -
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مستوى السلوك تحت شكل انسحاب، االنفعال االكتئابي القاعدي الذي یظهر على  -

 ) Marcelli-Braconnier,1988,p210(كف، بطء.

بالضیق في ما صرحت به المبحوثات في أن التأخر عن الزواج یشعرهن  هوهذا مرده و تأكید

ي األیسر مقارنة بالنصف المنحي خة و نمو النصف المبیولوجي تتمیز بغلفالمرأة بحكم تركیبها الفس

تمیز بتفوق في القدرات و المهارات الكالمیة و التواصل مع اآلخرین، تكون أكثر ت ياألیمن لذلك فه

حساسیة ووعیا بالبیئة االجتماعیة، تكون أكثر تعرضا لمشاعر الخوف و االكتئاب بمقدار الضعف 

 ألنها تفقد التحكم الكامل في النصف األیمن. ،تقریبا

)http://www.almarefah.com/print.php?id=337 17/6/2007( 

یولوجیا لالكتئاب، وما شعورها بالملل نظرا لتأخرها عن الزواج مما یدل على استعداد المرأة فس

إال دلیل على هذا، إضافة إلى أن شعورها هذا بالملل قد یأتي من الفراغ الروحي أو العقائدي 

فریسة لالكتئاب ها كر تتاإلیماني فالفراغ الروحي یجعل المرأة تعاني مشاعر األلم وأبسط المؤثرات 

وغیره من اآلثار النفسیة السیئة، ولعل ذلك نلحظه جلیا في مقارنة المرأة التي تسكن الحضر والتي 

إال  ،تسكن البدو ورغم أنه لم تعد حیاة البداوة متأصلة في وقتنا الحاضر كما كانت علیه في السابق

وتكون متمسكة أكثر  ،أننا نالحظ أن المرأة في البادیة تعیش حیاة بسیطة أي تعیش على الفطرة

در لها وفي ذلك یقول ابن خلدون في مقدمته في أن أهل البدو تب و قُ بتعالیم الدین راضیة بما كُ 

قول بمتهیئة  و سببه أن النفس إذا كانت على الفطرة األولى كانت ،أقرب إلى الخیر من أهل الحضر

ما یرد علیها و یتطبع فیها من خیر أو شر قال صلى اهللا علیه و سلم: كل مولود یولد على الفطرة 

فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه وبقدر ما سبق إلیها من احد الخلقین تبعد عن اآلخر ویصعب 

ها ملكته بعد عن الشر علیها اكتسابه فصاحب الخیر إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخیر وحصلت ل

وصعب علیه طریقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إلیه أیضا عوائده، وأهل الحضر لكثرة ما یعانون 

من فنون المالذ وعوائد الترف واإلقبال على الدنیا والعكوف على شهواتهم منها، وقد تلوثت أنفسهم 

وهو  )85، ص1996ابن خلدون، ( ه.بكثیر من  مذمومات الخلق والبشر وعدت علیهم طرق الخیر ومسالك

ما یؤكد الدور واألثر الذي یلعبه مكان العیش في خلق درجات القلق والضیق والكآبة في نفسیة 
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اإلنسان عموما والمرأة بالخصوص ذلك أن االختالف الثقافي وما یتضمنه من سلوكات وعادات 

وبهذا ال یمكن بأي  ،قافیة ألخرىلحیاة یختلف من بیئة ألخرى ومن منطقة ثاوتقالید تعبر عن نمط 

لها بعیدا عن توجهها الثقافي الها أو اعتائدرس النفس البشریة في حاالت سو نحال من األحوال أن 

ولحكمة یعلمها اهللا كان الناس على هذه الشاكلة من االختالف أحیانا واالتفاق أحیانا  ،واالجتماعي

ر یي تفسفرافات و البدع مثال الخفالثقافة التي تعتمد في تفسیرها للظواهر المختلفة على  ،أخرى

فعوضا أن تلجأ  ،ظاهرة تأخر المرأة عن الزواج في مس أو سحر أصابها أو عین ألحقت األذى بها

سب ألجل أن ییسر لها سبل الحصول على زوج منا اإلى اهللا عز وجل تقربا منه عبادة وابتهاال وذكر 

یعینها على تحمل أعباء الحیاة، تلجأ هي أو من تنتسب إلیهم إلى السحرة والمشعوذین لفك عقدة 

إلى هذه األسالیب في أنهن تزوجن بعد أن ذهبن إلى  نابنتهم وقد نجد على لسان الكثیرات ممن لجأ

قد أخذن  هن حال كلوفي  ،المنجم الفالني أو العرافة الفالنیة، وكما یقال كذب المنجمون ولو صدقوا

ها لجوءا لحل هذه المشكلة إال دلیال على توما هذه األسالیب التي اتخذ ،ما قدر لهن من اهللا عز وجل

 هرجا تخدع به نفسها والنقص وازعهن الدیني و الخلقي، وبهذا فلن یكون االستقرار الذي حققنه إال بُ 

ما شرعه اهللا عز وجل في  لىیلتزم إ ،بة فیه ألنه لم یبنى على أساس صلنالبی هأن تتبدى آثار  یلبث

  هذا المجال.

لحقیقة أن موضوع الزواج و التأخر عنه بالنسبة للمرأة وما یخلفه من آثار على حیاتها او 

فالشرع له أحكامه في هذا المجال والمجتمع بثقافته و بنائه  ،النفسیة ینبغي أن یناقش من مناحي عدة

الحیاة  حبوكذا سیكولوجیة المرأة كإنسانة تعیش هي بدورها  ،له ما یدلي به في هذا المجال

وتطوراتها مما ینعكس ذلك على ما تقوم به من سلوكات وما تعانیه من آالم وهذا ما أكدته قول 

المبحوثات بأن التأخر عن الزواج یشعرهن بالدونیة وهذا الشعور كان الحقا لشعورها بالوحدة و إلى 

على الفتاة المتأخرة عن الزواج، فیعشن ضمن جدران سجن مرئي محاط  الكبت الجنسي الذي یمارس

بفكرة حمایتها من المجتمع الذي ال یرحم ومن المشاعر السلبیة للتأخر عن الزواج، كبت مشاعر 

األمومة ألن مجتمعنا یرفض إشباع هذه الغریزة عن طریق التبني ألن فكرة أطفال الغیر لیست محبذة 

أخرة عن الزواج غالبا ما تواجه باالنتقاد أو تدفع النتقاد ذاتها لكثرة التعلیقات التي كما أن المرأة المت
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 ،توجه إلیها بسبب كونها غیر شاطرة ألن غیرها من البنات فزن بالعریس بینما فشلت هي في ذلك

فیخلق ذلك في نفسها ألما عمیقا وتحس بالدونیة مما یجعلها غیر راضیة عن ذاتها وهو ما أكدته 

أقوال المبحوثات في أن التأخر عن الزواج یشعرهن بعدم الرضا بالذات، ویأتي بعدها مباشرة اتفاق 

وحزن عن ما  ،حزن عن عمر مضىالتأخر عن الزواج یشعرهن بالحزن،  أغلب المبحوثات في أن

ها ویحرص على لمن یكف هو آت فما مضى من عمرها دون تحقیق ما تصبو إلیه وتفكیرها في

ي المستقبل إذا فارقها الوالدین وتزوج إخوتها، وتقدم بها العمر مما یولد لدیها غیض كبیر خدمتها ف

وهذا قد یتجاوز صعیدها النفسي لیتحول إلى حقد وغضب على المجتمع، مما قد ینعكس سلبا على 

 صورة المرأة وشخصیتها ویترك ضرر على المجتمع ككل.

وبناءا على المتوسطات الحسابیة لهذا المحور قدم من معطیات وتحلیلها ت و بناءا على ما

واالنحرافات المعیاریة التي تراوحت  3وهي درجات تقترب من  2,87إلى  2,57التي تراوحت بین 

وهي انحرافات ضعیفة مما یدل على أن االختالف طفیف وأن االتفاق قوي  0,32إلى 0,26بین 

القة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة ومؤكد مما یحقق وبصدق الفرضیة القائلة بأنه توجد ع

 لالكتئاب لدى المرأة.

 

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة الثانیة:           -2

 توجد عالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض الجسمیة الكتئاب.
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النتائج المحصل علیها من الجدول یتضح أن أغلب المبحوثات یعانین من اضطرابات  لالمن خ

وقبل أن نناقش هذه الفكرة وبقیة األفكار  ،الشهیة سواء كان بزیادتها أو نقصانها جراء التأخر عن الزواج

وال یمكن بأي  یولوجیة األخرى یجب اإلشارة إلى أن الجسم اإلنساني كل متكاملسالمتعلقة بالمظاهر الفی

إذ هما في سیرورة واحدة فإذا كان  ،حال من األحوال أن نفصل الجانب العضوي عن الجانب النفسي

و كأن الصحة الجسمیة  ،التكامل الوظیفي بین أعضاء الجسم انعكس ذلك إیجابا على نفسیة اإلنسان

اجاته النفسیة األساسیة فكلما زاد استقرار اإلنسان وٕاشباع ح ،تدعم الصحة النفسیة و العكس صحیح

جهه او إال  ، وما جسد اإلنسانهاكالحاجة لالنتماء والحب واألمن وغیرها كان ذلك ظاهرا على صحت

مرآة صادقة تعكس ما یدور في نفسه، و لعل التطور العلمي في العلوم اإلنسانیة وفي علم النفس او 

یولوجیا، حیث تناهت سعصاب والفیبالخصوص یؤكد هذه الفكرة فعلم النفس أصبح أقرب إلى علم األ

كحالة المخ وعمله لدى المصاب  ،الدقة فیه لتصل إلى رؤیة عمل المخ أثناء حاالت نفسیة عدیدة

بالوسواس القهري، وكذا االكتئاب وغیرها من االضطرابات وعلى هذا األساس یالحظ التغیرات 

توضع األدویة المالئمة لكل حالة في یولوجیة واإلفرازات المختلفة للدماغ وبناء علیة توصف و سالفی

التخفیف من هذا العمل أو زیادته، ولذا فلیس من الغریب أن تبدي المرأة الجزائریة المتأخرة عن الزواج 

یولوجیة معبرة عن كآبة تعیشها نتیجة التأخر عن الزواج الذي سبق وأن ناقشنا تأثیراته سأعراض فی

عرض تصرح به المبحوثات وهو دلیل على حدة التوتر الذي  واضطراب الشهیة كأول ،وأعراضه النفسیة

تعیشه هذه المرأة  فتلجأ إلى تناول كمیات تفوق طاقتها من الغذاء(و العكس تلجأ إلى أسلوب عدم تناول 

الطعام فهي تبدي عدم رغبتها في الطعام و كأنها تعبر عن معاناة داخلیة بأنه لیس هذا ما تریده هي 

في أن التأخر عن الزواج  %72,5كن بوسعها تحقیقه)، وهذا ما عبرت عنه أیضا ترید شيء آخر لم ی

و المالحظ أن معظم المبحوثات یعانین نقصا مالحظ  ،یولد اضطرابات الوزن سواء بالزیادة أو النقصان

معبرة إحداهن على هذا األمر بقولها شيء سنهن  مع في الوزن قد ال یتالءم في كثیر من األحیان

وكأن المعاناة التي تعیشها هذه األخیرة  ،ن یتناقص وزني فأنا آكل من لحمي وأشرب من دميطبیعي أ

وصلت لدرجة تحطیم ذاتها تدریجیا فالمعاناة هذه تؤدي إلى شعور قوي باإلرهاق الجسدي الناتج 

ا ل وشكلها یختلف عن مثیالتها وكأنها تعبر عن رفضهؤ باألساس عن نظرتها أوال لذاتها فهي في تضا

یعكس حالة اإلرهاق أو التعب، هذا وقد كشفت األبحاث عن وجود تغیرات  الوضعها فتظهر اشمئزاز 
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كیمیائیة في الجهاز العصبي تصاحب حدوث االكتئاب منها نقص بعض المواد مثل السیروتونین 

Sérotonine والنورابنفرینNorépinephrine  وال یعرف على وجه التحدید إذا كانت هذه التغیرات

هي سبب االكتئاب أو نتیجة له، واألمر المؤكد هنا هو االنفعاالت تؤثر على كیمیاء المخ، وتؤثر على 

وما توصل إلیه الطب النفسي حتى اآلن هو أن مزاج اإلنسان وسلوكه یرتبط  ،حالة االتزان النفسي

یاة أو فقد بكیمیاء الجهاز العصبي، وما نالحظه من اإلصابة باالكتئاب عقب التعرض لضغوط الح

عزیز أو غیرها یؤكد أن هذه األحداث تؤثر سلبا على الحالة النفسیة لإلنسان و المالحظ أن النسبة تزید 

.(لطفي الشربیني، من النساء مقابل كل حالة واحدة من الرجال 3أو  2جل لتصل إلى ر لدى المرأة مقارنة بال

والتي عبرت عنه المرأة  ،كانقباض الصدر مثالوهذا ما تؤكده تسجیل مظاهر فیزیولوجیة  )51، ص2003

وانقباض الصدر ما هو إال مؤشرا عن سوء الحال وانكسار  %62,5الجزائریة المبحوثة بحدوثه بنسبة 

ل إلى االنشراح منها إلى االنقباض وال یحدث هذا إال إذا توافرت یالنفس فطبیعة النفس البشریة هي أم

عتبر المبحوثات أن التأخر عن الزواج من شأنه أن یخلق لها هذه یص الحیاة ومكدراتها وتغعوامل تن

بل تنظر إلیه باعتباره عامال  ،یولوجیة، فهي ال تنظر للزواج باعتباره راحة وسكینة نفسیةسالحالة الفی

أساسیا من عوامل الصحة الجسدیة أیضا، فالزواج في نظر اإلسالم وسیلة نافعة لصیانة قوة الشباب من 

العادات السریة الظارة، والشذوذ الجنسي، وما یترتب على ذلك من انهیار بدني ونفسي خطیر، أن تأسره 

أو أن تصبح قوة الشباب هذه ضحیة لألمراض الجنسیة الخبیثة مثل الزهري والسفلس وغیرها، وهذه 

ل، التبكیر في الزواج حفظ للصحة من الذبو  في األمراض ال تنشر إال حین انتشار الفاحشة، ثم إن

وللقوة من الضیاع، واالستنفاذ، وصیانة األجسام من أن تصیبها األمراض الخطیرة.(عكاشة عبد المنان 

وهذا ما  ،) ولهذا كان التأخر عن الزواج بادیا في المعاناة الجسمیة لالكتئاب30الطیبي، بدون سنة، ص

ارها بصفة دائمة و من أنهن یعانین من بطء االستجابات واختص  %42,5أكدته المبحوثات بنسبة 

منهن یعانین هذا األثر في بعض األحیان وهو ما یعكس تثاقلها ونقص رغبتها وقلة نشاطها   32%

 الراحة النفسیة والجسمیة هي عوامل النشاط والحیویة لدى المرأة.ف

وفي هذا الصدد قام الباحثون بإجراء دراسة مؤخرا للتحقق من تأثیر االكتئاب على اإلنسان، وجد 

العدید من األشخاص یتعرضون لشكل من أشكال لالكتئاب حیث یفقد الواحد منهم الرغبة باالستیقاظ  أن
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ومثل هذه األعراض قد یصاب البعض بها لفترة  ،حتى القیام بأي عمل مهما كان بسیطا ،مبكرا والعمل

لعالج ومنع محددة، وقد تالزم البعض اآلخر لفترة طویلة حیث تتخذ الطابع المرضي، الذي یتطلب ا

 تطور اإلصابة وحدوث المضاعفات الجسدیة والنفسیة.

http:// www.balagh.com/hewar/viewtopic-php=113-dat 22/04/2008)( 

ولكن بدرجات أقل كل من اإلصابة باألرق وبطء  ،ومما نلحظه من خالل استجابات المبحوثات

الحركات و بطء الكالم كنتائج للتأخر عن الزواج حسب رأیهن وتحدث لهن أحیانا، مما یعكس أن 

األعراض الجسمیة لالكتئاب تأتي مباشرة بعد األعراض النفسیة التي تبدو أكثر حدة لدى المبحوثات 

أن المرأة المتأخرة عن الزواج تعاني جملة من األعراض وعموما ما أكدته نتائج هذا المحور تعكس 

الجسمیة المترتبة عن االكتئاب، حیث أن أهم األعراض الجسمیة البارزة لصور االكتئاب هي التأخر 

كأن یبذل اإلنسان مجهودا كبیرا كذلك یالقي المریض صعوبة في التفكیر.(حلمي  ،النفسي حركي

) وعموما وبناءا على ما تقدم وبمقارنة المتوسطات الحسابیة لهذا المحور التي 110، ص200الملیحي، 

و تصدق كذلك، وكذلك  ،وهي نتائج عموما توافق الى حد ما ماوضعت ألجله 2,65الى  2تتراوح بین 

 ،مما یعكس أن االختالف بینها ضعیف 0,28و  0,22افات المعیاریة للبنود التي تراوحت بین االنحر 

وهذا كله یدفعها إلى قبول الفرضیة القائلة بأنه توجد عالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض الجسمیة 

 لالكتئاب.

 

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة الثالثة:  -3

 میة لالكتئاب.سد عالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض النفسجتوج
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ولیس لها ،میة بأبسط مفاهیمها تعبر عن معاناة وآالم جسدیة منشأها نفسي سألعراض النفسجا

 ،التأثیرات العضویة لإلنسانسبب عضوي وكما تطرقنا من قبل أنه یصعب فصل الجوانب النفسیة عن 

وخاصة إذا تعلق األمر باالكتئاب ذلك االضطراب الذي ال تخفي آثاره ومخلفاته على اإلنسان، وعلى  

میة لالكتئاب سهذا كان هذا المحور متمركزا حول العالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض النفسج

  %57,5یسبب لها الشعور بالوعكة الصحیة بنسبة حیث اعتبرت المرأة الجزائریة أن التأخر عن الزواج 

تعرض المرأة لالكتئاب تجاوز الجانب النفسي لیظهر جلیا في صورة آالم جسمیة لیس ان  مما یدل على

من المفحوصات في أن التأخر عن الزواج  %65وهو أیضا ما عبرت عنه  ،لها سبب عضوي محدد

دار المعاناة الجسدیة التي یخلفها االكتئاب لدى مما یعكس مق ،یسبب التعب الجسمي بدون مبررات

ذلك أن أعضاء الجسد ابتداء من الجهاز العصبي و المخ إلى باقي ، المرأة المتأخرة عن الزواج

وأي خلل یحدث على مستوى عضو معین  ،األعضاء األخرى تقوم بوظائف تتمیز بالتكامل والتناسق

وٕاذا حدث اضطراب أو خلل نفسي فهذا یؤدي ،یترك جملة من اآلثار أو األعراض على األجهزة األخرى 

وكما یقول الدكتور عكاشة أحمد: حیث وجد في السنوات العشر  ،إلى خلل في الجهاز العضوي لإلنسان

وجد عالقة ایجابیة وطیدة بین العوامل البیئیة والنفسیة تاألخیرة مع تطویر المخ بالوسائل المختلفة أنه 

فیمكن مشاهدة ما یحدث بالمخ على شاشة  ،واالجتماعیة وتأثیرها البیولوجي على الجهاز العصبي

حیث أننا نستطیع مشاهدة فصوص المخ وهي  ،التلفزیون من حزن وأسى أو حرمان أو كبت أو قمع

نشاهده على الشاشة من  اهذل كو  ،لألحزان ضعف استجابة الرجلتعمل، فمثال وجد أن استجابة المرأة 

فمثال أمراض االكتئاب مع العالجات الجدیدة نسبة الشفاء فیها تصل إلى  ،عملیات الفكر والعاطفة

.فقد أثبت أنه توجد عالقة بین حاالت الحزن واألسى المستمر وتخفیض جهاز المناعة فیصبح 80%

 لعضویة.اإلنسان عرضة لكل األمراض ا

هذا االضطراب یعبر بالدرجة األولى عن خلل في أحد المجاري في جدار المعدة وتزداد الحالة 

حدة كلما زادت درجات التوتر والضیق، والحظ األطباء وجود عالقة كبیرة بین الحاالت العصبیة والتوتر 

واالضطرابات النفسیة سنة الزائد، وبین شیوع اضطراب المعدة وقد اكتشفت العالقة بین الفرحة المعدیة 
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واستشف (وولیف) العالقة بین المعدة واالضطراب االنفعالي باستعمال أنبوبة الهضم كلما  1833

 ).25، ص1997(عبد الرحمان العیسوي،  تعرض اإلنسان للقلق كلما تزید حركات المعدة.

لق و التوتر و موما یتأثر بالحاالت النفسیة المختلفة مما یعكس أثر القفالجهاز الهضمي ع

االكتئاب خصوصا، لدى المبحوثات حین یعانین انفعاالت تزید حدتها وكآبة قد تصل لدرجة كره الذات 

وهذه حاالت التوتر االنفعالي تؤدي إلى تعرض األجزاء السفلي من القناة الهضمیة لحركة غیر عادیة 

وهو ما عبرت عنه المبحوثات في أن وهذا یدل على أن القولون أكثر استجابة ألنواع التوتر االنفعالي 

بصورة دائمة مما یعكس حدة االنفعال و  %25التأخر عن الزواج یسبب اضطرابات القولون بنسبة 

یولوجیة عموما و سبصورة غیر دائمة، وكذا االضطرابات الفی %45االكتئاب لدى بعض الحاالت و 

اإلمساك الذي یحدث لهم في الغالب األعم بصورة غیر دائمة، وهذا كله یعبر على أن المرأة الجزائریة 

المبحوثة المتأخرة عن الزواج تعبر عن اكتئابها النفسي بحاالت من االضطرابات السیكوسوماتیة مما 

ظائف المرأة وعلى عملها وعلى حیاتها الدراسة ذلك أن هذه األعراض تؤثر على و  تدعيسیو یلفت النظر 

كل هذه آثار تعتبر  ،ها لإلنتاج الفكري و العلميتقل مبادئتفي العمل و   تاجیتهاإن فیقل دورها وتنقص

معوقات للتنمیة وتطویر المجتمع: وبناء على ما تقدم یمكن القول أن هذا المحور الذي یعبر عن العالقة 

میة لالكتئاب قد حقق ما صمم من أجله في معرفة مدى سلنفسجبین التأخر عن الزواج و األعراض ا

 2,55إلى  1,95معاناة المرأة الجزائریة المبحوثة حیث كانت المتوسطات الحسابیة للعبارات تتراوح بین 

و بعض االضطرابات  ،وهو ما یعبر عن عامل االتفاق خصوصا في حالت الشعور بالوعكة الصحیة

ق و یصدق الفرضیة القائلة بوجود عالقة بین التأخر عن الزواج میة األخرى مما یحقسالنفسج

ذات العالقة بالجهاز المناعي مثل روماتیزم المفاصل میة لالكتئاب وخصوصا سواألعراض النفسج

  والسكر وضغط الدم وبعض السرطانات.

http://alipsychos5-friend.fdemocracy.net/default asp ?=758595 dat 22/08/2008 :h10 :40 

وكذلك تعبر على اختالف طفیف،  0,23إن االنحرافات المعیاریة لهذا المحور في مجموعها 

میة تفاقم من خطورة األمراض الجسمیة العفویة كما في حاالت سیمكن اإلشارة إلى أن األمراض النفسج

لغدد الصم بالعدوى وغیرها أمراض الكبد و الكلیتین واضطرابات الحیض، ونقص الفیتامینات، إصابة ا
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، 1998(عبد العلي الجسماني،  من االضطرابات الجسمیة كلها یمكن أن تنشا نتیجة الضطرابات نفسیة.

ویعتبر عرض التهاب المفاصل أو آالمها من بین األعراض السیكوسوماتیة التي قد یخلفها  )223ص

االضطراب بصورة دائمة أو بصورة  االكتئاب وهو ما عبرت عنه نصف المبحوثات بأنهن یعانین هذا

ومرض التهاب المفاصل الروماتیزمیة یزید بین النساء ویتمیز نمط الشخصیة  % 32,5مؤقتة بنسبة 

للمصابات به بالدقة والنظام والترتیب والذكاء مع الضمیر الجامد الشعور بالصداع الناتج عن التوتر 

جتماعي أو من الشعور بالعدوان الناتج من اإلحباط االنفعالي الناتج بون مشاكل الوضع المالي أو اال

والمالحظ أن نمط هذه الشخصیة ) 23، ص1997(عبد الرحمان العیسوي،  في العالقات الشخصیة المتبادلة.

وممیزاته كان واضحا لدى بعض من المبحوثات وخصوصا اللواتي كن یعانین فشال عاطفیا معینا سواء 

خر أو الوالدین إضافة إلى ما تعانیه المبحوثات من أعراض جسمیة في عالقات عاطفیة مع الجنس اآل

من حین آلخر وهو االضطراب  %47,5بصفة دائمة و %32,5أخرى فالصداع النصفي تعاني منه 

المصابة به باالستقالل وهو ما نلحظه لدى المفحوصات  الشائع لدى اإلناث عموما وتتمیز الشخصیة

ستقالل المادي، االكتفاء الذاتي لدى األشخاص الذین یتحكمون في العامالت اللواتي یتمیزن باال

انخراطهم في المسائل المختلفة، التضحیة بالذات، مع الدقة الزائدة، والضمیر الحي الوخاز والخضوع 

وهو ما لحظناه لدى مفردات من عینة الدراسة وهو  )23، ص1997وى، س(عبد الرحمان العی للروتین الزائد.

القوي بروتین الحیاة ورتابتها برغم ما یحققنه من انجازات وانجاحات إال أن عامل االكتئاب شعورهن 

المرتبط بأعراض جسمیة یبقى جزءا من معاناتها من اضطراب المعدة والتي تحدث لها بصورة دائمة 

 .%66وأحیانا بنسبة   %20بنسبة 

 مناقشة نتائج الفرضیة العامة:

 ة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي لدى المرأة.توجد عالق الفرضیة العامة: -1

بواسطة معامل االرتباط بیرسون(ر) حیث تم تفریغ نتائج تطبیق سلم بیك حیث تم قیاس هذه العالقة 

لالكتئاب وكذا ترتیب سنوات التأخر عن الزواج ثم حساب العالقة بین التأخر عن الزواج مترجمة 
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یك لالكتئاب وبعد حساب هذه العالقة بمعادلة بیرسون التالیة:  في سنوات التأخر ودرجات سلم ب

ص مج س مج ص س مج ن

ص مج ص مج ن س مج س مج ن

 ر

 0,79فكانت النتیجة ر= 

كلما  أنه وهي نتیجة تعبر عن داللة االرتباط بین مغیري الدراسة "التأخر عن الزواج واالكتئاب" حیث

كلما كان االرتباط كبیرا أو داال، مما یثبت الفرضیة العامة و القائلة أنه توجد  1اقتربت النتیجة من 

 عالقة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب لدى المرأة.

ان الذي صمم أساسا لقیاس هذه العالقة حیث كانت محاوره األربعة تصب في یبتوكذا نتائج تطبیق االس

یخدم الفرضیات الجزئیة والفرضیات العامة بصورة كلیة فكانت محاوره تقیس عامل هذا الهدف بما 

التأخر عن الزواج واالكتئاب بأعراضه النفسیة والجسدیة والنفس جسدیة ببدائل دائما، أحیانا، أبدا فكانت 

 اإلجابات بدائما في هذه المحاور هي الغالبة مما یعكس هذه العالقة ویحدد طبیعتها بدقة.

 ض و تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة:عر 

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب متغیر العمل.

ن حسب وذلك بتقسیم عینة البحث إلى فئتی  ²حیث تم التحقق من هذه الفرضیة باستخدام اختبار كا

 العمل، ثم حساب التكرارات الواقعیة المالحظة وحساب التكرارات المتوقعة بالقانون التالي: متغیر

 
م ت و ت مج

م ت
 كا

 حیث: ت و:التكرار التوافقي(التكرار التجریبي أو المحصل علیه).

 ت م:التكرار المتوقع.      

التي تحصلنا  9,81قیمة وللتحقق من مدى داللة  9,81=²وبعد تطبیق هذا القانون كانت قیمة كا

، وذلك عند درجة حریة واحدة التي ²علیها، قارناها بالقیمة النظریة الموجودة في الجدول الخاص بقیم كا
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حیث ف:عدد الفئات وكما أنه لدینا فئتان في الصفوف وفئتان في األعمدة لذلك  1-حددناها ب دح=ف

عند مستوى داللة  3,84حریة واحدة  وجدنا أن الدرجة عند درجة 1)=1-2)(1-2)=(1-فان دح=(ف

فالقیمة التجریبیة التي تحصلنا علیها هي أكبر من القیمتین  0,01عند مستوى داللة  6,63و  0,05

المجدولتین أي أنه یمكن القول بوجود فرق ذي داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب 

 متغیر العمل وبذلك نقبل الفرضیة الخامسة.

وهذا یدل على أن العمل یؤثر في حیاة المرأة وفي درجة اكتئابها، فهو متنفس لها ولطاقتها التي 

یفترض أن تبذلها في رعایة الزوج واألوالد الذي حرمت منها فهي بذلك تعوض هذا النقص في عملها 

ال من تفوق فنجدها تحقق نجاحا في عملها ومواصلة تعلیمها العالي أحیانا وتنجز ما ال ینجزه الرج

وتألق في بعض الحاالت، ولكن ورغم هذا یبقى ذلك النقص الذي تستشعره من حین آلخر ینتابها في 

مناسبات عدة وعندما تخلو مع نفسها وتمعن التفكیر فتنتابها حاالت من الحزن الذي ربما قد یفوق 

 حاالت حزن المرأة الغیر عاملة.

               

 دراسة حالة     

 الحالة:تقدیم -1

 االسم: س -

 بسكرة. 6/6/1966تاریخ ومكان المیالد:  -

 ابتدائي.  5المستوى الدراسي:  -

 رتبة الحالة بالنسبة لإلخوة: الرابعة. -

 الحالة الصحیة: آالم في المفاصل والظهر والرقبة. -

 

 تقدیم عائلة الحالة:-2

 األب: ع -
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 بسكرة. 9/3/1938تاریخ مكان المیالد:  -

 المهنة: متقاعد.  -

 الة الصحیة: ال باس بها.الح –

 األم : خ. -

 بسكرة. 7/5/1942تاریخ ومكان المیالد:  -

 المهنة: / -

 الحالة الصحیة: حالة ربو، والتهاب المفاصل الروماتیزمي. -

 إناث) 6ذكور،  3اإلخوة: ( -

  المستوى االقتصادي واالجتماعي: المستوى االقتصادي واالجتماعي مقبول إلى حد ما. -

 المقابلة:عرض وتحلیل نتائج 

من خالل المقابلة التي أجریت مع الحالة س توصلنا إلى أن المفحوصة تعیش حاالت من التوتر 

والضعف والكآبة، نتیجة التأخر عن الزواج، هذا العامل الذي أثر كثیرا على نفسها، وكان القطرة التي 

ب، وعدم احتواء أفاضت الكأس، فحسب الحالة س التي عاشت ظروف أسریة قاسیة جدا، صالبة األ

األم لها جعلها تعیش حاالت الحرمان العاطفي رغم وجود األبوین في حیاتها، وكذا أسالیب المعاملة 

والتربیة التي تلقتها خلفت لها كبتا عمیقا، فلقد عاشت حرمان من ابسط الحقوق ابتداء من مرحلة 

العنوسة كما جاء على لسانها، حیث وصوال إلى هذه السن التي تعتبر س  ،إلى مرحلة المراهقة ،الطفولة

بدأت تشعر بالنقص، وأنها دخلت سن حرجة من التأخر عن الزواج الذي لطالما اعتبرته الملجأ أو الحل 

لمشاكل عدیدة عاشتها وتعیشها الحالة س، فهي تنظر إلى الزواج بأنه السبیل الذي یخفف عنها مرارة 

ثرت علیها سلبا، فهي عاشت حاالت الضیاع وفقدان الثقة الحیاة وقساوتها نظرا لما شهدته من أحداث أ

فهي لم تعرف  ،بالنفس وحاالت السوداویة العدیدة ارتبطت أوال بعدم تحدید صحیح للهویة في المراهقة

معنى لذاتها، وال هدفا ترسمه لحیاتها، فلم یكن لها شخصیة مناسبة تتقمصها أو تهتدي بها، هذا ما 

سیة الزائدة في كبرها وهبوط معنویاتها ألبسط مثیر حتى ولو كان غیر جعلها تعیش حاالت الحسا
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سنة أین أدركت أنها في خطر، وأنها یجب أن تتحرك  38الحالة زاد اكتئابها عندما بلغت سن  ،مقتصد

، مما یعكس شعورها افي سبیل تحقیق سعادتها وأنها لن تبقى مكتوفة الیدین، والكل ضدها حسب قوله

ألمان وافتقادها عناصر الحب والدفء األسري والحنان جعلها تبحث عن العاطفة في اتجاه الكبیر بعدم ا

آخر، فكانت تبحث عن شریك حیاتها كلما سنحت لها الفرصة في الخروج ضنا منها أنها ستحصل 

وهذا ما  اوأسابیع اعلیه، ولو بنظرة، وأن من ینظر إلیها فهو بالضرورة معجب بها وتضل تفكر فیه أیام

یدل على تعلقها بأبسط األمور التي ترى فیها أنها باب الخالص، یتضح من الحالة أنها لم تشبع 

 ،في المراهقة اكبیر  اوخلط  في الطفولة اعاطفی اداخل األسرة أي أنها عاشت حرمان ةحاجاتها العاطفی

لعاطفیة التي یحدث وأزمات في بدایة الرشد تمثلت في الفشل العاطفي، فإذا نظرنا إلى طبیعة العالقة ا

انقطاعها حالة االكتئاب، تبین لنا هذه العالقة أن نموذجها العالقة األولى مع األم ومن هنا فان الموقف 

وهذه العالقة تكون  ،ميفاألودیبي، لدى االكتئابیین تغمره صراعات قبل األودیبیة، وخاصة ذات الطابع ال

(فیصل  وثیقة جدا موسومة بالحب، ذلك أن االكتئابي فرد یشعر دائما أنه مهدد بتفجیر شدید لعدوانیته.

 ).125، ص1984محمد خیر الزراد، 

الحالة عبرت كثیرا عن حسرتها وضیقها الشدید لفقدان األمل الذي تمنته فمجرد بلوغها سن 

تأخذ ما  أنها لنوأدركت  ،خص ذو المواصفات التي رسمتها وتمنتهاالثالثین أیقنت أنها لن تأخذ الش

 یرضیها، مما زاد في شعورها بالتوتر وانحطاط المعنویات، والیأس والشعور العارم بالحزن كانت هذه

من  . كذلك نلحظمن حین آلخر "س"عاشتها الحالة التي االكتئاب  حاالت دالة على العالمات

بیرا عبرت عنه بأنها فقدت جمالها الجسدي، قائلة أنها كانت تهتم بنفسها تصریحاتها جرحا نرجسیا ك

كثیرا حبا ورغبة منها في الظهور وفي الحصول على زوج تشاركه حیاتها وتعیش لحظات السعادة 

 فالزواج كان بالنسبة لها كل ما تحتاجه في هذه الدنیا وهو السعادة بالنسبة لها.

یة عن طبیعة الحیاة التي تعیشها داخل األسرة وخاصة أسلوب الحالة غیر راضیة ولم تكن راض

اسري عن بساطة  رالتعامل بین الوالدین، الحالة تعبر عن االستیاء وعدم االرتیاح تبحث عن استقرا

الحیاة، ترید أن تتصرف بعفویة، قسوة والدها بالخصوص جعلتها تعیش كبتا على أوسع نطاق فال هي 

كإنسانة طبیعیة، وهذا ما جعلها تحقد وتكره من حولها وحتى هذه  تضحك من قلبها وال تتصرف
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یة تؤثر علیها هي بالدرجة األولى وعلى توافقها بالمشاعر السلبیة كانت مكبوتة في داخلها كتركیبة سل

عموما، كانت الحالة تعاني تفرقة الوالدین وخاصة األم بینها وبین إخوتها في المعاملة، مما زاد من ألمها 

فسي، مما جعلها تحس بعدم االنتماء إلیهم هذه المشاعر التي عانت منها الحالة س خاصة في الن

طفولتها هذه المرحلة التي تعد قیمة وأهمیة بالغة في أي مجتمع، ثم إن تلك المرحلة من أهم المراحل في 

من نموه من  النمو، فهي مرحلة في غایة الحساسیة، ألن ما یخبره الطفل في السنوات الخمس األولى

وتسهم في تنمیة  تحوادث سارة مشبعة أو خبرات أخرى غیر سارة وغیر مشبعة ال تنتسى وٕانما تكب

 )11، ص2006(مجدي أحمد محمد عبد اهللا،  شخصیته وتحدید سلوكه في المراحل التالیة.

 كذلك الحالة عاشت حاالت عدم االهتمام ونقص في إشباع الحاجات األساسیة كالشعور بالحب،

واألمن، كذلك أن الوالدین یعیشان جوا من الصراع وعدم االستقرار، األب كان سكیرا یأتي في وقت 

متأخر، ویبدأ في ضرب زوجته وٕاهانتها أمام مرأى أبنائها مما یترك شعورا بالغا باألسى و األلم، قسوة 

ا تعبر عن أن ما تحمله والدها خلف لدى أمها كذلك شعورا بالالمباالة وعدم االكتراث بأبنائها وكأنه

ولیس لدیها ما تعطیه ألبنائها من حب ورعایة كافیین، وكذا  ،ي األخرىهكفایة، وأن طاقتها استنزفت 

عبرت الحالة عن معاناتها من حرمانها من اللعب وشعورها بالخوف الشدید من والدها وكذا حرمانها 

سرقة األغراض المدرسیة من  ،مما اضطر بها إلى السرقة ،المادي من شراء مستلزماتها الدراسیة

فهي عاشتها بدون أن ترسم  ،زمیالتها، مراهقة الحالة كذلك مرت كذلك متواصلة بالهموم و األحزان

صورة لذاتها أو أن تعیش هذه الفترة بسالم، وكأن األزمة التي ستعیشها في المراهقة كانت قد عاشتها 

مراهقة، ففي هذه المرحلة تقلبات وعدم اتزان طبیعي، تحكمه خصائص هذه في الطفولة وصوال إلى ال

المرحلة إال أن الحالة عاشت حاالت عدم االتزان و الخلط وبالرغم من أنها تمتعت بصحة جسمیة جیدة، 

جات النفس اجتماعیة كالحرمان من الخروج للشارع، اونمو طبیعي إال أنها حرمت من إشباع الح

ابتدائي  5ح والتعبیر عنه، وخصوصا عند انقطاعها عن الدراسة الذي كان في السنة الحرمان من الفر 

، أما في عالقتها بالجنس اآلخر متةجعلها تنقطع عن األصدقاء، فهي في بیئة محافظة، إن لم نقل متز 

في  فلم تكون التفاتة فمجرد التفكیر في هذا الجانب لم یكن من حقها، كل هذه األمور شكلت كبتا كبیرا

المراهقة، انفجر في مظاهر عدیدة الضطرابات كثیرة أهمها االكتئاب الذي عاشته في مرحلة بدایة 
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أرادت بذلك أن تعوض مراهقتها وشبابها الغائبان وحاولت أن تتخلص من عقدة الخوف، و حیث الرشد، 

ب والحنان حاالت الحرمان التي عاشتها، فحاولت الدخول في عالقة عاطفیة تعوض من خاللها الح

هذه العالقة كان لها اثر  ،هذه العالقة كانت محاطة بالعدید من المشاكل والصعوبات، لكن المفقودان

كبیر في حیاتها بالرغم من قناعتها الداخلیة بان ما تفعله غلط، إال أنها أرادت بذلك أن تصنع شیئا 

حیث عبرت عن  ،دها في حیاتهاقق به قدرا من السعادة التي لطالما كانت تنشدها ولم تجحلنفسها ت

صعوبة هذه العالقة بأنها أصعب من الدنیا وما فیها تمثلت في رفض أفراد أسرتها وعراقیل من أناس 

 ابها الحالة محافظة منه تمحاوالت عدیدة ومجازفات قامبآخرون، وكذا صعوبات االتصال بمن تحب و 

یاء عدیدة على حد تعبیرها، خسرت المال ج، خسرت أشاالزو  إلىعلى استمرار هذه العالقة لكي تصل 

ى الدین والشخصیة، أصبحت المبالیة بوقت الصالة، كانت أنانیة ال تحب إال نفسها وال توالصحة وح

تفكر في عواقب األمور، كل ما تراه هو تحقیق ما أرادت، أحست أن الكل ضدها، لكنها آمنت بان ما 

عن حقها الذي جسدته في حریتها في إقامة عالقة ضاع من عمرها ألما وكآبة دفعها إلى الدفاع 

ترى فیها الملجأ والمخرج مما هي فیه، فهي لم تكن تتصرف بحكمة أو بعقل كانت مندفعة  ،عاطفیة

كانت تفكر في عاطفتها، والعاطفة هنا لم تكن معقلنة ذلك أن االرتباط ما بین اللوزة وبین قشرة الدماغ 

ألساس القائم في التعاون بین العقل و القلب أو بین الشعور و الفكر أو ما یسمى الدماغ الجدید هو ا

اء في اتخاذ القرارات الحكیمة أو في و األمر الذي یبرر لنا أهمیة العاطفة في التفكیر الفاعل المؤثر س

(محمد عبد الرحیم إتاحة الفرصة لنا لنفكر بصفاء ووضوح، إذا ما أخذنا بعین االعتبار أن العاطفة صائبة

 ) 40، ص1997عدس، 

وهو فعال ما عاشته الحالة س في االندفاع العاطفي الشدید الذي منعها من اتخاذ قرارات صائبة،      

أسرتها للوظیفة النفسیة، فاإلنسان ال یحتاج إلى الغذاء فقط لكي ینمو  وهذا یرجع باألساس إلى افتقاد

ي الحاجة للحب واألمن هویكبر ولكنه بحاجة إلى إشباع حاجات نفسیة ال تقل أهمیة على الغذاء 

والتقدیر، وهذا ال یمكن أن یتم إال من خالل األسرة حیث أنها المكان األول الذي یجد فیه الفرد الحنان 

العاطفي وقد توصلت األبحاث إلى أن عناصر األسرة المتماسكة التي تتخطى األزمات والدفء 

 والمشكالت هي كالتالي:
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 وجود مشاعر الحب واالحترام، وهو األمر الذي افتقدته الحالة س. -

 سیاسة العالقات الدیمقراطیة وهو األمر الذي غاب تماما في أسرتها. -

 ة عموما وأفرادها الدور األساسي.االتفاق على بناء الدور فلم یكن لألسر  -

التوافق الزوجي وهو األهم، فالتوافق الزوجي الذي یترك جو االنسجام داخل األسرة انعدم تماما  -

في أسرة الحالة مما خلف لدیها آثار إكلینیكیة عدیدة كالخوف الشدید، ضعف الثقة بالنفس 

عاطفي من الوالدین، فقد بینت دراسات الحرز.(التوتر، الیأس وما أثر علیها كثیرا هو الحرمان ال

عدیدة أن الطفل الذي یحرم من أمه في الطفولة یعاني مشكالت عدیدة أهمها عدم النضج 

العاطفي حیث ال یستطیع الطفل المحروم عاطفیا من حنان األم أن یقیم عالقات عاطفیة 

ن عجزها وفشلها في إقامة وهو ما عاشته الحالة س م) 68، ص2000 (حنان عبد الحمید العناني،سلیمة

 عالقة عاطفیة مبنیة على أسس متینة و السبب راجع إلى عدم نضجها االنفعالي.

الحالة س تفكر دائما في مسالة أنها تتقدم في السن وأنها لم تتزوج وترجع أسباب تأخرها عن 

الزواج بالدرجة األولى إلى المكتوب أوال لكن السبب الرئیسي حسب قولها هو صعة والدها الردیئة جعلت 

لعقدة من والدها، الخطاب ینفرون من أسرتها بالرغم من أن الناس یقولون لو لم تكن بنات فالن أي أن ا

وهي اآلن ترضى الزواج من أي أحد إال المتزوج فهي ال ترضى أن تكون ضرة المرأة أخرى وذلك مرده 

إلى أن والدتها خبرت هذه التجربة وهذا الشعور المریر وعبرت عنه بأنه أصعب ما یمكن أن تعیشه 

لمهم أن تستقر، وهي مدركة أن المرأة وهي اآلن تتمنى الزواج من إنسان بالغ راشد في الخمسینات ا

اإلنسان أو الصورة التي رسمتها للزوج المستقبلي ضاعت وتبخرت مع تقدمها في السن خصوصا أن 

الناس و كما أنهن ینضرون للمرأة فوق الثالثین أنها عاجزة، وهي تبحث عن بعض السعادة في الزواج 

أطفال. الحالة تشعر بالنقص الكبیر لعدم لتغییر أجراء التعاسة التي عاشتها في بیت أبیها، وتنجب 

زواجها فالنقص بالنسبة لها، أصبح على أكثر من صعید فالجمال بدأ یتالشى، ونقص العلم والمستوى، 

نقص المادة، وهي الصفات التي تختار على أساسها المرأة للزواج، وهي تعوض هذا النقص بالزهو، 

فهي على حد تعبیر أدلر تلجأ إلى التعویض كحیلة أو وسیلة والعمل الیدوي والترفیه أحیانا على النفس، 

من حیل التوافق التي تلجأ إلیها الشخصیة لعالج موقف اإلحباط الذي تكون فیه لقهر عقدة النقص 
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Inferiority complex  التي تصیبها جراء إحساسها بالضعف والعجز، وبهذا تعید الشخصیة ثقتها

رة و التفوق فتندفع في أنشطة معینة وتهیئ لنفسها من الظروف ما بنفسها في امتالك القوة والسیط

والحالة على العموم تعاني أعراض االكتئاب النفسیة  )295، ص2000(فرح عبد القادر طه،  یمكنها من ذلك

كالقلق، التخمیم، التفكیر تشعر بأن طاقتها النفسیة مهدرة وأن ما تكنه في صدرها أكبر مما تعبر عنه 

إحساسها بالعنوسة وأن الزواج فاتها، وأنه لم یعد مرغوبا فیها وتأكدت بأنها لن تحصل على ما وأن 

أرادت وعبرت عن معاناتها وكآبتها بأعراض جسدیة تمثلت في اإلرهاق و التعب الجسمي وكذا 

لمعاناة األعراض السیكوسوماتیة التي تمثلت في آالم المفاصل الروماتیزمي، وآالم الظهر والرقبة هذه ا

التي تطورت شیئا فشیئا لتضیق لها سبل الحیاة وتقدم على االنتحار لوضح حد لمأساتها وأحزانها 

محاولة مرتین، واحدة بأدویة خطیرة جدا دخلت على اثر تناولها لها إلى المستشفى حیث تم غسیل 

م تناولها جرعة كبیرة أعضائها من هذه المادة السامة ومرة أخرى بواسطة دواء أطفال خفیف التأثیر فرغ

الكمیة إال أنها لم تحدث التأثیر المرغوب، ونجاتها من محموالت االنتحار جعلها تعید التفكیر بأن اهللا 

سبحانه وتعالى أنجاها من فعل كبیر كانت ال تعي مدى عواقبه، وهذا یرجع إلى أن الزواج هو أهم 

ت، وخاصة العربیة منها حیث اتضح أن شيء في حیاة المرأة وهذا ما أكدته العدید من الدراسا

المشكالت الخاصة بالزواج والجنس اآلخر كانت لها الغلبة على جمیع المشكالت، سواء في العینة 

عند العینة  44,05عند العینة الكویتیة و  48,82الكویتیة أو المصریة فقد بلغ الوزن النسبي لها 

المشكالت لدلیل على أن الزواج غالبا ما یكون كل  المصریة وأن ظهور هذه المشكلة وغلبتها على بقیة

شيء بالنسبة للمرأة وهو ما یؤكد أن المرأة العربیة مازالت محصورة في األدوار التقلیدیة، وأن دور 

الزوجة هو الدور األول في حیاة المرأة، وأن تأخرها عن هذا الدور یخلف لدیها مشكالت عدیدة، قد 

وعموما من خالل ما استعرضناه من وصف  )149, ص2000هیر كامل أحمد، (س .یكون االكتئاب من أهمها

وتحلیل لمعاش الحالة س. والذي یعبر عن أنها عاشت حاالت االكتئاب بأعراضه النفسیة والجسمیة 

سریة سیئة كان ئةأ وتنش نوالنفسجسمیة الذي كان سببها التأخر عن الزواج الذي مهدت له أرضیة بیئیة

لها الملجأ والمتنفس لتخفیف الضغط النفسي والضیق الذي عاشته في أسرتها إال أنه لم الزواج بالنسبة 

یتحقق مما زاد حدة كئابتها التي حاولت أن تتعایش معها وذلك بزیادة تمسكها بدینها وٕایمانها باهللا ألن 
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ال قیمة لها وال اإلیمان هو السبیل الوحید لتخفیف مثل هذه المعاناة،ألن الدنیا إذا خلت من اإلیمان ف

 إقبال وزن وال معنى یقول:

 إذا اإلیمان ضاع فال أمـان     وال دینا لمن لم یحیي دینا

 ومن رضي الحیاة بغیر دین     فقد جعل الفناء له قرینـا

 )94ص، (عائص بن عبد اهللا القرني، بدون سنة

معاني السكن والمودة ستطیع قوله في ختام تحلیل هذه الحالة أن الزواج بما یتضمنه من نوما 

والرحمة التي تستقیم بها الحیاة، فال تستقیم حیاة اإلنسان بدون مسكن یأوي إلیه ویسكن فیه، یسكن إلیه، 

یجد فیه ما تنشده نفسه من سكینة، والسكینة في لغتنا في علم النفس ضد التوتر، هي خفض هذا التوتر 

لذلك كان التأخر عن الزواج وخصوصا لدى ) 43، ص2005 (مجلة الخدمة النفسیة، هي انبثاق األمن واألمان.

المرأة بعد أزمة، هذه األخیرة من شأنها أن تتجسد في صورة اكتئاب تعیشه المرأة بمختلف أعراضه 

وصوره وهذا ما ظهر على هذه الحالة التي تعبر عن معاناتها عن طبیعة العالقة بین التأخر عن الزواج 

 واالكتئاب.  
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فهو بشكل أو بآخر یمس  ،في مجتمعنا سمة مالزمة تطبع العصر الیوم االكتئاب صارلقد    

مختلف الفئات العمریة وتأثیراته تنعكس سلبا سواء على المستوى الفردي أو المجتمع واألبحاث 

وما  ،والدراسات متواصلة حول هذا الموضوع، إال أن اآلراء حوله مازالت تتضارب في بعض األحیان

الدراسة التي تسلط الضوء  هذهمن خالل هذا إال داللة على أهمیة وخطورة الموضوع. وقد اتضح 

على االكتئاب لدى المرأة المتأخرة عن الزواج، أن الزواج هو محور حیاة المرأة الجزائریة وسبب 

لها مكانة اجتماعیة الئقة، ویحدد لها أدوارها األساسیة ویشبع حاجاتها ُینشؤ فهو الذي  ،سعادتها

مرأة إذا تأخرت عن الزواج فإنها تعاني من وقد كانت نتیجة هذه الدراسة أن ال ،وغرائزها الطبیعیة

وكذا یظهر في صورة أعراض جسمیة وأعراض  ،اكتئاب نفسي یظهر في صورة أعراض نفسیة غالبا

 ،صابةلإل تهاوكذا قابلی تهاوذلك حسب طبیعة شخصی ،نفسجسمیة تختلف في حدتها من حالة ألخرى

ونمط  ،له مواضیع أخرى كطبیعة التنشئة األسریةمهد إال أن اكتئاب المرأة المتأخرة عن الزواج قد تُ 

التربیة والمعاش النفسي في الطفولة والمراهقة، وعدم احتواء األسرة للمرأة وحسن التعامل معها كلها 

فالزواج یعتبر بالنسبة لها سبیل  ،عوامل تساعد في ظهور االكتئاب لدى المرأة المتأخرة عن الزواج

ا إال أن تأخره یترك أثر  ،واجتماعیة وحتى اقتصادیة في بعض األحیان النجاة من مشاكل عدیدة نفسیة

وما  ،یتجسد في حاالت اكتئابیة تنعكس على نفسیتها سلبا وعلى أدائها عموماو في نفسیة المرأة  سیئا

نلحظه من وجود فروق ذات داللة بین النساء المتأخرات عن الزواج في االكتئاب حسب متغیر العمل 

ه ذلك أنه یصرف طاقتها في مجال محدد وب ،لعمل یخفف نوعا ما اكتئاب المرأةیدل على أن ا

من معارفها أو صدیقاتها، إال أن  ةكلما علمت بزواج واحد تعوض شعورها بالنقص الذي یتنامى

في  في حیاة المرأة ةعكس ما للزواج من أهمیة بالغیاالكتئاب یظهر علیها بصورة أو بأخرى مما 

 .       يالمجتمع الجزائر 
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 زارة التعلیم العالي والبحث العلميو

 -بسكرة-جامعة محمد خیضر 

 كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة

 قسم علم النفس

 السنة الثانیة ماجیستیر

 تخصص علم النفس المرضي االجتماعي

 :الموضوع: استمارة خاصة بدراسة میدانیة تحت عنوان

 

النفس تخصص علم النفس المرضي  إعداد مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم رضبغ

(دائما) إذا في خانة  (x)االجتماعي، نرجو منكم اإلجابة عن أسئلة االستبیان وذلك بوضع عالمة 

ال  توافقین تماما على العبارة، و(أحیانا) إذا كنِت توافقین علیها لكن بدرجة أقل، و(أبدا) إذا كنتِ  كنتِ 

المعلومات التي تدلین بها ال تخدم إال أغراض البحث  توافقین على العبارة نهائیا، مع العلم أن

 العلمي.

 

 وشكرا على تعاونكم    

 تحت إشراف: إبراهیمي الطاهر      أسماء إعداد الطالبة: إبراهیمي

 2009-2008العام الدراسي:     

 التأخـر عـن الزواج وعالقتـھ

 باالكتئاب النفسي لدى المرأة



 بیانات عامة -

 السـن:

 المستوى الثقافي:

 التعلیمات:

 

 : نظرة المرأة للزواجالمحول األول -

 شيء في حیاة المرأة.یعتبر الزوج أهم  -1

 بالزواج تعوض المرأة أشیاء كثیرة كانت تنقصها. -2

 الزواج هو أكثر المواضیع التي تشغل بال المرأة. -3

 الزواج یشكل السند في الحیاة بالنسبة للمرأة. -4

 الزواج یحمي المرأة من نظرة اآلخرین الدونیة. -5

 .الزواج هو محور سعادة المرأة -6

 المرأة لحفل زفاف من هن في مثل سنها حضور -7

 أو أقل منها سنا یشعرها بنوع من األلم النفسي.

 بالزواج تثبت المرأة مكانتها االجتماعیة. -8

 عن الزواج واألعراض النفسیة لالكتئاب : العالقة بین التأخرالمحور الثاني -

 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بالحسرة -9

 بالتعاسةتأخر سن الزواج یشعر المرأة  -10

 بالملل تأخر سن الزواج یشعر المرأة -11

 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بالضیق -12

 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بالحزن -13

 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بسرعة الغضب -14

 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بعدم الرضا عن الذات -15

 أبدا أحیانا دائما



 تأخر سن الزواج یشعر المرأة بالدونیة -16

 لالكتئاب الجسمیةلعالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض : االثالثالمحور  -

 عن الزواج یشعر المرأة بانقباض الصدر تأخر المرأة -17

 تأخر الزواج یسبب اإلرهاق -18

 تأخر سن الزواج یولد اضطرابات الشهیة  -19

 سواء بالزیادة أو النقصان  

 تأخر سن الزواج یول اضطرابات الوزن  -20

 سواء بالزیادة أو النقصان  

 تأخر سن الزواج یسبب بطء الحركات -21

 تأخر سن الزواج یسبب بطء االستجابات أو اختصارها -22

 تأخر سن الزواج یسبب اإلرهاق -23

 تأخر سن الزواج یسبب بطء الكالم -24

 یة لالكتئابجسم: العالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسالرابعالمحور  -

 تأخر سن الزواج یسبب الصداع النصفي -25

 آالم المفاصل أو التهابسن الزواج یسبب تأخر  -26

 تأخر سن الزواج یسبب الشعور بالوعكة الصحیة -27

 التعب الجسمي بدون مبراراتتأخر سن الزواج یسبب  -28

 اضطرابات الوظائف الفیزیولیجیةتأخر سن الزواج یسبب  -29

 اضطراب القولونتأخر سن الزواج یسبب  -30

 اضطراب المعدةتأخر سن الزواج یسبب  -31

 اإلمساكسن الزواج یسبب تأخر  -32

 

 

 



 " الصورة المختصرةBDIملحق: مقیاس بیك لالكتئاب: "

 قسم علم النفس وعلوم التربیة

 تخصص علم النفس المرضي االجتماعي

 مقیاس (بیك) لالكتئاب

 

 ..............السـن:

 .........................المستوى التعلیمي:

 ..............................مكان اإلقامة:

 

 

 :تعلیمات

، ثم قومي هحدعلى هذه الورقة مجموعة من العبارات، الرجاء أن تقرئي كل مجموعة على 

) والتي تصف حالتك خال األسبوع الحالي مما في ذلك 3أو  2أو  1أو  0دائرة حول العبارة ( بوضع

 الیوم.

واحدة منها، وتأكدي أنك قد أجبتي على كدي من قراءة عبارات كل مجموعة قبل أن تختاري تأ

 .كل المجموعات

إن المعلومات التي یتحصل علیها تعتبر سریة، وال یهم لمن هي بقدر ما یهمنا المعلومات في 

لست مطابة بكتابة االسم على ذاتها، كما أنها لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي ولذلك أنت 

 الورقة.

 



 :الحــزن

 نأنا ال أشعر بالحز  -1-0

 أنا أشعر بالحزن والكآبة -1

 أنا مكتئب أو حزین طول الوقت وال أستطیع أن أنزع نفسي من هذه الحالة. -2

 أنا حزین أو غیر سعید لدرجة أنني ال أستطیع تحمل ذلك. -3

 :التشاؤم

 أنا لست متشائما على وجه الخصوص أو لست مثبط الهمة فیما یتعلق بالمستقبل -2-0

 أنا أشعر بأن المستقبل غیر مشجع -1

 نا أشعر بأنه لیس لدي شيء أتطلع إلیه في المستقبلأ -2

 شیاء ال یمكن ألن تتحسنأنا أشعر بأن المستقبل ال أمل فیه وأن األ -3

 :الشعور بالفشل

 أنا ال أشعر بأني شخص فاشل -3-0

 أنا أشعر أني فشلت أكثر من الشخص المتوسط -1

 ر من الفشلالكثیكلما أعود بذاكرتي إلى الوراء كل ما أستطیع أن أراه في حیاتي  -2

 أنا أشعر بأني شخص فاشل -3

 :عدم الرضا

 أنا لست غیر راض -4-0

 أنا أشعر بالملل أغلب الوقت -1

 أو الرضا من أي سيء بعد اآلنأنا ال أشعر باإلشباع  -2

 أنا غیر راض عن كل شيء -3

 

 

 



 :الشعور بالذنب

 أنا ال أشعر بأنني آثم أو مذنب -5-0

 أنا أشعر بأنني رديء وال قیمة لي في أغلب الوقت -1

 أشعر بالذنب أو اإلثم تماما أنا -2

 أنا أشعر كما لو أنني رديء أو عدیم القیمة -3

 :حب الذاتعدم 

 أنا ال أشعر بخیبة األمل في نفسي -6-0

 أنا فاقد األمل في نفسي -1

 أنا مشمئز من نفسي -2

 أنا أكره نفسي -3

 :إیذاء الذات

 أن لیست لدي أفكار لإلضرار بنفسي -7-0

 اأنا لدي أفكار لإلضرار بنفسي ولكن ال أنفذه -1

 أن أموت.أنا أشعر بأنه من األفضل  -2

 لو استطعت... لقتلت نفسي -3

 :االنسحاب االجتماعي

 أنا لم أفقد اهتمامي بالناس -8-0

 أنا أقل اهتماما بالناس مما تعودت أن أكون من قبل -1

 أنا فقدت أغلب اهتمامي بالناس ولدي مشاعر قلیلة اتجاهه -2

 ق.أنا فقدت كل اهتمامي بالناس وال أهتم بهم على اإلطال -3

 :التردد

 كما تعودت أن أتخذها من قبلأنا أتخذ القرارات بنفس الجودة  -9-0

 أن أحاول تأجیل اتخاذ القرارات -1

 أنا لدي صعوبة شدیدة في اتخاذ القرارات -2



 أنا ال أستطیع اتخاذ أي قرارات بعد اآلن -3

 :تغیر تصور الذات

 أنا ال أشعر بأنني أظهر أسوأ مما تعودت أن أظهر به من قبل -10-0

 ول وقلق على أنني أظهر كبیر السن أو غیر جذابأنا مشغ -1

 ظري تجعلني أظهر بطریقة غیر جذابأنا أشعر بأن هناك تغیرات ثابتة في من -2

 أنا أشعر بأنني قبیح أو كریه المنظر -3

 :صعوبة العمل

 أنا أستطیع العمل بنفس الجودة كما تعودت من قبل -11-0

 أبذل بعض الجهد لكي أبدأ العمل في بعض األشیاء -1

 لي أن أدفع بنفسي بقوة ألقوم بأي عملیجب ع -2

 أنا ال أستطیع أن أقوم بأي عمل على اإلطالق -3

 :بـالتع

 أنا ال أجهد أكثر مما تعودت من قبل -12-0

 أنا أشعر باإلجهاد بسهولة أكثر مما تعودت من قبل -1

 أنا أشعر باإلجهاد من أداء أي شيء -2

 أنا في منتهى اإلجهاد لدرجة أنني ال أستطیع عمل أي شيء -3

 :ان الشهیةفقد

 شهیتي لألكل لیست أسوأ من المعتاد -13-0

 شهیتي لألكل لیست جیدة كما كانت -1

 شهیتي أصبحت أسوأ اآلن -2

 أنا لست لي شهیة لألكل نهائیا -3

 

 انتهى



 المقابلة كما وردت مع الحالة                            

 المعطیات الشخصیة والعائلیة: -1

 ما إسمك؟ -1س

 اسمي: س. -1ج

 متى وأین ولدتي؟ -2س

 في بسكرة.  1966جوان  6ولدت في  -2ج

 ما هو مستواك التعلیمي؟ -3س

 سنة خامسة ابتدائي. -2ج

 ما هو اسم األب؟ -4س

 ع. اسمه -4ج

 متى وأین ولد؟ -5س

 ببسكرة. 1938مارس  9ولد في  -5ج

 ما هي مهنته؟ -6س

 متقاعد. -6ج

 كیف هي حالته الصحیة؟ -7س

 ال بأس بیها. -7ج

 ما هو اسم األم؟ -8س

 اسمها: خ. -8ج

 متى وأین ولدت؟ -9س

 ببسكرة. 1942ماي  9ولدت في  -9ج

 ؟ما هي مهنتها -10س

 ال تعمل. -10ج

 الصحیة؟كیف هي حالتها  -11س

 مریضة بالربو والتهاب المفاصل الروماتیزمي. -11ج



 كیف هو مستواكم االقتصادي واالجتماعي؟ -12س

 ال بأس به. -12ج

 ما هي طبیعة العالقة أو أسلوب التعامل بین الوالدین؟ -13س

 قبل ماوش عاجبني وما كنتش راضیة بیه. -13ج

 كیف هي عالقتك بأفراد األسرة؟ -14س

هاش نقدر نطیعو لكن لنبدالك بسیدي أبي نحبو وعزیز علیا لكن فیه أخطاء ما نتحم -14ج

ما نقدرش نكون صادقة معاه في كلش، نتمنى نعیش مع أبي عیشة أبسط الناس اللي في 

قلبي نقولهالو، ولو حتى تغضبو لكن اهللا غالب، دائما بالنسبة لیا إنسان قاسي، ماهوش رحیم 

نزع كل بذرة حقد أو ننحس بفرق المعاملة، في بكري وضرك، ونتمنى  معایا، أمي هاكذاك

اهللا غالب، نقص الحنان هو اللي خالني ما  لكنكره، ونعاملها معاملة العكس نتاعها، حاولت 

عندیش ثقة في والدیا حاسة، ما عندیش انتماء معاهم وبعدما مریت بظروف صعبة ومدمرة 

 فسي بلي نغیر أسلوبي ولو حتى نبالغ.وخرجت من أكبر األزمات تعاهدت مع ن

 محور تاریخ الحالة: -2

  الطفولة: -2-1

 كیف كانت طفولتك؟ -15س

تنهیدة.....حنان الطفولة هو اللي ما وجدتوش حاولت نعوضوا، ممكن حسب الظروف  -15ج

ممكن في الطفولة ماكانش عندي ذنب، كنت متمنیا نحل عیني نلقى أبي هازني أو أمي تحن 

بحبة حلوى، نتمنى ندیر الطفولة نتاعي في أي صغیر نحب األطفال ونحب نحن علیا حتى 

 علیهم، كنت متمنیة جلسة كیما هاذي كي تراكمت علیا الهموم.

 ما هي المشاكل التي عانیتي منها في الطفولة؟ -16س

مطاردة األب لي في الشارع، حرماني من اللعب مع األوالد، وكي یقولولي هاو أبیك  -16ج

، نمشي بلحفا، عریانة محرومة، أبسط مشكل كنت غیر نقرا برك، منو، نضحك نتعاقب نخاف

كي نتخص في حاجة من األدوات نتحتم نسرقها من عند زمالئي، أو أسرق أشیاء من منزلنا 

ونستبدلها بأشیاء مع الزمالء كنت نتمنى نروح للمدرسة كي لبنات، هم كانوا أضعف أبي غنى 



ذا السؤال هو اللي یقدر یجاوب علیه كانت عندو أبواب أخرى لكن حارمني. لماذا؟ ه

 كل واحد عاشوا بطریقة و الحرمان مصدرو الخوف. والحرمان هذا عاشوه كل خواتي،

 كیف كانت نوعیة التربیة في أسرتك؟ -17س

تربیة قاسیة لكن أنا كنت دایما نرسم في صورة أكبر من الحجم نتاعها لكي یظن  -17ج

ني عایشة في أحسن عیشة. طریقو ما فیهاش الرحمة األم عایشة حیاة جحیم زمالئي بلي را

ضرب مشاكل ومیزیریا ونقص وحرمان، األب ماعندوش عالقة بتربیة األوالد ما یحوس اللي 

 كال ال لي شرب ال لي قرا، یعرف یعاقب األم ما عندهاش باش تعوضني.

 كیف كان نموك؟ -18س

كنت حركیة نجري نهدرك نضحك عندي عالقات مع  النمو نتاعي كان نشاط قوي -18ج

الناس الكل حتى مع الشیوخ والعجایر ما عندیش عداوة مع األطفال، كنت نلبي كل من 

  یندهني حتى على حساب أني نتعاقب.

 هل عانیتي من أمراض؟ -19س

عمري ما مرضت خطرة واحدة طحت من حصان كانت جاجة انتاع لعب ركبت  -19ج

طحت سیلي كسر وخرجت من السیطار تقسم جبیني على زوج، من الخوف جحدتو على 

 صارحت إال والدتي وخواتاتي لبنات.الطبیب وعلى بابا حتى على ماما وبعد ما فاتت السنین 

 كیف كانت طباعك في الصغر؟ -20س

إنسانة حساسة زیادة على اللزوم كنت كي تتعطالي حاجة نفرح وكنت مطیعة كنت  -20ج

ألختي الكبرى عمري ما تصرفت بطیش كانت أبسط كلمة تبكیني أو ینظر لي إنسان نبكي و 

 كنت نتظاهر بالقوة قدام زمیالتي.

 ما هي األحداث و المواقف المؤلمة التي تركت آثار علیك في الطفولة؟ -21س

ویقعد یعذب في أما  یا یاسر حوایج: تعذیب كي یكون بابا یجي في نص اللیلمرت عل -21ج

 تعود عایلة في نص اللیل مشتة، نحیر كیفاه عندي عقل وما زلت نخمم.

 كیف كانت مراهقتك؟ -22س



في سن المراهقة ماكانش عندي طموح. ما كنتش نلبس، نخرج، نمكیج ما كانش  -22ج

ي یعقب عن ملیح فقط كنت نفكر في الماكلة والشراب والنوم عندي هدف في الحیاة، النهار الل

 فقط، ما كانش عندي هدف معین بتاتا.

 ما هي المشاكل التي عانیتي منها في المراهقة؟ -23س

الشارع، شوفت الناس، الدنیا واش صایر فیها، الحرمان من  إلىالحرمان من الخروج  -23ج

كنت في صحة جیدة كنت حاسة بحالوة الدنیا ما جو رایح نتاع انسان زاهي في الدنیا، فرح 

كانش عندي مشكل محدد اال الحرمان من شوفة الدنیا، وكنت نفرح بأبسط شيء، كي یجینا 

 إنسان، ونعقبوا النهار ملیح كانت عندي شهیة.

 كیف كانت عالقتك مع الرفاق؟ -24س

ا شیعتش بالرود وال قطاعي عن الدراسة راح معاه الرفاق تحجبت السنة السادسة مان -24ج

 بالخروج وال بالرفاق وال بالزقاق.

 كیف كانت نضرتك للجنس اآلخر؟ -25س

التفاتة بتاتا كانت بالنسبة لیا في عالم آخر ما عندبش الحق نخمم  نتش عندياما ك -25ج

في جنس آخر كان شيء ملغى من ذاكرتي حتان كل هذا الكتمان اللي اتكتم في عمري دارلي 

سنة حسیت بنفسي أني تحرمت من أحلى في  38سنة كي درت  38انفجار بعد ما درت 

ع اللي یخزرلي نحسو یریدني كنت بمجرد الدنیا، أني نحب ونتحب وعدت كي نمشي في الشار 

 نظرة باألیام واألسابیع وأنا نخمم ونفكر وندیر لها ألف حساب.

 هل فكرتي في موضوع الزواج في هذه الفترة؟ -26س

نخمموا كان تفكیري سطحي أو هزلي كي نضحكوا وال نهدروا كي نغردوا نحلموا وال  -26ج

 كن ما طورتش شخصیة معینة أو إنسان محدد.كل واحدة، النصیب نتاعها كیفاش شكلوا، ل

 

 

 

 محور نرجسیة المرأة والزواج: -3

 هل مازلت تهتمین بنفسك؟ -27س



اهتمیتي بنفسي في وقت، حبیت نملك الدنیا الكل في ایدیا ونرجع مراهقتي وشبابي  -27ج

ونعوض ما ضاع مني مهما كان الثمن نزعت كل خوف وحرمان عشتها حاولت نعیش 

زهیتن كنت قاعدة في داري جاني حب بین ایدیا وسمحت فیه بكل سهولة كان  حیاتي، لبست

فیه مشاكل وصعوبات، وما كنتش كقتنة بیه، وبعد ما طحت في الحب اللي نبحث علیه كانت 

أبوابه أصعب من الدنیا وما فیها قاومت وخسرت المال والصحة وخسرت حتى الدین حتى 

وال اآلذان، نبیع أي شيء ملكي لكي نوصل لهذا الشخصیة، كنت ما نحترمش وقت الصالة 

الحب، وراح وضاع وماكتبش عانیت وتعبت بعد ما ضاع وتفرما هذا الباب وبعدما نجیت من 

أصعب مرحلة فاتت ما یموتش وما ماتش هذا الحب، مدفوف مدفون عبارة على انسان دافن 

اولت نعیش حیاة ال وش حاب یخرجو وموش حاب یشوفوا ردمتو بارادتي وبایدي حكنز وم

عطف ال حب ال حنان، قررت نعیش حیاة طاهرة نظیفة شریفة نشري صحتي ال أكثر وال 

 أقل.

 هل أنتي دائما جمیلة؟ -28س

في زمان فات دیما نشوف روحي أجمل الجمالء، ضرك نشوف في نفسي جمال  -28ج

كنت كل بشر نشوفو الروح مادام استرجعت ثقتي بنفسي وثقتي بربي وثقتي بكل البشر بعدما 

 یهدر نقول یهدر علیا حتى أنا أنانیة نفكر في نفسي ال أكثر وال أقل إال أني كنت بدون إرادة.

 هل أنت اآلن أجمل؟ -29س

الیوم حاسة روحي أحسن من قبل في كل شيء كنت سیئة المعاملة سیئة الظروف  -29ج

 الصحیة كل شيء أما ضرك كل یوم نكسب مانیش نخسر. 

 ك من هن أفل منك جماال وتزوجن؟اهنهل  -30س

بالفعل كاین اللي أقل مني جمال النفس واألخالق والصفات، وهذا الشيء ماهوش  -30ج

 مؤثر علیا.

 هل أنت دائمة التفكیر في مظهرك؟ -31س

 ال ال. -31ج

 فكرین كثیرا في تقدم سنك؟هل ت -32س



ي طاحت من نفسي حاجة هاذي حاجة مفروغ منها كل ما تدخل سنة جدیدة نحس كأن -32ج

 كبیرة.

 هل كنت تتمنین لو أنك تزوجت مبكرا؟ -33س

بالفعل هذا طموح تمنیتو تمنیت نفسي أني تزوجت في سن مبكرة ضرك أصبحت في  -33ج

 سن العنوسة.

 عن الزواج؟ تأخركما هي أسباب  -34س

أو  20نقدر نكون صریحة معاك هو األول و األخیر المكتوب على الجبین إذا في  -34ج

لكن كي نرجعوا لألسباب نقلك الناس یفركتو النسب العایلة بعض الناس یقولو لو ما  40

 كانوش بنات فالن.

 هل ترضین الزواج بأي كان؟ -35س

 نرضى بأي كان إال الرجل المتزوج. -35ج

 ما هي مواصفات الزوج الذي تتمنینه؟ -36س

یكون بالغ سن الرشد یكون في الخمسینات یكون مصلي محب هللا تعالى  إنساننتمنى  -36ج

 یخاف ربي و یحترمني.

 نظرة الناس والرجل بالخصوص للمرأة التي تجاوزت سن الثالثین؟ هيما  -37س

فقیر أو متزوج  اإلنسانعاجزة ویرفضوا أنهم یختاروها ولو یكون  إنسانةیرون أنها  -37ج

 واحدة صغیرة.

 یحقق لك الزواج؟ماذا  -38س

الزواج بصفة عامة فیه السعادة للمرأة في أنها تغیر من أجواء اللي تعیشها، تعیش  -38ج

حیاة مختلفة على حیاة والدیها تجیب أوالد سعادتها في األوالد أي طفلة في دار أبیها تفكر 

 تعود عدها أسرة أوالد، محیط خاص بیها، حلم خارج دار األب.

 نقص لتأخرك عن الزواج؟هل تشعرین بال -39س



بالفعل ممكن جمال، علم مستوى مادي، ألن الزواج مبني على الصفات الكل، یشوف  -39ج

المرأة الزینة الغنیة، العایلة، ولو حتى على األسرة الطیبة حتى ولو كان غني یتزوج من نبت 

 عایلة طیبة.

 ما هي األشیاء التي تعوضین بها هذا النقص؟ -40س

لبسیط، عمل یدوي، ترفیه عن النفس، نحاول نبعد النقص هذاك وما نخلیهش الزهو، ا -40ج

 یسیطر علیا.

 ما هي المشاكل التي تنتابك لتأخرك عن الزواج؟ -41س

یسبب القلقة، التخمیم، التفكیر، كآبة، تدي من الطاقة النفسیة ولو ماتظهرش تكون  -41ج

 داخلة في الصدر وما نقدرش نخرجها ونبوح بیها.

 متى بدأتي تعانین االكتئاب؟ -42س

سنة عدت نحس بالعنوسة نحس بلي نفاتش وقت الزواج خالص ما  30من درت  -42ج

عدتش مرغوب فیا، وعدت متأكدة بلي ما نیش راح ندي الشيء اللي تمنیتوا في حیاتي ندي 

 غیر راضیة بیها. حاجة وخالص

 هل تعانین من اضطرابات جسدیة؟ -43س

رجلیا وظهري ومؤخرا عادت لي جنبي ورقبتي دكتور واحد قالي عندي مفاصلي، و  -43ج

هاذو نسیتهم القلقة واألعصاب هي اللي تدیر مرض الظهر والرقبة والمفاصل الحمد هللا ما 

 عادتش مخوفتني.

 هل كانت لك عالقات عاطفیة وفشلت؟ -44س

لكن فشلت  الدیا ومن حبي لنفسيو بالفعل كانت عندي عالقة عاطفیة أقوى من حبي ل -44ج

 اهللا غالب.

 ما هي اآلثار التي خلفتها هذه العالقة؟  -45س

خلفتني عدم الثقة في البشر أني أصبت بمرض نفسي، االكتئاب، قلقة أعصاب، حتى  -45ج

سنوات كانت أغلبیة وقتي لیلي مع نهاري ما تنشفش دمعتي،  4عدت نعالج من مرض نفسي 

في عرس في حفلة، سیارة، كنت نتمنى أني ما نخرجش من المنزل وما نخزرش أي بشر 



ووصلت لدرجة أني حتى ضالمت الدنیا في وجهي وما  نحس بلي الناس كامال راهي ضدي،

 عدتش حاسة بالكون وش صایر فیه أصعب مرحلة فاتت في حیاتي، والحمد هللا.

 هل فكرتي في االنتحار؟ -46س

اللي حبیتیه  اإلنسانفكرت....فكرت مرتین ونقدت، خطرة من جاني خبر قالولي  -46ج

انتحر كنت نتناول الحبوب المضادة لالكتئاب وبعدما داروا فیا الثقة وعدت نشرب فیها وحدي 

باه ما یحسسونیش بالعجز نهار اللي وصلني خبر وجاتني مرت خویا وقالتلي راهو انتحر 

وكنت رایحة نشل أو بخیط تریسیتي، شربت اباطة نتاع دوا وكي شربتها هزوني للسبیطار 

ت دارولي غسیل ومنعت من هذیك المرحلة، ومرة تناولت أدویة أطفال لم یكن لها أي نمو 

تأثیر رغم أني تناولت جرعات كبیرة وكي نجیت من هذوا المحاوالت زوج عرفت بلي ربي 

 منعني كنت في أصعب مرحلة في هاذو زوج محاوالت.

 هل لدیك شيء آخر تحكینه تعبیرا عن حالتك؟ -47س

ي فات اعتبرتوا صفحة سوداء طویتها وضرك راني ما عندي حتى حاجة الشيء الل -47ج

في قلبي، حابة اإلرادة نتاعي تقوا، وتكون ثقتي بنفسي كبیرة، نستنا المكتوب اللي كتبهولي 

ربي نرضى بیه، نتمنى نعیش في وضع ما فیهش صعوبات ما فیهش قلق ال أكثر. وراهو 

 كالمي صادق ما فیهش حتى كلمة مزورة.

 را على تعاونك.شك

 

 



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة-جامعة محمد خیضر 

 كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة
 إلى المحترم: 

 السید: رئیس اللجنة العلمیة لقسم  
 علم النفس وعلوم التربیة جامعة بسكرة 

 

 تقریر عن مذكر ماجستیر

 اسم ولقب المشرف: الطاهر إبراهیمي -   أوال:

 -جامعة محمد خیضر بسكرة–الرتبة العلمیة: أستاذ محاضر  -

 اسم ولقب الطالب(ة): أسماء إبراهیمي -   ثانیا:

 : شهادة ماجستیر في علم النفس المرضي االجتماعيالشهادة المحضرة -

 عنوان المذكرة: التأخر عن الزواج وعالقته باالكتئاب لدى المرأة -  ثالثا: 

 بسكرة.دراسة میدانیة بمدینة 

 بعد أن صارت المذكرة ناجزة وبعد مراجعة لها تبین اآلتي:    

: تبدو واضحة، حیث تصرح أن الدراسة تستهدف كشف العالقة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب إشكالیة البحث -أ

من خالل إثارة بعض األبعاد الجدیرة بالبحث والتي حملتها تساؤالت الدراسة األربعة، وهو ما جعل  ،لدى المرأة

 ممكنا التصدي للموضوع میدانیا بتوفیق ملحوظ.

: مثلت الخطة تصمیما متماسكا عكس تصورا مكتمال للموضوع، إذ جاءت الفصول الخمسة متتابعة خطة البحث -ب

لیة الدراسة في الفصل األول ضمن االعتبارات المنهجیة المؤسسة لها جاء بشكل منطقي، إذ بعد تقدیم إشكا

الفصل الثاني والثالث یشرحان بتغطیة نظریة كافیة مفهوم الزواج كنظام اجتماعي، واالكتئاب والمرأة على 

مناقشتها، وكان الفصل الخامس تخریجا لنتائج الدراسة و التوالي، أما الفصل الرابع فعرض اإلجراءات المنهجیة، 

 ولهذا شمل العمل جوانب المیدان والمنهج واإلغناء النظري.

للقسم النظري، أما الجانب المیداني فقد تم التحكم فیه : اتسم بالشمول والتنوع ومثل إثراء مقبوال محتوى البحث -ج

المیدان والتراث ومن ثم مناقشة النتائج في ضوء  ،بتقانة ظاهرة من خالل مجموعة اإلجراءات والتدابیر المنهجیة

 النظري.

بكثیر من النجاح، وهي حینئذ وفت بعد الكفایة : مكنت من إسناد التحلیل والتغطیة العلمیة للموضوع المراجع -د

 بتوفیق.

 التي تجعلها جدیرة بالمناقشة.وتأسیسا على ما تقدم أقدر أن المذكرة بلغت المواصفات المنهجیة والمعرفیة 

 19/05/2008بتاریخ:  
 :األستاذ المشرف إمضاء 
 الدكتور: الطاھر إبراھیمي 



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة-جامعة محمد خیضر 

 كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة
 إلى السید: 

 رئیس اللجنة العلمیة لقسم      
 علم النفس وعلوم التربیة جامعة بسكرة 

 

 : الموسومة بـ الماجستیر: إذن بطبع وٕایداع مذكرة الموضوع

 .وعالقته باالكتئاب لدى المرأةالتأخر عن الزواج      

 من إعداد الطالبة إبراهیمي أسماء

 

ن المذكرة المذكورة بالموضوع أعاله، والتي أشرف علیها بلغت حدودا من اإلنجاز مكنها من بلوغ أل

منهجیة وعلمیة تجعل العمل قابال في تقدیري للمناقشة، وبناء على ذلك فإني آذن بطبع المذكرة  جاهزیة

أعضاء لجنة المناقشة اآلتیة  –. أقترح لالستئناس ملوٕایداعها وفق األصول التنظیمیة الجاري بها الع

 أسماؤهم:

 رئیسا. -جامعة محمد خیضر بسكرة -أ.د. نصر الدین جابر -1

 مقررا. -جامعة محمد خیضر بسكرة–اهر الطد. إبراهیمي  -2

 مناقشا. -جامعة محمد خیضر بسكرة–د. نور الدین تاوریریت  -3

 مناقشا. -جامعة الحاج لخضر بسكرة–أ.د. العربي فرحاتي  -4

 وتقبلوا فائق التقدیر واالحترام.

 

        

 

 : بتاریخ 

 :األستاذ المشرف      

 د/ الطاهر اإلبراهیمي    

 -خیضر بسكرةجامعة محمد – 



 ) المحور األول: نظرة المرأة للزواج.6جدول رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص العبارة      
 إ م أبــدا أحـیـانـا دائـمـا

 % ت×س ت % ت×س ت % ت×س ت

 
2,8 

 
0,31 

الزواج یشكل السند في الحیاة بالنسبة  1

 للمرأة.
33 99 28,5% 6 12 15 1 1 2,5 

 0,30 2,75 5 2 2 15 12 6 %80 96 32 یعتبر الزواج أهم شيء في حیاة المرأة. 2

الزواج یحمي المرأة من نظرة اآلخرین  2

 الدونیة لها.
33 99 82,5% 4 8 10 3 3 7,5 2,75 0,30 

الزواج هو أكثر المواضیع التي تشغل  3

 بال المرأة.
31 93 77,5 7 14 17,5 2 2 5% 2,72 0,29 

 0,28 2,70 5 2 2 22,5 18 9 72,5 87 29 الزواج هو محور سعادة المرأة. 4

بالزواج تعوض المرأة أشیاء كثیرة كانت  4

 تنقصها. 
29 87 72,5 10 20 25 1 1 2,5 2,70 0,28 

حضور المرأة لحفل زفاف من هن في  4

ل منها سنا یشعرها بنوع قمثل سنها أو أ

 من ألم النفسي.

31 93 77,5 6 12 15 3 3 7,5 2,70 0,28 

 0,26 2,55 10 4 4 25 20 10 65 78 26 بالزواج تثبت المرأة مكانتها االجتماعیة. 5

           2,70 2,28 
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 ) المحور الثاني: العالقة بین التأخر عن الزواج واإلعراض النفسیة لالكتئاب7جدول (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص العبارة

 

 أبــدا أحـیـانـا دائـمــا
 ع س

 % ت×س ت % ت×س ت % ت×س ت

 0,32 2,87 2,5 1 1 7,5 6 3 90 108 36 بالحسرة التأخر عن الزواج یشعر المرأة 1

 0,32 2,85 2,5 1 1 10 8 4 87,5 105 35 التأخر عن الزواج یشعر المرأة بالملل 2

 0,31 2,80 2,5 1 1 15 12 6 82,5 99 33 التأخر عن الزواج یشعر المرأة بالتعاسة 3

 0,30 1,77 2,5 1 1 17,5 14 7 80 96 32 التأخر عن الزواج یشعر المرأة بالضیق  4

 0,28 2,67 7,5 3 3 17,5 14 7 75 90 30 التأخر عن الزواج یشعر المرأة بالدونیة 5

التأخر عن الزواج یشعر المرأة بعدم  6

 الرضا عن الذات
31 93 77,5 4 8 10 5 5 12,5 2,67 0,28 

 0,26 2,57 15 6 6 12,5 10 5 72,5 87 29 التأخر عن الزواج یشعر المرأة بالحزن 7

 0,26 2,57 15 6 6 12,5 10 5 72,5 87 29 التأخر عن الزواج یسبب سرعة الغضب 8
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 ) المحور الثالث: العالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض الجسمیة لالكتئاب8جدول (

 

 نص العبارة 
 أبـــدا أحـیـانـا دائـمـا

 ع س
 % ت×س ت % ت×س ت % ت×س ت

التأخر عن الزواج یولد اضطرابات الشهیة سواء بالزیادة أو  1

 بالنقصان.
30 96 75 6 12 15 4 4 10 2,65 0,28 

التأخر عن الزواج یولد اضطرابات الوزن سواء بالزیادة أو  2

 بالنقصان.
29 87 72,5 5 10 12,5 6 6 15 2,57 0,27 

 0,26 2,52 12,5 5 5 22,5 18 9 65 78 26 تأخر الزواج یسبب اإلرهاق. 3

 0,26 2,50 12,5 5 5 25 20 10 62,5 75 25 تأخر المرأة عن الزواج یشعرها بانقباض الصدر. 4

 0,22 2,17 25 10 10 32,5 26 13 42,5 51 17 التأخر عن الزواج یسبب بطء االستجابات أو اختصارها. 5

 0,22 2,15 17,5 7 7 50 40 20 32,5 39 13 تأخر المرأة عن الزواج یسبب األرق. 6

 0,22 2,05 30 12 12 35 28 14 35 42 14 التأخر عن الزواج یولد بطء الحركات. 7

 0,22 2 32,5 13 13 35 28 14 32,5 39 13 تأخر المرأة عن الزواج یسبب بطء الكالم. 8
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2,32 0,27 
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 ) المحور الرابع: العالقة بین التأخر عن الزواج و األعراض النفسجسمیة9جدول(

 

 
 نص العبارة

 أبــدا أحـیـانـا دائــما
 ع س

 % ت×س ت % ت×س ت % ت×س ت

1 
التأخر عن الزواج یسبب الشعور بالوعكة 

 الصحیة
23 69 57,5 16 32 40 1 1 2,5 2,55 0,26 

1 
التعب الجسمي بدون التأخر عن الزواج یسبب 

 مبررات.
26 78 65 10 20 25 4 4 10 2,55 0,26 

2 
التأخر عن الزواج یسبب اضطرابات الوظائف 

 وجیة.لو سیالف
22 66 55 13 26 32,5 5 5 12,5 2,42 0,26 

 0,23 2,32 17,5 7 7 32,5 26 13 50 60 20 التأخر عن الزواج یسبب التهاب المفاصل. 3

 0,22 2,12 20 8 8 47,5 38 19 32,5 39 13 یسبب الصداع النصفي.التأخر عن الزواج  4

 0,22 2 20 8 8 60 48 24 20 24 8 التأخر عن الزواج یسبب اضطرابات المعدة. 5

 0,22 1,97 20 8 8 62,5 50 25 17,5 21 7 التأخر عن الزواج یسبب اإلمساك. 6

 0,22 1,95 30 12 12 45 36 18 25 30 10 التأخر عن الزواج یسبب اضطرابات القولون. 7

           2,23 0,23 
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 :ملخص الدراسة باللغة العربیة

الزواج عقد مقدس بین األفراد، یسمح لهم ببناء نواة المجتمع التي هي األسرة، ومنها یبنى 

شعب األمة، وصوال إلى شعب المعمورة، وهكذا یستطیع اإلنسان أن یضمن ویحافظ على إستمراریته 

أغلبیة األفراد من كال الجنسین یهتمون  نجدال نفتأ في الحیاة، هذا الموضوع من األهمیة لدرجة أننا 

به، ویمثل لهم مشكلة نفسیة خاصة في حالة حدوث تأخر أو صعوبة في إیجاد الطرف اآلخر، وبما 

أن المرأة هي دائما الطرف الضعیف الحساس، وجدنا أن غیاب هذه العالقة لدیها ُیحدث لها عدة 

ته بتأخر الزواج، وتجسد هذا الموضوع في تساؤل آثار، فحاولنا دراسة االكتئاب لدى المرأة في عالق

وتساؤالت جزئیة  ؟رئیسي مفاده هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي لدى المرأة

 تمثلت في:

 هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة لالكتئاب لدى المرأة؟ -

 عراض الجسمیة لالكتئاب لدى المرأة؟هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واأل -

 هل توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسجسمیة لالكتئاب لدى المرأة؟ -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب متغیر  -

 العمل؟

 وقد كانت فرضیات الدراسة كالتالي:

 ج واألعراض النفسیة لالكتئاب لدى المرأةتوجد عالقة بین التأخر عن الزوا -

 توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض الجسمیة لالكتئاب لدى المرأة -

 توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسجسمیة لالكتئاب لدى المرأة -

 لتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب متغیر العم -

وقد بلغ عدد أفراد عینة ، وقد تمحورت أهداف الدراسة في التحقق من الفرضیات السابقة

مفردة اختیرت بطریقة قصدیة، وتمت دراسة حالة واحدة، لتدعیم التحلیل الكیفي في  40الدراسة 

صمم وكانت أدوات الدراسة متمثلة في: سلم بیك لالكتئاب (الصورة المختصرة)، واستبیان الدراسة، 



 متینهملقیاس العالقة بین متغیرات الدراسة، وكذا اعتمدنا على كل من المالحظة والمقابلة كأداتین 

 الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة:  في

 لدى المرأة.أنه توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسیة لالكتئاب  -

 واألعراض الجسمیة لالكتئاب لدى المرأة أنه توجد عالقة بین التأخر عن الزواج -

 أنه توجد عالقة بین التأخر عن الزواج واألعراض النفسجسمیة لالكتئاب لدى المرأة -

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في درجة االكتئاب حسب متغیر  -

 العمل.

 المرأة. التأخر عن الزواج واالكتئاب النفسي لدىوأخیرا توجد عالقة بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le résumé d’Etude: 

Le mariage est un acte majeur entre les couples, dont leurs permis de 

constituer le noyau de la société ensuite la population de la nation jusque la 

population du monde entier, ainsi l’homme assure et préserve sa continuité 

dans la vie. Ce sujet est tellement intéressant qui on trouve la majorité des gents 

de deux sexe s’y occupent et leurs pose retard ou bien une difficulté de trouvé 

l’autre part, et comme la femme toujours était la coté faible et trop sensible on a 

trouvé que le manque de cette relation la fait des effets divers, nous essayions 

de faire étudier la dépression chez la femme et sa relation entre le retard de 

mariage et ce sujet se présente dans une problématique principal : 

- Ya t-il relation entre le retard du mariage et la dépression chez la 

femme ? 

Et des questions fractionnaires : 

- Ya t-il une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychique de la dépression chez la femme ? 

- Ya t-il une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

physiologiques de la dépression chez la femme ? 

- Ya t-il une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychosomatiques  de la dépression chez la femme ? 

- Ya t-il des différences à sémantique statistiques entre les échantillons 

relatives au degré de dépression celons le variable : travail ? 

Les hypothèses de l’étude était comme se suivant : 

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychique de la dépression chez la femme  

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

physiologiques de la dépression chez la femme  

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychosomatiques  de la dépression chez la femme  

- On trouve des différences à sémantique statistiques entre les 

échantillons relatives au degré de dépression celons le variable : travail 

Le nombre d’échantillon était 40, on était précisément choisis, un seul cas 

a été étudier pour soutien l’analyse qualificatif sont les moyens de recherche 

été : échelle Beck de dépression, et questionnaire pour mesure la relation entre 



le variable d’étude en plus, on a procédé l’observation, et l’entretien comme 

deux outils nécessaire dans cette étude. 

Les résultats de l’étude étaient comme se suite : 

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychique de la dépression chez la femme  

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

physiologiques de la dépression chez la femme  

- Il ya une relation entre le retard du mariage et les symptômes 

psychosomatiques  de la dépression chez la femme  

- On trouve des différences à sémantique statistiques entre les 

échantillons relatives au degré de dépression celons le variable : travail 

Enfin il ya une relation entre le retard du mariage et la dépression chez la 

famme. 


