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نجيب الصبوة والدكتورة صفاء إسماعيل بحثا بعنوان الفروق . د.ويقد أ

بين مرتفعى االختالالت الزواجية ومنخفضيها في بعض متغيرات الحالة 
ذ يتعلق بحث هام إذا وه. القلق واالكتئاب والوحدة النفسية: المزاجية

وفاء  وتقدم الدكتورة .بالصحة النفسية لألسرة وقد نوقش من زوايا عديدة
مسعود بحثا في نطاق العالقات الزواجية أيضا وهو يتناول ديناميات 
الرضا الزواجي لدى مرضى االكتئاب المزمن ويعتبر من الدراسات القليلة 

 .ذا المجالفي ه

 وليس -والبحث الرابع يتناول موضوعا جديدا يتعلق بالتقاعد المبكر
عد بالشعور بالوحدة النفسيةاذا التق  وعالقة  ه-بالخروج على المعاش التقليدي

نبيلة أمين أبو زيد وقد درست الموضوع بالنسبة لألفراد . قامت بالبحث د
وقد عرفت . العسكريين على أساس أنهم يحالون للمعاش قبل بلوغ سن الستين

الباحثة مفهوم التقاعد المبكر ومفهوم الوحدة النفسية ووضعت مقياسا للوحدة 
 .كما قدمت تحليالتها لنتائج البحث. ة دقيقةالنفسية صيغ بطريقة علمي

ذي كانت له أياد أما البحث الخامس فهو للدكتور محمد إبراهيم ال
 والبحث عن العالقة بين التحاق األطفال بمرحلة .بيضاء على هذه المجلة

ول في هذا ذا هو البحث األويعتبر ه. رياض األطفال وتهيؤهم المدرسي
 وقد عرض .خصص في هذه المرحلةالمجال وخاصة وأن صاحبه مت

 .البحث بصورة جيدة

والبحث السادس أيضا في مجال رياض األطفال وهو عن تصور 
أعد البحث الدكتور . مقترح الكتشاف ورعاية الموهوبين برياض األطفال

محمد كمال وقد أبرز الباحث أدوات الكشف عن الموهوبين بالروضات 
لرعاية الموهوبين برياض كما عرض ألشهر البرامج التي تستخدم 

والدراسة السابعة في مجال العنف األسري كما ينشر في . األطفال
 .الصحف المصرية وهي للدكتور محمد حسن غانم

أما الدراسة الثامنة فهي للدكتورة أماني سعيدة سيد وهي عن الفروق 
بين وظيفة ممارسة األنشطة المختلفة على كل من مهارات تجهيز 

ذهني لدى جتماعية وحل المشكلة اإلبتكاري والتصور الالمعلومات اال
وكما هو واضح فإن الموضوع متشعب . طالبات مرحلة التعليم األساسي

 .وله أبعاد مختلفة وقد عرضته الباحثة عرضا مبتكرا

والدراسة التاسعة عن القلق وعالقته باإلصابة في الرأس لدى األطفال 
 صحة -صالح عبد الغني. أعده دوهو يجمع بين علم النفس والطب، فقد 

 وهو موضوع شيق - طب أطفال- والدكتورة مها عبد الغني-نفسية
 .وجديد في التناول

ونتمنى أن يصل للمجلة المزيد من الدراسات والبحوث المبتكرة ذا ه
 .التي شأنها إثراء ميدان علم النفس

آاميليا عبد الفتاح. د.رئيسة التحرير أ

 الــــــــــوم األطفـــــــــوان في رســـة لأللــــــــــسيدالالت النفــــــــال •
عادل آمال خضر، أستاذ علم النفس اإلآلينيكي. د.أ

آلية / والتحليل النفسي ورئيس قسم علم النفس
 . جامعة بنها-اآلداب

 كاميليا عبد الفتاح. د.أ  / رـــــــــة التحريــــآلم • 

 :وثــــــــــــات وبحـــــــــدراس •

 عادل كمال خضر. د.أ/ الدالالت النفسية لأللوان في رسوم األطفال  -
الفروق بين مرتفعى اإلختالالت الزواجية ومنخفضيها في بعض  -

صفاء . د/ القلق، االكتئاب والوحدة النفسية: متغيرات الحالة المزاجية 
 إسماعيل مرسي السيد

. د.أ/ ديناميات الرضا الزواجي لدى مرضى االكتئاب المزمن -
 محمد نجيب أحمد الصبوة

 دراسة نفسية -عالقة التقاعد المبكر بالشعور بالوحدة النفسية -
 نبيلة أمين على أبوزيد. د.أ/ تحليلية

 -العالقة بين التحاق األطفال بمرحلة الرياض وتهيؤهم المدرسي -
 محمد إبراهيم عبد الحميد. -/ دراسة ميدانية وصفية

. د/ وبين برياض األطفالتصور مقترح الكتشاف ورعاية الموه -
 محمد كمال يوسف رجب

 دراسة في سيكولوجية الجرائم األسرية المنشورة في -العنف األسري -
 محمد حسن محمد غانم. د/ الصحف المصرية باستخدام تحليل المضمون

دراسة الفروق بين طبيعة ممارسة األنشطة المختلفة على كل من  -
ل المشكلة االبتكاري مهارات تجهيز المعلومات االجتماعية وح

أماني سعيدة . د/ ذهني لدى طالبات مرحلة التعليم األساسيوالتصور ال
 سيد إبراهيم سالم

صالح الدين . د/ القلق وعالقته باإلصابة في الرأس لدى األطفال -
 مها عبد الغني عبود. د/ عبد الغني عبود

 دخيل بن عبد اهللا الدخيل اهللا. د/ المفهوم والقياس : التعاطف -

 ةــــــــــل جامعيـــــــــــــــرسائ •
دراسة تطور رسوم األطفال والمراهقين العاديين في اختبار رسم  -

المنزل والشجرة والشخص ومقارنتها برسوم المرضى النفسيين والفئات 
 خالد محمد عبد الغني محمد: إعداد) / رسالة دكتوراه(الخاصة 

رسالة (إرتقائية مختلفة األبعاد األساسية لقدرة الخيال عبر مراحل  -
 حسام أحمد محمد أبو سيف : إعداد) / دكتوراه

 آلمــــــة التحريـــــــر •

ذر للقارئ على تأخير صدور هذا العدد فقد تزامن مع أنشطة بداية نعت
هيئة الكتاب مثل مكتبة األسرة والقراءة للجميع ونأمل أن تكون هناك وسيلة 

ذا وقد راعينا أن يشمل ه. اعيد مناسبةجلة في موم الد لخروج أعداالمستقب
ذا العدد المزدوج يشتمل على دراسات وبحوث  وه.74، 73العدد على رقمي 

 ويلفت االنتباه اهتمام بعض .مهمة وجديدة في مجال علم النفس العربي
 .ذة الدائم على النشر في المجلة وخاصة الدكتور عادل كمال خضراألسات

 الدالالت النفسية لأللوان في رسوم األطفال ذا العدد يتناول موضوعوفي ه
مبينا أن هناك تطور في استخدام األلوان كلما تقدم سن الطفل وتفضيل ألوان 

.البحث يفيد في المجال التطبيقي وخاصة عند وضع كتب األطفالذا  وه.معينة
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  : (Strean 1985)وإن أشار 

معظم السعداء في طفولتهم هم السعداء زواجيا، فنادرا ما يصبح  -1
شوا طفولة بائسة أو ذين عاأما أولئك ال. الشخص السعيد زواجيا تعيسا

قد ينجح ذ إ.  بالضرورة أن يصيروا أزواجا تعساءتعسة فليس
 .الزوجان في جعل حياتهم أكثر سعادة عما خبروه من قبل

إن العالقة الزواجية هي نظام يجاهد فيه كل من الزوجين من أجل 
اإلبقاء أو الحفاظ على التوازن الهميوستازي وبخاصة في حالة االكتئاب، 

ن الزواج يعمل على إعادة تجديد دائرة العالقات االكتئابية هذا ذلك ألو
 ). باإلضافة إلى أنه ينتج جزئيا من العالقة الزواجية غير المرضية

Britchnell, et al, 1983). 

 ــةــــــــــــــل إلى الدراســــــــــــمدخـ
ذان يعيشان معا  إلى أن الزوج أو الزوجة اللNielsen, 1964أشار 

 ,Galbaud) أحدهما اآلخر  Infectيؤثر كالهما على اآلخر، وقد يعدى 
Du Fort, et al, 1994). 

 إلى وجود ارتباط بين المشكالت الزواجية (Mcclead, 1993)وأشار 
 إلى أن (Badger, Terry A, 1996)ذلك أشارت دراسة واالكتئاب وك

رضا الزواجي كما يشكو األعراض االكتئابية تسبب مشكالت في ال
 ,Galbaud الزوجان من نقص المشاعر والتدعيم من الشخص اإلكتئابي

Du Fort, et al, 1994  

وفي إطار دراسة التأثير االكتئابي ألحد الزوجين أو كالهما في العالقة 
الزواجية وانطالقا من أن األعباء التي تعزى إلى سلوك المريض هي 

 .سس ردود أفعال المقتربين إلى االكتئاب في فهم أ)المفتاح(األساس 

 إلى أن مستوى العراض (Dehle, et al. 1998)فقد أشارت دراسة 
ذلك في مدة ال االكتئابية قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الرضا الزواجي و

ذلك إذ أشارت و  (G otlib, 1992)وأكدت دراسة . تزيد عن ثالث شهور
شخص اكتئابي يبعث على نشوء ج من إلى أن زواج االكتئابيين أو الزوا

ذي يزيد من مخاطر الوقوع في الطالق وأكدت حالة من الكدر والتوتر ال
التي أشارت إلى ارتباط  (Growther, Janise H. 1985)ذلك دراسة 

التي أشارت  Merikangasذلك اتفاقا مع دراسة االكتئاب الحاد بالطالق و
ابي في السنتين التاليتين لخروجه إلى ا، معدل الطالق لدى المريض االكتئ
  .(G otlib, 1989) مرات )9(من المستشفى قد ارتفع بمعدل ما متوقع 

 التي أكدت نتائجها على  (Weissman, Paykel, 1974)دراسة ذلك وك
استمرارية وجود مشكالت في العالقات الحميمة للشخص االكتئابي رغم 

اس بالعبء ومن استمرارية شفائه مما يؤدي إلى استمرارية خبرة اإلحس
 (Coyne, 1987 )الكد الزواجي 

 ,G otlib, et al, 1992 , and Mccleadوقد دعمت دراسات كل من
1989)    ( Badger, terry A, 1996,  نتائج الدراسات السابقة حيث أكدت

على أن زواج االكتئابيين غير مشبع وأن االكتئاب يؤسس لعدم رضا 
شخصية وإن كانت –وطا وصراعات بين زواجي كما أنه يخلق ضغ

)(Mcclead, 1993 قد أضافت أن الزوجين االكتئابيين يكونا أكثر سعادة 
 .أحدهما هو المكتئب نذا كاوأكثر توافقا عما إ

 إلى أن الحياة مع شخص اكتئابي تؤدي (Coyne, 1976 )أشار ذلك ك
بخاصة إلى وجود العديد من األعباء في االستجابة ألعراض المريض، و

ألعراض الشعور بالعجز، القلق، قص االهتمام بالحياة االجتماعية كما 
 .يتسم التفاعل مع الشخص االكتئابي بالسلبية والصراع

ذهبت إلى  حيث Prelimineyوفي نفس السياق جاءت الدراسة التي أجراها 
رها قلقا، وك/ أن استجابات األسوياء في تعاملهم مع االكتئابي كانت أكثر اكتئابا

 )ألنفسهم أثناء التفاعل، كما أنهم رفضوا بشكل شديد التفاعالت م االكتئابيين 
Coyne, 1976ذلك ألن االكتئابي يمثل نظاما مغلقا كما وصفه  و(Von, 

berlatanffy, 1950, All-port, 1960) فاالكتئابي يكرر رسالته وسلوكه دون ،
    (Grinker, 1964)دت دراسة استقبال أو قبول النتائج المترتبة عليه، وقد أك

استخدام األطفال لأللوان في رسومهم واستعراضها أهم العناصر التي  
... اهتم بها الباحثون في مجال الدالالت النفسية لأللوان في رسوم األطفال

وقد تبين من الدراسات السابقة أن هناك تطورا في استخدام األلوان في 
ي العمر، كما تبين أن تفضيل األطفال رسوم األطفال كلما تقدم الطفل ف

ذا طريقة وضع األلوان في رسومهم يرتبط بالفئة الستخدام ألوان معينة، وك
 . بسمات شخصيتهمأيضاوالعمرية التي يمرون بها 

وليس من شك أن استخدام األلوان في الرسم بالنسبة لألطفال له داللته 
دخلنا لفهم شخصية النفسية التي يجب أن نحرص على تفهمها لكونها م

ذ نؤكد على ذلك فإننا نوجه الباحثين المهتمين إلى اختبار الطفل، ونحن إ
داللة اللون النفسية من خالل إجراء الدراسات التطبيقية في بيئتنا المحلية 

في مقالنا  هي دالالت حصلنا عليها من حيث أن الدالالت التي ذكرناها 
ضح من نتائجها أن هناك بعض دراسات أجنبية في أغلبها، كما أنه يت

ذلك يستدعي من التناقضات فيما يتعلق بالدالالت الخاصة ببعض األلوان، و
جانبها القيام بداسات ميدانية في مجتمعاتنا العربية، وفي بيئتنا المصرية 

ت النفسية والرمزية الستخدام األطفال لأللوان في للتحقق من صدق الدالال
نا لمعرفة الفروق في دالالت اللون بين إلى جانب حاجتذا  ه.رسومهم

ذكور واإلناث، وبين المرضى واألسوياء، وبين األطفال والراشدين، وبين ال
ذلك وغيره يحتاج منا كل .  المحليالبيئات الحضرية والريفية في مجتمعنا

 .أن نداوم البحث للتعرف على الدالالت النفسية والرمزية لأللوان

ختالالت الزواجيــة ومنخفضيهـــا فـــي بعـضالفـروق بيـن مرتفعـى اال •
 القلــــق، واالآتئــاب، والوحـــدة النفسيــــة: متغيرات الحالــة المزاجيـــة

 صفاء إمساعيل مرسي السيد. د
  جامعة القاهرة-مدرس بقسم علم النفس

 حممد جنيب أمحد الصبوة. د.أ
  جامعة القاهرة–أستاذ علم النفس اإلآلينيكي 

 يــــــــــــــب عـــــــــــــــامتعق
يمكننا بعد استعراض نتائج الدراسة ومحاولة مناقشتها وضع عدد من 
العوامل التي قد تسهم في فهمنا لها، والتي يمكن أيضا أن تكون قد تدخلت 

 :ذا الشكل، وهذه العوامل يمكننا اإلشارة إلى بعضها فيما يليوأبرزت النتائج به

 .لتي يتعرض لها المتزوجون وخاصة الزوجاتالضغوط األسرية ا -1
عالقة الفتاة في المجتمع المصري بالجنس اآلخر قبل الزواج عالقة  -2

 .محدودة للغاية

ال يزال االختيار للزواج معظمه يتركز في اختيار األسرة، وبالتالي  -3
ذي من شأنه ال يتيح للزوجين فرصة كافية قبل الزواج للتعارف ال

ن، وبالتالي يأخذ كل منهما قراره بإتمام التقريب بين الخطيبي
 .الزواج من عدمه

عدم تحديد األدوار الزواجية بدقة، ومعرفة كل زوج لحدود دوره  -4
 .في األسرة سواء تجاه زوجته أم تجاه أبنائه

وغيرها من العوامل تستحق النظر إليها بعين االعتبار عند التعامل ذه ه
 .مع نتائج الدراسة الراهنة

 ات الرضـــا الزواجـــي لــدى مرضـــى االآتئــــاب المزمـــنديناميـــ •
 وفاء مسعود احلديين. د

 مدرس علم النفس
  جامعة حلوان-آلية اآلداب

 مقدمــــــــــــــة 
  لخبرةInner Scriptيدخل كل شخص في العالقة الزواجية بنص داخلي 

بشكل ال شعوري العالقة مع الوالدين واآلخرين، ويلخص كل زوج أو زوجة و
ذا ما خبر ما تبادلوه في العالقة بينهم وبين الوالدين وما بين الوالدين كزوجين فإ

كبيرا من اإلحباط أو الثنائية الوجدانية أو عدم الثبات واالتساق فهو  الفرد قدرا
 لديه عالقة زواجية محبطة، مما يعني أن التعاسة وبكل االحتماالت ستكون

  .ن تبدأ قبل ما يتقابال الشريكان بوقت طويلالمتبادلة بين الزوجي
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