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 امرأة كل على جيب .النساء لدى لإلجهاد مصدرا يكون أن ميكن الذي احلدث هو فترة الوالدة وبعد والوالدة احلمل

 امرأة كل من استجابة .األحداث هذه على الطلب فإن وبالتايل املختلفة، التغريات مع التكيف على قادرة تكون أن

 نفسية، اضطرابات من ويعانون تعديلها، آخرون ال جيد، بشكل أنفسهم صنط من متكن النساء وبعض خمتلفة،

 الذين األمهات لدى التكيف مستوى حتديد إىل الدراسة هذه من الغرض وكان .البلوز متالزمة طفل منهم واحد

 لتحديد يلدن، الالئيs األمهات يف البلوز متالزمة الطفل ميل من مستوى لتحديد البلوز، متالزمة طفل لديهم

 .البلوز متالزمة طفل اجتاه مع التكيف بني العالقة

 يف النجاح أجل من فردي جهد هو الذي والسلوك، العقلية ردود تتضمن اليت العملية هي (Schneiders) تعديل

 الذات متطلبات بني املواءمة نوعية إنتاج وإىل والصراعات، واإلحباط، والتوتر الداخلية، االحتياجات مواجهة

 كان الذي املزاج هو (Mansur) البلوز متالزمة طفل .يقيم بيئة مكان فرد أو العامل خارج املطالب مع الفردية

 .طفلها مشاعر مع يرتبط الذي يوما، 14 يف الوالدة بعد أيام 6-3 ملدة استمرت واليت الوالدة، بعد النساء به يشعر

 بني عالقة هناك كانت إذا ما حتديد إىل ودف عالئقية، نوع هي النوعي البحث أساليب يستخدم الدراسة هذه

 من يعانون الذين األمهات 30 الدراسة استخدمت املوضوعات وكانت .لألحباث هدفا يصبح أن متغري أو متغريين

 .متالزمة الوالدة بعد ما كآبة

 متالزمة من االجتاه هذا مع التكيف بني العالقة لتحديد بريسون املنتج كارل حلظة حتليل على الدراسة هذه تستخدم

 االرتباط معامل من ذلك مالحظة وميكن .داللة ذات عالقة توجد ال أنه عليها حصل اليت النتائج .النفاسية الكآبة

(rxy) أن ميكننا هذا مع .0.456 <= 0.05 ع مع 0.141- ميل هو األزرق الطفل متالزمة مع التكيف بني 

 .البلوز متالزمة طفل مع التكيف بني كبرية عالقة هناك أن نستنتج

 
 

 


