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 أ

 مقدمة

في بعض األحيان إلى تهديدات المحيط، فيصبح الفرد في تفاعل  اإلنسانتتعرض حياة 
النفسية للفرد  يومي مع هذه الظروف التي يمكن أن تأثر على الناحية الصحية، الجسدية،

فرغم التقدم العلمي الحاصل خاصة في الطب والصحة ال يزال الفرد مهددا باألمراض 
العضوية خاصة الخطيرة  والمزمنة، ومن بين هذه األمراض نجد مرض القصور الكلوي 
المزمن الذي يعتبر من أخطر األمراض التي تصيب الكلى، وهو عبارة عن انخفاض 

النفرونات، التي تؤدي إلى قصور تام لوظائف الكلية مما يتطلب  المصفيات الكلوية ونقص
ة عن وحدة أين يصبح المريض الذي كان عبار (  hémodialyse)العالج بجهاز تصفية الدم

ال يمتلكها وال يتحكم فيها، وهذه العملية تعتبر الحل المؤقت بآلة كاملة مستقلة مرتبطة 
أنها  إالال تشفي المريض تماما من المرض لمرضى القصور الكلوي، وبالرغم من أنها 

قيد بمدة الغسيل بحيث ال تخفض من أثاره وتسمح للمريض بالحفاظ على حياته وذلك بالت
 إحساسأخرى هذا ما يولد لدى المريض ألكثر من يومين بين حصة عالجية و  بعاداإليمكن 

 .بالتبعية والعجز

وكون مرض القصور الكلوي المزمن هو مرض عضوي لكن له تبعياته النفسية على 
المريض فهو يهدد األمن الشخصي كذلك مصدرا للضغط النفسي للشخص المصاب به هذا 

 .ما يجعله يعيش حالة من االضطراب النفسي

 ولهذا أخذناه كموضوع لبحثنا وكان لغرض معرفة مخلفاته على مستوى الجانب النفسي 
المصابين المرضى وبالتالي قد خصصنا دراستنا هذه لدراسة مستوى الضغط النفسي لدى 

 .بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم

حاالت استوفت الشروط المحددة مسبقا لتكون (  60) ومن أجل ذلك اعتمدنا على دراسة 
مقابلة العيادية ،ومقياس ضمن مجموعة بحثنا، و للتحقق من فرضية الدراسة اعتمدنا على ال



 

 

، وبناء على المنهج المستخدم في هذه الدراسة L’evenstien))الضغط النفسي  إدراك
تم هيكلة هذا البحث على والمتمثل في المنهج العيادي للمنظور السلوكي المعرفي، فقد 

أما الجانب ،قمنا بتقسيم البحث إلى جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي : تيالشكل اآل
خاص باإلطار العام للدراسة       و الذي ، الفصل األول ثالثة فصوللنظري فيتكون من ا

سيتم فيه طرح اإلشكالية،صياغة الفرضية،تحديد المفاهيم األساسية الخاصة بالدراسة،ثم 
سنتطرق إلى األهداف واألهمية وأسباب اختيار الموضوع،أما الفصل الثاني خصصناه 

تعريف الضغط النفسي وأنواعه، اسبابه : ين سيتم التطرق إلىلضغط النفسي، أللمتغير ا
 .مختلف النضاريات المفسرة له وأعراضه وكيفية عالجه

الجانب الفيزيولوجي للكلية، والية عمل الكلية ووظائفها  : سنتطرق فيه إلى ثالثأما الفصل ال
وأخيرا الكفالة النفسية .....عالجهالمزمن أسبابه، اعرضه، تشخيصه و  تعريف القصور الكلوي

 .للمصاب به

أما الجانب التطبيقي للبحث فقد احتوى على فصلين ، يتعلق الفصل األول بمنهجية الدراسة 
البحث مجموعة  إجراءالدراسة االستطالعية، المنهج المتبع، مكان وزمان : وفيه سنتطرق إلى

 .البحث أدوات البحث وكيفية جمع البيانات

وفيه سيتم عرض وتحليل ومناقشة النتائج ، لنختم الدراسة بخاتمة : الفصل الثانيثم يليه 
 .عامة للدراسة متبوعة بمجموعة من التوصيات واالقتراحات وقائمة المالحق والمراجع
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 :اإلشكالية -1

 فاألمراض، الرئيسية للعجز والوفيات في العالم األسباب أهممن المزمنة  األمراضتعد 
لكن و اليمكن الشفاء منها و يعيش المصابون بها لفترات زمنية طويلة المزمنة تتطور ببطء و 

هذه ومنمريض أو المشرفين على عالجهمحاولة التحكم بتطورها من قبل المايحدث هو 
ليتين الذي يؤدي إلى التوقف التام لعمل الكنجد القصور الكلوي المزمن و  ،زمنةاألمراض الم

) .الحياة مدى( الكلويآلة الغسيل )سيرا آللة تصفية الدمأمما يجعل المريض المصاب به 
 (.8002ر،و شيلي تايل

له خصوصيات في صامت لمدة طويلة مفاجئ الظهور و  الكلوي يعرف بأنه مرضفالقصور 
مخلفات ي قدرات الكلية على التصفية وطرحف مفاجئالعملية العالجية، يكون نتيجة انخفاض 

، (التصفيةتتم  أين) للوظيفة الكبيبية أساسيةفرونات التي تعد وحدات يننيميز نقص الالدم، و 
تجددها وعدم  بب الرئيسي في عجز الكلية عن تصفية الدمفتقلص هذه الوحدات هو الس

الكلية فقدت وعندما تكون .(( M.BOBCHIR,2000 :P32يؤدي إلى إزمان المرض
الغسيل الدموي و .زراعة الكلى أوقدرتها على تصفية الدم ففي هذه الحالة يتطلب بدأ الغسيل 

األمالح الزائدة في السمومو لصناعية حيث يتم هناك رشح هو ضخ الدم من خالل الكلية ا
 (.11: ،ص8010السويداء، عبد الكريم) .الجسم إلى سائل التنقية

يمثل ظاهرة عالمية يعد القصور الكلوي من أكثر األمراض شيوعا في هذا العصر باعتباره و 
 هذا ما أكدته إحصائيات منظمة الصحة العالمية حيث أشارت إلى أن هناكمثيرة للقلق و 

عبد الكريم .)الكلىفي  العالميعانون مشكالتحول يون شخص مل(005)عن يزيدما
 (. 00: ،صالسويداء، نفس المرجع

به بينقدر عدد المصا إذ،هذه الدول التي تعاني من هذا المشكل العويص إحدىالجزائر  تعدو 
بحوالي التي نشرت في مجلة الصحةو   RAYAN2005حسب اإلحصائيات التي قدمها  
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وحسب نفس المصدر فقد وصل عدد هؤالء المرضى  9002 في سنةمريض أما ( 00000)
يواجه المريض بالقصور الكلوي المزمن و  ( RAYANE 2000 ).مريض ( 0500) إلى 

لىاضطراباتالمرض بمدى واسع من التحديات، بحيث يؤدي هذا  جسمية كثيرة  األخيرا 
ضطرابات اإلسهاالالغثيان، فقدان الشهية، و  باإلجهادالشعور ومتنوعة، كااللتهابات المختلفة و 

يجعل المريض هاز المناعة على التنظيم وهذا ماقدرة جهبوط في المركزي، و الجهاز العصبي 
 (.411:،ص8002تايلور ،) .متعددة مضاعفاتو  ألمراضلعرضة 

 الشديدةباإلضافة إلى التزام المريض بمجموعة كبيرة من التعليمات الطبية كالحمية الغذائية 
هؤالء  الجنسية حيث يعاني كلكذا الحياة اضطراب الحياة المهنية للمريض، و  فضال عن هذا

عند  قد يصل إلى عجز جنسي تامجنسية و المرضى من انخفاض متفاوت في الطاقة ال
 (.Haynal et passini 1984:19).المرأة عند عقمرجل و ال

والتوتر، واالنعزال  اإلحباطنفسية كالقلق واالكتئاب، و  أعراض إلى باإلضافةهذا 
يقول أن اإلصابة '' 0222ليجندر''في هذا الصدد نجد ، و اآلخرينإليهنظرة االجتماعيو 

ة ضاغطة بالنسبة للمريض بسبب عددوطول جلسات الغسيل بالقصور الكلوي يمثل وضعي
إحباط كذا ضرورة التزامهم بالحمية الغذائية الشديدة مما يسبب الدموي و 

 .(Legender 1999).فردلأل

الجسم وأن هناك إلى وجود عالقة مهمة بين النفس و فحسب الدراسات توصل األطباء 
'' وريتماك''ي السويد الطبيبفسية تنتج عن االضطرابات العضوية فحسب قول اضطرابات ن

الجسمية و النفسية له جوانبه مرضا أي إنسان ليس ونعالج مريضا و  أثناء عملنا الطبي نبحث
اصة إذا عند المرضى خالفزع إال أننا نالحظ نوعا من التوتر و نه رغم جهود األطباء حيث أ

أن المرض  إلى ما يشيرهذا ( 00:،ص1111عبدالعزيز،).تعلق بإصابة وظيفة مزمنة
 .نفسيةالعضوي يصاحبه اضطرابات 
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مشكالت القيمة و أن هؤالء المرضى يشتكون من خطر الموت الدائمMuntyetallويثبت 
كالخوف من بالمعالجة وجية باإلضافة إلى إعاقات متعلقة تضرر العالقات الز و الواضحة

تمثل ، فهذه المعاناة األدويةف الناجمة عن عدم إتباع الحمية و المخاو انسداد الناسور و 
 .وضعية ضاغطة بالنسبة للمريض

من عوامل جسمية مثل تلف  سي ينشأأن الضغط النف Danzi(1122)دانزييؤكد و 
حمد عبد أ، غريرنايل عبد ال) .الخوفأعضاء الجسم وعوامل عقلية وانفعال مثل القلق و حدأ

 (.80:،ص8001اللطيف،

أعمارهم مرضى تتراوح تناول  أين(Hepiner1144هيبنر)كذلك نجد الدراسة التي قام بها و 
نه ليس هناك من بين أفراد هذه العينة من هو خالي قد أفادت نتائجها أسنة و  92و 95بين 

آخر  نوعفي باقي الحاالت فكانت تشكوا من  أما  بالمائة 18من األمراض النفسية إال بنسبة
 (.081: ، ص8002شيلي تايلور، ).من معظم االضطرابات النفسية

الموضوعات الحديثة  أهمتعتبر من النفسية و  االضطراباتهذه  أهملذا تمثل الضغوط من 
 أنالجسمية التي يمكن النفسية و  التأثيراتثر كبير في مجتمعنا الحالي بسبب التي لها أ
 (.10، ص 1111عبد الجواد، .)تسببها للفرد

ذلك و تفاعل الفرد مع بيئتهالضغط النفسي ينشا نتيجة  إلىأنSELYE1121ويشير سيلي
المتوفرة لديه تتجاوز المصادر التي و بالنسبة له عندما يعتبر الفرد المتغير له كحاجات ملحة 

كمصادر أساسية دالالتلها مما يشكل عبئا ثقيال و زيولوجية يالفاالجتماعية و مثل المطالب 
نايل عبد ) .للضغط النفسي أساسياالمرض يعتبر مصدرا الجسمي و عجز لللضغوط النفسية فا

                                                            .(04:،ص8001حمد عبد اللطيف،أ غرير،ال
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التوقع الذي يوجد لدى الفرد حيالعدم  بأنهيعرف الضغط  Gamelechولتر جملشكما نجد 
عوارض قد تكون استجابتها لها  أمورأوالقدرة على االستجابة المناسبة لما يتعرض له من 

 (.81:،ص 1111الطريري ،) غير مناسبة أوغير موافقة 

ى أنها علالتي يقيمها الفرد مجموعة من المؤثرات غير السارة و كذاك الضغوط النفسية هي 
الجسمية و  الفسيولوجيةإلى اختالل في الوظائف النفسية و تؤدي تفوق مصادر التكيف لديه و 

 .(81:،ص8002بهاء الدين ، ماجدة) .لدى الفرد

 أمينة) .انعكاساته تسبب في حالة الضغط النفسي لدى الفردويعتبر المرض كحدث ضاغط و 
 (.81:،ص1198رويحة ،

ن مستوى الضغط عنحاول الكشف ساألبحاث المذكورة بناء على الدراسات السابقة و و  عليهو 
تصفية الدم ومنه يمكن  بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين المصابينالنفسي لدى المرضى 
 :طرح التساؤل التالي 

الخاضعين لتصفية الدم من ضغط و المصابين بالقصور الكلوي المزمن المرضى هل يعاني 
 نفسي مرتفع ؟

 :الفرضية  -8

ضغط نفسي  منالمصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم المرضى يعاني 
 .مرتفع

 :تهدف دراستنا إلى: البحث أهداف-0

المصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين  مرضىالحالة النفسية لدى الالكشف عن_
 .لتصفية الدم 
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 .                 الكشف غن مستوى الضغط النفسي لدى مرضى القصور الكلوي_

لجانب مدى تأثير االكلوي المزمن و نها مرضى القصور إبراز المعاناة النفسية التي يعاني م_
 .العضوي على الجانب النفسي

 :أهمية الدراسة -1 

المصابين  األشخاصالضوء على الحالة النفسية لدى  إلقاءالدراسة في  أهميةتكمن  _
 .لوي المزمن الخاضعين لتصفية الدمبالقصور الك

 .لديهم النفسي اثر الضغط برازا_

 .حجم المعاناة لهذه الفئة المصابة تسليط الضوء على_

 .      لفت االنتباه إلى درجة المعاناة التي يعانيها مرضى القصور الكلوي المزمن_

 :       أسباب اختيار الموضوع-0

 : ي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوعمن أهم األسباب الت_

 .المصابين به في  السنوات األخيرةارتفاع عدد تفشي هذا المرض و _

 .ضطرابات التي يعاني منها المصابمعرفة مختلف المشاكل أو اال _

 .هؤالء المرضى من الناحية النفسيةنقص االهتمام ب_ 

في مساعدة المرضى ولو بشكل غير مباشر وذلك بجذب نظر المختصين  الرغبة_
ي ، خاصة فالتكفل بهذه الفئة لضرورةاألطباء المختصين في قسم تنقية الدم النفسانيين و 
 .ولى لبداية العالج بالهيمودياليزالمراحل األ

 .راض المزمنةتسليط الضوء على دور المختص النفسي في ميدان األم _
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 :تحديد المفاهيم -6

 :الضغط النفسي-4-1

 :التعريف االصطالحي_ (أ

الكائن الحي نتيجة لموقف يضغط على تقدير  على انه إستجابة يقوم بها 0291عرفه بيك 
الفرد لذاته،أو مشكلة ليس لها حل تسبب له إحباط وتعوق اتزانه أو موقف يثير أفكارا عن 

 (.182:،ص8002خليفة،.)العجز واالكتئاب و اليأس

 :التعريف اإلجرائي_(ب

المزمن في مقياس إدراك الكلوي  بالقصور هو مجموع الدرجات التي يتحصل عليها المريض
 .نستاين الضغط للف

  :القصور الكلوي المزمن-4-8

 :التعريف االصطالحي_ (ا

يعرف بانخفاض دائم في وظيفة الكلى ويتم تقييم ذلك من خالل معدل الترشيح 
يحدث في معظم الحاالت ببطء على مدى عدة سنوات  Filtration Glomèrulaireالكبيبي

 (.J.Mourizi et all.2005.p05).ما بين خمسة وثالثة سنوات

التحال الدموي هو الشخص الذي يتعرض لعملية تصفية الدم بجهاز : التعريف اإلجرائي_ (ب
(Hémodialyse)   لمدة أربع ساعات إلى ثالث مرات خالل األسبوعمرتين. 
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 :تمهيد

ينتشر في معظم مجاالت الشائعة في حياتنا اليومية الذي  الظواهريعد الضغط النفسي من 
تالل سلوكه اخو  الفرد عن تكيفه إعاقة إلىاستمر لفترة طويلة  إذاالذي يؤدي و حياة الفرد،

المصطلحات القديمة التي  الضغط النفسي من الجتماعي ويعتبراو وسوء توافقه النفسي 
إلى سنتطرق في هذا الفصل و بصفة عامة  العلوم االجتماعية وعلم النفس تناولت بكثرة في

 .العناصر المتعلقة بالضغط النفسي  أهم
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 : مفهوم الضغط النفسي-1
 في صياغة مفهوم موحد التعارفاختالف كتابات حول موضوع الضغط النفسي و تعددت ال

عليه سوف نقدم مختلف التعاريف التي المختلفة للضغوط و  األبعاديساهم في الكشف عن 
 .حددت خصائص هذا المفهوم

لكلمة الضغط عدة معاني في اللغة العربية،فيقال ضغطه ضغطا :تعريف الضغط لغة-أ-1
 اإلنسانيالداللة اللغوية لكلمة ضغط في المجال  أمانحوه،  أوكحائط  شيء إلىغمره  أي

  عمر مصطفى محمد).الشدة أوتعني الزحمة  أنها، كما والقهر فهي تعني الضيق
 (.82:،ص8002النعاس،

فكلمة  الالتيني األصل إلىالمعنى االشتقاقي للمصطلح  (1991)يرجع سميث -
تدل و وهي تعني الصرامة  « STRICTUS »الالتينيةمشتقة من الكلمة  STRESSالضغط

ثارةضمنيا على الشعور بالتوتر   الفعل  إلى أصلهالضيق،الذي يرجع في  وا 
« STRINGER ». (، 12،ص 8002طه حسين و سالمة حسين.) 

يق على ض ،غصبمعنى " ضغط"بية مشتقة من فعل نجد كلمة الضغط في اللغة العر و  -
 (.152،ص1992العزيز محمود،عبد ).األضرار الشخص، الضغطة وتعني القهر،

 :صطالحاإالنفسي مفهوم الضغط -ب-1

تالف وجهات اخ إلىهذا يعود تعريف موحد لمفهوم الضغط و  إعطاءالعلماء في  اختلف 
 :من بين هذه التعاريف نجدنظرهم لمسالة الضغط و 

 باإلضافةالمثيرات التي يتعرض لها الفرد مجموعة  بأنه": الضغطيعرف الزاروس 
أساليب التكيف مع الضغط و ،كذلك تقدير الفرد لمستوى الخطرو  االستجابات المترتبة عليها
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ماجدة بهاء الدين السيد )"تخدمها الفرد في مثل هذه الظروفالدفاعات النفسية التي يسو 
 (.80:،ص8002عبيد،

باعتباره استجابة غير محددة للجسم : النفسي إلى أن الضغط1976 (Selye)سيليوأشار 
 (.189،ص8002وليد سيد خليفة،).ألي مطلب

األحوال ختالفات في الظروف و يشير إلى اإلنه أ على:يعرف الضغط سبيلبرجر كما نجد
 .(11:،ص8001فاروق السيد عثمان،).البيئية التي تتسم بدرجة من الخطر الموضوعي

وجود عوامل خارجية تحدث  إلىالضغوط النفسية تشير الضغط و :محمد قاسم عبد اهلليرى و 
عندما تزداد شدة هذه الضغوط قد يفقد الفرد قدرته على بالتوتر الشديد، و  إحساسالدى الفرد 

 (.115،ص8001محمد قاسم عبد اهلل ،.)شخصيتهو  نمط سلوكه تغيير،،التكيفتزانإ

طار مستقبلية تؤثر توقع الفرد ألخبأنها تهديدات أو : الضغوط النفسية حسن الداهريويعرف 
:                  ،ص8002صالح حسن الداهري،.)زيولوجيةياستجابتهم الف علىعلى خبراتهم وسلوكهم و 

111.) 

بأنه استجابة يقوم بها الكائن الحي نتيجة  :الضغط النفسيBECK (1925 )بيكويعرف 
   تعوق اتزانهتسبب له إحباط و  شكلة ليس لها حلم لموقف يضغط على تقدير الفرد لذاته أو

 (.182:،ص8002وليد السيد خليفة ،) االكتئابرا عن العجز واليأس و موقف يثير أفكاو أ

 األشخاصالضغط النفسي حالة تحدث عندما يواجه  أنيرى :تعريف جمعة سيد يوسف
من قدرتهم على  متأكدينيكونون غير تهدد وجودهم النفسي والجسمي و  أنهايدركون  أحداثا

ستجابات مهددة و  أنهاالبيئية التي يدركها  األحداثيشمل الضغط و  األحداثالتعامل مع  ا 
 (859،ص8000،ةسيد يوسف جمع.)الشخص لها
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تفسر ظاهرة تصف و  أنكلها تحاول  أنهابعد أن تطرقنا إلى كل هذه التعاريف نستخلص 
والصعوبات مجموعة العوائق  بأنهالذي يمكن القول عنه و '' الضغط النفسي''وهي  أالواحدة 

استجابة انفعالية تفوق طاقته  إلىتؤدي به يزيولوجية التي يعيشها الفرد و تجابات الفاالسو 
 .رلتوتالضيق و  إلى باإلضافةتحمله و 

 :النفسيأنواع الضغط  -8

وتصنيفات حسب ط لنفسي بحيث نجد تصنيفات عامة مختلفة للضغهناك تصنيفات عديدة و 
 :من بينهاالباحثين و 

يجد  هو ما يسمى بالصدمة حيثاستجابة الفرد لتهديد فوري و  وهو: الضغط النفسي الحاد-
 .ال يستطيع منعهالفرد نفسه في موقف يهدده و 

منهكة تتراكم مع الزمن بشكل سلسلة من  ألحداثهو نتيجة و : الضغط النفسي المزمن-
 (.112:،ص8002خليفة ومراد عيسى،وليد .)الضغوط المتراكمة

 :من الضغوط وهما خرآوهناك تصنيف 

التوتر تدفع الفرد للعمل  أوترتبط بوجود درجة مناسبة من الضغط : يجابيةالضغوط اإل-
 .ألهدافهبشكل متتبع محققا 

للمواقف الضاغطة الصعبة يكون تعرض الفرد  إنALLENتذكر الين :الضغوط السلبية -
 اآلخرينيعجز عن التفاعل مع  أيضاو  أهدافهسلبي فتجعل الفرد عاجزا عن تحقيق  تأثيرلها 
 .الجسميةالنفسية و  األعراضمن ثم ظهور و 
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 :نوعين هما إلىالضغوط  APTER1989قد قسم ابتير و -

الفعلي  عندما يدرك الفرد التناقض بين المستوى وهي المشاعر التي تنشأ:ضغوط التوتر-
 .المفضل لمتغير دافعي هام

 إنيتوقع من ضغوط التوتر و  كبر للتقليلأالفرد يبذل جهدا  نأتعني و :ضغوط الجهد-
توتر كلما زاد الجهد للتغلب ايجابيا فكلما زاد ال يبعضهمايتعلقان ( الجهد–ضغوط التوتر)

 (112:وليد سيد خليفة،نفس المرجع ،ص).عليه

سب مدى نه يمكن تقسيم الضغوط حأ:sweaningen1985سونانجن  تصنيف -
 :استمراريتها مع الفرد إلى

هي الضغوط التي تحيط بالفرد لفترة وجيزة ثم تزول بزوال المواقف و :ضغوط مؤقتة -
 .الضاغطة 

 أوهي الضغوط التي تحيط بالفرد لفترة طويلة نسبيا مثل اآلالم المزمنة :ضغوط مزمنة -
اجتماعية واقتصادية منخفضة ويعانون من ضغط بيئي مزمن بدرجة  أجواءوجود الفرد في 

 .قتصادية مرتفعةا  جتماعية و إ أجواءكبر من هؤالء الذين يعيشون في أ

 :ميز بين نوعين من الضغوطنجد موراي  : تصنيف موراي -

 .داللة الموضوعات البيئية كما يدركها الفرد إلىيشير و : ضغط بيتا

كما يظهرها أو خصائص الموضوعات البيئية كما توجد في الواقع  إلىويشير : ألفاضغط 
 (.119:وليد السيد خليفة،نفس المرجع،ص.)البحث الموضوعي

تمتد و ( البيئة )ميز بين نوعين من الضغوط الخارجية :  كوهنتصنيف كل من الزاروس و -
 القوية الحادة األحداث إلىيوم  البسيطة التي تحدث كل األحداثالضغوط البيئية من 
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حو العالم ن اإلدراكيالتي تتكون نتيجة التوجه  األحداث إلىتشير  الضغوط الداخلية التي و 
 .(11:،ص1991عبد الجواد،) .الخارجي

 إن مسببات الضغط بصفة عامة يمكن تصنيفها إلى مسببات:الضغط النفسيأسباب -1
مسببات خارجية، نفسية كالطبيعة الشخصية للفرد و  داخليةداخلية تتعلق بوظائف األعضاء أو 

 :يمكن تقسيم أسباب الضغوط كالتالييسبب الضغط يختلف من شخص ألخر و  إذ أن ما

 :مشكالت نفسيةأحداث و  -3-1

شاط ويدفعه النمعقولة يحمي اإلنسان من الخطر ويحمي طاقته للعمل و  االنفعال في درجات
البأس بها من الوظائف  لمواجهة المستقبل،فتلك وظيفةاألعداء على مقاومة األخطار و 

يصبح نشاطنا فيها غير مجدي ة و موحشفالحياة تصبح كئيبة و الصحية لالنفعال،الكيفية و 
 .ة على التحكم في المشاعر السلبيةالقدر ن بعض االنفعال كحب العمل و ممل إن خلت مو 

النفسية الضطرابات في الحياة امصدر من  إلىلكن في حاالت كثيرة قد تتحول االنفعاالت 
حمد نايل عبد أ).عدم الرضاواالجتماعية كاإلحباط وخيبة األمل واألرق والمشاكل العاطفية و 

 (.11:،ص8009الغرير،

 :الصحية األسباب-1-8

تنشيط الغدد  نأذلك من خالل و  اإلنسانتعتبر الصحة عامل مهم من عوامل الضغط على 
 أمضغوطا  اإلنسانمنها عندما يواجه  إطالقهايتزايد بشكل خاص و  ةدريناليم الغدة األتضخو 

إفرازات األدرينالين تتحول األنسجة ة لهذا النشاط الغير العادي في نتيجمشكالت صحية و 
ينا جميعا في هو شيء يحدث لداقته لتجعله في حالة تأهب دائم و إلى جلوكوز يمد الجسم بط

ط النفسية التي يعاني منها لنفسية يرتبط بأنماط الضغو ،فظهور األمراض االمواقف االنفعالية
ينطبق هذا على داية ظهور األمراض النفسية تأتي أثر التعرض للتغيرات، و ، فبالفرد
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،نفس المرجع أحمد نايل عبد الغرير).األمراض النفسية كالقلق، االكتئاب، األمراض العقلية
 (.11:ص،

 :االجتماعية المشكالتالظروف و -3-1

األساسية التي تجعل للحياة معنى من المصادر  واألصدقاءأتعتبر الحياة مع الجماعة 
العالقات زمالئه أن اضطرابات و " مكالند"  قد بينت الدراسات الحديثة التي قام بهاورضا، و 

 .تدهورا صحيا االجتماعية يحدث ضغطا و 

أن البيت مثلما األسرة فقد بات واضحا مصادر ضغط كثيرة في البيت و  تنشأ: البيتاألسرة و 
األوالد عاني فيه األفراد خصوصا النساء و الحب يمكن أن يكون مكان يهو مصدر الحنان و 

 .العاطفية من اإليذاء النفسي الجسدي و درجات متشابه

 األقل األفرادتسحق  إنمالية ثقيلة تستطيع جسمانية وعاطفية و  أعباء األبوةتفرض : األبوة
ين جميع الشؤون العمل بدوام كامل هو الشأن األكثر ضغطا بإن العناية باألوالد و ، مرونة

 مما باألوالدالعناية لية في البيت و م العاملة التي تكون أكثر مسؤو خصوصا بالنسبة لأل
 (.11:،ص8009،سمير شيخاني)سوء التفاهم يحتمل توليد المجادالت والخالفات و 

 :األسباب الكيميائية4

ن في إصابة الشخص بالضغط النفسي فا الكيميائية بما ذلك المواد المخدرة تدخل إن المواد
 .والتي تعرض الشخص للضغط النفسي المادة المخدرة تؤدي إلى التغيرات في المزاج

على مستوى فالمادة المخدرة التي يتعاطاها الشخص المدمن تحدث له تغيرات كيميائية 
قلقا إلى ر من شعوره ومزاجه، ويصبح الشخص متوترا و الوسائط الكيميائية، وبالتالي تغي

عبد ).التي نجدها في العنصر الموالي جانب بعض األعراض األخرى للضغط النفسي
 (.111:،ص8001مصباح، الهادي
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 :النفسيالمفسرة للضغط  النظريات-1

على مسالة الضغط النفسي بصفة عامة، و هناك العديد من النظريات التي حاولت معالجة 
فيما االتجاه الذي سلكته كل نظرية، و  اختلفت في أنها إالالرغم من اشتراكها في المضمون 

 :لي عرض موجز للنظريات المعرفية والسلوكية التي فسرت الضغط النفسيي

ثر هانز سيلي بتخصصه في الطب تأ(:  HANS SELYE: )نظرية هانز سيلي_4-1
عالم الغدد الصماء سنة تفسيرا فسيولوجيا حيث توصل سيلي يفسر الضغط دفعه  هو ما
 سماها األعراض العامة بها التنبؤللضغوط   ن هناك استجابة متسلسلةإلى أ 1331
 (.15:،ص1992هيجان،).للتكيف

الضغط متغير غير مستقل، وهو استجابة لعامل ضاغط تنطلق نظريته من سلسلة ترى أن و 
هناك استجابة أو أنماط معينة من  أناستجابته للبيئة الضاغطة، و أساس يميز الفرد على و 

يعتبر سيلي لفرد يقع تحت تأثير بيئي مزعج، و ا أنعلى االستجابات يمكن االستدالل منها 
    .وهدفها المحافظة على الكيان والحياةزيولوجية للضغط العامة ياالستجابة الف أعراض أن
 .(92:،ص1992فاروق السيد عثمان، ) 

 COGNITIVE APRAISAL(:1922)الزاروس:نظرية التقييم المعرفي ل-2_(4
THEORY: 

هي التي تسبب له الضغط طريقة تفكير الفرد بالمواقف التي يتعرض لها  نأالزاروس  أكد
ب إدراكه بأنه يجنه حين يكون الموقف مجهدا يجب أن ندرك أوال بأنه كذلك، أي بمعنى أ

بمعنى أن األساس في هذه النظرية أن االستجابة للضغط تحدث سالمته مهدد لصحة الفرد و 
صورة فقط عندما يقوم الفرد موقفه الحالي بأنه مهدد، أي يحاول الفرد تقييم الموقف معرفيا ب

نأولية لتحديد معنى الموقف وداللته، و   بعض القيم أو إنرد الفعل يظهر عندما يدرك الفرد  ا 
 .المهمة تبدو مهددة المبادئ
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خطورة  أيال تشكل  أومفيدة  أوضارة  أنهاففي هذه النظرية يتم تقييم جميع المنبهات على 
في التعامل مع  إليهاثم بعد ذلك يقوم بعملية تقييم ثانوي لتحديد مصادر المواجهة التي يستند 

هو ما سماه الزاروس بعملية الموقف الضاغط و  إزاءالموقف، ثم القيام باستجابة المواجهة 
 :بعدد من العوامل التالية متأثرةكلتا المرحلتين الثانوي، و و  األوليقييم الت

 .طبيعة المنبه نفسه_ 

 .خصائص الفرد الشخصية_

 .الخبرة السابقة بالمنبه_ 

 .ذكاء الفرد_ 

 .المستوى الثقافي للفرد_

 .إلمكاناتهتقييم الفرد  _

دراكللموقف الضاغط و ح المخطط التالي نظرية الزاروس وكيفية تفسيرها ويوض فرد ال ا 
 :للضغط الذي يحمله هذا الموقف

 

 

 

 

 (.81:،ص80،ص8015عبدلي عامر،).يوضح نموذج الزاروس للضغط( 11)الشكل 

 

 1التقييم

 للتهديد

 وسائل 2التقييم

 مقاومة 

 تصرف مباشر

 تصرف مؤقت
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 SPERLBERJER (1990:)نظرية سبيلبرجر -1-1

 أقام، فلقد دمة ضرورية لفهم نظرية في الضغوطمقفي القلق  سبيلبرجريعتبر فهم نظرية 
 لقلق كسمةعين من القلق هما القلق كحالة واالتمييز بين نو  أساسنظريته في القلق على 

استعداد  هوالقلق المزمن و   أوالقلق العصابي  أوسمة القلق : للقلق شقين هما أن إلىيشير و 
القلق يعتمد أساسا على الخبرة الماضية، أما القلق كحالة أو طبيعي أو اتجاه سلوكي يجعل 

ه فان سبيلبرجر يربط بين عليعتمد أساسا على الظروف الضاغطة و القلق الموضوعي ي
الضغط الناتج عن ضاغط معين مسبب لحالة القلق  أنيعتبر الضغط والقلق كحالة و 

هارون ) .د القلق أصالمن سمات شخصية الفر  يستبعد ذلك عن القلق كسمة حيث يكونو 
 (.51:،ص1999توفيق الرشيدي ،

الذين وضعوا تفسيرا للضغوط النفسية باالعتماد على يعتبر سبيلبرجر واحد من العلماء و 
الدوافع نظرية الواقع، إذ يرى أن الضغوط تلعب دورا كبيرا في إثارة االختالفات على مستوى 

في  و الضغط، القلق، التعلم :ثالثة أبعاد أساسيةدد نظريته في يح في ضوء إدراك الفرد لها 
 :يلي ضوء هذه األبعاد يحدد محتوى النظرية فيما

 .التعرف على طبيعة الضغوط_ 

 .ج عن الضغوط في المواقف المختلفةقياس مستوى القلق النات_ 

 .فروق الفردية في الميل إلى القلققياس ال_ 

 .القلق الناتج عن الضغوطتغلب على توفير السلوكات المناسبة لل_ 

 .تحديد مستوى االستجابة_ 

دراكرات المتعلقة بالمواقف الضاغطة و فهذه النظرية تركز على المتغي  إنالفرد لها ثم  ا 
رد الفعل النفسي التهديد و الفرد لهذا المثير أو  يهدد حياة الفرد ثم إدراكالضغط يبدأ بمثير 



الضغط النفسي                                                         الفصل الثاني 

 

 

22 

حمد نايل الغرير أ).مدى إدراك الفرد لهالمثير وبذلك يرتبط برد الفعل و المرتبط ب
 .(21:،ص8009،

ينفرد موراي بين منظري الشخصية بعمق الفهم : MURRAY:نظرية هانري موراي -1-1
من أجل لحظة انبثاق، لحظة تكيف ( البشري)دث في داخل الكائن الحي للديناميات التي تح

حداثو   منمستوى عالي  إلىيصل موراي و  تسم منهجه بالدينامية النفسية،التوازن النفسي وي ا 
مفهوم يمثل المحددات الجوهرية للسلوك و الدينامية النفسية عندما يتعرض لمفهوم الحاجة 

رف الضغط بأنه خاصة يعرة الجوهرية للسلوك في البيئة، و الضغط يمثل المحددات المؤث
نوعين من  بينيميز لوصول إلى هدف معين و و لشخص تعوق جهود الفرد للموضوع بيئي أ

 :الضغوط 

 .وضوعات البيئية كما يدركها الفردهي دالالت المو : بيتا ضغط _ 

و كما يظهرها عات البيئية كما توجد في الواقع أهي خصائص الموضو و : ضغط ألفا_ 
 (.151:،ص8002وليد السيد خليفة ،)البحث الموضوع

هناك اختالف بين النظريات فكل نظرية فسرت  أنمن خالل عرض هذه النظريات نجد و 
 إلىالنظري للباحث الذي فسرها حيث نجد نضرة سيلي  اإلطارالضغط النفسي حسب 

تخذ استجابة الزاروس فقد نجد سيلي إلضغوط تختلف عن كل من سبيلبرجر وموراي و ا
يلبرجر نجد سبت تأثير موقف ضاغط، بينما تحالفرد يقع  أنعلى  أساسازيولوجية يالجسم الف

اتخذ من القلق وحدته التفسيرية لتفسير الضغوط النفسية، أما موراي فقال إن الضغط عند 
عملية اإلدراك في تفسير الزاروس فنجد اتخذ  أماصفة  موضوع بيئي اجتماعي،  أوخاصية 
 .الضغوط
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 :الضغط النفسي أعراض-5

تحدث مجموعة  أنالتعرض المفرط للضغط النفسي ينتج عنه انفعاالت هرمونية يمكن  إن
 : نذكر منها األعراضمن 

 :في األعراضتتمثل هذه :الجسمية األعراض5-1

 .النوم أنماطتغيرات في -

 .التعب-

 .انهيار جسمي إلىالغدة الدرقية يؤدي  إفراززيادة -

 .اإلسهالالغثيان، القيء، : تغيرات في الهضم-

 .فقدان الدافع الجنسي-

 .من الكبد الكلسترول إفراززيادة -

 .مختلفة في الجسم أماكنفي  أوجاعو  اآلالم الرأس مع  آالم-

 .العدوى-

 .االرتعاشالتعرف و اإلغماء و الدوار و -

 .عسر الهضم-

 (.12:،ص8001سمير شيخاني ،).القدمينتنمل اليدين و -

 :ى نفسية الفرد التي تظهر على شكلللضغط النفسي تأثير عل إن: عراض النفسيةاأل8-

 .القلق-
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 .االهتياج-

 .بخطر أو موت مداهمين شعور-

 .اكتئاب-

 .تباطىء التفكير-

 .تسارع في األفكار-

 .شعور بالعجز-

 .األملشعور بفقدان -

 .شعور بانعدام القيمة -

 .الهدف بغيابشعور  -

 .حزن-

 .دفاعية-

 .غضب-

 (.11،ص8002ماجدة بهاء الدين السيد عبيد ،).الحساسيةفرط -

وكات لدى الفرد للضغط النفسي أعراض تظهر من خالل سل أن: األعراض السلوكية5-1
 :الغير المباشرةفهناك المباشرة و 

 :منهاسلوكات يقوم بها الفرد المضغوط و هي عبارة عن و :المباشرة األعراض5-1-1

 .سريع الغضبيكون الفرد صعب المزاج و حيث حدة الطبع،االستثارة و -



الضغط النفسي                                                         الفصل الثاني 

 

 

25 

يجعل الفرد سريع التصرف مما قد يعود عليه برد فعل سلبي من :ارتجالية التصرف-
 .اآلخرين

الفرد المضغوط إلى الحديث بالموضوع نفسه أو  يلجأبحيث نجد : من العادة أكثرالحديث -
 .موضوعات متعددة، بشكل يجعل اآلخرين يملون لسماعه أو لمرافقته

 .الحديث مع اآلخرين فيتلعثميرتبك أثناء  نهأفي الحديث،  ذلك نتيجة للتوتر أو التلعثم -

فهو سريع االنتقال من مكان آلخر بسبب الملل : صعوبة الجلوس لفترة طويلة من الزمن-
 .الذي يصيبه من المكان نفسه

المواجهة  أو مواجهته لآلخرين بالشتائم السهل عليه بحيث نجده من:التهجم اللفظي-
 .  الكالمية الغير الالئقة

شدة االنفعال لدى الفرد المضغوط في بعض األحيان يؤدي الدخول في نوبات البكاء و -
 (.8009مولود ، أبي).تطيع السيطرة على نفسهنه ال يسنفسيا إلى نوبات من البكاء، حتى أ

من بين األعراض الغير المباشرة للضغط النفسي نجد : األعراض الغير المباشرة-5-1-8
 :من بينهاجل التخفيف من اآلالم و اشرة من أالفرد المضغوط يلجأ إلى سلوكات غير مب

أكثر مما كان يفعل سابقا، أو ربما انه يبدأ بحيث يدخن تدخينا شرها و : لتدخينزيادة ا-
 .التدخين نتيجة للمشكلة الضاغطة التي تواجهه

 أو اإلدماندرجة السكر و  إلىاستهالك الكحول، حيث يتغير معدل استهالكه للكحول  زيادة-
 .ثر الموقف الضاغطتناول الكحول أ يبدأنه أ

 منبهة أومسكنة  أدوية، سواء كانت الطبية للتخفيف من التوتر األدويةزيادة استخدام -
 .التي ال يستطيع تحديد مصدره معتقدا أنها تخفف آالمه
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إلى النوم كوسيلة للهروب، إذ نجد الفرد المضغوط يلجا إلى النوم كوسيلة للهروب  اللجوء-
 .من التفكير في المشكلة

لكن ال يستطيع تكرار زيارة الطبيب لشكاوي صحية، بحيث نجده دائما يحس باآلالم و -
 يأب)يبحث عن المعالجة الطبية يجعله يذهب إلى الطبيب كل مرة و  هذا مايد أالم واحد و تحد

 (.8009،،نفس المرجع  مولود

 :من بينها لضغط النفسي مجموعة من الخصائص و ل: خصائص الضغط النفسي-2

 أوالسيطرة عليها،  أوال يمكن التحكم فيها خبرات سلبية، و  إلىعادة ما يشير الضغط -
 .مثيرات غير متوقعة من البيئة مثل فقدان عالقة مهمة

مهددة مثل  أنهاالداخلية على  أويحدث عندما يدرك الفرد و يفسر هذه الضغوطات البيئية -
ليس من الضروري أن تكون ويعتقد أنها فرصته األخيرة، و الطالب الذي يتقدم المتحان مهم 

لكن األهم هو إدراك موجودة حقيقة أو صحيحة، و ( الذاتية ) العوامل البيئية أو الداخلية 
 مهدد نتيجة وجود بأنه الشخص

الفسيولوجية للبيئة و للضغوط المدركة من ط أيضا إلى االستجابات النفسية و يشير الضغ-
تفاوت االستجابات عدم كفاية مصادره لمواجهتها، و  وقبل الفرد لعدم القدرة على مواجهتها، أ

قد لعيان مثل االضطرابات الذهنية، و من ردود فعل يصعب مالحظتها إلى حاالت واضحة ل
آخرون ردود  جل الوصول إلى التكيف، بينما يطورطور بعض الناس أساليب دفاعية من أي

 (.25:ص 21:،ص8002،جاسم محمد المرزوق).تتسم بسوء التكيف فعل
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 :مراحل الضغط النفسي-7

أول من أشار إلى مفهوم االستجابات النفسية للضغوط حيث اعتبر "  هانز سيلي"يعتبر 
أطلق اسم التكيف العام المتزامن محددة ألي مطالب تقع على الفرد و الضغط كاستجابة غير 

بها الفرد عند مواجهته للضغوط وقد  على المراحل الثالث لنظام رد الفعل الدفاعي التي يمر
، أما تؤثر على العديد من أعضاء الجسم مسببات الضغطن اعتبر سيلي هذا النظام عام أل

، أما عن ات بغرض مساعدة الجسم على التكيفالتكيف فأراد به اإلشارة إلى تنمية دفاع
ث إلى حد ما معا في مفهوم األعراض المتزامنة فبقصد به أن مكونات رد فعل الفرد تحد

 : هي كالتاليو  ،اإلرهاق اومة،المق ر،نفس الوقت، وتسمى المراحل الثالث باإلنذا

ت المتمثلة في التفاعالة رد الفعل األولى تجاه الضغوط و وهي مرحل: رمرحلة اإلنذا2-1
ع ضغط الدم، زيادة التي ينتج عنها تأثير األعصاب، ارتفاالجسمية و النفسية الداخلية و 

التوتر ت حالة الضغط ترتفع درجة القلق و كلما زادغيرها من األعراض، و معدل التنفس و 
: ،ص8001إدريس، ثابت عبد الرحمان).لفرد مما يشير إلى مقاومته للضغطاإلرهاق لدى او 

119             .)  

مرحلة مع تزايد الضغوط النفسية وارتفاع مستوى القلق هذه ال تبدأو : مرحلة المقاومة-2-8
كإصدار قرارات متعددة السلبية، يترتب على هذه المقاومة العديد من النتائج عادة ما والتوتر و 

المتغيرات التي تخرج قوية، ظهور العديد من المواقف و  نزاعاتوعاجلة، حدوث مصادمات و 
ة قد تؤدي إلى انهيار المقاومة وظهور مجموعة أخرى من المشكالت من سيطرة الفرد بصور 

 .واألعراض السلبية

تظهر العديد من األمراض نهيار المقاومة ونفاد الطاقة و تظهر مع إو : مرحلة اإلرهاق-2-1
ثابت عبد ).ة، القرحة المعديكارتفاع ضغط الدم، الصداع المستمرالمرتبطة بالضغط النفسي 

 (.119:ص نفس المرجع،،إدريسالرحمان 
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 :اآلثار المترتبة عن الضغط النفسي-8

هناك عالقة بين الضغوط النفسية والصحة النفسية والجسمية وقدرة لقد بينت الدراسات إن 
دون ممارسات من رك الضغوط النفسية دون مواجهة، و اإلدراكية، فعندما تتالفرد المعرفية و 

رد  مدمرة أحيانا لحياة الفبال شك تترك أثارا سلبية مهددة و ن تقلل من آثارها، فإنها شأنها أ
 :فيما يلي نبرز أهم هذه اآلثار

األدرينالين بالدم مما يؤدي بالجسم إذا زيادة في  اآلثارتتمثل هذه : الفزيولوجية اآلثار-2-1
اضطراب الدورة الدموية، إضافة إلى إفرازات الغدة ر لمدة طويلة إلى أمراض القلب، و استم

ذا أطال يؤدي إلى نقص الوزن واإلالدرقية الذي يؤدي إلى زيادة تفاعالت الجسم  نهيار وا 
إلى اإلصابة أيضا بأمراض  الجسمي، بينما يؤدي الكبد إلى إفراز الكولسترول الذي يؤدي

المعدية، أو حدوث تغيرات في أجهزة الجسم مثل االضطرابات ( تصلب الشرايين ) القلب 
 ،ص 8002،أمال محمود عبد المنعم).، اإلقالل من مناعة الجسم(جلدية )تفاعالت جسدية 

:25.) 

ن بشكل كبير فإط النفسية على الفرد عندما تقع الضغو :اآلثار النفسية االنفعالية -2-8
 :لى حالة عدم االستمتاع بالحياة وتظهر لديه األعراض التاليةتأثيرها عليه قد يصل إ

 .اتج عن عدم القدرة على االسترخاءالتوتر المستمر الن-

 .ظهور الوساوس والسلوكات القهرية-

 .ة الزائدةالحساسيقد يظهر لديه القلق الدائم و -

 .ى التحكم في السلوكعدم القدرة علنوبات انفعالية مع -

 .الهلع، وقد يصبح كثير البكاءنوبات من الخوف و االكتئاب، اإلحباط ،والعجز، و -
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 .خططته المستقبليةحياته الخاصة و عدم االكتراث باإلهمال و -

 .ة والقيمة، وتدني مفهوم الذات تقديرهاالشعور بعدم الكفاء-

فاطمة ).زيادة الشهية أواألكل التي تتمثل في فقدان الشهية  ضطراباتكما تظهر لديه إ-
 (.88:ص81:،ص8009،عبد الرحيم النوابسة

ن العديد فسية على البناء المعرفي للفرد ومن ثم فإتؤثر الضغوط الن: اآلثار المعرفية 2-1
 :ر هذه اآلثار في األعراض التاليةتظهلوظائف العقلية تصبح غير فعالة و من ا

 .االنتباه و التركيز ضعف مدى-

 .ضطراب القدرات المعرفيةإ-

 .تدهور الذاكرة قصيرة المدى-

 .ضعف سرعة االستجابات-

حمد علي رضا أ) .مشكالت و صعوبة معالجة المعلوماتضعف قدرة الفرد على حل ال-
 .(115:،ص8009عبد اهلل،

الكثير من غوط باهتمام لقد حظيت مسالة تحديد مصادر الض:مصادر الضغط النفسي -9
مما الشك فيه أن دت تصنيفات مصادر الضغوط لديهم و لذلك تعدالعلماء والباحثين و 

أن مصادر ألنواع عديدة من الضغط النفسي و  اإلنسان عادة ما يتعرف على حياته اليومية
ف نتطرق لهذه فيما يلي سو اإلنسان محيطة به من كل جانب، و  الضغط النفسي الواقعة على

 :المصادر
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 :المصادر الخارجية للضغوط النفسية  -3-1

تتمثل في ضغوط الغالف الجوي والحرارة والبرودة ونقص :  ضغوط فيزيقية-ا -9-1
 .الطبيعية كالزالزل والبراكين واألعاصير الكوارثالموارد الطبيعية و 

المرض والطالق و  األسريةتتمثل في الخالفات :  ضغوط اجتماعية نفسية-ب-9-1
العدالة  عدم األجيال  و صراع الحرمان الثقافي وصراع القيم و و  األسرة أفراد ألحدالعضوي 

جانب  إلىالمؤلمة مثل فقدان شخص عزيز، هذا  األحداثضغوط في توزيع الدخل العام و 
نقص داخل شخصية الفرد ونقص تقدير الذات و  الالشعوريةالصراعات االحباطات و 
الشعور بالوحدة النفسية، إضافة إلى ذلك فان اب و ئاالكتوالشعور بالقيمة والقلق و االستحقاق 

األحداث السارة يمكن أن تكون مصدرا للضغوط لدى الفرد مثل الترقي في وظيفة، شراء 
سيارة جديدة، حيث تؤدي هذه األحداث السارة إلى حدوث تغيير في أسلوب حياة الفرد 

 8002،العظيم حسن عبد ، سالمةطه عبد العظيم حسن).تتطلب إعادة التوافق مع البيئةو 
 (.19:،ص

التي  والكيميائيةزيولوجية يمثل التغيرات الف:الفسيولوجية أوالضغوط الصحية -ج -9-1
 .واختالل النظام الغذائي،ث في الجسم و مهاجمة الجراثيم بهتحد

حالة التقاطع بين تمسك الفرد بما هو عليه  إن: الفكريةضغوط العوامل العقائدية و -د-9-1
تنعكس  إنما أفكارهبين تسلط المؤسسات المركزية في حملة على تغيير ومعتقدات و  أفكارمن 

بيعة عالقة فيما يعد على شكل سلسلة من الضغوط النفسية ذات التأثيرات المتباينة على ط
 .الفرد بذاته ومجتمعه

من المدرسة قال الطالب من مدرسة إلى أخرى، و تتمثل في انت: ضغوط أكاديمية-ه-9-1
 .إلى الجامعة 
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ط ببيئة العمل مثل العبء الكمي والكيفي للعمل، وصراع ترتب: ضغوط مهنية-و-9-1
 .الدور وغموضه والخالفات مع الرفاق في العمل

ماجدة ).الكافين، النيكوتينكإساءة استعمال العقاقير،الكحول،:ضغوط كيميائية-ي-9-1
 (.11:ص10:،ص8002بهاء الدين ،

 :للضغوط النفسيةالمصادر الداخلية -9-8

 .الطموح البالغ فيه-

 .لقبول المرض، ضعف المقاومة الداخلية ( االستعداد)التهيؤ النفسي األعضاء الحيوية و -

 .الشخصية-

بين األفراد ومجتمعاتهم الغير المتوازنة بين األفراد أومع بعضهم البعض أو  تتسبب العالقةو 
المتعددة من الضغط النفسي إلى مجموعة التي تؤدي فيمل بعد إلى مجموعة من المظاهر و 

، نفس المرجع ،ماجدة بهاء الدين).المجتمع معانتائج السلبية التي تصيب الفرد و من ال
 (.11:ص

   في اإلحباط  أما عبد المنعم الحنفي يرى أن هناك ثالث مصادر للضغط النفسي تتمثل-
 :فيما يلي الضغوط التي سنتطرق إليهاوالصراع و 

بين ما شعر بها الفرد عندما يحال بينه و هو الحالة االنفعالية أو الدافعية التي يو : اإلحباط-
مصادر متعددة مثل عوائق يسعى إلى تحقيقه، كما أن اإلحباط في حد ذاته ينشا بدوره من 

 .عوائق خارجية داخلية و 

جتين ختيار بين حايحدث عندما يعجز الفرد عن اإلوهو حالة من التوتر الداخلي و :الصراع-
 .األشكالهدفين لكل منها قيمة والصراع متعدد  أو
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على أن   الميل العليا التي تحث الفردكون الضغط داخليا مثل الطموحات و قد ي: الضغوط-
:                ،ص1998عبد المنعم الحنفي،.)يتحمل من اجل تحقيق هدف معين يصبو إلى  تحقيقه

821.) 

 :عالج الضغط النفسي-10

نما األفكارالقلق والتوتر في ذاته و  ال يسبب الحدث الضاغط:العالج المعرفي-10-1    ا 
واالعتقادات التي يكونها الفرد من الموقف باعتباره يمثل تهديدا وضررا له هي السبب في 

الخطوة األساسية لمواجهة المواقف الضاغطة  حدوث الضغط النفسي فالتقييم المعرفي هو
األحاديث السلبية التي يكونها الفرد عن موقف أو تغيير األفكار الغير المنطقية و  ذلك النو 

هناك عدة نفعالية والسلوكية نحو الحدث و الحدث الضاغط يؤدي إلى تغيير االستجابة اال
 :فنيات تساعد الفرد على التعامل مع الضغوط نذكر منها

االعتقادات السلبية الموجودة و  فكارإذ ينبغي تغيير األ :إيقاف األفكار السلبيةك-أ-10-1
عد على التصرف بالطريقة تحل محلها أفكارا أكثر عقالنية تسا أنلدى الفرد تدريجيا على 

 .المناسبة

فراد هو أسلوب معرفي سلوكي ذو فائدة كبيرة تتمثل في مساعدة األ :إدارة الذات-ب-10-1
      خفض استجابات القلق الناتجة عن الموقف الضاغط على إحداث تغير في سلوكهم و 

تقييم ما يتم من أهدافه و صياغة عليم الفرد كيفية مالحظة سلوكه و يهدف هذا األسلوب إلى تو 
 المشاعرد سجل يسجل فيه المواقف واألحداث و مراقبة الذات كان يكون لدى الفر تقدم و 

يتم هذا عن طريق إجراء ض لها ثم التقييم و التي يتعر األفكار التي تظهر لديه عبر المواقف و 
ك فهل السلوك األهداف التي وضعها لهذا األداء أو السلو رنة بين السلوك وبين المعايير و مقا

ابي عند ظهور االستجابة بعدها التعزيز أي تقديم التعزيز االيجيحقق الهدف أم ال و 
 .المطلوبة
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تقوم على فكرة أن الفرد يمكنه مواجهة المواقف الضاغطة  :الذات أحاديث-ج-10-1
ية الصعوبات التي تواجهه في الحياة إذا استطاع التخلص من األحاديث السلبوالمشاكل و 

عدم الكفاءة عند مواجهة الحدث الضاغط عكس األحاديث فهي التي تجعله يشعر بالخوف و 
 .د على التعامل معه بالطريقة المالئمة االيجابية فالتفكير االيجابي في الحدث يساعد الفر 

ضمن تدريب الفرد على تخيل نفسه وهو في يت :الشعور البصري أوالتخيل -د-10-1
حدث الذي هكذا يستطيع التدرب على المقترنا باالسترخاء و يكون التخيل موقف ضاغط و 

 .يتوقع أن يسبب له الضغط

على إدراك و فهم عناصر  يشير حل المشكالت إلى القدرة :حل المشكالت-ه-10-1
يعتبر حكمة لحل المشكلة التي هو بصددها، و المشكلة وصوال إلى وضع خطة مالوقت أو 

   األحداث الضاغطة ة فعالة في التعامل مع المواقف و التدريب على المشكالت تقنية معرفي
 تتضمن خطوات تتمثل في التعرف على المشكلة أو تهدف إلى تنمية مهارات األفراد و و 

تقييم و حلول متعددة للتعامل مع المشكلة ط وجمع البيانات ثم وضع بدائل و الموقف الضاغ
التدريب على حل المشكالت ينطوي ضع الحل النهائي موضع التنفيذ، و الحلول البديلة وو 

التعامل بنجاح في  إلىفعاليته مما يؤدي رة تتمثل في زيادة كفاءة الفرد و كبي أهميةعلى 
 (.115،ص8002،ماجدة بهاء الدين.) المواقف الضاغطة

يستخدم السلوكيين في عالجهم للضغط النفسي االسترخاء فهو :العالج السلوكي-10-8
ات الضغط النفسي يظهر كأنه نوع من مضادالهروب من المشاكل و والهدوء و  مرادف للصحة

 :ومن أهم تقنيات االسترخاء المستعملة

سي يشتكي الشخص من حاالت الضغط النففي :تمارين التنفس االسترخائي -أ-10-8
، وفي ألبطينيضيق التنفس التي تعتبر توترات عضلية في مستوى الحزام حالة التوتر و 

بضيق التنفس بطريقة  اإلحساسهذه التوترات العضلية هي مصدر مستوى الصدر والعنق و 
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الهواء مما يساعد الشخص على التخفيف من الضغط النفسي،  إخراجمعينة يشكل ضيق في 
فمن خالل عملية الشهيق الطويلة تتم عملية الزفير كاملة مع تكرار هذه العملية يشعر 

للحفاظ على صحة الجهاز  التنفس بطريقة جيدة إلى باإلضافةاالسترخاء و بالراحة  اإلنسان
 (.25ص،8008جليلة معيزة ،.)الجهاز التنفسي الهضمي و 

ستلقاء على فراش مريح باإلفيه يقوم المريض  :الفكري االسترخاء العضلي و -ب-10-8
محاولة خيل نفسه في المكان الذي يفضله و يتع والوسادة خلفه مع إغماض عينة و ووض

الكتفين،فأصابع ،ا من أصابع القدم، الكاحل،الركبةالمفاصل بدو التام للعضالت  االسترخاء
يكون هذا التمرين في سكون تام محاوال إبعاد جميع األفكار عن الذهن،  أنيجب اليد،و 

تتكرر مرتين إلى ثالث ذلك لمدة عشر دقائق التكرار و عله خياليا وهذا ممكن بالتمرين و جو 
 .مرات يوميا

     زيادة التركيز في الشعور بالهدوء، وزيادة الثقة بالذات و  لالسترخاء تتمثل الفوائد النفسية
ماجدة بهاء الدين ).كرة، أيضا يعمل على خفض التوتر وتحقيق الراحةتباه، و تقوية الذااالنو 
 (.181،ص8002،

هي عبارة عن و  سيلة هامة تساعد على االسترخاءتعتبر و : التغذية الراجعة-ج-10-8
بناءا على ذلك قد لتوضيح صحة استجاباته أو خطئه، و معلومات تعطى للفرد عقب أدائه 

 .أو يعدل سلوكه أو يتوقف ألنه حقق هدفه  ،رديستمر الف

المحاوالت التي يقوم بها الفرد و  أهدافالحياة  أسلوبيمثل : تعديل أسلوب الحياة-د-10-8
ه فأسلوب الحياة هو كل ما يتعلق دوافعقدرته و  أيضا، كما يشمل أهدافهفي سبيل تحقيق 

ت البيئة التي يعيش تبعا لمتطلباتطويره يس ثابت تماما، بل يمكن تعديله و لشخصية الفرد و ب
قد المواقف الضاغطة  إزاءستجابات السلوكية التي يقوم بها الفرد على هذا فاإلفيهل الفرد و 

، حياة الفرد وعاداته أسلوبحدث تغيير في  إذاهكذا تضعف من قدرته على المقاومة و 
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مواجهة  ن ذلك يساعده فييقلل من المنبهات فارياضة المشي مثال و يمارس  فأصبح
دارتها بشكل فعال  (.111،صماجدة بهاء الدين، نفس المرجع.)الضغوط وا 

ءة لدى الفرد في يهدف هذا األسلوب إلى زيادة الكفا: التدريب على إدارة الوقت-ه-10-8
ض الضغوط تستخدم إدارة الوقت في خفا يفيد و ستثماره في كل ماستخدام الوقت وتوظيفه وا  
خطيط الفعال يتضمن تحليل التخطيط يمكن التعامل معها، إذ أن التفمن خالل إدارة الوقت و 
، 8008جليلة معيزة،.)طة والمهام فالعمل على التنفيذجدولة األنشالوقت وتحديد الهدف و 

 (.  22:ص
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 . خالصة الفصل-11

تكيفية غير  لقد تناولنا في هذا الفصل مفهوم الضغط النفسي الذي يعتبر استجابة فزيولوجية
  اإلحباط لفرد فتحدث له إحساسات بالتوتر و الخارجية التي يتعرض لها اللمثيرات الداخلية و 

لقد تعرضنا وتغير في نمط السلوك، وللضغط النفسي أنواع ومصادر وأثار عدة تنجم عنه، و 
للضغط النفسي  المعرفيطرق المتبعة في العالج السلوكي و في نهاية الفصل لمجموعة من ال

هذا ما نجده عند فرد مع مختلف المواقف الحياتية و تحقيق تكيف الفيف من حدته و للتخ
الشخص المصاب بالقصور الكلوي المزمن الخاضع لتصفية الدم فهو كل يوم يمر بأصعب 

 .هذا ما سيتم التطرق إليه في الفصل التالي لية التصفية و المواقف أثناء قيامه بعم
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 :تمهيد 

النفسية للفرد و خطيرة تؤثر على حياته العالئقية ألمراض مزمنة و  نسانيتعرض جسم اإل
الفئات ومن بين األعمار و شخاص كونها تمس كل فهي هاجس يخشاه كل األ،المصاب بها

ما في جسم فالجهاز الكلوي يلعب دورا هااض نجد مرض القصور الكلوي المزمن، مر هذه األ
ل على تعم الهامة في التكوين الداخلي للجسمعضاء عتبار الكلية عضو من األبا، نساناإل

 جل الحفاظ على السالمة الصحية للفرد وضمان بقائه حيتصفية الدم داخل الجسم من أ
عرض الجسم لى تراكم السموم والفضالت في الجسم وتيؤدي إا وبالتالي فعجز الكلية وقصوره

لى اإ  .ختالل التوازن الداخلي لهلى مخاطر كثيرة وا 

بعض بعرض كثر حول مرض القصور الكلوي المزمن سوف نقوم ولمزيد من معلومات أ
 .التفاصيل عنه في هذا الفصل
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 :ويمكن وصفهما بما يلي نسانهمية في جسم اإلبالغا األ هما عضوان:الكليتان/ 1

 :تعريف الكلية وتشريحها 1-1

ضالع الصدر حت أ، كليتان واحدة في كل جانب من العمود الفقري تنسانتوجد لدى اإل
كل كلية تتكون ، و حبة الفول من ناحية الشكلكاكن هي ذات لون بني دالسفلية من الخلف، و 

ة عن تراكيب من عبار ، وهي (NEPHRONEوحدات التصفية )من مليون وحدة تصفية 
تمتاز وظيفتها األساسية هي تنقية ما يضخ إليها من الدم و ، وعية دمويةنابيب وأفالتير وأ

ل تلفها ال يمكن تعويضها مرة ، لكن في حاة بالفعالية العالية لتصفية الدموحدات التصفي
دم نسان بنفس عدد وحدات التصفية ويتلف جزء منها مع تقبحيث يولد اإل، أخرى
 (.11،15:،ص0225،عبد الكريم السويداء.د).العمر

 :فيزيولوجية الكلية0 -1

غشية وهذه األ ،بثالثة أغشية من أجل حمايتها ومنعها من النزول إلى األسفل تحاط الكلية 
 la capsule) ، المحفظة الشحمية(la capsule rénal)المحفظة الكلوية : هي

adipeuse) اللمفافة الكلوية ،(la capsule fibreuse)(142:،ص0225رمزي الناجي.) 

توجد  طرفها العلويجاورة بتثبيت الكلية في مكانها وعلى عضاء المتشارك أوعية الكلية واأل
 langois-mil) .                  الكلوية فوقغدة الكظر أو  تدعىصغيرة  غدة

etlepresell, 2004 :p973). 

لتصاق لية تبين وجود غشاء ليفي شديد اإلنسيجي للكعند دراسة البنية التشريحية لمقطع 
 :ن النسيج الكلوي يتكون منلكلوي يسمي بمحفظة الكلية، كما أبالنسيج ا
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قواعد الخارجية الواقعة بين المحفظة و  هي الطبقة:la cortical rénaleالقشرة  -
األنبوب )ابيب الكلوية األنتحتوي علي مجموعة من و ، لونها أحمر ألهرامات الكلويةا

 (.جزء من القناة الجامعةو  ،األنبوب البعيدالقريب

تحتوي علي مجموعة بنية، و الطبقة الداخلية حمراء :la médullaire rénaleاللب   -
جزء من القناة  وعروة هنلي)نابيب الكلوية األو ( أهرامات مالبيجي )ات الكلوية من األهرام
ان الكلوية تحاط بغمد بما يسمى الحالب،تنتهي القنوات الكلوية المتفرعة في اللبو ( الجامعة 

 .س الصغيرةو غشائي يشكل الكؤ 

يتصل بالحالب إلى نبوب مسطح على شكل حوض عبارة عن أ: le bassinetالحويضة -
،ص 0225الناجي، رمزي) . و ثالثة كؤوسأثنانالى فهو يمتد إ الداخللى ما إ، أخارج الكلية

:142.)  

 :التركيب المجهري للكلية 1-3

حدة الوظيفية التركيبية للكلية ، يمكن مشاهدة الو رقطع طولي للكلية ودراسة بالمجهبعمل م
يبلغ و  فرونيمليون ن 1..5وتحتوي الكلية الواحدة على ما يقارب ، Néphronفرونيالنهو و 

 فرونيالن يتركب فرونين، 022.222..لف في الكليتين مليونين وأربع مئة أ فروناتيالنعدد ا
 :من قسمين هما

 (:(le capsule de malpighiمحفظة مالبيجي  -1

 :يتكون من قسمين هماعن عضو تصفية الدم، الرشح البالزمي و  هي عبارةو 

 :le capsule de bomenمحفظة بومان  -

يتكون نبوب القريب نبوب الكلوي، تصل إلى األداخل األمتصلة بفرون واسعة و يالنهي بداية 
 .كل الفلتر الذي يقوم بتصفية الدمتشيج طالئي يتركز على غشاء قاعدي و من نس
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 Glomérule: الكبة الكلوية -

، يصلها الدم عن طريق شعيرات الدموية داخل محفظة بومانعبارة عن مجموعة كبيرة من ال
 .شريان صادر شريان وارد ويخرج منها الدم بواسطة

 :((tubeنبوب الكلويال -0

إعادة االمتصاص ، يقوم بثالثة وظائف هي فرون الذي يستقبل البول األولينيال من جزء هو
 :لف منخراج يتأواالفراز واال

تصل يوجد في القشرة ي: le tube contourné proximalنبوب المعوج  القريب ال  -
 .نبوب الكلويبمحفظة بومان يعتبر بداية األ

يقع في قشرة  نبوب ملتويأ: le tube contourné distalبوب المعوج البعيدالن -
 .الكلية

من  لف،يتأ(U)على شكل حرف رفيع جدا  نبوبهو أ:  Anse de henléعروة هنلي -
ه تجاباأنبوب صاعد، األول يصل حتى اللب والثاني يصعد أنبوبين أنبوب نازل و 

 (.1991:ص ،082حكمت عبد الكريم فرحات،).القشرة

في القشرة و الجزء يقع جزء منه  نبوب واسعأ: Tube collecteurالقناة الجامعة  -
فرونات، يفرغ محتوياتها في الكؤوس الصغيرة يخر في اللب، يصب فيه مجموعة من الناأل

ة التي يخرج ضددها ثالثة، تشكل مع بعضها الحويالتي تشكل مجموعة كؤوس كبيرة، يبلغ ع
 .(145:،ص0225رمزي الناجي،).ها الحالبمن
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 آلية عمل الكلية ووظائفها_ أ_ 1-4

ن عن الكليتيإلى ،حيث يدخل الدم الكلىإلى ضخ القلب لترا واحدا من الدم في كل دقيقة ي
وريد الجسم عن طريق الالة الفضالت يعود الدم النقي إلى ز طريق الشريان الكلوي وعند إ

الدم هذه بتنقية ( Nephrons)الكليتين تقوم وحدات الكلية  الدم إلىالكلوي، عندما يدخل 
تقوم هذه حيث ((tubuleنابيببأ متصلة( glomerulus)الوحدات عبارة عن فالتر صغيرة 

تي تمتص المواد لنابيب اطرحها إلى األمالح والفضالت من الدم و الفالتر بفصل الماء واأل
األنابيب الصغيرة إلى لماء واألمالح وتطرح الفضالت في البول من هذه المفيدة للجسم كا

عبد الكريم .د).المثانة ثم إلى( ureter)الحالب  ،من ثم يجري البول إلىحوض الكلية
 ( .18.12:ص0225السويداء ،

 :وظائف الكلية_ ب_ 1-5

التمثيل الغذائي ي عملية ائف رئيسية هامة ومرتبطة فتقوم الكلية الطبيعية بأداء ثالث وظ
 :هيبالجسم و 

 .البول فرازها من الجسم إلىات من الدم وا  ترشيح النواتج النهائية لهدم البروتين-1

عادة اواألمالح بالجسم ميزان السوائل لمحافظة على ا-0 مكوناتها متصاص بإفراز وا 
 .بالمرشح

 .الماء من المرشح متصاصإطة إعادة المحافظة على حجم السوائل بالجسم بواس -3

 فرازيد بطريقة غير مباشرة حيث تقوم بإكما تدخل الكلى في عملية التمثيل الغذائي للحد-
 .ظامعنتاج كرات الدم الحمراء في نخاع التين الذي ينظم إيو ريثروبهرمون األ

-5) د يضا في التمثيل الغذائي للكالسيوم حيث تنتج الصورة النشطة لفيتامينكما تدخل أ-
 .متصاص الكالسيوم بالجسمإالتي تساعد على ( سيكالسيفيرول دهيدروك -1.
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 .الذي يؤثر على ضغط الدم( renin)كما تفرز هرمون الرنين  -

عبارة عن  (واحد مليون)وتتركب الكلى من عدد كبير جدا من الوحدات النشطة تسمى نيفرون
د متصاص الموااإلعادة زائدة عن حاجة الجسم ومستقبالت مرشحات للتخلص من المواد ال

يعاني من مرض في حالة الشخص الطبيعي الذي الالتي يحتاجها الجسم من المرشح 
 :بالكلى

لتر من السوائل ترشح كل  582حوالي  د من المرشح، أي/مل 5.1تقوم الكلى بإنتاج  -
يحتوي ، يضاالبول تفرز يوميا عن طريق الكلى ألتر من  .-5،وحوالي من ساعة 0.

 الصوديوممالح مثل ،وأإلى الماء على الجلوكوز، أحماض أمينيةفة ضاباإلالمرشح 
النواتج النهائية لعملية هدم وأيضا الكبريت، ماغنيسيوم والكلوريد والفوسفات و سيوم واللبوتااو 

 .الكرياتينوحمض البوليك و  ،ينات مثل اليورياالبروت

 األحماض األمينيةمرة أخرى وكل  متصاصهإلمرشح يعاد من الماء با %99حولي  -
متصاصها إلبوليك وحوالي نصف اليوريا يعاد مالح وحمض االجلوكوز وجزء كبير من األو 
بصفة ميز البوتاسيوم يتو اصه متصكون الوحيد بالمرشح الذي اليعاد االمهو الكرياتين يضا و أ

 (182:،ص0224عبد القادر، خليلمنى.د)فرازهإ متصاصه أوإفريدة، حيث يمكن 

 :لكلوي المزمن وتقنيات تصفية الدمالقصور ا/0

 :  Insuffisance rénalالقصور الكلوي   

هتمامات الصحة ائعة والمنتشرة التي تستحوذ على امن األمراض الشيعتبر القصور الكلوي 
 .قتصاديةإ، جتماعيةإ،ية نظرا لما يخلفه هذا المرض من أضرار صحيةالعموم
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 :تعريف القصور الكلوي

قصاء و نخفاض قدرة الكلي علي تأمين الرشح لقاموس الطبي القصور الكلوي بأنه اايعرف ا 
تنظيم الدورة الدموية مالح و ث الماء واألكذا مراقبة توازن الجسم من حينفايات الدم و 

(Larousse medical, 2002 p360 .) 

ض تصيب الكلي ذاته بل ناتج عن أمراليس مرضا في حد مزمنا  أمالكلوي حادا لقصور فا
همة التي يتم فيها فرونات، هذه الوحدات الوظيفية الميعدد النض في والتي تتميز بانخفا

 .(82:ص،1989 محمد الصادق صبورة ،).نتاج البول تصفية الدم وا  

 :قسم القصور الكلوي الي نوعين هماين

 Insuffisance rénal  aigueالقصور الكلوي الحاد       _ 

 Insuffisance rénal chroniqueالقصور الكلوي المزمن      _ 

 .  سنركز علي القصور الكلوي المزمن ونحن في دراستنا الحالية

 (:I.R.C)القصور الكلوي المزمن  0/1

الكلى  يعرف الفشل الكلوي المزمن بأنه زيادة مستمرة ومضطردة في فقد وظائف نيفرنات
 :،ص0224مطر،.)والتي تؤدي إلى فقدان الكلى لوظيفتها في ترشيح وحفظ التوازن بالدم

44.) 

غير ة و صابة التدريجيباإل ''القصور الكلوي المزمن ''meyier(" 1985 )"ماير" يعرفكما 
التوازن  فظة علىالتي تعمل علي المحاالداخلية للكلية و قابلة للرجوع للوظائف اإلخراجية و 

األعراض بة تناذر تبلون الدم والمتمثل في الداخلي للعضوية، ينتج عن هذه اإلصا
 إلى يصل القصور الكلوي المزمنوالمؤشرات اإلكلينيكية الدالة علي الشذوذ األيضي و 
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 العالج إلي اللجوءمما يتطلب  من النيفرونات %92من كثر النهائية حينما يتحطم أ المرحلة
 .((meyier,1985,p41 .الكلوي الزرع وأ بتقنية غسيل الكلى عاضياالستي

 يصبح القصوركامنة لفترة طويلة قبل ظهورها و  مراض القصور الكلوي المزمنأ وتبقى
م يعالج بتقنيات الغسيل الدموي ذ لالمرحلة النهائية إ ىلالكلوي المزمن قاتال حينما يصل إ

 .الزرع الكلويو أ

 :القصور الكلوي المزمن سبابأ0-0

 :ر الكلوي المزمن عديدة نذكر منهاسباب القصو إن أ

على مستوى السكر في الدم وهو من نعدام السيطرة الجيدة داء السكري خصوصا عند ا_1
ويتسبب تأثير السكري على القلب وعلى األوعية  ،المزمن شيوعاباب القصور الكلوي سأكثر أ

سوء من غيرهم من مرضى القصور المصابين بهذا المرض هم في وضع أ نالدموية فإ
 .الكلوي المزمن

 .الدم المزمن عند انعدام السيطرة الجيدة عليهرتفاع ضغط إ_0

 .التكيس الكلوي التعددي الوراثي _3

 .الجالب للبولرتجاع المثاني ة المتوافقة مع االلتهابات الكلوية البكتيريا المتكرر إ_ 4

 .المناعية اإللتهابات_5

لتهابات وتسبب االنسداد واال انت كبيرة ومتكررة وتصيب الجانبين ذا كحصى الكلى إ_1
 .الكلوية المتكررة

المخدرات الم اليتادول أو ض األدوية بشكل مسكنات آخرى تشمل تناول بعلتهابات األاال_ 2
 .الوريدية
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ذاء الغني بالبروتينات وفقر العمر والغ التدخين والسمنة المفرطة وتصلب الشرايين وتقدم_ 8
 (.11:،ص 0229باشا نوال ،).الدم

 :الكلوي المزمن أعراض القصور 0-3

  خرة،إال في المراحل المتأعراضا أن الفشل الكلوي اليسبب أ(9:،ص0212البهكلي،) تذكر
 :و تشمل ما يلي

 ارتفاع ضغط الدم. 
  المواد السامة في الجسمفقدان الشهية و رغبة في القيئ بسبب تراكم. 
  الرئة فيشعر المريض بضيق  لىلجسم وتورم الساقين وقد تصل إازيادة السوائل في

وزيادة كمية  للتغير في كمية البول التي تفرز لم شديد بالصدر نتيجةأفي التنفس و 
 .ديومو الص

  طفالفي نمو الجسم ويكون واضحا عند األقصور. 
 تسمم الحملوانقطاع الطمث عند النساء و  رجالضعف جنسي لدي ال . 
 الشعور بحكة في الجلد لزيادة نسبة الفسفور في الدم. 
 ام العظ، مما يؤدي الي ضعف رالسيوم نتيجة لزيادة نسبة الفسفو انخفاض مستوى الك

 .جهاداإلفيشعر المريض بالضعف و 
  ليوريانسبة ا الرتفاعالبول نتيجة خروج رائحة كريهة من الفم تشبه رائحة. 
  بوتينريثرو الدم الشديد نتيجة لنقص هرمون األفقر. 
 رؤيا البهكلي).روتين في البول عن طريق فحص البولظهور معدالت عالية من الب 

 (.12:،ص 0212،
  ص  0229،خويشحمد محمد هناء أ).الزيادةو أن الوزن سواء بالنقصاتذبذب

:38.) 
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 الم هضمية حروق معدية وآ( لتغيرPH في الوسط الداخلي.) 
 سهال مصحوب بدمإ. 
 (.كساالت الكالسيوم التي تساعد على تخثر الدمنقص أ)ضطرابات تخثر الدم إ 
  (.لتناقص البروتينات المناعية من الجسم)نقص المناعة 
 نخفاض الكالسيوم في البول والدمرتفاع البوتاسيوم واإ. 
  (.تالف النيفروناتإ نتيجة نزيف داخل الكلية بسبب)وجود الدم في البول 
 ن وفقدان خيرة من المرض وتتجلى في هذياتظهر في المراحل األابات الوعي و ضطر إ

 (.28:،ص1989محمد علي هاشم ، ).الوعي ونوبات تشنج وصرع

 :المزمنتشخيص القصور الكلوي  0-4

 تتمثل فيما يلي كلينيكيةالفحوصات اإل: 

نف نزيف في األغشية المخاطية كاألعراض كشحوب الجلد و البحث عن وجود بعض األ -
 .الفمالبلعوم و و 

إذا كان التهاب الكلية ناتج عن  إصابة أحشاء أخري لمعرفة مامدى فحص شامل لبحث -
 .التهاب عام

 حوصات البيولوجية تتمثل فيما يليالف: 

 :نذكر من بينهالمواد المتواجدة في الجسم و فحص نسب بعض ا-

ن مع أ بالبروتينالتي قد ترتفع بصورة كبيرة مع غذاء غني و  ل/ غ 5وتتجاوز اننسبة البولي -
 .من وظائفها %12محتفظة ب  مازالت الكلى

الجسم من هذه المادة ن الكلية السليمة تصفي ، حيث أفحص نسبة الكرياتين في البالزما -
 :العادية لهذه المادة في الدم هي والنسبة.د/ ملل 522بمقدار 
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   ادة التي تصل صابة الكلية تفقد قدرتها علي تصفية هذه المملل، وا  522ملغ لكل  -
 .ملل/ملغ  .ن يتضاعف الكرياتين في الدم الي د قبل أ/ ملل 1.إلى

محمد علي ).نقص البوتاسيومبول وفيه يبحث عن نسبة البروتين وزيادة الماء و فحص ال -
 (.44ص: 1990،البار

 :عالج القصور الكلوي المزمن 0-5

حدي التقنيات العالجية من أجل تعويض وظائف الكلية الىالمريض الكلوي إيحتاج 
 :، وهذه التقنيات هيالمتدهورة

 . dialyse péritonéalتقنية تصفية الدم البريتوني_

 .   Greffe rénalزرع الكلية _

 .Hémodialyseلة تصفية الدم عن طريق اآل_

لتصفية الدم  الخاضعين المرضيونحن في بحثنا الحالي الفئة المقصودة هم 
hèmodialyse .           

  تقنيات تصفية الدم:les techniques de dialyse 

  dialyse péritonéal:البريتونيتقنية تصفية الدم * 

لذي ا االتنقية، ويعمل الغشاء البريتونية داخل تجويف البطن بواسطة محلول عملية التنقيوتتم 
 سموم والشوائب الموجودة في الدم إلىينقل جميع ال يغلق تجويف البطن كالمصفاة،حيث
ويمكن نبوب زالة المحلول عن طريق األإبعدها يتم  المحلول الموجود في تجويف البطن،

 .ستعمال هذه الطريقة في المنزلا تدريب المريض على

  Greffe rénal: زرع الكلية* 
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شخص حي كما  و مندماغيا أراعة الكلى من شخص متوفى جراء عملية ز إلالمريض  يلجأ
هذه و البريتوني وتعتبر بل اللجوء لعملية الغسيل الدموي أوقات، قهي الحال في معظم األ

ن بهذه الطريقة قد يتجنب المريض كثيرا من المضاعفات الطريقة هي الطريقة الفضلى أل
عيش ريتوني ومن ثم يو البللمريض خالل فترة الغسيل الدموي أالطبية التي قد تحدث 

 (.18،19،ص0212السنيد ) ذن اهلل حياة ذات نوعية ممتازةطول بإالشخص فترة أ

  Hémodialyse :تقنية الهيمودياليز *

 :  hémodialyseتعريف عملية التصفية  _ 

ني التصفية وهي تقنية تستخدم تع dialyseوتعني الدم و hémoهي كلمة تتكون من جزئين
المرحلة النهائية وفيها يعمل جهاز إلى  االذين وصلو جل عالج مرضى القصور الكلوي من أ

لى مستواها ماء ويعيدها إالذائبة في الالماء م توازن األمالح في الدم و التصفية وفق نظا
محمد ).تسمح بالترشيح وخروج الماء من الدم بآلة،وهذا الجهاز مزود الطبيعي
 (.89:،ص1994الصبور،

يعمل جهاز تصفية الدم الكلوية بطريقة أوتوماتيكية إذ يتم خلق دورة دموية خارج الجسم التي 
لزيادة ضخ الدم في  la fistuleتنقل الدم من الذراع عن طريق ايصال الوريد بالشريان 

الجهاز، هو يتكون من غشاء نصف نفوذ  األنبوب، مما يسمح بنقل الدم من الجسم إلى
الدياليز، حيث يستقبل الشوائب والشوارد الزائدة في  بين الدم والسائل ويسمح بالتبادالت 

الجسم، تمر عبر الغشاء النصف النفوذ إلى الدم ليحتفظ  به الجسم، يعوض سائل الدياليز 
صطناعية لدم التي تتم ثالث حصص في األسبوع بعد االنتهاء من حصة التصفية اال البول

لمدة أربع ساعات في كل حصة، أثناء عملية تصفية الدم يضاف إلى دم المريض مادة 
 .لمنع تخثر الدم  l’héparineتسمى الهيبارين

.( Moulin B,et all2003,p201,202 
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 .صورة توضح عملية تصفية الدم: 20شكل 
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 .)كما هو موضح في الشكل اآلتي)  :جهاز تصفية الدم مكونات0-1

وهو جهاز يسمح بالحفاظ علي درجة حرارة الحوض : bain  de dialyseلحوض ا*
ن يكون أي يسمح بأ، الضغط توقف المستمر المنتظم والحفاظ علىاظ علي الونقائه والحف

 .تركيبيهالضغط و و 38°الوسط مثل الدم من حيث درجة الحرارة

يحتوي و  الفضالتة ويكون خاليا من الذي يسمح بالتصفي:dialysatمحلول الحوض  * 
األلمنيوم ) يتكون من ماء معالج خال من المعادن و   +H+ , K+, Naشوارد علي القليل من

 (.الكالسيوم و 

         البولة الفضالت و  يسمح بمرور:membrame dialysatالغشاء النصف النفاذ * 
 .غيرهات وكريات الدم الحمراء والبيضاء و ولكنه غير نفوذ للبروتينا H+, K+, Naو 

منفصلين ( الحوضمحلول الدم و )  وسطين على يحتويو : Dialyseurمقر التصفية  * 
الدم حتى يصبح تركيزها من +H+ K+ Na  ج شوارد ، حيث يتم خرو بواسطة غشاء نفوذ

سموزي لتخرج الفضالت من نتشار األركيز ماء الحوض عن طريق ظاهرة اإلمتساويا مع ت
 (.Alain et all,1994). الحوضإلى الدم 
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 .مكونات جهاز تصفية الدم: 23شكل 

 :االنعكاسات الناجمة عن استعمال جهاز التصفية0-2

ثار سلبية على صحة المستمر لجهاز التصفية الدموية إلى أ ستخداميمكن أن يؤدي اال
 :نعكاساتالمريض وفيما يلي بعض من هذه اإل ونفسية

 (.الجلطات الدمويةكتصلب الشرايين و )قلبية وعائية  مشاكل_ 

 (.رتفاع الضغط الدمويإ)الضغط الشرياني مشاكل _ 

 .رنسداد الناصو إب التصفية مما يؤدي الى إمكانية تخثر الدم في أنابي_ 
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 .النزيف الدموي_ 

 .مغص وتشنجات_ 

 .من التوقف المفاجئ للجهاز الخوف الشديد_ 

 (.pedia.org/wiki15 :02/17/05/2015  wiki).ستقالليةالتبعية وعدم اال قلق_

 :اإلصابة بالقصور الكلوي المزمن ثار الناجمة عناآل 0-8

ن مرضى القصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم يعانون من مرض مميت فهم إ
في الحقيقة غير الموت وهم  اتصفية الدم، حتى يتجنبو مي لعملية بشكل يو خاضعون نسبيا 

 .متزنين ومحصورين بين رغد العيش وسوء الحياة

ثار نفسية واجتماعية واقتصادية تعوق أداء ألها مرض وبالتالي فاإلصابة بمثل هذا ال
 . المريض لوظائف حياته اليومية

يعيش المصاب بالقصور الكلوي حالة نفسية :النفسية المتعلقة بالفرد المصابثار ال _ 
لة التصفية التي اأين يضطرون لمالزمة خيرة األصعبة وخاصة عند المرضى في المرحلة 
عوبات في التكيف كبيرا وصقلقا ، وهو بذلك يواجه تعوض عضوا مهما في جسمه فقد فعاليته

اقبال ابراهيم )تلفت أ نها جسمه في صورة ذاته التيحباطات التي يعاني مالذي ينتج عن اإل
 (.32:،ص0225مخلوف ،

 :االستجابات النفسية التي يبديهاالمريض والمتمثلة في ثار تتمثل في بعضاألوهذه 

 :القلق -

لذى  ريض بمجرد الدخول لعملية التصفيةوهنا نتكلم عن قلق الموت، ففكرة الموت تهدد الم 
 : نجدهم في صراع دائم مع قلق الموت ويظهر ذلك من خالل
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 .لة التصفية خوفا من توقفها المفاجئتفقدهم المستمر آل*  

 .وبالتالي االضطرار إلى تغييره(  la fistule) الخوف الدائم من فساد الناصور* 

 .التصفية خوفا من التوقف المفاجئ للعملية نابيبأترقبهم الدائم لليد التي بها * 

 :االكتئاب -

كتئاب نتيجة الوضعية الضاغطة للمرض ثير من مرضى القصور الكلوي من اإليعاني الك
يمثل  كتئابحيث أثبتت أن اإل (1922)كدراسة كونسوليوهذا ماأكدته  العديد من الدراسات 

توحي  من عالمات  %12أهم المضاعفات عند هؤالء المرضى ويظهر على االقل 
 :باالكتئاب الذي من عالماته

 :ضطراب الشهيةإ -

عادة الترتيب المهني إلى حد التخلي إذ يعتمد على إ واالستثماراتتحديد عام للنشاطات  -
 .ار المهنيالكامل عن المهنة نجد القلة القليلة التي تحافظ على االستثم

. تباع الحمية الغذائيةمن العصيان للعالج فينحرفون عن إ يظهر عندهم نوع -
s.moconsoli , 1940 , p541)). 

 :الصورة الجسدية -

يسبب القصور الكلوي هزة عنيفة في الصورة الجسدية والتي تمثل في صعوبة القيام بحداد 
م، وهذا أعضاء غير وظيفية داخل الجسالوظيفة البولية ورمزيتها الجنسية وصعوبة تقبل 

المريضة موجودة دائما في  للزرع الكلوي بما أن الكلية اعو أيضا عند المرضى الذين خض
فالكلية ( خارج /داخل) ؤدي إلى انقالب المعالم المكانيةمكانها ولم يتم فصلها مما ي

 (.34، ص0228باجي نعيمة ) صطناعية الوظيفة تتواجد خارج الجسماإل
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وفي هذا الصدد يتعرض المصاب لعملية جراحية لدمج الناصورة نقطة اتصال بينه وبين 
أنابيب األلة االصطناعية، تتضخم هذه الناصورة وتشوه ذراع المريض، ويكون النساء أكثر 

مرتبطة بوسائل تأثيرا بذلك وهكذا يصبح المريض الذي كان عبارة عن وحدة كاملة مستقلة، 
يتحكم فيها لتصبح حياته متعلقة بها كليا، كما يستثمر الناصور من جهة خارجية اليملكها وال

على أنه ذو قيمة كبيرة ألنه يضمن التصفية وبالتالي الحياة ألنه يقوم بوظيفته ومن جهة 
رتعاش يطمئن ألنه يقوم بوظيفته ومقلق ألنه يفتح ى فإنه أثردائم ومقلق للمريض فاإلأخر 

سماع أصوات الجسد الداخلية، فالدورة الدموية التي كانت خفية بطريقة غير معتادة المجال ل
اب كمال وداخلية تصبح خارجية مكشوفة تساهم في اختالل تنظيم المعالم المكانية واضطر 

 (.D. cupa, 1970,p3) .الصورة الجسدية بشكل كبير

 :نتحاراإل  -

 انتحارية التي تراوده لمدة زمنية معينة  بالقصور الكلوي المزمن أفكارنجد عند المصاب 

بنوعية هذا المرض هذا لعدم تحمله األولى عند إعالن الطبيب  اللحظاتالسيما في 
 (.richard francois, 2006,p7) .لضغوطات هذا الموقف

نقص )السوائل من الجسم  بسبب عدم تمكن الكلية من سحب الفائض من:ثار الصحيةال _
، نقص في عدد الكريات نتفاخمن وزن الجسم بسرعة، كما يسبب االفإن ذلك يزيد ( البول

وعند كل من حجم الدم  %01مقارنة بالنسبة العادية التي تشغل  %51الحمراء حتى 
يريثروبيوتين ض نجد عندهم فقر الدم بسبب توقف إنتاج هرمون األالمصابين بهذا المر 

(Erythropoiétine.) 

القدرة الجنسية  ن المرضى بالقصور الكلوي يفقدون الكثير من قدراتهم الجسمية إ
عبد المنعم ).ا كان متزوجاذقدرته الجنسية تدريجيا، مايؤثر على حياته الزوجية إحداهماإ

 (.111:،ص 1990حنفي ،
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لمرض بعدة باصابة وأسرته بعد اإلالمريض يمر :سرةمع ال سوء التوافقالثار النفسية و _ 
حيث تتضارب  ،مرحلة الخوف، مرحلة اإلحباط ،رنكا، مرحلة اإلمراحل هي مرحلة الصدمة

 إبراهيم إقبال).من المستقبلاعر التي يسودها الشعور بالذنب والخوف المش
 .(132:ص،وفمخل

كلوي من سوء التكيف يعاني مريض القصور ال:النفسية وسوء التوافق مع المجتمعثار ال _ 
ء التكيف وسو خرين، بة في مشاركة األوعدم الرغ العزلةجتماعية فيلجا بذلك إلى مع البيئة اال

 :لمريض مع مجتمعه والتي نذكر منهاالمشاكل التي يعانيها اهذا ناتج عن الصعوبات و 

دا مريض القصور الكلوي اليستطيع العمل في مهنة تتطلب جه:عدم القدرة على العمل- 
 .لى بقائه دون عملكثير من األحيان إ كبيرا مما يؤدي في

نشغاله الدائم خرين نتيجة اهتمامات مع االيتقاسم نفس اال أن المريض ال نظرا:العزلة- 
بوضعه الصحي، كما أنه يشعر أن المجتمع ينظر إليه على أنه شخص عاجز يشكل عبئا 

على تحقيق التكيف مع الوضع يفضل المريض مثل وعدم القدرة وفي غياب الحل األ ،عليه
 (.52:،ص 0222عادل حلوني ، ).العزلة 

 :الكفالة النفسية للمصاب بالقصور الكلوي0-9

تي يعيشها المريض بالقصور الكلوي،ابتداء من نظرا للظروف النفسية الصعبة ال
وانشغاله معاناته التي تظهر من خالل قلقه صابة بالمرض و نتيجة اإل الملقاةالصدمة

إلى حد الوصول الى االكتئاب عدم الثقة بنفسه المستمرين وكذا تطور الشعور بالنقص لديه و 
" الكفالة النفسية تعني حسبك يجب التكفل نفسيا بهذه الفئة و لحتكاك بالناس لذوفقدان اال
Brussel " عالجية التي المواقف المجموعة التقنيات العالجية ومجموعة الحيل الذهنية و

ستعمال ان عن امكإلا اقدر  بتعادضطراب نفسي باالي اتعملها الفاحص من أجل عالج أيس
 :هدافهاودراسة تاريخ الحالة المرضية ومن أختبارات النفسية الدوية معتمدا في ذلك على ااأل
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 مساعدة المريض بالقصور الكلوي للتخلص من الصراعات. 
 عادة بنائهاترميم الشخصية وا. 
 التكيف مع المحيطالنفسي و تزان عادة االا. 
 عادة بناء السلوكيات المعرفيةامن الفعالية الذاتية و  الرفع. 
 نتحاروقاية المريض من اال. 
 (.115:،ص1990عبد المنعم الحنفي،.)يجعل قادرا على التحكمنا لرات األتدعيم قد 
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 :خالصة الفصل

الكلوي المزمن مرض عام ينتج عن  ن القصورنستخلص مما قدمناه في هذا الفصل أ
 .فرونات المسبب في فقدان كلي في التوازن الداخلي للعضويةيعدد الننخفاض ا

مل الوحيد لشفاء المصاب عالج ولكن اليمكن الشفاء منه فاألفالقصور الكلوي المزمن مرض ي
أما الحصول على كلية  ،وهي عملية جد مكلفة" كلية سليمة غرس "به يرجع للزرع الكلوي 

النجاح فيها يبقى نسبي وما العالج  نمن طرف أحد األقارب فذلك يتطلب شروط مع العلم أ
سات التصفية واألمراض لمصاب به فطول جلوضاع االتعويضي إال بمثابة مهدئ أل

نيميا كلها تؤثر على الحالة النفسية للمريض األ ،السكري ،رتفاع ضغط الدمالمصاحبة كإ
التكيف و ن هناك من يصعب عليه القبول ب لها بالقبول ويتعامل معها كما أمن يستجي فهناك

 .فيرفضها
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 :تمهيد

بعد تطرقنا في الجانب النظري إلى عرض إشكالية البحث وفرضيته والفصول النظرية 
 .نفسي ومرض القصور الكلوي المزمنالمتعلقة بالضغط ال

 الجانب النظري والميدانين لى الجانب المنهجي الذي يعد على أنه همزة وصل بسنتطرق إ
تحديد   ة والمنهج المتبعتطالعيسدراسة إض اإلجراءات المنهجية المتبعة من سنقوم بعر 

 .وخصائصهانتقائها راء البحث، مجموعة البحث، معاير إإج وزمان مكان

 .والتعريف بمختلف الوسائل أو األدوات المعتمدة عليها أثناء البحث وخطوات إجراء البحث 
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 :الدراسة اإلستطالعية/ 1

تعد الدراسة االستطالعية ذات أهمية بالغة في البحث العلمي، ألنها تعد الباحث للتعرف 
على الظروف التي سيتم فيها إجراء البحث والصعوبات التي تواجه الباحث في تطبيق 

 (. 95:، ص3002محمود عبد الحليم منسي،) أدواته

ستطالعية قصد اإلحاطة بموضوع الدراسة قمنا بالدراسة االتغيرات الدراسة فبعد تحديد م
بالبويرة، للبحث عن مجموعة الدراسة " محمد بوضياف " ستشفائية فتوجهنا إلى المؤسسة اال

الراشدين المصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم المتمثلة في فئة 
 41/20وكان هذا في (service hémodialyse )وبالتحديد إلى مصلحة تصفية الدم

تقاء ية سمح لنا باإللأين أخذنا موافقة مدير المصلحة وبمساعدة األخصائية النفسان  0242/
(  20) ووجدنا نتقاء مجموعة بحثنا وهذا حسب الشروط التي حددناها مسبقا امع المرضى و 

معنا والهدف من تخدم موضوع بحثنا، فبعد شرحنا لهم سبب مجيئنا وأهمية تعاونهم حاالت 
البحث تم الحصول على الموافقة من الحاالت المراد دراستها وحددنا مكان وزمان اإلجراء 

 .لكال األداتين المتمثلة في المقابلة نصف الموجهة ومقياس إدراك الضغط النفسي

 :عنستطالع الميدان من حيث البحث إلستطالعية على إاا قتصرت دراستنوبالتالي لقد ا

 جراء البحثمكان إ. 
 لمرضىكد من وجود مجموعة البحث حسب الشروط المطلوبة أال وهي فئة االتأ 

الخاضعين لتصفية الدم، وقابلية إجراء البحث المصابين بالقصور الكلوي المزمن 
 .معهم

 معرفة ما تستغرقه الدراسة الميدانية األساسية من وقت. 
  المرضأخذ تجربة ميدانية فتشكلت لنا نظرة حول طبيعة. 
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 :منهج البحث /3

ن المنهج هو أسلوب يتبعه الباحث بهدف دراسة المشكلة التي تم طرحها ومن خالله يتمكن إ
 .البحث من التوصل إلى األهداف المحددة فيالباحث 

ر الضغط النفسي لدى المرضى المصابين بالقصو '':ا ألن موضوع دراستنا يتمحور حولونظر 
المنهج العيادي أو مناسب لهذه الدراسة هو فالمنهج ال''ة الدمالكلوي الخاضعين لتصفي

أنه طريقة تعني بالتركيز على دراسة الحاالت  :''فرج عبد القادر طه ''اإلكلينيكي فحسب
الفردية التي تمثل الظاهرة المراد دراستها حيث يقوم الباحث باستخدام أدوات البحث النفسي 

اسة شاملة ومعمقة حتى يصل إلى فهم العوامل المختلفة والتي تمكن من دراسة الحالة در 
فرج عبد ) ''رت مع موضوع الدراسة أو أثرت فيهاالعميقة في شخصية المبحوث والتي تأث

 (. 51: ، ص3000القادر، 

أي  بمثابة قطاع مستعرض لحياة الفردتعتبر ''التي حالة الكما يقوم هذا المنهج على دراسة 
 .''على حاضر الحالة ووضعها الراهننها دراسة استعراضية لحياة العميل ترتكز أ

 (. 95:، ص3003زينب محمد شقير،) 

 :اطة بموضوع الدراسة وهذا من خاللعتماد على المنهج العيادي سيمكننا من اإلحالوبا

العيادي يستخدم رف على خصوصيته، وهذا كون المنهج والتع حدادراسة كل مصاب على *
لفهم والربط بين مع الحاالت الفردية فهو يقوم على دراسة حالة المفحوص دراسة معمقة 

ماضيها وحاضرها وكشف وقائع المرض وكيفية التعامل معه وبذلك يتسنى لنا جمع أكبر 
 .قدر ممكن من المعلومات وتحليلها

اد معينين في وضعية خاصة وبما أن المنهج العيادي يعتمد على الدراسة المعمقة ألفر *
معرفة ما إذا كان مرض القصور الكلوي المزمن  النفسي لتصرفاتهم وطبيعة بحثنا هووالتفهم 
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لتالي سيسمح لنا بالتوصل إلى وبا ،الء المرضىضغط نفسي لدى هؤ  يتسبب في حدوث 
ومعرفة مستوى الضغط النفسي الناجم الدراسة في التحقق من فرضية يات ستساعدنا معط

 .عن اإلصابة بالقصور الكلوي المزمن لكل فرد من مجموعة بحثنا

 :مكان وزمان إجراء البحث / 2

في أفريل  02غاية فيفري إلى 40من متدت دراستنا الميدانية في فترة السداسي الثانيالقد 
، ويعمل قسم تصفية الدم بالبويرة'' محمد بوضياف''ستشفائيةالمؤسسة اال

(servicel’hémodialyse)  على  طبيبة أخصائية ألمراض الكلى وطبيبة عامة مع
والمرضى لك يعملون بالتناوب على مدار األسبوع ة من الممرضين وطبيبة نفسانية كذمجموع

ذا طرأت حاالت ا،و الصباح والمساء مقسمون إلى ثالث أفواج في ستعجالية في الليل فهناك ا 
 .فوج طبي مخصص لهم

 :البحث مجموعة/ 4

(  20) وتتكون من قمنا باختيار مجموعة بحثنا بطريقة قصدية محددة في هذا البحث 
 .حاالت مصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم

 .ختيار حاالت معينة مما سيحقق لنا الغرض من الدراسةعليها ال اعتمدناوالقصد فيها أننا 

 :نتقاء مجموعة البحث ار ييمعا 4-1

 :التالية في مجموعة البحثإن طبيعة الدراسة والتساؤل الذي تضمناه يفرض توفر الشروط 

 .أن تكون الحاالت مصابة بالقصور الكلوي المزمن النهائي ويخضعون لعملية تصفية الدم -

 .و الغسيل الدموي ال تقل عن عامن مدة الخضوع لعملية تصفية الدم أأن ال تكو  -

  (.رجال ونساء )أن تكون مجموعة بحثنا مختلطة الجنس   -



 

الرابعالفصل  اإلجراءات المنهجية للبحث  
 

 
65 

 .خصائص مجموعة البحث يمثل: 01جدول رقم  خصائص مجموعة البحث4-3

 المتغيرات        
 الحاالت

 
 لسنا

 الحالة
 المدنية

 المستوى 
 التعليمي

 المستوى 
 قتصادياال

 
 المهنة

 مدة
 المرض

 
 ف

 
41 

 
 متزوجة

 
 ثانوي

 
 متوسط

 
 ال تعمل

 
 سنة

 
 س

 
44 

 
 متزوجة

 
 بتدائيا

 
 متوسط

 
 التعمل

09 
 سنوات

 
 ك

 
40 

 
 متزوج

 
 ثانوي

 
 متوسط

 
 عاطل

 
 سنتين 

 
 ع

 
49 

 
 متزوج

 
 ابتدائي

 
 متدني

 
 عاطل

10 
 سنوات

 
 ل

 
23 

 
 متزوجة

 
 متوسط

 
 متوسط

 
 التعمل

13 
 سنة

 
 ش

 
95 

 
 أرملة

 البأس
 بها

 
 متوسط

 
 عاطلة

 
 سنتين

 

 :أدوات البحث / 9

 :ساؤل بحثنا والتحقق من الفرضية استعملنا األدوات التاليةعن ت لإلجابة

 (.4991لفنستاين ) ستبيان إدراك الضغط النفسي ل مقابلة العيادية النصف الموجهة واال
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عتمدنا على المقابلة العيادية النصف الموجهة ا :المقابلة العيادية النصف الموجهة -9-1
ستطعنا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي اومن خاللها ألنها األنسب مع بحثنا 

 .نحتاج إليها

 لى قدرات األخصائي الذي يقوم بهاالتي تعتمد عهي : وجهةوالمقابلة العيادية النصف الم
كما  مستقلمن خالل جو مالئم من الثقة المتبادلة والمشجعة من أجل التفاعل اإليجابي أو ال

، 3001رجاء محمود أبوعالم، ) .شخصية األخصائي النفسي وخبرته على تعتمد
 (.434:ص

خاللها يترك األخصائي النفساني  '':(colette chilande)'' شيالن كوالت''كما تعرفها
حرية الكالم والتعبير للمفحوص ولكنه يتدخل في بعض األحيان عندما يجد ذلك مناسبا 

لهدف الرئيسي من اإبطال الفرضيات المطروحة و تسمح بإثبات أو  فالمقابلة نصف الموجهة 
ومعاناة وذلك  األمحوص يتكلم ويعبر عما بداخله من هي ترك المفالمقابلة النصف الموجهة 

كانت  ما إذ ه بكل طالقة أوحسب األسئلة المطروحة، أما إذ لم يتمكن من التعبير عن نفس
ع فما على األخصائي النفساني أو حتى إن لم يكن يرغب في التوس لديه صعوبات في ذلك

ليشجع ويسهل الكالم على  ممكن وفي الوقت المناسب التدخل لكن بأقل قدر
 .((chilande, colette, 1983, p :121.''المفحوص

بلة والتي ترسم خطتها مسبقا تلك التي تعتمد على دليل المقا ''بأنها (محمد خليفة  )ويرى
وتوضع لها تعليمة محددة يتبعها جميع من يقوم بالمقابلة لنفس الغرض من التفصيل، بشيء

ك وفيها يتم تحديد األسئلة وصياغتها وترتيب توجيهاتها، وطريقة إلقائها حيث يكون في ذل
 (.132:، ص1554محمد خليفة بركات،) بعض المرونة بعيدا عن أي تكليف
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ومصدر رئيسي لجمع المعلومات ومساعدة المفحوص فالمقابلة هي أداة مهمة وبالتالي 
على ابلة العيادية الذي تم بناؤه عتماد على دليل المقبير عن مشكالته النفسية وهذا باالللتع

 :النحو التالي

 .البيانات الشخصية :المحور األول* 

 .لى الحصول على البيانات الشخصية عن المريضويهدف إ

 .تاريخ الحالة المرضية :المحور الثاني* 

كان يعاني من أمراض  إذ ماض وعن حالته ومعرفة يالمر  ويهدف إلى جمع معلومات عن
 .ر القصور الكلوي المزمنأخرى غي

 .الحالة النفسية :المحور الثالث*

ويهدف إلى معرفة الحالة النفسية للمريض ومدى تأثره بالمرض وربط متغير الضغط النفسي 
 .الكلوي المزمنبمرض القصور 

 .الحياة العالئقية :المحور الرابع* 

 .ويهدف إلى معرفة عالقة المفحوص مع أفراد عائلته

 .ستشفائيةالحالة اال :المحور الخامس* 

إلى معرفة مدى تأقلم المريض في المستشفى ومدى تكيفه مع الطاقم  ورويهدف هذا المح
 .الطبي

 .الجانب السلوكي والنشاطات الممارسة بعد المرض :المحور السادس* 
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 ويهدف هذا المحور إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها المفحوص في حياته اليومية كذلك
 .جتماعية الموجهة إليهلدعوات االجتماعي ويلبي اكان المفحوص إنسان ا معرفة إذا ما

 Questionnaire de la perception duالضغط النفسي إدراكمقياس  -9-3
stresse 

 :ختباروصف اال-9-3-1

سنة "  levenstien et all" آخرين و لفانستاين ختبار من طرف الباحثأعد هذا اال
عبارة نميز منها  12ختبار منلقياس مؤشر إدراك الضغط، يتكون هذا االهدف ي(1552(

 .بنود مباشرة وبنود غير مباشرة

، 8، 0، 5، 1، 1، 0)وتتمثل في عبارات رقم عبارة  00تمثل : البنود المباشرة -
9،44،40 ،41 ،45 ،40 ،48 ،49 ،02 ،00 ،01 ،01 ،00 ،02 ،08 ،12 .) 

مرتفع عندما يجيب عليها المفحوص الالضغط  إدراك مؤشروتدل هذه العبارات على وجود 
 .منخفض عندما يجيب عليها بالرفضالموقف، وعلى مؤشر إدراك الضغط البالقبول اتجاه 

، 41، 42، 2، 4) : عبارات المتمثلة في العبارات رقم 8تشمل : البنود الغير المباشرة -
42 ،04 ،05 ،09  .) 

المفحوص عندما يجيب عليها مرتفع ال إدراك الضغطمؤشر على وجود هذه العبارات وتدل 
 .منخفض عندما يجيب عليها بالقبولال وعلى مؤشر إدراك الضغط ،اتجاه الموقف بالرفض

 :كيفية تطبيق المقياس -9-3-3

يقوم الفاحص بشرح التعليمة للفرد المعرض لوضعية القياس النفسي وتتمثل التعليمة فيما 
 :يلي
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ينطبق  ماالخانة التي تصنف  في( x) أمام كل عبارة من العبارات التالية ضع العالمة 
 .السنتين الماضيتينعليك عموما، وذلك خالل سنة أو 

ياتك بدقة حرص على وصف مسار حاأن تزعج نفسك بمراجعة إجابتك و ون أجب بسرعة د 
 .خالل هذه المدة

 :من عبارات المقياس وهي بالترتيب ختيارات عند اإلجابة على كل عبارةربعة اهناك أ 

 .تقريبا أبدا -4

 .أحيانا -0

 .كثيرا -1

 .عادة  -1

 :كيفية تصحيح المقياس -9-3-2

وهذه  ،نقاط 21إلى  24المقياس يتم فيها بالتدرج من إن كيفية تصحيح وتنقيط عبارات 
تقريبا أبدا )من اليمين 21إلى 24تنقط من فالبنود المباشرة  ،الدرجات تتغير حسب نوع البنود

تقريبا ) من اليسار  24إلى  21شرة فتنقط من ، أما البنود الغير المبا(عادة ) إلى اليسار ( 
 (.عادة )  إلى اليمين( أبدا 

يوضح ذلك وبعد تنقيط كل بند نقوم بجمع الدرجات المتحصل عليها (  20) والجدول رقم 
 .إليجاد الدرجة الكلية للمقياس
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 (.Levenstien) ل يمثل كيفية تنقيط مقياس إدراك الضغط النفسي (: 03) جدول رقم 

 البنود 
 العبارات

 
 بنود مباشرة 

 
 بنود غير مباشرة    

 تقريبا أبدا -4
 

 نقاط نقطة 

 نقطتان أحيانا -0
 

 نقاط 21

 كثيرا -1
 

 نقطتان نقاط 21 

 نقاط 21  عادة -1 
 

 نقطة

 

 :الخاصة بالمقياساإلحصائية األساليب  -9-3-4

في  ونستنتج مؤشر إدراك الضغط ،مباشرةالمباشرة وغير اليتغير التنقيط حسب نوع البنود 
 : المقياس وفق المعادلة التالية

 

  =   مؤشر إدراك الضغط 
مجموع القيم الخام   

  
. 
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البنود حيث يتم الحصول على القيم الخام بجمع كل النقاط المتحصل عليها في المقياس من 
وتتراوح الدرجة الكلية بعد حساب مؤشر إدراك الضغط من  ،المباشرةغير البنود و المباشرة 

دل على أعلى مستوى ممكن وي( 4)إلى  ويدل على أدنى مستوى ممكن من الضغط ( 2)
 (.       339 :، ص3009حمودة، أيت حكيمة ) .من الضغط

 :الخصائص السيكومترية للمقياس -9-3-9

 الصدق: 

لمقياس باستخدام لتحقيق من صدق التي قام بها لا ((levenstien''فنستاينل''حسب دراسة
للضغط،  آخرالصدق التالزمي، الذي يرتكز على مقارنة مقياس إدراك الضغط مع مقياس 

ومع  2.25 ب  يقدر''قلق سمة ''ستبيان مع أظهرت النتائج أن هناك ارتباط قوي لهذا اال
قدر معتدل ي رتباطبينما سجل ا 2.21يقدر ب chohen))'' هنكو '' مقياس إدراك الضغط  

) ."قلق الحالة "مع مقاييس 2.15رتباط ضعيف يقدر ب كتئاب وامع مقاييس اال 2.50ب 
 .(332:نفس المرجع السابق، ص

 الثبات: 

تماسك قوي باستعمال معامل ألفا ظهر وجود  ستبياننستاين بقياس التوافق الداخلي لالقام لف
عادة ستعكما أظهر قياس ثبات االستبيان با 2.92يقدر  ختبار تطبيق االمال طريقة تطبيق وا 

ويشير لفنستاين  2.82أيام وجود معامل ثبات مرتفع يقدر ب  28بعد فاصل زمني يقدر ب 
ستبيان يعتبر أداة ثمينة إضافة لوسائل البحث النفسية بأن هذا اال 4991سنة  وآخرون

 :نفس المرجع، ص) الحقا الصحية للفردالجسمية ويمكن أن يكون عامال تنبؤيا هاما للحالة 
332 .) 
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 :خصائص اإلحصائية للترجمة العربيةال -9-3-2

قامت  االجتماعيحمودة حكيمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس  أيتدراسة  إطارفي 
إدراك الضغط بطريقة الصدق الظاهري فنجد  اختبارحمود حكيمة بدراسة صدق  أيتالباحثة 

أساتذة من قسم علم النفس وعلوم ( 42)بعد ترجمة المقياس، عرضت الصورة األولية على
وطلب منهم قراءة العبارات بتفحص ( جامعة باجي مختار بعنابة )  األرطوفونيا التربية و

لعربية ومناسبتها لمقياس إدراك غتين اإلنجليزية والوذلك لتحديد مدى التكافؤ بين البنود في ال
في صياغة أي عبارة وتعديل وترجمة بعض بنود المقياس الضغط النفسي واقتراح أي تعديل 

به وترتب على صدق المحكمين تعديل صياغة بعض عبارات تلخص المقياس، ثم حسا
عادة تطبيق اال ختبار وقد أجرى المقياس على عينة من طلبة قسم علم بطريقة تطبيق وا 

رتباط لب وقامت الباحثة بحساب معامل االطا( 12)لنفس بجامعة عنابة يبلغ حجمها ا
وهو معامل مقبول ودال إحصائيا عند ( 2.09)بلغ معامل الثبات " بيرسون"باستخدام معادلة 
لثبات والصدق في مما يمكن القول أن المقياس مستوفي شروط ا( 2.24)مستوى الخطأ 

، ص 3004حمودة حكيمة،  أيت) . لعلمي حالياالبحث ادامه في نتائجه وصالحية است
131.) 

                                          :كيفية جمع البيانات  -9-3-4

حيث تمت المقابلة بطريقة فردية وذلك بتطبيق دليل (  20) تم إجراء المقابلة مع الحاالت 
المقابلة النصف الموجهة أي اإلجابة على أسئلة المحاور التي أدرجت لجمع المعلومات عن 
الحاالت أي حول األشخاص المصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم 

على الحاالت الستة ( لفنستاين ) بيق مقياس إدراك الضغط النفسي ل ذلك تطأسبوع وبعد 
في الخانة المناسبة (  x) حيث طلب من المرضى اإلجابة على بنود المقياس بوضع عالمة 

وذلك بهدف معرفة درجة الضغط النفسي عند األشخاص المصابين بالقصور الكلوي المزمن 
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جموعة البحث لديهم صعوبة في فهم اللغة الخاضعين لتصفية الدم، لكن معظم أفراد م
ختبار إلى وحاولنا في كل مرة تبسيط بند اال العربية ولذلك لجأنا إلى استعمال اللغة العامة،
 .أقصى درجة من أجل الحصول على اإلجابة
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  :تمهيد

في هذا الفصل سوف نقوم بعرض الحاالت المكونة لمجموعة البحث بالتفصيل وذلك بعد 
كل من األدوات المعتمدة في الدراسة الميدانية والمتمثلة في المقابلة لعرض وتحليل نتائج 

دراك الضغط النفسي وتحليله بشكل وكذلك عرض نتائج مقياس إف موجهة، العيادية النص
لكل حالة على حدى، وفي األخير مناقشة عامة كمي وكيفي ومناقشتها، واعطاء خالصة 
 .للنتائج المتحصل عليها على ضوء الفرضية
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 الحاالت  نتائج تحليلعرض و  -1

 :الحالة األولى 1.1

 :تقديم الحالة 1.1.1

قتصادي سنة، متزوج، ذو مستوى تعليمي إبتدائي، ومستوى إ 54يبلغ من العمر ( ع)السيد 
 .  متدني، أب لبنتين وعاطل عن العمل بسبب المرض

 عرض وتحليل نتائج المقابلة  1.1.1

سنوات فحسب كالم المفحوص  90بمرض القصور الكلوي المزمن منذ ( ع)أصيب السيد 
فهو تعرض إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ في البيت وأغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى 

طنت كيف أومبعد حتان طحت فالدار وجابوني لسبيطار normalكنت عادي  '' :حيث قال 
 ."قالي الطبيب عندك هذ المرض

ن أخ والمرض حسب المعلومات التي أخذناها من المفحوص فهو مرض وراثي حيث أ 
 .المفحوص مات بسبب هذا المرض

 هذاك كيقالي الطبيب عند'' :ص بهذا المرض فلم يتقبله حيث قالوعند إخبار الطبيب المفحو 
نالحظ هنا المفحوص في مرحلة اإلنذار واستعمل ميكانيزم الرفض تجاه ''  tchokitالمرض

موت أخيه المرض، وكذلك هذا الخبر الذي تلقاه أحدث له صدمة وما زاد من قلقه هو 
تفكرت خويا  تاعك كيقالي الطبيب بلي راك مريض بالكالوي'' :بسبب هذا المرض حيث قال

الخوف من الموت عند المفحوص وهذا يعود إلى فهنا نلمس نوع من '' ليمات بهاذ المرض
 .لناتج عن الخبرة السابقة المعاشةمعتقدات المفحوص والتفكير السلبي ا

 كنت'':يشعر بالنقص من خالل قوله لمفحوص يرى المرض سبب له العجز و الحظنا أن ا 
الباس عليا نخدم نمشي وناكل كنت كي سبع وجامي مرضت ودوكا راكم تشوفو راني 
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يتيح عن '': ص على أنهالشعور بالنق آدلروقد عرف ''endicapieاونديكابي كيشغل
الشعور بالدونية لوجود إما نقص جسمي أو نقص عقلي أو نقص اقتصادي، مما يثير الفرد 

 .(112:،ص1002جابر لمياء ،).''أفعال عنيفة عند الفشل في التعويض عنها

حزن الشديد، ويعرف قلق على وجهه وأيضا الأما عن الحالة النفسية للمفحوص فالحظنا ال
 .يكون نتيجة نقص اعتبار الذات بتحريض ذاتي أي بتأنيب الشخص نفسه: الحزن على أنه

ملي '': ويظهر الحزن واليأس الشديد من خالل كالمه (191:،ص1000عادل مصطفى ،)
بكري الدنيا  مرضت والت الدنيا صامطة وال كلش فيها صامت ماوليتش نحس بالحياة كيما

وهنا ما الحظناه أن المفحوص في حالة اكتئاب وفي هذا الصدد نجد أن ''كحالت بين عينيا
يرى أن المرض العضوي إذ ما كان خطيرا أو مزمنا فانه يؤدي حتما إلى  Bekبيك 

السلبية التي تظهر نتيجة  اإلصابة بالمرض النفسي كاالكتئاب ويرجع ذلك إلى األفكار
  '' :رح لنا المفحوص أنه يعاني من اضطرابات في النوم والشهية حيث قالوكذلك ص.المرض

tellment نا فاطن والماكلة نقصت انتقلقبزاف وليت منرقدش وخطرات نجيب ليلة كاملة و
وفي هذا الصدد نجد من أعراض الضغط النفسي اضطرابات األكل  ''بزاف وليت ماناكلش

. القلق الدائم واألرق وعدم القدرة على االسترخاء التي تتمثل في فقدان الشهية وكذلك ظهور
 (.1009،فاطمة عبد الرحيم النوابسة) 

ملي مرضت '': وعندما سألناه عن هذا المرض إذ سبب له الضغط فكانت إجابته بنعم فقال
بزاف على داري شكون ليقوم بيه وبمرتي        نحس روحي مضغوط بزاف، راني نخمم

وما '' منخدمش والمعيشة غالية وزيد الدوا غالي كلش غاليراني عاطل وأنا وبناتي 
الحظناه أن المفحوص أثر عليه المرض من الناحية المادية فهو حسب كالمه ذو مستوى 

 .ه في حالة القلق والتفكير الدائممتدني وهذا األمر الذي يجعل اقتصادي
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 ا الضغط نعيشوان'':العالجية تسبب له الضغط حيث قال وكذلك صرح لنا أن الوضعية
 .''اخدمو خدمتهم ماراهومش بزاف راه كلش بالمعريفة ايقلقوني فالسبيطار

أما فيما يخص المحور العالئقي فهو لم يتلقى الدعم المالئم مع وضعه فهو تلقى الدعم 
صح الدعم لقيتو مع مرتي وقفت معايا '':النفسي فقط من زوجته وذلك من خالل قوله

يعني أن '' وقت الضيقيمالقيتهمش ف وخواتاتي ي بصح خاوتيوجامي تقلقت مني تسايرن
المفحوص يحتاج إلى الدعم المادي من طرف عائلته ألنه في حالة معيشية متدنية وهنا نجد 

يرى أن مجرد إدراك الفرد أنه Sarason et Sarason 1992ساراسون و ساراسون
ينقص من الضغوط الواقعة نه أن ع الركون إلى شخص ما لمساعدته، فإن هذا من شأيستطي
 (.139 :ص،1002حسين فايد،.)عليه

      أما حالته في المستشفى أثناء قيامه بالتصفية فهي جد مملة بسبب طول وقت الجلسة لمدة 
 surtout leنكره حياتي فهاذ لفراش ونكره الريحة تاع سبيطار'' :ساعات حيث يقول5

bloc de dyalise '' كان المفحوص جد مقلق وفي حالة ضغط ومهذا ما يدل على أن
 .العالج أصبح هاجس بالنسبة له

أما فيما يخص عالقته مع اآلخرين فهو يفضل الجلوس لوحده وال يحب مخالطة اآلخرين 
كينجي نصفي ندخل ونحكم بالصتي ونغطي وجهي ونرقد منحبش نهدر '' :حيث قال لنا 

فالمفحوص يميل إلى '' في صحتينخاف نتقلق ونزعف وتماك طفر   par cequeمعاهم
أكد أن لصورة الجسم أثر بالغ في تفاعل الفرد   Stofieri ستوفيريالعزلة ولذلك نجد 

أحمد  قطحان).اإلحجام عن العالقات االجتماعية حيث اإلقبال أو االجتماعي من
 .(1010،رالظاه
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الناس تشوف فيا نظرة '' :وفيما يخص نظرة اآلخرين فهو يراها نظرة الشفقة فحسب قوله  
نقولهم راني خدام  فالسبيطار الشفقة وأنا منحبش الناس تعرف بلي مريض وكيشوفوني

 .ويستعمل ميكانيزم اإلنكار هذا ما يدل على أن المفحوص لم يتقبل المرض'' تماك ويضحك

أن كل   )Salt1990 سالت  ( و( 1922Alicsender)دراسة الكسندر وعليه نجد 
نعكاسات نفسية هامة ومختلفة قد تغير مجرى حياة الشخص مرض عضوي مزمن له إ
رتباط الوثيق بين الصحة ب عالجه إذ ال يمكن أن نشك في اإلالمصاب بداء خطير يصع

 ( . 1991عن عبد الخالق ،.)والنفسية  الجسمية

 عرض وتحليل نتائج المقياس 3.1.1

 :التحليل الكمي

 .66: شرة العبارات المبا -

 66:العبارات الغير المباشرة  -

     :معادلة مؤشر الضغط  -
     

  
 

 العبارات  النتائج 

 تشعر بالراحة  -6   2

 تشعر بوجود متطلبات لديك  -2 2

 ضيق الخلق أنت سريع الغضب أو  -3 3

 لديك أشياء كثيرة للقيام بها  -5   5

 تشعر بالوحدة  -4 2
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 تجد نفسك في مواقف صراعية  -6 5

 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال  -7  2  

 تشعر بالتعب  -8 5

 تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك  -0 3

 تشعر بالهدوء  -69 5

 لديك عدة قرارات التخاذها  -66 5

 تشعر باإلحباط  -62 5

 بالحيوية أنت مليء  -63 6

 تشعر بالتوتر  -65 5

 تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -64 3

 تشعر وكأنك في عجلة من أمرك  -66 3

 تشعر باألمن والصحة -67 6

 لديك عدة مخاوف  -68 2

 أنت تحت ضغط مقارنة باآلخرين  -60 5

 تشعر بفقدان العزيمة  -29 6

 تمتع نفسك -26 6
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 أنت خائف من المستقبل  -22 5

 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها  -23 2

 تشعر بأنك موضع انتقاد وحكم  -25 6

 أنت شخص خالي من الهموم  -24 5

 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري  -26 3

 سترخاء الفي الديك صعوبات  -27 5

 تشعر بعبء المسؤولية  -28 3

 لديك الوقت الكافي لنفسك  -20 6

 ضغط مميت  تشعر بأنك تحت -39    3

 (.ع)يمثل نتائج مقياس إدراك الضغط للمفحوص ( 01)الجدول رقم       

 :التحليل الكيفي

تم ( 96)تنقيط مقياس إدراك الضغط النفسي وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقم  بعد
وبتطبيق معادلة مؤشر الضغط تحصلنا (  82=مج:)الحصول على النقطة الخام تقدر ب

هذه الدرجة تدل على مستوى  9.47:مقدر ب( ع)على مؤشر إدراك الضغط للمفحوص 
(            5،6،8،62،65،60)عبارات مرتفع من الضغط ويتضح ذلك من خالل ال

وجود نوع من القلق والتوتر وكثرة المتطلبات و والتي تشير إلى ( عادة )والمترجمة بالعبارات 
(               3،26،28،39)وكذلك من خالل اإلجابة على العبارات ( 6)الصراع في العبارة 
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 حة وعبء المسؤولية والشعور باإلنهاك   والتي تشير إلى عدم الرا( كثيرا )والمترجمة بالعبارة 
 ( .39)هو البند رقم والتعب الفكري والشعور بالضغط و 

 :خالصة الحالة 1.1.1

من خالل عرض وتحليل معطيات المقابلة النصف الموجهة والحصول على نتائج مقياس 
تم استنتاج أن المفحوص لديه ضغط نفسي مرتفع يقدر ب  إدراك الضغط النفسي للفنستاين

وكذا ما أكدته المقابلة النصف الموجهة فالمفحوص  ،حسب مقياس إدراك الضغط 9.47
ؤولية واجه العديد من الضغوطات تتمثل في بداية األمر صدمة المرض وتحمل عبء المس

لغالية مقارنة بوضعه المادي رتفاع تكاليف العالج والمعيشة اباعتباره رب العائلة وكذا إ
أسوء الضغوط التي : بحيث أن الدعم االجتماعي متدني إضافة إلى فقدانه السند أوال

ضطراب النفسي هي التي تحدث للفرد سان وأكثرها ارتباطا بالتوتر واإليتعرض لها اإلن
الغرير،أحمد ل ناي).جتماعي والمؤازرةصالت والدعم اإلالمنعزل الفاقد للمساندة الوجدانية وال

 (. 21 :، ص1009،عبد اللطيف

سنة والمسنا معظم أعراض الضغط  37وكذا إصابته بهذا المرض في عمر ال يتجاوز 
 .نعزال االجتماعيقدان الشهية واإلالنفسي المتمثلة في التوتر والغضب والعدوانية وف

المقابلة النصف وبالرجوع إلى نتائج المتحصل عليها في مقياس إدراك الضغط النفسي ودليل 
يعاني المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن : الموجهة تحققت الفرضية التي مفادها

 .الخاضعين لتصفية الدم من ضغط نفسي مرتفع 
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 :الحالة الثانية 1.1

 :تقديم الحالة 1.1.1

 سنة، أرملة، ليس لديها أوالد، ذات مستوى دراسي متوسط 49تبلغ من العمر ( ل)السيدة 
 .س به وعاطلة عن العمل بسبب المرضومستوى اقتصادي البأ

 عرض وتحليل نتائج المقابلة  1.1.1

بمرض القصور الكلوي منذ عام ويرجع سبب إصابتها إلى مرضها    ( ل)أصيبت المفحوصة 
كنت الباس عليا '' : بالروماتيزم وهذا حسب ما صرحت به لنا المفحوصة حيث قالت

عندي حتى مرض برك مرضت الروماتيزم وكيروحت للطبيب  كانما trés bienعايشة
 f laنا لوالأ'': والمرض ليس وراثي حيث قالت''السبة فالمرض ديالي احد الدوا هوعطالي و 
famille''. 

 ومنقدرش  الدوخا نقعد هكا تجيني'' : وفيما يخص كيف اكتشفت مرضها فأجابت لنا قالت
  les analysesك روحت لطبيب ودرت اوكيشفت روحي هكذا حاشاكم نتقينوض و ال

وعند إخبارها الطبيب بهذا المرض لم .''تواساو تاوعك les reinsوتماك قالي الطبيب بلي 
كي قالي الطبيب بلي مريضة بهاذ المرض تغاشيت هذ المرض     '' : تتقبل حيث قالت

لم تتقبل  فهنا المفحوصة( نبكي واليوم وليت كيما هوما   TVوالمرضى كنت نشوفهم ف  
 .مفحوصة هنا في مرحلة اإلنذارالمرض واستجابتها كانت بالرفض،فال

أما الحالة النفسية للسيدة فكانت جد قلقة وهذا ما الحظناه على وجهها إيماءاتها حيث أنها 
 .رجلها وكذا اللعب بأصابع  يديها هتزازفترة ألخرى تقوم بتغيير الخمار وا  من 

ومنقدرش   كنشوف حاجة قدامي أ'' : ا الضغط فقالتوعند سؤالنا هل المرض سبب له
 مانقدر نطيب مانقدر نغسل وكينشوف حالتي هكذا نحملو نديرها، فراشي منقدرش
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التي أوضحت أن SCHWAB  (1910 )وفي هذا الصدد نجد دراسة '' graveنتقلق
 ( COLUMAN.1971.) عوامل انتشار االضطرابات النفسيةاألمراض العضوية إحدى 

وكذلك حسب كالم المفحوصة فهذا المرض جعل أشياء كثيرة تتغير في حياتها وهذا ما يعود 
تاع زمان ( ل)نقعد هكا ونقول ياحسراه وراكي يا '' : عليها على شكل ضغط حيث تقول

ماكانش حاجة شافتها عيني ومدرتهاش مي دوكا ايه المشية وليت نمشي كالطفلة 
السليم           المفحوصة تالحظ الفرق بين الشخصوكذلك هذا المرض جعل ''الصغيرة 

يرى أن كل تغيير عضوي، إصابة، نقص، أو : شيلدر.ببحيث نجد .والشخص المريض
عطل في التكوين العضوي وحتى ولو كان هذا النقص غير ظاهر كاألمراض الداخلية قد 

 (. 110:، ص1001بلهوشات رفيقة،.) يحدث تغيرات في الصورة الجسدية 

رق والقلق وخاصة عندما تأتي من أجل صرحت لنا المفحوصة أنها تعاني من األ كما
ليلة كينجي ندير فيه الدياليز ليلة كاملة مانرقدش نقعد هكداك ونقرا '' :التصفية فقالت

 سوايع تاع الدياليز 1نا ملة نخمم كيفاه نجوز داك النهار أالقرآن حتى الفجر ليلة كا
 .''القعدة فبالصة وحدة من الفراش و  نتقلق Parceque لكلينروح نطلع الجب اجيوني

أن اإلصابة بالقصور الكلوي المزمن النهائي تمثل وضعية ضاغطة حيث يؤكد ليجندر
وضرورة التزامهم ( الغسيل الدموي )بالنسبة للمرضى بسبب عدد وطول مدة جلسات العالج 

 (. 1999Legendre) .به ابينما يحدث إحباطا لألفراد المصبالحمية الغذائية الشديدة م

صة تحاول يعني هنا المفحو '' ال كثرالعبد ايقول الحمد هلل هكذا و '':تقولفحوصة و تتنهد الم
 . أن تستعمل السند الديني

صح نرتاح من الوجع بصح '' :وعند سؤالنا لها عن حالتها عند خضوعها للتصفية فأجابت
كينشوف روحي هكذا فالفراش والدم حالتي النفسية غير ربي لعالم بها بكاء وصمت، 

هذا ما يدل أن المفحوصة لم تتقبل المرض '' يخرج ويدخل مني نحس موس يقطع في قلبي
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وسبب لها معاناة نفسية كثيرة فهي جد محبطة ومكتئبة وقلقة من وضعها الحالي وفي هذا 
الة نت بسيطة فإنها تنتج حأن كل مرض أو عدوى مهما كا''  1990برنار الصدد يرى 

 (.1992عطوف محمد ياسين،) ''ومعاناة نفسية  اكتئاب

أما بالنسبة للمحور العالئقي فهي تقول أن لديها السند العائلي الكافي بحيث أن كل العائلة 
ناه أن ولكن ما لحظ'' الحمد هلل عايلتي وقفوا قاع معايا'' :وقفت لجانبها حيث تقول

عايلتي وقفوا معايا بصح ياريت لو كان  صح'' :المفحوصة تأثرت بموت زوجها حيث قالت
 .''راجلي معاياعالبالي راح اوقف معايا 

المشية وليت نمشي كالطفلة '' :وكذلك صرحت لنا المفحوصة أن مجهوداتها تقلصت قالت
هذا يعني أن '' الصغيرة وليت كالحجرة كل حاجة نديرها نخمم ونخاف نعيا وتسوء حالتي

عند ربطه اإلحساس  آدلرها العجز الجسمي وهذا ما أكده المفحوصة ترى أن المرض سبب ل
ة فانه يزداد أن الشخص الذي يعاني من عاه":ص بإصابة الشخص بعاهة ما حيث قالبالنق

 (119:،ص1993رمضان محمد القذافي ،)".الشعور لديه بالنقص

نحب نقعد '' :وعن مخالطتها للناس فهي إنسانة اجتماعية وال تعاني من العزلة حيث قالت
 .''مع الناس ونخرج منحبش القعدة فالدار ونحب بزاف دراري صغار

 عرض وتحليل نتائج المقياس 3.1.1

 : التحليل الكمي

 26: العبارات المباشرة  -

 75: العبارات الغير المباشرة  -

      :معادلة مؤشر الضغط -
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 العبارات  النتائج 

 تشعر بالراحة  -6 3

 تشعر بوجود متطلبات لديك  -2 5

 أو ضيق الخلق أنت سريع الغضب -3 5

 لديك أشياء كثيرة للقيام بها  -5 3

 تشعر بالوحدة  -4 5

 تجد نفسك في مواقف صراعية  -6 3

 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال  -7 5

 تشعر بالتعب  -8 5

 تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك  -0 3

 تشعر بالهدوء  -69 5

 لديك عدة قرارات التخاذها  -66 3

 تشعر باإلحباط  -62 5

 أنت مليء بالحيوية  -63 2

 تشعر بالتوتر  -65 5
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 تبدوا مشاكلك أنها ستتراكم -64 2

 تشعر وكأنك في عجلة من أمرك  -66 2

 باألمن والصحةتشعر  -67 5

 لديك عدة مخاوف  -68 5

 أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص اآلخرين  -60 3

 تشعر بفقدان العزيمة  -29 3

 تمتع نفسك -26 6

 أنت خائف من المستقبل  -22 5

 تشعر وكأنك قمت بأشياء ملزم بها  -23 3

 تشعر بأنك موضع انتقاد وحكم  -25 3

 أنت شخص خالي من الهموم  -24 2

 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري  -26 5

 سترخاء في االلديك صعوبات  -27 3

 تشعر بعبء المسؤولية -28  3

 لديك الوقت الكافي لنفسك  -20 6

 تشعر بأنك تحت ضغط مميت  -39 5

 (.ل)  يمثل نتائج مقياس إدراك الضغط النفسي للمفحوصة( 01)الجدول رقم      
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 :التحليل الكيفي

 ( 92)بعد تنقيط مقياس إدراك الضغط النفسي وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقم 

وبتطبيق معادلة مؤشر الضغط تحصلنا ( 04=مج :)ل على نقطة خام تقدر بتم الحصو 
الدرجة تدل على مستوى  هذه 9.72: مقدر ب( ل)على مؤشر إدراك الضغط للمفحوصة 

مرتفع من الضغط ويتضح من خالل إجابتها على البنود الغير المباشرة بالرفض فهي ال 
ها من المرض فهي لديها عدة تشعر بالهدوء وال تشعر باألمان وال بالصحة بسبب خوف

 .مخاوف

لوحدة وهذه ا( 94)كما الحظنا أنها تشعر بالوحدة وهذا من خالل إجابتها على البند رقم 
فهي ال تشعر ( 22)،(8،)،(7)،(6)تشعرها من طرف زوجها وكذلك إجابتها على البنود 

، وتشعر 22بالهدوء كما أنها تشعر بالتعب ولديها عدة مخاوف بإجابتها على البند رقم 
 .بالعبارة عادة( 39)لى البند رقم بالضغط المميت حسب إجابتها ع

 :خالصة الحالة 1.1.1

من خالل عرض وتحليل معطيات المقابلة النصف الموجهة والحصول على نتائج مقياس 
إدراك الضغط النفسي للفنستاين تم استنتاج أن المفحوصة لديها مستوى مرتفع من الضغط 

وهذا ما استنتجناه كذلك من خالل المقابلة العيادية حيث الحظنا  9.72:النفسي يقدر ب
مفحوصة بسبب المرض سواء من ناحية العالج أو الحمية أعراض الضغط النفسي على ال

أن اإلصابة بالقصور الكلوي المزمن النهائي : ليجندرالغذائية الشديدة وهذا ما أكدته دراسة 
( الغسيل الدموي)تمثل وضعية ضاغطة بالنسبة للمريض بسبب عدد وطول جلسات العالج 

 .حدث إحباطا لألفراد المصابينما يوضرورة التزامهم بالحمية الغذائية الشديدة م
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حساسها بوجود  وكذلك شعور المفحوصة بالعجز الجسمي والقلق الدائم واإلحباط واألرق وا 
أن الفرد    SELIGGMAN ET MILERميلر وسيلجمانمتطلبات في حياتها وعليه نجد 

 أن جهده نه سوف يعتقدلى عوامل ثابتة، يصعب تغييرها، فإإذا عزا النقص في قدراته إ
الشخصي لن يعدل الموقف، ولذا فان مصادره الذاتية ستكون غير كافية لمجابهة الضغط 

حمدعبد أ، رنايل الغري).النفسي مما يولد لديه مزيدا من الشعور الذاتي بالضغط النفسي
 (.23:، ص1002اللطيف،

 وبالرجوع إلى النتائج المتحصل عليها في مقياس إدراك الضغط النفسي للفنستاين ودليل
تحققت الفرضية التي مفادها أن ( ل) المقابلة النصف الموجهة الذي طبقناه على المفحوصة 

يعاني المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن الخاضعين لتصفية الدم من ضغط نفسي 
 . مرتفع

 :الحالة الثالثة. 3.1

 :تقديم الحالة 1.3.1

أوالد، مستوى دراسي ابتدائي           96سنة، متزوجة، لها  62تبلغ من العمر( ش)السيدة 
 .توى اقتصادي متوسط، ماكثة بالبيتومس

 :عرض وتحليل نتائج المقابلة1.3.1

سنة ولم تكن لديها أي أمراض مسبقة    63أصيبت المفحوصة بمرض القصور الكلوي منذ 
لطبيب وعند ولم تكتشف مرضها حتى أن أصيبت بكسر على مستوى الرجل وتم نقلها إلى ا

كتشاف مرضها وعند تلقيها هذا الخبر كانت ردة فعلها بالدهشة     قيامها بالفحوصات تم إ
هذا ما يدل '' بكيت بزافلي الطبيب عندك هذ المرض تخلعت و كيقا'' :والبكاء حيث قالت
 .ض فهو حدث صدمي بالنسبة للمفحوصةعلى عدم تقبل المر 
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ماكنت نعرف  '':ا معلومات عليهكما أضافت المفحوصة أن المرض ليس وراثي وليس لده
أما فيما يخص الحالة النفسية '' عليه والو برك نعرف بلي مرض ماشي مليح وميبراش

ملي مرضت  '': للمفحوصة فالمرض خلف لها مشاعر الخوف والحزن والقلق حيث تقول
بزاف هاذي حاجة ربي العبد  ونخمم نتقلق تبدلت بزاف وليت نزعف و   cv pasوليت 
أن الشد  1919Andersonيرى اندرسون وفي هذا الصدد '' والكثر الحمد هلل هكدا ايقول

الفيزيولوجي والكرب العاطفي وسيطرة االنفعاالت كالقلق والخوف، والهلع والغضب والكراهية 
ثار المترتبة عن الضغوط والرفض واالكتئاب والضجر وعدم الكفاءة والشعور بالذنب من اآل

 .(1003ر احمد عبد اللطيف،نايل الغري).النفسية

 .عن نفسها باستعمال السند الديني ولكن ما الحظناه أن المفحوصة تلجأ للتخفيف 

ملي مرضت '':كما صرحت لنا أن المرض جعل بعض األشياء تتغير في حياتها وذلك بقولها
وكذلك صرحت لنا أنها تخاف من '' بزاف نخاف نعيا وليت منقدر نخدم والو منتحركش

يعني '' ييه هذا مرض صعيب نخاف نموت ونخلي والديا نخاف بزافا'' :حيث قالتالموت 
أن المفحوصة الحظنا عليها نوعا من الخوف وهو الخوف من المستقبل بسبب المرض 

أحد أنواع القلق التي : خاصة وأنه مرض مزمن وفي هذا المجال يعرف قلق المستقبل بأنه
خوفا من المجهول ينجم عن خبرات ماضية         تشكل خطورة في حياة الفرد والتي تمثل

  110:، ص1009وفاء محمد القاضي،).الفرد تجعله يشعر بعدم االستقرار وحاضرة يعيشها

وفيما يخص حالتها عند خضوعها للتصفية فهي في بعض األحيان تعاني من األوجاع 
جي ندير دياليز كين des foix'': الجسدية وكذلك تعاني من القلق وذلك من خالل قولها

 (.le calme، نحب ضيق خاطري ونتقلق ونحير وكتاه نكملراح يترتق وزيد إ نحس راسي
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دراسة سمير أبو غزالة وعليه نجد العديد من الدراسات التي تناولت هذا الجانب منها 
عبير بنت ).يؤدي إلى االضطراب النفسي للمرأةأن ارتفاع مستوى الضغوط النفسية 1999

 (.111 :، ص1003، محمد الصبان

وفيما يتعلق بالمحور العالئقي فحسب كالمها فهي تلقت الدعم المناسب من طرف عائلتها 
الحمد هلل عايلتي كامل وقفو معايا  '' :سواء من زوجها أو أبنائها أو كل األقارب فقالت لنا

ما يدل أن  ''خالني وحدي jamaisوراجلي بالزيادة ملي مرضت هو ليجيبني للسبيطار
المفحوصة تلقت السند من طرف زوجها وهذا ما جعلها تشعر باألمان والهدوء وعليه فشبكة 
المساندة االجتماعية للفرد تسهم في حفظ اآلثار السلبية للضغوط لدى الفرد، حيث أنها تمد 
الفرد بالمعلومات والنصيحة والعون المادي في أوقات الضغوط، في حين أن العزلة 

طه عبد العظيم، سالمة ).لضغوطرة الممتدة وشبكة المساندة تزيد من ااالجتماعية عن األس
 (.10 :، ص1002عبد العظيم، 

وما استنتجناه عن المفحوصة أن رغم الضغط الذي سببه لها المرض لكن وقوف عائلتها إلى 
العجز الجسمي وهذا ما تحس باألمان ولم تشعر بالنقص أو  جانبها وخاصة زوجها جعلها

 نكون مقلقة ونبكي بصح راجلي مايحبش des Foix'':معاناتها بحيث قالتخفف من 
تقول راجلي ايجبني       التقالق وتضحك و  انحيلي قف معاياهكداك ودايما وا ايشوفني

 (.نخليك   jamaisديما ايقولي

أما محور الحالة االستشفائية فنجد المفحوصة غير راضية على نوعية العالج والخدمات 
 بزاف ايقلقوني'':ي بالنسبة لها المكان الذي يزعجها حيث صرحت لنا وقالت الطبية ف
شهور قاع عاله مايخدموش خدمتهم كيما يلزم عاله كلش  09ياخي والد  الحقرة مانحبش
 (.بالمعرفة 
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    normal'' :أما عن الصعوبات التي تواجهها في حياتها فقالت أن ليس لديها أي صعوبة
 .''صعوبات  عادي ماعنديش

كذلك ما استنتجناه عن المفحوصة فهي إنسانة  اجتماعية وال تعاني من العزلة والدليل على 
نحب  '':في المشاركة معنا وكذلك قالت أنها تحب مخالطة الناس حيث قالت تذلك وافق

وفيما يخص حالتها فهي راضية عنها '' نخرج ونقعد مع الناس ونروح للعراس ونحوس
وبالتالي فالمفحوصة '' طاها ربي مرحب بيه والعبد ايقول الحمد هلل هكدا وال كترليع'':فقالت 

إيمانها باهلل قوي ودائما تلجا إلى السند الديني للتخفيف عن حالتها وبالتالي هذا ما يخفف من 
 . درجة الضغط النفسي عندها

 عرض وتحليل نتائج المقياس  3.3.1 

 :التحليل الكمي 

 58: رة العبارات المباش -

 60: العبارات الغير المباشرة  -

     :معادلة مؤشر الضغط  -
     

  
 

 العبارات  النتائج
 تشعر بالراحة  -6 2
 تشعر بوجود متطلبات لديك  -2 2
 أو ضيق الخلق أنت سريع الغضب -3 3
 لديك أشياء كثيرة للقيام بها  -5 2
 تشعر بالوحدة  -4 6
 تجد نفسك في مواقف صراعية  -6 3
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 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال  -7 3
 تشعر بالتعب  -8 3
 تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك  -0 2
 تشعر بالهدوء  -69 3
 لديك عدة قرارات التخاذها  -66 3
 تشعر باإلحباط  -62 2
 أنت مليء بالحيوية  -63 6
 تشعر بالتوتر  -65 5
 تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -64 2
 كأنك في عجلة من أمرك تسعر و  -66 3
 الصحةتشعر باألمن و  -67 6
 لديك عدة مخاوف  -68 6
 أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص اآلخرين  -60 2
 تشعر بفقدان العزيمة -29 3
 تمتع نفسك -26 3
 أنت خائف من المستقبل  -22 6
 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها  -23 6

 حكم تشعر بأنك موضع انتقاد و  -25 6
 أنت شخص خالي من الهموم  -24 3
 التعب الفكري تشعر باإلنهاك و  -26 2
 سترخاء االفي لديك صعوبات   -27 3
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 تشعر بعبء المسؤولية  -28 2
 لديك الوقت الكافي لنفسك  -20 3
 ضغط مميت  تشعر بأنك تحت -39 2

 (.ش)يمثل نتائج مقياس إدراك الضغط النفسي للمفحوصة ( 03)الجدول رقم      

 :التحليل الكيفي

القيام بتنقيط مقياس إدراك الضغط النفسي وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقم  بعد
وبتطبيق معادلة مؤشر الضغط ( 67=مج: )تم الحصول على النقطة الخام مقدرة ب( 93)

هذه الدرجة تدل على  9.56:تم الحصول على مؤشر الضغط عند المفحوصة مقدر ب
خالل إجابتها على البنود الغير المباشرة مستوى منخفض من الضغط وذلك يبدو من 

فهي تشعر بالحيوية والراحة والهدوء ( 63)،(96)،(69:)بالعبارات عدة وكثيرا مثل البنود 
أما فيما يخص ( 65)كما نجدها تعاني من التوتر وذلك واضح بإجابتها على البند رقم 

 .بالعبارة أحيانا( 60)،(39)البندين الضغط فأجابت على 

 :خالصة الحالة  1.3.1

من خالل عرض وتحليل معطيات المقابلة النصف الموجهة والحصول على نتائج مقياس 
لديها مستوى منخفض من الضغط النفسي ( ش )إدراك الضغط تم استنتاج أن المفحوصة 

ويتضح ذلك جليا في المقابلة بحيث أن في البداية لم تتقبل المرض كما  9.56:يقدر ب
لق والخوف ولكن تلقيها السند العائلي وخاصة من زوجها الذي أحسسها تنتابها حاالت الق

باألمان والراحة ولم يحسسها بالعجز الذي تعانيه بسبب المرض وكذا إيمانها باهلل القوي     
 .كل هذا خفف من الضغط النفسي عنهاوقضائه وقدره ف
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وبالرجوع إلى نتائج مقياس إدراك الضغط النفسي والمقابلة العيادية النصف الموجهة التي  
لم تتحقق الفرضية التي مفادها يعاني المرضى المصابين ( ش)طبقناها على المفحوصة 

  .نفسي مرتفعبالقصور الكلوي المزمن من ضغط 

 :الحالة الرابعة.1.4

 :تقديم الحالة4.1.4

ثانوي تعليمي أوالد، ذو مستوى  40سنة متزوج له  04يبلغ من العمر  (ك ) المفحوص
 .ومستوى اقتصادي متوسط، يعمل كسائق

 وتحليل نتائج المقابلة العيادية عرض 1.1.4

بالمرض منذ سنتين تقريبا وأضاف أنه مصاب بالداء السكري وهذا منذ  (ك)أصيب الحالة
 anemieالمرض تاعي بداني '' :أما فيما يخص عن اكتشافه للمرض يقول( 6442)سنة 

كنت نعيا، رجلي يتنفخوا ويوجعوني أمنقدرش نمشي بزاف ويحكمني النعاس ونحب نرقد 
ك وبعثني لهنا يراك مريض بكالو وقالي بلي  les analyseأمبعد رحت لطبيب ودارلي 

(service hémodialyse)  وماكنتش فاهم المرض هذاjai aucune aidé عليه." 

وردة فعله تجاه تلقي الخبر .ما يدل أن المفحوص ليس لديه أي ثقافة معرفية حول المرض
 percequeوخلعت  bezardتشوكيت كشغل حاجة '' :هو الرفض التام بحيث يقول

 laسموها الدياليز وكيعاد أنا لول في المرض هذا وعمري ما سمعت بحاجة  منعرفش
famille  نلمس أن الحالة لم يتقبل المرض فأحيل مباشرة ''العايلة تاعي تشوكاو كامل

 .جتماعية جديدة مفروضة عليه وهي العالجفية الدم فهو وجد نفسه في وضعية التص

هر عليه األلم وكذا عالمات الحزن الظاهرة على أما بالنسبة للحياة النفسية للمفحوص فيظ
وجهه فهو دائم التفكير بالمرض كما يعتبره أنه قضى على كل شيئ جميل في حياته ويشير 
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يخليكش تخمم في حوايج واحد ما نخمم على لمرض هذا عال خاطر مداي''  :ذلك في قوله
كي danger a tout momentراك في   percequeتخمم تعيش وحدك ... خرين

خاف وكي تشرب تخاف وكي ترقد كفكيف، دايما تخمم بلي راك تروح تاكل ت
نسي نخمم على  malgré des fois،كل قبل ماتشرباتدير حساب قبل ماتrisqueمور

باه  dialyseالزم دير percequeذركا كولشي صامت  maisحوايج واحد خرين 
بزاف حياتك قاع  4h''لة اآلالذي يقلقه هو  الشيءكما يضيف أن  ''تموتci non تعيش  

 .الم الجسدية وأنه متوتر خالل عملية التصفيةكذلك شعوره ببعض اآل'' la machineقدام 

لرغم من محاوالته لتفادي فكرة المرض بالتفكير على اخالل تصريح الحالة يتضح لنا من 
الوضع الراهن المعاش ويظهر بأشياء أخرى إال أنه ال يستطيع فيجد نفسه عاجز وتائه أمام 

ذلك في شروده وتفكيره الدائم بالمرض فهو يرى نفسه دائما أمام خطر باإلضافة إلى أنه 
عاقة، وهذا من خالل ما تفرضه آ يعتبر المرض مصدر عجز لة التصفية من تبعية أي وا 

ال فالموت مؤ ) التقيد بمواعيد التصفية   (.                             كداللجوء المستمر للمشفى من أجل العالج وا 

وضعية صعبة يعيشها الحالة بصفة خاصة والمرضى المصابين ستشفاء وطريقة اال فالمرض
عاقة لألفراد يسبب مواعيد التصفية المزمن بصفة عامة، فاالرتباط ببالقصور الكلوي  عجز وا 

المريض بالفشل جتماعية المعتادة نظرا للحالة الجسمية التي يؤول إليها ائفهم االلوظ دائهموأ
جعل الحالة يتخلى عن نمط الحياة االجتماعية التي كان يألفها والدخول في اوالضعف، م

 ,Lauranceإليه  ما أشاروهذا ما يتوافق مع ،قلم معهنمط اجتماعي جديد يصعب التأ
1981,p :12 )''  التصفية هاجسا يقلقه  بآلةأن هناك من المرضى من يشكل له العالج

 لة تصفية الدمف المفاجئ آلكلما فكر فيه أو تذكره وهو راجع إلى الخوف الشديد من التوق
شكل عدوان  فيومنهم من يظهر رفض  لآللةقلق من عدم االستقاللية والتبعية الوكذلك 

 .''موجه نحوى المحيط الخارجي الناتج عن صعوبة تكيف المرضى مع وضعهم الجديد
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يشعر أنه تحت ضغط وهذا حسب قوله  ما جعله افة إلى تفكيره الدائم بالمرضوباإلض
غير نخمم عليه مايخلنيش ندير حوايج و أ dialyseلمرض وبا نحس بلي انسان مقيد با''

 هابط moralتطلع ول  L’ hautantion didjaو بزاف حتى جسديا ما نقدرش
 lesنبعد، بزاف حوايج نحاهم لي المرض هذا بكري نعقب  شمنقدر  alaiseومنكونش 
vacance  مع والدي ومرتي وذركاnon  منقدرشperceque  ندياليزي''. 

اغطة التصفية والمرض يعيشهما كوضعية ض لةيتضح لنا من خالل تصريح الحالة أن آ
نظرا للتحوالت التي تخلفها هذه الوضعية العالجية وهذا نتيجة التغيرات الفيزيولوجية التي 

ال ، كما يرى نفسه أسيرا لآللة فهو بنشاطاتهترافق المريض وتؤثر عليه وتعيقه على القيام 
أن من بين العوامل المشكلة ''الدحادحةولقد اعتبر .قضاء عطلة مع أسرته يستطيع حتى

 .(1242الدحادحة باسم، ) ''النفسي العوامل الفسيولوجية كالمرضللضغط 

بالنسبة للمرضى  ضاغطةأن اإلصابة بالقصور الكلوي تمثل وضعية  ''(ليجندر (كما أضاف
بسبب طول جلسات الغسيل الدموي، كذا ضرورة التزامهم بالحمية الغذائية الشديدة مما يسبب 

 (. Legendre1999) ''إحباط لألفراد

أما فيما يخص معاملة العائلة للمفحوص بعد المرض فقد كانت مثلما كانت وأكثر أي أنها 
المعاملة تاع العايلة تاعي متبدلتش كانت مليحة وذركا أحسن مرتي '' جيدة في حد قوله 

وقفت معاي وقايمة بيا كيما يلزم وكثر وخوتاتي ويما ساندوني كامل أو محسونيش بلي 
يلة مدلي كلية واش نقولك كتلقى عاحاب اهذا وكل واحد فيهم راني وحدي مع المرض 

نلمس أن ''قول الحمد هلل ويسي يتقبل واش عطاه ربي كيما هادي واش تزيد اإلنسان ا
تقبل فكرة المرض نظرا للمساندة القوية من األسرة فكل إخوته أبدو برغبتهم بإعطاء الحالة م

 .كلية له للتخفيف من معاناته، وكذلك وجود زوجته إلى جانبه ما حسسه بالراحة
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إشوفوني مريض ماشي كيما بكري '':أما فيما يخص نظرة الناس له فهو اكتفى بقوله 
 un travailleمنقدرش نخدم '':إذا ما تقلصت يقولوأما عن مجهوداته ، ''ويسققسو علي

forcer  غير لحوايج لخفيفة برك، بكري كنت خدام نسوقcamion  وذركا درت
chefeurولش والخدامين هما ليديروك''. 

'' :لة الدياليز ألول مرة يقولستشفائية وعن ردة فعله لما رأى آوعن الحديث عن الحالة اإل
 .''...ماكنتش عارف بالمرض هذاخلعت كيما قتلك ما قبيل 

حصص العالج الجماعي فالمفحوص يراها جيدة نظرا لتبادل أطراف الحديث وفيما يخص 
وعن '' نشوفها عادي ونحكيو بناتنا نقصرو ونحيو على خطارنا'': مع المرضى فهو يقول
والحمد  هادي خالتنا نعيشو perseque la machineأنه راض '': نوعية العالج فيقول

لمفحوص على فا. ''روح منا ونطيبون La grefوذا كتب ربي ندير بصح   mais....هلل
 .لة ومن المرضزرع كلية وهذا ليتخلص من قيود اآلأمل ب

بية نتيجة المعاملة الجيدة نحوهم في قوله المفحوص أنه راض على الخدمات الط كما نرى
 .''فوق الرعاية المطلوبة  نلقاواعاملونا مليح اخففو علينا بزاف '' :

وفيما يخص الجانب السلوكي وعن النشطات الممارسة بعد المرض فأجاب المفحوص أنه 
نوض صباح '' :ليس لديه أية صعوبة وفيما يخص حياته اليومية وعن قضاء أيامه يقول 

نخليه  jamaisأمبعد نروح نشوف الخدامين ولعندو فرح وال جنازة L’école ندي والدي 
هذا  Serviceلي نخرج ما مع الناس، وم toujour au contacteنقولك راني  واش

يتضح من خالل تصريح الحالة hopital))نسي ننسي كولش لمرض هذا نخليه هناي ف 
والتي تظهر من خالل العالقات التي يقوم بها  ن هناك مظاهر تكيف مع المرضأ

إلي محاولته لنسيان اجتماعي يلبي الدعوات االجتماعية باإلضافة  إنسانالمفحوص فهو 
 .المرض وتفادي التفكير فيه وبالتالي التعايش مع الوضعية



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                           الخامس الفصل  
 

 
99 

 عرض وتحليل نتائج مقياس ادراك الضغط1.1.4

 :التحليل الكمي

 26:العبارات المباشرة -

 60:العبارات الغير المباشرة -

     : مؤشر إدراك الضغط -
     

  
 

 النتائج       العبارات 
 0 تشعر بالراحة -1
 6 تشعر بوجود متطلبات لديك -6
 0 أنت سريع الغضب أو ضيق الخلق  -0
 0 لديك أشياء كثيرة للقيام بها -0
 6 تشعر بالوحدة -6
 6 تجد نفسك في مواقف صراعية -2
 0 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال -7
 0 تشعر بالتعب -8
 0 األمور لبلوغ أهدافك إدارةتخاف من عدم استطاعتك  9

 6 تشعر بالهدوء -14
 3 التخاذهالديك عدة قرارات  -11

 0 تشعر باإلحباط -16
 0 بالحيويةأنت مليء  -10
 0 تشعر بالتوتر -10
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  0 تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -16
  0 تشعر أنك في عجلة من أمرك -12

 1 والحمايةتشعر باألمن  -17
 1 لديك عدة مخاوف -18
 0 اآلخرينأنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص  -19
 6 تشعر بفقدان العزيمة -64
 1 تمتع نفسك -61
 6 أنت نخاف من المستقبل -66
 6 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها وليس ألنك تريدها -60
 0 تشعر بأنك وضع انتقاد وحكم -60
 0 من الهموم يخالتشعر بأنك شخص  -66
 0 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري -62
 0 سترخاءلديك صعوبة في اال -67
 0 المسؤولية تشعر بعبء -68
 0 لديك الوقت الكافي لنفسك -69
 0 تشعر بأنك تحت ضغط مميت -04

 .(ك) للمفحوص نتائج مقياس إدراك الضغط  يمثل( 21)جدول رقم ال       

 :التحليل الكيفي

تم ( 40)دراك الضغط وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقمبعد تنقيط مقياس إ
وبتطبيق معادلة مؤشر الضغط تم الحصول ( 88=مج) الحصول على نقطة خام مقدرة ب 

هذه الدرجة تدل على مستوى مرتفع من ( 4.20)ر الضغط عند الحالة مقدرة ب على مؤش
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ير المباشرة بالرفض مثل بعض البنود الغ الضغط ويبدوا ذلك من خالل إجابته على
بالراحة وال يشعر بأنه يقوم بأشياء  ال يشعرفهو  (أبدا )( تقريبا)  :ب( 66)(7()1)البند

يحبها فعال كما أنه ال يشعر بأنه شخص خال من الهموم، كما أجاب على معظم البنود 
فهو يرى أن ( 04)(60)(19()16()10()16()11()9)مثل البند  ( كثيرا) رة بالقبول المباش

ويشعر باإلحباط والتوتر ويرى مشاكله أنه ستتراكم، كما يرى نفسه  التخاذهالديه عدة قرارات 
كما يشعر أنه وضع انتقاد وحكم وأنه تحت ضغط مميت   باآلخرينأنه تحت ضغط مقارنة 

بعبء إضافة إلى أنه سريع الغضب وضيق الخلق ويشعر بالتعب واإلنهاك ويشعر 
 .(حياناأ)  :ب(  68)(67()8()0)من خالل إجابته على البنود  يتضح ؤولية وهذا ماالمس

 : خالصة الحالة 1.1.4

المقابلة نصف الموجهة والحصول على نتائج مقياس  معطياتمن خالل عرض وتحليل 
وهذا ما  4.20مستوى مرتفع من الضغط يقدر ب  الضغط تم استنتاج أن الحالة لديه إدراك

مقيد بالمرض  إنساننحس روحي  ''النصف الموجهة من خالل تصريحه  أكدته المقابلة
إال المرض في بداية  ما تبينلحالة يعيش المرض كوضعية ضاغطة خاصة فا''....دياليزالو 

فهناك رد لهذه الوضعية والتي تمثلت  الواقع المر الذي يعيشه الحالةلهذا  استجابةأنه هناك 
ية التعايش مع الموقف فنتيجة للدعم والمساندة التي تالقاها من كل أفراد األسرة في إمكان

ير من تفكيره إيجابي ليغ كجانبورغبة كل إخوته بالتبرع له بكلية زاد من ثقته بنفسه واستثمره 
 باإلضافةفهو على أمل من زرع كلية ( المرض)واقع فرض نفسه في البداية  اتجاهالسلبي 
فالحالة يتميز بمكانة  االجتماعيةكيف مع المرض وهذا من خالل العالقات مظاهر التإلى 

،كما أنه أصبح يعتمد على النسيان والهروب من اآلخرينعالية لقوة عالقاته مع  اجتماعية
ر المستمر في لة والمرض، كأسلوب لتجنب التفكيوهذا تفاديا لضغط الذي ولدته اآل وضعه

التي يستعملها المريض  واالستراتيجياتات يمن أهم السلوك ب والتجنبحالته المرضية فالهرو 
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) اعتبرولهذا . الكلوي ليتفادى الوضعية والتكيف السريع مع المرض إلعادة التوازن النفسي
إلى حل الموقف الضاغط  التجنب سلوكا تكيفيا متعلما يهدف'' ( 4991عبانرجب ش
 ( .11:، ص1229أحمد نايل العزيز،) ''وتجاوزه 

وبالرجوع إلى النتائج المتحصل عليها في مقياس إدراك الضغط للفنستاين ودليل المقابلة 
تحققت الفرضية التي مفادها يعاني ( ك)النصف موجهة التي طبقت على المفحوص 

 . المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن من ضغط نفسي مرتفع

 :الحالة الخامسة 1.4

 :تقديم الحالة 4.1.4 

ابتدائي  أوالد، ذات مستوى تعليمي 46سنة متزوجة لها  00تبلغ من العمر (س) صةالمفحو 
 .قتصادي متوسط، ماكثة بالبيتومستوى ا

 رض وتحليل المقابلة النصف موجهة ع1.1.4

كما أضافت أن لديها ارتفاع ضغط الدم ( سنوات 46)أصيبت المفحوصة بالمرض منذ 
(  L’hautantion)السبة تاع المرض تاعي  '':في قولهاعتبرته سبب المرض إوالذي 

تاع الدوا   La marque، و (منع الحمل) كانت تطلع لي بزاف من الدوا لكنت نشرب فيه
أنا لبدلتها وحدي بال منروح نعير ونشوف الدوا ليوالمني وشربتها بزاف ملي زيدت بوليدي 

قول بالك شقيقة أمفقتش كان راسي يوجع ون( L’hautantion)الثالث، كانت تطلع لي 
عادي أمبعد اتنح، استهزيت بروحي حتى وين طفرت خالص وساءت الحالة تاعي بزاف 

( (L’autantionباه رحت لطبيب وعقبت وقالي بلي وحكمتني الحمى وظهري إوجعني 
 .'' ضربتلك للكلى وسقطتهم لك
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ل إلى ي آعاني من ارتفاع ضغط الدم والذنستنتج أن الحالة قبل إصابتها بالمرض كانت ت
إال بعد فوات  منها التي كان تعاني اآلالمعتبار لحالية كما أنها لم تأخذ بعين االوضعيتها ا

 .  صرحت بهاألوان وهذا حسب ما 

نبرا و متقبلتوش أنا عمبالي كأي مرض إمدولي دواء '':وردة فعلها تجاه تلقي الخبر تقول
لي قاع هذا مدرتش في بامعنديش خبر بلي الكلى قادرين إحبسو أميزيدوش يمشو، 

الدياليز قلت لوكان نديرها نموت بعد كي شفت الماشينة تاع الشيء صراتلي صدمة، 
     ( 11/44/1241) كمننساش اليوم هذا( (Le cathieلوكان تشوفيني نهار لدرت فيه 

 . ''بقالي والو بكيت بزاف حسيت روحي متت ما

ر المرض الحدث ووقعه النفسي بعد تلقي خبنلمس من خالل ما صرحت به الحالة قوة وشدة 
والخوف من الموت هو فقدان لألمل  ، فالبكاءلت إليها فكانا صدمةوالوضعية العالجية التي آ

فالصدمة حادث )في الحياة ورفض للوضع كما أن مثل هذا الحدث سيبقى راسخا في مخيلتها
 (.ةعنيف قابل لشن اضطرابات جسدية ونفسية تؤثر على بنية الشخصي

لول بصح مع الوقت بديت نتقبل الحمد هلل رضيت ي جاتني صعيبة ف'':كما أضافت الحالة
على  ما يدل''زاف حتى لليومب يوقف معا بواش عطاني ربي سبحانو أوزيد راجلي شجعني

أن الحالة بالرغم من التوقع المؤلم لإلصابة إال أن الوقت كفيل بتقبلها للمرض وراضية بما 
فوجود زوجها إلى جانبها خفف من حجم معاناتها، فالراحة النفسية للمريض  أعطاه اهلل لها

 .تكمن في وجود سند قوي

نخمم على '' :علق األشياء التي تفكر فيها تقولأما بالنسبة للحياة النفسية للمفحوصة فيما يت
باه والدي وعلى المستقبل تاعهم الزم يقراو، وعلى المرض منكذبش عليك العام لول 

ذركا منخممش خالص، ربي عطاني  Maisفي صعيبة نخمم غير عليه وأنا قلت نموت توال
 فهي تستبعد حتى التفكير في المرض وتقول ''وأنا تقبلت وربي مافيه غير الخير نشاله نبرا 
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باه نتفكر غير كنجي ندير الدياليز أوماشي زعما  Le videمعنديشوالدار  بالشغلنلتهى ''
شويا نعيا هدا مكان أنا دايرة الحياة في راسي عندي بزاف حوايج خرين نخمم  نتقلق منو

والدي وزوجي هما الصح كيما ساندوني  ،فيهم ماشي غير المرض عندي إحساس للحياة
ومن خالل التصريح الذي قدمته . ''ثاني منخليهومش نقاوم عالجالهم علي أنا  وخففو

لمرض وضعية صعب تقبلها في البداية، إال أنها الحالة نلمس أن الحالة بالرغم من أن ا
من أجل زوجها لت معه بواقعية ولم تستسلم للوضع أبدت تقبال ومقاومة للمرض وتعام

وأوالدها، وهذا نظرا للدعم المقدم لها من العائلة من جهة ومن جهة أخرى أمالها كبيرة في أن 
 .يغير اهلل من وضعها لألحسن

لقيت '': إذا كانت المفحوصة تنتابها أفكار تشعر أنها تحت ضغط فتقول أما فيما يخص  
عاملوني روعة ويعاونوني فاشغل تاع الدار والدي، كامل الدار ا مساعدة من زوجي ومع

منعرفش المرض  tellementلول لحسيت بشوية ضغط معندي حتى ضغوط غير العام ا
لي وقفو كراجلي ووالدي ودارنا ودار راجلة جاتني صعيبة باه والفتها، بصح هذا أوزيد اآل

نستنتج أن الحالة ركزت على المساندة والدعم المقدم لها من '' معاي نحولي قاع الضغوطات
من أية  ال تعانيحاتها طرف الزوج واألسرة مما دعم ثقتها بنفسها فالحالة حسب تصري

 سيليوهذا ما اعتبره  (المرض)ضغوطات، فهي لم تفقد القدرة والمقاومة والتحكم في الوضع
Selye) ) ويحدث عندما '' :ضمن مراحل الدفاع ضد الضغط وأطلق عليها بمرحلة المقاومة

يكون التعرض للضاغط متالزما مع التكيف فتختفي التغيرات التي ظهرت على الجسم في 
ي، هارون توفيق، الرشيد) .''وتظهر تغيرات تدل على التكيف( اراإلنذ)المرحلة األولى 

 (.19:، ص4999

من خالل دراستهما أن ''( 4991Lazarus et Folkman)فولكمان الزاروس و كما نجد 
المرضى أنواع فهناك من يتعايش مع وضعية المرض ويقاومها وهناك من يرفضها إذ يتم 
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عاملهم ستجابة التي يبديها الفرد في تي مع المرضى إلى حد كبير بنوع االالتوافق السيكولوج
 (.14:،ص1229علي عسكر،) .''الناجم عن المرضمع الضغط 

ذركا مقبل و كانت مليحة '' :فتقول  وفيما يخص الحياة العالئقية ومعاملة العائلة للمفحوصة
دارنا  موت علي لقيت مساعدة ودعم مادي ومعنوي من دار راجلي ومنزادت أنا راجلي ا

 .''غالب مسمحش الحال  اهللMais مدهالي كان راح ا والدي، أنا وليدي لكبيرلكلة

نشوفها عادي رانا نقصرو مع بعضانا '' :وعند الحديث عن حصص العالج الجماعي تقول 
وراضية على  الجماعيما يدل أن الحالة راضية عن حصص العالج ''تقولي راكي في دارك 

والدياليز نشوفو المهيم لقينا الماشينة الحمد هلل أنا ولفتها '': نوعية العالج وهذا في قولها
 كشغل تاع الدار تديريه وتروحي والحالة تاعي ،كيما شغل حاجة تستناك دريها هدا مكان

نتهاء من خالل االهذا ما الحظناه و ''(قراءة القران  ونحفظنلتهى ب) عادية كنخلص الدياليز 
 (.خالل جلسات التصفية) وكذلك فترة تواجدنا في المصلحة المقابلة وتطبيق المقياس

معندي وال '' : الحالة وفيما يخص الجانب السلوكي والنشاطات الممارسة بعد المرض فتقول
وعن قضاء أيامها نجد أن الحالة متكيفة مع الوضع فهي '' صعوبة في حياتي اليومية 

عيش المرض كواقع وجب التأقلم معه، وحصص التصفية تراها كإحدى أعمالها المنزلية ت
   :وهذا في قولها جتماعيةلم يؤثر على عالقاتها اال ضإال أن المر التي تقوم به، باإلضافة 

عندي كنكمل شغل تاع الدار اليامات لندير دياليز يديني راجلي ويرجعني وكنوصل لدار '' 
نسانة ديني نحوس ونحي على خاطري، وأنا إنتكا شوية، واليامات لخرين خطرات راجلي ي
 . ''شاركهم في فرحهم وقرحهم اجتماعية نحب نسقسي على حوال الناس ون

 :عرض وتحليل نتائج مقياس إدراك الضغط 1.1.4

 :التحليل الكمي 
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 09:العبارات المباشرة -

 17:العبارات الغير المباشرة -

      :مؤشر إدراك الضغط -
     

  
 

 النتائج        العبارات
 6 تشعر بالراحة -1
 0 متطلبات لديك تشعر بوجود -6
 6 ضيق الخلق وأأنت سريع الغضب  -0
 6 لديك أشياء كثيرة للقيام بها -0
        1 تشعر بالوحدة -6
 6 تجد نفسك في مواقف صراعية -2
  6 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال -7
 6 تشعر بالتعب -8
 1 تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ أهدافك -9

 6 تشعر بالهدوء -14
 6 اذهاتخلديك عدة قرارات ال -11
 6 تشعر باإلحباط -16
 6 بالحيويةأنت مليء  -10
 6 تشعر بالتوتر -10
 1 تبدو مشاكلك أنها ستتراكم -16
 6 تشعر وكأنك في عجلة من أمرك -12
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 1 تشعر باألمن والصحة -17
 6 لديك عدة مخاوف -18
 1 اآلخرينأنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص  -19

 6 تشعر بفقدان العزيمة -64
 6 تمتع نفسك -61
 6 أنت خائف من المستقبل -66
 1 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها -60

 6 نتقاد وحكمتشعر بأنك موضع ا -60

 0 من الهموم يأنت شخص خال -66
 6 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري -62
 1 سترخاءلديك صعوبات في اال -67

 6 المسؤولية تشعر بعبء -68

 0 لديك الوقت الكافي لنفسك -69

 1 تشعر بأنك تحت ضغط مميت -04

 (.س)للمفحوصة  مقياس إدراك الضغطنتائج يمثل ( 21)الجدول رقم      

 

 :التحليل الكيفي

تم ( 46)دراك الضغط وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقمبعد تنقيط مقياس إ
ادلة إدراك الضغط تم الحصول وبتطبيق مع( 62=مج ) :ب مقدرة الحصول على نقطة خام

من  منخفضوهذه الدرجة تدل على مستوى ( 4.68)دراك ضغط عند الحالة مقدر ب على إ
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( 10()7()1)بول مثل على البنود الغير المباشرة بالق الضغط لديه ويبدو ذلك خالل إجابته
ا فعال وتشعر بالهدوء ومليئة فهي تشعر بالراحة، وتقوم بأشياء تحبه( 66)(61)(17()10)

 .بالحيوية وتشعر باألمن والحماية وتمتع نفسها

 (.04)(60()19()16()9()6)البنود المباشرة بالرفض مثل  كما أجابت على

 :خالصة الحالة 1.1.4

المقابلة النصف موجهة والحصول على نتائج مقياس  معطياتمن خالل عرض وتحليل 
( 4.68) :يقدر بالضغط تم استنتاج أن الحالة لديها مستوى منخفض من الضغط  إدراك

 ت نوعا من الرفض إلصابتها بالمرضوهو ما يتضح في المقابلة أن الحالة في البداية أبد
لحالة من طرف أسرتها للمساندة النفسية اإلى السند الديني إضافة  ولجوؤهالكن إيمانها باهلل 

واستثمرتها لتقبل المرض  المستمر لها كلها جوانب إيجابية ركزت عليها الحالةوتقديم الدعم 
إلى  (شيلي تايلور )وقد أشار ، والتعايش معه على أنه واقع يجب تقبله والتأقلم مع الوضع

يات التقييم فالضغط هو ما ينشأ عن عمل لكتدرك أنها كذ الضاغطة بقدر مااألحداث  ''أن 
فإدراك الحالة وتقيميها (12:،ص1229ترجمة وسام درويش،).''التي يقوم بها الفرد
ها بنفسها وساعدها على إضافة إلى تحصلها على السند ما عزز ثقتاإليجابي للمرض 

 .الضغط المنخفض إدراكول على مؤشر الحص

، ودليل وبالرجوع إلى النتائج المتحصل عليها في مقياس إدراك الضغظ النفسي للفنستاين
لم تتحقق الفرضية التي مفادها ( س)المقابلة النصف موجهة التي طبقت على المفحوصة 

 .نفسي مرتفع ضغطيعاني المريض بالقصور الكلوي المزمن من 

 :الحالة السادسة 6-4

 :تقديم الحالة 4.6.4
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 أوالد، ذات مستوى تعليمي 40سنة، متزوجة لها  01تبلغ من العمر ( ف ) المفحوصة 
 .ومستوى اقتصادي منخفض، ماكثة بالبيت،ثانوي

 ض وتحليل نتائج المقابلة النصف موجهةعر  1.6.4

أصيبت الحالة بالمرض منذ سنة، وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم على حد قولها 
 رجلي ليفشلو'':كتشافها للمرض تقول وعن ا''أوميمدوليش دوا   L’autantionعندي ''

قاتلي راكي مريضة  Les analyseويوجعوني كنت نعيا بزاف ورحت لطبيبة ودارتلي 
فرجلي مافهمت والوا كنت (  (le cathieوكوصلت دارولي  hopitalبالكلى وبعثوني هنا 

بزاف حوايج في خفت بزاف ودرت  La machineكشفت  Sourtoutنبكي ما تقبلتش 
نستنتج من خالل ''  La machineقدام  حياتي حانجوزها nimaginerراسي مقدرتش 

وف لعدم رفض للمرض وشعورها بالخالتصريح الحالة أن ردة فعلها جراء تلقي الخبر هو 
من العالج فالصدمة  لة لبقية عمرها أي رفض نفسي لهذه الطريقةتقبلها االرتباط بهذه اآل

                                               .        لة التصفية كانت شديدة عليها لدرجة البكاءاالرتباطية بآ

في قولها لمرض وصة فصرحت بأنها دائمة التفكير في اأما بالنسبة للحياة النفسية للمفح
متمشيش   La machineنخمم على لمرض هذا نخاف ونتقلق كي نجي ونلقى ''

لتمسنا نوع من المعاناة إ'' حابة نبرا .... أومنديرش الدياليز خايفة نموت ونخلي والدي 
تفكر في مصير أوالدها فهي الخوف والقلق فهي تخاف أن تموت، و النفسية عند الحالة ك
                                                   .                                                                                                                            تريد أن تشفى وتعيش

وما يتضح لنا درجة األلم النفسي الذي يتركه مرض القصور الكلوي المزمن في نفسية 
فاإلصابة بمرض جسمي ) المصابين المعالجين بالدياليز جراء الخوف من شبح الموت

الوضعية ه كالقصور الكلوي المزمن يجعل الفرد في مواجهة دائمة مع الموت ويصاحب هذ
 .(kenfer,2001,p :55) ''قلق حاد لدى المرضى
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  jamaisلنقص ونحس بلي نحس با '':كما أضافت الحالة أنها تحت ضغط وهذا في قولها 
ك نموت والمرض هذا دارلي هادي نقول بال  La machineكندير   des foisنبرا و 

علي زواج ويخليني اعاود أوزيد نخاف راجلي ( جسديا ونفسيا) لم لنحس بيه ضغط من ال 
déjà لول كان هو ليجيبني ف ، بعد علي بزافابدلهادو لخرين حسيت بلي حاب  ليمات

ويرجعني   hôpitalوليدي ليديني  ويسقسي وذركا واالteléphoneف ندير دياليز،اعيط
 .الجسدية مببعض اآلال فهي تحس خالل التصفية حالتها عن أما'' 

قص، فغياب المساندة النفسية والدعم من طرف الحالة شعورها بالنما قالته نستنتج من خالل 
زوجها الذي لم يعد يقاسمها معاناتها أثر على نفسيتها، فالفرد عندما يفتقد التأييد داخل 

 هةا يجعله معرضا للضغط من جهة ومن جيبة أمل مماألسرة ويكون مهمشا يشعر عندئذ بخ
لجسدية والنفسية التي تشعر بهما الحالة أي ا مأخرى الضغط النفسي الناشئ عن اآلال

صعوبة التجربة المرضية التي تعيشها الحالة ووعيها بخطورة المرض وعدم جدوى العالج 
لألساليب الطبية لعالج  أعراض المرض من  ''كما قد يكون  (التشاؤم والخوف من الموت)

ذا المرض من تأثيرات الدم، وما قد يصاحب ه بتصفيةتبعيات غير سارة، كما في العالج 
نفسية وجسمية، قد تصل إلى درجة كبيرة من الضغوط النفسية ألن المصابين بهذا لمرض 

 Arrarras .''فيه العوامل النفسية أهمية كبيرةيعانون من مرض حقيقي كامن وقاتل تلعب 
et all,2002 )). 

متبدلتش والدي '' :وصة ومعاملة العائلة لها تقولفيما يخص الحياة العالئقية للمفح أما
 راجلي وال ما يشوفش قاع فيا وهذا الشيئ اقلقني  Maisصغار مايعرفوش محنين علي 

'' روف مايصرفش عليالمص Non لقيت غير العايلة تاعي واقفة معاي ماديا ومعنويا وهو
نلمس من خالل ما قالته الحالة كيف أدى المرض ووضعية العالج إلى إحداث توتر العالقة 

وهو زوجها فهو اطفة ووجود سند نفسي إلى جانبها أال الزوجية فالحالة تفتقد إلى الحب والع
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أن هذا الزوج يرفض الوضعية المرضية الجديدة لزوجته  يدلاوملم يبدي أي اهتمام بها 
 :   أما فيما يخص نظرة الناس فتقول ،ا ويتخلى عن مسؤولياته اتجاههاوبالتالي فهو يتجنبه

كما نرى أن الحالة تقلصت مجهوداتها بعد المرض وهذا من خالل ،''نظرة شفقةاشفوني '' 
 المجهودات تاعي نقصت بعد ممرضت منقدرش للخدمة الثقيلة غير لخفيفة نعيا'':قولها 

وزيد يتقلق مني كيما نديرش شغل، أنا اله غالب أنخدم بزاف ونتعافر مع راجلي كمنقدرش 
مرض في تراجع جهود الحالة فطبيعة المرض والعالج لقد أثر ال ''نعيا وهو ميفهمنيش

جعل جسمها غير قادر على أداء بعض الواجبات المنزلية ما يجعل زوجها أحيانا يتشاجر ي
 .معها فالحالة من الصعوبات التي تواجهها رفض الزوج لمرضها وعدم تفهمه لها

تشوف لها وتقول ''الدياليز  آلةستشفائية وعن ردة فعلها لما رأت وعند الحديث عن الحالة اال
 .نتهاء عملية التصفيةإكما أضافت الحالة شعورها بالتعب عند ( خلعت 

نحي  perce queنحب نقصر '':حصص العالج الجماعي فالحالة تقول عن وعن الحديث
تنزعج من المرضى وعن نوعية العالج فهي راضية ولكنها متأملة  كما أنها ال'' على خاطري
ذيك لخنقتني انحي قاع الغمة ه'':ليزيد أملها في العيش أكثر وهذا في قولهافي زرع كلية 

 مدلي كلية على خاطر لوكان مكانش إنتمنى نلقا واحد ....حة حمد هلل ونولي شويا ملي
La machine  وفيما يخص الخدمات الطبية فهي راضية عنها'' نموتوا. 

والصعوبات التي وفيما يخص الجانب السلوكي وعن النشاطات الممارسة بعد المرض 
ونتقلق من راجلي عال  toujour أوماشي  dialyseشويا نعيا كندير '' :تواجهها فتقول 

أما عن قضاء أيامها مع '' عيط إ  bet عيط عليا حاجة إخاطر أنا في حالتي وهو دايما 
نبقى  ما نحبشنحب نسقسي  ونخالط الناس  ما نمرضل كيما قب'' المحيط فهي عادية 

وحدي، نحب نقصر مانحبش نغلق على روحي ونحكم كولشي داخل عندي يما نحكيلها 
ة نحب نلبي الدعوات اجتماعي إنسانةتوجعني حاجة منقولهاش وأنا   jamaisكولش 
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اجتماعية لها عالقات  إنسانةنستنتج أن الحالة التحب البقاء لوحدها فهي '' االجتماعية
 .فهي تجد راحتها في التحدث اآلخرينمتكيفة مع 

 :الضغط إدراكنتائج مقياس عرض وتحليل  1.6.4

 :التحليل الكمي  

 67:العبارات المباشرة -

 60:العبارات الغير المباشرة -

     : الضغط إدراكمؤشر  -
     

  
 

 النتائج    العبارات 
 0 تشعر بالراحة -1
 6 تشعر بوجود متطلبات كثيرة -6
 0 ضيق الخلق وأأنت سريع الغضب   -0
 6 لديك أشياء كثيرة للقيام بها -0
 0 تشعر بالوحدة -6
 6 تجد نفسك في مواقف صراعية -2
 0 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال -7
 0 تشعر بالتعب -8

 6 األمور لبلوغ أهدافك إدارةتخاف من عدم استطاعتك  -9
 0 تشعر بالهدوء  -14
 6 لديك عدة قرارات التخاذها -11
 6 تشعر باإلحباط -16
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 6 بالحيوية  أنت مليء -10
 0 تشعر بالتوتر -10
 0 تبدوا مشاكلك أنها ستتراكم -16
 6 تشعر وكأنك في عجلة من أمرك -12
 0 تشعر باألمن والصحة -17
 0 لديك عدة مخاوف -18
 6 اآلخرينضغط مقارنة باألشخاص  أنت تحت -19

 6 بفقدان العزيمة تشعر  -64
 0 تمتع نفسك -61
 0 أنت خائف من المستقبل -66
 6 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها -60
 0 تشعر بأنك موضع انتقاد وحكم -60
 0 من الهموم يأنت شخص خال -66

 6 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري -62
 6 صعوبات في االسترخاءلديك  -67
 0 المسؤوليةتشعر بعبء  -68
 0 لديك الوقت الكافي لنفسك -69
 0 تشعر بأنك تحت ضغط مميت -04

 (.ف ) للمفحوصة النفسي الضغط إدراكنتائج مقياس يمثل ( 26) الجدول رقم 

 :التحليل الكيفي
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تم  (42)تنقيط مقياس إدراك الضغط وجمع النقاط كما هو مبين في الجدول رقم  بعد
وبتطبيق معادلة مؤشر الضغط تم ( 84= مج ) :الحصول على نقطة خام مقدرة ب

وهذه الدرجة تدل على مستوى ( 4.66) :الحصول على مؤشر الضغط عند الحالة مقدرة ب
 (كثيرا):بعلى بعض البنود المباشرة  امرتفع من الضغط، ويبدوا ذلك من خالل إجابته

التي تشير إلى أن الحالة ( 68)(60()66()18()16()10)(8)(6()0)في البند رقم  (عادة)و
سريعة الغضب، وتشعر بالوحدة والتعب والتوتر، كما ترى أن مشاكلها ستتراكم ولديها عدة 

المسؤولية وحكم وتشعر بعبء  نتقادإأنها وضع اوف فهي تخاف من المستقبل، وتشعر مخ
تشعر  بالرفض فهي ال( 17()14)البندين رقم  وأنها تحت ضغط مميت، كما أجابت على

 .بالهدوء، وال باألمن والحماية

 :خالصة الحالة 1.6.4

يات المقابلة النصف موجهة والحصول على نتائج مقياس من خالل عرض وتحليل معط
وهذا ( 4.66)إدراك الضغط تم استنتاج أن الحالة لديها مستوى مرتفع من الضغط مقدر ب 

المرض هذا دارلي ضغط من األلم لنحس '' ما أكدته في المقابلة النصف موجهة في قولها 
خاصة في هذه ( الزوج) غياب السند  ، كما أن الحالة تشعر بالنقص في''بيه جسديا ونفسيا 

الوضعية التي تواجدت فيها وهي وضعية المرض، أثر على نفسيتها فامتزجت مشاعرها 
 .للضغط النفسيبالخوف والقلق من الموت مما زاد من إدراكها 

لألسرة دور فعال في جميع النواحي وبالتالي تقف أهميتها على الدور والدعم التساندي لف
كاترونا وراسيل )اصة لمرضى القصور الكلوي المزمن وهذا ما تؤكده دراسة الذي تقدمه خ

فالمساندة االجتماعية ووجود عالقات مرضية تتميز بالحب والود والثقة تعمل ''  (4992
مصطفى ).''مصدات ضد التأثير السلبي لضغوط الحياة على الصحة النفسية اجز أوكحو 

 .(411: ، ص4969فهمي، 
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وبالرجوع إلى النتائج المتحصل عليها في مقياس إدراك الضغط للفنستاين ودليل المقابلة 
تحققت الفرضية التي مفادها يعاني ( ف)النصف موجهة التي طبقت على المفحوصة 

 . المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن من ضغط نفسي مرتفع

 

 

 



 

 

 

 

 

مناقشة عامة 
 للحاالت
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 عامة للحاالتمناقشة  -2

ليها من المقابلة النصف الموجهة تحليل النتائج المتحصل عمن خالل الدراسة الميدانية و 
اللذان طبقا على مجموعة البحث المتكونة من  نستاينئج مقياس إدراك الضغط النفسي للفنتاو 

 :الت تحصلنا على النتائج التاليةحا 60
 

 الحالة  ستبيان إدراك الضغط ا نتائج

 (ل) 60الحالة  67.0
 (ك) 60الحالة  6700
 (ع) 60الحالة  ..67
 (ف) 60الحالة  ..67
 (ش) .6الحالة  6700
 (س) 60الحالة  6700

 (.مجموعة البحث )يمثل نتائج مقياس إدراك الضغط للحاالت الستة ( 70)الجدول رقم    

ج المبينة في الجدول  النتائنستاين توصلنا إلى اك الضغط للففمن خالل تطبيق مقياس إدر 
ة المطبقة على كل حالة بانفراد  بعد تحليل المقابلة العيادية النصف الموجه( .6)رقم 

هي البحث تعاني من ضغط نفسي مرتفع و حاالت من مجموعة  (60)أنكشفت الدراسة 
( ش:)ديهما ضغط نفسي منخفض وهيبينما وجدت حالتين ل( ف( )ع( )ك( )ل)الحاالت 

 (7س)

فقد سجلت على مؤشر  (ل) فمن خالل تطبيق مقياس إدراك الضغط مع الحالة األولى
واضحا من خالل ظهر ذلك وهو مؤشر مرتفع جدا و  67.0:درة بالضغط النقطة المق

كثيرة التفكير معها فهي تشعر بعدم الراحة و  االمقابلة العيادية النصف الموجهة التي أجريناه
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رها بالقلق الدائم وكثرة البكاء           شعو أن المرض سبب لها العجز الجسمي و كما تشعر 
من هذه تعتبر شعورها بالوحدة فكل ما أن المرض سبب لها عدة مخاوف و االنطواء كو 

 7أعراض الضغط النفسي

 6700:فقد سجل على مؤشر الضغط النقطة المقدرة ب(ك)فيما يخص الحالة الثانية  أما
نه كان الموجهة مع الحالة فالحظنا أ المقابلة العيادية النصف إجرائناعند وهو مؤشر مرتفع و 

زوجته  أن حصوله على الدعم من إال،زبالمرض واعتبره مصدر إعاقة وعج دائم التفكير
رغبة إخوته في التبرع له بالكلية خفف من مستوى الضغط النفسي لديه واستثمر موضوع و 

ية التي تعطي له شيء من الرغبة هي أمل زرع الكلمفقودة بتشكيل فكرة خيالية أال و الكلية ال
 7 حقيق العودة إلى الحياة السابقةمل في توكذلك األالقوة في مواجهة واقعه المؤلم،و 

جتماعية التي ل العالقات االنا أيضا مظاهر تكيف الحالة مع المرض من خالكما الحظ
يوائم  أنالكائن الحي يحاول  إلىأنفالتكيف يشير عادة ''اآلخرينيحظى بها المفحوص مع 

مصطفى فهمي )عي الذي يعيش فيه محاولة منه من أجل البقاء العالم الطبيبين نفسه و 
 (.7:،ص8701،

وهو مؤشر  ..67:ر الضغط النقطة المقدرة بفقد سجل على مؤش( ع)الحالة الثالثة  أما
حسب ما الحظناه ية كذلك فهو حسب ما صرح به لنا و ظهر ذلك في المقابلة العيادمرتفع و 

التوتر وفقدان الشهية وشعوره الحالة يعاني من القلق الدائم و  أناستنتاج  إلىفقد توصلنا 
ذلك بسبب المرض أصبح ضيق الخلق كو باره هو المسؤول عن البيت بعبء المسؤولية باعت

جل تفادي المشاكل وكل هذه ى به إلى االنعزال االجتماعي من أهذا ما أدوالمزاج المعكر و 
 7اآلثار النفسية تعتبر من أعراض الضغط النفسي 

كذلك وهو  ..67:التي سجلت على مؤشر الضغط النقطة المقدرة بو ( ف)والحالة الرابعة 
وقلقة فهي تعاني حزينة جد منهارة و  الحالة أنفيما يخص المقابلة فقد الحظنا مؤشر مرتفع و 
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الدعم من عدة جوانب ماديا كانت أو معنويا خاصة من زوجها فهو غير من تقص االهتمام و 
 7يزيد من شدة الضغط عند المفحوصة يتجنبها وهذا ماو لحالتها مبالي 

الظهور  مفاجئمرض القصور الكلوي مرض صامت  أنالت وما استنتجناه عن هذه الحا
الت يعتبر تلقيهم للخبر االح فمعظمهذا مايجعل المرضى عرضة للصدمة عند تلقي الخبر و 

 7صدمة

بعض الحاالت تميل إلى العزلة ويفضلون البقاء لمفردهم وهذا ما يتناسب مع  أنكما تبين 
الجسدية  باألمراضالمصابين بينت أن التي و ( 8771)حسن مصطفى عبد المعطيدراسة 

الدور الذي تلعبه تلك  إضافةإلىمثيرة للضغوط  أنهاالحياة على  أحداثيدركون مختلف 
 والمعرفياالجتماعي على المرضى على الصعيد النفسي و  التأثيرفي زيادة  األحداث

 (8217:،ص8771حسن مصطفى عبد المعطي ،)الجسدي و 

دية انعكاسات نفسية على المرضى وخاصة مرض القصور الجس لألمراض أنكما استنتجنا 
يمكن الفصل بينهما ولقد ال األطرافالنفس وحدة متكاملة الكلوي المزمن ولذلك يعتبر الجسم و 

الحالة الصحية للفرد تلعب دورا هاما في صحته النفسية نظرا للعالقة  أنالدراسات  أوضحت
 (.81:،ص2772زينب شقير ،)س النفبادلية و التفاعلية بين الجسم و الت

ظهر ذلك و العجز الجسمي ور الكلوي المزمن يدركون النقص و مرضى القص أنكما استنتجنا 
كذاك معظم الحاالت ترى أن المرض يمثل بالنسبة لهم و ( ع( ) ك( )ل)في الحاالت  

أن اإلصابة بمرض Legendreليجندروضعية ضاغطة وهذا ما يتطابق مع ما قاله 
طول جلسات ضاغطة بالنسبة للمريض بسبب عدد و القصور الكلوي المزمن يمثل وضعية 

يحدث إحباطا لألفراد مما زامهم بالحمية الغذائية الشديدة وضرورة الت( الغسيل الدموي)العالج 
 7المصابين به
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( ش)ة فحوصمن الم هي كلللتان لم تتحقق لديهما الفرضية و أما فيما يخص الحالتين ا
( س)الحالة و  6700:التي سجلت على مؤشر الضغط النقطةو ( ش)فبداية بالحالة ( س)و

ى مستوى منخفض هذه النتائج تدل علو  6700:ر الضغط النقطة المقدرة بسجلت على مؤش
خفف  هذا ماالحالتين و  لكلتاتلقي الدعم العائلي المناسب  إلىهذا يعود من الضغط النفسي و 

النفسية عندهن،فشبكة المساندة االجتماعية للفرد تسهم في حفظ اآلثار السلبية  المعاناةمن 
النصيحة والعون المادي في أوقات حيث أنها تمد الفرد بالمعلومات و للضغوط لدى الفرد 

شبكة المساندة تزيد من اعية عن األسرة الممتدة و الضغوط، في حين أن العزلة االجتم
 (077:،ص2776طه عبد العظيم ،)الضغوط 

و نجد المرضى الذين لهم ضغط نفسي منخفض لهم عالقات اجتماعية وطيدة مع المحيط 
وفرت لهم كل  األخيرةهذه  أنو  أفرادأسرهمعقالنية متينة مع  أسسالذي يعيشون فيه و لهم 

 (Cobb et Kassel 1970)دراسة  أكدتهالعاطفية، وهذا ما  المساعدة و الحب و المساندة
الوقاية من العاطفية في الحفاظ على الصحة و  المساندةعلى دور الروابط االجتماعية و 

 (27777عثمان يخلف،)المرض

إلى السن بحيث أن أجريت العادة في المجتمع ( ش)قد يعود تقبل المرض عند المفحوصة و 
نجاب وفي مرححقق مطالبه االجتماعية من زواج و الجزائري أن الفرد عندما ي نة يتقبل لة معيا 

 7صبر دون أي مقاومةاألمراض بإيمان و 

وهي  (kobasa)الحالتين من الضغط النفسي حسب نظرية كوباسا كما قد يفسر عدم معاناة
التي تشير ( (Resistance hardines stressمادي و  المقاومة لكوباسانظرية الصالبة و 

احتماال للتعرض للضغط ل قديهم قدرات عالية على التحمل هم أإلى أن األشخاص الذين ل
 (.2788بوعروج فريدة،)التحدي النفسي ويتميز هؤالء األشخاص بااللتزام والضبط و 
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 خاتمة
بث  االممملثل  ثر سةامثت ممثماغ اللثفس ال ىمثر لثسغ المةلثن الم ث ب ن  من خالل هذا البحث  الثذق نم ث 

 .ب لق اة الكلاق المزمن
ممث  علثا  اإل ث بتلم   شكل  هذا المةض مثن مدس ثس علثن علثا ت الىثةس ال،مثس ت  بح ث  هثذ   ااعمب ةا

  ،ثز  م ث  عثاض ب،دث ز بمق  ثت م،لثل ال،مثس  ثر ا شثس ة اإل ث بتساخلثر اهثا الكلثن   ثمج عثال  هثذ  
هثثثا مق  ثثثت عال، ثثثت مقمثثثة  علثثثن ا   ( (hémodialyseزالد ماس ثثث ل   D.cupaمقثثثال  إذ .ع ثثث  خثثث ة،ر

ك  ث  السة قثت المثر  حلثة بدث   الم  ب ب لق اة الكلاق المزمن اذلث  لممك ث  مثن ماا ثلت ح  مث   مدمث 
ب ل مثثبت ( rupture) اللثثال   ه ثث   لثث ا ملثث  المةحلثثت علثثن إمثث   ا مقثث ل إلثثن ح ثث   إخثثةغ انس لثثت ئلبثثس

للح    الم بقت  هذا اللال  الثذق  مثمب ب لبقث   ح ث  لمثن كث  اا مث مامان حممث     كثان مق بثل مبل ثت مسلقثت 
المل  ثث   ال،مثثثس ت ه ثث   مدس ثثثس  إلثثن ،  ثثثب( D.cupa.2002.p10 )  ااإلكةاهثث   مالثثس  للقلثثث   آللثثت

للم ثث ب بثث  علثثن ممثثماغ ح  مثث  ال ىمثث ت  اب لمثث لر مضدثثة ،ملثثت مثثن اطلثثسةاب   ال ىمثث ت الخس ثثة  المثثر 
ال ثث مع عثثن الم،ةبثثت '' اللثثفس ال ىمثثر''   ثثلب علثثن المثثة ض الثثمخلو م دثث   امثثن بثث ن هثثذ  اطلثثسةاب  

 ثث  بخسثثاة  المثثةض اعثثسج ،ثثساغ اللثثال  ح ثث  إن اللثثفس ال ىمثثر المةلثث ت المثثر  ل شثثد  المثثة ض مثث  اع
 . ل ش  الم  ب مح  لفس األلج ال،مسق الذق   مع عن إ  بت   م،ت إا مح لت إل  بت ،مس ت

ا ضثثةا لمثث    شثثس  هثثذا المثثةض الللثثاق مثثن مدس ثثس علثثن علثثا ت الىثثةس ال،مثثس ت اح  مثث  ال ىمثث ت سةح ثث  
اللفس ال ىمر لسغ المةلن الم  ب ن ب لق اة الكلاق المزمن   مم ؤل   الذق ك ن  دسف لملة ت ممماغ

المصاااب لالوصاالك ال ااالم المااضم  الخاةاال لتصاانية الاا   ي ااا   ماا  ''اعلثثن هثثذا األمثث   ا مةلثث   إن 
 .''مستلى  مكتنل م  الةغط ال نس  

مثث دع الل ثث سق  ح ثث  مب   ثث  الم ضثثاة المثثلاكر الملة ثثر كخلى ثثت  ضة ثثت  ااعممثثس   طخمبثث ة هثثذ  الىةلثث ت ال
) اآخثثثثةاناب طمثثثم  س إلثثثثن المق بلثثثثت ال  ثثثف ما،دثثثثت امسب ثثثث  مق ثثثث   إسةا  اللثثثفس ال ىمثثثثر ل لى مثثثثم  ن 

L’evenstien et all 1993 ) حثث ط  مخمثث ة  (  60) اهثثذا علثثن م،ماعثثت البحثث  المثثر مكا ثث  مثثن
 .بسة قت ن س ت

عثثةض امحل ثثل ا م  نشثثت ال مثث  ع مثثج ابلثثس ،مثث  الب   ثث   االمح ل ثثل المثث بقت المثثر نم ثث  بلةلثثد   ثثر   ثثل 
مل  ر من ممماغ لفس  ىمر (  60) ح ط  من إ ل (  60) الما ل إلن إن  ةل م   محقق   ما،س 

 .مةمى  اهذا ةا،  لالخمال    ب ن الح ط  عن  ةسا  ت كل شخو
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 :التوصيات واالقتراحات

نتائج  إلىاالقتراحات بهدف الوصول وضع بعض التوصيات و  إلىالبحث توصلنا  آخرفيو 
 :ونلخصها فيما يلي ،أحسنفي ظروف  أحسن

 :التوصيات-1

الجمعيات التي تعمل على مساعدة االستشفائية و سانيين في المراكز نف أخصائيينتوظيف -
المرض على الجانب السيكولوجي للمصاب فالعالج  تأثيرهؤالء المرضى قصد التخفيف من 

 .بالعالج النفسي إالالدوائي ال يكتمل 

مرض القصور الكلوي المزمن عن طريق  أعراضو  بأسبابتوعية المجتمع تحسيس و -
 .اإلعالموسائل 

 .التصفية أثناءللمريض  الهادئجو توفير ال ضرورة-

 :االقتراحات -2

 .المزمنة لألمراضالنفسية  األبعادتشجيع البحث العلمي في مجال -

جل من أ( ممرض ،نفساني أخصائي،طبيب عام ،طبيب مختص)العمل الجماعي  ضرورة-
 .منهم مرضى القصور الكلويج العالجية مع المرضى المزمنين و البرام إنجاح

فسي لمرضى القصور الكلوي السير النحول العالقة بين فعالية الذات و  دراسةإجراء -
 .المزمن

في التخفيف من حدة الضغط  ثر الدعم األسري على مرضى القصور الكلويدراسة أ -
 .النفسي
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 :البحث صعوبات

 .بأربعةأشهرضيق وقت انجاز البحث في المدة المحددة -

التنقل عبر جامعات الوطن  إمكانيةصعوبة الحصول عليهم مع عدم نقص المراجع و -
 .إمكانياتهالالستفادة من 

 .النفسيةو عدم تقبل بعض المرضى المشاركة في البحث بسبب حالتهم المرضية -

 .تقبلها مواصلة المشاركة في البحثعدم نسحاب بعض الحاالت و إ-

 .البحث الميداني إجراءمكان  إيجادصعوبة في -
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 (10:)الملحق رقم

 دليل المقابلة النصف موجهة
 :البيانات الشخصية: المحور األول*
 :سماال -
 :السن -
 :الجنس -
 :أرمل_ :          مطلق_ :            متزوج_ :      الحالة المدنية -
 :جامعي_ ثانوي       _ :         متوسط_        :    ابتدائي_ :  التعليمي المستوى -

 :مرتفع_ :         متوسط_ :         منخفض_ :  المستوى االقتصادي
 : عدد اإلخوة والترتيب -
 :مدة اإلصابة -
 تاريخ الحالة المرضية: المحور الثاني*
 كيف كانت حالتك قبل أن تمرض؟ -
 المرض؟كيف اكتشفت  -
 كيف تلقيت الخبر وكيف كانت استجابتك؟ -
 مامدى معرفتك بهذا لمرض؟ -
 الحالة النفسية: المحور الثالث*
 ماهي األشياء التي تفكر فيها كثيرا؟ -
 .ماهي األشياء التي تقلقك لما تأتي للقيام بعملية تصفية الدم -
 هل تنتابك أفكار تشعر أنك تحت ضغط ما؟ -
 عند خضوعك لجهاز التصفية؟هل تشعر باأللم  -
 الحياة العالئقية: المحور الرابع*



 هل تغيرت معاملة العائلة لك من أي ناحية؟ -
 كيف ترى نظرة الناس لك؟ -
 ؟طاتاليومية؟ كيف ذلكاهل تشعر أن مجهوداتك تقلصت أثناء قيامك بالنش -
 ما نوع المشاكل التي تصادفها مع عائلتك؟ -
 االستشفائيةالحالة : المحور الخامس*
 كيف كانت ردة فعلك عندما رأيت آلة الدياليز ألول مرة؟ -
 ماهو شعورك بعد قيامك بعملية تصفية الدم؟ -
 كيف ترى حصص العالج الجماعية وهل تنزعج من المرضى؟ -
 هل أنت راض على نوعية العالج؟ -
 هل تتلقون الرعاية المطلوبة؟ -
 والنشاطات الممارسة بعد المرضالجانب السلوكي : المحور السادس*
 ماهي الصعوبات التي تواجهها في حياتك اليومية؟ -
 كيف تقظي أيامك وتعيشها مع محطيك؟ -
 هل تلبي الدعوات االجتماعية؟ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (10:)الملحق رقم
''لفنستاين''اختبار إدراك الضغط النفسي   

 :تعليمة االختبار
في الخانة التي تصف ما ينطبق عليك  (x)كل عبارة من العبارات التالية ضع عالمة  أمام

عموما وذلك خالل السنة أو السنتين الماضيتين أجب بسرعة دون أن تزعج نفسك 
 .بمراجعة إجابتك واحرص على وصف مسار حياتك بدقة خالل هذه المدة

 
 البنود   تقريبا أبدا عادة أحيانا  كثيرا

 تشعر بالراحة -1    
 تشعر بوجود متطلبات لديك -2    
 أنت سريع الغضب أو ضيق الخلق -3    
 لديك أشياء كثيرة للقيام بها -4    
 تشعر بالوحدة -5    
 تجد نفسك في مواقف صراعية -6    
 تشعر بأنك تقوم بأشياء تحبها فعال -7    

 تشعر بالتعب -8    
تخاف من عدم استطاعتك ادارة األمور  -9    

 لبلوغ أهدافك
 تشعر بالهدوء -11    

 لديك عدة قرارات التخاذها -11    

 تشعر باإلحباط -12    

 أنت مليء بالحيوية -13    
 تشعر بالتوتر -14    

 تبدوا مشاكلك أنها ستتراكم -15    



 تشعر بأنك في عجلة من أمرك -16    
 تشعر باألمن والحماية -17    
 لديك عدة مخاوف -18    
أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص  -19    

 اآلخرين
 تشعر بفقدان العزيمة -21    
 تمتع نفسك-21    

 أنت تخاف من المستقبل -22
 تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم بها وليس -23    
 تريدها ألنك     
 وحكمتشعر بأنك وضع انتقاد  -24    
 تشعر بأنك شخص خالي من الهموم -25    
 تشعر باإلنهاك أو التعب الفكري -26    
 لديك صعوبة في االسترخاء -27    
 تشعر بعبء المسؤولية -28    
 لديك الوقت الكافي لنفسك -29    
 تشعر بأنك تحت ضغط مميت -31    

 
 
 
 
 
 
 


