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" عهى بٍ شٌداٌ حسٍٍ"دكتىز انًشسف َتقدو بانشكس انجصٌم إنى األستاذ ان

برل جهدا يٍ أجم يساعدتُا و  ريحسصه انشدٌد إلتًاو و إتقاٌ هرا انعًم و ان

 إزشادَا بفضم َصائحه انقًٍت.

نجُت انتحكٍى عهى تقبههى يُاقشت ثًسة يجهىدَا انًتىاضع. و  وَشكس أساترة

يعهد انتسبٍت انبدٍَت و انسٌاضٍت و باألخص قسى انُشاط انحسكً كم أساترة 

 انًكٍف.

بانًؤسست انعًىيٍت تصفٍت اندو  يصهحتو َتىجه بانشكس انجصٌم إنى زئٍس 

ًىيٍت و كرنك زئٍس يصهحت اندو بانًؤسست انعبًاشوَت   االستشفائٍت

انري و ،انري استقبهُا يٍ أجم إتًاو اندزاست انًٍداٍَت االستشفائٍت بىاد زهٍى

 .يٍ قسٌب أو يٍ بعٍد َصحُاساعدَا كثٍسا. و إنى كم يٍ 

 

 شكر و تقدير



 
 

 

 تهدي ذساب يٍ ذزج كم إنى ذحٍح أْدي انحسٌح فجس َسًاخ يٍ َسًح كم يع

 انشٓداء تدياء انًعثدج انجصائس

 انسٔح إنى انعًم ْرا أْدي ٔاأليم انرْثٍح انًحًهح تانحة انشًس خٍٕط ٔيع

زب  انسحٍى هللا ٔأدعٕ انسًاء فً ذسلد ًْٔ حرى إنٍٓا أشراق انرً انطاْسج

 انحثٍثح أيً فً انجُح انعهٍاء زٔح تٓا ٌجًعُا أٌ انعسش انعظٍى

 أطال هللا يٍ عًسِ أتً إَساٌ عهً فضهّ ٌحصً ال ٔيٍ ٔانحُاٌ انحة يُثع إنى

 زعاًْا أخراي َٕال ٔ فرٍحح حفظًٓا هللا ٔ انسٌاحٍٍ ٔعثك انٍاسًٍٍ شْٕز إنى

 إنى شٔجح أتً ٔ إنى زٔح لهثً عائشح

يهٍكح    سٍد أحًددنٍهح فاطًح أيٍُح   أحًد َٕز اندٌٍ كًال ٔ إنى إنى خانراي

 عًرً فاطًح ٔ أٔالدْا

, أيٍٍ ,خاند ,إسًاعٍم ,عصا ندٌٍ , فسٌد ,  عًٍسٔ,إنى كم أصدلائً: عثد انسشاق 

  ٌاسٍٍ

نٍهى ٔ انكراكٍد ُْاء نٍُح يهٍكح ’ إكساو ’ فاطًح ’ يُال ’ إنى صدٌماذً حسٍثح 

 إسالو...

أخً ٔ صدٌمً ٔ شيٍهً كًال تٕعالو ٔفمّ هللا فً عًهّ ٔ أشكسِ عهى كم يا  إنى

 لديّ نُا.

إنى كم يسضى انمصٕز انكهٕي انرٌٍ صثسٔا يعً حرى إذًاو انجاَة انرطثٍمً 

 انرفاؤلانرٌٍ أذًُى نٓى انشفاء ٔ يصٌدا يٍ األيم ٔ اإلًٌاٌ ٔ 

 .زصٍٍ لازئ كم ٔ انثحثٍح زحهرً خالل تصدق ساَدًَ يٍ كم ٔإنى

 

 اهداء



 
 

 

 اهداء
 انًعثدج انجصائس تهدي تساب يٍ ذزج كم إنى تذٍح أْدي انذسٌح فجس َسًاخ يٍ َسًح كم يع

 انشٓداء تدياء

 انتً انطاْسج انسٔح إنى انعًم ْرا أْدي ٔاأليم انرْثٍح انًذًهح تانذة انشًس خٍٕط ٔيع

 تّ ٌجًعُا أٌ زب انعسش انعظٍى انسدٍى هللا ٔأدعٕ انسًاء فً تسلد ًْٔ دتى إنٍٓا أشتاق

 انذثٍثح أتً فً انجُح انعهٍاء زٔح

 أيً أطال هللا يٍ عًسْا إَساٌ عهً فضهّ ٌذصً ال ٔيٍ ٔانذُاٌ انذة يُثع إنى

 زعاْىإخٕتً  يذًد صانخ أدًد دفظٓى هللا ٔ  انسٌادٍٍ ٔعثك انٍاسًٍٍ شْٕز إنى

 إنى أخٕانً  يذًد ٔ عثد هللا ٔ أتُاء عًً يذًد ,انًٍهٕد ,ايذًد ,اتٕ تكس

إنى كم أصدلائً: تٍ جهٕل يذًد ,تهعثاسً فتذً ,تٍ دًًٍد فتذً ,تٍ دًًٍد ْٕازي, عسٔش 

 صفٍاٌ ...

 انى صدٌمً كًال تٕعالو ٔفمّ هللا فً عًهّ ٔ أشكسِ عهى كم يا لديّ نُا.

هٕي انرٌٍ صثسٔا يعً دتى إتًاو انجاَة انتطثٍمً انرٌٍ أتًُى نٓى إنى كم يسضى انمصٕز انك

 انشفاء ٔ يصٌدا يٍ األيم ٔ اإلًٌاٌ ٔ انتفاؤل

 زصٍٍ لازئ كم ٔ انثذثٍح زدهتً خالل تصدق ساَدًَ يٍ كم ٔإنى
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 الجانب التمهيدي
 

9 
 

 مقدمة -1

تعرؼ الصحة على أهنا حالة من اللياقة اجلسمية و النفسية و العقلية و االجتماعية التامة و ىي احملدد األساسي 
يف ىذه األدوار دليل على حدوث للقدرة على قياـ الفرد بدوره يف العائلة و العمل و اجملتمع، و حدوث أي عجز 

 خلل يف ىذه اللياقة ووراء ىذا اخللل حتما وجود إصابة معينة تسمى ادلرض.
يستخدـ مصطلح ادلرض على أنو اجلانب السليب للصحة و يستخدـ ليشري إذل وجود اضطراب فسيولوجي أو عقلي 

ة األجهزة اجلسمية كاجلهاز العصيب و اجلهاز من شأنو إعاقة الفرد عن القياـ بوظائفو ادلعتادة بسبب اخنفاض كفاء
 (96، صفحة 2009)حياة السوداف ابراىيم عثماف ،  الدوري و اجلهاز ادلناعي و تناقص عمل الكبد و الكليتني.

يميائية و الكائنات ادلهجرية يزداد احتماؿ اإلصابة باألمراض بتدخل عدة عوامل منها انتشار ادللوثات و ادلواد الك
 .ادلمرضة و يصاب األشخاص يف كل ادلراحل العمرية و يزداد خاصة عند التقدـ يف السن

يكوف عمل أعضاء اجلسم متناسقا و متكامال و اختالؿ عمل أي عضو قد يؤدي إذل فقداف ىذا التنسيق الوظيفي 
رغم ذلك فإف درجة أذنية األعضاء يف اجلسم يكوف  للعضوية و بالتارل ميكن استنتاج مدى أذنية كل عضو و لكن

متفاوتا فإصابة القلب مثال أو الكليتني ليس كإصابة الرجلني أو األذنني فيمكن العيش مشلوال مدى العمر نظرا 
 لتوقف حركة الرجلني لكن توقف حركة القلب أو توقف عمل الكليتني يؤدي مباشرة إذل ادلوت.

ضاء عرضة لإلصابة باألمراض فنجد أهنا األعضاء ذات الدرجة العالية من األذنية مثل و إذا نظرنا إذل أكثر األع
القلب و الكليتني و ادلعدة و األمعاء و الكبد. و من بني األمراض األكثر انتشارا يف العادل جند الضغط الدموي 

ىذا األخري وجهتنا يف ىذا  ادلرتفع و مرض القلب و القولوف و داء السكري و القصور الكلوي...اخل حبيث يكوف
 (117، صفحة 2004)عبد الرمحاف حممد العيسوي ،  البحث.

و يعترب القصور الكلوي من إحدى األمراض اليت تستنزؼ العضوية نظرا للدور العظيم الذي تؤديو الكلية يف إحداث 
 االتزاف الداخلي و الطبيعي للجسم.

صابة هبذا ادلرض يًتتب عنو تغريات يف نفسية و شخصية ادلصاب كاخنفاض الرضا عن احلياة و االستمتاع هبا و  إف اإل
كذا قلة الطموح و اإلرادة و السيطرة و كذا اخنفاض اإلجناز و القدرة على مواجهة الصعاب و بالتارل لـو الذات و 

ادلزاج و كذا اليأس و القلق و التفكري ادلستمر و فقداف اخنفاض تقديرىا  و سرعة االنفعاؿ و االنطواء و اخنفاض 
 (81، صفحة 1971) حممد فتحي الشنيطي،  الشهية و عدـ الرغبة يف الكالـ و إقامة عالقات مع الغري.

 ادلصاب يفكر دوما أنو يف أي وقت كاف ميكن أف يفقد قدرتػػػو على االستمػرار بتوقػف عمل كليتو. فالشخص
 ،يف التأثري على مستوى صحة مريض الكلى ـإذ أف القلق و االكتئاب يعترباف من ادلظاىر السلبية اليت ذلا دور ىا
قة بالنفس، مما يؤدي ذلك إذل مضاعفات قد وذلك بصورة سلبية فيكوف قوة دافعة سلبية تسهم يف التقليل من الث

 تسبب ادلوت.
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يعترب النشاط البدين الرياضي من ادلواضيع احلديثة اليت نالت قسطا من االىتماـ و الدراسة يف شىت ادليادين و قد 
ذل أحدث ثورة أعطت نتائج يف منتهى األذنية جلميع الفئات كبارا و صغارا أسوياء أو ذو عاىات ما دفع باألمم إ
 إعطاء عناية و أذنية كبرية ذلذا النشاط إذل أف أصبح يقاس فيها تقدما و تأخرىا مبدى اىتمامها بالرياضة و الًتويح

إف النشاط البدين ادلكيف موجو خصوصا لذوي االحتياجات اخلاصة يستمد مبادئو و أسسو من النشاط البدين 
درجة اإلعاقة و طبيعة الفرد ادلعاؽ من حيث القوانني و الرياضي الذي ميارسها العاديني لكنو يكيف حسب نوع و 

الوسائل ادلستعملة فالنشاط البدين الرياضي ادلكيف يعترب وسيلة تربوية عالجية ووقائية إذا مت استغاللو بصفة منتظمة 
)مرواف عبد  و مستمرة كما أنو لو دور يف تكوين شخصية الفرد من مجيع اجلوانب النفسية و االجتماعية و البدنية

 (220، صفحة 1997اجمليد ابراىيم، 
فالقلق و االكتئاب اللذاف أصبحا مشكل يريق اجملتمع و خاصة مرضى القصور الكلوي منهم فهم زنتاجوف إذل 

ؿ ممارسة بعض اىتماـ نفسي يصاحبو اىتماـ بدين تروزني لتخطي ىذه الضغوطات و اليت أساسها القلق من خال
األنشطة الرياضية و الًتوزنية مبختلف أنواعها على األقل للتخفيف منها, حىت توصل ادلختصوف يف ىذا اجملاؿ إذل ما 

 يعرؼ بالنشاط البدين ادلكيف للتحفيظ من شدة معاناة ىذه الفئة.

التقليل من بعض  أوية ادلكيفة يف احلد ومن ادلعلومات السابقة الذكر يريد الطالباف معرفة أذنية ممارسة النشاطات البدن
 باألحرى بعض جوانب الصحة النفسية لدى ادلصابني حبالة القصور الكلوي. أوادلشكالت النفسية 

 اإلشكالية :-2

 انو كما واالجتماعية والسيكولوجية البيولوجية ادلكونات من وفعاؿ حي نظاـ انو على إلنسافكثريا ما ينظر إذل ا
 .األخرى. و ختتل ىذه الوحدة جراء اإلصابة باألمراض اجلوانب تأثرت جانب منها اختل إذا متكاملة وحدة

الصناعية و من بني  الدوؿ السيما العادل يف والوفيات للعجز الرئيسية األسباب أىم تشكل حاليا األمراض أصبحت
ؤقتا و ىو ما يعرؼ بالقصور ىذه األمراض جند القصور الكلوي الذي زندث عجزا يف الكليتني سواء كاف عجزا م

الكلوي احلاد أو عجزا مستمرا و ىو ما يعرؼ بالقصور الكلوي ادلزمن إذ يعترب ىذا األخري األكثر خطورة على صحة 
تقف حاجزا و سدا منيعا أماـ  نفسية يتعرض إذل عدة أزمات و اضطرابات حيث  و نفسية و بالتارل حياة ادلريض
)سعيد كامل أمحد،  ،و ىذا ما يؤثر سلبا على نفسيتو و يزرع الشك يف قدراتو.تلبية رغباتو و حتقيق طموحو 

 (121، صفحة 1999

و ىذا ىو األمر الذي جلب اىتماـ الكثري من العلـو ،كعلم النفس ،ودفع الكثري من العلماء و الفالسفة إذل التطرؽ 
اليت أثبتت الدور الذي يلعبو النشاط البدين يف خفض ( 2015اليازيدي عزالدين)كدراسة إليها و حماولة دراستها  



 الجانب التمهيدي
 

11 
 

( و ىي األخرى اليت أثبتت أف للممارسة الرياضية 2002القلق لدى األطفاؿ ادلعاقني حركيا و أيضا دراسة العطية )
   .دور ىاـ يف خفض بعض اضطرابات القلق لدى األطفاؿ مبرحلة ادلتأخرة يف دولة قطر

ومما ذكرتو ادلصادر وادلراجع عن اذنية ادلمارسة يف احملافظة على الصحة واحلد من بعض ادلشكالت النفسية كالقلق، 
 االكتئاب وغريىا من ادلشكالت

هنم يعيشوف حالة القلق أزيادة على الزيارة ادليدانية لبعض ادلصاحل االستشفائية واالتصاؿ ببعض ادلرضى الذين بينوا 
ممارسة النشاط البدين  أذنية، وعليو جاء ىذا البحث دلعرفة  أخرىواخلوؼ واالكتئاب وما يتبعها من مشكالت 

ادلكيف يف معاجلة بعض جوانب الصحة النفسية قيد البحث )القلق واالكتئاب لدى ادلصابني بالقصور الكلوي وذلك 
دراسة ذلك حسب متغري نوع  إذل إضافةمارسني للنشاط البدين ادلكيف. ادلغري مقارنة بني ممارسني و  إجراءمن خالؿ 

 النشاط البدين الرياضي ادلمارس )الفردي، اجلماعي(.

 التارل: العاـ طرح التساؤؿ ، وعلى ضوء ذلك مت

 ؟دلرضى القصور الكلوي يف التخفيض من القلق و االكتئابادلكيف أثر  ىل للنشاط البدين-

 الفرعية التالية : التساؤالت

للنشاط ىل ىناؾ فرؽ يف درجة القلق و االكتئاب عند مرضى القصور الكلوي بني ادلمارسني وغري ادلمارسني  -(1
 ؟البدين ادلكيف

 على حساب األنشطة الفردية؟عند ادلمارسني لألنشطة اجلماعية ىل ىناؾ تأثري  -(2

 أهداف البحث: -3

 ني وغري ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيفلدى مريض القصور الكلوي ادلمارسحتديد درجة القلق و االكتئاب  -
 .لصاحل ادلمارسني

لصاحل  لدى عينة البحث ني وغري ادلمارسني للنشاط البدينحتديد الفروؽ يف درجة القلق و االكتئاب بني ادلمارس -
 ادلمارسني

 .ية على مرضى القصور الكلويوانعكاساهتا االرناب تاكيد أذنية ممارسة االنشطة البدنية -
 الفرضيـــــات: -4
 لصاحل ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف دور يف ختفيف القلق و االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي -( 1
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للنشاط  ىناؾ فرؽ يف درجة القلق و االكتئاب عند مرضى القصور الكلوي بني ادلمارسني وغري ادلمارسني -( 2
 لصاحل ادلمارسني. البدين ادلكيف

 . على القلق واالكتئاب لدى ادلصابني بالقصور الكلويعند ادلمارسني  اجلماعيةألنشطة لىناؾ تأثري  -(3

 مصطلحات البحث -5

 :ىو كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم ممارستها من طرؼ تعريف النشاط البدني المكيف

الناحية البدنية والنفسية والعقلية وذلك بسبب أو بفعل تلف أو إصابة من بعض حمدودين يف قدراهتم من  أشخاص
 الوظائف.

 التعريف االصطالحي للقلق :

دوف إدراؾ مصدر اخلوؼ ,  , ىو شعور عاـ مبهم باخلوؼ والتوجس والتوتر) 96ص-1983يعرفو فخري الدباغ )
يق يف الصدر أو التنفس أو التسرع يف ويكوف مصحوب بأحاسيس جسمية تتكرر بني احلني واآلخر بشكل ض

 (96، صفحة 1983)فخري الدباغ، نبضات القلب 

 ىو حالة االستثارة اليت يستعد هبا الفرد للدفاع عن نفسو و احملافظة عليها .التعريف اإلجرائي للقلق :

 لالكتئابالتعريف االصطالحي 

 احلزف من حالة  بأنو واالكتئاب اذلم  شدة من النفس وتغري احلزف و واالنكسار احلاؿ سوء اللغة يف الكآبة تعين
 احلقيقي ادلصدر يعي ال ادلريض كاف وإف مفقود شيء عن تعرب األليمة احملزنة الظروؼ عن ينتج ادلستمر الشديد
 (121-120، الصفحات 2000اهلل النفعى ، )اسيا بنت راجح و عادؿ عبد  .لذلك

 اإلجرائي لالكتئاب التعريف

 اجلداوؿ يف وادلبينة ادلستخدـ االكتئاب مقياس يف فأكثر 70 - 60 بني تقع اليت الفرد عليها زنصل اليت  الدرجة ىو
 .الزمين العمر فئات حبسب ذلا ادلقابلة  والدرجات التائية الدرجات توضح اليت
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 التعريف االصطالحي للقصور الكلوي

القصور ىو مصطلح يشري إذل ختلف الفرد عن أقرانو ممن ىم يف مثل عمره و معاناتو من نقص يف عمليات إدنائية 
أساسية معينة و ىو احنراؼ عضوي)جسمي( أو نفسي أو عصيب يف ىيئة الفرد أو بنيتو و ىذا العجز قد يشكل 

 (2006)معجم الطب النفسي والعقلي،  .ادا على مدى توافق الفرد إعاقة للفرد أو ال يشكلها اعتم

 . و القصور الكلوي ىو مصطلح يشري إذل عجز الكلية أو الكليتني معا يف أداء وظيفتها يف اجلسم

 التعريف اإلجرائي للقصور الكلوي

الكلوي ىو تناقص و تراجع يف عمل الكليتني بعدما كانت وظيفيتني مما يسبب اختالال يف التوازف الداخلي  القصور
للجسم بسبب غياب وظيفة تصفية الدـ و تنقيتو من السمـو و طرحها خارج اجلسم و ىذا الًتاجع يكوف متفاوت 

 الدرجات من احلاد إذل ادلزمن إذل النهائي.

 أهمية البحث:-6
 .ادلرضمع هنا هتتم أكثر باجلوانب النفسية للمريض بالقصور الكلوي و كيفية تعايشو إل ىذه الدراسة مهمة تعترب -
انتباه ادلتخصصني يف عالج مرض القصور الكلوي إذل أذنية العوامل النفسية و ما تلعبو من دور فعاؿ يف  شد -

 تبين السلوكيات الصحية اليت ترفع من مستوى حتديهم للمرض و تقبلهم للعالج.
ة هبذه الفئة  اجلوانب النفسية دلرضى القصور الكلوي و أخذ متغريات أخرى متعلق كافة يف للبحث يساعد الطلبة -

 كمواضيع لدراسات أخرى.

 الدراسات السابقة:-7

حتت عنواف ' دور النشاط البدين ادلكيف يف خفض القلق لدى األطفاؿ  (:2115دراسة اليازيدي عز الدين)
و  ادلكيف أذنية يف ختفيف القلق لدى ادلعاقني حركيا ؟ ىل للنشاط البدينودتحورت مشكلتها يف  ادلعاقني حركيا'

هتدؼ ىذه الدراسة إذل حتديد مستوى تأثري النشاط البدين ادلكيف على القلق لدى ادلعاقني حركيا و كانت أذنيتها 
ىذه الدراسة حوؿ ادلعاقني حركيا الذين يتميزوف بالتغريات الفسيولوجية اليت غالبا ما يصاحبها عض ادلشكالت 

 أجريت الدراسةحث وصفي وكاف الب .النفسية كاإلحباط والقلق وصعوبات التكيف
 :معاؽ حركيا ممارسني و غري ممارسني لألنشطة البدنية, حيث أسفرت النتائج على أف 40على عينة من 

اقني حركيا النشاط البدين ادلكيف لو أذنية بالغة يف تقليل وختفيض الضغط والقلق لدي ادلعاقني بصفة عامة وادلع 
 .بصفة خاصة
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 رحلة ادلتأخرة يف دولة قطرادلبدور النشاط البدي ادلكيف يف خفض القلق لدى األطفاؿ  (2112دراسة العطية )
هتدؼ إذل التحقق من فاعلية برنامج إرشادي معريف سلوكي خلفض بعض اضطرابات القلق لدى األطفاؿ مبرحلة 

للبنات ممنت تًتاوح  طفلة من بعض ادلدارس االبتدائية  746ادلتأخرة يف دولة قطر ،و تكونت عينة الدراسة من 
سنة( استخدمت فيها الباحثة  برنامج إرشادي معريف سلوكي من إعدادىا ،و أسفرت  12-9أعمارىن ما بني ) 

النتائج عن وجود فروؽ دالة إحصائيا بني متوسط درجات األطفاؿ اجملموعة التجريبية يف القياس ألبعدي مقارنة بني 
يف القياس ألبعدي مقارنة مبتوسط دراجاهتم يف القياس القبلي على  متوسط درجات األطفاؿ اجملموعة الضابطة

 مقياس اضطرابات القلق بينما دل يتضح
وجود فارؽ بني متوسط درجات األطفاؿ اجملموعة الضابطة يف القياس ألبعدي مقارنة مبتوسط دراجاهتم يف القياس 

يا بني متوسطات درجات األطفاؿ اجملموعة القبلي على مقياس اضطرابات القلق.يف ما وجدت فروؽ دالة إحصائ
 التجريبية يف القياس ألبعدي على مقياس اضطرابات القلق.أما بالنسبة لنتائج الدراسة

االكلينكية فقد اتضح أف العوامل النفسية اليت تكمن وراء استمرار مستوى القلق لدى احلالتني األعلى يف مستوى 
 إلرشادي ىي الضغوط و ادلشكالت األسرية.اضطرابات القلق بعد تعرضهم للربنامج ا

" دور ادلمارسة الرياضية يف خفض الشعور باالكتئاب للمسنني موضوعها (2115بد الحميد صابر )دراسة ع
باجلزائر العاصمة و  -الرمحة–مسن بدار العجزة  200(. حيث كانت عينة الدراسة على 65-55ادلرحلة العمرية )

 لألنشطة الرياضية دور يف خفض االكتئاب ذلذه الفئة.أسفرت النتائج على أف 
 التعليق على الدراسات:-

جاءت الدراسات والبحوث السابقة اليت مت التطرؽ إليها هتدؼ دراسة متغري القلق و االكتئاب ببعض ادلتغريات 
لق و االكتئاب أثناء األخرى،. ودراسات تطرقت إذل ممارسة النشاط البدين والرياضي وأذنيتو يف إحساس الفرد بالق

 االشًتاؾ يف الربامج والنجاح يف أداء ادلهاـ ادلطلوبة منو،  أما البحث  احلارل

 .يهدؼ إذل معرفة مستوى القلق و االكتئاب دلرضى القصور الكلوي من خالؿ ممارسة النشاط الرياضي
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 تمهيد:
سوف كباول من خالل ىذا الفصل أن نركز على عضو مهم يف اعبسم و الذي يتمثل يف الكلية و من أجل ذلك 

سوف نتطرق للقصور الكلوي بأنواعو مع توضيح أسباب نشوئو و كيفية تشخيصو و ما   سنتطرق أوال بالتفصيل
ىي أعراضو و العالج اؼبقًتح لو و يف األخَت سوف نتعرف على اؼبعاش النفسي للمريض بالقصور الكلوي و كذا 

 .اػبصائص النفسية و االجتماعية و البدنية ؼبرضى القصور الكلوي
 الكلوي القصور-1

 نظرا العمومية الصحة اىتمامات على تستحوذ اليت واؼبنتشرة الشائعة األمراض من الكلوي القصور مرض يعترب    
  .و، اقتصادية اجتماعية نفسية، صحية، أضرار من اؼبرض ىذا ىبلفو ؼبا
 الكلوي القصور تعريف 1-1

 توازن ومراقبة الدم من الفضالت وطرح تصفية ضمان على الكليتُت قدرة بالبفاض الكلوي القصور يعرف    
 (6، صفحة 2008)بورقبة آمال،  الدموي الضغط وتعديل واألمالح اؼباء من اعبسم

 تتميز واليت الكلى تصيب أمراض عن ناتج بل ذاتو حد يف مرضا ليس مزمنا أم كان حادا الكلوي فالقصور   
)ؿبمد الصادق البول  وإنتاج الدم تصفية فيها يتم اليت اؼبهمة الوظيفية الوحدات ىذه النيفرونات، عدد يف بالبفاض

                                            (80، صفحة 1989عبد الصبور، 
 الكلوي القصور تشخيص 1-2
 اؼبخربية. والفحوصات اإلكلينيكية الفحوصات خالل من اؼبرض ىذا تشخيص يتم 
 اإلكلينيكية الفحوصات 
 :يلي فيما وتتمثل 
 .والفم والبلعوم كاألنف اؼبخاطية األغشية يف ونزيف اعبلد كشحوب األعراض بعض وجود عن البحث - 
 .عام التهاب عن ناتج الكلية التهاب كان إذا ما ؼبعرفة أخرى أحشاء إصابة مدى لبحث شامل فحص - 
 الدم. ضغط مراقبة ألجل والرئتُت القلب فحص  - 
 البيولوجية الفحوصات 

 :بينها من اعبسم ونذكر يف اؼبتواجدة اؼبواد بعض نسب فحص يف وتتمثل
 ؿبتفظة مازالت الكلي أن مع بالربوتُت غٍت غذاء مع كبَتة بصورة ترتفع قد واليت ل/ غ1 تتجاوز البوليان نسبة -

 .وظائفها من باؼبائة خبمسُت
 /مل 100 دبقدار اؼبادة ىذه من اعبسم تصفي السليمة الكلية أن حيث البالزما، يف الكرياتُت نسبة فحص  -

 تفقدىا الكلية وإصابة ملل، 100 لكل مغ1 ىي الدم يف اؼبادة ؽبذه العادية والنسبة .الدقيقة
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 مغ 2 إىل الدم يف الكرياتُت يتضاعف أن قبل الدقيقة/ ملل 25 إىل تصل قد اليت اؼبادة ىذه تصفية على قدرهتا 
 (14، صفحة 1992)ؿبمد علي لبار، الدم   من ملل/
 البوتاسيوم. ونقص اؼباء زيادة و  الربوتُت نسبة عن يبحث وفيو البول فحص -
 (142، صفحة 2000)جودت علي،  ) والكالسيوم الفسفور توازن يف اضطرابات PH (البفاض - 

 أسباب القصور الكلوي1-3
 من بُت أكثر األسباب اؼبؤدية للقصور الكلوي قبد:

   من اؼبصابُت %25إىل  20أمراض النيفرون الدموية بنسبة 
  ( %20مرض الكبيب اؼبزمن )حوايل 
 ( 10مرض النيفرون الوراثية% ) 
 ( %10الغَت اؼبعروفة: )أكثر من  األسباب 

 اإلصابة عند بعض األشخاص:  إمكانيةو تزداد نسبة 
 الذين يتميزون بارتفاع ضغط الدم 
  اؼبصابُت بداء السكري 
 اؼبسنُت 
  اؼبصابُت بالتهابات جرثومية للمجاري البولية أو انسداد يف القنوات اإلفرازية 
  النيفرون )منذ الوالدة أو مكتسب( األشخاص الذين يعانون من البفاض مردود عمل 
 )األشخاص اؼبتعرضُت لتسمم النيفرون )باألدوية مثال 
 وجود سوابق عائلية لألمراض الكلوية 
 األشخاص الذين يعانون مرض مناعي (Moulin Bruno ،2007 19، صفحة) 

 أنواع القصور الكلوي :سنقوم بعرض األسباب بالتفصيل مع كل نوع من 
 الكلوي القصور أنواع 1-4
 بصفة االمتصاص( وإعادة واإلطراح )اإلفراز الكلى عمل يف قصور حدوث انو على الكلوي القصور يعرف    

 دورىا تلعب أن على الكلية قدرة بعدم اؼبتعلقة األعراض وظهور اعبسم يف عام اختالل إىل يؤدي فبا هنائية أو مؤقتة
 كمصفاة و من أشكال. وليس كغدة هبب كما

   (Insuffisance rénale organique)العضوي الكلوي القصور1-4-1
 اإلصابة وتكون يف الكلية وبالتحديد البويل اعبهاز مستوى على تشروبي أو عضوي خلل عن ناذبا يكون أن يبكن 

 عزل درجة مثال متفاوتة بدرجات مضطربة الكلية وظائف ـبتلف فتصبح  وشاملة عامة األحيان غالب يف
 . اغبيوي التوازن بناء دورىا يف و واعبزيئات اؼبائي التوازن بناء يف دورىا اآلزوتية،  الفضالت
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 عاجزة الكلية وتكون البول( إفراز )عدم اإلفرازية الكلية لوظائف اؼبفاجئ باغبذف العضوي الكلوي القصور يتميز  
 الكلية الوسطي، إفرازات األيض عملية و ىو  الثالثي للتأثَت اػباضع الداخلي الوسط يف الثابت التحكم عن

 . الداخلية والعوامل اػبارجية
 الفوري العالج مت ما إذا طبيعتها إىل الكلية وتعود يتالشى أن اغباد العضوي الكلوي للقصور يبكن 
 الذي واألنابيب بالنسيج اؼبتعلق الكلية دبرض اإلصابة حالة يف فمثال ، اؼبفاجئ العجز ىذا مسببات حذف ومت 

 .الطبيعية حالتها إىل الكلية وتعود العالج بعد يزول آن يبكن
 ىذا للكلية ويشَت الدموي اؼبد يف بنقصان يتميز فهو اؼبزمن العضوي الكلوي القصور أما  

 وظائف عجز وكذالك و األنابيب filtration glomérulaire وظائف ترشيح الكبيبة إصابة إىل االضطراب 
 الكلوية الوظيفة واسًتجاع وباستمرار بالتدريج يكون النهائي اؼبزمن الكلوي القصور كبو والتطور الكلية، يف األيض

 .جدا نادر
 (Insuffisance rénale fonctionnelle)الوظيفي الكلوي القصور1-4-2
     أو مثال، كالقلب آخر عضو يف اضطراب وجود بسبب الكليتُت يف وظيفي عجز إىل يعود وإمبا الكلية يف   

 يكون: أن يبكن الوظيفي الكلوي والقصور .اػباليا جفاف
 (Insuffisance rénale aigue حاد ) كلوي قصور1-4-3
 تعريف القصور الكلوي الحاد-1-4-3-1

 اإلطراحية للوظيفة أيام( إىل ساعات بضع )من واؼبؤقت اؼبفاجئ التوقف انو القصور على ىذا ويعرف         
 .اغباالت نصف يف البول إفراز نقص ويكون الكبيبية، للتصفية كلي توقف أو شديد البفاض مع للكلية

مؤقتا و يعترب حادا إذا كانت وظيفة  و يبثل القصور الكلوي اغباد ارتفاعا سريعا لليوريا يف البالزما و الكَتياتينُت   
الكلية عادية من قبل و كذلك عندما يكون حجمها عادي أو كبَت. و البفاض الكالسيوم مع غياب فقر الدم 

 (104، صفحة 2008)بورقبة آمال،  يعطي إشارة مسبقة للخاصية اغبادة
 القصور الكلوي الحاد أسباب-1-4-3-2

 منها: متعددة أسباب وىي هبا عالقة للكلى تكون ال قد أسباب نتيجة بسرعة القصور ىذا يظهر
 اغباد اػبارجي أو الداخلي النزيف(hémorragie intérieur ou extérieur aigue)  
 شديد جفاف (Hydratation ) 
  القلب عضلة يف فشل  (défaillance cardiaque ) 
  تسمم intoxication)كثَت ( و تقيئ (vomissement) 
 مستمر) إسهالintense ( diarrhée persistante  
 الربوستات تضخم أو ورم أو حصاة وجود بسبب البول ؾبرى انسداد. 
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   (179، صفحة Masson Elsevier ،2005) سرطان الربوستات  و سرطان عنق الرحم.
 الحاد الكلوي القصور أعراض-1-4-3-3

 يف ؾبموعات كالتايل: تصنيفهاىناك عدة أعراض و يبكن 
 واإلغماء القيء مثل أعراض ىضمية 
 التنفس  صعوبة مثل تنفسية أعراض 
 الشرياين الدم ضغط ارتفاع مثل وعائية أعراض قلبية 
 (110، صفحة 2008)بورقبة آمال،    .التشنجية الصدمات مثل عصبية أعراض                                                   
 أنواع القصور الكلوي الحاد:-1-4-3-4
  قصور كلوي حاد برانشيميInsuffisance rénale aigu parenchymateuse  
 Nécrose tubulaireيكون نتيجة لتشوىات تشروبية ؼبختلف مكونات الكلية و األكثر انتشارا ىي  

aigue .و يبكن ؽبذا اؼبرض أن يتضاعف إىل أمراض الكلية الكبيبية أو الشريانية اغبادة (E.Masson ،
 (181، صفحة 2005

 اإلنسدادي  القصور الكلوي الحادInsuffisance rénale aigue obstructive  
يكون نتيجة انسداد يف القناة اؼبفرزة أو يف القنوات الداخل كلوية. يبكن أن يكون اؼبعيق غَت كامل أي ليس    

 مالحظة افراز التبول عند اؼبريض دائما يكون مصحوب باحتباس البول و على العكس يبكن
كون نتيجة ارتفاع ضغط الدم داخل القنوات البولية و ىو الشيء الذي يؤدي إىل بداء السكر. يبكن أيضا أن ي

توقيف التشريح الكبييب و تغَت توزيع الدم الكلوي و أيضا تؤدي منع تشكل التدرج األظبوزي بُت القشرة و النخاع 
 دوره. ADHالالزم لكي يؤدي ىرمون 

  القصور الكلوي الحاد الوظيفيInsuffisance rénale fonctionnel  
يكون نتيجة تناقص التدفق الدموي الكلوي فبا يؤدي إىل تناقص الًتشيح الكبييب فبا يًتتب تركيب و افراز ىرمون    

Rénine  من طرف القناة قرب الكبيبTubule juxta glomérulaire   و بالتايل تكون ىرمون
angiotensine II  و افراز األلدوسًتون و ىرمون الADH تنبيو النظام السمبتاوي احمليطي.  و كذلك

 فتكون النتائج على الكلية كالتايل:
 على مستوى الكبيبات  -

هبدف اغبفاظ على ضغط الًتشيح رغم تناقص التدفق الدموي  تقلص الشعَتات الدموية الصادرة عن الكبيب
الكلوي. و إىل حد معُت يصبح التكيف مع العضوية غَت فبكن فيتناقص ضغط الًتشيح و يؤدي ذلك لظهور 

 القصور الكلوي الوظيفي.
  على مستوى األنابيب -
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  وستاتيكي يف الشرايُت القرب إعادة االمتصاص يف األنبوب اؼبلتوي القريب مرتبط بالبفاض الضغط اؽبيدر
   capillaire prétubulaireأنبوبية 
 إعادة االمتصاص يف األنبوب اؼبلتوي البعيد يكون أعظمي للصوديوم ربت تأثَت األلدوستَتون 
  إعادة امتصاص اؼباء ربت تأثَت ىرمون الADH  
 سيوم، حامضي و تركيزه البول اؼبطروح يكون بكميات ضئيلة و فقَت من حيث الصوديوم و غٍت بالبوتا

 األظبويل كبَت
إعادة امتصاص اؼباء من طرف األنابيب اعبامعة يرافقو إعادة امتصاص اليوريا بظاىرة اؼبيز ما يؤدي الرتفاع تركيزىا 

 (19، صفحة Moulin Bruno ،2007) يف الدم
 عالج القصور الكلوي الحاد -1-4-3-5

يهدف العالج إىل ضبط توازن السوائل والشوارد واغبفاظ على حالة التغذية بالشكل اؼبناسب وضبط االضطرابات 
 الكيميائية اغبيوية وضباية اؼبريض من التسمم:

  بعد اإلنعاش األويل بالسوائل ال بد من إعطاء اؼبزيد من الطاقة عن طريق التغذية عرب األنبوب األنفي
 اؼبعدي، وقد يتحسن وضع اؼبريض على نظام التغذية الوريدية. 

  )هبب استخدام األدوية حبذر شديد. قد وبتاج اؼبريض إىل اؼبعاعبة عن طريق التصفية الدموية للكلية )الدياليز
 ليت تشمل الًتشيح الدموي العايل اغبجم والًتشيح الدموي اؼبستمر أو الًتشيح الشرياين الوريدي.وا
  أما الشفاء من القصور الكلوي اغباد، فيستدل عليو عادة بالعودة التدرهبية لإلطراح البويل، وبالتايل حدوث

ود حجم البول للمجال الطبيعي حاؼبا تستعيد ربسن مطرد يف القيم اؼبخربية باذباه اجملال الطبيعي. يف خالل أيام يع
 الكليتان قدرهتما على االمتصاص األنبويب.

  وإذا طبق العالج الصحيح بشكل باكر فإن القصور اغباد عادة ما يزول بسرعة، ويغلب أن ال تتبقى أي أذية 
 كلوية ولكن أحيانا يكون العالج غَت فعال ويغدو القصور الكلوي مستمرا.

 لكلوي اغباد غَت اؼبختلط كالناجم عن النزف البسيط أو األدوية تكون نسبة الوفيات منخفضة يف القصور ا
يف اؼبائة عند اؼبصابُت بالقصور الكلوي اغباد  70إىل  50حىت عندما يتم اللجوء للمعاعبة بالتصفية إذ تبلغ من 

 اؼبًتافق مع تسمم خطَت أو مع قصور األعضاء اؼبتعددة.
 Insuffisance rénale chroniqueالمزمن  الكلوي القصور 1-4-4
 تعريف القصور الكلوي المزمن:-1-4-4-1
 إلفراز التام التوقف خالل من يظهر والذي الكلية لوظائف مزمن خلل أنو اؼبزمن على الكلوي القصور يعرف     

 إصابة عن عبارة ىو اؼبرض ىذا فان الفسيولوجية الناحية ومن .ؿبدد وقت يف اؼبفرزة البول كمية نقص أو البول
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 يف األمالح تركيز يف التحكم على القدرة يف النقص إىل يؤدي )النيفرونات( وبالتايل الكلية يف الوظيفية الوحدات
 (158، صفحة Bergery Bernard ،1994) .البول

من السكان. القصور الكلوي النهائي يقدر ب  %11يقدر القصور الكلوي اؼبزمن يف الواليات اؼبتحدة ب    
من اؼبليون كل سنة يف الواليات اؼبتحدة و اليابان  300شخص من مليون من السكان يف فرنسا كل سنة و  120

، صفحة Moulin Bruno ،2007) مرات الضعف عند النساء 3إىل  2و يكون منتشرا عند الرجال من 
29) 
 :المزمن الكلوي أسباب القصور-1-4-4-2
 وأخرى تكوينية أسباب إىل نوعها حسب نصنفها أن يبكن ولكننا اؼبزمن الكلوي بالقصور اإلصابة أسباب تتعدد 

 مكتسبة
 يلي ما يف وتتمثل  :التكوينية األسباب  
  البولية اجملاري أو الكلى تشوه 
 الكلية يف وراثي مرض 
 األكياس متعددة كلية 
 (البورت )متالزمة اؼبزمن اؼبصفيات التهاب 

 عن الناتج البوليك ضبض يًتاكم حيث األيض سبس اليت االضطرابات احد وىو النقرس كداء األيض اضطراب
 فإذا الكليتُت، بواسطة بإخراجها اعبسم منها يتخلص أن وجب اليت للربوتينات الغذائي التمثيل

 إىل القصور الكلوي ذلك يؤدي وقد التوازن ىبتل معاعبتها على الكليتُت قدرة تفوق كميات اعبسم أنتج 
(Bergery Bernard ،1994 193، صفحة) 
 البول ؾبرى يف ضيق وجود أو الربوستات تضخم أو حصيات وجود منها أسباب لعدة البولية اجملاري انسداد 
 لتبلور االستعداد لديهم فبن األشخاص من ىناك ولكن اغبصى لتكون اغبقيقي السبب يعرف وال

 النواة ىذه على الًتسب يزداد مث اغبصوية النواة فتتكون البوليك وحامض البوتاسيوم اكسالت مثل اؼبواد
(meyrie Alain ،1994،  64صفحة) 
 يلي ما يف وتتمثل :المكتسبة األسباب 
  المزمن الكلى كيبيبات التهاب 

 غَت االلتهاب ىذا سبب ويبقى الدم، تصفية يف وظيفتها واضطراب الكيبيبات مستوى على الكلى إصابة وىي    
 ومنو الضد مولدات لتتكون للجسم اؼبناعي اعبهاز يف اختالل إىل يؤدي باؼبيكروبات اعبسم إصابة أن إال معروف،

، meyrie Alain ،1994) الكلوية الكيبيبات أغشية يف الناتج بتكوين األجسام اؼبضادة ليًتسب اعبسم يقوم
 (66صفحة 
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 المزمن الكلية حوض التهاب 
 اغبالب يف خلقي عيب يظهر أين اؼببكرة، الطفولة مرحلة يف عادة ويبدأ باؼبرض اإلصابة يف األسباب أىم احد ىو
 (17، صفحة 1992)ؿبمد علي لبار،  .اغبالب إىل اؼبثانة من البول ارذباع إىل يؤدي فبا
 السكري ومرض المرتفع الدموي الضغط  
 الفرد إصابة ألن الكلوي بالعجز اإلصابة إىل اؼبرضى بعض لدى السكري مرض أو الدم ضغط ارتفاع يؤدي   

 يف ضمور وبصل وبالتايل للكلية اؼبغذية الشرايُت ضيق إىل الوقت مرور مع تؤدي السكري أو الدم ضغط بارتفاع
 الكلوي. العجز إىل يؤدي ما وىو القشرة منطقة
 األدوية لبعض المفرط االستخدام 
 أىم من كبَتة وجبرعات طويلة لفًتة االلتهاب ومضادات اؼبسكنات وخاصة األدوية استخدام يف اإلفراط إن   

 األدوية ىذه بُت ومن تلفها إىل وتؤدي وحوضها الكلية لباع تصيب أهنا حيث الكلوي للقصور اؼبؤدية األسباب
 : نذكر
 واألسربين الرباسيتامول مثل اؼبسكنة األدوية Paracétamol , Aspirine  
 االندوميتاسُت و الفيتوبروفُت مثل الروماتيزم أدوية  Phytoprophine ; Andomitacine   
 االمينوجليكوزيد مشتقات وأنبها اغبيوية اؼبضادات بعض Aminoglycoside  
 السرطان عالج يف اؼبستخدمة األدوية  
 (19، صفحة 1992)ؿبمد علي لبار،  التخدير يف اؼبستخدمة األدوية 
 المزمن الكلوي القصور أعراض-1-4-4-3
 من ؾبموعة االضطراب ىذا عن وينتج الداخلية اعبسم أجهزة معظم اؼبزمن الكلوي القصور بسبب تضطرب 

 :كالتايل ىي األعراض
 وعائية قلبية أعراض 
 الشرياين الدم ضغط ارتفاع 
 الدم ضغط الرتفاع نتيجة كلي أو يساري )أي تناقص عمل اعبهة اليسرى للقلب( قليب قصور 
 القلب )لتناقص بعض األيونات كالصوديوم و البوتاسيوم و اؼبغنيزيوم...( نبضات اضطراب 
 ؾبهود أي عند التنفس ضيق (1989 ,ؿبمد علي ىاشم, p. 78)  
 ىضمية أعراض 
 الشهية فقدان   
 لتغَت  ىضمية واآلم معدية حروق(PH )الوسط الداخلي 
 بسبب تراكم السموم و الشوائب داخل اعبسم(       تقيؤ و غثيان( 
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 بدم مصحوب إسهال 
 دورية أعراض 
 ألن ذبديد الكريات الدموية يكون بطيء و لعدم إعادة امتصاص اؼبواد من الدم(   الدم فقر( 
 الدم )نقص أكساالت الكالسيوم اليت تساعد على زبثر الدم( زبثر اضطرابات      
 لتناقص الربوتينات اؼبناعية من اعبسم(اؼبناعة  نقص( 
 اإلناث عند الشهرية العادة واضطرابات اعبنسية الرغبة إضطرابات ىرمونية تسبب ىبوط. 
 بولية أعراض 
 وتركيزه كميتو وقلة البول شحوب  
 ال استقرار عدم PH)بسبب تغَت تركيبة الدم و البول من حيث اؼبواد اغبامضية(   
 والدم البول يف الكالسيوم والبفاض البوتاسيوم ارتفاع 
 النيفرونات( إتالفالبول )نتيجة نزيف داخل الكلية بسبب  يف الدم وجود 
 (1989 ,ؿبمد علي ىاشم) البول )ظهور مواد جديدة كالربوتينات( تركيب يف تغَت 
 عصبية أعراض 
 الدمويل )جلطات دماغية( الضغط ارتفاع حالة يف خاصة دماغية وعائية حوادث 
 سب تأثر اػباليا و النواقل العصبية(الدوائي )ب بالتسمم عالقة ؽبا نفسية عصبية حوادث 
 عضلية )تناقص البوتاسيوم و الصوديوم يؤدي إىل تكزز العضالت العشوائي( تشنجات و األطراف رعشة 
 تشنج ونوبات الوعي وفقدان ىذيان يف وتتجلى اؼبرض من األخَتة اؼبراحل يف وتظهر الوعي اضطرابات 

 .وصرع
 عظمية أعراض 
 األطفال )نتيجة تناقص العناصر اؼبعدنية من اعبسم بسبب عدم  عند وكساح الراشد عند العظام ىشاشة

 إعادة امتصاصها من طرف الكلية(
 العظام )لنقص الكالسيوم من اعبسم( ألياف التهاب 
)ؿبمد علي ىاشم،  العادية اغبرارة عن اعبسم حرارة ىزال و البفاضظهور  أيضا يبكن األعراض ىذه إىل إضافة 

 (78، صفحة 1989
 أنواع القصور الكلوي المزمن1-4-4-4

 منها نذكر اؼبزمن الكلوي القصور من أنواع عدة ىناك
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 مرتفع دموي ضغط يرفقو مزمن التهاب 
  اعبسم، يف استسقاء يرافقها كلوية أعراض ؾبموعة تربز وفيو مرتفع: دموي ضغط يرفقو ال مزمن التهاب 
 .الدموية األوعية من سوائل خروج أي
  أو التعفن عن ينتج والذي وحوضها اؼبزمن الكلية التهاب إليو وينتمي المزمن: البينية األنسجة التهاب 

 .القنوات يف اؼبفرزة اؼبواد ركود
 اختالل إىل يؤدي فبا للكييبات انتقائية بإصابة تتسم كلوية التهابات ؾبموعة وىو :ىالكل كييبات التهاب 
 بتكوين اعبسم يقوم لذلك ونتيجة اؼبضادة األجسام مولدات فتتكون اؼبناعي اعبهاز يف
  الكيبيبات أغشية يف الناتج ليتسرب األجسام مضادات. 

   إصابات حدوث يف الشرياين الضغط بسيط يف ارتفاع يتسبب أن يبكن حيث : الكلية في الوعائية األمراض 
 الكلوي القصور مسببات احد يعد الشرياين الضغط ارتفاع أن إىل اإلشارة وذبدر الشعرية، لألوعية

 .اؼبرض ىذا آثار احد ذاتو حد يف ىو يكون ما وكثَتا اؼبزمن 
 يبكن خلقي عيب نتيجة اغبالب إىل البول ارتفاع نتيجة عادة ووبدث :المزمن الكلية حوض التهاب 

 بدورىا اليت اؼبيكروبية االلتهابات تكرار إىل ذلك يؤدي طويلة ؼبدة مرات عدة البول حبس مت وإذا جراحيا عالجو
 (118، صفحة 2008)بورقبة آمال،  الكلوي. بالفشل األمر وينتهي ولباعها الكلية حوض نسيج بتحطيم تقوم

  المزمن الكلوي القصور عالج-1-4-4-5
 :نبا ىدفُت لتحقيق منصبة اعبهود كل قبد لذلك الكلوي القصور ؼبرض هنائي عالج يوجد ال 

 .أطول ؼبدة التصفية لعملية اػبضوع تفادي من اؼبريض وسبكُت اؼبرض تطور إبطاء -
 ما على يشمل مكثف برنامج على باالعتماد النهائية مرحلتو يف اؼبزمن الكلوي القصور وانعكاسات آثار عالج -
 :يلي
 الحمية 

 يؤثر اؼبرض ىذا الن يتبناه سوف الذي اعبديد بالنظام اؼبتعلقة والتوجيهات اإلرشادات من ؾبموعة للمريض تقدم
 لشروط وخاضعة مدروسة ضبية بإتباع إال فعالة تكون ال الدم تصفية عملية أن كما اعبسم، يف األجهزة ـبتلف على

 :يلي كما وىي صحية
  يوميا غ 0.8 ب تقدر كمية اخذ فقط الربوتيدية ويبكن اؼبواد من التقليل -
 .والشوكوالطة الفواكو  مثل البوتاسيوم من معتربة كميات على ربتوي اليت الغذائية اؼبواد من اإلنقاص -
)ؿبمد الصادق عبد  ومرحلتو  وأسبابو الكلوي القصور نوع مع تتناسب والصوديوم اؼباء من كميات اخذ -

 (85، صفحة 1989الصبور، 
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 ألدويةا 
 اؼبرض عن الناذبة واالنعكاسات االضطرابات بعض لتصحيح األدوية من ؾبموعة الكلوي بالقصور اؼبريض يتناول
 :بينها من واليت الدم( )تصفية األساسي للعالج وكدعم

  الفسفور وزيادة الكالسيوم نقص يأخذ أدوية لتعويض D فيتامُت إىل إضافة اؼبرض من األوىل اؼبراحل يف-
 Hypotenseursأدوية خافضة للضغط الدموي -
 الدم تصفية 

  B.Scribnerالباحثُت على يد  1960سنة  وتطورت ىولندا، يف 1942 سنة الدم تصفية تقنية ظهرت
 جبهاز بوصلها استعماؽبا ويتم الساعد يف  والوريد الشريان بُت تركيبها يتم أنبوبة يف يتمثلو  W.Ouintonو

 االصطناعية. الكلية
 يف اؼبوجودة األنابيب إىل الدم إليصال طريقة إىل نيويورك جامعة من Cimino سيمينو الباحث توصل وقد 

 الطبيب هبريها جراحية عملية طريق عن ذلك ويتم  Fistule artério-veineuseالناصور  طريق عن اآللة
 لتسمح الساعد أوردة تتضخم أسابيع ثالثة حوايل وبعد والشريان، الوريد بُت الساعد مستوى على اؼبختص
 .االصطناعية الكلية جهاز إىل الدم تنقل اليت ىي بإبرة باخًتاقها

  hémodialyseتصفية الدم  عملية تعريف-
 hémo و التصفية وتعٍت dialyse  جزئُت من تتكون كلمة و ىي تدعى أيضا بالغسل الكلوي أو الدياليز     
 يعمل وفيها النهائية اؼبرحلة إىل وصلوا الذين الكلوي القصور مرضى عالج اجل من تستخدم تقنية وىي  الدم تعٍت

 اعبهاز وىذا الطبيعي، مستواىا إىل ويعيدىا اؼباء يف الذائبة واؼبواد الدم يف األمالح توازن نظام وفق التصفية جهاز
 (105، صفحة 1989)ؿبمد الصادق عبد الصبور،  من الدم. اؼباء وخروج بالًتشيح تسمح بآلية مزود
 كهربائية  مركبات على ربتوي اليت وآلة التصفية اؼبريض دم بُت تبادل عملية أهنا  P. Jungersيعرفها     

composition électrique أو وتنقية لتطهَت طريقة ىي واليت نفوذ غشاء بتشكيل البالزما وتسمح تعوض 
 األغشية داخل أخرى أجسام من أكثر بسهولة تنفذ أو زبًتق األجسام بعض أن خاصية على مبٍت كيميائي ربليل

 (P. Jungers , 1988, p. 136) .اغبساسة
 الكلوي القصور على للتغلب العاجزة الكلى ؼبساعدة طريقة ىي العالجية الناحية من ىذه التنقية وعملية     

 التصفية اليت عملية منها فتأيت التخلص اؼبريضة الكلية تستطيع فضالت ال على وبتوي اؼبريض دم أن حيث اؼبزمن،
 يسمح فبا البالزما حمللول مشابو تركيب ذو ؿبلول وىو التصفية وؿبلول اؼبريض دم بُت التبادالت على تعتمد

  1998سنة يف  61و  1987سنة يف  55السن اؼبتوسط الذي يتم فيو الدياليز يقدر ب  بالتصفية.
  bain de dialyseالحوض  الدم تصفية جهاز مكونات-
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 على واغبفاظ اؼبنتظم اؼبستمر التدفق على واغبفاظ ونقائو اغبوض  حرارة درجة على باغبفاظ يسمح جهاز وىو
 .وتركيبو والضغط ° 38 اغبرارة درجة حيث من الدم مثل الوسط يكون بان يسمح أي الضغط،

 الحوض  محلولdialysat  
  +H+, K+ ,Na خال من شوارد  معاًف ماء من ويتكون  الفضالت من خاليا ويكون بالتصفية يسمح والذي 

 والكالسيوم(. األؼبنيوم اؼبعادن ) من القليل على ووبتوي
 النفاذ  نصف الغشاءmembrane dialysant  
اغبمراء و  الدم للربوتينات وكريات نفوذ غَت لكنو الفضالت دبرور يتكون من آالف األنيببات الرقيقة جدا. يسمح 

 .وغَتىا والبولة  +H+, K+ ,Na البيضاء و 
 التصفية  مقرdialyseur 
 +H+, K شوارد خروج يتم نفوذ حيث غشاء بواسطة منفصلُت اغبوض( وؿبلول )الدم وسطُت على ووبتوي 

,Na+ االظبوزي االنتشار ظاىرة طريق عن اغبوض ماء تركيز مع وعاديا متساويا تركيزىا يصبح حىت الدم، من 
 (meyrie Alain ،1994) اغبوض. إىل الدم من الفضالت لتخرج

 الناجمة عن استعمال الجهاز االنعكاسات-
اؼبستمر عبهاز التصفية الدموية إىل آثار سلبية على صحة و نفسية اؼبريض، و فيم يلي  االستخداميبكن أن يؤدي 
 :االنعكاساتبعض من ىذه 

  )مشاكل قلبية وعائية )كتصلب الشرايُت و اعبلطات الدموية 
  ارتفاع الضغط الدموي(مشاكل الضغط الشرياين( 
 )زبثر الدم يف أنابيب التصفية )فبا يؤدي إىل إمكانية انسداد الناصور 
 النزيف الدموي 
 مغص و تشنجات 
 اػبوف الشديد من التوقف اؼبفاجئ للجهاز 
 .قلق التبعية و عدم االستقاللية 
 زرع الكلية 

قها فإنو يعترب أحسن عالج للفشل الكلوي، و بفضل التقدم يف ميدان الزرع الكلوي و نسبة النجاح اليت يتم ربقي
إن كان يبثل أحسن اغبظوظ الستئناف اؼبرضى حياهتم العادية و أملهم الوحيد يف الشفاء إال أنو ال يناسب كل 

فهذه العملية ربوي مقاييس و معايَت ربدد قابلية  (2004) اؼبرضى. و حسب الفدرالية الوطنية ألمراض الكلى
 وي و ىي:اؼبريض للزرع الكل

 : جسم اؼبريض اؼبسن أقل قابلية للزرعالسن- 
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: فالقاصر كلويا و اؼبصاب بأمراض القلب أو الضغط الدموي اؼبرتفع تكون نسبة سوابق أمراض الدورة الدموية-
 قباح عملية الزرع ضئيلة جدا

 : ىذا يعيق عملية زرع الكلية اإلصابة بالسرطانات-
اؼبتربعون األكثر مالئمة ىم أعضاء األسرة األقرب من اؼبريض و التوأم و قد يكون اؼبتربع الزوج أو أي فرد القرابة:- 

قريب أو بعيد وراثيا لكن يف ىذا الشأن يتخذ األطباء سلسلة من الفحوصات ؼبعرفة مدى حضوظ النجاح و كذا 
 عطي حي و زرع الكلية منالتأكد من صحة اؼبتربع. و الزرع الكلوي نوعان زرع الكلية من م

 Fédération nationale de l’insistance rénale, agrément) شخص ميت )الزرع اعبثي(. 
ministériel  ،2004)  

 الوقاية من مضاعفة القصور الكلوي-5
 : تطور القصور الكلوي كبو األسوأ ينصح دبا يليإلبطاء 

 باستمرارمراقبة ضغط الدم -
 معاعبة األمراض اؼبزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي-
 االمتناع عن التدخُت-
 معاعبة ارتفاع الكولسًتول-
 عدم اإلسراف يف تناول األدوية-
 معاعبة إنتانات )التهابات( ومشاكل اعبهاز البويل بأسرع ما يبكن-
 خفض الوزن الزائد-
 والكيميائية.عدم التعرض للمواد السامة -
  الكلوي بالقصور اإلصابة عن الناجمة اآلثار-6

 .اليومية يف حياتو لوظائف اؼبريض أداء تعوق واقتصادية واجتماعية نفسية آثار اؼبرض لإلصابة هبذا
 المصاب بالفرد المتعلقة النفسية اآلثار 

 ؼبالزمة خاصة عند اؼبرضى يف اؼبرحلة األخَتة أين يضطرون  و  صعبة نفسية حالة الكلوي بالقصور اؼبصاب يعيش
 قلقا يواجو بذلك وىو فعاليتو، فقد جسمو أعضاء من عضوا تعوض اليت التصفية آلة
)اقبال أتلفت  اليت ذاتو صورة يف جسمو منها يعاين اليت اإلحباطات من ينتج الذي التكيف يف وصعوبات كبَتا 

 (42، صفحة 2008ابراىيم ـبلوف، 
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 الصحية اآلثار 
بسبب عدم سبكن الكلية من سحب الفائض من السوائل من اعبسم )نقص البول( فإن ذلك يزيد من وزن     

مقارنة بالنسبة العادية اليت تشغل  %15اعبسم بسرعة، كما يسبب االنتفاخ، نقص يف عدد الكريات اغبمراء حىت 
  من حجم الدم. 45%

كل اؼبصابُت هبذا اؼبرض قبد عندىم فقر الدم بسبب توقف إنتاج ىرمون اإلريًتوبوييتُت عند  و 
Erythropoïétine  

 أن لوحظ حيث إحداىا، اعبنسية والقدرة اعبسمية قدراهتم من الكثَت يفقدون الكلوي بالقصور اؼبرضى إن   
 حياتو على يؤثر ما وىذا تدرهبيا اعبنسية قدرتو تنقص التصفية لعملية ىبضع والذي اؼبزمن الكلوي بالقصور اؼبريض
 (71، صفحة 1992)حنفي عبد اؼبنعم، متزوجا  كان إن الزوجية

 األسرة مع التوافق وسوء النفسية اآلثار 
 مرحلة اػبوف، مرحلة اإلنكار، مرحلة الصدمة، مرحلة ىي مراحل بعدة باؼبرض اإلصابة بعد وأسرتو اؼبريض يبر

)اقبال ابراىيم ـبلوف، .   اؼبستقبل من واػبوف بالذنب الشعور يسودىا اليت اؼبشاعر تتضارب حيث اإلحباط،
 (51، صفحة 2008

 المجتمع مع التوافق وسوء النفسية اآلثار 
 يف الرغبة وعدم العزلة إىل بذلك فيلجا االجتماعية البيئة مع التكيف سوء من الكلوي القصور مريض يعاين    

 من نذكر واليت ؾبتمعو مع اؼبريض يعانيها اليت واؼبشاكل الصعوبات عن ناتج ىذا التكيف وسوء اآلخرين، مشاركة
 :بينها
 يف يؤدي فبا كبَتا جهدا تتطلب مهنة يف العمل يستطيع ال الكلوي القصور مريض :العمل على القدرة عدم -

 .عمل دون بقائو إىل األحيان من كثَت
 كما الصحي، بوضعو الدائم انشغالو نتيجة اآلخرين مع االىتمامات نفس يتقاسم ال اؼبريض ألن نظرا :العزلة -
 على القدرة وعدم األمثل اغبل غياب ويف عليو، عبئا يشكل عاجز شخص أنو على إليو ينظر اجملتمع أن يشعر انو

 (144، صفحة 2000)عادل حلواين و آخرون،  العزلة. اؼبريض يفضل الوضع مع التكيف ربقيق
 .القاصر كلويا احتياجات-7
 وطبية بيولوجية احتياجات 
 غذائي سلوك على اغبفاظ من الكلوي القصور مرضى سبكن توضيحات وبتوي على بالغذاء خاص دليل يف وتتمثل 

 التصفية وآالت األدوية يف أيضا تتمثل كما اؼبضاعفات، يبنع صحي
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 نفسية احتياجات  
 بالقلق الشعور من اؼبريض ىبلص أن شانو من الكلوي بالقصور اؼبصاب عند النفسية بالعوامل االىتمام إن

 إىل الرعاية حباجة الكلوي القصور مريض قبد اؼبوت، لذلك من واػبوف باألمن الشعور عدم عن الناذبان واإلحباط
 (147، صفحة 2000)عادل حلواين و آخرون،  مرضو. مع التكيف من سبكنو اليت النفسية

 الكفالة النفسية لدى المصاب بالقصور الكلوي:-8
الكلوي، ابتداء من الصدمة اؼبتلقاة نتيجة اإلصابة نظرا للظروف النفسية الصعبة اليت يعيشها اؼبريض بالقصور     

باؼبرض و معاناتو اليت تظهر من خالل قلقو و انشغالو اؼبستمرين و كذا تطور الشعور بالنقص لديو و عدم الثقة 
بنفسو إىل حد الوصول إىل االكتئاب و فقدان االحتكاك بالناس لذلك هبب التكفل نفسيا هبذه الفئة و الكفالة 

ؾبموعة التقنيات العالجية و ؾبموعة اغبيل الذىنية و اؼبواقف العالجية اليت  Frusselة تعٍت حسب النفسي
يستعملها الفاحص من أجل عالج أي اضطراب نفسي باالبتعاد قدر اإلمكان من استعمال األدوية معتمدا يف 

 ذلك على االختبارات النفسية و دراسة تاريخ اغبالة اؼبرضية و من أىدافها:
 ساعدة اؼبريض بالقصور الكلوي للتخلص من الصراعاتم 
  ترميم الشخصية و إعادة بنائها 
  ،إعادة االتزان النفسي و التكيف مع احمليط 
 الرفع من الفعالية الذاتية و إعادة بناء السلوكات اؼبعرفية 
 وقاية اؼبريض من االنتحار 
  تدعيم قدرات األنا عبعلو قادرا على التحكم( (Brussel ،1987 50، صفحة) 
 الخصائص النفسية-2
 القلق  –2-1-1
أبرز ىذه االنفعاالت و األكثر شيوعا و انتشارا انفعال القلق، لذا فقد ظبي عصرنا اغبايل بعصر القلق ألنو  ولعل   

أصبح السمة أو اػباصية ذات الطابع اؼبميز يف أي ؾبتمع كان حيث مل يشمل الكبار فقط بل غبق بالصغار و 
 اؼبراىقُت. 

ولو عدة أسبابو و أعراضو و كذلك نتطرق إىل قلق االمتحان  و القلق أمر عادي و ىو جزء من حياتنا اليومية    
 بالنسبة للمراىقُت و نتكلم عن بعض النظريات اليت تناولت موضوع القلق. 

 تعريف القلق: 2-1-1-1
 لغة: -

قلقا: مل يستقر يف مكان واحد، وقلق مل يستمر على حال، و قلق اضطراب  –يشَت معجم الوسيط إىل أن قلق 
  (44، صفحة 1994)حسُت فايد،  اؼبقالق شديد القلق. –وانزعاج فهو قلق، واقلق اؽبم فالن: أزعجو 
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 اصطلحا: -
أن اػبربة اليت تتمثل يف الصعوبات الفسيولوجية و اإلحساسات البدنية اؼبصاحبة لعملية اؼبيالد ،مبوذج  يرى فرويد

 (37)أضبد ؿبمد حسن صاٌف وآخرون، صفحة  تنشا عن نفسو حاالت القلق بعد ذلك.
مل الوراثة و فسيولوجية وإحساسات بدنية، وأنبل عا يرجع فريد القلق إىل صدمة اؼبيالد وما يصاحبها من مشاكل

كما يرى ىلجرد أن القلق يشبو يف ذلك اػبوف يعترب قوة دافعة، و يرى أن لفظ القلق ىو عبارة التأثَتات البيئية.  
من العبارات اللغوية العامة، يشَت إىل حالة من توقع الشر أو اػبطر و االىتمام الزائد و عدم الراحة أو عدم 

  (6،5)عبد الرضبن عسوي، صفحة الستقرار ، أو عدم سهولة اغبياة الداخلية للفرد. ا
إن ىلجرد ىبلط بُت القلق و اػبوف، إذ أهنا توجد ىناك نقاط كثَتة ىبتلف فيها اػبوف والقلق سوف نوضحها 

 ُت األعراض اؼبصاحب لو. الحقا، كما انو ال فرق بُت القلق كمفهوم و ب
القلق حالة انفعالية ذبد تعبَتىا يف الظواىر الفيزيولوجية من جهة، و أحاسيس ومشاعر نفسية من جهة أخرى،  

ولكل منا خربة يف القلق، وتعرف مظاىرىا الفيزيولوجية من خالل ضربات القلق اؼبتتابعة، جفاف الفم، العرق البارد 
(opcit jeam.jean marie, 1975, p. 26) 

 لقد ركز على مظاىر القلق ومل يوضح لنا ما ىو القلق أصال حيث اكتفى بوصفو حالة انفعالية فقط.  
 القلق بأنو حالة توتر شامل ومستقر نتيجة توقع هتديد خطر فعلي أو رمزي قد  1977يعرف حامد زىران  

 (36)أضبد ؿبمد حسن صاٌف وآخرون، صفحة ويصحبو خوف غامض وأعراض نفسية جسيمة.  وبدث،
 مل يركز على تعريف القلق بضفة عامة، إذ قبده و كأنو يعرف لنا نوع من أنواع القلق إال وىو القلق اؼبوضوعي.  
غامض غَت سار بالتوجس و اػبوف والتحفز والتوتر  كذلك القلق بأنو شعور  1998ويعرف اضبد عكاشة  

مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اعبسيمة خاصة زيادة نشاط اعبهاز العصيب اإلداري ويأيت يف نوبات متكرر 
مثل الشعور بالفراغ يف اؼبعدة أو السحبة يف الصدر أو ضيق التنفس، أو الشعور بنبضات القلب، أو الصداع أو  

 (46)أضبد ؿبمد حسن صاٌف وآخرون، صفحة كثرة اغبركة. 
إن اضبد عكاشة ابرز لنا اإلحساسات اعبسيمة اؼبصاحبة للقلق و مل وبدد لنا معٌت القلق بدقة لكي يكون أكثر  

 وضوحا وفهما. 
لذىنية والقلق حالة أكثر شيوعا عند القلق حالة انفعالية تنشأ من اػبوف من اجملهول وسبثل بأهنا نوع من الراحة ا 

اؼبراىقُت حيث تزداد ـباوف اؼبراىقُت الونبية اؼبتوقعة يف اؼبستقبل كما وبدث عندما يرتعب الطالب أثناء االمتحان 
الذي يؤديو عندما يكتشف بأنو مل يبق من مدة االمتحان اؼبقررة على ورقة االمتحان إال فًتة قصَتة، وعندما يذىب 

 (133، صفحة 2004)ؿبمد جاسم ؿبمد، ستلم النتيجة. الطالب ال
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نالحظ ىنا اضبد عكاشة يركز على نوع من أنواع القلق أل وىو القلق اؼبوضوعي العادي الذي يصيب الفرد واىتم 
األسباب اليت من  الحقا ؼبعرفة ما ىيبالقلق الذي يصيب الطالب أثناء أدائو االمتحان، وىذا ما سوف نتطرق إليو 

 وما ىي اغبلول اؼبمكنة. شأهنا أن تؤدي إىل قلق الطلب المتحان البكالوريا باعتبارىا مرحلة ىامة جدا وحساسة،
يتمثل يف: القلق حالة من اػبوف الغامض الذي يبتلك اإلنسان، وىو عبارة عن   األخَت توصلنا إىل تعريفويف    

أمل داخلي أو أصبح داخلي بسبب الشعور بالضيق و األمل و االنزعاج، ويعترب توتر شامل ومستمر نتيجة توقع الشر 
 أو اػبطر الذي قد وبدث. 

 . عليها احملافظة و نفسو عن للدفاع لفردا اهب يستعد اليت االستثارة حالة ىو: للقلق اإلجرائي التعريف
 الخوف والقلق: 2-1-1-2
ىناك العديد من األعراض يتشابو فيها القلق مع انفعال اػبوف، إال أنو توجد نقاط كثَتة ىبتلف فيها عن اػبوف    

لكن كثَتا ما قبد بعض الناس ال يفرقون بُت القلق و اػبوف إال أننا سوف كباول أن نربز بعض الفروق بينهما يف 
 النقاط التالية: 

 يا وواضحا، أما يف القلق يكون مصدره داخليا يكون مصدر التهديد يف اػبوف خارج -1
 يبكننا إبراز وربديد مصدر اػبوف، لكن يصعب علينا ذلك يف القلق نتيجة لغموض مصدره.  -2
تتناسب شدة اػبوف مع درجة خطورة مصدره، أما يف القلق فتتفاوت شدة خطورتو مع موضوعو أو مصدره  -3

 إذا كان معروفا. 
)عبد ثَت لو، بينما يف القلق يتميز باالستمرار لغموض مصدره ولعدم ربديده. اػبوف يزول بزوال اؼبصدر اؼب -4

 (122، صفحة 2001اؼبطلب أمُت الفريطي، 
 القلق كحالة و كسمة: 2-1-1-3

ما  1966سبيلبَتجر كشفة دراسات كاتل وشَت عن وجود عاملُت للقلق نبا قلق اغبالة وقلق السمة، وقد عزز 
 توصال إليو عندما صاغ نظريتو عن القلق كحالة وكسمة وميز فيها بُت ىذين اؼبظهرين على أساس أن: 

 حالة القلق: -
ىي حالة انفعالية ذاتية مؤقتة تزول بزوال اؼبصدر اؼبثَت ؽبا، وىي تشبو يف ذلك يف حالة اػبوف الطبيعي، يشعر هبا 

يؤدي إىل تنشيط جهازىم العصيب اؼبستقل ؼبواجهة ىذا التهديد، إال أن شدهتا زبتلف من الفرد أثناء التهديد، وىذا 
 شخص ألخر حسب درجة خطورة اؼبوقف. 

 سمة القلق: -
ىي استعداد سلوكي مكتسب ويف بعض األحيان يستمد من خربات طفولية مبكرة مؤؼبة وىي استعداد ثابت     

أكثر من كونو مرتبط حبجم التهديد يف اؼبواقف أو اؼبوضوعات اليت  نسبيا وـبزن يف شخصية الفرد ولصيق هبا
يستجيب ؽبا بالتوتر و القلق.  عن الشخص ذا االستعداد من ناحية القلق يكون شعوره باػبطر أكثر ويفقد 
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)عبد اؼبطلب أمُت  استقراره كما قبد كذلك يتوقع الشر من موضوعات أو موقف ال تتالءم مع ىذا اػبطر.
 (133، صفحة 2001الفريطي، 

، 2000)حسُت مصطفى عبد اؼبعطي، ويفسر بعض علماء النفس القلق كخاصية ؿبددة تكوينيا )وراثيا( للمزاج.  
 (245صفحة 

 أنواع القلق: 2-1-1-4
دبا أن القلق من اؼبشاكل النفسية اغبادة اليت تواجو الفرد إال أنو ىبتلف من شخص إىل اخر تبعا ألسس ـبتلفة   

 منها: 
 يبكن التمييز يف ىذا الصنف إىل نوعُت من القلق:مدى وعي الفرد بو:  - أ
شعوري: حيث يدرك الفرد أسبابو ومن شبة إهباد اغبلول ؼبواجهتو والتصدي لو، ويزول بزوال اؼبصدر اؼبثَت  قلق -

 لو. 
 قلق ال شعوري: ال يدرك الفرد فيو دوافع ومربراتو رغم احملاوالت واعبهود اؼببذلة للسيطرة على ذلك السلوك.  -

 مزمن. يقسم إىل قلق بسيط وقلق حاد وقلق من حيث درجة الشدة:  - ب
ىناك قسمُت من القلق الذي قد يؤثر على من حيث تأثيره على مستوى أداء الفرد لواجباتو ومهامو:   - ت

)اشراف ؿبمد عبد الغٍت شريت أداء الفرد: قلق حافز ومنشط لألداء، وقلق يعد كعامل مثبط أو مضعف لألداء. 
 (98، صفحة 2002ؿبمد السيد حالوة، 

يصنف إىل قلق عادي موضوعي، قلق عصيب، قلق  من حيث تأثيره على توافق الفرد وصحتو النفسية:  - ث
 خلقي.

 وفيما يلي سوف نعرض أنواع القلق األكثر شيوعا وتداوال بُت العلماء: 
 قلق عادي موضوعي:  -

ىو قلق ناتج عن مثَت أو مصدر ؿبدد يعي الفرد أسبابو ودوافعو ويظهر على صورة خوف فمثال خوف شخص 
أصيب دبرض خطَت استعصى فيو العالج فهو قلق على حالو يًتقب اؼبوت بُت حُت وأخر، وقلق طالب من 

 (279، صفحة 2000ل ـبائيل معوض، )خلياالمتحان يتوقع من جرائو الفشل والرسوب. 
إن القلق الطبيعي أو اؼبوضوعي ىو نتاج فعل يتناسب مع كم وكيف التهديد، فيبلغ اإلنسان جهدا ليجد سبال     

 (81،80، صفحة 1999)سعيد كامل أضبد، ؼبواجهة التهديد بضرر أقل. 
ا سبق أن منبع اػبطر يف القلق اؼبوضوعي يكون يف العامل اػبارجي دبعٌت أنو يوجد ىناك مثَت واقعي يف يتضح لنا فب  

 البيئة، ومن مث يكون للفرد مواجهة اػبطر الفعلي الذي يهدده باستعمال أساليب دفاعية معينة.
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 القلق العصبي: -
ىو دبثابة نوع من القلق اؽبائم الذي ال يعي الفرد دواعيو وأسبابو، فهو غَت ؿبدد دبوضوع معُت وىو هبذا خوفا   

مبهم اؼبصدر ال يدركو اؼبصاب، ومن شبة يبدو لنا ىذا النوع من القلق على ىيئة ـباوف مرضية ال تتالءم مع طبيعة 
)خليل ـبائيل معوض، دون وجود مربر يدعو إىل ذلك.  اؼبوقف أو اؼبثَت، فمثال قد ىباف الشخص من اؼبوت

 (279، صفحة 2000
القلق العصايب يعود إىل عامل داخلي ال يدرك الفرد أسبابو ودوافعو وؽبذا فهو يتسم بالغموض وعدم الوضوح    

 والتحديد. 
 مصادر القلق وأسبابو:  2-1-1-5
 ق: مصادر القل -

 حدد جَتوم وانست طبسة مصادر أساسية للقلق على النحو التايل: 
فاإلنسان يتملكو الشعور بالقلق يف العديد من اؼبواقف حيث قبد منها بعض األذى أو الضرر الجسدي:  - أ

 األفراد يف مواقف معينة تتغلب عليهم فكرة اإلصابة ببعض األمراض أو اؼبوت أثناء اغبرب. 
إن اإلنسان اجتماعي بطبعو، إال انو يف بعض األحيان قد ال يستطيع التفاعل مع غَته  الرفض أو النبذ: - ب

نتيجة خوفو وإحساسو بالكره أو النبذ من طرف األخريُت، ىذا ما هبعلو غَت مطمئن أو مسًتيح يف بعض اؼبواقف 
 االجتماعية.

ك من جراء خوض التجارب قد يكون نقص الثقة أو فقداهنا يف أنفسنا مصدر للقلق، وذل عدم الثقة: - ت
 واؼبواقف اعبديدة، خاصة إذا كان الطرف اآلخر يف ىذه غَت واضح فيما يتوقع منا رد الفعل. 

إن تناقض اعبوانب اؼبعرفية  كاإلدراكات واألفكار واؼبعلومات مع بعضها البعض، أو عدم  التنافر المعرفي: - ث
 بعدم االرتياح.  مالءمتها للمعايَت االجتماعية يؤدي إىل القلق والشعور

إن التوتر والقلق يعدان نتيجة طبيعية لفشلنا سواء يف إشباعنا لرغباتنا ودوافعنا وطموحاتنا  اإلحباط والصراع: - ج
  (124،123، صفحة 2001)عبد اؼبطلب أمُت الفريطي،  أو يف بعض اؼبواقف الصراعية.

 ق: أسباب القل -
لقد اختلف الباحثون والعلماء يف ربديد األسباب الرئيسة غبدوث القلق كما تعددت النظريات اؼبفسرة لو وفيما يلي 

 سوف نعرض بعض األسباب اؼبمكنة غبدوث القلق: 
االستعداد الوراثي: يبكن أن يكون للوراثة دور كبَت يف اضطرابات القلق، مثال كأن قبد شخصا يعاين القلق  - أ

 نفسو الذي يعانيو والده أو أحد أقربائو. 
 االستعداد النفسي: الشعر بالتهديد الداخلي أو اػبارجي نتيجة لبعض ظروف البيئة - ب
 غبضارية. اؼبواقف اغبادة والضغوط الثقافية والبيئية وا - ت
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 عدم التطابق بُت الذات والواقعية والذات اؼبثالية وعدم ربقيق الذات. - ث
)ؿبمد التعرض للخربات )عاطفيا، تربويا، اقتصاديا( اػبربات اعبنسية الصادمة خاصة يف الطفولة واؼبراىقة.  - ج

 (135، صفحة 2004جاسم ؿبمد، 
بق يبكن القول أن العوامل االجتماعية كذلك دور يف حدوث القلق مثال كالضغوط األسرية أو باإلضافة إىل ما س
 نظرة اجملتمع لفرد. 

 أعراض القلق:  2-1-1-6
 األعراض النفسية: -

 توجد ىناك العديد من األعراض النفسية اليت تًتتب عن القلق وقبد من بينها: 
 عدم االستقرار -
 عدم الشعور باألمن والراحة  -
 االكتئاب والضيق -
 توىم اؼبرض  -
اغبساسية اؼبفرطة وسرعة اإلثارة اػبوف حيث يشعر الفرد باػبوف دون مربر حقيقي، وتوقعو حدوث شيء  -

 ما دون أن يعرف ما ىو ىذا الشيء.
 األعراض الجسمية:  -

ت أن األعراض اعبسمية ىي أكثر أعراض القلق شيوعا، ويبُت أن الشخص يكب 1992يرى أضبد عكاشة 
 انفعاالتو، وال يظهر سوى األعراض العضوية ومن بينها:

 فقدان الشهية، عسر اؽبضم، صعوبات البلع  -
 أالم عضلية يف الناحية اليسرى من الصدر، ارتفاع ضغط الدم  -
 السرعة يف دقات القلب والنبض  -
 ضيق الصدر، عدم اؼبقدرة على استنشاق اؽبواء، سرعة التنفس وهنجان  -
 وارذباف الصوت وتقطعو، اآلالم العضلية اؼبرتبطة بالساق والذراعُت  الرعشة -
 كثرة التبول، احتباس البول، الربود اعبنسي عند اؼبرأة  -
 أعراض النفس الجسمية:  -
وىي ما يطلق عليها باألعراض السيكوسوماتية وىي من األعراض العضوية اليت يكون سببها القلق أو لو دور كبَت    

أو يف زيادة أعراضها، ومن بُت أعراضها: الربو الشعيب، روماتيزم اؼبفاصل، قرحة اؼبعدة، الصداع، فقدان يف نشأهتا 
 (136،135، صفحة 2004)ؿبمد جاسم ؿبمد، الشهية العصيب. 
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 يبكن أن تكون ىناك أعراض اجتماعية كذلك للقلق تتمثل يف: 
 عدم القدرة على االتصال االجتماعي  -
 عدم احًتم اآلخرين واحًتم آرائهم  -
 عدم التكيف مع اؼبواقف االجتماعية  -
 عدم تقبل النقد من طرف اآلخرين  -
 اإلحساس بالنبذ والرفض من طرف اآلخرين  -
 عدم القدرة على تكوين العالقات مع اآلخرين -
 النظريات المفسرة للقلق:  2-1-1-7
ىناك عدة نظريات فسرت القلق كونو من االضطرابات النفسية ومن بُت ىاتو النظريات نذكر:    يقول فرويد أن    

األنا ىو اؼبوطن اغبقيقي للقلق فحينما يشعر األنا بتهديد من جهات ثالث فيبدأ بتعلم اؽبرب كرد فعل منعكس، 
ه أو العملية اؼبخفية اليت ذبري يف اللهو ويفعل ويفعل ذلك حبسب شحنتو النفسية من إدراك الشيء الذي يهدد

 ذلك حبسب شحنتو النفسية يف صورة لقلق ويبدأ رد الفعل الفطري 
ىذا فيما بعد ووبل ؿبلو شحنات نفسية وقائية )حيلة اؼبخاوف اؼبرضية( وىنا يبيز فوريد بُت القلق اؼبوضوعي والقلق 

د فعل بتوقع خطر حقيقي خارجي أما الثاين فهو خوف من العصيب، فاألول ىو اػبوف الطبيعي الذي وبدث كر 
  (92،91، صفحة 1982)سقموند فرويد،ترصبة ؿبمد عثماين ذباين ،  خطر غريزي داخلي.

 أما المدرسة المعرفية فنذكر منها رأي كل من:
الذي يقول أن القلق حالة انفعالية متوترة تتسم بالعصبية و االرتعاد وىو متصل يبتد عرب أحد  (BECKبيك)

طرفيو من التوتر اػبفيف حىت الرعب عند الطرف األخَت، ويفسر سبب حدوثو كاضطراب انفعايل يف ضوء 
 االعتقادات السلبية اليت يكنها اؼبريض عن نفسو و العامل واؼبستقبل. 

فَتى أن القلق حالة مؤؼبة تنجم عن اؼبعاناة من عدم استحسان يف العالقات البيئية  1966سوليفان أما ىاري    
الشخصية للفرد وىذه العالقات ىي أساس بناء الشخصية و القلق يرتبط وىو بنائي وىدمي فقليل من القلق يبد 

)سالمة  نتج أو االنسحاب من اؼبوقف كلية.الفرد باغبيوية لكن القلق التام يؤدي إىل فقد اغبيوية وفقدان األداء اؼب
 (144، صفحة 1999وآخرون، 

 أما المدرسة اإلنسانية: 
وىي االذباه الثالث الرئيسي يف علم النفس تؤكد على خصوصية اإلنسان بُت الكائنات اغبية ولذا تركز دراستها 

على اؼبوضوعات اليت ترتبط هبذه اػبصوصية مثل اإلدارة واغبرية و اؼبسؤولية واالبتكار و القيم وتراه متميز عن 
إنسان أن يسعى لتحقيق ىذا الوجود ألن ىذا اؽبدف  الكائنات األخرى وكفرد ىبتلف عن بقية األفراد وعلى كل

النهائي الذي هبب أن يواجو ويبكن أن يثر قلقو وعلى ذلك فإن عوامل القلق ومثَتاتو ترتبط باغباضر واؼبستقبل 
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لي،اشرف عبد الغٍت شريت، )صربة ؿبمد عبعكس التحليل النفسي و السلوكي اليت تعزو أسباب القلق إىل اؼباضي. 
 (95، صفحة 2004

 إستراتجية عالج القلق عن طريق اللعب و الممارسة الرياضية:  2-1-1-8
إىل أن اللعب مهمتو األصلية ىي التخلص منت الطاقة الزائدة حيث وبتاج   يشَت كل من "شيلر"و"سبنسر"      

كل فرد إىل فبارسة ؾبموعة من أنشطة اللعب حىت يستطيع تقليل الطاقة، ألن طاقة اإلنسان تستجمع عن طريق 
تعقدت ضروب من التفاعالت االجتماعية والوظائفي اؼبهنية، وىي يف تصاعد مستمر، حىت إذا ذبمعت يف داخلو و 

أحس بنوع من الضيق و اغبرج يف صدره ويعرب عن ذلك بالشعور بالقلق غَت اؼبفهوم وأصبح يف حاجة إىل تفريغ ما 
بداخلو واللعب يف ىاتو اغبالة يعترب دبثابة اؼبسرب الذي زبرج منو ىذه الطاقة، واللعب شكل من أشكال اؼبشاركة 

مع اآلخرين، باعتبار أن اإلنسان ال يبكنو العيش دبفرده  االجتماعية، ويبكن استخدامو يف كسب روح الصداقة
منزويا ؾبًتا مشاكلو ولكنو يسعى دائما أن يكون لو صديق يشاركو أفراحو وأحزانو، والشك أن الصداقة اغبقيقية 

 تعترب متنفسا حقيقيا عن القلق النفسي، ألن من فوائدىا: 
 إلهبايب للذات. اؼبساندة والتشجيع ودعم الثقة بالنفس والتقوًن ا -
 التحقق من صحة األفكار واآلراء الشخصية بعد هتيئة الظروف اؼبسَتة لإلفصاح عنها. -
)ؿبسن علي الدلفي، النفع اؼبباشر بتسخَت الوقت و اؼبوارد الشخصية ػبدمة الصديق وتلبية حاجاتو.  -

 (38، صفحة 2001
وليالند وظبيث أن للعب دور ىام يف التقليل من اؼبشكالت االنفعالية كالقلق والتوتر.. يف فقد أوضح كل من مييلر 

حُت أشار كل من باروش وأندريوال إىل دور األلعاب يف ربقيق التوافق االنفعايل لدى اؼبراىقُت على أن يتعامل مع 
 صاحب. األدوات و األلعاب على اؼبستوى الالشعوري لَتتاح من التوتر والقلق اؼب

لذلك فاللعب واؼبشاركة االجتماعية والوجدانية تدفع باؼبراىقُت الذين يعانون من القلق إىل الشعور   
 بالرضا،واإلشباع، وطمأنينة النفس، وربقيق الذات، والشعور بالبهجة، و االستمتاع. 

 االكتئاب  2-1-2
الشخص اؼبكتئب عن الفًتة اؼبعتادة ، و لو أن  ىو شعور باإلحباط و اغبزن و التعاسة و تزداد نسبتو و مدتو لدى 

 فردا سويا تعرض ؼبثل ىذه الواقعة الستجاب ؽبا بدرجة اخف من االنفعال .
و االكتئاب يعد من األمراض ربت تصنيف الطب النفسي ، و من أنواع االكتئاب ، مرض االكتئاب الرئيسي و 

 نشاط الزائد أحيانا أخرى مرض ذي القطبُت من حيث شعور باالكتئاب أحيانا و بال
و االكتئاب البسيط ىو الذي يكون فيو اؼبصاب حزينا و يصحب معو األمراض اؼبذكورة سلفا و يشعر بالفشل و 
التأنيب و اليأس و اػبمول . و إذا زاد يف حدتو ظبى باالكتئاب اغباد و ىو الذي يفرط فيو اؼبصاب باؼبنقوط و 

 الذات بأبشع اعبرائم و اآلثام و الذنوب و النكبات .اليأس الشديد و العزلة و اهتام 
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و يقول عادل صادق أن الشخص اؼبكتئب ىو إنسان يبيل يف مزاجو العام إىل اإلحساس اؼبستمر باغبزن و ىبوط 
، 2005)مدحت أبوالنصر،  اؼبعنويات و افتقاد الرغبة و اغبماسة للكثَت من األشياء اليت تثَت اىتمام الناس.

 (171صفحة 
االكتئاب من أكثر الظواىر النفسية انتشارا ، و نستطيع القول أن أي واحد قد يتملكو يف وقت من األوقات  

شعور حزن أو الضيق ، أو أننا نشعر أحيانا باضطراب يبنعنا من فبارسة أنشطة اغبياة اؼبعتادة كالعمل و يتناول 
زيارة األصدقاء ... كل ىذه العالمات ىي يف الغالب داللة على االكتئاب النفسي ، غَت أن الطعام و النوم و 

ىناك خطأ شائع نقع فيو صبيعا حُت نتوقع أن الشخص الذي يعاىن من االكتئاب البد أن تبدو عليو عالمات 
الشخص يعاىن من اغبزن بصورة واضحة عبميع ، و إذا مل يكن األمر كذلك فإن عامة الناس ال يدركون أن 

االكتئاب ، و ىذا الكالم ينطبق على األطباء أيضا ، الن اعبميع يتوقع أن يكون اؼبريض اؼبكتئب يف حالة من 
)سلطان عبد احملسن  اغبزن الواضح ، لكن ىذا اؼبرض يف كل األحيان ، لكن االكتئاب لو مظاىر و عالمات أخرى

 .(13، صفحة  2005، عبد اؼبقصود
إن مرضى القصور الكلوي ، اللذين ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم اعتمادا كامال بل يكونون يف حاجة إىل 
اؼبساعدة من الغَت غالبا تيسَت أمور حياهتم العادية اليومية إىل أن يتم تأىيلهم و تكييفهم مع البيئة اليت يعيشون 

اعتماد على الغَت طوال حياتو ،  فبا يعوقهم عن فبارسة اغبياة بالطريقة الطبيعية ، اليت فيها ،  فمنهم من يظل يف 
 (171، صفحة 2005)مدحت أبوالنصر،  وبياىا األفراد العاديُت.

يستطيعون التعبَت عما يف فحياة  ىؤالء اؼبرضى مشوبة بالبؤس و اإلحباط ، نتيجة ما يعانونو من قصور ،فهم ال 
 ىذه اغبياة بصورة كاملة ... أو عما بداخلهم أو التمتع دبا يتمتع بو إخواهنم األصحاء . 

 (15، صفحة  2005)سلطان عبد احملسن عبد اؼبقصود،  من نعم اهلل الكثَتة .
لظروفهم الصحية اليت تؤثر على نفسيتهم ىم أكثر الناس عرضة من ىنا نستنتج أن مرضى القصور الكلوي نظرا 

  لالكتئاب و سوف نتناول بالدراسة موضوع االكتئاب
 :االكتئاب ألسباب عامة نظرة2-1-2-1

 الشمولية النظرة أن إال والباحثُت، للمنظرين النظرية للخلفيات تبعاً  االكتئاب أسباب تفسَت يف اختالف ىناك
 باالعتماد عامة بصفة االكتئاب أسباب ألىم تلخيص يلي وفيما احملتملة، األسباب صبيع االعتبار يف األخذ توجب

 السابقة النظريات على
 (54-35، الصفحات 2002)تونسي, عديلة حسن طاىر،  العلمية. األحباث ونتائج

  :والفسيولوجية الوراثية العوامل-أ
 االكتئاب ارتباط إىل البعض يشَت كما .االكتئاب إحداث يف الوراثة أنبية إىل الدراسات من الكثَت تشَت

 اعبينية الوراثية بالعوامل بدوره يرتبط األفكار والذي ىذه ولدعم للدماغ البايوكيميائي باالضطراب
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 بُت االرتباط أن تبُت وقد عامة، بصفة واجملتمع األقارب بُت االكتئاب انتشار درجة يف الفروق بدراسة البعض قام 
 االكتئاب أن دبعٌت عامة، باجملتمع مقارنة أضعاف عشرة إىل يصل أن يبكن األقارب بُت لالكتئاب التعرض درجة
 والعوامل االكتئاب بُت ارتباط وجود احتمال يعٍت فبا أكرب العائلة يف وجوده احتماالت فان فرد يف يظهر عندما

 الوراثية .
 ترابط احتماالت أن وجد وقد واؼبتآخية، اؼبتطابقة التوائم بُت اؼبقارنة خالل من وذلك آخر هنجاً  آخرون هنج كما
 العوامل مسانبة فكرة دعم أيضاً  يعٍت فبا اؼبتآخية التوائم بُت منو أعلى التوائم اؼبتطابقة بُت االكتئاب درجة

  )   االكتئاب إحداث يف البيولوجية
 االجتماعية العوامل -ب
 معاملة يف القسوة أو الوالدين، أحد كفقدان الطفولة، يف وخاصة الضاغطة الظروف أن الدراسات من تبُت :

 .االكتئاب إىل تؤدي بالفرد أن يبكن االعتمادية أسلوب الوالدين،
  :النفسية العوامل .ج

 االكتئاب، مرض نشوء يف سبباً  تكون قد والتحديات العقبات مواجهة على القدرة وعدم اؼبؤؼبة واػبربات الصراعات
 الدراسات بعض أن غَت لو، سببا وليست للمرض نتيجة النفسية العوامل كل أن يرى والبعض

 نفسية عوامل إىل أسباهبا يرجع االكتئاب أسباب حول أجراىا اليت Ronnie رينيو دراسة مثل العكس أثبتت 
 (156، صفحة 2005)عكاشة اضبد، مرضى  من 208 بُت من % 80 أن فوجد

 األليمة واػبربات االنفعايل التوتر منها لالكتئاب اؼبسببة النفسية العوامل من عدد1997 ) زىران ذكر) كما .
 من واغبرمان اغبب فقد الالشعورية، الصراعات ىزيبة، أو طالق أو عزيز موت مثل القاسية والكوارث
 واهتام األنا ضعف والتقاعد، والشيخوخة اعبنسية الكفاية وتدىور اليأس وسن والعنوسة الوحدة العاطفية، اؼبساندة
 التفرقة اػباطئة، الًتبية و(اعبنسي األمور حول خاصة) سابق لسلوك بالنسبة يغتفر ال الذي بالذنب والشعور الذات

)مدحت  اؼبثايل. الذات مفهوم وبُت اؼبدرك أو الواقعي الذات مفهوم بُت التطابق عدم واإلنبال، والتسلط اؼبعاملة يف
 (117، صفحة 2005أبوالنصر، 

 أنواع االكتئاب  2-1-2-2
 برودي : ويرى باآليت يعرف ما يقع بدايتو يف فإن لالكتئاب مقياس ىناك كان إذا بأنو
 .كيميائي بشذوذ اؼبزاج فيو ويقًتن :األساسي باالكتئاب -1
 .اغباد االكتئاب من فًتات فيو وبدث مزمن مرض وىو :اؼبضاعف االكتئاب -2
 ) اؼبتحدة الواليات يف اػبمور مدمٍت من % ٠٤ ويصيب : اؼبتخفي االكتئاب -3

 : إىل الشدة حيث من االكتئايب السلوك يقسم من وىناك
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 لذة بعدم والشعور ، العزيبة يف وثبط باإلجهاد اغبياة و الشعور  عن عزوفاً  فيو اؼبصاب يظهر :طيالبس االكتئاب -
 االكتئاب من النوع ىذا البعض ويعترب ن، ينجحوا ال دوق كربو من انتشالو يف اؼبريض أصدقاء ينجح وقد ، اغبياة
  واؼبلل باإلجهاد الشعور من نوعاً 
 يف والرغبة ، واالنقباض  اغبزن من دبوجة تونبو م وأوجاعو وحركياً  ذىنياً  أبطأ اؼبصاب يظهر :الحاد االكتئاب -

 ويصعب ذاكرتو فيها يفقد فًتات وتعًتيو االكتئاب، موجة كبح عليو ويصعب نفسو ، على السيطرة ويفقد ، البكاء
 بالذنب شعور عن اؼبريض ويعرب ا، بغيض كابوساً  يعاين ويبدو وكأنو ذىٍت متبلداً  ويصبح حولو ما إدراك عليو

  كربو من انتشالو ويصعب
 جوعاً  مات أحد يردعو مل وإذا يهلوس، وقد حراكا يبدي وال اؼبريض يتجاوب ال : الذىولي االكتئاب-  

 : إصابة أو مرض نتيجة منها أخرى أنواع عن العقلي الطب علماء ويتحدث
 ؼبرض مصاحباً  ويأيت واتس باؼبخ يرى كما النوع ىذا ووبدث :جسمانية لعلة الراجع االكتئاب -1
 ووبدث الوبائي، الكبد فَتوس أو األنفلونزا مثل بفَتوس اإلصابة ويعقب باركينسون، باسم معروف عصيب  -2

 وقد ،(ب) فيتامُت ؾبموعة مثل الغذاء عناصر نقص وبسبب والرصاص، الزئبق  مثل الثقيلة اؼبعادن من التسمم من
)اسيا بنت راجح و عادل عبد اهلل النفعى،  واػبمور اؼبخدرات إدمان بسبب ووبدث ، الوالدة بعد اؼبرأة بو تصاب

 .(35-33، الصفحات 2000
  القطب األحادي باالكتئاب ويسمى :للعالج اؼبقاوم العنيد االكتئاب -
 العجز عن معربًا نفسو متهما ىناك و ىنا ويتحرك واحد مكان يف اؼبريض يستقر ال اؽبياجى االكتئاب -

 .للرعاية اؼبرضى ىؤالء ووبتاج والضياع،
 عند سنة   65-٠٤ بُت ما الفًتة يف واؼبتأخرة اؼبتوسطة األعمار يف غالباً  األفراد ويصيب :  اليأس سن اكتئاب-  

  .القعود سن
 .مشابو وضع بظهور الظهور إىل ويعود جارحة خربة إىل األصلي مصدره ويرجع :الشرطي االكتئاب-
  فقط مناسبة يف وليس دائم وىو :المزمن االكتئاب-  
واغبركة  التفكَت ببالدة بو اؼبصابون يتصف الشخص، بو يتسم لالكتئاب فطري ميل :الخلقي االكتئاب-  

 .بالنفس الثقة وتعوزىم يكملوه مل شيئاً  بدؤوا وإذا بسهولة، قرار ازباذ عليهم ويشق والتشاؤم،
 أسابيع كل عدة مرة االكتئاب نوبة تأتيو وقد واالنشراح، االكتئاب بُت اؼبريض مزاج ويًتاوح :الدوري االكتئاب -  
 دبثابة االنشراح فًتات وتعترب وينعزل، نفسو على باللوم ويتجو ويائس، متعب أنو خالؽبا يشعر سنوات أو شهور أو

 .لالكتئاب والعميق القوي اؼبيل ضد دفاعات
      .الصدغي الفص يف اليت اؼبخ إصابات وترافق بسرعة، وزبتفي فجأة تظهر انفعالية استجابات :الفجائي االكتئاب-
 .بسببو يلقاىا عناية كل بشدة ويبغض دبرضو يذكر أن يكره بو اؼبريض :النفوري االكتئاب-
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 .النوم تعقب وقتية حالة وىو :النوم بعد االكتئاب-
 الفراق، عليهم آالم تظهر حيث طويلة مدة أمها عن يفصلون الذين األطفال منو يعاين : االنفصالي االكتئاب -

 وقد شرود يف ىؤالء األطفال وهبلس ، أقوى مثَت إال يثَتىم وال البكاء عن يكفون ذلك كبو أو شهور ثالثة وبعد
 أعراضو ومن ، أشهر  8من  معو والتبسط التخاطب ـبالطيهم على يشق م، حولو عما وذىلوا مهبعيو  اتسعت
 الذين األطفال بو ويصاب 6 بُت السن يف األطفال بوب يصا - النوم، وعدم واإلسهال للطعام الشهية فقدان

 .واؼبؤسسات اؼبالجئ يف ينشئون
 حيث بو أن يؤدي إىل عاطفياً  احملروم الطفل يلزم التفاعلي االكتئاب من مبط وىو اؼبثقل اؼبرض ويسمى :الدنف -

 الرأي الباحثة تتبٌت التصنيفات ىذه كثرة ومع  يبوت حىت كذلك ويظل أنو لو وينطفئ الشهية بفقدان يصاب
 عالج إىل ووبتاج إليو، اؼبؤدية واألسباب العوامل بتنوع ويتنوع الشدة يف يتدرج واحداً  مرضاً  االكتئاب يعترب الذي
 فوق وما العصبية حد بلغ إذا دوائي نفسي

حدة تأثَت  من للتخفيف إليو اؼبؤدية والعوامل األسباب عن البحث مث ومن أوالً  توازنو استعادة على اؼبريض ؼبساعدة
 . (48-41، الصفحات 2000)اسيا بنت راجح و عادل عبد اهلل النفعى،  االكتئاب

 الخصائص البدنية 2-2
 التعب 2-2-1
( يف كثَت من األحيان ال يبكن التنبؤ بو، واؼبرضى قد ال يشعرون باؼبرض مع تقدمو CKDمرض الكلى اؼبزمن ) 

)بيثيسدا،  شخص يف الواليات اؼبتحدة 593,000حىت مرحلتو األخَتة، وىو اؼبرض الذي يؤثر على أكثر من 
زرع الكلى . نسبة اؼبرضى أصحاب  تصفية الدم ويتطلب غسيل الكلى )الديلزة أو الغسيل الروتيٍت( أو  (2012
وربمل أعراض عالية كما أهنا قد تواجو قلق (2012)بيثيسدا، ٪ من مرضى غسيل الكلى الشامل 92حوايل 

)اؼبَتاس،  أعراض مثل التعب، وقلة الشهية، صعوبة يف الًتكيز، وتورم يف القدمُت واليدين، وتشنجات العضالت،
 واغبكة، كل من اليت تسبب الضيق اليومية ويؤثر سلبا على نوعية حياهتم. (2007)أديغتون،  (2009

وخاصة مرضى غسيل الكلى، غالبا ما يكون ىناك فقدان يف  إن اؼبرضى الذين يعانون من مرض الكلى اؼبزمن ، 
العضالت والتعب اؼبفرط. وىذا يؤدي إىل البفاض يف النشاط البدين، واليت يبكن أن يكون ؽبا عواقب وخيمة,وقد 
أظهرت دراسة على مرضى غسيل الكلى أن دائمي اعبلوس و قليلي اغبركة لديهم خطر اؼبوت يف سنة واحدة، أي 

   ٪ من أولئك الذين كانوا أكثر نشاطا.62سبة أعلى بن
 تجربة  التعب عند مرضى غسيل الكلى2-2-1-1

نظرا للتوتر واألمل،  من العالجات لغسيل الكلى، ودرجة التعطيل الذي تسبب ىذه   مرضى غسيل الكلى  فبيزين
العالجات. ومن ىنا، وصفا لتجربة التعب مهمة لتطوير التدخالت للمساعدة يف زبفيف التعب. الدراسات 

ؼبتحدة، وتركز اػبمس الوحيدة ؼبناقشة ذبربة التعب عند مرضى غسيل الكلى، وأجريت ثالثة منها خارج الواليات ا
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ارتبط التعب سلبا مع أداء ودور القيود اؼبادية (H., 2006)على كيفية تأثَت التعب على األداء البدين واؼبعريف. 
ومستويات النشاط عند مرضى غسيل الكلى. وأشارت دراستان أجريت خارج الواليات اؼبتحدة أيضا أن التعب 

ئف البدنية والعقلية. أرجع اؼبرضى التعب اعبسدي إىل اآلثار اعبانبية لغسيل الكلى وعدم وجود يؤثر على الوظا
وظائف الكلى. فيما يبدو أن اإلرىاق البدين يكون أسوأ يف أيام غسيل الكلى وقدرات اؼبشاركُت اؼبتضررين على 

ذوي اػبربة أن  التعب أثر على قدرهتم اؼبعرفية إدارة حياهتم اليومية والقيام باألنشطة اليومية. وأشار اؼبشاركون  من 
 (Balakrishnan VS, 2004) و التذكر والًتكيز.

 مساىمة التعب في الداء الكلوي في مراحلو األخيرة 2-2-1-2
ة مع التعب وتشمل عند مرضى غسيل الكلى، الفيزيولوجيا، العالج السلوكي، ة اػبصائص الفردية  قد  تكون مرتبط

مسببات الفسيولوجية فقر الدم وسوء التغذية، بولينا، وعدم كفاية غسيل الكلى، فرط، تعايش األمراض اؼبزمنة، 
واضطرابات النوم، واالكتئاب، واآلثار اعبانبية لألدوية. و اغبميات الغذائية والسوائل أيضا قد تلعب دورا يف ذلك. 

ات العليا من التعب.العوامل االجتماعية والديبوغرافية دبا يف ذلك السن واعبنس ارتبط اػبمول البدين مع اؼبستوي
والعرق والتعلم، والوضع اؼبهٍت قد يلعب دورا يف ذبربة التعب عند مرضى غسيل الكلى.ويف دراسة بُت اؼبرضى يف 

 لعاطلُت عن العمل.تايوان، مت اإلبالغ عن مستويات أعلى من التعب من قبل اؼبرضى اإلناث، وكبار السن وا
(Pagels A, 2006, pp. 162–166)  

 التعب و االلتهابات 2-2-1-3
وقد أثبتت الدراسات اإلكلينيكية  عالقة بُت سلوك اؼبرض، و"اليت تضم كوكبة من أعراض مثل التعب، والتغَتات 

اؼبوالية لاللتهابات الداء الكلوي دبراحلو األخَتة وىي حالة التهابات تتميز دبستويات مرتفعة من  يف السيتوكينات
السيتوكينات اؼبوالية لاللتهابات. على الرغم من أن أسباب السيتوكينات اؼبرتفعة يف ىؤالء اؼبرضى ال تكون مفهومة 

اإلفراط يف السيتوكينات من اػباليا وحيدة النواة  سباما، فقد قيل أن مرضى الداء الكلوي دبراحلو األخَتة يكون
( الثانوية إىل تفعيل اؼبزمنة من خالل التفاعل مع أغشية  الغسيل الكلى. وعالوة على PBMCsالدموية احمليطية )

 ذلك، يف ىذه اغبالة اؼبرضية اؼبعقدة، يبكن إجراء تعديالت جوىرية يف مسارات اإلشارات والعيوب اؼبناعية فهنا ال
ترتبط بالوفيات، والبفاض قوة  α- (TNF( وعامل لبر الورم )CRPيبكن استبعادىا. بروتُت سي التفاعلي )

 التي. وبدد عددا من الدراسات البشرية  (Y, 1999) العضالت و "استنفاد اغبيوية" يف مرضى  كبار السن
االلتهابية إىل التعب يف كل من الشيخوخة و الظروف الصحية مثل السرطان ومتالزمة التعب  ربطت السيتوكينات

اؼبزمن. وقد مت ربط اؼبستويات اؼبرتفعة من السيتوكينات اؼبوالية لاللتهابات إىل زيادة يف استهالك الطاقة، والوفيات 
 Le Meur Y, Lorgeot V, Aldigier) وحالة وظيفية أقل عند اؼبرضى الذين يعانون القصور الكلوي.

JC, Wijdenes J, Leroux-Robert C, Praloran V., 1999, pp. .2420–2426)  
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 التعب و الديلزة 2-2-1-4
ج األكثر تواترا . غسيل الكلى بعد التعب شائع، يف كثَت من األحيان األعراض التعجيزية يبكن أن ربسن مع العال

موضوعا وجدت وجود عالقة إهبابية بُت " وقت االسًتجاع )دقيقة(  45إذا نظرنا يف التعب بعد غسيل الكلى يف 
من اؼبرضى"، والتعب، يبيل اؼبرضى مع مرور الوقت لإلنعاش وقتا أطول عند اؼبستويات األعلى من التعب. أيضا،  

قوى مباشرة بعد غسيل الكلى وضعفت تدرهبيا خالل الفًتة ما بُت كانت العالقة بُت وقت االنتعاش والتعب أ
الدورات. يف ىذه الدراسة، وقت التعايف أظهرت وجود عالقة إهبابية ىامة مع ؾبموع نقاط التواتر عند غسيل 
 الكلى، والذي يشمل ؾبموعة من العالمات واألعراض اعبسدية اليت يبكن أن تنشأ أثناء إجراء الًتشيح الفائق،

 ,Sklar A, Newman N, Scott R, Semenyuk L, Schultz J, Fiacco V) ونشرىا،
1999, pp. 464–470) ،كلها قد ذبعل تغَتات يف ضغط الدم، وتفاعالت غشاء   اختالل التوازن االظبوزي

الدم، وارتفاع مستويات عامل لبر الورم، والعوامل النفسية مثل االكتئاب الذي يتسبب التعب بعد غسيل الكلى. 
وقد تبُت أن التعب بعد غسيل الكلى تكون أقل انتشارا يف اؼبرضى الذين يعانون الغسيل اليومي. وذكرت أن مرضى 

ل اليومي يتطلب وقتا أقل بكثَت ليتعاىف سباما بعد غسيل الكلى مقارنة باجملموعة الضابطة )ع الغسي
يف التقليدية األسبوعية ثالث مرات  395±  397(.ويف دراسة أخرى، ودقيقة للتعايف البفضت من 0.001>

HD  أن اؼبرضى الذين يعانون شهرا من اؼبتابعة.وىذا يشَت إىل  18يف الغسيل اليومي اؼبعتاد يف  44±  30إىل
وقت االنتعاش الطويل قد يكون على درجة أكرب من التهابات األساسية، اليت يبكن أن تسهم يف ارتفاع عدد 
حاالت مرض الشريان التاجي والوفيات. وىناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتقييم تأثَت التقنيات اؼبتكررة 

 ,Aukrust P, Yndestad A, Smith C) ل الكلى.واؼببتكرة لغسيل الكلى على التعب بعد غسي
Ueland T, Gullestad L, Damas JK, 2007, pp. 748–754.) 

 التعب و النوم 2-2-1-5
لقد مت افًتاض اضطرابات النوم لتًتافق مع التعب من خالل آليتُت ،و يؤدي االضطراب يف النوم إىل النعاس أثناء 

النهار، واؼبسارات البيولوجية األساسية اؼبنفصلة اؼبرتبطة مع ؾبموعة متنوعة من اضطرابات النوم. مرضى غسيل 
 م، واألرق، ومتالزمة سبلمل الساقُت والنعاس اؼبفرط النهار.الكلى لديهم معدالت عالية من توقف التنفس أثناء النو 

(Merlino G, Piani A, Dolso P, et al, 2006, pp. 184–190)  ،ويرتبط البفاض النوم
والكفاية مع البفاض ملحوظ يف اغبيوية يف كل من مرضى القصور الكلوي، ارتبط  توقف التنفس أثناء النوم مع 

عند اؼبرضى الذين يعانون القصور الكلوي،  سبلمل الساقُت ىو أمر شائع عند مرضى  HRQOLالبفاض 
مريض غسيل  894تؤثر حيويا. يف دراسة أجريت على  غسيل الكلى وتؤثر على نوعية النوم، ويبكن أيضا أن

البفاض الرفاىية اعبسدية والعقلية، والبفاض اغبيوية،  الكلى،أن  أعراض سبلمل الساقُت ترتبط بشكل ملحوظ مع



انفصم األول: انقصور انكهوي و خصائص انمصابين بانقصور انكهويانجانب اننظري             
 

43 
 

 Unruh ML, Levey AS, D'Ambrosio C, Fink ) أمل جسدي عايل، والبفاض نوعية النوم.
NE, Powe NR, Meyer KB, 2004, pp. 900–909) 

 التعب و االكتئاب 2-2-1-6
التعب واالكتئاب مًتابطان بشكل وثيق واالكتئاب قد يظهر مشاعر التعب ونقص الطاقة. كما تبُت أن االكتئاب 

االكتئاب ىو اؼبرض 7لى.. يربط بقوة مع أعباء األعراض عموما والشدة دبا يف ذلك التعب عند مرضى غسيل الك
النفسي األكثر شيوعا عند اؼبرضى الذين يعانون من الداء الكلوي دبراحلو األخَتة، مع معدالت انتشار تًتاوح ما 

 ,Hedayati SS, Bosworth HB, Kuchibhatla M, Kimmel PL) ٪.69٪ إىل 15بُت 
Szczech LA, 2006, pp. 1662–1668)  وقد وجد أهنا تًتافق مع التغَتات يف اؼبناعة اػبلوية واػبلطية

، IL-1 ،IL-6دبا يف ذلك البفاض يت اللمفاويات وانتشار ونشاط اػباليا القاتلة الطبيعية، وكذلك زيادة إنتاج 
مع زيادة انتشار االكتئاب  TNF- αو  IL-8، قد ارتبطت بIL-6واإلنًتفَتون جاما. اؼبستويات عالية من 

بعض العقاقَت اؼبضادة لاللتهابات دبا يف (Suarez EC, 2005)الشديد لدى كبار السن والنساء األصحاء. 
خاص مرضى الداء الكلوي  HRQOL. 107إكسيمب زبفف أعراض االكتئاب وربسُت  ذلك ]إينفلي

، بغض النظر عن IL-1 βج دبضادات االكتئاب أدت إىل البفاض مستويات دبراحلو األخَتة، ووجد أن العال
االستجابة للعالج للمرضى الذين استجابوا للعالج باستخدام مثبطات إعادة امتصاص السَتوتونُت االنتقائية، 

IL-6 .ووجد لتكون أقل باؼبقارنة عند اؼبرضى الذين مل يستجيبوا للعالج (Lee SK, Lee HS, Lee 
TB, et al. J Korean Med Sci, 2004, pp. 384–389)  وىكذا على الرغم من األدلة اليت

تنقصنا واليت تثبت وجود عالقة سببية بُت االكتئاب ومستوى غَتت من السيتوكينات ، قد يساىم االكتئاب يف 
 التعب من خالل مسارات التهابات.

 الخمول  2-2-2
اػبمول البدين يالزم اؼبرضى الذين يعانون من مرض الكلى اؼبزمن وىناك احتماالت قوية للوفيات يف ىذه الفئة من  

يف ربسُت  D اؼبرضى بسبب اػبمول البدين. حيث يبكن أن تسهم التمرينات واألضباض األمينية األساسية وفيتامُت
 avesani CM, Trolonge) .وقلة النشاط البدين عند اؼبرضى الذين يعانون القصور الكلوي الساكروبينيا

S, 2012) 
الكثَت من االنعكاسات السلبية على ى مرضى الكلى يقول خرباء اللياقة البدنية أن ساعات طويلة من اػبمول لد

ضمور العضالت والبفاض أداء نظام القلب واألوعية الدموية، وزيادة الصحة. وعالوة على ذلك فبا يؤدي إىل 
فرص اإلصابة دبرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ونوبات طويلة من اػبمول تؤدي  إىل تطور مرض الكلى. ىناك 

 عالقة قوية جدا بُت مبط اغبياة اؼبستقرة والفشل الكلوي. 
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 , kevin)  ٪(.3اض الكلى )فبا يدل على معدل مبو سنوي اغبياة اغبديثة مواتية خاصة إىل تطور أمر  مبط
2013) 

حصص منتظمة من اؼبمارسة تساعد الذين  تشَت األحباث أن سبارين اللياقة البدنية مهمة لعالج أمراض الكلى. إن
يعانون من مرض الكلى اغباد يف العيش حياة طويلة وصحية. وتبُت حبوث اللياقة البدنية أن اغبصص اؼبنتظمة من 

اؼبمارسة ستسمح للمرضى الذين يعانون من القصور للتمتع نسبيا باغبياة خالية من األمل .وقد مت حبث على 
٪ منهم مرض كلوي حاد. وخرباء اللياقة البدنية، واألطباء وفريق من اؼبهنيُت 6حوايل  من البالغُت وكان 15368

سنوات  9-7الطبيُت درب اؼبشاركُت على ـبتلف النظام الغذائي وفبارسة التقنيات. يف هناية الفًتة التجريبية مدهتا 
 مؤمل نسبيا.ويقول خرباء اللياقة البدنية تبُت أن اؼبشاركُت الذين يعانون من أمراض الكلى اغباد عاش حياة أطول وغَت

عندما يقًتن النظام الغذائي غَت الصحي. وتشَت  أن عدم فبارسة الرياضة هبعل ظهور أمراض الكلى أسهل وخصوصا
أيضا أحباث اللياقة البدنية أن فبارسة الرياضة تساعد األشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكلى على 

 التعايف.
 رم في الجسمتو  2-2-3

وظيفة الكلى إزالة النفايات والسوائل الزائدة من اعبسم. عندما ال وبدث ىذا، يسبب تراكم السوائل واؼبياه الزائدة 
كما قد تالحظ التنقَت يف .تورم. ىذا يبكن أن يكون يف اليدين والقدمُت واؼبفاصل يف الكاحل والوجو وربت العينُت

 .اعبلد عند الضغط لبضع ثوان
 آالم الظهر غير المبررة 2-2-4

األوجاع واآلالم غَت اؼبربرة يف الظهر وكذلك من جانيب البطن يبكن أن يكون من أعراض مرض الكلى أو عدوى 
 .الكلى غَت اؼبشخصة. عندما ال تعمل الكلى بشكل صحيح، قد تواجو األمل وصالبة وسوائل يف اؼبفاصل

                                                                                             الدوخة                           2-2-5
إذا تسبب أمراض الكلى بفقر الدم، فقد يعاين اإلنسان من الدوار اؼبتكرر، وىو شعور باػبفة وقوة العزيبة، عدم 

الدماغ من اغبصول على ما يكفي من  الثبات أو فقدان التوازن. وبدث ىذا بسبب فقر الدم يبكن أن سبنع
إذا كنت تعاين من .ويبكن أيضا أن يسبب مشاكل يف الذاكرة، صعوبة يف الًتكيز وصعوبة يف النوم.األوكسجُت

 أعراض أمراض الكلى مثل الدوخة اؼبفاجئة، وضعف الًتكيز، خذ األمر على ؿبمل اعبد واحصل على فحص طيب
 شحوب الجلد والحكة 2-2-6

شحوب مفاجئ يف اعبلد، والطفح اعبلدي، والتهيج واغبكة اؼبفرطة ىي أيضا أعراض بعض أنواع أمراض الكلى. 
يساىم عمل الكلى غَت الالئق يف تراكم النفايات والسموم يف اعبسم، فبا يؤدي إىل العديد من اؼبشاكل 

فور يف الدم، األمر الذي يبكن أن يؤدي تأثَت آخر من سوء أداء الكلى ىو وجود خلل يف الكالسيوم والفس.اعبلدية
 إذا ظهرت فجأة عالمات شحوب، والطفح اعبلدي واغبكة الشديدة..إىل اغبكة اؼبفرطة
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 الغثيان و التقيؤ 2-2-7
الغثيان والقيء وفقدان الشهية وأعراض اعبهاز اؽبضمي شائعة جدا بُت األشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى. 

كما أن الكلى ليست قادرة على تصفية .لب األحيان وبدث عند االستيقاظ يف الصباحالغثيان والقيء يف أغ
السموم الضارة من الدم، فإنو يؤدي إىل تراكم مفرط واليوريا والنيًتوجُت يف ؾبرى الدم. ىذا وبفز الغشاء اؼبخاطي 

كنت ال تزال تواجو الغثيان والتقيؤ بعد تناول األدوية والتدابَت الوقائية الالزمة،   إذا.اؽبضمي ويسبب الغثيان والقيء
 .هبب استشارة الطبيب قبل أن تصبح اغبالة أسوأ

ىذا عرض آخر من األعراض اليت يبكن أن تسببها أمراض الكلى. قد : الشعور بالبرد أكثر من مرة 2-2-8
تكون يف بيئة دافئة. يف بعض األحيان، قد يكون لديك حىت ضبى  تشعر بالربد دون أي سبب معروف، حىت عندما

 .مع قشعريرة
الضيق يف التنفس يبكن أيضا أن تكون عالمة على مرض يف الكلى. عمل الكلى : ضيق في التنفس 2-2-9 

مشاكل يف غَت الالئق يؤدي إىل تراكم السوائل يف الرئتُت. ضيق يف التنفس يبكن أن يعزى إىل فقر الدم الناجم عن 
باإلضافة إىل ذلك، تراكم البوتاسيوم يف الدم اليت ال زبرج عن طريق الكلى قد يسبب عدم انتظام .الكلى أيضا

 .ضربات القلب وىذا ىو واحد من أعراض أمراض الكلى األخرى
العديد من اؼبرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي واألرجح يعانون من آالم يف  التشنج العضلي 2-2-11

العضالت عند بدأ غسيل الكلى. يبكن ىذا الشرط يصبح أكثر وضوحا بعد غسيل الكلى. كيف ربدث آالم يف 
 العضالت يف ىذه اؼبعاملة؟

 أسباب تشنجات العضالت في غسيل الكلى 2-2-11-1
وترتبط تشنجات العضالت أكثر شيوعا مع البفاض ضغط الدم أثناء غسيل الكلى،   :الدمانخفاض ضغط -1

غسيل الكلى نفسها يبكن إزالة النفايات من اعبسم، كما يبكن أن تضيع بعض دماء جديدة. ونقص الكثَت من 
كلى وزن اعبسم خالل جلسات غسيل الكلى كما يبكن أن تزيد الًتشيح الفائق ويقلل من تدفق الدم إىل ال

 .ويسبب البفاض ضغط الدم
األيضية، مثل مرضى  D بسبب اضطرابات الكالسيوم والفسفور وفيتامُت :اضطرابات المنحل بالكهرباء- 2

 .العظامغسيل الكلى الذين يعانون من أمل يف الساق، ومشاكل 
يتميز العظام الكلوي بواسطة آالم العظام اليت لديها عالقة ال تنفصل مع تشنجات  :الكلوي العظام-3

 العضالت.
 الخصائص االجتماعية 2-3
 صور يف تتمثل اآلثار االقتصادية أن إذ كثَتة، واجتماعية اقتصادية ا آثار اؼبزمنة األمراض وجود على ترتب قد

 العائلية األعباء ربمل على قدرتو وعدم نفسو إعالة على - اغباالت من كثَت يف – اؼبريض قدرة عدم منها، عديدة

http://kidneytherapychina.org.3abber.com/post/246229
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 هبا يستهان ال - نسبة زبصيص إىل الدول اضطرار أيضا االقتصادية اآلثار من فإن وكذلك اؼبختلفة، واالجتماعية
 (121، صفحة 2008)اقبال ابراىيم ـبلوف،  .الكلوي الفشل مرضي لعالج للدولة العامة اؼبوازنة من -
 من ؾبموعة وجود يف يساىم خاصة بصفو الكلوي الفشل ومرض عامة بصفة اؼبزمن اؼبرض أن فيو الشك وفبا 

 بأعمالو القيام يستطيع ال اؼبريض الن وذلك وأسرتو للمريض واالقتصادية والنفسية واالجتماعية الصحية اؼبشكالت
 اؼبشكالت ظهور إىل ذلك ويؤدى أسرتو وأفراد ىو احتياجاتو إشباع على قدرتو ذلك يعوق مث ومن اؼبعتادة،
 (92، صفحة 1990)فيصل عباس،  .األسرة ألفراد خاصة اؼبختلفة

 تتطلب واليت وليس اغبصر اؼبثال سبيل على أسرىم أو واؼبرضى الطيب، والفريق اإلدارة، تواجو اليت اؼبشكالت ومن 
 الطيب، الفريق قبل من اؼبقدمة الطبية التعليمات إتباع وعدم للعالج، اؼبرضى بعض ورفض الثقة عدم اؼبهٍت، التدخل

 سَت على تؤثر واليت الطبيب علم دون الشعبية األدوية وتناول اػباطئة الغذائية العادات لبعض اؼبرضى فبارسة أو
 اغبقيقية باألسباب اؼبرضى بعض وجهل اؼبرض، أثناء هبم أسرىم اىتمام عدم من اؼبرضى بعض ومعاناة العالج،
 بعض اقتناع وعدم والنصح، واإلرشاد التوعية إىل وحاجتهم اجتماعية، أسباب بينها من يكون قد واليت للمرض
 الوقت يف األدوية بتناول اؼبرضى بعض التزام وعدم احملدد، الوقت يف اعبراحية العملية إجراء بأنبية أسرىم أو اؼبرضى
)ؿبسن علي  .اؼبشكالت من وغَتىا واإلدارة، اؼبرضى أو الطيب، والفريق اؼبرضى بُت تنشأ قد اليت واػبالفات احملدد،

 (51-48، الصفحات 2001الدلفي، 
 المشكالت األسرية: 2-3-1

تعترب العالقة بُت الزوجُت واستقرارنبا من أىم مقومات اغبياة األسرية لذا فأنو إذا حدث مايهدد اؼبقومات سواء 
)سعد العجمي ،  .دبرض الزوج أو الزوجة مع عدم تقبل الطرف اآلخر ؽبذا التغيَت الذي حدث يف الطرف اآلخر

 (96، صفحة 2008
 :مشكالت التنشئة االجتماعية لألطفال -2

مرض أحد الوالدين يؤدي إىل عدم القدرة على بذل اعبهد البدين إىل جانب اعبلسات العالجية الطويلة اليت ربد 
 .من كفاءهتا وقدرهتا على العناية الالزمة بأبنائها فبا قد يعرض األطفال إىل مشكالت نفسية وسلوكية حادة

 ةادياالقتص المشكالت 2-3-2
حيث عدم قدرة اؼبريض على االستمرار يف العمل بسبب اإلصابة بالفشل الكلوي باإلضافة للوقت الذي تستغرقو 

جلسات الغسيل اليت تستغرق وقت طويل يؤثر على دخل األسرة وأيضاً على الشعور باؽبدف يف اغبياة ىذا 
 .باإلضافة إىل مشكلة العون اؼبايل الالزم ؼبواجهة تكاليف العالج

 (99، صفحة 2008)سعد العجمي ،  ..الفشل الكلوي اػبدمة االجتماعية مع مرضى
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 ةألسرافق مع التوء اسوولنفسية ا 2-3-4
ف ، لخوامرحلة ر ، إلنكاامرحلة ، لصدمة احل ىي مرحلة امرة بعدض إلصابة بالمراسرتو بعد وألمريض يبر ا

)ؿبسن  ر.آلثاالمستقبل امن ف لخووا بالذنبر لشعواىا دلتي يسوالمشاعر رب احيث تتضا ط ،إلحباامرحلة 
 (81، صفحة 2001علي الدلفي، 

 لمجتمع :افق مع التوء اسوولنفسية ا 2-3-5
لرغبة في م اعدولعزلة الى إفيلجا بذلك االجتماعية لبيئة التكيف مع ء امن سوي لكلور القصوايعاني مريض  

 لتيوالمريض مع مجتمعو التي يعانيها المشاكل ت والصعوبااناتج عن ا لتكيف ىذء اسو، وآلخرين اكة رمشا
لعمل : مريض اعلى رة لقدم امن عد-في كثير دي مما يؤا كبيرا لعمل في مهنة تتطلب جهدانذكر من بينها : 

كما ، لصحي ائم بوضعو الدانشغالو اآلخرين نتيجة اعمل . دون لى بقائو ن إألحيااال يستطيع ي لكلور القصوا
نو شخص أليو على إلمجتمع ينظر أن امع ت الىتماماالمريض ال يتقاسم نفس ن األا لعزلة : نظرايشعر -نو ا

لمريض الوضع يفضل امع  لتكيفاعلى تحقيق رة لقدم اعدوألمثل ا لحلب افي غيا، وعاجز يشكل عبئا عليو 
 (103، صفحة 2004)ؿبمد جاسم،  لعزلة .ا

 خالصة
يعترب مرض القصور الكلوي من بُت األمراض اليت تستدعي أخذ االحتياط الدائم بالنسبة للشخص السوي و    

للمواجهة بالنسبة للشخص اؼبصاب، ؼبا يًتكو من آثار نفسية و انتهاك للجسم من اعبانب االستعداد النفسي 
ىل بعض اؼبفاىيم العامة على مرض القصور الكلى و إففي ىذا الفصل تطرقنا  الصحي و كذا تغيَت مبط اغبياة ككل

 .بعض اػبصائص النفسية و البدنية و االجتماعية 
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   : تمهيد

انو ملن املؤكد أن النشاط الرياضي املكيف  قطع أشواطا كبرية خالل القرنني األخريين وشهدت خمتلفف ووانبفو ووئفا لو 
 تطورا معتربا ، خاصة فيما يتعلق بطرق ومناىج التعليم والتدريب .

وقتنفففا اراضفففر مفففا فتفففا اوفففرباي والبفففاضةون يف ميفففدان الرياضفففة والفففلويق وافففريىم ،  فففدوننا ب ضفففدث الطفففرق واملنفففاىج ويف 
اللبوية ، مستندين يف ذلف  ىل  للفة مفن العلفوم واألافاث امليدانيفة الفا وعلفا الرفرل املمفارس لنشفاطاتو موضفو ا  فا ، 

 اجال تربية ور اية املعوقني وبلتا املستويات العاليفة ، وأصفبق ا ن وىو ما وعل الدول املتقدمة تشهد تطورا مذىال يف
  كننا التعرف  لى ضضارة اجملتمعات من خالل التعرف  لى األلوات والوئا ل الا تستخدمها يف ىذا اجملال .

ؤئسفات واملفدارس يف امل ويعفد النشفاط الرياضفي مفن األنشفطة البدنيفة اللبويفة األكةفر انتشفارا يف أوئفاط الشفباب خاصفة
 لففى ذلفف  أن النشففاط الرياضففي يعففد  اللبويففة واملراكففط الطبيففة البيدااوويففة املتكرلففة بلبيففة ور ايففة املعففوقني  ، ودمففا ئففا د

 فامال مففن  وامففل الراضفة ا اابيففة النشففطة الفا تشففكل اجففار ىامفا يف ائففتةمار  وقففا الرفرات ، با ضففافة ىل  ذلفف  يعتففرب 
لالرتقففاي باملسففتوص الوففلي و البففدا للرففرل املعففاق، ىلذ يكسففبو القففوام افيففد ، و ففنق لففو الرففرح مففن األ مففال الففا تففؤل  

  لى العمل وا نتاج . والسرور، وخيلوو من التعب والكره ، وجتعلو فرلا  قالرا
 تعريف النشاط البدني الرياضي المكيف: -1

ال فم ضفارت  تلفاايعين الرياضات واأللعفاب والفربامج الفا يفتم تعفديلها   تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات :
)ضلمفففي  ا  اقفففة وفقفففا لنو هفففا  وشفففد ا قويفففتم ذلففف  وفقفففا رىتمامفففات األشفففخاهت  افففري القفففالرين ويف ضفففدول قفففدرا م.

 (24، صرلة 1998ىلبراىيم ليلى السيد فرضات، 
نعففين بففو كففل ارركففات والتمرينففات وكففل الرياضففات الففا يففتم دمارئففتها مففن طففرف أشففخاهت  (: storeتعريففف  وفف    

حمدولين يف قدرا م من الناضية البدنية قالنرسية قالعقلية قوذل  بسفب أو برعفل تلفف أو ىلصفابة   مفن بعفا الو فا ف 
 (A.Stor, 1993, p. 10) افسمية الكربص.

للنمفو مفن خفالل األلعفاب واألنشفطة الرياضفية  ىفي الفربامج املتنو فة تعريف الرابطة األمريكية للصحة وال ربية البدنيفة:
واألنشفففطة ا يقا يفففة لتنائفففب ميفففول وقفففدرات وضفففدول األطرفففال الفففذين لفففديهم نقففف  يف القفففدرات أو ارئفففتطال ات ، 

 لللبية .ليشلكوا بنجاح وأمان يف أنشطة الربامج العامة 
 .أن اع النشاط البدني الرياضي المكيف :2

لقفففد تعفففدلت األنشفففطة الرياضفففية وتنو فففا أشفففكا ا فمنهفففا اللبويفففة و التنافسفففية ، ومنهفففا العالويفففة واللو يفففة  أو الررليفففة 
 فقد قسمو أضد الباضةني ىل  : وافما ية .

تلقفا ي نرسفو بتفرق ققيفق السفعالة الشخوفية الفا ىو نشاط يقوم بو الررل مفن .النشاط الرياضي ال رويحي : 2-1
يشففعر  ففا قبففل أأنففاي  أو بعففد املمارئففة وتلبيففة ضاواتففو النرسففية واروتما يففة ، وىففي  يففات يف ضاوففة كبففرية ىل  تنميتهففا 

 وتعطيطىا للمعاقني .
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ص يف املتعففة الشففاملة للرففرل ، يعتففرب الففلويق الرياضففي مففن األركففان األئائففية يف بففرامج الففلويق ملففا يتميففط بففو مففن أ يففة كففرب  
 با ضافة ىل  أ يتو يف التنمية الشاملة الشخوية من النواضي البدنية والعقلية واروتما ية .

ىلن مطاولة النشاط البدا ئواي كان بترق ائتتالل وقا الررات أو كان بترق التفدريب للوصفول ىل  املسفتويات العاليفة 
ولة العامفة ، ضيفأ أنفو خفالل مطاولفة ذلف  النشفاط يتلقفق للرفرل النمفو الكامفل مفن ، يعترب طريقا ئليما رمو ققيق ال

النففففواضي البدنيففففة والنرسففففية واروتما يففففة با ضففففافة ىل  قسففففني  مففففل كرففففاية أوهففففطة افسففففم املختلرففففة كافهففففاز الففففدور  
 (9، صرلة 1998)ابراىيم رمحة،  والتنرسي والعضلي والعويب.

يففرص رملففي  بففاس أن النشففاط البففدا الرياضففي خيففدم  ففدة و ففا ف نافعففة ق ىلذ أن النشففاط العضففلي ارففر  ففنق األطرففال  
ىلشبا ا  اطريا كما يطولىم بوئا ل التعبري  ن الفنر  ق واولفق واربتكفار وا ضسفاس بالةقفة والقفدرة  لفى ا ذمفاز و فد 

للويق ا ففالف بفدنيا و قليففا.... والتفرق األئائففي ىفو تعطيفط و ففا ف افسفم مففن اوفل لياقففة مقبولفة وشففعور األالبيفة بفا
 (79، صرلة 1991) باس  بد الرتاح رملىق حممد ابراىيم شلاتة،  .بالسعالة والرفاىية

ي اللو فففي يشفففكل وانبفففا ىامفففا يف نرففف  املعفففاق اذ  كنفففو مفففن كمفففا أكفففد  مفففروان أ اجمليفففد   أن النشفففاط البفففدا الرياضففف
ائفففلواأ العناصفففر الواقعيفففة للفففذات والوفففرب ق الرابفففة يف اكتسفففاب اوفففربة ق التمتفففع باريفففاة ويسفففاىم بفففدور اافففا  كبفففري يف 

للو يفة ىل  افرس ىل الة التوازن النرسفي للمعفاق والتتلفب  لفى اريفاة الرتيبفة واململفة مفا بعفد ا صفابة ق و فدف الرياضفة ا
ار تمال  لى النر  وارنضباط وروح املنافسة والوداقة لدص الطرل املعوق  وبالتفا  تفد يم افانفب النرسفي والعوفيب 

-112، الوفرلات 1997)مفروان  بفد اجمليفد ابفراىيم،  . خراج املعوق من  طلتو الا فرضها  لفى نرسفو يف اجملتمفع 
111) 

 ويمكن تقسيم ال رويح الرياضي كما يلي : 
ىففي  بففارة  ففن اجمو ففة متعففدلة مففن األلعففاب افففر  ، وألعففاب الكففرات الوففترية األلعففاا الصفف يرت ال رويحيففة :  - أ

السففرور واملففرح والتنففاف  مففع مرونففة قوا ففدىا وقلففة وألعففاب الرشففاقة ، ومففا ىل  اففري ذلفف  مففن األلعففاب الففا تتميففط بطففابع 
 ألوا ا وئهولة دمارئتها .

وىفي األنشففطة ارركيفة الففا  فارس بائففتخدام الكفرة و كففن تقسفيمها طبقففا لووهففات األلعفاا الرياضففية الكبيففرت :  - ا
 ية أو  ارس طوال العام .أو صير ملوئم اللعبة ألعاب شتوية نظر خمتلرة ألعاب فرلية أو زووية أو لا ية ، أو بالنسبة

وىفففي أنشفففطة ترو يفففة  فففارس يف املفففاي مةفففل السفففباضة ، كفففرة املفففاي ، أو التجفففديف، اليخفففوت الرياضفففات الما يفففة :  -ج
 والطوارق ، وتعترب ىذه األنشطة وخاصة السباضة من أضب ألوان اللويق خاصة يف باللنا .

 رففففا افمعيفففة األىليفففة للفففلويق العالوفففي ، ب نفففو خدمفففة خاصفففة لاخفففل اجملفففال  النشفففاط الرياضفففي الع  فففي :-2-2
الوائع للخدمات اللو ية  الا تستخدم للتدخل ا اا  يف بعفا نفواضي السفلوك البفدا أو ارنرعفا  أو اروتمفا ي 

 .ينكرىا األطباي   ضداث ت أري مطلوب يف السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخوية ولو قيمة وقا ية و الوية ر
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فالنشففاط الرياضفففي مفففن الناضيفففة العالويفففة يسفففا د مرضفففى األمفففراق النرسفففية واملعفففاقني   لفففى الفففتخل  مفففن ارنقباضفففات 
النرسية ، وبالتا  ائتعالة الةقة بالنر  وتقبل ا خرين لو ، واعلهم أكةفر ئفعالة وتعاونفا ، ويسفهم دسفا دة الوئفا ل 

ة الشراي ، كالسباضة العالوية الا تسفتعمل يف  فالج بعفا األمفراق كفالربو وشفلل العالوية األخرص  لى ققيق ئر 
 األطرال وضركات ىل الة الت ىيل .

كمفففا أصفففبق النشفففاط الرياضفففي  فففارس يف معظفففم املستشفففريات واملوفففلات العموميفففة واواصفففة ويف مراكفففط ىل فففالة الت ىيفففل 
ويرا ى يف ذل  نوأ النشاط الرياضفي ، وطبيعفة ونفوأ ا صفابة ، واملراكط الطبية البيدااووية وخاصة يف الدول املتقدمة ،

فقفففد تسفففتخدم ضركفففات مووهفففة ولقيقفففة ىفففدفها اكتسفففاب الشفففخ  املعفففوق قكفففم يف ارركفففة  وائفففتخدام  ضفففالت أو 
 (Roi Random, 1993, pp. 5-6)أطراف مقوولة . 

ىي النشاطات ،  ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة املستويات العاليةالنشاط الرياضي ال نافسي :  -2-3
املرتبطة باللياقة والكراية البدنية بدروة كبرية نسبيا ، ىدفو األئائي اررتقاي دستوص اللياقة والكراية البدنية  الرياضية

 .ة للجسماملختلروائلواأ أقوى ضد دمكن للو ا ف والعضالت 
 : البدني الرياضي المكيف  أهمية النشاط -3

، بفف ن ضقففوق ا نسففان  1978قففررت افمعيففة األمريكيففة للوففلة واللبيففة البدنيففة والففلويق يف اوتما هففا السففنو   ففام 
تشففففمل ضقففففو يف الففففلويق الففففذ  يتضففففمن الرياضففففة ىل  وانففففب األنشففففطة اللو يففففة األخففففرص، ومففففع مففففرور الوقففففا بففففدأت 
اجملتمعففات املختلرففة يف  ففدة قففارات خمتلرففة تعمففل  لففى أن يشففمل ىففذا ارففق اوففواهت، وقففد اوتمففع العلمففاي  لففى خمتلففف 
ختووفففا م يف  لفففم البيولوويفففا والفففنر  واروتمفففاأ بففف ن األنشفففطة الرياضفففية واللو يفففة ىامفففة  مومفففا وللخفففواهت بالفففذات 

 بويا، اقتواليا وئيائيا .وذل  أل ية ىذه األنشطة بيولوويا، اوتما يا، نرسيا، تر 
 األهمية البي ل  ية :. 3-1

ىلن البنففاي البيولففووي للجسففم البشففر   ففتم ضففرورة ارركففة ضيففأ الففع  لمففاي البيولوويففا املتخووففني يف لرائففة افسففم 
البشففر   لففى أ يتهففا يف ارضترففاا بسففالمة األلاي اليففومي املطلففوب مففن الشففخ  العففال ، أو الشففخ  اوففاهت، بففرام 

ف املشكالت الا قد يعاا منها اوواهت ألئباب  ضوية واوتما ية و قلية ففان أ يتفو البيولوويفة للخفواهت ىفو اختال
 (65، صرلة 1984)لطري بركات أمحد،  ضرورة الت كيد  لى ارركة .

افسم وأقل ينتو لون تتفريات تفذكر  لفى وزنفو يؤأر التدريب وخاصة املنظم  لى اللكيب افسمي، ضيأ تطلال رمافة 
مراىقففة وأ هففرت النتففا ج تتفففريات  34وقففد فلفف  ويلففط وزمال فففو تفف أري  سففة شففهور مفففن التففدريب البففدا اليففومي  لفففى 

واضلة يف اللكيب افسمي، ضيأ تطلال منو األنسفجة النشفطة ورماففة كتلفة افسفم  يف مقابفل تنفاق  يف منفو األنسفجة 
 (150، صرلة 1992)أمني أنور اوو ،  الذىنية.
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 األهمية اال  ماعية :. 3-2
ىلن اجفففال ا  اقفففة  كفففن للنشفففاط الرياضفففي  أن يشفففجع  لفففى تنميفففة العالقفففة اروتما يفففة بفففني األففففرال وخيرفففف مفففن العطلفففة 

انسفجاما وتوافقفا بفني األففرال، ففافلوس لا فة يف مركفط أو وارنتالق    )أو ارنطواي(  لفى الفذات، ويسفتطيع أن  قفق 
 ملعب  أو يف نال  أو مع أفرال األئرة وتبالل ا راي واألضاليأ من ش نو أن يقو  العالقات افيدة بني األفرال .

ىل  الففد م واعلهففا أكةففر ىلخففوة و ائففكا، ويبففدوا ىففذا وليففا يف البلففدان األوربيففة ارشففلاكية ضيففأ ل ففا اراوففة املائففة 
 العمل الونا ي.  بظروف  اروتما ي خالل أنشطة أوقات الررات  ضداث املساواة املرووة واملرتبطة

يف كتاباتو  ن اللويق يف اجتمع القرن التائع  شر ب وربا أن دمارئفة الرياضفة كانفا تعفرب  فن  Veblenفقد بني قبلن 
  ية خووصا للطبقة البورووازية، ىلذ انتمايات الررل الطبقية، أو دةابة رمط لطبقة اوتما

يتمتع أفرالىا بقدر أوفر من الوقا ارر يستترقونو يف اللهو واللعب منرقون أموار طا لة وبذخا مسفرفا متنافسفون  لفى 
 (R.Sue, 2001, p. 63) أهنم أكةر  وا وىلئرافا .

والقيم اروتما ية للرياضة و اللويج فيمفا يلفي : الفروح الرياضفية  التعفاون تقبفل ا خفرين وقد ائتعرق كوكيلي افوانب 
القيفالة والتبعيفة،  بتا النظر  ن ا خرين، التنمية اروتما ية، املتعة والبهجفة، اكتسفاب املواطنفة الوفارة، التعفول  لفى

 (65، صرلة 1989)لطري بركات أمحد ،  .اررتقاي والتكيف اروتما ي 
  حممد  فوق بسفيوا   أن أ يفة  النشفاط الرياضفي تكمفن يف  مسفا دة الشفخ  املعفوق  لفى التكيفف مفع  كما أكد

 األفرال وافما ات الا يعيش فيها ، ضيأ أن ىذه املمارئة تسمق لو بالتكيف وارتوال باجملتمع.

وىففو مففا أكففده كففذل    بففد اجمليففد مففروان  مففن أن املمارئففة الرياضففية تنمففي يف الشففخ  املعففوق الةقففة بففالنر  والتعففاون  
والشفجا ة ، فضفال  ففن شفعوره باللففذة والسفرور ....، كمفا أن للبي ففة واجملتمفع واألصففدقاي األأفر الكبفري  لففى نرسفية الرففرل 

 املعاق 
 األهمية النفسية : -3-3  

بدأ ارىتمام بالدرائات النرسية منذ وقا قوري، ومع ذلف  ضقفق  لفم الفنر  ذماضفا كبفريا يف فهفم السفلوك ا نسفاا، 
وكففان الت كيففد يف بدايففة الدرائففات النرسففية  لففى التففف أري البيولففووي يف السففلوك وكففان ارترففاق ضينففذاك  أن ىنففاك لاففففع 

طة  لفففى أهنفففا الفففدافع األئائفففي للسفففلوك البشفففر ، وقفففد أأبتفففا فطفففر  يفففؤأر  لفففى ئفففلوك الرفففرل، واختفففار ىفففؤري لرففف  التريففف
التجارب الا أوريا بعد ائتخدام كلمة التريفطة يف ترسفري السفلوك أن ىفذا األخفري قابفل للتتفري، قفا  فروف معينفة ىلذ 

الفدوافع  أن ىناك أطرار ر يلعبون يف ضارت معينة  ند مرضهم  ضويا أو  قليفا، وقفد اجتفو افيفل الةفاا ىل  ائفتخدام
يف ترسري السلوك ا نساا وفرقوا بني الدافع والتريطة بان ىناك لواففع مكتسفبة  لفى خفالف الترا فط املوروأفة،  فذا  كفن 
أن نقول أن ىناك مدرئتني أئائيتني يف الدرائات النرسية ومدرئة التلليل النرسي )ئيجموند فرويفد (، وتقفع أ يفة 

 ىامني :  مبدأينويق أهنا تؤكد ىذه النظرية بالنسبة للرياضة والل 
 بري  ن أنرسهم خووصا خالل اللعب .السماح لوتار السن للتع .1



 الفصل الثاني:النشاط البدني المكيف.
 

53 
 

. أ يففة ارتوففارت يف تطففوير السففلوك، ضيففأ مففن الواضففق أن األنشففطة اللو يففة تعطففي فرصففا ىا لففة لالتوففارت بففني 2
 املشلك والرا د، واملشلك األخر .

يف   السفففمع -النظفففر –التفففذوق  –الشفففم  –ضيفففأ تؤكفففد  لفففى أ يفففة ارفففواس اومففف  : اللمففف   طلتيةأمفففا مدرئفففة افشففف
التنميففة البشففرية .وتففربز أ يففة الففلويق يف ىففذه النظريففة يف أن األنشففطة اللو يففة تسففاىم مسففا ة فعالففة  يف اللمفف  والنظففر 
والسمع ىلذ وافقنا  لى أنو ىناك أنشطة ترو ية مةل ىواية الطبخ، فهناك اضتمال لتقوية ما يفي التفذوق والشفم، لفذل  

 . افشطلتيةمة  ند تطبيق مبالئ املدرئة فان اوربة الرياضية واللو ية ىا
، كاراوفففة ىل  األمفففن والسفففالمة ، وىلشفففباأ اراوفففة ىل   أمفففا نظريفففة مائفففلو تقفففوم  لفففى أئفففاس ىلشفففباأ اراوفففات النرسفففية

ارنتمفففاي وققيفففق الفففذات وىلأبا فففا، واملقوفففول بيأبفففات الفففذات أن يوفففل الشفففخ  ىل  مسفففتوص  فففال مفففن الرضفففا النرسفففي 
، ودما رش  فيو أن األنشطة اللو ية  ةل اجار ىاما  كن للشخ  ققيق ذاتفو مفن خاللفو  نتمايوالشعور باألمن وار

 (32-31، الورلات 1978)ضطام حممد رضا القطوا،  .
 األهمية ال رب ية :-3-4

بففالرام مففن أن الرياضففة والففلويق يشففمالن األنشففطة التلقا يففة فقففد الففع العلمففاي  لففى أن ىنففاك فوا ففد تربويففة تعففول  لففى 
 املشلك، فمن بينها ما يلي : 

  تعلففم مهففارات وئففلوك وديففدين : ىنففاك مهففارات وديففدة يكتسففبها األفففرال مففن خففالل األنشففطة الرياضففية  لففى
ترو في تكسفب الشفخ  مهفارة وديفدة لتويفة ورمويفة،  كفن ائفتخدامها يف ا الأفة ئبيل املةال مدا بة الكفرة كنشفاط 

 واملكاتبة مستقبال .
  تقويفة الففذاكرة : ىنفاك نقففاط معينففة يتعلمهفا الشففخ  أأنففاي نشفاطو الرياضففي واللو في يكففون  ففا اأفر فعففال  لففى

لدور يسا د كةريا  لى تقويفة الفذاكرة ضيفأ الذاكرة،  لى ئبيل املةال ىلذا اشلك الشخ  يف ألعاب  ةيلية فان ضر  ا
  »خمازهنفا   «املخ ويتم ائفلواأ املعلومفة مفن   »خمازن   «أن الكةري من املعلومات الا ترلل أأناي ا لقاي جتد مكان يف

 يف املخ  ند اراوة ىلليها  ند ارنتهاي من الدور التمةيلي وأأناي مسار ارياة العالية .
  املعلومات : ىنفاك معلومفات ضقيقيفة  تفاج الشفخ  ىل  الفتمكن منهفا، مفةال املسفافة بفني نقطتفني تعلم ضقا ق

أأناي رضلفة مفا، وىلذا اشفتمل الربنفامج اللو في رضلفة بفالطريق الوفلراو  مفن القفاىرة ىل  ا ئفكندرية ففان املعلومفة تفتعلم 
 ىنا ىي الوقا الذ  تستترقو ىذه الرضلة .

 سفاب معلومفات وخفربات  فن طريفق الرياضفة والفلويق يسفا د الشفخ   لفى اكتسفاب اكتساب القيم : ىلن اكت
قففيم وديففدة ااابيففة، مففةال تسففا د رضلففة  لففى اكتسففاب معلومففات  ففن ىففذا النهففر، وىنففا اكتسففاب لقيمففة ىففذا النهففر يف 

، 1978)ضفففطام حممفففد رضفففا القفففطوا،  اريفففاة اليوميفففة، القيمفففة ارقتوفففالية، القيمفففة اروتما يفففة كفففذا القيمفففة السيائفففية.
 (118صرلة 
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 األهمية الع  ية :  -3-5
يففرص بعففا املختوففني يف الوففلة العقليففة، أن الرياضففة الففلويق يكففال يكففون اجملففال الوضيففد الففذ  تففتم فيففو  مليففة  التففوازن 

تلرطيفون، موئفيقى، ئفينمان رياضفة، ئفياضة ( النرسي  ضينما تستخدم أوقفات فراانفا ائفتخداما ويفدا يف الفلاويق : ) 
شففريطة أر يكففون ا ففدف منهففا  ضففية وقففا الرففرات، كففل ىففذا مففن شفف نو أن اعففل ا نسففان أكةففر توافقففا مففع البي ففة وقففالرا 

  لى اولق وا بداأ .
العمفل ا  ، وجتعلفو  وقد تعيد األلعاب الرياضية وارركفات ارفرة تفوازن افسفم، فهفي ختلوفو مفن التفوترات العوفبية ومفن 

كا نففا أكةففر مرضففا وارتياضففا فالبي ففة الوففنا ية وتعقففد اريففاة قففد يؤليففان ىل  ارمرافففات كةففرية، كففا فراط يف شففرب الكلففول 
والعنففف، ويف ىففذه ارالففة يكففون اللجففوي ىل  دمارئففة الرياضففة و البي ففة اوضففراي وا ففواي الطلففق وارمامففات املعدنيففة وئففيلة 

 . A) األمففراق العوففبية، وردففا تكففون خففري وئففيلة لعففالج بعففا ارضففطرابات العوففبية. ىامففة للففتخل  مففن ىففذه
Domart & al, 1986, p. 589) 

 الع امل المؤثرت في النشاط البدني الرياضي المكيف :-4
فهففففو نتففففاج اجتمففففع يتفففف أر ويففففؤأر يف الظففففروف مثففففة  وامففففل اوتما يففففة واقتوففففالية مففففؤأرة يف النشففففاط الرياضففففي للمعففففوقني، 

اروتما يففة وتكرففي املالضظففة العلميففة للليففاة اليوميففة مففن أن تكشففف  ففن متترياتففو السوئففيولووية والنرسففية والبيولوويففة 
 (Marie – Chorlotte Busch, 1975, p. 93 ) وارقتوالية.

رت يف بعفا الفدول األوروبيفة لتقفدير الوقفا الفذ  يقضفيو األففرال يف العديفد مفن نشفاطات وتشري كل الدرائات الا و
 الرياضة اللويق ىلر أن كل من ضجم الوقا واللويق ونشاطاتو يت أر بالعديد من املتتريات أ ها :

 ال وط اال  ماعي : -4-1
والتسفلية واللعفب، وقفد تكفون ضفاوطا أمفام بعفا  ىلن العالات والتقاليفد تعتفرب  فامال يف انتشفار كةفري مفن نشفاطات اللهفو

 العوامل األخرص .
يرص  لومازولين   أن كةري من ئكان املناطق الريرية ر يشاىدون السينما ىلر قليال، رن  الات ىفؤري الفريريني  قفا 

 (J .Dumazadier , 1982, p. 26) السينما
، أن شفباب املدينفة أكةفر دمارئففة ل نشفطة الرياضفية مفن شففباب األريفاف، وتطيفد الرففروق  ائتقوفاي وطا ففر وقفد وفاي يف 

  نففد الرتيففات. أكةففر مففن ناضيففة افففن ، ومففن أئففباب ذلفف  أن تقاليففد الريففف ر تشففجع  لففى ىففذا النشففاط وخاصففة
(Ministère de la jeunesse et des sport) 

لففف أشففكال اللهففو واللعففب يف دمارئففة األفففرال  ففذا النففوأ مففن التسففلية أو كففرىهم  ففا، اسففب أقافففة اجملتمففع ونظمففو وختت
  يف لرائففتو للنشففاط الرياضففي و القتففو بالنظففام الففديين، يف لرائففتو  لففى  ينففة  Luschenاملففؤأرة، فقففد بففني لوئشففن  

ىل  أن النشفففاط اللو فففي يتففف أر بعوامفففل أقافيفففة ولينيفففة  شفففخ  يف أملانيفففا التربيفففة  فففارس ليانفففات خمتلرفففة، 1880بلتفففا 
 (sillamy, 1978, p. 168) .والوئط اروتما ي  موما
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 المس  ى االق صادي : -4-2
 ليهفا ا نتفاج تعاجل ىذه النقطة من ضيأ ائتطا ة لخل العمال  شباأ ضاوا م اللو ية يف ضيفاة اوتما يفة يسفيطر 

 املتنامي لوئا ل الراضة والتسلية واللفيو .
يبدوا من خالل كةري من الدرائات أن لخل العامل  دل بدروة كبرية ائتهالكو للسفلع واختياراتفو لكيريفة قضفاي وقفا 

 (J .Dumazadier , 1982) الررات  ند املو رني أو التجار أو ا طارات السامية .
كمفففا رضففف    ئفففوتش   أن ىنفففاك بعفففا األنفففواأ مفففن الفففلويق تفففرتبط بكميفففة الفففدخل فكلمفففا ارترعفففا زالت املوفففاريف 

 اواصة باللويق ، كاوروج ىل  املطا م وموروفات العطل والسياضية، أو تطايد الطلب  لى اراوات اللو ية .

قضفاي وقفا ففرااهم يف بيفو م  لفى الفذىاب    ىل  السفينما  وواي يف لرائة مورية أن نسبة كبفرية مفن العمفال يرضفلون
 ( 1980)ضسن السا ايت ،  وذل  لترال  مواريف ر طا ل منها يف نظر العمال.

و والذ   كن ائتنتاوو من خالل ما ئبق أن اختيار الررل لكيريفة قضفاي أوقاتفو ارفرة أو أئفلوب نشفاطو اللو في ومنطف
 يت أر دستوص مداخل األفرال وقدر م املالية لذل  .

 السن :. 4-3
تشفففري الدرائفففات العلميفففة ىل  أن العفففاب األطرفففال ختتلفففف  فففن العفففاب الكبفففار وأن الطرفففل كلمفففا منفففى وكفففرب يف السفففن قفففل 

 نشاطو يف اللعب. 
  ىل  أن األطرفففال يف هنايفففة مرضلفففة الطرولفففة املتففف خرة وبدايفففة مرضلفففة املراىقفففة ت خفففذ  Sullengerيشفففري ئفففولينجر      

نشففاطا م أشففكار أخففرص اففري الففا كففانوا  ارئففوهنا مففن قبففل ، وذلفف  كالقيففام دشففاىدة التلرطيففون وارئففتماأ للموئففيقى 
 والقراية ودمارئة النشاط الرياضي .

وكا تفففو اللو يفففة اواصفففة ، فالطرفففل  فففرح والشفففيخ يرتفففاح ، يف ضفففني أن ئفففل وىلن كفففل مرضلفففة  مفففر  فففر  فففا ا نسفففان     
   وود أن مطاولة  1967الشباب يتعاطون أنشطة ضسب أذواقهم، فري لرائة بررنسا   

 , ,Roymond . Tomas)  امفا. 60الرياضفة تقفل تفدرايا مفع التقفدم يف العمفر ضفت تكفال تنعفدم يف  مفر 
1983, pp. 71 – 72 ) 

 الجنس :. 4-4
تشففري الدرائففات العلميففة ىل  أن أووففو النشففاط الففا  ارئففها الففذكور ختتلففف  ففن تلفف  الففا  ارئففها البنففات فالبنففات يف 

باللعففب املتلركففة  مرضلففة الطرولففة ترضففل اللعففب بالففدمى واأللعففاب املرتبطففة بالتففدبري املنففط  ، بينمففا يرضففل البنففني اللعففب
 وباللعب ا لية والعاب املطارلة.

  أن البنني  يلون ىل  اللعب العنيف أكةر من البنات  وان الرفروق بفني  Honzikولقد أوضلا لرائات ىونطي   
  افنسني تبدو واضلة فيما يرتبط بالقراية وارئتماأ ىل  برامج ا ذا ة ومشاىدة برامج التلرطيون
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ئفنة 12 - 3ىلن البنفات والبنفني يف مرضلفة الطرولفة مفن ئفن   E . Child اليطابيفأ تشفايلد   كمفا أوضفلا لرائفة
  يلون ىل  النشاطات البدنية وا بدا ية والتخيلية .

 ىلر أن ترتيب تل  النشاطات لدص البنني ختتلف ضيأ تف يت دمارئفة النشفاطات البدنيفة لفدص البنفاتري اللتيفب األخفري. 
 (63، صرلة  1997)ل/كمال لرويش ، حممد ارمامحي ، 

 د  ة ال علم :  -4-5

لقد أكدت كةري من الدرائات اروتما ية ىلن مسفتوص التعلفيم يفؤأر  لفى أذواق األففرال رمفو تسفليا م وىوايفا م ، منهفا 
، خاصفففة وأن  …مفففا وفففاي  فففا  لومفففا زول   ىلذ بفففني أن اللبيفففة والتعلفففيم تووفففو نشفففاط الرفففرل  مومفففا يف اختيفففاره للو فففو 

ت ردفا قفد االلويق أأناي ضياتفو الدرائفية ، دمفا قفد يفر  أذواقفا معينفة  وايف ىلنسان اليوم يتلقى كةريا من التدريبات يف اجال
 تبقى مدص ارياة. 

كمففا أوضففلا لرائففة بلجيكيففة ىلن اختيففار األفففرال ألنففواأ الففربامج ا ذا يففة املقدمففة تتنففوأ ضسففب املسففتوص التعليمففي ) 
 ( . …ابتدا ي ، أانو  ، وامعي 

وارو  العلمية واأللبية بينما ذو  املسفتوص اربتفدا ي أكةفر ولعفا باملنو فات التنا يفة وان افامعيون يرضلون املوئيقى 
 (J – Cozcheuve , 1980 , p. 87) واأللعاب املختلرة.

ر ودمارئففة والففذ   كففن ائففتنتاوو مففن خففالل نتففا ج الدرائففات أن ىنففاك اخففتالف واضففق يف كيريففات قضففاي الوقففا ارفف
 اللاويق اسب مستوص تعليم األفرال .

 الجانب ال شريعي : -4-6
دعففأ أن معظففم اجملتمعففات لففي  لففديها تشففريعات كافيففة يف ر ايففة ذو  ارضتياوففات اواصففة والتكرففل  ففم خاصففة منهففا 
ارففففق يف دمارئففففة األنشففففطة الرياضففففية دختلففففف ألواهنففففا خووصففففا يف الففففدول العربيففففة وتففففوفري اوففففدمات الرياضففففية واللو يففففة 

 ذه الر ة.  للخواهت، دما يشكل  ا قا يف تقدمي اودمات الضرورية  

 خ صة:

يف تكييفف خمتلفف أنشفطتو  ارئفتتناي  نفو وىفو الفذ  يوضفعىلن النشاط البدا املكيف أصبق ااية ضفرورية ر نسفتطيع 
الرياضفففية ضفففت يسفففتطيع مفففريا القوفففور الكلفففو  دمارئفففتها بارتيفففاح وبعيفففدا  فففن اوطر،وأصفففبق النشفففاط البفففدا املكيفففف 

يففة وتنميففة  ضففالت افسففم والتنائففق يف ارركففات وارىففم أيضففا ىففو  ة واللو ضتمففي ر مرففر منففو .وىففذا لروا ففده النرسففي
 اندماج ىذه الر ة يف اجملتمع  ذه النشاطات ،ألن ىذا األخري يكسبو القوة والعط ة وضب ارنتوار والرابة يف الروز.
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 تمهيد   
 وعينتو البحث رلتمع عرض ونتائجها، االستطالعية الدراسة البحث، مبنهج التعريف إىل الفصل ىذا يف وسنتطرق

 .البحث يف ادلستعملة اإلحصائية األساليب عرض األخَت ويف الدراسة متغَتات حتديد مع الدراسة، وحدود
 منهج البحث:-1
البحث  أكثر مناىج يعترب من والذي ، الوصفي ادلنهج على اعتمدنا يف حبثنا ىذا ادلقًتح، ادلوضوع لطبيعة وفقا 

 أوصاف جبمع الوصفي البحث ويهتم والرياضية، واالجتماعية والنفسية الًتبوية البحوث يف وخاصة استخداما،
 على والتعرف الشائعة ادلمارسات حتديد وكذلك تفسَته، و الراىن الوضع ووصف ادلدروسة، للظاىرات دقيقة علمية
 بُت القائمة العالقات دراسة إىل يهدف كما النمو والتطور، يف وطرائقها األفراد، عند واالجتاىات وادلعتقدات اآلراء

 (48، صفحة 0222)إخالص زلمد عبد احلفيظ، مصطفى حسُت باىي، ،  .ادلختلفة الظواىر
استنادا دلا سبق كان اعتمادنا للمنهج الوصفي ادلسحي للقيام بدراسة أثر  النشاط البدين ادلكيف على بعض      

 جوانب الصحة النفسية دلرضى القصور الكلوي .
 مجتمع البحث: -2

مريض منهم ممارسُت للنشاط  02ض ، مري 82الكلوي و يقدر عددىم ب : كان رلتمع حبثنا مرضى القصور 
مأخوذة من مصلحة تصفية الدم بادلؤسسة  منهم غَت ممارسُت للنشاط البدين والرياضي 02البدين والرياضي و 

 العمومية اإلستشفائية مبازونة ومصلحة تصفية الدم بادلؤسسة العمومية االستشفائية بواد رىيو .
 البحث:عينة  -3

مت اختيار العينة عشوائيا ألهنا تعطي الفرص ادلتكافئة جلميع أفراد اجملتمع.إن رلتمع البحث يتكون من مرضى 
القصور الكلوي مأخوذة من مصلحة تصفية الدم بادلؤسسة العمومية اإلستشفائية مبازونة ومصلحة تصفية الدم 

 استمارة . 82دد االستمارات ادلوزعة بادلؤسسة العمومية االستشفائية بواد رىيو. و قد بلغ ع
 

 ديثل عينة البحث: 11جدول رقم
 

 
 
 

 
 
 

 العدد العينة
 02 نادلمارسو 

 02 مارسُتادلغَت 
 82 اجملموع
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 متغيرات البحث:-4
 المتغير المستقل: 8-1

 يف حبثنا ىذا متثل ادلتغَت ادلستقل يف:
 *النشاط البدين ادلكيف.

 :التابع المتغير 8-0
 :يف ىذا حبثنا يف التابع ادلتغَت متثل

 *جوانب الصحة النفسية ) القلق و االكتئاب(.
 مجاالت البحث:-5
 المجال الزمني-5-1

 بداية من ابتداء ذلك مت إذ دراستها ادلراد وادلشكلة البحث دلوضوع حتديدنا من انطالقا ادليداين البحث بإجراء قمنا
 األولية للخطة وقبولو ادلشرف األستاذ طرف من اإلشراف موافقة على احلصول بعد ،وذلك 0212 نوفمرب شهر

 اجلانب خيص فيما ،أما 0212جانفي  شهر أواخر حدود يف للدراسة النظري اإلطار تكوين مت وقد للعمل ادلرسومة
 ادلقياسُت على ادلشرف األستاذ مبوافقة ،وىذا 0212 فيفري شهر بداية فيو االنطالق مت فقد ادليداين أو التطبيقي

 وثبات صدق من والتأكد تايلور للقلق الصريح و مقياس بيك لالكتئاب مقياس أي العينة أفراد على ادلطبق
 حتليلها اجل من جداول يف ووضعها النتائج بفرز قمنا العينة، على ادلطبق ادلقياس نتائج مجع إعادة األداة،بعد

 .0212 مارس شهر هناية غاية إىل حبثنا من األخَتة ادلرحلة امتدت وقد مناقشتها مبرحلة واالنتهاء نتائجها وعرض
 :المجال المكاني  -5-2

استمارة  موزعة على مرضى القصور الكلوي  من مصلحة تصفية الدم  82قمنا بالبحث ادليداين حيث استعملنا 
 االستشفائية بواد رىيو.بادلؤسسة العمومية اإلستشفائية مبازونة ومصلحة تصفية الدم بادلؤسسة العمومية 

 :مرضى القصور الكلوي ادلمارسُت و الغَت ممارسُت.  المجال البشري 5-3
   أدوات البحث:-6
 يف تتحكمان والفروض فطبيعة ادلشكلة ادلعايَت، من العديد على يتوقف البيانات مجع ألدوات الباحث اختيار إن

 ادلناسبة األداة انتقاء الباحث الدراسة،على موضوع عن ادليدان من ادلعطيات مجع ولغرض األدوات اختيار عملية
 :مها ىدفُت حتقيق على الباحث تساعد البحث أداة أن عليو ادلتفق ومن لذلك

 . لبحث مبوضوع ادلتعلقة واحلقائق ادلعلومات مجع على تساعد -
 .العريضة أطره عن اخلروج وعدم حبثو مبوضوع يتقيد الباحث جتعل -
 حبثنا يف استخدمنا وقد ادلشكلة حل الباحث بواسطتها يتمكن اليت الوحيدة الوسيلة ىي البحث فأداة ومنو 

 مقياس. استمارة
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 :  المقيـــــــاس
 ويف حبثنا ىذا استخدمنا مقياسُت مها مقياس تايلور للقلق الصريح و مقياس بيك لالكتئاب

قامت بتصميمو جانيت تيلور و قام بإعداده صورتو  مقياس القلق الصريحمقياس تايلور للقلق الصريح: -6-1
العربية زلمد حسن عالوي. و قد صمم ادلقياس أصال لالستخدام يف دراسات التعلم للتعرف على الفروق الفردية 

 . يف االستجابة االنفعالية ادلرتبطة مبستوى احلافز و يف الوقت احلايل يستخدم ىذا ادلقياس للتعرف على مسة القلق
 .(812-824، الصفحات 1994)زلمد حسن عالوي ، 

عبارة سلبية ) عكس اجتاه القلق ( و يراعى  10عبارة اجيابية يف اجتاه القلق و  84عبارة  02يتكون ادلقياس من 
منو عبارة " استمارة حتليل عدم كتابة اسم ادلقياس يف صفحة التعليمات أو صفحة عبارات ادلقياس و يكتب بدال 

 الذات".
 تستخدم ىذه االستمارة حملاولة الفرد القيام بتحليل ذاتو.-
عبارة تتناول بعض الصعوبات اليت يشعر هبا معظم الناس منحُت ألخر و تستطيع حتليل  02تتكون االستمارة من -

)زلمد حسن  شعر و حتس هبا.ذاتو إذا قمت باإلجابة على كل عبارة حبيث تصف بعض الصعوبات اليت قد ت
  (812-824، الصفحات 1994عالوي ، 

 طريقة تصحيح المقياس:
 يوضح مفتاح تصحيح مقياس القلق 20جدول رقم 

 البيانات نعم ال
 الدرجات 21 22

 
 يوضح حتديد مستويات القلق 28جدول رقم 

قلق حاد 
 ))شديد جداً 

 قلق  قلق متوسط شديدقلق 
 بسيط

 ال يوجد
 قلق 

 البيانات

 ادلدى 2-12 12-02   01-02  02-09 82-02

 :مقياس بيك لالكتئاب-6-2
وحتديد نوعو وشدتو، وديثل مقياس بيك زلاولة مبكرة وناجحة لقياس درجة االكتئاب يف  االكتئابىو وسيلة لتقدير 

 Aaron) ادلعروف األمَتكيالنفسي  الطبيبالشخصية ونوعية ىذا االكتئاب. وصاحب ىذا ادلقياس ىو العامل و 
Beck) األمريكية، وىو من ادلسامهُت يف تطوير حركة العالج السلوكي ادلعريف لالكتئاب  بنسلفانيا، األستاذ جبامعة
 .اض النفسيةاألمر وغَته من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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إىل اللغة العربية  بًتمجة ىذا ادلقياس جامعة ادللك فيصلوقام الدكتور عبد الستار إبراىيم األستاذ بكلية الطب يف 
 رلموعة من األسئلة، وكل رلموعة تصف أحد األعراض السريرية 01ونشره. ويتكون ىذا ادلقياس من 

لالكتئاب، ويطلب من الشخص الذي يريد معرفة مدى اكتئابو أن يقرأ كل عبارة من كل رلموعة، وأن يقرر أي عبارة 
يف اإلصدار احلايل مت تصميم استبيان لألفراد الذين  قم العبارةتنطبق عليو وتصف حالتو ومشاعره مث وضع دائرة حول ر 

وأكثر، ويتكون من البنود ادلتعلقة أعراض االكتئاب مثل اليأس والتهيج، واإلدراك مثل  13تًتاوح أعمارىم بُت 
 جلنس.الشعور بالذنب أو الشعور بالعقوبة، وكذلك أعراض جسدية مثل التعب، و فقدان الوزن، وقلة االىتمام با

(Beck AT ،1920)  
 أوزان العبارات كما يلي:-

نضع عالمة أو دائرة للجواب حول اجلواب الذي اخًتتو, وكل رقم أمام العبارات ادلوجودة باختبار بيك تعرب عن 
 .الدرجة مثال صفر يأخذ صفر وواحد درجتو واحد أي حتسب واحد نقطة وىكذا

 ادلقياس:مستويات 
 يوضح حتديد مستويات مقياس االكتئاب )28(جدول رقم 

حاد  اكتئاب
 ))شديد جداً 

 اكتئاب
 شديد

 اكتئاب
 متوسط

 اكتئاب
 بسيط

ال يوجد 
 اكتئاب

 البيانات

 ادلدى 9-2 10-12  08-12  82-08  فأكثر -82

 الدراسة االستطالعية: -7
على البحوث السابقة و ادلذكرات اليت ذلا صلة مبوضوع البحث و  يف ىذه ادلرحلة قمنا جبمع ادلعلومات و اإلطالع    

االتصال بادلختصُت يف ىذا ادليدان من أجل توفَت ادلعطيات الكافية و اإلدلام بادلوضوع من مجيع النواحي حىت يتسٌت 
مارات ادلتعلقة بالبحث لنا تكوين فكرة شاملة و كاملة و بالتايل إعداد اإلطار النظري ذلذا ادلوضوع و قبل توزيع االست

قمنا بإجراء دراسة استطالعية على ادلمارسة ادليدانية دلرضى القصور الكلوي و مجع أكرب عدد ممكن من ادلعلومات 
 اليت  ديكن من خالذلا معاجلة اإلشكال ادلطروح .

ادلدة  ،حيث استطعنا خالل ىذه0212إىل غاية مارس 0212نوفمرب 08وقد شرعنا يف ىذا العمل بداية    
مأخوذة من مصلحة تصفية الدم بادلؤسسة العمومية اإلستشفائية مبازونة االتصال باجملموعة اليت متثل عينة البحث 

  ومصلحة تصفية الدم بادلؤسسة العمومية االستشفائية بواد رىيو .
% من عدد 48.88االنتهاء من مجع كل ادلعلومات وادلعطيات اليت حنتاجها مت اختيار عينة عشوائية مقدرة بـ  وبعد

قصد إخضاعها للتجربة االستطالعية وقد كان ذلك على النحو  مريض قصور كلوي 80ادلقدرة ب العينة األصلية
 التايل:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
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 (: يبُت عينة الدراسة االستطالعية.20جدول رقم )

 غير الممارسين الممارسون المؤسسة

 02 0 مصلــــــــــــحة تصفيــة الدم بمازونة

 مصلـــــــــــــحة تصفيــــــــة الدم 
 بواد رهيو

14 2 

 02 02 المجموع

82 
 

 

 
 (: يبُت عينة الدراسة االستطالعية21شكل رقم)

تايلور للقلق الصريح من إعداد أسامة جانيت تيلور و قام بإعداده صورتو العربية  حيث قمنا بتوزيع مقياس مقياس
ادلعروف أرون بيك وقام  األمَتكيالنفسي  الطبيبالعامل و زلمد حسن عالوي و مقياس بيك لالكتئاب من إعداد 

 بًتمجة ىذا ادلقياس إىل اللغة العربية ونشره جامعة ادللك فيصلالدكتور عبد الستار إبراىيم األستاذ بكلية الطب يف 

0

5

10

15

20

25

 مصلحة تصفية الدم واد رهيو مصلحة تصفية الدم مازونة

 ممارسين

 غير ممارسين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
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على عينة الدراسة االستطالعية مع شرح طريقة  ملئ االستمارات و اإلجابة  على تساؤالهتم حىت يتسٌت ذلم اإلجابة 
 ل بنود استمارات البحث بسهولة مث قمنا باسًتجاع االستمارات ومعاجلتها إحصائيا.على ك

 الدراسة االستطالعية :نتائج  7-1  
أثبتت نتائج الدراسة االستطالعية بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي وجود تطابق كبَت بُت النتائج وعالقة ارتباطيو 

بالنسبة جلميع أبعاد ادلقياس وذلك وفقا لقانون معامل بَتسون الذي 0.76  بار القبلي و البعدي ووجدناه بُت االخت
 وبالتايل فادلقياس ثابت وصادق فيما اعد لقياسو. 1-و 1يكون زلصور بُت 

 الشروط العلمية لألداة:-8
 الصدق:  8-1

)زلمد  س واالختبارات وىو يتعلق أساسا بنتائج االختبارتعترب درجة الصدق ىي العامل األكثر أمهية بالنسبة للمقايي
 (810، صفحة 1994حسن عالوي، 

كما يشَت "تابلر": أن الصدق يعترب أىم اعتبار جيب توافره يف االختبار حيدد "كيورتن" الصدق باعتباره تقدير 
 (108، صفحة 1999)مروان عبد اجمليد ابراىيم ،  واحلقيقة الثابتة ثباتا تامالالرتباط بُت الدرجات اخلام لالختبار 

وقد مت حتقيق صدق ادلقياس عن طريق استطالع رأي احملكمُت على أسئلة ادلقياس وادلتمثلُت يف رلموعة من األساتذة 
 ادلختصُت يف اجملال الرياضي.

حساب الصدق أي أداة القياس بعدة طرق من بينها استخراج الصدق من ثبات وىو األمر الذي خرجنا إليو  وديكن     
 وذلك لوجود ارتباط قوي بُت صدق االختبار وثباتو.صدق االختبار = اجلذر الًتبيعي للثبات

 الثبات: 8-2 
يعٍت الثبات أن االختبار حيقق نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقو على نفس األفراد حتت نفس الظروف أكثر من  

 ىي طريقة إعادة االختبار، وقد متمرة، ويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية عديدة، أمهها 
 الثبات عن طريق إعادة االختبار. التحقيق من

  الموضوعية: 8-3
االختبار ادلوضوعي يقل فيو التقدير الذايت للمحكمُت، فموضوعية االختبار تعٍت قلة أو عدم وجود اختالف يف 
طريقة تقومي أداء ادلختربين مهما اختلف احملكمون، فكلما قل التباين بُت احملكمُت دل ذلك على أن االختبار 

 موضوعي.
 .ات االستبيان واضحة ومفهومة، وكلما حتقق الثبات حتققت ادلوضوعيةجيب أن تكون تعليمات االختبار وزلتوي
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أشخاص بطريقة عشوائية مث قمنا بتوزيع ادلقياسُت على ىذه اجملموعة و بعدىا مجعنا االستمارات و  12مت اختيار 
ستمارات و بعد ذلك  بعدىا دلدة أسبوع قمنا بتوزيع ادلقياسُت لنفس العينة و يف نفس الظروف البيئية و مجعنا أيضا اال

 قمنا بادلعاجلة اإلحصائية باستخدام معامل االرتباط "بَتسون".
 يوضح نتائج الدراسة االستطالعية. :16جدول رقم

عدد أفراد  ادلقياس  
 العينة

 R معامل الصدق معامل الثبات
 اجلدولية

  2.90 2.91 12 مقياس القلق الصريح
2.22 

  2.98 2.42 12 مقياس بيك لالكتئاب 

 18( =2-ودرجة الحرية )ن 1.11مستوى الداللة 

بالنسبة  2.42و   2.91احملسوبة اليت متثل معامل الثبات تساوي  R( نالحظ أن قيمة 22من اجلدول رقم )
 1عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية ادلقدرة بــ   Rوىي أكرب منودلقياس بيك لالكتئاب  دلقياس القلق الصريح

بدرجة عالية من الثبات. أما بالنسبة دلعامل الصدق مت حسابو  انيتمتع ُتىذا يبُت أن ادلقياس 24ودرجة احلرية 
 2.98و قيمة مقياس االكتئاب   2.90تساوي  الًتبيعي دلعامل الثبات فجاءت قيمة مقياس القلقحبساب اجلذر 
وىذا يبُت أن ادلقياس يتمتع  24ودرجة احلرية   2.21عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية   Rوىي أكرب من

 بدرجة صدق عالية .
 خطوات التجربة األساسية:

مريض قصور كلوي,  82و مقياس بيك لالكتئاب على العينة ادلكونة من  لتايلورقمنا بتوزيع مقياس القلق الصريح 
نا استمارات ادلقياسُت على العينة غَت ممارسُت للنشاط البدين,حيث وزع 02منهم ممارسُت النشط البدين, و  02

اليوم الذي و زعنا فيو منا باسًتجاعها يف نفس مبصلحة تصفية الدم بواد رىيو و قادلمارسة أوال و اليت تتواجد أغلبيتها 
 ادلتواجدة أغلبيتها مبصلحة تصفية الدم مبازونة و بعدىا قمنا بتوزيع ادلقياسُت على العينة الغَت ممارسةادلقياسُت,

 .اإلحصائيةادلعاجلة  إىلمث انتقلنا  أيضاادلقياسُت يف نفس اليوم  سًتجعناوا
 األدوات اإلحصائية:  -9

لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون اإلحصاء ىو الوسيلة و األداة 
 النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا احلقيقية اليت نعاجل هبا

 ما يلي: 
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 النسبة ادلئوية -
  ادلتوسط احلسايب-
 االحنراف ادلعياري -
 معامل ارتباط بَتسون-
 .ستودنت -ت - 

 خالصة:

من خالل ما مت عرضو يف ىذا الفصل نكون قد أوضحنا أىم اإلجراءات ادليدانية اليت قمنا هبا من أجل التحقق من 
صدق الفروض ومدى حتققها على أرض الواقع ونكون بذلك قد أزلنا اللبس أو الغموض عند بعض العناصر واليت 

لة يف الصدق والثبات اليت كانت درجة عالية وردت يف ىذا الفصل، كما تأكدنا من شروط صحة ادلقياسُت ادلتمث
 تسمح لنا بالوثوق يف النتائج اليت نتوصل إليها.
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  تمهيد

 وكذا الدراسة قيد صحة الفروض مدى إىل للوصول عليها ادلتحصل النتائج مناقشة إىل الفصل ىذا خالل من نسعى 
 ىذا دلثل تطرقت اليت السابقة يف الدراسات إليها ادلشار للنتائج خمالفتها أو موافقتها مبدى النتائج تلك مقارنة

 ادلوضوع،

 القلق واالكتئاب  عرض و تحليل و مناقشة نتائج -1

 :للنشاط البدني المكيف للممارسين القلق درجةعرض وتحليل نتائج  1-1

 .ادلمارسني ( يوضح درجة القلق لدى مرضى القصور الكلوي70اجلدول)

    المستويات   
قلق حاد  المقياس

 )شديد جداً 
قلق  قلق متوسط شديدقلق 

 بسيط
ال يوجد 

 قلق
المتوسط 
 الحسابي

مقياس  درجات
 القلق

 
07-07 

 
92-90 

 
92-92 

 
97-20 

 
22-7 

 
55.55 

( بالنسبة لنتائج مقياس القلق لدى مرضى القصور الكلوي ادلمارسني للنشاط 70نالحظ من خالل اجلدول رقم )
قلق الذي ديثل مستوى  (97-20)وىذه القيمة تنتمي إىل ادلستوى 55.55الرياضي حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ

 . متوسط

نا القول نديك الرياضي من الوسائل الفعالة واالجيابية يف تغيري احلالة النفسية واالجتماعية للفرد،البدين و ومبا أن النشاط 
أفراد اجملتمع كبارا وصغار، رجاال ، وعليو نوصي  مستوى القلق بسيطأن عينة ادلمارسني للنشاط الرياضي كان لديهم 

ونساء مبمارسة النشاط البدين والرياضي دلا لو من فوائد صحية ) صحة بدنية، صحة نفسية، صحة عقلية( على حياة 
 الفرد.

( أن ادلمارسني للنشاط البدين كان مستوى القلق لديهم بسيط مقارنة 9720) مثلما أثبتت دراسة اليازيدي عزلدين
بالغري دمارسني للنشاط البدين و ىذا يدل أن للنشاط البدين دور يف خفض القلق لدى ادلعاقني حركيا.و كذلك دراسة 

أقل من الغري ادلمارسني  ادلمارسني للنشاط البدين درجة القلق لديهماألطفال مبرحلتهم األخرية ( أن 9779العطية )
  .للنشاط البدين
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 :للنشاط البدني المكيف ممارسيناللغير  عرض وتحليل نتائج درجة القلق 1-5

 .ادلمارسنيغري ل( يوضح درجة القلق لدى مرضى القصور الكلوي 70اجلدول)

    المستويات   
قلق حاد  المقياس

 )شديد جداً 
قلق  قلق متوسط قلق شديد

 بسيط
ال يوجد 

 قلق
المتوسط 
 الحسابي

درجات مقياس 
 القلق

 
07-07 

 
92-90 

 
92-92 

 
97-20 

 
22-7 

 
5..5 

( بالنسبة لنتائج مقياس القلق لدى مرضى القصور الكلوي الغري دمارسني للنشاط 70نالحظ من خالل اجلدول رقم )
( الذي ديثل مستوى قلق 92-90) وىذه القيمة تنتمي إىل ادلستوى 5..5الرياضي حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ

 شديد. 

غري ادلمارسني للنشاط الرياضي لديهم درجة القلق شديدة  مرضى القصور الكلوي ذلك على أن عينة الطالبانويرجع 
يوفر كل الظروف واإلمكانات حىت يسمح للفرد ادلريض أن ال وذلك من خالل تأثر ادلرضى بالوسط األسري الذي 

وما يوفره اجملتمع احلب والطمأنينة وبالتايل اإلحساس بالقلق، ضف إىل ذلك الوسط البيئي يعيش يف جو يغلب عليو 
. وىذا من حاجيات وبرامج ترفيهية دون دمارسة األنشطة الرياضية دلرضى القصور الكلوي، وىذا جيعلو ال يشعر بالقلق

ت إىل تغري يف مستوى القلق رمو .اليت أشار (9720اليازيدي عزالدين)دراسة ما يتفق مع  بعض الدراسات مثل 
اإلجياب لدى الفرد مرتبط مبتغريات أخرى مثل توفر اجلانب االقتصادي واجلانب الصحي. إضافة إىل الدعم 

 االجتماعي والنفسي.

 :للنشاط البدني المكيف للممارسين االكتئابعرض وتحليل نتائج درجة  1-3

 ( يوضح درجة االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي ادلمارسني 72اجلدول)

    المستويات   
شديد اكتئاب  المقياس

 جداً 
 اكتئاب
 شديد

 اكتئاب
 متوسط

 اكتئاب
 بسيط

ال يوجد 
 اكتئاب

المتوسط 
 الحسابي

درجات مقياس 
 بيك لالكتئاب

 
 فأكثر -00 

 
02-92 

 
90-22 

 
20-27 

 
2-7 

 
17.55 
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( بالنسبة لنتائج مقياس االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي ادلمارسني للنشاط 72خالل اجلدول رقم )نالحظ من 
( الذي ديثل مستوى 90-22وىذه القيمة تنتمي إىل ادلستوى) 17.55الرياضي حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ

 اكتئاب متوسط . 

وذلك  لديهم درجة متوسطة من االكتئاب للنشاط البدينادلمارسني على أن مرضى القصور الكلوي  الطالبانو يرى 
أن للنشاط الرياضي ديكن أن يلعب دور كبري يف إبعاد االكتئاب و كذلك األفكار السلبية اليت تراود ادلرضى  من

سن من احًتاق بعض ادلواد الضارة باجلسم، و وأيضا متت الصحة النفسية  ىذا بالطبع يؤدي إىل فائدة علىص التوتر، وُتح
( أن درجة االكتئاب للممارسني للنشاط 9770ومثل ما بينت دراسة عبد احلميد صابر) تساعد يف النوم السليم. و

 ( أقل مقارنة بالغري ادلمارسني.  20-00البدين الرياضي عند ادلسنني ادلرحلة العمرية )

 :دني المكيفللنشاط الب ممارسيناللغير  عرض وتحليل نتائج درجة االكتئاب 1-4
 ادلمارسني ( يوضح درجة االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي لغري 27اجلدول)

    المستويات   
اكتئاب شديد  المقياس

 جداً 
اكتئاب 

 شديد
اكتئاب 
 متوسط

اكتئاب 
 بسيط

ال يوجد 
 اكتئاب

المتوسط 
 الحسابي

درجات مقياس 
 بيك لالكتئاب

 
 فأكثر -00 

 
02-92 

 
90-22 

 
20-27 

 
2-7 

 
57.55 

( بالنسبة لنتائج مقياس االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي الغري دمارسني 27نالحظ من خالل اجلدول رقم )
( الذي ديثل 02-92) وىذه القيمة تنتمي إىل ادلستوى 57.55للنشاط الرياضي حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ

 مستوى اكتئاب شديد . 

مارسني لنأنشطة الرياضية لديهم اكتئاب شديد وذلك بسبب عزلتهم ادلغري مرضى القصور الكلوي أن  الطالبانيرى 
 و انطوائهم و ابتعادىم عن كل األنشطة الرياضية اليت تساعد على النهوض بصحة مريض القصور الكلوي.
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عرض وتحليل نتائج فروق مقياس القلق: 1-5  

للممارسني و غري ادلمارسني للنشاط البدين و قيمة  ( يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري22اجلدول رقم )
 "ت" احملسوبة و اجتاىات الفروق و الداللة اإلحصائية فيما خيص القلق .

الداللة 
 اإلحصائية

 ت
 اجلدولية

االرمراف  العينة ت احملسوبة
 ادلعياري

متوسط 
 احلسايب

 العينة

  دالة إحصائيا
1.68 

 
 2.22  

 دمارسني 97.00 0.22 97

 غري دمارسني 92.9 29.22 97

عند مستوى 1.68اجلدولية ادلقدرة بـ T اكرب من قيمة 2.22احملسوبة  T( أن قيمة 22نستنتج من اجلدول رقم )
، ومنو ديكن القول أنو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري  00، ودرجة احلرية  7.70الداللة 

 لصاحل عينة ادلمارسني من مرضى القصور الكلوي.ادلمارسني للنشاط  الرياضي وىي 

ىذه النتائج أن دمارسة النشاط الرياضي تساىم يف خفض مستوى القلق للفرد، فهي تعترب وسيلة  الطالبانو يفسر 
وآلية لتفريغ الدوافع ادلكبوتة و ختفيف مشاعر ادلعاناة و التوتر اليت يستشعرىا الفرد ادلريض بالقصور الكلوي، حيال 
اآلثار السلبية ادلًتتبة عن ادلرض و كذا ضغوط احلياة االجتماعية ادلختلفة، ذلذا تزيل ادلمارسة الرياضية فًتات التوتر 
والقلق اليت تنتاب أو تعمل على توفري فرص التحرر من الضغوط أو ما يعرف بالطاقة الزائدة فيتخلص منها ويشعر 

لى مستوى ىدوئو.ودما تساىم يف تنمية بعض اخلصال احلميدة كالتواضع الفرد بالراحة النفسية دما ينعكس اجيابيا ع
 ،التعاون ادلواطنة، حب اآلخرين، حب التعلم، الرباعة واإلبداع.

كما اتفقت نتائج البحث مع نتائج بعض الدراسات السابقة رغم اختالف عينات البحث مثل دراسة اليازيدي عز   
النشاط البدين ادلكيف لو أمهية بالغة يف تقليل وختفيض الضغط والقلق  حيث أسفرت النتائج على أن 9720الدين 

أسفرت النتائج عن وجود ( اليت 9779و دراسة )العطية لدي ادلعاقني بصفة عامة وادلعاقني حركيا بصفة خاصة .
وسط درجات فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات األطفال اجملموعة التجريبية يف القياس ألبعدي مقارنة بني مت

األطفال اجملموعة الضابطة يف القياس ألبعدي مقارنة مبتوسط دراجاهتم يف القياس القبلي على مقياس اضطرابات القلق 
وجود فارق بني متوسط درجات األطفال اجملموعة الضابطة يف القياس ألبعدي مقارنة مبتوسط  بينما مل يتضح 

ات القلق.يف ما وجدت فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات دراجاهتم يف القياس القبلي على مقياس اضطراب
األطفال اجملموعة التجريبية يف القياس ألبعدي على مقياس اضطرابات القلق.أما بالنسبة لنتائج الدراسة االكلينكية فقد 
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ضطرابات القلق اتضح أن العوامل النفسية اليت تكمن وراء استمرار مستوى القلق لدى احلالتني األعلى يف مستوى ا
 بعد تعرضهم للربنامج اإلرشادي ىي الضغوط و ادلشكالت األسرية.

 
.يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري للممارسني و غري ادلمارسني للنشاط البدين للقلق 79شكل رقم   

 عرض وتحليل نتائج فروق مقياس االكتئاب: 1-6

االرمراف ادلعياري للممارسني و غري ادلمارسني للنشاط البدين و قيمة ( يبني ادلتوسط احلسايب و 29اجلدول رقم )
 "ت" احملسوبة و اجتاىات الفروق و الداللة اإلحصائية فيما خيص االكتئاب .

الداللة 
 اإلحصائية

 ت
 اجلدولية

االرمراف  العينة ت احملسوبة
 ادلعياري

متوسط 
 احلسايب

 العينة

  دالة إحصائيا
1.68 

 
 0.70  

 دمارسني 20.00 20.22 97

 غري دمارسني 90.70 20.02 97

عند    1.68ت اجلدولية ادلقدرة بـ  اكرب من قيمة  0.70احملسوبة  T( أن قيمة29نستنتج من اجلدول رقم )
، ومنو ديكن القول أنو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني  00، ودرجة احلرية  7.70مستوى الداللة 

ىذه النتائج  و يربر الطالبانوغري ادلمارسني للنشاط  الرياضي وىي لصاحل عينة ادلمارسني من مرضى القصور الكلوي.
وى االكتئاب للمرضى القصور الكلوي، و تبني أن ذلذه األنشطة أن دمارسة النشاط الرياضي تساىم يف خفض مست

 دور يف تقليص اإلحساس و الشعور باالكتئاب ذلذه الفئة.
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كما اتفقت نتائج البحث مع نتائج بعض الدراسات السابقة رغم اختالف عينات البحث مثل دراسة عبد احلميد 
-00ض الشعور باالكتئاب للمسنني ادلرحلة العمرية )( ُتت عنوان " دور ادلمارسة الرياضية يف خف9770صابر )

باجلزائر العاصمة و أسفرت النتائج على أن  -الرمحة–مسن بدار العجزة  977(. حيث كانت عينة الدراسة على 20
 لنأنشطة الرياضية دور يف خفض االكتئاب ذلذه الفئة.

 
ارسني و غري ادلمارسني للنشاط البدين لالكتئاب.( يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري للمم70شكل رقم )  

 عرض و تحليل نتائج فروق تأثير األنشطة الجماعية و الفردية )القلق(: 1-7

( يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري للممارسني لنأنشطة اجلماعية و الفردية و قيمة "ت" 20اجلدول رقم )
 اإلحصائية فيما خيص القلقلداللة احملسوبة و اجتاىات الفروق و ا

الداللة 
 اإلحصائية

 ت
 اجلدولية

االرمراف  العينة ت احملسوبة
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عند 1.73ت اجلدولية ادلقدرة بـ  اكرب من قيمة  27.02احملسوبة  Tأن قيمة( 20نستنتج من اجلدول رقم )
، ومنو ديكن القول أنو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني  20، ودرجة احلرية  7.70مستوى الداللة 

 بالنسبة للقلق. لنأنشطة اجلماعية  وادلمارسني لنأنشطة الفردية وىي لصاحل عينة ادلمارسني لنأنشطة اجلماعية

 وادلنافسات ادلباريات ففي يف اجملموعة ، االندماج فرص للفرد توفر األنشطة اجلماعية دمارسة أن النتائج ىذه  تفسر
 وعدم الصرب منها فيتعلم اخلسارة أو الفوز أو التسجيل عند بعض األحيان يف االنفعالية اخلربة حدة ترتفع أن ديكن

 يف والتحكم اإلحباط مواقف جتاوز على الفرد قدرة الفشل خربات وتتيح مثرياهتا، مع انفعاالتو فتتناسب الغرور،
 ادلصاحب لنأنشطة ادلناخ أن كما وتكيف، بتوازن واالنفعاالت األحداث الفرد يواجو األخرية ومن ىذه ادليول،

 واحلركة حيث اللعب ىو اجلماعيةاألنشطة  دمارسة يف األصل ألن   وادلتعة ادلرح يسوده مناخ ىو الرياضية اجلماعية
تساىم األنشطة  ىذا إىل إضافة ، ادلزاج واعتدال والرزانة اذلدوء فيكتسب والضغوط، التوتر من اإلنسان خيفف

مع  الفردية الفوارق وقبول إدراك خالل من وقدراتو إمكاناتو حدود فهم على الفرد مساعدة يف الرياضية اجلماعية
 صحة ادلريض إجيابا ينعكس ىذا كل السليم، والتوافق االذماز على دما يساعده لنفسو الواقعية ورؤيتو اآلخرين
 .ادلمارس

 
 

 
( يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري للممارسني لنأنشطة اجلماعية و الفردية للقلق.70شكل رقم )  
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 .)االكتئاب(عرض و تحليل نتائج تأثير فروق األنشطة الجماعية و الفردية  2-0

( يبني ادلتوسط احلسايب و االرمراف ادلعياري للممارسني لنأنشطة اجلماعية و الفردية و قيمة "ت" 22اجلدول رقم )
 احملسوبة و اجتاىات الفروق و الداللة اإلحصائية فيما خيص االكتئاب.

الداللة 
 اإلحصائية

 ت
 اجلدولية

االرمراف  العينة ت احملسوبة
 ادلعياري

 متوسط
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  دالة إحصائيا
 

1.73 

 
 

 92.00  

 
29 

 

 
90.20 

 
18.25 

ادلمارسون لنأنشطة  
 اجلماعية

الغري دمارسون  22.00 22.00 0
 لنأنشطة الفردية

عند مستوى   1.73ت اجلدولية ادلقدرة بـ اكرب من قيمة 92.00احملسوبة  T( أن قيمة70نستنتج من اجلدول رقم )
، ومنو ديكن القول أنو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني لنأنشطة  20، ودرجة احلرية  7.70الداللة 
 ادلمارسني لنأنشطة الفردية وىي لصاحل عينة ادلمارسني لنأنشطة اجلماعية بالنسبة لالكتئاب. و  اجلماعية

 
 االرمراف ادلعياري للممارسني لنأنشطة اجلماعية و الفردية لالكتئاب.( يبني ادلتوسط احلسايب و 72شكل رقم )
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 االستنتاجات:-5

 نستنتج بأن للنشاط البدين ادلكيف دور يف خفض القلق دلرضى القصور الكلوي -
 دلرضى القصور الكلوي االكتئابنستنتج بأن للنشاط البدين ادلكيف دور يف خفض  -
 دالة إحصائيا يف درجة القلق بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط الرياضي لصاحل عينة ادلمارسني. توجد  فروق-
توجد  فروق دالة إحصائيا يف درجة االكتئاب بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط الرياضي لصاحل عينة  -

 ادلمارسني.
 .فيو و الًتويح عن النفس لدى مرضى القصور الكلويلنأنشطة الرياضية اجلماعية دور كبري يف اإلدماج والًت  -
 مناقشة الفرضيات في ضوء النتائج المتحصل عليها : -3
   مناقشة الفرضية األولى :3-1

أن للنشاط البدين ادلكيف دور يف ختفيف القلق و االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي  تنص الفرضية األوىل على
ذمد أن أغلبية مرضى القصور الكلوي كانت نتائج  72-70من خالل النتائج ادلتحصل عليها ومن خالل اجلداول 

رياضية دور كبري يف خفض اجتاىاهتم تصب يف اجتاه الفرضية ادلوضوعة ىذا ما يثبت أن للنشاط البدين و ادلمارسة ال
( 9720القلق و االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي مثل ما أثبتت الدراسات السابقة كدراسة اليازيدي عزالدين )

أن للنشاط البدين ادلكيف يف خفض القلق للمعاقني حركيا و دما يزيد من تأكيد الفرضية ودما يزيد من  تأثبتو اليت 
 تأكيدىا أيضا آراء الكتاب و الباحثني يف ىذا اجملال حيث  ذمد أن آرائهم تصب يف اجتاه الفرضية. 

 :مناقشة الفرضية الثانية3-5
قلق و االكتئاب عند مرضى القصور الكلوي بني ادلمارسني وغري ىناك فرق يف درجة التنص الفرضية الثانية على 

ذمد أن أغلبية مرضى القصور  72-70-79-72و من خالل اجلداول  من خالل النتائج ادلتحصل عليهاادلمارسني 
 التأكيدومن ما يزيد   جتاه الفرضية ادلوضوعة‘نتائج اجتاىاهتم تصب يف و   درجات القلق و االكتئابالكلوي كانت 

التعرف على اثر استخدام برامج  هتدف إىل واليت (9779مثل دراسة العطية ) الفرضية نتائج الدراسات السابقة
 .و اليت أثبتت بأن للنشاط البدين دور يف خفض درجة القلق عند األطفالاحلركية واأللعاب االجتماعية وادلختلطة 

 مناقشة الفرضية الثالثة :3-3
من دما يزيد  فردية(–ىناك تأثري يف نوع األنشطة الرياضية عند ادلمارسني ) مجاعية ى وجود الثالثة عل  تنص الفرضية 

بأن نوع األنشطة ادلمارسة  أظهرت، اليت  70-70ادلتحصل عليها مثل ما تربز اجلداول  النتائجمن تأكيد الفرضية 
 من طرف ادلرضى ادلمارسني للنشاط البدين ذلا انعكاس اجيايب و مفيد عكس ادلرضى ادلمارسني لنأنشطة الفردية.  
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 االقتراحات والتوصيات-4
عن طريق ادلتابعة داخل ادلركز و خارجو و القيام جبلسات  دلريض القصور الكلويضرورة االىتمام باجلانب النفسي  

و دلرضى القصور الكلوي و توعية اآلباء و ادلربني بادلواقف اليت تشكل ضغوطات  دلرضى القصور الكلويإرشادية 
 جلتها.باهبا مع اقًتاح أساليب معاسحماولة القيام بدراسة إحصائية ذلذه الظاىرة دلعرفة حجمها و درجة انتشارىا و أ

 إىل جانب احلاجيات ادلادية.دلرضى القصور الكلوي احلاجات النفسية و ادلعنوية بزيادة االىتمام  -2
بأمهية دمارسة األنشطة البدنية ادلكيفة وذلك بإعداد برنامج خاص و منظم مرضى القصور الكلوي توعية  -9

 يشمل كل النشاطات الًتفيهية و التسلية.دلرضى القصور الكلوي 
إىل ادلرشد النفسي أو اإلحصائيني و   و االكتئاب ادلتسمني بالقلقمرضى القصور الكلوي العمل على توجيو  -0

 .و االكتئاب التأكيد على دوره يف التقليل من ىذه السلوكيات السلبية و خفض مجيع أعراض القلق
واجهتها و مدى و أساليب ممرضى القصور الكلوي إجراء دراسات للتعرف على مشكالت السلوك لدى  -2

 فعاليتها.
 .من مرضى القصور الكلويإجراء حبوث ودراسات على عينات خمتلفة  -0

 :العامة الخاتمة
 من وحيرر إال أو اجملتمع الفرد على وأفضالو وأىدافو أبعاده عن ادلكيف الرياضي البدين النشاط يف يقام حبث كل يف

 ، والشهرة ادلال على للحصول أبطالو يتصارع تنافسي أو تروحيي نشاطا كونو يف وحاصرتو راودتو اليت الصورة تلك
 وذوي األسوياء هبا األفراد يشمل مناىجو، وكذا أىدافو ومبادئو أسسو لو تربوي كنظام احلقيقية قيمتو ويعطيو

 .لو بالنسبة سواسية فكلهم ذاك وال ذلك بني يفرق ال فهو اخلاصة االحتياجات
ومن ىذا ادلنطلق جاء موضوع حبثنا ىذا الذي يهدف اىل دور النشاط البدين ادلكيف على بعض اجلوانب النفسية 

 دلرضى القصور الكلوي.
حيث استعملنا يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي مع تقسيم البحث اىل بابني , باب أول خاص بالدراسة النظرية و فيو 

ر الكلوي و خصائص مرضى القصور الكلوي و يف الفصل الثاين تكلمنا فصلني الفصل األول ُتت عنوان :القصو 
على النشاط البدين ادلكيف أما الباب الثاين ففيو الدراسة ادليدانية و ىي مكونة من فصلني ,الفصل األول  منهجية 

 البحث و اجلراءات ادليدانية أما الفصل الثاين تطرقنا فيو اىل عرض و ُتليل النتائج .
تطعنا يف األخري الوصول اىل أن للنشاط البدين أثر على اجلوانب النفسية القلق و االكتئاب دلرضى القصور و لقد اس
 الكلوي.
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 استمارة تحليل الذات 

  

 العبـــــــــــــــــــارات نعم ال
ال أتعب بسرعة.-1    
أحس غالبا مبغص يف معديت.-2    
.أقوم بأداء عملي حتت توتر عصيب شديد-3    
يف موضوع واحد. ال أستطيع أن أركز تفكَتي-4    
ليس لدي ثقة يف نفسي.-5    
.أعتقد أين شخص غَت عصيب-6    
أالحظ أن يدي ترتعش عند حماوليت القيام بعمل ما.-7    
تفكَتي يف املستقبل يسبب يل القلق.-8    
أصاب بالصداع بصورة نادرة.-9    
أخجل بسهولة بصورة تضايقٍت.-11    
أو أشعر بصعوبة يف التنفس.نادرا ما يدق قليب بقوة -11    
أليام الباردة.أعرق بسهولة حىت يف ا-12    
أحلم أحالما مزعجة يف الكثَت من الليايل.-13    
أحس باجلوع كل وقت تقريبا.-14    
من السهولة أن أشعر باحلرج.-15    
أنا ىادئ و ال تسهل إثاريت.-16    
أحس كثَتا مبتاعب مبعديت.-17    
حساسية من معظم الناس. أنا أكثر-18    
يصيبٍت القلق غالبا على بعض األشياء.-19    
أدتٌت أن أكون سعيدا مثل اآلخرين-21    
ال أخجل بسرعة مثل بعض الزمالء-21    
أحيانا ال أستطيع النوم بسبب القلق-22    
أبكي بسهولة-23    
أصاب ب اإلسهال بصورة نادرة-24    
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االنتظارأشعر بأنٍت عصيب يف حاالت -25    
أنا سعيد معظم الوقت.-26    
أخاف غالبا من أن يقوم اآلخرين بإحراجي.-27    
باستمرار أحس بقلق على شيء أو شخص ما.-28    
أحلم كثَتا بأشياء ال أستطيع أن أخرب الناس عنها-29    
أشعر بالتوتر لدرجة أنٍت ال أستطيع أن أجلس على مقعد ملدة طويلة. أحيانا-31    
أطرايف تكون عادة دافئة بدرجة كافية.-31    
أحيانا يصيبٍت التوتر لدرجة أنٍت أجد صعوبة يف حماولة النوم.-32    
شعرت أحيانا بأن املتاعب تًتاكم علي لدرجة أنٍت ال أستطيع التغلب عليها.-33    
عندما أخجل فإنٍت غالبا أعرق بصورة تضايقٍت.-34    
من أشياء تافهة. قلقيف كثَت من األحيان أشعر بال-35    
أحس بأنٍت ال شيء. انيف بعض األحي-36    
أجد صعوبة يف أن أركز تفكَتي على شيء ما.-37    
يصيبٍت اإلمساك نادرا.-38    
من بعض األفراد رغم علمي أهنم لن يسببوا يل الضرر. أخاف-39    
نومي غَت مريح و متقطع.-41    
معظم الوقت. االطمئنانأشعر بعدم -41    
أنا من األشخاص الذين يأخذون األمور جبدية.-42    
خماويف تقل كثَتا عن خماوف أصدقائي.-43    
أنا شخص عصيب جدا.-44    
تعب و شقاء.احلياة بالنسبة يل -45    
أنا واثق جدا من نفسي.-46    
يف بعض األحيان أعتقد أنو ال فائدة مٍت على اإلطالق.-47    
أحيانا أشعر أنٍت أكاد أنفجر-48    
أخشى مواجهة املشاكل أو اختاذ قرار ىام-49    
مستقبلي يف العمل )أو الدراسة( يسبب يل القلق.-51    

 يعبييز انًقيبس
 ال يوجد قهق 16 - صفز

 قهق ثسيط 20 -17

 قهق يتوسط 26 - 21

 قهق شديد 29 - 27

 )قهق حبد )شديد جدا   50- 30

 

 
 .) بنعم ( درجة واحدة إجابةلكل  .١
 ) ) بنعم إجابتهالشخص ) المفحوص ( على  إجاباتيتم جمع  .٢
 تفسر نتيجة الشخص المفحوص على المقياس ومعرفة درجة القلق لديه .٣
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 مقياس بيك لالكتئاب

 الحزن :
 ال أشعر باحلزن – 1
 أشعر باحلزن والكآبة . -1
 احلزن واالنقباض يسيطران علي طوال الوقت ، وأعجز عن الفكاك منهما . -2
 أشعر باحلزن أو التعاسة لدرجة مؤملة . -3
 حتتمل .احلزن والتعاسة لدرجة ال أشعر ب -4

 التشاؤم من المستقبل :
 ال أشعر بالقلق أو التشاؤم من املستقبل . – 1
 أشعر بالتشاؤم من املستقبل . -1
 ال يوجد ما أتطلع إليو يف املستقبل . -2
 ال أستطيع أبداً أن أختلص من متاعيب . -3
 ملستقبل ، وأن األمور لن تتحسن .أشعر باليأس من ا -4

 اإلحساس بالفشل :
  أشعر بأين فاشل .ال -1
 أشعر أن نصييب من الفشل أكثر من العاديُت . -1
 أشعر أين مل أحقق شيئا لو معٌت أو أمهية . -2
 عندما أنظر إىل حيايت يف السابق أجدىا مليئة بالفشل . -3
 خص فاشل دتاماً ) أبا أو زوجا (.أشعر أين ش -4

 السخط و عدم الرضا :
 لست ساخطاً . – 1
 لل أغلب الوقت .أشعر بامل -1
 ال أستمتع باألشياء كما كنت من قبل . -2
 مل أعد أجد شيئا حيقق يل املتعة ) أو الرضا( -3
 إنٍت غَت راض وأشعر بامللل من أي شئ .-4

  اإلحساس بالندم أو الذنب
 أشعر بأنٍت سيء أو تافو أغلب الوقت . -1ال يصيبٍت إحساس خاص بالندم أو الذنب على شيء . – 1
 يصيبٍت إحساس شديد بالندم والذنب .-2
 أشعر بأنٍت سيء وتافو أغلب األوقات تقريباً. -3
 أشعر بأنٍت سيء وتافو للغاية . -4

دائزح نهجواة حول  أوضع عاليخ ن

 وأيبانجواة انذي اختزته, وكم رقى 

انعجبراد انًوجودح ثبختجبر ثيك تعجز عن 

اندرجخ يثال صفز يأخذ صفز وواحد 

 .درجته واحد أي تحست واحد نقطخ وهكذا

 
 معايير المقياس

 اليوجد اكتئبة 9 - 0

 اكتئبة ثسيط 01 - 00

 اكتئبة يتوسط 32 - 01

 اكتئبة شديد 21 - 32

 فبكثز اكتئبة شديد جدا 23
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 توقع العقاب :

 ال أشعر بأن ىناك عقاباً حيل يب . -1
 أشعر بأن شيئاً سيئاً سيحدث أو سيحل يب . -1
 أشعر بأن عقاباً يقع علي بالفعل . -2
 أعاقب .أستحق أن  -3
 أشعر برغبة يف العقاب -4

 كراهية النفس .
 ال أشعر خبيبة األمل يف نفسي . -1
 خييب أملي يف نفسي . -1
 ال أحب نفسي . -2
 أمشئز من نفسي . -3
 أكره نفسي . -4

 إدانة الذات :
 ال أشعر بأين أسوأ من أي شخص آخر . -1
 أنتقد نفسي بسبب نقاط ضعفي أو أخطائي . -1
 .ألوم نفسي ملا أرتكب من أخطاء  -2
 ألوم نفسي على كل ما حيدث . -3

 وجود أفكار انتحارية :
 ال تنتابٍت أي أكار للتخلص من نفسي . -1
 تراودين أفكار للتخلص من حيايت ولكن ال أنفذىا . -1
 أفضل يل أن أموت . -2
 أفضل لعائليت أن أموت . -3
 لدي خطط أكيدة لالنتحار . - 4
 أقتل نفسي يف أي فرصة متاحة .س - 5

 : البكاء
 ال أبكي أكثر من املعتاد . -1
 أبكي أكثر من املعتاد . -1
 أبكي ىذه األيام طوال الوقت وال أستطيع أن أتوقف عن ذلك . -2
 آلن عن البكاء حىت لو أردت ذلك .كنت قادراً على البكاء ولكنٍت أعجز ا  -3
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 االستثارة وعدم االستقرار النفسي :
 لست منزعجاً ىذه األيام عن أي وقت مضى . -1
 أنزعج ىذه األيام بسهولة . -1
 أشعر باالنزعاج واالستثارة دوماً  -2
 شياء اليت كانت تسبب ذلك سابقاً ال تثَتين وال تغضبٍت اآلن حىت األ -3

 االنسحاب االجتماعي :
 مل أفقد اىتمامي بالناس . -1
 عن السابق . أنا اآلن أقل اىتماماً باآلخرين -1
 فقدت معظم اىتمامي وإحساسي بوجود اآلخرين . -2
 فقدت دتاما اىتمامي باآلخرين . -3

 التردد وعدم الحسم :
 قدريت على اختاذ القرارات بنفس الكفاءة اليت كانت عليها من قبل . -1
 أؤجل اختاذ القرارات أكثر من قبل . -1
 .أعاين من صعوبة واضحة يف اختاذ القرارات  -2
 دتاما عن اختاذ أي قرار باملرة .أعجز  -3

 تغير صورة الجسم والشكل :
 أشعر بأن شكلي أسوأ من قبل . ال -1
 أشعر بالقلق من أين أبدو أكرب سناً وأقل جاذبية .-1
 أشعر بوجود تغَتات دائمة يف شكلي جتعلٍت أبدو منفراً ) منفرة ( وأقل جاذبية . -2
 ( ومنفر ) منفرة(.قبيحة  أشعر بأن شكلي قبيح ) -3

 هبوط مستوى الكفاءة والعمل :
 أعمل بنفس الكفاءة كما كنت من قبل . -1
 أحتاج إىل جمهود خاص لكي أبدأ شيئاً  -1
 ال أعمل بنفس الكفاءة اليت كنت أعمل هبا من قبل . -2
 أدفع نفسي مبشقة لكي أعمل أي شيء . -3
 أعجز عن أداء أي عمل على اإلطالق -4

 ابات النوم :اضطر 
 أنام جيداً كما تعودت . -1
 أستيقظ مرىقاً يف الصباح أكثر من قبل . -1
 ساعات أبكر من ذي قبل ، وأعجز عن استئناف نومي . 3-2أستيقظ من  -2
 اً وال أنام بعدىا حىت إن أردت .أستيقظ مبكراً جد -3

 التعب والقابلية لإلرهاق :
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 ال أتعب بسرعة أكثر من املعتاد . -1
 أشعر بالتعب واإلرىاق أسرع من ذي قبل . -1
 أشعر بالتعب حىت لو مل أعمل شيئا . -2
 ديد لدرجة العجز عن عمل أي شيء .أشعر بالتعب الش -3

 فقدان الشهية :
 شهييت للطعام ليست أسوأ من قبل . -1
 شهييت ليست جيدة كالسابق . -1
 شهييت أسوأ بكثَت من السابق . -2
 األكل باملرة .يف ال أشعر برغبة  -3

 تناقص الوزن :
 وزين تقريباً ثابت . -1
 كغ من وزين .  3فقدت أكثر من  -1
 كغ من وزين .  6فقدت أكثر من  -2
 كغ من وزين .  11فقدت أكثر من  -3

 تأثر الطاقة الجنسية :
 مل أالحظ أي تغَتات حديثة يف رغبيت اجلنسية . -1
 أصبحت أقل اىتماماً باجلنس من قبل . -1
 .قلت رغبيت اجلنسية بشكل ملحوظ  -2
 فقدت دتاما رغبيت اجلنسية . -3

 االنشغال على الصحة :
 لست مشغوالً على صحيت أكثر من السابق . -1
 أصبحت مشغوالً على صحيت بسبب األوجاع واألمراض ، أو اضطرابات املعدة واإلمساك . -1
  أستطيع أن أفكر يف أي سيء آخر .أنشغل بالتغَتات الصحية اليت حتدث يل لدرجة أين ال -2
 أصبحت مشغوالً دتاما بأموري الصحية . -3
 
 



 ملخص الدراسة      

ىذا البحث كان بعنوان أثر النشاط احلركي املكيف على بعض اجلوانب النفسية ملرضى القصور الكلوي املمارسني  

هلذه الفئة، الغرض من الدراسة إبراز أمهية  باالكتئا و الغري املمارسني، هتدف الدراسة إىل معرفة درجة القلق و

النشاط البدين املكيف و مدى تأثريه على ختفيض درجة القلق و االكتئاب لدى مرضى القصور الكلوي ، أما 

خبصوص العينة فكانت بعض مرضى القصور الكلوي ، أما األداة فكانت مقياس القلق و مقياس االكتئاب، و 

أن ممارسة النشاط البدين املكيف لو دور كبري يف ختفيض القلق و االكتئاب هلؤالء  أىم نتيجة توصل إليها البحث

هلذه الفئة عن طريق املتابعة داخل مصاحل تصفية الدم و النفسي باجلانب  االىتماماملرضى ، أىم اقرتاح ىو ضرورة 

طباء و املمرضني باملواقف خارجها و القيام جبلسات ارشادية للمرضى خاصة بشكل مستمر و توعية األباء و األ

اليت تشكل ضغوطات  ملرضى القصور الكلوي مبحاولة القيام بدراسات إحصائية هلذه الظاىرة ملعرفة حجمها و 

 درجة انتشارىا و أسباهبا مع اقرتاح أساليب معاجلتها.

Synthèse de l'étude : 

Cette recherche a été intitulé  « l'impact de l’activité physique et sportive adaptée sur certains 

des aspects psychologiques des patients avec des praticiens de l'insuffisance rénale chez les 

pratiquants du sports et les non-pratiquants », cette étude vise à déterminer le degré d'anxiété 

et la dépression de ce groupe, le but de l'étude souligne l'importance de l'activité physique 

adaptée et son impact sur la réduction du degré d'anxiété et de la dépression chez les patients 

présentant des déficiences rein, au sujet de l'échantillon était des patients souffrant de 

l’insuffisance rénale. l'outil a été l'échelle de l'anxiété et de l'ampleur de la dépression, et le 

résultat le plus important de la recherche c’est que l'activité de réglage physique a un grand 

rôle dans la réduction de l'anxiété et la dépression chez ces patients, la proposition la plus 

importante est la nécessité d'attirer l'attention à cette catégorie par l’utilisation de suivre 

l'hémodialyse interne et externe et de faire des séances d’éxtensions quotidiennement pour les 

patients et l'éducation des parents, des médecins, des infirmiés attitudes qui composent la 

pression pour les patients présentant et essayant de faire des études et des statistiques de ce 

phénomène pour bien connaître le volume et l'étendue de sa propagation et ses causes avec 

des propositions des méthodes pour y remédier . 
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